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  *كريستيسون كاثلين
  

  :سوداء حقبة نهاية
  إسرائيل – فلسطين

  **االبن بوش عهد يف
  

 ترصد أن ،"الفلسطينية الدراسات جملة" لـ خاصة بصورة كريستيسون كاثلين كتبتها التي املقالة هذه حتاول
 شأن يف االبن بوش جورج الرئيس عهد يف األميركية اإلدارة صاغتها التي األميركية للسياسة العامة االجتاهات

. السياسي املنحى ذلك تنحو أن اإلدارة هذه على أملت التي الدوافع وكذلك اإلسرائيلي، – الفلسطيني الصراع
 الصهيونيين، املسيحيين الناخبين من كبيرة دائرة على عالوة اجلدد، احملافظين من جمموعة أن الكاتبة وتعتقد
 احتمال أي تدمير إىل أدت السياسة هذه وأن أعوام، ثمانية طوال األوسط الشرق يف األميركية السياسة قادتا

 الفلسطيني الشعب نيل نحو تقدم أي وقوضت صدقيتها، املتحدة الواليات أفقدت أنها كما الفلسطيني، لالستقالل
  .مستقلة دولة إطار يف املصير تقرير يف حقه

   
 أي فعل ممّا أكثر وإسرائيل، فلسطين على وخصوصاً األوسط، الشرق على بصمة االبن بوش جورج الرئيس ترك

 إسرائيل، مصالح تعزيز على مصممة اجلدد احملافظين من سياسيين جمموعة تأثير فتحت. آخر أميركي رئيس
 إلسرائيل موالٍ خط تبني نحو دفعت املسيحيين الصهيونيين من كبيرة انتخابية دائرة جانب من ضغط وحتت

 العراق على ضرورية غير حرباً فشن األوسط، الشرق يف فساداً بوش عاث الفلسطيني، للشعب ومناهض
 لالستقالل آفاق أي تدمير إىل أدى الذي األمر وغزة، لبنان على إسرائيل شنتها وحشية حروباً ودعم وأفغانستان،

. كافة املنطقة أنحاء يف الثقة وأفقدها املتحدة، الواليات بصدقية فادحاً ضرراً وأحلق القريب، املدى يف الفلسطيني
 عمل حين يف تامة، مباالة بعدم اإلسرائيلية – الفلسطينية السالم عملية من األميركية اإلدارة مقاربة وتميزت

 دولة الفلسطينيين منح شأنه من قرار نحو تقدم أي لتقويض كبير، باجتهاد الصورة، خلفية يف اجلدد احملافظون
 لألراضي لالكام شبه االستيعاب على إسرائيل األميركية اإلدارة شجعت كثيرة، أحيان ويف. حقيقية سيادة ذات

 الفلسطيني الصف يف كارثي انقسام إثارة على عملت كما كلها، فلسطين تشمل التي ،"الكبرى إسرائيل" يف احملتلة
 حد وإىل اإلدارة، هذه عززت وقد. كامالً تأييداً  غزة على اإلسرائيلية احلرب تأييد األخيرة خطوتها وكانت وإدامته،

 يف يؤثر كي إلسرائيل املؤيد للوبي الهائلة القوة عززت كما وإسرائيل، املتحدة الواليات بين الشراكة كبير،
  .لالختراق قابل غير يكون يكاد نحو على إلسرائيل موالياً عاماً خطاباً ويشكل السياسة،

 – لفلسطين لها زيارة آلخر تعد رايس كوندوليزا اخلارجية وزيرة كانت وبينما ،2008 نوفمبر/الثاين تشرين يف
 صحيفة وهي ،"تايمز عرب" صحيفة كتبت السالم، مفاوضات جهود حلفز وعقيمة أخيرة حماولة يف وذلك إسرائيل،
 هي بوش، جورج الرئيس خلف انتخاب بعد ستتم التي الزيارة إن فيها قالت افتتاحية باإلنكليزية، تصدر سعودية

 ترك قد عملياً، يكن مل إن نظرياً، بوش سيكون ستبدأها، حين أنها حد إىل متأخرة الواقع، ويف جداً، متأخرة"
 الشرق يف اخلارجية وزيرة تفعل ماذا: "تساءلت هدف، بال بأنها الزيارة االفتتاحية وصفت حين ويف." منصبه
 يبق ومل الضرر وقع أن وبعد هناك، عملها للتو أنهت إدارة إىل وتنتمي منصبها، ترك على توشك التي وهي األوسط،

  )1"(إلصالحه؟ إرادة أو وقت هناك
 طوال بوش والية قدمتها سالم مبادرة لكل – األمر واقع يف املتعمدة – العبثية يعكس هنا عنه املعبر اإلحباط إن

 جمموعة جانب من منصبه، توليه وقبل بعناية، إسرائيل – فلسطين جتاه إدارته سياسة رُسمت فقد أعوام، ثمانية
 اتفاق اجتاه يف حترك أي صراحة تعارض والتي يمينياً، إسرائيلياً أعمال جدول امللتزمة اجلدد احملافظين من

 تأثيراً ومارست السياسات، صناع كبار من عدد مع متيناً حتالفاً شكلت اجملموعة وهذه. إسرائيلي – فلسطيني
 على سهّل ومما. نفسه وبوش رامسفيلد، دونالد الدفاع ووزير تشيني، ريتشارد الرئيس نائب أمثال فيهم، قوياً

: هما ضعيفين خارجية وزيري وجود إسرائيل، من تنازالت تتطلب مبادرة أي إلحباط جهودهم اجلدد احملافظين
 للبدء استعداد لديهما كان أنه من الرغم وعلى اللذين، الثانية، واليته يف ورايس األوىل، بوش والية يف باول كولن
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 مقاومة إىل يدفعهما جيداً  فهماً  األوضاع فهم وإىل اإلدارة، داخل االستقاللية إىل افتقرا جديد، من سالم بعملية
  .وجهته تصحيح أو اجلدد، للمحافظين السياسي األعمال جدول

 الواليات من لكل القومية املصالح أن رأى السياسات صنّاع من عدد ونفذها رسمها التي بوش، إدارة سياسة إن
 أو األوسط، الشرق بمنطقة أو اإلسرائيلي، – الفلسطيني بالنزاع يتعلق فيما سواء – متماثلة هي وإسرائيل املتحدة

 دولة يف حقيقي فلسطيني استقالل لتحقيق إمكان أي على القضاء إىل هدفت –" اإلرهاب على احلرب" يسمى بما
 اإلسرائيلية، املصالح لتعزيز خاصة بصورة املرسومة السياسات من أعوام ثمانية إن. للحياة وقابلة سيادة ذات

 لألراضي إسرائيل استيعاب تقريباً، احلريف باملعنى ورسخت، فلسطينية، دولة بقيام أمل أي بشدة قوضت
 األحوال، أحسن يف هو، وحيد احتمال أمام الفلسطينيين تاركة متكاملة،" كبرى إسرائيل" يف احملتلة الفلسطينية

 بوش إدارة غيرت ذلك، عن أهمية يقل ال وبما. املنفصلة الكانتونات من سلسلة يف حمدود ذاتي حكم على احلصول
 يتمتعون الفلسطينيين جعل حد إىل اإلسرائيلية، – الفلسطينية القضية بشأن املتحدة الواليات يف العام اخلطاب
 وبريئة للمس، قابلة غير واسع، نطاق وعلى تُعتبر، إسرائيل باتت حين يف العام، الرأي أذهان يف ضئيلة بشرعية

 تغيير على القادرة العوامل من القليل توفر ظل ويف. الفلسطينيين جتاه سياساتها من أي يف خطأ أي ارتكاب من
  .بعدها وما أوباما، باراك الرئيس إدارة فترة خالل احلالة هذه تستمر أن املرجح من هذه، العام اخلطاب حالة

 ظاهرة ليست األميركي، السياسي الرأي وكذلك األميركي، العام الرأي يف إلسرائيل املوالية النزعة أن الواضح من
 أعقاب يف كلينتون، بيل الرئيس إدارة عن ورثوا بوش إدارة يف السياسات فصناع. بوش عهد يف بدأت جديدة
 يف الثانية الفلسطينية االنتفاضة بدء وبعد ديفيد، كامب قمة يف 2000 يوليو/تموز يف للسالم أوسلو عملية انهيار
. مطلق بتعاطف إسرائيل إىل ونظر للغاية، سلبية صورة للفلسطينيين رسم تصوراً السنة، تلك من سبتمبر/أيلول
 التي اإلمكانات عن النظر وبغض البداية، منذ لديهم يكن مل هؤالء، السياسات صناع فإن ذلك، من الرغم وعلى

 تنمية على شجعوا فقد عادل، سالم اتفاق نحو قدماً الدفع أجل من بجدية العمل نية السالم، عملية عليها تنطوي
 أنهم كما عليها، التشجيع عدم من بدالً  العام، الرأي أوساط ويف اإلعالم وسائل يف للفلسطينيين السلبية الصورة

 احلرب" يسمى ما وبداية ،2001 سبتمبر/أيلول 11 هجمات أعقاب ويف. إسرائيل مصالح تعزيز على بنشاط عملوا
  )2.(السنين بمرور بقوة نمت إسرائيل مع استراتيجية شراكة ترسيخ على عملوا ،"اإلرهاب على

 من أعوام ثمانية وخالل األوسع، األوسط الشرق نطاق على وإسرائيل، املتحدة الواليات بين الشراكة هذه وأفضت
 وإىل وأفغانستان، العراق يف ومتواصلة كبرى حروب وإىل أكبر، بدرجة اخلارجية السياسة عسكرة إىل بوش، إدارة
 وإىل املتحدة، الواليات من بإيعاز مستمرة اضطرابات جانب إىل لبنان، يف للغاية، مدمرة لكن األمد، قصيرة حرب

 الواليات نحو العداء مستوى رفعت أنها كلها، األمور لهذه املباشرة النتيجة وكانت. إيران ضد التهديد من جو
 تعزيز إىل الشراكة هذه أدت فقد حتديداً، اإلسرائيلي – الفلسطيني بالنزاع يتعلق فيما أمّا. العامل أنحاء يف املتحدة

 السياسي اجلسم يف مدمر انقسام إىل مباشرة، وغير مباشرة بصورة أدت كما واسع، نطاق على اإلسرائيلي االحتالل
 مدمر هجوم إىل بوش والية نهاية يف وأفضت الفلسطينية، السياسية للحركة كامل شبه تدمير وإىل الفلسطيني،

  .غزة قطاع على املتحدة الواليات من ومدعوم للغاية
 إدارة مع" اخلاص التقارب" بـ شارون، أريئيل حينه، يف اإلسرائيلية احلكومة رئيس أشاد ،2003 سنة أوائل يف

 التي – الفسحة وهذه)  3."(اإلرهاب على املستمرة حربنا يف الضرورية الفسحة" منحه على األخير هذا وشكر بوش،
 الثانية واليته طوال اعتراض أي دون من تمديدها تم والتي بوش، والية بداية يف خاطر طيب عن شارون مُنِحها

 ملا وفقاً  الفلسطينية واألراضي الفلسطينيين مع للتصرف مطلقاً تفويضاً أوملرت، إيهود وخلفه هو أعطته، – كلها
  .التوسعي اليميني أعمالهما جدول أماله
 األعمال جدول باتباع واعٍ  قرار عن السالم، صنع يف جدياً  االنخراط عن بوش إدارة إلحجام الرئيسي السبب وجنم

 أنه لألميركيين شارون أوضح األوىل، بوش والية من األوىل األشهر فخالل. تقريباً كلها اجملاالت يف اإلسرائيلي
 السالم، خطط معظم من أساسياً جزءاً يشكل الذي األمر وهو املستعمرات، بناء جتميد جوهرية معارضة يعارض
 إىل أزمة ومن أُخرى، إىل سالم خطة من بالمباالة، اإلدارة، قفزت وهكذا،)  4.(عليه الضغط بوش إدارة ورفضت

 حتى أو النزاع، حل على األوقات من وقت أي يف بجدية تعمل أن دون من واليتها، من أعوام ثمانية طوال أُخرى،
 احللفاء خماوف تهدئة إىل هدفت رمزية خطوات سوى السالم مبادرات معظم يكن ومل. حلله استراتيجيا وضع على
 السالم خطط من سلسلة على إسرائيل، على الضغط ممارسة من املتمنع املوقف وسرى. العربية والدول أوروبا يف

 وكالة ومدير ميتشل، جورج ابقالس السناتور صاغها خطط – اإلدارة عهد من األوىل السنة خالل طرحت التي
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 العنف وقف إسرائيل اشترطت جميعها، احلاالت ففي – زيني أنتوين واجلنرال تينيت، جورج املركزية اخملابرات
 ويف جانبها، من العنف الستخدام حداً تضع أو املستعمرات، بناء جتميد بشأن تنازالت أي تقدم أن قبل الفلسطيني

 دُعي الذي الطلب هذا مثل أدى وقد. إسرائيل مطالب جانب إىل املتحدة الواليات فتوق احلاالت، هذه من حالة كل
  .2003 سنة يف طرحت التي للسالم" الطريق خريطة" خطة تقويض إىل مسبقة، تنازالت تقديم إىل الفلسطينيون فيه
 بصورة صوغها، تم ،"سالم يف جنب إىل جنباً تعيشان" دولتين بقيام فيها نادى التي نفسه بوش دعوات إن

 يف آخرون ومسؤولون بوش بها أدىل تصريحات فعقب. إسرائيل من شيئاً  تطلب مل فارغة كمقترحات متعمدة،
 صدر أثلج نحو وعلى سرية، بصورة إسرائيل، اإلدارة طمأنت دولتين، قيام إىل فيها ودعوا ،2001 سنة أواخر

 يف طرحها التي الرئيسية بوش مبادرة أن كما)  5(كهذا، حل لتحقيق خطة لديها ليس أنه إىل شارون،
 هذا تصريحه وكان. مضمون أي وراءها يكن مل دولتين، لقيام رؤيته فيها عرض والتي ،2002 يونيو/حزيران
 األحوال، أقل يف املتحدة، الواليات على يتوجب أنه اعتقدوا الذين بين األميركية اإلدارة داخل اخلالف بعض موضع

 أي طلب بشدة عارضوا والذين إلسرائيل شديداً والء يكنون الذين املسؤولين وبين السالم، نحو ببادرة تقوم أن
 اعتماد وبعد ،2004 أبريل/نيسان ويف. بوش" رؤية" تنفيذ أجل من خطط أي توضع مل ذلك، ونتيجة منها؛ تنازالت

 سبتمبر/أيلول يف النهاية يف نفذت والتي – غزة قطاع يف واحد جانب من" االرتباط فك" يسمى ملا شارون خطة
 واشنطن مباركة فيها أعطى إسرائيل إىل رسالة بوش وجه كاملة، بصورة النزاع حلل أساساً باعتبارها – 2005

 التي الرسالة وهذه. الغربية الضفة يف القائمة الرئيسية االستيطانية الكتل دائمة، وبصورة إسرائيل، تستوعب ألن
 أمام آخر رئيسياً تنازالً كانت طويلة، أعوام مدى على املتحدة الواليات انتهجتها سياسة يف جوهرياً تغييراً  شكلت

  .اإلسرائيلية املطالب
 الفاصل اجلدار بناء: املتمادية القمعية سياساتها تنفيذ إلسرائيل املتحدة الواليات سهلت األعوام، هذه طوال

 الضفة حصار فيها بما احملتلة، األراضي يف الرئيسية توغالتها االستيطانية؛ والبؤر املستعمرات توسيع ومواصلة
 حركة من ناشطين استهدفت التي االغتياالت غزة؛ على املتكررة وهجماتها ،2002 أبريل/نيسان يف الغربية

 العزيز وعبد ياسين أحمد الشيخ هما احلركة قادة من اثنين قتل فيها بما املنظمات، من وغيرها" حماس"
 اجمللس انتخابات يف باألغلبية" حماس" فازت عندما ،2006 يناير/الثاين كانون ويف. 2004 سنة يف الرنتيسي،
 فوز شرعية فأنكرت مطلقاً، رفضاً النتائج رفض الذي اإلسرائيلي املوقف اإلدارة تبنت الفلسطيني، التشريعي

 بسعيها التظاهر عن حتى وتخلت غزة، وعلى عليها دولية مقاطعة فرض إىل هدفت مبادرة وقادت ،"حماس"
 أو الصعيد، هذا على النشاط عن املتحدة الواليات توقف من تقريباً عامين وبعد املطاف، نهاية ويف. سالم لعملية
 مفاوضات إلحياء 2007 نوفمبر/الثاين تشرين يف أخيراً جهداً ورايس بوش بذل فقط، حمدود بنشاط القيام

 ووعد ماريالند، بوالية أنابوليس يف دولية قمة إىل بوش دعا فقد. فاترة لفتة سوى يكن مل أيضاً هذا إن إالّ السالم،
 وراء خطة هناك يكن مل السابق، يف جرى وكما لكن، واليته، من املتبقي العام خالل سالم اتفاق إىل بالتوصل

 لزحزحة جهد أي بوش أو هي تبذل مل املنطقة، إىل رايس بها قامت التي العديدة الرحالت من الرغم وعلى. الوعد
  .الفلسطينية املطالب من األدنى للحد دعم أي يقدما ومل املتشددة، مواقفها عن إسرائيل

 كانت ممّا كثيراً أسوأ إسرائيل – فلسطين يف الواقع أرض على األوضاع كانت الثمانية، بوش أعوام انتهت عندما
 تقلصت قد للنزاع عادل حل إىل بالتوصل اآلمال وكانت ،2001 يناير/الثاين كانون يف منصبه توىل عندما عليه

  .بعيد حد إىل
  

  اجلدد احملافظين قدوم
 داخل من وثيق وبتعاون معاً، يعملون 2001 سنة يف بوش جورج الرئيس إدارة دخلوا الذين اجلدد احملافظون كان

 اجملمع قوة وتعزيز العامل، على األميركية الهيمنة لتعزيز استراتيجيا وضع أجل من سابقة إدارات عدة وخارج
 إدارة هامش على هؤالء تعاون وقد. املنطقة على اإلسرائيلية الهيمنة وتعزيز األميركي، العسكري – الصناعي
 أهدافهم أحد وكان)  6.(ألفكارهم وضخماً  مكتوباً سجالً  وراكموا يمينية، توجهات تدعم مراكز عدة يف كلينتون
 على قائم حل لتحقيق احتمال أي على والقضاء اإلسرائيلية، – الفلسطينية السالم عملية إسقاط هو الرئيسية
 إىل يُنظر وكان. شيء أي الفلسطينيين كسب وعدم إقليمية تنازالت أي بتقديم إسرائيل مطالبة عدم وضمان دولتين،

 كولن أشار وقد. إلسرائيل متحمسون مؤيدون أنهم على اإلدارة، داخل وحتى واسع نطاق على اجلدد، احملافظين
 اليهودي املعهد ،JINSA جملس يف عملوا منهم العديدين أن إىل إشارة يف)  7(،"جينسا زمرة" بوصفهم إليهم باول
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 لورانس الكولونيل باول، عهد يف اخلارجية وزارة موظفي كبير وقال. إلسرائيل الوالء والشديد القومي، األمن لشؤون
 ،]"اإلسرائيلي[ الليكود حزب يف العضوية بطاقات حملة من" أنهم على اجلدد احملافظين إىل يُنظر إنه ويلكرسون،

  )8."(مصلحتنا عن يعبر مما أكثر إسرائيل مصلحة عن يعبر أنه يبدو... يفعلونه أو يقولونه ممّا كثيراً" وأن
 صنع من تقريباً بكاملها كانت األوسط الشرق يف بوش الرئيس إدارة سياسة إن القول املبالغة قبيل من وليس

 إالّ للكلمة، الدقيق باملعنى اجلدد احملافظين من يكونا مل نفسيهما ورامسفيلد تشيني أن ومع. اجلدد احملافظين
 أهدافهم من كثيراً وشاطراهم األب، بوش وجورج ريغان إدارتي فترة من ابتداء أعوام، عدة معهم عمال إنهما

 أنه على السياسي فكرهم صنفنا إذا الدقة عن بعيدين نكون ولن إسرائيل، – بفلسطين املتعلقة فيها بما السياسية،
 بوش جورج إدارة عهد يف اجلدد احملافظين أبرز كان ورامسفيلد، تشيني وباستثناء. اجلدد احملافظين لفكر مماثل
 الدفاع وزير نائب فيث، دوغالس األوىل؛ الوالية خالل الدفاع وزير نائب كان الذي وولفوفيتز، بول: هم االبن،

 يف الرسمي شبه الدفاعية السياسة جملس يف عمل الذي بيرل، ريتشارد األوىل؛ الوالية خالل السياسية للشؤون
 مكتب إىل ينتقل أن قبل واخلارجية الدفاع وزارتي يف عمل الذي وورمسير، ديفيد بوش؛ عهد من األوىل األعوام
 إزاء بالسياسة يتعلق فيما هؤالء أهم وهو أبرامز، إليوت األوسط؛ الشرق لشؤون له مستشاراً ليعمل تشيني

 األعوام خالل القومي األمن جملس يف األوسط الشرق لشؤون املستشارين كبير وكان وإسرائيل، الفلسطينيين
  )9.(الثمانية بوش أعوام من األخيرة السبعة

 الدوائر دعم تم مماثلة، ميوالً يحملون الذين فيناملوظ من آخر وعدد هؤالء، الرئيسيين السياسات صناع تأثير حتت
 إسرائيل أنصار من بعدد األوىل، بوش والية خالل الدفاع وزارة يف األوسط الشرق شؤون عن املسؤولة التنفيذية

 اخلبراء من املتعاطفين غير إقالة تمت حين يف واشنطن، يف إلسرائيل مناصرة جماعات عدة من جُلبوا الذين
 جداً  موالية حمددة مواقف بالتزام تعليمات جميعهم املوظفون وأُعطي املنطقة، بشؤون اخملتصين واحملللين
 تمتع وقد. عنها االنحراف وبعدم بها، يدلون التي األحاديث يف للحرب ومؤيدة للفلسطينيين ومناهضة إلسرائيل

 اخلبراء جتاهل تم نفسه، الوقت ويف)  10.(البنتاغون قاعات إىل الوصول بحرّية اإلسرائيلية الدفاع وزارة موظفو
 وزارة تهميش جرى كما كبير، حد إىل اخلارجية وزارة يف األوسط الشرق بشؤون اخملتصين السياسات وصناع

  )11".(موجودة تزال ال" أنها من متأكد غير أنه القول إىل ويلكرسون لورانس دفع حد إىل كامل بشكل اخلارجية
 الفلسطينية السالم عملية على االنقالب يف رغبتهم وال إسرائيل، مع املتعاطفة مشاعرهم اجلدد احملافظون يُخف مل
 أّما)  12(اإلدارة، يف إلسرائيل موالٍ  صقري صوت بأنه واسع نطاق على معروفاً  وولفوفيتز وكان. اإلسرائيلية –

 وأن كلها، فلسطين على بالسيطرة حتتفظ أن يجب إسرائيل أن يعتقدان أنهما طويل وقت منذ فأوضحا وفيث بيرل
 فترة طوال للسالم أوسلو لعملية االنتقاد كثير أبرامز وكان)  13.(األردن يف تقام أن يجب فلسطينية دولة أي

 تشرين يف كتبها مقالة يف وذلك انتهت، أنها بالغة بغبطة أعلن الفلسطينية، االنتفاضة بدأت وعندما التسعينيات،
 الواليات يف اليهود مكانة بشأن 1997 سنة يف نشره كتاب يف مراراً، أكد أبرامز وكان)  14.(2000 أكتوبر/األول

 اليهود من املاليين إىل بالنسبة الهوية مصدر بأنها إسرائيل ووصف بإسرائيل، اليهودي" االرتباط" أهمية املتحدة،
 إىل باإلضافة وفيث، بيرل، من كل وساهم. ودييه هو نفسه أبرامز أن إىل هنا اإلشارة وجتدر)  15.(األميركيين

  :بعنوان استراتيجية ورقة يف إسرائيل، يف املولودة ميراف وزوجته وورمسير
 A Clean Break: A New Strategy for Securing" (الوطن عن للدفاع جديدة استراتيجيا: تام انفصال"

the Realm(، تفكير طاقم 1996 سنة يف أعدها )Think Tank (اإلسرائيلية احلكومة رئيس ملصلحة إسرائيلي 
 عن ودافعت كلها، فلسطين بأرض" والنبيلة املشروعة" اليهودية املطالبة الورقة وأكدت. نتنياهو بنيامين حينه يف

 خطة ووضعت اإلسرائيلية، للهيمنة املطلق الفلسطينيين استسالم إىل ودعت عقب، على رأساً السالم عملية قلب
  )16.(وسورية العراق يف النظامين قلب خالل من املنطقة على وهيمنتها إسرائيل أمن لتعزيز
 سمعتهم تلوثت أن بعد األوىل بوش والية نهاية يف مواقعهم تركوا وبيرل، وفيث، وولفوفيتز، أن من الرغم وعلى

 يف ساهموا التي للسياسة العام االجتاه فإن عالٍ، بصوت بها نادوا التي العراق، على احلرب اعترى خلل نتيجة
 زعزعة على والعمل اإلقليمي التوسع فيه بما االستراتيجي، إسرائيل أعمال جدول دعمهم وخصوصاً – إطالقها

 عدداً  فإن ذلك، إىل وباإلضافة. بوش والية فترة طوال سارياً بقي – العربية األوسط الشرق منطقة يف االستقرار
 ومعهد وجينسا، إنتربرايز، أميريكان معهد خاص وبشكل – اليمينية امليول صاحبة التفكير طواقم من قليالً

 ظل -  األوىل بوش أعوام خالل العام النقاش وجهة وحتديد السياسات رسم يف كبيراً  دوراً  لعبت التي هدسون،
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 بوش إدارة نهاية حتى االستمرار من العريضة، بخطوطها اجلدد، احملافظين فلسفة تمكنت لقد. واسع بنفوذ يتمتع
  .آبائها من العديد ذهاب من الرغم على

  
  العرض أجل من فقط

 املصالح لتعزيز يؤهله موقع أفضل يحتل شخصاً إن بل البقاء، من تمكنت التي هي وحدها الفلسفة تكن مل
 أكثر فعل ربما مفصلياً، موقعاً شغل الذي أبرامز، فإليوت. أيضاً ذلك من تمكن اإلدارة، عهد نهاية حتى اإلسرائيلية

 أبرع وكان اإلسرائيلية، األهداف حتقيق نحو فلسطين – بإسرائيل يتعلق فيما األميركية السياسة لتوجيه غيره من
 أي تتخطى اإلسرائيلية السياسة جلعل املناورة يف بوش، إلدارة التابعة السياسية اجملالس يف آخر شخص أي من

 وخلفها رايس، هما القومي األمن مستشاري من ضعيفين شخصين بإمرة أبرامز وعمل. طريقها تعترض عقبات
 من إسرائيل مع عمل احلماسة، وشديد نشيطاً سياسة صانع وكان ضعيفين، خارجية وزيري وكذلك هاديل، ستيفن

  .الواقع أرض على ممكنة فائدة أقصى على حتصل كي احملتلة األراضي يف أعمالها تنسيق أجل
 األيديولوجيين لزمالئه يمكن كان ممّا أكثر إلسرائيل يحقق أن من مكّنه الذي األمر بارعاً، براغماتياً أبرامز وكان

 عن األبيض البيت يف املباشر املسؤول بدور قام حين السياسة، ملتطلبات البراغماتي وعيه مكّنه وقد. يحققوه أن
 إسرائيل مطالبة دون من باخلطة املتعلقة املفاوضات عبر املناورة من ،2003 سنة للسالم" الطريق خريطة" خطة

 لقد. (تنفيذها أمام عقبة يقف الذي الطرف هي إسرائيل تبدو بأن السماح دون من أيضاً لكن تنازالت، بتقديم
 اللجنة جانب من صيغت رسمياً، لكنها إسرائيل، مع بالتعاون تنقيحها تم ثم اخلطة، املتحدة الواليات وضعت

  ).وروسيا األوروبي، واالحتاد املتحدة، األمم ومنظمة املتحدة، الواليات من املؤلفة الرباعية
 واليمين اجلدد، احملافظين من أبرامز زمالء معظم وكذلك البداية، يف اإلسرائيليين من كثيرون تخوف حين ويف

 أبرامز، عمل إسرائيل، من حقيقية إقليمية تنازالت الطريق خريطة تتطلب أن من إلسرائيل، املناصر املسيحي
 يجعل أن شأنه من خمطط وضع على فايسغالس، دوف شارون، أريئيل ديوان طاقم مدير مع وثيق وبتنسيق
 طريق عن اخلطة فشل يضمن الواقع يف هو بينما ،"مؤملة تنازالت" لتقديم مستعدة كأنها العامل أمام تبدو إسرائيل

 كلها العنف أعمال ينهوا وأن األوىل، باخلطوة يقوموا أن منهم فيطلب الفلسطينيين، كاهل على كله العبء وضع
 متنفساً  إسرائيل يعطي الشرط هذا أن يعرفان وفايسغالس أبرامز وكان. املسلحة املنظمات ويفككوا ،"قاطع" بشكل

 العام يف به البدء جرى الذي الفاصل اجلدار وبناء االستيطاين التوسع وملواصلة االحتالل، ترسيخ يف قدماً للمضي
 األحيان بعض يف أبدى بوش أن ومع. عرض جمرد لتكون الطريق خريطة وفايسغالس أبرامز صمم لقد. السابق

 الذي – ألبرامز وتُركت فتر، ما سرعان اهتمامه فإن دولتين، على قائم حقيقي حل عن اخلطة تسفر أن يف رغبة
 التصرف حرية – باول أو رايس جانب من أمامه عائق أي وجود وبعدم ورامسفيلد، تشيني من ناشط بدعم تمتع

  )17.(إرادته لتنفيذ
 خريطة إعالن من عام بعد يتكشف بدأ كما اخملطط هذا وراء الكامن التفكير الحق، وقت يف فايسغالس، فضح وقد

 جميع إحباط يف إسرائيل رغبة إىل إشارة ففي. غزة مع" االرتباط فك" لـ شارون خطة سياق يف وذلك الطريق،
" هآرتس" صحيفة مع معبّرة مقابلة يف فايسغالس ذكر السالم، صانع صورة على احلفاظ مع السالم مقترحات

 تنفيذها، عُطل التي الطريق، خريطة خطة بعد االرتباط، فك خطة أن ،2004 أكتوبر/األول تشرين يف اإلسرائيلية
 فك خطة إن وقال." الفلسطينيين مع سياسية عملية قيام ملنع الفورمالديهايد من الضرورية الكمية" ستزود

 تفكيك إىل احلاجة وحتبط فلسطينية، دولة إقامة دون حتول وأن السياسية، العملية" جتمد" أن شأنها من االرتباط
  )8.(مستعمرة أي

 الفاصل اجلدار تصميم يف بعمق منخرطاً وكان الكواليس، وراء مناوراته أثناء يف مرات، عدة القول هذا أبرامز وكرر
 احملدد كاملسار دقيقة تفصيالت تخطيط أجل من املبكرة املرحلة يف باإلسرائيليين اجتمع أنه حد إىل وبنائه،
 بوش قدمها التي الرسالة صوغ يف ضالعاً أبرامز كان ،2004 أبريل/نيسان ويف. البوابات ومواقع أجزائه لبعض

 يف الفلسطينيين الالجئين حق وترفض الكبرى، االستيطانية بالكتل إسرائيل احتفاظ تؤيد والتي شارون، إىل
 مدى على املتحدة الواليات تبنته الذي املوقف يف رئيسي تغيير وهذا – إسرائيل داخل األصلية ديارهم إىل العودة
 وبينما ،2005 سنة ويف)  19.(1967 خطوط إىل الكامل اإلسرائيلي االنسحاب عملياً بموجبه أيدت والذي عقود،
 املتحدة الواليات أعطت فايسغالس مع سري اتفاق إىل أبرامز توصل غزة، من لالنسحاب تستعد إسرائيل كانت
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 وبحسب. بها إسرائيل حتتفظ أن يتوقع التي املستعمرات يف جديدة سكنية وحدات بناء على موافقتها بموجبه
  )20.(عليه وشارون رايس من كل وافق ثم املسألة، هذه بشأن شفهي تفاهم إىل أبرامز مع توصل فإنه فايسغالس،

 كان إذ فلسطين، يف ثم)  21(لبنان، يف االستقرار لزعزعة مباشرة تدخل إذ أوسع، مسرح على أيضاً أبرامز نشط
 سنة يف" فتح"و" حماس" بين الفلسطينيين صفوف يف انقسام إىل املطاف نهاية يف أدت التي اخلطة مهندس
 رجال من جمموعة أمام أبرامز أعلن ،2006 يناير/الثاين كانون يف االنتخابي" حماس" فوز أعقاب ففي. 2007

 بوش بموافقة وشرع، احلركة، ضد" قاسٍ انقالب" بـ القيام يجب أنه واشنطن، تزور كانت الفلسطينيين األعمال
" فتح" ميليشيات تسليح تتضمن املؤامرة وكانت". حماس" حكومة إلسقاط التخطيط يف األمر، هذا على ورايس

 إسماعيل الوزراء رئيس حكومة إسقاط إىل تؤدي احلركة مع شاملة عسكرية ملواجهة إعدادها أجل من وتدريبها،
  )22.(هنية

 املقاطعة فشلت أن بعد وذلك ،2007 سنة بداية يف زخماً" حماس" ضد عسكري عمل يف قدماً املضي قرار واكتسب
 ألّف أن وبعد احلركة، عزل يف لها، املتحدة الواليات روجت والتي كامل، عامل طوال غزة على فرضت التي الدولية
 ففي. املتحدة الواليات رغبات بذلك خمالفاً معها، وحدة حكومة عباس حممود الفلسطينية السلطة رئيس

 السلطة على لالستيالء" فتح"و املتحدة الواليات بخطة املتعلقة الشائعات أصبحت عندما ،2007 يونيو/حزيران
 هذه قامت ،"فتح"و" حماس" بين القتال حوادث اندلعت أن وبعد املنطقة، أنحاء جميع يف واسع نطاق على تتردد
 يف أمّا غزة، من" فتح" طُردت. دامية معركة يف عليها وانتصرت ،"فتح" حركة ميليشيات ضد وقائية بحركة األوىل

  )23".(حماس" دون من جديدة" طوارئ" حكومة ألّف ثم هنية، حكومة عباس فحلّ الله، رام
 باالحتالل املتعلقة اجلوانب جميع سهّل كما الفلسطيني، الصف يف الكارثي االنقسام هذا وبتعمد، أبرامز، سهّل لقد

 وإعطائه األميركي، السياسة صانع دور من بدالً إسرائيل ملصالح املروّج بدور قيامه خالل من اإلسرائيلي،
 من الشرعية منحها النهائي، التحليل يف يعني، الذي األمر األخضر، الضوء كلها اإلسرائيلية واإلجراءات السياسات

  .املتحدة الواليات جانب
  

  مساعدان عنصران ورايس باول
 حساس، سياسات صانع موقع يف كأبرامز ومناور ومندفع ماهر شخص بوجود املستحيل، شبه من كان لقد

 رايس كوندوليزا أو باول كولين من كل يتّبع أن الرئيس، من واسع وبتفويض الرئيس، نائب من نشيط بدعم ويتمتع
 جهد بأي قيامهما أعاقت الشخصية ميولهما أن كما. ذلك أرادا لو حتى إسرائيل، على تركيزاً  وأقل خمتلفة سياسة

 أياً  أن إىل إضافة إلسرائيل، واملوايل العسكرية بالروح واملشبع واحملافظ اجلامد اجتاهها عن السياسة لزحزحة
 جدول تعارض عندما املواجهة من بدالً اإلذعان إىل يميالن جعلهما الذي األمر قوية، بشخصية يتمتع مل منهما
  .أعمالهما جدول مع اجلدد احملافظين أعمال
 صنع إىل الرامية جهودها شل إىل سواء حد على الفلسطينيين مطالب أو إسرائيل أهداف فهم عن رايس عجز وأدى

 وعلى احملتلة، األراضي جميع على الكاملة بهيمنتها االحتفاظ على مصممة إسرائيل أن قط تدرك مل فهي السالم،
 حتت التعبير، جاز إذا تم، وفايسغالس أبرامز بين التآمر أن من الرغم وعلى. فلسطيني استقالل أي دون احلؤول
 إىل هدف إنما غزة، قطاع عن اجلانب أحادي اإلسرائيلي االنفصال أن تدرك مل أنها يبدو فإنه وبصرها، سمعها
 واملزيد املزيد ضم يف ماضية هي بينما التنازالت، من مزيداً تقدم كي إسرائيل على تمارس التي الضغوط تخفيف

  .الغربية الضفة أراضي من
 أنها كما امللحوظ، جناحها عدم من الرغم على وذلك املهمة، باإلجنازات قراراتها وصف يف تتردد رايس تكن ومل

. مضى وقت أي من أفضل هي السالم حتقيق احتماالت أن أو اجليدة، األوقات أن بتفاؤل، تعلن، بأن مولعة كانت
 لصحيفة رايس قالت غزة، قطاع من وجنودها مستوطنيها تسحب إسرائيل كانت وبينما ،2005 سنة ففي

 سنة أطلت وعندما)  24."(األوسط الشرق يف يتغير جداً مثيراً  شيئاً ثمة" وإن ،"رائع وقت" هذا إن" تايمز نيويورك"
 – السالم لتحقيق اآلن عليه هي ممّا أفضل تكن مل األوضاع أن على صحافية مقابلة يف جمدداً أصرت ،2007

 الدولية املقاطعة ومن الغربية، الضفة يف القاسية االحتاللية اإلسرائيلية املمارسات استمرار من الرغم على وذلك
 التي الكارثية احلرب ومن االنتخابات، يف" حماس" فوز بعد املتحدة الواليات بقيادة غزة قطاع على املفروضة

 أن تعتقد أنها قالت الواقع، أرض على احلقائق جتاهلت وبينما. 2006 يوليو/تموز يف لبنان على إسرائيل شنتها
  )25.(كثيراً حتسنت قد سالم اتفاق أجل من العمل أوضاع
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" املعتدلين" يسمى ما إدراج: األوسط الشرق إلصالح أُخرى رؤية عن تتحدث رايس بدأت حتديداً، ةاملرحل هذه يف
 يف – الفلسطينية والسلطة واألردن، مصر، جانب إىل السعودية، العربية اململكة فيها بما اخلليج، دول – العرب

 ،"حماس"و وسورية، إيران، فيها بما املنطقة، يف" املتطرفة" العناصر ضد وإسرائيل املتحدة الواليات مع حتالف
 تتحدث 2007 سنة مطلع يف شرعت كما)  26.(اإلسرائيلي – األميركي اخلط يف يسير ال آخر طرف وأي الله، وحزب
 معامل يحدد" التنفيذ مؤجل اتفاق" إىل التوصل وعن واإلسرائيليين، للفلسطينيين" سياسي أفق" رسم عن بتفاؤل
 وُضعت فارغة، صيغاً هذه كانت لقد. املنظور املستقبل يف بجدية عليه التفاوض دون من لكن مستقبلي، اتفاق
. شيء بأي القيام يجري يكن مل الواقع يف بينما واإلصالح، السالم نحو تقدماً هناك بأن انطباع خلق بهدف

 احلدود، مثل النهائي الوضع قضايا تناول على القوية اعتراضاتهم أوضحوا اإلسرائيليون فاملسؤولون
 طمأنا وأبرامز، هي إنها، بل الصدد، بهذا ضغط أي تمارس مل رايس أن كما والالجئين، والقدس، واملستعمرات،

 أن وإىل إسرائيل، على ضغط أي ممارسة تعتزم ال) رايس( أنها إىل املتحدة الواليات يف اليهودية اجلماعات
 طريق عن" الفريق ضمن" العرب الزعماء من" املعتدلين" إبقاء إىل تهدف عملية جمرد هي بها تقوم التي النشاطات

  )27.(قدماً السالم دفع على بنشاط تعمل املتحدة الواليات أن يعتقدون جعلهم
 الدولية القمة فكرة رايس وضعت صدقية، ذا يبدو أن شأنه من" سياسي أفق" لتحديد وعقيمة أخيرة حماولة ويف
 قبل إسرائيلي – فلسطيني سالم اتفاق بإجناز ووعدت ،2007 نوفمبر/الثاين تشرين يف أنابوليس يف عُقدت التي

 ألنها فقط ليس بالفشل حمكومة القمة من انبثقت التي" السالم عملية" كانت لقد. واحد عام بعد بوش رئاسة نهاية
 القضايا معاجلة تنوي ال إسرائيل أن البداية منذ واضحاً كان ألنه بل جيد، وحتضير حقيقية رغبة إىل افتقرت

  .اجلوهرية
 انعقاد من أيام بضعة بعد اجلديدة االستيطانية السكنية الوحدات آالف بناء وبوقاحة، إسرائيل، أعلنت وعندما

 آمالها كانت ملاذا قط تفهم مل رايس أن بدا كما جدية، سالم عملية هناك يكون لن أنه للجميع واضحاً غدا القمة،
 يتركه الذي املدمر للتأثير مذهالً فهم عدم أبدت ،2008 مارس/آذار خالل به أدلت حديث ففي. مستحيلة األوىل
 شيء أفضل" أن جازماً اعتقاداً تعتقد أنها أوضحت إذ السالم، احتماالت على املستعمرات يف اإلسرائيلي البناء
 ما بشأن املناقشات هذه لدينا يكون لن عندئذ ألنه االتفاق، هذا على احلصول على التركيز هو نفعله أن يمكن

 السعي يف اعتبار أي لها يكن مل املستعمرات كأن)  28(،"سنعرف عندئذ فلسطين؛ يخص وما إسرائيل يخص
 بأنه يوحي الذي هذا، رايس تصريح فهم احملال ومن. أهمية ذا يكن مل معينة حدود تعيين وكأن اتفاق، لتحقيق
 شكاوى وال مواصفاته، بشأن مناقشات هناك يكن مل إذا فقط سحرية، بصورة اتفاق إىل التوصل ممكناً سيكون

  .املستعمرات تفرضها التي العقبة بشأن لالنتباه مشتتة فلسطينية
 مركزية حقيقة فهناك فارغة، توقعات كانت أنها جيداً تعرف أو الوردية، بتوقعاتها تؤمن رايس أكانت وسواء
 الذي املنظور وعلى إسرائيل، مع تماثلها على داللة ذات كانت املتفائلة اتهافتخمين: بأدائها يتعلق فيما مؤكدة
 حماية يف ضمنية رغبة عن جنمت أنها كما بكاملها، اإلدارة وعمل عملها حمور يف اإلسرائيلية املصلحة يضع

 تقدماً  هناك أن االدعاء وتكرار دائمة، بصورة الفشل صورة جتميل إن. التقدم عرقلة بسبب االنتقادات من إسرائيل
 على اعتراضات أي توجيه دون حالت العامل أنحاء جميع يف املراقبين بين رضى حالة إيجاد على شجعا يتحقق،

 السكان خلنق احملتلة األراضي يف به تقوم إسرائيل كانت عمّا االنتباه وحولت وإجراءاتها، إسرائيل سياسات
 نهاية يف إسرائيل، أعطت أمور وهي السالم، عرقلة عن املسؤولية الفلسطينيين بتحميل وسمحت الفلسطينيين،

 يف قدماً  املضي أجل من إليها يحتاج أنه إىل أعوام، قبل أشار، شارون أريئيل كان التي" املطلوبة الفسحة" املطاف،
  .فلسطين تدمير

  
  احلديث موضوع تغيير
 – خدمتها انتهاء ملناسبة 2008 نوفمبر/الثاين تشرين يف رايس مع" تايمز نيويورك" جملة أجرتها مقابلة خالل
 اإلسرائيلية – الفلسطينية املفاوضات عملية أن منطق، ألي وخالفاً االدعاء، فيها األخيرة هذه واصلت مقابلة وهي

 موضوع غيرت" الثمانية، أعوامها يف بوش، إدارة أن رايس أعلنت –" كثيراً أفضل حال يف" أصبحت وأنها ،"نشيطة"
 تماماً، خطأ هو املفاوضات عملية بشأن ادعاءها أن من الرغم وعلى)  29.(كافة األوسط الشرق أنحاء يف" احلديث

 كانت التي الوردية بالطريقة ليس لكن للغاية، دقيق هو تغير، قد املنطقة يف احلديث موضوع أن تأكيدها فإن
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 جانب أهم كان ربما األسوأ، نحو تقريباً، العاملي الصعيد وعلى املنطقة، أنحاء جميع يف الواقع تغيير إن. تعنيها
  .بوش إدارة خلفتها التي التركة من
 كان حين ،2009 يناير/الثاين كانون يف منصبيهما مهمات وبوش رايس ترك عند العام املشهد إىل نظرنا إذا

 السهل من فإنه األخيرة، مراحله بلغ قد أسابيع، ثالثة استمر والذي غزة، قطاع على اإلسرائيلي الوحشي الهجوم
 مل أنه كما فوضى، حالة يف ففلسطين. ذريع بفشل انتهت وإسرائيل فلسطين جتاه بوش إدارة سياسة أن االفتراض

 لكن. أعوام سبعة قبل لنفسه بوش حدده الذي الهدف وهو بسالم، تعيشان دولتين قيام اجتاه يف تقدم أي يتحقق
 يريده كان ما بالضبط هو هذا فإن بوش، سياسات جلبتها التي الكوارث من الرغم على إنه تامة، بثقة القول، يمكن

 الوضع ينطو مل اجلدد، واحملافظين إسرائيل نظر وجهة فمن. اإلسرائيلي اليمين يف وزمالؤهم اجلدد احملافظون
 مع لتنسجم وتطويعها ترويضها تم الفلسطينية السلطة فقيادة: تذكر سلبيات على بوش والية نهاية يف الفلسطيني

 أو سياسياً غزة لقطاع شيء أي إجناز عن عاجزة نفسها" حماس" أن كما األميركية، – اإلسرائيلية االستراتيجيا
 احلصار وإىل القطاع، على املفروضة الدولية املقاطعة إىل نظراً الهدوء، من حالة ظل يف حتى اقتصادياً،
 مضطرة إسرائيل يجعل احتمال أي على قضى الفلسطيني االنقسام فإن ذلك، على عالوة. له الكامل شبه اإلسرائيلي

 ال إنه تقول التي اإلسرائيلية احلجة قبول يف استمرا الدويل واجملتمع املتحدة فالواليات. إقليمية تنازالت تقديم إىل
 التعامل يف إسرائيل ترغب" للسالم شريك هناك يبق مل" وإنه منقسمين، الفلسطينيون دام ما حترك بأي القيام يمكن
 إىل ترمي أُخرى جهود أي يف قدماً واملضي املستعمرات، بناء مواصلة يف اليد طليقة عملياً إسرائيل أن كما. معه
 بالضبط هي هذه أن االفتراض يمكن األمر، نهاية ويف. إسرائيل إىل احملتلة األراضي من ممكنة مساحة أكبر ضم

  .إليها الوصول اجلدد، واحملافظين لبوش اليميني األعمال جدول توخى التي األوضاع
 قدماً لدفعها اجلدد احملافظون سعى التي السياسات ألن بوش، إرث على خطراً حكماً وتشكل خميفة، حقيقة هذه

 إىل بالنسبة كذلك كانت إنها القول ويمكن الفلسطينيين، إىل بالنسبة – كارثية تأكيد، وبكل الواقع، يف كانت،
 العامل أنحاء يف وصدقيتها املتحدة الواليات إىل بالنسبة املطاف نهاية يف وأيضاً الطويل، املدى على إسرائيل

 ال واألوروبيين العرب الزعماء أن من الرغم فعلى. اخلطورة شديد كان هذا والثقة الصدقية فقدان إن. كافة
 صورة أن بيّنت متكررة رأي استطالعات فإن األميركية، اإلدارة جتاه االزدراء نظرة يف الشعبي املزاج يشاطرون
 سنة يف بروكينغز معهد عن صدرت دراسة وأظهرت. الشعبي املستوى على مكان كل يف تدهورت املتحدة الواليات
 الواليات يف الشائع لالفتراض خالفاً أنه أعوام، ستة مدى على الرأي استطالعات معطيات وتناولت ،2008

% 68 رأى فقد." خالله من العامل العرب أغلبية ترى الذي املنظور" تزال وال كانت الفلسطينية القضية فإن املتحدة،
 ثالث أهم من واحدة أو قضية، أهم تشكل الفلسطينية القضية أن عربية دول ست يف الفلسطينيين غير العرب من

% 80 على يزيد ما وصنّف العامل، يف مكروه زعيم أكثر بوش العرب اعتبر ذلك، ونتيجة. إليهم بالنسبة قضايا،
  )30.(عليهم تهديداً تشكالن دولتين أكبر من كواحدة املتحدة الواليات منهم،

 غير باعتبارها رفضوها بل السلبية، الرأي استطالعات نتائج وباستمرار، لبوش، التابعون القرار صنّاع جتاهل لقد
 وخصوصاً اجلدد، احملافظين رؤية تسويق يف جنحت بوش إدارة فإن الواقع، ويف)  31.(اإلطالق على مهمة

 بات حد إىل األميركي، العام الرأي إىل للمسلمين، املعادية اجلوانب من وكثير منها، للفلسطينيين املعادية اجلوانب
 إدارة سةسيا ينتقدون كانوا والذين الوسط، – اليسار أو اليسار إىل ينتمون الذين املتحدة، الواليات يف الرأي صنّاع
 العربي العامل يف املتحدة للواليات متدنية شعبية تُظهر التي الرأي استطالعات نتائج يتجاهلون بشدة، بوش

 عاملية قوة املتحدة الواليات تعتبر رؤية هي اآلن، عامة التقدميون يتبناها التي اجلدد احملافظين رؤية إن. وسواه
 وتعمل ذلك، تشاء عندما بالقوة احلكومات وتغير األوسط، الشرق أنحاء جميع يف األحداث جمرى يف تتحكم مهيمنة

 وإيران، وسورية، العراق، يف يهددونها الذين أعدائها تدمير عبر اإلقليمية هيمنتها لتعزيز إسرائيل مع شراكة يف
 اجلديدة الرسالة هذه جناح إن. الله وحزب" حماس" كحركة دول، طابع لديها ليس التي اجلماعات إىل باإلضافة

  .بوش إدارة عهد بداية منذ العام اخلطاب تغير أسلوب يف واضحاً كان اجلدد للمحافظين
 11 منذ اخلارج، يف والعرب للمسلمين املعادية املشاعر عن وصخباً وضوحاً األكثر التعبيرات أن من الرغم وعلى
 اإلسالم إىل عامة ازدراء نظرة هناك فإن املتحدة، الواليات يف املتطرف اليمين على تقتصر سبتمبر،/أيلول

 من مسافة على للبقاء اليسار، أوساط يف اخلطاب تسود جاهزة نزعة هناك أن كما العرب، إىل وكذلك واملسلمين،
 عدو باعتبارهم واسع، نطاق على إليهم يُنظر إذ: أكبر بدرجة الفلسطينيين إىل موجه االزدراء وهذا". اآلخرين" هؤالء

 على اإلسرائيلية – األميركية احلرب يف العدو من جزء أنهم وعلى إسرائيل، األقرب وحليفها املتحدة الواليات
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 غير وكراهية تظلّم مشاعر فيهم تتحكم غاضبين أناساً فيهم ترى إليهم، استنكار نظرة هناك أن كما اإلرهاب،
 بشكل يُعتبر أصبح املسلمين، إىل توجيهها من أكثر الفلسطينيين، إىل القاسية االنتقادات توجيه إن. لليهود مبررة
 يف إسرائيل تنتقد التي النظر وجهات تزايد من الرغم وعلى. التعصب لتهمة صاحبه يعرّض ال حمترماً موقفاً متزايد
 لتحويل الكفاية، فيه بما واسعة أو قوية، ليست اآلراء هذه فإن الشعبي، املستوى على األميركية األوساط بعض

 التي الفكرة ملواجهة أو إسرائيل، بها تقوم التي لألعمال املتحفظ غير التأييد عن بعيداً  العام السياسي اخلطاب
 معاً، ملتزمتان املتحدة والواليات إسرائيل أن فحواها والتي سبتمبر،/أيلول 11 منذ السياسي اليمين لها يروج
 على البلدين يهددون الذين الفلسطينيون فيهم بمن اإلسالميين، اإلرهابيين ضد املعركة فيه، رجعة ال نحو وعلى

 غزة على اإلسرائيلي الهجوم نهاية من قريباً  اإلخبارية إن. إن. سي شبكة أجرته استطالعٌ الرأيَ هذا ويعكس. السواء
 يف وقعت التي واملذابح الهجوم وحشية من الرغم على أنه االستطالع أظهر إذ ،2009 يناير/الثاين كانون يف

 اعتقد بينما مبرراً، كان اإلسرائيلي الهجوم أن يعتقدون األميركيين من% 63 فإن الفلسطينيين، املدنيين صفوف
  )32.(العسكرية القوة استخدام يف تفرط مل إسرائيل أن% 57

 فطواقم اجلدد، احملافظين تفكير من كثيرة عناصر استوعبوا اإلعالم وسائل يف الليبراليون الرأي صنّاع وحتى
 اليمين، يف األقوياء نظرائها مع سياسي تنافس إثر يف البقاء يف جنحت أن وبعد واشنطن، يف الليبرالية التفكير

 موقع من العمل إىل اآلن تميل أصبحت أعوام، ثمانية مدى على بوش إدارة ظل يف تفضيلية بمعاملة تمتعوا الذين
 وتدعم اجلدد، احملافظين رؤية مع املواجهة تفادي خالل من اخلاص أعمالها جدول تنفيذ وإىل الوسط، – اليمين

 وتقدم الهيمنة يف املتحدة الواليات مصالح لتحقيق تسعى التي استراتيجيتهم مع تماماً يتعارض ال تفكير خط
 الشرق لسياسات سابان مركز وخصوصاً التفكير، طواقم بعض هناك ذلك، على عالوة. مشروط غير دعماً  إلسرائيل

 يعتبر املركز هذا أن من الرغم وعلى. إلسرائيل متحمسين مؤيدين من تمويله يتلقى بروكينغز، معهد يف األوسط
 وهو اسمه، حتمل والذي املايل، الدعم وهبها الذي الرجل فإن الوسط، يسار إىل تنتمي متطرفة غير منظمة عامة،
 صرح إذ إلسرائيل، املؤيدة مشاعره عن صراحة عبّر سابان، حاييم األميركي – اإلسرائيلي اإلعالمي القطب

  )33."(إسرائيل هي وقضيتي واحدة، بقضية يعنى رجل أنا: "2004 سنة يف" تايمز نيويورك" لصحيفة
 عامة تخرج ال وصفات وهي بوش، بعد ما ملرحلة سياسية وصفات طرح يف املبادرة زمام سابان مركز اتخذ لقد
 من كتاباً املركز نشر ،2008 سنة ففي. معينة نواح على التشديد بدرجة يتعلق فيما إالّ  اجلدد احملافظين خط عن

 الشرق يف ألميركا كبرى استراتيجيا: الصحراء من للخروج مسار" بعنوان بوالك، كينيث أبحاثه، مدير تأليف
 األوسط الشرق يف املتحدة الواليات مصالح لدفع خاصة بصورة إسرائيل حول تتمحور استراتيجيا يرسم ،"األوسط

 يف املسلمين بين واجتماعي واقتصادي سياسي إلصالح املتحدة الواليات تسعى أن إىل يدعو بوالك أن ومع. قدماً
 الواليات سياسات يويل ال إنه إالّ املتحدة، للواليات تهديداً " وإحباطهم غضبهم" يشكل يدعي، كما والذين، املنطقة،
. االهتمام من كثيراً املسلمين، غضب من كبير لقدر مصدراً تشكل التي – واالحتالالت احلروب – وإسرائيل املتحدة

 أي أن يعتقد أنه كما املنطقة، يف شريكين تكونا أن يجب املتحدة والواليات إسرائيل أن هو األساسي وافتراضه
 اجلهود أن إىل ويخلص ،"خطأ وعلى مقنع، غير" بساطة، بكل هو، إسرائيل أمن املتحدة الواليات التزام ينتقد شخص
 بسبب وإنما اإلسرائيلية، أو األميركية، للسياسة فشل أي بسبب تخفق مل إسرائيلي – فلسطيني سالم لصنع السابقة
  )34.(إسرائيل جتاه املبررة غير العرب كراهية

 بين اإلصالح إىل يرشد الذي العامل سيد هي املتحدة الواليات: نفسها اجلدد احملافظين رؤية هي هذه بوالك رؤية إن
 – خاطر طيب عن إرشاده تقبّل رفضوا ما إذا بالقوة اإلصالح ابتالع على يجبرهم أو – وغاضبين بدائيين أناس

 املسلمين جيرانها من بالقوة نفسها حتمي التي املهيمنة اإلقليمية القوة وبحق، هو، اإلسرائيلي الشريك أن حين يف
 ستروب املعهد فرئيس بروكينغز، معهد جانب من الكامل بالتأييد هذه بوالك أطروحة وحتظى. احلاقدين والعرب
 معهد يف سابان مركز عن صادر كتاب" بأنه الغالف على رسمياً وُصف الكتاب أن كما الكتاب، تقديم كتب تالبوت

  ."بروكينغز
 املتحدة الواليات بدور يتعلق فيما مماثلة مواقف أُخرى، تفكير وطواقم آخرون، وتقدميون ليبراليون معلقون وتبنى

 – الفلسطيني النزاع حل أجل من يُبذل جهد فأي. خاصة فلسطين – إسرائيل ويف عامة، األوسط الشرق يف
 يمكن ال" حماس" وأن للغاية، ضعيفة الفلسطينية السلطة أن افتراض على ثانوية، أولوية عادة، يعطى اإلسرائيلي

 يف أبوية بطريقة اإلصالح دعم أمّا. تلقائياً تسير األوضاع ترك إىل التوصيات معظم يدعو حين يف معها، التعامل
 عامة بصورة يُعتبر ما وإحباط إنهاءها، ليس لكن ،"اإلرهاب على احلرب" تخطيط وإعادة املنطقة، أنحاء جميع
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 أعلى أولوية فتُعطى ،"حماس"و الله وحزب سورية ودعمها النووية طموحاتها بسبب إيران تشكله خطراً  تهديداً 
  .كثيراً
 التيارات عن يصدر يعد مل إذ العام، الرأي صنّاع بلوره الذي اجلديد اخلطاب يف للفلسطينيين مكان هناك ليس

 أحسن يف فهم. اجلد حممل على ومظاملهم الفلسطينيين تطلعات يحمل تعليق أي املتحدة الواليات يف الرئيسية
 أكثر ويف إلسرائيل، أو املتحدة للواليات مفيد شيء أي يحققوا أن من أضعف العتبارهم مستبعدون األحوال
. الطاولة على مكاناً يُمنحوا أالّ يجب إلسرائيل حاقدين وأعداء وأصوليين، متشددين، العتبارهم مستبعدون األحيان
 إسرائيل من كالً  فإن العامل، من أُخرى أماكن يف واسع نطاق على املنتشرة املعارضة اآلراء عن النظر وبغض

 هذا لكن دائماً، احلال كان كما – األميركيين العام والرأي السياسي التفكير يف متصاعداً اهتماماً يلقى ومصاحلها
 ويف باألغلبية، املتكرر الكونغرس تصويت إن. بوش سياسات من أعوام ثمانية بعد كثيراً  أكبر اآلن بات االهتمام

 اخلطاب يف التشديد لتغير نتيجة أوضح هي واحتاللها إسرائيل حروب تؤيد قرارات على باإلجماع، األحيان، بعض
 ،2008 سنة يف أوباما باراك مع انتخابه جرى الذي ،111 الـ الكونغرس بها قام التي األوىل األعمال ومن. العام
 390 وبأكثرية الشيوخ، جملس يف باإلجماع – غزة قطاع على إسرائيل شنتها التي احلرب تدعم قرارات تمرير كان

 األوسط، الشرق بشأن به أدىل تصريح أول يف أوباما باراك وأيد. النواب جملس يف معارضين، 5 مقابل يف مؤيدين،
 املدنيين بين اخلسائر على تباكيه من الرغم على ،"حماس" صواريخ ضد نفسها عن الدفاع يف إسرائيل حق

  .اإلسرائيلي بالهجوم التسبب عن املسؤولية" حماس" حركة حمّل أنه كما الفلسطينيين،
: اجلدد احملافظين من ومفكروها بوش إدارة حققتها التي اإلجنازات أهم أحد هذه العام اخلطاب حالة اعتبار يمكن
 املستويات على السياسي اخلطاب من الفلسطيني، املصير تقرير وكذلك االستقالل، حتقيق على العمل فكرة إزالة
 فلسطينية، دولة قيام تسهيل أجل من إقليمية تنازالت لتقديم إسرائيل على الضغط حماولة فكرة وحمو عملياً، كلها

 بوجود باالعتراف ملزمين يكونا أن يجب ربما فقط، الفلسطينيين وليس والفلسطينيين، إسرائيل أن ترى فكرة أي أو
 أعلن وكما. اتفاق إىل التوصل أجل من اجلاد وبالعمل السابقة، االتفاقات وباحترام العنف، من وباالمتناع اآلخر،

 باالستقالل أمل وأي هي وُضعت، برمتها السالم عملية فإن ،2004 سنة يف فايسغالس دوف شارون مستشار
 والية انتهاء مع وحتى. بوش إدارة جانب من نشيطة بمساعدة وذلك الفورمالديهايد، يف الفلسطينيين، والسيادة

  .الفورمالديهايد يف يبقى فلسطين مستقبل فإن األخير، هذا
 التي البشر حياة بمقياس شيء، أي وقبل أوالً  بوش إلدارة اخلارجية السياسة على احلكم يجب املطاف، نهاية ويف

 العراقيين من املاليين وربما اآلالف مئات: العامل أنحاء جميع يف إصالحه يمكن ال ضرراً  بها أحلقت أو دمرتها،
 للقتل تعرضوا األميركيين اجلنود من اآلالف عشرات التحالف؛ وقوات األميركية القوات يد على قُتلوا واألفغان

 أخيراً  أُخرى؛ تعذيب ومواقع غوانتانامو يف للتعذيب وتعرضوا تهمة دون من احتُجزوا املعتقلين مئات والتشويه؛
 تتمتع إسرائيلية حكومة يد على أمالكهم وحرموا وجرحوا، قُتلوا، الفلسطينيين من اآلالف عشرات فإن آخراً، وليس

 حصيلة سابقة إدارة أي إىل نعزو أن يمكن وال. كلها بوش إلدارة النشيط السياسي والتأييد الكامل العسكري بالدعم
 بأنه، األميركي الشعب أغلبية إقناع من اإلسرائيليون وشركاؤه بوش فريق تمكن ذلك، على عالوة. الدمار من كهذه

 املتحدة الواليات أمن تعزيز ملصلحة كله جرى وبأنه التدمير، هذا من أي يف خطأ شيء يوجد ال النهاية، يف
  .وإسرائيل

 من فإنه األميركية، الرأسمالية صميم وتهدد األفق يف وتلوح جيداً، مفهومة غير عاملية اقتصادية أزمة ظل يف
 الشرق وبقية إسرائيل – فلسطين جتاه املتحدة الواليات لسياسة املساءلة من مزيداً األوضاع جتلب أن جداً املمكن
 اجلديدة، أوباما باراك إدارة إن. اآلن توقعهما يمكن ال ذلك عن تنجم قد تغييرات أي واجتاه سرعة لكن. األوسط

 املنطقة يف األُخرى األزمات من وعدداً اإلسرائيلي – الفلسطيني النزاع اآلن تواجه ال االختالف، كل واخملتلفة
 عن الزائد السكاين النمو العاملي؛ االحترار: تقريباً املستعصية العاملية املشكالت من كبيراً  عدداً أيضاً بل فحسب،

 واملياه، الطاقة، نقص العاملية؛ الثروة توزيع يف الفوارق اتساع عليه؛ السيطرة يمكن ال الذي النووي االنتشار احلد؛
 األقرب، وحليفه الصناعي – العسكري اجملمع من واشنطن على تمارس التي الضغوط فإن ذلك، على عالوة. والغذاء
 اآلخر، اجلانب وعلى. للغاية قوية هي واجلشعة، العدوانية اخلارجية السياسات مواصلة أجل من اإلسرائيلي، اللوبي
 بوش، والية ميّزا اللذين العسكرية والنزعة اإلمبراطورية مفهوم عن االبتعاد إىل األميركيين من كثير سينظر

 االنتخابية حملته خالل أوباما وعد لقد. املقبلة الضخمة العاملية املشكالت على للتغلب ضرورية خطوة باعتباره
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 التفكير هذا إن." األول املقام يف احلرب إىل قادتنا التي العقلية تغيير" بل فقط، العراق يف احلرب إنهاء يريد ال بأنه
   .املستقبلية املتحدة الواليات سياسات يف أكبر تغيير بحدوث األمل بعض يعطينا
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