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منتــدى الشــرق مؤسســة غيــر منحــازة حزبيــا تجــاه قضايــا السياســات. األراء والــرؤى المعبــر 
عنهــا فــي هــذه النشــرية تنتمــي إلــى صاحبهــا وال تعكس بالضــرورة توجهــات منتدى الشــرق.

حقوق النشر تعود إلى منتدى الشرق ٢٠١٨
جميع الحقوق محفوظة

التصميم والقالب من تصميم: جواد أبازيد
ال يمكــن إعــادة طباعتــه بشــكل كلــي أو جزئــي، دون موافقــة مســبقة مــن منتــدى الشــرق. 

وإذا تــم إســتعمال أي جــزء مــن المنشــور، يجــب ذكــر كل مــن المؤلــف ومنتــدى الشــرق.
العنــوان: حــي ينــي بوســنة. شــارع ٢٩ أكيــم. فيزيــون بــارك، مبنــى أ واحــد. الــدور: ٦. الرقــم 

البريــدي: ٣٤١٩٧. بهاتشــلي إيفلر/إســطنبول/تركيا.
رقم الهاتف: ٠٠٩٠٢١٢٦٠٣١٨١٥

رقم الفاكس: ٠٠٩٠٢١٢٦٠٣١٦٦٥
info@sharqforum.org :اإليميل
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ملخــص: تقــدم هــذه الورقــة قــراءة تحليليــة للمشــاريع األمريكيــة التــي قدمــت لتســوية الصــراع العربــي- االســرائيلي 
وعددهــا ٢٠مشــروعا. تبــدأ الورقــة بإســتعراض هــذه المشــاريع يليهــا قــراءة فــي أهــم ســماتها. بعــد ذلــك، تقــدم الورقــة 

قــراءة تحليليــة فــي ســمات صفقــة القــرن. 

تظهــر النتائــج  أن المشــاريع األمريكيــة تتســم بالتغيــر الســلبي التدريجــي فــي مضاميــن الملفــات  تجــاه حقــوق 
ــات  ــي الوالي ــي ف ــي الصهيون ــط اللوب ــرائيل وضغ ــا إس ــي تفرضه ــع الت ــر الواق ــة األم ــر أن سياس ــطينين، و تظه الفلس
المتحــدة مــن أهــم المحــددات لفحــوى المشــاريع المختلفــة. ويتضــح مــن نتائــج الدراســة أنــه ال يوجــد فــروق جوهريــة 
بيــن الحــزب الجمهــوي والديمقراطــي فــي فحــوى مــا ُقــدم مــن مشــاريع ولكــن َتظهــر التباينــات أكثــر بيــن رئيــس وآخــر.  
ــق  ــة لتحقي ــى تكتيكي ــراع إل ــل الص ــتراتيجية لح ــا اس ــن كونه ــاريع م ــذه المش ــر ه ــة تغي ــك كيفي ــة كذل ــت الورق ناقش
أهــداف مرحليــة. وفــي قــراءة للســلوك العربــي والفلســطيني تجــاه هــذه المشــاريع، يظهــر أنــه يبــدأ بالرفــض، ومــن ثــم 
القبــول بعــد فــرض وقائــع جديــدة، ومــن ثــم رفــض الوقائــع الجديــدة والمطالبــة بســقف الوقائــع القديمــة. يتضــح  كذلــك 
أن ســلوك الرفــض لمشــاريع التســوية تولــد خســارة ولكــن قبولهــا يولــد خســارة أكبــر كمــا حصــل مــن نتائــج أوســلو. 

وفــي قــراءة لمحــددات منظمــة التحريــر فــي قبــول أو رفــض المشــاريع المختلفــة، يظهــر أن المحــدد األول هــو االعتراف 
بحــق الفســطينيين بتقريــر مصيرهــم والمتمثــل فــي وجــود كيــان فلســطيني وتأتــي الملفــات العالقــة األخــرى كالالجئيــن 

واألرض والقــدس كمحــددات فــي درجــة أقــل إذ هنــاك إمكانيــة للتفــاوض عليهــم. 

يؤكــد االســتقراء التاريخــي كذلــك أن نجــاح أي مشــروع لــن يتــم إال بموافقــة األطــراف المباشــرة، الفلســطينيين 
واإلســرائليين، وهــو مــا لــم يتحقــق فــي أي مــن المشــاريع ســوى أوســلو. وفيمــا يتعلــق بصفقــة القــرن تظهــر الدراســة 
أن مــن أهــم ســماتها هــو تجاوزهــا للطــرف الفلســطيني. وتبيــن الدراســة أن الصفقــة لهــا شــقان، األول متعلــق بشــرعنة 
الوضــع الراهــن وهــو مــا ال يتأثــر بالرفــض الفلســطيني، والشــق االخــر مرتبــط بالحقائــق الجديــدة المســتقبلية وهــو مــا 
ــة  ــع إحاللي ــرض وقائ ــي ف ــتمر ف ــرائيل ستس ــد أن إس ــة بالتأكي ــي الورق ــن. تنته ــة الطرفي ــه دون موافق ــب تحقيق يصع

جديــدة تســتند فيهــا علــى مــا تــم إنجــازه لــآن.  

عرض للمشاريع األمريكية

يســتعرض هــذا القســم المشــاريع األمريكيــة التــي قدمــت لتســوية القضيــة الفلســطينية منــذ عــام ١٩١٧ الــى مــا قبــل 
ــا  ــم يكون ــادرات ٢٠. يالحــظ أن أول مشــروعين ل ــة ادارة ترمــب األمريكيــة عــام ٢٠١٦ وعــدد هــذه المشــاريع والمب بداي
أمريكييــن خالصيــن إال أن الدعــم األمريكــي كان عامــال جوهريــا فــي االعــالن عــن كالهمــا )وعــد بلفــور وقــرار تقســيم 

فلســطين(، أمــا المشــاريع األخــرى فهــي أمريكيــة المنبــت. 

المشاريع األمريكية قبل احتالل فلسطين ١٩٤٨

1. دعم وعد بلفور 1917

ــرار  ــا إلق ــن دعمه ــطينية م ــة الفلس ــة بالقضي ــة ذات الصل ــدة األمريكي ــات المتح ــاريع الوالي ــة مش ــق لبداي ــن التوثي يمك
وعــد بفلــور عــام ١٩١٧، فقــد أرســل الرئيــس األمريكــي آنــذاك ويلســون  Woodrow Wilson مندوبــه الكولونيــل هــاوس  
ِقــر فيــه وعــد بلفــور القاضــي بإنشــاء وطــن قومــي  Colonel House لحضــور جلســة مجلــس الــوزراء البريطانــي التــي اأ
لليهــود علــى أرض فلســطين وفــي تاريــخ ١٩٢٢/٩/٢٢ صادقــت الحكومــة األمريكيــة بصــورة نهائيــة علــى وعــد بلفــور. 
قوبــل الوعــد باحتفــاء مــن الحركــة الصهيونيــة واســتنكار عربــي. بــات الوعــد أســاس فيمــا بعــد لقــرار تقســيم فلســطين 

واحتاللهــا عــام ١٩٤٨.
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2. دعم قرار تقسيم فلسطين 19٤7 

ــي لعــام ١٩٤٧ والقاضــي  ــة العامــة لألمــم المتحــدة فــي تشــرين الثان صــدر مشــروع تقســيم فلســطين ١٨١ عــن الجمعي
بتقســيم فلســطين الــى دولتيــن األولــى إســرائيل وتســيطر علــى ٥٦% مــن األرض والثانيــة فلســطين تســيطر علــى ٤٤% 
مــن األرض ووجــود رعايــة دوليــة للقــدس. وبالرغــم مــن تصويــت أغلبيــة األعضــاء لصالــح تقســيم فلســطين إال أنــه لــم 
يصــل الــى مقــدار الثلثيــن وبالتالــي لــم يصــدر القــرار. وقــد ضغطــت الواليــات المتحــدة بأشــكال مختلفــة علــى عــدة 
ــه اذ أقــرت األمــم المتحــدة  ــرار وهــو مــا نجحــت ب ــح الق ــا إلعــادة التصويــت لصال ــل هاييتــي وليبري ــرة مث دول صغي
ــق. ونتيجــة  ــم يطب ــي ول ــل برفــض عرب ــه قوب قــرار التقســيم باغلبيــة صوتيــن. وبالرغــم مــن صــدور هــذا القــرار إال أن
لذلــك أعلنــت اإلدارة االمريكيــة مشــروع قــرار جديــد فــي مــارس ١٩٤٨ يقضــي بتراجــع الواليــات المتحــدة األمريكيــة 
عــن دعمهــا لقــرار ١٨١ لقناعتهــا بــأن تقســيم فلســطين يحتــاج إلــى قــوة عســكرية وهــو مــا لــم تكــن ترغــب بــه اإلدارة 

األمريكيــة فــي ذلــك الوقــت للحفــاظ علــى مصالحهــا النفطيــة. 

٣. المشروع األمريكي بوضع فلسطين تحت الوصاية الدولية 19٤8

 Warren  بعــد قناعــة األمريكييــن بعــدم إمكانيــة تطبيــق قــرار التقســيم ســلميا، قــدم المنــدوب االمريكــي واريــن اوســتن
Austin فــي شــهر أبريــل عــام ١٩٤٨ مشــروع قــرار لمجلــس االمــن يقضــي بفــرض الوصايــة الدوليــة علــى فلســطين إلــى 
حيــن التوصــل إلــى حــل سياســي. ولقــد فاجــأ هــذا المشــروع القيــادة الصهيونيــة ورفضــت فــرض وصايــة دوليــة ودعــت 
لتســهيل إقامــة دولــة لليهــود. وبينمــا كان المنــدوب األمريكــي يدافــع عــن مشــروع الوصايــة، أعلنــت الحركــة الصهيونيــة 
قيــام دولــة اســرائيل فــي ١٤ مايــو ١٩٤٨. وبالرغــم مــن الدفــاع األمريكــي  عــن مشــروع الوصايــة إال أنهــا كانــت أول دولــة 

تعتــرف بإســرائيل بعــد دقائــق مــن قيامهــا علــى لســان الرئيــس األمريكــي هــاري ترومــان.

المشاريع األمريكية بين عامي 19٤8 و 1967

٤. مشروع »مكفي« للتطوير االقتصادي 19٤9

قــدم هــذا المشــروع مســاعد وزيــر الخارجيــة األمريكــي جــورج مكفــى George McGhee ويهــدف المشــروع بشــكل 
ــة  ــالد العربي ــن واســعة فــي الب ــة توطي ــن مــن خــالل مســارين, األول: عملي ــى إيجــاد حــل لمشــكلة الالجئي أساســي إل
مقابــل مســاعدات ماليــة لهــذه الــدول ، والثانــي: عــودة ١٠٠ الــف الجــئ فلســطيني مــن اصــل ٧٥٠ ألــف الــى فلســطين بمــا 
ال يضــر المصالــح اليهوديــة. رفضــت الــدول العربيــة هــذا المشــروع لمخالفتــه قــرار ١٩٤ القاضــي بحــق عــودة الالجئيــن 
إلــى فلســطين، وكذلــك األمــر رفضــت إســرائيل إرجــاع جــزء مــن الالجئيــن وبالتالــي انتهــى هــذا المشــروع إلــى الفشــل. 

5. مشروع جونستون 195٣

Eric Johnston  ــك جونســتون ــه إري ــاور عــام ١٩٥٣، أرســل مبعوث ــت أيزنه ــة حكــم الرئيــس األمريكــي دواي مــع بداي
ــة لحــل أزمــة الميــاه بيــن األطــراف العربيــة وإســرائيل. وتمثــل مشــروع جونســتون  إلــى الشــرق األوســط فــي محاول
ــوريا  ــاه االردن وس ــع مي ــادة توزي ــي إع ــر األردن« ف ــاه نه ــوارد مي ــد لم ــاء الموح ــروع اإلنم ــه » مش ــق علي ــذي أطل وال
ولبنــان بحيــث يتــم تحويلهــا إلســرائيل فــي إطــار حــل إقليمــي، كمــا يفضــي المشــروع كذلــك إلــى إيجــاد حــل لقضيــة 
ــد  ــري وتولي ــي إنشــاء مشــاريع ال ــر األردن ف ــاه نه ــر فــي األردن مــن خــالل اســتغالل مي ــن عــدد كبي ــن وتوطي الالجئي
الطاقــة الكهربائيــة. المشــروع كذلــك لــم يلغــي فكــرة مشــروع »مكفــي« الســابق فــي عــودة الجئيــن إلــى ديارهــم لكنــه 

بعد قناعة األمريكيين بعدم إمكانية تطبيق قرار التقسيم سلميا، قدم المندوب االمريكي 
وارين اوستن Warren Austin في شهر أبريل عام 19٤8 مشروع قرار لمجلس االمن 

يقضي بفرض الوصاية الدولية على فلسطين إلى حين التوصل إلى حل سياسي
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فضــل بقائهــم فــي الــدول العربيــة المجــاورة. وقــد رفــض العــرب هــذه المشــروع كمــا رفضــه الفلســطينيون فــي مؤتمــر 
ــم يتــم تطبيقــه.  الالجئيــن الفلســطينيين المنعقــد فــي القــدس عــام ١٩٥٥. وبهــذا انتهــى المشــروع إلــى الفشــل ول

6. مشروع جاما 1955

بالرغــم مــن أن أطــراف المشــروع المقتــرح كانــت إســرائيل ومصــر، حيــث أرســلت اإلدارة األمريكيــة ثالثــة مــن 
ــد  ــال عب ــل جم ــري الراح ــس المص ــرائيلي، إال أن الرئي ــري اإلس ــراع المص ــل الص ــط لح ــرق األوس ــي الش ــن ف المختصي
الناصــر أكــد أن أي ســالم مــع إســرائيل يجــب أن يكــون بعــد تطبيقهــا لقــرارات األمــم المتحــدة الخاصــة بعــودة الالجئيــن 
الفلســطينيين وكذلــك تقســيم األرض طبقــا لقــرار التقســيم الصــادر عــام ١٩٤٧. وهــو األمــر الــذي رفضتــه إســرائيل فــي 
ذلــك الوقــت ممــا أدى إلــى فشــل هــذا المشــروع خاصــة بعــد قيــام االحتــالل بهجــوم علــى القــوات المصريــة فــي غــزة. 

7. مشروع داالس 1955

قــدم هــذا المشــروع وزيــر الخارجيــة األمريكيــة جــون فوســتر داالس John Foster Dulles ويهــدف هــذا المشــروع 
إلنهــاء الصــراع العربــي اإلســرائيلي مــن خــالل حــل مشــكلة الالجئيــن كمشــكلة إنســانية؛ عــن طريــق اســتصالح أراض 
فــي الــدول العربيــة وتوطينهــم فيهــا، كمــا دعــا المشــروع لتجــاوز الخــوف بيــن دول المنطقــة وإســرائيل وحــل مشــكلة 
الحــدود مــع الــدول العربيــة، علــى أن يكــون كل ذلــك مقدمــة لحــل قضايــا أخــرى علــى رأســها القــدس. وقــد تمســكت 
جامعــة الــدول العربيــة بأهميــة اســتناد أي حــل إلــى قــرارات األمــم المتحــدة وهــو مــا لــم يقدمــه مشــروع داالس، أمــا 
إســرائيل فقــد أبــدت اســتعدادها أن تكــون مقترحــات داالس منطلــق للحــل مــع تأكيدهــا علــى عــدم تقديــم أي تنــازالت 
بخصــوص األرض، وكذلــك عــدم رغبتهــا فــي تعديــل خطــوط الهدنــة. وانتهــى المشــروع إلــى الفشــل بعــد عــدم التوافــق 

العربــي اإلســرائيلي علــى المشــروع.

المشاريع األمريكية بعد احتالل 1967 وقبل إتفاقية اوسلو 199٣

8. مبادرة الرئيس األمريكي كينيدي 1961

بعــد اســتالمه الســلطة، أبــدى الرئيــس جــون كينيــدي John Kennedy رغبتــه فــي حــل ملــف الالجئيــن وملــف ميــاه نهــر 
األردن والصــراع العربــي اإلســرائيلي بشــكل منصــف وعــادل يضمــن عــودة الجئيــن إلــى أراضيهــم والتعويــض لآخريــن، 
رحبــت الــدول العربيــة بذلــك واستبشــرت بالمبــادرة لكنهــا قوبلــت برفــض مــن إســرائيل ومــن اللوبــي الصهيونــي وكذلــك 
مجلــس النــواب والشــيوخ األمريكــي الــذي كان منحــازًا إلســرائيل. وبالتالــي فشــلت مبــادرة الرئيــس األمريكــي. وِمــن 
َثــمَّ كلــف الرئيــس كينيــدي جوزيــف جونســون Joseph Johnson، رئيــس مؤسســة كارنيغــي للســالم العالمــي بإعــداد 
مشــروع جديــد لحــل مشــكلة الالجئيــن، ومــن بيــن مــا دعــا إليــه المشــروع الجديــد تخييــر الالجئيــن بيــن العــودة أو 
التعويــض وقوبــل هــذا المشــروع بترحيــب عربــي ولكنــه قوبــل برفــض إســرائيلي مــرة أخــرى وبالتالــي وصــل المشــروع 

لطريــق مســدود. 

9. مشروع سكرانتون 1968

أرســل الرئيــس االمريكــي ريتشــارد نيكســون مبعوثــه وليــم ســكرانتون  William Scrantonللشــرق األوســط بحثــا عــن 
تســوية سياســية. قــدم ســكرانتون مشــروعه الــذي يدعــو فيــه إلــى ضــم الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة لــألردن وأن يكــون 
هنــاك طريــق بــرّي يمــر مــن الخليــل والقــدس وبئــر الســبع وصــوال لغــزة علــى أن يتــم تجريدهــا مــن الســالح، وأن تحافــظ 

أرسلت اإلدارة األمريكية ثالثة من المختصين في الشرق األوسط لحل الصراع المصري 
اإلسرائيلي، إال أن الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر أكد أن أي سالم مع إسرائيل 
يجب أن يكون بعد تطبيقها لقرارات األمم المتحدة الخاصة بعودة الالجئين الفلسطينيين 



7

إســرائيل علــى مراكــز أمنيــة فــي مثلــث نابلــس وجنيــن وقلقيليــة، وأن تعيــد إســرائيل القــدس العربيــة القديمــة لــألردن، 
وتوضــع األماكــن المقدســة تحــت الســيطرة الدوليــة. رفضــت إســرائيل وكذلــك اليهــود األمريكييــن هــذا المشــروع ممــا 

جعــل الرئيــس نيكســون يتراجــع عنــه. 

10. مشروع روجز 1970

بعــد حــرب عــام ١٩٦٧، وخــوض مصــر حــرب اســتنزاف وتوجيــه المقاومــة الفلســطينية ضربــات لالحتــالل مــن جبهــة 
األردن، قــدم وزيــر الخارجيــة األمريكــي وليــام روجــز William Rogers  فــي ٢٥ حزيــران عــام ١٩٧٠ خــالل عهــد الرئيــس 
األمريكــي ريتشــارد نيكســون- قــدم مشــروعًا يهــدف إلــى وقــف إطــالق النــار بيــن مصــر واألردن مــن جهــة وإســرائيل 
مــن جهــة أخــرى لمــدة ٩٠ يومــًا  ودعــوة األطــراف الثالثــة لقبــول تنفيــذ قــرار ٢٤٢ بــكل أجــزاءه. وكذلــك دعــت إلــى وجود 
اعتــراف متبــادل بيــن األطــراف الثالثــة وبســيادة كل طــرف وســالمة كيانــه اإلقليمــي واســتقالله السياســي. وافقــت 
مصــر واألردن وإســرائيل علــى المشــروع ورفضــه الفلســطينيون. ومــا أن هــدأت حــرب االســتنزاف المصريــة وُضربــت 
ــه إســرائيل بحجــة عــدم  ــك رفضت ــات المتحــدة عــن مشــروع روجــز وكذل ــت الوالي ــى تخل المقاومــة الفلســطينية حت
التــزام مصــر ببنــود وقــف النــار. ورغــم فشــل المشــروع فــي تنفيــذ قــرار ٢٤٢ لكنــه نجــح فــي تهدئــة حــرب االســتنزاف 

وإضعــاف المقاومــة الفلســطينية فــي األردن. 

11. مشروع بريجنسكي 1977

بعــد تولــي جيمــي كارتــر مقاليــد الســلطة عــام ١٩٧٧، فاجــأ الجاليــة اليهوديــة فــي الواليــات المتحــدة وأغضبهــا فــي أولــى 
ــول الفلســطينين  ــة إقامــة وطــن قومــي للفلســطينيين وضــرورة قب ــى أهمي ــر؛ حيــث أكــد عل ــه فــي شــهر يناي خطابات
لشــرعية إســرائيل، األمــر الــذي جعلــه يتراجــع عــن لهجتــه الحقــا ويبيــن أنــه يقصــد كيــان يتبــع لــألردن أو ســوريا، وبعــد 
أشــهر مــن هــذا الخطــاب أعلــن عــن مشــروع بريجنســكيZbigniew Brzezinski  وهــو مستشــار كارتــر لشــؤون األمــن 
القومــي، ويهــدف مشــروعه إلــى إلحــاق الضفــة وغــزة بــاألردن ومنحهــا حكمــا ذاتيــا منــزوع الســالح علــى أن يحصــل 
ــرائيل  ــدة إلس ــة الموح ــدس العاصم ــل الق ــا، وأن تظ ــاء حيف ــي مين ــر ف ــاع ح ــتخدام قط ــق اس ــى ح ــه عل األردن بموجب
وأن يكــون هنــاك مجلــس دينــي يشــرف علــى المقدســات. كمــا دعــى المشــروع إلــى تخلــي الفلســطينين عــن المطالبــة 
باالســتقالل التــام مقابــل تخلــي إســرائيل عــن المطالبــة بالســيادة علــى الضفــة والقطــاع، وأن يســمح للســكان العــرب فــي 
الضفــة وغــزة بحريــة العمــل والتحــرك فــي إســرائيل وكذلــك يمنــح اإلســرائيليين حريــة التحــرك فــي الضفــة وغــزة. وقــد 
رفضــت منظمــة التحريــر المشــروع كونــه ال يعطــي الفلســطينيين الحــق فــي تقريــر مصيرهــم وإقامــة دولتهــم المســتقلة 

وعــودة الالجئيــن. واتســم الموقــف العربــي كذلــك برفــض المشــروع. 

12. مشروع الرئيس كارتر الثاني 1977

بعــد أن أعلــن كارتــر عــن خطابــه األول فــي ينايــر ١٩٧٧ ورفــض الفلســطينيين لمشــروع بريجنســكي، عــاد جيمــي كارتــر  
Jimmy Carter وأعلــن عــن مشــروعه الثانــي والــذي يدعــو مــن خاللــه إلــى اعتــراف إســرائيل بحقــوق الفلســطينيين 
المشــروعة مقابــل اعتــراف العــرب بحــدود آمنــة إلســرائيل. رحبــت منظمــة التحريــر بالمشــروع ولكــن إســرائيل واللوبــي 

اليهــودي رفضــوه وذلــك ألن  كارتــر أكــد علــى حقــوق الفلســطينيين؛ وبالتالــي فشــل المشــروع.

ما أن هدأت حرب االستنزاف المصرية وُضربت المقاومة الفلسطينية حتى تخلت الواليات المتحدة عن 
مشروع روجز وكذلك رفضته إسرائيل بحجة عدم التزام مصر ببنود وقف النار. ورغم فشل المشروع 

في تنفيذ قرار 2٤2 لكنه نجح في تهدئة حرب االستنزاف وإضعاف المقاومة الفلسطينية في األردن
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1٣. مشروع كامب ديفيد 1978

بعــد زيــارة الرئيــس المصــري للقــدس والبرلمــان اإلســرائيلي، وزيــارة رئيــس وزراء إســرائيل مناحــم بيجــن اإلســماعيلية 
فــي مصــر، لــم يتوصــل الطرفــان إلــى اتفــاق للتســوية السياســية. فــي هــذا الســياق تدخلــت اإلدارة األمريكيــة برئاســة 
كارتــر داعيــة كال الطرفيــن إلــى محادثــات فــي كامــب ديفيــد. حضــر الطرفــان واســتمرت المحادثــات ١٢ يومــا، توجــت 
هــذه المحادثــات بتوقيــع اتفــاق كامــب ديفيــد فــي ١٩٧٨/٩/١٧. نتــج عــن هــذا االتفــاق وثيقتــان. األولــى إطــار إلبــرام 
ســالم بيــن إســرائيل ومصــر والثانــي إطــار للســالم فــي الشــرق األوســط. ومــن أهــم مــا دعــى إليــه اإلطــار الثانــي، هــو 
ــا  ــيدعى له ــي س ــات الت ــؤولياتها بالمفاوض ــدد مس ــزة تح ــاع غ ــة وقط ــة الغربي ــي الضف ــي ف ــم ذات ــلطة حك ــاب س انتخ
فلســطينيون اســتنادا لقــراري ٢٤٢ و ٣٣٨. فــي حيــن لــم تذكــر االتفاقيــة تبعيــة الحكــم المحلــي لــألردن صراحــة إال أنهــا 
ــم يعتــرف بحــق  ــه ل ــر االتفــاق كون ــى وجــود مواطنيــن أردنييــن فــي قــوة الشــرطة. رفضــت منظمــة التحري دعــت إل
ــب  ــار كام ــل إط ــي فش ــدس. وبالتال ــن والق ــة كالالجئي ــا مهم ــاوز قضاي ــه تج ــم وكون ــر مصيره ــي تقري ــطينيين ف الفلس

ديفيــد الخــاص بالقضيــة الفلســطينية  فــي الوصــول إلــى حــل. 

1٤. مشروع ريغان 1982

أعلــن الرئيــس األمريكــي رونالــد ريغــان Ronald Regan مشــروعه لعمليــة الســالم فــي المنطقــة فــي ســبتمبر عــام ١٩٨٢ 
وقــد أكــد علــى أهميــة  أن تكــون اتفاقيــة كامــب ديفيــد منطلــق أساســي ألي حــل. ومــن أهــم مــا جــاء فــي مشــروعه 
تنكــره لحــق الفلســطينيين فــي إقامــة دولــة فلســطينية فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة بــل دعــا إلــى تحقيــق حكــم 
ذاتــي فــي الضفــة وغــزة مرتبــط بــاألردن. مــن جانــب أخــر، أكــد علــى عــدم أحقيــة إســرائيل فــي ضــم األراضــي المحتلــة 
وبنــاء المســتوطنات، وكذلــك دعــا إلــى عــدم تقســيم مدينــة القــدس وتحديــد مســتقبلها عــن طريــق المفاوضــات وأكــد 
علــى إلتــزام الواليــات المتحــدة بأمــن إســرائيل.  أيــد الفلســطينيون تأكيــد ريغــان علــى أهميــة وقــف االســتيطان وضــم 
األراضــي لكنهــم رفضــوا تنكــره إلــى حــق الفلســطينيين فــي تقريــر مصيرهــم وبنــاء دولتهــم المســتقلة. رفضــت إســرائيل 
هــذا المشــروع وأكــدت علــى اســتمرارها فــي بنــاء المســتوطنات واعتبــر مناحــم بيغــن رئيــس الــوزراء اإلســرائيلي فــي 
ذلــك الوقــت أن ريغــان تجــاوز مرحلــة الصداقــة وصــرح وزيــره شــارون بأنــه ســيحل القضيــة عبــر جنازيــر الدبابــات. 
ــه فشــل فــي نهايــة المطــاف لرفــض  وبالرغــم مــن وقــوف الموقــف المصــري واألوروبــي داعمــا لمشــروع ريغــان إال أن

الفلســطيننين واإلســرائيليين لــه. 

15. مبادرة جورج شولتز 1988

 George  ــولتز ــورج ش ــا ج ــر خارجيته ــة لوزي ــادرة األمريكي ــاءت المب ــى، ج ــطينية األول ــة الفلس ــدالع االنتفاض ــد ان بع
Shultz والمفــوض مــن الرئيــس ريغــان لتحقيــق الســالم فــي المنطقــة فــي النصــف األول لعــام ١٩٨٨. ومــن أهــم مــا جــاء 
فــي مشــروعه إقامــة حكــم ذاتــي بعــد انســحاب اإلدارة المدنيــة والعســكرية اإلســرائيلية مــن الضفــة والقطــاع علــى أن 
تكــون جــزءًا مــن كونفدراليــة تابعــة لــألردن، وهــذا يكــون بمثابــة مرحلــة انتقاليــة تبــدأ فيهــا مفاوضــات بيــن إســرائيل 
والــدول المجــاورة علــى أســاس قــراري ٢٤٢ و٣٣٨ بــكل بنودهــا، وأن يكــون التمثيــل الفلســطيني فــي إطــار وفــد أردنــي 
– فلســطيني يتــم فيهــا مناقشــة الوضــع النهائــي للضفــة والقطــاع. دعــا المشــروع إلــى تأجيــل قضيــة القــدس لمرحلــة 
الحقــة مــع اســتمرار الســيطرة اإلســرائيلية عليهــا والتــزام واشــنطن إلســرائيل بمبــدأ الحــدود اآلمنــة. رفضــت منظمــة 
التحريــر المبــادرة لتجاهــل حــق الفلســطينين فــي تقريــر المصيــر كمــا لــم تبــد إســرائيل حماســا لهــا. وبعــد فشــل مشــروع 
شــولتز، أعلــن الرئيــس الراحــل ياســر عرفــات فــي شــهر ديســبمر لعــام ١٩٨٨ أمــام الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة عــن 

نبــذ منظمــة التحريــر لإلرهــاب واعترافهــا بحــق إســرائيل فــي الوجــود والموافقــة علــى القراريــن ٢٤٢ و٣٣٨. 

رفضت منظمة التحرير االتفاق كونه لم يعترف بحق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم وكونه تجاوز قضايا 
مهمة كالالجئين والقدس. وبالتالي فشل إطار كامب ديفيد الخاص بالقضية الفلسطينية  في الوصول إلى حل
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16. مبادرة جيمس بيكر 1989

بعــد تولــي بــوش األب مقاليــد الســلطة، طلبــت إدارتــه مــن إســرائيل تقديــم مبــادرة للتســوية، وقــد تــم تقديــم خطــة 
عرفــت بخطــة شــامير نســبة لرئيــس وزراء االحتــالل فــي ذلــك الوقــت. وقــد دعــت إلــى إجــراء انتخابــات فــي الضفــة 
الغربيــة وقطــاع غــزة الختيــار فلســطينيين ال ينتمــون إلــى منظمــة التحريــر لتجــري إســرائيل مفاوضــات معهــم حــول 
 James ــر ــس بيك ــة جيم ــة األمريكي ــر الخارجي ــب وزي ــد. رح ــب ديفي ــار كام ــا إلط ــي وفق ــم الذات ــي للحك ــاق مرحل اتف
Baker بالمبــادرة بينمــا أرســل الرئيــس المصــري الســابق مبــارك بنقــاط عشــرة لشــامير ردا علــى مبادرتــه، أهــم مــا جــاء 
فيهــا طلبــه وقــف كافــة النشــاطات االســتيطانية فــي األراضــي المحتلــة والبــدء بخطــوات عمليــة لتســوية الصــراع علــى 
مبــدأ األرض مقابــل الســالم. وللتوفيــق بيــن شــامير ومبــارك، قــدم جيمــس بيكــر مبــادرة عرفــت أيضــا بالنقــاط الخمســة 
هدفــت بشــكل أساســي إلــى بــدء مفاوضــات إســرائيلية فلســطينية. أعلــن الليكــود الموافقــة الجزئيــة علــى مبــادرة بيكــر 
علــى أن ال تكــون المحادثــات مــع فلســطينيين مــن شــرق القــدس وأن ال تتدخــل منظمــة التحريــر، فيمــا أعلــن بيريــس 
موافقتــه علــى المبــادرة وبعــد الضغــط مــن الليكــود أعلــن رســميا عــن الرفــض اإلســرائيلي للمبــادرة، كمــا أعلنــت منظمــة 

التحريــر رفضهــا لنقــاط بيكــر المرهونــة بالشــروط اإلســرائيلية. وبذلــك فشــل المشــروع.

17. مؤتمر مدريد للسالم 1991

أعلــن الرئيــس بــوش األب فــي خطــاب أمــام الكونغــرس فــي آذار ١٩٩١ عــن رؤيتــه للتســوية إذ أكــد أن الســالم يجــب 
ــد  ــال وف ــى إرس ــر عل ــة التحري ــة منظم ــد موافق ــالم. بع ــل الس ــدأ األرض مقاب ــي ٢٤٢ و ٣٣٨ ومب ــى قاعدت ــون عل أن يك
أردنــي- فلســطيني مشــترك ال يضــم ممثليــن عــن المنظمــة، وافقــت إســرائيل علــى الجلــوس إلــى طاولــة المفاوضــات 
فــي مدريــد. لكــن المفاوضــات لــم تنجــح فــي االســتمرار بســبب عــدم موافقــة شــامير علــى وقــف النشــاط االســتيطاني. 
وفــي هــذه األثنــاء وبعــد تولــي بيــل كلينتــون الســلطة ونجــاح رابيــن فــي قيــادة الحكومــة الجديــدة، نجحــت مفاوضــات 

ســرية كانــت تجــري فــي أوســلو بيــن منظمــة التحريــر وإســرائيل بالوصــول إلــى اتفاقيــة أوســلو. 

المشاريع األمريكية بعد اتفاقية أوسلو

18. خطة كلينتون 2000

بعــد فشــل محادثــات كامبــد ديفيــد الثانيــة  فــي تمــوز ٢٠٠٠ بيــن رئيــس وزراء االحتــالل بــاراك والرئيــس الراحــل ياســر 
عرفــات، بســبب الشــروط اإلســرائيلية التعجيزيــة والتــي كان مــن مجملهــا رفــض عــودة الالجئيــن والتنــازل عــن القــدس 
الشــرقية، وبعــد انــدالع انتفاضــة األقصــى بعــد أشــهر مــن فشــل محادثــات كامــب ديفيــد، أعلــن الرئيــس األمريكــي بــل 
كلينتــون Bill Clinton عــن خطتــه لحــل الصــراع والتــي عرفــت بمعاييــر كلينتــون. أهــم مــا جــاء بهــا هــو أن تقــوم دولــة 
فلســطينية علــى ٩٤-٩٦% مــن الضفــة الغربيــة باســتثناء القــدس علــى أن تضــم إســرائيل كذلــك الكتــل االســتيطانية. أمــا 
بخصــوص القــدس فاقتــرح أن تكــون المناطــق العربيــة فلســطينية والمناطــق اليهوديــة إســرائيلية بمــا فــي ذلــك البلــدة 
القديمــة، واقتــرح أن تكــون منطقــة األغــوار تحــت رعايــة دوليــة وإســرائيلية وأن يعــود الالجئيــن إلــى المناطق المســيطر 
عليهــا فلســطينيا. ومــع اتســام خطــة كلينتــون بكثيــر مــن الغمــوض إال أن كال الطرفيــن الفلســطيني واإلســرائيلي وافقــا 
علــى المبــادرة مــع تحفظــات علــى التفاصيــل.  بعــد انتهــاء واليــة كلينتــون وبــاراك فــي العــام التالــي. لــم تصــل محادثــات 

خطــة كلينتــون الــى اتفــاق واضــح بيــن الطرفيــن وبالتالــي فشــلت خطــة كلينتــون فــي الوصــول لحــل.

أعلن الرئيس بوش األب في خطاب أمام الكونغرس في آذار 1991 عن رؤيته للتسوية إذ أكد 
أن السالم يجب أن يكون على قاعدتي 2٤2 و ٣٣8 ومبدأ األرض مقابل السالم
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19. خارطة الطريق 200٣

بعــد تولــي جــورش بــوش مقاليــد الســلطة فــي عــام ٢٠٠٢ وفــي ســياق تصاعــد عمليــات المقاومــة وفشــل تطبيــق خطــة 
كلينتــون، أصــدرت وزارة الخارجيــة األمريكيــة فــي ٣٠ أبريــل ٢٠٠٣ نــص ُســمي بخارطــة الطريــق لســالم الشــرق األوســط. 
ومــن أهــم مــا دعــت إليــه إنهــاء »العنــف« وتطبيــع الحيــاة للفلســطينيين مــن خــالل إعــادة بنــاء المؤسســات الفلســطينية 
ــول ٢٠٠٠ وأن تفــكك إســرائيل  ــذ ٢٨ ايل ــا من وخاصــة األجهــزة األمنيــة وانســحاب إســرائيل مــن المناطــق التــي احتلته
ــود  ــى وج ــة إل ــت الخارط ــا دع ــل، كم ــة ميتش ــر لجن ــات تقري ــع توصي ــجاما م ــد آذار ٢٠٠١ انس ــة بع ــتوطنات المبني المس
عالقــات تطبيعيــة بيــن الــدول العربيــة وإســرائيل. أمــا القضايــا األساســية: الحــدود والقــدس والالجئــون والمســتوطنات، 
فقــد اقترحــت خارطــة الطريــق أن تكــون فــي مرحلــة ثالثــة تبــدأ فــي عــام ٢٠٠٤-٢٠٠٥ بعــد تحقيــق األهــداف المذكــورة 
أعــاله. وبالرغــم مــن قبــول رئيــس الــوزراء الفلســطيني عبــاس الخطــة مرغمــا، أبــدى -رئيــس وزراء االحتــالل فــي ذلــك 

الوقــت- شــارون تحفظــا علــى عــدد مــن بنودهــا، وبذلــك وصلــت خارطــة الطريــق لطريــق مســدود. 

20. جورج ميتشل مبعوثا للسالم 2009

بعــد تولــي أوبامــا مقاليــد الســلطة، أرســل مبعوثــه جــورج ميتشــل للشــرق األوســط عــام ٢٠٠٩ فــي محاولــة للبحــث عــن 
تســوية سياســية، وبالرغــم مــن نجاحــه فــي جمــع الرئيــس عبــاس ونتنياهــو فــي عــدة مباحثــات، إلــى أنهــا لــم تفــِض إلــى 
الوصــول ألي اتفــاق بيــن الطرفيــن، وقــد كان تعنــت االحتــالل فــي عــدم تجميــد بنــاء المســتوطنات، وتقدمــت الســلطة 
ــي يديــن االســتيطان، وكان هــذا  أحــد األســباب فــي فشــل هــذه  الفلســطينية بطلــب أممــي للحصــول علــى قــرار دول

المباحثــات.   

ملخص للمشاريع األمريكية

أبرز ملفات اسم المشروعرقم
المشروع

مدخل 
المشروع

الحزب 
األمريكي 

الحاكم

التيار 
اإلسرائيلي 

الحاكم
النتيجةمواقف األطراف

سياسيوطن قومي لليهوددعم وعد بلفور1
وودرو ويلسون

الديمقراطي
-

قبول صهيوني 

رفض عربي
احتالل 

فلسطين

دعم قرار 2
سياسياألرضالتقسيم ١٩٤٧

هاري ترومان

الديمقراطي
-

رفض عربي

قبول إسرائيلي
فشل 

المشروع

3
فلسطين تحت 

الوصاية الدولية 
١٩٤٨

سياسياألرض
هاري ترومان

الديمقراطي
فشل رفض إسرائيلي-

المشروع

4
“مكفي” 
للتطوير 

االقتصادي 
1949

الالجئين
اقتصادي 

إنساني

هاري ترومان

الديمقراطي

بن غوريون

العمل - 
يسار

رفض عربي

رفض إسرائيلي
فشل 

المشروع

جونستون 5١٩٥٣
المياه

الالجئين

اقتصادي

إنساني

دوايت أيزنهاور

الجمهوري

بن غوريون

العمل - 
يسار

رفض عربي

قبول إسرائيلي
فشل 

المشروع

جاما 6١٩٥٤
األرض

الالجئين
 دوايت أيزنهاورسياسي

الجمهوري

بن غوريون

العمل - 
يسار

رغبة عربية في الحل

رفض إسرائيلي
فشل الحوار
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داالس 7١٩٥٥

الالجئين

األرض

التطبيع

إنساني

اقتصادي
 دوايت أيزنهاور

الجمهوري

موشيه 
شاريت

العمل - 
يسار

رفض الجامعة 
العربية 

تحمس إسرائيلي

فشل 
المشروع

جون كينيدي 8
١٩٦١

الالجئين

المياه

سياسي

إنساني

جون كينيدي 

الديمقراطي

بن غوريون

العمل - 
يسار

رغبة عربية للبدء

رفض إسرائيلي
فشل 

المبادرة

سكرانتون 9١٩٦٨

رفض تقرير المصير

القدس

الحكم الذاتي

سياسي
ريتشارد 
نيسكون

الديمقراطي

ليفي 
إشكول 

العمل - 
يسار

رفض إسرائيلي 
وضغط على نيسكون

فشل 
المشروع

مشروع روجز 10
سياسيتطبيق ١٩٧٠٢٤٢

ريتشارد 
نيكسون

الجمهوري

غولدا مائير

العمل - 
يسار

قبول جميع األطراف 
ثم رفض إسرائيلي 

وأمريكي
فشل 

المشروع

11
مشروع 

بريجنسكي 
١٩٧٧

 رفض تقرير المصير
الحكم الذاتي

القدس

سياسي

اقتصادي

جيمي كارتر

الديمقراطي

ميناحيم 
بيغن

ليكود - 
يمين

رفض فلسطيني 
وعربي

غموض إسرائيلي

فشل 
المشروع

كارتر الثاني 12
سياسيتقرير المصير١٩٧٧

جيمي كارتر

الديمقراطي

مناحم بيغن

ليكود - 
يمين

قبول فلسطيني

رفض إسرائيلي
فشل 

المشروع

13
مشروع 

كامب ديفيد 
١٩٧٨/ الشق 

الفلسطيني

رفض تقرير المصير

حكم ذاتي 
سياسي

جيمي كارتر

الديمقراطي

مناحم بيغن

ليكود - 
يمين

قبول إسرائيلي 

رفض فلسطيني/
قبول مصري

فشل 
المشروع

ريغان 14١٩٨٢

رفض تقرير المصير

 الحكم الذاتي
المستوطنات

القدس

سياسي
رونالد ريغان

الجمهوري

مناحم بيغن

ليكود - 
يمين

رفض فلسطيني 
وعربي باستثناء 

مصر

رفض إسرائيلي

فشل 
المشروع

جورج شولتر 15
١٩٨٨

رفض تقرير المصير

الحكم الذاتي
سياسي

رونالد ريغان

الجمهوري

إسحق 
شامير

إئتالف

رفض فلسطيني

عدم رغبة إسرائيلية
فشل 

المشروع

16

جيمس بيكر 
١٩٨٩

)النقاط 
الخمس(

رفض تقرير المصير

الحكم الذاتي 

البدء بالمفاوضات

سياسي
بوش األب

الجمهوري

إسحق 
شامير

إئتالف

تردد ثم رفض 
إسرائيلي

تحفظ ثم رفض 
فلسطيني

فشل 
المشروع

سياسيالمفاوضات الشاملةمدريد 17١٩٩١
بوش األب

الجمهوري

إسحق 
شامير

إئتالف

قبول فلسطيني 
وإسرائيلي للجلوس 

وفشل التوصل 
لنتائج

نجاح وفشل



12

كلينتون 18٢٠٠٠

األرض 

القدس 

الالجئين 

تقرير المصير

سياسي
بيل كلينتون

الديمقراطي

إيهود باراك 

العمل - 
يسار

قبول فلسطيني 
وإسرائيلي مشروط

قبول ثم 
فشل

خارطة الطريق 19
٢٠٠٣

اسئتناف المفاوضات 

المؤسسات 
الفلسطينية 

األمن 

سياسي

اقتصادي

جورج بوش

الجمهوري

شارون

ليكود- 
يمين

قبول فلسطيني

رفض إسرائيلي
فشل الخطة

مباحثات 20
سياسياسئتناف المفاوضاتميتشل ٢٠٠٩

أوباما

الديمقراطي

نتنياهو 

ليكود - 
يمين

قبول الطرفين 
للمحادثات ورفض 
الطرفين للتفاصيل

فشل 
المحادثات

قراءة تحليلية في المشاريع األمريكية

فــي محاولــة اســتقرائية تاريخيــة ألهــم المشــاريع األمريكيــة فــي تســوية القضيــة الفلســطينية، يمكننــا الوقــوف علــى 
أهــم ســمات هــذه المشــاريع وتطورهــا التاريخــي فــي النقــاط التاليــة. 

التغير السلبي التدريجي في ملفات المشاريع األمريكية

ــن األرض  ــاء ٤٤% م ــي بإعط ــيم القاض ــرار التقس ــم لق ــي داع ــف األمريك ــام ١٩٤٨، كان الموق ــطين ع ــالل فلس ــل احت قب
للفلســطينيين و ٥٦% لليهــود وكانــت طبيعــة الصــراع تبــدو أنهــا مشــكلة أرض ينافــس اليهــوُد أصحاَبهــا األصلييــن لبنــاء 
وطــن لهــم، وبذلــك فهــي مشــكلة سياســية بيــن طرفيــن. ثــم مــا لبثــت هــذه النظــرة أْن تغيــرت بعيــد احتــالل عــام ١٩٤٨، 
إذ أن كل المشــاريع األمريكيــة المعلنــة منــذ عــام ١٩٤٨ وحتــى عــام ١٩٦٧ أصبحــت تنظــر لطبيعــة الصــراع أنــه قضيــة ٧٥٠ 
ألــف الجــئ فلســطيني هجــروا مــن أرضهــم ويجــب إيجــاد حــل لهــم، ومعظــم الحلــول كانــت تــدور بيــن مســارين همــا: 
التوطيــن فــي البــالد العربيــة  مقابــل تعويضهــم وإيجــاد حلــول اقتصاديــة لهــم  )مســاعدات ومشــاريع(، وعــودة نســبة 
قليلــة مــن الالجئيــن ال تتجــاوز ١٣%، وبهــذا بــات ُينظــر للقضيــة الفلســطينية بشــكل أساســي علــى أنهــا قضيــة إنســانية 
وليســت سياســية، فالملفــات األخــرى المهمــة مثــل حــق الفلســطينين فــي تقريــر مصيرهــم لــم تكــن مطروحــة فــي أي 

مــن المشــاريع األمريكيــة فــي تلــك الفتــرة. 

بعــد احتــالل عــام ١٩٦٧، تغيــرت طبيعــة الصــراع بالنســبة للواليــات المتحــدة األمريكيــة، إذ يــرى المحلــل لطبيعــة الملفات 
المطروحــة فــي المشــاريع األمريكيــة- يــرى أنهــا كانــت تــدور بشــكل أساســي حــول إيجــاد حكــم ذاتــي للفلســطينيين فــي 
الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة يتبــع لــألردن ورفــض إقامــة دولــة فلســطينية، أمــا الملفــات األخــرى التــي طرحــت فــكان 
أهمهــا القــدس والمســتوطنات. أمــا ملــف الالجئيــن الــذي كان الملــف األساســي قبــل عــام ١٩٦٧ فقــد تراجعــت أهميتــه 
فــي المشــاريع األمريكيــة فــي تلــك الفتــرة.  واتســمت المشــاريع األمريكيــة فــي هــذه الفتــرة كذلــك برفضهــا إعطــاء حــق 
ــر عــن قناعتــه  ــذي عب ــر هــو الوحيــد ال ــاء دولتهــم ولعــل الرئيــس جيمــي كارت الفلســطينيين فــي تقريــر مصيرهــم وبن

بأهميــة وجــود دولــة فلســطينية. 

بعد احتالل عام 1967، تغيرت طبيعة الصراع بالنسبة للواليات المتحدة األمريكية، إذ يرى المحلل 
لطبيعة الملفات المطروحة في المشاريع األمريكية- يرى أنها كانت تدور بشكل أساسي حول إيجاد 

حكم ذاتي للفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة يتبع لألردن ورفض إقامة دولة فلسطينية
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ــذ العنــف  ــاط بالضفــة الغربيــة عــام ١٩٨٨ وبعــد إعــالن الرئيــس عرفــات اعترافــه بإســرائيل ونب بعــد فــك األردن االرتب
ــن  ــت م ــث انتقل ــر، حي ــًى آخ ــذ منح ــراع تأخ ــاه الص ــة تج ــاريع األمريكي ــدأت المش ــام ١٩٨٨،ب ــة ع ــة العام ــام الجمعي أم
طرحهــا لحلــول تفصيليــة لــكل ملــف مــن الملفــات كالحكــم الذاتــي والقــدس والمســتوطنات إلــى طرحهــا ألطــر جديــدة 
عامــة تتمثــل فــي قبــول الطرفيــن )الفلســطيني واإلســرائيلي( الجلــوس إلــى طاولــة المفاوضــات، للتفــاوض علــى جميــع 
ــد للســالم.  ــر مدري ــادرة بيكــر ومؤتم ــي فــي مب ــر هــذا المســار بشــكل جل ــة. ظه ــة أمريكي ــة تحــت رعاي ــات العالق الملف
وبالتالــي أصبحــت فكــرة الجلــوس إلــى المفاوضــات هــو ملــف بحــد ذاتــه تســعى اإلدارة األمريكيــة إلــى تحقيقــه. وقــد 
ُعــزز هــذا المســار فــي اتفاقيــة أوســلو، حيــث لــم يتــم التوصــل بيــن األطــراف إلــى حــل للقضايــا العالقــة وتــم تأجيلهــا 

إلــى خمــس ســنوات وهــي مــا عرفــت بقضايــا الحــل النهائــي والتــي لــم تحــل بعــد.

ــاراك وعرفــات، عــادت المشــاريع األمريكيــة إلــى مســارها القديــم فــي  بعــد فشــل محادثــات كامبــد ديفيــد ٢٠٠٠ بيــن ب
طــرح حلــول تفصيليــة لــكل ملــف مــن الملفــات التفصيليــة، ولكــن هــذه الحلــول جــاءت بســقف متــدنٍ أكثــر ممــا كانــت 
عليــه ســابقا، فمثــال عــرض مشــروع كلينتــون عــام ٢٠٠٠ أن تضــم إســرائيل المســتوطنات اإلســرائيلية وهــو مــا كانــت 
ترفضــه فــي المشــاريع الســابقة. وجــاءت خارطــة الطريــق عــام ٢٠٠٣ بســقف متــدنٍ أكثــر حيــث اعتبــرت ملــف وقــف 
»العنــف« وعــودة األوضــاع إلــى مــا كانــت عليــه قبــل عــام ٢٠٠٠ هــو المتطلــب لبــدء المفاوضــات. أمــا سياســة أوبامــا فقــد 

كان ســقفها كذلــك العــودة للحــوار الســتئناف المفاوضــات. هــذا يعنــي أن العــودة للمفاوضــات بــات ملفــًا بحــد ذاتــه. 

عنــد قــراءة طبيعــة الملفــات التــي عرضــت فــي المشــاريع األمريكيــة، يالحــظ مــع مــرور الوقــت ســقوط بعــض الملفــات 
مــن االهتمــام األمريكــي كملــف عــودة الالجئيــن وكذلــك بــروز ملفــات أخــرى مثــل التنســيق األمنــي، ويالحــظ كذلــك 
انتقــال الــدور األمريكــي إلــى دور رعايــة الحــوار والمفاوضــات، تحديــدا بعــد انخــراط منظمــة التحريــر فــي المفاوضــات 
فــي بدايــة التســعينات. لكــن فــي المحصلــة لــم يســهم تغيــر ســلوك المشــاريع األمريكيــة فــي الوصــول لتســوية سياســية 
بيــن الفلســطينيين واإلســرائيليين، بــل علــى العكــس مــن ذلك، ازدادت ســيطرة إســرائيل علــى األرض وأصبحــت الملفات 
ــة، يعبــر هــذا الســلوك عــن اســتراتيجية إبقــاء أمــد الصــراع فــي العقــل األمريكــي  األخــرى أكثــر تعقيــدا. فــي المحصل
واإلســرائيلي تجــاه القضيــة الفلســطينية، حيــث بــدأت المشــاريع األمريكيــة مهتمــة فــي حــل مشــكلة األرض وانتهــت 
المشــاريع إلــى مــا قبــل صفقــة القــرن للدعــوة الســتئناف المفاوضــات للتفــاوض علــى الملفــات المتعــددة. الجــدول التالــي 

يوضــح مــدى التغيــر فــي جوهــر المشــاريع األمريكيــة منــذ عــام ١٩٤٧ حتــى االن. .

ملفات أخرىجوهر المشاريع االمريكيةالفترة الزمنية

المياهاألرض 1947 – قبل االحتالل

التطبيع، الحدودحل مشكلة الالجئين1948- 1967 

القدس، رفض تقرير المصيرحكم الذاتي التابع لألردن1967 – 1988 

التفاوض على جميع الملفاتالمفاوضات 1988 - 2000

-األرض، االستيطان، القدس، تقرير المصير2000 كلينتون

التفاوض على جميع الملفاتاستئناف المفاوضات2003 – سياسة أوباما 2016

بعد فشل محادثات كامبد ديفيد 2000 بين باراك وعرفات، عادت المشاريع األمريكية 
إلى مسارها القديم في طرح حلول تفصيلية لكل ملف من الملفات التفصيلية، ولكن 

هذه الحلول جاءت بسقف متدنٍ أكثر مما كانت عليه سابقا
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محددات فحوى المشاريع األمريكية

فحــوى المشــاريع األمريكيــة نفســها لهــا محــددان رئيســان: األول األطــر الجديــدة التــي تفرضهــا سياســة األمــر الواقــع 
مــن ِقبــل االحتــالل اإلســرائيلي، والثانــي مــدى رفــض وقبــول اللوبــي الصهيونــي للمشــروع. 

سياسة األمر الواقع

يبــدو أن ســقف المطالبــات التــي تدعــو إليهــا المشــاريع األمريكيــة محــدد بسياســة األمــر الواقــع التــي يفرضهــا االحتــالل 
اإلســرائيلي. فعلــى ســبيل المثــال، بينمــا كان الموقــف االمريكــي يدعــو إلــى دعــم قــرار التقســيم والمفضــي إلــى إعطــاء 
الفلســطينيين ٤٤ % مــن األرض، تراجــع عــن ذلــك بعــد احتــالل إســرائيل ٧٨% مــن األرض عــام ١٩٤٨ وباتــت مشــاريعه 
ــادت بعــض المشــاريع  ــك األمــر بعــد احتــالل ١٩٦٧، ن الجديــدة هــي كيفيــة التعامــل مــع افــرازات الواقــع الجديــد. كذل
األمريكيــة إلــى وجــود حكــم ذاتــي علــى قاعــدة قــرار ٢٤٢ القاضــي بانســحاب االحتــالل مــن أراٍض احتلهــا عــام ١٩٦٧، 
لكــن خارطــة الطريــق فــي عــام ٢٠٠٣ علــى ســبيل المثــال أصبحــت تنــادي بضــرورة انســحاب االحتــالل مــن المناطــق 
التــي احتلهــا بعــد انتفاضــة األقصــى، والمعرفــة بمناطــق )أ( حســب تقســيم أوســلو، وأن تفــكك إســرائيل المســتوطنات 
المبنيــة بعــد آذار ٢٠٠١ وليــس جميــع المســتوطنات المبنيــة منــذ احتــالل ٦٧. إّن سياســة األمــر الواقــع المذكــورة أعــاله 
ال تعنــي بالضــرورة موافقــة فحــوى المشــاريع األمريكيــة  للرغبــات اإلســرائيلية بــل إن الكثيــر مــن المشــاريع األمريكيــة 

ُرفضــت إســرائيليا قبــل أن ُترفــض عربيــا أو فلســطينيا.

ضغط اللوبي الصهيوني

عنــد مقارنــة فحــوى المشــاريع فــي اإلدارات األمريكيــة المختلفــة فســيجد القــارئ تباينــًا بيــن عهــد رئيــس وآخــر، لكــن 
فــي كل الحــاالت يلعــب اللوبــي الصهيونــي دورا مهمــا مــن خــالل موقفــه الداعــم أو الرافــض فــي بقــاء فحــوى المشــروع 
األمريكــي علــى مــا هــو عليــه أو تعديلــه، وبعــد ذلــك كلــه يحــدد الموقــف اإلســرائيلي بالرفــض أو القبــول. كمــا يالحــظ 
ــى أي مشــروع أمريكــي هــو المســاس بأمريــن: األول االعتــراف بحــق  ــي الضاغطــة عل أن محــددات الموقــف الصهيون
ــت  ــن دع ــي حي ــال، ف ــم. فمث ــى أرضيه ــن إل ــودة الالجئي ــى ع ــوة إل ــي الدع ــم، والثان ــر مصيره ــي تقري ــطينيين ف الفلس
مبــادرة الرئيــس كينيــدي عــام ١٩٦١ إلــى تخييــر الالجئيــن بيــن العــودة أو التعويــض، فإنــه جوبــه بغضــب شــديد مــن 
اللوبــي الصهيونــي وإســرائيل، وكذلــك األمــر عندمــا أعلــن الرئيــس جيمــي كارتــر عــام ١٩٧٧ عــن قناعتــه بأهميــة وجــود 
وطــن قومــي للفلســطينيين، تعــرض لغضــب شــديد مــن اللوبــي الصهيونــي جعلــه يتراجــع عــن دعوتــه. بينمــا نجــد علــى 
النقيــض  رونالــد ريغــان حيــن تنكــر لحقــوق الفلســطينيين فــي إقامــة دولــة قــد تلقــى ترحيبــا مــن اللوبــي الصهيونــي.

المشاريع كتكتيك أكثر من كونها استراتيجية 

المتتبــع لتاريــخ المشــاريع األمريكيــة يجــد أن ســؤاالً ملحــا يطــرح نفســه حــول مــدى جديــة األمريــكان فــي الوصــول إلى 
تســوية سياســية تعطــي الفلســطينيين حقهــم فــي تقريــر المصيــر، علــى األقــل علــى أراضــي ٦٧. ومــع صعوبــة الحســم 
ــا  فــي ماهيــة األهــداف األمريكيــة فــي طــرح المشــاريع المختلفــة، إال أن توقيــت عــدد مــن هــذه المشــاريع يظهــر أنه
كانــت خطــوة تكتيكيــة تســاعد إســرائيل للخــروج مــن مــأزق المواجهــة مــع األطــراف المختلفــة. فمثــال، جــاء مشــروع 
روجــز بعــد حــرب االســتنزاف المصريــة وتوجيــه المقاومــة الفلســطينية عــدة ضربــات ضــد االحتــالل مــن األردن، حيــث 
كانــت أهــم بنــود المشــروع وقــف اطــالق النــار والدعــوة لتنفيــذ قــرار ٢٤٢، وبالرغــم مــن ذلــك عــادت أمريكيــا وتنازلــت 
عــن المشــروع بعــد أن هــدأت حــرب االســتنزاف وتمكــن االحتــالل مــن إضعــاف المقاومــة الفلســطينية، األمــر ذاتــه تكــرر 

يبدو أن سقف المطالبات التي تدعو إليها المشاريع األمريكية 
محدد بسياسة األمر الواقع التي يفرضها االحتالل اإلسرائيلي
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بعــد انــدالع االنتفاضــة األولــى، حيــث دعــت مبــادرة بيكــر ١٩٨٩ والتــي كانــت اســتجابة لرئيــس وزراء االحتــالل شــامير 
الــذي أيــد إجــراء انتخابــات فــي الضفــة وغــزة واختيــار فلســطينيين للتفــاوض معهــم، وكانــت هــذه هــي الدعــوة األولــى 
مــن نوعهــا للتفــاوض مــع الفلســطينيين مباشــرة دون أطــراف عربيــة أخــرى )األردن ومصــر، كمــا دعــت إليــه اتفاقيــة 
كامــب ديفيــد ١٩٧٨(، وكذلــك األمــر لمؤتمــر مدريــد الــذي جــاء بعــد مــا يقــارب ٣ ســنوات مــن بــدء واســتمرار االنتفاضــة 
الفلســطينية، وقــد أســهم المؤتمــر ومحادثــات الســالم فــي إطفــاء شــعلة االنتفاضــة وتهدئتهــا. وبالنظــر إلــى انتفاضــة 
ــع أن المشــاريع األمريكيــة ســواء خطــة كلينتــون أو خارطــة الطريــق كانــت تهــدف  األقصــى عــام ٢٠٠٠، يالحــظ المتاب
ضمنيــا إلــى تهدئــة فتيــل االنتفاضــة، إن قــراءة جميــع هــذه المشــاريع تفضــي لنتيجــة مفادهــا أن الكثيــر مــن المشــاريع 
األمريكيــة المطروحــة جــاءت فــي محطــات مهمــة لمســاعدة االحتــالل تكتيكيــا للخــروج مــن بعــض أزمــات المواجهــة. 

وممــا يعــزز فرضيــة كــون المشــاريع األمريكيــة تكتيكيــة وليســت اســتراتيجية للحــل، هــو عــدم اســتخدام أدوات الضغط 
األمريكيــة ضــد إســرائيل فــي قبــول عــدد مــن الملفــات المتفــق عليهــا دوليــا مثــل عــدم شــرعية االســتيطان، بــل علــى 
العكــس الضغــط علــى الفلســطينيين أحيانــا لكــي ال يقدمــوا أي مشــروع قــرار للمنظمــات الدوليــة يديــن االســتيطان كمــا 
حــدث فــي عهــد أوبامــا. وبالتالــي يمكــن قــراءة اســتراتيجية العقــل األمريكــي اإلســرائيلي فــي التعامــل مــع القضيــة 

الفلســطينية وهــي اســتراتيجية »إطالــة أمــد الصــراع« مــن أجــل تحقيــق أهــداف االحتــالل بشــكل أكبــر.  

الجمهوريون والديمقراطيون: تقارب حزبي وتباين بين الرؤساء

عنــد مقارنــة مضاميــن المشــاريع الصــادرة عــن اإلدارات األمريكيــة المتتاليــة، ســواء الجمهوريــة أو الديمقراطيــة، 
ــزاب  ــن األح ــر م ــارًا أكب ــاك مس ــدو أن هن ــل يب ــن. ب ــن الحزبي ــات بي ــي االتجاه ــة ف ــروق جوهري ــد ف ــب رص ــه يصع فإن
لــه محــددات أخــرى أهمهــا سياســة األمــر الواقــع التــي تفرضهــا إســرائيل وكذلــك ضغــط اللوبــي الصهيونــي كمــا ذكــر 
ســابقا. باإلضافــة إلــى ذلــك، يظهــر فــي هــذا الســياق عامــل مؤثــر مهــم فــي فحــوى المشــاريع األمريكيــة وهــو العامــل 
الذاتــي المرتبــط بقناعــة وتوجهــات الرؤوســاء األمريكييــن المختلفيــن. ويصعــب  كذلــك تصنيــف قناعــة الرؤوســاء بيــن 
متشــدد ومتعاطــف مــع حقــوق الفلســطييين بنــاء علــى الحــزب الحاكــم الــذي يمثلــه الرئيــس، فمثــال نجــد أن الرئيــس 
هــاري ترومــان الديمقراطــي حزبــًا تبنــى مشــروع دعــم قــرار التقســيم أوال ثــم مشــروع وضــع فلســطين تحــت الوصايــة 
الدوليــة ودافــع عــن ذلــك، هــو نفســه أول مــن بــادر باالعتــراف بإســرائيل بعــد دقائــق مــن قيامهــا، كذلــك نجــد جيمــي 
كارتــر الديمقراطــي أول مــن نــادى بأهميــة وجــود وطــن قومــي للفلســطينين بالرغــم مــن تنازلــه عــن ذلــك الحقــا، وفــي 
الوقــت نفســه  جــاءت صفقــة القــرن لرئيســها الجمهــوري ترمــب مجحفــة فــي حــق الفلســطينيين فــي كل الملفــات لكنهــا 
ــة المشــاريع فــي زمــن ريغــان الجمهــوري بخارطــة الطريــق فــي زمــن  ــد مقارن ــة فلســطينية، وعن تعتــرف بوجــود دول
ــة بينمــا اعتــرف اآلخــر  ــم يعتــرف بحــق الفلســطينيين فــي إقامــة دول جــورج بــوش الجمهــوري فإننــا نجــد أن األول ل
بذلــك بالرغــم مــن انتمائهمــا للحزبنفســه، وبالتالــي يمكــن الوصــول لنتيجيــة مفادهــا، أن موقــف الرئيــس وفريقــه يمكــن 

أن يؤثــر علــى مضاميــن مشــروع التســوية المقــدم.  

الرفض يولد الخسارة والقبول يولد خسارة أكبر 

ــدأ بالرفــض ومــن  ــه يب ُتظهــر القــراءة الوصفيــة للســلوك العربــي والفلســطيني لمــا ُعــرض فــي المشــاريع األمريكيــة أن
ثــم خســارة مــا تــم عرضــه ثــم قبولــه بعــد فــرض وقائــع جديــدة. فمثــال رفــض العــرب الحصــول علــى ٤٤% مــن األرض 
بعــد قــرار التقســيم، لكــن بعــد احتــالل إســرائيل ٧٨% مــن األرض، أصبــح ســقف مــا ينــادي بــه العــرب بيــن عامــي ١٩٤٨ 
و١٩٦٧ هــو العــودة لقــرار التقســيم كمــا صــرح بذلــك مثــال جمــال عبــد الناصــر فــي محادثــات مشــروع جامــا عــام ١٩٥٥. 
بعــد احتــالل ٦٧، رفــض الفلســطينيون وبعــض الــدول العربيــة مثــل ســوريا قــرار ٢٤٢ ولكــن أصبــح هــذا القــرار الحقــًا 
األســاس المنطلــق منــه فلســطينيا وعربيــا  أليــة تســوية سياســية. ومــع أن القــراءة الوصفيــة الســطحية تفضــي لنتيجــة 
مفادهــا أن الرفــض يولــد الخســارة إال أن هــذه النتيجيــة غيــر دقيقــة وتحتــاج إلــى تحليــل أعمــق. فمقارنــة مــا خســره 
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ــاق.  ــع االتف ــل توقي ــم خســرانه قب ــا ت ــر مم ــر بكثي ــة أوســلو هــو أكث ــر اتفاقي ــة التحري ــع منظم الفلســطينيون بعــد توقي
فمثــال، خــالل ٢٥ عامــا بيــن ١٩٦٧ حتــى توقيــع اتفاقيــة أوســلو، وصــل عــدد المســتوطنين إلــى ٢٠٠ ألــف مســتوطن بينمــا 
تضاعــف هــذا العــدد ب ٤ أضعــاف تقريبــا بعــد ٢٥ عامــا مــن توقيــع اتفاقيــة أوســلو، باإلضافــة لذلــك فــإن وضــع القــدس 
بعــد اتفاقيــة أوســلو أســوء بكثيــر ممــا كانــت عليــه قبــل توقيــع االتفاقيــة، فقــد أخــرج جــدار الفصــل العنصــري ١٥٠ الــف 
فلســطينيا خــارج حــدود القــدس كمــا أن المشــاريع االســتيطانية مثــل مشــروع القــدس الكبــرى ســيطر علــى مســاحة ١٠% 
مــن الضفــة الغربيــة، وهــذا يعنــي أن وتيــرة ضــم األراضــي ومحاصــرة الفلســطينيين ازدادت أكثــر بعــد اتفاقيــة أوســلو 

المرعيــة أمريكيــا. 

فــي هــذا الســياق، يبــرز ســؤاالن مهمــان: مــا مــدى رغبــة االحتــالل اإلســرائيلي فــي الوصــول إلــى تســوية سياســية مــع 
الفلســطينيين ومــا هــدف االحتــالل مــن قبــول بعــض المشــاريع األمريكيــة وغيرهــا وعــدم تطبيــق بنودهــا. 

أمــا الســؤال األول فتجيــب عنــه النقطــة المذكــورة ســابقا بعــدم رغبــة االحتــالل فــي الوصــول إلــى تســوية بــل اعتمــاده 
ــة أن االحتــالل  ــة التحليلي ــراءة التاريخي ــر الق ــي، فتظه ــا الســؤال الثان ــة أمــد الصــراع«، بينم ــى اســتراتيجية »إطال عل
لــم يلتــزم بتطبيــق بنــود القــرارات الدوليــة وال االتفاقــات مــع األطــراف المتعــددة مثــل اتفاقيــة أوســلو وروجــز ولكــن 
بنفــس الوقــت اســتفادت إســرائيل مــن هــذه القــرارات واالتفاقيــات للحصــول علــى شــرعية االعتــراف بالوجــود والتمدد. 
فمثــال، بالرغــم مــن رفــض األطــراف العربيــة قــرار التقســيم إال أن مــن الضــروري معرفتــه أن إســرائيل نفســها لــم تكــن 
ترغــب بــه كتفصيــل ولكــن اســتندت إليــه كمدخــل للحصــول علــى شــرعية الوجــود؛ مــا يثبــت ذلــك تصريحــات القيــادات 
الصهيونيــة فــي ذلــك الوقــت، فقــد صــرح مناحــم بيغــن فــي ٣٠ نوفمبــر عــام ١٩٤٧ عــن بطــالن شــرعية التقســيم وأن كل 
أرض الميعــاد والتــي تشــمل كامــل فلســطين االنتدابيــة هــي ملــك لليهــود وســتبقى لألبــد، وســبق هــذا اإلعــالن كذلــك 
تصريــح لبنغوريــن فــي يونيــو عــام ١٩٣٨ عــن رفضــه ألي فكــرة تقســيم مــع الفلســطينيين وأنــه يجــب الســيطرة علــى كل 

األرض الفلســطينية بعــد أن تقــوى شــوكة اليهــود بتأســيس وطــن لهــم. 

بالرغــم مــن قبــول إســرائيل بقــرار ٢٤٢ عــام ١٩٦٨ والتــي اســتندت إليــه الكثيــر مــن المشــاريع األمريكيــة الالحقــة فــي 
الوصــول لحــل إال أن جميعهــا بــاءت بالفشــل بســبب تصلــب موقــف االحتــالل فــي عــدم قبــول تنفيــذ قــرار ٢٤٢، وهــذا 
القــرار وإن لــم يطبــق إال أنــه يعطــي شــرعية ضمنيــة مــن الــدول العربيــة ومنظمــة التحريــر التــي اعترفــت بــه الحقــا 
بطــي صفحــة الحديــث عــن ٧٨% مــن األرض الفلســطينية والحديــث عــن ٢٢% مــن األرض كحــد أقصــى. أمــا االســتفادة 
الشــرعية األخــرى مــن القــرار فهــو فــي كــون القــرار نفســه يحمــل غموضــا فــي صياغتــه، حيــث إن النســخة اإلنجليزيــة 
مــن القــرار حذفــت منــه )أل( التعريــف فــي بنــد »انســحاب القــوات اإلســرائيلية مــن )أراٍض( احُتلــت فــي النــزاع األخيــر«، 
فكلمــة »أراٍض” تحمــل تفاســير عــدة قــد تكــون مخــرج للحصــول علــى شــرعية احتــالل بعــض المناطــق المحتلــة عــام 

 .١٩٦٧

ــا األســاس فــي فكــرة شــرعنة األمــر الواقــع وليــس  ــة القــرن وهدفه فــي هــذا الســياق التاريخــي، يمكــن قــراءة صفق
الوصــول إلــى تســوية حقيقيــة مــع الفلســطينيين. فالقــراءة التاريخيــة للمشــاريع والقــرارات الدوليــة المختلفــة والتــي 
تجاوزتهــا إســرائيل تفضــي لنتيجيــة مفادهــا بــأن إســرائيل مســتمرة فــي ضــم األراضــي وبنــاء المســتوطنات وحصــار 
الفلســطينيين ســواء َقِبــل الفلســطينيون بذلــك أم لــم يقبولــوا، وتكمــن أهميــة اعتــراف الفلســطينيين بصفقــة القــرن مــن 

وجهــة النظــر اإلســرائيلية فــي الحصــول علــى شــرعية فلســطينية وليــس التســوية السياســية. 

ُتظهر القراءة الوصفية للسلوك العربي والفلسطيني لما ُعرض في المشاريع األمريكية 
أنه يبدأ بالرفض ومن ثم خسارة ما تم عرضه ثم قبوله بعد فرض وقائع جديدة

يمكن قراءة صفقة القرن وهدفها األساس في فكرة شرعنة األمر الواقع 
وليس الوصول إلى تسوية حقيقية مع الفلسطينيين
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ــة  ــة، بالمرون ــدول العربي ــا ال ــة كمثيلته ــرارات الدولي ــة والق ــاريع األمريكي ــاه المش ــر تج ــة التحري ــلوك منظم ــم س اتس
والتغيــر. فمــن التمســك الشــديد بالمبــادئ الفلســطينية فــي التعامــل مــع ملفــات التســوية كالالجئيــن واألرض إلــى إبــداء 
قــدر مــن المرونــة فــي التعامــل مــع هــذه الملفــات. لكــن الملــف الوحيــد التــي لــم تبــدي منظمــة التحريــر فيــه أي نــوع مــن 
التنــازل هــو الحــق فــي تقريــر المصيــر عبــر  إنشــاء كيــان ودولــة فلســطينية، ومــع أن أوســلو لــم تنــص علــى وجــود دولــة 
فلســطينية بــل اعتــراف بمنظمــة التحريــر كممثــل للفلســطينيين إال أنــه تــم القبــول بهــا علــى االعتبــار الضمنــي بوجــود 
الدولــة بعــد انتهــاء ملفــات الحــل الدائــم. وبالتالــي، حتــى  التفاصيــل األخــرى المرتبطــة بالدولــة يمكــن التفــاوض عليهــاـ 

لكــن فكــرة وجــود الدولــة هــو المحــدد الرئيــس وهــو المدخــل للتفــاوض علــى الملفــات االخــرى.

فــي قــراءة ســلوك منظمــة التحريــر، انتقــل مــن عــدم االعتــراف بإســرائيل إلــى اعتــراف عرفــات عــام ١٩٨٨ أمــام الجمعية 
العامــة بهــا، إلــى اتفاقيــة أوســلو التــي لــم تعــِط إســرائيل بموجبهــا كامــل أراضــي الضفــة والقطــاع للســلطة وإرجائهــا 
لمفاوضــات الحقــة، إلــى “اســتعداد” فلســطيني فــي اتفــاق جنيــف ٢٠٠٣ للتنــازل عــن مبــدأ حــق العــودة مقابــل الحصــول 
علــى معظــم أجــزاء الضفــة الغربيــة، إلــى تعديــل جامعــة الــدول العربيــة عــام ٢٠١٣ شــروط مبــادرة الســالم العربيــة التــي 
ــى الملفــات  ــى إمكانيــة التفــاوض عل ــك يعطــي إشــارة إل ــادل األراضــي، كل ذل ــدأ تب طرحــت عــام ٢٠٠٢ بمــا يســمح بمب
العالقــة، أمــا التمســك بالدولــة الفلســطينية فهــو الملــف األكثــر تمســكا مــن قبــل منظمــة التحريــر. وكان لهــذا التمســك 
المبدئــي تأثيــر فــي جوهــر المشــاريع التــي عرضــت بعــد أوســلو فخارطــة الطريــق وسياســة أوبامــا وحتــى صفقــة القــرن 

كلهــا تدعــو إلــى وجــود دولــة فلســطينية. 

قبول الطرفين، شرط نجاح أي مشروع

عنــد قــراءة جميــع المشــاريع األمريكيــة نجــد أنهــا فشــلت كلهــا فــي تحقيــق أهدافهــا، لكنهــا وبالوقــت نفســه حقــق قليــل 
ــذي حقــق هــدف جمــع الفلســطينيين واإلســرائيلين  ــد ال ــل: مشــروع مدري ــم انتهــى بالفشــل مث ــا ث ــا نجاحــا جزئي منه
ــح  ــذي نج ــد ال ــروع الوحي ــا المش ــوة، أم ــه المرج ــق أهداف ــي تحقي ــل ف ــه فش ــرة، ولكن ــرة ألول م ــات مباش ــي تفاوض ف
فــي الوصــول إلــى اتفــاق وتجســد ذلــك علــى األرض وإن كان جزئيــا فهــو اتفــاق أوســلو، وبالرغــم مــن عــدم كــون هــذا 
المشــروع أمريكيــا مــن ناحيــة الفكــرة إال أنــه كان أمريكيــا مــن ناحيــة الرعايــة، فعنــد اســتقراء المشــاريع التــي فشــلت 
والمشــاريع التــي نجحــت ولــو جزئيــا، نجــد أن قبــول الطرفيــن لالتفــاق هــو الشــرط الرئيــس للنجــاح أو الفشــل. فــي هــذا 
الســياق تبــرز مالحظــة مهمــة وهــي أن عــدم اتفــاق الطرفيــن علــى مشــروع أو مبــادرة مــا، ال يعنــي بالضــرورة توقــف 
ــة  ــات المختلف ــع الحــاالت( عــن االســتمرار فــي تطبيــق اســتراتيجياته فــي الملف الطــرف اآلخــر )اإلســرائيلي فــي جمي
ــا يبــرز هــدف مشــاريع التســويات المختلفــة التــي  كاالســتمرار فــي االســتيطان وضــم األراضــي وتهويــد القــدس، وهن

وافــق عليهــا االحتــالل علــى أنــه الســعى بشــكل أساســي لشــرعنة واقــع جديــد وليــس العــودة للماضــي. 

صفقة القرن: أبرز البنود 

ــطيني-  ــراع الفلس ــل الص ــه لح ــة إدارت ــن رؤي ــي ٢٠٢٠ ع ــام الحال ــن الع ــر م ــي ٢٨ يناي ــب ف ــد ترم ــس دونال ــن الرئي أعل
اإلســرائيلي التــي عرفــت بـ”صفقــة القــرن”، وقدمــت الرؤيــة إطــارا تفصيليــا لحــل الملفــات العالقــة فــي الوصول لتســوية 
سياســية بيــن األطــراف. حيــث اعتبــرت الرؤيــة أن القــدس موحــدة عاصمــة إلســرائيل، ودعــت إلــى توطيــن الالجئيــن 
فــي البــالد المختلفــة واســتيعاب بعضهــم فــي داخــل الدولــة الفلســطينية المســتقبلية ولــم تــدُع إلــى تعويضهــم ورفضــت 

عدم اتفاق الطرفين على مشروع أو مبادرة ما، ال يعني بالضرورة توقف الطرف 
اآلخر )اإلسرائيلي في جميع الحاالت( عن االستمرار في تطبيق استراتيجياته 

في الملفات المختلفة كاالستمرار في االستيطان وضم األراضي وتهويد القدس
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ــر مصيرهــم، دعــت الخطــة  ــة. وعــن حــق الفلســطينيين فــي تقري ــى بالدهــم األصلي ــراف بحقهــم فــي العــودة إل االعت
ــب  ــع الروات ــذ »اإلرهــاب« ووقــف دف ــا نب ــدد مــن الشــروط أهمه ــا لع ــد تحقيقه ــة فلســطينية ولكــن بع ــى وجــود دول إل
ألهالــي الشــهداء واألســرى وكذلــك وقــف محاولــة االنضمــام للمنظمــات الدوليــة دون موافقــة إســرائيل، وكذلــك ســحب 
الشــكاوي المقدمــة للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة، كمــا يجــب عليهــا ضمــان نــزع الســالح فــي غــزة وعــدم مشــاركة حمــاس 
والجهــاد فــي أيــة حكومــة مســتقبلية مــا لــم يعترفــا بإســرائيل. بعــد تحقيــق هــذه الشــروط ســتقام دولــة فلســطينية 
تضــم التجمعــات الفلســطينية فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة فقــط تربطهــم شــبكة طــرق وبنــى تحتيــة وليــس علــى 
ــة  ــة الغربي ــى أراضــي الضف ــة، حيــث اعترفــت الخطــة بشــرعية وجــود المســتوطنات عل ــة الغربي كامــل أراضــي الضف
وضمهــا إلســرائيل وكذلــك أكــدت علــى حــق إســرائيل فــي ضــم غــور األردن، ولتعويــض الفلســطينيين عــن المســاحة 
المســيطر عليهــا لصالــح المســتوطنات وغــور االردن والقــدس دعــت الخطــة إلــى ضــم ســكان الُمثّلــث للدولة الفلســطينية 
ــة  ــا لدول ــزة  وضمهم ــاع غ ــن لقط ــة محاذيتي ــة زراعي ــة والثاني ــى صناعي ــن األول ــاد منطقتي ــك إيج ــتقبلية وكذل المس

فلســطين المســتقبلية، وافقــت إســرائيل علــى هــذه الخطــة بينمــا رفضهــا الفلســطينيون.

قراءة تحليلية في مشروع صفقة القرن

تجاوز الفلسطينيين

علــى خــالف المشــاريع األمريكيــة المختلفــة وتحديــدا بعــد أوســلو التــي كانــت تلعــب فيهــا اإلدارة األمريكيــة دور الراعي 
لمحادثــات الســالم بيــن الفلســطينيين واإلســرائيليين، تجــاوزت صفقــة القــرن الفلســطينيين وانتقــل الــدور األمريكــي 
مــن راعــي للمحادثــات إلــى دور تبنــي الرؤيــة اإلســرائيلية ومحاولــة فرضهــا علــى الطــرف الفلســطيني، وبذلــك تبــدو 
صفقــة القــرن »إعالنــا” أكثــر مــن كونهــا “مشــروعا” مقتــرح، علــى األقــل بمــا يخــص أهــم الملفــات كالقــدس واالســتيطان 
ــن، إن فكــرة وجــود طــرف واحــد )اإلســرائيلي( وتجــاوز الطــرف الفلســطيني فــي أي مشــروع  وغــور األردن والالجئي
ــع  ــالل ١٩٦٧ م ــذ احت ــك من ــذا كذل ــدث ه ــم يح ــلو، ول ــة أوس ــذ اتفاقي ــالق من ــى اإلط ــدث عل ــم تح ــوية ل ــي للتس أمريك
األطــراف العربيــة، فهــذه هــي المــرة األولــى التــي يتــم فيهــا »اإلعــالن« عــن رؤيــة أمريكيــة بتنســيق وموافقــة إســرائيلية 
مســبقة ويتــم فيهــا تجــاوز الطــرف اآلخــر، فهــذا الســلوك يشــبه فــي ســماته وعــد بلفــور الــذي أعطــى مــن ال يملــك فــي 
ســبيل تحقيــق الرؤيــة الصهيونيــة فــي وجــود وطــن قومــي لليهــود علــى أرض فلســطين دون إشــراك الطــرف اآلخــر. 
ــا( مــع  ــة عظمــى )بريطاني ــل انســجام اإلرادة السياســية لدول ــور فــي إفشــاله، ب ــي لوعــد بلف ــم يســهم الرفــض العرب ول
الرؤيــة الصهيونيــة فــي ذلــك الوقــت كان كفيــال بإنجــاز وعــد بلفــور، الشــيء ذاتــه قــد يحــدث إذا اســتمر انســجام اإلرداة 

السياســية األمريكيــة مــع الرؤيــة اإلســرائيلية. 

شرعنة الوضع الراهن

ال تقــدم تفاصيــل صفقــة القــرن أي حلــول وســط فــي القضايــا العالقــة بــل تعمــل ببســاطة علــى شــرعنة الواقــع الحالــي 
الــذي بــدأت إســرائيل بفرضــه تدريجيــا منــذ عــام ١٩٦٧ وحتــى اآلن، وفــي ذلــك تتويــج لتحقيــق إســرائيل أهــم أهدافهــا 
مــن هــذه الملفــات وإغــالق بعضهــا بشــكل كامــل، ومــع أن سياســة القبــول باألمــر الواقــع والبنــاء عليــه، وكذلــك االنحيــاز 
التدريجــي فــي ملفــات التفــاوض تجــاه إســرائيل، كانتــا مــن أهــم ســمات المشــاريع األمريكيــة الســابقة إال أن اإلدارات 
ــارات الفلســطينية بالحــد  ــه كطــرف يراعــي االعتب ــدو في ــن تب ــى مســتوى معي ــت تحافــظ عل ــة كان ــة المتتالي األمريكي
ــون عــام ٢٠٠٠ أن تكــون  ــرح مشــروع كلينت ــال اقت ــى ســبيل المث ــات، فعل ــراعٍ للمحادث ــى دورهــا ك ــى وتحافــظ عل األدن

على خالف المشاريع األمريكية المختلفة وتحديدا بعد أوسلو التي كانت تلعب فيها اإلدارة 
األمريكية دور الراعي لمحادثات السالم بين الفلسطينيين واإلسرائيليين، تجاوزت صفقة القرن 

الفلسطينيين وانتقل الدور األمريكي من راعي للمحادثات إلى دور تبني الرؤية اإلسرائيلية 
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منطقــة غــور األردن تحــت ســيطرة دوليــة وإســرائيلية وليســت إســرائيلية فقــط، وأن تقســم القــدس بناء علــى التجمعات 
الفلســطينية واإلســرائيلية وليــس إســرائيلية فقــط. كذلــك اقترحــت خارطــة الطريــق عــام ٢٠٠٣ تفكيــك المســتوطنات 
المبنيــة بعــد ٢٠٠١، وقــد دعــى مبعــوث أوبامــا جــورج ميتشــل إلــى تجميــد االســتيطان الســتئناف المفاوضــات، فهــذه 
ــات  ــن ملف ــر انخفــاض ســقف مضامي ــة التــي ســبقت أوســلو تظه ــة مــع المشــاريع األمريكي ــا بالمقارن الدعــوات جميعه
المفاوضــات لصالــح إســرائيل، لكنهــا فــي نفــس الوقــت لــم تتبــَن الرؤيــة اإلســرائيلية بشــكل كامــل، بينمــا صفقــة القــرن 
ــات  ــات المفاوض ــي ملف ــرائيل ف ــح إس ــتمر لصال ــي المس ــاز التدريج ــع واالنحي ــر الواق ــراف باألم ــة االعت ــرعت عملي س
وقفــزت إلــى النقطــة األكثــر اســتراتيجية التــي تســعى إســرائيل إلــى تحقيقهــا وهــي شــرعنة الوضــع الراهــن واإلســتناد 

إليــه فــي أيــة محادثــات جديــدة مــع الفلســطينيين.

مشروعين في صفقة

القــول بــأن »صفقــة القــرن ستفشــل علــى اعتبــار أن الموافقــة الفلســطينية شــرط مــن شــروط نجاحها« قياســا بالمشــاريع 
الســابقة يبــدو قــوال غيــر دقيــق ويحتــاج لتفصيــل، يمكــن تقســيم مــا قــدم فــي صفقــة القــرن إلــى قســمين أساســيين، 
ــاء  ــل بن ــذ ١٩٦٧ مث ــه من ــالل بفرض ــدأ االحت ــا ب ــو م ــع وه ــى أرض الواق ــودة عل ــق الموج ــط بالحقائ ــو مرتب ــا ه األول م
المســتوطنات وتهويــد القــدس وحصارهــا بالجــدار والســيطرة علــى أراضــي غــور األردن. هــذا واقــع مشــاهد ســواء قبلــه 
الفلســطينيون أو رفضــوه. مــا قامــت بــه صفقــة القــرن هــو شــرعنة ذلــك كلــه. القــول بــأن الفلســطيني يرفــض صفقــة 
القــرن لــن يغيــر هــذه الحقائــق، ولكــن رفضــه يســهم فــي عــدم تطبيــق القســم األخــر مــن صفقــة القــرن والــذي لــم يوجــد 
ــة بمحــاذاة  ــة وزراعي ــك إيجــاد منطقتيــن صناعي ــة، وكذل ــث للضفــة الغربي ــى األرض بعــد، وهــو ضــم أراضــي المثل عل
ــى تحتيــة أخــرى، إن الرفــض  ــط المناطــق الفلســطينية فــي الضفــة مــع غــزة بشــبكة مواصــالت وإيجــاد بن غــزة، ورب
الفلســطيني لصفقــة القــرن يســهم فــي عــدم إيجــاد هــذه الحقائــق الجديــدة فقــط، حيــث يمكننــا تشــبيه القســم األول 
للصفقــة بوعــد بلفــور كمــا ذكرنــا ســابقا، ويمكــن قيــاس القســم اآلخــر المرتبــط بايجــاد “حقائــق جديــدة” مــع مشــاريع 
التســوية األمريكيــة الســابقة التــي يمكــن أن يســهم الرفــض الفلســطيني بفشــلها، فمــا يعــزز فرصــة فشــل القســم اآلخــر 
مــن الصفقــة، ليــس فقــط الرفــض الفلســطيني، بــل تراجــع نتنياهــو عــن قبــول بعــض تفاصيلهــا كمــا صــرح بعــد اإلعــالن 

عــن الصفقــة وتحديــدا بتاريــخ ١٩ فبرايــر عــن رفضــه نقــل ســكان المثلــث إلــى الضفــة الغربيــة.

البناء على القديم لتحقيق أهداف المستقبل

“صفقــة القــرن تســهم فــي تصفيــة القضيــة الفلســطينية”، هــذا مــا يــردده الكثيــرون، وبالرغــم مــن صحــة ذلــك إال أن 
اعتقــادا ضمنيــا يســود عنــد الكثيريــن بــأن الــكل اإلســرائيلي متلهــف لقبــول هــذه الصفقــة، وهــذا يحتــاج للتدقيــق؛ إذ 
يرفــض اليميــن اإلســرائيلي مــن حيــث المبــدأ وجــود دولــة فلســطينية  وقــد عبــرت عــدة قيــادات يمينيــة عــن ذلــك قبــل 
وبعــد إعــالن الصفقــة، مثــل زعيــم حــزب »البيــت اليهــودي« ووزيــر التعليــم نفتالــي بنــات، ووزيــر المواصــالت بتســلئيل 
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ــوع مــن  ــم نتنياهــو، هــو وجــود ن ــا فيه ــا بم ــن عموم ــه اليمي ــا يدعــو إلي ــن«. وم ــى اليمي ــف »إل سموتريتشــن مــن تحال
ــة الفلســطينية”، لكنهــا  ــِغ فكــرة “الدول ــم تل ــي للفلســطينين دون وجــود كيــان ذي ســيادة. صفقــة القــرن ل الحكــم الذات
فرضــت عــدة شــروط لتحقيــق ذلــك، قبــول نتنياهــو الصفقــة بمــا فيــه حــق الفلســطينيين فــي تقريــر مصيرهــم ال يعنــي 
بالضــرورة أن هنــاك ثمــة تنــازل مــن جانبــه، فهــو أوال، يوقــن أن الفلســطينيين ســيرفضون صفقــة القــرن وأن الشــروط 
المحــددة مســبقا يصعــب تحقيقهــا، ثانيــا وبنــاء علــى اســتقراء ســلوك اإلســرائيلين تجــاه المشــاريع األمريكيــة الســابقة 
وتحديــدا رفــض اليميــن لهــا، فــإن “عــرض مشــاريع ورفضهــا إســرائيليا« يســهم عمومــا فــي تعزيــز سياســة األمــر الواقــع، 
إذ أن فشــل المشــروع يعنــي اســتمرار إســرائيل فــي تنفيــذ سياســاتها التوســعية، ويتحقــق كل ذلــك حتــى فــي فشــل 
المشــروع، وبالتالــي صفقــة القــرن فرصــة كبيــرة يســتفيد منهــا االحتــالل فــي شــرعنة كل مــا تــم إنجــازه حتــى اآلن. 

وبالتالــي طــي صفحــة قديمــة واإلســتمرار فــي تحقيــق األهــداف التوســعية.

قــراءة العقــل االســرائيلي فــي التعامــل مــع الملفــات المختلفــة كالقــدس والمســتوطنات وغــور األردن، يظهــر أنــه يتعامــل 
بمنطــق صناعــة الحــدث وليــس ردة الفعــل. إذ أن ســلوكه محــدد بخطــط وأهــداف ســابقة وهــو مــاض فــي تحقيقهــا 
ــى  ــي إل ــة تقض ــام ١٩٧٩ خط ــس ع ــو دروبل ــتيطان متتياه ــرة االس ــس دائ ــر رئي ــال، أق ــبيل المث ــى س ــف. فعل ــم يتوق ول
إســكان مليــون مســتوطن فــي الضفــة الغربيــة، يعمــل االحتــالل منــذ ذلــك الوقــت علــى تحقيــق هــذه الخطــة. ولعــل مــا 
صــرح بــه وزيــر الدفــاع اإلســرائيلي مؤخــرًا بتاريــخ ٨ ينايــر ٢٠٢٠ أنــه يســعى إلــى زيــادة عــدد المســتوطنين فــي الضفــة 
الغربيــة مــن ٤٠٠ الــف )باســتثناء القــدس( إلــى مليــون مســتوطن خــالل عقــد مــن الزمــن، وكذلــك دعــوة صفقــة القــرن 
لتجميــد البنــاء االســتيطاني فقــط لمــدة ٤ أعــوام وعــدم االشــتراط بعــدم بنــاء اســتيطاني جديــد، ليؤكــد أن االحتــالل 
ــر بخصــوص القــدس،  ــك األم ــة. وكذل ــة الغربي ــة فــي الضف ــه التوســعية اإلحاللي ــق رؤيت اإلســرائيلي مــاض فــي تحقي
فقــد قــررت اللجنــة الوزاريــة اإلســرائيلية فــي شــؤون القــدس عــام ١٩٧٣ تقليــص عــدد الفلســطينيين فــي القــدس إلــى 
٢٢% وفــي ســبيل تحقيــق ذلــك، أســهم بنــاء الجــدار فــي إخــراج أكثــر مــن ١٥٠ ألــف فلســطيني خــارج القــدس وضــم ٣ 
كتــل اســتيطانية يعيــش فيهــا مــا يقــارب ١٥٠ الــف مســتوطن. هــذه األمثلــة تبيــن أن إســرائيل تمــارس ســلوك االســتعمار 
اإلحاللــي وهــي بذلــك ال تســعى إلــى تســوية سياســية تحقــق مبــدأ حــل الدولتيــن بــل تمــارس باســتمرار مبــدأ فــرض 

وقائــع جديــدة. 

قراءة العقل االسرائيلي في التعامل مع الملفات المختلفة كالقدس والمستوطنات 
وغور األردن، يظهر أنه يتعامل بمنطق صناعة الحدث وليس ردة الفعل. إذ أن سلوكه 

محدد بخطط وأهداف سابقة وهو ماض في تحقيقها ولم يتوقف
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