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صلة بالصراع العربي              . ال، ليست نهاية الطريق بعد     ة المّت ولكن آل من يعرف تاريخ العالقات الدولي
ى             - اني عل  االسرائيلي يدرك ان تحّوًال آبيرًا ارتسم يوم امس مع توافق وزراء خارجية مجموعة الثم

ق تق              ة وتطبي سطينية المحتل ا     ضرورة ارسال مراقبين دوليين الى االراضي الفل ا دونم شل فيه ر ميت ري
أخر ه    . ت صناعية، اال ان دول ال ة ال ستوى قم ى م ريس عل ى تك ة ال ّول بحاج ذا التح زال ه ًا، ال ي طبع

دًا حول                       ر، وتحدي اول في الكر والف يصُعب تصّور تراجع في اللحظة االخيرة، مع ان سوابق آولن ب
ان          ى االطمئن دثًا في          وفي اي حال،      . موضوع المراقبين الدوليين، ال تبعث عل ا ح شكل اعالن روم ي

ائهم االسرائيليين، وهو                    ى حلف ًا عل ه تهوين ذاته، مهما حاول المسؤولون االميرآيون التخفيف من ِجّدت
تراتيجية     رة االس ى مصاف النظ ي ال ة لترتق سياسة اليومي ن ال د م ذهب ابع وحي دالالت ت ذ اآلن ي من

.الطويلة االمد
 

ة            ولعل الداللة االهم لهذا الحدث هو في         تظهيره الحدود الجديدة التي يتوجب على اسرائيل، من وجه
ى . نظر الغرب، ان تتحرك ضمنها ة، عل تبطان العواصم الغربي دى اس ذا المنظار م ضح من ه ويّت

تدّرج مواقفها، منطق التسوية السلمية ورفضها اعتبار السالم في الشرق االوسط افقًا مؤجًال الى آخر               
سل    . الزمان سالم، رغم                    ويعني ذلك ان ال ات صدقيتها في ازاء منطق ال سطينية نجحت في اثب طة الفل

.الدعاية االسرائيلية، مثلما نجحت على االرض، وضد آل الرهانات، في تحويل اوسلو مكسبًا
 

ار    اد خي ي اعتم رًا ف يس ح ارون ل ل ش ة، ان أريي ة العملي ي الترجم ضًا، وخصوصًا ف ي اي ه يعن  لكن
ة      درعات                     و. التصعيد الى ما ال نهاي شار الم ى انت رد مباشر عل أتي آ ا ي دًا ان اعالن روم ال يفوت اح

رال ديغول            . االسرائيلية في االراضي الفلسطينية قبل يومين      ول الجن تلهموا ق اني اس وآأن وزراء الثم
الة ليست       . ان ما سيخرب اسرائيل هو ان االسرائيليين ال يعرفون لتصرفاتهم حدوداً            والحال ان الرس

د                 موجهة فقط ال   ى شارون، بل الى المجتمع االسرائيلي الذي جاء به الى السلطة، فهو لم يعد يملك، بع
ة بحجة                         ات الدولي ة العالق واه روزنام ى ه ب عل سالم، ان يقّل ى ال ودة عل عقد من اآلمال الغربية المعق

.نوبة عصبية اصابته واستدامت
 

ل         فكم باالحرى إن وصل التطرف في اسرائيل الى حد التخطيط الب            سطينية او الترحي سلطة الفل عاد ال
ل            ! الجماعي ى االق سفير "ان  : ايًا تكن احتماالت المهادنة الغربية السرائيل، ثمة شيء اآيد عل ، "التران

د    ر جدي شروع تهجي ى م دليل عل رائيلية للت ات االس تنبطته الثمانين ذي اس ف ال ر الملّط ذا التعبي ه
و مع         اتفاق اوسلو  فبعدما اآد . للفلسطينيين، بات في حكم الملغى     ًا، ول سير سيكون معكوس اه ال  ان اتج

رد االسرائيلي، وهو شرط                ام التف اني امس ليضع ضوابط ام وقف التنفيذ، يأتي اعالن مجموعة الثم
ق  سفير"تحقي ي نهت  "التران ة الت بوعين الماضيين المواقف االوروبي ي االس ددت ف دما تع ك بع ، وذل

سطينية            سلطة من االرض الفل اٍد لل إذ               .شارون عن اي ابع ا، ف ة اخرى العالن روم ذات دالل ا بال  وهن
يستكمل الجهود االوروبية لتأمين الحد االدنى من الحماية للفلسطينيين، ترسم مالبسات اقراره مالمح
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نطن  وازاة واش ي م اد ف ه االتح د يلعب دأ   . دور جدي ذ ب ان يرتجى من ا آ ر تواضعًا مم د اآث ه بالتأآي ان
. السبعيناتالحديث عن مبادرة اوروبية في نهاية

ن          ستدل م ا ي الم، آم ة للع ادة االحادي صر القي ي ع دى ف ون اج د يك ه ق صفقة" لكن ة " ال  -االوروبي
اني            ي، توافق             : االميرآية التي تقف وراء توافق مجموعة الثم رد العلن ا عن التف اع اوروب ل امتن مقاب

شريك اآلخر ال              مع المالحظة    . متململ الواليات المتحدة على مجاراتها في ما يرضي ايضًا روسيا، ال
درع                   " الصفقة"ان   سألة ال ى م انحصرت على ما يبدو في ملف الشرق االوسط، من دون ان تتوسع ال

ى الصراع العربي             سبة ال ة الحدث بالن  -الفضائية وغيرها من المواضيع الشائكة، مما يزيد من اهمي
رائيلي ن لتج  . االس م تك ي ل ل الروس ة والتملم ضغوط االوروبي ى ان ال ستعلية  يبق ة م ر ادارة اميرآي ب

م تحمل واشنطن في االصل                      ومتعنتة، آما يتبين جليًا في الملفات الدولية خارج الشرق االوسط، لو ل
.تحفظًا شديدًا حيال سياسة شارون

صر        يين، اي م ين االساس دًا الحليف رب، وتحدي ا الع ع حلفائه ا م تحفظ ان عالقاته ذا ال ن ه د م  ويزي
رئيس                والسعودية، بدأت تتأثر     ارة ال داهللا عن زي ر عب اع االمي دليل امتن بالتوتر الذي تغذيه اسرائيل، ب

بوش االبن حتى اآلن، رغم توسط بوش االب، ناهيك بلجوء الرئيس مبارك الى التصعيد الكالمي في                
د من الضغط               . وجه شارون   ى مزي دافع ال ا ال ا، وانم ة العالن روم ة الثالث يس فقط الدالل ك ل وفي ذل

اذ               العربي ينت  قل من الشارع الى الحكومات ومنها الى اوروبا واميرآا وصوًال الى اسرائيل، سعيًا النف
ى                           ا عل ى الحكومات ومنه شارع عل اخرى من ال رة اخرى ف ه ضغط مضاعف، وم اعالن روما، يلي

  .القدس...اوروبا واميرآا وصوًال الى 
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