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عــن  العربيــة  الــدول  تتوقــف  لــم 
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قيامهــا بمواصلــة تقديــم الشــكوى، 
ولكــن إجــراًء حقيقيــا واحــدا لــم يتخــذ 
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محــركا رئيســا فــي تفريــغ األراضــي 
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جميــع الحقــوق محفوظــة. ال يســمح بإعــادة إصــدار هــذا الكتــاب أو أي جــزء منــه أو تخزينــه أو استنســاخه 

ــك  ــي ذل ــا ف ــة، بم ــة أو آلي ــة الكتروني ــواء بطريق ــيلة، س ــأي  وس ــكل وب ــي أي ش ــا، ف ــا أو جزئي ــه، كلي أو نقل

االستنســاخ الفوتوغرافــي، أو التســجيل أو اســتخدام أي نظــام مــن نظــم تخزيــن المعلومات واســترجاعها، 

دون الحصــول علــى إذن خطــي مســبق مــن الناشــر.

اآلراء الــواردة فــي هــذه الدراســة ال تعتبــر عــن وجهــات نظــر مؤسســة فريدريــش إيبــرت، ويتحمــل الكاتــب 

مســؤولية ذاتيــة عمــا عبــر عنــه فــي هــذه الدراســة.

• الغالف والتصميم الداخلي: كمال قاسم
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المقدمة

ــن  ــوره لألم ــة منظ ــرة طويل ــذ فت ــط األردن من رب

فلســطينية  دولــة  بإقامــة  األردنــي  الوطنــي 

 ،67 الـــ  حــدود  علــى  ســيادة،  ذات  مســتقلة 

علــى أن تكــون عاصمتهــا القــدس الشــرقية. 

واعُتبــر هــذا الحــل )فــي المنظــور االســتراتيجي 

ــي،  ــل النهائ ــا الح ــع قضاي ــابكًا م ــي( متش األردن

لالجئيــن  العــودة  وحــق  والقــدس  كالحــدود 

أردنيــة،  حيويــة  بمصالــح  ومرتبطــًا  واألرض، 

)نســبة  الالجئيــن  عــودة  صعيــد  علــى  ســواء 

ــطينية  ــول فلس ــن أص ــن م ــن األردنيي ــرة م معتب

ــة  ــدس )الوصاي ــودة(، أو الق ــق الع ــون ح ويملك

الهاشــمية(، ألســباب عديــدة منهــا مــا يرتبــط 

مــا  ومنهــا  األردنيــة،  الديمغرافيــة  بالمعادلــة 

أميركيــة  محــاوالت  مــن  بالهواجــس  يتعلــق 

الوضــع  فــي  األردن  لتوريــط  إســرائيلية  أو 

يتعّلــق  مــا  وكذلــك  الداخلــي،  الفلســطيني 

بالبعــد التاريخــي والرمــزي بالنســبة للهاشــميين.

تحــاول هــذه الورقــة مناقشــة القناعــة فــي 

والفلســطينية  األردنيــة  السياســية  األوســاط 

علــى  وتبعاتهــا  الدولتيــن  بحــل  يتعلــق  بمــا 

األردن وفلســطين وذلــك فــي ضــوء الخطــوات 

بإعــالن  ســواء  األميركيــة،  لــإدارة  األخيــرة 

صفقــة القــرن ونقــل الســفارة إلــى القــدس، 

أومــا طرحتــه مــن تصــور لحــل النهائــي يفضــى 

يفهمــه  كمــا  الدولتيــن،  حــل  إلغــاء  إلــى 

األردنيــون والفلســطينيون، وينهــي عمليــًا حلــم 

وليســت  حقيقيــة  فلســطينية  دولــة  إقامــة 

ــودة«  ــق الع ــى »ح ــي عل ــه يقض ــا أّن ــكلية، كم ش

وواقعيــًا،  عمليــًا  المهّجريــن،  للفلســطينيين 

الدولــة  يســمى  مشــّوه  كيــان  نحــو  ويدفــع 

بــأي  الدولــة  لمعنــى  يمــّت  وال  الفلســطينية، 

صفــة مــن الصفــات.

والتصــورات  الواقعيــة  األميركيــة  الخطــوات 

ثــم  النهائــي،  للحــل  طرحــت  التــي  النظريــة 

مــع  المتالحقــة  العربيــة  التطبيــع  اتفاقيــات 

اإلقليمــي«  »الســالم  عــن  والحديــث  إســرائيل 

ــرائيل  ــع إس ــع م ــتدخال التطبي ــح الس كمصطل

ــل  ــح أق ــطينية لتصب ــب الفلس ــم المطال وتعوي

أهميــة وجــدوى فــي معادلــة المنطقــة؛ كل 

ذلــك يعنــي أّن الخيــار الــذي طالمــا ســعى إليــه 

ــك  ــة المل ــه جالل ــب في ــه، وكت ــع عن األردن وداف

عبــد اهلل الثانــي كتابــًا بعنــوان »الفرصــة األخيــرة« 

أصبــح فــي خبــر كان. 

هنــا تحديــدًا يبــدو الســؤال مشــروعًا بــل ضروريــًا 

هــذه  إلــى  األردن  ينظــر  كيــف  واســتراتيجيًا: 

التطــورات؟ ومــا هــي انعكاســات ذلــك علــى 

البديلــة  الخيــارات  هــي  ومــا  الوطنــي؟  أمنــه 

1

مؤسســة فريدريــش إيبــرت - »حــل الدولتيــن« وأهميتــه المزدوجة 
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أردنيــًا وفلســطينيًا أيضــًا ألّن هنالــك اشــتباكا 

وتداخــال كبيــرا فــي هــذا المجــال بيــن المصالــح 

علــى  والفلســطينية  األردنيــة  االســتراتيجية 

ــيء  ــام بش ــكان القي ــا زال باإلم ــل م ــواء؟ ه الس

مخطــط  ومواجهــة  الدولتيــن  حــل  لحمايــة 

تصفيــة الدولــة الفلســطينية وتفريغهــا مــن 

األســس الحقيقيــة لهــا؟

المقدمة
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حل الدولتين.. خلفية تاريخية

أي  فــي  الدولتيــن«  »حــل  تعبيــر  ُيذكــر  حينمــا 

ــا هــذا، يفهــم مــن  وســيلة إعالميــة فــي عالمن

دون تــردد أن المقصــود هــو النــزاع الفلســطيني 

اإلســرائيلي. لقــد طــال هــذا النــزاع وأفــرز مــن 

المشــكالت مــا جعلــه مألوفــا فــي الخطــاب 

السياســي الدولــي، ســواء فــي قــرارات األمــم 

المشــتركة،  السياســية  البيانــات  أو  المتحــدة، 

بهــا  يتحــدث  التــي  الصحفيــة  المؤتمــرات  أو 

ــي أو  ــم العرب ــي اإلقلي ــرب ف ــة الع وزراء الخارجي

خارجــه. 

ــي  ــادًة ف ــن( ع ــّل الدولتي ــح )ح ــر المصطل وُيذك

ســياق الحديــث عــن الســالم؛ باعتبــاره هدفــا 

الشــرق  إقليــم  هامــا، ومرغوبــا علــى صعيــد 

األوســط، والصعيــد العالمــي؛ وذلــك ألهميــة 

اســتقراره. 

العــدوان  بعــد  االهتمــام  هــذا  نشــأ  لقــد 

فــي  وســوريا  واألردن  مصــر  علــى  اإلســرائيلي 

حزيــران 1967، والــذي نجــم عنــه احتــالل أراض 

الضفــة  بينهــا  مــن  كان  الثــالث  الــدول  فــي 

وقــد  الفلســطينيين،  غــزة  وقطــاع  الغربيــة 

سياســيا؛  العــدوان  لذلــك  إســرائيل  مهــدت 

لتجعلــه يبــدو الحقــا حربــا اســتباقية للدفــاع 

بحســب  العقــاب  مــن  لتنجــو  إســرائيل  عــن 

المتحــدة.  األمــم  ميثــاق 

صــدر عــن مجلــس األمــن بعــد الحــرب قــرار2421، 

وأهمهــا  الســالم،  مبــادئ  علــى  نــص  الــذي 

االنســحاب مــن األراضــي المحتلة تمهيــدا لقيام 

ســالم دائــم. تعثــر الجهــد الدولــي للتوصــل 

إلــى ســالم دائــم، وأنهيــت مهــام المبعــوث 

الدولــي الســويدي الدكتــور جونــار يارنــج المعيــن 

جديــدة  حــرب  وقعــت  ثــم  المهمــة،  لهــذه 

ــدة  ــات المتح ــت الوالي ــر 1973، وتدخل ــي أكتوب ف

ــالث  ــا ث ــرب، ليتبعه ــذه الح ــاء ه ــة؛ إلنه األمريكي

اتفاقيــات ســالم عربيــة إســرائيلية، كانــت األولــى 

ــرائيل  ــر وإس ــن مص ــد بي ــب ديفي ــدة كام معاه

ت مصــر  عــام 1979، والتــي علــى أساســها اســتردَّ

أراضيهــا المحتلــة، وبعدهــا اتفاقيــة اوســلو بيــن 

ــام  ــرائيل ع ــطينية وإس ــر الفلس ــة التحري منظم

ــرائيلي  ــحاب إس ــى انس ــؤد إل ــم ت ــي ل 1993، والت

بــل  المحتلــة،  الفلســطينية  األراضــي  مــن 

إقامــة حكــم ذاتــي فلســطيني، واالتفاقيــة 

الثالثــة تمــت بيــن األردن وإســرائيل عــام 1994. 

بقيــت  فقــد  المحتلــة  الســورية  األراضــي  أمــا 

لالطالع على نص القرار باللغة اإلنجليزية:  1
https://unispal.un.org/unispal.nsf/07/D35

E1F729DF491C85256EE700686136

2
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ــي  ــات الت ــل المحادث ــرائيل؛ لفش ــة إس ــي قبض ف

ــه  ــن، وإن ــن الدولتي ــدة بي ــات المتح ــا الوالي أدارته

ــرق  ــي الش ــالم ف ــة الس ــر أن عملي ــر بالذك لجدي

األوســط انتقلــت منــذ حــرب أكتوبــر 1973 مــن 

ــي. ــن األمريك ــى الحض ــدة إل ــم المتح األم

ورد فــي اتفاقيــة أوســلو نــص اعتــراف منظمــة 

ولــم  إســرائيل،  بدولــة  الفلســطينية  التحريــر 

دولــة  إقامــة  عــن  نــص  بالمقابــل  فيهــا  يــرد 

فلســطينية، واتفــق المتفاوضــون علــى إرجــاء 

هــذا الموضــوع لمــا ســَموُه باالتفاقيــة »الحــل 

الفلســطينيون  منــه  فهــم  الــذي  النهائــي« 

والعالــم إقامــَة دولــٍة فلســطينية؛ باعتبــار أن 

قيامهــا هــو الــذي ســيجلب الســالم الدائــم 

لإقليــم، أمــا إســرائيل فقــد اكتفــت فــي هــذه 

ــل  ــر كممث ــة التحري ــراف بمنظم ــة باالعت المرحل

مضــى  لقــد  للفلســطينيين.  ووحيــد  شــرعي 

ــرون  ــبعة وعش ــوم س ــى الي ــة حت ــى االتفاقي عل

ولــم  فلســطين  دولــة  تقــم  ولــم  عامــا 

يجلــس الجانبــان للتباحــث بالحــل النهائــي. مــن 

المســؤول عــن ذلــك؟

حل الدولتين.. خلفية تاريخية
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الالعبون الرئيسون في عملية السالم

باإلضافــة إلــى طرفي النزاع )إســرائيل والســلطة 

فــي  الرئيســين  الالعبيــن  فــإن  الفلســطينية( 

ثــم  المتحــدة،  األمــم  هــم:  الســالم  عمليــة 

بخيــوط  أمســكت  والتــي  المتحــدة  الواليــات 

ــي،  ــرن الماض ــبعينيات الق ــل س ــذ أوائ ــة من اللعب

كمــا ذكــرت ســابقا. والحقــا ُشــكلِّت الرباعيــة 

الدوليــة عــام 2002، وكان فــي عضويتهــا كل من 

ــات  ــي، والوالي ــاد األوروب ــدة، واالتح ــم المتح األم

ســأتطرق  يلــي  مــا  وفــي  وروســيا.  المتحــدة، 

لعــرض دور كل طــرف علــى مــدى ربــع القــرن 

الماضــي. 

ابــدأ باألمــم المتحــدة باعتبارهــا مــالذ الــدول 

والشــعوب المظلومــة وفقــا لميثاقهــا الــذي 

يعتبــر أســاس القانــون الدولــي ومرجعيتــه، منــذ 

أنشــئت الســلطة الفلســطينية حتــى يومنــا هذا 

لــم تتوقــف إســرائيل عــن بنــاء المســتوطنات 

وتوطيــن اليهــود فيهــا مواِصَلــًة بذلــك مــا بدأتــه 

مباشــرة بعــد احتــالل الضفــة الغربيــة عــام 1967، 

مخالفــة بذلــك اتفاقيــات الهــاي وجنيــف. 

تقديــم  عــن  العربيــة  الــدول  تتوقــف  لــم 

الشــكاوى ضــد إســرائيل؛ بســبب هــذه المخالفة 

الفلســطينية  الســلطة  لتليهــا  المفضوحــة، 

الشــكوى،  تقديــم  بمواصلــة  قيامهــا  بعــد 

ولكــن إجــراًء حقيقيــا واحــدا لــم يتخــذ لوقــف 

هــذه المخالفــة. وحينمــا كانــت الســلطة تلجــأ 

لمجلــس األمــن شــاكية كانــت ُتســتقبل بالفيتو 

األمريكــي الــذي وظفتــه الواليــات المتحــدة أكثر 

مــن أربعيــن مــرة ضــد الشــكاوى الفلســطينية، 

علــى  العالمــي  اإلجمــاع  مــن  بالرغــم  وذلــك 

إدانــة الســلوك اإلســرائيلي2.

إّن الواليــات المتحــدة لعبــت دور الشــريك غيــر 

ــتوطنات،  ــاء المس ــي بن ــرائيل ف ــع إس ــر م المباش

ــدة،  ــات المتح ــأّن الوالي ــر ب ــد أن نذكِّ ــن المفي وم

ــالم  ــة الس ــي إقام ــب دورًا ف ــذ أرادت أن تلع ومن

قدمــت وحتــى اآلن اقتراحيــن: أولهمــا حمــل 

الرئيــس ريغــان3 وهــو مبــادرة الســالم  اســم 

التــي طرحهــا فــي ســبتمبر 1982 بعــد إخــراج 

ذلــك  جوهــر  وكان  لبنــان،  مــن  الفدائييــن 

المشــروع هــو إقامــة حكــم ذاتــي فــي الضفــة 

فيــه  وورد  بــاألردن،  مرتبــط  )وغــزة(  الغربيــة 

ولكــن  اإلســرائيلي،  االســتيطان  وقــف  ذكــر 

امتنــاع  فســح  تاريخيــة،  ســابقة  وفــي   2016 عــام  فــي   2
األمريكــي  الرئيــس  قيــادة  -تحــت  المتحــدة  الواليــات 
بــاراك أوبامــا- عــن التصويــت المجــال لتبنــي مجلــس 
ــي  ــتيطان ف ــف االس ــب بوق ــرار يطال ــرة لق ــن ألول م األم

 https://bit.ly/3poAqFZ الغربيــة.  الضفــة 

ريغــان:  بمبــادرة  يعــرف  مــا  تفاصيــل  علــى  لالطــالع   3
 https://bit . ly/36r8mcc

3

مؤسســة فريدريــش إيبــرت - »حــل الدولتيــن« وأهميتــه المزدوجة 
للشــعب الفلســطيني وللدولــة األردنية

https://bit.ly/3poAqFZ
https://bit.ly/36r8mcc
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لــم يذكــر إقامــة دولــة فلســطينية، بــل إنــه 

اســتبعد تحقيــق ســالم مــن خــالل إقامــة دولــة 

فلســطينية. وثانيهمــا مشــروع الرئيــس ترامــب 

المســمى »صفقــة القــرن«4 وهــو أيضــا لــم يذكر 

دولــة فلســطينية حقيقيــة. 

فــي آذار 1991 بعثنــي جاللــة المرحــوم الملــك 

الحســين وبنــاء على طلب من واشــنطن بإرســال 

مــاذا  المســؤولون  لــه  ليشــرح  عنــه  مبعــوث 

قصــد الرئيــس بــوش بمؤتمــر دولــي للســالم، 

وهــو الــذي أعلــن عنــه بعــد تحريــر الكويــت فــي 

28-1-1990. فــي لقائــي مــع جيمــس بيكــر وزيــر 

ــة:  ــي صراح ــال ل ــذاك، ق ــي آن ــة األمريك الخارجي

ــان  ــل كي ــطينية ب ــة فلس ــاك دول ــون هن ــن يك »ل

أقــل مــن دولــة وأعلــى قليــال مــن حكــم ذاتــي.« 

مــن هــذا نســتنتج أن الالعــب الثانــي فــي عمليــة 

بعــدم  اإلســرائيلي  الموقــف  يتبنــى  الســالم 

ــة  ــرف بـــ “صفق ــا يع ــة لم ــة العربي ــى الترجم ــالع عل لالط  4
 https://bit.ly/38xpjo5 القــرن«: 

ــة  ــة الغربي ــي الضف ــطينية ف ــة فلس ــة دول إقام

ــزة. ــاع غ وقط

التــي تضــم  »الرباعيــة«  الثالــث أي  أمــا الالعــب 

الواليــات المتحــدة وُشــّكلت عــام 2002، وتوقــف 

عملهــا عــام 2016 فلــم تتمكــن مــن إحــراز أي 

دولــة  بإقامــة  الدائــم  الســالم  نحــو  تقــدم 

فلســطينية، واكتفــى وزيــر الخارجيــة األمريكــي 

فــي عهــد الرئيــس أوبامــا، جــون كيــري )آخــر 

ممثــل امريكــي فــي الرباعيــة( بإســداء نصيحــة 

إلســرائيل بــأّن سياســاتها ســتؤدي إلــى نشــوء 

أبارتايــد سيســيئ إلــى صورتهــا فــي العالــم5. 

مــن الواضــح أن الموقــف األمريكــي يعكــس 

والتــي  إلســرائيل،  األمريكيــة  الدعــم  سياســة 

دولــة  إقامــة  عــدم  علــى  سياســاتها  تقــوم 

. فلســطيني

لالطالع على التفاصيل:  5
h t t p s : / / w w w . t h e g u a r d i a n . c o m /

world/2014/apr/28/israel-apartheid-

state - pe ace - ta l ks - j ohn - ker r y 

الالعبون الرئيسون في عملية السالم

https://bit.ly/38xpjo5
https://www.theguardian.com/world/2014/apr/28/israel-apartheid-state-peace-talks-john-kerry 
https://www.theguardian.com/world/2014/apr/28/israel-apartheid-state-peace-talks-john-kerry 
https://www.theguardian.com/world/2014/apr/28/israel-apartheid-state-peace-talks-john-kerry 
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لماذا ترفض إسرائيل حّل الدولتين؟

هــذه الحقيقــة تثيــر تســاؤال هامــا للغايــة وهــو: 

لمــاذا ترفــض إســرائيل قيــام دولــة فلســطينية؟ 

وهــو األمــر الــذي ســيؤدي إلــى قبولهــا فــي 

اإلحــراج  عنهــا  وســيزيل  العربــي  المحيــط 

المنطــق  ضــد  هــذا  موقفهــا  إن  العالمــي!. 

عــدم  سأفســر  يلــي  مــا  وفــي  والعقالنيــة، 

المنطــق.  هــذا  عقالنيــة 

 1947 عــام  المتحــدة  األمــم  قــررت  حينمــا 

تقســيم فلســطين إلــى دولــة يهوديــة وأخــرى 

فلســطينية رفضــت الــدول العربيــة الســبع هــذا 

القــرار، باإلضافــة إلــى ممثلــي فلســطين الذيــن 

رفضــوه ابتــداًء لعــدم عدالتــه، كمــا رفضــوه 

لســبب آخــر وهــو رفضهــم لــزرع جســم غريــب 

فــي اإلقليــم العربــي، فاإلقليــم عربــي الهويــة 

ــل  ــة. ورد الفع ــخ والديموغرافي ــة والتاري والثقاف

العربــي بهــذا المعنــى كان منطقيــا؛ ألنهــم 

تصرفــوا كمــا يتصــرف جســم اإلنســان حيــن 

يتســلل فيــه جســم غريــب، فينتفــض؛ لطــرد 

الجســم  فشــل  وإذا  الغريــب،  الجســم  ذلــك 

انتظــارا  حوصلتــه  إلــى  يعمــد  طــرده  فــي 

التخلــص  مــن  مناعتــه  تمكنــه  الــذي  لليــوم 

منــه. وهــذا مــا حــدث بالضبــط حينمــا فشــل 

العــرب عســكريا فــي التخلــص منــه عــام 1948، 

ــكل  ــذت ش ــي اتخ ــه الت ــى حوصلت ــروا إل فاضط

اســتمرت حتــى  التــي  محاصرتــه ومقاطعتــه 

انتصــارا  إســرائيل  حققــت  حينمــا   1967 عــام 

العربيــة  الجيــوش  علــى  ســاحقا  عســكريا 

مصــر  قبلــت  حينمــا  وذلــك  الحصــار،  منهيــة 

واألردن قــرار مجلــس االمــن 242، وقبلتــه ســوريا 

بعــد حــرب أكتوبــر وذلــك بقبولهــا قــرار مجلــس 

ــة  ــرار 242، ونتيج ــى ق ــص عل ــذي ن ــن 3386 ال االم

قبــول هذيــن القراريــن فتحــت األبــواب إلســرائيل 

وانتهــى الحصــار وأصبحــت عمليــة الســالم هــي 

الــدول  الــدول بعــد أن قبلــت  مرجعيــة ســائر 

العربيــة وجــود إســرائيل فــي الجــوار، بعدمــا 

ــه. ــة ل ــابقا رافض ــت س كان

كان المطلــوب هــو اســترجاع األرض المحتلــة 

العربيــة  الــدول  فمضــت  الســالم.  وتأســيس 

ــق  ــرائيل؛ إذا تحق ــة إس ــا بدول ــالن قبوله ــي إع ف

الســالم، وأقيمــت الدولــة الفلســطينية، ووصــل 

العربيــة  القمــة  قــرار  فــي  اإلعــالن  حــد  األمــر 

ــرائيل  ــيتقبلون إس ــرب س ــروت 2002 أن الع ــي بي ف

فــي وســطهم، وبذلــك وعــدت الــدول العربيــة 

ــات  ــاء عالق ــام ،1947 وإنش ــه ع ــا رفضت ــول م بقب

6  لالطالع على نص القرار 338 باللغة اإلنجليزية:
http://unscr.com/en/resolutions/338 

4

مؤسســة فريدريــش إيبــرت - »حــل الدولتيــن« وأهميتــه المزدوجة 
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http://unscr.com/en/resolutions/338 
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تســتجب  لــم  ذلــك  ومــع  معهــا.  طبيعيــة 

إســرائيل لهــذا العــرض الكريــم فــي تصــرف غيــر 

ــبب. ــه س ــون ل ــد أن يك ــاذا؟ ال ب ــي. لم منطق

إســرائيل هــي مشــروع حركــة قوميــة يهوديــة، 

ومــع أّن الديــن ال يشــكل قوميــة، إال أن قــادة 

فــي  تمكنــوا  الصهيونيــة  الحركــة  هــذه 

أوروبــا، وهــو قــرن  التاســع عشــر فــي  القــرن 

القوميــات واالســتعمار، مــن مــزج الديــن بالتاريــخ 

وباالضطهــاد المســيحي لليهــود فــي أوروبــا 

ــن  ــاد وط ــم وإيج ــى إنقاذه ــل عل ــة تعم بحرك

هــي  فلســطين  وكانــت  ليحميهــم،  لهــم 

المفهــوم  هــذا  فشــّكل  المرتجــى.  المــكان 

إســرائيل.  فــي  تجّســدت  أيدولوجيــة 

فلســطينية  دولــة  لقيــام  إســرائيل  رفــض  إن 

مدفــوع  غــزة  وقطــاع  الغربيــة  بالضفــة 

بتمســكها بأيديولوجيتهــا التــي تقــوم علــى 

ركيزتيــن: األولــى أرض فلســطين وقــد أمنتهــا 

بالكامــل فــي حــرب حزيــران 1967، أمــا الثانيــة 

فــإن األرض لليهــود فقــط وبالتالــي ال تســمح 

بقيــام دولــة فلســطينية علــى أرض تعتبرهــا 

بأيديولوجيتهــا.  تنحــرف  ال  حتــى  يهوديــة 

لقيــام  الرافــض  اإلســرائيلي  الموقــف  إذن 

أيديولوجــي،  موقــف  هــو  فلســطينية  دولــة 

وليــس موقفــا سياســيا مبنيــا علــى تحقيــق 

العقــل ال العاطفــة عنــد  المصالــح، ويحكــم 

ــي  ــا األيديولوج ــد موقفه ــرار. ولتأكي ــاذ الق اتخ

أصــدرت قانــون القوميــة اليهوديــة عــام ٢٠١٨ 

ــعب  ــة للش ــة قومي ــرائيل بدول ف إس ــرِّ ــذي ُيع ال

اليهــودي فقــط. منــذ عــام ١٩٤٨ وقبــل ســن 

تعاملــت  عامــا  ســبعين  بنحــو  القانــون  هــذا 

دولــة إســرائيل مــع الفلســطينيين الذيــن لــم 

ــم  ــم وقراه ــي مدنه ــم ف ــن بيوته ــوا م يخرج

وفــق مضمــون هــذا القانــون مــن خــالل العمــل 

ــكل  ــطينيين، بش ــر الفلس ــن تكاث ــد م ــى الح عل

ــع أو  ــات تمن ــت تعليم ــا وضع ــر، حينم ــر مباش غي

تعرقــل إضافــة بنــاء جديــد علــى مبنــى العائلــة 

القائــم فــي المدينــة أو القريــة؛ لتمنــع الــزواج 

المبكــر أو تؤخــره.  ومــع ذلــك يشــكل هــؤالء 

الفلســطينيون المقيمــون فــي اســرائيل اليــوم 

حوالــي %20 مــن ســكانها، ويقيــم معظمهــم 

الجانــب  يقتــرح  والتــي  المثلــث،  بمنطقــة 

األمريكــي - حســب تفاصيــل خطــة مــا بعــرف 

بصفقــة القــرن - إمكانيــة »إعــادة رســم حــدود 

إســرائيل، وفًقــا التفــاق الطرفيــن، بحيــث تصبــح 

مجتمعــات المثلــث جــزًءا مــن دولــة فلســطين«.

التاريــخ؛  مكــر  علــى  بمثــال  ذلــك  يذّكرنــي 

فالمثلــث قبــل توقيــع اتفاقيــة الهدنــة »رودس« 

 1949 عــام  نيســان  فــي  األردنيــة  اإلســرائيلية 

كانــت تحــت ســيطرة الجيــش األردنــي، الــذي 

خلــق وجــوده الخصــر النحيــل إلســرائيل وكانــت 

تســعى لطــرد ســكانه، فُضغــط علــى األردن 

ليتنــازل عنــه وليصبــح المثلــث أرضــا إســرائيلية 

الجنوبيــة  التــالل  عــن  إســرائيل  تنازلــت  فيمــا 

كانــت  مفاوضــات  ضمــن  الخليــل،  لمدينــة 

ــط  ــرائيل بالضغ ــرعت إس ــدة. وش ــة ومعق صعب

العســكري علــى ســكانه ليهاجــروا كمــا فعلــوا 

ــم  ــوا ول ــم ثبت ــرى، إال أنه ــق أخ ــي مناط ــك ف ذل

يهاجــروا ليصبحــوا اليــوم مصــدر قلق إلســرائيل؛ 
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حيــث أصبحــت منطقــة المثلــث مصــدر قلــق 

لهــم7.  وجغرافــي  ديمغرافــي 

أعتقــد أن مــا يعمــي أبصــار القيــادة اإلســرائيلية 

أمــران اثنــان:
األول:

)الواليــات  العالــم  فــي  دولــة  أقــوى  وقــوف 

علــى  وســكوتها  جانبهــم،  إلــى  المتحــدة( 

الدولــي،  للقانــون  العديــدة  مخالفاتهــم 

ووجــود  الفيتــو،  بســالح  لهــم  وحمايتهــا 

مــن  نافذيــن  وأشــخاص  ضغــط  مجموعــات 

فاعلــة  وهــي  األمريكيــة  اليهوديــة  الجاليــة 

ــر  ــي تؤث ــة، والت ــات األمريكي ــص السياس ــا يخ بم

بشــكل فاعــل وكبيــر فــي كثيــر مــن األحيــان 

فــي السياســة االمريكيــة، وبخاصــة فــي الشــرق 

أيبــاك،  منظمــة  ذلــك،  علــى  ومثــال  األوســط، 

المتشــددة  اإلنجيليــة  المجموعــة  فضــال عــن 

المتحــدة. الواليــات  فــي 

الثاني:

الــذي حــد مــن عقالنيتهــم فهــو الظفريــة التــي 

ــكري  ــم العس ــد انتصاره ــم بع ــتولت عليه اس

العربيــة فــي حــرب  الجيــوش  الســاحق علــى 

جعلتهــم  فالظفريــة   .1967 عــام  حزيــران 

يشــعرون أن بإمكانهــم تحقيــق المســتحيل. 

وفــي رأيــي أّن إنجازهــم األخيــر، بالحصــول علــى 

االعتــراف، وتطبيــع العالقــات مــع دول عربيــة 

فــي األطــراف هــي: االمــارات العربيــة المتحــدة، 

تشــير كلمــة المثلــث فــي النــص الــى مناطــق المثلــث   7
الشــمالي والجنوبــي داخــل خــط األخضــر وهــي فــي 
األصــل جــزء مــن المثلــث الجغرافــي الكبيــر قبــل النكبــة 
نابلــس  الثــالث  المــدن  بيــن  يمتــد  كان  الــذي   ،)1948(

وجنيــن. وطولكــرم 

ومملكــة البحريــن، والســودان. بعــد أن حققــت 

ممــا  المجاورتيــن،  واألردن  مصــر  مــع  ســالما 

يغــذي داء الظفريــة ويزيــده درجــات، ويزيدهــم 

القيــادات  الظفريــة  غــذت  مثلمــا  عنــادا؛ 

اإلســرائيلية، حينمــا احتلــت إســرائيل ســائر األرض، 

وحققــت نصــف الحلــم األول. 

اإلســرائيليون  ســيقبل  هــل  هــو:  والســؤال 

ــم  ــي حذره ــيئة الت ــورة الس ــى الص ــول إل بالوص

فــي  بأنهــم  كيــري  الخارجيــة  وزيــر  منهــا 

ذات  الواحــدة  الدولــة  إلقامــة  رفضهــم 

القوميتيــن، وإلقامــة دولــة فلســطينية علــى 

بلدهــم  مــن  ســيجعلون  المحتلــة  األراضــي 

ــة  ــر البني ــى تغي ــد عل ــر يعتم ــد؟ األم ــة أبارتاي دول

اليميــن  مــازال  حيــث  اإلســرائيلية  السياســية 

األيدولوجــي هــو المســيطر معظــم الوقــت 

منــذ اغتيــال إســحاق رابيــن عــام 1995، آخــر زعيــم 

إذ  بالســالم،  يؤمــن  كان  إســرائيلي  سياســي 

ــن  ــيين الذي ــوة السياس ــت ق ــه تراجع ــذ اغتيال من

تتحكــم بهــم قــوة الفكــر السياســي المتعقــل 

األيدولوجــي،  اليميــن  قــوة  محلهــم  لتحــل 

ــو  ــا ه ــى م ــتمر عل ــا اس ــال إذا م ــى أن الح وأخش

عليــه أن يعمــل اليميــن األيدولوجــي الحاكــم 

علــى تفريــغ أرض فلســطين مــن أكبــر عــدد 

مــن الفلســطينيين، ليحققــوا النصــف الثانــي 

مــن الحلــم، وهــو تصفيــة األرض منهــم، وهــذا 

أو  اليميــن  وخاصــة  الكثيــرون،  يخفيــه  ال  أمــر 

الذيــن  منهــم  المتشــددون  االيديولوجيــون 

فلســطين.    هــو  األردن  أّن  يصرحــون 

مؤسســة فريدريــش إيبــرت - »حــل الدولتيــن« وأهميتــه المزدوجة 
للشــعب الفلســطيني وللدولــة األردنية
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ما العمل أردنّيًا وفلسطينيًا؟ 

ما العمل أردنّيًا وفلسطينيًا؟ 

ــا كأردنييــن أن نكــون حذريــن  ــد لن ــا ال ب ومــن هن

ــد  ــن المؤك ــى األردن،وم ــاظ عل ــطين للحف وناش

ــطبها  ــطينية وش ــة الفلس ــام الدول ــدم قي أن ع

ــيمة  ــات جس ــه تداعي ــيكون ل ــة، س ــن الخارط م

هــذه  أن  والحقيقــة  األردنيــة.  الهويــة  علــى 

ــدى  ــر ل ــت مبك ــذ وق ــة من ــت قائم ــية كان الخش

ــك  ــوم المل ــة المرح ــام جالل ــة أي ــادة األردني القي

الحســين، ويقينــي أنهــا مــا زالــت قائمــة مــع 

ــي  ــرد حدس ــي، وم ــد اهلل الثان ــك عب ــة المل جالل

هــذا هــو ثبــات الموقــف األردنــي فــي تأييــده 

لحــل الدولتيــن. علينــا ان نؤيــد هــذا الموقــف 

تتوســع  أن  األردنيــة  القيــادة  مــن  ونطلــب 

بكســب تأييــد قــادة عــرب ومســلمين ودولييــن 

لهــذا الموقــف. وبخاصــة أن حــل الدولتيــن دوليــا 

منــح  فــي  يســهم  الــذي  وهــو  الشــائع،  هــو 

ــى األردن  ــطيني. وعل ــب الفلس ــرعية للمطل الش

ــام  ــاء االنقس ــى إنه ــل عل ــي العم ــد ف أن يجته

الفلســطيني فــي األرض المحتلــة الــذي يضعف 

ــي  ــدان العالم ــا إذ أن المي ــم عالمي ــن موقفه م

ــب  ــى بالترحي ــذي يتلق ــب ال ــدان الخص ــو المي ه

المطالــب الفلســطينية بحقهــم فــي تقريــر 

ــة  ــتقلة وخاص ــم المس ــة دولته ــر، وإقام المصي

االتحــاد  وزوال  البــاردة،  الحــرب  انتهــاء  بعــد 

االقتصــاد  علــى  يركــز  كان  الــذي  الســوفيتي 

ــال  ــو الح ــا ه ــة كم ــم العالمي ــى القي ــس عل ولي

ــاح  ــث نج ــة؛ حي ــدول الديموقراطي ــي ال ــوم ف الي

الجامعــات  فــي   BDS المقاطعــة  حركــة 

ــل  ــك. و »ح ــا ذل ــد لن ــة يؤك ــات الغربي والمجتمع

يكــون  أن  ينبغــي  لــألردن  بالنســبة  الدولتيــن« 

فــي صلــب اســتراتيجيته الدفاعيــة فــي عالقاتــه 

الدوليــة؛ ألن حــل الدولتيــن كمدخــل للســالم 

الدائــم فــي الشــرق االوســط يتبنــاه العالــم بمــا 

فــي ذلــك األمــم المتحــدة. 

بالنســبة  الدولتيــن  لحــل  األمنيــة  ولألهميــة 

لمتابعــة  عليــا  لجنــة  تشــكيل  أقتــرح  لــألردن، 

مواقــف دول العالــم منهــا بقصــد التمســك 

بإدامتهــا ألهميتهــا فــي بناء الســالم واالســتقرار 

األهميــة  ذات  األوســط  الشــرق  منطقــة  فــي 

الدوليــة. وتكــون مهمــة اللجنــة دراســة مواقف 

مصالحهــا،  مداخــل  علــى  والتعــرف  الــدول، 

وربطهــا بحــل الدولتيــن. 

تطبــق القيــادة األردنيــة هــذه المعلومــات فــي 

ــي،  ــد الثنائ ــى الصعي ــي عل ــاطها الدبلوماس نش

أثنــاء  العــادة  فــي  ذلــك  ويتــم  الدولــي.  ثــم 

زيــارات جاللــة الملــك لعواصــم دول العالــم، 

حيــث  الدوليــة  المؤتمــرات  فــي  ومشــاركته 

ســالم  إلــى  إشــارة  كلماتــه  بتضميــن  ينصــح 

الشــرق األوســط، وربطــه بحــل الدولتيــن. وحيــن 

4
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يصــدر أي بيــان عــن ذلــك النشــاط ســواء أكان 

علــى الصعيــد الثنائــي أو الدولــي، يجــب العمــل 

علــى تضمينــه إشــارة إلى حــل الدولتيــن كركيزة 

للســالم الدائــم فــي اإلقليــم. 

ــن  ــي م ــب عالم ــن كمطل ــل الدولتي ــة ح إّن إدام

شــأنه علــى األقــل ردع إســرائيل، وربمــا تراجعهــا 

يقتصــر  اال  وينبغــي  التوســعية.  نواياهــا  عــن 

ــد  ــل ال ب ــة، ب ــل الحكوم ــى عم ــاط عل ــذا النش ه

أن  يتعــداه إلــى المنظمــات األهليــة واالتحــادات 

ــيكون  ــا. وس ــه عالمي ــيع قاعدت ــة؛ لتوس الطالبي

العليــا  اللجنــة  ومهــام  نشــاطات  مــن  ذلــك 

المقترحــة التــي تؤســس عالقــات صداقــة مــع 

هــذه المنظمــات. 

ــن  ــتراتيجي ع ــاع االس ــائل الدف ــم وس ــل أه ولع

األردن هــو العمــل الواعــي، والجهــد المتصــل 

فــي  المحتلــة  األرض  ســكان  تثبيــت  علــى 

أرضهــم. وفــي هــذا الســياق ال بــد مــن التذكيــر 

ــرة  ــي الهج ــة ه ــر العالمي ــرز الظواه ــن أب ــأّن م ب

يهاجــرون،  فاآلســيويون  الــرزق.  أجــل  مــن 

واألفارقــة يهاجــرون، وكذلــك الشــرق أوروبيــون، 

والعــرب. 

الهجــرة مــن أجــل الــرزق قــد تكــون محــركا 

رئيســا فــي تفريــغ األراضــي الفلســطينية؛ حيــث 

يلعــب العامــل االقتصــادي عامــل ضغــط وإجبار 

لهجــرة الفلســطينيين، وقــد يشــجع ذلــك توفــر 

أماكــن أو بلــدان معينــة بحاجــة إلــى مهاجريــن 

ــتقبالهم، وال  ــزة الس ــي جاه ــرة وه ــال مه وعم

أســتبعد أن تكــون دول األطــراف العربيــة الغنيــة 

إلســرائيل  أبوابهــا  فتحــت  والتــي  بالمــوارد، 

ــوف  ــي س ــدان الت ــن البل ــدة م ــي واح ــرا، ه مؤخ

تفتــح أبوابهــا الســتقبال الفلســطينيين الباحثين 

عــن الــرزق.

الفلســطينيين  صمــود  يعنــي  التثبيــت  وألن 

فــي األراضــي المحتلــة أمــام تخطيــط إســرائيل 

القتالعهــم هــو الوســيلة المثلــى لســد الطريــق 

الرســمي،  األردن  علــى  الضــم؛  شــرعنة  أمــام 

أن  المقترحــة  العليــا  اللجنــة  علــى  وكذلــك 

للدفــاع  تحضيــرا  بجديــة  األمــر  هــذا  يتابعــا 

لحــل  الدعــوة  عــن  التوقــف  دون  الــذات  عــن 

ــرزق  ــب ال ــل؛ لكس ــل أفض ــرازه كح ــن، وإب الدولتي

ــراز  ــة، وإب ــطينية المقترح ــة الفلس ــر الدول بتطوي

كمــا  للتطــور.  والكامنــة  المرئيــة  إمكاناتهــا 

تثبيــت  لمهمــة  يتصــدى  أن  لــألردن  يمكــن 

ــالل  ــن خ ــة م ــي األرض المحتل ــطينيين ف الفلس

قــد  أخــرى،  إجــراءات  عــدة  وتفعيــل  اعتمــاد 

تكــون واحــدة منهــا تلــك التــي تعمــل علــى 

تســهيل اســتيراد المنتجــات الزراعيــة والصناعيــة 

ــكنا  ــل تمس ــي أال يق ــا ينبغ ــطينية. وأردني الفلس

بحــل الدولتيــن عــن تمســكنا باألقصــى. 

دول  معظــم  أّن  بالمالحظــة  الجديــر  ومــن 

العالــم بمــا في ذلــك الــدول العربية تنــادي بحل 

ــرائيل  ــة إس ــه بمطالب ــن دون أن تقرن ــن م الدولتي

ُيطــور  أن  المهــم  ومــن  االســتيطان.  بوقــف 

هــذا الموقــف لينــادي بحــل الدولتيــن ووقــف 

االســتيطان تمهيــدا الســتئناف المفاوضــات؛ ألن 

شــعار حــل الدولتيــن ال يوقــف االســتيطان، حتى 

المفاوضــات الفلســطينية اإلســرائيلية قبــل أن 

مســتمر،  واالســتيطان  تجــرى  كانــت  تتوقــف 

حتــى وصــل عــدد المســتوطنين مــا وصــل إليــه 

مؤسســة فريدريــش إيبــرت - »حــل الدولتيــن« وأهميتــه المزدوجة 
للشــعب الفلســطيني وللدولــة األردنية



17

ما العمل أردنّيًا وفلسطينيًا؟ 

مــن مئــات األلــوف. فــال شــعار حــل الدولتيــن، وال 

اســتئناف المفاوضــات دون وقــف االســتيطان 

ــطينية. ــة الفلس ــة الدول ــى إقام ــاعد عل يس

توظــف  أن  األردنيــة  الحكومــة  علــى  وأقتــرح 

دبلوماســيتها لشــرح هــذا األمــر للــدول العربيــة 

الصديقــة كــي يصبــح موقفهــا »حــل الدولتيــن 

ووقــف االســتيطان«. إن هــذه المالحظــة مهمــة 

للغايــة وإال ســنكون نلعــب لعبــة إســرائيل ضــد 

ــدري. ــطينية دون أن ن ــة الفلس ــة الدول إقام

والســلطة  األردن  يكــون  أن  بــد  ال  وأخيــرا 

دولــة  بحيلــة  تــام  وعــي  علــى  الفلســطينية 

المشــكلة  الدولــة  أي  الفلســطينية؛  األرخبيــل 

ــق  ــة يطل ــر متصل ــة غي ــع أراض متفرق ــن قط م

تتجانــس  الحيلــة  وهــذه  دولــة.  اســم  عليهــا 

ــدد  ــر ع ــراج أكب ــد إخ ــي تري ــة، الت ــع األيدولوجي م

اليهوديــة  الدولــة  مــن  الفلســطينيين  مــن 

باقتطــاع أصغــر أرض ممكنــة مــع أكبــر عــدد 

أهــم  مــن  ألن  ولكــن  الفلســطينيين.  مــن 

ســمات الدولــة الحقيقيــة هــي تواصــل األرض 

ذات الحــدود الواحــدة، والتــي تمتلــك ســلطة 

والمــاء.  والســماء،  األرض،  علــى  الســيادة 

الخــوف كل الخــوف أن تنجــح إســرائيل والواليات 

دولــة  بتقديــم  العالــم  بخــداع  المتحــدة 

فلســطين. دولــة  عليهــا  يطلــق  أرخبيليــة 



عن مؤسســة فريدريــش إيبرت - األردن والعراق 
تعتبـــر مؤسسة فريدريـــش إيـــبرت منظمـــة غيـر ربحيـة 
ملتزمـــة بقيـــم الديمقراطيـــة االجتماعيــة، كـــا تعتـــبر 
ــت  ــث تأسسـ ــة، حيـ ــية ألمانيـ ــة سياسـ ــدم مؤسسـ أقـ
عـــام 1925 كإرث ســـياسي ألول رئيـــس ألماني منتخـب 

ديمقراطيـــًا )فريدريـــش إيبـــرت(. 

تهـــدف مؤسســـة فريدريـــش إيبـــرت - األردن والعـراق 
والمشـــاركة  الديمقراطيــة  وتشـــجيع  تعزيـــز  إلــى 
السياســـية، ودعـــم التقـدم نحـو العدالـــة االجتماعيـة 
ومســـاواة النـــوع االجتماعـــي. فضــاًل عـــن المســـاهمة 
فــي  واألمـــن  والســالم  البيئيـــة  االســـتدامة  فــي 

المنطقـــة. 

ــبرت  ــة إلــى ذلـــك يدعـــم مكتـــب فريدريـــش إيـ إضافـ
المدنــي  المجتمـــع  بنـــاء وتقويـــة  األردن والعـــراق   -
والمؤسســـات العامـــة فــي األردن والعراق. كـــا تعمـــل 
مؤسســـة فريدريـــش إيـــبرت - األردن والعـــراق مـــن 
خــالل مشاركـــة واســـعة النطـــاق مـــع مؤسســـات 
مختلفــــة  سياســــية  وأطيـــاف  المدنــي  المجتمـــع 
وعقــــد  الديمقراطــي،  للحــــوار  منابــــر  إنشــــاء  إلــى 
المؤتمــرات وورش العمــــل، وإصــــدار أوراق سياســــية 

الحاليـــة. باألســـئلة السياســـية  متعلقــــة 

عدنــان أبو عودة
مــع  الملكــي  الديــوان  ورئيــس  سياســي  مستشــار 
جاللــة المغفــور لــه الحســين ابــن طــالل )1992-1998(، 
الملــك عبــد اهلل  والحقــا مستشــارا سياســيا لجاللــة 
فــي  لــألردن  الدائــم  والمنــدوب   .)2000-1999( الثانــي 
األمــم المتحــدة )1992-1995(، ووزيــر إعــالم فــي عــدة 

حكومــات فــي ســبعينيات القــرن لماضــي.

ــل  ــة مث ــات أمريكي ــز دراس ــن مراك ــدد م ــر لع ــث زائ باح
هارفــارد،  جامعــة  فــي  الدوليــة  العالقــات  مركــز 
وعضــو مجلــس أمنــاء فــي مجموعــة األزمــات الدوليــة 

.)2012-2004( بروكســيل   -

أصــدر عــدة كتــب وهــي: »األردنيــون والفلســطينيون 
ســيرورة  فــي  الهاشــمية  األردنيــة  والمملكــة 
ــدة(، و  ــات المتح ــي الوالي ــالم ف ــد الس ــالم )معه الس
»إشــكاليات الســالم فــي الشــرق األوســط« )المؤسســة 
»يوميــات  بيــروت(،  فــي  والنشــر  للدراســات  العربيــة 
ــة  ــاث ودراس ــي لألبح ــز العرب ــودة« )المرك ــو ع ــان أب عدن

قطــر(. فــي  السياســات 





الســالم  عمليــة  أهميــة  الورقــة  تناقــش 
ــب، أن األردن  ــار الكات ــا أش ــث، كم ــألردن، حي ل
ومنــذ فتــرة طويلــة ينظــر لحــل الدولتيــن 
مســتقلة  فلســطينية  دولــة  وإقامــة 
أن  علــى   ،67 ال  حــدود  علــى  ســيادة،  ذات 
مــن  الشــرقية،  القــدس  عاصمتهــا  تكــون 
منظــور أمــن قومــي. كمــا تناقــش هــذه 
الورقــة القناعــة فــي األوســاط السياســية 
بحــل  يتعلــق  بمــا  والفلســطينية  األردنيــة 
الدولتيــن وتبعاتهــا علــى األردن وفلســطين 
ــرة إلدارة  ــوات األخي ــوء الخط ــي ض ــك ف وذل
القــرن،  صفقــة  بإعــالن  ســواء  األميركيــة، 
بعــض  أو  القــدس،  إلــى  الســفارة  نقــل  أو 
الواليــات  قــرار  مثــل  األخــرى  اإلجــراءات 

لألنــروا. التمويــل  وقــف  المتحــدة 

ــع  ــدم صن ــباب ع ــا أس ــب الحق ــش الكات يناق
الســالم بيــن اإلســرائيليين والفلســطينيين، 
واألســباب التــي تمنــع إســرائيل مــن اتخــاذ 
ــت  ــالم تح ــع الس ــي صن ــة ف ــوات جريئ خط

إطــار »األرض مقابــل الســالم«.

ــض  ــب بع ــدم الكات ــة، يق ــة الورق ــي نهاي وف
ــل  ــة »ح ــاء قضي ــص ابق ــا يخ ــات بم المقترح
السياســة  أولويــات  رأس  علــى  الدولتيــن« 
ــة  ــرى عملي ــات أخ ــة، وتوصي ــة األردني الخارجي
ــة  ــى دول ــؤدي ال ــالم ي ــع س ــن صن ــد م للتأك
بالضــرورة  والتــي  حقيقيــة  فلســطينية 

تخــدم المصالــح العليــا للدولــة األردنيــة.

ســريعة  تاريخيــة  نظــرة  الورقــة  تقــدم 
عــن حــل الدولتيــن منــذ العــام ١٩٤7 وإلــى 
يومنــا هــذا، والعالقــات اإلســرائيلية العربيــة. 
الرئيســين  الالعبيــن  الورقــة  وتســتعرض 
فــي عمليــة الســالم وأدوارهــم فــي عمليــة 
الســالم مــع التركيــز علــى األمــم المتحــدة 
ــا  ــث أنه ــة، حي ــدة األمريكي ــات المتح والوالي
ــالم  ــة الس ــي عملي ــس ف ــب الرئي ــد الالع تع
القــرن  مــن  الســبعينات  بدايــات  منــذ 

الماضــي.

لمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع:
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