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 صخلم

ن 2017ليسددددكاروكانون اكد   6اإلعالن الذي أصددددالر الراألم اكيألركين لدنالا برايخن ص اددددو  الباان اكلص ا  

عاصددكإل إلاددرااأل  لك يلددربة  لددرصإل لللدد خ الللسددفألني داددلفت  ربةن ص  يثال  لددرصإل وويإل لالب ال اكدلدصي داعتاالها 

اإلاددددرااألليد دوا ها  هذا اإلعالن صنا  علي لميإل يترايلإل ل   هذا الاددددرا  -داددددألاادددداب  ص اددددو  الاددددرا  ال رصي

صددداس يسدددكي ري الاداار الررصألإل لميإل  لدلإل لكادددل إل اادددرااأل  علي لسددداا ال بون الللسدددفألنألإل التالي ألإلد دهذا ال   أ

  One State Reality "اكير الواوع الوالاة

 

ب ال اكدلدصي يواه  دالكراهنإل علي البوى الادلألإل الرارى ينلرلةن صكا رألها االب ال اكدلدصين ي تار لهانًا خااددددددًراد راال

بكن   ين التااي  ااي  للواليات الكت اة اكيألركألإل ككاي ضالت صنألويإل دالاليإل داألااألإل بكن   ين البألام صادل الراعي ال

هاياة بنااددددددخ  لهذر الرميإل اكيألركألإل ينلرلًاد دلغك ذلكن بابي الكراهنإل علي بولألا البوى الللسددددددفألنألإل دال ردة صرميإل

 دلألإلداالواوع الجايا داالنفالن صها ن و ب لألا الفاوات اإلولألكألإل دالادلألإل إليجال ل  ينسجك يع البرالات ال

 

 

داعتاالها  ن2017 كانون اكد وليسددددكار 6 نص اددددو  الباا نيخالدنالا بر ناإلعالن الذي أصددددالر الراألم اكيألركي 

ا لرصإل وويإل لسألااات االب ال اكدلدصي   أيضً   لرصإل للل خ الللسفألني دالفت  ربةن ص  يثال عاصكإل إلارااأل  لك يلربة 

 اإلارااألليد-ص او  الارا  ال رصي

 

شرال رهذا  اإل اكيألركألإل ال الهألإل ص او  الارا  ال رصيا كاألرً   انبالصً اإلعالن  سألا اإلارااألليد رفوا  عبول ين -ا ري ال

ي تالسدددألاادددإل اكيألركألإل بررت أيإل برألألرات ببوم صها اادددرااأل  بجار الباا دب تارها ين وضدددايا ال   النهااي ال تالزين كان

رإن هذا  نوا  البألام صأيإل برألألرات يهكإل رألهاد دأكثر ين ذلك ني دالللسددددددفألنياإلاددددددرااألل نيجخ االبلان علألها صألن الفررألن

أ علي أن  برألألر ري السددألااددإل ال الهألإل اكيألركألإل بجار الباا ربةن ص  هو برألألر هذلي ري السددألااددإل بر  اإلعالن ال يجخ أن ي  

 اإلارااألليد -اكيألركألإل بجار يجك  الارا  ال رصي

 )الجزيرة( 
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 جديدةمعالم الرؤية األميركية ال

ببوم عناصدددددر هذا ال   اكيألركي الجايا صلدددددر  أاددددداادددددي علي لميإل غألر ببلألايإلن بلري االعتاالات السددددداصبإل التي بت ل  

 ين ذلك ك  االعتاال لكال إل اارااأل  ديا يناااها اإلارااأللين دب في صااًل -صالبرالات الادلألإل ص او  الارا  ال رصي

 ين للو ن ديا بلرل  ين دوااع علي اكلضد 

 

ان الواليات الكت اة اكيألركألإل وا انس ات ين عكلألإل السالم صلرلها ال الين دلرنها لك بنس خ ين  :رإن  ياس البو  ندعلأل 

الإل دخلدددنإل للرض هذا ال   الذي أصددداس يسدددكي ري ر ال  يسدددألإل ايجال ل  نهااي لهذا الادددرا د ص  ورلت التاخ  صادددولة

هي  نن هناك لدلإل وااكإل علي ألض الواوعا لدلإل اكير الواوع الوالاة د أي  One State Reality (1)الاداار الررصألإل 

ري  ايوادد ً  اذابأل   اركً وها ايرانألإل لبألام لدلإل أخرىد دب    يلددرلإل الللسددفألنألألن لددكن هذا التاددولن صكن هك ل  بدال  نااددرااأل 

ت علأل  ص ت اكياكن ين الضدددلإل الررصألإلن دلرن صالكباص  ب ضدددك الكسدددتودنات دالباا الكولاة الي اادددرااأل  )دهذا يا صدددوال 

ال عولة كي الهئ رلسدددددفألنيد دأيا  ندصالتالي د(2018 كانون الثانيويناير 1يوم اكلا  نلزا اللألرول ال اكك ري اادددددرااأل 

ككا يردة ري ص ت  ن  صسدددددألنا ل   ي  ن الت اي  ي   صلدددددر  ينلاددددد  عن الضدددددلإل الررصألإلن دوا رألكا يت ل  صبفا  غزة رألرو

ااس ب ت السألالة الكاريإلد دلغك أن هذا ال   وا يج   اارااأل  بااد كادلإل نظام عناري اال أن هذا اكير ياكدااد د

ع االبلان علي هذا ال   يع ص ت الاد  ال رصألإل وبة ان خاصددددإل اذا د  علي يا يااد ال يزعج ااددددرااأل  دال الواليات الكت اة كثألرً 

 ا هذر اكيامدالرارى ري الكنفبإل يث  الككلرإل ال رصألإل الس وليإل ديارن ككا يترلل كثألرً 

 

هذا البرال اكيألركي ي    جادزً دلغك أن  هذا اللدددددددأن ا تار ب ألإل ري  لادل  ن٣٣٨د  ٢٤٢يث  ورال يجلم اكين  نللبرالات ا

ا ين الواوع داعتكا ل برايخ ورالر صأن  لك يرألر شألئً  لبإل صالبضألإل الللسفألنألإل ددلع الباان ربا صرال دغألرها ين البرالات الكت

دعلأل  رإن ورالر  نن يبر ال رويإل اإلاددددددرااأللألإل ددزالابها دصرلكانها يوهول ري البااالألث  ؛علي ال باا  علي اكلض

ا للبوة ديا بكلأل  ين د دهو صهذا ي في شددرعألإل دلب  (2) اك ر اًل ا ص  ي ترف صكا هو وار شددألئً صالباا عاصددكإل إلاددرااأل  ال يرألبة 

لباا  علي اكلضن ديلري ووة ال   ديا يسددناها ين ورالات دووانألن لدلألإلد دهذا التوه  ينسددس اكاددم التي وايت علألها 

 دالتي كانت صرعايإل أيألركألإلد ن(١٩٩٣ابلاوألإل أدالو )عام 

 

وا اصتاأت ص سددددددك أهك دأخفر يوالددددددألع التلادض صألن الجاناألنداذا كانت هذر الرميإل اكيألركألإل الجا الللسددددددفألني  نياة 

رإن  ين اكاه  علألها لسك يوالألع أخرى أو  لسااألإل ري ال الك الررصي ين يولو  الباا دهو يولو   نداإلارااأللي

التلادض لولها دأللإل  دغألرها ين البضدددددايا التي كان يجرى ن١٩٦٧الالهئألن دازالإل الكسدددددتودنات دال ولة الي لادل عام 

رإن الكفالاإل ص ولة ادتإل ياليألن الهئ الي رلسدفألن التالي ألإل ي تار  نال بول الثالثإل الكالدألإلد رانلم ينف  االعتراف صالواوع

ا كايلإل دب ت  يسدددالات كاألرة ين الضدددلإل ا ين ال ألا د دكذلك اكير صالنسددداإل إلزالإل الكسدددتودنات التي أصدددا ت يانً لدددرصً 

 اد ا داألااأل  ا داوتاالي  ا صادلإل االلتال  اهتكاعأل  ا دثألبً دبرباة الباادً الررصألإل ص  

 

يخ أصدددداس ل  الادلتألن ري يهخ الريسد دلغك أن هذا ال   ري السددددنوات ال لددددر اكخألرة كان ارإن  ص ا اعالن بر ندهرذا

كلض عن دري  صنا  يستودنات هاياة ا صل   الووااع التي ب لبها اارااأل  علي ار ص  دشا  يست أل  الت بأل  عكلأل   تض  ي  

رألهك هون كألرين دزير ال الهألإل اكيألركي  نح ص  كثألر ين السددددااددددإل الررصألألن صكدبواددددألع يا هو وااك ينهان دهو يا صددددرال 

ساص  اإل الراكألإل الك تكاة ن اال أن ل  الادلتألن صبي وااكً (3) ال سألا ا ين النالألإل النظريإل علي اكو د ص  دصبي هذا ال   هو ال

 يخدالاى الاد  الرارى دعلي لأاها الواليات الكت اة اكيألركألإل الي يا وا  انت اا لدنالا بر
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ربا ها  اإلعالن اكخألر للراألم اكيألركي لألبو  يا لك يجرم ألا ين السدددألاادددألألن الررصألألن علي وول  دهو الللددد   ندين هنا

 آخر هرى بانأل  ين وا  اإللالة اكيألركألإل الفادلإلن دأن لال  ا علي التام ري خألال ل  الادلتألنن دأن هذا ال   لك ي ا يوهولً 

 الجاياة دال ك  هال علي بنلألذر علي ألض الواوعد 

 

 الرهان على قوى دولية للحفاظ على حل الدولتين

اإللالة وها أيإل ووة لبألبألإل ري ال الك واللة صكلرلها علي يواههإل دب اي بذا ااددددت رلددددنا السددددالإل الادلألإل رإننا نجا أن  ال ا

سالإل الادلألإل كبوة كارى يلرولإل -اكيألركألإل رألكا يت ل  صالارا  ال رصي األن التي ب اد  أن بظهر علي ال اإلارااألليد رال

صكللات لاخلألإل كثألرةن ين واأل  ي الصإل اللسددددال دالتلوف دلرع يسددددتوى الك أللددددإل لسددددرانها الكلألال دألص كئإل يلألون انسددددانن 

رإن السددألااددإل ال الهألإل دالتاخ  صكللات  ند دعلأل (4) صانا  لدلإل اشددتراكألإل لايثإل نصألنغ بلددي ندب بأل  لميإل الزعألك الاددألني

 شاارإل ال ي ظي صأدلويإل ري الووت ال اليد

 

ربا يضددددي دوت دوي  عنايا كانت ووة لدلألإل كارى بسددددتفألع ب اي اإللالة اكيألركألإل ري  ندكذلك ال ا  صالنسدددداإل لرداددددألا

د رهي ألدد س ين أن (5) ن النابج البويي لواليإل نألويولك اكيألركألإليداددألا الألوم أو  صبلأل  يللات ي تللإلد رالنابج البويي لر

 ا للواليات الكت اة داألااابها ري الكنفبإلد ا لالعً   صذابها عنارً بلربة 

 

ررغك ال الوات االوتادداليإل دالسددألااددألإل دال سددرريإل الوثألبإل صالواليات الكت اةن دلغك أن   نأيا ص اددو  االب ال اكدلدصي 

اال أن  ال ياانألها ين لألث البوة السددددددألااددددددألإل دبأثألرها ري ال الكن  (6) يبالا الواليات الكت اة ين لألث البوة االوتادددددداليإل

 ا أكار ين الادل الذي يل ا  اآلندن يل خ لدلً رإن االب ال اكدلدصي ال يستفألع أ ندخاصإل اللرن اكداةد دصالتالي

  

 االتحاد األوروبي وتعاطيه مع هذه الرؤية الجديدة

يا رهكت  البوى الادلألإل الك تللإل دعلي لأادددددها االب ال اكدلدصين ين اعالن الراألم اكيألركي هو أن اكير يت اى يسدددددألإل 

الرميإل التي صني علألها االب ال اكدلدصي األاات  بجار الكنفبإل علي ياى ا يع الباا ديرانتها لأللر  لميإل هاياة بتناوت كلأل  

 انوات دويلإلن دالتي بنسجك يع البوانألن الادلألإل دورالات اكيك الكت اة ديجلم اكيند

 

ات  بجار الارا  ال رصي األا اإلارااأللي علي واعاة ل  الادلتألن ينذ عبولد دهو ي تار أن ل  هذا -راالب ال اكدلدصي أوام 

دهوهر هذا ال   يبوم علي ايجال لدلإل رلسدددفألنألإل ليكبرادألإل يسدددتبلإل دواصلإل  اكدلدصينالادددرا  يادددل إل أاددداادددألإل لالب ال 

د (7) يث  لت بأل  ذلكا الي هنخ يع اادددرااأل  دالاد  الكجادلةن دأن الكلادلدددات هي السددداأل  اكلل ألاةن ب ألش صسدددالم هناً 

 ا الادلتألند تربا اعتارها االب ال االدلدصي ال اصكإل الكستبالألإل لرل نادص او  الباا ب اياً 

 

دوا اادددددتثكر االب ال اكدلدصي خال  ال بول الكالدددددألإل الرثألر ين الجها دالووت دالكا  ري اددددداأل  ب بأل  هذر الرميإلد دهو 

الغ وألكإل الكسددددداعاات التي ببايها الكلولدددددألإل اكدلدصألإل دالاد  اكعضدددددا  ري ي تار أكار لاعك يالي للللسدددددفألنألألنن لألث ب

انوي   سلفإل الللسفألنألإل علي   د(8) ااالب ال اكدلدصي يلألال يولد  اااي ري صنا  يؤاسات ال دكان لالب ال اكدلدصي لدل أ

 ا  غزة لت بأل  هذر الرميإلد  الرثألر ين الكلاليع ال ألويإل ري الضلإل الررصألإل دوفدري  صنا  لدلإل يستبلإلن ديوال 

 

رإن االب ال اكدلدصي ال يستفألع صكلرلر أن يتااى للرميإل اكيألركألإل الجاياةد دل   أهك هذر اكاااا هو داأل إل  ندلغك ذلك

ا لألكث  لالإل ين التنسدددأل  صألن الاد  اكعضدددا  ال هة راالب ال اكدلدصي ري أصددد  بروين  د   ؛دلدصي نلسددد دبركألاإل االب ال اك
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ضددد س االب ال دي و  لدن أن يرون ووة ادددألاادددألإل لألرون لدلإل يركزيإل ب   ي   الاد  ذات السدددألالةد دهذا اكير هو يا ي  

 كاألرة علي السالإل الادلألإلن يث  الواليات الكت اة اكيألركألإلد

 

ألإل ببتضي يواربإل ك  راآلل ؛دين اكاااا اكخرى التي بض س االب ال اكدلدصي ري األاات  ال الهألإل هو آلألإل اب اذ البرال

اكعضدددا  الثكانألإل دال لدددرين علي أيإل ورالات بت ذها الكلولدددألإل اكدلدصألإلن الجهاز التنلألذي لالب الن بجار أيإل وضدددألإل ين 

 رإن اكير يااس صالغ الا وصإل الب اذ أي ورال ووي لاهاد دذلك كن لداًل  نالبضاياد دعنايا يت ل  اكير صالنساإل إلارااأل 

صولناا دهنراليا دالوراكألا دالتلألك لايها عالوات وويإل يع اارااأل  دالواليات الكت اة اكيألركألإلن  :يث  نروألإلري أدلدصا الل

دلايها البالة علي ارلددددا  أد الدددد اف أي ورال يكرن للكلولددددألإل اكدلدصألإل أن بت ذرد دوا صرز هذا ري ي فات كثألرة ري 

ري التااددددع علددددر ين شددددهر  نذر الاد  دصنألايألن نتنألاهو ري ااددددرااأل دل   اللبا  الذي هكع صألن والة ه نالسددددنوات اكخألرة

خألر يثا   نديا نتج عن  ين باددري ات هجويألإل لددا اددألااددات االب ال اكدلدصي ص اددو  ااددرااأل  ن2017 بكوزويولألو

 د(9) علي ذلك

 

ان هاز الت األرن دخاصددددددإل ص ا ورال الككلرإل  نرإن االب ال اكدلدصي اآلن يكر ري لالإل هكول دانركاش نالددددددارإل الي ذلك

رة ري ورالات االب ال اكدلدصي دبسدددهك   دالاة ين الاد  الرارى الكؤثبة راريفانألا كانت بلدددربة  ؛الكت اة ال ردة ين االب ال

صريفانألا هو  اكيول الاراعألإل دصألاغإل البرالات التي ياالها االب الد دأصاس اآلن هك  ري كساهكابها الكالألإل دصا  صلر  ر ال 

ي الجإل بااعألات ال ردة ين االب ال دبا اب  الرثألرةن دالتي لك يرن ألا يتووع لجكها دبأثألرها علي يسددددتبا  الااللن اددددوا  

 علي الا ألا السألااي ديرانتها الادلألإل أد الا ألا االوتاالي داالهتكاعي دلريإل ال ركإل دالتنب  أد غألرر ين الا اد

 

ألربرز علي ألكانألا دررنسا كبوبألن يركزيتألن رأل د دلرن لر  ين هابألن الادلتألن يلاكلهكا ال اصإل رإن االب ال ا ندص ردهها

وا ل س يوولها السألااي ري االنت اصات اكخألرة لغك روزهان لألث ب تار النتألجإل التي  نيألرك  نرالكستلالة اكلكانألإل ؛صهكا

ن الألكألن الكتفرف ين لخو  الارلكانن الاوناادددددتا ن بكرال د دوا (10) 1949لاددددد  علألها لزصها أكار خسدددددالة ل  ينذ عام 

 ندعلأل د بلددرأل  لرويتها كرن ينتب لككد  يرة ينذ خكسددإل عبولد دهي الي اآلن ص ا يضددي ألص إل أشددهر علي االنت اصات 

بجار ااددرااأل ن ضدد س والة ألكانألا علي وألالة االب ال لتاني اددألااددات أكثر ووة دصددرايإل ا اددت  رإن هذر الت ايات الااخلألإل لتكً 

عباة الذنخ التي بسألفر علي السااإل  يض س ألكانألا عنايا يت ل  اكير صإارااأل  هلتي لو ألالتد دال بألبإل اكخرى التي ب  

 بجار الألهولد إلالنازي ااكلكان صساخ باليخ ألكانأل

 

د دأواددددي يا يكرن لالب ال ال يكرن لالب ال أن يتادددداى للسددددألااددددات اكيألركألإل بجار الاددددرا  ري الكنفبإل نرلهذر اكاددددااا

اكدلدصي أن يباي  للسددددلفإل الللسددددفألنألإل هو  اوتراح اصرام  ابلان شددددراكإل  صألن االب ال دالسددددلفإل الللسددددفألنألإلن يث  االبلان 

ارااأل  أدالكووال  سفألني أصويازن  ن(11)  وكواور ع يع ا األإل غرصألإل أثنا  زيالة الراألم اللل ككا أرالت صذلك ياالل لصلويا

 دلباا  دزلا  االب ال اكدلدصي الثكانألإل دال لريند الي صردكس 

 

يااس ال ايث عن لا  هايا ل كلألإل السالم البااكإل ال ي ني ل د رال لداألا  ندصنا  علي هذا الت لأل  للتاول اكيألركي الجايا

لت ص  اكيألركيد دهذا يا صددددددرال  للراعي ا صاياًل لوا لاعألً دال االب ال اكدلدصي دال اكيك الكت اة ينلرلين يكرن أن يلددددددربة 

الككث  اكعلي للسددألااددإل ال الهألإل داكين ري الكلولددألإل اكدلدصألإلن لألث والت ري يؤبكر صدد لي ري  نرألايريرا يوغريني

ا علي اؤا  ان كانت الواليات الكت اة يا زالت لل   ن2017 كانون اكد وليسكار 7 نيخ لو  الباااالألوم التالي إلعالن بر
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 كلألإل السدالمن والت انها يا زالت ب تبا أن لدل الواليات الكت اة ري اعالة ادالن الكلادلدات لألوي دأادااديألا أدراف ع

 د (12)

 

 مستقبل "عملية السالم"

ا اددوا  ين وا  السددلفإل الللسددفألنألإل أد ر كلألإل السددالم ال الألإل اددتابي وااكإل ين النالألإل النظريإلن داددألابي ال ايث عنها يسددتكر  

 ين االب ال اكدلدصي أد الاد  اكخرىد رال ايث عن صبااها يرني الجكألع عن عنا  ال ايث عن صااا  لهاد 

 

دي ني كذلك ن رإن ال ايث عن ااباد ل  الادلتألن ي ني انها  السلفإل البااكإل ري الضلإل الررصألإل نراالنساإل للسلفإل الللسفألنألإل

ة الل   الللسفألنألإل الك لي دالادليد دلهذا كانت للال  يننا ث عن صااا  دخألالات لها أثكانها الااهظإل علي الا ألالردلة ال

 الراكألإل ال بروي الي الت لي عن هذا الكسال ص  كانت ي ادلإل يكالاإل لرة علي الواليات الكت اة لل ولة الي هذا الكسالد

رني عن يواههإل السدددؤا  ك ص ألال ل  الادلتألن ين النالألإل الللظألإل علي اكو ن ي  رإن التكسددد ندأيا صالنسددداإل لالب ال اكدلدصي

ا ل  الادلإل الايكبرادألإل الوالاة لر  اددددددرانها ال را دالألهول رهي ايال  ؛ايا الااي ؟ دال بألبإل أن الاااا  ي ادلة ها   :الراألر

بررت ااددرااأل  لتي ال ايث لول د دالااي  اآلخر  ا يادهو أيضددً  نص بون يتسدداديإلن دصهذا بنتهي ااددرااأل  ككا ن ررها الألوم

 هو ل   لدلإل اكير الواوع الوالاة ن دهي الرميإل اكيألركألإل الجاياةد

 

اها دعلي الرغك ين عام لغاإل االب ال اكدلدصي صتاني هذا ال   لك اللت  للبوانألن داكعراف الادلألإل ص  داألاات  التي بانال 

 ناد دلهذاال يستفألع يباديت  ص ا أن اكتسخ الاعك اكيألركي الراي ن لألاااا التي ذكرناها آنلً للترة دويلإل ين الزينن اال أن  

سك  األابي االب ال يترني ص   الادلتألن ال بألك ليثكا يتك ررض ال   اكخألر علي الجكألعد داذا صس ال ايث عكال  ون   صلبإل ا ي

ا دص ت البالة الللسفألنألألنن رإن االب ال اكدلدصي لن يرون يلرأل  البرن  صألن أيألركا داارااأل  دص ت الاد  ال رصألإل الرارى 

 داألرلي صكا برلي ص  البألالة الللسفألنألإل دالاد  ال رصألإلد نككا يبولون نأكثر ين الكلك

 

دري ظ  لدد س رلسددفألني شددايا دبكزن لك يسددا  ل  يثأل  صألن البوى الللسددفألنألإل اكاددااددألإل دعام االبلان علي لميإل يولاة 

ا صألن ي تلس اللادداا  دالبوى الللسددفألنألإل ا لبألبأل  أن ابلاوً ري رإن ال ألالات بابي لدد أللإل دولأللإلد دال شددك  نالت ريرلكلددرد  

ادددألسدددهك ري ال لاظ علي  نعلي يلدددرد  هايا للارا  عن وضدددألتهك ثك ال ك  علي ب لدددألا الفاوات دالبوى اإلولألكألإل دالادلألإل

 ص ت يرااخ ل  الادلتألند 

 

ز الكووس ان دلرن اذا يا ب زال ا خاارً إل علي أيإل ووة لدلألإل صكلرلها صكا رألها االب ال اكدلدصي األرون لهانً رإن الكراهن ندهرذا

ا للرايإلن اكدلدصي صكواوس اولألكألإل دلدلألإل أخرى لاعكإلن رإن بنلألذ الرميإل اكيألركألإل الجاياة صالوااا  السألااألإل األرون ص اً 

الي ال   الكتل   اهذر الرميإل صالبوة الراشددددكإل أد بتراه  اين خألال اال أن بلرلدددد دلن يابي أيام الواليات الكت اة دااددددرااأل 

 ا دهو ل  الادلتألندعلأل  لدلأل  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 د*عررات شررين صالث أد  صكركز الجزيرة للالااات
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