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  تقارير دولية

  
  عملية صنع السالم

  بين العرب واإلسرائيليين
  

  عِبَر خمسين عاماً 
  من جتربة املفاوضات

  
  

ليوس، وبمشاركة من شِريل . ستاين وصمويل و. أعده كينث و  تقرير
 United States Institute of) براون، ونشره املعهد األميركي للسالم

Peace) وهو بعنوان١٩٩١وبر أكت/يف واشنطن يف تشرين األول ،:  
Making Peace Among Arabs and Israelis: Lessons from Fifty 

Years of Negotiating Experience                                               
               

  
  تمهيد

تصمم، كل منها،  ١٩٤٨مل تزل اإلدارات األميركية املتعاقبة منذ سنة 
غير أن . اإلسرائيلي، أو حملاولة حلّه –ا اخلاصة للتعامل مع النزاع العربي مقاربته

اإلسرائيلية قلما استخلصت، هذا  –العربية  –العبر من تاريخ املفاوضات األميركية 
ويف حماولة . إذا استخلصت، واستفيد منها بصورة منهجية يف املفاوضات اجلارية

م املعهد األميركي للسالم بعقد ندوة دراسية لالستفادة من هذه التجربة الغنية، قا
من أجل حتديد الطرق الدبلوماسية التي أثمرت، وتلك   شارك فيها خبراء أميركيون

وقد ضمت الندوة، إىل جانب . اإلسرائيلية –التي مل جتد نفعاً يف الدبلوماسية العربية 
ض مساعدي وزراء سفراء الواليات املتحدة السابقين يف عواصم الشرق األوسط، بع

اخلارجية األميركية، ونفراً من املبعوثين اخلاصين إىل مفاوضات الشرق األوسط، 

                                                 
   فيما يلي، القسم األكبر من هذا التقرير"جملة الدراسات الفلسطينية"تنشر ،. 
   ،٩٩أنظر أدناه صفحة لالطالع على أسماء املشاركين يف الندوة والتعريف بهم. 
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وأعضاء يف جملس األمن القومي، ومساعدا يف جلنة الكونغرس، فضالً عن عدد من 
وتمثل خبراتهم املتضافرة ما . الباحثين وكبار املوظفين احلاليين يف وزارة اخلارجية

  .لنشاط الدبلوماسيعام من ا ٣٠٠يفوق 
لويس رئيس املعهد األميركي . ويف ظل الرئاسة املشتركة للسفير صمويل و

ستاين األستاذ املشارك يف تاريخ الشرق األوسط ويف العلوم . للسالم، وكينث و
يف مركز كارتر، التأمت يف   السياسية يف جامعة إموري ومدير برامج الشرق األوسط

يف دورات ثالث،  ١٩٩١يونيو /أبريل وحزيران/ن نيسانواشنطن الندوة الدراسية بي
ويف جو من الصدق والصراحة الفريدين، راجع املشاركون . مدة كل منها يوم كامل

اإلسرائيلية املتطاول، مركّزين على الفترة املبتدئة  –تاريخ املفاوضات العربية 
تلف نتائج حتديداً؛ لقد بحثوا عن أوجه التشابه والتباين، وعن خم ١٩٦٧بحرب 

الوسائل التي استعملها الدبلوماسيون األميركيون الذين شاركوا شخصيًا يف 
وقد استخلصوا من هذه املقارنات عبراً حاسمة . اإلسرائيلية –املفاوضات العربية 

  .اإلسرائيلي –للجيل احلايل من صنّاع السالم العربي 
، وال أن تستقصيه، مل يكن من غاية اجملموعة أن حتيط باملوضوع إحاطة تامة

بل كان جل همها أن تتوخى الدقة إجماالً يف استخالص الدروس والعبر من جتارب 
وال سيما تلك الدروس املفيدة يف املبادرة األميركية احلالية  –املفاوضات املاضية 

، ولعقد مؤتمر ١٩٩١اإلسرائيلية عقب حرب اخلليج  –إلحياء املفاوضات العربية 
ويلخص هذا التقرير تلك الدروس، ويفصل أسباب جناح . األوسطللسالم يف الشرق 

وال يركز التقرير على املسائل . بعض املقاربات والوسائل، وإخفاق بعضها اآلخر
 –اجلوهرية، كما ليس من غرضه اقتراح وصفة جاهزة حلل سلمي للنزاع العربي 

ي يرجح يف الظن أن أي الوسائل الت –فموضوعه هو العملية الدبلوماسية . اإلسرائيلي
  .من شأنها جمع العرب واإلسرائيليين من أجل التفاوض والتوصل إىل اتفاقات

لقد أُرسل تقرير خاص موجز إىل كبار املسؤولين يف اإلدارة األميركية، يف 
كما قدمت أجزاء من نتائج اجملموعة يف شهادة أدىل السفير لويس . ١٩٩١مايو / أيار

لشؤون الشرق األدنى وجنوب آسيا من جلنة جملس الشيوخ بها أمام اللجنة الفرعية 
  .١٩٩١مايو /أيار ٢٢للعالقات اخلارجية، يف 

وينشر املعهد األميركي للسالم هذا التقرير عن نتائج الندوة من أجل وضعه يف 
متناول جمهور واسع من القراء يف الكونغرس، ويف السلطة التنفيذية، وجمتمع 

وقد سعى املؤلفان لإلعراب بإخالص عن مناقشات الندوة . الباحثين والرأي العام
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لكن يجب أن يكون مفهوماً أن املسؤولية عن النص تقع على عاتقَيّ . ونتائجها
فالتقرير ال يعبر بالضرورة عن وجهات نظر أي من املشاركين، وال . املؤلفين ال غير

مكونات برنامج  عن رأي املعهد األميركي للسالم الذي رعى املشروع باعتباره من
  .الشرق األوسط اخلاص بصنع السالم وحل النزاعات

ويسرنا أن نتوجه بالشكر اخلاص إىل شِريل براون، العاملة يف برنامج 
  .الدراسات واألبحاث يف املعهد، على مساعدتها الفائقة يف إعداد اخملطوطة

  ستاين. لويس وكنيث و. صموئيل و
  ، وأطلنطا.سي. واشنطن دي

 ١٩٩١أكتوبر /ولتشرين األ

 

  
  العناصر الضرورية: ثالثاً 

  للوساطة الناجحة

  دور الوسيط
يُعتبر الوسيط، يف األساس، مسؤوالً عن إيجاد اخملارج من املآزق، وعن اقتراح   

لكن ال بد للوسيط الناجح، . لغة احلل الوسط من أجل التوفيق بين املواقف املتناقضة
ن يكون قادراً على إتاحة احلوافز وتقديم اإلسرائيلي، من أ –يف النزاع العربي 

ويتمتع دور الطرف الثالث بأهمية تضارع، يف تاريخ النزاع . التطمينات والضمانات
فكال الفريقين قد . اإلسرائيلي، أهمية التزام هذا الطرف الثالث بواجب مزدوج –العربي 

ور نشيط يف حل أن يقوم بد –بما هو حَكَم  –توقعا، وما زاال يتوقعان من الوسيط 
  .اخلالفات

فقد اتسم تاريخ الوساطة البريطانية، يف إبان فترة االنتداب، باعتماد الفريقين 
أسلوب تهديد الوسيط بالسلوك اخملل باالستقرار، كتظاهرات االحتجاج، واملقاطعة، 

كان كل . والعصيان املدين، أو أعمال العنف املتمادية إذا مل يُستجب ملطالب احملتج
لفريقين يتوقع من الوسيط أن يوافق على صحة مطالبه وعدالتها، وأن يُكرِه من ا

فإذا مل يكن قرار ما يروق ألحد . الفريق اآلخر على اإلقرار باألمر الواقع املستجد
الطرفين، فإن هذا الطرف كان يشعر بأنه حر يف إهمال القرار أو إهمال صاحب القرار 
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الوسطاء األميركيون، يف السبعينات والثمانينات، وقد واجه . وجتاهله، إنْ أمكن ذلك
  .عقبات كهذه يف بعض األحيان

إن املفاوضات املباشرة بين فريقي النزاع، وإنْ تكن ترمز إىل اعتراف كل   
أما . منهما باآلخر، وتساويهما وشرعيتهما، فهي ال تضمن التقدم يف املفاوضات

ن اإلسرائيليين والعرب، فقد خلقت املقابالت الشخصية غير العلنية بين املسؤولي
أحياناً مناخاً من التفاهم أفضل، وحددت جماالت التسوية املمكنة، أو حتى طوّرت 

اإلسرائيلية  –لكن األغلب أن تكون احملادثات العربية . الثقة املتبادلة بين املشاركين
عة لذلك، ومن األمثلة الساط. املباشرة قصيرة وغير جمدية متى أُجريت من دون وسيط

النتائج اخمليبة لآلمال التي اجنلى عنها اللقاء الثنائي بين رئيس احلكومة اإلسرائيلية 
مناحم بيغن والرئيس السادات يف اإلسماعيلية، بعد أسابيع قليلة من زيارة السادات 

ومع ذلك، مل يزل القادة . ؛ ذلك اللقاء الذي خلّف نكسة١٩٧٧التاريخية للقدس سنة 
أما القادة العرب فقد حرصوا، على . ن يصرون على املفاوضات املباشرةاإلسرائيليو

الضد من ذلك، على جتنب املفاوضات املباشرة باعتبارها باهظة التكلفة السياسية، 
إنْ مل تبق اللقاءات سرية؛ فهم يجازفون بالتعرض للعزلة الشخصية والسياسية عن 

لذلك مل يزل القادة . بإسرائيل وبمطالبها "مباشراً"أشقائهم العرب، باعترافهم اعترافاً 
العرب يفضلون املفاوضات غير املباشرة، عن طريق األمم املتحدة أو الواليات 

  .املتحدة أو غيرهما، باعتبارها أقل خطورة سياسياً
إن فرص احملادثات الضائعة بين العرب واإلسرائيليين قد نتجت من كون أحد 

 –أو كونه عاجزاً عن اجملازفة  –يف اجملازفة  الفريقين، أو كليهما، غير راغب
. بالتعرض للعزلة السياسية واالقتصادية، أو لالضطرابات السياسية الداخلية

فالوسيط يتيح الغطاء السياسي املطلوب لزعيم يريد التفاهم، لكنه مضطر إىل مسايرة 
. ىل زعيم عربياالعتبارات السياسية الداخلية، أو للقيود والضغوط العربية بالنسبة إ

وكثيراً ما اعتمد بعض الوزراء اإلسرائيليين على الوسطاء األميركيين من أجل التقدم 
ببعض املواقف الصعبة، بحيث يمكن إلقاء التبعة يف قبول بعض التسويات غير 

  .األميركية، ال على حكومتهم بالذات" الضغوط"الشعبية على 
سرائيلي يتيح عدداً من العبر عن دور اإل –إن تاريخ الوساطة يف النزاع العربي 

  .الوسيط
أوالً، على الوسطاء يف هذا النزاع أن يكونوا على استعداد لإلقدام على بعض 

والوساطة الناجحة تنطوي على قدر كبير من  .اجملازفات املهمة، بما يف ذلك اإلخفاق
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هم أن يذهبوا فعلي. يجب أن يكون الوسطاء حذرين، ال أن يكونوا بال أعصاب. اخملاطرة
إن إسرائيل خاصة ستذكّر الوسطاء . إىل أبعد مما يعتبره فريقا النزاع دوراً للوسيط

إال إن . غالباً بأنهم ليسوا مشاركين يف النزاع، وبأن دورهم ال يتعدى جمع الفريقين
الفريقين كليهما يتوقعان أن يقوم الوسطاء بأدوار نشيطة، وال سيما عندما ينشأ مأزق 

  .ما
اإلسرائيلي قد تنطبق على الوسطاء  –خصوصية الوساطة يف النزاع العربي إن 

األميركيين أكثر مما تنطبق على وسطاء األمم املتحدة، وإنْ كان السبب الغالب إلخفاق 
كان يف وسع يارينغ . هو كونه أفرط يف احلذر ١٩٧١يارينغ يف جهود الوساطة سنة 

إلسرائيليين أكثر، ومضى إىل أبعد من جمرد أن ينجز أكثر مما فعل لو أنه ضغط على ا
كان يفتقر، فيما يظهر، إىل الثقة الكافية بنفسه لتجاوز . نقل الرسائل بين الفريقين

وكان حلساسيته املفرطة أثر سلبي، من الناحية اإلجرائية، يف فريقي . حرف مهمته
  .النزاع

ه كوسيط لألمم وربما كان إخفاق يارينغ يف مهمته تعبيراً عن ازدواجية وضع
وعلى العكس من ذلك، كان جناح بانش يف مفاوضات الهدنة . املتحدة يف ذلك الوقت

يعبر، جزئياً، عن ثقة الواليات املتحدة ودعمها لوساطة األمم املتحدة،  ١٩٤٩سنة 
فمن اجللي أن الوسيط لن يحقق شيئاً ذا بال إنْ مل تدعم القوى . ولبانش شخصياً

ويكتسي هذا مزيداً من الصحة إذا ما شعر فريقا . ألمم املتحدةالعظمى مهمة وسطاء ا
يضاف إىل ذلك أن مدى ما تستطيع األمم . النزاع بأي تردد أميركي حيال املهمة

املتحدة وحدها أن تقوم به من تطبيق اتفاق ما واحملافظة عليه، يفرض حداً أقصى 
حدة حلمل الفريقين على على قدرة التحكم املباشر املتاحة أمام وسيط األمم املت

. االتفاق؛ حداً يشبه ما هو مفروض من احلدود على أي نشاط من أنشطة األمم املتحدة
إال إنه . فمن اجلائز لهذا التحكم أن يكون كافياً مع قلة قليلة نسبياً من الدول الصغرى

الواقعي لذلك كان من غير . اإلسرائيلي –عديم الفائدة تماماً بين فريقي النزاع العربي 
أن نتوقع من وسيط األمم املتحدة، يف هذا النزاع، أن يذهب إىل أبعد من جمرد القيام 

  .باسم األمين العام لألمم املتحدة" املساعي احلميدة"بـ
ينبغي . ثانياً، ينبغي للوسطاء أن يسهلوا عملية املفاوضات ال أن يسودوا عليها

وقد خرق . املسبق الكايف مع الفريقينلهم أالّ يتقدموا بمقترحات إال بعد التشاور 
واألوىل بالوسطاء أن يبدوا استعداداً . يارينغ هذه القاعدة مثلما خرقها آخرون،

  .واضحاً لالستجابة خملاوف كل من الفريقين كلما استجدّت مسائل خالل املفاوضات
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ثالثاً، على الوسطاء أن يحاذروا تماماً التهديد باالنسحاب وترك الفريقين 
من املقبول أن يفترض الوسطاء أن على الفريقين أن يدفعا ثمناً  .ططاتهما اخلاصةخمل

لكن الواقع أن الفريقين غالباً ما يكونان عرضة ملشاعر . ما لإلبقاء على وساطتهم
فهما، وإنْ اضطرا إىل االعتماد على الوسطاء األجانب، إال إنهما غير . ملتبسة مزدوجة

فقد تراهما يرحبان أحياناً بذريعة إلنهاء . فريق ثالثمرتاحين تماماً إىل تدخل 
  .املفاوضات بدالً من اإلقدام على اتخاذ قرارات صعبة

إن املهل الزمنية . رابعاً، ال يستطيع الوسطاء استعجال الفريقين على خيار ما
واستعجال احلكومات على القبول بصيغة تقدم الوسيط بها ينطوي على . خطرة

إن اقتراح مهلة زمنية قريبة األجل ربما . ر احملادثات جملة وتفصيالًاجملازفة بانهيا
مرارة اخليبة لدى الفريقين ولدى الوسيط، من جراء عدم : يؤدي إىل نتيجتين خطرتين

ال بد من أن يعمل . حتقيق التوقعات، وكذلك فقدان مصداقية الوسيط لدى الطرفين
الدتهم الشخصية كثيراً ما تصون الوسطاء صابرين مثابرين، ومن أن يدركوا أن ج

  .ذلك بأن مفاوضات الشرق األوسط قلما تختتم سريعاً. الوساطة نفسها
فمن ذلك أن املندوبين األميركيين يف جلنة التوفيق بشأن فلسطين، اعتقدوا يف 

إسرائيلي وحل  –أن يف وسعهم التوصل إىل توقيع معاهدة سالم عربي  ١٩٤٩سنة 
كذلك اعتقد املبعوث اخلاص إىل . ينيين يف غضون شهرينمسألة الالجئين الفلسط

إن . الشرق األوسط دونالد رامسفيلد، أول األمر، أن يف وسعه التوصل بسرعة إىل حل
  .تفاؤالً كهذا يتسم بالالواقعية دائماً

خامساً، على الوسطاء أن يتفهموا أساليب املفاوضات اخلاصة بكل زعيم، وأن 
ئيس األسد قد يمضي تسع ساعات يف مقابلة منفردة، فال فمن ذلك أن الر .يراعوها

فهو يستمتع، بصفته استراتيجيا وتكتيا، . يفصح فيها إال عن بضع نقاط قليلة جداً
ومن ذلك، أيضاً، أن رئيس . باالستماع إىل األفكار اجلديدة ويستلذ مناقشة القضايا
. حلديث، ويكره احلجج النظريةاحلكومة اإلسرائيلية شمير أمْيَل منه إىل االستماع إىل ا

وعلى الوسطاء أن يحاولوا استخالص األجوبة منه بصورة شخصية، بمعزل عن 
وعليهم أيضاً أن يعدوا أنفسهم لالنتباه بصبر خالل فترات طويلة . حضور مستشاريه

  .من الصمت
أما رئيس احلكومة بيغن، فغالباً ما كان يستهل حمادثاته وينقِّطها بإحاالت 

وإن يف وسع الوسيط الذي اطلع على . ية على حوادث مأساوية يف تاريخ اليهودانفعال
هذا امليل أن يستعمل تاريخ إسرائيل لتأكيد األهمية احليوية التي للسالم بالنسبة إىل 
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وقد استغل الرئيس كارتر هذه املعلومة يف كامب ديفيد بأن أهدى . الشعب اليهودي
رت هذه البادرة يف بيغن، على ما يبدو، بحيث ليَّن بنفسه صورًا ألحفاد بيغن، وقد أث

أما الرئيس السادات، . موقفه من قضايا عدة يف الساعات األخيرة من املفاوضات
فكان يزدري التفاصيل ويركز على املبادىء العامة، تاركاً أمر املفاوضة باسمه يف 

تر، احلريص على ولذلك كان كار. شأن التفاصيل لكيسنجر أوالً ثم لكارتر فيما بعد
  .اإلحاطة شخصياً بالتفاصيل كافة، خير من يقوم بهذا الدور

سادساً، ال بد من أن يبرهن الوسيط عن إملامه إملاماً وافياً بالتاريخ الكامن 
فالتاريخ ينوء بثقله على القادة العرب واإلسرائيليين أكثر مما . وراء قضايا اخلالف

امل املاضية واحلروب واخليانات تزدحم على فذكريات املظ. ينوء على األميركيين
إن كال الفريقين يخشى االجنرار بفعل القوى . قرارات اليوم، وتدخل يف تشكيلها

ومن الطبيعي أن . اخلارجية إىل عملية مفاوضات قد يكون مآلها إىل كارثة وطنية
 يكون لدى القادة يف الشرق األوسط إملام شامل بتاريخهم، وأن يفتقر الوسطاء

ويف وسع هؤالء القادة أيضاً أن يستمدوا املعلومات من سجالت . األميركيون إليه
رسمية ملراحل سابقة، ويستطيعون االعتماد على املزيد من االستمرارية بين املوظفين 

لكن، إذا ما كان للقادة اإلسرائيلين أو . والدبلوماسيين املتعاملين مع هذه القضايا
ط من طرف ثالث، فال بد من أن يبرهن هذا الوسيط ال عن العرب أن يثقوا حقاً بوسي

تفهم للقضايا فحسب بل عن تفهم أيضاً للروابط التاريخية واخملاوف الكامنة 
  .واملبادىء األساسية التي تشكل سلوك كل من اجلانبين

سابعاً، ال بد من أن يدرك الوسيط إدراكاً واضحاً احلدود املفروضة على كال 
أن يقتدر الوسيط على أن يوصل إىل كل فريق صورة جلية لإلطار ويجب  .الطرفين

املرجعي الذي يتحرك الفريق اآلخر فيه، فضالً عن القيود املوضوعية التي حتد من 
قدرة الفريق اآلخر على أن يبدي املرونة خالل التفاوض يف شأن بعض القضايا 

هذه القدرة بنجاح  وقد أبدى كيسنجر وسايروس فانس وكارتر، جميعهم،. اخملصوصة
  .كبير

  التوقيت
ال بد من أن لدى القادة العرب واإلسرائيليين دوافع قوية جداً لتسويغ اإلقدام   

يضاف إىل ذلك، أن . على اخملاطر السياسية التي ينطوي دخول املفاوضات عليها
املفاوضات مل تنجح إال يف أوضاع كان استمرار الوضع القائم فيها يبدو أشد إيالماً 
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. أو خطورة من تسوية تفضي املفاوضات إليها، بالنسبة إىل بعض الفرقاء على األقل
فمن شأن أزمة حقيقية، أو متوقعة، أن تتيح احملفِّز األساسي على دفعهم إىل طاولة 

كما أن اختالل الوضع القائم، كاحلروب وتغيرات األنظمة، يوجد أوضاعاً . املفاوضات
  .، أو إلطالق مبادرة جديدةفريدة إلحياء مفاوضات متعثرة

، ١٩٧٣فحرب . ولتوقيت إطالق املفاوضات، يف أكثر األحيان، أهمية حاسمة
، واجتياح إسرائيل للبنان وطردها منظمة التحرير ١٩٧٧وزيارة السادات للقدس سنة 

، وحرب اخلليج سنة ١٩٨٧، واندالع االنتفاضة سنة ١٩٨٢الفلسطينية منه سنة 
يف إتاحة فرص واعدة للمبادرات  –فيما يبدو  –ا ، قد ساهمت جميعه١٩٩١

وقد استعملت واشنطن كالً من هذه الفرص لتتخذ موقعاً مركزياً يف . األميركية
املفاوضات، بحيث تتمكن من حتديد موقع موسكو يف أية عملية مفاوضات مقبلة أو 

م على تطويقه، وتتمكن من ممارسة الضغط على القادة العرب واإلسرائيليين حلمله
" ناضجة"لكن احلق أن قلة من هذه األوضاع كانت . جتريب الدبلوماسية مرة أخرى

فمن ذلك أن املبادرة الشاملة التي أطلقها الرئيس ريغان يف األول من . فعالً
، كانت تهدف إىل حتويل األنظار يف املنطقة عن االجتياح ١٩٨٢سبتمبر /أيلول

ق مفاوضات سالم يف شأن الضفة الغربية اإلسرائيلي للبنان، وتسليطها على إطال
لكن مبادرته أخفقت، وكان من أهم أسباب إخفاقها سوء التوقيت؛ فال . وقطاع غزة

إسرائيل، وال سوريا كانت على استعداد للنظر يف جدول أعمال موسع ما دامت مل تنجلِ 
  .بعدُ نتائج املغامرة اإلسرائيلية يف لبنان

وزير اخلارجية هنري كيسنجر أن يقود العملية ، استطاع ١٩٧٣يف أواخر سنة   
الدبلوماسية بعد احلرب، ألن الدبلوماسية األميركية كانت قد قامت بدور مركزي  يف 

فبعيد شن مصر وسوريا هجومهما املفاجىء على إسرائيل، . حتديد كيفية نهاية احلرب
 أمس احلاجة إىل كانت إسرائيل يف. بدأ السادات يلمّح إىل رغبته يف االتصال بواشنطن

وقد حافظ كيسنجر على اتصال وثيق . املساعدة العسكرية والسياسية األميركية
جراء ضغوط شديدة (فلما انتهت احلرب على نحو غير حاسم، إىل حد ما . باجلانبين

، كان كل من )من الواليات املتحدة واالحتاد السوفياتي وجملس األمن الدويل
  .وض ولرؤية كيسنجر يقوم بدور الوسيطاجلانبين على استعداد للتفا

، وإنْ فاجأت واشنطن ورمت مقاربة ١٩٧٧إن زيارة السادات للقدس سنة 
كارتر الشاملة يف االرتباك، فإن إدارة كارتر سرعان ما تلقفت الفرصة التي أتاحتها 
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مبادرة السادات املفاجئة لتنطلق يف جهود الوساطة التي أسفرت عن اتفاق كامب 
  .١٩٧٩اإلسرائيلية سنة  –عن معاهدة السالم املصرية ديفيد، و

، حاول وزير اخلارجية األميركية شولتس، بال طائل، أن يستغل ١٩٨٨يف سنة 
الوضع الذي أوجدته االنتفاضة يف الضفة الغربية وقطاع غزة، لدفع اإلسرائيليين 

أصالً، اتفاق والفلسطينيين إىل التفاوض يف شأن الترتيبات االنتقالية التي حلظها، 
ولقد تضافرت عوامل حديثة العهد، . كامب ديفيد، مع إضافة إطار زمني أضيق حتديداً 

منها أصداء حرب اخلليج، ومنها تراجع قوة موسكو التي باتت تتمسك بالتعاون مع 
مقاربة واشنطن، على دفع الرئيس بوش ووزير اخلارجية جيمس بيكر كي يتابعا بقوة 

  .موسع القاعدة للسالم يف الشرق األوسط غايتهما يف عقد مؤتمر
إن التنبؤ بالتغيرات الكبرى التي ستطرأ على الوضع القائم يف املستقبل، 

غير أن التغيرات يف قيادات كل فرقاء النزاع . حماولة قد ال يكون من ورائها طائل
ن تؤدي ومن اجلائز أ. اإلقليميين، خالل هذا العقد،، إنما هي من األمور احملتملة جداً

تغيرات كهذه إىل تليين بعض املواقف التفاوضية املتصلبة واملتجذرة يف 
فمن ذلك أن استبدال . ومن اجلائز أيضاً أن تزيدها تصلباً. أيديولوجيات تاريخية

كما أن خليفة . عرفات قد ال يؤدي، بالضرورة، إىل تعديل منظمة التحرير الفلسطينية
ومع ذلك، فإن . ١٩٦٧االنسحاب إىل حدود سنة  شمير قد ال يوافق، بالضرورة، على

وسواء أكانت واشنطن . التغيرات يف القيادة قد تتيح للوسطاء األجانب فرصاً جديدة
عند حدوث هذه التغيرات متورطة يف املنطقة تورطاً نشيطاً أم مل تكن، فإن على 

ماسي يف بيئة الدبلوماسيين األميركيين أن يكونوا مستعدين؛ ذلك بأن للتوقيت الدبلو
  .املفاوضات املعقدة هذه أهمية حاسمة

  املبادىء أم العملية؟
إن تصميم اإلجراءات العملية للمفاوضات يضارع، يف صعوبته، حماولة 

ففي هذا النزاع، كما يف غيره، يرى الفريقان . التفاوض يف شأن مضمون احلل السلمي
فبينما يتحدث . افراً أساسياًأن املسائل اإلجرائية واملسائل اجلوهرية متضافرة تض

الوسطاء عن اإلجراءات، أو مكان التفاوض، أو ماهية جدول األعمال، أو كيف يجدون 
اخملارج الالئقة لبعض اخلطوات اإلجرائية، كمسألة من يمثل الفلسطينيين، جتد كالً 
ا من اجلانبين يحتسب كيف يمكن لهذا اإلجراء أو ذاك أن يؤثر يف النتيجة املمكنة مل

إن غاية الوسيط حتقيق تسوية سلمية تصون املصالح . تدور املفاوضات يف شأنه
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وما من إجراء عملي أفضل، يف حد . احليوية للجميع، وتكون مقبولة لدى كال الفريقين
  .ذاته، من اإلجراءات األخرى لتحقيق هذه الغاية

أن تعبّر  ال بد من. وتتبنى الواليات املتحدة يف هذا الشأن مبادىء عامة عدة
وهذه املبادىء هي . اإلسرائيلية عنها –عنها اية نتيجة تتمخض املفاوضات العربية 
عليها، مع إضافة التشديد على  ٢٤٢تلك التي ينص قرار جملس األمن الدويل رقم 

صيانة أمن إسرائيل، وبلوغ طريقة مقبولة تتيح للشعب الفلسطيني حقوقه السياسية 
د مرونة واشنطن يف شأن اإلجراءات العملية مرونة يف دعم لكن يجب أال تع. املشروعة

لكن مصلحة الواليات املتحدة هي، يف نهاية املطاف، حتقيق سالم . هذه املبادىء
ومهما تكن الصيغة التي يقبل الفريقان بها بحرية، والتي حتقق هذه . حقيقي مقيم

  .الغاية، فستكون مرضية للواليات املتحدة
ألميركيون يف تدبر املهمة املزدوجة، املشتملة على تسهيل لقد جنح الوسطاء ا

املفاوضات وقيادتها، باتباع مقاربة اخلطوة خطوة، عاملين يف اجتاه غاية بعيدة 
وهذه املقاربة إذ حتدد تلك الغاية باعتبارها أمراً مرغوباً فيه من قبل . األجل

هود الوساطة يف طريق الفريقين، تتجنب وضع الفريقين مباشرة يف حال اخلالف، وج
إن كل ما بذلته األمم املتحدة والواليات املتحدة من جهود حلل جميع القضايا . مسدود

  .يف مؤتمر واحد، أو خالل عملية مفاوضات واحدة، قد أخفق حتى اآلن

  االلتزامات الرئاسية
إن مشاركة الواليات املتحدة مشاركة مستمرة وفعالة، على أعلى املستويات   
وال يحمل طرفا النزاع جهود الوساطة األميركية على . ية، ضرورية جداً للتقدماحلكوم

. حممل اجلد إال متى كان الرئيس األميركي ناشطاً، والتزامه الشخصي بادياً للعيان
ذلك بأن فرصة الوساطة . عندئذ فقط يبدأون جدياً بالنظر إىل اخملارج املمكنة

  .ض النقاش احمللي يف شأن املسائل األساسيةاألميركية، على املستوى الرئاسي، تفر
وقد أفلح الرؤساء األميركيون يف استعمال املبعوثين الشخصيين أو كبار 

الدبلوماسيين يف مهمات استطالعية، ويف متابعة تطبيق اإلجراءات العملية بعدما تم 
ها إال أما يف معاجلة القضايا الرئيسية، فال يفي ب. التوصل إىل االتفاقات السياسية

  .الرئيس، أو وزير اخلارجية املتمتع بالدعم اجللي من قبل الرئيس
وعلى الرغم من أن مثل هذا الدور الفعال قد يشغل الرئيس عن مسؤوليات ملحة 

فثقافة . أخرى، فمن سوء الطالع أن ليس من سبيل بديل للنجاح يف الشرق األوسط
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ذلك بأن تلك األنظمة كلها، بما . ةاملنطقة تفرض إىل حد ما، أن يتفاوض القادة مباشر
فامللوك والرؤساء يلتقون كثيراً، . فيها نظام إسرائيل، شديدة االرتباط بشخص الرئيس

ويبعثون املبعوثين الشخصيين إذا كان لديهم شيء خاص يودون إيصاله إىل 
يه وال يعدُّ وزراء اخلارجية عادة إال بمثابة العبين ثانويين، وإنْ كان موش. اآلخرين

كما أن الدبلوماسيين احملترفين ال يقام لهم وزن . دايان يشذ عن هذه القاعدة بوضوح
يضاف إىل ذلك أن عشرين عاماً تقريباً قد مضت ومل يزل الرؤساء ووزراء . يذكر

اخلارجية األميركيون ينخرطون خاللها يف التقدم، شبراً بعد شبر، يف مسائل قليلة 
فما من زعيم إسرائيلي أو سوري أو أردين أو . حموه وهذا التاريخ ال يمكن. الشأن

فلسطيني سيصدق أن الواليات املتحدة جادة يف مبادرة كبرى إذا مل يكن الرئيس 
وحده وزير اخلارجية، إذا ما وُيل األمر . األميركي منهمكاً فيها انهماكاً منظماً وظاهراً

، وإذا )تر وفانس، بوش وبيكركما يف أحوال نيكسون وكيسنجر، كار(على النحو املالئم 
كان قادراً على أن يخصص لذلك الوقت واجلهد الالزمين، يستطيع أن يعوض من 

  .الرئيس األميركي يف الكثير من املفاوضات التفصيلية
إن ما نذره الرئيس كارتر من وقت واهتمام، خالل عملية كامب ديفيد 

ربما كانت غير  –يق آمال ومفاوضات املعاهدة التي عقبتها، قد صار سبباً لتعل
لكن هذه اآلمال قد صارت، مع . على دور الرؤساء الالحقين –واقعية إىل درجة عالية 

 –فإن ما عطّل فعالية وزير اخلارجية شولتس، يف جممل القضايا العربية . ذلك، واقعاً
 اإلسرائيلية، ما أدركه قادة املنطقة من أن إحالل السالم يف املنطقة ليس من أوىل

وأن تشديد الرئيس بوش العلني واملتكرر على قلقه الشديد إزاء . أولويات الرئيس ريغان
سياسة إسرائيل االستيطانية، ليتيح بيّنات قوية على التزامه القضايا اجلوهرية التي 

  .اإلسرائيلي –عليها مدار اية جهود وساطة تبذل حلل النزاع العربي 

  االستخبارات اجليدة
وتكليف . رات املالئمة بمساهمة حاسمة يف عمل الوسيطتقوم االستخبا  

وكاالت االستخبارات األميركية بمهمة تقديم هذه املساهمة يستلزم، يف كثير من 
األحيان، التأييد من قبل البيت األبيض أو جملس األمن القومي لفريق الوساطة 

دون مزية فالوسطاء يفق. األميركي؛ وهذا ما يؤكد احلاجة إىل دور رئاسي نشيط
أساسية إذا كان عليهم االعتماد كثيراً على احلكومات ذات املصالح املباشرة من أجل 

فمن ذلك . احلصول على املعلومات املتعلقة باألوضاع احلقيقية القائمة على األرض
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أنه عند التوسط يف شأن اخلطوط التي ينبغي للقوات اإلسرائيلية أن تنسحب إليها يف 
وسطاء األميركيين معطيات دقيقة عن مواقع احتياطيات النفط غير سيناء، كان لدى ال

املستثمرة يف خليج السويس، وعالقتها باخلطوط البديلة املقترحة لالنسحاب، كما 
والواقع أن . كان لديهم نماذج مصغرة ثالثية األبعاد للمواقع واملضائق يف سيناء

انت متاحة لإلسرائيليين أو املعلومات األميركية كانت أدق من املعلومات التي ك
  .للمصريين

كانت االستخبارات األميركية أمراً ال بد منه لنجاح كيسنجر يف دبلوماسيته 
كان جمع املعلومات وتوزيعها، خالل هذه الفترة . املكوكية يف أواسط السبعينات

ومل تشهد أية فترة من تاريخ . الدقيقة، موجهين إىل خدمة حاجات الدبلوماسية
ة األميركية شيئاً مثل توجيه االستخبارات هذا أو حتليلها؛ فقد مكّنت كيسنجر الوساط

ويف أثناء سعي . من حتاشي ما من شأنه أن يكون اتفاقات غير قابلة للتنفيذ والعيش
إسرائيلي، كانت نتائج االستخبارات عظيمة الفائدة،  –كارتر لتحقيق اتفاق مصري 

يفيد وملا عقبه من مفاوضات يف شأن معاهدة وال سيما يف األعداد ملؤتمر كامب د
غير أن االستخبارات املغلوط يف تقويمها قد ميَّزت، يف معظم األحيان، عقد . السالم

فمن ذلك أنه خالل بعثات الوساطة التي قام املبعوث األميركي فيليب . الثمانينات
حيان مضلّلة حبيب بها يف لبنان، كانت حتليالت االستخبارات األميركية يف بعض األ

. إىل حد أن فريق فيليب حبيب اضطر إىل التوقف عن االعتماد عليها فيما يؤبه له
فالتحليالت على معلومات غير دقيقة يمكن أن ينهار ما بني عليها من اتفاقات، 

  .ويقود ذلك إىل اتهامات بسوء الطوية
يها عمداً من وقد ضُلِّلت االستخبارات األميركية أحياناً من جرّاء ما أُوصل إل

على  –املعلومات املغلوط فيها عن طريق وكاالت استخبارات أجنبية، أو أنها اضطرت 
إىل االعتماد املفرط على املصادر األجنبية بسبب االفتقار إىل  –الضد من ذلك 

فقد أُحرج الوسطاء األميركيون يف . مقومات االستخبارات املوثوق بها يف املنطقة
كتشافهم أنهم يفتقرون إىل معلومة شديدة األهمية؛ يف سنة خضم املفاوضات لدى ا

، واجهت بعثة األمم املتحدة التي رأسها سفير الواليات املتحدة إىل األمم ١٩٦٨
املتحددة، جورج بول، صعوبات جمة من جراء افتقارها إىل معلومات موثوق بها من 

د من الدول العربية كان فريق األمم املتحدة يسعى التفاق بين عد. فرقاء النزاع
وكان املفاوضون الذين رافقوا . ٢٤٢وإسرائيل على تفسير لقرار جملس األمن رقم 

السفير بول يف البعثة يعلمون أن امللك حسين واملسؤولين اإلسرائيليين كانوا 
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لذلك اضطر . يجتمعون مباشرة، لكن اإلسرائيليين رفضوا االعتراف باالجتماعات
. اد على املعلومات األردنية فحسب يف شأن هذه االجتماعاتاألميركيون إىل االعتم

واألكثر من هذا، أن أية رسالة كان املفاوضون األميركيون يحملونها من اجلانب 
. اإلسرائيلي كانت عرضة ألن يقارنها امللك بما كان يسمعه مباشرة من اإلسرائيليين

عهد قطعه وزير اخلارجية وقد بات الوضع ال يطاق عندما أعرب امللك عن شكوكه يف ت
اإلسرائيلي للسفير بول وكلّفه نقله إىل امللك، وذلك ألن احلسين كان قد سمعه أو فهمه 

  .على نحو خمتلف من اإلسرائيليين مباشرة
ومع أن تبادل املعلومات من األمور املألوفة بين وكاالت االستخبارات يف 

لية احملصَّلة بصورة مستقلة الدول الصديقة أو احلليفة، فإن االستخبارات األو
  .واملقوَّمة تقويماً مالئماً، ملن األمور احليوية لفعالية الوسيط األميركي

  
  إعداد الساحة للمفاوضات: رابعاً 

  فرص البدايات
تتميز مبادرات السالم اجلديدة بأن يتم إعالنها بخطاب، أو بتصريح، يديل به   

والغالب أن . أو أحد قادة دول املنطقة رئيس الواليات املتحدة، أو وزير اخلارجية،
فالرئيس جونسون وضع اإلطار . يكون الدافع إىل إعالن كهذا حدثاً إقليمياً خطر الشأن

لكل مساعي الوساطة بين العرب وإسرائيل يف خطاب ألقاه بعد ثمانية أيام فقط من 
لألمم  ، واسماً بذلك اليوم االفتتاحي الجتماع اجلمعية العامة١٩٦٧نهاية حرب 

ويف هذا اخلطاب تقدم باملبادىء اخلمسة التي كونت جوهر . ١٩٦٧املتحدة يف سنة 
  .٢٤٢قرار جملس األمن رقم 

، أعلن الرئيس عبد الناصر أنه يريد جتديد العالقات ١٩٧٠مايو /يف أيار
فدعاها إىل إطالق مبادرة سياسية جديدة يف شأن . الدبلوماسية بالواليات املتحدة

يكد يمضي أشهر ثالثة على ذلك حتى بعث الرئيس نيكسون مبعوثاً يدعو  ومل. سيناء
  .عبد الناصر إىل استئناف العالقات الدبلوماسية بالواليات املتحدة

كُشف النقاب عن مشروع الرئيس ريغان حلل نزاع الشرق األوسط يف خطاب 
. ىل من حرب لبنان، بُعَيْدَ انتهاء املرحلة األو١٩٨٣سبتمبر /أُلقي يف األول من أيلول

فما أن أتمت قوات منظمة التحرير الفلسطينية انسحابها من بيروت، حتى بيّن الرئيس 
ريغان اخلطوط العريضة إلطار مبادرة أميركية جديدة، تهدف إىل جتديد املفاوضات 
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اإلسرائيلي األوسع، وال سيما مستقبل الضفة الغربية وقطاع  –من أجل النزاع العربي 
  .غزة

ديسمبر /ثالثة أشهر من انفجار االنتفاضة الفلسطينية يف كانون األولوبعد 
نقاط "، أطلق وزير اخلارجية األميركية مبادرة مفاوضات يف بيان رسمي عن ١٩٨٧
وقد صدرت نقاط التفاهم هذه عن حمادثاته التي . بشأن مواقف الفرقاء كافة" تفاهم

ة قام بها للشرق األوسط، من أجل أجراها مع قادة دول املنطقة يف أثناء زيارات عد
فلسطينية بشأن الضفة  –جس النبض فيما عنى أفكاره املتعلقة بمحادثات إسرائيلية 

  .الغربية وقطاع غزة
إن جمع فرقاء النزاع، أول مرة بعد انقطاع املفاوضات، يستلزم عادة 

كبرى يف فإذا تم إعالن مبادرة . حمادثات تمهيدية بين الرئيس ورؤساء دول املنطقة
خطاب من دون مشاورات تسبقها، فقد يكون من شأن اخلطاب أن يعطي عكس النتائج 

وهذا من أسباب بقاء مشروع ريغان . املرجوة، وأن يقضي على املبادرة يف املهد
فاللقاءات االستطالعية، سواء أجرت بصورة شخصية أم يف إطار حدث . مولوداً ميتاً

مم املتحدة، تتيح للقادة أن يقوّم كل منهم نيات اآلخر عام مثل عقد اجلمعية العامة لأل
وهذه املرحلة التمهيدية ضرورية عندما يصل قادة . من دون اإلقدام على أي التزام

ومن خير األمثلة لذلك لقاء . جدد إىل السلطة، سواء يف واشنطن أو يف الشرق األوسط
ري حافظ األسد يف بين الرئيس بوش والرئيس السو ١٩٩٠نوفمبر /تشرين الثاين

جنيف، وكان مدخالً ضرورياً لزيارات بيكر التالية املتكررة للمنطقة سعياً وراء إعداد 
  .مؤتمر للسالم يف الشرق األوسط

وتتيح املرحلة التالية، وهي مرحلة حمادثات ما قبل املفاوضات، للفرقاء أن 
ولهذه . يلهايختبروا بمزيد من التفصيل مقاربة الوسيط، وأن يساعدوا يف تشك

هل : احملادثات أهمية كبرى بالنسبة إىل الفرقاء، إذ إنها تعينهم على أن يحزموا أمرهم
يجازفون بالدخول يف عملية مفاوضات رسمية مباشرة أو غير مباشرة، أم ال 

يجازفون بذلك؟ وكانت أشد حمادثات ما قبل التفاوض فعالية تلك التي تنقّل فيها 
املتحدة أو املوفدون الرئاسيون بين عواصم الفرقاء لتهيئة وزراء خارجية الواليات 

فقد استعمل كيسنجر وفانس وشولتس وبيكر، جميعهم، الدبلوماسية املكوكية . األسس
وقد ساهمت هذه املساعي مساهمة . يف مرحلة ما قبل املفاوضات، لتمهيد السبيل

ويف وساطة كارتر  حاسمة يف جناح كيسنجر يف حتقيق ثالثة اتفاقات لفصل القوات،
  .اإلسرائيلية –لتحقيق اتفاق كامب ديفيد ومعاهدة السالم املصرية 
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يف املرحلتين التمهيديتين كلتيهما، ال بد من أن يستطلع املشاركون 
وعليهم أن يبدوا قدرة على االستماع . األميركيون، مطوالً، آراء كل فريق ومقارباته

د يترتب على الفرقاء اإلقليميين أن يقدموا بإخالص وبتفهم للخيارات الصعبة التي ق
وعلى الوسيط عندئذ، أن يقرر هل األوضاع املتاحة واعدة حقاً للمضي قدماً يف . عليها

  عملية املفاوضات؟

  املوضع
إن إجراء املفاوضات، عن طريق الدبلوماسية املكوكية، يتيح للوسيط أن 

" القفز بين املواضع"نوع من وهذا ال. يستفيد من مناخ حممي للمفاوضات املباشرة
مالئم جداً للتعاول مع رؤساء الدول الذين ال يستطيعون، أو ال يريدون تمضية فترات 

وإن إجناز كارتر يف . متطاولة من الوقت بعيداً عن عواصمهم يف إطار مؤتمرات حمايد
عب استضافة السادات وبيغن يف كامب ديفيد، مدة ثالثة عشر يوماً بلياليها، ملما يص

  .تكراره جداً
عندما تكون املفاوضات املتطاولة مالئمة ينبغي للوسطاء أن يقترحوا موضعاً 

ويمكن . يسهل ويشجع املناقشات الصريحة غير الرسمية خارج جلسات املفاوضة
أن يقوم  –كوسائل اإلعالم والقواعد السياسية احمللية  –" اخلارج"لتقييد االتصال بـ

يوليو /، ويف قصر ليدز يف إنكلترا يف تموز١٩٤٩ة ففي رودس سن. بدور مساعد
، شجعت عزلة املوضع عن اخلارج ١٩٧٨سبتمبر /، ويف كامب ديفيد يف أيلول١٩٧٨

املوظفين وكبار املشاركين على التعامل بعضهم مع بعض تعامالً غير رسمي، 
يث يف اجتماع قصر ليدز، ح. ومنحتهم فرصة أن يفهم كل منهم اآلخر شخصياً ومهنياً

التقى وزراء خارجية الواليات املتحدة ومصر وإسرائيل، سمع اإلسرائيليون أول مرة 
  .أسامة الباز، مستشار الرئيس أنور السادات، يعبّر عن تفهمه خملاوفهم األمنية

ومن اجلائز أن يستغرق األمر أياماً عدة كي يشعر بعض املشاركين باالرتياح 
ويف وسع . تبادلة يف تعاملهم بعضهم مع بعضويبدأوا بتنمية بعض مشاعر الثقة امل

وقد بادر . املشاركين األميركيين املساعدة يف تنشيط هذه العالقات غير الرسمية
األميركيون، يف قصر ليدز، إىل ترتيب املقاعد عند أوقات الطعام على نحو يختلط فيه 

ين أن يقيموا ويستطيع أعضاء الوفدين املفاوض. أعضاء الوفدين املصري واإلسرائيلي
أيضاً صالت مهنية يف هذه اللقاءات، بحيث أن صالت كهذه قد تصبح وسائل 

  .االتصال الوحيدة الحقاً إذا ما أخفقت املفاوضات
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 –ويؤثر موقع املفاوضات أيضاً يف كيفية تغطية وسائل اإلعالم للمباحثات 
ذلك . دثاتوهذا عامل مهم يف تنشيط الصراحة وصونها بين املشاركين خالل احملا

بأنه كلما زادت املسافة بين املشاركين والصحافيين تناقصت الفرص التي تغري 
بعض أفراد الوفود املفاوضة بأن يكشف قبل األوان شيئاً من املعلومات التي من 

  .شأنها أن تخفض املرونة بين املفاوضين
ء وتعتبر منطقة واشنطن من خيرة املواقع عندما تبلغ احملادثات بين رؤسا

الدول، أو بين كبار املفاوضين، أحرج مراحلها؛ فالرئيس يستيطع أن يتصرف على 
نحو شخصي وغير رسمي بالدعوة إىل احللول الوسط وحث املتفاوضين على املثابرة 

لكن ضغوط وسائل اإلعالم يف واشنطن شديدة . واملساعدة يف التخلص من املآزق
  .جداً

  جدول األعمال واملقاربة
إىل جدول متفق عليه لألعمال بين املتفاوضين اختبار مبكر إن التوصل   

فاألميركيون ينظرون إىل جدول األعمال وسيلةً . وعسير ملهارة الوسيط األميركي
إلطالق املفاوضات، بينما ينظر العرب واإلسرائيليون إليه نظرتهم إىل أوىل ساحات 

  .املعركة
صف البنود املتفجرة يف جدول وكثيراً ما يستغرق التوصل إىل لغة حمايدة، لو  

األعمال، أسابيع عدة من احملادثات املسبقة، كانت تؤول بصورة مطردة إىل أشد 
قد تظهر يف جدول " القدس"فمن ذلك أن أية إشارة إىل أن كلمة . الصيغ غموضاً

فاألقرب إىل اإلمكان أن يسعى . األعمال ستضمن امتناع إسرائيل من املشاركة
ومن . تزال جدول األعمال، بينما األغلب أن يسعى العرب لتوسيعهاإلسرائيليون الخ

أي  –أجل مؤتمر رسمي للتفاوض، ربما يكون األقرب إىل التنفيذ جدوالً إجرائياً بحتاً 
  .جدوالً يسرد من يتكلم ومتى، ويعرض عن ذكر ما سيتناوله كل منهم يف كالمه

أجل التفاوض يف شأن حلول تاريخياً، مُني باإلخفاق كل اجلهود التي بذلت من 
فاملقاربات الشاملة قد خلفت شكوكاً مستحكمة بين . شاملة ومتزامنة لهذا النزاع

غير أن البحث عن مفاوضات شاملة قد ولّد حمادثات . الفرقاء كلهم، وال سيما إسرائيل
فمن احلوافز املهمة التي أدت إىل زيارة . ثنائية مثلما حدث بين مصر وإسرائيل

، قلقه املتنامي من أن مسعى كارتر املتواصل إلعادة عقد ١٩٧٧للقدس سنة  السادات
مؤتمر جنيف الدويل قد يتيح لسوريا أن حتول دون بلوغ مصر هدفها الرئيسي؛ وهو 
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فالسادات مل يبد، خالل األشهر الستة عشر املؤدية إىل . استعادة سيناء من إسرائيل
وياً بمخاوف واهتمامات الدول العربية األخرى توقيعه معاهدة السالم، إال اهتماماً ثان

وهو وإنْ أصر على تناول هذه القضايا يف اتفاق كامب ديفيد، حماوالً . والفلسطينيين
حماية وضعه السياسي يف العامل العربي، فإن األفضلية لديه كانت خلالف مصر 

  .اخملصوص مع إسرائيل
اوضات ممكنة بأفضلية ومن املرجح أن تتسم املقاربة السورية يف أية مف

ودعا إىل " مقاربة كامب ديفيد"مشابهة للمصالح السورية، وإنْ كان األسد قد أدان 
ويف أحدث حالة تختص بسوريا مباشرة، وهي رحالت . تقدم متزامن يف كل القضايا

، ١٩٧٤كيسنجر املكوكية للتوسط يف اتفاق فصل القوات واالنسحاب اإلسرائيلي سنة 
  .ول األعمال جناح املسعىسهَّل اختصار جد

وتدل جتربة الواليات املتحدة يف حماولة التوسط على أن ما ال حظّ له من 
فمسألة مثل . القبول إطالقاً لدى أي من اجلانبين، يجب استبعاده عن جدول األعمال

مستقبل القدس يجب أن حتُذف من جدول األعمال بسبب حساسيتها، أو أن تعالج على 
أن استبعاد املسائل األيديولوجية أو العاطفية، غير القابلة للحل، ومن ش. نحو غامض

عن جدول األعمال أن يخفض اخملاطر السياسية التي قد يتعرض لها املشاركون 
: إذ إن ما من جانب يقبل بالتخلي عن مبدأ جوهري. القادمون إىل طاولة املفاوضات

ي احملتلة كافة؛ فحزب الليكود يصر على حق اليهود يف العيش يف األراض
والفلسطينيون يصرون على حقهم يف إقامة دولتهم املستقلة يف أرض فلسطين 

. التاريخية؛ واألسد يصر على العودة غير املشروطة ملرتفعات اجلوالن إىل السيادة
ليس من غرض الوسيط أن يُكره أياً من الفرقاء على التضحية بطموحاته، بل أن يقنع 

فالتصريح سلفاً . املمارسة الفورية لهذا احلق تعليقأو  تأجيل كل جانب باملوافقة على
بينما طرح املسائل غير . بما يجب أن تتمخض املفاوضات عنه يحكم عليها باإلخفاق

القابلة للحل جانباً يترك اجملال مفتوحاً آلمال الفرقاء، لكنه ال يحول دون مفاوضات 
  .ناجحة يف املسائل األخرى

خ بصورة جلية بأن جدول األعمال إنْ مل يُختزل سلفاً، وتوحي جتارب التاري
فكلما اتسع جدول األعمال وتعقد تزايدت خماطر . فإن مآل الوساطة يف الفشل

  .الوصول إىل طريق مسدود
يضاف إىل ذلك أنه كلما ازداد عدد الفرقاء املشاركين يف التفاوض بشأن قسم 

سطاء أن يحاولوا حصر عدد لذلك ينبغي للو. من النزاع تناقصت فرص النجاح
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فمن شأن وفود . املشاركين بالفرقاء ذوي املصالح العظمى يف التوصل إىل اتفاق
الدول العربية البعيدة عن ساحة الصراع أن جتعل االتفاق على حل مستحيالً متى 

  .شاركت يف املفاوضات بشأن مصير الضفة الغربية وقطاع غزة

  حشد التأييد اخلارجي
قد تتعزز أو تتقلص بقدر ما تتمتع عملية املفاوضات بالدعم  إن فرص النجاح

  .والتشجيع الدوليين
فالتأييد العلني ملساعي الوساطة األميركية من قبل الدول العربية ذات النفوذ، 

كالعربية السعودية واملغرب واجلزائر ومصر، يمكن أن يساعد يف تخفيف اخملاطر 
ردن ولبنان، يف مفاوضات ترعاها السياسية على مشاركة فرقاء ضعاف، كاأل
فالدعم أو الرضا السوري، على األقل، . الواليات املتحدة صديقة إسرائيل وحليفتها

 –الكبيرة القوية والواثقة بنفسها سياسيًا  –وحدها مصر . شبه ضروري لذلك
استطاعت أن تنجح يف حتدي االستنكار العربي العنيف لتفاوضها مع إسرائيل وتوقيع 

  .اقات معهااالتف
وال بد من أن يحصل الوسطاء األميركيون على موافقة الدول العربية الرئيسية 

مشفوعة، إنْ أمكن، بتأكيد علني لرغبتها  –ال على التفاصيل  –على عملية التفاوض 
من . يف التوصل إىل سالم حقيقي مع إسرائيل إذا ما تُوجت املفاوضات بالنجاح

رجي إزاء عملية التفاوض يثير املشكالت يف وجه بعض اجللي أن التحفظ العربي اخلا
يضاف إىل ذلك أن . الدول العربية التي ترغب يف السالم مع إسرائيل، أو حتتاج إليه

إسرائيل تنساق إىل الشك املزدوج يف كون تقديم التنازالت من قبلها يقود حقاً إىل 
الدول العربية الرئيسية  السالم احلقيقي، إذا ما رأت أن املفاوضات ال حتظى بتأييد

  .كافة
وحتى مع موافقة كهذه، فليس يف وسع الوسطاء أن يفترضوا أن هذا الزعيم 

فالتاريخ حافل باألسئلة ملا هو . العربي يستطيع أن يقنع ذاك بدخول املفاوضات
فمنه تأكيد السادات لكارتر أن امللك حسين سيقبل باتفاق كامب ديفيد : عكس ذلك

؛ ومنه عجز امللك حسين، يف أواسط الثمانينات، عن استدراج موافقة )علهوهذا ما مل يف(
؛ ومنه قصور ٢٤٢عرفات ومنظمة التحرير الفلسطينية على قرار األمم املتحدة رقم 

، يف إقناع عرفات ١٩٨٥ثم يف سنة  ١٩٧٧العربية السعودية أو عدم رغبتها، يف سنة 
  .٢٤٢م ومنظمة التحرير الفلسطينية بقبول القرار رق
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كما أن ليس ثمة من أدلة توحي بأن القوى اخلارجية تستطيع أن تؤثر، على 
والقوة . نحو فعال، يف املواقف األساسية التي يتقدم األطراف املتفاوضون بها

اخلارجية العظمى األخرى املتورطة يف شؤون املنطقة، خالل اخلمسة والثالثين عاماً 
إنقاذ "واالحتاد السوفياتي مل يعجز عن . اًاملاضية، هي االحتاد السوفياتي طبع

لكن . فحسب، بل إن موسكو قد عرقلت مراراً مبادرات واشنطن الدبلوماسية" مواليه
موسكو تستطيع، يف مرحلة ما بعد احلرب الباردة، املساهمة يف عملية التفاوض 

الزعماء  ومع ذلك، فإن النفوذ السوفياتي لدى. بتأمين الغطاء السياسي للزعماء العرب
العرب مل يزل يتقلص بسرعة مع انحسار قدرة السوفيات على بسط قوتهم السياسية 

  .واالقتصادية والعسكرية يف اخلارج
والتأييد الدويل مطلوب من قبل األمم املتحدة، ومن بعض الدول غير العربية 

م مل للسال ١٩٧٩والواقع أن رفض األمم املتحدة تأييد معاهدة . املهمة األخرى أيضاً
يصدر عن اخلوف من الفيتو السوفياتي فحسب، بل صدر أيضاً عن انعدام التأييد 

للمصالح " خيانة مصرية"احلقيقي من قبل الدول األوروبية وغيرها ملا وصم بأنه 
لقد توسطت الواليات املتحدة وحدها وبنجاح بين مصر . العربية والفلسطينية

ذا املسعى بنجاح يف التعامل مع سوريا وإسرائيل، لكن من املستبعد أن يستعاد ه
العربية املعقدة،  –ولبنان واألردن والفلسطينيين، وذلك ألن املنافسات العربية 

  .والضعف النسبي لهؤالء الفرقاء، يعمالن ضده
ولقد أطلق قادة اجملموعة األوروبية يف املاضي مبادرات دبلوماسية خاصة 

ما اآلن، فإن التأييد األوروبي، وتأييد األمم أ. بين احلين واحلين، لكن من دون جدوى
املتحدة ملساعي السالم التي تقودها الواليات املتحدة، قد باتا أدنى قطوفاً ألن 

زد على ذلك أن املفاوضات . الساحة الدولية مل تعد مستقطبة سياسياً مثلما كانت
تكون ضرورية من الدولية إذا ما جنحت فإن التزامات األوروبيين واليابان املالية س

أجل تسوية سلمية، مثلما سيكون ضرورياً الدعم االقتصادي من قبل العربية السعودية 
  .ودول اخلليج العربية
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  التفاوض: خامساً 

  اإليقاع والوتيرة
إن التأخيرات . يستلزم دور الوسيط، بعد بدء املفاوضات، دفعها إىل األمام  

صرار على التمسك باجلدول الزمني الذي سبق احملبطة أمور ال يمكن حتاشيها، أما اإل
ال . أن وُضع فموقف غير واقعي؛ إذ ما من مفاوض يقبل أن يعمل بحسب دقات الساعة

بد من حدوث بعض التأجيالت مراراً كثيرة من أجل فسح اجملال للمشاورات السياسية 
لقضايا داخل احلكومات، وتمكين الزعماء من حشد التأييد الشعبي ملقاربتهم بعض ا

  .احلساسة
ذلك بأن التقدم إذا ما تعثر . لكن كثيراً ما يترتب على الوسيط أن يدفع الوتيرة

كما أن وتيرة . فإن معارضي املفاوضات سيضاعفون جهودهم لنسف العملية
التفاوض متى كانت سريعة فإن توقعات النجاح ستتزايد بإفراط، ومثلها خماطر عدم 

لذلك كانت كثرة تردد الوسيط إىل املنطقة، . دة عليهتلبية اآلمال الكبيرة املعقو
وجالدته يف دفع األطراف إىل مالزمة طاولة املفاوضات، تعتبران من القرائن البيّنة 

  .على جدية الواليات املتحدة يف السعي التفاق

  معامل عامة
ينبغي للوسيط، إذا شاء املضي يف العملية قدماً، أن : التمسك بمبادىء مألوفة  

، ٢٤٢اول التأسيس على معامل قائمة عميقة القبول، كقرار جملس األمن رقم يح
فالتمسك بمبادىء ووثائق قد سبق التفاوض يف شأنها يحد من . واتفاق كامب ديفيد

وسيجد الوسطاء أن من األيسر عليهم أن يستندوا إىل تصورات قد ثبتت . الريبة والقلق
ا أن حماولة إدارةٍ ما إلعادة صوغ اخلطوط كم. يف وجه التمحيص من قبل الرأي العام
اإلسرائيلي ستؤخر جهودها ال حمالة، هذا إنْ  –العريضة األساسية حلل النزاع العربي 

  .مل تنسفها من األساس
ومع ذلك، فسيجد الوسطاء صعوبة يف إلزام الفرقاء بالتفسيرات السابقة 

، ٢٤٢لى صدور القرار رقم لقد مرّ أربعة وعشرون عاماً ع. للمبادىء املتفق عليها
وزعماء الليكود . وقبوله على مضض من قبل حكومة إسرائيلية يسودها حزب العمل

يضاف إىل ذلك . الذين يمسكون زمام السلطة اليوم كانوا قد عارضوا ذلك القرار بشدة
 ١٩٦٧أضعف كثيراً يف سنة   أن التحرك الفلسطيني ومنظمة التحرير الفلسطينية كانا

، وإنْ كان األساسي لكل تفاوض أو اتفاق منذ ٢٤٢لذلك فإن القرار رقم . اآلنمما هما 
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، فال بد من بذل جهود جمة يف املفاوضات املقبلة لتحقيق التوافق على ١٩٦٧سنة 
  .باألوضاع احلالية ٢٤٢كيفية تعلق القرار رقم 

وعلى الواليات املتحدة، بصفتها وسيطاً، أن تعيد بانتظام صوغ اخلطوط 
ال  ٢٤٢فمن ذلك أن القرار رقم . ريضة للتسوية، مع احلرص على أن تفعل ذلك بدقةالع

، "عدم قبول ضم األراضي بالقوة"، بل يشدد على "مبادلة األرض بالسالم"يدعو إىل 
" يف النزاع األخيراحتُلت  انسحاب القوات املسلحة اإلسرائيلية من أراض"ويدعو إىل 

للطريقة التي يساق هذا الكالم بها، يف كثير من  وخالفاً). التشديد من الكاتبين(
فاالنسحاب . األحيان، فإن عدم تخصيص هذه األراضي بأل التعريف أمر مقصود

ومع ذلك، فإن معظم املفسرين يعتبر اليوم . األراضي غير مطلوب كلاإلسرائيلي من 
مل يزل كذلك . ٢٤٢أن مبادلة األرض بالسالم هي العنصر األساسي يف القرار رقم 

يدعو إىل مؤتمر دويل، بينما هو مل  ٣٣٨الكثيرون يزعمون منذ أعوام أن القرار رقم 
  ".برعاية مالئمة"يستلزم إال مفاوضات 
. تكتسب األلفاظ واجلمل املتعلقة بهذا النزاع حياة قائمة بذاتها :حتكُّم األلفاظ

جديدة يف مسائل،  فعندما يبدو الدبلوماسيون األميركيون أنهم يمهدون عالنية سبالً
، أو اإلجراءات العملية ملؤتمر دويل، ٢٤٢مثل تمثيل الفلسطينيين ومعنى القرار رقم 

فإن املسؤولين العرب واإلسرائيليين يطلبون فوراً تفسيرات من كبار املسؤولين 
ومن شأن توضيح رسمي عاجل، يديل به مسؤول متوسط الرتبة يف . األميركيين

  .ة جدل متطاولاملنطقة، أن يحسم ماد
وتكتسي التصريحات الصادرة عن البيت األبيض، أو عن وزارة اخلارجية، 

فساسة الشرق األوسط يبدون ميالً مستديماً . داللة مهمة يف نظر العرب واإلسرائيليين
إىل أن يعتقدوا أن كل بيان يصدر عن واشنطن يخضع لتمحيص دقيق ويعيًّر ويحسب 

القادة السياسيون واخلبراء والصحافيون يف الشرق ف. بحيث ينم عن إشارة خمصوصة
األوسط يفحصون كل كلمة، ويقلِّبون كل معنى يصدر عن واشنطن، سواء أكان رسميًا 

وهم كثيراً ما يتأولون تغييراً طفيفاً يف املصطلح أو يف العبارة، عند . أم غير رسمي
وهم يعتقدون . ألميركيةيف السياسة ا" تغير كبير"تكرار موقف أميركي مألوف على أنه 

، يمكن أن يُعدَّ تقريراً Washington Postأو  New York Timesأيضاً أن تقريراً صحافياً يف 
ويميل الساسة أيضاً إىل البحث عن تفسيرات بيزنطية الطراز للتصريحات . شبه رسمي

ن كل كلمة فإذا ما بُلِّغوا أ. األميركية، سواء يف ذلك ما كان منها رسمياً أو غير رسمي
تصدر عن واشنطن قلما تكون مهمة أو حتى مدروسة ومقصودة، تراهم يظلون غير 
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لذلك يمكن للمالحظات أو التعليقات العفوية وغير الرسمية، . مقتنعين بصورة ملحوظة
وال . الصادرة عن صانعي السياسة يف واشنطن، أن تتحول إىل ألغام سياسية أرضية

األلفاظ هذا، لكنهم إذا أخذوه يف احلسبان بات من يستطيع الوسطاء جتنُّب حتكم 
  .املمكن احلد من االنفجارات

يلقي الزعماء العرب واإلسرائيليون خطباً، أو يعقدون مؤتمرات : ترقب اإلشارات
أو مقابالت صحافية، أو يطرحون أفكاراً من خالل صحافيين موثوق بهم، تعرب عن 

وترقُّب ). فعل القادة األميركيون طبعاًمثلما ي(حتوالت غير متوقعة يف تفكيرهم 
اإلشارات الدالة على تغيرات ممكنة يف املواقف السياسية يمكن أن يفيد يف إعادة 

وإن تلميحات كهذه لتستحق التفحص اجلدي الدقيق عبر . توجيه مقاربة الوسيط
القنوات الدبلوماسية اخلاصة؛ وهي غالباً ما تكون مؤشرات عامة على التفكير 

وتفويت فرصة االنتباه لهذا النوع من اإلشارات يمكن أن يكون باهظ . خصيالش
  .التكلفة لألطراف كافة

ففي أواخر سنة . ١٩٧١ – ١٩٧٠فمن ذلك ما حدث بين مصر وإسرائيل يف 
ألقى موشيه دايان، الذي كان يومها وزيراً للدفاع يف حكومة غولدا مئير،  ١٩٧٠

ملبادرة من أجل استئناف حمادثات يارينغ التي خطاباً دعا فيه إسرائيل إىل أخذ ا
، يف أوائل New York Timesوجاءت اإلشارة الثانية يف مقال يف صحيفة . طال توقفها

، حيث طرحت فكرة اتفاق مرحلي تسحب إسرائيل بموجبه قواتها من ١٩٧١سنة 
إىل موشيه  وقد نسبت الفكرة الكامنة وراء املقال. املنطقة اجملاورة جداً لقناة السويس

وإذ اعتبر السادات إحدى هاتين اإلشارتين أو كلتيهما تلميحاً إىل التغير يف . دايان
 ٤التفكير اإلسرائيلي، فقد أطلق مبادرة للسالم غامضة الصيغة يف خطاب ألقاه يف 

وعندما سمع املسؤولون يف إدارة نيكسون خطاب السادات . ١٩٧١فبراير /شباط
كان يستجيب ملا اعتبره إشارة من إسرائيل، فأرسلوا  شعروا بأن الرئيس املصري

ومن نكد احلظ أن غولدا مئير كانت شديدة االرتياب، . مبعوثين جلس نبض اجلانبين
  .وفاتت الفرصة، كما مل تتابعها الواليات املتحدة بنشاط يذكر

ومن األمثلة األحدث عهداً ملا يمكن أن يصبح إشارات ذات داللة من رئيس 
احلكم "اإلسرائيلية، يتسحاق شمير، تصريح له أشار فيه إىل استعداده لتطبيق احلكومة 

قال يف مقابلة  ١٩٩١أبريل /نيسان ٢٣ففي . يف الضفة الغربية" الذاتي التام
احلكم ] الفلسطينيين[أنا أعرض على : "Le Mondeصحافية أجرتها معه صحيفة 

كل صالحيات الدولة، باستثناء سيكون لهم ملدة خمسة أعوام : بعبارة أخرى. الذاتي
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بعد خمسة أعوام، وبعد أن نكون قد تعلمنا العيش بسالم . اجليش والسياسة اخلارجية
إن التنبه ألمثال هذه ." جنباً إىل جنب، نتفاوض يف شأن االتفاقات النهائية

  .التلميحات إىل مواقف تفاوضية مستقبلية ممكنة، هو من أهم مهمات الوسيط

  طمقترحات الوسي
فما من صيغة موصوفة معروفة تفيد . إن الوساطة ليست من العلوم الدقيقة

متى يبدأ الوسيط بتكوين موطن اإلجماع من عناصر املواقف املتعارضة بغية تقديمه 
فعلى الوسيط أن يترصد بانتباه ظهور أي تغير يف املواقف يتجاوز . إىل املشاركين

ويجب . رة غير رسمية ردة فعل اجلانب اآلخرالتغير يف أسلوب التعبير، وأن يختبر بصو
، إال متى اجتمع لديه من  النقاط "مقترحات تردم شقة اخلالف"أال يصوغ الوسيط 

إذ إن التبكير يف . املشتركة ما يكفي صوغ ذلك، علماً بأن التوقيت قد يكون حاسماً
  .التقدم بفكرة واعدة يمكن أن يقضي عليها بالبوار

مصداقيته مع كل األطراف، باعتباره فريقاً يتحلى  وعلى الوسيط أن يصون
ويلتزم، أوالً وقبل أي شيء، الوصول إىل ) إنْ مل نقل بالنزاهة التامة(باملوضوعية 

الفرقاء " يرشق"وعليه، كي يستبقي هذه املصداقية، أال . اتفاق يرضي اجلميع
فقد يرفض . ةبمقترحات أو إجراءات جديدة مهمة، مهما تبدو هذه املقترحات معقول

أحد اجلانبين مقترحات قد تكون مقبولة، من جراء الطريقة التي قدمت فيها؛ فمن 
أسباب رفض امللك حسين التفاق كامب ديفيد شعوره بأنه قد استُبعد بصورة مذلة عن 

كما أن شجب بيغن العنيف ملشروع . العملية، ثم طُلب منه التوقيع بعد حدوث االتفاق
كان مشوباً بكون الواليات املتحدة قد أجرت مشاورات مكثفة  ،١٩٨٢ريغان، يف سنة 

  .مسبقة مع امللك حسين، بينما أبقت إسرائيل على الهامش
فمن أجل حتاشي الوقوع يف هذه املآزق، ينبغي للوسيط أن يتشاور سراً، على 
أرفع املستويات ومع كل األطراف، يف شأن األفكار املقترحة ألية مبادرة كبرى قبل 

وعلى الوسيط أال يتيح، تالياً، ألي كان أن يضع الفيتو على أية فكرة . نها رسمياًإعال
مسبقاً؛ إال إن من املمكن أن تتشكل املبادرة على هدي عمليات جس النبض غير 

  .الرسمية

  وضع اخلطوط األولية للوثيقة
تترتب مشكلة توقيت دقيقة على عملية البت بشأن الوقت الذي توضع فيه على   

". مواقف الواليات املتحدة"ورق األفكار املتفق عليها، والتي يمكن اعتبارها ال
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يضاف إىل ذلك . فاألفكار اجليدة إذا ما وضعت على الورق ورُفضت يصعب إحياؤها
أن تقديم أية مبادرة أميركية شاملة أمر ينطوي على خماطر كبيرة، ويجب أال يقدم 

ميركية يمكن أن تصبح ذريعة ألن يتوقف عن ذلك بأن اخلطة األ. عليه إال كخيار أخير
املفاوضات فريق أو أكثر، إنْ مل يمهَّد لها بمحادثات مكثفة مسبقة، وإنْ مل تلق 

  .التجاوب من اجلميع، وإعالن خطة روجرز مثال جيد لذلك
ومع ذلك، فمن واجب الوسيط األميركي أن يبدأ بوضع وثيقة تعبر عن   

كما يمكن أن . ها جلس نبض كل من الفريقين على حدةاحملادثات املكثفة التي أجرا
يطلب من كل فريق، كما جرى يف كامب ديفيد يف أول األمر، أن يتقدم بخطة مكتوبة 

فإذ ما رأى اجلانبان بوضوح الهوة التي تفصل بين مواقفهما املكتوبة، فقد . لالتفاق
  .ردم هذه الهوةيسارعان إىل التماس معونة الواليات املتحدة على وضع وثيفة ت

ومع مضي عملية الوساطة قدماً، يمكن للوسيط أن يطور بعض املقترحات 
بالتشاور مع أحد الفريقين، وأن يقدمها تالياً إىل الفريق اآلخر باعتبارها مقترحاته 

ولهذه الطريقة . هو التي يعتقد أنها قد تكون مقبولة لدى الفريق الذي تشاور معه أوالً
فال العرب وال . ثمر من جمرد نقل مقترحات كل فريق إىل اآلخرحظوظ أكبر يف أن ت

اإلسرائيليين يجدون أن من السهل سياسياً عليهم أن يقبلوا املواقف اآلتية مباشرة من 
للوسيط " تقديم التنازالت"ولقد وجد كل من الفريقين أن من األسهل عليه . الفريق اآلخر

  .األميركي من تقديمها خلصمه
جر وحبيب اعتاد اختبار األفكار شفهياً مع اجلانبين قبل البدء إن كال كيسن

، كان وسيط األمم املتحدة بانش يقوم ١٩٤٨ويف رودس سنة . بخط املسودة
بمشاورات معمقة مع الفرقاء، ومن هذه املشاورات كان يشكل أحكامه ويقترح احللول 

فبعد . حيب الصدر والفكرلقد حرص على أن يظل عاقالً، وعادالً، ومتفانياً، ور. الوسطى
، ١٩٤٩يناير /اإلسرائيلية يف كانون الثاين –أن وضع مسودة اتفاقية الهدنة املصرية 

بأنها مل تكن قط عمالً ناجزاً تماماً؛ وبأنه ليس لديه أي حرص غيور "اعترف للجانبين 
على الصيغة؛ وبأن املسودة تقصر عن احلد األدنى من مطالب كل من الوفدين؛ وبأنه 

وإنْ كان كل من الفريقين قد ضحى ببعض املواقف فإن أياً من مصالح الفريقين 
  ١."احليوية مل يُمس مسّاً جدياً

                                                 
الف بانش إىل والتر إيتان، عضو الوفد اإلسرائيلي املفاوض يف رودس، كانون رسالة ر  ١

  :، يف١٩٤٩يناير /الثاين
State of Israel, Documents on the Foreign Policy of Israel, Vol. 3, pp. 96‐99.   
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إن الوثيقة املكتوبة، وحدها، تتصف بالواقعية احملسوسة يف نظر 
فاملشاركة النشيطة يف عملية صوغها تستحث املفاوض على الدعوة إىل . املتفاوضين

ستعمل فيليب حبيب، عند وضعه مسودات الوثائق مع بيغن، ميل وقد ا. املوافقة عليها
رئيس احلكومة اإلسرائيلية إىل الدقة اللغوية؛ ففي إحدى مراحل جوالته املكوكية 

لترتيب وقف إلطالق النار بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية يف اجلنوب 
األساسية، وتعمّد  ، وضع مسودة وثيقة تعبر عن مبادىء بيغن١٩٨١اللبناين سنة 

وإذ صحح بيغن نص املسودة . فيها عدم الدقة الستثارة ميله إىل تكميل النص
  .بحضور حبيب، طور الزعيم اإلسرائيلي دور األبوة يف والدة الوثيقة ومضمونها

قبل كامب ديفيد، كانت اخلطوط العريضة ألفكار خطة احلكم الذاتي التي 
. سع التي تنقل بها ألفرد أثرتون بين مصر وإسرائيلاقترحها بيغن واردة يف النقاط الت

وقد أرسى هذا العمل التمهيدي األسس التي بنى الوفد األميركي عليها الصيغة األوىل 
، وذلك قبل عقد ١٩٧٨يوليو /التفاق كامب ديفيد بُعَيْد حمادثات قصر ليدز يف تموز

نهماك الرئيس كارتر ويف كامب ديفيد اسبغ ا. لقاءات كامب ديفيد الفعلية بكثير
الشديد يف عملية صوغ املسودات وزناً وأهمية خاصين يف نظر كل من مصر 

  .وإسرائيل
عندما يكون هناك دول بحاجة ماسة إىل االتفاق لكنها تواجه : الغموض البناء

تباينات يستحيل جتاوزها، فقد تقبل بلغة للتسويات غامضة، بحيث ينوي كل جانب 
فمن ذلك أن . تلف من أجل التغلب على عقبات حملية ودوليةأن يتأولها على نحو خم

أحد الطرفين قد يضطر إىل تأويل اللغة بمرونة خالقة من أجل ترويجها لدى قواعده 
وعلى املتفاوضين أن ينظروا بعيداً عندما يضعون مسودة وثيقة، بحيث . االنتخابية

وال بد من أن يبدي يتم اختيار اللغة التي تستطيع حتمل ضغوط سياسية كهذه، 
  .الوسيط التعاطف مع هذه احلاجة

اإلسرائيلي مشحونة عاطفياً خالل تاريخ طويل  –والكلمات يف الصراع العربي 
فكال اجلانبين حاد اإلحساس بتداعيات األلفاظ التي يستعملها اجلانب . ومأساوي

لك أن فمن ذ. وعلى الوسيط األميركي أن يكون متبحراً يف هذا القاموس. اآلخر
، يف نظر الفلسطينيين، حق ال تنازل عنه؛ أما يف نظر اإلسرائيليين، فهي "العودة"

، يف نظر اإلسرائيليين، يدل على حد "احلكم الذاتي"و. تستجر خراب الدولة اليهودية

                                                                                                                                            
  ).املترجم/ ضمن القسم احملذوف من التقرير  ٢ورقم  ١احلاشيتان رقم (



  ٥٨، ص )١٩٩١خريف ( ٨، العدد ٢المجلد  مجلة الدراسات الفلسطينية تقارير دولية

 

٢٦ 
 

معقول من اإلدارة الذاتية يف الضفة الغربية وقطاع غزة يتوافق مع أمن إسرائيل؛ أما 
هو يعني عدم قيام دولة مستقلة لهم، وعدم انسحاب القوات عند الفلسطينيين، ف

املؤتمر "و. اإلسرائيلية، وعدم التمتع بحقوق تتجاوز اخلدمات البلدية، كجمع النفايات
، يف رأي رئيس احلكومة اإلسرائيلية يتسحاق شمير، يفيد فيما يفيد فكرة سيئة "الدويل

  .بعثها حية شمعون بيرس وحزب العمل اإلسرائيلي
يف كامب ديفيد استلزم التماس الدروب عبر هذه األدغال اللفظية قريحة ال 
تنفد مواردها، واللجوء املتواتر إىل معجم املترادفات، وإعداد عشرات املسودات من 

والعقبات الداللية ستكون على القدر نفسه من العظم يف . قبل فريق الوساطة األميركي
  .أية مفاوضات مقبلة

عندما تكون فكرة موضع إعراض  :رذولة، خطط الغد املقبولةأفكار األمس امل
الفرقاء كلهم، فعلى الوسطاء أن يتأملوا يف أصل عظيم من أصول املفاوضات بين 

مقترحات األمس املرذولة، أو وثائقه، أو وسائله اإلجرائية، قد تغدو : العرب وإسرائيل
فمن املألوف يف تاريخ . دة حديثاًاتفاقات الغد املقبولة، أو مواقفه، أو وسائله املعتم

هذا النزاع أن تظهر األفكار املطّرحة يف ظل أوضاع خمتلفة، بمظهر العناصر املكونة 
وقد ابتدأت عادة استعمال األفكار القديمة جمدداً خالل االنتداب، . لتسوية مقبولة

  .واستمرت حتى اليوم
جون تشانسلور، التي  إن مقترحات املندوب السامي البريطاين السير: فمن ذلك

، باحلد من نمو الوطن القومي اليهودي، قد طُبقت يف الكتاب ١٩٣٠قُدمت يف سنة 
، قد اعتمد سياسًة ١٩٣٧؛ تقسيم فلسطين املقترح سنة ١٩٣٩األبيض البريطاين سنة 

فبراير /؛ مذكرة الوسيط الدويل غونار يارينغ، التي قدمت يف شباط١٩٤٧يف سنة 
اإلسرائيلية  –هم األسس التي بنيت معاهدة السالم املصرية ، انطوت على أ١٩٧١

بأن  ١٩٧١فبراير /شباط ٤؛ اقتراح الرئيس السادات يف ١٩٧٩مارس /عليها يف آذار
يتم انسحاب جزئي للقوات من قناة السويس، بات املكون األساسي التفاق فصل 

فصل القوات الثاين ؛ إسرائيل قبلت اتفاق ١٩٧٤اإلسرائيلي يف سنة  –القوات املصري 
، بعد ستة أشهر من رفضها االقتراح نفسه تقريباً؛ ١٩٧٥سبتمبر / يف سيناء يف أيلول

مقاربة وزير اخلارجية شولتس الستئناف املفاوضات يف شأن الضفة الغربية وقطاع 
، ومع ذلك فمعظم هذه املقاربة قد اعتمده الوزير بيكر ١٩٨٨غزة، مل تقبل يف سنة 

، سعياً لترتيب مؤتمر للسالم؛ يف كانون ١٩٩١ أواسط سنة وتابعه بقوة يف
، قبل ياسر عرفات خطة تقسيم فلسطين التي رفضها ١٩٨٨ديسمبر /األول
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؛ الرئيس السوري حافظ األسد ١٩٤٧نوفمبر /الفلسطينيون والعرب يف تشرين الثاين
ما ، ك١٩٧٣ديسمبر /إسرائيلي للسالم يف كانون األول –رفض حضور مؤتمر عربي 

، لكن مع حلول خريف ١٩٩٠فعل رئيس احلكومة اإلسرائيلية يتسحاق شمير يف سنة 
كان الرجالن قد اعتمدا فكرة مؤتمر للسالم، وإنْ كان ينطوي على تغير  ١٩٩١سنة 

  .مهم يف احلجم
هي مل حتقق اتفاقًا، فإن  ْ وأخيراً، فاملفاوضات ولو مل تعتبر ناجحة إن

خفق تماماً بالضرورة؛ إذ إن اإلخفاق قد يمهد الطريق احملادثات غير الناجحة ال ت
فخالل املفاوضات يُجرى الكثير من احملادثات غير الرسمية بين . ملساع الحقة

أعضاء الوفود، كما أن الكثير من القضايا والتأويالت قد يوضح، ومن شأن ذلك كله 
 –ات املصرية فمن ذلك أن املفاوض. أن يعين املفاوضين يف بعض املراحل الالحقة

، قد استثارت ١٩٨٢و ١٩٧٩األميركية يف شأن احلكم الذاتي، بين سنتي  –اإلسرائيلية 
وقد أنتج عمل هؤالء . قدراً عظيماً من عمل املوظفين يف حكومات الدول الثالث

املوظفين كثيراً من االستبصارات املطلوبة جداً يف التعقيدات املترتبة على إنشاء حكم 
وسيتصدر هذا املوضوع جدول  األعمال يف . يف الضفة الغربية وغزةذاتي فلسطيني 

، ويف املفاوضات الثنائية املباشرة التي ١٩٩١مؤتمر السالم املأمول يف أواخر سنة 
  .ستعقبه إذا ما عُقد

  صعوبات املفاوضات
ال يشعر العرب وال اإلسرائيليون بالثقة لدخول : الضمانات األميركية اخلاصة

فأما . رعاية الواليات املتحدة، من دون احلصول على ضمانات مسبقةاملفاوضات ب
بالنسبة إىل إسرائيل، فإن هذه الضمانات تتركز دائماً على األمور التي مل تكره 

الدولة الفلسطينية، واجللوس إىل طاولة واحدة مع : مثال ذلك(إسرائيل على القبول بها 
راح أميركي مل ينسق مسبقًا مع إسرائيل، منظمة التحرير الفلسطينية، ومواجهة أي اقت

كما أن إسرائيل ستطلب تأكيدات صريحة مكتوبة لكل ). ومناقشة قضية القدس، إلخ
  .الرسائل واملذكرات التي قدمتها لها االدارات األميركية السابقة

والفرقاء العرب يطلبون ضمانات أميركية يف شأن املبادىء العامة 
، ويف شأن النتائج احملتملة لعملية التفاوض )بالسالممقايضة األرض (للمفاوضات 

حق تقرير املصير ودولة مستقلة للفلسطينيين، واالنسحاب الكامل من : مثال ذلك(
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الضفة الغربية والقدس الشرقية وغزة لألردنيين، واالنسحاب الكامل من مرتفعات 
  ).اجلوالن لسوريا، واالنسحاب الكامل من سيناء ملصر

 يبقى شيء مما له عالقة بهذا النزاع سراً ملدة طويلة، فإن كال وملّا كان ال
وكالهما . اجلانبين سرعان ما يطلع على ما يطلبه اجلانب اآلخر من الواليات املتحدة

ميال أيضاً إىل اعتبار الضمانات األميركية، إذا ما أعطيت، بمثابة إيذان بخروج 
أي أن كل ما قد يحصل عليه فريق يضر  أحدهما غالباً من املفاوضات واآلخر مغلوباً؛

فال مندوحة للمسعى األميركي اآليل إىل تطمين أحدهما يف شأن بعض . بالفريق األخر
.. النتائج اجلوهرية من أن يؤدي إىل املزيد من الصعوبات يف وجه مساعي الوساطة

مناص فإن اقتضت األوضاع املستجدة أن يغير الوسيط األميركي مقاربته الحقًا، فال 
  .من بروز االتهامات بسوء الطوية

 ١٩٦٧فمن أجل إقناع امللك حسين يف سنة : إن مثاالً واحداً لذلك سيكون كافياً
يف جملس األمن، وللحصول على تأييد قادة الدول العربية  ٢٤٢بأن يؤيد القرار رقم 

بعض الضمانات الشفهية بأن  –فيما قيل  –األخرى، أعطت إدارة جونسون امللك 
ولقد . ألردن سيستعيد معظم الضفة الغربية احملتلة، إنْ مل يكن كلها، خالل وقت قصيرا

عطّلت هذه الضمانات املروية كل املساعي التي بذلتها الواليات املتحدة جلذب األردن 
  .إىل املفاوضات العملية منذ ذلك التاريخ

أمثال هذه وتبين التجارب بوضوح أن على الواليات املتحدة أن جتتنب تقديم 
فإنْ كان ال بد منها للتقدم، فيجب أن تكون . الضمانات اخلاصة ما كان ذلك ممكناً

خطية، وأن تبقى يف العموميات، وأن يطلع الفريقان عليها، وأن تُبنى على املواقف 
ذلك بأن الصراع متى بات ناضجاً حقاً للمفاوضات . السابقة للواليات املتحدة
ضون باحلد األدنى بدالً من اإلصرار على احلد األقصى من اجلدية، فإن الفرقاء سير

فمصاحلهم اخلاصة، وثقتهم بالواليات املتحدة كوسيط، هما أفضل . املطالب
  .الضمانات لهم بأن الوساطة التي تقودها الواليات املتحدة تستحق مشاركتهم

غالباً ما وجد : السرية وتسريب املعلومات والعالقات بوسائل اإلعالم
فاوضون العرب واإلسرائيليون أن من العسير عليهم أن يصونوا سرية املفاوضات، امل

على الرغم من حث الوسطاء األميركيين لهم وحتذيرهم من أن اإلفصاح السابق ألوانه 
وتشير التجارب . عن بعض تفاصيل املفاوضات يمكن أن يعوق التقدم نحو االتفاق

د يظهر يف الصحافة، وعلى نحو مشوَّه يف كثير السابقة إىل أن الكثير من احملادثات ق
  .وليست احلكومة األميركية حقاً بمنأى عن تسريب املعلومات أيضاً. من األحيان



  ٥٨، ص )١٩٩١خريف ( ٨، العدد ٢المجلد  مجلة الدراسات الفلسطينية تقارير دولية

 

٢٩ 
 

وألن كل عضو من أعضاء الوفود املفاوضة سيطوقه صحافيون عتاة، فعلى 
الوسطاء األميركيون أن يتحاشوا مناقشة املسائل احلساسة جداً مع وفود عربية أو 

ويجب أن تنحصر مناقشة املوضوعات احلساسة يف جلسات . رائيلية كبيرة العددإس
  .خاصة مع رؤساء الوفود، ووزراء اخلارجية، ورؤساء احلكومات

لكن يجب أال . وكذلك، فإن الوسطاء أنفسهم معرضون لهجمات وسائل اإلعالم
لي، وال يشعروا بوجوب مقابلة الصحافة كلما اجتمعوا إىل زعيم عربي أو إسرائي

يجب أن تظل . بوجوب الكشف عن طبيعة املناقشات أو االتصاالت بين الزعماء
تفاصيل املفاوضات سرية ما أمكن، إىل أن تصبح النتائج جاهزة للفحص والنقاش 

  .العلنيين
واألغلب أن يتم تسريب املعلومات على يد املسؤولين احلكوميين ال عن طريق 

سية احلرة يف إسرائيل ومصر ولبنان، وبين فاألنظمة السيا. الوسطاء أنفسهم
الفلسطينيين الذين تقودهم منظمة التحرير، هي التي تسبب معظم اخلروقات يف هذا 

اجملال؛ أما سوريا واألردن فهما، بطبيعة نظاميهما، أقل عرضة للتسريبات غير 
  .وماتاملأذون فيها، لكنهما ليسا حقاً بمنأى عن احملاوالت املدروسة لتشويه املعل

والكالم أمام حشد كبير من الوزراء يف احلكومة اإلسرائيلية مل يزل يقود إىل 
وهذه التسريبات من النتائج املترتبة على نظام . تسريب املعلومات يف غضون ساعات

وهي قد تكون أيضاً وسيلة احلكومة الختبار . تعدد األحزاب اإلسرائيلية وتنافسها
ومن املرجح أن تتسرب املعلومات عن . قبل التزامهموقف خاليف لدى الرأي العام، 

  .طريق وفد فلسطيني كبير العدد بعد االجتماع إىل مسؤولين أميركيين
بل إن من األصوب . ومع ذلك، فمن غير احملمود حتاشي الصحافيين تماماً

على أال يقتصر  –إطالع وسائل اإلعالم بصورة دورية على جمرى املفاوضات العام 
وربما كانت العالقات بوسائل اإلعالم . سائل اإلعالم األميركية وحدهاذلك على و

أحياناً ضرورية من باب تصحيح املعلومات، والتأكد من عدم حتول خرافة ما إىل 
فالتشويهات اإلعالمية الطارئة أو املقصودة وفيرة يف كل خطوة من . حقيقة مسلم بها

ح، توليد ضغوط سياسية وشعبية قوية وقد يكون من شأنها، إنْ مل تُصحَّ. املفاوضات
والوسيط الذي . على احلكومات العربية واإلسرائيلية، وعرقلة حظوظ النجاح أو نسفها

يتوسل التقارير الوقائعية املنتظمة، يستطيع أن يحدّ من أضرار املعلومات املغلوط 
غلوط فيه، يضاف إىل هذا، أنه يف حال إدالء زعيم أجنبي بتصريح م. فيها حداً عظيماً

أو جمتزأ، بشأن موقف الواليات املتحدة، فال بد من أن يكون يف وسع الوسيط أن 
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وكلما بكّر يف التصحيح تناقصت . يتصل فوراً بوسائل اإلعالم لتصحيح الصورة
  .حظوظ التصريح يف اإلضرار بعملية املفاوضات

لرفض متى مني اقتراح حلل مشكلة شائكة با: حتاشي ما يرفضه الرأي العام
لذلك ينبغي . من قبل الرأي العام، يغدو من شبه املستحيل أن يُبعَث حياً فيما بعد

للوسيط األميركي أن ينحّي جانباً أية فكرة صادفت ردة فعل سلبية جداً خالل 
فالفكرة التي مل يتناولها جدال الرأي العام، قد يصلح إدخالها . املشاورات اخلاصة

والواليات املتحدة لن تسدي أية خدمة ملسعى الوساطة . الحقاً يف سياق املفاوضات
  .ال نصيب لها يقيناً إال الرفض –أو اقتراح  –إذا ما عرضت عالنية أية فكرة 

وللسبب نفسه، يجب أالّ تُسلَّط األضواء يف صوغ جدول األعمال على اخلالفات 
أال يوىل  كما يجب. فمن شأن هذه أن تظهر مهما تكن احلال. العميقة بين الفرقاء

فتعريض فكرة بناءة للرفض قبل نضوج . االنتباه السابق ألوانه ألية تسوية ممكنة
  .األوضاع املالئمة للتفاوض يمكن أن يودي بفائدتها

  إبقاء الكرة بين أيدي الالعبين

عندما تنقطع املفاوضات املباشرة أو تتوقف، فإن الوسيط يتحمل مسؤولية 
فاالنقطاع الطويل بين . لية العامة مستمرة على نحو ماكبرى يف العمل على إبقاء العم

جلسات املفاوضات، أو سوى ذلك من نشاط الوساطة، يتيح فرصاً متزايدة ألن ينزلق 
أضف إىل . كما أن التحركات الصغرى الواعدة تتجمد. الفريقان إىل مواقفهما القديمة

ضربة انتقامية، يمكن أن ذلك، أن احلوادث اخلارجية يف املنطقة، كغارة إرهابية أو 
تلهب مواقف الرأي العام إىل حد أن القادة قد يضطرون إىل التصلب يف مواقفهم، أو 

  .والشرق األوسط أرض خصبة جداً ألمثال هذه االنفجارات املفاجئة. تعليق احملادثات
لكنْ مهما تكن أسباب االنقطاع، فعلى الوسطاء أن يحاولوا إقامة آلية ما قادرة 

ففرق العمل املؤلفة من املسؤولين . ستمرار واحلفاظ على التواصل بين الفرقاءعلى اال
. ذوي املراتب الدنيا قد تستطيع االلتقاء دورياً، وإنْ مل يستطع املفاوضون الكبار ذلك

 -وقد استخدم هذا النمط بنجاح خالل مراحل عدة من املفاوضات املصرية
ه مقبولة، فعلى الوسطاء أن يعمدوا إىل ضرب من وإذا مل تكن أية آلية كهذ. اإلسرائيلية

  .ضروب الدبلوماسية املكوكية شبه املتواصلة من أجل إبقاء قنوات التواصل مفتوحة
من اجللي أن وزير اخلارجية األميركي ال يستطيع أن يمضي شهوراً دفعة 

دة وال بد من أن يستخدم مبعوثين موثوقاً بهم للقيام بع. واحدة يف الشرق األوسط
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يمكن انتداب مبعوث : ولديه خيارات عدة. مهمات وساطة، خالل فترات غيابه املتكرر
رئاسي خاص لتمثيله هو والرئيس، وتكريس وقته كله للوساطة؛ ويكنه استعمال كبار 

املسؤولين يف وزارة اخلارجية لتمثيله، مثل نائب من نوابه الكبار، أو سفير فوق 
ة؛ ويف وسعه أيضًا أن يعتمد على أية تركيبة ممكنة العادة، أو مساعد وزير اخلارجي

أو مساعدو وزراء /رؤساء، ووزراء خارجية، وسفراء و(من املسؤولين السابقين 
  ).اخلارجية لشؤون الشرق األدنى وجنوب شرق آسيا

وتتيح السجالت أمثلة عدة الستعمال أحد هذه اخليارات، أو الستعمالها كلها 
فبعد أن ذهب . وذجي يف مرحلة ما قبل كامب ديفيدوقد حدث مثال نم. تقريبا

لكن . السادات إىل القدس، عرفت اإلدارة األميركية أن عليها إبقاء مبادرة السادات حية
وزير اخلارجية مل يكن ليقدر على تمضية وقته كله يف رحالت مكوكية بين واشنطن 

د أثرتون سفيراً فوق والشرق األوسط؛ فعين الرئيس كارتر مساعد وزير اخلارجية ألفر
كانت مهمة أثرتون إبقاء الوساطة حية، وحتقيق . العادة ملفاوضات الشرق األوسط

. مزيد من التقدم بين رحالت فانس إىل املنطقة وبين انهماك كارتر املباشر واملتقطع
وقد حقق ذلك من خالل رحالت مكوكية بين القدس والقاهرة وواشنطن، مقابالً أهم 

وقد أفاد دور أثرتون يف اإلبقاء على . ياً إياهم على خط املفاوضاتالزعماء ومبق
عملية الوساطة، وأثار اهتمام وسائل اإلعالم بالتزام كارتر النشيط واملتواصل إزاء 

فقد كانت . دفع العملية قدماً، وإنْ كان هو وفانس منشغلين موقتاً بأمور أخرى
  .الصحف تغطي أنباء تطور عملية السالم يومياً

وعندما تلوح املآزق يف طريق املفاوضات، فقد يكون من شأن عقد جلسات   
ففي أمثال هذه . رسمية للمفاوضات أن يجلب من الضرر أكثر مما يجلب من النفع

األوضاع، قد يكون من األفضل احملافظة على اندفاعتها من خالل االتصاالت غير 
اراً كامالً، فمن ذلك أن إخفاق مساعي الرسمية، بدالً من اجملازفة بانهيار العملية انهي

جلنة التوفيق بشأن فلسطين ومهمة غونار يارينغ قد أكد نظرة العرب بأن يف إمكانهم 
، ويعرقلوا بذلك تقدم اللجنة "اجللوس على أيديهم"أن يذهبوا إىل االجتماعات ويكتفوا بـ

س بتأثيرها يف إن كل الترتيبات اإلجرائية، يف وساطة ما، يجب أن تقا. أو الوسيط
  .تقدم عملية التفاوض

ومهما تكن اآللية املستعملة يف حماية جهود الوساطة من االنقطاع املتطاول، 
. فإن من شأن أي توقف أن يؤدي إىل مراجعة أميركية لوضع املشروع الدبلوماسي

، "إعادة التقويم"فإذا ما ظهر مأزق علني واضح فإن فترات املراجعة الداخلية، أو 



  ٥٨، ص )١٩٩١خريف ( ٨، العدد ٢المجلد  مجلة الدراسات الفلسطينية تقارير دولية

 

٣٢ 
 

 ١٩٧٥مارس /وقد حدث ذلك يف آذار. و خطرة يف نظر الفرقاء، وال سيما إسرائيلستبد
إسرائيلي  –بعد فشل مساعي كيسنجر املكوكية األوىل للحصول على اتفاق مصري 

ثان لفصل القوات؛ ففترة التوقف يف تلك احلالة أدت، يف القدس، إىل إعادة نظر سهّلت 
  .االتفاق الحقاً يف الصيف

عادة التقويم هذه كانت يف معظم األحيان أقرب إىل القصر، ومل لكن فترات إ
تؤد إىل تغيرات كبرى يف السياسة األميركية بل إىل طريق أخرى، أو تكتيك دبلوماسي 

فاملصالح األميركية األساسية يف حتقيق السالم يف الشرق األوسط، ويف ضمان . آخر
إعادة التقويم هذه، وإنْ كان بعض أمن إسرائيل، مل تزل ثابتة ومل تؤثر فيها فترات 

. الوقت قد مضى عادة  قبل أن تستأنف اإلدارة األميركية دور الوساطة استئنافاً كامالً 
وكما قد سبقت اإلشارة، فإن فترات التأخير املتطاولة ربما نشأت فيها، لسوء احلظ، 

  .حوادث خارجية قد تعقد أحياناً استئناف املفاوضات
  

  : االتفاقاتالتوصل إىل: سادساً 
  اللعبة النهائية

إىل سنة  ١٩٤٨خالل األعوام الثالثة واألربعين من وجود إسرائيل، من سنة   
. اإلسرائيلية إىل اتفاقات –، افضت حفنة صغيرة فقط من املفاوضات العربية ١٩٩١

ويف كل مرة كانت املراحل األخيرة تتسم بصعوبة فائقة، حتى أن نزاعاً تافهاً بشأن 
العريضة التي حتدد اجلهة الصاحلة للحكم يف املزاعم املصرية واإلسرائيلية اخلطوط 

. بالنسبة إىل قطعة ضئيلة من الشاطىء اسمها طابا يف شمال سيناء، قد تمادى أعواماً
ومل يتم االتفاق إال بعد رحالت مكوكية مكثفة قام بها مستشار شولتس، أبراهام 

 –املبادىء التي حتكم معاهدة السالم املصرية  إن. سوفر، وبعد قدر كبير من اجملازفة
لكنْ، حتى . ١٩٧٨سبتمبر /اإلسرائيلية قد اتفق عليها كلها يف كامب ديفيد يف أيلول

بعد مرور ستة أشهر من املفاوضات املفصلة التي أنتجت االتفاق على كل شيء، 
رئيس كارتر باستثناء أمرين أو ثالثة أمور تفصيلية باتت اآلن منسية، فقد اضطر ال

ومع ذلك، فقد كان عليه . إىل أن يقوم بزيارة القاهرة والقدس بنفسه الختتام الصفقة
أوالً أن يهدد بمغادرة القدس عائداً إىل بلده بعد ثالثة أيام مضنية من النقاش مع 

وتعتبر رحالت كيسنجر املكوكية بين دمشق والقدس يف سنة . احلكومة اإلسرائيلية
رقت ثالثة وثالثين يوماً، مثاالً للجهود املطلوبة من أجل التغلب ، والتي استغ١٩٧٤
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وقد كاد اتفاق . على العناد اإلسرائيلي والعناد السوري يف التشبث بكل شبر من األرض
كامب ديفيد ينهار عصر ذلك اليوم األخير؛ إذ أدى حسم الرئيس كارتر ملواقف 

ة جانبية لكل من بيغن والسادات، الواليات املتحدة املعروفة بشأن القدس، يف رسال
وما من اتفاق حتقق من دون حركات درامية . إىل الضرب على عصب إسرائيلي مؤمل

  .عنيفة
ولقد توقف منظرو املفاوضات عند كون احلكومات غالباً ما تتراجع يف 

اللحظة األخيرة عن شفا االتفاقات، وقد تملكتها فجأة الريبة بأنها ربما كانت قد 
  .اإلسرائيلية خير مثال لهذه املالحظة –واملفاوضات العربية . نازالت كثيرةتقدمت بت

التي استعملها الوسطاء األميركيون، " اللعبة النهائية"واآلن أصبحت وسائل 
رسائل جانبية إىل الفريقين من : على اختالفها، مما كاد يسهل على املرء أن يتنبأ به

ين كيف ستفسر الواليات املتحدة بعض تب" مذكرات تفسيرية"الرئيس األميركي؛ 
الفقرات الغامضة؛ تعهدات بتأمين املعونة االقتصادية أو العسكرية عقب االتفاق؛ 

وعود بمتابعة حل شامل للقضايا العالقة خالل املفاوضات املستقبلية؛ الضمانات 
 –اخلاصة يف شأن الدعمين الدبلوماسي والسياسي املستقبليين يف األمم املتحدة 

وقد باتت هذه الوسائل اليوم من املالحق التي ال . قائمة الوسائل تبدو غير متناهيةو
ويشير هذا النمط إىل أن دور الواليات املتحدة يتعدى . بد منها لنصوص االتفاقات

والواقع أن الغاية غير املعلنة لدى كل من العرب واإلسرائيليين هي . جمرد الوساطة
م أكثر،  من حيث هي الضامن الفعلي للحل، ومن حيث ربط الواليات املتحدة بأحكا

والرؤساء األميركيون يبدأون . هي احلليف األوثق للطرفين املتزاحمين كليهما
وساطاتهم دائماً عازمين على حتاشي التورط يف التزامات إضافية وغير مرغوب فيها 

  .لكنهم قلّما يفلحون يف ذلك، هذا إنْ أفلحوا. كهذه
اإلسرائيليون والعرب إال متى أيقنوا أنهم سيخسرون أكثر إذا  ال يوقع القادة

من " اجلانبية"ثم أنهم يطلبون عندها جمموعة من املكاسب . انزلق االتفاق من أيديهم
وال تستطيع إال قوة . أجل التوصل إىل تسويغ التنازالت التي قدموها أمام قواعدهم

ملطلب اآلن، وهذا ما يفسر ملَ تظل عظمى، عملياً الواليات املتحدة، أن تلبي هذا ا
 –الواليات املتحدة الفريق الثالث األساسي الوحيد املقبول وسيطاً يف النزاع العربي 

  .اإلسرائيلي
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  مشكالت خاصة: سابعاً 
  يف الوساطة بين العرب واإلسرائيليين

  التشاور مع الكونغرس
دة، منها إن عالقة الواليات املتحدة بإسرائيل تختص بعناصر فريدة ع  

االهتمام الذي تستثيره يف الكونغرس؛ فما من قضية يف السياسة اخلارجية غيرها 
تسترعي انتباه ذلك العدد الوفير من الشيوخ والنواب الذين يسعون للتأثير يف الطريقة 

يضاف إىل ذلك أن مستوى . التي تنتهجها اإلدارة يف التعامل مع بلد ذي أفضلية
يف الكونغرس رفيع بصورة خارجة عن املألوف؛ فما من  االطالع على هذا النزاع

 –رئيس يستطيع واقعياً أن يتوقع القيام بمسعى للوساطة يف النزاع العربي 
اإلسرائيلي، من دون التعرض لفحص مستمر، واقتراحات خيارات بديلة، وتدخالت 

أن تدأب وللنجاح ال بد من . غير دبلوماسية متكررة من قبل جلان الكونغرس وأعضائه
اإلدارة على التشاور مع أبرز زعماء الكونغرس، وإطالعهم على املعلومات، وإقناعهم 

بتأييد استراتيجية الرئيس؛ وإال فمن املرجح أن يتدخل الكونغرس يف مبادرته 
  .الدبلوماسية

وال بد من أن جتُرى مشاورات اإلدارات مع الكونغرس قبل العالمات الفاصلة   
وعلى وزير اخلارجية أن يتحمل العبء األكبر يف . لها، وبعدهايف املفاوضات، وخال

توضيح سياسة اإلدارة ووجهتها واستراتيجيتها، وذلك من أجل إعطاء اإلدارة فرصة 
وعلى وزير اخلارجية . الختبار تأييد الكونغرس، واحلصول على الدعم من احلزبين

عدد ممكن من األعضاء  أيضاً أن يلتمس آراء أبرز زعماء الكونغرس، وآراء أكبر
اآلخرين ومن كبار املوظفين ذوي النفوذ، وأالّ يكتفي بمجرد إطالعهم على مقاربة 

وسيولّد التقصير . وال بد من هذه العملية وإن يكن فيها مضيعة كبيرة للوقت. الرئيس
عن املشاورة على نحو مالئم مبادرات من قبل الكونغرس غير مرغوب فيها،  ومن 

ومثال ذلك أن مبادرة قام الكونغرس . الرئيس من مرونته الدبلوماسية شأنها جتريد
 ١٩٧٥بها قد صيغت بصورة قانون وسّع تعهد كيسنجر احملدود إلسرائيل يف سنة 

، وجعله ملزماً ]بعدم التفاوض مع منظمة التحرير الفلسطينية ما مل تعترف بإسرائيل[
د حدَّ هذا القانون كثيراً من جهود وق. للواليات املتحدة بعدم التفاوض مع املنظمة

الواليات املتحدة الالحقة لفتح حوار مع منظمة التحرير من أجل استدراج تأييدها 
  .لعملية التفاوض
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يف املاضي، كان رأي الكونغرس يدعم إجماالً مقاربة الرئيس كلما كان 
تنساق إىل وليس على اإلدارة أن . الرئيس يطلعه بصورة وافية ومنتظمة على التطورات

تفصيل كل عناصر تكتيكاتها التفاوضية، لكن عليها أن جتتهد يف جعل الكونغرس 
  .شريكاً راضياً عن استراتيجيتها العامة

  توضيح موقف الواليات املتحدة
إسرائيلية، يسعى كل من الفريقين إلقناع الوسيط  –يف أية مفاوضات عربية   

اخلالف، ثم بترويج هذه البضاعة  األميركي بمواقفه اخلاصة من القضايا موضوع
ومن التكتيكات التي شاع استعمالها إعطاء صحايف مفّضل صيغة . لدى اخلصم

مشوَّهة لتصريح ما أدىل الوسيط به يف جملس خاص، صيغة تبالغ يف مدى موافقة 
  .الواليات املتحدة على موقف هذا الفريق أو على حججه

يريد أن يظهر بمظهر من يعارض  يضاف إىل ذلك، أن أياً من الفريقين ال  
لذلك، يجب مراعاة احلذر الشديد عندما يعلن أحد . الواليات املتحدة معارضة تامة

" مشابهة"آلراء واشنطن، أو " موافقة"اجلانبين أن آراءه تطابق واشنطن، أو أن آراءه 
شيئاً قد ال يعني " ثمة تفاهماً تاماً بين واشنطن وحكومتنا"وحتى التصريح بأن . لها

من هذا القبيل؛ بل ربما كان ذلك أقرب إىل أن يكون حماولة لزعزعة ثقة اخلصم 
لذلك، كان ال بد من توضيح ما يشوَّه من آراء الواليات . وطمأنة الرأي العام احمللي

  .املتحدة سريعاً وعالنية، حلماية مصداقية الوسيط لدى اجلانبين
للوسطاء األميركيين أن يجهدوا يف وفيما عدا ما يشابه هذه احلاالت، ينبغي   

حتاشي مناقشة املسائل الرئيسية احلساسة عالنية؛ ذلك بأن كالً من الطرفين سيدأب 
معنى تقرير : على استخالص موقف أميركي معلن يف شأن مسائل شائكة، مثل

املصير، أو الترتيبات املستقبلية لوضع القدس النهائي، أو ما مدى االنسحاب املطلوب 
، أو كيف تعرِّف الواليات املتحدة عضوية منظمة التحرير ٢٤٢لقرار رقم يف ا

وبدالً من حماولة توضيح مواقف الواليات املتحدة من هذه املسائل، . الفلسطينية
ينصح الوسطاء األميركيون بالتركيز على السعي للتوصل إىل حلول وسطى مقبولة 

صيَغاً ممكنة للتسوية " أميركيةأفكار "وسيكون إعالن . لدى الفريقين املتخاصمين
  ".مواقف أميركية"أفضل ثماراً من حماولة الترويج لـ

وعندما يصبح توضيح موقف أميركي أو تفسير أميركي ما أمراً ال مفر منه،   
ذلك . فعلى الوسيط أال يبتعد عن بيانات السياسة السابقة ما استطاع إىل ذلك سبيالً
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ممت فيها املواقف األميركية سابقاً، قد يحيد بأن أي ابتعاد عن الطريقة التي ص
بالفرقاء عن التماس احللول الوسطى، ويقودهم إىل حماولة إقناع الواليات املتحدة 

  .موقفهابتغيير 

  
  تقديم التفسيرات األميركية

وما يوازي ذلك يف اخلطورة نزول الواليات املتحدة عند طلب أحد اجلانبين 
مثال درامي . ملتحدة النهائي امللزم التفاق سابق مااحلصول على تفسير الواليات ا
ذلك بأن امللك حسين إذ ساءه أن يُستَبْعَد عن . ١٩٧٨لذلك قد حدث يف خريف سنة 

مؤتمر كامب ديفيد وأثار كل عظيم من شكوكه، فقد أصر على أن تبعث واشنطن إليه 
بنود عدة من اتفاق بأجوبة خطية ملزمة عن قائمة طويلة من األسئلة املتعلقة بمعاين 

فلما بعث . من هذه القضايا" املوقف األميركي الرسمي"كامب ديفيد، مشفوعة بـ
الرئيس كارتر إليه بوثيقة وأفصح عن فحواها لرئيس احلكومة اإلسرائيلية مناحم 

بيغن، تعقّدت من جراء ذلك مساعي الوساطة األميركية تعقيداً بالغاً؛ فقد غضب بيغن 
تفسيرات "فضت إسرائيل كون الواليات املتحدة قد خُوِّلت إصدار غضباً شديداً، ور

ملعاين بعض اجلمل احلساسة يف االتفاق الذي كان ثمرة تسويات وحلول " ملزمة
وما زاد الطين بلة أن امللك حسين ظل غير راض عن . وسطى دؤوبة بين مصر وإسرائيل

  !قةاألجوبة األميركية، ورفض االنضمام إىل املفاوضات الالح
إن االتفاقات الدولية تنص، أحياناً، نصاً صريحاً على صدور التفسير امللزم 

لكن حيث ال نص من هذا القبيل، يكون . عن طرف ثالث يف حال وقع اخلالف الحقاً
  .تقديم تفسير كهذا من قبل طرف خارجي حمفوفًا باخلطر

ى وجه ففي نهاية املطاف ال أحد يستطيع تفسير املقصود بنص االتفاق عل
حتى حيث تكون الواليات املتحدة وسيطاً . موثوق به، غير الفرقاء الذين صاغوه

مشاركاً نشيطاً، فمن غير املمكن أن تستطيع فرض تفسير أميركي للنص على 
  .احلكومات املعنية األخرى

  "حاجة واشنطن إىل االتفاق"
ن ينذر متى انطلقت إدارة أميركية يف مبادرة تفاوضية ترتب على الرئيس أ

  .الكثير من اهتمامه لها



  ٥٨، ص )١٩٩١خريف ( ٨، العدد ٢المجلد  مجلة الدراسات الفلسطينية تقارير دولية

 

٣٧ 
 

فوزير اخلارجية، أو ممثله، يقوم برحالت مكوكية عديدة من عاصمة إىل 
البيت األبيض يف شأن حظوظ " جس نبض"عاصمة؛ والصحافيون يحاولون يومياً 

جناح املبادرة وإخفاقها؛ والتوقعات السياسية تتزايد؛ وتغدو مكانة الرئيس يف 
ثم ال يلبث فرقاء النزاع أن يعتقدوا، عاجالً أو آجالً، أن  .امليزان بصورة متزايدة

  .التوصل  إىل اتفاق يهم واشنطن أكثر مما يهمهم هم
ومتى حدث ذلك، فقد ُحترَج الواليات املتحدة بالتزامات خاصة جلهة 

والواقع أن حرص واشنطن على جمع اجلانبين إىل . املساعدات أو الضمانات السياسية
د يجعل الواليات املتحدة عرضة ملطالب مبالغ فيها من قبل هذا طاولة واحدة، ق

كما أن الوسطاء األميركيين قد يجهدون يف حتاشي الفشل إىل حد أنهم . الفريق أو ذاك
  .يعقدون فرص حتقيق النجاح الحقاً، يوم يشعر الفرقاء أنفسهم باحلاجة إىل التسوية

 يعطي أياً من الفريقين الوسيط الناجح ال: والعبرة ظاهرة لكل ذي عينين
  .االنطباع بأن االتفاق يهمه هو أكثر مما يهم فريقي النزاع أنفسهما

  أحبولة الترابط
. اإلسرائيلي مرتبط، على نحو ما، بكل شيء –كل شيء يف النزاع العربي   

فالتقدم يف املفاوضات يتوقف فجأة ألن أحد اجلانبين يصر على أن ال بد من التغلب 
فمن ذلك، أن . ارجة عن نطاق التفاوض قبل املضي يف املفاوضاتعلى مشكلة خ

، قد ١٩٨٢اإلسرائيلية يف أواخر سنة  –مساعي حبيب إلطالق املفاوضات اللبنانية 
تعطلت شهوراً عدة يوم أصرت احلكومة اإلسرائيلية فجأة على أن يأتي املفاوضون 

ومن شأن أعمال . يف إسرائيل اللبنانيون إىل القدس بدالً من قدومهم إىل أي مكان آخر
اإلرهاب، أو جناح التسلل عبر احلدود اإلسرائيلية، أن تلهب الرأي العام اإلسرائيلي إىل 

كما أن من شأن غارة . حد إجبار احلكومة على تعليق املفاوضات،  موقتاً على األقل
املفعول  انتقامية إسرائيلية على معاقل منظمة التحرير الفلسطينية يف لبنان أن تولد

إن هذا الترابط بين حوادث غير متوقعة يظل خارج قدرة الوسيط إىل حد بعيد، . نفسه
  .لكنه يعوِّق مهمته تعويقاً عظيماً

نوع آخر من الترابط هو فرض أحد اجلانبين شروطاً مسبقة قبل إقدامه على 
ىل القيام فقد ال يقدم هذا الفريق على عمل س إال إذا ضمن له عدم االضطرار إ: عمل ما

بعد حرب اخلليج، أعلنت إسرائيل أنها لن تدخل مفاوضات تتم حتت شعار . بعمل ص
، ما مل يعترف لها بحق كل فريق يف التمسك بتفسيره ٢٤٢قرار األمم املتحدة رقم 
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وحتى وقت قريب مل تزل منظمة التحرير الفلسطينية، وغيرها من حكومات . اخلاص
لى استحالة املفاوضات إنْ مل تسوَّ املنظمة بغيرها من الدول العربية الرئيسية، تصر ع

وما تتميز إسرائيل وخصومها العرب به أنهم يشددون على استعدادهم . الوفود
للتفاوض من دون شروط مسبقة، حتى حين يصرون على مطالب عدة مترابطة يرى 

  .كل منهم أن ال بد من تلبيتها
ائيلية وغيرها من مشكالت الشرق اإلسر –والربط ما بين املفاوضات العربية 

فقد تقدم صدام حسين بفكرة الربط بين االنسحاب . األوسط صورة مألوفة للترابط
/ يف أيلول. اإلسرائيلي من األراضي احملتلة وبين أي انسحاب عراقي من الكويت

اإلسرائيلية  –صرح الرئيس ريغان، لسوء احلظ، أن املفاوضات العربية  ١٩٨٢سبتمبر 
وملّا مل تكن إسرائيل وال سوريا . ن أن تتقدم حتى حتل املشكالت يف لبنانال يمك

إسرائيلية واسعة، فإن ما أشار ريغان إليه،  –متحمستين لدخول مفاوضات عربية 
. سهواً، من الربط قد أتاح للدولتين حوافز إضافية على إطالة مواجهتهما يف لبنان

ين دعم صفقة أسلحة لألردن وبين ، ربطت إدارة ريغان بنفسها ب١٩٨٥ويف سنة 
لكن من سوء احلظ أن املبادرة . تصريح األردن عالنية بإلغاء حال احلرب مع إسرائيل

  قد أُجهضت عندما عجزت اإلدارة عن إقناع الكونغرس باملوافقة على صفقة األسلحة
والتاريخ مشحون بحوادث الترابط الذي يفرضه طرف أو أكثر من أطراف 

كان على الوسطاء األميركيين أن ينذروا قسطاً كبيراً من اجلهود للتغلب  وملّا. النزاع
على هذه العقبات، فاألوىل بالواليات املتحدة أال تعقّد املشكلة بإدخال مزيد من 

الترابطات إىل ساحة املفاوضات، أو بتبني مطالب الترابط التي يتقدم أي من الفرقاء 
  .بها

  معضلة املستوطنات
يم إسرائيل على توطين اليهود يف أقسام من الضفة الغربية لقد أدى تصم  

وقطاع غزة إىل تعقيد كل مسعى يبذله وسيط أميركي، منذ أن وقعت الضفة الغربية يف 
 –خليط شديد القوة من الدوافع . ١٩٦٧قبضة االحتالل اإلسرائيلي بعد حرب سنة 

يدفع حكومات العمل أوالً ثم  مل يزل –األمن، والتداعيات التاريخية، والعقيدة الدينية 
حكومات الليكود إىل مقاومة كل الضغوط العاملية الشديدة وامللحة إليقاف عملية 

، باتت الشجارات الصاخبة ١٩٧٧ومنذ أن وصل الليكود إىل السلطة سنة . االستيطان
مع اإلدارات األميركية يف شأن سياسات إسرائيل االستيطانية أموراً يتكرر حدوثها، 
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لتشذّ عن  ١٩٩١اإلسرائيلية؛ ومل تكن سنة  –لها حوادث توتر العالقات األميركية ومث
  .هذا

فعندما . إن مشكالت االستيطان تطرح على الوسيط األميركي تعقيدات خاصة
أن : يسعى الوسيط الستدراج طرف عربي أو أكثر إىل املفاوضات، فإنه سيسمع دائماً

االستيالء على األراضي "دامت ماضية يف  التفاوض مع إسرائيل ال يجدي نفعاً ما
لكن، . ضروري أمارة على حسن نية إسرائيل" جتميد االستيطان"؛ وأن "العربية

باستثناء وحيد وجيز املدة، مل تتوصل أية إدارة أميركية إىل حتقيق جتميد من هذا 
ء فحكومات الليكود كلها تذهب إىل أن هذه القضية ال تعالج إال يف أثنا. القبيل

شرطاً مسبقاً "املفاوضات، وأن املطالبة بتجميد إقامة املستوطنات مسبقاً ستكون 
وهم يصرون طبعاً على أن من غير املعقول أن يكون يف وسع اليهود ". غير مقبول

. العيش يف أي مكان من العامل باستثناء الضفة الغربية، قلب إسرائيل القديمة تاريخياً 
لوجية الشخصية، ومن الضغوط السياسية القومية داخل وبدافع من القناعات األيديو

الليكود، مل يزل بيغن ثم شمير يصران على أن املستوطنات خارجة عن موضوع 
اخلالف أصالً؛ فلئن كان القادة العرب مستعدين أخيراً للعيش مع إسرائيل يف سالم، 

  .فاملستوطنات لن تغير رأيهم
ارات األميركية املتعاقبة عن كبح أما العرب، فإنهم ينظرون إىل عجز اإلد

فالتفاوض مع إسرائيل من ]. لعجزهم[عملية االستيطان اليهودي نظرتهم إىل رمز 
موقع الضعف العسكري املزمن ال يجدي إال إذا أيدت الواليات املتحدة واجملتمع 

الدويل مطلبهم؛ لذلك خلص القادة الفلسطينيون، وغيرهم من القادة العرب، إىل اليأس 
ن دخول مفاوضات بشأن األراضي احملتلة وهم يرون عملية االستيطان املتسارعة م

  .تمضي من دون كبح أميركي
لهذا السبب حاول الرؤساء فورد وكارتر وريغان وبوش جلم انطالقة 

كارتر وحده . االستيطان، أو وقفها، بدرجات متفاوتة من القناعة واحلمية والنجاح
مرتان أو ثالث مرات يوم كانت عملية الوساطة . تمتع ببعض النجاحات الهزيلة

واعدة، أوقف بيغن إقامة بعض املستوطنات ضمناً من دون إقرار رسمي بما كان 
ثم وافق بيغن رسمياً على جتميد االستيطان موقتاً خالل الساعات األخيرة من . يفعل

 ثالثة أشهر، ومل يدم ذلك إال. مؤتمر كامب ديفيد، من أجل تثبيت االتفاق مع السادات
  .لكن ذلك أقام سابقة يعتدُّ بها. وانتهى بخصومات مريرة
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سابقة سلبية أخرى من فترة كامب ديفيد تكبِّل يدي أي وسيط أميركي قد 
لقد . يلتمس االتفاق على تقليص، أو إزالة املستوطنات القائمة يف الضفة الغربية

الء املدنيين اإلسرائيليين وافقت احلكومة والكنيست اإلسرائيليان أخيراً على إج
اإلجالء  –غير أن تنفيذ هذا القرار . املقيمين يف سيناء من أجل ضمان األمن مع مصر

القسري أللوف من املستوطنين اليهود الصائحين اخملاصمين، على أيدي قوات اجليش 
ور قد صَلَّب اجلمهور اإلسرائيلي إىل حد أن أي تكرار له قد بات من األم –اإلسرائيلي 

  .غير املعقولة سياسياً يف نظر قادة إسرائيل
إن الدروس املستخلصة للوسطاء األميركيين عن مشكلة االستيطان غير 

ال يمكن ألحد أن يأمل، بصورة معقولة، بأن : إال إن واحداً منها يبدو واضحاً. مشجعة
الح يف توقف أو أن تخفف جدياً عملية االستيطان، إال متى باتت املفاوضات جارية، و

  .األفق اتفاق سالم جذاب حقاً

  التورط يف سياسة إسرائيل الداخلية
إن احلكومات اإلسرائيلية عبارة عن حتالفات صعبة املراس، تضم أحزاباً   

ويف أغلب األحيان، . سياسية عدة، فضالً عن زعماء  متناحرين داخل األحزاب الكبرى
خالل املفاوضات، إال بعد  ال تصدر قرارات احلكومة يف شأن تكتيكات إسرائيل

وكثيراً ما تطمس . نقاشات وجداالت مريرة داخل كل حزب، وبين األحزاب املتنافسة
مزايا املسائل يف السجاالت السياسية التي ربما عبّرت عن املزاحمات الفردية بين 

  .أبرز زعماء احلزب
ربما أغراها  واإلدارات األميركية الساعية إلقناع إسرائيل بتبني تسوية معيَّنة  

أن حتاول تقوية ساعد أولئك الوزراء يف احلكومة، أو أولئك األعضاء يف ذلك احلزب 
يضاف إىل ذلك أن بعض الساسة . الذي يبدو أكثر تعاطفاً مع آراء الواليات املتحدة

  .اإلسرائيليين مل يزالوا يلتمسون الدعم األميركي مراراً وتكراراً 
إلسرائيلي يف حزب أو يف زعيم سياسي تأثراً ويمكن أن يتأثر الرأي العام ا

لذلك، ربما . كبيراً بمدى ما يبدو من جناح هذا الزعيم يف التعامل مع الواليات املتحدة
كان من شأن اإلحباط املتولد يف نفس رئيس أميركي ما من عناد رئيس حكومة 

صول حكومة إسرائيلي، أن يغازل هذا الرئيس فكرة تعجيل التغير السياسي، آمالً بو
  .أكثر تعاوناً مع إدارته إىل السلطة
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غير أن من األوىل باإلدارات األميركية أن تضع جانباً أمثال هذه األفكار، وأن 
إن إطالع . تركز انتباهها على احلكومة املتولية للسلطة يف إسرائيل وعلى رئيسها

ميركية أمر مشروع املعارضة اإلسرائيلية إطالعاً دقيقًا على استراتيجية الوساطة األ
كما أن العمل مع وزير اخلارجية اإلسرائيلي وغيره من الوزراء . ومرغوب فيه

لكن على الواليات . الرئيسيين، على الشؤون التي تعني مسؤولياتهم، أمر مرغوب فيه
املتحدة أن تتعامل تعامالً صريحاً ومستقيماً مع احلكومة القائمة، وأن تتحاشى قدر 

ذلك بأن مضار هذا . بمظهر من يحاول مناصرة زعيم ضد زعيم آخراإلمكان الظهور 
ويجب أن يكون رئيس احلكومة . التكتيك قد ترتد عليها بصورة تكاد تكون يقينية

  .اإلسرائيلية حمور االهتمام األول للوساطة األميركية
احتدام الصراع بين زعماء الليكود فيما يتعلق بخالفة  ١٩٩٢ستشهد سنة 

/ مة احلزب، وستُجرى انتخابات عامة حدها األقصى تشرين الثاينشمير يف زعا
  .١٩٩٢نوفمبر 

، ويف ١٩٤٩والنظائر التاريخية قد حدثت يف مفاوضات رودس يف سنة 
ويف املرتين . ١٩٧٣ديسمبر /احملادثات التي سبقت مؤتمر جنيف يف كانون األول

. تعقيد عملية املفاوضاتكلتيهما، أدت األجواء املشحونة احمليطة باالنتخابات إىل 
إن مساعي الوساطة األميركية عرضة بصورة خاصة لألذى من قبل التيارات 

السياسية املتعارضة يف أمثال فترات ما قبل االنتخابات هذه؛ ذلك بأن معارضي 
عملية السالم من اإلسرائيليين سيترصدون، يقيناً لإلمساك بأية إشارة لتدخل أميركي 

لسياسية وحشد املعارضة وتعبئتها ضد مساعي الوساطة يف معمعة إسرائيل ا
ويف الوقت نفسه، سينظر الفرقاء العرب إىل أي قرار . األميركية من أجل إحباطها

. إسرائيلي بإجراء انتخابات مبكرة نظرتهم إىل مسعى مقصود لعرقلة املفاوضات
ضات حتى انتهاء لذلك تكون احملصلة العامة بطأً، وإنْ مل تكن توقفاً لعملية املفاو

  .موسم االنتخابات اإلسرائيلية
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  عِبَر من: ثامناً 
  :مؤتمرات دولية سابقة

  مراجعة

منذ نهاية حرب اخلليج دأبت إدارة بوش على العمل لعقد مؤتمر سالم للشرق 
. إسرائيلية مباشرة –األوسط، الغاية منه أن يقود فوراً إىل مفاوضات ثنائية عربية 

بدت الدبلوماسية األميركية قريبة من  ١٩٩١أكتوبر / لويف أواسط تشرين األو
النجاح، لكنها ال تزال تغالب بعض املسائل اإلجرائية الشائكة، وال سيما كيفية تمثيل 

  ٢.الفلسطينيين يف املؤتمر، والطبيعة احلقيقية للضمانات املسبقة للفرقاء كافة
ية املؤتمرات من يُستخلص بعض العبر املتعلقة باخلصائص املميزة لدبلوماس

املؤتمرات الكبرى التي عقدت بعد حرب، أو بعد فترة متطاولة من العنف العرقي بين 
، ووساطة رودس سنة ١٩٣٩فمن ذلك أن مؤتمر لندن سنة . إسرائيل وجيرانها العرب

، قد جرت بُعَيد نزاعات عرقية، أو ١٩٧٣، ومؤتمر لوزان ومؤتمر جنيف سنة ١٩٤٩
وقد جنحت إما يف احلفاظ على الوضع . ول العربية وإسرائيلنزاعات مسلحة بين الد

، وإما يف فصل القوات العسكرية )١٩٣٩كما يف فترة ما بعد مؤتمر سنة (القائم 
  ).١٩٧٣كما يف سنة (املتحاربة 

ولقد كانت املؤتمرات الشبيهة بمؤتمر لوزان، والتي التمست االتفاق على 
. أو أنها انهارت جراء حساسية جدول األعمال قضايا سياسية أساسية، أصعب ترتيباً،

، يف لندن، حاولت بريطانيا أن تفرض حلها ملستقبل فلسطين ١٩٤٧ – ١٩٤٦فخالل 
السياسي إذ اقترحت، من خالل صيغة مؤتمر، ترتيبات للحكم الذاتي اإلقليمي احملدود 

شاركة يف وقد رفض الصهيونيون امل. يهودية واحدة –لليهود، إو إقامة دولة عربية 
يف سنة . مؤتمر كهذا، ألن جدول األعمال مل يركز على إنشاء وطن يهودي مستقل

، صُممت ١٩٩١وسنة  ١٩٨٥، وخالل العام األول من إدارة كارتر، ثم بين سنة ١٩٧٧
يمكن " مظلة دبلوماسية"املقترحات األميركية لعقد مؤتمر دويل كطريقة إلتاحة 

  .هاللمحادثات الثنائية أن تتم يف ظل
                                                 

  :ذا القسم األخيرة هي استنتاجات تمهيدية مستقاة من مشروع دراسة عنوانهااملالحظات يف ه  ٢
“Historical Precedents and Contemporary Applications of International Middle        
East Conferences”                                                                                                                    

          
  .يدعمها املعهد األميركي للسالم
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اإلسرائيلية أن تتعثر بالقضية  –تاريخياً، غلب على املؤتمرات العربية 
وقد كانت هذه القضية اخلالفية بارزة يف . اإلجرائية املتعلقة بمن يمثل الفلسطينيين

، قبل مؤتمر جنيف، ويف كل ١٩٤٧ – ١٩٤٦وخالل  ١٩٣٩مؤتمرات لندن يف سنة 
واحلق أن اخلالف اإلجرائي يف شأن . ١٩٨٥املساعي املبذولة لعقد مؤتمر منذ سنة 

هل سيقبل مطلب : تمثيل الفلسطينيين قد أخفى القضية اجلوهرية الكامنة وراءه
الفلسطينيين بتقرير املصير وإقامة دول فلسطينية مستقلة، بما فيها القدس الشرقية، 

  قبوالً ضمنياً مسبقاً باعتباره غاية املؤتمر؟
وقد عقدت . ت، جميعها، مشاركة األمم املتحدةإن املؤتمرا السابقة قد استدع

ويف كل مرة، كان للعرب واإلسرائيليين . كلها على أساس بعض قرارات األمم املتحدة
ففي مؤتمر جنيف، يف كانون . تفسيرات متباينة ملعنى قرارات األمم املتحدة

كان ، كان دور األمم املتحدة وسلطتها حمدودين جداً، بينما ١٩٧٣ديسمبر /األول
فمن . وزير اخلارجية األميركي مسيطراً على مضمون املؤتمر وعلى جوانبه اإلجرائية

إسرائيلي  –ذلك أن الوساطة األميركية قد أنتجت أول اتفاق عسكري ثنائي مصري 
لفصل القوات، تم التفاوض بشأن مضمونه قبل عقد مؤتمر جنيف، لكنه وُقِّع برعاية 

  .بعد أن أُجل موعد عقده ١٩٧٤ يناير/املؤتمر يف كانون الثاين
، كان القادة اإلسرائيليون قلقين إزاء احتشاد الرأي العام ١٩٤٩يف سنة 

العاملي ضد الدولة اليهودية الناشئة، إذا ما بدت مسؤولة عن احلؤول دون االتفاق، 
وذلك على الرغم من أنهم كانوا يخشون أن تفرض األمم املتحدة، يف اجتماعات 

وملّا كانت الدول العربية كلها ترفض املضي إىل أبعد . ر مرغوب فيهرودس، حالً غي
من اتفاقات الهدنة العسكرية، فإن مفاوضات رودس مل جتبر إسرائيل على حل 

  .معضلتها
إسرائيلي سابق أية اتفاقات سياسية دائمة إال إذا  –مل يولّد أي مؤتمر عربي 

ها نوعاً خاصاً من املؤتمرات باعتبار ١٩٧٨نُظر إىل مفاوضات كامب ديفيد سنة 
وقد أخفقت اجلهود املبذولة من أجل استعمال دبلوماسية املؤتمرات ألسباب . الدولية

  .وقد حدّد مؤتمر لوزان الفاشل النمط. عدة
 ًساد األمم املتحدة اعتقاد واسع االنتشار أن ١٩٤٩ – ١٩٤٨يف إثر حرب : أوال ،

. مل القضايا املتعلقة بفلسطينمن املمكن التوصل سريعاً إىل حل شامل جمل
لكنْ مل يكن من املمكن االتفاق على بنية مالئمة للمفاوضات من أجل معاجلة 

رسم : بنود جدول األعمال املعقدة العديدة، واملترابطة يف كثير من األحيان
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احلدود؛ وضع القدس املستقبلي؛ عودة الالجئين الفلسطينيين، أو التعويض 
كانت كل واحدة من هذه املسائل معقدة وتستلزم  –عاً عليهم، أو األمرين م

وقد تبين أن السعي للتفاوض بشأن هذه املسائل كلها، . حلوالً مستقلة خالّقة
 .شاملة، كان بال طائل" تسوية"كأجزاء من 

 ًبدالً من تشجيع الدول العربية على التصرف كل وفق مصاحلها اخلاصة، : ثانيا
على التماس موقف  ١٩٤٩يف مؤتمر لوزان سنة عملت مقاربة األمم املتحدة 

وقد حالت هذه املقاربة عملياً دون . عربي موحد من القضايا املطروحة كافة
النجاح؛ ذلك بأن مصر واألردن وإنْ كانا مهتمين بمحاولة التوصل إىل تفاهم 

سياسي مع إسرائيل، فقد ظالّ أسيرين ملواقف متشددة أملتها سوريا وغيرها 
 .العربيةمن الدول 

  ًعُدِّل جدول األعمال يف مؤتمر لوزان خالل اجللسات؛ فوُسِّعت صالحيات : ثالثا
 .املؤتمر بحيث ازداد تعقيد احللول املرجوة ملشكالت عديدة الترابط أصالً 

 ًمل تناقش القضايا يف لوزان وجهاً لوجه، ألن الدول العربية رفضت : رابعا
وقد ساهم هذا الرفض يف تأليف . يلاملشاركة يف مفاوضات مباشرة مع إسرائ

 .اإلسرائيلية –متاهة من اللجان التي عطلت املفاوضات العربية 

، ودام يومين، فقد ١٩٧٣أكتوبر /أما مؤتمر جنيف الذي عُقد بعد حرب تشرين األول
عجز عن معاجلة املشكالت السياسية ألن االهتمام قد انصب، كما يف مفاوضات 

اء القتال وقضايا وقف إطالق النار، ومشكالت فصل ، على إنه١٩٤٩رودس سنة 
يضاف إىل ذلك أنه مل يكن بين الفرقاء العرب أحد، ال يف . القوات، وتبادل أسرى احلرب

، على استعداد للتعامل مع مطلب إسرائيل ١٩٧٣وال يف جنيف سنة  ١٩٤٩لوزان سنة 
ديسمبر / ألولالسياسي األساسي األول، وهو االعتراف بسيادتها، ففي كانون ا

الشروع "، دعا األمين العام لألمم املتحدة الدول املشاركة يف مؤتمر جنيف إىل ١٩٧٣
يف املفاوضات بين الفرقاء املعنيين، باإلشراف املالئم، وذلك من أجل إقامة سالم 

وعلى الرغم من أن الكلمات االفتتاحية لوزراء ." عادل ودائم يف الشرق األوسط
جنيف قد أشارت إىل هدف سياسي للمؤتمر، فإن شيئاً من هذا  اخلارجية يف مؤتمر

والواقع أن املندوب املصري إىل اللجنة العسكرية قد صرح، لدى . القبيل مل يتحقق
إن مهمة اللجنة العسكرية "، ١٩٧٤يناير /توقيعه اتفاق فصل القوات يف كانون الثاين

الطرفين، وأن حتقيق اتفاق  ال تعبر عن أي التزام سياسي من قبل أي من] للمؤتمر[
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فصل القوات ال يشكل اتفاقاً ثنائياً بل هو التزام من قبل الطرفين يف ظل األمم 
  ."املتحدة
عندما تعتقد دولة ما أنها قد تخسر بعض حقوق سيادتها على صنع قراراتها،   

ه أو كل تلك احلقوق، إذا قبلت باملؤتمر إطاراً للمفاوضات، فمن اجلائز أن تلتمس هذ
لذلك، ربما استُخدمت املؤتمرات غطاء لتوكيد . الدولة االتفاقات خارج هذا اإلطار

. تفاهمات ثنائية متفق عليها سابقًا، أو مظلة لترتيبات ثنائية بادئة بالظهور حديثاً
من أجل  ١٩٧٧فعندما حاولت إدارة كارتر أن تعيد عقد مؤتمر جنيف يف سنة 

ئيلي شامل، شق الرئيس املصري أنور السادات إسرا –التفاوض يف شأن سالم عربي 
الصف العربي؛ فقد توقع أن مصر قد تضطر، ضمن وفد عربي مشترك، إىل القبول 

وقد عمل خوف مصر من . بتدخل سوري غير مرغوب فيه يف صناعة القرار املصري
نوفمبر /ذلك على دفع السادات إىل القيام بزيارته التاريخية للقدس يف تشرين الثاين

١٩٩٧.  
إن الدروس املستفادة من احملاوالت السابقة الستعمال دبلوماسية املؤتمرات 

ومل يزل الفرقاء . تؤكد أهمية الدور األميركي، بصرف النظر عمَّن يرعى املؤتمر رسميًا
جميعهم يسعون، قبل املؤتمر أو خالله أو بعده، للحصول على تبني واشنطن آلراء كل 

ويف مرحلة ما قبل املفاوضات، . يف صورته اإلجرائيةمنهم يف جوهر املؤتمر، و
يجرى من االتصاالت بين الفرقاء والواليات املتحدة قدر يفوق، يف أغلب األحيان، ما 

يضاف إىل ذلك أن الواليات املتحدة كثيراً ما أيدت تأييداً . يجرى بين الفرقاء أنفسهم
كان ذلك يف إطار مؤتمر أم خارج تاماً كل طريقة إجرائية اتفق الفرقاء عليها، سواء أ

  .هذا اإلطار
وحيثما اختبرت احملادثات املتوازية تبين أن احلفاظ على تركيز متوازن   

فمن ذلك أن اهتمام واشنطن . لالنتباه، يف كل من ساحتي املفاوضات، أمر عسير
ل اإلسرائيلية، قد حا –الغالب بتحقيق املزيد من التقدم على خط املفاوضات املصرية 

. ١٩٧٤إسرائيلية ممكنة يف شأن الضفة الغربية  سنة  –دون مفاوضات أردنية 
لكن يجب . والتقدم يف سياق ثنائي معين يتأثر بالتقدم، أو بعدم التقدم، يف سياق آخر

على الوسيط األميركي أن يويل انتباهاً متصالً للحفاظ . أال يعتمد كل منهما على اآلخر
كما أن اإلبقاء على سيرورة مفاوضات . حات التفاوضعلى شيء من التوازن بين سا

من ذلك ما حدث يف . متزامنة عدة يعتبر أعظم التحديات يف دبلوماسية املؤتمرات
، إذ ملّا عوجلت القضايا املتعددة األطراف، كالتنمية االقتصادية ١٩٤٩لوزان سنة 
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لتقدم املطلوب يف اإلقليمية، أخفق املسعى الدبلوماسي سريعاً من جراء عدم إحراز ا
  .القضايا السياسية الثنائية

إن املساعي الدبلوماسية السابقة حلل النزاع يف الشرق األوسط ستنوء بثقلها   
ويدل التاريخ على أن ال بد من . على كواهل املشاركين كلهم، يف أي مؤتمر سالم يعقد

سرار، وموزِّع أن تقوم الواليات املتحدة بأدوار متعددة كمحفِّز، ومؤتمن على األ
لألدوار، وضامن لكل فريق، بصرف النظر عن عدد الوسطاء اآلخرين، أو عمن يرعى 

وإذا ما قيض للمؤتمر أن ينجح، فمن غير املمكن أن حتتوي وثيقة واحدة . املؤتمر
بل إن النجاح سيأتي على صورة اتفاقات . شاملة على ما يستقر رأي الفرقاء عليه

، واألغلب عليها أن يتواىل بعضها يف إثر بعض ال أن  حمدودة ثنائية يف معظمها
ويف نهاية املطاف، يجب أال يكون مؤتمر السالم عَقْداً الجتماع موسَّع بل . تتزامن

وسيكون الدور األميركي يف . يجب أن يكون إطاراً لساحات تفاوض متطاول متعددة
كريساً متواصالً كل من هذه الساحات مضنياً وحاسماً وسيستلزم، قبل أي شيء، ت

  .للجهود الدبلوماسية وللعناية الرئاسية ممتداً على أعوام عدة
*   *   * 

  
  املشاركون

Samuel W. Lewis )كان سفير الواليات املتحدة يف إسرائيل من ): الرئيس املشارك
، ومساهماً بارزاً يف كل املفاوضات ١٩٨٥يونيو /إىل حزيران ١٩٧٧مايو /أيار

 ١٩٧٨ئيلية خالل تلك السنوات، بما يف ذلك مؤتمر كامب ديفيد سنة اإلسرا –العربية 
قام بدور رائد يف الوساطة األميركية التي . الذي أدى إىل الصلح بين مصر وإسرائيل

، وكان مساعد وزير اخلارجية ١٩٨٣اللبناين سنة  –أدت إىل االتفاق اإلسرائيلي 
  .١٩٧٧إىل سنة  ١٩٧٥األميركية لشؤون املنظمات الدولية من سنة 

Kenneth W. Stein )مدير برامج الشرق األوسط يف مركز كارتر يف ): الرئيس املشارك
جامعة إموري، واألستاذ املشارك يف تاريخ الشرق األوسط والعلوم السياسية يف 

 .The Land Question in Palestine, 1917-1939 (1985)من منشوراته، . اجلامعة نفسها
  :ئيس جيمي كارتر، كتبوبالتعاون مع الر

The Blood of Abraham: Insights into the Middle East (1985).  
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ِ Alfred Leroy Atherton, Jr. : كان سفير الواليات املتحدة إىل مفاوضات الشرق األوسط
، ومساعد وزير اخلارجية لشؤون الشرق األدنى وجنوب آسيا ١٩٧٩ – ١٩٧٨خالل 

إىل  ١٩٧٩وسفير الواليات املتحدة إىل مصر من سنة ، ١٩٧٩إىل سنة  ١٩٦٦من سنة 
وقد عمل بصورة بارزة ومستمرة يف املشاورات السياسية، ويف . ١٩٨٣سنة 

 ١٩٦٧اإلسرائيلية خالل الفترة املمتدة من سنة  –املفاوضات بشأن القضايا العربية 
  .١٩٧٩إىل سنة 

M. Graeme Bannerman :وعضو سابق يف عامل يف شؤون الشرق األوسط احلديث ،
مكتب االستخبارات واألبحاث وهيئة التخطيط السياسي يف وزارة اخلارجية 

وقد عمل أيضاً مديراً للموظفين املساعدين يف جلنة جملس الشيوخ . األميركية
  .للعالقات اخلارجية
Chester A. Crocker : ١٩٨١كان مساعداً لوزير اخلارجية للشؤون األفريقية من سنة 

وقد عمل خالل هذه الفترة مفاوضاً ووسيطًا أميركياً يف التسوية . ١٩٨٩إىل سنة 
  .١٩٨٨ديسمبر /كانون األول ٢٢الناميبية، يف  –األنغولية 

Morris Draper : قام، بصفته مساعداً لوزير اخلارجية األميركية لشؤون الشرق األدنى
الصراع ، بدور حموري يف مفاوضات ١٩٨٣إىل سنة  ١٩٧٨وجنوب آسيا من سنة 

اإلسرائيلي، من التحضيرات لكامب ديفيد إىل االتفاق العاثر بين إسرائيل  –العربي 
؛ ذلك االتفاق الذي عمل مفاوضاً فيه بصفة مبعوث خاص إىل ١٩٨٣ولبنان يف سنة 

كما طوّر، بصفته قنصالً عاماً يف القدس . الشرق األوسط ونائب للسفير فيليب حبيب
، العديد من العالقات بشخصيات فلسطينية بارزة، ١٩٨٨إىل سنة  ١٩٨٦من سنة 

  .وحلَّل امليول املؤدية إىل االنتفاضة وتنبأ بها
 Charles Hill : كان نائب مدير مكتب وزير اخلارجية األميركية لشؤون إسرائيل

؛ مستشاراً سياسياً للسفارة ١٩٧٩ – ١٩٧٨اإلسرائيلية خالل  –والشؤون العربية 
؛ مدير مكتب شؤون إسرائيل ١٩٨١إىل سنة  ١٩٧٩ب من سنة األميركية يف تل أبي

؛ نائب مساعد وزير اخلارجية ١٩٨٢ – ١٩٨١اإلسرائيلية خالل  –والشؤون العربية 
األميركية، وأول مساعدي السفير حبيب يف لبنان من قبل وزارة اخلارجية؛ املساعد 

لية الوساطة التنفيذي لوزير اخلارجية جورج شولتس، واختص بمسؤوليات عن عم
  .بين العرب وإسرائيل
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Hume Horan :سفارات الواليات املتحدة يف  دبلوماسي حمترف ومستعرب عمل يف
، وبيضا يف ١٩٦٤ – ١٩٦٣، وبيروت خالل ١٩٦٢إىل سنة  ١٩٦٠بغداد من سنة 
، وجدّة ١٩٧٢إىل سنة  ١٩٧٠، وعمّان من سنة ١٩٦٦إىل سنة  ١٩٦٤ليبيا من سنة 

كان سفير الواليات املتحدة إىل العربية السعودية . ١٩٧٧ة إىل سن ١٩٧٢من سنة 
  .١٩٨٨ – ١٩٨٧خالل 

Martin Indyk : املدير التنفيذي ملعهد واشنطن لسياسة الشرق األدنى، وهو مؤرخ
 ١٩٦٧اإلسرائيلي وعملية السالم، من سنة  –ومؤلف لعدة أعمال يف الصراع العربي 

بالسياسة األميركية حيال منظمة التحرير  يعمل اآلن على دراسة تتعلق. حتى اليوم
الفلسطينية، مع التركيز تركيزاً خاصاً على أصول احلوار بين الواليات املتحدة 

  .واملنظمة وجمراه
William A. Kirby : عمل نائباً ملساعد وزير اخلارجية األميركية لشؤون الشرق األدنى

مسؤوالً، بصورة خاصة، عن  كان. وجنوب آسيا، وعضواً يف هيئة التخطيط السياسي
 –حتليل اخليارات السياسية للواليات املتحدة، وتطوير مقاربات بديلة للصراع العربي 

شارك يف معظم مساعي احملادثات املباشرة وغير املباشرة التي جرت . اإلسرائيلي
  .١٩٨٩وسنة  ١٩٧٤بين إسرائيل ومعظم جيرانها العرب، بين سنة 

David A. Korn :اإلسرائيلية يف وزارة اخلارجية  –ر مكتب للشؤون العربية كان مدي
، ومدير مكتب للشؤون العربية الشمالية من ١٩٨١إىل سنة  ١٩٧٨األميركية من سنة 

شارك يف مفاوضات كامب ديفيد، ومفاوضات الضفة . ١٩٧٥إىل سنة  ١٩٧٢سنة 
عمل سفيراً . ناءغزة، ومفاوضات القوات املتعددة اجلنسيات املرابطة يف سي/ الغربية

للواليات املتحدة يف توغو، وقائماً دائماً باألعمال يف إثيوبيا، ويف هيئة التخطيط 
  :اإلسرائيلي –وكتب، يف شأن الصراع العربي . السياسي يف وزارة اخلارجية

The Forgotten War: Israel, Egypt and the Powers, 1967-1970 )ًيصدر قريبا.(  
Alan Kreczko : املستشار القانوين يف وزارة اخلارجية األميركية، مسؤول عن كل نائب

القضايا القانونية املتعلقة بسير السياسة اخلارجية للواليات املتحدة يف الشرق 
 ١٩٨٣اإلسرائيلية من سنة  –شارك يف كل املفاوضات العربية . األدنى وجنوب آسيا

ن الشرق األدنى وجنوب بصفة مساعد املستشار القانوين يف شؤو ١٩٨٧إىل سنة 
  .بما يف ذلك املناقشات مع السوفيات يف مسألة الرعاية املشتركة ملؤتمر السالم. آسيا
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Daniel C. Kurtzer : نائب مساعد وزير اخلارجية األميركية لشؤون الشرق األدنى
وجنوب آسيا، ومسؤول عن العالقات الثنائية بين الواليات املتحدة وبين مصر 

كان سابقاً عضواً يف هيئة التخطيط السياسي . ن الشؤون الفلسطينيةوإسرائيل، وع
، وكاتباً خلطب وزير اخلارجية ومستشاراً له، ومساعداً لوزير )١٩٨٩ – ١٩٨٧(

  .اخلارجية لشؤون الشرق األدنى يف القضايا املتعلقة بعملية السالم يف الشرق األوسط
Sol M. Linowitz :مي كارتر يف مفاوضات الشرق كان املمثل الشخصي للرئيس جي

  .١٩٨١إىل سنة  ١٩٧٩األوسط، من سنة 
Aaron David Miller : عضو يف هيئة التخطيط السياسي يف وزارة اخلارجية، حيث

 –يشارك يف وضع السياسة األميركية يف الشرق األوسط، ويف عملية السالم العربي 
  .له ثالثة مؤلفات عن الشرق األوسط. اإلسرائيلي

Richard W. Murphy : ،كان مساعداً لوزير اخلارجية لشؤون الشرق األدنى وجنوب آسيا
عمل سفيراً للواليات املتحدة يف سوريا من سنة . ١٩٨٩إىل سنة  ١٩٨٣من سنة 

كتب . ١٩٨٣إىل سنة  ١٩٨١، ويف العربية السعودية من سنة ١٩٧٨إىل سنة  ١٩٧٤
  .اإلسرائيلية وعن أفغانستان –يف الشؤون العربية 
William B. Quandt : إىل سنة  ١٩٧٢كان عضواً يف جملس األمن القومي من سنة

، واختص باملسؤولية عن شؤون الشرق ١٩٧٩إىل سنة  ١٩٧٧، ثم من سنة ١٩٧٤
وقد شارك، بصفته عضواً يف جملس األمن القومي، يف مفاوضات كامب . األوسط

وقد . ١٩٧٩مارس /يف آذارديفيد بين مصر وإسرائيل التي آلت إىل معاهدة السالم 
 : وهو مؤلف. ١٩٨٨ – ١٩٨٧رأس جمعية دراسات الشرق األوسط خالل 

Camp David: Peacemaking and Politics (1986   

Peter W. Rodman :حيث ١٩٨٦إىل سنة  ١٩٨٤مدير التخطيط السياسي من سنة  كان ،
االستراتيجية  أسدى املشورة والدعم لوزير اخلارجية شولتس يف كبريات املسائل

كان عضواً . السوفياتية والشرق األوسط –والسياسية، وال سيما العالقات األميركية 
إىل سنة  ١٩٧٢ومن سنة . يف جملس األمن القومي خالل إدارتي نيكسون وفورد

شارك يف كل مفاوضات وزير اخلارجية هنري كيسنجر ومهماته، بصفة  ١٩٧٧
و  ١٩٧٤كوكية يف الشرق األوسط يف سنتي معاون شخصي، بما يف ذلك اجلوالت امل

١٩٧٥.  
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Eugene V. Rostow : ١٩٦٦كان نائباً لوزير اخلارجية يف إدارة جونسون، أواخر سنة 
عين رئيساً للفريق الوزاري للمراقبة، الذي تعامل مع سياسة . ١٩٦٧وأوائل سنة  –

ريق مقترحات وقد أعد الف]. ١٩٦٧[الواليات املتحدة يف الشرق األوسط خالل حرب 
للسياسة والتحرك وضعها يف تصرف وزير اخلارجية والدفاع والرئيس، وطبقها وفق 

  .٢٤٢كان له دور مركزي يف تبني قرار جملس األمن . توجيهات الرئيس
Harold Saunders : ومساعد ١٩٧٥ – ١٩٧٤كان نائب مساعد وزير اخلارجية خالل ،

. ١٩٨١إىل سنة  ١٩٧٨آسيا من سنة وزير اخلارجية لشؤون الشرق األدنى وجنوب 
، رافق وزير اخلارجية األميركية ١٩٧٥وسنة  ١٩٧٣وخالل الفترة املمتدة بين سنة 

هنري كيسنجر يف جوالته املكوكية بين عواصم الشرق األوسط للتفاوض يف شأن 
 ١٩٧٩ – ١٩٧٨عمل، خالل . ١٩٧٣الفصل بين القوات العربية واإلسرائيلية بعد حرب 

وساهم، . اإلسرائيلية –سودة اتفاق كامب ديفيد ومعاهدة السالم املصرية يف وضع م
، يف صوغ ١٩٧٤إىل سنة  ١٩٦١بصفته عضواً يف جملس األمن القومي من سنة 

  .سياسة البيت األبيض حيال الوساطة بين العرب وإسرائيل، وحيال مبادرات السالم
Harvey Sicherman :هيغ االبن يف سنة . ة ألكسندر مكان مساعداً خاصاً لوزير اخلارجي

، وعضواً يف هيئة التخطيط ١٩٨٨، ومستشاراً لوزير اخلارجية شولتس يف سنة ١٩٨١
  .السياسي يف فترة تويل جيمس بيكر الثالث لوزارة اخلارجية

Joseph J. Sisco : عمل نائباً لوزير اخلارجية األميركية للشؤون السياسية خالل إدارة
ستشاراً رئيسياً ومفاوضاً يف شؤون الشرق األوسط عندما جرت وكان أيضاً م. فورد

إسرائيلية لوقف إطالق النار، ومساعداً لوزير  –مفاوضات مصرية  ١٩٧٠يف سنة 
عمل مستشاراً وشارك . اخلارجية لشؤون الشرق األدنى وجنوب آسيا يف إدارة نيكسون

، وأدار ٣٣٨م ورق ٢٤٢يف املفاوضات التي أدت إىل قراري جملس األمن رقم 
  .إىل مشروع روجرز ١٩٦٩السوفياتية التي أدت يف سنة  –املفاوضات األميركية 

Janice Gross Stein : مؤرخة بارزة ومؤلفة لعدة أعمال مهمة يف الصراع العربي– 
  : من أعمالها. اإلسرائيلي، واملساعي املبذولة للتوسط يف هذا الصراع وحله

Rational Decision Making: Israel’s Security Choices, 1967 (1980); When Does 

Deterrence Succeed and How Do We Know? (1990).  



 

 
 

  

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

 http://www.palestine‐studies.org/ar/mdf  
 


