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التحوالت الدولية والقوميات الدينية

علي اجلرباوي*

م�ضتقبل فل�ضطني يف عهد ترامب امل�ضطرب

بخالف 
توقعات الخبراء كلها وا�ستطالعات الراأي خالل حملة االنتخابات الرئا�سية 

ر عن ا�ستفاقة 
ّ
االأميركية المن�سرمة، فاز دونالد ترامب واأ�سبح رئي�سًا يعب

الرعناء  ال�سخ�سية  هذه  وبو�سول  المتحدة.  الواليات  في  والمتطرفة  المحافظة  اليمينية  القوى 

والهوجاء، ذات التوجهات ال�سيا�سية الغوغائية ال�سعبوية التب�سيطية، اإلى البيت االأبي�ض، انفتحت 

منذرة  والخارجية،  الداخلية  االأميركية  لل�سيا�سة  التقليدية  االأركان  تهز  عا�سفة  على  االأبواب 

بانقالب على كثير من ركائزها الم�ستقرة، ومعلنة ابتداء عهد جديد.

عهد ترامب امل�ضطرب

قناعة  من  ياأتي  ال�سعار  وهذا  مجدداً''،  عظيمة  اأميركا  ''جعل  �سعار  على  ترامب  عهد  يقوم 

وا�ستغاللها،  با�ست�سعافها  لالآخرين  ي�سمح  الذي  االأمر  متهاونة،  اأميركا  باأن  لديه  عميقة 

واالإجحاف بحقها. وقد نجم عن ذلك ــ في اعتقاده ــ ت�سع�سع في مكانتها الدولية من ناحية، 

وتراجع في قدرتها على االرتقاء بم�ستوى حياة مواطنيها، من ناحية اأُخرى. وبانتخابه رئي�سًا 

اإليه لمواجهة  ''المهمة التاريخية'' التي اأوكلت  نح االأحقية والتفوي�ض لتنفيذ 
ُ
يكون قد اختير وم

ر لها.
ّ
العالم واإعادة اأميركا اإلى موقع ال�سدارة المقد

رية كبيرة، تت�سكل 
ّ
من هذا المنطلق التب�سيطي االختزالي، لكن الم�سحون بطاقة عدوانية تنم

ي 
ْ
روؤية ترامب اإلى اأميركا، والعالم، وبموجبها يتم فرز االأ�سدقاء والحلفاء عن االأعداء. وعلى هد

جل  على  ع�سوائية  تقوي�سية  حملة  ب�سّن  االنتخابية،  حملته  مطلع  منذ  ترامب،  بداأ  الروؤية  هذه 

المرتكزات التقليدية لل�سيا�سة الخارجية االأميركية، م�ستهدفًا بكثير من االنتقاد والتقريع معظم 

اأ�سدقاء وحلفاء اأميركا التقليديين، مهاجمًا المناف�سين، ومهادنًا المعادين..

في ال�سيا�سة الخارجية االأميركية، بداأت مالمح انقالب ترامب تتك�سف على التوالي، محدثة 

الحرب  بعد  الغربية  واأوروبا  اأميركا  بين  ''المقد�ض''  فالتحالف  الدولي:  ال�سعيد  على  اإرباكًا 

ال�سرقية، بداأ يتلقى ال�سفعات من  العالمية الثانية، وما بعد انهيار االتحاد ال�سوفياتي والكتلة 

�سمال  حلف  اأهمية  وفي  البقاء،  على  االأوروبي  االتحاد  قدرة  في  ي�سكك  فتئ  ما  الذي  ترامب 

* اأ�ستاذ العلوم ال�سيا�سية في جامعة بير زيت.
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اأي�سًا من ارتفاع تكلفة الم�ساهمة االأميركية في الحفاظ  االأطل�سي لتحقيق االأمن واال�ستقرار، ويتذمر 

على اأمن الحلفاء في ال�سرق االأق�سى، اليابان وكوريا الجنوبية، ويطالب بعدم اتكالهم على بلده في 

ا بالن�سبة اإلى جيرانه، وخ�سو�سًا 
ّ
هذا ال�ساأن، اإلى درجة فتح المجال اأمامهم لتطوير االأ�سلحة النووية. اأم

باإعادة  ووعد  بلده،  ح�ساب  على  تجاريًا  بالتربح  فاتهمها  ال�ستائم،  �ستى  لها  كال  التي  المك�سيك 

التفاو�ض ب�ساأن االتفاقية التجارية الموّقعة معها، ومع كندا. وفيما يتعلق بالخليج العربي، فاإن ترامب 

م�ساهماتها  بزيادة  الخليج  دول  وطالب  اإيران،  مع  الموّقع  ''المهين''  االتفاق  ب�سبب  �سلفه  من  �سخر 

معظم  على  تقليدية  ال  هجوم  حملة  ترامب  �سّن  باخت�سار،  االأميركية.  الحماية  على  للحفاظ  المالية 

حلفاء واأ�سدقاء اأميركا التقليديين، االأمر الذي اأحدث ت�سنجًا على �سعيد العالقات بينهم وبين اإدارته 

في  للنجاح  والوقت  الجهد  من  كثير  اإلى  تحتاج  قد  وترميم  تعديل  عمليات  يتطلب  واأ�سبح  الجديدة، 

م�سعى لراأب ال�سدع واإعادة بناء الثقة مجدداً.

ا التوج�ض االأميركي العميق من نيات و�سيا�سات رو�سيا االتحادية، خليفة االتحاد ال�سوفياتي، 
ّ
اأم

والعدو التقليدي للواليات المتحدة على ال�سعيد الدولي، فبداأ مع ترامب يتحول اإلى مهادنة وم�سروع 

تقارب، اإذ لم ت�سدر عنه حتى االآن اأي اإ�سارة �سلبية تجاه رو�سيا ورئي�سها، واإنما على العك�ض من ذلك، 

المجال  فتح  عبر  الدولتين،  بين  ال�سلبية  العالقات  مجرى  لتغيير  المحبذة  ترامب  ت�سريحات  توالت 

كبح  اإلى  االنقالب موجهة  هذا  بوادر  تكون  وقد  الطرفين.  بين  التعاون  وتعزيز  العالقة  تلك  لتح�سين 

جماح ال�سين ال�ساعدة، اقت�ساديًا وع�سكريًا، والمناِف�سة االأ�سا�سية الأميركا في النظام الدولي الجديد، 

االأمر الذي دعا ترامب اإلى توجيه اتهاماته اإليها بخرق اأ�س�ض التجارة العادلة مع بلده. وحتى اإن كان 

هذا هو ال�سبب وراء �سيا�سة ترامب التقاربية مع رو�سيا، فاإن ت�سريحاته بهذا ال�ساأن اأدت حتى االآن اإلى 

رفع م�ستوى القلق لدى حلفائه االأوروبيين وفي ال�سرق االأق�سى.

العالقة مع اإ�رسائيل

مع اأن الرئي�ض االأميركي الجديد حاول في اأثناء بداية حملته االنتخابية اأن ينهج المنهج التغييري 

نف�سه تجاه اإ�سرائيل، الحليف الع�سوي التقليدي االأوثق للواليات المتحدة، حين ذكر باأنه يرغب في اأن 

�سيا�سية  ت�سوية  اإلى  التو�سل  ي�ستطيع  كي  االإ�سرائيلي  ــ  الفل�سطيني  ال�سراع  تجاه  متحيز  غير  يكون 

الداعم تقليديًا  اإنه عاد �سريعًا عن ذلك، لي�ض ليعاود طرح مرتكزات الموقف  اإاّل  نهائية لهذا ال�سراع، 

ر 
ّ
الإ�سرائيل فح�سب، بل ليتجاوزها اإلى اآفاق التزام اأقوى واأعمق. فعدا تلك ''الّزلة ــ الهفوة'' التي لم ُتعم

لترميم ذلك،  �سريعة ومتوا�سلة  انهمك ترامب في عملية  الموقف،  طوياًل والمتعلقة بتف�سيله حيادية 

اأي�سًا. وقد تكون االتهامات بالال�سامية التي  اإ�سرائيل فقط، بل يتماهى بها  وتاأ�سيل موقف ال يدعم 

الثابت  دعمه  الإبراز  المتهور  اندفاعه  وراء  الكامن  ال�سبب  هي  منها  التن�سل  جاهداً  ويحاول  تالحقه 

والمطلق الإ�سرائيل.

اأكد ترامب في خطابه االنتخابي اأمام لجنة ال�سوؤون العامة االأميركية ــ االإ�سرائيلية )اأيباك( والءه 

نف�سه  األزم  التاأكيد،  لهذا  وتوكيداً  اأمنها.  بتحقيق م�سالحها و�سمان  الكامل  والتزامه  الإ�سرائيل  التام 

االنتخابات.  في  فوزه  القد�ض في حال  اإلى  اأبيب  تل  االأميركية من  لل�سفارة  �سريع  بنقل  علني  د 
ّ
بتعه

ويذكر بع�ض التقارير اأنه كان فعاًل ينوي نقل ال�سفارة في اليوم االأول لوجوده في البيت االأبي�ض، لكنه 

عدل عن ذلك لي�ض ب�سبب االنتقادات الفل�سطينية والعربية، واإنما بناء على طلب اإ�سرائيلي بالتمهل من 

اأجل عدم اإحراج واإغ�ساب اأطراف عربية يمكن اأن يكون لها م�ساهمة مهمة واإيجابية في الم�سار المقبل 
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موؤجاًل  ال�سفارة  نقل  مو�سوع  يبقى  لذلك  االإ�سرائيلي.  ــ  العربي  الفل�سطيني/  لل�سراع  �ساملة  لت�سوية 

�سحب من التداول، لي�ستمر �سيفًا م�سلطًا على الفل�سطينيين والعرب، من اأجل 
ُ
موقتًا، لكن من دون اأن ي

دفعهم اإلى القبول بت�سوية اإقليمية وفق المحددات االإ�سرائيلية.

رة عن انحياز ترامب الكامل اإلى اإ�سرائيل، فقد قام بتر�سيح ديفيد فريدمان، 
ّ
توالت الموؤ�سرات المعب

المحامي االأميركي اليهودي الموغل في دعم اال�ستيطان االإ�سرائيلي في االأر�ض المحتلة، والمعار�ض 

لحل الدولتين، لي�سبح �سفير الواليات المتحدة في اإ�سرائيل. وقد اأ�سار ترامب في اأكثر من منا�سبة اإلى 

ال�سرق  في  الت�سوية  لعملية  مبعوثًا  كو�سنر  لال�ستيطان جاريد  والداعم  ال�سهيوني  تعيين �سهره  نيته 

االأو�سط.

رئي�ض  مع  ترامب  عقده  الذي  ال�سحافي  الموؤتمر  وقائع  في  ب�سكل �سارخ  االنحياز  هذا  وقد ظهر 

البيت  في  جمعهما  الذي  االأول  اللقاء  في  مباحثاتهما  قبيل  نتنياهو  بنيامين  االإ�سرائيلية  الحكومة 

الدولتين،  لحل  الداعمة  التقليدية  االأميركية  ال�سيا�سة  عن  ترامب  تراجع  الموؤتمر  هذا  ففي  االأبي�ض. 

والمنتقدة ال�ستمرار اال�ستيطان.

اأغدق ترامب المدائح على نتنياهو، واأطنب في تاأكيد عالقاته الوثيقة بال�سعب اليهودي والتزامه 

بتخفيف  نتنياهو  طالب  اأنه  �سحيح  للفل�سطينيين.  االتهامات  كال  الذي  الوقت  في  باإ�سرائيل، 

الطرفان:  اأنه يقبل باأي ت�سوية يتفق عليها  اأعلن  المقابل،  اإنه في  اإاّل  اإلى حين،  اال�ستيطان، لكن فقط 

دولتان اأو دولة واحدة، االأمر �سيان. بعد ذلك وقف ترامب ي�سغي لنتنياهو وهو ي�سع �سرَطيه للت�سوية 

المقبولة، وهما �سرورة االعتراف بيهودية اإ�سرائيل، ومنحها كامل ال�سالحيات االأمنية من النهر اإلى 

ت اأركان الدولة 
ّ
البحر. اأي اأن ترامب ا�ستمع، من دون تعليق، اإلى نتنياهو وهو يودي بحل الدولتين، ويثب

ا االأمر االأكثر اإثارة فكان اقتراح نتنياهو، والذي فاجاأ ترامب وك�سف فيه 
ّ
الواحدة التي هي اإ�سرائيل. اأم

عن �سعي للتو�سل اإلى ت�سوية مع الفل�سطينيين يكون مدخلها اإقليميًا، اأي عربيًا، وبالتالي التخلي عن 

عبر  تمر  االإقليمية  الت�سوية  بوابة  اأن  اأ�سا�ض  على  يقوم  الحين  ذلك  حتى  كان  الذي  ''القديم''  المنحى 

الفل�سطينيين.

ح مراراً، 
ّ
كانت هذه ''قنبلة'' الموؤتمر ال�سحافي التي توؤكد اأن روؤية نتنياهو اإلى الحل تقوم، كما �سر

على منح الفل�سطينيين ''اأقل من دولة''. فمن اأجل اأن ت�ستطيع اإ�سرائيل اال�ستحواذ على اأكبر م�ساحة من 

عدد من  اأكبر  عن  القانونية  الم�سوؤولية  عن  نف�سه  الوقت  في  وتتخلى  ال�سرقية،  والقد�ض  ال�سفة  اأر�ض 

الفل�سطينيين تح�سبًا لم�ستقبل التغير الديموغرافي الموؤثر في ''يهوديتها'' )بما في ذلك اإمكان التخلي 

مثل  اإ�سرائيل،  داخل  العالية  الفل�سطينية  الكثافة  ذات  المناطق  بع�ض  عن  االأرا�سي  تبادل  عملية  في 

التي  المتوا�سلة  اال�ستيطان  لعملية  تتويج  هي  نتنياهو  ين�سدها  التي  الت�سوية  فاإن  المثلث(،  منطقة 

للحياة.  قابلة  دولة  لهم  لت�سكل  تكفي  اأن  بذاتها  ت�ستطيع  ال  مقل�سة  معازل  في  الفل�سطينيين  تح�سر 

وبالتالي فاإن القابلية الوحيدة الممكنة لعملية ف�سل الفل�سطينيين عن اإ�سرائيل، وتمكينها من �سرعنة 

ا�ستحواذها على اأكبر م�ساحة من اأر�سهم، ال يمكن اأن تتحقق �سوى بت�سوية تقوم على اإيجاد توا�سل 

''الخارج''  بــ  ''رحابة'' من خالل االرتباط  اأكثر  المحيط، لت�سبح  العربي  االإقليم  المعازل مع  بين هذه 

العربي، ولي�ض بــ ''الداخل'' االإ�سرائيلي. واإذا تحقق ذلك من خالل التفاهم االإ�سرائيلي مع االإقليم الذي 

م�ساألة  فاإن  االإيرانية،  والتدخالت  القدرة  من  التخوف  ب�سبب  تحالفاته  وح�سابات  اأو�ساعه  تغيرت 

تطويع الفل�سطينيين، من وجهة النظر االإ�سرائيلية، ت�سبح اأمراً اأكثر ي�سراً.

حينئذ، وفقط حينئذ، يمكن تتويج هذا الترتيب بهند�سة التفاف على حل الدولتين من خالل اإن�ساء 

الوحيدة من  الدولة  اإلى تكري�ض وجود  االإقليمي''  ''الحل  يوؤدي  ــ فل�سطينية، وبالتالي،  اأردنية  فدرالية 
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النهر اإلى البحر، وهي اإ�سرائيل.

ز الرغبة االإ�سرائيلية اإلى التنفيذ ي�سبح ترامب مهمًا لنتنياهو واإ�سرائيل. 
ّ
الإخراج هذا الترتيب من حي

فوجود رئي�ض يخرج عن االلتزام بالموقف االأميركي التقليدي المتمثل في حل الدولتين، وي�ستعد في 

�سبيل خدمة الهدف االإ�سرائيلي الأن يدفع في اتجاه م�سار اآخر يوؤدي اإلى تهاوي اإجماع البعد الدولي 

التي ُتحدثها عملية  التغيرات  اأمام جميع  الدولتين  التي يتح�سن بها حل  االأخيرة  ''الق�سة''  الذي كان 

اال�ستيطان والتهويد االإ�سرائيلي في ال�سفة والقد�ض ال�سرقية. وبما اأن الواليات المتحدة هي الم�سوؤولة 

المتحكمة في ملف الت�سوية، فالمتوقع اأن يكون لهذا التحول تاأثير كبير في المواقف الفعلية لكثير من 

الدول االأُخرى، وفي المحافل الدولية. اإن تبّني اإدارة ترامب التوجه االإ�سرائيلي الذي يغلق حل الدولتين 

ويفتح الباب على الحل االإقليمي، وقيام هذه االإدارة بال�سغط في اتجاه هذا الحل دوليًا، وبالتحديد 

على المحيط العربي المتداعي حاليًا، ي�سكل اأهم واأقوى دعم يمكن لحكومة اإ�سرائيلية اأن تح�سل عليه.

امل�ؤثرات اخلارجية

ال �سك في اأن روؤية ترامب اإلى العالم من منطلق الحمائية ــ الهجومية االأميركية، وطريقة تعامله 

على  واإرباكًا  الدولية،  ال�سيا�سة  ثوابت  في  خلخلة  اأحدث  المتوالية،  ال�سدمات  من  بم�سل�سل  الغير  مع 

التي يجلبها ترامب معه، والتي �ستتك�سف  المفاجاآت  ــ  التطورات  الدولية. ولمواجهة  �سعيد العالقات 

اإعادة  ذلك  و�سينجم عن  االآخرين،  فعل من طرف  ردات  �سيكون هناك  رئا�سته،  فترة  اأثناء  في  تباعًا 

عن  ران 
ّ
يعب وتقلبات  حراك  وجديدة؛  متجددة  و�سراعات  واأحالف  تمو�سعات  الدولي:  للو�سع  ت�سكل 

حالة اال�سطراب التي اأنتجها عهد ترامب الجديد.

في خ�سم هذا الواقع من عدم اليقين على ال�ساحة الدولية، �ستتاأثر القدرة الفل�سطينية على مواجهة 

مخاطر تحالف ترامب ــ نتنياهو على الم�ستقبل الوجودي الفل�سطيني بالعوامل التالية:

ترامب  اإدارة  لنف�سها من خالل  اإ�سرائيل متنف�سًا  المتطرفة في  اليمين  ائتالف  �ستجد حكومة  اأواًل: 

عة. فروؤية ترامب اإلى طبيعة ال�سراع وكيفية ت�سويته �ستعزز من مكانة قوى اليمين في اإ�سرائيل، 
ّ
الطي

ي الحكومة وُت�سّلب مواقفها. و�ست�ستغل هذه الحكومة الف�سحة الجديدة المتاحة لها بتو�سيع عملية 
ّ
وُتقو

الفل�سطينية،  الحقوق  على  االلتفاف  اأجل  من  ــ  و�ستركز  ال�سرقية،  والقد�ض  ال�سفة  وتهويد  ا�ستيطان 

واالإطاحة بحل الدولتين، والق�ساء على اإمكان قيام دولة فل�سطينية ــ جّل جهودها على تو�سيع اآفاق 

الحل االإقليمي مع المحيط العربي. و�سيواجه الفل�سطينيون تحدي المزايدات الداخلية بين اأطراف هذا 

طالب متاأنٍّ بال�سم 
ُ
طالب مت�سرع بال�سم الفوري لمعظم مناطق ال�سفة اإلى اإ�سرائيل، وم

ُ
االئتالف، بين م

عملية  �ست�سهدها  التي  الحقيقية  المفاو�سات  العرب.  اإحراج  لعدم  ة 
ّ
وبروي مراحل  على  لكن  نف�سه، 

الت�سوية في عهد تحالف ترامب ــ نتنياهو �ستكون تلك التي �ستدور بين اأقطاب االئتالف في الحكومة 

ب�ساأن  اإليه هوؤالء من تفاهمات  ليبرمان، وما يتو�سل  واأفيغدور  االإ�سرائيلية، نتنياهو ونفتالي بينت 

�سكل هذه الت�سوية وحدودها، �سيجري، بم�ساعدة ترامب، محاولة ت�سويقه مع العرب، ومن خاللهم مع 

الفل�سطينيين.

ثانيًا: لن يكون في اإمكان الفل�سطينيين التعويل كثيراً على دعم وم�ساندة الطرف العربي الذي كان 

في ال�سابق متما�سكًا، ولو بالحد االأدنى الالزم لتوفير مظلة وقاية للق�سية الفل�سطينية لفترة طويلة. 

فقد انهار االإقليم على ذاته، وتحول الت�سامن العربي اإلى اقتتاالت وحروب فككت دواًل، وو�سعت دواًل 

في مواجهة اأُخرى. لم تعد المنظومة العربية فاعلة، اأو حتى قائمة، كما اأن اإ�سرائيل لم تعد ت�سكل م�سدر 
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قلق لكثير من الدول العربية، فقد اأخذت اإيران مكانها، واأ�سبح اإمكان اإبرام تحالفات عربية مع اإ�سرائيل 

في  ر�سم 
ُ
ي الذي  االإقليمي  الحل  اأن  ومع  اأي�سًا.  فيه  مرغوبًا  بل  وممكنًا،  واقعيًا  اأمراً  اإيران  لمواجهة 

بالمظلة  يحتمون  دائمًا  كانوا  الذين  العرب  على  �سهاًل  يكون  لن  االأميركية  ــ  االإ�سرائيلية  الكوالي�ض 

الفل�سطينية في عالقتهم القائمة اأو المرغوب فيها مع اإ�سرائيل، اإاّل اإن التوج�ض من اإيران قد ي�سكل لهم 

االإقليمي.  الحل  الت�سوية وفق  اإلى  الفل�سطينيين   
ّ
التقليدي والقبول بجر الكافي لتخطي موقفهم  الدافع 

ويجب عدم تنا�سي اأن العالقات الفل�سطينية مع العديد من العوا�سم العربية ت�سهد توترات و�سلت اإلى 

اأن  لال�ستغراب،  بال�سرورة  لي�ض  لكن  لالنتباه،  المثير  ومن  بع�سها.  في  القدم  مواطئ  فقدان  درجة 

ل حتى االآن بموقف عربي راف�ض ب�سكل وا�سح وقاطع.
َ
م�سروع الت�سوية االإقليمية لم يقاب

اإ�سرائيل يت�ساعد،  اأن التعاطف مع المحنة الفل�سطينية يزداد، وال�سغط على  ثالثًا: على الرغم من 

الفل�سطينيون  اأن يفتقد  المتوقع هو  فاإن  الدولي،  ال�سعيد  الر�سمية على  ال�سعبية وغير  االأو�ساط  داخل 

التوجه  وجه  في  الوقوف  على  قادر  ر�سمي  دولي  اإ�سناد  من  اإليه  يحتاجون  ما  الق�سير  المدى  على 

اتحادها  م�سكالت  عن  ف�ساًل  ترامب،  مع  ماأزقها  تواجه  فاأوروبا  المقبل.  االإ�سرائيلي  ــ  االأميركي 

دولها،  في  المتطرف  اليمين  و�سعود  داخلها،  االإرهاب  وت�ساعد  اإليها،  الهجرة  وموجة  الداخلية، 

من  ترامب  مع  جادة  بمواجهة  الفل�سطينيين  ت�سعف  ال  وقد  بذاتها،  من�سغلة  �ستكون  فاإنها  وبالتالي، 

دون  من  لكن  الدولتين،  لحل  الداعم  التقليدي  موقفها  على  اأوروبا  تبقى  اأن  المتوقع  من  لذا،  اأجلهم. 

ا رو�سيا المنغم�سة حاليًا في حالة غزل 
ّ
مقدرة على فر�سه على اإ�سرائيل بغياب الم�ساندة االأميركية. اأم

ن عالقاتها مع اإدارته، فلن تخاطر من اأجل الفل�سطينيين بذلك، بل �ستبقى، 
ّ
مع ترامب، والمنتظرة تح�س

�سيا�ستها  م�سار  انتهاج  في  ال�سين  و�ست�ستمر  محدود.  بتاأثير  لكن  الدولتين،  لحل  داعمة  كاأوروبا، 

و�سعودها  االإقليمية  لقوتها  الهادئ  التعزيز  على  وتركز جهدها  المتحفظة،  ودبلوما�سيتها  التقليدية 

الدولي، من جهة، ومقارعة �سيا�سات ترامب، من جهة اأُخرى.

يعانيها  التي  االأزمة  عمق  ومدى  الذاتي،  الفل�سطيني  الو�سع  تردي  اإغفال  عدم  يجب  رابعًا، 

الفل�سطينيون حاليًا. فالنظام ال�سيا�سي الفل�سطيني يعاني انق�سامًا اأ�سحى مزمنًا، و�سراعًا على ال�سلطة 

الم�سلحة  ح�ساب  على  لالأفراد  الذاتية  الم�سالح  قوة  وت�ساعد  متكل�سة،  باتت  �سيا�سية  نخبة  ظل  في 

النخر  عوامل  اأمام  ومناعته  وروافعه  دوافعه  من  كثيراً  فقد  منهك  مجتمع  �سمن  الجامعة،  الوطنية 

االإ�سرائيلي وال�سغط الخارجي.

م�ضارات الرد الفل�ضطينية

في ظل االأو�ساع المرتبكة والملتب�سة دوليًا، واإقليميًا، وحتى ذاتيًا، يوجد اأمام الفل�سطينيين خم�سة 

، ومن الممكن اأن تتوالى تباعًا، اأو قد تاأتي 
ّ
م�سارات يمكن اأن يردوا من خاللها، لي�ست �سهلة واأحالها مر

متداخلة �سمن عملية مركبة ومعقدة. وكل واحد من هذه الم�سارات لديه مزايا قوة واإيجابيات، لكنه 

في الوقت ذاته يحمل في ثناياه مناحي �سعف و�سلبيات، ولذلك، على الجانب الفل�سطيني اأاّل ي�ستثني 

اأي واحد منها، واإنما يبقيها جميعًا مفتوحة وفي قيد النقا�ض العلني، الأن ذلك يمنحه في المواجهة مع 

م�سار  باأن وجود  ذلك  ا�ستخدامها،  في  الرغبه  اأو  النيه  تتوفر  لم  اإن  البدائل، حتى  توفر  قوة  االآخرين 

م.
َ
�ستخدم، ربما يعزز اإيجابيات معينة، ويقل�ض من �سلبيات م�سار اآخر م�ستخد

ُ
محتمل، حتى اإن لم ي

االإقليمي،  الحل  على  الطريق  لقطع  اأ�سهلها  البع�ض  نظر  في  يكون  وقد  المحتملة،  الم�سارات  اأول 

يتمثل في اتخاذ قرار فل�سطيني بالعودة المبا�سرة اإلى المفاو�سات مع اإ�سرائيل، واإعالن ذلك بال�سرعة 
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اإ�سرائيل  اإمكانه اإحراج  الممكنة، وهذا خيار ي�ستجيب للطلب االإ�سرائيلي الدائم، وللرغبة الدولية، وفي 

واالإدارة االأميركية الجديدة، وتوقيف �سعيهما لحل اإقليمي. لكن هذا الم�سار، اإن حدث، فاإنه يعني غ�ّض 

الطرف عن عملية اال�ستيطان المكثف والدائر في اأرجاء ال�سفة والقد�ض ال�سرقية، والتي كانت ال�سبب 

الحل  فر�ض  من  الفل�سطينيين  يقي  ال  قد  )الم�سار(  اأنه  كما  اأ�ساًل،  المفاو�سات  عن  للتوقف  الرئي�سي 

ل ذلك من خالل فتح المجال، وتحت �سعار تدعيم الموقف الفل�سطيني، 
ّ
االإقليمي عليهم، واإنما قد ي�سه

لدول عربية النتهاز الفر�سة واالن�سمام اإلى العملية التفاو�سية. وفي المجمل، فاإن من غير المتوّقع 

اأن يوؤدي هذا الم�سار اإلى تح�سين الو�سعية الفل�سطينية، واأن يقدم للفل�سطينيين نتائج اإيجابية، اإاّل منح 

اأطراف دولية حجة لدعم اإبقاء حل الدولتين مطروحًا في التداول.

تمر  اأن  اإلى  الراأ�ض  اإحناء  على  يقوم  الثاني  الم�سار  فاإن  اإذعاني،  االأول هو خيار  الم�سار  كان  اإذا 

العا�سفة )ترحل هذه االإدارة مبكراً( اأو تهداأ، مع االأمل باأن تكون االأ�سرار التي تخلفها محتملة. وفي 

هذا الم�سار يتم اعتماد و�سائل الدبلوما�سية الهادئة لتفادي اأي مواجهة مع االإدارة االأميركية الجديدة، 

من اأجل اإعطائها الفر�سة والف�سحة كي ت�ستقر وتكت�سف تعقيدات الملف، في�سبح في االإمكان تهدئتها 

روؤيتها  في  التغيير  من  الماأمول  اإحداث  اإلى  ذلك  يوؤدي  وقد  معها،  المبا�سر  للتحاور  المجال  وفتح 

من  كثيراً  الفل�سطينيين  من  يتطلب  وال  الوقت''،  ''�سراء  على  يقوم  الم�سار  هذا  الملف.  لهذا  ومعالجتها 

الجهد، لكن في �سوء االنحياز الدوغمائي الكامل من طرف اإدارة ترامب اإلى اإ�سرائيل، فاإن ''�سراء الوقت'' 

اإ�سرائيل لدفع  رهم وقتًا ثمينًا ت�ستغله 
ّ
الفل�سطينيين ب�سيء، بل تخ�س ''جرجرة'' لن تفيد  اإلى  قد يتحول 

اأهدافها قدمًا اإلى االأمام.

ما  مقابل  ففي  الدولي.  ال�سعيد  على  وخ�سو�سًا  والمواجهة،  بالت�سعيد  يتلخ�ض  الخيارات  ثالث 

يمكن اأن يتعر�ض له الجانب الفل�سطيني من �سغوط خارجية، يتقدم هذا الجانب بطلب لالأمم المتحدة 

لتغيير و�سعية فل�سطين لت�سبح دولة كاملة الع�سوية، مع تقديم مجموعة طلبات اأُخرى لالن�سمام اإلى 

موؤ�س�سات ومعاهدات ومواثيق دولية، ف�ساًل عن تقديم ملفات �سكاوى اإلى محكمة الجنايات الدولية، 

وا�ستخدام القانون الدولي لمالحقة اإ�سرائيل كدولة احتالل، والمطالبة بفر�ض العقوبات عليها. ومع اأن 

والتهديدات  ال�سغوط  اإن  اإاّل  للفل�سطينيين،  االإيجابية  النتائج  بع�ض  يحقق  اأن  يمكن  الم�سار  هذا 

دام  وما  ا�ستخدامه.  اإلى  الفل�سطينيين  لجوء  قدرة   
ّ
وتحد رغبة،  من  تقل�ض  واالأميركية  االإ�سرائيلية 

للفل�سطينيين عنوان ر�سمي وعلني تحت االحتالل يت�سبثون بالحفاظ عليه، هو ال�سلطة الفل�سطينية، فاإن 

المجال البتزازهم في مقابل االإبقاء عليه �سي�ستمر ويكون موؤثراً.

الت�سوية وفق  باأن م�سار  اإلى االقتناع  الفل�سطينيين  ل 
ّ

اأ�سا�ض تو�س الم�سارات فيقوم على  ا رابع 
ّ
اأم

قرار  اتخاذ  اإلى  يوؤدي  الذي  االأمر  ممكنًا،  اأو  متاحًا  يعد  لم  الحالية  االإ�سرائيلية  والت�سرفات  ال�سروط 

معلن بــ ''ت�سليم المفتاح''، والبدء باتخاذ خطوات عملية متتالية توؤدي اإلى حل ال�سلطة واختيار البقاء 

تحت االحتالل، و�سواًل اإلى حل الدولة الواحدة، وال�سعي الم�ستمر ل�سمان حقوق جميع مواطنيها. طبعًا 

تحت  البقاء  يطلب  �سعب  مع  التعامل  والعالم  الإ�سرائيل  كيف  لكن  اإ�سرائيليًا،  مرفو�ض  خيار  هذا 

االحتالل؟ قد يكون هذا الم�سار هو ال�سبيل الوحيد لتدعيم حل الدولتين، غير اأنه يجب عدم اإغفال اأنه 

اأن يقدم المدخل المالئم لفتح باب الحل االإقليمي على م�سراعيه، ذلك باأن غياب وجود  اأي�سًا  يمكن 

ه ب�سهولة من طرف قوى اأُخرى، محلية اأو اإقليمية.
ّ
ال�سلطة �سيوؤدي اإلى فراغ يمكن �سد

ا على االأغلب 
ّ
ا بقرار )وهذا م�ستبعد(، واإم

ّ
اآخر الم�سارات هو انفجار الو�سع في انتفا�سة جديدة، اإم

اء تراكم ال�سغوط على الفل�سطينيين وانغالق االأمل باإمكان 
ّ
من دون قرار، اأي ب�سكل عفوي متدحرج جر

اإنهاء االحتالل وتحقيق الحرية واال�ستقالل. وهذا الخيار، اإن تحقق، �سيكون نتيجة خروج الو�سع عن 
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ال�سيطرة، و�سيوؤدي على االأغلب اإلى ت�سريع �سم اإ�سرائيل للمناطق التي تريدها من ال�سفة، واإلى قيامها 

باالإطاحة بال�سلطة الفل�سطينية، والتفتي�ض عن بدائل ال�ستالم المعازل الفل�سطينية المتبقية. لكن في ظل 

اندالع انتفا�سة، فاإنه �سيكون من ال�سعب على العرب االنجرار اإلى الحل االإقليمي، و�سيكون على العالم 

باأ�سره حينئذ، وفي مقدمه اإدارة ترامب التي اأ�سعلت الفتيل، التدخل الحتواء الموقف، وعندها فقط قد 

فتح الباب مجدداً الإبرام ت�سوية �سيا�سية وفق المبادىء االأ�سا�سية المقبولة لحل الدولتين.
ُ
ي

كي يت�فر الإمكان

الدولة  اإقامة  اإمكان  اإنهاء  على  والقائم  المقبل،  االأميركي  ــ  االإ�سرائيلي  المخطط  اإف�سال  يتطلب 

اإ�سرائيليًا، ومعازل  الفل�سطينية، رف�ض الفل�سطينيين تق�سيم ال�سفة اإلى مناطق ا�ستيطانية يراد �سمها 

ن�سف  من  اأقل  الفل�سطينية  ''البقايا''  تجعل  اإجراءات  وهي  اإقليميًا،  منها  للتخل�ض  �سعى 
ُ
ي فل�سطينية 

جميع  دخل 
ُ
ي كاماًل  ال�سم  ي�سبح  اأن  ا 

ّ
واإم كاماًل،  االحتالل  اإنهاء  يكون  اأن  ا 

ّ
فاإم ال�سفة.  م�ساحة 

الفل�سطينيين في الدولة الواحدة، ويكفل لهم الحقوق المت�ساوية.

اإاّل باإحداث  لن يتمكن الفل�سطينيون من تنظيم مواجهة فاعلة وناجحة للتحدي الم�سيري المقبل 

تغيير جوهري في اأو�ساعهم وفي نقاط ارتكاز عملهم. واأول ما عليهم االهتمام به هو ترميم الو�سع 

الذاتي المنهار حاليًا، والذي اإن ا�ستمر �سيودي ببقايا الم�سروع الوطني، ولذلك عليهم اإعطاء االأولوية 

والتركيز على اإعادة بعث حركتهم الوطنية التي �ساخت وتكل�ست، فتك�سبت من الوطن منا�سب ومنافع، 

االأمر الذي اأدخلها في �سراعات الم�سالح الذاتية على ال�سلطة المتداعية، واأدى اإلى اإ�سعاف الم�سلحة 

االإ�سرائيلية،  الذي ي�سب في تحقيق االأهداف  المزمن  اإنهاء االنق�سام  اأي�سًا  الوطنية الجامعة. وعليهم 

وتقديم نموذج اإيجابي في تنظيم حياتهم ال�سيا�سية والمجتمعية، يقوم على اأهمية ال�سفافية والم�ساءلة 

القناعة لدى االآخرين  اإاّل بتوفر  والمحا�سبة. فالدعم واالإ�سناد الخارجيان لن يتحققا ويكونا فاعَلين 

باأحقية الفل�سطينيين لهما. 
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يصدر قريبًا عن مؤسسة الدراسات الفلسطينية

بالدنا فلسطين 

)الجزء الثالث(

الديار النابلسية )1(

مصطفى مراد الدباغ

تقديم: وليد الخالدي
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