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جاكسون ديل*

يللؤّكللد االنللهلليللار األخلليللر فللي مللسللار الللسللام في 
الشرق األوسط حقيقة تجاهلتها إدارة أوباما 
منذ وصولها إلى البيت األبيض. هذه الحقيقة 
وال  الحالية  اإلسرائيلية  الحكومة  ال  أّنللله  هللي 
شغفها  اإلدارة  تللشللارك  الفلسطينية  السلطة 
ذلك  ترك  الدولتني.   

ّ
بالتحرك سريعًا نحو حل

الرئيس أوباما أمام خيارين صعبني، فهو إما 
سيضع إحدى أهّم أولويات سياسته الخارجية 
جانبًا في الوقت الحاضر، أو سيطلق جهودًا 

أميركية أكبر، محفوفة بالخطر. 
للللقلللد تلللابلللع اإلسلللرائللليللللللليلللون والللفلللللسللطلليللنلليللون 
مللللحللللادثللللات ملللبلللاشلللرة بلللتلللقلللّطلللع فللللي اللللسلللنلللوات 
إلى  التوصل  املاضية من دون  الثماني عشرة 
في  اليهودية  املستوطنات  بللنللاء  بللشللأن  اتللفللاق 
الضفة الغربية وقطاع غزة. لكن احتمال تجدد 
املفاوضات التي بدأت في أيلول املاضي انهار 
بعدما أجبرت إدارة أوباما على إعان التخّلي 
عللن جللهللدهللا األخلليللر لللعللقللد صللفللقللة مللع حكومة 
نتنياهو  وافلللق  املللسللتللوطللنللات.  حلللول  نتنياهو 
في املبدأ على تجميد جزئي ملدة ثاثة أشهر 

البيت  طالب  لكّنه  الغربية،  الضفة  في  للبناء 
األبلليللض بللبللديللل مللكللتللوب، هللو طللائللرات حربية 
متقدمة بقيمة 3 مليارات دوالر. في هذا الوقت، 
ال  الصفقة   

ّ
أن استباقيًا،  الفلسطينيون،  أعلن 

لعدم  يكفي  بما  لهم  مناسبة  تللكللون  أن  يمكن 
انللسللحللابللهللم ملللن امللللفلللاوضلللات، ألّنلللهلللا ال تشمل 

القدس. 
كما أوضحت في السابق، ليست املستوطنات 

ملللللللادة ملللنلللاسلللبلللة للللعلللقلللد صلللفلللقلللة بللللشللللأن الللللدولللللة 
 

ّ
أن بحقيقة  يقبان  الطرفني   

ّ
ألن الفلسطينية، 

إسرائيل  إلى  املستوطنات ستضّم  معظم هذه 
فللي مقابل أراض فللي مللكللان آخلللر. لقد أصبحت 
الللقللضلليللة عللقللبللة كللبلليللرة بللسللبللب تللركلليللز أوبلللاملللا 
الفلسطيني  الرئيس  أجبر  ما  عليها،  الخاطئ 

محمود عباس على اعتناق خط متشّدد. 
عاجزة  أصبحت  اإلدارة   

ّ
أن هللي  الحقيقة  لكن 

الللطللاولللة، حتى بعدما  مللن  القضية  عللن سحب 
عرضت رشللى على أطباق من ذهللب إلسرائيل 
في مقابل تجميد لتسعني يومًا. وهذا يعكس 
 اللللطلللرفلللني سلللعللليلللدان بللللوجللللود علللذر 

ّ
حللقلليللقللة أن

يمنعهما من التحادث. 
عارض عباس مفاوضة نتنياهو منذ تسّلم هذا 
األخير منصبه نهاية العام املاضي. وقال إّنه ال 
اإلسرائيلي سيعرض  اليمني  زعيم   

ّ
بللأن يؤمن 

الرهان الكبير 

أوباما وعملّية السالم في الشرق  األوسط: إحباط تلو اآلخر

جنود اسرائيليون يطلقون النار على متظاهرين فلسطينيني قرب بلعني في الضفة الغربية )عباس مومنة ــ أ ف ب(

يفّضل عباس أن يحكم ضفة 
غربية هادئة، على أن يذكره 

التاريخ وقد اعترف اعترافًا 
نهائيًا بالدولة اليهودية 

إلى حّل لعملية السالم في الشرق األوسط في خالل سنة 
التي  الزمنية  املهلة  انتهاء  ومع  واليته.  من  أو سنتني 
حددها أوباما لنفسه، وفشله في تحقيق أي تقدم ملموس، 

البيت  إلى  أوباما  باراك  األميركي  الرئيس  كأسالفه، وصل 
األبيض حاماًل وعودًا كبيرة يأمل تحقيقها في أول والية 
له. من ضمن هذه الوعود، كان أوباما يتحدث عن التوصل 

شروطًا جدّية للسام. لكن عباس رفض عرضًا 
جيدًا من سلف نتنياهو، ولم يوضح شروطه 
اللللخلللاصلللة للللللتللسللويللة. واللللليللللوم يللجللب أن يللكللون 
واضحًا أّنه في عامه الخامس والسبعني، وهو 
أن  على  هللادئللة،  غربية  ضفة  يحكم  أن  يفّضل 
الللذي  الفلسطيني  القائد  بللأّنلله  التاريخ  يللذكللره 

اعترف اعترافًا نهائيًا بالدولة اليهودية. 
بللللللذل نلللتلللنللليلللاهلللو جللللهللللدًا لللليلللظلللهلللر أّنللللللله مللسللتللعللّد 
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مارتن إنديك*

مللاتللت عملية الللسللام فللي الللشللرق األوسلللط، لكن 
 أحلللللدًا فلللي حللللللداد. انللتللهللت عللشللرون 

ّ
ال يلللبلللدو أن

النشاط  لتجميد  األميركية  الجهود  من  شهرًا 
االسللتلليللطللانللي اإلسللرائلليلللللي بللهللدف خلللللق بيئة 
قّلة  مللسللدود.  إلللى طريق  للمفاوضات  مساعدة 
أّنها  الحظت إعان إدارة أوباما الهادئ أخيرًا 
الللجللهللد. انتقل تركيز واشللنللطللن إلى  أنللهللت هللذا 

مللفللاوضللات واعللللدة أكللثللر مللع الللكللونللغللرس حللول 
إسرائيل  انتقلت  الضريبية.  الخفوض  تجديد 
املقبلة، فضيحة جنسية  إلى االهتمام باألزمة 
في الشرطة هنا، وكارثة طبيعية هناك. الحياة 
فللي الللضللفللة الللغللربلليللة جلليللدة. هللنللاك نللمللو بنسبة 
11 فللي املللئللة، انللخللفللاض فللي الللبللطللالللة والللشللرطللة 
الللفلللللسللطلليللنلليللة تللحللافللظ علللللى الللنللظللام. حللتللى في 

 
ّ

غللللزة، يللسللود جلللو طللبلليللعللي جلللديلللد، وللللو فلللي ظللل
حللكللم حللمللاس الللقللمللعللي. تللسللتللمللر حلللملللاس، حللزب 
الله وإيللران بالوعد بأّنهم سيحررون فلسطني 
عبر العنف، لكّنهم في الوقت نفسه ال يفعلون 
شيئًا يعّكر الهدوء الحالي. وكشفت ويكيليكس 
أكبر سر في العالم: يهتّم القادة العرب بالخطر 

اإليراني أكثر من القضية الفلسطينية.
 الشرق األوسط وجد طريقة 

ّ
هل يعود ذلك إلى أن

ليستمر على قيد الحياة بدون عملية سام؟ لو 
كان ذلك صحيحًا، تصبح حياة الرئيس باراك 
أوبلللاملللا ورئلليللس اللللللوزراء االسللرائلليلللللي بنيامني 
عباس،  محمود  الفلسطيني  والقائد  نتنياهو 
القرارات السياسية  أسهل. سيعفون من اتخاذ 
الللخللطلليللرة الللتللي قللد تللغللّيللر الللعللاقللات بللني الللعللرب 
واإلسلللرائللليللللللليلللني، لللكللّنللهللا أيلللضلللًا قللللد تللطلليللحللهللم. 
يستطيع الرئيس أوباما الحفاظ على رأسماله 
نتنياهو  السيد  بإمكان  املتناقص.  السياسي 
اإلبلللقلللاء علللللى ائللتللافلله املللتللصللدع والللتللركلليللز على 
الخطر اإليراني. كما يستطيع السيد عباس أن 
يتجنب مفاوضات مع شريك إسرائيلي ال يراه 
جاّدًا في مقابل حملة لنزع الشرعية عن إسرائيل 

وكسب اعتراف دولي بدولة فلسطينية.
في أوقات مماثلة، يعود خبراء عمليات السام 
الللتللي سنرددها  الللهللوائلليللة  الللدراجللة  إلللى نظرية 
بحزن: »إذا لم تكونوا تضغطون على الدواسة 
إلللى األملللام فأنتم ستقعون«. هللذا قللول صحيح 

ملللللن دون شللللللك. للللللم تلللتلللوقلللف سللللاعللللة إسلللرائللليلللل 
املستمر  الللدوران، واالحتال  الديموغرافية عن 
 حماس 

ّ
تللتللخللل لللم  الللدوللليللة.  يللقللّوض شرعيتها 

إيلللران، عن عزمهما على  الله، بدعم من  وحللزب 
استخدام اإلرهاب والعنف والتهديدات بتدمير 
إسرائيل للدفع قدمًا باألجندة الخاصة بهما. لن 
تؤدي الشرطة الفلسطينية في الضفة الغربية 
مهماتها إلللى األبللد إذا كللان الطريق الللى الدولة 
الللقللادة   

ّ
املستقلة يللبللدو دائللمللًا ملللسلللدودًا. كللمللا أن

الللعللرب املللعللتللدلللني مللثللل مللحللمللود عللبللاس وسللام 
الفلسطينية،  الللسلللللطللة  وزراء  رئلليللس  فللليلللاض، 
لم  إذا  طويلة  لفترة  السلطة  فللي  يستمروا  لللن 
 محادثاتهم مع 

ّ
يكونوا قادرين على البرهان أن

اسرائيل وبناء الدولة في الضفة الغربية يمكن 
أن يحّققا التحرير من االحتال.

علللللوض اللللتلللخلللّللللي عللللن صلللنلللع الللللسللللام، سلليللكللون 
مللللن اللللحلللكلللملللة اسللللتللللخللللدام املللللللوت امللللللبلللللارك لللهللذه 
العملية التي تركز على املستوطنات على أنها 
فللرصللة لبناء طللريللق أفللضللل فللي تحقيق السام 
اإلسللرائلليلللللي للللللللللللل الللفلللللسللطلليللنللي. كلليللف يللمللكللن فعل 

ذلك؟
أواًل، يجب على األميركيني أن يتراجعوا قليًا. 
لقد أصبح الركض وراء اإلسرائيليني لتحقيق 
التزامات »خريطة الطريق« ووراء الفلسطينيني 
للللللللدخلللول فللللي ملللحلللادثلللات ملللبلللاشلللرة، ذا نللتللائللج 

عكسية.

الخروج من المستنقع

يجب ابتكار أسلوب 
جديد للمفاوضات لكن 

من دون تغيير هدفها، 
أي حّل الدولتين

تمنح واشللنللطللن الللوقللت لللأطللراف كلها إلعلللادة 
الى  تللعللود  أن  يجب  لكّنها  بللاألولللويللات،  النظر 
للمفاوضات.  جللديللدًا  أسلوبًا  وتبتكر  األسلللاس 
 الللدولللتللني. ال 

ّ
ويللجللب أاّل يتغير الللهللدف، اي حللل

يللمللكللن تللحللقلليللق ذللللك ملللن دون تللعللريللف الللحللدود 
أن  يللللجللللب  إذًا  اللللللدوللللللتلللللني.  بلللللني  تلللفلللصلللل  اللللللتلللللي 
تلللكلللون امللللفلللاوضلللات املللقللبلللللة علللللى الللللحللللدود. أمللا 
املستوطنات، وما يجب الفعل بشأنها، واألمن 
مللن حللل مشكلة  فتنبثق  واللللقلللدس،  واالجلللئلللون 
الحدود  »إّنها  العبارة  أن تكون  الحدود. يجب 

أيها الغبي«.
يللجللب أن تللرتللكللز أي مللفللاوضللات بللشللأن الللحللدود 
القرار 242 الصادر عن  على املبدأ املوجود في 
مجلس األمن، أي القرار األساسي لعملية السام. 
 الحدود بني الدولتني يجب 

ّ
ويقول هذا املبدأ إن

أن تعتمد على خط الرابع من حزيران 1967 مع 
األميركية  السياسة  مع  ذلك  يتوافق  تعديات. 
في العقود األخيرة. يجب على السيد أوباما أن 
الللدخللول في  يعلن ذلللك فللي موقف أميركي قبل 

مفاوضات الحدود.
يلللقلللود الللتللركلليللز علللللى اللللحلللدود بللطللبلليللعللة الللحللال 
إللللى الللفللكللرة األسللاسلليللة فللي اللللقلللرار اللللصلللادر عن 
الللذي سعى  املتحدة  لأمم  العمومية  الجمعية 
الدائر حول فلسطني.  الصراع  التعامل مع  إلى 
القرار طالب بتقسيم األرض إلى دولتني، واحدة 
يللهللوديللة وأخلللللرى عللربلليللة، ملللع نللظللام خلللاص في 


