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الخيارات الصعبة
نبيل عمرو
دخل العمل السيايس ،بشأن املسار الفلسطيني – اإلرسائييل ،دائرة الخيارات الحرجة بالنسبة
للجانبني ،ولعل تأجيل اجتامع الرباعية الذي كان مقرراً عقده يف برلني وبضغط أمرييك ،يظهر حجم
املأزق الذي مل يعد فلسطينياً – إرسائيلياً بل تطور ليصبح أمريكياً – أوروبياً كذلك.
ومل يعد خافياً ،دور اإلدارة األمريكية يف االندفاع املتسارع نحو هذا املأزق ،من خالل استمرارها يف
معارضة التوجهات األوروبية والروسية “الرشكاء يف الرباعية” ملصلحة الال يشء السيايس الذي تجسده
حكومة بنيامني نتنياهو ،من خالل مواصلتها االستيطان من جهة ،وإحجامها عن تقديم أي مبادرات
مقنعة ،تساعد اللجنة الرباعية عىل امليض قدماً يف عملها ،وفق مشجعات معقولة.
وهذا املأزق ،الذي انعكست مظاهره بعجز الرباعية حتى عن مجرد االجتامع ،واالستامع إىل أفكار
عامة من قبل األمم املتحدة ،كام كان مقرراً يف اجتامع برلني امللغى ..شجع الحكومة اإلرسائيلية عىل
توسيع هامش املناورة لديها ،بحيث أصبحت طليقة اليد يف تنفيذ سياساتها عىل األرض الفلسطينية
وخصوصاً يف القدس ومحيطها ،إضافة إىل اطمئنانها املتجدد إىل أن الواليات املتحدة األمريكية،
لن تتواىن عن استخدام حق النقض ،إذا ما نفذ الفلسطينيون تهديدهم بالحصول عىل اعرتاف
األمم املتحدة بدولتهم املستقلة عىل حدود الرابع من يونيو (حزيران) .67
ولعل أدق تعبري عن االستغالل اإلرسائييل ملأزق الرباعية ،تلك الترسيبات التي تصدر عن مكتب
نتنياهو والتي تتضمن أقىص ما يستطيع رئيس الوزراء اإلرسائييل تقدميه يف هذه املرحلة الحرجة
بالذات ،وهو انسحاب مظهري من بعض املناطق يف الضفة ،إىل جانب تسهيالت غري محددة لحركة
املواطنني الفلسطينيني ،مع إشارات عىل استعداد نتنياهو الستبدال حصاره املبارش بحراً عىل غزة
بحصار دويل يضمن نتائج الحصار ويعفي إرسائيل من أتعابه ومسؤولياته .غري أن املوقف األمرييك
املتحرك بني حدي الفيتو الذي اتخذ والفيتو الذي سيتخذ ،يواجه يف حقيقة األمر حرجاً يصعب
التغلب عليه أو حتى تجاوزه ،مام سيؤثر حتامً عىل الصورة األمريكية التي رغب أوباما يف بداية عهده
بإضفاء ألوان زاهية عليها مبقاييس العدالة وحقوق اإلنسان وغريها من االعتبارات األخالقية التي
وعدت يف حينه بسياسة أمريكية جديدة رمبا يكون الحل السيايس املتوازن يف الرشق األوسط أحد
نتائجها.
وإذا ما وضعنا يف االعتبار ،الجو الجديد الذي أنتجته الشوارع العربية واالستثامر األمرييك املبالغ
فيه دعائياً لها ..فإننا نضع أيدينا عىل مكمن الصعوبة يف املوقف األمرييك وشدة حرجه ،ليس أمام
شعوب الرشق األوسط فحسب ،بل أمام شعوب العامل بأرسه ويف مقدمتهم الشعب األمرييك والشعوب
األوروبية.
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أما الشق اآلخر من املعادلة ،واملتجسد يف الجانب الفلسطيني والعريب ،فإنه هو اآلخر يواجه مأزق
االختيار يف أمر االتجاه الذي يتعني الرتكيز عليه خالل هذه املرحلة وحتى سبتمرب (أيلول) املقرتب..
ذلك أن مواصلة التوجه نحو األمم املتحدة وإن بدا يف غاية املنطقية والعدالة أمام االستعصاء
التفاويض مع إرسائيل ،فإنه لن يكون خياراً سلساً بال أمثان باهظة ،وهنا يصبح رضورياً إجراء عملية
حسابية واقعية للقوى وجدوى التحالفات والحدود التي ستبلغها خصوصاً عىل الصعيد الدويل.
إن املراقبني يدركون أن الرغبة األوروبية والروسية والعاملية عموماً ،يف إيجاد حل متوازن للنزاع
الفلسطيني – اإلرسائييل ،هي رغبة حقيقية وال غبار عليها ،إال أن ما يظهر عىل املرسح السيايس هو
عجز الرغبة عن التجسد يف فاعلية سياسية؛ ففي مجلس األمن ميكن إلغاء الدور األورويب بالفيتو
األمرييك ،ويف الرباعية يحدث ذات اليشء وبذات الذريعة ،وهي :ال لزوم ألي جهد أورويب أو أممي،
إذ ال حل عملياً إال من خالل التفاوض املبارش بني الفلسطينيني واإلرسائيليني!
لقد منح الفلسطينيون والعرب الدبلوماسية األمريكية كل ما طلبت يف املايض من أجل عودة غري
مرشوطة للمفاوضات .فلقد حدث ذلك يف لقاء واشنطن الشهري والفاشل ،وحدث كذلك من خالل
استجابات لجنة املتابعة العربية لطلبات أمريكا تحت عنوان منح فرص جديدة أو متجددة لبذل
جهود إلنقاذ املسار التفاويض غري أن النتائج العملية لكل هذا التعاون كانت تصب واقعياً يف مصلحة
نتنياهو وسياساته الخطرة واالستفزازية والتي تعارضت عىل الدوام مع منطوق املوقف األمرييك
ووراءه األورويب.
إن الفلسطينيني والعرب اختاروا عدم تجربة املجرب مرة أخرى ..واملجرب اثنان :األول ،اإلذعان
للرؤية األمريكية للعمل خارج نطاق الرباعية واألمم املتحدة ،وذلك يعني وضعهم تحت سقف
التفاهامت األمريكية – اإلرسائيلية دون هوامش أخرى .والثاين ،االستمرار يف التحدي والذهاب إىل
األمم املتحدة مع يقينهم بحتمية الحصول عىل ما يلزم من أصوات يف الجمعية العامة ،دون حصولهم
عىل األهم وهو اعتامد مجلس األمن بفعل الفيتو األمرييك املرتبص.
إن الخيار األول (أي األمرييك) لو تم اعتامده فإنه يبدد املصداقية والفرص.
أما الثاين حيث ال مفر من مواصلة الحديث فيه والعمل من أجله فهو يظل أعزل عن دعم
املؤثرين يف هذا األمر دون استبعاد األمثان الباهظة التي ال بد أن تدفع.
إن الخيارات الفلسطينية والعربية ،دامئاً حرجة وصعبة ،ويف حالنا دامئاً ما يكون الخيار األصح هو
األصعب .وليكن الله يف العون عىل ما سيأيت.
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