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 المستوطنات: لماذا اآلنو خطاب كيري

 محمد أبو سعدة

 تمهيد

، 6102ديسمبر  62عاء في مقر وزارة الخارجية األميركية، األربكلمة له ، الخارجية األمريكي، جون كيريألقي وزير 

عن امتناع الواليات المتحدة عن التصويت على قرار مجلس األمن القاضي بإدانة االستيطان فيها دافع 

أن حل ، والفيتو، متحدًثا عن أن قرار بالده يأتي للحفاظ على حل الدولتيناستخدام من  اإلسرائيلي، بداًل

 .الفلسطينيين واإلسرائيليين الدولتين هو الطريق الوحيد للوصول إلى سالم بين

عرض كيري ما ُوصفت بأنها رؤية شاملة إلحياء المفاوضات الفلسطينية اإلسرائيلية، في وقت رفضت فيه و

ويأتي ، إدارة الرئيس باراك أوباما اتهام إسرائيل لها بأنها نسقت القرار الدولي األخير المناهض االستيطان

يطالب بوقف  من أعضاء مجلس األمن الدولي قرارًا 01الدولي بأغلبية الخطاب بعد أيام من تبني مجلس األمن 

 لىع التصويت عن المتحدة الواليات امتنعت، حيث االستيطان اإلسرائيلي في األراضي الفلسطينية المحتلة

 نذم األولى، في سابقة هي مصر عنه تخلت بعدما وفنزويال والسنغال ونيوزيلندا ماليزيا به تقدمت الذي القرار

 (الجزيرة) اإلسرائيلي االستيطان يدين قرار ضد( فيتو) النقض حق واشنطن فيها تستخدم ال التي 0191 عام

وتأتي هذه القراءة األولية في الخطاب لبيان المضامين األساسية، وردود الفعل الفلسطينية والصهيونية عليه، 

 ودالالت الخطاب وموقعه بين ثوابت السياسة األميركية:

 

 أواًل: المضامين األساسية للخطاب:

ا ال تؤمن كما يبدو سوى بـ "إسرائيل العظمى" وترفض حل الدولتين، إنه" :قائاًل الكيان الصهيونيهاجم كيري 

مؤكدا وقوف واشنطن مع حقها في "الدفاع عن نفسها". وقال "خالل واليتي )الرئيس باراك( أوباما التزمت 

 ."اإلدارة األميركية بأمن إسرائيل

اتفاقية أوسلو أصبحت تحت  وأضاف أن غالبية األراضي التي يجب أن تكون تحت سيطرة الفلسطينيين حسب

ولتهم بإقامة دهدد أمل الفلسطينيين على أن المستوطنات في الضفة الغربية ُت مشددًا اإلسرائيلية،السيطرة 

طبع العالقات مع إسرائيل إن لم تحل ومستقبل إسرائيل في آن واحد. وأكد كيري أن "الدول العربية لن ُت

http://www.aljazeera.net/news/international/2016/12/27/%D9%83%D9%8A%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D8%B1%D8%A4%D9%8A%D8%A9-%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A9-%D9%84%D8%A5%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
http://www.aljazeera.net/news/international/2016/12/27/%D9%83%D9%8A%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D8%B1%D8%A4%D9%8A%D8%A9-%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A9-%D9%84%D8%A5%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
http://aawsat.com/home/article/817381/%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A8-%D9%83%D9%8A%D8%B1%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B7
http://aawsat.com/home/article/817381/%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A8-%D9%83%D9%8A%D8%B1%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B7
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مشكلتها مع الفلسطينيين"، منتقدا الحواجز األمنية، التي تنتشر في المناطق الفلسطينية والتي تحد من 

  .ت االحتالل"؟يكي العيش تححركة الفلسطينيين متسائال "هل يرضى أي إسرائيلي أو أمر

مع إمكانية تبادل األراضي وتعويض  0129وفقا لحدود عام  ،الجانبين إلى القبول بحل الدولتينكيري ودعا 

لفلسطينية واإلسرائيلية"، مكررا الفلسطينيين المتضررين. ورأى أن "القدس يجب أن تكون عاصمة للدولتين ا

وصف الحكومة اإلسرائيلية بأنها خاتما حديثة ب ."دعوته للفلسطينيين إلى االعتراف بإسرائيل "كدولة يهودية

 يمينية" في التاريخ."األكثر 

 

 ثانيًا: ردود الفعل الصهيونية والفلسطينية:

: "نحن اآلن في عيد الميالد )المسيح(، وربما وزير ، بنيامين نتنياهوالصهيوني قال رئيس الوزراءصهيونيًا، 

يه فيمكن للمسيحيين  الذي، الخارجية جون كيري لم يالحظ أن إسرائيل هي المكان الوحيد في الشرق األوسط

على  ياهونننا ننشر الكراهية. ونشر نتأويحدثنا كيري ب بعيد الميالد في ظل األمن والسالم والفرح،االحتفال 

 6102عام  هوهو يصلي على حائط البراك وصورة ل 6112عام ، صورة للرئيس أوباما "الفيس بوكعلى " تهصفح

 رض فلسطينية.أنها إيقول فيها 

ن خطاب كيري به كالم كثير وفهم قليل. كما ردد وزير التربية إ "ياريف ليفين"وزير السياحة ومن جانبه قال 

خري في أ"صحيح" نحن قلقون من إقامة دولة إرهابية  ":نفتالى بينيت"التعليم ورئيس حزب البيت اليهودي 

 ."البالد

ئيس معسكر الصهيوني عضو الكنيست يتسحاق زعيم المعارضة ور فقد صرح ،)المعارضة(أحزاب اليسار ما أ

هرتسوغ: "إن خطاب وزيرة الخارجية األمريكية، جون كيري، يعكس قلق حقيقي على أمن ومستقبل إسرائيل. 

  ."إلسرائيلال صديقا وكان كيري دائما صديقا إلسرائيل، وال يز

تعقيبًا على كلمة كيري، أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن القيادة الفلسطينية وفلسطينيًا، و

، وقال في بيانه الذي تاله، مستعدة الستئناف المفاوضات مع إسرائيل في حال وافقت على وقف االستيطان

في اللحظة التي توافق فيها : "، الفلسطينية صائب عريقات، أميُن سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير

الحكومة اإلسرائيلية على وقف جميع النشاطات االستيطانية، وبما يشمل القدس الشرقية، وتوافق على 

تطبيق االتفاقات الموقعة على أساٍس متبادٍل، فإن القيادة الفلسطينية ستكون جاهزة الستئناف مفاوضاِت 

 ."الوضع النهائي معها

http://www.maariv.co.il/journalists/Article-568489
http://aawsat.com/home/article/817381/%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A8-%D9%83%D9%8A%D8%B1%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B7
http://aawsat.com/home/article/817381/%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A8-%D9%83%D9%8A%D8%B1%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B7
http://www.kikar.co.il/217678.html
http://arabic.euronews.com/2016/12/28/palestinian-president-peace-talks-will-resume-if-construction-of-settlements-is
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 ثالثًا: خطاب كيري .. لماذا اآلن؟

مع نهاية فترة الرئيس األمريكي  ًامتزامنيأتي خطاب كيري، ومن قبله موقف اإلدارة األميركية في مجلس األمن، 

، وتسليمه السلطة للرئيس المنتخب دونالد ترامب، وفي هذا السياق تبرز عدة مالحظات أساسية، اماباراك أوب

 من المهم الوقوف عليها لفهم سياقات خطاب كيري ودالالت التوقيت:

 

 ـ الثوابت األميركية:0

كي الرئيس األمري في الرؤية السياسية بين كل من التي شهدتها السنوات الماضية ال يمكن تجاهل الخالفات )أ( 

 بالشرق األوسط، كالملف، في العديد من القضايا المتعلقة نتنياهووزراء الكيان الصهيوني، رئيس باراك أوباما و

ودوره في تعطيل العملية السلمية بين اإلسرائيليين والفلسطينيين وهذا  ،، وملف االستيطانالنووي اإليراني

مؤشرات التي توضح مدى الفجوة بين الومن  م.6102-1-66احرنوت بتاريخ ما أكدته صحيفة يديعوت 

 مملألعمال الجمعية العامة ألحضور  للواليات المتحدةنتنياهو خالل زيارته استقبال وباما أالطرفين هو رفض 

 ،لها ، في تقرير مطولالقناة العاشرة اإلسرائيلية تناولتوقد  زيارته.لى الغاء إمما دفع نتنياهو   .المتحدة

 الفلسطينيين.اهو" تجاه العملية السلمية مع وجهات النظر المختلفة بين "أوباما" و"نتني

هي الراع الوحيد للصراع الفلسطيني  ىن تبقأرغبة إطار ال فيكية األخيرة، يرمفهم الخطوات األقد تُ )ب( 

سواء قوى ، الصراعهذا ن تلعب دور الوسيط في أالدول في تزايد رغبات بعض ؛ خاصة في ظل سرائيلياال

 إقليمية كتركيا ومصر والسعودية.و قوى أ وفرنسا،عالمية كبري كروسيا 

التحرر من قيود اللوبي الصهيوني في  ، أن تشهد درجة منركيةميجرت العادة في السياسة الخارجية األ)ج( 

ته إداروتبني  ،تحرك أوباماالبعض فسر ية؛ ومن هنا الفترة الثاني في نهاية وتحديدًا ؛نهاية كل فترة رئاسية

وهو ما يعني عدم جدية التوجهات التي تصدر خالل تلك الفترة، كونها لالستهالك الخارجي ، مواقف أكثر اعتدااًل

 فقط، وبالتالي لن يترتب عليها نتائج تذكر، كونها روتينية وتقليدية، ولها سوابق متعددة

http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4857934,00.html
http://archive.almanar.com.lb/article.php?id=304611
http://archive.almanar.com.lb/article.php?id=304611
http://www.aljazeera.net/news/presstour/2016/3/8/%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A3%D9%88%D8%A8%D8%A7%D9%85%D8%A7-%D9%88%D9%86%D8%AA%D9%86%D9%8A%D8%A7%D9%87%D9%88-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%8A%D9%86%D8%A9
http://www.aljazeera.net/news/presstour/2016/3/8/%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A3%D9%88%D8%A8%D8%A7%D9%85%D8%A7-%D9%88%D9%86%D8%AA%D9%86%D9%8A%D8%A7%D9%87%D9%88-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%8A%D9%86%D8%A9
http://news.nana10.co.il/Article/?ArticleID=802331
http://news.nana10.co.il/Article/?ArticleID=802331
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 ـ دالالت التوقيت:6

عن التصويت بشأن قرار مجلس األمن حول  اإلدارة األميركيةأن السبب الرئيس وراء امتناع يرى البعض )أ( 

هو  ،الصهيونيةالمعتادة على استخدامه لحماية المصالح  (،الفيتو)ورفضها استخدام حق النقض  االستيطان

أعلنها أثناء الحملة  والمواقف التيترامب؛ لمنعه من االنزالق في تطبيق رؤيته إدارة أمام  عقباتمحاولة وضع 

الفلسطيني إلى التدهور الشامل، خاصة -أن تدفع الصراع اإلسرائيلي ، من وجهة نظرها،التي ُيمكنو، االنتخابية

ويساند  .إذا تم نقل السفارة األمريكية من تل أبيب إلى القدس، والدفاع عن سياسة إسرائيل االستيطانية

أن "دولة مثل  كما. التصويت في مجلس األمن كان أشبه باإلجماع الدول الكبرى ألن موقف أوباما هذا العديد من

ألمانيا أصدرت بيانًا، تؤيد فيه قرار مجلس األمن، وهو ما يعكس مخاوف عالمية من األوضاع األمنية واالستقرار 

 في المنطقة، وفي العالم، في ظل عهد دونالد ترامب".

بية المصاحبة لخطاب كيري، والمرحبة بها، لم تقف على المضامين الحقيقية )ب( أن الهالة اإلعالمية العر

على قسم كبير من المطالب االسرائيلية، وعلى رأسها الطلب بأن  تهوافقم تعكستصريحات كيري، ف للخطاب،

 لةأكدولة يهودية. كما حدد كيري بأن حل مس بإسرائيليشمل كل اتفاق سالم مستقبلي االعتراف الفلسطيني 

 دأك. وإسرائيل"ال يؤثر على طابع دولة "بشكل ولكن  ن تكون عادلة وواقعيةأيجب  ،الالجئين الفلسطينيين

 ن االتفاقأبالمستوطنات الكبيرة. و "سرائيل"إن يقوم على احتفاظ أن كل ترسيم مستقبلي للحدود يجب أ

ة الترتيبات األمنيعلى أهمية كد أو ،"سرائيل"إشكل نهاية للصراع وللمطالب الفلسطينية من ن ُيأالدائم يجب 

 في كل اتفاق.كمركب رئيسي 

 خالصة:

، تأتي في سياق االستهالك الدولي، في األمتار األخيرة من والية كل رئيس قبل ركية المتأخرةيمن المواقف األإ

هذه المواقف األقرب للثوابت في السياسة ن أال إالرماد في العيون،  يغادر منصبه، هي في الحقيقية لذرأن 

السلطة األميركية، تجد لها صدى وردود فعل تتعامل معها وكأنها تحوالت جذرية، وفي كل موقف نجد 

، ومن أي شخص، مبررها في هذه الحالة، الخوف من توجهات في أي وقت، الفلسطينية جاهزة لشراء أي وهم

، على األقل حتى اآلن، وفق المعلن منها، عن تحمل رؤية مختلفة ، التيكية الجديدة بقيادة ترامبميراإلدارة األ

ر من السير خلف هذه المواقف، والرهانات الخاسرة على بعض الخطابات إدارة ترامب، ولكن يبقي دائمًا التحذي

 هنا وهناك، دون وجود رؤية حقيقية للتعاطي معها بفاعلية.

http://www.wattan.tv/news/194539.html
http://www.wattan.tv/news/194539.html

