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 إدارة اوباما ومسارات التسوية، آفاق وتوقعات
 

الوركز خالل دهمت َمبػ ألبيٓب هنَر شفَك، . د دػب انًفكش انفهغطُٛٙ

حذج  2009  -8 -19بخبسٚخ االستشارً للذراساث والتوثَك 

إنٗ انخؼبيم  "إدارة اوباها وهساراث التسوٍت، آفاق وتولعاث"ػُٕاٌ 

بأعلي درجاث الجذٍت "يغ ػًهٛت انخغٕٚت فٙ ْزِ انًشدهت 

الركوى إلي ها جرى فٌ السابك هي تعثراث "، يذزسا يٍ "والخطورة

 ."أو فشل لوحاوالث التسوٍت

ٔدعشْب  األستار عبذ الحلَن فضل اهللالعخؾبس٘ فٙ ٔسؽت انؼًم انخٙ لذو نٓب ٔأداسْب سئٛظ انًشكض اشفَك، . دٔسأٖ 

ػهٗ أػهٗ يغخٕٖ ٚمعٙ بعشٔسة إٚجبد "دؾذ يٍ انؾخصٛبث اإلػاليٛت ٔانغٛبعٛت ٔاألكبدًٚٛت، أٌ رًت لشاس أيٛشكٙ 

ٔلف االعخٛطبٌ )اإلعشائٛهٙ، ٔنٕ بئطاللّ بذاٚت، بصٕسة جبدة، يغ حُبصالث أٔنٛت إعشائٛهٛت  –دم نهصشاع انفهغطُٛٙ 

 ".، ٔفهغطُٛٛت أيُٛت ببنذسجت األٔنٗ ٔحشحٛببث داخهٛت نعًبٌ أ٘ احفبق لبدو(عُت يزال نًذة

بٓذف "ٔاػخبش انًفكش انفهغطُٛٙ أٌ ٔساء ْزا انمشاس األيٛشكٙ ببنًعٙ ببنخغٕٚت انًؤعغت انؼغكشٚت األيٛشكٛت ٔرنك 

أفغبَغخبٌ ٔببكغخبٌ ٔالدمب يغ إٚشاٌ، أٔ َضع انٕسلت انفهغطُٛٛت يٍ ٚذ أػذاء أيٛشكب ألجم إَجبح انجٛؼ فٙ انؼشاق ٔ

 ".ػهٗ األلم حجُٛبّ انفؾم انز٘ ٚهٕح فٙ األفك

لعٛت انخغٕٚت ُسبطج ْزِ انًشة ببنًصهذت انؼغكشٚت اإلعخشاحٛجٛت نهجٛؼ األيٛشكٙ، دٛذ ساح "ؽفٛك أٌ . ٔأٔظخ د

، فٙ إؽبسة إنٗ صٚبسة انجُشال داٚفٛذ "جُشاالث انجٛؼ ٚخذخهٌٕ يببؽشة نذػى أببيب؛ ٔدخٗ انمٛبو بًًٓبث دبهٕيبعٛت

 .بخشإٚط إنٗ نبُبٌ ٔانغؼٕدٚت ٔنمبء سئٛظ ْٛئت األسكبٌ يبٚكم يٕنٍ نًذًٕد ػببط فٙ ٔاؽُطٍ

حذٕٚم دشكت فخخ إنٗ فخخ "ؽفٛك يٍ خطٕسة انًشدهت انًمبهت دٛذ ٚخى انؼًم ػهٗ . ٔفٙ انؾأٌ انذاخهٙ انفهغطُٛٙ دزس د

 ".يذًٕد ػببط

يصهذت أيٛشكٛت "، انز٘ ػّمب ػهٗ كالو يُٛش ؽفٛك، ؽذد ػهٗ أٌ انخغٕٚت ْٙ هاجذ عزام انفهغطُٛٙ بذٔسِ، انببدذ 

، يذزسًا يٍ يذبٔنت إؽغبل دشكت دًبط بمعبٚب جبَبٛت فٙ لطبع غضة "دائًت نهذفبع ػٍ انٕجٕد األيٛشكٙ فٙ انًُطمت

 .أرُبء حًشٚش ػًهٛت انخغٕٚت

اعخؼبض ػٍ انخٕافك انذاخهٙ انفهغطُٛٙ ٔػٍ "دشكت فخخ األخٛش ْٕ أَّ ٔاػخبش ػضاو أٌ أعٕأ يب دذد فٙ يؤحًش 

انؼبيم انشئٛغٙ ببنُغبت نهًُطمت، ٔانًٕلف األيٛشكٙ ُٚظش "، يعٛفب أٌ انًٕلف انغٕس٘ ٚبمٗ "انؾشػٛت انفهغطُٛٛت

 ".بجذٚت إنٗ أًْٛت خشٔس عٕسٚب يٍ يذٕس انًًبَؼت ػبش حمذٚى ػشٔظبث يغشٚت نٓب

جٓت أ٘ حغٕٚت يمبهت ٔانٗ ػذٚذ يٍ انًذاخالث انخٙ دػج إنٗ حؼضٚض لذسة يذٕس انًًبَؼت ػهٗ يٕأؽٓذث انُذٔة ال

دشكت ؽؼبٛت فهغطُٛٛت بٕجّ انًخطط اإلعشائٛهٙ، يٍ خالل انخأكٛذ ػهٗ دك انؼٕدة ٔسفط انخٕطٍٛ  اعخُٓبض

 .ٔانؼشٔض األخشٖ
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