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 على قطاع اإلسرائيليالھجوم كان :  يوما من الحرب على غزة22النتائج المأساوية الناجمة عن تتكشف أمامنا اآلن تلك 
 ، قتيال1300  ھذا الھجوم، فقد أوقعة منذ إنشاء دولة إسرائيل الفلسطينياألراضيكثر دموية على ھو الھجوم األغزة 

عديد من النساء واألطفال .  البنية التحتيةجراء تدمير مليار دوالر 2تربو على األضرار التي عن  ناھيك ، جريحا5500و
الف فقدوا أحباءھم آلا عشرات ؛ تعرضوا ألضرار من المدنيينةد ھائلاعدأ. واأصيب وألقوا حتفھم إما  غزة  فيوالمدنيين
 - فيه غزة كانت وضع في ذلك  حدث .  والضرورات األخرىالحصول على المياه والكھرباءلم يتمكنوا من  وھمومنازل

ألحد  احوسم يكن ملمو ،)لضفة الغربية أرض محتلة مثل ا الوضع فيمنًءا سوأكثر (كبير أشبه بسجن  – وال تزال
أعاد إلى األذھان صورة الحي  مما خلق وضعا ،ت الجوية والعمليات البريةفي ظل الغاراحتى حصار من ال التفإلبا

في قتلى والجرحى بعض الكان ھناك  : آسيھناك أيضا قائمة من المكانت على الجانب اإلسرائيلي و. وارسواليھودى في 
إسرائيل حول سكان  أما ،بعض المنازلحدثت أضرار ل و،حماسمن جانب الصواريخ جراء إطالق  وسديروت عسقالن

التفاوت يبقى  ،مؤسف للغايةأمر  األرواح البشرية ة فيخسارالفي حين أن و. سنواتعلى امتداد أصابھم الھلع قد فغزة 
 مسائلالھناك أيضا .  طويلة قادمةاتلفترلقي بظاللھا ُـتوف ة سيھمبالغة األحقيقة كن ْبين المعسكريفي الخسائر الھائل 

 ه القسوة ھذة مواطنين مدنيين يقعون في دائرة مسئوليتھا بكلھاجمبم  مادولةعقل أن تقوم ُال يإذ  ،القانون الدوليالمتعلقة ب
وليس من المتصور أن  ،) تعتمد كليا على تلك الدولةةمحاصرمنطقة أرض محتلة أو بالنسبة إلى  الحال يكما ھ(ة المفرط

 ولكن منذ ذلك ،الحرب العالمية الثانيةا إبان مر مختلفألا نكالقد .  ضد اآلخريننزل العقاب الجماعيُـي دولة أن تسمح ألُي
  .رت المعايير الدوليةّغيالحين ت

تصور الحرب ي عموما اإلسرائيليالرأي العام و. مستوياتھا الفلسطينية اآلن في أدنى اإلسرائيليةالعالقات لقد أصبحت 
 ألي إحساس بمدى عامافتقاد في الواقع ثمة و .عمل من أعمال الدفاع عن النفس بصرف النظر عن العواقبعلى أنھا 
ظھر أي ُـتلم حركة السالم اإلسرائيلية أن من حقيقة ذلك يتضح و ،فلسطينيينلبالنسبة لسياسية الوالمادية نتائج الخطورة 

كراھية  اللكت توربما امتد.  للغايةضخملفلسطينيين  تجاه افي إسرائيلالكراھية فإن قدر ما يبدو   وعلى.اعتراضبادرة 
بعض القادة السياسيين اإلسرائيليين للحد المتكررة لمحاوالت ال كما يتضح من ، في إسرائيللمواطنين الفلسطينيينشمل الت
أو ( اإلبادة الجماعية أصبحت عبارةفي المعسكر الفلسطيني . لعرب اإلسرائيليينلاالنتخابية والحقوق المدنية  بعض من

 رغبةلغطاء ا مجرد ھأنعملية السالم يرى الكثيرون في  و،أكثر وأكثرتتردد ) مرادف لھامحاولة اإلبادة الجماعية أو أي 
  .لتخلص من جميع الفلسطينيين في ا- اءھاخف إنواإلسرائيليال يحاول  -

 ، لبنان حالة كما في،اإلسرائيليةالحكومة ف. الفائزينتحديد  من  بكثيرأسھلالخاسرين يكون تحديد من الناحية السياسية 
سياسية الحركات الالقضاء على م تحقق كنھا لل و،بنية التحتية جسيمة في الا أضرار وألحقت،ناسحوالى ألف من ال تقتل

أعطى تلك  ما حدث أننا االدعاء بفي الواقع يمكنو).  في لبنان حزب هللاقابلحماس م(يھا لقضاء علتھدفت اسالتي ا
 معظم المشاكل وفي الغالب أن غزة سوف تظل تعاني من .ةر مباشر ولو بطريقة غيسياسيةالدفعة الالحركات نوعا من 

" ذات طابع طائفي"زال دولة ال ت 2006واسع عام ال اإلسرائيليھجوم اللبنان بعد تماما كما أن  ، من قبلالتي كانت
 ،لدفاع عن النفس اة عنالمعلنإسرائيل أھداف على الرغم من و ،عالوة على ذلك. حزب هللاوبينھا  ، المسلحةھاميليشياتب

ھائلة جبارة  اتقدرذات اعتبارھا دولة إلى  شيئا فشيئا تتحول إسرائيل  تجاهجزء كبير من الرأي العام الدوليفإن نظرة 
اة معادأكثر سرائيل بإفي العالم الذي يحيط ) نووالمسلم( العرب يرصي لذلك نتيجةو. الفلسطينيينتستخدمھا في مواجھة 



وأقل ما يمكن . غير مسمىإلى أجل تطبيع العالقات لتھم مشروعا إرجاءفي فكرون ي وربما ، من أي وقت مضىإلسرائيل
ن قدرة الردع ي أھفسرائيل عيھا إّالتي تدسب امكأما ال.  غضبواإلسالمي في حالةالعربي الرأي العام قوله أن 
مثلما  - ون إلى القول بأنهسرائيلي اإليذھبو.  صواريخ على أراضيھاإطالقلمنع ة درجة كبيرادت بدزاقد  اإلسرائيلية

.  من جديدإسرائيل الصواريخ ضد إطالق التفكير مرتين قبل تعيدأن  حماسسوف يكون على  - حدث لحزب هللا في لبنان
الذي حل  ھائلالتدمير ال  حجم،2006 شأنھا في ذلك شأن حزب هللا في عام ،حماسشھدت فقد وعالوة على ذلك 

 على أي دعم عسكري واحصليالفلسطينيين في غزة لم  نتدعي إسرائيل أوأخيرا . اإلسرائيلية ترسانتھا نتيجة للھجماتب
 إسرائيلحق ا لعما أكثر أو أقل د بدرجةن الغرب كانوأ ،سياسي جزئي من بعض الدول العربية المجاورة حتى دعم وأ

في معاقبة الفلسطينيين وخاصة حركة  ديلھا كانت نوعا ما مطلقة ابأنتظاھر إسرائيل ت ومن ثم ،"الدفاع عن النفس"في 
جزئيا  صحيحھو  ،على المدى القصيرالمذكورة مكاسب الإسرائيل من  ما حققته أنولكن حتى لو افترضنا . )1(حماس

 على حساب إثارة عداء ،الوقتمن فس قد تمكنت من الحصول على متن  تقديرعلى أكثرتكون إسرائيل فإن  ،على األقل
 لقد استخدمت إسرائيل استراتيجية. عملية السالمتقويض و ،بصفة عامةواإلضرار بصورتھا أمام العالم  ، شديدالھا جيران

 ٌوھماإلسرائيليين  وما يزال لدى . على المدى البعيدھابقاء التي تضمن األھداف ةمراعاعدوانية على المدى القصير دون 
إال  أحسن األحوال فيلن تؤدي ھذه الطريقة ولكن  ،جة العنففي درتھا بالتمادي معالجيمكن ة قائمالمشاكل الأن بسائد 

  .ةقادممواجھات إلى المشاكل إلى تأجيل 
 التي تنتھجھا الستراتيجيةكانت السمة المميزة ل فقد .اإلسرائيليةاالستراتيجية ذكر تتعلق ب جديرة بالىخرمالحظة أھناك 

 أن تبرھن عن، و فيها عنيفا ال ھوادةعقابأن توجه للخصم ي ھ ،في الماضيدأبت على استخدامھا كما و ،غزةإسرائيل في 
 امفھوم  المستمرتصعيدنزعة الفكرة  ظلتف حالة الحرب الباردة حيث خالوعلى . تصعيدالامتالكھا المطلق لزمام 

على ر المستم ديتصع ال لم تتوقف عن ممارسة نجدھاإسرائيل ة حالفإنه في ،ضع موضع التنفيذولحسن الحظ لم يا، ونظري
فاعلة من أطراف  ضدامتدت  ثم ،ضد الدول العربية المجاورةرسة في البداية اكانت المم.  عاما الماضية60 ـالمدى 

فظ اح من أن ت، حتى اآلن، المستمرتصعيدلل الطويلة ممارسةالقد تمكنت و. ھمعانوعلى اختالف أ ةالدولخارج سيطرة 
 الخاصة طبيعة تغيرت المرور الزمنومع . ق السالم واالستقراريتحقدا في ھا لم تنجح أب ولكن،محتلةعلى إسرائيل كدولة 

 وأقامت بينھا وبينعزلت نفسھا في الوقت نفسه  على ھذه التھديدات، ولكنھا بقوةأن ترد سرائيل واستطاعت إللتھديدات 
الدولة اإلسرائيلية فسوف تكون  ،سياساتتلك الفي ر يتغييحدث لم إذا و). ةوسياسية ونفسيمادية  (عالية اًرُدُجيرانھا ج

خطر على العنف إذا تعرضت لما تسميه ببسرعة ولرد لى اإ اتھا الخاصة وممارساثقافتھمدفوعة بحكم المدججة بالسالح 
  .)2(تھديدأي  ا ستكون مدفوعة للرد علىعمليأي أنھا ، ھاوجود
د يتصعال نفس فكرة تطبقأن  ،على سبيل المثال ، الحديثة التي تشمل األسلحة النوويةتھا بترسان،إسرائيلقررت وإذا 

  .تكون كارثية حقاقد  عواقب فإن ال،تجاه إيران) واالستباق (مستمرال
 :إسرائيلبل ِ من قمات عنيفةلھجسكانھا قد تعرض ل. ھي أيضا ليست من بين الفائزينفالسلطات الفلسطينية في رام هللا أما 

لقت لفترة من ُعملية السالم قد عوربما تكون . أية نتيجةبال  من محادثات السالم سلسلة طويلةتي عقدوا معھا دولة الالنفس 
قد يكون لبحث ما من جديد  اإلسرائيليينالسلطات الفلسطينية مع القادة سيجلس ممثلو  ولكن عاجال وليس آجال ،الوقت

                                                 
بية والرأي العام على امتداد العالمين العربي  العرالحكومات االعتبار تلك االختالفات الواضحة بين مواقف بعض بعينينبغي ھنا أن نأخذ  )1(

 .واإلسالمي، وأن نالحظ الفجوة في الغرب بين مواقف الحكومات والرأي العام الذي تشكل نتيجة الھجوم على غزة

دخول باما غير سعيدة تمما دولة فقد تكون . مثل النزعة إلى شن الحروب عيدتصاستمرار الالوقائية و ثقافة وممارسة الحربليست   )2(
شكل  ي، يمكن أنئيةتصعيد والحرب الوقااستمرار البدال من  التعقل والدبلوماسيةطريق في الوقت ذاته بأن ولكنھا مقتنعة الحرب 

المخاطر  ال يقلل من ذلك  ولكنآخر،من أي شيء أكثر لخوف ھي انعكاس لفي نھاية األمر لنزعة اه ھذ إن .مخاطر غير مقبولة
 .االمرتبطة بھ



اللوم  سجالمزيد من أن يطلق ال وحماس العداء التاريخي بين فتحومن شأن .  نھايةفى األفق من لھا يبدو ال  عملية سالم
النھج المتشدد  كما لم يفلح ،فتحھيمن عليھا تالحكومة التي قبل سرائيل من في التعامل مع إاللين  لم يفلح أسلوب حيث

 ،أن المخاوف األمنية إلسرائيلالتالي فيتمثل في الخطر أما . منع المذبحة التي راح ضحيتھا سكان غزةفي لحركة حماس 
خفض  أي وأالحتالل في الضفة الغربية قيود امن  حقيقي أي تخفيفالقيام ب حول بينھا وبين قد ت، الحرب على غزةبعد
الرئيس ورام هللا   فيالحكومةمن شأن ذلك أن يفاقم من ضعف موقف  و،المستوطناتبناء عملية  في  أو حتى تجميدفعال

خطوات تؤدي بين اتخاذ ، ولكن بين التخبط وئھاجراإعدم  وأم محادثات السالإجراء ھنا ليس بين خيار وال. الفلسطيني
  . نھاية مبكرة لالحتاللإلىا يفعل

ولكن . ةالكامل للقوة اإلسرائيلية ھدفا مباشراإذ كانت  ،من ظروف صعبة جدات  نجاعي أنھّدتقيادة حماس أن تستطيع 
 سرائيلا للرسالة التي أرادت إأساس ھذا الطرح قد كانو. حماسال بد أن له عالقة بتدھور حياة الناس في قطاع غزة 

كون ينا أن نعلو ،سرائيلبسبب إ تبسبب وجود حماس وليسإن المتاعب التي تواجھونھا ھي  ":سكان غزةإلى توجيھھا 
  -  غيرھا وليسإسرائيلن في أشك م أدنى ھليس في ذھنسكان غزة أن في حين و. "تجنب سوء الفھمين وأن نواضح

شك في أن  ال لديھميتولدربما ف ،البؤس بھم من ّما ألمعة  الرئيسيي المسئولةھ - آخرحزب سياسي و أي أكانت حكومة 
على األقل من الواضح و. تھاطبيعإلى  الظروف المعيشيةعودة المدى البعيد عقبة أمام يمثل على يمكن أن وجود حماس 
 على التحلي إسرائيل حدة الغضب اإلسرائيلية أو حمل لم تتمكن من تخفيف) طالق الصواريخواستمرار إ (أن قيادة حماس
  .بضبط النفس

االلتزامات الدولية مما يدل بسبب  اقيودة أن ھناك  مدعي،مصر غير مستعدة لفتح معبر رفح حتى خالل الھجماتكانت 
كما . حترام االتفاقات مع الدول األخرى بما في ذلك إسرائيل الثانوية بالنسبة يأخذ مرتبة  الفلسطينيين مععلى أن التضامن

. مصر واألردن والمملكة العربية السعوديةكل من قطر لم يحضر اجتماع  عندما ، انقسامات حادةالجبھة العربيةت أظھر
قات بين في العالأقل  المسلمين إلى دفء اإلخوانجماعة  إزاء لحكومة المصريةمن قبل االمعروفة  المعارضة تأدو

  . نيالفلسطينيالفرقاء  ينب جھود الوساطة ة مختلفعرقل كان لذلك أثر في واقعفي ال و،حماس ومصر
 وبالنظر ، لوقف الھجوم على غزةإسرائيل على اتمارس ضغوطفشلت في أن  ،لعدة أيامو ،وأخيرا فإن الواليات المتحدة

أما . ولية عما حدثئالمسفي بشكل كبير  مشاركة تبرفإنھا تع ،ئيلوإسراإلى العالقة الخاصة القائمة بين الواليات المتحدة 
في غير فعالة كانت إلى حد كبير و.  االرتباك وبدا عليھا،ضعف سياسيعن أيضا   مواقفھا فقد كشفتاألوروبيةول الد

إعادة بناء ما  فاتورةجيدة من دفع نسبة على ة كون مقصورتلن تعدو أن مساھمتھا من المرجح أن و ،محاولة وقف الھجوم
  . اقتصادية حادةظل أزمةل في مثالحل األھو ھذا  لن يكونو.  في غزةإسرائيل تهدمر

 خطأ كبر قد يكون من المفيد العودة إلى ما يمكن اعتباره أ،في محاولة لتحديد السبل الممكنة للخروج من المأزق الحالي
 -   التي كانت نزيھة وعادلة- 2006 انتخابات  لقد أعطت.2006سياسي وقع بعد االنتخابات التشريعية الفلسطينية عام 

 والواليات المتحدة واالتحاد إسرائيل (جھةم من قبل أي احترلق أي احقھم في الحكم لم يولكن . غالبية واضحة لحماس
م احترباد ھعتأنھا لم تو ،حماس بإسرائيليدور حول عدم اعتراف دوافع  ما ذكر من وكان). إلخ  ...، ومصر،األوروبي

تلتزم حيث " طريقة للتعايش"اتفاق أو على األقل وكان من الممكن إيجاد .  عن العنفّتخلت لم ا وأنھ،االتفاقات السابقة
من خالل العنف بينما يجري وقف  ،)إسرائيل والحكومة الفلسطينية الجديدة(احترام االتفاقات السابقة جميع األطراف ب
  .2002االعتراف بإسرائيل في إطار الخطة العربية لعام  أمر نظر فيُعلى أن ي ،ھدنة طويلة األجل

 لم يكن لديھم  والغربإسرائيل أن أيا من في حين ، وفقا لھذه الخطوطصورة أو بأخرىب لتحرككانت حماس مستعدة ل
 لحكومةحجبھا عن اتم سحب األموال أو .  مقاطعة واسعة النطاقوبدءواطريقة للتعايش الرغبة في البحث عن أي 

رب الحصار حول ُض و،أن تعمللحكومة الفلسطينية الجديدة لم يكن مسموحا ل و،)خطاب االتفاقات السابقةبالمخالفة ل(
وباءت .  من غزة مشھدا مألوفاإسرائيل صواريخ على وإطالق غزة علىة اكتفالغارات اإلسرائيلية الأصبحت غزة، و



 وحتى المواجھة المسلحة بين ،حدة التوترتسببت في الواقع و، مع حركة فتحوطنية محاوالت تشكيل حكومة وحدة بالفشل 
  تراجع أحد حدوثتوقعأن يوكان من غير المنطقي في ظل ھذه الظروف . اإلضافيةالكثير من المعاناة في فتح وحماس 

ي الضفة العديد من أعضاء البرلمان من حماس فاعتقال و ،العلن  إلى العداء بين حماس وفتح أن انتقلبعدو. لتطرفل
  . سوءاأكثر أصبحت األمور ،الغربية

 مازن يألبلم يقدموا في الوقت ذاته و، جداا حيصرحكومة رام هللا ضد حماس ل والغرب إسرائيل دعم كانعلى أي حال 
في انقسام  إلحداث وفي الختام فإن الجھود التي بذلت. الحد من عبء االحتاللبالمتعلقة إال النزر القليل من التنازالت 

 والعقاب ،حماسضد قاسية ات العقوبالنتيجة االنتخابات والشروع في مجموعة من تنكر ل بدءا من ال،المعسكر الفلسطيني
 – الضفة الغربيةسكان وفتح حكومة إلى  ،عديمة القيمةكن تإن لم  ،الھزيلةالمكافآت وتقديم  ،الجماعي للشعب في غزة

  .جميعاللفلسطينيين بالنسبة   الشديدالبؤس ولسيئةلم تسفر عن أي شيء سوى النتائج اھذه الجھود 
 دون السياسية الفلسطينية طوائفالمحادثات بين مختلف اله ينبغي السماح بالشروع في استنتاج نستخلصه ھو أنأول  فلكلذ

  .ضة من الخارجوفرمائق وأي ع
  إليهتالعنف الداخلي الذي وصل وخاصة مع األخذ في االعتبار مستوى ،ھناك حاجة شديدة للمصالحة بين فتح وحماس

 في العملية السياسية يإسرائيلتدخل وأن أي  ،نطبق دائمايال " فرق تسد" أن مبدأ ھمإسرائيل أن تف على ينبغي. األمور
أن في ھذا المجال وتساعد أخرى في المنطقة أن ول د أيضا على كما ينبغي.  نتائج جيدةإلى لن يؤدي  الداخليةالفلسطينية

يمكن أن الرسائل االتصاالت وھذه إن .  أي قيود خارجية على االتصاالت بين مختلف الفصائل الفلسطينيةع وضتجنبت
قضايا قصيرة المدى أن تعالج ال و،"ةغير الرسمي ياتالمستو"وعلى " المستوى الرسمي"على :  أشكال عديدة عبرتنتقل 

أن ينبغي وص خصعلى وجه الو.  ھذه المحادثات دون قيودكللسمح ُينبغي أن ي. لحركة الفلسطينيةلعامة الالتصورات أو 
 تجاه األخرىأما بالنسبة لموقف الدول . ھمبالدخول والخروج من غزة أو الضفة الغربية لعقد اجتماعات للجميع سمحُي

 ال أي شخصحديث مع ال  ،سيئعالم إلى حسن وتقسيم ال (عالمي لألمن ال بالنسبةنھج بوشمأن ندرك أن ينا علف ،حماس
 أكثر دقةفي بزوغ منھج أمل وھناك . انتھىى وَّقد ولـ) اإلرھابيينھم بدعوھم فھؤالء تفي الحديث معمن ال ترغب  ،تريده

 يمثلون  الذين الناسمتنوعة منات محادثات مع مجموعأن تجرى  ،تقليص العنف من أجل ،ه ينبغيأنيقر بھج من -
نطبق أيضا على حماس ت بطبيعة الحال مقولةھذه الو. ھمء بقالتالا حكومات أو مؤسسات، حتى ولو كنا غير راغبين في

  .إسرائيلتجاه عالقتھا مع 
نحن نتحدث ليس فقط . ةوجادة مخلصإغاثة تلقى  الحق في أن ي الشعب الفلسطيني في قطاع غزة لهوالنقطة الثانية ھي أن

مثل (بناء الل على الوسائل الالزمة إلعادة عمار والحصوإل اإعادة وإنما عن ،عن الماء والغذاء والرعاية للجرحى
 وينبغي السماح لسكان غزة . )لخإ ...، والمواد الكيميائية لمعالجة مياه الصرف الصحي، واآلالت،والمحروقات ،سمنتألا
يجب ف وقف تھريب األسلحة أما ذريعة). يريزإ رفح ولكن أيضا خاصة (ةالدخول والخروج من خالل نقاط العبور العاديب
 لمنع )المجتمع الدولي ھاتوفيريمكن أن يساعد في ( متاحة ةنظمأھناك . لمنع الناس من حرية التنقل  ذلك بعدستخدمتال أ

ة غلقمغزة كانت عندما  تَمِاستخدالتي  األساليب  من فعاليةأكثرھي و ،من الكفاءةعالية درجة ب ، تعملتھريب األسلحة
التي دأبت عن سياسة العقاب الجماعي ى تخلأن تينبغي إذ  ن،شأيرة في ھذا الولية كبئ مسوعلى إسرائيل. بقية العالمعن 

  .غير مشجعة ألسفل حتى اآلنبوادر الكن لو. سكان غزةبحق الماضي على استخدامھا في 
ليس و ،خطيرةسة اكتناالھجوم على غزة خلق لقد .  وعملية السالماإلسرائيليةالمحادثات الفلسطينية  بعلقتوالنقطة الثالثة ت

لحديث عن مثل ا ل مرادف، لألسف،الحديث عن حل الدولتينأصبح لقد . راضرأمامنا إال أن ننظر فيما يمكن إصالحه من أ
وإذا شئنا . يتحقق ھو الذي س أن حل الدولة الواحدةونعتقدممن ياآلن ون قليلوھناك .  لعملية اإلصالحھذا المنظور البعيد

صوت ورجل واحد سياسة نھاية اللعبة حيث سيكون ھناك  ون فيھايرن يلفلسطيني ا، فإنحل الدولة الواحدةتقييم فكرة 
 هإن ھذ.  بدافع من أسباب أمنية،دائمالالفصل العنصري لشكل من رؤية يين لديھم سرائيلإلامن الكثير  في حين أن ،واحد



أن تفضي  ،ل القائم على دولتينمن المحتم إلنقاذ الحقد بات و. لكارثةتعبر عن مقدمة وجھات النظر في  اتفختالاال
الفلسطينيون البد من أن يشعر . األرضي في األوضاع على حقيقوتحسن نتائج ملموسة إلى سلسلة المحادثات المقبلة 

وتتخللھا مشاھد مصافحات  ،ل أمدھاوطيسلسلة محادثات أن يكون نصيبھم اإلحباط بعد   فقطوليس تحسن مباشربحدوث 
  .يبقى الوضع كما ھو، ثم  رام هللافيجنبية ألشخصيات االواستقبال عود، الوإطالق  و،عناقالتبادل  و،األيدي

لقد . إلخ... ، والدول العربية المجاورة، واللجنة الرباعية، والقوى الغربية،ر الواليات المتحدةْوَد بعلقتتالنقطة الرابعة 
فعليا في مساعدة اھتماما بالوأقل الخاصة، ھا بأجندت أكثر انشغاال ، وخاصة في اآلونة األخيرة،الجھات الخارجيةأصبحت 

 ودعم ،إيران وعزل ، أو ما يسمى الحركات اإلرھابيةاإلرھابمكافحة إن قضايا من قبيل . عملية السالم في حد ذاتھا 
لية السالم عملقد انتقص ذلك من االھتمام ب. األولوياتقائمة ضمن قد تم إدراجھا كلھا " ةالمعتدل"دور الحكومات العربية 

 )البوشيين(رؤية بحسب األعداء والحلفاء بين  و،الشرو بين الخير تمييز أداة أخرى للجرى اعتبارھا في الغالبنفسھا التي 
الدعم غير المشروط الذي تقدمه لقد أدى . ھدف أو نتيجةأي في الواقع ر يخ األمؤتمر أنابوليس ولم يكن ل.العالمإلى 

المزيد من المشاكل على إلى خلق ، )إسرائيل(حليفتھا الرئيسية في المنطقة قرر أن تفعله ي شيء تالواليات المتحدة أل
من (المزيد من ضبط النفس إبداء  على ھاعيشجتإسرائيل التي كان ينبغي ھم ، بما فيبالنسبة لكل األطرافالمدى البعيد 

 الجھات  اآلمال منعقدة علىلذا فإن). يل ذاتھاإسرائلمصلحة أجل قضية السالم واالستقرار في المنطقة وفي نھاية األمر 
 وليس بالضرورة أن ، نتائجإلى طاولة المفاوضات والتوصل إلىإلعادة الطرفين ا على استخدام نفوذھإلقدام  لالخارجية،

 .طرفنحاز إلى أى ت


