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  شكر وعرفان

  .صدق اهللا العظيم" وقل ربي زدني علماً " قال تعالى 

الحمد اهللا رب العالمين الذي أعانني على إنجاز هذه الدراسة بعد جهد وعمل دؤوبين ، وعلـى اهللا                  
  .قصد السبيل 

 الوجـود ،     هذه الدراسة إلى حيـز      إخراج بهذه المناسبة ، أتقدم بالشكر إلى كل من ساهم معي في          
اقمـه    وط  ،األمريكيـة الذكر جامعة القدس و معهد الدراسات اإلقليمية مسار الدراسـات           وأخص ب 

 الـدائرة    السيدة فيفيان عبـدا هللا     الى  و  ، ورئيسه األستاذ الدكتور محمد الدجاني     األكاديمي واإلداري 
 Kimbrilee"يدة كيمبريلي بيل  في مدينة القدس والساألمريكيةالثقافية في القنصلية  Bell "  الـسفارة

 السيد احمد أبو عوض الوكيل المساعد  للـشؤون          إلى وأتوجه بالشكر أيضا     . في تل أبيب   األمريكية
، والى السيد سعيد سالمة مدير عام المعلومات والدراسات في          "بكدار" والتطوير في    واإلداريةالمالية  

 وكيل مساعد دائرة    جاد اهللا ير الفلسطينية، والى السيد مازن      دائرة شؤون الالجئين في منظمة التحر     
العالقات الدولية والمشاريع في وزارة المالية في السلطة الفلسطينية، والى السادة إبراهيم نعيـرات              

 وشـكر   ،وفراس فرسخ في اإلدارة العامة والتنسيق والمساعدات في وزارة التخطـيط الفلـسطينية            
  .خاص إلى زوجتي العزيزة

 بالشكر والتقدير عرفانـاً     أوري ديفيس  الدكتور    األكاديمي األستاذ  وال يفوتني أن أتوجه إلى مشرفي     
 مـتحمال   بفضله وتقديراً لعمله وجهوده على ما قدمه من توجيه ومعرفه طيلة فترة إعدادي الدارسة             

  .ي واجهتها في الحصول على المعلوماتالصعوبات الت

  : تحنينوأتقدم بالشكر أيضا إلى كل المم

   عبد الرحمن الحاج إبراهيم. د

  احمد أبو دية. د

  عطااهللا عبد المجيد مطاوع
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  : مصطلحات إجرائية

 وهو ، وما بعدها1948 هو حق الالجئين الفلسطينيين الذين طردوا من ديارهم في عام :العودةحق 
حقوق اإلنسان  وهو حق تقره مجموعة القوانين الدولية لالتعويض، أو العودة إليهاينادي في 

  ).194قرار األمم المتحدة رقم  (.المتحدةوقرارات األمم 

  وضع سياسي قانوني تتميز به جماعة عرقية أو قومية في إقليم أو دولة ناقصة :الذاتيالحكم 
  .السيادة وان كانت تتمتع بوصف الدولة إال أنها ال تمارس جميع الحقوق وااللتزامات الدولية

  )2008: 275اشتيه، ( 

 على  بموجب اتفاق هي سلطة الحكم الذاتي الفلسطيني التي تم االتفاق:الفلسطينيةالسلطة الوطنية 
  )2008: 336اشتية، ( .الفلسطينية بين دولة إسرائيل ومنظمة التحرير أوسلو بموجب اتفاق إقامتها

 اجبروا أو هم الفلسطينيون، ومن تحدر منهم الذين طردوا من مساكنهم" : الالجئون الفلسطينيون
) يناير(، عند صدور قرار التقسيم، وكانون الثاني 1947) نوفمبر(على مغادرتها بين تشرين الثاني 

 دولة أصبحت التي األراضي الفلسطينيون الذين نزحوا، حتى داخل أولئكويشمل هذا التعريف 
، إثرها في أو 1967 ويشمل كذلك اؤلئك الذين نزحوا سنة 1949-1948 خالل الفترة من إسرائيل
 الزراعية في حرب أراضيهم سكان القرى الحدودية في الضفة الغربية الذين فقدوا أيضاويشمل 

  )2008: 468اشتية،  (". 1948

هي المساعدات العسكرية واالقتصادية والمالية والغذائية التي تقدمها الدول  : المعونات الخارجية
لمساعدات الخارجية للواليات المتحدة كوسيلة  اامج برتستخدمالكبرى للدول األخرى الفقيرة و
  )2001: 96الدجاني، . (لتحقيق غايات السياسة الخارجية

فراد المرتبطين معا بمصلحة أو مصالح مشتركة يسعون األجماعات من  :  جماعات المصالح
ا للتأثير في السياسات العامة  وفي صنع القرار السياسي من خالل الضغط على أصحاب القرار بم

  ) 2001: 117الدجاني،. (يخدم وجهة نظرها 
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   :قائمة المختصرات
  

وكالة التنمية الدولية 
 األمريكية

United State Agency For International 
Development 

 

USAID : 

لجنة الشؤون العامة 
 األمريكية اإلسرائيلية

American Israel Public Affairs Committee AIPAC: 

المتحدة برنامج األمم 
 اإلنمائي

United Nation Development Program UNDP: 

الجمعية األمريكية 
  للمتقاعدين 

وهي قوة كبيرة ضاغطة 
في على الكونجرس 

 األمريكي

American Association of Retired Persons AARP: 

المركز األمريكي 
 للتضامن مع العمال

American Federation of Labor - Congress 
of Industrial Organizations 

ِAFL-CIO 

وكالة األمم المتحدة 
إلغاثة وتشغيل الالجئين 
الفلسطينيين في الشرق 

  األدنى

United Nation relief and Work Agency For 
Palestine Refugees in Near East 

UNRWA 

المجلس االقتصادي 
الفلسطيني للتنمية 

  واالعمار 

Palestinian Economic Council for 
Development and Reconstruction   

PECDAR
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  :ملخص الدراسة

 وتسلط األضواء على ،تناقش هذه الدراسة الدور األمريكي تجاه النزاع الفلسطيني اإلسرائيلي  

حيث أن ، 2001 و1993 أي بين عامي ،كلينتون فترة الرئيس بيل  األمريكية السياسة الخارجية

 كما ، لما له من تداخالت عالمية،األمريكيةن أهم مواضيع السياسة الخارجية هذا الموضوع يعد م

 ومن ،وستحدد الدراسة مسار الدور األمريكي تجاه المفاوضات الفلسطينية اإلسرائيلية من ناحية

 وستوضح الدراسة ، لطرف واحد إن وجدأو ،ناحية أخرى الدعم المالي والمادي لطرفي النزاع

 من أهم فترات الوفاق التي تقاربت مع كلينتونلوهلة األولى تعتبر فترة  ول،مفارقة غريبة

 بعكس فترة ، لم يتم دعم السلطة مباشرة باألموالأنه إال ،الفلسطينيين بالعديد من القضايا الهامة

 ولكن كان ، التي تعتبر فترة جمود وخالف في بعض القضايا الهامة،الرئيس جورج بوش االبن

  . الفلسطينيةمالي مباشر لخزينة السلطةهناك دعم مادي و

  ، وذلك للحاجة الماسة للمنهجين،الدراسةاستخدم الباحث المنهج الوصفي والتاريخي في انجاز هذه  

 من أهم فترات تاريخ الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي كان هناك كلينتونوبما أن فترة الرئيس بيل 

  الفترة وقعت فيها اتفاقية إعالن المبادئ أوسلو خصوصا أن تلك، من االهتمام األمريكيالكثير

 حيث كان للواليات  و تبعها العديد من المؤتمرات وجوالت المفاوضات،نبرعاية الرئيس بيل كلينتو

 حيث ناقشت الدراسة المراحل التي مرت بها عملية السالم ،األبرز في ذلكالمتحدة الدور 

 تجاه األمريكية ة مع إيراد موجز لتاريخ السياس،ألمريكيالفلسطينية اإلسرائيلية من زاوية الحضور ا

 كما ، وفهم االرتباط التاريخي، من اجل االنطالق من قاعدة عريضة،الفلسطينيين واإلسرائيليين

 ورصد الخطوات األولى للرئيس ، من عدة جوانباألمريكية معنى السياسة الخارجية بينت الدراسة

  . ه وخطواته تجاه دعم المفاوضات  في بداية حكمه ودوركلينتونبيل 



و  

ومن ثم سلطت الدراسة األضواء على الدعم المادي األمريكي للفلسطينيين واإلسرائيليين في تلك 

 ؟هل كان الدعم المالي األمريكي للفلسطينيين متناغما مع السياسات السائدة في تلك الفترةو ،الفترة

لما  ، 2000 السياسية من مؤتمر كامب دافيد دبعااأل ركزت الدراسة أيضا على  و،؟وما سبب ذلك

 ، حيث كان هناك جهد أمريكي كبير وعلى أعلى مستوى،له من أهمية أمريكية تجاه طرفي النزاع

 كلينتون تجاه طرفي النزاع ومواقف الرئيس بيل األمريكيةوعليه تبينت نتائج السياسة الخارجية 

نه أ مع ،اتفاق شامل بين الفلسطينيين واإلسرائيليين فشل في التوصل إلى انه  الذي يعتبر،ةاألخير

 ومع ذلك كان كامب ديفيد من أهم المؤتمرات التي ناقشت مجمل ، لحل القضايا الشائكةبرؤيةبادر 

 الرئيس بيل برؤيةإال أن طرفي النزاع لم يقبال  ،القضايا الشائكة بين الفلسطينيين واإلسرائيليين

 وعليه انتهت فترة الرئيس بيل ،لى بعض البنود ورفضوا بعضها وتحفظا ع، ومقترحاتهكلينتون

فترة حكم (حل للنزاع الفلسطيني اإلسرائيلي وعرفت هذه الفترة  بالفشل بالتوصل إلى كلينتون

 الفترات مناصرة للفلسطينيين والتالقي في العديد من االتجاهات أفضل من بأنها)كلينتونالرئيس بيل 

 السلطة الفلسطينية ماديا بشكل مباشرة وكان الدعم من كلينتون إدارة والنقاط ومع ذلك لم تدعم

  حيث اختلفت إدارة،ش االبن التي تلتهخالل المؤسسات الخاصة بعكس فترة الرئيس جورج بو

 خزينة السلطة الفلسطينية هذه اإلدارةدعمت  ولكن ، في بعض القضايانالفلسطينييبوش االبن مع 

  .الفات باألموال مباشرة رغم الخ

للجاني الفلسطيني، بعدم اإلغفال عن أهمية الدور األمريكي وكيفية التعامل معه، : واهم التوصيات

  .وتوجيه المساعدات األمريكية بالشكل الصحيح، ألنها بالغة األهمية. ومعرفة كيفية التعامل معه
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The American foreign Policy and the Palestinian-Israeli conflict, Under 
the Administration of President Bill Clinton: Negotiations and the 

Financial Support 

Study Summary 

 

 

This study tackles the American role towards the Palestinian-Israeli conflict, 
spotting thereby light onto the American foreign Policy during the reign of 
President Bill Clinton; i.e. between 1993 and 2001. However, this subject is truly 
considered one of the most crucial issues dealt with by the US Foreign Policy 
towards what may have international interventions. Also, the study will identify the 
path of U.S. role in the Palestinian-Israeli negotiations on the one hand, and on the 
other hand the financial and material support for the parties to the dispute or to one 
party, if any. Hence, the study will explain the alien issue which, at first glance, 
considers the Clinton term as one of the most important periods of reconciliation, 
which converged with the Palestinians in many of the important issues but with no 
support extended to the Palestinian Authority directly with funds; on contrary to the 
term of President George W. Bush, which is the period that is considered the period 
of stalemate and disagreement in some important issues, but there has been certain 
material and financial support directly addressed to the treasury of the Palestinian 
Authority. 

The methodology of the study is an analytical and historical one, because of the 
need for both. 

Since the term of President Bill Clinton has in fact been one of the most important 
periods in the history of Israeli-Palestinian conflict, there has been a lot of the 
American concern, especially that the period has witnessed the signing of the 
Convention on the Oslo Declaration of Principles under the auspices of President 
Bill Clinton, with all that has followed of numerous conferences and rounds of 
negotiations where the United States has the most prominent role in it, whereas the 
study has discussed the stages of the Israeli-Palestinian peace process from the 
perspective of the American attendance with a brief history of U.S. policy toward 
the Palestinians and the Israelis in order to start from a broad base and a common 
understanding of the historical relatedness; it also has given notion to the meaning 
of the US Foreign Policy from several aspects, surveillance of the very primitive 
steps of the President Bill Clinton since the inception of his reign, his role and his 
further steps towards supporting the negotiations. 



ح  

And then the study has shed light on the US material support to the Palestinians and 
the Israelis in that period and whether the U.S. financial support to the Palestinians 
has been in harmony with the prevailing policies in that period and reason beyond 
the same. The study has also focused on the political dimensions of the Camp David 
2000 Conference and the Report regarding its importance to the U.S. towards the 
conflict parties, whereas there has been a major U.S. effort at the highest level. 
Therefore, the results of the American foreign policy have become apparent towards 
the two parties of the conflict and that the latter stance or the position of President 
Bill Clinton which in turn has expressed his failure to reach to a comprehensive 
agreement between the Palestinians and the Israelis, despite the fact that Clinton has 
taken the initiative within his vision to resolve the thorny issues; however, the 
Camp David has been one of the most important conferences which discussed the 
whole thorny issues between the Palestinians and the Israelis. But, however, the two 
parties of the conflict have not accepted the perspective of President Bill Clinton 
nor his proposals and instead they have expressed reservation towards some of the 
items and refused some others.  

 

Thus, the term of President Bill Clinton has ended up with total failure to reach a 
solution to the Palestinian-Israeli conflict, and hence such period has been known as 
(the reign of President Bill Clinton) as one of the best periods of providing support 
to the Palestinians and the convergence in many directions and points, but, however, 
despite so, Clinton Administration has not supported the Palestinian Authority 
financially and directly but the support has been through private institutions, on 
contrary to and unlike the reign of President George W. Bush that followed the 
Clinton's, whereas the Bush Jr. administration has been in contradiction and in 
conflict with the Palestinians in some issues, but the Bush Jr. administration's 
supported the treasury of the Palestinian Authority with funds directly, despite the 
differences. 

The most important implication to the Palestinian side: is not to ignore the 
importance of the American interference and knowing how to deal with it in 
addition to making use of American Aids.    
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  الفصل األول

   العام للدراسةاطار الدراسة

_____________________________________________________  

  :مقدمة  1.1
 تار االتحاد السوفييتي وظهر وانه،ت المتحدة األمريكية قوة عظمىمنذ أن أصبحت الواليا

 السياسة الخارجية األمريكية رصد تم ، دون منازعة كقوة وحيدالواليات المتحدة األمريكية

 وكيف ؟سسات ومؤ وهل لها أدوات؟هي السياسة الخارجية األمريكية  ما، تجاه دول العالمودراستها

 عليها في هذه  اإلجابةة متوقعأسئلةعدة  هذه ؟ما الذي يؤثر عليها و؟تتركز وعلى ماذا ؟تصنع

  .الدراسة

 في هذه الدراسة ستبحث ،واسع ومتشعبموضوع  الخارجية األمريكية السياسةموضوع ومع أن 

 ة كلمل لماذاؤالتساوهنا ال بد من  ، تجاه النزاع الفلسطيني اإلسرائيليةاألمريكيالسياسة الخارجية 

   ؟ النزاع تختلف عن الصراعةوهل كلم؟  اراعنزاع وليس ص

 ، بين الكلمتين هناك اختالف مراجعات القواميس العربية تعطي أنإن :ة طفلبنيقول الكاتب سعد 

 على سعد ناءب هذه الدراسة وتعريف الصراع في ؟ إسرائيلي أم صراعيولكن هل هو نزاع فلسطين

أي طرف  ،وتكون النتيجة لطرف واحد فقط،  بشتى الطرق والوسائلهو صراع الوجودة بن طفل

  )2008:بن طفله( .واحد يبقى والثاني يزال

 ،طرافاأليتنازع عليه  رث بسبب شيء أو أكمواجهةإن كلمه نزاع تعني أن طرفين أو أكثر في 

 إلى نزاع على اعتبار أن اإلسرائيلي  السالم كخيار استراتيجي تحول الصراع العربيتبنيوبعد 
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 ةلم تعد في حال أي ،1967اليوم تنحصر في النزاع على األراضي التي احتلت عام مطالب العرب 

  )2008: بن طفله( . صراع كانت صراع الوجودة خصوصا كلم،صراع وجود مع إسرائيل

 ، الصراعةمصادر استخدمت كلم  إال أن هناك، نزاعةالمصادر استخدمت كلمبعض ومع أن هناك 

 ، في هذه الدراسة حسب كل مرجعردوستس ، وارتكازاتهموالباحثين وهذا انطالقا من أفكار الكتاب

لنزاع ل نزاع ة وكلم، اإلسرائيلييصراع العربل صراع  لةومعظم المراجع استخدمت كلم

 أو إعالن مبادئ مع السلطة الفلسطينية ، على أساس أن هناك معاهده سالم،الفلسطيني اإلسرائيلي

 أما باقي ، نزاع للحديث عن الفلسطينيين واإلسرائيليينةكلم  هنادتر وعليه س،"أوسلو "وإسرائيل

  ، صراعةأنها في حالب وضعها وعليه تعرف ،واألردن لم توقع اتفاق سالم الدول باستثناء مصر

  . أي الصراع العربي اإلسرائيلي، الصراع فقط بشكل عام بين العرب واإلسرائيليينةوستستخدم كلم

بالبحث في هذه الدراسة خصص ت ست،وضخم واسع األمريكيةية  موضوع السياسة الخارجأنومع 

 والبحث في دور الواليات ،ولإلسرائيليين للفلسطينيين  والدعم المالي األمريكيالمفاوضات موضوع

 وهل تأثرت سلوكياتها تجاه الفلسطينيين ؟ وكيف كانت مواقفها،المتحدة في دعم المفاوضات

 ساهم الدور األمريكي في إيجاد الحلول عبر دعم المفاوضات  وهل؟ ماديا وسياسياواإلسرائيليين

 - 1993  كلينتون أي بين عامي  الرئيس بيلة كل هذا سيناقش في فتر؟اإلسرائيليةالفلسطينية 

2001.   

دعم لل وهل كان ؟واإلسرائيليين هل أثرت سياسة الدعم المالي في تحقيق السالم بين الفلسطينيين

 ؟نه لم يكن هناك عالقة لذلكأ أم ؟ثر على مجرى التفاهم بين طرفي النزاعأاألمريكي لإلسرائيليين 

وهل ساعدهم ذلك على تجاوز ؟  الأم وهل كان مباشرا ؟كم كانت نسبه الدعم األمريكي للفلسطينيين

  .؟ وهل قدم ذلك مجرى التفاوض والتفاهم بين طرفي النزاع؟المصاعب السياسية
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ل الدراسة ستحاو، ؟ ومقترحاته هؤ وما هي آرا؟إليهبالوصول   ما كان يطمح كلهل حقق كلينتون

 الدعم المالي  و السياسة الخارجية عبر المفاوضاتة والتركيز على فتر، عن هذه األسئلةاإلجابة

  .بيل كلينتونثناء حكم الرئيس أ

  Problem statement : مشكلة الدراسة1.2

ثناء أ ساهمت السياسة الخارجية األمريكية هل: تسعى الدراسة لإلجابة على سؤال رئيسي وهو  

 في تقدم المفاوضات و التفاهمات لطرفي النزاع بواسطة الضغط و الدعم نحكم الرئيس كلينتو

  المالي ؟

  Justification : مبررات الدراسة1.3

 أهم  منن السياسة الخارجية األمريكية تجاه النزاع الفلسطيني اإلسرائيلي فترة الرئيس كلينتوتعتبر  

 لما لتلك الفترة من واإلسرائيليين تجاه الفلسطينيين األمريكيةخارجية  في تاريخ السياسة الالفترات

 ومن ناحية ثانية لفهم السياسة الخارجية األمريكية  ، وحصول تغيرات هامة من ناحية،أهمية كبيرة

  .الستحقاقات لطرفي النزاع  التي بنيت عليها فيما بعد العديد من القضايا واألحداث وا،لتلك الفترة

  Goals : أهداف الدراسة1.4

 وما الدور الذي لعبته ، الفترةأحدثتها تلك الدراسة في توضيح الحوادث المهمة التي أهدافتكمن 

 وأيضا  في توضيح ؟ احدهماأو من خالل الدعم المالي لطرفي النزاع ةاألمريكيالسياسة الخارجية 

، راعي توقيع اتفاقية أوسلو، شملت نرة الرئيس بيل كلينتو خصوصا أن فت،حقائق المفاوضات

 لم ،نواحخذ النزاع الفلسطيني اإلسرائيلي عدة أ ولذلك ،التي تخص طرفي النزاعالعديد من القضايا 

 ، ذلكبعاتوت ودخول السلطة الفلسطينية لمناطق الحكم الذاتي ،تكن في السابق كالمرحلة االنتقالية

   .2000ومفاوضات كامب دافيد 
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  Questions Researchَ : أسئلة الدراسة1.5

  فترة الرئيس بيل كلينتون بالتقدم لحل القضايا الشائكة ،اسة الخارجية األمريكيةهل نجحت السي - 1

  احدهما ؟أو لطرفي النزاع  أو دونه مع الدعم المالي،بين طرفي النزاع الفلسطيني واإلسرائيلي

 بالمقارنة مع ،، نهاية حكمهأوسلو، راعي توقيع اتفاقية نهل تغيرت مواقف الرئيس بيل كلينتو - 2

 الظروف التي أدت إلى ذلك؟ وما هي ؟بدايتها

    ما هو جم المساعدات المقدمة للطرفين في فترة حكم كلينتون؟ - 3

   Hypothesis  :فرضيات الدراسة 1.6

فاهم اإلسرائيلي  من أهم أسباب االتفاق والتنالمساعدات األمريكية االقتصادية للفلسطينيي - 1

 . فلسطينيلا

، تجاه الفلسطينيين أوسلو راعي التوقيع على اتفاقية ،نمدى تغير مواقف الرئيس كلينتو - 2

 والتمسك الفلسطيني بالثوابت من ، يعود إلى التشدد  اإلسرائيلي االستيطاني من جهة،واإلسرائيليين

  .دهما لطرفي النزاع أو اح أو دونه مع الدعم المالي،جهة ثانية

  Boundaries: حدود الدراسة 1.7 

 اإلسرائيلي من سنة -   تهتم هذه الدراسة بالسياسة الخارجية األمريكية تجاه النزاع الفلسطيني

 ، الدراسة في مساري المفاوضاتتبحث وس، حكم الرئيس كلينتونة أي فتر،2001 حتى 1993

  الدراسةنطلقت وس،ني سبقت كلينتو التات مع عرض سريع لتلك السياسة في الفتر،والدعم المالي

  . من اجل البعد التاريخي وليس للمقارنة، وفترتهمن سياسة حكم الرئيس جيمي كارتر
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  Limitationsمحددات الدراسة ومعوقاتها  1.8

 خصوصا ، ذات العالقة بموضوع الرسالة، االستجابة من قبل المؤسسات األمريكيةصعوبة - 1

 . دات األمريكية للفلسطينيينبطلب كشوفات رسمية بالمساع

 .المتناهية   إتباع الدقةتميس لذلك ،صعوبات في كثافة الحوادث السريعة في تلك الفترة وتقاربها- 2

 .توزع للعمل والزوجة واألطفال والدراسة ي والذي الوقت ضيق- 3 

  Methodology : البحثمنهج 1.9

 الفصل : فصولأربعةتتوزع الدراسة على و "  . والتاريخي الوصفيمنهجال"  تقوم الدراسة على 

التعريفات ، البعد النظري :بنود على ثالثة والفصل الثاني يتوزع ، العام للدارسةاإلطار األول

 والخطوات التمهيدية للسياسة الخارجية األمريكية تجاه النزاع ، والبعد التاريخي،واألدوات

 الفلسطينية تجاه السلطة  السياسي والمادييكي الدور األمرالثالثوالفصل  ،الفلسطيني اإلسرائيلي

 األمريكي وفي هذا الفصل جداول بكشوفات حول الدعم المالي بنود،وإسرائيل ويتوزع على ثالثة 

 السياسية من األبعاد يدرس : األولبنود رئيسيةثالثة  يتوزع على ،الرابع والفصل ،لطرفي النزاع

تجاه السلطة الفلسطينية وإسرائيل،  السياسة الخارجية صعوبات : والثاني،2000 فيديمؤتمر كامب د

 ردود الجانبين على مقترحات الرئيس وتحدثت الدراسة عن األخير، نوموقف الرئيس كلينتو

 وستتخذ الدراسة منحى دارسة الحدث ونوعه وتحليله وتأثيره على الفلسطينيين .نكلينتو

  .واإلسرائيليين في سياقهما المختلفة
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    Research Tools and Requirement :تلزمات البحث وأدواته مس1.10 

المطلوبة من  تتمثل مستلزمات البحث في الحصول على الوثائق والمراجع الرسمية

 التي تسرد عوالمصادر والمراج ةالمؤسسات والمراكز والوزارات والمواقع االلكتروني

  . الشأن بذلكيالوقائع وإجراء المقابالت مع األشخاص ذو

   Previous studiesفي مكتبة جامعة القدسالدراسات السابقة حول الموضوع  1.11

 ةالمبادرات السياسية األمريكية تجاه السلطة الوطنية الفلسطيني. حمدأأبو شكيكان، محمد يوسف *

  . 2008القدس فلسطين، .  2005-1993خالل فترة 

 الفلسطينية وتأثير سياسات الواليات  األمريكية لحل القضيةات   تناولت هذه الدراسة المبادر

، وهدفت إلى  وأيضا ناقشت استراتيجيات ومنطلقات تقاطعت معها السياسة األمريكية،عليهاالمتحدة 

 وتتمحور مشكلة الدراسة حول التحول الذي حدث  .التعرف على المصالح األمريكية في المنطقة

 اإلدارة موقف وأيضاتحرير الفلسطينية،  من عدم االعتراف بمنظمة الاألمريكيةفي المبادرات 

 حسب تعبير اإلسرائيليةطلق للسياسة موبدعمها ال ،طيني المعادي لتطلعات الشعب الفلساألمريكية

 اإلدارات الدراسة موقف وأوضحت. وقام الباحث باستخدام المنهج الوصفي في الدراسة. الباحث

 والمستوطنات والدولة الفلسطينية والحدود، نجئيكالال من القضايا الفلسطينية األمريكية المتعاقبة

 حل عادل للقضية الفلسطينية إلى بالتدخل للتوصل األمريكية مختلف الوعود أن إلىوخلص الباحث 

.  تتعلق بمصالحها االستيراتيجيةأمريكية التضليل وكسب الوقت لتحقيق مكاسب إطارلم يخرج عن 

 وتشبثه بالحقوق ،اوض الفلسطيني وكفاءته التفاوضية رفع مستوى المفأهمية إلى الدراسة وأوصت

 األمريكي وتحوالته والثقل اإلسرائيلي الفلسطيني عالنزا فترات تاريخ أهمالدراسة شملت .الوطنية
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، وكان هناك "نقده سلبا" األمريكي ، ولكن كان هناك مبالغة في نقد الدور إلى اتفاقفي التوصل 

اإلسرائيلي، بينما في هذه  الفلسطيني حل للنزاع إلىبالتوصل  األمريكيةتجاهل لجدية االدرات 

الدراسة سيتخذ الباحث الحيادية في طرح المواضيع ومناقشتها بشكل أكثر مهنية حتى يستطيع كل 

  . مطلع أن يفهم ما حوله بعيدا عن نظريات المؤامرة أو التشكيك بالمصداقية المبالغ به

لواليات المتحدة في رعاية مشاريع التسوية في الصراع دور ا. أبو عشمه، رويد عادل محمد*

  .2007القدس . " نموذجا 2000 دكامب ديفي"اإلسرائيلي -الفلسطيني

 كطرف ثالث في المفاوضات الفلسطينية األمريكيةدور الواليات المتحدة  الدراسة تبحث   

لتسوية التي تم طرحها لحل  ودور الواليات المتحدة كراع لعملية السالم في مشاريع ااإلسرائيلية،

واستخدمت  .  كنموذج2000وتناولت الدراسة مؤتمر كامب ديفيد  , اإلسرائيليالنزاع الفلسطيني 

 وحاولت , منهج دراسة الحالة والمنهج الوصفي التاريخيأساسالدراسة منهجية بحث تقوم على 

 األمريكية العام والسياسة كياألمري البحثية، وذلك باستعراض للموقف اإلشكالياتجة دراسة معالال

 من العرب األمريكيتجاه القضية الفلسطينية ، بعرضها لخلفيات تلك السياسة وخلفيات الموقف 

 الموروثة عن األمريكية النظرة أيضا والفلسطينيين على وجه الخصوص، وناقشت الدراسة ،عموما

 اإلشارة مع تجاهل ،ن واليهود المقدسة ذات الصلة بالمسحيياألرض لفلسطين بصفتها األوروبيون

 ورعاية الواليات المتحدة لهذا المؤتمر ،2000لفلسطين، كما طرحت الدراسة موضوع كامب ديفيد 

 التوقيع على نهاية النزاع، إلى واإلسرائيلي اخذ الجانبين الفلسطيني ،وكان هدف هذا المؤتمر

 وفي عملية السالم عموما لم  في كامب ديفيد خصوصااألمريكي الدور أن إلىوخلصت الدراسة 

 دراستنا من هذه دوتستفي. إسرائيل لصالح األمريكي وغياب الحيادية من الطرف يكن بالدور النزيه

    . في رعاية عملية السالماألمريكي  على الدوراألضواءالدراسة بتهيئه تسليط 
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  لفصل الثانيا

   نظرية السياسة الخارجية وأدواتهاإطار

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  واألدواتالتعريفات : 2.1

  :مقدمة 2.1.1  

، البد من تعريف السياسة الخارجية وأدواتها األمريكيةقبل الحديث عن السياسة الخارجية 

  . بشكل خاصاألمريكيةبشكل عام، والسياسة الخارجية 

ك العديد من التعريفات ، وهذا وال بالذكر بان ليس هناك تعريف محدد للسياسة الخارجية وهنا

 التي تندرج األبعاد وصعوبة التوصل الى مجموعة ،التعدد يعكس تعقيد ظاهرة السياسة الخارجية

  .والعالقة بينها إطارها،في 

 ،هي األسلوب الذي تتبعه أية دولة في مسعاها لتحقيق أهدافها"  السياسة الخارجيةأن حيث 

 وتوطيد العالقات ،ة والدفاع عن حقوقها على الساحة الدوليةوحماية مصالحها السياسة والثقافي

  ) 2001: 96 الدجاني،".( الودية مع الدول األخرى بما يتالءم مع توجهاتها القومية والوطنية

و ، ة الخارجية ألية دولة تحقيقهاسولقد شمل هذا التعريف العديد من النواحي التي تسعى السيا

السياسية ،  انطالقا من أهداف كل دولة، من دولة ألخرىة الخارجيةستعريف السيار تغي

تدخل في ماية نفسها من األخطار الخارجية حل تسعى فمثال الدولة التي ،واالقتصادية والثقافية

 وتسعى من خالل ذلك لتحقيق ، بشكل دفاعي الخارجيةتعرف سياستهاو ،جل ذلكأتحالفات من 

 . الدفاعيةجل تحقيق المصلحةأ من ،ك السياسةمصالحها من خالل تسيير وتوجيه وصناعة تل
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تلك السياسة التي يصوغها الممثلون الرسميون  ":بأنهاويعرف محمد السيد سليم السياسة الخارجية 

وفي الدول، فان هؤالء . القرارات الملزمةذباتخا المخولون لألشخاص أو ،للوحدة الدولية

 ووزير الدفاع، وغيرهم من الخارجية،وزير  يشملون رئيس الدولة، ورئيس الحكومة، واألشخاص

  )1998: 15سليم، ."( الذين يعملون رسميا في مجال السياسة ويتحدثون باسم الدولةاألشخاص

جميع صور النشاط الخارجي، حتى لو لم  " بأنها يعرف السياسة الخارجية ،آخروهناك تعريف 

 التعبيرات الذاتية أوضاري  نشاط الجماعة كوجود حإن. تصدر عن الدولة كحقيقة نظامية

كصورة فردية للحركة الخارجية تنطوي وتندرج تحت هذا الباب الواسع الذي نطلق عليه السياسة 

 النشاط إلى السياسة الخارجية تنصرف أن إلى وذهب هذا العريف )ت.د: 7ربيع، ".(الخارجية

  . غيرها من الوحداتأو الحركة الخارجية للدولة أوالخارجي 

  

  :السياسة الخارجية األمريكية 2.1.2

 ولكن هناك إجماع على أنها منظومة ،ليس هناك تعريف محدد للسياسة الخارجية األمريكية  

 ويطلق عليهم الصانعون الحقيقيون للسياسة الخارجية ،نويأسياسمؤسساتية يحكمها العبون 

 مثل اللوبيات صالح مثل جماعات الضغط والما عليهون يسعون للتأثيرالعب وهناك ،األمريكية

افظة على البيئة ح مثل جماعات الموجماعات االهتمامات الخاصة واألحزابوالتجمعات السياسية 

   . الخاصة لتلك المجموعات اجل المصلحةن م،اإلنسانوحقوق 

وهذه المنظومة هي التي تحدد العالقات مع الدول األخرى في العالم باالرتكاز على مبدأ المصلحة 

  ) 2006 : 2، ج 731- 727 لووى،. ( مريكيةالقومية األ
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 وإقامة ،االهتمام بالعالقات الدولية:وهناك عدة تعريفات أخرى للسياسة الخارجية األمريكية مثل

  االمريكيةعالقات دبلوماسية مع مختلف دول العالم ألجل الحصول على االعتراف الدولي للدولة

  ) 1990: 16 ربيع،.( الفتية وشرعيتها 

 :15قاسم،. (آخر السياسة الخارجية األمريكية بأنها القوة المرتبطة بتحقيق المصالحويعرف 

 والتي ربما تصل إلى القوة العسكرية بخالف ،وهنا انطلق التعريف من مبدأ القوة)  2004

 ، مثل الدكتور عبد الستار قاسم المختصينبعضوذهب . التي ركزت على الدبلوماسية التعريفات

 .ياسة الخارجية األمريكية بأنها إستراتيجية تسير حسب المصالح األمريكية الضيقةإلى تعريف الس

  )2004 :15قاسم،(

 هي بالتأكيد مصلحة الواليات المتحدة ، الخارجية األمريكية السياسة المصلحة العليا فينإ

ن دائرة تكون على شكل دائرتي الباحث برأي بالدرجة األولى وان هذه المصلحة األمريكية القومية

 ،هي النظام السياسي األمريكي والمحافظة عليه بشكل سياسي" األولى الداخلية  "،داخل دائرة

 ومع تقدمها السياسي ، الواليات المتحدةنإ  و،وركائزه الشعب واألرض والسلطة السياسية

ة  كانتقال السلط، وتحافظ عليه بشتى الوسائل،والديمقراطي تسعى لالستمرارية في هذا الدور

 والشفافية في االنتخابات التشريعية  ، أو حكم العسكر، بعيدا عن االنقالبات،بشكل سليم وسلس

من   وهذا جزء ال يتجزأ، والنظام األمريكي يتبع التسلسل من داخل الواليات المتحدة.والرئاسية

عات الكبيرة وهي تحقيق آمال وتطل" الدائرة الثانية" أما ،أرضية صناعة السياسة الخارجية

العناصر التأسيسية واألساسية للواليات المتحدة ووجود اقتصاد قوي مغذ من كافة المناحي 

جل ضمان أ من ،كالحصول على النفط والصناعة وفتح األسواق العالمية بشتى بالد األرض

 وهنا ال ، وأيضا التحالفات السياسية واالقتصادية على مستوى العالم، األمريكيةالمنتجاتتسويق 
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 وتذهب هذه القوة لنقطة القوة ، من اجل ضمان ذلك،من قوة تستخدمها الواليات المتحدةبد 

صناعة قرار  إلى  وهذا بحاجة، باإلضافة إلى القوة الدبلوماسية،العسكرية في العديد من النواحي

 النظام السياسي األمريكي بني على أساس  إن، وإدارة لتلك السياسة الخارجية األمريكية

قبل الحديث عن و ، هذا ما شكل قوة النظام األمريكي، لكل مؤسسة وظيفة واختصاص،مؤسساتي

  .السياسة الخارجية األمريكية صانعيأدوات السياسة الخارجية األمريكية ال بد من معرفة 

   :  أهم صانعوا السياسة الخارجية األمريكية2.1.3

  الرئيس األمريكي 2.1.3.1

 ويستمد ،على األمن القومي  والمحافظة،نع السياسة الخارجيةوهو الفاعل المحوري في عملية ص

 وهناك ، فالرئيس األمريكي هو القائد األعلى للقوات المسلحة،سلطاته من الدستور وسوابق التاريخ

سلطات وصالحيات للرئيس مثل عقد المعاهدات مع الدول األجنبية وتعيين السفراء 

  )2006: 266- 263لووى، (.والقناصل

 : مجلس األمن القومي2.1.3.2

 ويضم الرئيس ونائبه ومستشار األمن القومي ووزير الدفاع ،1947أنشئ هذا المجلس عام 

 الذين لينؤوالمس فضال عن ، ورئيس هيئة األركان المشتركة،ومدير وكالة المخابرات المركزية

 شؤون السياسة  النصح للرئيس في من اجليوجه إليهم الرئيس الدعوة لالنضمام إلى هذا المجلس

  .الخارجية ويرأس هذا المجلس مستشار األمن القومي
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  : وزارة الخارجية2.1.3.3

 عن طريق شبكة من ،دولة في العالم 200من تقوم وزارة الخارجية بتنسيق العالقات مع أكثر 

 ،ة والقنصليات وزارة الخارجي وسفراؤهاالسفارات والقنصليات ويتبع دبلوماسيو هذه السفارات

 وتقدم وزارة الخارجية المشورة للرئيس يقع على عاتقهم إدارة شؤون الواليات المتحدة الخارجيةو

كما وتقوم الوزارة بتقويم المصالح االمريكية في الخارج، وتحافظ الوزارة على االتصاالت 

  )ت.د: ةوزارة الخارجية األمريكي(.والعالقات بين الواليات المتحدة والدول االجنبية

  : وزارة الدفاع2.1.3.4

 المختلفة مع الجيش والبحرية والجوية تحت ،هدفها التنظيم والتوحيد ألفرع الجهات العسكرية

 ويقع على عاتق وزير الدفاع تحقيق إستراتيجية أمنية دفاعية ، واشرافهإمرة وزير الدفاع

شكل هيئة كبر التنظيمات في الحكومة األمريكية حيث تأ وتعتبر وزارة الدفاع من ،متماسكة

  .األركان المشتركة الجانب المحوري في وزارة الدفاع األمريكية

  : الكونجرس2.1.3.5

 ،الموازنة المعاهدات ويصوت كل من المجلسين على الكونجرس بمجلسيه الشيوخ والنواب يقر 

 ، ومن مهاموالسياسية الدفاعية في المجلسينجية ر وهناك لجان السياسة الخا ،واألمور التمويلية

الكونجرس أيضا إعالن الحرب والمصادقة على السلم، وهذه األمور من صلب السياسة الخارجية 

  ) 1996 : 293–291 الويتز،(  .
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  :   وكالة االستخبارات المركزية2.1.3.6

 بعد موافقة مجلس الشيوخ ، االستخبارات المركزيةة وكالمديركي تعيين يويتولى الرئيس األمر

 مثل تنسيق كافة المعلومات بالسياسة الخارجية ،خبارات بعدة وظائفلع وكالة االستطوتض

 وأيضا ، من األجهزة المخابراتية،األمريكية التي ترد من وزارتي الخارجية والدفاع وغيرها

 بعدزى السياسي المغعلى  الرئيس ومجلس األمن القومي طالعا و، وتقييمهاتحليل هذه البيانات

  )  1996: 294 الويتز،.(تقييم البيانات

 المسؤولية وتوزيعها على كافة التخصصات في الشؤون الحموهذا العرض يعكس مدى ترابط وت

في اتخاذ هرميته يدل على النظام األمريكي ومركزيته وو والخارجية وغيرها  الداخليةالسياسية

  .القرارات

مثل اللوبي  ،ل السياسة الخارجيةي المشاركة في تشك يستطيعون وجماعاتوال بد من أناس

 ن رسميين وهم عادة يكونوشبهوهم العبون  ،وجماعات الضغط والمصالح واإلعالم وغيرها

 ويتباين نفوذ أي مجموعة تبعا ،كبير في صناعة السياسة الخارجية األمريكية  نفوذيجماعات ذو

 . للحزب واأليديولوجية

   :  أدوات السياسة الخارجية األمريكية2.1.4

  ".الصفحات التالية مبنية على مراجع لوى وكالرك وسليمان باألساسيجدر بالذكر بان "

لكل دولة قومية أدوات وآالت معينة تستخدمها في تنفيذ السياسة الخارجية وكل أداة منها قادرة 

 هذه الدراسة بعض أدوات السياسة الخارجية عرضت سو .على خدمة العديد من األهداف

  : في الحقبة الحديثةوأهميةتعماال اس والتي تعتبر األكثر ،األمريكية
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  : السفارات والقنصليات2.1.4.1

لدى  في شتى بقاع العالم وتعمل بشكل دبلوماسي األم  تعتبر هذه السفارات بالممثل لدى الدولة   

 وتكون باقي ،بالطرق السلمية  وهي تهدف إلى إعالء القيم والمصالح القومية،الحكومات األجنبية

والمبادرات واالجتماعات التي  حداث الدولية المثيرةأل عليها اترتكز وهي التي .الهاألدوات تابعة 

 من ةاوعمل السفارات أد .ات والممثلين الشخصيين المباشرينتضم الرؤساء والدول والحكوم

 الرئيس والجهات المتخصصة في صناعة السياسة  معة جنبا إلى جنبي السياسة الخارجأدوات

 بحساسيتها فقد كانت أداة مفروضة بدرجة ما على ل السفارات والقنصليات عم و تقدر،الخارجية

سع ا باعتبارها الوسيلة السائدة لتعامل الدول القومية مع بعضها البعض في القرن الت،األمريكيين

  )2006: 743لووى، (.عشر

  : المتحدة األمم2.1.4.2

 وكان ذلك منذ ،كبيرة  الخارجية بسهولة كأداة للسياسة،استعملت الواليات األمريكية األمم المتحدة

وشكلت كخادم مباشر للمصالح األمريكية وبرغم المشكالت  ، 1945تأسيس األمم المتحدة عام 

سياسات  إال أنها ساعدت في العديد من مساعي و، الكونجرس األمريكيوبين األمم المتحدة 

جل مساعدة أمريكا في أ قرارات من  كإصدار،على تنفيذ تلك السياسات الواليات المتحدة الخارجية

 ومجلس ، وإعطائها الشرعية الدولية وإصدار القرارات من الجمعية العامة،حروبها الخارجية

 ،بعد من ذلك حيث اعتمدت على الواليات المتحدةأ وأيضا ذهبت األمم المتحدة إلى ،األمن

  )2006 :748 - 745 ،لووى(. باعتبارها مؤسسة أخرى لحفظ السالم
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  : االقتصادية المساعدات2.1.4.3

 وهدفها باإلضافة لمساعدة دول العالم ، الدبلوماسية الدبلوماسيين ووهذه المساعدات تسهل عملية

 لتحقيق التوازن بين القيم أيضا، وتستخدم التغلب على معارضيها وبناء سياسة خارجية موحدة

 تذهب للنخبة أنهاهذه المساعدات لسبب  وقد انتقدت  والمتطلبات الحديثة لقيادة العالمالتقليدية

  )2006 :754- 752 ،لووى(.السياسية واالقتصادية وليس للشعوب

  : الردع العسكري2.1.4.4

 منذ زمن يصل إلى ما بعد الحرب العالمية ،اعتمدت الواليات المتحدة األمريكية هذه السياسة

 ،ع وتطوير القدرة العسكريةد للريتها واستعدادهاهز حيث عملت الواليات المتحدة على جا،األولى

 واعتبار حالة االستعداد هدفا في ، في الحفاظ على الواليات المتحدة،والحفاظ عليها كوسيلة مهمة

ع األمم د أمال في ر، حيث حافظت الواليات المتحدة على جيش قوي وفعال،ذات الواليات المتحدة

ئية التي شنتها أمريكا في العصر الحديث  ناهيك عن سياسة الحروب الوقا،األخرى بالهجوم عليها

والواليات المتحدة تعمل وتدرس بشكل دائم األدوار المتاحة لتنفيذ سياستها . واآلونة األخيرة 

  .)2006 :759 ،لووى(. بتطوير القدرة العسكرية والحفاظ عليها كوسيلة لتثبيط الهجومالخارجية

  

 والية منذالفلسطيني اإلسرائيلي جاه النزاع السياسة الخارجية األمريكية ت 2.2

  .جيمي كارتر

ارات األمريكية المتعاقبة ،حظيت منطقة الشرق االوسط باهتمام كبير لدى رؤساء  على مر اإلد

الواليات المتحدة ألهمية المنطقة الجغرافية باعتبارها احدى مناطق الربط بين القارات ومن ناحية 
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روات االقتصادية والخام وأيضا وجود إسرائيل في قلب اخرى من اغنى مناطق العالم بالنفط والث

هذه المنطقة، وعليه حظيت إسرائيل باهتمام أمريكي كبير بوصفها الحليف القوي للواليات المتحدة 

مما جعلها تبذل جهدا مميزا من اجل حمايتها والحفاظ عليها من األخطار الخارجية كما وسعت 

 مع دول الجوار إلسرائيل من اجل توقيع اتفاقيات سالم الى تنسيق المواقفالواليات المتحدة 

ومعاهدات وكان أول ذلك، فترة الرئيس جيمي كارتر، عندما اشرف على توقيع اتفاقية السالم 

اإلسرائيلية المصرية، وعرفت باتفاقية سالم كامب ديفيد األولى، وكانت تلك المرحلة مهمة في 

ملت مالحق معاهدة السالم المصرية االسرائيلة انطالق فكرة السالم مع إسرائيل، حيث ش

فكيف كانت تتعامل اإلدارات األمريكية السابقة مع الفلسطينيين ومع .  واإلسرائيلييننالفلسطينيي

 من اجل لمحة نمنظمة التحرير؟ ستبدأ الدراسة بعرض الفترات التي سبقت فترة بيل كلينتو

    . الرئيس جيمي كارتر   تاريخية سريعة وليس للمقارنة وستبدأ من فترة

   

   : التاسع والثالثون،الرئيسالرئيس جيمي كارتر 2.2.1

  .الحزب الديمقراطيعن  1981- 1977ترأس الواليات المتحدة األمريكية بين عامي 

 ويناهض ،خاض الرئيس جيمي كارتر حملته االنتخابية على أساس برنامج يناصر إسرائيل بقوة

 بعدم إجراء أي مفاوضات مع ا حيث كان كارتر متمسك)1996: 227، سليمان(، الفلسطينيين بقوة

. وبحق إسرائيل في الوجود) 242( إال إذا اعترفت بقرار األمم المتحدة ،منظمة التحرير الفلسطينية

 ثمة عوامل متعددة خففت ،وبعد أن انتهج كارتر منهج المناصرة إلسرائيل ومناهضة الفلسطينيين

نه أ أي ،سياسات ترفض كليا أو تتجاهل تماما شرعية الحقوق الفلسطينيةمن غلو االستمرار في 

 حتى بادرت إلى إعادة تقييم ، وما أن توالت إدارة كارتر، فيحصل عليها،أصبح يتحرى األمور
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 ويستمع إليها حيث ،للوضع في الشرق األوسط حيث كان يستطلع اآلراء المتنوعة عن الفلسطينيين

 وعلى الفور قامت لجنة الشؤون ، المؤيدين إلسرائيلراءآواستمع إلى  ،بدا عليه أكثر مرونة

 ، للتأثير في البيت األبيض والكونجرس،باستنفار مصادرها الكثيرة" ايباك"األمريكية اإلسرائيلية 

 في ا بدا ذلك واضح)1996: 229سليمان، (،لثنيهما عن النظر في أي موضوع يخص الفلسطينيين 

 لكن عمل الرئيس جيمي ، كانوا يضغطون على الرئيس كارتر باستمرار حيث،مواقف الكونجرس

 ،كارتر على عقد اجتماعات كبيرة وعالية المستوى داخل اإلدارة األمريكية ومع المؤيدين إلسرائيل

إال أن إدارة كارتر فهمت وقبلت بالحقيقة التي مفادها أن التسوية السلمية تقتضي حال لمطالب 

 وقد عارض معظم اليهود إجراء أي تسوية سلمية خوفا من تقديم أية ،ير المصيرالفلسطينيين في تقر

ن ينظر أ كما أنهم عارضوا أية مفاوضات مع الفلسطينيين بشكل منفصل و،تنازالت ال يرغبون بها

  ).1996: 231سليمان،  (.إليهم في عقد اتفاقيات مع الحكومات العربية

 مواقف الواليات المتحدة من ذلك االجتماع تصل عقد مؤتمر جنيف وتخ1977وفي صيف عام 

 من الحكم الذاتي للفلسطينيين وتشكيل نوع ،بإعادة األراضي المحتلة إلى الدول العربية المعنية

 وذلك يكون باالشتراك مع األردن والعمل على إعالن ، بتمثيل فلسطيني فيهر ضمنهم المؤتمينالذ

 واإلبقاء على التزام الواليات المتحدة الثابت ،وإسرائيل كاملة بين الدول العربيةاتفاقيات سالم 

 ، ولم تكن إلدارة كارتر أي تصور للدولة الفلسطينية المستقلة بين األردن وإسرائيل،بأمن إسرائيل

 وما تالها من زيارته 1977إلى أن جاءت مبادرة الرئيس المصري أنور السادات في خريف عام 

ت يتفت أو ربما عملت على ،دات قد أضرت بمحاوالت كارترومع أن خطوة السا. إلسرائيل 

ارة األمريكية عينة  اإلد مع جميع الدول العربية ولكن أجرت،شاملةإمكانية التوصل لحل وتسوية 

 ولكن بقيت ، وأخذت هذه االتصاالت العديد من اإلشكال،من االتصاالت مع الفلسطينيين

ارجية في نطاق مجلس األمن القومي ووزارة اإلجراءات األمريكية في أمور السياسة الخ
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 ينين األمريكيولؤ عدة اجتماعات مع المس على عقدالعربية وعليه عملت الجهود ،الخارجية 

 ون المجتمعونجمع العرب األمريكيأ و، أيضااألمريكيالرئيس  وسعوا إلى عقد اجتماع مع ،الكبار

. )1996: 233سليمان، (ملية سالم على أن اشتراك منظمة التحرير شرط ضروري لنجاح أي ع

،  إلسرائيلالمناصرة ولكن الرئيس كارتر تعرض لضغوط داخلية كبيرة خصوصا مع الجماعات 

 قد أبعدت نفسها من عملية السالم برفضها ،وعليه صرح كارتر بان منظمة التحرير الفلسطينية

متزامنا بسير عملية السالم  وكان ذلك ،مع اعترافه باعتدال الرئيس ياسر عرفات ) 242(القرار 

 التي كانت تسير نحو كامب ديفيد لذلك أبقت اإلدارة األمريكية على قنوات ،المصرية اإلسرائيلية

  .االتصال مع منظمة التحرير

 القرار ى وافقت منظمة التحرير عل،لمشاورات واالتصاالت واالجتماعات األمريكيةونتيجة ل

 وأيد الرئيس كارتر القرار بقوة ،طينية في تقرير المصيروأضيف إليه ذكر الحقوق الفلس) 242(

بعد من ذلك أ ملتزمة إلى ت الرئيس كارتر كان ولكن إدارة،عض الدول العربية لذلكمع رفض ب

  في عملية السالمألنمن لقاءات كامب ديفيد   وعليه أبعدت منظمة التحرير،بالتسوية الشاملة

لم تكن الدولة الفلسطينية على  .فصل ومعاهدة ثنائية فقط  كانت بمثابة السالم المن،كامب ديفيد

طاولة كامب ديفيد مع إشارة كارتر إلى إشراك الفلسطينيين في مفاوضات تجري في المستقبل 

اإلطراف المتفاوضة شفهيا   مع إقرار،والتوقف عن بناء مستوطنات جديدة في األراضي المحتلة

ولكن رئيس .  بعدم بناء أي مستوطنة في المستقبل  والوعود،بشأن المستوطنات اإلسرائيلية

ثالثة أشهر فقط  لإال  لالستيطاننه لم يوافق لكارتر على تجميدأالوزراء اإلسرائيلي بيجن زعم 

 على بناء مستوطنات جديدة بعد أسابيع فقط من معاهدة السالم المصرية مع ذلك صادقو

  )1996 :237-  227سليمان،. (اإلسرائيلية
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جل أ وكان يدعم مسألة المفاوضات من ،يس كارتر يدعم جهود السالم في الشرق األوسطكان الرئ

وحتى  ، االولى بعد االتفاق في إطار كامب ديفيد حتى، لبلوغ معاهدة سالم،التوصل إلى اتفاق

 المستعد لمواجهة اللوبي الصهيوني من ، الرئيس األمريكي الوحيد بعد أيزنهاور هوكارتراآلن 

 تسوية سالم في الشرق إلىالوصول  بهدف ،وذلكشهرته ومصداقيته على المحكخالل وضع 

حيث كان كارتر يدعم جهود السالم ، 1979 واستمرت المحادثات في كامب ديفيد عام ،األوسط

  أيضا في اتفاقية كامب ديفيدمذكورة واستمرار محادثات الحكم الذاتي كما هي ،وتقرير المصير

الحكم مثل  ،االتفاقات الملحقة بها لم تضمن المالحق و االولى كامب ديفيدمع أن اتفاقية . االولى

 بمناسبة ، الذين اجتمعوا في البيت األبيضة القادة الثالثواثبتت الوقائع ان ،الذاتي الفلسطيني

 أساسيا في  ذلكلم يكن، و إيجاد حل للمطالب الفلسطينيةلم يكونوا بصدد ،التوقيع على المعاهدة

: 204- 203تيري، . (فلسطينيين أبدالل الرئيس كارتر ه ولم يذكر، االولىمب ديفيدمعاهدة كا

2005(  

شكال االستقالل أكل من  على التزامه الشخصي ببلوغ تسوية شاملة مع ش الرئيس كارتربقي

 إطالق في ولم ينجح كارتر ،ت االستطالعات آنذاك مستوى التأييد اإلسرائيلي، وأوضحالفلسطيني

 وهكذا لم تترجم ،المفاوضات تشمل اإلسرائيليين ومنظمة التحرير الفلسطينيةمجموعة من 

 فحصل على نسبة أصوات ، إلى دعم انتخابينجاحات الرئيس جيمي كارتر في الشرق األوسط

 وبرأي الوزير في حكومة كارتر ،1976 اقل مما كانت عليه عام 1980الناخبين اليهود عام من 

أذا كنت "إلى بلوغ تسوية سلمية لم يكسبه تأييدا سياسيا محليا ألنك  إن سعي كارتر :جودي باول

 وانك إذا قمت بذلك فانك ستحصل على ،تسعى إلى اتفاق يتوجب عليك الضغط على إسرائيل

  )2005: 207 ،يتير"(حركة استرجاعية عنيفة في هذا البلد
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  : رونالد ريغان2.2.2

ليتين بين حكم لفترتين متتا "عن الحزب الجمهوري" األربعون األمريكيةرئيس الواليات المتحدة 

عمل الرئيس رونالد ريغان منذ توليه منصب الرئيس للواليات المتحدة  .1989- 1981عامي 

 ففي ،على رفع مستوى العالقات الخاصة مع إسرائيل إلى مستوى التحالف االستراتيجي التعاقدي

ئيل على مذكرة تفاهم تتضمن االتفاق على  وقعت الواليات المتحدة األمريكية وإسرا،1981عام 

 ، والتخزين المسبق للتجهيزات العسكرية األمريكية في إسرائيل،إجراء تدريبات مشتركة 

 وأيضا وقع وزيرا دفاع البلدين مذكرة ،وتزويدها بكل األسلحة الالزمة التي تحتاجها إسرائيل

لبنان للقضاء على القوة العسكرية لمنظمة بينما أوعز إلى إسرائيل باجتياح  .اتفاق مبادئ للتعاون

 أخرى مرتبة الحليف الرئيسي وأيضا جرى رفع إسرائيل ودوال .1982عام  التحرير الفلسطينية

  .غير العضو في حلف شمال األطلنطي

 ، تم توقيع مذكرة تفاهم أخرى مع إسرائيل مدتها خمس سنوات قابلة للتجديد،1988وفي عام  

  ) 2001: 300 كالرك، (.الدولتين السياسي واالقتصادي بين حددت ميادين التعاون

 التي أرفقت باتفاق فك ، قد تعهدت في مذكرة التفاهم األمريكية اإلسرائيلية السريةنكانت واشنط

 بأنها لن تعترف أو تتفاوض مع ،1975االرتباط الثاني المعقود بين مصر وإسرائيل في سبتمبر 

 وال تقبل قراري ،ه المنظمة ال تعترف بحق إسرائيل في الوجود طالما كانت هذ،منظمة التحرير

نه يجب على أ وهو ،  وأيضا أضافت إدارة ريغان شرطا ثالثا،338 و 242مجلس األمن رقمي 

 ورفضت ، قبل أن تبدأ الواليات المتحدة بالتحدث مع زعمائها،منظمة التحرير أن تنبذ اإلرهاب

 إال إذا صرحت المنظمة ،اعات غير الرسمية مع المنظمةإدارة ريغان حتى االتصاالت واالجتم

 عقد رئيس اللجنة التنفيذية 1988وفي عام .  على نحو علني ورسمي وقاطعةبالشروط الثالث
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 على الشروط األمريكية الثالث  فيه في جنيف أكدا صحفيالمنظمة التحرير ياسر عرفات مؤتمر

 وأكد على السالم ،رهاب جملة وتفصيال ونبذ اإل338و242ووافق على قراري مجلس األمن 

 وناإلسرائيليو ونالفلسطيني مع إسرائيل ومن ضمنها ،واألمن لدول الشرق األوسط المتصارعة

.  واعتبرت تصريحات عرفات بأنها التصريح الرسمي ة،وهذا البيان لبى الشروط األمريكية الثالث

 إن هذه خطوة أخرى تضاف إلى ما :وقال ريغان في مستهل شهره األخير في رئاسة الجمهورية

  .التي يمكنها أن تقود إلى السالم الشامل ،سبقها نحو البدء بمفاوضات مباشرة مع اإلطراف

 الفلسطينية األساسية الخاصة بتقرير التطلعات لم تكن واشنطن مستعدة لتقديم وعد ،ومع ذلك

دة بالضغط على إسرائيل لفتح  ولم تكن واشنطن أيضا مستع، وإقامة الدولة الفلسطينية،المصير

 من الغموض لقد أعادت ءريكي آنذاك شيم ولكن انتاب  الموقف األ،حوار مع منظمة التحرير

 خصوصا مع اندالع االنتفاضة ، بشأن قدرة إسرائيل بالمحافظة على أمنها،تقييم فرضياتها

ئيل بضم الضفة ومن جانب آخر لم توافق إدارة ريغان على دعوات إسرا. الفلسطينية األولى

  . وال على مطالب الفلسطينيين بإقامة دولتهم ،الغربية وغزة

 الضفة ن سنوات بشأةوفي النهاية أعاد ريغان توكيد الفكرة القاضية بفترة انتقالية أمدها خمس

 باعتبار ذلك الطريقة لضمان النقل السلمي والمنظم ، الواردة في اتفاقيات كامب ديفيدالغربية وغزة

 وهذا هو التقدم والفرصة ، وقطاع غزة بمشاركة األردن، إلى الضفة الغربية،من إسرائيلللسلطة 

 أو مصير الفلسطينيين الذين ، ولم يشر ريغان إلى طريقة التفاوض،المثلى لسالم متين وعادل

   .وعلى الفور تم رفض اقتراح ريغان من قبل إسرائيل . خارج األراضي المحتلةنيعيشو

  )  1995: 252- 243 سليمان،(
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   :  جورج بوش األب2.2.3

من الحزب , م 1993- 1989 واألربعون للواليات المتحدة األمريكية بين عامي الحاديالرئيس 

إن فترة حكم الرئيس جورج بوش األب من أهم فترات السياسة الخارجية األمريكية  .الجمهوري

 ودخول العالم ،ر االتحاد السوفييتي انهيا: فترته العديد من األحداث أهمها في فقد حصل،الحديثة

ركز  . وأيضا حرب الخليج وغزو الكويت من قبل العراقيين،في مرحلة أحادية القطبية األمريكية 

 الخليج على وكانت منطقة ،الرئيس جورج بوش األب على الشرق األوسط طوال فترة رئاسته

  عندما اجتاح،1990ية عام  حرب الخليج الثانبما يخص خصوصا ،قمة االهتمامات األمريكية

ومن أهم ما أفرزته  . وإخراج العراق من هذه المنطقة الحيوية، األراضي الكويتيةي العراقالجيش

هو حتمية العمل على تحقيق السالم " غزو العراق األراضي الكويتية" حرب الخليج الثانية

 مفتاح حل الصراع العربي نأ وإقناع اإلدارة األمريكية ب،واالستقرار في منطقة الشرق األوسط

لقد تنبهت إدارة الرئيس  )2001: 385- 384كالرك، (.سرائيلي هو حل القضية الفلسطينيةاإل

 حتى بادر ،جل تحقيق السالمأ وأدركت حتمية التحرك من ،جورج بوش األب إلى هذه الحقائق

  هدفجل تحقيقأ من ،الرئيس جورج بوش األب بعد انتهاء حرب الخليج الثانية بإعالن مبادرته

 وضرورة منح الفلسطينيين "األرض مقابل السالم"  على أساس مبدأ ،طالسالم في الشرق األوس

 : األول، حيث كانت في البداية تنظر إلى عملية السالم بمسارين منفصلين،حقوقهم المشروعة 

 .يني اإلسرائيلي  والثاني يتعلق بالتفاوض الفلسط،العملية التفاوضية بين إسرائيل والدول العربية

نه أ وأدلت اإلدارة األمريكية ، وفشلت جهود إدارة الرئيس جورج بوش،ولكن فشل هذا المفهوم 

 هذا وبدأت زيارات ورحالت وزير ، وفي وقت واحد،يجب أن يسلك الطريقين على حد سواء

 ،لسالم لمناقشة قضية ا، بين إسرائيل والدول العربية،كريالخارجية األمريكي آنذاك جيمس ب

 ليين والفلسطينيينيوالبحث عن السبل لتحقيق أهمية إيجاد صيغة تستجيب لمطالب اإلسرائ
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 للتسوية ،ولكن سرعان ما أعلنت إسرائيل رفضها نداء الرئيس جورج بوش األب وتطلعاتهم،

 ورفضت طلب وزير الخارجية جيمس بيكر بإعالنها ،القائمة على أساس األرض مقابل السالم

ججة حوأصرت إسرائيل على بناء المستوطنات في األراضي العربية المحتلة مت, المبدأقبول هذا 

 وتبرير االحتفاظ بالضفة ،ثناء حرب الخليج الثانيةأ مدنها التي سقطت على ،بالصواريخ العراقية

 ولكن الدول العربية التي ،ا عمقا جغرافيا ال يمكن التخلي عنهم باعتباره،الغربية وقطاع غزة

 في إقناع الواليات المتحدة بأهمية إيجاد ثرأ كان لها ،ت الواليات المتحدة حرب الخليجشارك

 بان  األمريكي وقد أعلن وزير الخارجية،تسوية عادلة لالزمة الفلسطينية واألراضي المحتلة

   )2001: 385- 384 كالرك،. (موقف هذه الدول ناضج وواع

 واستمر موقف اإلدارة ،م توقف بناء المستوطنات المبدأ ولعلى هذا توافق ولكن إسرائيل لم 

 ، 1991 حتى أمكن عقد مؤتمر مدريد للسالم عام ،األمريكية والرئيس بوش األب على هذا المبدأ

 والتلويح له بالتهديد ، اسحق شاميراإلسرائيلي على رئيس الوزراء األمريكيوكان ذلك بالضغط 

مؤتمر   وضع. الستيعاب الهجرة إلسرائيلوحة  الممن،األمريكيةعبر تجميد ضمانات القروض 

 ، وفي مقدمتها األرض مقابل السالم وقواعدها صيغة للسالم تضمنت مبادئ العمليةدمدري

 حتى ،1991واستمرت صيغة مؤتمر مدريد كحجر الزاوية في عملية السالم الجارية منذ عام 

 ،يكية تجاه إسرائيل قوية جدا وعميقةومع ذلك بقيت السياسة الخارجية األمر .نهاية القرن العشرين

 ، ودعمها العسكري واالقتصادي أكثر وضوحا،فبدا موقفها إلى جانب إسرائيل ومساندتها السياسية

 بعد أن أصبح ،كما ترسخ مفهوم الرصيد االستراتيجي إلسرائيل في السياسة الخارجية األمريكية

ن فترة الرئيس بوش إ، وبالمقابل فة قومية يمثل مصلحة أمريكي،إسرائيل نحو األمريكياالنحياز 

 التي مثلتها قرارات مؤتمر ، وضعت حجر الزاوية لحل قضية النزاع العربي اإلسرائيلي،األب

  .)2001: 386كالرك، (.  حتى نهاية القرن العشرين1991 عام ،مدريد للسالم
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  الرئيس كلينتون وخطواته السياسية التمهيدية تجاه طرفي النزاع 2.3

تبر الرئيس بيل كلينتون منذ بداية توليه رئاسة الواليات المتحدة عملية السالم في الشرق اع 

 خصوصا ، وأدرك حجم التحديات التي ستواجهه،األوسط جزءا هاما من سياساته اإلقليمية األوسع

 وأكد على معالجة هذه التحديات في الشرق األوسط بصورة فعالة في ، الفترات التي سبقتهبفهمه

  .لسنوات القادمة خالل حكمها

 ن واقترح كلينتو،إلعادة البدء بالمحادثات مع منظمة التحرير   استعداداهنأبدى الرئيس كلينتو

 وقد أدت  ، الفلسطيني كعضو رئيسي في الوفد الرسمي، أن تقبل إسرائيل بفيصل الحسيني،علنا

 أن تجدد تمويلها ،لسعوديةهذه الصيغة باإلضافة إلى وعد أمريكي لم يعلن عنه بالطلب من ا

 إلجراء جولة ، عودة الفلسطينيين إلى واشنطن حينللمشاريع الفلسطينية في األراضي المحتلة إلى

 واعتبر ذلك بمثابة تنازل من جانب ،من المحادثات ووافقت إسرائيل على إجراء المفاوضات

 وإال سيواجهون ،ة سريعةولون األمريكيين ينصحون الفلسطينيين بعقد صفقؤ وكان المس،إسرائيل

  )1996: 313سليمان، (.حكومة يمينية إسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو

 بأنها سترفع دور الواليات المتحدة من وسيط أمين إلى شريك نوفي مسعى من إدارة كلينتو

 حيث بدأت اإلدارة األمريكية بإجراء عدة جوالت من المحادثات بين الفلسطينيين ،كامل

 ولكن ، مسودة لمبادئ االتفاقن وفي إحدى الجلسات قدمت إدارة الرئيس بيل كلينتو،ئيليينواإلسرا

 وأيضا أعرب اإلسرائيليون عن عدة مشاكل ،تم رفضها من قبل الجانب الفلسطيني سريعا

 مثال بشطب عبارة ، فقد طلب اسحق رابين رئيس الوزراء اإلسرائيلي،تواجههم ناجمة عن النص

  )1996: 313سليمان، (.السالم فعدل الفريق األمريكي المسودة األراضي مقابل 



 25

 بالطلب من واشنطن لتوضيح المواقف الضمنية والظاهرة في حواستمر الوفد الفلسطيني في اإللحا

 التي كان يعتبرها الفلسطينيون غير متفقة ،مسودة المبادئ التي قدمتها الواليات المتحدة األمريكية

قدم .  التي وجهت لحضور مؤتمر مدريد،وات كما تضمنته الدع،وضاتمع نطاق صالحية المفا

 من أهمها هل تعتبر الواليات المتحدة ،الجانب الفلسطيني أيضا عدة أسئلة للفريق األمريكي

األرض الفلسطينية أرضا محتلة؟ وهل تعتبر القدس جزءا من هذه األرض ؟ ولكن لم تجب 

 -312 سليمان،( . عالقة بالموضوعلها ليس أنهامعتبرة  ،الواليات المتحدة عن األسئلة مباشرة

314: 1996(  

 مسودة جديدة ثانية إلعالن األمريكي  وبدأت جولة جديدة من المفاوضات قدمت الواليات المتحدة

 وكانت ، كانت هذه المسودة أكثر تفصيال بقليل من المسودة األولى، حزيران30مبادئ في ال

 واعتبرت الواليات المتحدة أن هذه الصيغة ،مسودة األولى للفلسطينيينالتفاصيل أكثر إقالقا من ال

رقم عشرة دون إحراز  وانتهت تلك الجولة التي كانت ،مجرد مساع إليجاد لغة محايدة ومقبولة

 ، على الفريق األمريكي وإبراز مطالبهمرائهمآ والفلسطينيون بطرح نيوسرائيلاإل أي تقدم وبدأ

شهد شهر تموز يوليو جولة في . فة الغربية والسكان والمستوطنات لة بالقدس والضتمثالم

 وكانت ترمي إلى تمهيد الطريق لرحلة ،رون ميليرآ قام بها دنيس روس ومارتن أنديك و،المنطقة

 ، من ذلكاألمريكية في نهاية الشهر وكان هدف الواليات المتحدة ، كريستوفر نفسهنو اريقوم بها

  تسوقها كانت، على صيغة ما من مسودة إعالن مبادئ، النزاعالحصول على موافقة طرفي

 وأعرب أفراد التفاوض اإلسرائيلي ، وانتهت الجولة دون تقدم يذكر ية ،وزارة الخارجية األمريك

 التي اتبعت في كامب ديفيد ومدريد ،والفلسطيني عن ضرورة التخلي عن صيغة المراحل

  . نهائياشرة إلى مفاوضات ذات طابعواالنتقال مب
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نهما أرائيلية س كشفت منظمة التحرير الفلسطينية والحكومة اإل،1993أغسطس \نهاية آبفي و

حد عشر شهرا من أ ى مد على وكان ذلك،كانتا تتفاوضان مباشرة على مسودة إعالن المبادئ

ل  إلى ذلك خالن وقد أشار بعد ذلك الرئيس األمريكي بيل كلينتو،المفاوضات السرية في النرويج 

  . صحفيرمؤتم

 األمر الذي ساعد بالضغط على ،ءي بعض الشمتصلباًكان الموقف األمريكي في واشنطن 

وشهدت تلك ) 1995: 318 – 317 سليمان،.(لتوصل إلى إعالن المبادئ والقبول بهلالفلسطينيين 

طف  ليس فقط من حيث إبداء التعا،الفترة تحوال غير مسبوق في الموقف األمريكي تجاه إسرائيل

 كالرك،(.  التي مرت بها عملية السالم، ولكن مساندتها حتى في أسوء الظروف،الشديد معها

2001:390(  

 بالمفاوضات من خالل تغيير اً أذى كبيرلحقَأ وهذا ،إسرائيل بدورها استمرت ببناء المستوطنات

ية بقيت  ولكن اإلدارة األمريك،طابع المناطق التي من المفترض أن تكون خاضعة للمفاوضات

.  وعن الحاجة إلى بناء ثقة بين األطراف المشاركة،تتحدث عن أهمية خلق بيئة مالئمة للسالم

  .) 2003 :413 كرستسن،(
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  الثالثالفصل 

  ن السياسي والمادي تجاه الفلسطينيين واإلسرائيليين فترة كلينتواألمريكيالدور 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   نكلينتو والية أثناء لدور األمريكي في المفاوضات اإلسرائيلية الفلسطينيةا 3.1

 ، قبل والية كلينتون العديد من األزمات في الشرق األوسط األمريكية،واجهت السياسة الخارجية 

 وأزمة ،1970-1969 وحرب االستنزاف ،1967 والتي تمثلت في حرب عام ،والتحديات الهائلة

 والحرب بين إيران 1979-  1978 والثورة اإليرانية ،1973رب أكتوبر  وح،األردن سبتمبر

 1990 والغزو العراقي للكويت عام ،1988-1980والعراق الذي دامت ثماني سنوات من عام 

ل حادثة من هذه الحوادث  حيث أثارت ك،1991وما تاله من حرب ضد صدام حسين عام 

 كل واحد منها بدا كمهدد أنخصوصا  ،رفصادة في واشنطن حول النهج والتمناقشات ج

  )1994: 391كوانت، (.لمصلحة أمريكا في المنطقة وكل بدرجة متفاوتة

السالم مفاوضات  في التعامل مع ملف ،م تحسد عليه حكومة الرئيس بيل كلينتون بموقف لوجاءت

حكومة بيل نية اإلسرائيلية من ناحية ثانية ، وأدركت  والفلسطي،العربية اإلسرائيلية من ناحية

 و أهمية التفاوض وتوفير األجواء المناسبة ،ها تجاه المفاوضات ودعمهاتطاوسكلينتون أهمية 

 أي ، أن النجاح في القيام بدور الوسيط تجاه العملية والمضمون ايضالذلك وأدركت إدارة كلينتون

ما يكون  اً ونادر وأيضا تجاه جوهر الموضوع ،،لتفاوضل األطراف على احمتجاه إجراءات 

 والمرجع هو المسائل المتعلقة بمن سيجلس على طاولة موضوع ،للهناك قضايا تنشأ دون جوهر 
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المفاوضات وهيكل جدول األعمال والرموز المرتبطة بعملية السالم حيث بدأت سياسة كلينتون 

  : بعدة نقاط ال بد من هذه اإلدارة أن تراعيها وهي ،تجاه المفاوضات

  .وأهميتهالوسيط األمريكي - 1

 وقبل إتمام ،سبق المفاوضاتتي الت، لدبلوماسية واستطالع التضاريس كبير في اراستثما- 2

  .الصفقات 

 وهناك تقارير تنص ، تمارس بمهارةأن هذه النقطة يجب أن إال ،الضغط في بعض األحيان- 3

 ،ئاسته حتى فترة متأخرة من ر، لم يشارك شخصيا في المفاوضات، الرئيس بيل كلينتونأنعلى 

  )2008 :زغبي( . شهر له في الرئاسةآخر بالسالم حتى ،ولم يقدم خطته الخاصة

 كيفية التعامل األمريكيون ولونؤالمس الرئيس بيل كلينتون تعلم  عهد ومع بداية،وفي هذه المرحلة

 ،اإلسرائيلي خصوصا على الجانب الفلسطيني ، ال سيما تسيير المفاوضات،األوسطمع الشرق 

 ، نجح وما فشلن ما ع، واستخالص الدروس، السابقةاألمريكيةم للحكومات ي التقيأهمية وأدركوا

 ،242 المتحدة رقم األمم واعتماد قرار ، االتفاق على الحاالت الناجحةاألمريكيون أدركحيث 

 سالم عادل ودائم إلى عن طريق الحرب والحاجة األراضيبعدم شرعية االستيالء على القاضي 

 األراضي من اإلسرائيليةعيش فيه كل دولة في المنطقة وينص على انسحاب القوات  تأنتستطيع 

 ، وتفكك االتحاد السوفييتي، حرب الخليجعقابأوفي  ) 2008: 424اشتية، (،إسرائيلالتي احتلتها 

وفي  ، تسوية القضية الفلسطينيةإلى المفاوضات الرامية إلى والدعوة واآلراء ،والميول العالمية

 للمبادئ وهذا ما سمح أوسلو إعالن ومنظمة التحرير إسرائيل وقعت 1993  من عامسبتمبر

 ، الحكم الذاتي تكون كيانا سياسيا مؤقتا يملك صالحياتأن السلطة الفلسطينية والتي يفترض بإقامة
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 وبعده وقعت ، االنسحاب منها في الضفة الغربية وقطاع غزةإسرائيل المناطق التي تهمفي 

  )2009: ايسيروف(.1994 عام األردنهدة سالم مع  معاإسرائيل

 بالنسبة للرئيس كلينتون وفريقه المعني األولوية اإلسرائيلية عملية السالم الفلسطينية أعطت  

 ونتيجة لجهود ،بالسياسة الخارجية والتركيز على العناصر المتعلقة بالموضوع في اتفاقات السالم

 إسرائيل شهد العالم توقيع االتفاقية بين ،اإلسرائيليينوومفاوضات متتابعة بين الفلسطينيين 

 وال ينسى ، الجنوبيةاألبيض في حديقة البيت 1993 سبتمبر 13ومنظمة التحرير الفلسطينية يوم 

 رابين رئيس قإسح اللحظة التي تقدم فيها الرئيس ياسر عرفات مادا يده ليصافح أيضاالعالم 

 وجهه بدت على ثم مد الرئيس كلينتون ذراعيه وقد ) 1994: 407كوانت، (، اإلسرائيليالوزراء 

 شريكين في البحث عن الحلول وعن اآلن وأصبحاابتسامة ليحتضن من كانا عدويين لدودين 

  .األردن الواقعة غرب نهر األرض في مساحة صغيرة من ،الصيغ المقبولة للتعايش بين شعبيهما

نه أ وتوضح معظم المصادر أوسلو في اتفاق ريكياألم عن الدور األسئلةوهنا تدور العديد من 

نه كان للواليات المتحدة أ يبدو ، مصغرة وسرية النرويجيةأوسلومفاوضات في ال عملية رغم كون

   .دور في ذلك

ة عن  الواليات المتحدإبالغ رابين من ناحيته كان شديد الحرص على إسحق أنوالمهم ذكره 

 وكان ذلك ، اهتماما كبيرا بذلك الواليات المتحدةتبِد لم  ولكن ووضعهم في الصورة،،المفاوضات

  . تقديراقل على ضروريالهم 

 األمريكي قبل زيارة  وزير الخارجية ،جيا تقدما كبيرايرونولكن حققت هذه المفاوضات المدعومة 

 ولكن حتمية ، ما لم تحققه من قبلأوسلو حيث حققت المحادثات السرية في ، المنطقةإلى آنذاك

 حكومة أيدت بذلك وسرعان ما األمريكيون فوجئ ،أولية صيغة إلى والتوصل وأهميتهاسرعة ال
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 تلك اللحظة الهامة في تاريخ المفاوضات نكلينتو وترأس الرئيس ،الرئيس بيل كلينتون االتفاقية

ر  وما الدو، ذلك سؤاال كبيرا حول ما سيحدث بعد ذلكأثارونتائجها في واشنطن وعلى الفور 

  ستلعبه الواليات المتحدة؟الذي 

  حيث ان مفاوضات ، وفقا للخطةاألمور سارت كافة إذ ،وبناء على بنود االتفاق تم العمل به

 الواليات وأخذت ، تختم بعد ثالث سنواتأن على ،1995 عام أواخرالوضع النهائي ستبدأ 

من اجل دعم 1993ام  عأكتوبر أوائل في ،مانحين على عاتقها تنظيم مؤتمر للاألمريكيةالمتحدة 

 ، في الحصول على تعهدات بمبالغ مالية عاليةنكلينتو إدارة ونجحت ،اقتصاد مناطق الحكم الذاتي

  409ص-407ص، كوانت( . مختلفة من المعونةإشكالعلى مدى السنوات الخمس القادمة في 

:1994(   

 أوسلومن عملية  لكي تجني الثمار ، على جبهات متعددةاألمريكيةوهكذا تحركت الواليات 

 في فترة ،األوسط الشرق إلى قرب مما كانت عليه سابقاأ أصبحت الواليات المتحدة أنخصوصا 

 ،األمريكية الرئاسة نكلينتوقل من عام واحد على استالم الرئيس بيل أزمنية قليلة تكاد تكون 

لمراحل القادمة تجاه  الهام الذي ستلعبه في ااالستراتيجي  الدورآنذاك األمريكية اإلدارة وأدركت

  . ال سيما المفاوضات والتقدم بها،اإلسرائيليالنزاع العربي 

 حيث عملت على أوسلو الواليات المتحدة تحركت سريعا على عدة جبهات بعد اتفاق أن ذكروكما 

نية ورفضت البيانات التي صدرت  فيما يخص القضية الفلسطي، ومنظماتها، المتحدةاألممتحييد 

 إلىخصوصا ديباجة القرار المعروض في الفقرة التي تشير و ،قضايا الحل النهائي خصوصا اهعن

 نقضت الواليات المتحدة قرار مجلس 1995 وفي عام ، فلسطينية محتلةأرضا بصفتها ،القدس

 وتبنت الواليات المتحدة عمليا رائيل األراضي في القدس الشرقية ،إس كان سيدين مصادرة ،األمن
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رج الصراع فعليا  هو من يخ، مع منظمة التحرير على التفاوضإسرائيل اتفاق أن ،موقعا مفاده

 يقتصر فقط على أمر إلى وهذا الموقف يحول ضرورة المفاوضات المباشرة من تلك الساحات ،

هل يكون بناء المستوطنات ،  على سؤالاألمريكي لمساعد وزير الخارجية إجابةوفي  .طرفيها 

 تؤثر سلبا في أن ومن شأنها ، الجانبأحادية األعمالشرقية نوعا من  في القدس الاإلسرائيلية

 تؤثر قرار بأنها إلى لم تتوصل اإلدارة ولكن ، فأجاب قد تحد من ذلك؟ مفاوضات الوضع النهائي

وبهذا الموقف ، األخيرة هذا الموضوع لم يكن مطروحا للبحث الفعلي في مداوالتنا أن كما ،سلبا

 إلى مساءلة عن مساعيها لدفع المفاوضات أية سياسيا من إسرائيلدة قد حمت تكون الواليات المتح

 وتلقت عملية ، رابيناإلسرائيلي اغتيل رئيس الوزراء 1995 وفي نوفمبر من عام .الحل النهائي

 خاصة حين حل محل رابين ، ضربة مؤلمة بشكل عام وعملية السالم،التفاوض بشكل خاص

 كانت عملية السالم في حال 1996 واعتبارا من عام ،نيامين نتنياهوزعيم حزب الليكود المتشدد ب

 لية السالم، عاجزة رغم بعض الجهود لكسر الجمود بشأن عمنكلينتو إدارة وكانت ،توقف فعلي

 مرتبط بنجاح  بشكل عام تقدم في العملية السلميةأي تحقيق أن نكلينتو إدارةخصوصا اعتبار 

  .)1996 :324- 320 ص،سليمان( .اإلسرائيلي المفاوضات على المسار السوري

 نتيجة لعناد حكومة ، لدفع عملية السالم والمفاوضات تحطمتنكلينتو محاوالت الرئيس أنغير 

 نتيجة لهذا الوضع السياسي األمريكية اإلدارة أصابت التي اإلحباط ورغم حالة  وتشددهاالليكود

 والمضي في عملية ، نتياهوواقع الجديد الذي صاغه التعامل مع الإال بإمكانها لم يكن ،إسرائيلفي 

 التي تناقض مبدأ اإلسرائيلية حيث هددت عملية السالم بالرؤيا التي حددتها الحكومة السالم ،

كار ما تم التوصل إليه في إن وأيضا ، سواء فيما يتعلق بالقدس والمستوطنات، مقابل السالماألرض

 وأساسهاها في بنيتها ومحتواها د وهد،م بالركود عملية السالأصاب الذي األمر أوسلو ،

  .)2005: 712 ص،ليش( .ومستقبلها
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نه ومع سوء الظروف التي مرت بها عملية السالم في هذه الفترة بقيت العالقات أذكر المن   بدوال

 الذي شكل نقطة نوعية األمر ، بشكل كبير وسريع وبشكل متصاعد تتطوراإلسرائيلية األمريكية

  .اإلسرائيلية األمريكية العالقات إطاري كبيرة ف

 داخل المجتمع ،إلسرائيلاللوبيات المؤيدة  نفوذ مصادر أهمها ، عدة عواملإلىوهذا يعود 

 في المؤيدة للصهيونية من قبل المواقع إسرائيلدعم ب ، توسعا واضحات الذي شهداألمريكي

 إطار بالعمل السياسي في ،م مدى حرصهم على توسيع نطاق نشاطهوإبرازالواليات المتحدة 

 في تفاقم أسهم الذي األمر ، العربلألمريكيين مقابل ضعف نسبي سياسي ،اللوبي الصهيوني

 على صناع القرار السياسي في الواليات المتحدة ،يسرائيلالجانب اإلوالخلل القائم بين العرب 

  .األمريكية

ق الفلسطينية التي قد قسمت على  حول مدينة الخليل والمناط1997وفي مفاوضات يناير عام 

 االحتفاظ بمناطق واسعة في المناطق التي األولى  قررت  حكومة نتنياهو ، .A.B.C  مناطقأساس

 الواليات المتحدة سوف أن نتنياهو أكد حيث ، هذا كان من جانب واحد Cتقع في حدود المنطقة 

   ) 2005 :218ص ،جويات( . الجانبأحاديتدعم هذا الحق 

 ،ض مقابل السالماألرأ د من مب وهنا بدالً،األمريكي في الدعم اإلسرائيليةيعكس مقدار الثقة وهذا 

 اإلسرائيلية وهذا ما وضعه نتنياهو في المفاوضات ، مقابل السالماألمن أرسى نتنياهو مبدأ

 والعمليات التفجيرية التي كانت تقوم بها حركة  خصوصا بعد تصاعد وتيرة العنف،نيةالفلسطي

  .اإلسالميةماس والفصائل ح

 بعد فترة 1997 عام  هو العنصر الرئيسي في المفاوضات التي استؤنفت في ينايراألمن أصبح

  .آنذاك السياسية السيئة لألوضاع نتيجة أخرى انقطعت مرة أنها إال من االنقطاع ،
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  " بالنتيشنيوآ" ريفر يآواتفاق  3.2

 والمفاوضات الفلسطينية اإلسرائيلية وبعد عدة بعد توقف دام أكثر من عام لعملية التسوية 

 مادلين  األمريكية دينيس روس وعدة لقاءات لوزير الخارجية األمريكي قام بها المبعوث ،جوالت

 وكان ،1998\10\23في " واي ريفر"  جاء اتفاق توقيع ،بكل من عرفات ونتنياهو أولبرايت

نشبت بين  تحل الخالفات التي أنفاهمات هدفها  وهي بمثابة مذكرة ت،نكلينتوبرعاية الرئيس بيل 

 حيز التنفيذ لوال المفاوضات المكثفة إلى يخرج أنولم يكن لهذا االتفاق  الجانبين حول عدة قضايا،

ركة فعالة من الرئيس  وبمشا،في واشنطن"  ريفروآي"  في منتجع أيامالتي جرت على مدى تسعة 

 المتعلق اإلسرائيليتفاق الموافقة الفلسطينية على االقتراح  الممهدات لهذا االأهم ومن ،نبيل كلينتو

 بعد رفض حكومة نتنياهو القبول ،األمريكية اإلدارة  وتبنته والذي قبلته،"10+3" االنتشار بإعادة

قد تركزت ف ولذلك ،من مساحة الضفة الغربية% 13 االنتشار في مساحةإلعادة األمريكيبالمقترح 

 إلى إضافة ، من االتفاقيةاألمني على الشق األمريكيةمدعومة بالسياسة ال"  ريفرياو"مفاوضات 

 أمور إلى ومعتقلين آمنة مطار وميناء وممرات شاءنإ من ،األخرىالترتيبات للمرحلة االنتقالية 

 جدا الن اإلدارة ا كبيرادور"  ريفروآي"  في مفاوضات األمريكيكان الدور .  األخرىالتسوية

 األمنية خصوصا الخطة ، تفصيليا على تنفيذ البنودوأشرفت ، االتفاق صاغت هي التياألمريكية

 السلطة الفلسطينية بعد ذلك ممارسة ل وكان أم،األمريكيةوالتي ستعرض على المخابرات 

 السلطة الفلسطينية التزمت بالتفاهمات التي جرت أن خصوصا ،إسرائيل على أمريكيةضغوطات 

 نكلينتو وعلى رأسها بيل األمريكية اإلدارةوكان هم " . يفر روآي  "جعت في من،في واشنطن

 تم إذا  بعدم القبول نتنياهو كان يهددأن خصوصا ،انجاز اتفاق ما وبدون الضغط على نتنياهو

  )1998المركز الفلسطيني لإلعالم، : الموقع االلكتروني( .األمريكية اإلدارةالضغط عليه من قبل 
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 فقد صرح ، لتوقيع تلك االتفاقيةاألمريكيةللعديد من الضغوط  نتنياهو تعرض أنقيل وقتها 

لمقاومة ضغوط الرئيس بيل  ، تأجيج المشهد السياسي في واشنطنإلى لجأ بأنهللصحافيين 

 :372ص ، زلوم( . بهتطيح أن كادت  التي لوينسكينكلينتو بعد ذلك جاءت فضيحة ،  نكلينتو

2009(  

في  "  CIA "أل إشراك أهمها ة الحصول على مكاسب كثيرلىإلقد سعى نتنياهو طوال المفاوضات 

لقد نجح نتنياهو في الحصول على تعهد ، إسرائيل الفلسطينية لما يلبي رغبة األمنية األجهزةضبط 

 اإلدارة بإقناع ونجح نتنياهو ، االنتشار الثالثةإعادة حق تحديد مساحة اإلسرائيليين بإعطاء أمريكي

  . مفاوضات الحقةإلى وترحيل بعض القضايا ،ق جزئي بتوقيع اتفاريكيةماأل

 بالخيانة اإلسرائيلي نتنياهو على مطالبه اتهمه اليمين وإصرارومع هذا التقدم في المفاوضات 

رئيل شارون وزيرا للخارجية الذي شارك في المفاوضات أعين استعمل حنكته المتواضعة وولكنه 

لمزاودة عليه يمينيا بسبب مواقفه العدائية للفلسطينيين وان ارئيل شارون ال يمكن ا"  ريفروآي"في 

 وآي" حيث ساهم ارئيل شارون في دعم موقف نتنياهو التفاوضي خالل مفاوضات ،والعرب

  .)1998المركز الفلسطيني لإلعالم، : الموقع االلكتروني(".ريفر
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  :مفاوضات كامب ديفيد 3.3

 على تحقيق تعهد بطرق عدة المتعاقبة اإلسرائيليةومات  الرئيس بيل كلينتون تحث الحكإدارة كانت 

رتياح من قبل الرئيس كلينتون عندما نجح باراك اال  بعض وقد كان هناك، سالمإلىرابين بالتوصل 

 الذي ،آنذاك من خطاب باراك أمريكي ولكن كان هناك قلق، 1999يلية عام اإلسرائباالنتخابات 

كبر الفلسطينيين اال وكان القلق ، بان يخرج من لبنان ووعد،يه مفاوضات سورية إسرائيليةعرض ف

تفاق أوسلو  بعد سنوات من الصبر على ا، تأجيل موضوعهمأو تجاهلهم يتم أنالذين خافوا على 

نه سيستخدم الوقت أ ،األمريكيبريل وعد الرئيس ا نيسان 26 وفي ،سير ببطء شديد الذي كان ي

 وعلى ،واإلسرائيليينقيام اتفاق بين الفلسطينيين بن يدفع أ ب،سة والرئااألبيضالمتبقي له في البيت 

 وقد قدم الرئيس ، تبلغ مداها في لقاء قمة في واشنطن،الوضع النهائي خالل مدة مقبولة ومعقولة

ن يتعامل مع الرئيس أ و، كوسيط نزيه ملتزم بحرية الفلسطينييناألمريكيةكلينتون المصداقية 

 بأنه وصرح ، لم تحقق التقدم الذي كان يأمل بهأوسلو أنينتون اعترف  وخالل تصريح لكل،عرفات

  )2006 :34– 32ص ،سويشر( .قد ضاع وقت طويل وضاعت فرص كثيرة 

 ، قمةإلى 2000 في الحادي عشر من تموز يوليو عام األمريكيةوبناء عليه دعت الواليات المتحدة 

 خطورة في القرن العشرين النزاعات أكثربر من  الذي يعت، حل دائم ونهائي لهذا النزاعإيجاد ألجل

 والية ميريالند وبالتحديد منتجع كامب إلىن ودعت الطرفي. هذا النزاع وتداخلهخصوصا صعوبة 

 الرئيس فرانكلن روزفلت في جبل 1942 عام أنشأه األمريكيين وهو منتجع جبلي للرؤساء ،ديفيد

تجع لعقد اجتماعات تاريخية بين رؤساء الدول نم واستخدم هذا ال،كاتولتين في والية ميرالند

  )2001 :49 ص،الدجاني(. المختلفة
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 المناسبة وكان العالم ينتظر األجواء لتهيئة األمريكيحيث كان هناك االجتماع والتفاوض والتدخل 

ن في ي منهمكواإلسرائيلي وكان الطرفان الفلسطيني ،القرارات التي ستتخذ هناك بفارغ الصبر

  . الجلسات وإدارة واالستشارات القانونية والمجموعات التفاوضية المفاوضات

 ولديه لألفكارنه دارس سريع ومولد أ أساسلعب كلينتون دورا رئيسيا في صياغة المسودات على 

المفاوضات ب تعقيدا  األمور أكثركانت من  ،نه غير ملزم بمثل هذه المفاوضات وا،خبرة في القانون

  ).2006: 269 ص، سويشر( . المثير للجدلاألمور أكثرقضية القدس وكانت من 

ن لعدم فائدة منافسة باراك في تقريب سطيني  في كامب ديفيد كأنهم مدركوبدا معظم الطاقم الفل

 أساسيين وتعنت باراك لموضوعين ،اإلسرائيلي اإلصرار مواقفهم خصوصا إلىكلينتون ومفاوضيه 

 بل ، مرونة لذلكأي  ولم يبِدرائيلية الداخلية عليه، وهذا لسبب الضغوطات االسالحدود والقدس

 المتعلقة بالطروحات االمريكية و في  على تغيير بعض النصوصاألمريكيين إقناعوعمل على 

  . بذلك وإقناعهم مجمل القضايا

جتماع الدول الصناعية الثمانية الوكيناوا أ إلى ، يغادر كامب ديفيدأنكان على الرئيس بيل كلينتون 

 حيث استدعى الرئيس عرفات وطلب منه الموافقة ،ن هناك خوف من انهيار عملية التفاوضوكا

 وقال ، مالية حيث وعدبإغراءات مفتتحا حديثه ، على الحرم الشريفاإلسرائيليةعلى السيادة 

 يقدموا الدعم أن وسأطلب منهم األربعاء اجتماع الدول الصناعية الثماني يوم إلىسأذهب "  :لعرفات

 ليست كل إنها ، تقوم بتنازل مبدئي في قضية القدسأن ما أطلبه منك ،جل دولتكأي تحتاجه من الذ

  )2006: 302 سويشر( ". تدفعهأنشيء تريده ولكنه الثمن الذي عليك 
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أصبحت كامب ديفيد و رئيس كلينتون بائسا بشكل متزايد ،رفض عرفات ذلك العرض وأصبح ال

 وأصبح الوفد األمريكي في حالة انهيار وكانت أعصاب ،عبارة عن حلقات من الجدل المستمر

  .الفريق األمريكي متوترة

 لكن دون جدوى ،كانت هناك العديد من المحاوالت إلقناع عرفات بالسيادة اإلسرائيلية على القدس

 معلنا أن مادلين ، وغادر كامب ديفيد متوجها لقمة الثماني،ولم يستطع كلينتون السير بأي تقدم بذلك

 حاولت أولبرايت  حتى عودته ، طيباًن حظاًنيا للطرفيولبرايت ستشرف على األمور في غيابه متمأ

لم يستطع الطرفان التقدم بأي شيء ف لكن دون جدوى ين بين الطرف وتلطيفهاتحسين األجواء الساخنة

  .فترة غياب كلينتون 

ضين الذين ينتظرون عودة  من تموز يوليو ازدادت سخونة الموقف بين الطرفين المتفاو23وفي 

 إستراتيجية وعند عودة كلينتون بدأ بوضع تموز ،\23يوم  حتى عاد في ،كلينتون بفارغ الصبر

وفي النهاية انهارت , راثونية في كل المسائل الجوهرية ا تقسم الطواقم على جلسات موهي أن

 ،سويشر(. ي المستقبل في جوالت ومفاوضات فاألمل وتبين الفشل مع ،المفاوضات في كامب ديفيد

  )2006: 330ص و305ص
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  واإلسرائيلي الفلسطيني للجانبين الدعم المادي األمريكي 3.4

  :ةثناء الفترة االنتقاليأ للفلسطينيين األمريكي الدعم المادي 3.4.1

 بشكل تنمو األمريكية بدت العالقات الفلسطينية ،1993بعد توقيع إعالن المبادئ أوسلو عام 

 في  مع مراعاة الخالفات، مرحلة الوضع الدائمإلى متوافق على التقدم  وفي ما يبدومتصاعد 

وهنا البد من .  ومتطلباتهاإلسرائيلي الجانب تتمحور حول التي كانت بعض القضايا األساسية،

 الفترات في تاريخ العالقات أهم التي تعتبر من ،ن فترة بيل كلينتوإثناء  الماديتتبع الدعم

 من التوجه إلى العديد من ومن اجل الحصول على البيانات الالزمة البد،ية األمريكية الفلسطين

 المجلس االقتصادي إلى التي لها عالقة بذلك ، حيث تم التوجه وحسب هذا التسلسل الجهات

 وزارة ،، وزارة المالية الفلسطينية ،دائرة شؤون الالجئين" بكدار"ار عمالفلسطيني للتنمية واِال

 ،) USAID( ومكتب ، في القدساألمريكية مراسلة القنصلية أيضايط الفلسطينية وتم التخط

 والمواقع التي لها صله بذلك مثل تقارير ، االلكترونيةاألمريكيةومراجعة مواقع وزارة الخارجية 

  .الخارجية في المساعدات األمريكيةالحكومة 

  "بكدار "سطيني للتنمية واالعمار المجلس االقتصادي الفل 3.4.2

 أبوالسيد احمد " بكدار "ي فوضح الوكيل المساعد للشؤون المالية واإلدارية والتخطيط والتطوير

وليس ( المؤسسات غير الحكومية  يذهب إلىن الدعم المادي األمريكي للفلسطينييأن )1(عوض

اعدات ومس المساعدات االقتصادية والمساعدات اإلنسانية جلأمن ) لخزينة السلطة الفلسطينية

 تسعى الدراسةلفترة الزمنية التي ل شاملهتم الحصول على معطيات لم تكن  و،الالجئين وغيرها

                                                            

  . بكدار ، رام اهللاى مبن:2009-12- 28لقاء بتاريخ  ) 1(
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تقارير الصادرة عن   فكانت المعطيات من خالل ال، كانت كجزء من ذلكأو ، عنهاالدراسة بالبحث

  .)تيةح البنية التزاوية (يري واإلنشائيونت تلك المعطيات من زاوية الدعم التطوكا" بكدار"

من  تجاه الفلسطينيين  ةياألمريكومثال على ذلك كان مجموع التعهدات والمدفوعات وااللتزامات 

دوالر أمريكي $  000،000،500 بلغت قيمة التعهدات األمريكية ب 1997 حتى عام 1993عام 

  دوالر $000،282,800وااللتزامات

من االلتزامات  %26.75فقط  أخر بمعنى (دوالر أمريكي$ 000،209,400ت فكان  أما المدفوعات

   . 1) بشكل فعليوالتعهدات

دوالر $   50,900,000 فقد بلغت 1997 حتى عام 1993أما المنح األمريكية لبكدار من فترة عام 

  .)Activity Report 1997 PECDAR، 51ص  (.أمريكي

  

وضحت نوعا ما من شكل إال أنها ألفترة الرئيس بيل كلينتون،  تكن شاملة هذه البيانات لم أنومع 

  .المساعدات األمريكية للفلسطينيين 

  

  : دائرة شؤون الالجئين3.4.3

  . )2(حيث تم لقاء السيد سعيد سالمة مدير عام المعلومات والدراسات

 تحدث السيد سالمة عن الدعم المالي لالجئين بشكل عام وبشكل خاص عن الدعم األمريكي 

 أن مسالة الالجئين هي من أهم مسائل ونقاط النزاع ذكرمن اللالجئين الفلسطينيين والبد 

                                                            

  .اللقاء مع محمد ابو عوض اعاله 1
  .مبنى دائرة شؤون الالجئين، رام اهللا. 2010-1- 4لقاء بتاريخ  )2(
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أن المساعدات المقدمة لالجئين الفلسطينيين تذهب :  السيد سالمة وضح. الفلسطيني اإلسرائيلي

 أراض السلطة الفلسطينية، وهذه على الالجئين الموجودين إلى وليس فقط ،إلى خمس أقاليم مختلفة

 وان هذه المساعدات المالية ، ولبنان وسوريا، واألردن،ع غزة وقطا،األقاليم هي الضفة الغربية

  لخزينةوليس (،التابعة لألمم المتحدة)  UNRWA(تأتي بواسطة وكاله الغوث وتشغيل الالجئين 

 تذهب لعدة مجاالت منها  الفلسطينيينوان تلك األموال الممنوحة لالجئين،) للسلطة الفلسطينية

 وأكد السيد ، التحتية المتعلقة بالالجئين الفلسطينيينوللبنىإلنسانية الصحة والتعليم والمساعدات ا

 هي المتبرع األكبر سالمة وباعتماده على التقارير الصادرة عن وكاله الغوث أن الواليات المتحدة

 وتقدر مساهمتها المالية ب ) UNRWA( الغوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين  لموازنة وكالة

وتم الحصول على تقريرين من دائرة شؤون الالجئين أوردت . ول المانحة من مجموع الد% 67

 غوث وتشغيل الجئين الفلسطينيين بواسطة وكالة لاألمريكيةتلك التقارير المساعدات والمنح 

   - :حيث بلغت على النحو اآلتي ، )  UNRWA(الالجئين الفلسطينيين

  UNRWAا  بواسطة االونروينلمالي األمريكي لالجئين الفلسطينيجدول بالدعم ا

  1أمريكيالمبالغ المالية الواردة بالمليون دوالر 

2000  1999  1998  1997  1996  1995  1994  1993  

86.00  73.00  77.00  75.00  74.00  70.10  72.00  76.00  

  ).87- 86ص :تقريران تم الحصول عليهما من دائرة شؤون الالجئين( 

مليون $ 661.10 مبلغ 2000 حتى عام 1993من عام  األمريكية قدمت الواليات المتحدة أي

  . الفلسطينييننالالجئي لوكالة غوث وتشغيل أمريكيدوالر 

                                                            

 2لالطالع على الجداول آاملة انظر التقرير رقم  1
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  : وزارة المالية في السلطة الفلسطينية3.4.4

 للسيد ابدحيث 1 ،كان اللقاء مع السيد مازن جاد اهللا وكيل مساعد دائرة العالقات الدولية والمشاريع

 من فترة الرئيس بيل كلينتون حيث اعتبرها بأنها كشهر عسل ،ابجاد اهللا نوع من االستغر

 إال أن تلك الفترة لم تكن الحكومة األمريكية تدعم السلطة ،للعالقات الفلسطينية األمريكية

 لم يكن  للسلطة الفلسطينيةالدعم الماليانعدام  أن والفلسطينية بالمقارنة مع الفترات الالحقة 

وأضاف أن هذا بعكس فترة الرئيس بوش االبن الالحقة  ،تلك الفترةتماشى مع السياسات في ي

 وهذا مما جعل السيد جاد اهللا يقول ببساطة لم يكن هناك دعم مالي للسلطة زمن ،لفترة كلينتون

 ولكن كان دعم مشاريع تحت إشراف الحكومة األمريكية حيث كان ذلك عن ،الرئيس بيل كلينتون

دوالر  للخزينة فترة " صفر" وأضاف أن السلطة استلمت مبلغ ،طريق التعاقدات والمعاهدات

 ال احد لديه كشوف بالقيمة الفعلية للدعم أو بيانات كاملة بكم دعمت ه وأكد أن،الرئيس بيل كلينتون

وإنما تصدر  ،من خالل المؤسسات غير الحكوميةالحكومة األمريكية آنذاك السلطة الفلسطينية 

 ،للمشاريع في مناطق السلطة الفلسطينيةالحكومة األمريكية دعم  عن  في نهاية كل عاماتالكشوف

  . على الثقة والشفافية وذلك بناءد عليهاويتم التأكي

 :ينيةوزارة التخطيط في السلطة الفلسط 3.4.5

 لم يكن هناك أي معلومات أو بيانات لدى الوزارة وتم ،وكما هو الحال بالنسبة للمحطات السابقة

 حيث أكدوا أنهم في صدد تحضير 2سادة في اإلدارة العامة والتنسيق والمساعداتاالجتماع بال

ولكن "  للفترات المختلفة بالدعم المالي األمريكي للفلسطينيين متعلقةبيانات"بيانات من هذا القبيل 

 ،أكدوا أن المساعدات الدولية عامة وخاصة األمريكية كانت مشروطة بالتجاوب مع عمليه السالم

                                                            

 .رام اهللا ، وزارة الماليةىبن م:2010- 2- 12لقاء بتاريخ  1
  . رام اهللا. مبنى وزارة التخطيط. 2010- 2- 15لقاء بتاريخ ) 2(
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 وكانت ، دعم عملية السالم في الشرق األوسط:ا كانت المساعدات األمريكية تحت عنوانوأيض

 وكانت  وهناك رقابة صارمة عليها،على األغلب بشكل إنساني وان تلك المساعدات مشروطة

   .تذهب إلى المؤسسات غير الحكومية الفلسطينية

  

  القنصلية األمريكية في مدينة القدس  3.4.6

 بإرسال كتاب طلب وكان ذلك للجهة المختصة  في القنصلية ، البريد االلكتروني عبرتم مراسله

 ، )إن وجد(ثناء حكم الرئيس بيل كلينتونأتقرير عن المساعدات والدعم األمريكي للفلسطينيين 

  . وتم تكرار إرسال الطلب دون رد،ذلك اًولكن لم يكن هناك رد

 

  )USAID(مكتب  3.4.7

وفي  الكترونيا المتواجد في تل أبيب ، )USAID(مكتب  تم مراسله ،وأيضا ولنفس الموضوع 

مساعدة مدير " كيمبريلي بيل"  من خالل السيدة،استجاب المكتب للطلب، 2010- 7- 14تاريخ 

  :  اآلتيمكتب البرامج ومشاريع التطوير وهي على النحو 

" USAID West Bank and Gaza Cumulative Historical Obligations By Fiscal Year(1)  
FY  Obligations 

1994  $74,802,000 

1995  $77,946,000 

1996  $63,820,000 

1997  $68,681,000 

1998  $60,685,000 

1999  $80,092,254 

2000  $118,641,583 

2001  $114,293,071 

  
                                                            

   4لالطالع على الوثيقة آاملة انظر ملحق رقم  ) 1(
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  :ن فترة والية بيل كلينتوإلسرائيلالدعم المادي األمريكي  3.5

 فقد نوقش هذا الموضوع اإلسرائيلية األمريكية بداية ال بد من تسليط الضوء على العالقات   

 وإسرائيلن العالقات بين الواليات المتحدة أ وهنا ال بد من القول ب،بشكل موجز في فصول سابقة

ياسية  فهناك العالقات الس، كافة وهي تطال مجاالت الحياة،عالقات استثنائية وفريدة من نوعها

 ألمنتبدو كضامنة  األمريكية الواليات المتحدة نا حتى ،الوطيدة والعالقات االقتصادية القوية

 المتحدة كقوة الواليات وبوجود ،قفها ووجهاتها السياسية في العالما موها ودعم ودعمإسرائيل

ن  دولة صغيرة جدا وبعيدة عإسرائيلن أ هذه المفارقة تتجلى بأصبحت ،عظمى في العالم

 حليف إسرائيل وال يزيد عدد سكانها عن بضع ماليين وان ،جغرافيا األمريكيةالواليات المتحدة 

 بحيث يعمل على ، يعمل داخل الواليات المتحدةوصهيوني وهناك لوبي إسرائيلي ،ألمريكاقوي 

 .األمريكية حتى داخل المؤسسات الحكومية إسرائيل ووسائل الضغط لصالح واآلراءحشد القوى 

  )ت -د : كيالي(

 أسباب وما هي ؟ والواليات المتحدةإسرائيل لماذا هذه القوة والترابط بين إلى عدة أسئلة يقودهذا 

  : ويمكن تلخيص ذلك باآلتي؟نجاحها وعوامل قوتها 

  .المتحدة والواليات إسرائيلوجود شعور بنوع من التماثل بين قيام  - 1

 تعتبر األمريكي في المسيحية المنتشرة في المجتمع يأصول تيار فثمة.  وجود بعد ثقافي ديني - 2

من هذا انطالقا  إسرائيل عالمة من عالمات القيامة لذلك فان هذا التيار يدعم وجود إسرائيلقيام 

  .البعد
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 أنها تسوق نفسها على إسرائيل أن تنتمي للحضارة الغربية خصوصا إسرائيل أناعتبار - 3

  .الديمقراطية الوحيدة في المنطقة

 الذي يعتمد على دوائر عدة وعليه يوجد جماعات الضغط والمصالح األمريكيطبيعة النظام  - 4

 وبالطبع في موضوعنا لصالح ،األمريكية لتسيير السياسة الخارجية ،التي تضغط عبر هذه الدوائر

  .العالقات بين إسرائيل والواليات المتحدة

 عدم مقدرة العرب ودول أخرىناحية هذا ومن  ،واقع العالم العربي من تشتيت وضعف - 5

 األمريكي وعدم فهم طبيعة النظام ،األمريكية على مخاطبة الواليات المتحدة األوسطالشرق 

 العالقات تفوق وأصبحت ، عدة بين البلدينإسرائيلية أمريكيةشكل مصالح  وهذا ما، هومداخالت

  )ت- د: كيالي(.  مع معظم دول العالمأمريكاعالقات 

 ليس ، قدمت الواليات المتحدة األمريكية دعما سياسيا قوياإسرائيلنشأت  ومنذ لسنواتوعلى مر ا

  .شتى المجاالت ب عسكريا اقتصاديا ووأصبح بل تعدى ذلك في المواقف السياسية،فقط 

 الفترة ك في تلاألمريكي كان للدعم ،ومع الزخم في الحوادث السياسية فترة الرئيس بيل كلينتون

وعلى سبيل المثال فقد كانت   في تلك الفترة،أوجهه أفضلن الدعم المادي في  كاو شكل خاص،

هذا من اجل ،  مليون دوالر86,030,9 ب 1949- 1999 المباشرة من عام األمريكية المساعدات

ون،  والحقا ستناقش الدراسة بداية سنوات كلينت،إلسرائيلالمقدمة لمحة عن المساعدات األمريكية 

  . مليون دوالر3,123,1  باألمريكيةت المساعدات المباشرة  بلغ1997وفي عام 

  . مليون دوالر3,080,0 إلسرائيل بلغت المساعدات المقدمة 1998وفي عام 

  . دوالر $ 3,010,0 :1999وفي عام 
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 خالل تـاريخ  ،إلسرائيل رقم قدم أعلى مليون دوالر وهذا الرقم هو  4,131,85  :2000وفي عام 

   .إلسرائيل في المساعدات مريكيةاألالواليات المتحدة 

ـ  ،دوالرمليـون    2,876,05 األمريكيـة  فبلغت المساعدات    2001 عام   أما  وزعـت هـذه     ث حي

 اكثر من   أي ،أخرى وأمورالمساعدات على شتى المجاالت كمنح عسكرية ومنح اقتصادية وهجرة          

 حسب مـا ورد     ،اآلتيوهو على النحو    ، 2001 حتى عام    1997 مليار دوالر امريكي من عام       16

  -:(Washington report on Middle East,2009)من المصدر
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  :قوائم بالدعم األمريكي إلسرائيل 3.5.1

  )1( رقم جدول                                           

U.S. Assistance to Israel (FY1949 ‐ FY2009) (Millions of dollars)  1  

)بماليين الدوالرات) (2009-1949(إلسرائيل األمريكيةالمساعدات   

                       

Export‐ Import

 تصدير واستيراد

Jewish Refugee

 الهجرة اليهودية

Housing 

 اإلسكان

American Schools & 

 مدارس   

Cooperative 

   تعاون

     

Military 

 عسكرية

Economic 

 اقتصاد

Food for Peace 

 غذاء من اجل السالم

Bank 

 بنك

Resettlement 

  توطينإعادة

Loan 

 منح

Hospitals 

 مستشفيات

Other 

 أخرى

Development 

 تنمية       

Other

أخرى

Year 

 السنة

Total 

 المجموع

Loan 

 قروض

Grant 

 منح

Loan 

 قروض

Grant 

 منح

Loan 

 قروض

Grant 

 منح

Loan 

 قروض

Grant 

 منح

Guarantee

 ضمانات

Grant 

 منح

Loan 

 قروض

Grant 

 منح

Grant

 منح

1992  3,100.0     1,800.0     1,200.0          80.0   3.5     16.5   

1993  3,103.4     1,800.0     1,200.0          80.0   2.5     20.9   

1994  3,097.2     1,800.0     1,200.0          80.0   2.7     14.5   

1995  3,102.4     1,800.0     1,200.0          80.0   2.9     19.5   

1996  3,147.3     1,800.0     1,200.0          80.0   3.3     14.0 50.0

1997  3,132.1     1,800.0     1,200.0          80.0   2.1     50.0

1998  3,080.0     1,800.0     1,200.0          80.0           

1999  3,010.0     1,860.0     1,080.0          70.0           

2000  4,131.85     3,120.0#     949.1@          60.0   2.75       

2001  2,876.05     1,975.6     838.2          60.0   2.25        

http://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/US-Israel/U.S._Assistance_to_Israel1.html)(  

                                                            

 : انظر الموقع أدناهUSAIDهذه األرقام تتوافق مع األرقام الرسمية ل  1
oq&=aql&=aqi&f=aq&=meta&1991+israel+usaid=q&hp=source&ar=hl?search/il.co.google.www://http= ،

 A Conservative Estimate of Total Direct U.S. Aid to Israel: Almost $114 Billion By Shirl:آذلك انظر أيضا
McArthur.  

(-a-watch-ongressc-3845/november-2008-245/article/content/component/org.wrmea.www://http
html.billion-114-almost-israel-to-aid-us-direct-total-of-estimate-conservative) 

  )US Assistance to Israel, www.jewish.org )Jewish virtual library ,آما وأآد هذه اإلحصائيات موقع 
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  )2(الجدول رقم 
  

(Direct U.S. Aid to Israel (millions of dollars): 

)بماليين الدوالرات( ساعدات األمريكية المباشرة إلسرائيلالم  
Year 

 السنة

Total 

 المجموع

Military
Grant

منح العسكرية

Economic
Grant

منح اقتصادية

Immigrant

هجرة

ASHA1 All Other

سائر األمور 
 األخرى

1949-1996 68,030.9 29,014.9 23,122.4 868.9 121.4 14,903.3

1997 3,132.1 1,800.0 1,200.0 80.0 2.1 50.0

1998 3,080.0 1,800.0 1,200.0 80.0 ? ?

1999 3,010.0 1,860.0 1,080.0 70.0 ? ?

2000 4,131.85 3,120.0 949.1 60.0 2.75 ?

2001 2,876.05 1,975.6 838.2 60.0 2.25 ?

  )US Assistance to Israel, www.jewish.org )Jewish virtual library ,: المصدر

يؤمن لها كل  كما يبدو وإلسرائيلة  بتمرير العديد من مشاريع المعوناألمريكي  يقوم الكونجرس  

 األمريكية ومنذ نهاية الحرب الباردة انخفضت المساعدات العسكرية واالقتصادية تطلب، ما

 ، استمرت باالرتفاعيلإلسرائ ولكن المعونة المخصصة الخارجية لدول العالم المتلقية للمساعدات ،

 مليارات دوالر على األقل 3 ومصر على إسرائيلمنذ ثمانينات القرن الماضي حصلت كل من 

 فتكون حجم ، )مصرفقط من عدد سكان %9سرائيل حوالي رغم كون عدد سكان دولة إ(سنويا 

فترة حكم  ومع بدايات .  الخارجية األمريكية من كل المعونة ة بالمائ40أكثر من هذه المعونة 

 مليار 1.2 األقل مليارات دوالر على 3 في السنة إلسرائيلكانت المعونات  الرئيس بيل كلينتون

 وتستفيد إسرائيل أيضا من عدد من ،عسكرية مليار دوالر هبات 108دوالر منها معونة اقتصادية و

 ويتم ،ة واحدة دفعمع بداية كل سنة  أمريكية  ماليهل على معوناتص فهي تح،الترتيبات الخاصة

 8% مع فائدة سنوية تبلغ  لصالح إسرائيلإيداع المبلغ في المصرف المركزي الفيدرالي مباشرة
                                                            

1 ASHA  :الجمعية األمريكية للنطق واللغة والسمع  
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 وتتخذ ، إسرائيل هي الدولة الوحيدة التي تحظى بهذا االمتياز الخاص يتبين انهنامن  و، ةبالمائ

 األبحاث وتطويرها الواليات المتحدة األمريكية  أيضا ترتيبات للتعاون مع إسرائيل في مجال

  )2006 : 143ص-141ص, تيري(.

 بين عامي إلسرائيل األمريكية المعونات إجمالي بلغ  أمريكي،وكنتيجة مباشرة لدعم الكونجرس

  )  USAID و 2006: 144ص ،تيري(.  مليار دوالر 91 من أكثر 1948-2001

 القضايا السياسية خصوصا  في العديد منالواليات المتحدة األمريكية إسرائيل من دعم تاستفادو

 في العديد من القضايا السياسة التي تخص أيضا واستفادت  بل، الفلسطيني اإلسرائيليالنزاعفي 

  .العالم العربي

 ، بشكل سريإلسرائيل األمريكيةنه تم زيادة المساعدات المالية أ ترصد رهناك العديد من التقاريو

 على مدى المجاميع المسجلة رسميا في المساعدات ةائالم في 12.2وتمثل هذه الزيادة في المتوسط 

  .1997 و 1996 و 1993 وكان ذلك في السنوات ،األمريكيةالخارجية 

 األمريكيةفان قيمة المساعدات الخارجية ) If Americans Knew( على موقع أيضا  وكما نشر

ر ب  كانت قيمة المساعدات تقد1998 و 1997 حتى عامين 1949من عام  إلسرائيل

  .أمريكي دوالر 74,157,600,000$
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   الدعم الماديب الضغط الموالية إلسرائيل في الواليات المتحدة تدور جماعا: 3.6

 إسرائيل بشأن األمريكي السياسي القرار دورا هاما  في إلسرائيل جماعات الضغط الموالية تلعب 

 إن. إلسرائيل األمريكيالمادي الضغط من اجل الدعم ب فهي تقوم ،أخرى ومن ناحية ،من ناحية

 هذه  حيث تكرس، تلك الجماعات ذات االهتمامات الخاصةأهمية قيامها تدرك منذ إسرائيل

في  ومع أن نسبة اليهود ،كيفية العمل ضمن النظام األمريكيهاما في و جهدا كبيرا الجماعات

 المحركين أهم من أنهم إال ،يكاأمر حد ما بالنسبة لعدد سكان إلى قليلة األمريكيةالواليات المتحدة 

 واألشخاص بفائدة كبيرة من تلك الجماعات إسرائيل داخل الواليات المتحدة وعليه ستنعم األساسيين

 ،نوأكاديميين ي محترفاألمريكيين معظم اليهود إن خصوصا ،ن في الواليات المتحدةيالمتواجد

ا الدعم المادي بإشكاله المتنوعة  وخصوصاإلسرائيلية حيوية في الدفاع عن القضايا أدوارايلعبون 

  .إلسرائيل

  .)2006: 126-124تيري، ص( 

اللوبي اإلسرائيلي " األمريكية تقرير بعشرات الصفحات بعنوان دوقد نشر عن جامعة هارفار

 ، أستاذ العلوم السياسة في جامعة شيكاغو،يرشايمرأعده جون م"  األمريكية ةوالسياسة الخارجي

 ستيفان والت ، حيث لخص هذا التقرير أن سياسة دستاذ اإلدارة في جامعة هارفارباالشتراك مع أ

الواليات المتحدة األمريكية الخارجية محكومة ومسيرة من قبل جماعات الضغط اإلسرائيلية 

 والنتيجة أن أمريكا وضعت مصالح إسرائيل في موقع متقدم على مصالحها الوطنية ،والصهيونية

 ويلفت هذا ، في تردي العالقات األمريكية مع العرباألمر الذي ساهم ،تيجيدون أي مبرر استرا

كما يتردد كثيرا في  "اللوبي اليهودي"وليس " إلسرائيلياللوبي ا" استخدام تعبير الىالتقرير االنتباه 

 وخلص التقرير أيضا بعد أن تعرض معده إلى موجة انتقادات واسعة خلص إلى أن ،ستخدامالا
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مريكي للسياسات الصهيونية في الشرق األوسط عرض المصالح العليا للواليات المتحدة التأييد األ

األمريكية للخطر كما وطالب التقرير بتوقف اإلدارة األمريكية عن تقديم الدعم للسياسات اإلسرائيلية 

  مثل حرب تشرين عندما قامت الواليات،المختلفة التي من شأنها أن تعرض مصالح أمريكا للخطر

كمساعدات عسكرية خالل حرب تشرين وأدى ذلك إلى  مليار دوالر 2.4ألمريكية بتقديم المتحدة ا

  .مقاطعة نفطية ألحقت إضرارا بالغة باالقتصاديات الغربية 

  فالجماعات المساندة لها مثل جماعات ،وذهب التقرير بالتركيز على قيمة إسرائيل االستيراتيجية

عو أيضا الواليات المتحدة د وت، تدعو لمساندة إسرائيلالتيالح الضغط واللوبي وجماعات المص

 وأورد التقرير. كما أنها دولة ديمقراطية  المحدود ألنها ضعيفة ومحاطة باألعداء،لتقديم الدعم غير

 صنفت بالمرتبة الثانية في الواليات المتحدة ،لجنة الشؤون العامة األمريكية اإلسرائيلية" ايباك"  أن

 ، وضاغطة على أعضاء الكونجرس، قوية بشكل كبيرنهاإ حيث ،ة المتقاعدين األمريكيةبعد جمعي

 كما وهناك العديد من ، )AARP(ولديها قوة التأثير على القرارات في الواليات المتحدة إلى جانب 

  .)AFL-CIO (المجموعات الضاغطة التي تدعم إسرائيل مثل

) (John J.Mearsheimer and Stephen M.Walt 2006       

 حيث ةياإلسرائيل األمريكية وابرز دالالت العالقات أهم احد إلسرائيل األمريكيةشكلت المساعدات  

 كانت المساعدات في شتى الميادين السياسية و. إسرائيل منذ قيام دولة األمريكيكان التجاوب 

 برزت بكونها األمريكية الية الم المساعداتأنوالمهم ذكره هو , واالقتصادية والثقافية والدبلوماسية

 االقتصادية واألزمات فهي حلت العديد من المشاكل ،إلسرائيل األمريكي الدعم إطار في األهم

 تمثل الدور الحاسم في تحديث قدرات ،إلسرائيل األمريكيةالمساعدات  أن ويبدو ،اإلسرائيلية

وبالمقارنة  . المباشراألمريكيدعم  عبر ال، تكنولوجياإسرائيل وتعمل على تطوير ، المختلفةإسرائيل
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 فان ، العديد من دول العالمإلىمع حجم المساعدات الخارجية السنوية المقدمة من الواليات المتحدة 

 السهلي،( .ألمريكيةائة من إجمالي المساعدات بالم ين تستحوذ على نحو خمسة وعشررائيلإس

2009(.1  

   

داية عقد التسعينيات من القرن الماضي مساعدات  خالل باألمريكية قدمت الواليات المتحدة 

 والتي تجاوز ، الستيعاب المهاجرين اليهود من دول االتحاد السوفيتي سابقا،إضافيةاقتصادية 

  .)2009 ،السهلي( .تي ألف يهوديا ومئ مليون2009عام  وحتى 1990مجموعهم منذ عام 

 في األمريكية المصالح إطار في اً هاماًدي تقلياً دورإلسرائيلأما موضوع المصالح األمريكية فان 

   .أيضا وربما متزايدة ، مستمرةاألمريكية وهذا سيبقي على المساعدات ،األوسطالشرق 

          

  

  

  

  

  
                                                            

 مليارات دوالر سنويا 3ل اقتصاد مشدود الى حد عال وبدرجة آبيرة، وعليه فان المساعدات األمريكية إلسرائيل تقدر بحوالي اقتصاد إسرائي 1
% 10من ميزانية إسرائيل وهذه المساعدات ترجح ميزانية الدولة خاصة العسكرية واالقتصادية ولذلك ورغم انها فقط حوالي % 10أي حوالي 

 State of Israel Ministry( مليار شيكل 133.9 ب 2010جمالي لها أهمية استيراتيجية وتقدر ميزانية إسرائيل لعام من ميزانية الدولة اإل
of Finance, International Affairs Department, Spokesperson Office,2010)  دوالر  $ 32،542،857،142، أي حوالي

  .أمريكي
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  الرابعالفصل 

  )2(كامب ديفيد 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .2000األبعاد السياسية األمريكية من مؤتمر كامب ديفيد  4.1

 فهناك ،األمريكيةرسانة  حكومة الواليات المتحدة  في تأمنا المنشآت أكثر أحد وكامب ديفيد ه 

 وفي ،تواجد االستخبارات السرية ومعدات مراقبة عالية التقنيةت حيث ، على مستوى عالاألمن

درالية  مشاة البحرية المدربة والحرس البريتوري الخاص من مختلف الوكاالت الفيتتواجدالداخل 

 وحفظ سرية ما يحدث ، جسديأذى أو إرباك أي بحماية القادة من ة بشكل عال ومكلفةوكلها مسلح

  )2006 :259 ، سويشر( . العالم الخارجي  اختراق غير مرحب به منأيفي الداخل من 

 على بذل الجهد من اجل الوصول وإدارته الرئيس كلينتون إرادةوهذا االهتمام بالمكان عكس طبيعة 

  .واإلسرائيليين حل للنزاع بين الفلسطينيين إلى

، ضم طاقم وزارة الخارجية  في القمة بمن فيهم الرئيسأمريكيا رسميا والؤمسشارك خمسة عشر 

 كان قد خيراألست وهذا بهير وجون ,اندكمارتن وميلر  ارون وروس، ودنيس  ،أولبرايتمادلين 

يين وهيئة  مكتب موظفين ولكل واحد منهم،اللهجمال فيرستاندغ وتوني  و،عمل قنصال في القدس

   . بين مجلس األمن وطاقم سياسياألبيض طاقم البيت أيضا وكما كان مساعدين ،

  )2006 :264 شر،سوي(
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 وأولويات لهذه القضايا المختلفة ،كان لكل طاقم من المتفاوضين أفكاره تجاه القضايا الرئيسية

  .والمعقدة

 جلس حول الطاولة الكبيرة الرئيس بيل ة بعد اجتماع احتفالي ،د بالجاهزيوعندما بدأت الوفو

 وأمامهم على ،األمريكي  الوفدأعضاء وباقي ، القومياألمن ومستشار ، خارجيتهة ووزير،كلينتون

  . وعرفات على اليمين والى جانب كل منهما طاقمه الخاص،اليسار باراك

 إلىتطلع ن نحنهذه فرصة تاريخية ": سة بالقولنظر الرئيس بيل كلينتون الى الزعيمين وافتتح الجل

ءة  في قرايا وليالأياما لقد قضيت وجودي هنا، سعيد لأناو المستقبل الذي نرغب في بنائه في المنطقة

 خالل هذه المرحلة ستتأكدون من نكمأ واثق وأناالقدس  لهذا المؤتمر، الجغرافيا ،واإلعدادالمواد 

 الواليات المتحدة رارات والحسم هما من نصيبكم فقط،ك فان القمدى معرفتي بهذه المواد ومع ذل

 وتشكيل ،واألحداث األعمال ونحن الذين سنحدد جدول ، عقد هذا المؤتمرإتاحةهنا كي تعمل على 

 وليس بناء على ،أيديكم تدرس على أن لكن المواقف الجوهرية الحقيقية يجب ،اللجان والهيئات

 اجتماع إلى استطعت التوجه وإذا .ضوء المستقبل الذي تسعون لبنائه بل على األمدتقديرات قصيرة 

الدول الصناعية الثمانية للحصول على التأييد فسيكون لذلك مغزى كبير ولن تخرج إلى وسائل 

مع التعتيم الكامل  نحافظ على صلة مع وسائل اإلعالم أن ومن المهم ،أية معلومات جوهريةاإلعالم 

   ) 2002 :203-202 ص،شير ( .على القضايا 

 وعلق أفضلجل مستقبل أ ويحمل مسؤولية ثقيلة وآمال كبيرة من ،وعلق باراك بأنه أتى مع وفده

  .باألمريكيين ثقة ذا سيستجيب للتحدي التاريخي وان له تتكرر هذه الفرصة ولهأننه ليس سهال أ

 وبمشيئة اهللا ،نفسه هنا سيكرر األول يؤمن بان ما حدث في كامب ديفيد بأنه عرفات فقد علق أما

  .سيجلب الحل للشعبين
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 وقدمها ، حيث استدعى الرئيس عرفات ليال، المفاوضات بين الطرفينأساسقدم كلينتون وثيقة 

 ولكن عرفات رفض الوثيقة  حيث اعتبرها وطاقمه أنها ،ن القدسبشكل يعكس موقف الطرفين بشأ

 . من القدسأي ،باألصعبلبدء ل من كلينتون  وكانت تلك محاولةصيغت بطريقة أمريكية إسرائيلية،

 دون مشاورة الطرف إسرائيليا أمريكيا صيغت أنها ا واعتبرو،رفض الفلسطينيون تلك الوثيقة

 لم توافق الطرف أولبرايت ولكن ،أولبرايت األمريكية الخارجية ة وزيرإلى أعيدت حيث ،الفلسطيني

 لتحريك أعدتن الوثيقة أ وفندت ذلك ب،سرائيلياإل األمريكي بالتشاور أعدت أنهاالفلسطيني على 

 بعكس الجانب اإلسرائيلي ،أفكار أيةن الطرف الفلسطيني لم يقدم  بأوأضافت  ،األمام إلى األمور

 وقاعدة سيئة للحوار الثنائي ، الوثيقة انطالقة صعبة للغايةأن اعتبر باراك و ،الذي قدم رؤيته لذلك

 حلوال حول الحدود والسيادة األمريكان حيث طرح ،جهوبدأت الصعوبات تطفو على الو. 

  )  2002: 207- 205ص، شير(. والجغرافيا والمستوطنات والالجئين

 مع المحادثات بعقلية إسرائيل وتعاملت ،ديفيد نه تم التحضير الكافي لكامبأأدرك الرئيس عرفات 

  .لمستوطنات والحدود التعامل والتقاسيم واإشكاليات وغرق الطرفان في ،القوي المسيطر

 تقسيم مدينة القدس القديمة بين السيادة اإلسرائيلية المطالب أساسقدمت واشنطن اقتراحا على 

يهودية واألرضية  الاألحياءعلى  اإلسرائيلية والسيادة ، المسلمة والمسيحيةاألحياءالفلسطينية على 

ل الشيخ جراح ووادي الجوز  مث، من الحكم الذاتي للمناطق المحيطة وشكال الغربي،الحائطو

 وهذه ، قرب الحرم الشريفوإدارته ومجمع مستقل من المباني لعرفات ،وشعفاط وبيت حنينا

 لكل حي  من القوانين مزيج مختلف عليها ويطبق،المناطق ستكون منفصلة عن بعضها البعض

  . الفلسطينيةالدولة وستكون منفصلة عن باقي ىخراألومنطقة عن 
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 لم يقبلوا اإلسرائيليينن أ الرئيس عرفات في كامب ديفيد بأعلنفقد  ،ئين الفلسطينيينأما قضية الالج

 من قرار الجمعية العامة 11البند رقم ه  بحق العودة التي تضمنا ملتزم وعرفات بقي،بحق العودة

 بل اقترحت في كامب ديفيد عودة عدة آالف ، لم توافق على هذا المبدأإسرائيل وبالطبع ،194رقم 

 كما واقترحت  جمع الشمل ،إعادة كجزء من خطة ،من الالجئين فقط على مدى عشر سنوات

 األموال وهذا يشمل تعويض جزء من هذه ، خطة للتعويض بمبالغ مالية من المجتمع الدوليإسرائيل

 و لم يستطع الفلسطينيون قبول هذه ،لهجرة من الدول العربيةل إسرائيل اليهود الذين شجعتهم إلى

 ولكن الرئيس ، حيث اظهر عرفات التزامه والتزام السلطة بحق العودة،اإلسرائيليةقترحات الم

 الفلسطينيين إصرار ولهذا لم توضع آلية عملية للتوفيق بين ف بهذا االلتزام نوعا ما،كلينتون استخ

 أن أساس كلينتون على إدارة حيث عملت ، لقبول هذا الحقياإلسرائيلعلى حق العودة والرفض 

 . بينما الضفة الغربية وغزة بلد كل الفلسطينيين، بلد كل يهودي1967 قبل عام إسرائيلتكون 

  )2007 :86 - 82 ص،ياخيه(

 تبقى على مسافة بينها أنكان رئيس الوزراء اإلسرائيلي أيهود باراك يلح على الواليات المتحدة 

ذلك دون وساطة الواليات نه ال يمكن تحقيق أ لكنه سرعان ما أدرك ،وبين مفاوضات السالم

 اتفاقية نهائية إلى حيث كان الرئيس كلينتون متلهفا للتوصل ،المتحدة وتبين ذلك في كامب ديفيد

ن يتجهوا أ فشلت كامب ديفيد بإذا من الفلسطينيين ،  حيث كان قلقيتوج بها قبل نهاية فترة حكمه

 إلى األمور على دفع اًكنه كان عازم مما يعطل العملية السلمية ول، الدولة من جانب واحدإلعالن

 الرئيس الذي  يكون هوأنجل أمن  لنفسه ثإر كان الرئيس كلينتون يسعى لضمان وأيضا ،األمام

طيني اإلسرائيلي إلى نهاية  الفلسر من خمسين عاما على إيصال النزاعأكث وبعد ،أخيراتمكن 

  .سلمية
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وطوال سنوات حكمه كان مشددا على عملية  ،ولكن كان هناك إشكالية تصور بان الرئيس كلينتون

 في كامب ديفيد تظهر العقبات لذلك بدأت ،هايد على جوهر من التشدأكثر بشكل كبير ،السالم

  )2003  :416ص- 413ص، عبدوني( تتجه إلى األصعب واألمور

  

   جميع القضايا من كامب ديفيد أثناء المؤتمر األمريكي فيالموقف  4.1.1

 أما ، من نقطة قريبة من الطرفينالوقوفألمريكان  وحاول ا، وسطحلول فقد جاء على شكل 

  :المواقف والمقترحات فهي على النحو اآلتي

  :القدس 4.1.1.1

  تقسم إلى أربع مناطق جغرافية 

  .األحياء اليهودية في شرق المدينة داخل األسوار وخارجها تضم إلسرائيل وتكون تحت سيادتها - أ

  .خارج األسوار تحت السيادة الفلسطينيةاألحياء الفلسطينية - ب

 فيها تكون تحت السيادة اإلسرائيلي بفعل االستيطان ،األحياء المختلفة في شرقي المدينة - ج

  .المشتركة 

 أن تبقى في وضعها الحالي لمدة من الزمن على أو ،البلدة القديمة تكون تحت السيادة المشتركة -د

 مسيحية لالماكن إسالمية فلسطينية عربية بإدارة يسمح أن على يعود الطرفان للتفاوض بشأنها الحقا

  .المقدسة بالبلدة القديمة من القدس
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  :الدولة الفلسطينية 4.1.1.2

 الضفة أراضيمن % 95 بإسرائيل من الدولة الفلسطينية بان تعترف األمريكيكان الموقف 

 ، عاما15و10لمدة بين  إلسرائيل يؤجر جزء منها أنمن قطاع غزة على % 100 و،الغربية

 وفي حالة الخطر ،أجنبي جيش  اي حيث يحظر دخولها،وتكون الدولة الفلسطينية منزوعة السالح

 استخدام المجال اإلسرائيلية ويتاح للطائرات األردن على طول نهر اإلسرائيليةتنتشر القوات 

  )2000 :بن عبد العزيزا( .الجوي الفلسطيني

  : المعابر اآلمنة4.1.1.3

 طرق وأيضا ،باإلسرائيليين دون االحتكاك ،ظام شبكة طرق جديدة بين المناطق الفلسطينية والقدسن

  .هودية تضمن حرية تنقل المستوطنينللمستعمرات الي

  : الالجئون4.1.1.4

 ، منهماأللوف بعض إسرائيل وتأسف لذلك حيث تستوعب ، بمأساة الالجئينإسرائيل تعترف أن

 وتقديم التعويضات ، الفلسطينيةاألراضي ونصف مليون منهم في ،تعلى شكل لم شمل العائال

   .التمويل والتعويضفي   دورإلسرائيل ويكون ، جهاز تعويض وتوطينهمبإقامة لالجئين

  )2000 :بن عبد العزيز(

 كان يدقق في و ، حيث كان باراك غاضبا بشدة، وفلسطينياإسرائيلياولكن رفضت هذه االلتزامات 

 باراك خشي من فهم أن خصوصا ، خصوصا بما يخص القدس،األمريكيلموقف كل كلمة في ا

  .خضر لتقسيم القدسأ أمريكي ضوء بأنهالفلسطينيين لبند القدس 
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يات الوصول إلى حل واتفاق قل من أسبوع في كامب ديفيد أصبحت إمكانأ و،وبعد وقت من الزمن

 حيث زج بأولبرايت  األمامإلىرفين  يجد طريقة يدفع بها الطأن وكان كلينتون يحاول ضئيلة ،

 التفكير في القمة بإعادة ووزارة الخارجية األبيض من البيت األمريكي بدأ الطاقم  و،وروس وميلر

 حيث ضيق الوقت ؟ سيفعلونذام ما،تقييال األمريكي الطاقم أعاد وأيضا ،وحقيقة وجودها

 من الحجرات األصوات خروج لىإ أدى مما ، مراجعة المخططات والمسوداتوأيضا ،واعتباراته

 حزما في طرحه لمجموعة من االتفاقيات أكثرن يكون أ تطالب الرئيس كلينتون ب التياألمريكية

الرئيس  ن ذلك قد يعرض مصداقيةأ باألمريكي داخل الطاقم آخرون ولكن اعتقد ،وااللتزام بها

 وظهر ذلك ،قومي والخارجية الاألمنكلينتون للخطر حيث بدأ نوع من االنشقاق بين طاقم مجلس 

  ) 2006: 277ص،سويشر(.  اللحظات الممكنةأسوأفي 

كانت الحقائق السياسية لكل من كلينتون وباراك تؤثر على القمة حيث تجمع في ساحة رابين في 

حيث رئيل شارون، أ وكانت بقيادة ،فاوضات يحتجون على الم، متظاهرألف 150 من أكثر إسرائيل

 المتعددة األمريكيةومع المحاوالت ,  التنازلأو ،باراك يطالبونه بعدم التفاوض إلىبعثوا برسالة 

 وبدأت الخيبة تلتف ، الطرفينأمام األكبر كانت قضية القدس هي العائق ،لجسر الهوة بين الطرفين

  بمقر رئاسيوأغراه ،أخيرا وطلب الرئيس كلينتون عرفات ،األخرىعلى آمال كلينتون الواحدة تلو 

 ولكن الرئيس عرفات عارض ، جانب الحرم الشريفإلى ،داخل الحي المسلم في القدس مسور

وبعد ذلك تلقى .  المقدس في القدس اإلسالمي على الموقع اإلسرائيلية وعارض مبدأ السيادة ،ذلك

ا من  ستغسل يدهأمريكا أن من بينها ، لعدم تنازله في موضوع القدس،عرفات سيال من التهديدات

ن الواليات المتحدة ستجمد العالقات أ و،ن سيتحملون المسؤولية كاملةالم وان الفلسطينييعملية الس

 حول مدينة أفكاره كلينتون على أصر . مساعدة مالية الحقا أي سيجمد الكونجرس وأيضا ،الثنائية

 على الحرم اإلسرائيلية على السيادة أبدا ولم يوافق ، ولكن عرفات لم يوافق على ذلك،القدس
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مر أكثر األ مما يجعل ، حلقات نقاش دينيةىإلكانت النقاشات تتحول في معظم الجلسات  .لشريفا

 ان ولكن رفض الجانب صياغة مقترحاته بالنسبة للقدس،إعادةوعمل كلينتون على صعوبة، 

 وكان الرفض الفلسطيني على لسان صائب ، والمقترحاتاآلراء تلك واإلسرائيليالفلسطيني 

 واعترف بفشله عندما ، الجانبان البائسنكلينتو  حيث شكر،الردهذا  اًلينتون متوقععريقات وكان ك

 تظل الواليات المتحدة أن اتفق الطرفين على وأخيرا ". افشل خصوصا في هذاأن أحبال  " :قال

 من الطرفين في التشاور الوثيق مع كلينتون ، بحيث يستمر كٌلشريكا فاعال في البحث عن السالم

  )2006: 334ص- 330 ص،ريشسو( .يت في الفترة القادمةوأولبرا

 السياسة الخارجية األمريكية تجاه السلطة الفلسطينية وإسرائيل وموقف صعوبات 4.2

  :الرئيس كلينتون األخير

كان على ،  1993حينما تسلم الرئيس بيل كلينتون الرئاسة والسلطة من جورج بوش األب عام  

وهكذا جاءت إدارة كلينتون إلى السلطة بوالية ، حد كبيربوسط الشرق األعماله الخاص أجدول 

  .الفلسطيني – اإلسرائيلي النزاعراء شخصية متشددة بشأن آولم يكن لدى كلينتون ، واضحة

 ينن يكون على مسافة قريبة من الطرفوسنحت الفرصة للرئيس كلينتون في عدة حاالت أل

 الرئيس عرفات رئيس السلطة الفلسطينية ورئيس ة كلينتون على استضافعملت إدارة. عينالمتناز

 في حديقة البيت األبيض ، المبادئ أوسلو إعالن حيث وقعوا اتفاق،الوزراء اإلسرائيلي اسحق رابين

 حيث كانت تلك الحادثة من أهم مفاصل النزاع الفلسطيني ، العاصمة األمريكية،في واشنطن

 وهما واإلسرائيلي الفلسطيني ينئيس كلينتون والزعيم وال ينسى العالم أبدا صورة الر،اإلسرائيلي

  . يتصافحان
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 عليه  وبناء، حيث تحول من وسيط إلى شريك في عملية السالم،فقد تقدم أكثر وأما الدور األمريكي

 للمساعدة ،عين الرئيس كلينتون العديد من األشخاص الذين لديهم خبرة ومعرفة في الشرق األوسط

  .صراع الصعبفي إيجاد حل لهذا ال

ينسب إلى الرئيس كلينتون النجاح في تحريك عملية السالم في الشرق األوسط وذلك لعدة أسباب 

 حيث أن ذلك ، توقيع اتفاقية أوسلوت مناسبة تم،قل من عام من استالمه الحكمأنه خالل أمنها 

 ،ي الشرق األوسطاالتفاق قد عدل العديد من الجوانب والتفاصيل المعينة في السياسة األمريكية ف

 متعددة لكي تجني الثمار من عملية أوسلو في الشرق جهاتوعليه تحركت واشنطن سريعا على 

  .األوسط

 العديد من ان ف، في صميم الصراع العربي اإلسرائيلي أن المسألة الفلسطينية كانت دائماًمعو

 مع العديد من متصل و على مدى واسع عالجت بشكل متسق تلك المسألة،متحدةسياسات الواليات ال

 وهذا لخدمة تقدم السياسة الخارجية األمريكية في الشرق األوسط باالرتكاز على ،القضايا العربية

  )1996. 325- 305 ص،سليمان( .النزاع الفلسطيني اإلسرائيلي

لى طول فترة الرئيس بيل لقد كان هناك تحركات أمريكية تجاه الفلسطينيين واإلسرائيليين ع

 و ،ينيين واإلسرائيليينفقد كانت الواليات المتحدة حاضرة في المفاوضات بين الفلسطكلينتون، 

  .دخلت أيضا في العناوين التفصيلية كأمور المفاوضات والالجئين والقدس والحدود

 وكانت هناك العديد ،عديد من األوقاتل في ازداد صعوبة تكانت المفاوضات الفلسطينية اإلسرائيلية 

 وكانت هناك محاوالت من الرئيس بيل كلينتون لدفع عملية ،األمريكية الحتواء ذلكمن المحاوالت 

  .السالم والمفاوضات
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 ال سيما عناد رئيس الوزراء اإلسرائيلي ،اصطدمت محاوالت كلينتون في العديد من اإلشكاليات

اقية حيث جاءت تلك االتف"  ريفريوآ "مفاوضات ومرت تلك الفترة حتى الوصول إلى ،نتنياهو

 وكانت تلك االتفاقية بمثابة مذكرة ، والمفاوضات الفلسطينية اإلسرائيلية،نتيجة توقف عملية السالم

  ، حول مجمل القضايا  الشائكة بين الطرفين،تفاهم هدفها حل الخالفات التي نشبت بين الجانبين

 ذكرها في فصول  التي باءت بالفشل لعدة أسباب تم، وصل األمر إلى مفاوضات كامب ديفيدأن إلى

  .سابقة

  : على الرئيس كلينتون العديد من األخطاء في تعامله مع الملف الفلسطيني اإلسرائيلييؤخذو

 ، مع وجود بعض االنجازات بذلك،استثمار معظم ثقله في صنع السالم في نهاية فترة إدارته - 1

ن الفشل الدبلوماسي في  مُليخ لكنه لم ،وكان قريب من تحقيق السالم بين العرب واإلسرائيليين

 . حيث كانت دبلوماسيته غير مؤثرة وغير فعالة،بعض األحيان

 

 خصوصا إن فترة ، لصنع السالمواالستراتيجيات كلينتون االنتظام كان ينقص الرئيس بيل - 2

 .كمه كانت بمثابة بيئة مثالية لذلك خصوصا بوجود رئيس الوزراء اإلسرائيلي اسحق رابينح

 تماما بقناة سرية أنجزت اتفاق أوسلو عام ملماًنه لم يكن أرئيس بيل كلينتون يؤخذ على ال - 3

 ويعلل ذلك بأنه أعطى المسار السوري ،ه مع أن االتفاق وقع في واشنطن وبحضور،1993

 .اإلسرائيلي األولوية عند دخوله البيت األبيض

كلينتون للبحث عن  أعطيت فرصة أخرى لطريق بيل ،1999 باراك عام يهودأعندما انتخب - 4

 لكن أمريكا فشلت في بناء هذه الفرصة لسبب طموح الرئيس بيل كلينتون أن يسعى في ،سالم شامل

 . وفي نهاية العام إلى اتفاق فلسطيني إسرائيلي، إلى اتفاق سوري إسرائيلي2000بداية العام 
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في عملية السالم ال أن أمريكا شريك مثل الكاتب الصحفي إبراهيم حميدي  ين الباحث منبعض يرى

  :يمكن االستغناء عنه ألسباب عدة أهمها 

  .الصراعالذي يدور بينهم قلب  الخلل في التوازن القائم بين الفلسطينيين واإلسرائيليين

  )2008: حميدي( 

 ،فقد كانت مهمة، 2000\12\30 بيل كلينتون التي طرحها بتاريخ ئيسأما بالعودة إلى أفكار الر

فترته  حيث كانت األفكار بمثابة الخطوة األخيرة في ، في آخر فترة حكمهحتى لو أنها جاءت

 بجانب الرئيس كلينتون ت وفي هذا التاريخ حضر. حل النزاع الفلسطيني اإلسرائيليرئاسية بهدفال

نيس روس ي د،وزيرة خارجيته مادلين أولبرايت ومستشاره لألمن القومي وأعضاء فريق السالم مثل

 وأيضا كان ، وطاقم الخبراء والمستشارين القانونيين،كان هناك الوفد الفلسطيني حيث ،وآباديستا

  .هناك الوفد اإلسرائيلي

 رفض بعدها أي نقاش وكانت األفكار على ،ن دقيقةي على مدى عشرتتلىوكانت أفكار بيل كلينتون 

  :النحو التالي

سعينات في المئات أي بين  التاعتقد كلينتون الحل ينبغي أن يكون بحدود أواسط  :األرض - 1

 حيث تضم أراض من قبل إسرائيل ينبغي التعويض من أراضي الضفة الغربية ،) %96و 94%(

  ممر امن دائم وأيضا ينبغي،باإلضافة إلى ترتيبات متعلقة باألراضي مثل%) 3- 1(عنها بتبادل 

لى انه يتوجب على  وأكد ع، أن يدرسا تبادل أراض مستأجرة لتلبية احتياجات كل منهمافينللطر

 .اآلتيةالطرفين أن يطورا خريطة تنسجم مع المعايير 

  .من المستوطنين في كتل80% - 

  .لتواصل الجغرافي ا- 

  .تقليص المناطق التي يتم ضمها إلى الحد األدنى - 
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 ال يمكن سحبه إال بموافقة الطرفين كما ينبغي إلسرائيل بان ،ويكمن في وجود دولي : األمن - 2

مع وجود " محطات إنذار إسرائيلية" جل اإلنذار المبكر أث محطات في الضفة من تحتفظ بثال

 وأيضا إعادة االنتشار اإلسرائيلي حالة الطوارئ وهذه الحالة ،ارتباط فلسطيني من اجل االتصال

 . وعليه تعلن حالة الطوارئ،من إسرائيل وهذا بسبب أي خطر ماأتهدف في المحافظة على 

 ،ن المناطق العربية ستكون فلسطينيةأن المبدأ العام بأفقد طرح كلينتون ب: ونالقدس والالجئ - 3

 واقترح بإيجاد وسيلة ، وهذا ما سيطبق على المدينة القديمة المقدسة،واليهودية تكون إسرائيلية

 على مسألة الحرم القدسي  كلينتونوأضاف،  من الطرفينٍلإلظهار االحترام للمعتقدات الدينية لك

 أما بالنسبة لإلسرائيليين فانه سيحترم ،ستكون السيطرة الفعلية للفلسطينيين على الحرم ابأنه

المعتقدات اليهودية وإيجاب وجود مراقبة دولية لتوفير الثقة المتبادلة وأيضا السيادة اإلسرائيلية على 

ام صارم من ون بأنه سيكون التز كما وأورد كلينت، والساحة التي تعتبر جزءا منه،الحائط الغربي

 . الطرفين بعدم القيام بأي عمليات حفر أسفل الحرم القدسي أو من وراء الحائط الغربيكال

اعتقد كلينتون بان إسرائيل مستعدة باالعتراف بالمعاناة المعنوية والمادية التي تعرض : أما الالجئون

 للمجتمع الدولي في  وبالحاجة إلى تقديم المساعدة،1948لها الشعب الفلسطيني نتيجة حرب عام 

 ،وينبغي إنشاء لجنة دولية لتنفيذ كل الجوانب التي تنجم عن ذلك االتفاق مثل. معالجة المشكلة 

 لمساعدة  دولياًن تقود جهداًأن الواليات المتحدة مستعدة ألالتعويض وإعادة التأهيل واستعد كلينتون ب

 .الالجئين

 . والتعاطي مع حق العودة  في كيفية التعامل هناولكن المشكلة األساسية

 وعليه سيكون من الصعب على القيادة ،نه من يفهم تاريخ القضية الفلسطينية، أوأورد كلينتون

الوقت لم يكن باستطاعة الجانب اإلسرائيلي أن   وفي نفس،الفلسطينية التخلي عن مبدأ حق العودة

لج  أي يجب أن يعاليهودي للدولة ،نه تغيير الطابع ا والذي من شأ،يقبل بأي إشارة إلى حق العودة
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 وحل كلينتون يكون منسجما مع مقاربة الدولتين التي قبلها الطرفان كوسيلة ، الطرفيناحتياجات كال

 كوطن إسرائيل ودولة ، وهي دولة فلسطين كوطن للفلسطينيين،إلنهاء النزاع الفلسطيني اإلسرائيلي

فلسطينية مع قبول إسرائيل عودة القليل من  أي سيكون حق العودة لألراضي ال،للشعب اليهودي

  .الالجئين الفلسطينيين إلى دولة إسرائيل بعد موافقتها على ذلك

 أن يعترف الجانبان بحق الالجئين الفلسطينيين في : وهما، على ذلك اقترح كلينتون بديلينوبناء

 ،العودة إلى وطنهم الجانبان كالهما بحق الالجئين في يعترف والثاني أن ،العودة إلى فلسطين

  .وسيحدد االتفاق تنفيذ هذا الحق بطريقة تتوافق مع الحل القائم على أساس دولتين

 وهي دولة ،نقاط في العودة وسيعرض على الفلسطينيين خمسة ،وسيوضح االتفاق خمسة بنود كما

الدولة  إعادة تأهيل في و ومناطق في إسرائيل ستنقل إلى فلسطين ضمن تبادل األراضي فلسطين ،

 وهذا سيتم باعتماد إسرائيل سياسة ة ثالثة أو اإلدخال إلى إسرائيل ، إعادة توطين في دولوالمضيفة 

وهذا قرار إسرائيلي سيادي يجب االتفاق " استيعاب بعض الالجئين " بموجبها سيتم االستيعاب 

  .عليه

  .أما إنهاء النزاع - 4

سيتم تنفيذها بناء على ) 338-242(ن بان القرارات فقد اقترح رئيس الواليات المتحدة بيل كلينتو  

 واعتقد بان مجمل االتفاق العادل والدائم يعطي الشعب الفلسطيني القدرة على تقرير ،ما سلف

 ، ومعترف بها من المجتمع الدولي، سيادة قابلة للحياة ذات دولة و،لى أرضهمصيره ومستقبله ع

اآلخر فان وأيضا وعلى الجانب . ياة جديدة لالجئينة على الحرم وحوعاصمتها القدس مع السياد

نية  مع الحفاظ على الروابط الدي حقيقياًاالتفاق سيعطي إلسرائيل نهاية حقيقية للصراع وأمناً

 وهذه ، واالعتراف بالقدس أيضا عاصمة إلسرائيل، إلسرائيلمن المستوطنين%80 وضم ،المقدسة

  بالغ فقد طرح هذه األفكار بعد جهد،واليته الرئاسية الثانيةهي أفكار الرئيس بيل كلينتون قبل نهاية 
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 حيث طرح ،وبعد ثماني سنوات من السياسة الخارجية األمريكية تجاه الفلسطينيين واإلسرائيليين

 وطلب انه إذا كانت ،هذه األفكار وأوصى بان تعرض على القيادتين الفلسطينية واإلسرائيلية

 من بلهما األسبوع المقبللى واشنطن على أساس هذه األفكار فسيتقن للمجيء إالقيادتان مستعدتي

 فسأكون قد مضيت في األمر إلى ابعد ، وان لم يكونا مستعدينة على حد كٌل2000- 12- 30تاريخ 

  .ما استطيع

ترك أمعي أيضا عندما   وإنما تذهب،هذه أفكاري إذا لم تقبل فإنها لن تظل على الطاولة فحسب

  ) 2000 :يتونة للدراسات واالستشاراتمركز الز( .منصبي

  

   الردود على مقترحات الرئيس بيل كلينتون 4.3

  : تحفظ الجانب الفلسطيني تجاه مقترحات كلينتون4.3.1

ن المقترحات األمريكية من شأنها أن تقسم  فقد اعتبر بأ، وبعث برسالة التحفظات موضحا األسباب

 أو ، تصل بينها طرق للعرب فقط،ث كانتونات منفصلة أو ثال،الدولة الفلسطينية إلى ثالث مناطق

 واعتبر المقترح ، وأيضا تحفظ على القدس، األمر الذي سيهدد حيوية الدولة، فقطلإلسرائيليين

 وأما بالنسبة ، أو ببقية فلسطين، من جزر غير متصلة يبعضهااًاألمريكي بأنه يجعل القدس عدد

ي المقترحات بأنها إجبار على التنازل عن حق عودة لحق العودة فقد اعتبر الجانب الفلسطين

 وال تتناول ،ن المقترحات ال تقدم ترتيبات أمنية فاعلة بين الفلسطينيين واإلسرائيليينأ و،الفلسطينيين

 للمطالب اإلسرائيلية اً واعتبر المقترحات تجاوب،األمور ذات األهمية األخرى للشعب الفلسطيني

  . وبالتحديد الدولة القابلة للبقاء،سطينية األساسيةبينما يتجاهل الحاجة الفل
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 ،واعتبر الجانب الفلسطيني أن المقترح األمريكي ألراضي الدولة الفلسطينية لم يقترن بخرائط

  . وبين ضمان التواصل الجغرافي،وعليه من الصعب التوفيق بين النسبة المقترحة

 تعترف ضمنا بالسيادة اإلسرائيلية تحت ن مقترحات كلينتونواعتبر الجانب الفلسطيني أيضا بأ

  .الحرم 

ا  وهن، مواطن لالجئينةحات اقترحت خمس أن المقتر،والتحفظات الفلسطينية على مبدأ الالجئين

 ، التسوية الشاملة لالجئين والذي يعد أساس، )194(ة استذكر الجانب الفلسطيني قرار األمم المتحد

  .ما كانت وليس إلى مكان آخر نص على عودتهم إلى بيوتهم حيثوالذي ي

واعتبر  ،ها لحاالت الطوارئؤ المقترح إنشاة على مراكز اإلنذار الثالث أخرىهناك تحفظاتو

 وأيضا يغفل ،الجانب الفلسطيني أن المقترحات األمريكية تجاهلت العالقات المستقبلية بين الشعبين

 والعالقات ،ناجمة عن االحتالل والتعويض عن اإلضرار ال،اإلشارة إلى وضع المياه والبيئة

  .االقتصادية المستقبلية وغيرها من الشؤون الثنائية بين الدولتين 

 ) 2001 :مؤسسة الدراسات الفلسطينية(

  :  الموقف اإلسرائيلي من المقترحات4.3.2

 فقد عرض قطاع غزة وأجزاء من الضفة الغربية ،في السابق كما هو اإلسرائيلي الموقف بقي 

 ومعظمها في القدس ،ن صحراء النقب نظير مقابل اإلبقاء على أهم التكتالت االستيطانية ماًوشطر

  .الشرقية 

   .أما مسألة القدس فقد اقترحت إسرائيل إشرافا إسالميا على أهم األماكن المقدسة في القدس القديمة

  .ينيينأما موضوع الالجئين فقد عرضت فقط المساهمة في صندوق المساعدة لالجئين الفلسط
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لن "  الذي كان يخوض حملته االنتخابية ، باراكايهودوقد قال آنذاك رئيس الوزراء اإلسرائيلي 

نه ال أوقال أيضا ردا على مقترحات كلينتون " نتفق على أي شيء قبل االتفاق على كل شيء

 وأيضا فشل ، وهكذا فشلت جهود كلينتون،يستطيع إلزام حكومته بأفكار من خارج المفاوضات

باراك باالنتخابات لصالح ارئيل شارون ، واندلعت االنتفاضة الثانية وعلل اندالع االنتفاضة الثانية 

   )  الموقع االلكتروني،BBC Arabic: 2007( .نتيجة لفشل المفاوضات والمحادثات في كامب ديفيد 

سباب التي سلف  جهوده بالفشل لألباءت ،ي بذلها الرئيس بيل كلينتونوهكذا وبتتابع الجهود الت 

 ومن ناحية ، وعليه كانت من أهم الفترات في تاريخ الصراع العربي اإلسرائيلي من ناحية،ذكرها

 والعديد ، كبير وكان هناك ثقل سياسي أمريكي،أخرى من أهم فترات النزاع الفلسطيني اإلسرائيلي

 الواليات المتحدةفت عليها  وعقد المؤتمرات التي أشر،من المبعوثين إلى الفلسطينيين واإلسرائيليين

الح اليميني المتشدد  وهزم باراك في االنتخابات لص، واندلعت االنتفاضة الثانية، بالفشلباءتولكن ،

  .رئيل شارونأ
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  :الخاتمة والخالصة

 أهمها ولكن معظم التعريفات التقت في عدة نقاط من  ،األمريكية الخارجية تعدد تعريف السياسة  

 السياسية واالقتصادية والثقافية والدفاعية والعسكرية ،  ومصالحها الواليات المتحدةفأهداتحقيق 

 ، القومياألمن وزارة الخارجية ومجلس أهمها  ، لتحقيق تلك السياسةأدواتوعليه البد من 

 والرئيس لديه مساحة في تسيير السياسة ، مؤسساتيةاألمريكية السياسة أن حيث تبين ،والرئيس

نه يتعرض لضغوط ومؤثرات داخلية من مجموعات اللوبي أ إال اً العب قوي ومؤثرألنه الخارجية

 وهذا اثر على الرئيس ودوره في التعامل مع سياسات ،ومجموعات المصالح واالهتمامات الخاصة

   .األمريكية ال سيما السياسة الخارجية ، المختلفةأمريكا

 سياسة اإلسرائيلي تجاه النزاع الفلسطيني ريكيةاألموعلى مر التاريخ كانت السياسة الخارجية 

 بوصفها الحليف القوي للواليات المتحدة وعلى هذا تعامل مع معظم رؤساء ،إلسرائيلداعمة 

 ، حيثالواليات المتحدة مع قضية النزاع الفلسطيني اإلسرائيلي وقبلها الصراع العربي اإلسرائيلي

 حتى لو اختلفت معها في بعض ، للواليات المتحدة هي الحليف القويإسرائيلتعاملت بمبدأ أن 

 حتى افتتح فترة رئاسته باإلشراف على نالقضايا ، إلى أن جاءت فترة حكم الرئيس بيل كلينتو

  . بين الفلسطينيين واإلسرائيليين "أوسلو" المبادئ إعالن توقيع اتفاق

هيد لطرفي النزاع للبدء  تولى رئاسته للتمأن خطوات تمهيدية منذ نكان للرئيس بيل كلينتو

، كان هناك العديد من  إلى اتفاق يحقق السالم بينهمافينر توصل الطأن من شأنها التيبالمفاوضات 

 األذى بمسار المفاوضات التي أشرفت عليها إدارة ألحقتالجوالت والصعوبات والعوائق التي 

 67 عام المحتلة األراضيعلى  ومن هذه العوائق استمرار بناء المستوطنات ،نالرئيس بيل كلينتو
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 ومع بداية فترة حكمه نكلينتو والثوابت الفلسطينية ، ولكن الرئيس بيل بالمبادئوالتمسك الفلسطيني 

  . بناء ثقة بين الطرفين إلى خلق بيئة مالئمة للسالم وعن الحاجة أهميةبقي يتحدث عن 

م السياسي واالستثمار الدبلوماسي  في المفاوضات دورا بارزا من ناحية الدعاألمريكيكان الدور 

 تعلمت نكلينتو بيل إدارة أن خصوصا ، على طرف واحدأو ،أحياناوالضغط على طرفي النزاع 

 الملفات التي أصعب والذي ما زال من ،من الحكومات السابقة كيفية التعامل مع هذا الملف الصعب

لسالم التي تشرف عليها الواليات  ، ومع ذلك تعثرت عملية انكلينتوسيتعامل معها الرئيس بيل 

 بشكل ان تنمووإسرائيل األمريكية ولكن بقيت العالقات بين الواليات المتحدة ،المتحدة عدة مرات

 وهذا يعود ، العالقاتإطار الذي شكل نقطة نوعية كبيرة في األمر ،كبير ومتصاعد في تلك الفترة

   . األمريكي داخل المجتمع إلسرائيلالمؤيد  النفوذ إلى

 على عقد العديد من االجتماعات نكلينتو الرئيس بيل بإدارة األمريكيةعملت الواليات المتحدة 

 نكلينتو وفي النهاية انحصر الرئيس بيل ،والمؤتمرات واللقاءات من اجل تجاوز المسائل المعقدة

عامل مع  والذي بدا واضحا صعوبة الت،2000 فترة حكمه الثانية بعقد مؤتمر كامب ديفيد أواخر

 تغيير إلى أدى وهذا ، الجوالت تفاوضيا في منتجع كامب ديفيدأصعب حيث كان ،أمريكيا ينالجانب

 حل حتى لو كان  أو توقيع اتفاقإلى ين ولم ينجح في اخذ الجانباألمريكي الرئيس آمالوهبوط 

  .ع  تجاه السالم بين طرفي النزاوأرائه رؤيته األمريكي خصوصا بعد طرح الرئيس ،مؤقتا

 الفلسطينية وهي بمثابة شهر األمريكية فترات العالقات أهم من نكلينتوكانت فترة حكم الرئيس بيل 

 العديد األمريكية حيث قدمت الواليات المتحدة ،ل وتناغم مع االختالفات في عدة نقاط ومسائلعس

دات تقدم من وكانت تلك المساع) المؤسسات غير الحكومية ( عن طريقمن المساعدات للفلسطينيين

شكل ب وكانت تسلم ، الواليات المتحدة مباشرةإشرافجل االعمار والبناء والتنمية وكانت تحت أ
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 ، حيث كانت تسلم تلك المساعدات للمؤسسات غير الحكومية، ومن زاوية الدعم التطويري،منح

 وكان ،طاألوسوكانت هذه المساعدات وهذا الدعم مشروط بالتجاوب مع عملية السالم في الشرق 

 حتى يكون هناك تناغم مع المساعي وأيضا  ،اإلنسانية النواحيمعظم هذا الدعم يقدم من اجل 

  .اإلسرائيلي حل مع الطرف إليجاد األمريكية

 لم يكن أي مباشرة الفلسطينية لم تكن تدعم ميزانية السلطة نكلينتو فترة الرئيس بيل أناستنتج 

 الجهات غير إلى كانت تذهب وإنمالفلسطينية مباشرة  ميزانية السلطة اإلى أموالهناك ضخ 

 ووكالة  المتحدةاألمم كان هناك مساعدات تقدم بواسطة وأيضاالحكومية  من اجل القيام بالمشاريع 

  .  من اجل مساعدة الالجئين الفلسطينيين ) UNRWA( غوث وتشغيل الالجئين 

 ، من ناحية الدعم المالي والمساعداتنوكلينت من فترة حكم الرئيس بيل  ومفارقةوهناك استغراب

لم تدعم  أنها إال واألمريكيين فترات الوفاق بين الفلسطينيين وأفضل أهمالن تلك الفترة تعتبر من 

 فترة حكم الرئيس أي ،نكلينتو بعكس الفترة التي تلت حكم الرئيس بيل  بشكل مباشرميزانية السلطة

االبن لم تكن بدرجة الوفاق والعالقات الجيدة بين  فترة بوش أن مع العلم ،جورج بوش االبن

 بطريقة مادياً الفلسطينية كانت تدعم السلطة ، فترة بوش االبنأن إال ،واألمريكيينالفلسطينيين 

  : سببين رئيسيينإلى  الفترات السابقة وهذا يعود برأي الباحث ونوعا ما جيدة بالمقارنة مع،مباشرة

 والية بيل نهاية  الغربية مدن الضفةآنذاك ارئيل شارون اإلسرائيلي اجتياح رئيس الحكومة :األول

 تامة ولم يكن أمريكية وبداية والية بوش االبن ولم تكن تلك االجتياحات تلقى موافقة نكلينتو

 نفسها في األمريكية وعليه وجدت الواليات المتحدة ،باستطاعة بوش االبن منع شارون من ذلك

 لذلك ، توقيف ذلكتها وعدم مقدر، واالنتفاضةاتن االجتياحم الرضاموقف غير محدد بين عدم 

 مباشرة من اجل الحفاظ على مستوى معين من باألموالوجدت المخرج في دعم السلطة الفلسطينية 
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 وان الواليات المتحدة لم تكن ترغب بانهيار ، مستقبليااألقل التدخل على تهاالمصداقية واستطاع

  .السلطة الفلسطينية

 ، دعم السلطة الفلسطينية مباشرة فترة بوش االبنإلى الواليات المتحدة االذي دع:  السبب الثانياأم

 الدكتور سالم فياض بالموافقة على تولي منصب وزير المالية في السلطة إقناعهو النجاح في 

حية، ومن  ومهنية هذا من نا ومصرفية وادارية لما يتمتع الدكتور فياض من خبرة مالية،الفلسطينية

، وعليه األوروبيون وحتى األمريكيةلدى الواليات المتحدة  شفافيةالمصداقية وناحية ثانية يتمتع بال

  .تمت مساعدة خزينة السلطة الفلسطينية باألموال والدعم المباشر

 فال يوجد مقارنة نهائيا بالدعم ،نكلينتو بيل  الرئيس فترة حكمإلسرائيل الدعم المالي والمادي أما

 نمت بشكل كبير اإلسرائيلية األمريكية العالقات أن سلفُأ وكما ألنهلمقدم للسلطة الفلسطينية ا

 الحليف القوي للواليات المتحدة في الشرق إسرائيل أن ومن ناحية ثانية ،ومتسارع في تلك الفترة

اللوبي  نفوذ ىإل عالميا وهذا يعود األمريكية للمساعدات األكبر المتلقي إسرائيل وهذا جعل ،األوسط

 إسرائيل ، وعليه حصلت اإلسرائيلية األمريكية وطبيعة العالقة ، داخل الواليات المتحدةاإلسرائيلي

 أن خصوصا ،على دعم كبير جدا لشتى المجاالت الدفاعية واالقتصادية واالجتماعية والعسكرية

 وهي تطال مجاالت ،عها تعتبر عالقات استثنائية وفريدة من نواإلسرائيلية األمريكيةالعالقات 

 ، في العديد من القضايااألمريكية من دعم الواليات المتحدة إسرائيل وعليه استفادت ، كافةالحياة

  .بأسره بل والعالم العربي اإلسرائيليالسياسية خصوصا النزاع الفلسطيني 

صيل الدقيقة  حاول الخروج بمقترحات ومواقف شملت التفانكلينتووفي نهاية فترة حكم الرئيس بيل 

وكانت تلك الخطوات  ، استثمر معظم ثقله في صنع السالم حيث،بين طرفي النزاع في كامب ديفيد

واألمن والقدس   مثل األرض، تناولت المسائل الحساسة والصعبةألنها ،والمقترحات مهمة جدا
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 على بينن هذه المقترحات والحلول قوبلت بالرفض والتحفظ من الجاأن إال ،والحدود والالجئين

 تجاه األمريكية وهذه األفكار طرحت بعد جهد ثماني سنوات من السياسة الخارجية ،معظم بنودها

 محبطا من التعنت والرفض والتحفظ  أخيران وقال الرئيس بيل كلينتو،واإلسرائيليين الفلسطينيين

  "ا اترك منصبي ل على الطاولة وإنما تذهب معي أيضا عندمظ لم تقبل فإنها لن تإذاهذه أفكاري "

 األمريكية ثماني سنوات من تاريخ السياسة الخارجية ر عبنوهكذا مرت فترة الرئيس بيل كلينتو

 وترك بيل ، حل نهائيإلى وقضية في العصر الحديث دون التوصل ،تجاه أصعب واعقد نزاع

 وهذا ، وأكثر عقدت األمور أكثراً منصبه تاركا خلفه االنتفاضة الفلسطينية الثانية وحربنكلينتو

 بإيجاد حل يرضي طرفي ن وفشل الرئيس بيل كلينتو،سببه فشل المفاوضات في كامب ديفيد

   .النزاع
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  التوصيات

 ت وإيضاحها ومحاوله الحصول على البيانات وربطها بالتفاعالاألمريكيةإن تتبع المساعدات 

مر مهم في سير السياسة الخارجية  وهو أ، وفيه العديد من المسائل الحساسة،السياسية ألمر مهم

 وعليه أوصي بالعديد من الدراسات التي تخص المساعدات والمنح الخارجية األمريكية األمريكية

 للدول وما األمريكية وأيضا أوصي بتتبع المساعدات ،المقدمة للدول العربية وفي كيفية وصولها

كما وأوصي  .؟ وما هو مردودهايم الدعم المالي والكيفية التي تتعامل بها أمريكا في تقد،الفائدة منها

 األمريكية وتكملة الموضوع بتتبع المساعدات ،األمريكيةبتكملة هذه الدراسة من طالب الدراسات 

  .نخالل الفترات التي تلت فترة حكم الرئيس بيل كلينتو

 لمساعداتلقية لتلدول المالوضع المادي لوأيضا ال بد من العمل على دراسات وأبحاث تناقش 

األمريكية، وكيف يمكنها االستمرار بدون هذه المساعدات في حال أوقفت، وقياس ذلك على دولة 

  . إسرائيل والسلطة الفلسطينية
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  1ملحق رقم 

 أرسلت بتاريخ الشؤون الثقافية– القدس – األمريكيةالقنصلية - يفيان عبدا هللارسالة إلى ف

25/3/2010  

Dear Ms Vivien G Abdullah, 

My name is Attallah Mattawa (Palestinian Authority ID No (********1 ) 

 I am a postgraduate student at AL-QUDS University, Institute of Area Studies, 
American Studies Track, currently working on my MA Dissertation entitled "U.S. 
Foreign Policy and the Israel-Palestinian Conflict under the Administration of 
President Bill Clinton: Negotiations and Finance", focusing on the relationship (if 
any) between the reported fluctuations in the Israel-PLO negotiations process during 
the two-terms of President Clinton's tenure in office and increases (or otherwise) in 
US economic support (in finance and/or in kind) to either one or both of the two 
negotiating parties. My academic Supervisor is Professor Uri Davis.  

I would be grateful if you were able to assist me in locating any information and/or 
schedules relevant to the value of financial support offered by the US to any one or to 
both negotiating parties in the period above, as well as advise me further how and 
where to go to get additional relevant data. 
Many thanks  
Wishing you a good day 

Atallah 

Atallah Muttawa 

Hizma-Jerusalem 

Palestinian Authority 

Palestine 

Cellular tel no: (*********) 

PS My English language writing skills are limited. I was assisted with the drafting of 
this letter by my academic Supervisor. 

 

 

                                                            

  ات ألنها شخصية تعني إخفاء البيان(*******)إشارات  1
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  2الملحق رقم 

  .28/3/2010القدس ، أرسلت بتاريخ –رسالة إلى القنصلية األمريكية 

Dear  
uscongenjerusalem@state.gov 

 
My name is Attalla Mutatwa (Palestinian Authority ID No **********1 ). I am a 
postgraduate student at AL-QUDS University, Institute of Area Studies, American 
Studies Track, currently working on my MA Dissertation entitled "U.S. Foreign 
Policy and the Israel-Palestinian Conflict under the Administration of President Bill 
Clinton: Negotiations and Finance", focusing on the relationship (if any) between the 
reported fluctuations in the Israel-PLO negotiations process during the two-terms of 
President Clinton's tenure in office and increases (or otherwise) in US economic 
support (in finance and/or in kind) to either one or both of the two negotiating 
parties. My academic Supervisor is Professor Uri Davis.  

I would be grateful if you were able to assist me in locating any information and/or 
schedules relevant to the value of financial support offered by the US to any one or to 
both negotiating parties in the period above, as well as advise me further how and 
where to go to get additional relevant data. 
Many thanks  
Wishing you a good day 

Attallah 

Attallah Muttawa 

Hizma- Jerusalem 

Palestinian Authority 

Palestine 

Cellular tel no: (**********) 

Email address: atone564@hotmail.com 

PS My English language writing skills are limited. I was assisted with the drafting of 
this letter by my academic Supervisor. 

  

                                                            

  تعني إخفاء البيانات ألنها شخصية*******)  (  إشارات 1
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  3الملحق رقم 

 أرسلت بتاريخ أبيب في تل األمريكيةفي السفارة ) USAID(رسالة إلى مكتب 
5/4/2010.  

Dear  
wbg@usaid.gov 
 
  
My name is Atallah Muttawa (Palestinian Authority ID No (1*********)  
I am a postgraduate student at AL-QUDS University, Institute of Area Studies, 
American Studies Track, currently working on my MA Dissertation entitled "U.S. 
Foreign Policy and the Israel-Palestinian Conflict under the Administration of 
President Bill Clinton: Negotiations and Finance", focusing on the relationship (if 
any) between the reported fluctuations in the Israel-PLO negotiations process during 
the two-terms of President Clinton's tenure in office and increases (or otherwise) in 
US economic support (in finance and/or in kind) to either one or both of the two 
negotiating parties. My academic Supervisor is Professor Uri Davis.  

I would be grateful if you were able to assist me in locating any information and/or 
schedules relevant to the value of financial support offered by the US to any one or to 
both negotiating parties in the period above, as well as advise me further how and 
where to go to get additional relevant data. 
Many thanks  

Wishing you a good day 

Attalla 

Attalla Muttawa 

Hizma- Jerusalem 

Palestinian Authority       Palestine 

Cellular tel no: (*********) 

Email address: atone564@hotmail.com 

PS My English language writing skills are limited. I was assisted with the drafting of 
this letter by my academic Supervisor. 

 

  
                                                            

  تعني إخفاء البيانات ألنها شخصية*******)  ( إشارات  1
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  4ملحق رقم 

  

  

    



 84

  

 

  

  

  

  

  

  



 85

  تقارير الرسالة

  " 1"تقرير رقم 

  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  االثنين:   اليوم 

  2009-12-28:  التاريخ

  11.00:  الساعة

  "بكدار" المجلس االقتصادي الفلسطيني للتنمية واالعمار لقاء ملخص

السيد محمد "  ر بكدا" والتخطيط والتطوير في واإلداريةمساعد للشؤون المالية لقاء مع  الوكيل ال   
  "  احمدأبو" عوضأبو

 أعاله بالتنسيق المسبق من قبل الدكتور اوري ديفيس تم اللقاء في الموعد والتاريخ المسجل 
   .وبحضور الدكتور اوري ديفيس وتم اللقاء في مبنى بكدار رام اهللا

 التي قد ماتالمعلو الهدف من أوري الدكتور وأوضحبعد التعريف والسالم  تم شرح سبب الزيارة 
  .نشراتل بكدار في تزويدنا بالمعلومات واةخدمة رسالة الماجستير ومدى أهمينكتسبها من الزيارة و

 للسلطة الفلسطينية تم األمريكي  بعد الحديث عن أمور الدعم المالي وخصوصا الدعم المالي 
 أرشادناديث تم  بعض الكتب ومن خالل الحوإهداءنا ثالث نشرات دورية  تنشرها بكدار إعطائنا

 من مكان ومركز من اجل خدمة الموضوع حيث قام أكثر إلى عوض أبومن قبل السيد محمد 
باالتصال والتنسيق لنا مع المكتب المتخصص لشؤون الالجئين في منظمة التحرير مع السيد سعيد 

 التخطيط  وزارةإلى إرشادنا  تموأيضا أعاله من التاريخ أسبوعسالمة  حيث تم تحديد موعد بعد 
   وقيمة في اخذ المعلومات التي تهم رسالة الماجستير أهميةووزارة المالية لما لها من 

 ديفيس انه قد حصلنا على معظم أوري وبعد انتهاء المقابلة الحظ الدكتور اإلرشاد  وفي جلسة 
مات  في ساحة السلطة الفلسطينية من خالل الحصول على المعلووأهمية التي لها صلة العناوين
   من تلك الوزارات والمكاتب ةالتمويلي
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   إياها إهداءناالتقارير والكتب التي تم 

  .2008تحرير الدكتور محمد اشتية، . موسوعة المصطلحات والمفاهيم الفلسطينية  -1
 2007/2008-1999 -1997منشورات تقارير بكدار لسنة  -2

  2008.محمد اشتية .  من شوك إكليل -3

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  "2"تقرير رقم 

  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  4/1/2010:التاريخ
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  االثنين : اليوم

  10:00 :الساعة

  لقاء دائرة شؤون الالجئينملخص 

  .سعيد سالمة مدير عام المعلومات والدراسات : لقاء مع السيد

رة شؤون بعد التنسيق المسبق مع السيد سعيد سالمة توجهت مع المشرف األكاديمي الدكتور أوري ديفيس إلى مقر دائ
الالجئين في مدينة رام اهللا وبدا الدكتور أوري بالتعريف علينا وعن موضوع الرسالة وعن هدف هذه الزيارة المتمثل 

  .بالحصول على معلومات حول الدعم األمريكي المادي لملف الالجئين الفلسطينيين

ليه لمعرفة الدعم المالي األمريكي  أوضح السيد سالمة أن دائرة شؤون الالجئين ليس لها أي خطوط أو عالقات دو
ويتم الحصول على معلومات جزئية من وكاله ) UNRWA(لالجئين، ولكن العالقة مع وكاله غوث وتشغيل الالجئين 

الغوث وأوضح وبشكل عام بان وكاله الغوث تقدم حوالي نصف مليار دوالر لالجئين الفلسطينيين وهذا الدعم من 
 الواليات المتحدة االمريكة كما وأوضح السيد سالمة أن المساعدات الدولية لالجئين مختلف دول العالم ومن ضمنها

وأوضح أيضا أن  .الفلسطينيين تقدم إلى خمس أقاليم مختلفة وهي الضفة الغربية وقطاع غزة واألردن ولبنان وسوريا 
هور وتقدم مساعدات مالية لوكالة الغوث  برامج طوارئ مرتبطة بالحوادث وهي تقدم فرص عمل من شهر لثالث ش

 مليون دوالر وهناك أيضا برنامج ثالث وهو برنامج المشاريع والذي يختص ببناء 60وغذائية تصل إلى حوالي 
  . مليون دوالر 50المدارس والصحة  وشبكات المياه وهذه المشاريع تقدر سنويا ب 

 وكالة الغوث وتشغيل الالجئين ومن ثم االتحاد أكد السيد سالمة أن الواليات المتحدة هي التبرع  األكبر لموازنة
يجب أن يكون أمريكيا وإذا لم يكن  فان نائبه )UNRWA(األوروبي  ونوه أيضا إلى أن المفوض العام لوكالة الغوث 

  .يكون أمريكيا 

 كبرها إال  من الشعب الفلسطيني وللدعم  المالي دور كبير جدا والوكالة وبالرغم من3/2الالجئين الفلسطينيين هم 
أنها تتعرض لضغوطات خصوصا السنوات األخيرة حيث أصبح هناك عجز في ميزانية الوكالة وهذا انعكس على 

الخدمات وهناك أزمة حقيقية  بسبب تقليص الخدمات وهذا أمر أصبح ملموسا خصوصا في طبيعة  الخدمات المقدمة 
ف كان في السابق والوقت الحاضر وان هناك تراجع في لالجئين الفلسطينيين وطرح السيد سالمة مثال التعليم وكي

  . مستوى التعليم في مدارس وكاله الغوث بسبب تراجع الدعم المالي الدولي لالونروا 
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  .ونوه أخيرا إلى أن إسرائيل تطالب بحل وتراجع وكاله الغوث أو إنهاء ورها 

الة الغوث وتشغيل الالجئين لسنوات السابقة المقدمة لوك يوضحان المبالغ المالية عبر ابجدولينوفي النهاية تم تزويدنا 
   : وهي على النحو اآلتي وكما وردا من المصدر . المبالغ المقدمة أمريكيا والذي يدور حولها محور الدراسة وشمال

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  : *الجدول األول
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 .الجدول آما ورد من المصدر  •

  

  * :الجدول الثاني 
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  .ن المصدر الجدول آما ورد م*

 

  

  

  "3"التقرير رقم
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  االثنين: اليوم 

15-02-2010  

   10:00الساعة 

  لقاء وزارة الماليةملخص 

   .الفلسطينية السلطة –مع السيد مازن جاد اهللا وكيل مساعد دائرة العالقات الدولية والمشاريع في وزارة المالية لقاء 

  رف األكاديميالمش:د أوري ديفيس - أ: الحضور

  . بدأ اللقاء بالترحيب واالستقبال والتعريف 

 بدأ السيد .فيس بالتعريف علينا وعن فحوى رسالة الماجستير والمواضيع التي تتناولها الرسالة الدكتور أوري ديأبد
ر عسل وفترة مازن جاد اهللا باالستغراب من فترة بيل كلينتون واعتبر بداية فترة حكم الرئيس بيل كلينتون كأنها شه

 تدعم السلطة الفلسطينية  بالمقارنة مع الفترات الالحقة واعتبر األمريكيةالود الكبير إال أن تلك الفترة لم تكن الحكومة 
أن الدعم المالي لم يكن يتماشى مع السياسات في تلك الفترة أي انه قليل جدا ولم يكن مباشر وأضاف ذلك بعكس 

  .الرئيس جورج بوش الثاني 

اف السيد مازن جاد اهللا ببساطة لم يكن هناك دعم مالي زمن كلينتون للسلطة ولكن كان دعم مشاريع تحت  أض
 وعمليا السلطة  والمشاريع مع المؤسسات غير الحكومية كان ذلك عن طريق التعاقداتاألمريكيةإشراف الحكومة 

   .نينتو من الواليات المتحدة زمن الرئيس بيل كلللخزينة" صفر"استلمت مبلغ 

 آنذاك السلطة األمريكية أو يعلم بشكل دقيق بكم دعمت الحكومة "كشوفال احد لديه أي  "  وأضاف السيد جاد اهللا  
 نهاية كل األمريكيةهناك كشوفات تصدر عن الحكومة  وإنما عن طريق المؤسسات غير الحكومية وغيرهاالفلسطينية 

  .ءا على الثقة ومبدأ الشفافية  بناد عليها من قبل السلطة اعام ويتم التأكي

ال وجد ألي طرف " وأكد انه األمريكية وعاد لم يكن هناك أي ضغط مالي على السلطة من الحكومة :هللالسيد جادا 
  .األمريكيفلسطيني أي جداول بالقيمة الفعلية للدعم المالي 

 وطلبنا منه هل من )USAID(من لمالية وفي نهاية اللقاء طلب من سكرتيرة مكتبه المحاولة بطلب قيمة المساعدات ا
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   .دراستها وتدقيقهافكان الجواب نعم شريطة ) USAID(الممكن التصديق على البيانات التي يمكن الحصول عليها من 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  "4"تقرير رقم 

  بسم اهللا الرحمن الرحيم
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  االثنين: اليوم

  2010\2\15:التاريخ

    14:00:الساعة

  التخطيط والتعاون الدولي الفلسطينيةلقاء وزارة ملخص 

  لقاء مع السادة في اإلدارة العامة والتنسيق والمساعدات في وزارة التخطيط الفلسطينية

  .تم اللقاء مع السيدان إبراهيم نعيرات وفراس فرسخ

 للـسلطة   يكـي األمر جداول توضح الدعم المالي والمـادي        أو كشوفات   أييوجد    ال بأنه السيدان   أكدومع بداية اللقاء    
  . والية الرئيس بيل كلينتون وهم بصدد عمل ذلك في المستقبل القريبأثناء الفلسطينية

طينية آنذاك  سولكن كان هناك مساعدات مشروطة بالتجاوب مع عملية السالم ومعظم المساعدات األمريكية للسلطة الفل             
 األمريكيـة ة صـارمة علـى المـساعدات         وكان هناك رقاب   األوسطقدمت تحت عنوان دعم عملية السالم في الشرق         

  .للفلسطينيين وكانت بتوجيه سياسي يتناغم مع العالقات بين السلطة الفلسطينية والواليات المتحدة 

   ، ، ولم يكن هناك ضخ لألموال في خزينة السلطة الفلسطينية)  (USAIDوكانت تقدم هذه المساعدات عبر أل 
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   الصفحة                                                                                           الرقم       

  46                                                 2009- 1949المساعدات األمريكية إلسرائيل من عام .1

     47                                               .        2001 -1949 إلسرائيلالمساعدات األمريكية .2

     81                             2009 – 1994المساعدات األمريكية للضفة الغربية وقطاع غزة من عام .3

  84       2009 – 1994 بالدعم المادي األمريكي للضفة الغربية وقطاع غزة بين عامي USAIDجدول .4

       89     2000 و1999 وتشغيل الالجئين الفلسطينيين عامي إلغاثة المساعدات الدولية ب المتحدةاألمم جدول.4

       90   1999-1990 وتشغيل الالجئين الفلسطينيين من عام إلغاثة المتحدة بالمساعدات الدولية األممجدول . 6
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