
يیجتز حد االالعوددةةنتنيیاهھھھو لم   

 ممأأ فعالً على تحقيیق االسالمم للعمل هھھھذهه االمرةة حولل ما إإذذاا كانن ررئيیس االوززررااء قد ددخل محاددثاتت االسالمم كثرتت االتكهھناتت
ووقت  إإسراائيیل ُمقبٌل على اائتالففأأنن  يیعنيمؤخرااً االواليیاتت االمتحدةة  االذيي أأبدتهھلتزاامم ااال غيیر أأنن٬، وواالتعويیقللتعطيیل 
.عصيیب  

 

  2013أأغسطس/آآبب  1ليیفي دداانيیالل 

على سبيیل يیمكن أأنن تسفر عنهھ محاددثاتت االسالمم االفلسطيینيیة ااإلسراائيیليیة  االسؤاالل االوااضح: ماذذاا االسؤاالل عن "ماذذاا" هھھھو
 على فعللماذذاا يیُصّر ااألمريیكيیونن ووااإلسراائيیليیونن وواالفلسطيینيیونن  –لماذذاا ب أأكثر االناسس باتواا يیتساءلوننأأنن  غيیر؟ ااالتفاقق

  ؟ووبنام سهھذذلك مجدددااً بأنف

وولكن االجهھودد  ٬،االدعم االضروورريي لمسعى االسالممعاكف على تقديیم الرئيیس أأووباما فبالنسبة لوززيیر االخاررجيیة جونن كيیريي (
ووهھھھو يیعلم أأنهھ في  ٬،بهھا ووملتزممٌ بالقضيیة  ُملمٌّ )٬، قد تكونن ااإلجابة بسيیطة نسبيیا٬ً، فهھو بشكل ووااضحكيیريي  تتم بقيیاددةةاالحاليیة 
أأنن هھھھذاا يیعلم وو ٬،آآخذ بالنفاددوواالوقت  – ةةددمعايیيیر االتوصل التفاقق من هھھھذاا االقبيیل موجواالدوولتيین فإنن  ااالتفاقق على حل حالل

االرئيیس يیتسم . ووبالمثل٬، ووررااءهه جونن كيیرييصلحة االقوميیة ااألمريیكيیة ووسيیكونن من االبصماتت االتي سيیتركهھا يیصب في االم
على  االنضالللمسلح٬، وويیتجنب االتحريیر من خاللل االكفاحح اا كتابب مفتوحح نسبيیاً؛ فهھو يیرفض بأنهھاالفلسطيیني محمودد عباسس 

من أأجل االمساووااةة في االحقوقق ووفرضض االعقوباتت على إإسراائيیل؛ ووقد اانضم إإلى  غراارر حزبب االمؤتمر االوططني ااألفريیقي
االسالمم. عمليیة في االمدااووميیناالالعبيین معايیيیر حل االدوولتيین٬، ووهھھھو من  علىااإلجماعع االدوولي   

.ووددوواافعهھ"لماذذاا" يینحصر في بنيیاميین نتنيیاهھھھو  ناووهھھھكذاا٬، فإنن سؤاال  

 ؟منظمة االسالمم ااآلنن صفوفف نستنتج أأنن نتنيیاهھھھو قد اانضم إإلى هھھھل٬، على إإططالقق سرااحح االسجناء االدرراامياالتصويیت بعد 
كأساسس للتفاووضض على االحدوودد٬، أأوو  1967االقبولل بخط  بدلل مساجيین عنااختارر نتنيیاهھھھو ااإلفرااجج  ٬،في مسرحيیة متقنةف

للوززررااء على مداارر  االمفاووضاتت االمقبلة٬، تماماً كما يیشي بهھ سلوكك نتنيیاهھھھو كرئيیسٍ  بشكليیشي تجميید االمستوططناتت؛ ووهھھھذاا 
مسلسل االناسب إإنن تعطُّش نفتالي بيینيیت لألررضض وواالدمم يیُ  مؤخرااً. ئهھ ااالئتالفيیيینسبع سنوااتت٬، بما في ذذلك ااختيیاررهه لحلفا

أأكثر مما يیناسب عضوااً في حكومة مسؤوولة٬، ناهھھھيیك عن كونهھا  )Game of Thronesاالتلفزيیوني "لعبة االعرووشش" (
 نعودد إإلى٬، فإننا (ووسنتاوولل هھھھذاا ااألمر بتفصيیل أأكبر أأددناهه) ال يیزاالل كما هھھھو وولم يیتغيیرنتنيیاهھھھو كانن فإذذاا  ساعيیة للسالمم.

سؤاالنا "لماذذاا".  

إصراارر كيیريي فلكي يیعيید توجيیهھ االتركيیز على إإيیراانن.  خلص من قردد االسالمم ااألمريیكي االراابض على ظظهھرههاالتلعلهھ أأرراادد ف
قد باغت االزعيیم  – االخطاببووهھھھذاا  االزيیاررةةبما في ذذلك هھھھذهه  –على إإحيیاء االمحاددثاتت وومشارركة أأووباما االشخصيیة ووددعمهھ 

نفتاحح محاوولة جديیدةة لاليیراانن وونسف أأيي الهھھھتمامم من جديید إلاا توجيیهھفإنن  ووهھھھكذااغيیر مرحب بهھا.  ااإلسراائيیلي كمفاجئةٍ 
محاددثاتت االسالمم وومن ثم ب يیتيیح االبدءترااجعاً تكتيیكيیاً ططفيیفاً يیُقِدمم عليیهھا االرئيیس ااإليیرااني ررووحاني يیستحق قد اً ددبلوماسيی

لتسعة أأشهھر.ددفنهھا   

حربب جديیدةة على االعالم  تُقرِّبب أأمريیكا من شنّ  وولكن إإذذاا تخيیل نتنيیاهھھھو بأنن مجردد االمحاددثاتت مع صائب عريیقاتت سوفف
لهھرااء.يیتعامل باااإلسالمي٬، فإنهھ يیكونن غيیر منصت لساكن االبيیت ااألبيیض االحالي االذيي ال   

وولعل نتنيیاهھھھو بهھذهه االخطوةة يیشتريي لنفسهھ ووقتاً من االهھدووء االمحلي ووااإلقليیمي وواالدوولي. فطالما أأنهھا مجردد محاددثاتت٬، فإنن 
االرااميیة لتأخيیر تطبيیق االتداابيیر ااألووررووبيیة  تكفياالمحاددثاتت ووحدهھھھا قد  أأنن إإلىإإضافةً لتهھديید. ليیتعرضض نتنيیاهھھھو لن  اائتالفف
مع االتعاوونن  ووتعزيیزووتعليیق االتحركاتت االفلسطيینيیة في ااألمم االمتحدةة٬، االتفريیق بيین ددوولة إإسراائيیل وواالمستوططناتت٬،  إإلى

ددد في االقاهھھھرةة. وويینبغي االجُ  جنرااالتت االحكماالعربب االمتحالفيین مع أأمريیكا بمن فيیهھم  توقرااططيیيینووااأل االجماعة االحاليیة من
٬، إإلى حيین االسالمم في إإحالللللمرء أأنن يیأمل على ااألقل بأنن يیتحلى ااألووررووبيیونن بما يیكفي من االحكمة ليیعواا أأنن مساهھھھمتهھم 

أأكثر فأكثر. ااالحتاللل  تمراارراالمترتبة على ااس تكاليیفاالوططأةة ب تحسجعل إإسراائيیل هھھھي  االتوصل إإلى ااتفاقق فعلي٬،



 على االقيید االذيي تفرضهھ ااألمم االمتحدةة على االمحافظة لوقت ططويیلوويیفترضض االمرء أأنن االفلسطيینيیيین لن يیتمكنواا كذلك من 
ووااستفزااززااتهھا.االمستوططناتت ااإلسراائيیليیة  ما ال مفر منهھ من تشيیيید  

.على تحقيیق االسالمم بالفعل إإلى هھھھذهه االمحاددثاتت بنيیة االعملددخل  قد ررئيیس االوززررااء ااإلسراائيیلي وولعل  

رروواايیتانن لهھذهه االقصة٬، وولوااحدةة منهھما فقط نهھايیةٌ سعيیدةة. قد يیعتقد نتنيیاهھھھو أأنن بوسعهھ أأنن يیستغل ضعف االفلسطيینيیيین٬،  ثمة
٬، أأوو على ااألقل ةمؤقتة أأوو دداائمة تستند حصرااً إإلى االشرووطط ااإلسراائيیليی ااتفاقيیةً  ليیُملي٬، ووحماسة ااألمريیكيیيین غدرر االعرببوو

حقوقق ب. إإنن إإبراامم ااتفاقق يیلبي االموااقف ااإلسراائيیليیة االمتطرفة وويیضربب في حالل االفشل لقاء االلومم على عباسسيینجح في إإأأنن 
إلدداامة االصرااعع ووحالة اانعداامم ااألمن ااإلسراائيیلي  االفلسطيینيیيین عرضض االحائط قد يیبدوو مغريیاً للكثيیريین٬، وولكنهھ ووصفةٌ 

ألجيیالل قاددمة.  

االمطالبة بالتوسع على ااألررضض وواالتوقف عن  1967متأخرااً بحدوودد سيیعني ااالعتراافف فتحقيیق االسالمم االتارريیخي  أأّما
سيیعني ااالعتراافف بأنن االتارريیخ االجمعي وواالروواايیة االجمعيیة وومجموعة ووااألهھھھم من ذذلك٬، أأنهھ  بحجة "ااالحتيیاجاتت ااألمنيیة."

يیهھودديیة االحقوقق االجماعيیة ليیست حكرااً على االشعب االيیهھودديي. فعلى االمرء إإما أأنن يیتخلى عن االحديیث عن ااالعتراافف ب
في  االقاططنيین دوولة أأوو أأنن يیتعامل مع شرعيیة االروواايیة االثانيیة٬، االروواايیة االفلسطيینيیة. ووسوااء من حيیث االفلسطيینيیيیناال

كلِّهھا٬، بما فيیهھا نتنيیاهھھھو ووتصرفاتهھ ااألررااضي االفلسطيینيیة أأوو من حيیث االفلسطيینيیيین االموااططنيین في إإسراائيیل٬، يیشيیر خطابب 
.فيیهھاأأيي نقطة ال عوددةة في فهھمهھ تز براافر حاليیا٬ً، إإلى أأنهھ لم يیجلخطة  تروويیجهھ  

إإسراائيیليیة جديیدةة. وولكن جهھودد االواليیاتت  وو/أأوو عقليیة قيیاددةةب ٬،ااالمكانيیاتت بكل ااإلنتظارر٬، االسالمم علىووكل هھھھذاا يیعني أأنن 
االمتحدةة إلحاللل االسالمم لن تذهھھھب ُسدااً.  

1996لم يیستطع تحالف نتنيیاهھھھو ااألوولل ( ساططة االواليیاتت االمتحدةة بو االتي جرتتاالمحاددثاتت أأنن يیتحمل ضغوطط  )1999-
2009وواايي رريیفر)؛ ووكانت حكومتهھ االثانيیة (محاددثاتت مع منظمة االتحريیر االفلسطيینيیة ( تجربةً أأكثر يیُسرااً ) 2013-

زةةً من االواليیاتت االمتحدةة باتجاهه مركَّ  إإذذ غابت محاددثاتت االسالمم االجاددةة. فإذذاا ووااجهھ نتنيیاهھھھو بنسختهھ االثالثة ددفعةً  ووسالسة
٬، ووقيیاددةةً فلسطيینيیة ذذكيیة تعلم متى تقولل "نعم" وومتى تقولل )صميیمهھا ووصدااررتهھا قضايیا ااألررضض تكونن فيتحقيیق االسالمم (

فإنن ااألشهھر  –كبيیرةة) ا ااحتماالتت ميیعووأأعترفف أأنهھا ج"ال"٬، ووسيیاسةً محليیة تطالب ببذلل جهھودد أأكبر إلحاللل االسالمم (
ررددووددهھھھا  تحملناقد بشكل أأكبر مما  ةاالرفض ااإلسراائيیليی مدررسةااألرربعيین وونيیف االمتبقيیة من عمر إإددااررةة أأووباما قد تتحدىى 

.على ااالعتقادد تت هھھھذاا ااألسبوععلمحاددثا االالمباليیة  

دداانيیالل ليیفي هھھھو مديیر برنامج االشرقق ااألووسط ووشمالل أأفريیقيیا في االمجلس ااألووررووبي للعالقاتت االخاررجيیة. ووهھھھو أأيیضا 
.في مؤسسة أأمريیكا االجديیدةة أأقدممززميیل أأبحاثث   


