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فل�سطني و�إ�سرائيل:

�آن �أوان اخلطة البديلة (ب)
ناثان ج .براون

خــــال�صــــــة

باحث غري مقيم يف م�ؤ�س�سة كارنيغي
اجلهد الدويل لتحقيق حل الدولتني لل�صراع الإ�سرائيلي  -الفل�سطيني و�صل �إىل طريق م�سدود ،حتى الآن على الأقل.

ويرجح� ،أن تنحدر �إىل الأ�سو�أ �إذا مل تقم الواليات املتحدة والأطراف اخلارجية الأخرى باملزاوجة بني املقاربة الواقعية للو�ضع
البل الأمور ميكن ،بل ّ
الراهن وبني جهود جدّية يجب �أن تُبذل للدفع باجتاه م�ستقبل �أكرث �إ�شراقاً.
اخلطوة االوىل يف املقاربة الدبلوما�سية املقبلة يجب �أن تر ّكز على وقف لإطالق النار ي�ستند �إىل اتفاق بني �إ�سرائيل وحما�س لتفادي �أي مواجهات على
املدى الق�صري.
ً
ً
ً
وقف �إطالق النار هذا يجب �أن يكون وا�ضحا ،ومكتوبا ،كما يجب على الو�سطاء (�سواء �أكانوا عربا �أم �أوروبيني) �أن يكونوا م�ستعدين للعمل على جعل
�أي اتفاقية �أكرث جاذبية لكال الطرفني ،مما ي�شجعهما على املحافظة عليها (بالإمكان حفز حما�س عرب فتح ن�سبي حلدودها مع م�صر ،فيما �ستطالب
�إ�سرائيل ببذل جهود لوقف �إمدادات الأ�سلحة �إىل حما�س).
اخلطوة الثانية يجب �أن تكون �إبرام هدنة تُعطي الطرفني ماي�ست�سيغانه يف احلا�ضر ،فتح�صل �إ�سرائيل على الهدوء وعلى احلد من ت�س ّلح حما�س ،فيما
يح�صل الفل�سطينيون على حدود مفتوحة وجتميد امل�ستوطنات وعلى فر�صة لإعادة بناء م�ؤ�س�ساتهم املمزّقة .ومثل هذه الهدنة تتجاوز فرتة وقف �إطالق
النار ل�سنة لت�صبح �شيئ ًا �أكرث دميومة ي�ستمر ملدة خم�س �أوع�شر �سنوات.
فر�صة الهدوء الذي �ستو ّفره الهدنة يجب �أن تُقتن�ص لإعادة بناء امل�ؤ�س�سات الفل�سطينية و�إجبار الفل�سطينيني والإ�سرائيليني على التحاور بدل جتاهل
اخليارات املطروحة عليهم.
بد�أت الإدارة الأمريكية اجلديدة ،التي تتبلور معاملها
للتو يف وا�شنطن ،تكت�شف مبكر ًا �أن قدرتها على حفز
التفا�ؤل يف �أمريكا وخارجها ،ت�صطدم باحلقائق املريرة
يف ال�شرق الأو�سط� .إذ �أن م�شاعر “�شهر الع�سل” غري
قادرة على جتاوز الإدراك املتنامي ب�أن اجلهد الدويل
لتحقيق حل الدولتني لل�صراع الإ�سرائيلي  -الفل�سطيني
و�صل �إىل طريق م�سدود.

امل�شكلة التكمن يف احلل نف�سه � -إذ هو اليزال يحوز
على بع�ض اجلاذبية بالن�سبة �إىل بع�ض الأطراف -بل
يف احلقائق على الأر�ض ،ويف االنهيار التام للعملية
الدبلوما�سية التي جتاهلت تلك احلقائق .بالطبع،
العقبات باتت معروفة متام ًا ،وهي تتم ّثل يف :وجود قادة
غري قادرين �أوم�ستعدين (�أوكال الأمرين مع ًا) ال�ستمالة
جمتمعاتهم نحو الت�سويات ال�ضرورية ،واالنعدام العميق



ناثان ج .براون
باحث غري مقيم يف م�ؤ�س�سة كارنيغي،
و�أ�ستاذ العلوم ال�سيا�سية وال�ش�ؤون
الدولية ومدير برنامج درا�سات ال�شرق
الأو�سط يف جامعة جورج وا�شنطن.
له �أربعة كتب حول ال�سيا�سات العربية
من بينها “ال�سيا�سة الفل�سطينية بعد
اتفاقات �أو�سلو :ا�ستعادة فل�سطني
العربية” (كاليفورنيا .)2003
تر ّكز عمله ال�سابق على ال�سيا�سة
الفل�سطينية وعلى �سيادة القانون
والأنظمة الد�ستورية يف العامل
العربي.

�شروح ال�سيا�سات

للثقة امل�شرتكة (املربرة يف الغالب) ،واال�ضطراب
ال�سيا�سي لدى كال الطرفني ،واملمار�سات املق�صودة
لفر�ض حقائق على الأر�ض جتعل من حتقيق حل الدولتني
�أمر ًا م�ستحي ًال ،وخيبة الأمل الناجمة عن عقم اجلهود
ال�سابقة التي قامت بها الواليات املتحدة.
وعلى الرغم من �أن �إدارة �أوباما ورثت عملية
دبلوما�سية م�ستنفدة تقريب ًا� ،إال �أنه التزال تتوافر بع�ض
الأدوات� .إذ ترف�ض �إ�سرائيل وحما�س االعرتاف ب�شرعية
للتو�صل �إىل
بع�ضهما البع�ض ،كما ترف�ضان التفاو�ض
ّ
ت�سوية� ،إال �أنهما تتفاو�ضان (و�إن ب�شكل غري مبا�شر)
للتو�صل �إىل ترتيبات ق�صرية الأمد .كما �أظهر اجلانبان
ّ
ً
بالتو�صل �إىل نوع ما من وقف �إطالق النار،
اهتماما
ّ
ا�ستهدف منه الإ�سرائيليون منع �إطالق ال�صواريخ على
مناطق يف بلدهم تزداد ات�ساع ًا ،فيما تريده حما�س
كو�سيلة ال�ستئناف بناء دولتها احلزبية يف غزة.
على الرغم من ذلك ،الينبغي لالعرتاف باحلقائق
القائمة على الأر�ض والتعامل معها �أن يعني القبول بها
ب�شكل دائم .فالو�ضع الراهن لي�س ه�ش ًا على �صعيدي
الأمن والعدالة وح�سب ،بل هو غري م�ستقر �أي�ض ًا .والأمور
ميكن  -بل والأرجح � -أن ت�سوء �أكرث ،مامل تقم الواليات
املتحدة والأطراف اخلارجية الأخرى مبزاوجة املقاربة
الواقعية للو�ضع الراهن مع جهود جدّية للدفع باجتاه
م�ستقبل �أكرث �إ�شراق ًا.
لكن ينبغي على هذه الأطراف ،يف الوقت احلايل،
الكف عن تبديد وقتهم يف حماولة التغلب على العراقيل
للتو�صل �إىل حل فوري و�شامل لل�صراع الإ�سرائيلي -
ّ
الفل�سطيني .بدل ذلك يبدو �أن الوقت قد �أزف لتنفيذ
اخلطة البديلة (ب).

اخلطوة الأوىل :التفاو�ض بحذاقة
لوقف �إطالق النار
ينبغي للخطوة الأوىل يف �أي مقاربة دبلوما�سية
جديدة �أن تك ّر�س وقف �إطالق للنار ي�ستند �إىل امل�صلحة
امل�شرتكة لكل من �إ�سرائيل وحما�س لتفادي �إندالع القتال
على املدى الق�صري.
لكن� ،إذا ماكانت �إ�سرائيل وحما�س راغبتني يف وقف
�إطالق النار ،فلماذا ف�شل وقف �إطالق النار ال�سابق
(الذي بد�أ يف �شهر حزيران/يونيو املا�ضي) ب�شكل فاقع

يف كانون الأول/دي�سمرب؟ الأ�سباب التكمن يف نوايا
كال الطرفني بل يف البنية الغام�ضة التفاق وقف �إطالق
النار نف�سه .فقد مت التفاو�ض على االتفاق ب�شكل غري
مبا�شر وغري مكتوب لأن كال الطرفني لديهما تف�سريات
متباينة للعنا�صر ال�ضرورية وتلك الثانوية وامل�شروطة يف
االتفاق .فقد رغبت حما�س يف �أن ي�صمد االتفاق لفرتة
حمددة ،وي�شمل ال�ضفة الغربية ،وي�ؤدي �إىل فتح احلدود
مع م�صر ،لكن �إ�سرائيل رف�ضت ال�شرطني الأول والثاين
و�أعطت تلميحات غري مكتوبة (وبالكاد وا�ضحة) بالن�سبة
�إىل ال�شرط الثالث .ويف الواقع ف�إن كال الطرفني قاما
بتغليف امل�سائل احلا�سمة بغاللة من الغمو�ض بدل حلها.
كما �أنهما خ�شيا من �أن وقف �إطالق النار يو ّفر هدوء ًا
ق�صري الأمد يف مقابل كلفة مرتفعة على املدى الطويل؛
�إذ كانت �إ�سرائيل قلقة من �أن ذلك لن يقود �سوى �إىل
مفاقمة قوة حما�س ،فيما كانت حما�س قلقة من �أن
يتح ّول ح�صار غزة �إىل حالة ح�صار دائمة.
�إن وقف �إطالق النار الذي �أنهى القتال يف كانون
الثاين/يناير � -أوبالأحرى عمليتي وقف �إطالق النار من
جانب واحد ،لأن �إ�سرائيل وحما�س �أعلنتا ب�شكل منف�صل
ب�أنهما �ستوقفان القتال � -أ�ضعف و�أكرث غمو�ض ًا من وقف
�إطالق النار الذي �سبقه.
لذا ف�إن وقف ًا جديد ًا لإطالق النار ينبغي �أن يهدف
�إىل ت�صحيح بع�ض العيوب التالية� :أو ًال يجب �أن يكون
االتفاق وا�ضح ًا ،ورمبا حتى مكتوب ًا ،ويجب �أن يكون
الو�سطاء� ،سواء �أكانوا عرب ًا �أو �أوروبيني ،م�ستعدين للعمل
التو�صل �إىل �صيغة تكون �أكرث �إغرا ًء للطرفني بحيث
على ّ
يحافظان عليها( .ميكن حفز حما�س عرب فتح احلدود
ن�سبي ًا مع م�صر ،بينما �ستطالب �إ�سرائيل ببذل جهود
جدية لوقف �إمداد حما�س بالأ�سلحة).
التو�صل �إىل هكذا اتفاق لوقف �إطالق النار �سيكون
ّ
�أ�صعب من االتفاق ال�سابق� ،إذ �أن الطرفني �أ�سرا
نف�سيهما يف مواقف علنية قوية يف �ش�أن ماينبغي �أن
يت�ضمنه االتفاق .ف�إ�سرائيل تريد تبادل الأ�سرى ،فيما
تريد حما�س فتح احلدود .وتقدّم ال�صعوبة املتزايدة يف
ترتيبات التفاو�ض در�س ًا عام ًا هام ًا ،يتم ّثل يف �أن على
الواليات املتحدة� ،أ ّنى ا�ستدارت� ،أن تكافح ملج ّرد �إجناز
�أ�شياء كان ميكنها �إجنازها يف ال�سابق بكلفة وجهد �أقل.

فل�سطني و�إ�سرائيل� :آن �أوان اخلطة البديلة (ب)

اخلطوة الثانية :تطوير وقف �إطالق
النار �إىل هدنة
حتى لو �أمكن للجهود الدبلوما�سية معاجلة بع�ض
عيوب وقف �إطالق النار ال�سابق ،ف�إن قيادات الطرفني
�سرتى �إىل �أي �صدام �آخر بو�صفه �أمر ًا حمتوم ًا .فهما
�سي�ستمران يف اجلدل يف مابينهما حول ما�إذا كانت
كلفة فرتة ق�صرية من الهدوء� ،ستكون مرتفعة على املدى
الطويل .ولذلك ،من احلا�سم �أن يرتافق �أي وقف ق�صري
الأمد لإطالق النار مع جهود مكثفة لتحويله �إىل هدنة
فاعلة متو�سطة املدى .لقد بدّدت �إدارة بو�ش الهدوء الذي
و ّفره �آخر وقف لإطالق النار على دبلوما�سية المعنى
لها بني زعماء �ضعاف وفاقدي النفوذ يف الطرفني
الإ�سرائيلي والفل�سطيني.
توجد �سابقة ملثل هذا الرتتيب ،تتم ّثل يف اتفاقيات
الهدنة التي مت التفاو�ض عليها بني �إ�سرائيل وجريانها
العرب يف نهاية حرب العام � .1948إن �أي هدنة بني
الإ�سرائيليني والفل�سطينيني �ستعرتف ب�أن ال�صراع مل
يحل ،لكنها �ستبني �سل�سلة من الرتتيبات ميكن للطرفني
التعاي�ش معها لفرتة م�ؤقتة .وبذلك تُعطي الهدنة الطرفني
مايتوقان �إليه يف الوقت الراهن ،بحيث حت�صل �إ�سرائيل
على الهدوء واحلد من توريد ال�سالح �إىل حما�س ،بينما
يح�صل الفل�سطينيون على احلدود املفتوحة ،وجتميد
اال�ستيطان ،وفر�صة �إعادة بناء م�ؤ�س�ساتهم املمزقة.
وعلى الرغم من الطبيعة الوجودية لل�صراع ،ثمة
مايدعو �إىل االعتقاد ب�أن الطرفني قد يتبنيان بالفعل مثل
هذا الرتتيب متو�سط الأمد .لكننا نواجه هنا �سمة غريبة
يف فكرة الهدنة� ،إذ رمبا يتوقع املرء �أنه يجب �إقناع
حما�س ،التي ت�ستهدف تغيري الو�ضع الراهن بر ّمته،
بتجميد و�ضع متقته و�أن �إ�سرائيل لن متانع يف تر�سيخ
و�ضع يبدو وا�ضح ًا �أن لها اليد العليا فيه .لكن الأو�ضاع
مقلوبة يف احلقيقة ،فحما�س دعت �إىل �صيغة من الهدنة
رف�ضتها �إ�سرائيل .وال�سبب وا�ضح هنا :فحما�س ترى �أن
�أمد الهدنة حمدود ،بينما تخ�شى �إ�سرائيل من احتمال
ا�ستغالل الهدنة لتغيري الو�ضع �إىل الأ�سو�أ .وبالتايل،
ينبغي لهدنة فاعلة �أن تطمئن الفل�سطينيني ب�أنها لي�ست
دائمة ،والإ�سرائيليني ب�أن و�ضعهم لن يتدهور طاملا �أنها
قائمة.

البحث عن اجلوهر

�أعربت حما�س على مدى �سنوات عن ا�ستعدادها



التو�صل �إىل هدنة (*) ،لكن �شروطها
للتفاو�ض بهدف ّ
كانت غام�ضة وغري واقعية ،مازاد ال�شكوك الإ�سرائيلية
ا�شتعا ًال.

ّ
التوقف عن مناطحة
على كل الأطراف
ال�صخور عرب حماوالتهم تخطي العقبات
اخلا�صة بتحقيق حل فوري و�شامل للنزاع
العربي  -الإ�سرائيلي .بد ًال من ذلك ،الوقت
�أزف لتطبيق اخلطة البديلة (ب).
وهكذا كلما تلفظت حما�س بكلمة هدنة ،زادت
مطالبها وكان من �أبرزها االن�سحاب الإ�سرائيلي الكامل
�إىل احلدود التي كانت قائمة قبل حرب العام .1967
�إ�ضافة �إىل ذلك ،هدنة حما�س م�ؤقتة ب�شكل
وا�ضح (على الرغم من �أن مدتها املقرتحة تتغيرّ من
متحدث �إىل �آخر يف حما�س) .باخت�صار ،الفكرة تبدو
للإ�سرائيليني هدوء ًا تكتيكي ًا مريب ًا يغ�شاه لبو�س �سيء،
�أكرث منها عر�ض ًا �سخي ًا لت�سوية م�ؤقتة .لقد طالبت حما�س
�إ�سرائيل ،ب�صورة �أ�سا�سية ،بالوفاء ب�شروط ماكان لها �أن
متنحها (�إ�سرائيل) حتى لفتح يف مقابل هدنة م�شروطة
مبدة حمددة بد ًال من ال�سالم الكامل.
ومن الوا�ضح �أن اقرتاح حما�س احلايل بعقد هدنة
اليلبي احتياجات �إ�سرائيل .لكن النقطة اجلوهرية هنا
هي �أنه مل يتم قط اختبار املوقف التفاو�ضي حلما�س.
فكل االحتماالت ت�شري �إىل �أن قادة حما�س �أنف�سهم
اليعرفون بال�ضبط ماالذي ميكن �أن يقبلوا به .البل �أكرث:
�إنهم يف احلقيقة رمبا يتجادلون يف مابينهم على نحو
�صاخب .لذا ف�إن وقف �إطالق النار على املدى الق�صري
�سيتيح للدبلوما�سية الدولية اختبار حما�س وا�ستنباط
هدنة تكون �أكرث واقعية.
مثل هذه الهدنة يجب �أن تتجاوز وقف ًا لإطالق النار
مدته �سنة ،لت�صبح �شيئ ًا �آخر ثابت ًا ملدة التقل عن خم�س
التو�صل �إىل هدنة طيلة
�أوع�شر �سنوات .وللعمل من �أجل ّ
هذه املدة ،يجب �أن يو ّفر االتفاق ،وب�شكل واقعي ،لكل
طرف مايريد .وعلى �سبيل املثال ،يجب �أن ُيو ّفر حلما�س
القدرة على العمل بحرية يف املناطق الفل�سطينية،
ولإ�سرائيل القدرة على العي�ش بدون خوف من التعر�ض

(*) استخدم املؤ ّلف الكلمة
اإلنكليزية Armistice
لإلشارة إلى اتفاقية رسمية
لعدم االنخراط باحلرب .صحيح
أن حماس اقترحت «هدنة»
حتمل في معناها بعض أوجه
الشبه مع الكلمة اإلنكليزية،
إال أنه يشوبها الكثير من
الغموض .لذلك ،يشير املؤلف
إلى اقتراح حماس بواسطة
الكلمة العربية «هدنة»،
الواردة في النص بحرف مائل.
(املترجم).



�شروح ال�سيا�سات

�إىل هجوم .وبالطبع� ،سيكون من ال�صعب ترتيب هذه
الهدنة ،لأن املنظومات الوحيدة املمكنة من احلدود
املر�سمة بني املناطق التي ي�سيطر عليها الإ�سرائيليون
َّ
والفل�سطينيون لي�ست حمايدة على ال�صعيد ال�سيا�سي.
فحما�س تقرتح حدود العام  1967فيما �إ�سرائيل ترف�ض
ذلك� .إ�سرائيل قد تعر�ض املناطق الأمنية التي ُر�سمت
يف اتفاقات �أو�سلو ،لكن كان من املفرت�ض �أن تكون تلك
املناطق م�ؤقتة وقابلة للتو�سيع ب�شكل ثابت ،حتى يف �سياق
تلك االتفاقات امل�ؤقتة .وعلى �أي حال ،حما�س ترف�ض تلك
االتفاقات .لكن ثمة م�شاكل �أعمق من اخلالف اجلغرايف
التو�صل �إىل هدنة� .إذ �ستواجه كل من �إ�سرائيل
من �أجل ّ
وحما�س م�شاكل يف �إقناع �أحدهما الآخر بنواياها و�إن
لأ�سباب خمتلفة.

�صدقية ق�صرية الأمد

على املدى الق�صري ،يعود ال�سبب يف امل�شكالت
اخلا�صة ب�صدقية �إ�سرائيل �إىل �إ�صرارها يف املا�ضي
على االحتفاظ بالقدرة على الت�صرف ب�شكل منفرد،
وفق ًا لتف�سريها اخلا�ص لالتفاقيات .وقد ا�ستمر هذا
النمط من ال�سلوك منذ ت�أ�سي�س الدولة حيث وقفت
�إ�سرائيل موقف ًا معادي ًا جتاه الرقابة اخلارجية خا�صة
�إذا ماكانت مرتافقة مع �أي نوع من القوة .فقد عمل
مفاو�ضوها بنجاح ال�ستبعاد �أي �شروط ذات معنى حلل
النزاعات من اتفاقات �أو�سلو ،كما جت ّنبت �أ�سرائيل
بع�ض ال�شروط ال�ضعيفة التي ت�ضمنتها تلك االتفاقات،
وعرقلت �أي عملية مراقبة قوية من جانب طرف ثالث
منذ ذلك الوقت .ثم �أنها �أنهت من جانب واحد اتفاقات
وقف �إطالق النار ال�سابقة عندما اعتقدت �أنها ُخرقت
(مثلما ح�صل يف العام  .)2003و�إذا ماو�ضعنا تفوق
�إ�سرائيل الع�سكري ال�ساحق وخماوفها الوجودية يف
االعتبار ،ف�إن �سلوكياتها االنفرادية تبدو مفهومة ،لكنها
تت�ضمن الكلفة ب�أن موافقتها على جمموعة من الرتتيبات
امل�ؤقتة �ستكون غري مر�ضية لأحد اخل�صوم ،مامل تتوافر
فيها بع�ض ال�ضمانات اخلارجية.
كانت �إ�شكالية �صدقية حما�س ق�صرية الأمد �أقل
حدة من �إ�شكالية �صدقية �إ�سرائيل .فحتى الإ�سرائيليون
الأكرث ت�شكيك ًا بحما�س يعرتفون ب�أنها (حما�س) حافظت
على التزاماتها ب�أمانة �أكرث مما فعلت فتح بكثري.
وال�س�ؤال الرئي�س على املدى الق�صري يدور حول ما�إذا
كانت حما�س �ستفر�ض �أي اتفاق على العامل الغام�ض

للمجموعات والأجنحة امل�سلحة يف قطاع غزة� .إذ �أن
م�شكلة م�شابهة جعلت غالبية القادة الإ�سرائيليني
ينقلبون على يا�سر عرفات .ويف املقابل ،قاومت حما�س
�أي تعهد لفر�ض ر�ؤاها على الآخرين لفرتة معقولة ،لكن
عندما النت �أخري ًا� ،أظهرت بالفعل رغبة يف منع �أي خرق
لوقف �إطالق النار.

ق�ضايا طويلة الأمد

تكمن امل�شكلة بالن�سبة �إىل امل�سائل طويلة الأمد يف �أن
نوايا الطرفني وا�ضحة ومت�صادمة ب�صورة �أ�سا�سية .وهنا
قد تبدو حما�س الطرف الأ�صعب .فت�صريحات احلركة
نف�سها ت�شري �إىل �أن هدف الهدنة اليقت�صر على تنظيم
البيت الفل�سطيني باملعنى الداخلي فقط ،بل ميتد �أي�ض ًا
لي�شمل تعوي�ض اختالل ميزان القوى مع �إ�سرائيل .ولذا
ف�إن �أي هدنة يجب �أن تتناول م�س�ألة ال�سالح كي تكون
مغرية بالن�سبة �إىل �إ�سرائيل.
وعلى نحو مماثل ،ينبغي �إقناع حما�س ب�أن �إ�سرائيل
مل تكن ت�ستغل الهدنة لفر�ض تغيريات طويلة الأمد .ومن
امل�ستغرب – واملريب  -هنا �أن يكون �إقناع حما�س يف هذا
اجلانب �أ�سهل من �إقناع فتح .تقليدي ًا ،كان القلق الرئي�س
على املدى الطويل بالن�سبة �إىل الفل�سطينيني يتم ّثل يف
تنامي �أعداد امل�ستوطنني الإ�سرائيليني .لكن من املثري
للده�شة �أن امل�ستوطنات تبدو �أحيان ًا م�س�ألة �أقل �أهمية
بالن�سبة �إىل حما�س منها بالن�سبة �إىل فتح ،لأن حما�س
ترى �أن حدود العام  1967م�ؤقتة .لكن رمبا اليزال
قادة حما�س يف حاجة �إىل جتميد اال�ستيطان ليقنعوا
الفل�سطينيني ب�أنهم اليبيعون ق�ضيتهم الوطنية لالحتفاظ
بال�سلطة ال�سيا�سية.
ً
�إن لدى الدبلوما�سية الدولية �أوراقا ميكنها
ا�ستخدامها يف معاجلة هذه امل�سائل� .إذ ميكنها بكل ت�أكيد
�أن تزيد من حجم الإغراءات لت�شجيع الطرفني .لكن
عليها الرتكيز �أي�ض ًا على م�س�ألتني مهمتني قد جتعالن
الهدنة تبدو وك�أنها خط�أ �إ�سرتاتيجي :امل�ستوطنات
الإ�سرائيلية و�سالح حما�س .هنا يجب على الأطراف
للتو�صل �إىل
الدولية املُ�ضي ملا هو �أبعد من التفاو�ض
ّ
اتفاق ،بحيث ت�شارك يف �آليات التطبيق( ،مثل مراقبة
امل�ستوطنات ،وتفتي�ش الب�ضائع وال�سلع التي تدخل �إىل
غزة ،وجهود مكافحة التهريب) .و�ستحتاج حما�س �إىل
تطمينها ب�أنه لن يتم ا�ستغالل الهدنة كفر�صة لبع�ض
الأطراف الدولية كي ت�س ّلح فتح حتى الثمالة.

فل�سطني و�إ�سرائيل� :آن �أوان اخلطة البديلة (ب)



االنتقال �إىل هدنة
حزيران/يونيو  2008وقف لإطالق النار

وقف �إطالق النار اجلديد املقرتح

الهدنة املقرتحة

الو�ضع

غري مكتوب

قد يكون مكتوباً

مكتوبة

املفاو�ضات

من�سقة ،من طرف واحد

بو�ساطة علنية

بو�ساطة علنية ،قد تتم بو�ساطة علنية

املدة

� 6أ�شهر (حما�س)
�إىل �أمد غري حمدد (�إ�سرائيل)

من � 2 - 1سنة قابلة للتجديد

� 10 - 5سنوات قابلة للتجديد

تبادل حمدود للأ�سرى

�إطالق �سراح من تبقى من الأ�سرى
الفل�سطينيني يف حال اتفق املراقبون
الدوليون على �أنه مت الوفاء بالتعهدات
الفل�سطينية

النطاق اجلغرايف

غزة فقط

غزة فقط

غزة وال�ضفة الغربية

احلدود واملعابر

رفع تدريجي (حما�س)
ال يوجد التزام (�إ�سرائيل)

مفتوحة للمواد الأ�سا�سية

حركة كاملة لكن دخول الأ�سلحة حمظور

مراقبة املعابر

من طرف واحد بوا�سطة م�صر و�إ�سرائيل

مب�شاركة حكومة رام اهلل واالحتاد الأوروبي

مراقبة دولية

امل�ستوطنات الإ�سرائيلية

تزايدت عمليات البناء

ال توجد قيود ر�سمية

جتميد كامل ومراقبة دولية

احلكم الفل�سطيني

حكومتان فل�سطينيتان ،واحدة يف غزة
والأخرى يف ال�ضفة الغربية

حكومتان فل�سطينيتان ،واحدة يف غزة
والأخرى يف ال�ضفة الغربية

م�صاحلة بني احلكومتني و�إجراء انتخابات
خالل ثالث �إىل خم�س �سنوات

الأ�سرى

ال يوجد تبادل للأ�سرى

كما ب�إمكان الواليات املتحدة �أن تكون مفيدة �أكرث
يف بع�ض املجاالت عرب تقدمي الت�شجيع ب�شكل غري
مبا�شر .وي�صح هذا على وجه اخل�صو�ص يف الو�ساطة.
�إذ ثمة �إ�شارات قوية على ا�ستعداد العديد من الأطراف
الأوروبية والعربية للعب الدور الذي ّ
يف�ضل معظم قادة
الواليات املتحدة تفاديه .فحتى الأ�شهر الأخرية من
�إدارة بو�ش ،ثبطت الواليات املتحدة هذه العرو�ض �أو
وقفت منها موقف املتفرج على نحو متذ ّمر .وب�إمكان
�إدارة �أوباما ت�صحيح هذا اخلط�أ ب�سهولة من خالل تب ّني
هذه اجلهود بقوة.

تخطي املحرمات

هذا التح ّول يف املوقف من جانب الواليات املتحدة
�سيثري بالت�أكيد ،وعلى الفور ،انتقادات حادة داخل
الواليات املتحدة و�إ�سرائيل مفادها �أنها تنتهك احلظر

القدمي يف �ش�أن التفاو�ض مع تنظيم �إرهابي .ففي �أيامها
الأوىل يف ال�سلطة� ،أعادت �إدارة �أوباما الت�أكيد على هذه
ال�سيا�سة .وعلى غرار حمرمات كثرية ،ف�إن هذا احلظر
ي�ش ّو�ش التفكري �أكرث من �أن ينقيه ،وي�ؤدي �إىل االرتباك
من �أوجه ثالثة:
�أو ًال ،املنطلق املنطقي الأ�صلي لرف�ض التفاو�ض مع
حما�س يتم ّثل يف �أن القيام بذلك �سي�شجع الإرهاب .بيد
�أن الأحداث جتاوزت هذه احلجة منذ وقت طويل� ،إذ يتم
الت�شجيع على املفاو�ضات مع حما�س �أ�سا�س ًا حني تهاجم
�أهداف ًا مدنية (وحدها �صواريخ حما�س على البلدات
الإ�سرائيلية هي التي �أقنعت �إ�سرائيل بالتفاو�ض من �أجل
وقف �إطالق النار) .ومن الغريب الآن �أنه يتم التعامل
مع حما�س كحركة منبوذة ،يف الوقت الذي ترغب فيه
يف ممار�سة الدبلوما�سية املعتادة بدل ممار�سة االبتزاز
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�ضد املدنيني.
ثاني ًا ،يتم ّثل املنطلق املنطقي الأحدث لفر�ض العزلة
الدبلوما�سية على حما�س يف تفادي �إ�ضفاء ال�شرعية على
احلركة وعلى املكا�سب التي حققت .هنا نحن النفعل
املرجح �أن تظهر
�شيئ ًا �سوى �إ�شباع كربيائنا لأن من ّ
حما�س نوع ًا من الغمو�ض �إزاء القيام بات�صال مبا�شر
مع وا�شنطن ،ذلك �أن رغبة قادتها يف �إجراء حوار دويل
حقيقية لكنها لي�ست مفرطة .ف�أي انفتاح دويل قد ي�ضطر

من املهم للغاية �أن يرتافق �أي وقف ق�صري املدى
لإطالق النار مع جهود مك ّثفة لتحويله �إىل هدنة
متو�سطة املدى وقابلة لال�ستمرار.
حما�س �إىل العمل بك ّد لتطمني �أن�صارها ب�أنها مل تبع
روحها للح�صول على اعرتاف دويل (كما تتهم حما�س
فتح) .ويف كل الأحوال ،امل�صدر احلقيقي لقوة حما�س
هو الدعم الداخلي الذي حتظى به ،الدبلوما�سيتها.
ثالث ًا وهنا النقطة الأكرث �أهمية� ،إن احلجة التي
ت�ساق �ضد “التعاطي مع حما�س” تُخفق متام ًا يف �إدراك
�أهمية ماهو �ضروري .ذلك �أن ال�س�ؤال الهام اليتعلق
مبا�إذا كانت الواليات املتحدة �ستخو�ض غمار مناق�شات
ر�سمية مع حما�س ،بل مباتقوله الواليات املتحدة وتفعله
حني حتاول الدول الأخرى التحدث �إىل حما�س .ويف
�ش�أن هذه النقطة ،تغيرّ موقف �إدارة بو�ش نف�سها يف
العام املا�ضي حني وافقت على الو�ساطة امل�صرية بني
فتح وحما�س.
كما �أن ثمة �س�ؤا ًال �أكرث �أهمية يتعلق باملوقف الأمريكي
جتاه املفاو�ضات بني �إ�سرائيل وحما�س� .أوبالأحرى كان
هذا �س�ؤا ًال �أكرث �أهمية ،لكن متت الإجابة عنه .فتلك
املفاو�ضات جتري بالفعل ولو �أنها غري مبا�شرة ،وقد
ت�أخر كثري ًا �إغالق هذا الباب املوارب .وال�س�ؤال الآن هو
ما�إذا كان ينبغي حتويل هذه احلاجة �إىل الإعالن عن
فتح ذلك الباب �إىل جتربة مفيدة و�إيجابية.

اخلطوة الثالثة:
اغتنام فرتة اال�سرتاحة
�إذا ماوجدت �إدارة �أوباما ،جنب ًا �إىل جنب مع

�شركائها من �أوروبا وال�شرق الأو�سط ،و�سيلة جلعل
الإ�سرائيليني والفل�سطينيني يعي�شون من دون �أن ي�ؤذوا
بع�ضهم بع�ض ًا ملدة خم�س �أو ع�شر �سنوات ،ف�إن عليها
ا�ستغالل ذلك الإجناز كمنطلق للقيام ب�إجراءات جدية
ملعاجلة الأ�سباب الأ�سا�سية لل�صراع .وكما هو معروف،
امل�شكلة يف الت�سوية امل�ؤقتة هي �أن �أي ا�ستقرار حتققه
يف املدى املتو�سط قد الي�ستمر على املدى الطويل .وعلى
الرغم من �أن الت�سويات �ستكون مقبولة �إىل �أمد غري
حمدد بالن�سبة �إىل طرف واحد (�إ�سرائيل)� ،إال �أنها
لي�ست كذلك بالن�سبة للطرف الآخر .فقادة حما�س –
بدعم قوي من كل الفل�سطينيني – لن ي�سمحوا ملثل هذا
الو�ضع �أن ي�صبح دائم ًا .فهم �سيعملون ،عاج ًال �أم �آج ًال،
على متزيق الرتتيبات وا�ستئناف ال�صراع.
لهذا ال�سبب ،ينبغي على �إدارة �أوباما �أن تلتفت
الآن �إىل بع�ض الق�ضايا الرئي�سة طويلة الأمد .فمن غري
املجدي حماولة التفاو�ض على حل �إقامة دولتني كما لو
�أن هناك �سلطة فل�سطينية فعالة ،وكما لو �أن حما�س غري
موجودة ،و�أن احلرب الأهلية الفل�سطينية مل حتدث ،و�أن
الن�شاط اال�ستيطاين متوقف .وعلى الرغم من ذلك ،ثمة
�أ�سباب كثرية تدعو �إىل الرتكيز على هدف طويل الأمد
لتحقيق ت�سوية طويلة الأمد والعمل من �أجلها ،عرب خطني
عامني اثنني:

� .1إعادة بناء ال�سلطة الفل�سطينية ،عرب
التعامل مع امل�ؤ�س�سات والدميقراطية
الفل�سطينية ب�شكل �أكرث جدية.

�إن �أي حل طويل الأمد لي�س ممكن ًا ،مامل تكن هنالك
قيادة فل�سطينية فعالة وقادرة على اتخاذ قرارات ُيعتد
بها با�سم كل الفل�سطينيني .وتو ّفر الهدنة فر�صة لإعادة
بناء ال�سلطة الفل�سطينية .لكن امل�شكلة يف �أن اجلهود
ال�سابقة يف هذا ال�ش�أن ر ّكزت على م�س�ألتني ثانويتني
وهما الكفاءة التقنية وتعزيز الأجهزة االمنية .و�ستكون
هذه الإ�صالحات �سريعة الزوال مامل تدعمها ظروف
�سيا�سية مالئمة.
تتم ّثل اخلطوة احلقيقية الأوىل لإنعا�ش ال�سلطة
الفل�سطينية يف امل�صاحلة بني حما�س وفتح والتي �ستكون
خطوة �صعبة .ففي العام  ،2006كانت حما�س متح ّم�سة
حلكومة وحدة وطنية .لكن يف العام  ،2007مت مت ّلق
احلركة للدخول يف حكومة من هذا النوع .ويف العام
 ،2008ان�سحبت حما�س من املحادثات التي كانت ت�سري
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يف ذلك االجتاه .ويف العام  ،2009يزعم قادة حما�س
ب�أن فتح خانتهم يف حرب غزة ،ومل يعد �سخطهم يقت�صر
على فتح كطرف� ،إذ مل تعد حما�س تعرتف مبحمود
عبا�س كرئي�س لل�سلطة الفل�سطينية ،وتل ّمح ب�شكل متزايد
�إىل �أنها �ست�ش ّكل بدي ًال ملنظمة التحرير الفل�سطينية التي
تُعترب ورقة التوت الأخرية للوحدة الفل�سطينية.
لكي تعود الأمور �إىل ن�صابها ،يتعينّ على املجتمع
الدويل ،وبالأخ�ص الواليات املتحدة وم�صر ،ا�ستخدام
�سيا�سة الع�صا واجلزرة بحيث يتم عر�ض ال َك َرم والقوة
يف �آن .ومرة �أخرى �سيكت�شف الدبلوما�سيون احلازمون
�أنهم ميلكون �أوراق ًا ميكنهم ا�ستخدامها .فال�سلطة
الفل�سطينية تعتمد ب�شكل كبري على الدعم الدويل لتدفع
الرواتب ولتبقى قادرة على الوفاء بالتزاماتها ،بينما
ت�سيطر �إ�سرائيل وم�صر على كل نقطة دخول وخروج
لل�سلع والأ�شخا�ص ،فيما توا�صل حما�س وفتح التناف�س كي
تظهرا للفل�سطينيني ب�أنهما قادرتان على احلكم بفعالية،
وهو ماالميكن لأي منهما القيام به من دون م�ساعدة
دولية.
لكن امل�صاحلة جمرد خطوة �أوىل ال�أخرية ،حيث
الينبغي �أن يكون الهدف النهائي تقا�سم ال�سلطة ،لأن ذلك
�سيكون جم ّرد و�صفة لل�شلل .عو�ض ًا عن ذلك ،ف�إن تقا�سم
ال�سلطة يجب �أن يفتح الطريق �أمام �إمكانية التناوب على
ال�سلطة .بكلمات �آخرى ،يجب �أن يتم �إنعا�ش الدميقراطية
الفل�سطينية .يف ظل الظروف احلالية ،لن توافق الفتح
والحما�س على خو�ض االنتخابات مامل ت�شعر بالثقة يف
نتيجتها .وبالتايل ينبغي �أن ت�ستند م�صاحلة فتح وحما�س
على عودة فعلية �إىل احلكم الد�ستوري واالنتخابات
احلرة .بيد �أنه من ال�صعب تخ ّيل تطور كهذا من دون
دعم دويل قوي والتعهد بعدم وجود نية (كما ح�صل يف
العام  )2006لالنقالب على النتائج .و�سيتوجب على
الأطراف الدولية �أن تنظر �إىل امل�ؤ�س�سات الفل�سطينية
 مثل احلكومات املحلية ،والنظام الق�ضائي ،والهيئاتامل�ستقلة ،واللجنة االنتخابية ،ورمبا جماعات املجتمع
املدين املهمة  -باعتبارها هيئات حتتاج �إىل امل�ساعدة
والدعم وحتويلها �إىل هيئات احرتافية .وحني بذلت مثل
هذه اجلهود يف ال�سابق ،كانت �ضعيفة يف الغالب وترمي
�إىل حتقيق نتيجة �سيا�سية حزبية وق�صرية الأمد بعينها
(كتقوي�ض �سلطة عرفات و�إق�صاء حما�س).
الجدوى من البدء بهذا اجلهد الدويل عرب الرتكيز

على الأجهزة الأمنية �أ�سا�س ًا� .إذ �أن تدريب الأجهزة
الأمنية وجتهيزها باملعدات يهدف يف الوقت احلايل
�إىل �ضمان عدم تفوق حما�س على خ�صومها من الناحية
الع�سكرية .بيد �أن هذا يع ّمق االنق�سام بدل �أن يردمه.
وتو ُّقع �أن تتمكن مثل هذه القوى من هزمية حما�س -
حتى لو كانت ت�أمتر ب�أوامر عبا�س  -يعني جتاهل الدر�س
اللبناين حول ماميكن للجي�ش املحرتف والقوى الأمنية
�أن تفعله وماالميكنها فعله يف دولة تعاين من انق�سام
عميق .فالأجهزة الأمنية غري قادرة مبفردها على دعم
حكومة �شرعيتها مو�ضع �شك على نطاق وا�سع ،عرب
قيامها (الأجهزة) مبوجة اعتقاالت وا�سعة �أو مبواجهات
ق�صرية يف ال�شوارع .والأ�سو�أ من ذلك هو �أن حماولة
ت�سليح عبا�س وحده� ،ست�ؤدي بالت�أكيد �إىل جعل حما�س
تنا�ضل ب�شدة حل�صول على ال�سالح ،ما �سي�ؤدي �إىل
تقوي�ض الهدنة.
ينبغي �أن يكون الهدف �إرغام القادة الفل�سطينيني على
تقدمي خيارات �سيا�سية حقيقية طويلة الأمد �إىل �شعبهم،
الجمرد الوحدة من �أجل الوحدة .ويف الواقع ميكن جعل
هذه النقطة عموم ًا دلي ًال هادي ًا للدبلوما�سية.

� .2إرغام كل الأطراف على البدء يف
حتديد خياراتهم.
كان من عادة الإ�سرائيليني والفل�سطينيني� ،إذا
ماواجهوا خيارات ،انتقاء خيار “كل ماورد �أعاله” .لذا
ينبغي توجيه الدبلوما�سية الدولية نحو �إرغام الأطراف
على حتديد خياراتهم بد ًال من تفاديها .فبعد مداوالت
ا�ستمرت �أكرث من ع�شر �سنوات يف �ش�أن ما�إذا كان ينبغي
الرتكيز على ال�سيا�سة �أواملقاومة ،ح�سمت حما�س �أمرها
�أخري ًا ،عندما دخلت انتخابات العام  ،2006فاختارت
الأمرين مع ًا .وقد �أتاحت لها الدبلوما�سية الدولية
اال�ستمرار يف هذا الطريق .يقين ًا ،كانت ثمة جهود دولية
خرقاء �إىل حد ما ال�ستبعاد حما�س كطرف �سيا�سي يف
تف ببع�ض ال�شروط.
ال�ش�ؤون الفل�سطينية الداخلية ،مامل ِ
غري �أن الو�سائل التي ا�ستخدمت كانت �إما مو�ضع �شك
�أو�ضعيفة (مثل التالعب بقانون االنتخابات) �أو�شديدة
الق�سوة (�ضغط مايل حاد وت�سليح اخل�صوم) .فقد كانت
ال�شروط التي طلبت اللجنة الرباعية لل�شرق الأو�سط من
حما�س الوفاء بها متطرفة ،وتتجاوز كثري ًا ُ
ماطلب من





�شروح ال�سيا�سات

الأطراف الأخرى� ،إىل احلد الذي مل يع ّر�ض حما�س �إىل
�ضغط من جمهور �أن�صارها كي حتدد خيارها.
بد ًال من مطالبة حما�س باال�ست�سالم فور ًا ،ثمة �أ�سلوب
�أكرث حكمة جلعل حما�س ت�شعر بالقدرة على تفادي
يرجح ملزيد من
الت�سوية لكن يف مقابل ثمن باهظ .وهنا ّ
ال�ضغط الدائم والثابت �أن يحقق النجاح� ،شريطة �أن
يكون �أكرث اعتدا ًال يف و�سائله وغاياته .وميكن للدبلوما�سية
الدولية االنتقال �إىل معايري متو�سطة بعيد ًا عن املطالبة
ب�أن تتخلى حما�س عن كل مواقفها ال�سابقة .كما ميكنها
الت�أكيد على ممار�سات حما�س بدل �إديولوجيتها،
والإ�صرار على �أال تعرقل حما�س الدبلوما�سية بدل الطلب
من احلركة �أن ت�شارك فيها بفاعلية .وينبغي �أن ين�صب
اجلهد على ال�ضغط على حما�س ببطء لتقييم خياراتها
بد ًال من مطالبتها باخل�ضوع الفوري بطريقة غري واقعية،
وتعري�ضها �إىل الرف�ض ال�شعبي �إذا ما�أخفقت يف اتخاذ
القرار.
لقد ّ
ف�ضلت �إ�سرائيل �أي�ض ًا مقاربة “كل ماورد
�أعاله” .فقادتها يوا�صلون املفاو�ضات يف الوقت نف�سه
يو�سعون فيه امل�ستوطنات .وهم ينفدون بجلدهم
الذي ّ
من النقد الداخلي من خالل الت�صريحات والأفعال
املت�شددة ،فيما يلمحون �إىل املحاورين الدوليني باحتمال
حدوث ت�سويات و�شيكة .هذا �إ�ضافة �إىل �أنهم �أ�ضعفوا
القادة الفل�سطينيني بينما يدّعون �أنهم يعتربونهم
�شركاء .وقد جت ّنبت الواليات املتحدة الت�صادم مع �أقرب

حلفائها (�إ�سرائيل) يف �أمور كهذه ،خا�صة امل�ستوطنات،
معتربة �أنه التوجد حجة قوية لفر�ض هذه امل�س�ألة
واملخاطرة ب�إ�ضعاف حكومة �إ�سرائيلية قد تكون متعاونة
معها يف جماالت �أخرى.
ميكن �أن يكون ثمة منطق يف مثل هذه احل�سابات
لو كانت القرارات تتخذ يوم ًا بيوم .ف�أغلب القادة
يف�ضلون ت�أجيل القيام ب�أفعال حا�سمة .وقد �أظهر القادة
القادة الإ�سرائيليون على املدى الق�صري (مثل نظرائهم
الفل�سطينيني) براعة يف احلفاظ على خياراتهم وتفادي
اخليارات التي الميكن �إلغا�ؤها .فهم قادرون على موا�صلة
احلرب وال�سالم واملفاو�ضات والعنف يف �آن .ولديهم
القدرة على خلق حقائق على الأر�ض يف الوقت الذي
ي�صر ّون فيه على �أن كل �شيء قابل للتفاو�ض.
على الرغم من ذلك ،ف�إن خيار “كل ماورد �أعاله”
ي�ضعف ،على املدى الطويل ،بع�ض اخليارات ويغلق �أخرى
متام ًا .ومرة �أخرى ،ف�إن ممار�سة ال�ضغط املتوا�صل
واملعتدل قد يكون مفتاح احلل� :إذ �سيبلغ الإ�سرائيليني
ب�شكل وا�ضح اللب�س فيه �أنهم �سيتح ّملون ثمن �إ�ضعاف
اجلهود الدولية ،و�سيقال للفل�سطينيني ب�أن “املقاومة”
بديل لأ�شكال �أخرى من ال�سيا�سة.

اخلال�صة :هل هذا اقرتاح واقعي؟
يزعم امل�سار الذي طرحناه هنا ب�أنه ي�ستند �إىل
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الواقع ،لكن هل هو واقعي فع ًال؟ وهل الواليات املتحدة
قادرة حق ًا على تغيري م�سارها بهذا ال�شكل الدراماتيكي،
بحيث تر ّكز ب�صورة مبدئية على الرتتيبات الأ�سا�سية
التو�صل �إىل هدنة
ق�صرية الأمد ،ومن ثم تتطلع �إىل
ّ
متو�سطة الأمد ،بدل االلتزام مبقاربة ترتكز �إىل حل
الدولتني يف املدى القريب؟ وهل ب�إمكان وا�شنطن �أن
تدعم امل�صاحلة الفل�سطينية و�أن حتاول تليني موقف
حما�س بدل ك�سرها؟ يف الواقع ،هذا ماكانت تعمل عليه
�إدارة بو�ش ب�شكل متقطع وغري مكتمل يف الأ�شهر الأخرية
من عمرها .و�أكرب دليل على هذا ،ولو �أنه مل يكن ملحوظ ًا،
يتم ّثل يف املوافقة الأمريكية على جهود الو�ساطة امل�صرية
بني حما�س وفتح.
لذا ف�إن مبقدور �إدارة �أوباما التح ّرك نحو ال�سيا�سة
التي مت �إيجازها هنا من دون القيام بانعطافة كلية .لكن
مثل هذا التحرك قد يكون بطيئ ًا و�صعب ًا ،ويواجه ثالث
عقبات خطرية.
�أو ًال� ،إن لدى الواليات املتحدة ،على غرار كل �أطراف
ال�صراع ،عادة كارثية تتم ّثل يف قبول العرو�ض بعد �أن
تكون قد �سحبت من التداول .فالكثري من الأفكار املقرتحة
هنا (مثل امل�صاحلة بني حما�س وفتح واالنتخابات) مل
تعد مغرية بالن�سبة �إىل �أطراف ال�صراع كما كانت يف
ال�سابق.
ثاني ًا ،ال�سيا�سات املقرتحة التت�صادم مع احل�سا�سيات



ال�سيا�سية وح�سب ،بل مع القيود القانونية �أي�ض ًا .وعلى
�سبيل املثال� ،ستجد �إدارة �أوباما ب�أن قدرتها على التعامل
مع �أي هياكل يف ال�سلطة الفل�سطينية تكون تابعة مل�س�ؤويل
حما�س �ستكون حمدودة ،لأنها ممنوعة من ا�ستخدام
الأموال لإجراء ات�صاالت دبلوما�سية مع احلركة ،و�أن
عليها قطع كل امل�ساعدات عن �أي وزارة تخ�ضع ل�سيطرة
حما�س.
ثالث ًا ،ورمبا تكون هذه النقطة الأكرث �أهمية ،ميكن
�أن يكون قادة الطرفني �أحيان ًا بارعني على ال�صعيد
التكتيكي ،على رغم كل امل�شكالت التي تعانيها ر�ؤيتهم
الإ�سرتاتيجية .وبالن�سبة �إىل معظم اليمني الإ�سرائيلي،
ومعظم قيادة حما�س �إ�ضافة �إىل كوادرها� ،سينظر �إىل
ال�سيا�سات املقرتحة هنا باعتبارها �سل�سلة من الأفخاخ
الهادفة �إىل �إرغام الطرفني على تغيري اختياراتهم
و�أهدافهم .ومن غري املرجح �أن يقف القادة الفل�سطينيون
�أوالإ�سرائيليون متفرجني بينما تتم ممار�سة مناورات
عليهم لتب ّني مواقف يحاولون تفاديها.
بيد �أن احلجة امل�ؤيدة لهذا النوع من �إعادة تكييف
ال�سيا�سة لن حتقق بال�ضرورة ال�سالم� .إذ من املرجح لها
فقط �أن تتيح للإ�سرائيليني والفل�سطينيني العي�ش �سوية
لبع�ض الوقت ،ميكن خالله ،بجهد دويل ذي معنى ،جعل
ال�صراع يتطور �إىل �أ�شكال �أكرث طواعية.

م�ؤ�س�سة كارنيغي ال تتخذ عادة
مواقف م�ؤ�س�سية من ق�ضايا
ال�سيا�سات العامة.
والآراء املطروحة هنا التعك�س
بال�ضرورة �آراء امل�ؤ�س�سة �أو
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�إملاعات حول ال�شرق الأو�سط بر�سم �إدارة �أوباما لتج ّنب الأ�ساطري والآمال العقيمة ،ناثان ج .براون ،تعليق على الإنرتنت،
 23كانون الثاين/يناير.2009

http://www.carnegieendowment.org/publications/index.cfm?fa=view&id=22662&prog=zg
p&proj=zme
�أفول حل الدولتني؟ م�ؤ�س�سة كارنيغي لل�سالم الدويل� ،شروح ال�سيا�سات رقم .58
http://www.carnegieendowment.org/files/pb58_brown_sunset_final.pdf
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