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 استراتيجية إدارة بايدن تجاه القضية الفلسطينية 
 عادل رفيق 

لالنخراط في قضية إسرائيل وفلسطين في إطار استراتيجية جديدة  ُيعدُّ الرئيس األمريكي الجديد جو بايدن الُعّدة  

موقع   مراسل  رافيد،  باراك  قال  حيث  املتحدة.  قد   أكسيوسللواليات  بايدن  إدارة  إن  أبيب،  تل  من  األمريكي 

العالقات مع  إصالح  أهمية  على  الدولي، مشددة  األمن  مجلس  في  وفلسطين  إسرائيل  تجاه  استعرضت سياستها 

 للسياسات الجديدة: 
ً
 السلطة الفلسطينية. وحسب األخبار التي أوردها باراك رافيد على موقع أكسيوس، فإنه وفقا

الو   - في ستستأنف  الفلسطينية  التحرير  منظمة  مكتب  فتح  وستعيد  للفلسطينيين  مساعداتها  املتحدة  اليات 

 واشنطن والقنصلية في القدس. 

ستعارض إدارة بايدن ضم األراض ي وبناء املستوطنات وهدم منازل الفلسطينيين من ِقبل إسرائيل، والتحريض   -

 ية. ودفع األموال لعناصر املقاومة من قبل السلطة الفلسطين

و قد قامت إدارة بايدن بتعيين السيد هادي عمرو كنائب مساعد وزير الخارجية األمريكي الجديد لشئون إسرائيل  

 و فلسطين، و الذي ينتظر أن يلعب دورا رئيسيا في إدارة هذا امللف من قبل الخارجية األمريكية. 

 من هو هادي عمرو؟
ن الرئيسيين في صياغة السياسات األمريكية الجديدة تجاه هادي عمرو، حسب موقع أكسيوس، ُيعّد أحد الالعبي

 دور رئيس ي في تنفيذها بصفته نائب مساعد وزير الخارجية 
ً
الصراع اإلسرائيلي الفلسطيني، وأنه سيكون له أيضا

يرونه   الذين  الفلسطينيين  املسؤولين  قبل  من  كبير  باحترام  عمرو  ويحظى  وفلسطين؛  إسرائيل  لشؤون  األمريكي 

 متوازنة في السياسة األمريكية.  شخصية
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. وخالل الفترة 2013فلسطيني، قد انضم إلى وزارة الخارجية في عام    -، وهو أمريكي من أصل لبنانيهادي عمرو وكان  

ألمريكية حتى انضمامه إلى وزارة الخارجية األمريكية، عمل السيد عمرو كنائب مساعد مدير الوكالة ا  2010من عام  

يضم   مكتب  رئيس  ونائب  األوسط،  للشرق  الدولية  أدار    600للتنمية   
ً
املساعدات   1.6شخصا من  دوالر  مليار 

الخارجية األمريكية للشرق األوسط بما في ذلك مصر والعراق واألردن ولبنان واملغرب، السلطة الفلسطينية واليمن. 

 
ً
 عن األبعاد االستراتيجية للمساعدات الخارجية األمريكية لهذه وفي بداية الربيع العربي، باإلضافة إلى كونه مسؤوال

 في صياغة استجابة املساعدة األمريكية لليبيا وسوريا وتونس 
ً
 قياديا

ً
 .البلدان، تولى دورا

، شغل عمرو منصب املدير املؤسس ملركز بروكنجز الدوحة، حيث قام بالشراكة مع 2010-2006وخالل الفترة من  

قطريين  والحوكمة   مضيفين  القانونية  الجوانب  جميع  ذلك  في  بما  املركز،  وإدارة  بتأسيس  بروكينجز  وقيادة 

 
ً
والتوظيف والشؤون املالية باإلضافة إلى وضع أجندة البحث واالتصاالت للمركز. وفي معهد بروكينجز، عمل أيضا

وأحد األوسط  الشرق  لسياسة  سابان  مركز  في  الخارجية  السياسة  دراسات  في   
ً
الواليات   زميال ملنتدى  املنظمين 
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املتحدة والعالم اإلسالمي السنوي، وهو حدث عاملي يجمع القادة األمريكيين واملسلمين، حيث ُيعتبر السيد عمرو  

 في عالقات الواليات املتحدة مع العالم اإلسالمي
ً
 رياديا

ً
  .مفكرا

 كمستشار أول ف
ً
ي مكتب السياسات بوزارة األمن الداخلي  وأثناء وجوده في معهد بروكينجز، عمل هادي عمرو أيضا

األمريكية خالل إدارة أوباما. وبصفته أحد املعينين في إدارة كلينتون في وزارة الدفاع األمريكية، فقد ساعد في إنشاء  

قد حصل على   هادي عمرو مركز الشرق األدنى وجنوب آسيا للدراسات اإلستراتيجية في جامعة الدفاع الوطني. وكان  

في االقتصاد عام   البكالوريوس من جامعة تافتس  في االقتصاد والسياسة 1988درجة  ، وماجستير إدارة األعمال 

منذ ذلك الحين تم تعيينه من قبل مجلس أمناء ؛ و 1994العامة من كلية وودرو ويلسون بجامعة برينستون عام  

 جامعة برنستون في املجلس االستشاري لكلية وودرو ويلسون.

 في  
ً
وُيَعد منصب عمرو في وزارة الخارجية هو خامس منصب له في السلطة التنفيذية األمريكية. حيث خدم سابقا

شغ أوباما،  الرئيس  عهد  وفي  الداخلي،  األمن  ووزارة  الدفاع  الخاص وزارة  املبعوث  نائب  منصب  عمرو  هادي  ل 

لالقتصاد وغزة، حيث عمل مع املبعوث الخاص للمفاوضات اإلسرائيلية الفلسطينية، مارتن إنديك. وكانت جولي 

سوير، املديرة الجديدة لشؤون إسرائيل وفلسطين في مجلس األمن القومي التابع إلدارة بايدن، أحد زمالء هادي 

 رة. عمرو في غضون تلك الفت

 في معهد بروكينجز، حيث ساهم بشكل رئيس في تطوير االستراتيجية 
ً
وخالل رئاسة ترامب، كان هادي عمرو زميال

شر فيه هذا التقرير في ديسمبر 
ُ
املقترحة إلدارة بايدن بشأن الصراع اإلسرائيلي الفلسطيني. وبمجيء الوقت الذي ن

 من الفريق االنتقالي  2020
ً
 لبايدن.، كان عمرو بالفعل جزءا

وفي إطار قراءة املشهد، يقول مراسل أكسيوس باراك رافيد، إن إدارة بايدن ال تخطط لتعيين مبعوث خاص لعملية 

السالم اإلسرائيلية الفلسطينية؛ وعلى هذا األساس، طبقا لرافيد، فإنه سيتم التعامل مع القضية في الغالب من 

يكون له تأثير كبير على قيادة هذا امللف، ولكن يبقى انتظار معرفة قبل وزارة الخارجية، مما يعني أن هادي عمرو قد  

من الذي سيتم اختياره كمساعد لوزير الخارجية لشؤون الشرق األدنى، ومن سيكون سفير الواليات املتحدة لدى  

 إسرائيل، لتضح الصورة بشكل أكبر.  
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املتحدة   الواليات  استراتيجية  على  التعرف  املهم  من  ذلك،  ضوء  الصراع وفي  ملف  مع  للتعامل  الجديدة 

 الفلسطيني.. فما هي إذن مالمح هذه االستراتيجية؟  -اإلسرائيلي

الشرق  دراسات  مركز  في  الرئيسية  )الباحثة  ويتس  كوفمان  وتمارا  كوبلو  ومايكل  جولدنبرج  إيالن  تناوله  ما  هذا 

في أعقاب فترة الرئيس  به هادي عمرو  بمعهد بروكينجز، و الذي عمل  في   األوسط  أوباما( في دراسة هامة نشرها 

" ومقره واشنطن، وهو املركز سنتر فور نيو أميركان سيكيوريتيالسادس عشر من ديسمبر املاض ي مركز أبحاث "

والجمهور بأبحاث وأفكار   املعِني بتطوير سياسات الدفاع واألمن القومي األمريكي وإمداد صانعي السياسات والخبراء

 وتحليالت مبتكرة قائمة على الحقائق لتشكيل ورفع مستوى نقاش األمن القومي.  

 وقد جاءت الدراسة بعنوان: "استراتيجية أمريكية جديدة للصراع اإلسرائيلي الفلسطيني"، وذلك على النحو التالي: 

 ملخص تنفيذي
ن   تتطلب حقائق اليوم أن تغير الواليات املتحدة 

ً
هجها تجاه الصراع اإلسرائيلي الفلسطيني. وينصب تركيزها حاليا

فيه  املتحدة  الواليات  تكون  دائم  اتفاق  إلى  التوصل  إلى  تهدف  التي  املستوى  رفيعة  الدبلوماسية  املبادرات  على 

لى األرض  الوسيط املحوري. وبدال من ذلك، فإنه يتوجب على الواليات املتحدة التركيز على اتخاذ خطوات ملموسة ع

وأخرى دبلوماسية على حد سواء، يكون من شأنها تحسين الحرية واالزدهار واألمن لجميع من يعيشون بين البحر 

األردن، مع تهيئة األجواء من أجل التوصل إلى اتفاق مستقبلي على أساس حل الدولتين يتم التفاوض  ونهر  املتوسط  

 عليه من ِقبل الطرفين. 

 نظرة عامة
بينما يذهب هذا التقرير إلى الصحافة، فإن إمكانية حل الصراع اإلسرائيلي الفلسطيني تبدو بعيدة املنال. فإسرائيل 

ليمي في الضفة الغربية والقدس الشرقية، حيث يعيش مئات اآلالف من املستوطنين  تواصل احتاللها وتوسعها اإلق 

، واستعداد أغلبية من أعضاء الكنيست اإلسرائيلي، من حيث املبدأ، لدعم ضم أراض ي 1967اآلن خارج حدود عام  

ل، حيث تفتقر  الضفة الغربية من جانب واحد. وفي نفس الوقت، فإن مؤسسات الحكم الفلسطينية آخذة في التآك 

إلى الشفافية، وال تخضع للمساءلة، بينما تنقسم القيادة السياسية الفلسطينية والشعب الفلسطيني بين حماس  
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املتشددة في غزة والسلطة الفلسطينية الضعيفة التي تقودها فتح في الضفة الغربية. ويؤدي عدم تحقق املساواة 

والفل اإلسرائيليين  بين  والسياسية  بين االقتصادية  الصراع  تفاقم  إلى  غزة،  في   
ً
وضوحا أكثر  وبشكل  سطينيين، 

 من اإلسرائيليين والفلسطينيين يقبعون في جزر منعزلة بشكل متزايد، فإن وجهات النظر عند 
ً
الطرفين. وبما أن كال

 .
ً
 تشددا

ً
 جميع أطراف النزاع تزداد أيضا

بين اإلسرائيل  يين والفلسطينيين بشكل كبير. وبالرغم من أن  في الوقت نفسه، تحّول دور أمريكا كوسيط أساس ي 

معالجة الصراع اإلسرائيلي الفلسطيني ستظل مصلحة أمريكية لإلدارات املستقبلية، لكن أولويتها تنخفض بالفعل  

واألزمات املحلية واملنافسة    19-ولن تحظى بنفس املستوى من االهتمام الرئاس ي والوزاري في ظل بروز جائحة كوفيد

مع الصين كمخاوف ُملّحة للحكومة األمريكية. وحتى مع استمرار شرائح كبيرة من سكان املنطقة في اعتبار   األمريكية

هذه القضية مهمة، فإنه بين الحكومات العربية لم يعد ُينظر إلى حل النزاع اإلسرائيلي الفلسطيني على أنه شرط 

بين   األخيرة  االتفاقات  ذلك من  يتضح  كما  عنه،  غنى  والسودان واإلمارات أساس ي ال  والبحرين واملغرب  إسرائيل 

 العربية املتحدة لتطبيع العالقات بينهم. 

لقد قوضت إدارة دونالد ترامب بشكل أساس ي الدور األمريكي في صنع السالم اإلسرائيلي الفلسطيني من خالل اتباع 

ا العربي  السالم  عليها  قام  التي  األساسية  املبادئ  الجانب، ورفض  أحادي  إلسرائيلي على مدى عقود، وتماهي نهج 

الفلسطينيين خارج هذه   تجميد  الوقت  نفس  املتطرفة وفي  اليمينية  السياسات اإلسرائيلية  املتحدة مع  الواليات 

األطر. لكن السياسة األمريكية في حقبة ما قبل ترامب، في عهد الرؤساء بيل كلينتون، وجورج دبليو بوش، وباراك  

في    
ً
أيضا فشلت  تغير أوباما،  أن  املرجح  ومن  السياسات.  تلك  إلى  ببساطة  العودة  تنجح  ولن  دائم،  تحقيق سالم 

. وعلى الرغم من أن االستقطاب السياس ي يصبغ املواقف  
ً
السياسة الداخلية للواليات املتحدة الدور األمريكي أيضا

 
ً
 وفرصا

ً
 جديدة للسياسة األمريكية. العامة األمريكية تجاه إسرائيل وسياساتها في الصراع، فإنه يخلق قيودا

األهداف   على  الفلسطيني  الصراع اإلسرائيلي  الجديدة تجاه  األمريكية  السياسة  تركز  أن  ينبغي  الصدد،  وفي هذا 

 التالية: 

 منع الصراع والحفاظ على استقرار وأمن شركاء الواليات املتحدة.  -
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ونهر األردن، على املدى القريب وفي اتفاقية تعزيز الحرية واألمن واالزدهار لجميع من يعيشون بين البحر املتوسط  -

 إسرائيلية فلسطينية نهائية. 

من   - عليه  متفق  بشكل  الصراع  إنهاء  إلى  يؤدي  والفلسطينيين  اإلسرائيليين  بين  تفاوض ي  رؤية حل  على  الحفاظ 

 الجانبين. 

األهداف معالم أساسية للتحرك، يرسم هذا التقرير خطة تركز على ثالثة محاور رئيسية للعمل وبذل  وباعتبار هذه  

 الجهد: 

معالجة القضايا امللّحة التي تهدد أي إمكانية إلحراز تقدم في معالجة الصراع وتمنع الواليات املتحدة من لعب دور  -

 بّناء. 

ة واألمن واالزدهار لإلسرائيليين والفلسطينيين بشكل هادف، متابعة تنفيذ خطوات ملموسة لتحسين وضع الحري -

 مع تعزيز آفاق حل الدولتين املتفق عليه للنزاع على املدى املتوسط. 

إعادة تشكيل دور الواليات املتحدة لتحقيق قدر أكبر من املثابرة والتأثير، من خالل تعديل كيفية تعامل الواليات   -

 بقية العالم بشأن هذه القضية، وكيفية تنظيم عملية صنع السياسات الخاصة بها. املتحدة مع األطراف املعنية و 

 إجراءات فورية إلعادة بناء مصداقية الواليات املتحدة
على الواليات املتحدة أن تتخذ سلسلة من اإلجراءات التي تعيد ترسيخ مصداقيتها كوسيط في الصراع اإلسرائيلي 

ا أو مع أصحاب املصلحة الدوليين الرئيسيين اآلخرين. على أن يشمل جزء الفلسطيني، سواء مع األطراف نفسه

بين الواليات املتحدة والشعب الفلسطيني مع إعادة فتح القنوات مع   رئيس ي من هذا الجهد إعادة بناء العالقات 

 2017أواخر عام  قيادتهم، التي لم تتعامل بجدية مع إدارة ترامب منذ قرار نقل السفارة األمريكية إلى القدس في  

 واإلعالن عن إغالق مكاتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن. 

وهناك ثالثة مبادئ أساسية يجب أن تقود السياسة األمريكية، وعلى الرئيس الجديد أو وزير الخارجية أن يغتنم  

 الفرصة املبكرة للتعبير عنها للعالم: 
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،
ً
طر املرجعية الدولية  االعتراف بأن املفاوضات اإلسرائيلية ال  أوال

ُ
فلسطينية التي تستند إلى قرارات األمم املتحدة واأل

تظل الوسيلة الوحيدة لتحقيق اتفاق دائم بين   -وأهمها مفهوم األرض مقابل السالم    -املعترف بها على نطاق واسع  

 األطراف، حتى لو لم تكن هذه املفاوضات مثمرة في الوقت الحالي؛ 

 ،
ً
إلى ضمان الحرية واألمن واالزدهار لجميع اإلسرائيليين والفلسطينيين، سواء في تسعى السياسة    ثانيا األمريكية 

 اإلجراءات التي تتخذها الواليات املتحدة اليوم أو في أي اتفاقية مستقبلية؛  

،
ً
من أن تظل الواليات املتحدة ملتزمة بحل الدولتين الذي يتم التوصل إليه من خالل التفاوض. وعلى الرغم  وأخيرا

قابلية حل الدولتين للنزاع أصبحت موضع تشكك بشكل متزايد، لكنها تظل النهج الوحيد الذي التزمت به حكومتا 

 حوله. 
ً
 والذي ال يزال اإلجماع الدولي قائما

ً
 الطرفين رسميا

ال التي اتخذتها إدارة ترامب والتي قوضت  التراجع عن عدد من الخطوات  عالقات  وسيتعين على الواليات املتحدة 

األمريكية الفلسطينية. وبينما ال ينبغي للواليات املتحدة إعادة سفارتها إلى تل أبيب، يجب على واشنطن أن توضح  

ن كال الطرفين من إقامة عاصمتيهما في القدس وأن وضع القدس هو قضية يجب حلها من خالل 
ّ
 يمك

ً
أنها تدعم حال

 املفاوضات. 

 تجديد 
ً
العالقات مع الشعب الفلسطيني وحكومته وإظهار التزامها بعالقات مستقلة مع   وعلى الواليات املتحدة أيضا

مع  األمريكية  العالقات  من   
ً
جزءا الفلسطينيين  مع  الدبلوماس ي  التواصل  جعل  سياسة  وعكس  الفلسطينيين، 

لعام لرئيس إسرائيل. وهذا يعني إعادة فتح البعثة األمريكية للفلسطينيين في القدس والعودة إلى سلطة القنصل ا

 بإعادة فتح 
ً
البعثة على الضفة الغربية والعالقات مع السلطة الفلسطينية. ويجب أن تسمح الواليات املتحدة أيضا

 بعثة منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، على الرغم من أن هذا سيتطلب العمل مع الكونجرس لتنفيذه. 

لجة األزمة اإلنسانية والتحديات االقتصادية التي تواجه الضفة وعلى الواليات املتحدة أن تتخذ خطوات فورية ملعا

برامج  تشغيل  إعادة  إلى  املتحدة  الواليات  الجهد  هذا  جزء من  يدفع  أن  وينبغي  وغزة.  الشرقية  والقدس  الغربية 

الفلسطينيين  الالجئين  وتشغيل  إلغاثة  املتحدة  األمم  وكالة  وتمويل  الفلسطيني  للشعب  االقتصادية   املساعدة 

)األونروا(، حيث توقف كالهما في السنوات األربع املاضية. ويجب التركيز بشكل خاص على غزة، حيث ال يزال مليونا  
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 بدور 
ً
شخص عالقين في دائرة مستمرة من العنف بين حماس وإسرائيل، في حيت ال تقوم السلطة الفلسطينية أيضا

الناجم عن ذلك إلى التنمية االقتصادية والبشرية. ويجب أن تركز    مفيد في هذا الصدد. وقد أدى الحصار  خنق 

 
ً
اإلجراءات املبكرة على تحسين حرية التنقل للفلسطينيين، والتي هي شريان الحياة ألي اقتصاد، مع االستثمار أيضا

 في الوصول إلى املياه النظيفة والكهرباء، والتي ال تزال نادرة بشكل غير مقبول. 

األخرى هي إصالح النظام العتيق الذي تقدم من خالله السلطة الفلسطينية و/أو يجب أن تكون الخطوة املبكرة  

منظمة التحرير الفلسطينية مدفوعات لألسرى الفلسطينيين في السجون اإلسرائيلية ولعائالت الفلسطينيين الذين  

ية، بصفتها حركة قتلتهم إسرائيل في سياق الهجمات على أهداف إسرائيلية. حيث تقول منظمة التحرير الفلسطين 

 ما يتم تهجيرهم بسبب 
ً
تحرير وطني، إن لها الحق في تعويض شعبها بهذه الطريقة، ال سيما وأن أفراد األسرة كثيرا

السياسة اإلسرائيلية في هدم منازل الفلسطينيين الذين ينخرطون في هجمات على إسرائيل. بينما يجادل معارضو 

اإلسرائيليين   من  هذا  املدفوعات  الواقع نظام  ولكن  للعنف.  ومكافأة   
ً
تحفيزا يشكل  النظام  هذا  بأن  واألمريكيين 

من  ساحقة  معارضة  ظل  في  الفلسطينية،  األمريكية  العالقات  في  كبيرة  عقبة  أصبحت  القضية  أن  هو  العملي 

ام من الكونجرس لهذه املمارسة. لذلك، فعلى الواليات املتحدة أن تعمل مع السلطة الفلسطينية إلصالح هذا النظ 

رعاية   نظام  إلى  النظام  تحويل  ذلك   عن 
ً
وعوضا العنف؛  بجرائم  باإلدانة  مرتبط  تعويض  أي  تقديم  إلغاء  خالل 

أن  أكبر  بسهولة  للكونجرس  يؤكد  أن  للرئيس  يمكن  التغيير،  هذا  الفلسطينيون  أجرى  فإذا  أساسية.  اجتماعية 

رهابية، وبالتالي يتم إلغاء قانون مكافحة اإلرهاب منظمة التحرير الفلسطينية لم تعد تمارس أو تدعم األعمال اإل 

الفلسطينية بموجبه    1987لعام   الفلسطينية والسلطة  التحرير  تزال منظمة  والذي ال  الزمن،  عليه  والذي عفا 

في مبنى  أكبر  أن يخلق مرونة   
ً
أيضا ملثل هذا اإلصالح  األمريكي. ويمكن  القانون  بموجب  إرهابية  تعتبران منظمات 

تسهل  الكابيتو  أن  الفلسطينيين ويمكن  والعالقات مع  تقيد املساعدة  التي  القوانين  لتعديل  )الكونجرس(  ل هيل 

إعادة فتح بعثة منظمة التحرير الفلسطينية في الواليات املتحدة في واشنطن. وكجزء من هذا النهج، على الواليات 

و  املهاجمين،  منازل  هدم  إلنهاء  إسرائيل  على  الضغط   
ً
أيضا العقاب املتحدة  أشكال  من  شكل  بمثابة  يعد  الذي 

 الجماعي. 

 أن تتخذ خطوات مبكرة لردع عمليات الضم اإلسرائيلي والتوسع االستيطاني من خالل  
ً
وعلى الواليات املتحدة أيضا

إعالن املعارضة الواضحة التي ال لبس فيها لكليهما. ويجب أن يتم عكس سياسات إدارة ترامب واآلراء القانونية التي 
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ففت من موقف الواليات املتحدة تجاه النشاط االستيطاني، والعودة إلى املواقف التي طاملا تم التقيد بها والتي خ

. وكجزء من هذا النهج، 1967تميز بوضوح سياسة الواليات املتحدة وسلوكها بين إسرائيل واألراض ي التي احتلتها عام  

ئيل من العواقب الدولية التي قد تواجهها عندما تتخذ إجراءات على الواليات املتحدة أن توضح أنها لن تحمي إسرا

 أن توضح إلسرائيل أن هناك  
ً
تتعارض مع السياسة األمريكية، مثل بناء املستوطنات. وعلى الواليات املتحدة أيضا

 أربعة أنواع من اإلجراءات اإلسرائيلية يمكن أن تؤدي إلى رد أمريكي قوي بشكل خاص، وهي:  

، جفعات  1-تطوير خطط للبناء في مناطق ذات صلة بشكل خاص بإمكانية تحقيق حل الدولتين، مثل إي   ( بناء أو1)

 و أتاروت؛   2-هماتوس و إي 

 ( نقل أو طرد املجتمعات الفلسطينية من أي من هذه املناطق أو من غيرها. 2)

تقوي3) بهدف  الغربية  الضفة  داخل  الطرق  مثل  جديدة  رئيسية  تحتية  بنية  إنشاء  املستوطنات (  بين  االرتباط  ة 

 وإسرائيل. أو  

( إجراء أي تغيير على الوضع التاريخي الراهن في الحرم الشريف/جبل الهيكل الذي أعادت إسرائيل تأكيده في عام 4)

2015. 

،
ً
حتى في الوقت الذي توضح فيه الواليات املتحدة أنها لن تسعى بقوة لعقد مفاوضات جديدة حول اتفاق   وأخيرا

فعلى واشنطن إعادة التأكيد على املعايير الرئيسية الثابتة للتوصل إلى حل نهائي للصراع والتي حددها رؤساء   دائم،

، بما في ذلك مفاهيم األرض مقابل السالم 242الواليات املتحدة وتؤكد التزامها املسبق بقرار مجلس األمن الدولي رقم  

لتي كانت منذ فترة طويلة نقطة البداية للمفاوضات. وتشمل هذه و "عدم جواز االستيالء على األراض ي بالحرب"، وا

مع تبادل األراض ي املتفق عليه بشكل متبادل؛ والترتيبات األمنية التي   1967املعايير دعم الحدود على أساس خطوط  

اصمتين تلبي احتياجات الطرفين وتستند إلى دولة فلسطينية منزوعة السالح؛ وحل عادل ومتفق عليه لالجئين؛ وع 

)لكال الطرفين( في القدس. ولن يكون الغرض هو وضع خطوط أساسية لجهود مفاوضات جديدة، ولكن ببساطة 

 من رؤية الواليات املتحدة 
ً
من أجل التوضيح لجميع األطراف أن خطة ترامب غير املتوازنة وغير العملية لم تعد جزءا

 لالتفاق النهائي. 
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ة واألمن واالزدهار وتهيئة الظروف لحل  إجراءات متوسطططة املدل لتحسططين الحري
 الدولتين

 متابعة عدد من املبادرات التي 
ً
بينما تتم متابعة األولويات العاجلة املوضحة أعاله، فإن على الواليات املتحدة أيضا

 أطول وسيكون تحقيقها أكثر صعوبة. ومع ذلك، فإذا نجحت هذه الخطوات، فإنها ستغير الوضع 
ً
ستستغرق وقتا

جذري على األرض، وتساعد على تهيئة الظروف الستئناف املفاوضات واتفاق حل الدولتين مع تحسين األمن  بشكل

 واالزدهار والحرية لإلسرائيليين والفلسطينيين. 

على الواليات املتحدة أن ترّوج لسلسلة من الخطوات التي من شأنها توفير قدر أكبر من الحرية في الضفة الغربية 

ة. على أن يبدأ ذلك بتوسيع نطاق الحرية وخلق فرص اقتصادية كبيرة للفلسطينيين، وإنهاء هدم والقدس الشرقي 

 إسرائيل على تحويل أجزاء من نسبة الـ  
ّ
% من الضفة الغربية 60املنازل، وتعزيز حرية أكبر في الحركة، من خالل حث

إلى مناط )ج(  باملنطقة  واملعروفة  بالكامل  إسرائيل  عليها  تسيطر  إسرائيلية فلسطينية  التي  في ظل سيطرة  ق )ب( 

 نقل أجزاء من املنطقة )ب( الحالية إلى املنطقة )أ(، والتي من املفترض أن تكون تحت  
ً
مشتركة. وعلى إسرائيل أيضا

 
ً
أيضا إسرائيل  الشرطة واألمن. وعلى  لتحسين عمل  بشكل خاص   

ً
كاملة. فهذا سيكون مفيدا سيطرة فلسطينية 

ضة على التجارة واألنظمة التي تخنق االقتصاد الفلسطيني. وعلى الواليات املتحدة أن تسعى تخفيف القيود املفرو 

إلى تقليل الفوارق في املعاملة واإلجراءات والنتائج بين املدنيين اإلسرائيليين والفلسطينيين، الذين يواجهون نظامين  

التوصل إلى حل تفاوض ي للنزاع، وطاملا استمرت قانونيين منفصلين وغير متساويين في الضفة الغربية. وإلى أن يتم  

إسرائيل في السيطرة بشكل كامل على الفلسطينيين، فإنه يجب أن يتمتع كل شخص يعيش في الضفة الغربية بنفس 

الحق األساس ي في اإلجراءات القانونية الواجبة، باستخدام الحقوق التي تمنحها إسرائيل ملواطنيها أو الزوار األجانب 

 في ذلك.  كمعيار

املؤسسات الفلسطينية في الوقت الحالي آخذة في التآكل؛ واالنقسامات بين حماس وفتح، وبين غزة والضفة الغربية،  

الفلسطيني وقادته  الشعب  على  فإن  والفلسطينيين. ولذلك،  اإلسرائيليين  بين  التقدم  أمام  رئيسية  تشكل عقبة 

تحكم   أن  يمكن  واحدة  قيادة  في شكل  قيادته  لكن توحيد  إسرائيل.  مع  السلمي  بالتعايش  ملتزمة  مستقلة  دولة 

الواليات املتحدة يمكنها دعم هذا العمل أو إعاقته من خالل سياساتها ومقارباتها. يمكن للواليات املتحدة والالعبين 
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الفلسطينية  الحكومة  تتمسك  بأن  توقعها  ذلك  في  بما  توفرها،  املطلوب  املعايير  إيصال  اآلخرين  الخارجيين 

لتسوية   الوحيدة  الوسيلة  باعتبارها  السلمية  وباملفاوضات  بإسرائيل وشرعيتها،  باالعتراف  األساسية  بااللتزامات 

الفساد  على  للتغلب  الفلسطينية  السلطة  على  تضغط واشنطن  أن  ينبغي  كما  العنف.  نبذ  إلى  باإلضافة  النزاع، 

 اطية تشمل االنتخابات. والسلوكيات غير الديمقراطية من خالل الدخول في عملية ديمقر 

وكجزء من هذا التحول في النهج، على الواليات املتحدة أن تشجع املصالحة الفلسطينية الداخلية بأن تصبح أكثر 

التي   الحكومة  تكوين  بخصوص  تفعل مرونة  أن   
ً
أيضا املتحدة  للواليات  ويمكن  الفلسطينيون.  ويختارها  يشكلها 

املزيد، من خالل العمل بالتنسيق الوثيق مع مصر ومنسق األمم املتحدة الخاص لعملية السالم في الشرق األوسط، 

 لتشجيع عمل ترتيبات سياسية مستدامة لقطاع غزة على أساس ركيزتين:  

الفل 1) السلطة  بين  اتفاق  تولي (  مع  غزة،  وقطاع  الغربية  للضفة  التدريجي  الدمج  إعادة  بشأن  وحماس  سطينية 

 السلطة الفلسطينية مسؤولية أكبر في دمج غزة وحماس في منظمة التحرير الفلسطينية؛ و 

( اتفاق وقف إطالق نار طويل األمد بين إسرائيل ومجموعة من الفصائل الفلسطينية تضم حماس وفتح وتحظى 2)

 منظمة التحرير الفلسطينية.  بمباركة

 للحصار اإلسرائيلي املفروض على غزة. واألهم من ذلك، أن ذلك لن يؤدي 
ً
 كبيرا

ً
وسيشمل هذا االتفاقية تخفيفا

 إلى تحسين األمن اإلسرائيلي بشكل كبير من خالل إرساء 
ً
فقط إلى مزيد من التماسك الفلسطيني، بل سيؤدي أيضا

ي غزة  في   
ً
استقرارا أكثر  ويمكن  وضع  اإلسرائيليين.  املدنيين  على  الصاروخية  الهجمات  من  املستمرة  الجوالت  نهي 

 أن توضح أنها لن تتعامل مع مسؤولين من األحزاب السياسية التي تدعم العنف، كما تفعل  
ً
للواليات املتحدة أيضا

. لكنها قد تحتاج إلى إيجاد طريقة للعمل مع حكومة فلسطينية تضم حماس.  
ً
، إذا  حماس حاليا

ً
 وليس آخرا

ً
وأخيرا

تم إحراز تقدم ووافقت الفصائل الفلسطينية على إجراء االنتخابات، فيجب على الواليات املتحدة دعمها، والتأكيد  

  1996على أنها ستحترم النتيجة، وتضغط على إسرائيل للسماح بالتصويت في القدس الشرقية، كما فعلت في عامي  

 .2005و 
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، فعلى الواليات وإلى جانب القضايا امل
ً
التي نوقشت سابقا بالضم والنشاط االستيطاني الحساس  باشرة املتعلقة 

بنهج  التمسك  على  ببساطة  هذا  ينطوي  وقد  املستوطنات.  إقامة  لردع  األمد  طويل   
ً
فعاال  

ً
نهجا تبني  أن  املتحدة 

 تقييم خيا
ً
رين آخرين بشكل صارم: أحد  املعارضة الواضحة للتوسع االستيطاني املحدد أعاله، على أنه يجب أيضا

البدائل هو متابعة تجميد جزئي ولكنه صارم في نفس الوقت لالستيطان. واألهم من ذلك، أن التجميد الجزئي ال 

الذي رسمته إسرائيل من جانب واحد ويشمل بعض األراض ي األكثر   يمكن أن يقوم ببساطة على مسار الجدار األمني  

 داخل الجدار، في القد 
ً
س الشرقية والضفة الغربية. كما يجب تحديد أي تجميد جزئي بشكل شديد الوضوح  تنازعا

للواليات  ينبغي  ال  وبينما  املستوطنات.  في  للتوسع  أخضر   
ً
ضوءا تمثل  التي  "الكتل"  بتفسيرات  السماح  من   

ً
بدال

ثب مع كال الجانبين. املتحدة أن تتوقع موافقة الفلسطينيين على مثل هذه الترتيبات، فإنها يمكنها التشاور عن ك 

بعد  بها  الخاصة  املقترحة  النهائي  الوضع  الجديدة خريطة  األمريكية  اإلدارة  تضع  أن  هو  اآلخر  الخيار  يكون  وقد 

التشاور مع الجانبين وجعلها أساس سياستها. وسيحل هذا النهج محل خريطة ترامب غير العملية وغير املتوازنة. 

 مناطق تبادل عادلة للفلسطينيين، ويمكن للواليات املتحدة أن تستمر في ويمكن أن تشمل الخريطة الجديدة أيض
ً
ا

الخط  التبادل غرب  لتسليم مناطق  إسرائيل خطوات  تتخذ  لم  ما  إسرائيلي  استيطاني  نشاط  أي  على  االعتراض 

يكية، إال األخضر للفلسطينيين. وعلى الرغم من أن هذه الخيارات تنطوي على مزايا وعيوب بالنسبة للسياسة األمر 

أنها تستحق الدراسة في سياق الهدف العام املتمثل في تعزيز الحرية واألمن واالزدهار لإلسرائيليين والفلسطينيين، 

 حتى في حالة عدم وجود اتفاق نهائي. 

اإلسرائيلي  املجتمع  داخل  الدعم  بناء  إلعادة  املدى  طويل  جهد  في  تستثمر  أن  املتحدة  الواليات  على   ،
ً
وأخيرا

سطيني للتعايش واملفاوضات. ولطاملا تعامل صناع السياسة األمريكيون مع مساحة الصراع هذه على أنها تأتي  والفل

قبل  من  بالدعم  وتحظى   
ً
وتركيزا  

ً
اتساقا أكثر  استراتيجية  نقترح  فنحن  التغيير.  إلى  يحتاج  هذا  ولكن  ذلك؛  بعد 

ائيلي والفلسطيني، بما في ذلك القادة السياسيون املسؤولين األمريكيين للمشاركة عبر مجموعة من املجتمع اإلسر 

 على املشاركة بين الناس مع بعضها البعض، 
ً
واملجتمعيون وكذلك املجتمع املدني. على أن تركز االستراتيجية أيضا

مليون دوالر، املعروض اآلن على الكونجرس.    250والتي يجب أن تشمل صندوق الشراكة من أجل السالم بقيمة  

للوال  واستئصال ويمكن  املتطرفة،  األصوات  تهميش  إلى  تهدف  دعم  وآليات  حوافز  تقدم  أن   
ً
أيضا املتحدة  يات 

الواليات  على  يجب   ،
ً
وأخيرا الجانبين.  كال  على  والتعايش  التسامح  ثقافة  وتعزيز  الرسمي  الخطاب  من  التحريض 
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امل الثاني الستكشاف جوهر  املسار  بحوار  يسمى  ما  في  الجهود  تشجع  أن  غير املتحدة  إطار  في  املحتملة  فاوضات 

 كل البعد عن أي طابع رسمي.
ً
 رسمي، يكون بعيدا

 إعادة تشكيل دور الواليات املتحدة من أجل مزيد من االستمرارية والتأثير
الطريقة التي تتعامل بها مع بقية العالم بشأن الصراع  على الواليات املتحدة أن تتخذ سلسلة من الخطوات لتغيير  

اإلسرائيلي الفلسطيني وكيفية تطوير صنع السياسات داخل الحكومة األمريكية. فالواليات املتحدة تقليديا كانت 

تسعى إلى احتكار صنع السالم بين اإلسرائيليين والفلسطينيين وتضغط على الجهات الفاعلة األخرى لتحذو حذوها. 

أن  و  وحقيقة  القريب،  املدى  على  ناجحة  مفاوضات  لعقد  واحتماالت ضئيلة  الفشل،  من  عقود  إلى  بالنظر  لكن 

القيادة األمريكية تواجه أولويات ملّحة أخرى، فقد حان الوقت إلعادة النظر في هذا النهج. حيث يمكن لنهج أكثر 

ن اآلخرين الذين يتمتعون بوصول  
ّ
فريد أو نفوذ على قضايا أو أطراف معينة من مرونة للشراكة الدولية أن يمك

 في ذلك بالتنسيق مع واشنطن. وعلى سبيل املثال، ففي حالة غزة، تتمتع مصر واملنسق الخاص لألمم 
ً
املض ي قدما

املتحدة بأكبر قدر من التأثير واملعرفة بالوضع على األرض، بينما ال تزال الواليات املتحدة تحتفظ بأكبر قدر من 

هذه  التأثير   يقودها  مبادرة  أي  تكون  أن  املرجح  ومن  والتنظيم.  التجميع  في  دولية  قوة  أكبر  وتمتلك  إسرائيل  مع 

بعد ذلك فاعلين دوليين آخرين، أكثر فعالية من االستراتيجيات  األطراف الثالثة بشكل مشترك والتي قد تشارك 

 األمريكية األحادية. 

إلى تعديل نه  
ً
، أكثر ُعرضة من أي دولة وتحتاج الواليات املتحدة أيضا

ً
جها مع الالعبين اإلقليميين. فاألردن، مثال

عربية أخرى، لعواقب الوضع الراهن املتردي بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية. وعلى الرغم من أن عّمان أظهرت 

 بّناء على مر السنين في السعي إلنهاء الصراع، إال أنه قد تم إهم
ً
 ولعبت دورا

ً
 ثابتا

ً
ال األردن من قبل إدارة اهتماما

ترامب، والعالقة اإلسرائيلية األردنية هي اليوم في أدنى مستوياتها منذ توقيع معاهدة السالم اإلسرائيلية األردنية. 

 ويجب على الواليات املتحدة إعطاء األولوية إلعادة تنشيط تعاونها مع األردن في معالجة الصراع. 

اتفاقيات الخليج العربي مع إسرائيل في السياق املناسب. إذ ُيعد التقارب بين ويجب على الواليات املتحدة أن تضع  

 بالنسبة للحكومات املعنية وُيؤدي إلى تحسين العالقات بشكل كبير بين إسرائيل  
ً
 إيجابيا

ً
هذه الدول وإسرائيل أمرا

رق األوسط. وبالرغم من أن هذه ودول الخليج، مع إمكانية تحقيق املزيد من االستقرار واالزدهار االقتصادي في الش
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 جديدة مع مرور الوقت لصنع السالم بين اإلسرائيليين والفلسطينيين، إال أنها لن تغير 
ً
االتفاقيات قد تخلق فرصا

والفلسطينيين   اإلسرائيليين  بين  املطاف  نهاية  في  هو  الذي  الصراع  في    -طبيعة  الوضع  مع  العربية.  الدول  وليس 

 بالقلق على الفلسطينيين بل إنه يمكن أن يؤدي االعتبار أن انفتاح دو 
ً
ل الخليج العربي على إسرائيل ليس مدفوعا

إلى تقويض املواقف الفلسطينية. إن حكومتي البحرين واإلمارات العربية املتحدة ليستا في وضع جيد لالستفادة من 

ر املرجح أن تربط تعاونها مع إسرائيل  عالقاتهما الجديدة مع إسرائيل إلقناع الفلسطينيين بتقديم تنازالت ومن غي

 في جميع  
ً
بسياسات األخيرة تجاه الفلسطينيين. ولكن الحقيقة هي أنه ال يزال التعاطف مع حقوق الفلسطينيين كبيرا

 قد يهدد بها  
ً
أنحاء الشرق األوسط؛ ويوضح رد فعل دول الخليج الحتمال الضم اإلسرائيلي أنها تدرك أن هناك طرقا

رائيلي الفلسطيني مصالحها. لذا، فعلى الواليات املتحدة إشراك هذه الحكومات الخليجية الستكشاف الصراع اإلس

 فرص املشاركة الخليجية البّناءة في هذا الصراع. 

. فتقليديا، كانت القضية اإلسرائيلية الفلسطينية 
ً
 تغيير طريقة صنع سياستها داخليا

ً
وعلى الواليات املتحدة أيضا

عالج على أعل
ُ
ى مستويات الحكومة، في ظل مشاركة شخصية منتظمة من وزير الخارجية والرئيس وعملية صنع ت

السياسات بشكل سري مما قد يؤدي في بعض األحيان إلى أسلوب تفكير القطيع أو تفويت الفرص من خالل عدم 

 عندما كان الطرفان 
ً
يعقدان مفاوضات   ضم مجموعة موّسعة من األصوات بالشكل الكافي. قد يكون ذلك مفهوما

دبلوماسية حساسة وعندما كانت الواليات املتحدة في قلب العملية، لكنه ال معنى له اآلن بالنظر إلى مكان الصراع 

 عن ذلك، فإن املطلوب هو عملية مشتركة بين الوكاالت تكون  
ً
ونوع االستراتيجية التي تدعو إليها هذه الورقة. وِعوضا

 وشمولية وتجمع
ً
الوكاالت الرئيسية في ظل سياسات وأدوات تتسم باملساواة إلطالقها في العملية. كما   أكثر انتظاما

يجب أن يشمل أن يقوم مبعوث خاص لوزارة الخارجية بتنسيق وثيق مع مكتب شؤون الشرق األدنى بإدارة التنفيذ 

العليا في حكومة الوال   من املستويات 
ً
للسياسة. وستتطلب القضية قيادة ودعما واألهم من   -يات املتحدة  اليومي 

ذلك دعم الرئيس ووزير الخارجية. لكن متابعة جدول األعمال الذي وضعناه ال يتطلب مشاركتهم اليومية في ذلك. 

لذلك فهذه العملية قابلة للتنفيذ حتى عندما يكون الصراع اإلسرائيلي الفلسطيني في مرتبة أقل على قائمة أولويات  

 اض ي.الرئيس عما كان عليه في امل

 التعامل مع التوجهات البديلة
 عند تطوير مقاربتنا هذه، قمنا بفحص ثالث استراتيجيات أخرى ممكنة ملعالجة الصراع اإلسرائيلي الفلسطيني: 
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 ( إدارة الصراع؛  1)

في ( مقاربة "من الخارج إلى الداخل"، واعتبار التطبيع اإلسرائيلي مع الدول العربية كعامل مساعد إلحراز تقدم  2)

 السالم اإلسرائيلي الفلسطيني؛ و

 ( االبتعاد عن االلتزام بحل الدولتين. 3)

 ولكننا في نهاية األمر وجدنا االستراتيجيات الثالثة ناقصة: 

 إدارة الصراع  -1

بين اإلسرائيليين والفلسطينيين في الوقت الحالي، ولذلك   بأنه ال يوجد حل تفاوض ي متاح  يجادل بعض املحللين 

واليات املتحدة التركيز على قضايا أخرى والعمل ببساطة على إدارة الصراع ومنع اندالع العنف. ولكننا يجب على ال

ال نتفق مع ذلك. الوضع الحالي بين اإلسرائيليين والفلسطينيين، وبين الحكومة اإلسرائيلية والسلطة الفلسطينية،  

تقرير. يتسبب هذا التردي في أضرار يومية، بما في إنه وضع متردي كما هو موضح بالتفصيل في هذا ال -غير مستقر 

 السياق الذي ستمر به الحركة  
ً
ل أيضا

ّ
ذلك العنف، لإلسرائيليين والفلسطينيين الذين يعيشون مع الصراع، ويشك

الوطنية الفلسطينية لخالفة قيادية عالية املخاطر في الفترة املقبلة. حيث يتم إجبار الفلسطينيين على التعايش مع  

الديمقراطية ا القيم  تآكل  في  االحتالل  تكريس  يتسبب  لإلسرائيليين،  بالنسبة  بينما  لالحتالل،  اليومية  إلهانات 

والتعرض الضطرابات سياسية داخلية عميقة. اشتملت إدارة الصراع على مدى العقد املاض ي على ثالث حروب 

بحيا  أودت  وحماس، حروب  إسرائيل  بين  أخرى  وعدة صراعات طفيفة  التنمية كبرى  تدهور  إلى  وأدت  الناس،  ة 

البشرية، ودّمرت البنية التحتية املادية، وأعاقت النمو االقتصادي. ولكن الواليات املتحدة تستطيع ويجب عليها أن  

في  للدخول  مالءمة  أكثر  ظروف  خلق  مع  اآلن،  والفلسطينيين  لإلسرائيليين  الحياة  نوعية  لتحسين  املزيد  تفعل 

 . مفاوضات في املستقبل

 من الخارج إلى الداخل  -2

في األشهر األخيرة، تسببت اتفاقيات التطبيع بين إسرائيل واإلمارات والبحرين والسودان واملغرب في دفع العديد من 

العربية   الديناميكية  قلب  قد  وإسرائيل  العربي  الخليج  دول  بين  الدبلوماس ي  االنفتاح  بأن  القول  إلى  املحللين 
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جعة شاملة للدبلوماسية األمريكية بخصوص الصراع. وهؤالء املحللون يجادلون بأن على اإلسرائيلية ويتطلب مرا

 من ذلك مع 
ً
الواليات املتحدة أن تبتعد عن تركيزها التقليدي على إشراك اإلسرائيليين والفلسطينيين والعمل بدال

يتضّمن   الرئيسيين.  الطرفين  وعلى  الصراع  على  للتأثير  الخليج،  وخاصة  العناد املنطقة،  بأن  اإليحاء  الرأي  هذا 

لتحقيق االعتدال  الفلسطيني هو العقبة األساسية أمام التقدم الدبلوماس ي، وأن الخليج العربي في وضع أفضل 

 أن ضخ الدعم االقتصادي الخليجي العربي للشعب الفلسطيني  
ً
لوجهات النظر الفلسطينية. كما أن هذا يعني ضمنا

 ف
ً
 مركزيا

ً
ي التغلب على الصراع اإلسرائيلي الفلسطيني. ويسوق الكثير ممن يقدمون هذا الرأي يمكن أن يلعب دورا

 عنهم، فإنه لن يكون لديهم 
ً
 اعتقادهم بأنه مع تزايد عزلة الفلسطينيين في ظل انسحاب الدول العربية بعيدا

ً
أيضا

 خيار سوى العودة إلى طاولة املفاوضات مع إسرائيل وهم في موقف ضعيف. 

 للمنطقة وألمن إسرائيل وللمصالح األمريكية.   وسيكون هذا
ً
االرتباط الجديد بين الدول العربية مع إسرائيل إيجابيا

ويجب على الواليات املتحدة أن تستمر، كما فعلت منذ عقود، في الترحيب وتشجيع الحوار الرسمي وغير الرسمي 

 بين إسرائيل ودول الخليج. واألمني بشكل أعمق ودعم البرامج التي تزيد التعاون االقتصادي والسياس ي 

ومع ذلك، فهناك عدد من األسباب التي تدعو إلى الشك في أن تؤدي اتفاقيات التطبيع هذه إلى اختراقات كبيرة بين  

اإلسرائيليين والفلسطينيين. فدول الخليج ال تنظر للقضية الفلسطينية كأولوية، وهذا بالضبط سبب تطبيعها مع 

نسبة لعامة الجمهور اإلسرائيلي وقيادته، فيرى هذه االتفاقات على أنها وسيلة لتجاوز الفلسطينيين إسرائيل. أما بال

وليس وسيلة للعمل معهم. لقد عارض الشعب الفلسطيني والقيادة الفلسطينية بشدة اتفاقيات التطبيع هذه، مما 

، فإن االنفتاح الدبلوماس ي الخليجي   قلل من احتمالية تأثير التطبيع على املواقف أو السياسات الفلسطينية.
ً
وأخيرا

اإلسرائيلية   الديناميكيات  في  تظهر  التي  للسالم  الجوهرية  التحديات  يتجاوز  أو  على  يتغلب  لن  إسرائيل  على 

الواليات   تكريس سياسة  فإن  الحقائق،  هذه  إلى  وبالنظر  التالية.  الفصول  في  املوضحة  واألمريكية  والفلسطينية 

الص االنخراط  املتحدة تجاه  أن  ذا جدوى. على  يكون  التطبيع هذه قد ال  اتفاقيات  في  الفلسطيني  اإلسرائيلي  راع 

اإلسرائيلي قد يوفر، مع مرور الوقت، إمكانيات دبلوماسية جديدة لتحقيق هذا الهدف، ويجب   -الخليجي العربي  

 الفلسطينية على إصالح أن تكون الحكومة األمريكية على دراية كاملة بهذه االحتماالت. كما يجب أن ت
َ
شجع القيادة

نفوذ أكبر في  لها اآلن  التي قد يكون  عالقاتها مع بعض دول الخليج العربي. ويجب أن تشجع دول الخليج العربي، 
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إسرائيل، على لعب دور بّناء ودفع األطراف نحو السالم. ومع ذلك، يبقى الواقع أنه لن يكون هناك حل للصراع دون 

 لول وسط بين اإلسرائيليين والفلسطينيين.مشاركة مباشرة وح 

 االبتعاد عن االلتزام بحل الدولتين  -3

إن الحكم الرئيس ي، الذي يختلف عليه العديد من املحللين، هو ما إذا كان حل الدولتين ال يزال الوسيلة األكثر  

. إن ال
ً
تغيرات الديموغرافية واإلقليمية في فاعلية وقابلية للتطبيق من أجل إنهاء النزاع اإلسرائيلي الفلسطيني سلميا

القادة وتضاؤل   بين غزة والضفة الغربية، وتعنت  الدعم لحل الدولتين من الضفة الغربية، واالنقسام السياس ي 

الجانبين، واحتمال ضم أراض ي بشكل أحادي الجانب من طرف إسرائيل، وإحجام إسرائيل عن االنسحاب من أي 

جميعها األمور  هذه  وتشكل    مستوطنات:  الدولتين  قيام  بشأن  تفاوضية  نتيجة  تحقيق  أمام  كبيرة  تحديات  تثير 

التفاوض   التي يمكن  البديلة  النتائج  عقبات أمام إمكانية قيام دولة فلسطينية مستقلة. ومع ذلك، فإننا نرى أن 

 
ً
 ما يتم االستشهاد بها ليست أكثر واقعية أو ديمومة. وحل الدولتين أيضا

ً
 هو الحل املفهوم بشكل  عليها والتي كثيرا

بما في ذلك اإلسرائيليون والفلسطينيون، حياله بدرجة معينة من  عام والذي يحتفظ املجتمع الدولي واملنطقة، 

 التوافق. 

 هذا يقودنا إلى ثالث استنتاجات: 

،
ً
 ما زلنا نعتقد أن حل الدولتين يجب أن يظل الحل املفضل لسياسة الواليات املتحدة.  أوال

،
ً
ن األهمية بمكان أال يؤدي سعي الواليات املتحدة لتحقيق حل الدولتين في املستقبل إلى تأجيل اتخاذ خطوات  م  ثانيا

 ونهر األردن في الوقت الحالي.  من شأنها زيادة الحرية واالزدهار واألمن لجميع من يعيشون بين البحر املتوسط 

،
ً
 للتحقيق، أو قد يصبح كذلك في املستقبل، فمن الحكمة أن   وأخيرا

ً
فمع إدراك أن حل الدولتين قد ال يكون قابال

لتلك  للطوارئ  التخطيط  وتتولى  البديلة،  للسيناريوهات  املحتملة  العواقب  األمريكية  الحكومة  تستكشف 

هدف تفاوض ي، ووضع مبادئ السيناريوهات، وتدرس كذلك احتماالت عمل تعديالت على نموذج حل الدولتين ك 

 إلى جنب بسالم. 
ً
واضحة لتوجيه سياسة الواليات املتحدة التي يمكن أن تتجاوز رؤية دولتين مستقلتين تعيشان جنبا
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 لدى صانعي السياسة األمريكيين أن أي حل لهذا الصراع املستمر منذ  
ً
ونعتقد على وجه الخصوص أن يكون واضحا

 سرائيليين والفلسطينيين الحرية والديمقراطية واملساواة في الحقوق. قرن من الزمان يجب أن يوفر لإل 

 ملخص التوصيات 
 معالجة القضايا الُملّحة التي تهدد أي إمكانية للتقدم  -أ

حل    -1 ودعم  اآلن؛  للجميع  واالزدهار  واألمن  الحرية  النزاع؛  لحل  كأساس  املفاوضات  األساسية:  املبادئ  وضع 

 الدولتين. 

 القنصلية األمريكية في القدس وبعثة منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن. إعادة فتح  -2

إلغاثة   -3 املتحدة  األمم  وكالة  خالل  من  واملساعدات  للفلسطينيين  الثنائية  االقتصادية  املساعدات  استئناف 

 وتشغيل الالجئين الفلسطينيين )األونروا(. 

 األراض ي الفلسطينية وخاصة غزة.  التركيز على حرية التنقل والكهرباء واملياه في -4

 إصالح نظام مدفوعات األسرى الفلسطينيين.  -5

 ردع ضم وبناء املستوطنات من ِقبل إسرائيل.  -6

 إعادة التأكيد على املعايير األمريكية السابقة بشأن الحدود واألمن والالجئين والقدس.  -7

 متابعة الخطوات متوسطة المدى للحفاظ على قابلية بقاء الدولتين  -ب

 توسيع الحقوق الفلسطينية وإتاحة سيطرة أكبر للفلسطينيين على املنطقتين )ج( و )ب( من الضفة الغربية.  -1

 حات الحكم الفلسطيني؛ تمكين الوحدة الفلسطينية؛ وتشجيع االنتخابات الفلسطينية. دعم إصال  -2

 تجميد أو عكس النشاط االستيطاني من خالل مجموعة من الخيارات، بما في ذلك:   -3

 إنهاء ممارسة حماية إسرائيل من العواقب الدولية؛  -
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 متابعة تجميد جزئي لالستيطان محدد بوضوح؛ أو  -

من - خريطة  بشأن    اقتراح  املتحدة  الواليات  لسياسة  انطالق  كنقطة  واستخدامها  املتحدة  الواليات 

 املستوطنات. 

تهيئة الدعم اإلسرائيلي والفلسطيني للمفاوضات والتعايش من خالل الدبلوماسية القوية، والجهود الشعبية،   -4

 والبرامج ملعالجة التحريض من كال الطرفين، ودعم حوارات املسار الثاني. 

 إعادة تشكيل دور الواليات المتحدة  -جـ

تجاه   -1 الدبلوماسية  عمل  الحتكار  السعي  من   
ً
بدال األخرى  الفاعلة  الدولية  الجهات  مع  املرنة  املشاركة  متابعة 

 الصراع العربي اإلسرائيلي. 

اون اإليجابي تعزيز التواصل مع األردن وتسخير العالقات الدافئة بين إسرائيل ودول الخليج العربي لتعزيز التع  -2

 مع العالقات اإلسرائيلية الفلسطينية. 

 من تركيز تجذير عملية صنع السياسة اإلسرائيلية الفلسطينية في إطار عملية شاملة مشتركة بين  -3
ً
الوكاالت بدال

 العمل على القضية على مستوى وزير الخارجية والرئاسة. 

متابعة الواليات املتحدة للتخطيط الداخلي الجاد للطوارئ الخاصة بالبدائل أو التعديالت املقترحة على نموذج  -4

 حل الدولتين. 

 باللغة اإلنجليزية، اضغط 
ً
 هنا * لتحميل التقرير كامال
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