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، صائب عريقات، يتناول فيه قضية يف عملية السالم لعضو الوفد املفاوض ةمقال
  1يةسرائيلاإل -واملفاوضات الفلسطينية  سرائيلضمانات القروض إل

 

29/3/1992  
  

ية قد دخلت اىل قاعة املفاوضات مع األطراف العربية، قبل سرائيليبدو أن احلملة االنتخابية اإل
مكثفة من فاجلولة الرابعة من احملادثات الثنائية أستهلت بتصريحات . يةسرائيلدخول الوفود اإل

ية، حول استمرار النشاطات االستيطانية، وما قامت به اآللة العسكرية سرائيلاحلكومة اإل
ويف نفس الوقت تستمر األحاديث ذات العالقة باملفاوضات التي جتريها . يف لبنانية سرائيلاإل

  .انية والسورية واألردنية والفلسطينيةمع الوفود اللبن إسرائيل
افتتاح اجلولة الرابعة من احملادثات ترافق مع جلسة االستماع التي عقدتها اللجنة الفرعية 
لالعتمادات املالية يف جملس النواب األمريكي مع جيمس بيكر، والتي ربط فيها منح ضمانات 

ألميركية احلالية قد اتخذت إجراء عمليًا بوقف االستيطان، وبذلك تكون اإلدارة ا سرائيلقروض إل
يف ما يتعلق  1967بشأن االستيطان، وخرجت عن املواقف اللفظية املعتمدة منذ عام 

  .باالستيطان
الرسالة التي وجهها بيكر، عندما ربط منح ضمانات القروض واالستيطان، وألقى الكرة اىل امللعب 

ان، حتمل يف طياتها ما هو أكثر من ضرورة وقف ي لالختيار بين الضمانات واالستيطسرائيلاإل
دوالر للسنوات اخلمس  بمبلغ عشرة آالف مليونلضمانات قروض  إسرائيلاالستيطان، فمع طلب 

خالل السنوات اخلمس  إسرائيلبح جمموع ما هو مطلوب أن تقدمه واشنطن اىل القادمة، يص
ربعة آالف مليون صل حالياً على مبلغ أإسرائيل حتألف مليون دوالر، علمًا أن  30القادمة مبلغ 

ومما قاله بيكر بطريقة، غير مباشرة، هو ان . دوالر سنوياً كمساعدات اقتصادية وعسكرية
  .ةظالواليات املتحدة ال تستطيع حتمل هذه التكاليف الباه

وقف االستيطان مقابل احلصول على الضمانات، صبيحة  إسرائيللقد اختار بيكر ان يشترط على 
فيه االنتخابات ية، ويف الوقت الذي جتري سرائيلاإل-فتتاح اجلولة الرابعة للمفاوضات العربيةا

عن احلزب اجلمهوري، مما األولية لتحديد مرشح الرئاسة األمريكي عن احلزب الديمقراطي وآخر 
بات يعني ان على إسرائيل مواجهة حقائق ما بعد احلرب الباردة، وحرب اخلليج، والتعامل مع متطل

  .العهد الدويل اجلديد
اإلدارة األميركية تدرك، أن جمرد املطالبة بوقف االستيطان، واعتبار النشاطات االستيطانية غير 

فهناك تناقض بين هذا املوقف . هذه النشاطاتمنع استمرار عية، أو عقبة يف طريق السالم مل يشر
وتمكين إسرائيل مالياً من مواصلة عملية االستيطان، وعلى ما يبدو، فإن التغييرات املتسارعة 
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التي طرأت على اخلارطة العسكرية ملنطقة الشرق األوسط قد شملت إسرائيل، ومل تقتصر فقط على 
  . العرب

اإلسرائيلية سوف تنقلب من موقع التحالف اىل  –ركية لكن، هل يعني ذلك أن العالقات األمي
املواجهة؟ اإلجابة على هذا السؤال واضحة وحمددة، فما يجري بين الواليات املتحدة وإسرائيل 
حالياً يتم يف إطار التحالف، فبيكر أكد أن واشنطن ملتزمة بأمن إسرائيل وحاجاتها االقتصادية 

  .ان وليس بأي أمر آخرواخلالف حمدد فقط يف موضوع االستيط
وهنا، فإن احلديث عن وقف االستيطان يعني الرؤية األميركية لعملية املفاوضات اجلارية يف 
واشنطن، فعلى مدى اجلوالت التفاوضية التي تلت مؤتمر مدريد، تبين للعامل أجمع أن املفهوم 

لسالم معهم، ويف نفس اإلسرائيلي للسالم يقوم على أساس التطبيع مع العرب، وتوقيع معاهدات ا
  .1967الوقت االحتفاظ باألراضي العربية احملتلة منذ عام 

وما حدث خالل األيام املاضية يف واشنطن بين إسرائيل من ناحية والوفود العربية كل على حدة 
من الناحية األخرى تمثل بقيام الوفود اإلسرائيلية بتكرار ما قالوه يف اجلوالت املاضية، أي ان 

  :وضات ال زالت جتري وفقاً ألساسيناملفا
 .أساس عربي يعتمد على مبدأ إعادة األراضي مقابل السالم - 1
 .أساس إسرائيلي يعتمد على معاهدات سالم مع االحتفاظ باألراضي احملتلة - 2

وإذا ما استمر احلال على ما هو عليه، فإن اجلوالت التفاوضية ال تتعدى جمرد دوائر فراغ تتسع 
  .مع كل جولة

ا يف ما يتعلق باملفاوضات الفلسطينية اإلسرائيلية، ويف ضوء األفكار اإلسرائيلية التي قدمت أم
حول املفهوم  اإلسرائيلي للمرحلة االنتقالية، والتي خلت من أي مضمون يذكر، أو حتى التزام 

اإلداري للسلطات يف  –بأسس عملية السالم، وانحصرت يف إطار احلل على األساس الوظيفي 
ة اإلسرائيلية يف استمرار النشاطات االستيطاني ، ومع"لألفراد"لة، أي نقل السلطة راضي احملتاأل

إن الهوة بين املوقفين فوأسس حقوق اإلنسان؛ ، وعدم االلتزام بمبادىء األراضي احملتلة
الفلسطيني واإلسرائيلي أصبحت كبيرة لدرجة أصبح فيها احلديث عن مفاوضات، جمرد أحاديث، 

بصلة اىل املفاوضات بالطرق املتعارف عليها، وقد تكون التفاعالت والتداخالت اجلارية  ال تمت
  . خارج قاعات املفاوضات أهم من تلك احلاصلة داخل القاعات

  
  صائب عريقات. د

 عضو الوفد الفلسطيني املفاوض

    
  



وال  الفلسطينية، الدراسات ملؤسسة حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات مؤسسة
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