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اإلستراتيجية األميركية تتفاعل
مع ربيع الثورات العربية

 بعد خطاب الرئيس األميركي املطالب بدولة فلسطينية على حدود 1967

ارتفاع منسوب التوتر قبل اجتماع أوباما مع نتنياهو 

اجلمهوريون يتهمون أوباما بخيانة إسرائيل

أوروبا تدعم الدعوة لدولة فلسطينية بحدود 1967 

واشنطن ـ أ.ف.پ: سرعان ما 
الدميوقراطي  الرئيــــس  تعرض 
باراك اوباما بعد خطابه امس االول 
النتقادات خصومة اجلمهوريني 
اتهموه بخيانة اســــرائيل  الذين 
أقرب حليف الميركا في املنطقة، 
والضغط على نتنياهو فيه مجازفة 
قد يخسر فيها أوباما قاعدة التأييد 
للدولة اليهودية بني أفراد الشعب 
االميركي والكونغرس بينما يسعى 
للفوز بفترة رئاســــية ثانية عام 

.2012
واعتبر احلاكم السابق لوالية 
ماسوشستس ميت رومني وهو 
احد املرشحني االقوياء داخل احلزب 
اجلمهوري النتخابات العام 2012، 

ان »الرئيــــس اوبامــــا تخلى عن 
اسرائيل«.

وقال ان الرئيس »قلل من احترام 
اســــرائيل« باعالنه للمرة االولى 
تأييده قيام دولة فلسطينية في 
حدود العام 1967، ما يهدد بازمة مع 
حلفائه االسرائيليني عشية لقائه 
املقرر مع رئيس الوزراء بنيامني 

نتانياهو في البيت االبيض.
بدوره اعتبر تيــــم باولينتي 
املرشح اآلخر النتخابات 2012، ان 
الفلسطينيني  الى  »ارسال اشارة 
مفادها ان الواليات املتحدة ستطلب 
املزيد مــــن حليفنا االســــرائيلي 
بعد اتفاق الســــلطة الفلسطينية 
مــــع منظمة حماس االرهابية هو 

كارثة«.
اما السيناتور اجلمهوري مارك 
كيرك الــــذي حتدث عن »حتول« 
ضد اســــرائيل، فقال للصحافيني 
»كنت اعتقد انه )اوباما( بدأ يتحول 
الى جانب االسرائيليني ولكن هذا 

اخلطاب احبطني كثيرا«.
من ناحيته، ذكر الرجل الثاني 
في االغلبية اجلمهورية مبجلس 
النــــواب اريك كانتــــور في بيان 
ان »ثالث حروب قد شــــنت ضد 
اسرائيل قبل قيام حدود جديدة 

عام 1967«.
واضاف »بابقائه على الضغط، 
وبالتالي االنتباه على اسرائيل، لم 
يقم الرئيس اال باعطاء الســــلطة 

الفلسطينية املزيد من التشجيع 
ملواصلة لعبتها العبثية التي تقوم 
على عدم اجراء مفاوضات وعدم 

وضع حد لالرهاب«.
وقــــال اريــــك كانتــــور زعيم 
االغلبيــــة اجلمهوري في مجلس 
النواب »يقوض هذا النهج عالقتنا 
اخلاصة مع اسرائيل ويضعف قدرة 

حليفتنا في الدفاع عن نفسها«.
وفي حني أن أوباما قال أيضا 
كلمات صارمة للفلســــطينيني اال 
ان املسؤولني االسرائيليني ذهلوا 
بشكل خاص من لغته احلادة مبا في 
ذلك انتقاد »النشاط االستيطاني« 
واستمرار احتالل اسرائيل لالراضي 

العربية.

أجمــــع  وكاالت:  ـ  عواصــــم 
شركاء الواليات املتحدة األميركية 
األوروبيون على اإلشادة بخطاب 
الرئيــــس باراك أوباما حول ربيع 
الثورات العربية وخاصة ما جاء 
فيه حول الدولة الفلسطينية، حيث 
رحب االحتاد األوروبي بدعوة اوباما 
لقيام دولة فلسطينية ضمن حدود 

1967 أعلن االحتاد األوروبي.
من جهته، أشاد وزير اخلارجية 
البريطانــــي وليام هيغ باخلطاب 
الذي ألقاه الرئيس األميركى باراك 
أوباما أمس األول والذي أشار فيه 
إلى التطورات التاريخية فى منطقة 
الشرق األوسط والربيع العربي، 
وقال هيغـ  في بيان له »انني أؤيد 

الرسالة الواضحة للرئيس أوباما 
حول احلدود للدولتني الفلسطينية 
واإلسرائيلية والتي تعود إلى حدود 
عام 1967 مع تبادالت متفق عليها 
وحدود آمنة ومعترف بها من كال 
الطرفني ودولة فلســــطينية ذات 
سيادة جنبا إلى جنب مع إسرائيل 
والتي يجــــب احملافظة على أمنها 
إضافــــة إلى اتفاق حــــول القدس 

والالجئني«.
ورحب بالتزام الواليات املتحدة 
بالتعاون مع االحتــــاد األوروبي 
الثمانــــي  والــــدول الصناعيــــة 
الدولية في  املالية  واملؤسســــات 
مساعدة دول املنطقة التي تتطلع 
إلى مستقبل أفضل، وقال »لقد بدأنا 

بالفعل العمل في هذا االجتاه من 
العربية«،  خالل مبادرة الشراكة 
مشيرا إلى أن مساعدة دول املنطقة 
تنبع من اقتناع أن هذه املساعدة هي 

جزء من مصاحلنا القومية.
وأوضــــح أن مباحثات حول 
مســــاعدة دول الشــــرق األوسط 
علــــى املســــتويني االقتصــــادي 
والسياسي ستتم األسبوع املقبل 
خالل زيارة الدولة التي يقوم بها 
الرئيس األميركى باراك أوباما إلى 
اململكة املتحدة وأيضا خالل قمة 
الثماني، وأنهى  الدول الصناعية 
هيغ بيانه قائال »إن الثورات في 
املنطقة العربية والســــعي إلمتام 
الربيع العربي تزيد من احلاجة حلل 

القضية الفلسطينية«، مطالبا كال 
اجلانبني باغتنام الفرصة والعودة 

إلى املفاوضات املباشرة.
من جهتها أعلنت املستشــــارة 
األملانية اجنيال ميــــركل تأييدها 
للخطاب الــــذي ألقاه باراك أوباما 
بشــــأن الشرق األوسط وقالت ان 
اســــتناد اتفاق للسالم الى حدود 
إسرائيل عام 1967 قد يكون مخرجا 

للتقدم الى األمام.
وقالت ميركل في مؤمتر صحافي 
»أعتقد ان االقتراح الذي يســــتند 
الــــى حدود 1967 وبحــــث مبادلة 
األراضيـ  بحث االقتراح ال التمسك 
به بشكل متعنت- سيكون شيئا 

جيدا ومسارا ممكنا«.

احرونوت« األكثر مبيعا عددها بكلمة 
»املواجهة« في إشارة الى ان خطاب 
الرئيس األميركي هو بالضبط »ما ال 
يريد نتنياهو سماعه« قبل لقائهما 
املرتقب اجلمعة، واشارت الصحيفة 
الى »صدمة املقربني من نتنياهو ورد 

فعله العنيف على اخلطاب«.
وعنونت صحيفة »معاريف« 
أيضا بكلمة »مواجهة« قائلة »لن 
يتوان نتانياهو من اآلن وصاعدا 
عــــن محاولة منع إعــــادة انتخاب 
باراك اوباما«، اما صحيفة »اسرائيل 
هيوم« املقربة من رئيس الوزراء من 
ناحيتها فأشارت الى »خيبة األمل 
التي سببها اخلطاب« في أوساط 
نتانياهو ونقلت عن عضو في حزبه 
)الليكود( وصفه للخطاب «بجوهر 
النفاق«. اما الصحافة الفلسطينية 
فكان رد فعلها مقتضبا حيث رحبت 
صحيفة القدس األكثر مبيعا بخطاب 
اوباما الذي أوضح فيه ان الدولة 
الفلسطينية ستقام في حدود 1967 
معتبرة انه »يشكل خطوة ايجابية 
يرحب بها الشعب الفلسطيني وكان 
القليلة  الشــــهور  ينتظرها خالل 
املاضيــــة«. وتســــاءلت الصحيفة 
»هل ســــتعترف الواليات املتحدة 
بالدولة الفلسطينية خالل التصويت 
الدولي على هذه املسالة؟ ان كان الرد 
على هذا السؤال بااليجاب فستقطع 

عملية السالم شوطا بعيدا«.
اما في صحيفة احلياة اجلديدة 
انتقد عدلي صادق اخلطاب قائال ان 
اخلطاب املح الى ان »الفلسطينيني 
توقفوا عن الدخول في املفاوضات 
»بال أسباب في النص« وال إشارة 
الى توسع اســــتيطاني وسفاالت 
احتاللية وال الى انقالب عنصري 

على العملية السلمية«.

التي  املقاومة اإلسالمية »حماس« 
تعتبرها الواليات املتحدة جماعة 
إرهابية. ولطمأنة اإلسرائيليني التزم 
أوباما بأمن إســــرائيل وقال ان أي 
دولة فلسطينية في املستقبل يجب 
أن تكون »منزوعة السالح« االمر 
الذي طالب به نتنياهو ولكنه حذر 
إسرائيل قائال »ال ميكن حتقيق حلم 
دولة يهودية دميوقراطية مع احتالل 
دائم«. وردا على ذلك قال نتنياهو 
انه يتوقع »ان يســــمع تأكيدا من 
الرئيس أوباما اللتزامات الواليات 
املتحدة التي قدمت إلسرائيل عام 
2004«، مشــــيرا الــــى خطاب من 
السابق جورج  الرئيس األميركي 
بوش يشير الى انه بإمكان إسرائيل 
االحتفــــاظ بالكتل االســــتيطانية 
الكبرى في اطار اي اتفاق للسالم 

مع الفلسطينيني.
واعتبر رئيس الوزراء اإلسرائيلي 
الرئيس األميركي لدولة  ان رؤية 
فلسطينية على حدود 1967 ستترك 
إسرائيل في حدود »ال ميكن الدفاع 
عنها«، وأضاف في بيان عقب خطاب 
الرئيس األميركي باراك اوباما الذي 
عرض فيه استراتيجيته للشرق 
انه يتوقع ان تســــمح  األوســــط 
واشنطن باحتفاظ إسرائيل بالكتل 
االستيطانية الكبرى في اي اتفاق 

للسالم.
مــــن جهتهــــا رأت الصحافــــة 
الرئيس  ان  امــــس  اإلســــرائيلية 
اوباما »حتدى«  بــــاراك  األميركي 
رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامني 
نتنياهو عندما دعا الى إقامة دولة 
فلســــطينية على حدود عام 1967 
فيما انقسمت الصحافة الفلسطينية 

حول مضمونه.
وعنونت صحيفــــة »يديعوت 

عواصمـ  وكاالت: أشعلت مصادقة 
الرئيس األميركي باراك أوباما على 
طلب الفلسطينيني بإقامة دولتهم 
املســــتقبلية على حدود عام 1967 
التوتر حتى قبل أن يبدأ اجتماعه 
أمس مع رئيس الوزراء اإلسرائيلي 
بنيامني نتنياهو في البيت األبيض. 
وسافر نتنياهو الذي تربطه عالقات 
متوترة بأوباما إلى واشنطن وقال 
الرئيس األميركي لدولة  إن رؤية 
فلسطينية على حدود 1967 كجزء 
من رؤيته التفاق سالم صعب املنال 
تتوسط فيه الواليات املتحدة ستترك 
إسرائيل في حدود »ال ميكن الدفاع 
عنها«. ولم يكن متوقعا ابدا ان تسفر 
محادثات البيت األبيض عن أي تقدم 
ملموس إلحياء محادثات الســــالم 
الفلسطينية اإلسرائيلية املتوقفة 
منذ فتــــرة طويلة ولكن يبدو هذا 
األمل اآلن اقل من أي وقت مضى، 
الرئيس  وقد اعتبرت تصريحات 
األميركي هذه عشية زيارة نتنياهو 
رســــالة بأن أوباما يتوقع أن تقدم 
إسرائيل تنازالت كبيرة في نهاية 
املطاف. لكن نتنياهو قال في بيان 
»امكانية اقامة دولة فلسطينية ال 
ينبغي أن تأتي على حساب وجود 
اسرائيل«، كما قال مسؤول اسرائيلي 
كبير ان نتنياهو أصيب بخيبة أمل 

في تصريحات أوباما.
وقال املسؤول الذي كان يرافق 
نتنياهو في الطائرة التي أقلته الى 
واشنطن »هناك شعور بأن واشنطن 
ال تفهم الواقع ال تفهم ما نواجهه«، 
وأضــــاف »رد فعل رئيس الوزراء 
الصارم يعبر عن خيبة أمل لغياب 
القضايا االساسية التي طالبت بها 
اسرائيل خاصة قضية الالجئني«.

ورغم أن هذا أول إعالن صريح 
ألوبامــــا عن موقفــــه حول قضية 
احلدود املتنازع عليها واول اعتراف 
له بحدود 1967 إال انه شكل صدمة 
في الشــــارع الفلسطيني لتجاهله 
الالجئــــني والقدس احملتلة، ورغم 
التوتــــرات اقتطع أوباما من وقته 
ثالث ساعات خصصها لنتنياهو 
امس مبا في ذلك غداء عمل، ولكن 

الزيارات ال متر بسالسة دائما.
واوضــــح أوباما في مقابلة مع 
هيئــــة اإلذاعة البريطانية »بي بي 
سي« بعد خطابه ان إسرائيل يجب 
ان »تشــــعر بالثقة بشــــأن أمنها« 
قبل ان يتوقع منها أن توافق على 
ترتيب احلدود، كمــــا بعث أوباما 
برسائل يصعب على الفلسطينيني 
استيعابها عندما اشار إلى أن جهدهم 
للفوز بعضوية االمم املتحدة لدولة 
فلسطينية محكوم عليه بالفشل 
وأن عليهم تقدمي الكثير من الشرح 
حول اتفــــاق املصاحلة مع حركة 

)أ.پ( باراك أوباما وقرينته ميشيل أوباما وابنتهما ماليا يصالن إلى مدرسة ابنتهما الصغيرة  

دمشق: »ال جديد« في خطاب 
أوباما الداعم ألمن إسرائيل

حكومة القذافي: هذيان

املنامة ترحب 
وتفند االتهامات بإزالة املساجد

األردن يرحب باملوقف األميركي 
من احلل في الشرق األوسط

 دمشــــق ـ أ.ف.پ: اعتبرت سورية ان »ال جديد« في خطاب 
الرئيس االميركي باراك اوباما الذي جدد االلتزام بامن اسرائيل 
وربط دعم بالده للتغيير في الشــــرق االوسط بخدمة مصالح 

الواليات املتحدة وامنها.
وذكرت وكالة االنباء الرسمية )سانا( »لم يأت أوباما بجديد 
مؤكدا التزام الواليات املتحدة الراسخ وغير القابل للتزعزع بأمن 
إسرائيل ووقوفها ضد أي محاولة النتقادها في املجتمع الدولي«، 

وكان التلفزيون السوري نقل بشكل مباشر خطاب اوباما.
من جهتها اعتبرت صحيفة البعث الناطقة باسم احلزب احلاكم 
»متخض اجلبل األميركي فولد فارا واخلطاب الذي انتظره الشرق 
األوسط طوال األسابيع املاضية، خيب التوقعات كما هو معهود 
دائما«،وحول الشأن السوري، »فقد جاء اخلطاب حتريضيا ليؤكد 
حقيقة التدخل األميركي في الشؤون الداخلية لدول املنطقة في 

مخالفة فاضحة لشرعة األمم املتحدة« بحسب الوكالة.
واعتبرت الوكالة دعوة أوباما للحكومة السورية للبدء بحوار 
جاد من أجل عملية التحول الدميوقراطي »محاولة مكشــــوفة 
لصرف األنظار عن ممارسته التحريض وحضه على العنف في 
سورية«، مشيرة الى قوله »ان الرئيس األسد ونظامه سيتعرضون 

للتحدي من الداخل والعزلة من اخلارج إذا لم يتم ذلك«.
مــــن جهتها انتقدت صحيفة الثــــورة احلكومية »عنجهية« 
اوبامــــا عندما »فرض امالءات على دولة ذات ســــيادة«، وحول 
عملية السالم، اعتبرت سانا دعوته إلحالل السالم بني إسرائيل 
والفلسطينيني وإشارته الى أن الوضع القائم ال ميكن ان يستمر 

قد جاءت »باهتة وخالية من أي التزام جدي«.
وحــــول موجة التغيير في املنطقة، رأت صحيفة الثورة ان 
اوباما حاول ان يعتلي »موجة التغييرات في املنطقة واستثمار 
ما يجري في الوطن العربي من احداث جلعلها مطية له للدخول 
والتدخل في شــــؤون املنطقة ودولهــــا«، واعتبرت ان ذلك يتم 
»حتت يافطة دعم الدميوقراطية واحلريات التي يتغنى بها دون 
ان يعي كلماتها«. وذكرت ســــانا ان »خطاب أوباما كان فجا في 
انتقائيته ولم يخف آماله في إمكانية احتواء ما جرى في مصر 
وتونس والعودة بالبلدين الى احلظيرة األميركية حيث تناول 

األحداث وفق مقاربات تختلف بني دولة وأخرى«.
واعتبرت ان اوباما اكد بذلك »دعم بالده بكل قدرتها إلحداث 
التغيير في املنطقة ال لشيء إال ألن هذا التغيير يخدم املصالح 

األميركية ويعزز األمن األميركي«.

طرابلس ـ أ.ف.پ: اعتبر املتحدث باســــم احلكومة الليبية 
موسى ابراهيم مساء أمس األول ان الرئيس االميركي باراك اوباما 
»يهذي« حول امللف الليبي وذلك بعد ان اعلن في خطابه ان معمر 
القذافي سيغادر السلطة »حتما«، سواء كان طوعا او باالكراه. 
وقال ابراهيم خالل مؤمتر صحافي ان »اوباما اليزال يهذي، فهو 
يصدق االكاذيب التي تنشرها حكومته ووسائل اعالمه في كل 
مكان، لم يثبتوا اي شــــيء ضدنا ويرفضون اجراء اي حتقيق 
حولنا«. وتابع »ليس اوباما من يقرر ما اذا كان معمر القذافي 
ســــيغادر ليبيا ام ال، ان الشعب الليبي هو من يقرر مصيره«، 
وكان الرئيس االميركي اعتبر في خطاب حول االنتفاضات في 

العالم العربي ان »الوقت ال يعمل لصالح القذافي«.
واضاف اوباما »لقد فقد الســــيطرة على بالده، واملعارضة 
شكلت مجلسا انتقاليا شرعيا وذا صدقية«، في اشارة الى املجلس 
الوطني االنتقالي الذي اقامه الثوار في بنغازي، وتابع »وعندما 
سيرحل القذافي او يرغم على التنحي فان عقودا من التحريض 
ستنتهي وسيصبح باالمكان االنتقال الى نظام دميوقراطي في 
البال««. وقال ان »املثال االكثر تطرفا )...( هو ما جرى في ليبيا 
حيث شن معمر القذافي حربا ضد مواطنيه وتوعد مبطاردتهم 
كاجلرذان«، ولو لم يتدخل حلف شمال االطلسي »لقتل اآلالف«، 
واضاف »في ليبيا، رأينا مالمح مجزرة وشيكة، كان لدينا تفويض 

للتحرك ولبينا النداء ملساعدة الشعب الليبي«.
من ناحيتهم، اشــــاد الثوار الليبيون أمس االول باخلطاب 
الــــذي القاه اوباما، ووصف فيه املجلس الوطني االنتقالي بانه 
»مجلس شرعي وذو صدقية« ودعوا الواليات املتحدة الى تقدمي 

املزيد من الدعم لهم ضد نظام معمر القذافي.
وقال عبد احلفيظ غوقه، الرجل الثاني في املجلس الوطني 
االنتقالي خالل مؤمتر صحافي ان املجلس »تابع اخلطاب الذي 
القاه الرئيس اوباما ونحن نشــــيد بالتصريحات التي ادلى بها 
حول شرعية املجلس الوطني االنتقالي«، واضاف »نرغب مبزيد 
من الدعم من الواليات املتحدة ومن االسرة الدولية ملساعدتنا 

على تطوير تطلعاتنا الدميوقراطية«.

املنامةـ  العربية نت: رحبت رئاسة مجلس الوزراء مبملكة 
البحرين باملبادئ التي تضمنهـــا خطاب الرئيس األميركي 
باراك أوباما واتفقت معه في الكثير من الرؤى، وأشار بيان 
رســـمي إلى أن »مبادئ اخلطـــاب األميركي تتفق مع النهج 
الدميوقراطي الذي اختطته مملكة البحرين في مسيرتها حتت 

قيادة العاهل البحريني حمد بن عيسى آل خليفة«.
وأكد البيان »أن ما أشـــار له اخلطاب موجود على أرض 
الواقع، وأن عجلـــة اإلصالح لم تتوقف«، ولعل من أبرز ما 
جاء في البيان هو ان »احلوار قائم ولكن من خالل املؤسسات 
الدستورية«، واملقصود هنا مجلس النواب، وهي املرة األولى 
بعد انتهاء األزمة التي يتم فيها احلديث عن احلوار من جهة 
رسمية، ومتت اإلشارة أيضا إلى أن »احلوار سيشمل جميع 

األطراف«.
وشدد بيان رئاسة مجلس الوزراء على ان »مملكة البحرين 
التي متضي قدما في إصالحاتها في مختلف املجاالت قد ردت 
على االدعاءات واملعلومـــات املغلوطة التي يحاول البعض 
ترويجها وفندتهـــا باحلقائق املوثقة فـــي مختلف احملافل 
لثقتها بســـالمة إجراءاتها التي كانت دائما وستظل مراعية 
للقانون والدستور واملعايير الدولية في مجال صون واحترام 

حقوق اإلنسان«.
وحول إشـــارة أوباما إلى موضوع إزالة املساجد، صرح 
مصدر مسؤول في احلكومة البحرينية بأن »املعلومة غير 
دقيقـــة، وأن ما متت إزالته هياكل عشـــوائية غير مرخصة 
وأن كل ما هو مرخص قائم بشـــكل قانوني، وأن كل ما هو 
غيـــر قانوني متت إزالته من قبـــل وزارة البلديات وليس، 
كما يدعي البعض، بأن اجليش هو الذي أزالها«.  وإلى ذلك 
فقد شمل بيان رئاسة مجلس الوزراء الترحيب مبا اشتمل 
عليه خطاب الرئيس أوباما بشـــأن احلل السلمي للقضية 
الفلسطينية، وتأمل من الواليات املتحدة األميركية الصديقة 
سرعة الشروع في الوصول الى اخلطوات العملية التي تؤمن 
مثل هذا احلل الذي ستكون له انعكاسات إيجابية على مجمل 

عملية السالم في الشرق األوسط.
ومن جانبها، رحبت جمعية الوفاق الشـــيعية املعارضة 
بخطاب أوباما واعتبرته مهما للغاية، ورحبت باالستراتيجية 
امللتزمة نحو التحول الدميوقراطي وتلبية التطلعات السلمية 
للشعوب في هذه املنطقة، وقالت إن دعم التحوالت الدميوقراطية 
خطوة طال انتظارها. وأيدت دعوة الرئيس األميركي للحوار 
بني السلطة واملعارضة، وكذلك تهيئة بيئة احلوار في البالد، 
مبا في ذلك تأكيده أنه ال ميكن ان يكون هناك حوار وجزء من 
املعارضة السلمية في السجن. وحول حديث أوباما عن وضع 
املعارضة في السجن، قال مصدر مسؤول لـ »العربية.نت« إن 
»من يقبع خلف قضبان السجون هم أعضاء في منظمة لديها 
ارتباط بحزب اهلل، وهم معارضة غير مرخصة كانت تهدف 
الى حتويل اململكة الى جمهورية إسالمية كما أعلن رموز تلك 
املعارضة عبر وسائل إعالم إيرانية وأخرى مقربة من إيران، 
لذا فإنهم أشخاص ينتهجون مبادئ االنقالب وليس احلوار، 
أما املعارضة املؤسســـاتية فهي موجودة ومتارس حقها في 

التعبير السلمي واملؤسساتي والدستوري«.

عمانـ  كونا: رحب األردن باملرتكزات التي حددها الرئيس 
األميركي باراك اوباما بشأن حل الصراع الفلسطينيـ  اإلسرائيلي 
في خطابه الذي القاه امس األول في وزارة اخلارجية األميركية 

حول السياسة األميركية في الشرق األوسط.
واعتبر وزير اخلارجيـــة األردني ناصر جودة في بيان 
الليلة املاضية ان ما قالـــه الرئيس اوباما في خطابه حول 
الدولة الفلســـطينية »هو امر ذو اهمية كبيرة حيث ان هذه 
هي املرة األولى التي يطـــرح فيها رئيس أميركي مبثل هذا 
الوضوحـ  وفي خطاب سياسي عام ومعلن - تصوره الرسمي 
حول موضوعي قيام الدولة على اساس خطوط الرابع من 
يونيو 1967 وايضا رؤيته الواضحة بان هذه الدولة ينبغي 

ان تتمتع بالسيادة«.

حتليل إخباري

بعد خطاب اوباما أول من امس عن سالم الشرق األوسط 
سألت »األنباء« ديڤيد ليفي مستشار رئيس الوزراء 

اإلسرائيلي األسبق إيهود باراك والباحث في معهد »نيو 
اميركان فاونديشن« عن توقعاته في املرحلة املقبلة فرد 

بعبارة واحدة »أوسلو – 2 في أحسن األحوال وال شيء في 
أسوئها«، ويحمل هذا الرد املقتضب اكثر من مغزى.

ذلك ان الرئيس األميركي تشاور مع احلكومة اإلسرائيلية 
قبل إعالن األسس التي وردت بخطابه لعملية السالم في 

املرحلة املقبلة، وكانت أهم معالم هذه األسس هي »االنسحاب 
مقابل األمن« و»التخلي عن األراضي بصورة تدريجية« 
وبدء املفاوضات من نقطتي األمن واحلدود، ويعني ذلك 

بطبيعة احلال وكما قال الرئيس نفسه تأجيل قضيتي القدس 
والالجئني الى فترة الحقة.

وعند مقارنة هذه األسس باملبادئ التي ارتكزت عليها عملية 
أوسلو – 1 سيظهر التشابه الشديد الذي يصل الى حد 

التطابق أحيانا، فثمة تركة خلفتها تلك العملية منذ منتصف 
التسعينيات منها املناطق »ا« و»ب« و»ج« ومنها سيطرة 

السلطة الوطنية على بعض مناطق االراضي احملتلة وتشكيل 
أجهزة األمن. اال ان منها ايضا استمرار االستيطان واقتحام 

املناطق الفلسطينية بسبب وبدون سبب ثم تعهد بنيامني 
نتنياهو حلفنة من املستوطنني بإسقاط االتفاقية وهو ما فعله 

بعد ذلك من الناحية الواقعية.
بيد ان ليفي كشف أيضا عن نقاش هاتفي متوتر جرى قبل 

ساعة واحدة من القاء اوباما خلطابه بني وزيرة اخلارجية 
هيالري كلينتون ورئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامني نتنياهو، 

فقد الح نتياهو في طلب ان يشطب الرئيس من خطابه 
اإلشارة الى حدود 1967 ما لم يذكر في املقابل رفض مبدأ 

عودة الالجئني، ورفضت كلينتون وتوتر النقاش.
وقال ليفي ان اخلطاب الذي سيلقيه نتنياهو في جلسة 

مشتركة للكونغرس في الرابع والعشرين من هذا الشهر اعد 
من اجل إجهاض خطاب اوباما الذي لم يكن موعده قد حتدد 
بعد. وأضاف مستشار باراك السابق »اغضب ذلك الرئيس 
الى حد كبير، فقد نسق نتنياهو موعد اخلطاب مع زعيم 

اجلمهوريني في مجلس النواب جون بوينر الشهر املاضي 
دون إخطار مسبق للبيت األبيض، ورد مساعدو الرئيس 

بتحديد موعد خطابه قبل ايام من موعد خطاب نتنياهو، ليس 
ثمة رئيس يحب ان يرى هذه املناورات السياسية من زعيم 

أجنبي في ساحته الداخلية«.
وهكذا فان غضب نتنياهو ترجم الى تصريح من سفيره في 
واشنطن مايكل اورين الذي قال بعد خطاب الرئيس مباشرة 

ملجموعة من الصحافيني امام مقر السفارة اإلسرائيلية في 
العاصمة األميركية »اعتقد ان احلكومة اإلسرائيلية تتفق مع 

الرئيس في نقاط كثيرة ولكن استخدام اللغة التي استخدمها 
خاصة في ذكر خطوط 1967 كمرجعية للحدود هو امر مخيب 
لآلمال متاما، علينا ان نالحظ ان احدا من الرؤوساء االميركيني 
لم يحدد ذلك منذ عام 1967«. وباختصار فان واشنطن رغبت 
في استخدام الرغبة اإلسرائيلية القوية في احلصول على دعم 
واشنطن إلجهاض التوجه الفلسطيني للحصول على اعتراف 
اجلمعية العامة بالدولة املستقلة في سبتمبر املقبل في محاولة 
وضع نتنياهو في ركن صعب. فإذا كان رئيس الوزراء يريد 

فك االرتباط بني حماس وفتح واذا كان يريد دورا أميركيا في 
إقناع أوروبا باالمتناع عن دعم التوجه الفلسطيني في األمم 

املتحدة فان عليه ان يقبل بدفع ثمن ذلك، ولكن املشهد ينتهي 
عادة بتبدل األدوار أي بوضع الرئيس األميركي في ركن 

صعب، وهو امر يسير في هذه الفترة، فانتخابات الرئاسة 
تقترب ولدى رئيس الوزراء أصدقاء كثر في واشنطن.

واشنطن ـ احمد عبداهلل   ٭

 بعد اخلطاب.. أوسلو في أفضل 
األحوال وال شيء في أسوئها

أوباما ينذر بفشل 
جهود دولة فلسطني 
باالنضمام إلى األمم 

املتحدة


