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  إمكانتفصيالت احملادثات بشأن 
  .فتح سفارة الواليات املتحدة يف القدس 

  
  

إىل اتفاق بشأن البدء  دوّية، توصلت احلكومتان اإلسرائيلية واألميركية مؤخراً من دون أبواق مُوبهدوء، 
قيق هذا خرى، تم حتوكما يف حاالت عديدة أُ. يف إقامة مبنى سيصبح مقر سفارة الواليات املتحدة يف القدس

بفضل تفاهم بين رئيس احلكومة يتسحاق ) الذي يعني أن على احلكومة أن تتخلى عن مواقفها السابقة(االتفاق 
ويف هذه املرة، كان رابين يتصرف أيضاً بوصفه وزيرًا . رابين ووزير اخلارجية شمعون بيرس، يف الدرجة األوىل

  .للداخلية
وهذه الصيغة امللتبسة وغير امللزمة، التي تم ". ماسيةمبان دبلو"احلايل عن  األعماليتحدث جدول 

بل جلنة التخطيط اللوائي يف وزارة الداخلية، أنقذت املفاوضات من طريق مسدود وصلته منذ أيضاً من قِ تبنّيها 
ففي املاضي، رفضت احلكومة اإلسرائيلية التحديدات الغامضة التي وضعتها الواليات املتحدة . أعوام عديدة

وكان تم تأجير هذا املوقع،  .استخدام املباين التي ستتم إقامتها يف موقع قاعدة أللنبي التابعة للجيش ألغراض
، وكانت إسرائيل تأمل بأن تبني الواليات املتحدة مقرّاً 1989الذي هجره اجليش، إىل احلكومة األميركية سنة 

عدة مبان يف املوقع، لكنها مل توافق قط على أن  يأرادت وزارة اخلارجية األميركية أن تبن لسفارتها هناك، بينما
  .تلتزم إقامة سفارة هناك

يف احملادثات التي أُجريت يف جلنة التخطيط اللوائية، طالبت إسرائيل بأن ينص االتفاق على أن يصبح 
اً، ال وظيفة ورفضت الواليات املتحدة أن حتدد سلف. املشروع سفارة، وأن يُشغل مبنى آخر ـ سكني ـ من قبل السفير

ويف إحدى املراحل، طلبت . ؤول الرفيع الذي سيشغل السكن الفاخر الذي كانت تخطط لبنائهساملباين وال مستوى امل
وساهمت الوزارة بصيغتها . جلنة التخطيط اللوائية مساعدة املستشار القانوين لوزارة اخلارجية يف وضع الصيغة

  ".ماله مقرّاً للسفيرسكن يمكن استع: "اخلاصة لتعريف هذا السكن
وظلت احملادثات . فرفضتها األميركيهذه الصيغة تعتبر خضوعاً للرأي  أنرأت جلنة التخطيط اللوائية 

كان له أثره يف هذه احملادثات أيضاً؛ ففي  األوسط، لكن الواقع اجلديد يف الشرق 1992عالقة يف اللجنة منذ سنة 
على صيغها السابقة، كما اعتُبر املوقف  اإلصرارالرسائل التي تبادلها البلدان منذ ذلك احلين، قررت إسرائيل عدم 

العام للمجلس الوزاري املصغّر شموئيل هوالندر، الذي انضم إىل احملادثات  األمينوكان . أكثر ليناً أيضاً األميركي
 وقُدّمت املسودات النهائية إىل رئيس احلكومة يف. القليلة املاضية، قد شارك يف الصيغة القانونية األسابيع يف

ستقام يف املوقع، وأن " مباين دبلوماسية"عليه على أن  ونص التعريف املوافق. املاضي للموافقة عليها األسبوع
ا اجملادالت النارية أمّ. يف املبنى اخملصص للسكن" عيشاملمثل الدبلوماسي األرفع مستوى للواليات املتحدة سي"

، التي احتدمت يف عهد حكومات الليكود أساساً، فقد اعتُبرت غير مهمة سنة ]يف الصيغة[بشأن دقائق خمتلفة 
1994.  

يف إمكاين أن أؤكد لك أن اجملمّع الذي تزمع احلكومة األميركية على بنائه يف موقع قاعدة أللنبي، "
مثيرة دبلوماسية  نمن املنتزه الواقع على اخلط الذي يفصل شرق القدس عن غربها، سيشتمل على مبابالقرب 

يرسكي من القدس، الذي يمثل احلكومة بهكذا أخبرين أمس احملامي أورن  "وجميلة ـ هي األجمل يف القدس ـ
ات املتحدة لدفع املفاوضات عقب ى ضوءاً أخضر من حكومة الوالييرسكي أنه تلقّبوأكد . األميركية يف املفاوضات

وسيتم أيضاً توقيع اتفاق بشأن البناء يف القريب العاجل، يتبعه إعالن . التقدم الذي أحرزته العملية السلمية
يتواصل البناء متزامناً مع التقدم الذي سيتم حتقيقه يف  أنويتوقع . مناقصات وجدول زمني ببدء البناء وإنهائه

  .هائية مع الفلسطينيينمفاوضات الترتيبات الن
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وبما أن الواليات املتحدة هي أحد الراعيين الرئيسيين للعملية السلمية، فإنها قد تكون راغبة يف أن تكون 
ولذلك، فإن إقامة سفارة أميركية يف القدس هي مرحلة رمزية ومهمة يف . مستعدة للمرحلة األهم يف هذه العملية

  .املدينة االعتراف الدويل بسيادة إسرائيل على
 

  



 

 
 

  

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
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  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو املقالة هذه حتميل يمكن
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