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الرهان الكبير 

أوباما وعملّية السالم في الشرق  األوسط: إحباط تلو اآلخر
إعداد وترجمة
ديما شريف

الرا فريدمان*

املتعلقة  األخيرة  أوباما  إدارة  مناورة  عبر صّد 
ب��ع��م��ل��ي��ة ال����س����ام، ل����م ي���ت���راج���ع رئ���ي���س ال�������وزراء 
اتفاقه  ع��ن  فقط  نتنياهو  بنيامني  اإلس��رائ��ي��ل��ي 
مع وزيرة الخارجية هياري كلينتون. لقد رأى 
 أوباما يخدعه. وقال للرئيس »أنا ال 

ّ
نتنياهو أن

آخ��ذك على محمل الجّد، وال أص��ّدق أّن��ه ستكون 
هناك أّي نتائج لذلك«. 

ه��ذا اختبار صعب ألوب��ام��ا. وص��ل الرئيس إلى 
منصبه مع وعد بتحقيق السام. عّرف السام، 
تعريفًا صحيحًا، بأّنه في مصلحة األمن القومي 
ل��ل��والي��ات امل��ت��ح��دة. ق���ال إّن����ه س��ي��ح��ّم��ل ال��ط��رف��ني 

مسؤولية أفعالهما. 
أّن��ه لم  اليوم أن يبرهن  الرئيس  يقع على عاتق 

يكن يخدع الجميع. 
إذا ف��ش��ل ف��ي ه���ذا االخ��ت��ب��ار، ف��س��ت��ك��ون النتائج 
 ح��ل��ف��اء ال���والي���ات امل��ت��ح��دة وأع���داءه���ا 

ّ
ك��ب��ي��رة. إن

ينتظرون ما سيحصل. حتى اآلن، لم يروا سوى 
ت��ق��دم ملموس  ع��ن تحقيق  رئ��ي��س عجز سنتني 
في أهم أهداف سياسته الخارجية. يرون رئيسًا 
رب�����ط م���ب���اش���رًة س��ي��اس��ت��ه ف����ي ال����ش����رق األوس�����ط 
لكّنه تصرف  األميركي،  القومي  األم��ن  بمصالح 
 الواليات املتحدة عاجزة، ألّنه جوبه بألعاب 

ّ
كأن

يحتاج  الطرفني.  جانب  من  مماطلة  وتكتيكات 
أوباما إلى أن يعترف، بعد سنتني في منصبه، 
 النّيات الحسنة والخطابات القوية ال تنفع 

ّ
بأن

في ش��يء. لقد استنفد حسن النية وامليزة التي 
تمتع بها حني وصل إلى منصبه. اليوم، يجري 
ال��ح��ك��م ع��ل��ى ال��س��ي��اس��ة ال��خ��ارج��ي��ة ع��ب��ر األف��ع��ال 

والنتائج فقط. 

إذا ف��ش��ل أوب���ام���ا ف���ي ه����ذا االخ���ت���ب���ار، ف��س��ت��ك��ون 
االس���ت���ن���ت���اج���ات م���ث���ي���رة ل���ل���ق���ل���ق. اس���ت���ن���ت���اج���ات 
سيجري التوصل إليها في طهران وبيونغ يانغ 
امل��ف��اوض��ة بشأن برنامجيهما  ح��ني يحني وق��ت 
النوويني، وفي موسكو حني سيجري التفاوض 
ع��ل��ى ال��ح��د م���ن األس��ل��ح��ة، أو ح��ت��ى ف���ي ب��اري��س 
ول����ن����دن ف����ي م����وض����وع م���ص���ال���ح ح���ل���ف ش��م��ال��ّي 
األطلسي. تأثيراتها املحتملة أكثر تدميرًا لألمن 
 

ّ
إن ويكيليكس.  فضيحة  م��ن  األم��ي��رك��ي  القومي 
ص��دق��ي��ة س��ي��اس��ة أوب���ام���ا ال��خ��ارج��ي��ة ك��ّل��ه��ا على 

املحك. 
م���ع األزم�����ة ال��ح��ال��ي��ة ف���ي امل���وض���وع اإلس��رائ��ي��ل��ي 
������������� ال���ع���رب���ي، ل����دى أوب���ام���ا ال���ي���وم ف��رص��ة لتغيير 
مسارها  ولتغيير  بالسام،  الخاصة  سياساته 
والبدء بمجانسة سياسته مع خطاباته. الواقع 
ال��ى  ال��ت��وص��ل  أوب��ام��ا يستطيع   

ّ
أن ه��و  البسيط 

ات���ف���اق س����ام إس��رائ��ي��ل��ي ������������� ف��ل��س��ط��ي��ن��ي إذا ب��دأ 
الطرفان بأخذه على محمل الجد. لن يحصل ذلك 
 صبره نفد، وأنه 

ّ
أن إذا أوض��ح أوباما  اليوم إال 

مستعد ليكون قاسيًا، وأّنه ستكون هناك نتائج 
ل��ع��رق��ل��ة س��ي��اس��ة أم��ي��رك��ا ال��خ��ارج��ي��ة وت��ق��وي��ض 

مصالحها. 
 أح�����د، ل���ن ي���ك���ون ه���ن���اك وص��ف��ة 

ّ
ي��ج��ب أال ُي���غ���ش

»الخطة  قدمًا. ستكون  للمضّي  واح��دة سحرية 
ب« فاشلة بقدر »الخطة أ« إذا فشل الرئيس في 
ال��ط��رف��ني على  السياسية إلج��ب��ار  ال��ن��ّي��ات  حشد 
 نجاح أو فشل سياسة 

ّ
أخذه على محمل الجد. إن

ال��رئ��ي��س ت��ع��ت��م��د أواًل وأخ���ي���رًا ع��ل��ى اس��ت��ع��داده 
للضغط على الطرفني وجعلهما مسؤولني. وهذا 
صحيح في الحديث عن فرض الواليات املتحدة 
ش���روط���ه���ا، وع���رض���ه���ا خ��ط��ة س�����ام، وإدخ���ال���ه���ا 
العملية  ف��ي  واإلقليميني  األوروب���ّي���ني  حلفاءها 

للضغط على الطرفني، أو أّي خيار آخر. 

األف���ك���ار ال��ت��ي ي��ج��ري ت��داول��ه��ا ل��ي��س��ت خ���ي���ارات، 
وم��ن��ه��ا ت��ب��ّن��ي م��ق��ارب��ة »إداري������ة« ل��ل��ص��راع. ليس 
 تطور 

ّ
ه��ن��اك »إدارة« ف��ي ص����راع ي��م��ك��ن، م��ع ك���ل

جديد على األرض، أن يشتعل ويزعزع استقرار 
املنطقة وما وراءها. 

التخلي مؤقتًا عن هذه  وبطريقة مماثلة، خيار 
ال��س��ي��اس��ة ب��ان��ت��ظ��ار ظ�����روف م��ائ��م��ة أك���ث���ر غير 
 األكثر 

ّ
 الدولتني، وهو الحل

ّ
متداول. يتعرض حل

ق���درًة على الحياة ف��ي ه��ذا ال��ص��راع وال��ض��روري 
الس���ت���م���رار إس���رائ���ي���ل وم���ص���ال���ح األم�����ن ال��ق��وم��ي 
للسام  عملية  أّي  غياب   

ّ
إن للهجوم.  األميركي، 

م��وث��وق ب��ه��ا يفتح ال��ب��اب أم���ام ال��ع��ن��ف، وي��ق��ّوي 
م���ن ي���داف���ع���ون ع���ن اس���ت���خ���دام ال���ق���وة ع���وض���ًا عن 
 

ّ
امل��ف��اوض��ات. يسمح ذل��ك ب��ت��ط��ّورات تناقض حل

ال��دول��ت��ني. م��ع ع��دم االه��ت��م��ام ب��ه��ذه امل��خ��اط��ر، لن 
 الدولتني على قيد الحياة الى األبد. 

ّ
يستمر حل

كذلك يجب أن نكون واضحني. ففي الوقت الذي 
يجب فيه أاّل يكون تجميد البناء في املستوطنات 
ش�����رط�����ًا م����س����ّب����ق����ًا مل�����ف�����اوض�����ات ال�������س�������ام، ت��ب��ق��ى 
ب��ن��اء املستوطنات  ي��خ��ل��ق  م��ه��ّم��ة.  امل��س��ت��وط��ن��ات 
 

ّ
حل تحقيق  تجعل  األرض  على  جديدة  حقائق 

الدولتني أصعب. كما يسحب الثقة من أّي عملية 

المخادع

عن  يتوانى  ال  نتنياهو  م��أزق.  في  نفسه  الرئيس  يجد 
السخرية منه علنًا، ومحاولة الحصول على أكبر كمية من 
الرشى في مقابل أي تحرك ولو صغيرًا تجاه الفلسطينيني. 

أما هؤالء، وعلى رأسهم الرئيس املنتهية واليته محمود 
عباس، فيتخّبطون بني محاولة إرضاء األميركيني والعرب 

متجاهلني الوقائع على األرض

ل����ل����م����ف����اوض����ة ب�����ج�����دي�����ة ع�����ل�����ى ش�����ك�����ل ال������دول������ة 
ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ة ال���ع���ت���ي���دة. ل���ك���ن ال����ش����روط ال��ت��ي 
ت���ح���دث ع���ن���ه���ا، وض��م��ن��ه��ا وج������ود إس��رائ��ي��ل��ي 
الغربية، تعّد  الضفة  األم��د في  عسكري طويل 
كما  التي رفضها عباس.  تلك  أكثر تشددًا من 
ت��ن��ازل  ف��ي  ق��د يفكر  ب��أّن��ه  اق���ت���راح نتنياهو   

ّ
أن

كبير مثل تقسيم القدس، قد يؤدي إلى انهيار 
ائتافه اليميني. 

يقول املسؤولون األميركيون إّنهم سيستمرون 
ف����ي ال���ت���واص���ل م����ع ال���ط���رف���ني ب��ن��ح��و م��ن��ف��ص��ل، 
مساعدين  م��ع  واشنطن  ف��ي  باجتماعات  ب���دءًا 
إّن��ه��م سيضعون  ي��ق��ول��ون  وع��ب��اس.  لنتنياهو 
موضوع املستوطنات جانبًا، وسيرّكزون على 
 النهائي، كما 

ّ
موضوعات أكثر جذرية في الحل

كان القادة العرب يدعون في العلن والسر. 
لكن لن يستطيع أوباما أن يحقق هدفه بالتوصل 
إلى اتفاق بشأن الدولة الفلسطينية بحلول آب 
املقبل عبر محادثات غير مباشرة. إذًا، يقدم له 
هذا امل��أزق خيارين. يستطيع أن يقلل خطواته 
ال��ش��رق األوس��ط،  وط��م��وح��ات دبلوماسيته ف��ي 
 الواليات املتحدة ال يمكن 

ّ
وينحني أمام واقع أن

أك��ث��ر م��ن املعنيني أنفسهم،  ب��ال��س��ام  ت��رغ��ب  أن 
كما كان يقول وزير الخارجية األسبق جيمس 
بايكر. سيعطي ذلك مسؤولي الواليات املتحدة 
وإسرائيل الوقت لاستمرار في العمل بصمت 
ال�����وزراء الفلسطيني س���ام ف��ي��اض،  م��ع رئ��ي��س 
الذي يحاول أن يبني مؤسسات ملموسة وقوى 

أمنية ضرورية للدولة. 
الخيار اآلخر سيكون أن يفعل أوباما ما أراده 
ال��ب��داي��ة عباس وال��رئ��ي��س امل��ص��ري حسني  منذ 
مبارك وامللك األردن��ي عبد الله، أي إع��داد خطة 
ومحاولة  فلسطينية  لدولة  دولية  أو  أميركية 
ف��رض��ه��ا ع��ل��ى ال���ط���رف���ني. ي���ق���ول ال���ت���اري���خ )وم���ن 
الكبير  ال��ره��ان   

ّ
إن املاضيتان(  السنتان  ضمنه 

سينتج فشًا دبلوماسيًا ألوباما وربما حربًا 
ج����دي����دة ف����ي ال����ش����رق األوس��������ط. ل���ك���ن ن���ظ���رًا إل���ى 
افتتنان أوباما الشخصي بدبلوماسية الشرق 
أّن���ه سينّفذ هذا  األوس����ط، ه��ن��اك اح��ت��م��ال كبير 

الرهان. 
* عن صحيفة »واشنطن بوست«

 إسرائيل ليست مهتمة 
ّ

سام، ويرسل إشارة بأن
بحل الصراع عبر املفاوضات، لكّنها تفّضل أمرًا 

واقعًا أحاديًا. 
بحزم،  أوب��ام��ا  الرئيس  إذا تصرف  النهاية،  ف��ي 
نتنياهو،  ال�����وزراء  رئ��ي��س   

ّ
أن م��ن  ال��ت��أك��د  يمكنه 

ال��ذي يتلقى املديح ألّن��ه نعت أوب��ام��ا باملخادع، 
نتنياهو  تكلم  لسنتني،  نفسه.  اختباره  ي��واج��ه 
لكن  الدولتني،  السام وح��ل  بالسوء عن خطاب 
أف��ع��ال��ه فضحت أك��اذي��ب��ه. م��ع س��ي��اس��ة األزم����ات، 
 نتنياهو 

ّ
يمكن أوباما أن يبرهن لإلسرائيليني أن

يجر إسرائيل في طريق تؤدي فقط الى صدامات 
إضافية مع صديقتها األقرب، الواليات املتحدة، 
ون��ح��و ع��زل��ة إض��اف��ي��ة ون����زع ل��ل��ش��رع��ي��ة. عندها 
ي��م��ك��ن ن��ت��ن��ي��اه��و أن ي���واف���ق ع��ل��ى ال��ب��رن��ام��ج أو 
يواجه ما سينتج بالتأكيد من موجة معارضة 

داخلية. 
ح���ان ال���وق���ت ل��ل��رئ��ي��س أوب���ام���ا أن ي��ص��ب��ح ج��دي��ًا 
ح���ي���ال ال����س����ام ف����ي ال����ش����رق األوس��������ط، م����ن أج���ل 
م���ص���ال���ح األم������ن ال���ق���وم���ي األم����ي����رك����ي وص��دق��ي��ة 
العالم يشاهد  العالم.  الخارجية حول  سياسته 

وينتظر. ويبقى يأمل أيضًا. 
* عن مجلة »فورين بوليسي«
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أوباما في طريقه للقاء أبرز رجال األعمال في أميركا يوم أمس )جيم يونغ �� رويترز(

غياب أّي عملية سالم 
موثوق بها يفتح الباب أمام 
العنف، ويقّوي المدافعين 

عن استخدام القوة

الخروج من المستنقع
متساوية  وحماية  متساوية  وح��ق��وق  ال��ق��دس، 

وفق القانون لكل مواطني الدولتني.
إلط�������اق م����ف����اوض����ات ج�����دي�����دة، مل�������اذا ال ت��ع��ل��ن 
العربية،  أّنها تعترف بدولة فلسطني  إسرائيل 
وب���ح���ق���وق م��ت��س��اوي��ة مل��واط��ن��ي��ه��ا، وي��ط��ل��ب من 
اعترافها  إع��ان  الفلسطينية  التحرير  منظمة 
متساوية  وبحقوق  اليهودية  إسرائيل  ب��دول��ة 
إعان دخولهما  الطرفان  ملواطنيها؟ يستطيع 
في مفاوضات، من دولة لدولة، لتحديد الحدود 
ب��ي��ن��ه��م��ا. ت��س��ت��ط��ي��ع ال��������دول ال���ع���رب���ي���ة ع��ن��ده��ا 
ال��ت��رح��ي��ب ب��اع��ت��راف إس��رائ��ي��ل ب��دول��ة فلسطني 
لاعتراف  بها  خ��اص��ة  خ��ط��وات  وأخ���ذ  العربية 
بدولة إسرائيل اليهودية. هذه الخطوات املهمة 
قد تدفع املفاوضات قدمًا عبر إعطاء كل طرف 
أم�����رًا أس���اس���ي���ًا ي����ري����ده، أي االع����ت����راف امل��ت��ب��ادل 

بالطموحات الوطنية.
في الختام، يجب على األط��راف كلها أن تلتزم 
التوصل إلى اتفاق حول الحدود بحلول أيلول 
2011، إلقامة دولة فلسطني في الجمعية العامة 
أوباما.  السيد  وع��د  كما  املتحدة،  لألمم  املقبلة 
بالطبع، ستكون هناك اعتراضات. لكن ال يمكن 
ن��ق��اش ال��ح��اج��ة إلي��ج��اد ط��ري��ق مبتكر للمضي 
قدمًا. يجب العودة إل��ى األس��اس، ودول��ت��ان من 
أج��ل شعبني وح��دود متفق عليها نقطة جّيدة 

للبدء.
* عن »معهد بروكينغز«                


