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كميل من�صور
ال�سيا�سة الأمريكية وامل�سار التفاو�ضي*
رافقت ت�س ّل َم دونالد ترامب مهمات الرئا�سة في الواليات المتحدة في  20كانون
ؤالت ب�ش�أن �سيا�سته المرتقبة تجاه المو�ضوع الفل�سطيني.
الثاني/يناير  ،2017ت�سا� ٌ
فعلى الرغم من تعبيره عن دعم مطلق لإ�سرائيل ،ف�إن �أ�سلوبه المتمثل في تعليقات
عفوية و�إعالنات مفاجئة و�ضع المراقبين �أمام حيرة من �أمرهم .فكيف يمكن التفكير
في �إنجاز ت�سوية فل�سطينية ــ �إ�سرائيلية تحت ت�سمية ''�صفقة الع�صر'' عندما تكون
�إ�سرائيل غير معنية بها؟ هل �ستكر�س الواليات المتحدة وقت ًا ور�صيداً لمعالجة
�ستف�ضل �إهمال المو�ضوع و�إطالق العنان لل�سيا�سات
جميع الق�ضايا التفاو�ضية� ،أم
ّ
والت�صرفات الإ�سرائيلية ،بحجة �أن المو�ضوع الفل�سطيني �أ�صبح �أمراً �إقليمي ًا
هام�شياً؟ وهل اال�ستمرارية في �سيا�سة ما �أ�صبح ُيعرف بـ ''الدولة العميقة'' �ستطغى
على ،وت�ضبط ،نزوات رئي�س عديم الخبرة في ال�سيا�سة؟ و�أخيراً هل تتوافق ال�سيا�سة
الأميركية الإقليمية ،بما فيها من تناق�ضات وتقلبات ،مع جهد متوا�صل في �سبيل
ت�سوية فل�سطينية ــ �إ�سرائيلية؟

بعد

مرور �أكثر من عام على تو ّلي
دونالد ترامب الرئا�سة في
الواليات المتحدة ،تحاول هذه المقالة
معالجة الثابت والمتغير في ال�سيا�سة
الأميركية تجاه المو�ضوع الفل�سطيني ،بما
فيها فكرة �إعادة �إحياء الم�سار التفاو�ضي
الفل�سطيني ــ الإ�سرائيلي و�شروطه و�أ�س�سه.
لي�س مو�ضوعنا هنا الديناميكيات الداخلية
في الواليات المتحدة ،وال التطورات الإقليمية

بحد ذاتها ،و�إنما �سنكتفي بمحاولة ذكر �أثر
هذه الديناميكيات والتطورات في الموقف
الأميركي كلما دعت الحاجة �إلى ذلك .ولنقل
منذ الآن �إن محاولة فهم العوامل الم�ؤثرة في
* ُق ّدمت هذه الورقة في الندوة التي نظمتها م�ؤ�س�سة
الدرا�سات الفل�سطينية في قبر�ص في  4و 5ت�شرين
الثاني/نوفمبر  ،2017بعنوان'' :الم�س�ألة الفل�سطينية
دولي ًا :قراءة في الواقع الراهن والآفاق'' ،و�س ُتن�شر �أوراق
الندوة في كتاب ي�صدر قريب ًا عن الم�ؤ�س�سة.
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هذا الموقف لن تكون ي�سيرة ،وذلك ب�سبب عدم
قدرة �أحد على التنبوء بخطوات الرئي�س
الأميركي ،وب�سبب ت�سارع التحوالت
ال�سيا�سية ــ اال�ستراتيجية على الم�ستوى
الإقليمي.
�سنتطرق �إلى موقف الواليات المتحدة من
الق�ضايا المتنازع عليها �أو ًال ،ومن الإطار
التفاو�ضي ثاني ًا.

 Iــ ق�ضايا الت�سوية الفل�سطينية ــ
ا إل�رسائيلية

كما هو معروف ،ف�إن هذه الق�ضايا ،ومنذ
انطالق مفاو�ضات الت�سوية الدائمة في �سنة
 ،1999ت�شمل الحدود والأمن ،والقد�س،
والالجئين .وقد �أ�ضيف �إليها منذ �سنة 2003
بند يتعلق بطبيعة االعتراف المتبادل بين
�إ�سرائيل ودولة فل�سطين .وبما �أنه لي�س لدينا،
حتى كتابة هذه ال�سطور� ،أجوبة قطعية معلنة
عن موقف الرئي�س الأميركي الر�سمي من كل
من هذه الق�ضايا ،ف�إن من المفيد اعتماد
قاعدة مرجعية كنقطة انطالق ،وذلك من
خالل الرجوع �إلى التوجهات التي كانت �إدارة
الرئي�س الأميركي ال�سابق باراك �أوباما قد
تو�صلت �إليها لج�سر الهوة بين الحكومة
الإ�سرائيلية برئا�سة بنيامين نتنياهو ،ومنظمة
التحرير الفل�سطينية برئا�سة محمود عبا�س.
من الممكن مث ًال �أن نجد مثل هذه القاعدة
المرجعية في مبادئ الت�سوية التي عر�ضها
وزير الخارجية جون كيري قبيل تركه
من�صبه ،وذلك في خطاب �ألقاه في  28كانون
الأول/دي�سمبر  1.2016غير �أنه ،نظراً �إلى �أن
هذه المبادىء �أتت في فترة توتر �شديد بين
الإدارة الأميركية المنتهية واليتها ،في حينه،
وحكومة نتنياهو ،ارت�أينا �أن من الأف�ضل

الرجوع �إلى م�ضمون وثيقة �أميركية تعود �إلى
�شباط/فبراير  ،2014وهي م�سودة لـ ''وثيقة
�إطار ب�ش�أن المفاو�ضات'' .فقد كان هذا الن�ص
ح�صيلة م�ساعي جون كيري مع كل من
الطرف الفل�سطيني والطرف الإ�سرائيلي (في
الواقع مع الطرف الإ�سرائيلي �أ�سا�س ًا) في ختام
الجوالت التفاو�ضية التي كان قد �أطلقها قبل
نحو �ستة �أ�شهر (نهاية تموز/يوليو .)2013
وكان وزير الخارجية الأميركي ي�أمل ب�أن
يتبع موافقة الطرفين على الوثيقة (ولو مرفقة
بتحفظات ب�ش�أن هذا البند �أو ذاك) دخولهما
في مفاو�ضات تف�صيلية من �أجل عقد معاهدة
متكاملة .و�سنتطرق فيما يلي �إلى ما ُعرف عن
المبادىء التي ت�ضمنتها الوثيقة ،و�سن�سعى
بعد ذلك لمعرفة التعديالت التي �أدخلتها �إدارة
ترامب على هذه المبادىء.

 1ــ وثيقة جون كريي

على الرغم من �أن وثيقة كيري لم ُتن�شر
بن�صها الكامل ،ف�إن �أمير تيبون ،مرا�سل
اطلع عليها في وا�شنطن
�صحيفة ''ه�آرت�س''ّ ،
بعد �أكثر من ثالثة �أعوام على �صوغها2،
وعر�ض ما جاء فيها من بنود ،مقتب�س ًا منها
تعبر ،على ما �أعتقد ،عن حقيقة ما
مقتطفات ّ
تو�صل �إليه كيري من �صيغ .ومن الجدير
ّ
بالذكر �أن ثمة ن�سختين للوثيقة :م�سودة �أولى
قر�أها كيري �أمام محمود عبا�س في باري�س
في � 17شباط/فبراير 2014؛ وم�سودة ثانية
قر�أها الرئي�س �أوباما �أمام عبا�س في وا�شطن
في � 16آذار/مار�س .وكان كيري قد و�ضع
�صيغة الم�سودة الأولى بتن�سيق كامل مع
نتنياهو ،في حين �أن التعديالت التي
ت�ضمنتها الم�سودة الثانية ُو�ضعت ،على ما
يبدو ،من دون تن�سيق م�سبق مع رئي�س
الحكومة الإ�سرائيلية .غير �أن هذه التعديالت،
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با�ستثناء م�س�ألة القد�س ،كانت تجميلية لي�س
�إلاّ  .ومن ال�ضروري �أن نالحظ �أن الرئي�س
الفل�سطيني نف�سه لم ي�ستلم �أي ن�ص مكتوب من
الم�سودتين ،ومن المعروف �أنه رف�ض كلتيهما.

�أ ــ قيام دولة فل�سطينية
لم تكن فكرة قيام دولة فل�سطينية في حال
�إنجاز اتفاق �إ�سرائيلي ــ فل�سطيني مو�ضع
تن�ص الوثيقة
ت�سا�ؤل في وثيقة كيري ،ولم ّ
على� ،أو تلمح �إلى� ،إمكان �أن تكون نتيجة
المفاو�ضات غير ذلك .فهذا المو�ضوع كان
مح�سوم ًا منذ مفاو�ضات كامب ديفيد في
تموز/يوليو  ،2000وقد �أعاد بنيامين
نتنياهو ت�أكيده في خطابه �أمام جامعة بار ــ
�إيالن في حزيران/يونيو  ،2009مع �أنه كرر
فيه �شروط �إ�سرائيل التعجيزية للموافقة على
قيام دولة فل�سطينية ،م�ضيف ًا �إليها �شروط ًا
تعجيزية �أُخرى.
ب ــ احلدود والأمن
فيما يتعلق بحدود الدولة الفل�سطينية
المزمع �إقامتها في ختام المفاو�ضات
التف�صيلية ،ف�إن وثيقة كيري ن�صت على الآتي:
''�سيتم التفاو�ض ب�ش�أن الحدود على �أ�سا�س
خطوط �سنة  ،1967مع تبادل للأرا�ضي ُي ّتفق
عليه ويجري التفاو�ض ب�ش�أن حجمه وموقعه،
وبحيث يكون لفل�سطين �إقليم قابل للحياة
تن�سجم م�ساحته مع الم�ساحة التي كانت
ت�سيطر عليها م�صر والأردن قبل  4حزيران/
يونيو  ،1967ومع توا�صل �إقليمي في ال�ضفة
الغربية� .سيحتاج الطرفان ،لدى تفاو�ضهما
ب�ش�أن الحدود� ،إلى �أن ي�أخذا بعين االعتبار
التطورات الالحقة ومتطلبات �إ�سرائيل
الأمنية3''.
من المفيد �أن نذكر هنا ر�سالة كان قد
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�س ّلمها الرئي�س جورج دبليو بو�ش �إلى رئي�س
الحكومة الإ�سرائيلية �أريئيل �شارون في
وا�شنطن في  14ني�سان�/أبريل  2004لدى
اتفاق الطرفين على خطة فك االرتباط في
قطاع غزة� ،إذ ت�ضمنت الر�سالة جملة تطمينات
�أميركية لإ�سرائيل ،و�أوردت ب�ش�أن الحدود ما
يلي:
''على �ضوء الوقائع الجديدة على الأر�ض،
بما فيها مراكز التجمعات ال�سكانية الرئي�سية
الموجودة في �إ�سرائيل ،فمن غير الواقعي �أن
نتوقع �أن تكون نتيجة المفاو�ضات النهائية
عودة كاملة �إلى خطوط الهدنة لعام 4''.1949
على الرغم من �أن م�سودة كيري ذكرت خط
�سنة  ,1967و�أوحت بنوع من التوازن فيما
يتعلق بتبادل الأرا�ضي ،ف�إن �إ�شارتها �إلى
''التطورات الالحقة'' (�أي �ضمن ًا �إلى
الم�ستعمرات) ال تمنح �أي �ضمان ب�أن
المفاو�ضات التف�صيلية التي �ستجري بعد
توقيع وثيقة الإطار لن تكون عقيمة ب�ش�أن
طبيعة وطرق احت�ساب م�ساحة الأرا�ضي التي
قد ُتعر�ض على الطرف الفل�سطيني تعوي�ض ًا
عن الكتل اال�ستيطانية المر�شحة لل�ضم �إلى
دولة �إ�سرائيل .كما توحي الإ�شارة �إلى
''متطلبات �إ�سرائيل الأمنية'' (وهذه الإ�شارة لم
تكن واردة في ر�سالة بو�ش �إلى �شارون ب�ش�أن
طرح في المحادثات
الحدود) ب�أن ما قد ُي َ
التف�صيلية لن يتعدى �سيادة فل�سطينية
منقو�صة على الحدود والمعابر والأجواء.
ومثلما هو معروف ،ف�إن المطالب الأمنية
الإ�سرائيلية ت�شتمل على وجود مواقع ع�سكرية
�إ�سرائيلية داخل الدولة الفل�سطينية (و�ضمن ًا
ممرات بين الإقليم الإ�سرائيلي وهذه المواقع)،
الأمر الذي ي�شكل تقييداً �إ�ضافي ًا لل�سيادة
وتن�ص م�سودة الإطار فيما يتعلق
الفل�سطينية.
ّ
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بهذا الأمر على �أن ان�سحاب القوات الإ�سرائيلية
�سيتم على مراحل وبالتدريج ،من دون تحديد
�أي مهلة زمنية لالن�سحاب.

ج ــ القد�س
تقول الم�سودة �إن مدينة القد�س يجب �أ ّال
ق�سم .وت�ضيف في ن�سخة �شباط/فبراير
ُت ّ
'' :2014ت�سعى �إ�سرائيل لأن تكون مدينة
القد�س معترف ًا بها دولي ًا كعا�صمتها ،وي�سعى
الفل�سطينيون لأن تكون القد�س ال�شرقية
عا�صمة دولتهم 5''.كم هي زائفة هذه الموازاة
بين الطرفين! غير �أن ن�سخة �آذار /مار�س
عدلت هذا البند و�أو�ضحت �أن على
ّ 2014
اتفاق الو�ضع النهائي �أن ين�ص على �أن تكون
''القد�س ال�شرقية بمثابة العا�صمة الفل�سطينية''.
ومع �أن هذا التعديل جاء بعد �أن رف�ض الطرف
الفل�سطيني التعامل مع الن�سخة الأولى� ،إ ّال �إنه،
كما �أ�سلفنا ،لم يتم بالتن�سيق مع �إ�سرائيل،
الأمر الذي كان يعني �أن هذه الأخيرة قد ال
تقبل به� ،أو قد ''ت�ضع'' القد�س ال�شرقية في
�ضواحي القد�س مثل �أبو دي�س.
د ــ الالجئون
فيما يتعلق بحق الالجئين في العودة �إلى
ديارهم ،ف�إن الم�سودة تن�ص على التالي�'' :إن
�إقامة دولة فل�سطينية م�ستقلة �ستمنح وطن ًا
بمن فيهم
قومي ًا لجميع الفل�سطينيينَ ،
الالجئون ،و�ست�ؤدي بالتالي �إلى �إنهاء ق�ضية
الالجئين الفل�سطينيين التاريخية ،و�إلى و�ضع
حد للتعبير عن �أي ادعاءات ناتجة من هذه
الق�ضية �ضد �إ�سرائيل ''.وت�ضيف الم�سودة �أن
ال�سماح بالدخول �إلى �إ�سرائيل ،في حاالت
�إن�سانية خا�صة�'' ،ستقرره �إ�سرائيل ،من دون
�أي التزام ،ووفق ًا لتقديرها وحدها 6''.هنا
�أي�ض ًا ،كما في مو�ضوع الحدود ،من الجدير �أن

نذكر ما جاء في ر�سالة بو�ش �إلى �شارون في
ربيع �'' :2004إن �إطار العمل الواقعي المتفق
عليه والعادل والنزيه لإيجاد حل لمو�ضوع
الالجئين الفل�سطينيين كجزء من اتفاق
المرحلة النهائية �سيحتاج �إلى �إر�سائه من
خالل �إقامة دولة فل�سطينية ،وتوطين
الالجئين الفل�سطينيين فيها بد ًال من توطينهم
في �إ�سرائيل7''.
من جهة �أُخرى ،تت�ضمن م�سودة كيري
�إ�شارة �إلى ''جهود دولية لمعالجة المطالب''
المتعلقة باليهود الذين تركوا البالد العربية،
وهذه الإ�شارة لم تكن واردة في ر�سالة بو�ش
�إلى �شارون.

هـ ــ طبيعة االعرتاف املتبادل بني الدولتني
تن�ص الوثيقة على �أن هدف المفاو�ضات
هو تحقيق ر�ؤية دولتين ل�شعبين'' :فل�سطين:
الدولة القومية لل�شعب الفل�سطيني ،و�إ�سرائيل:
الدولة القومية لل�شعب اليهودي ''.وللتخفيف
من الأثر ال�سلبي لهذا الن�ص في الطرف
الفل�سطيني ،ت�ضيف الم�سودة �أن هذه الر�ؤية
تترافق مع ''حقوق مت�ساوية كاملة ومن دون
تمييز �ضد �أي فرد من �أي جماعة �إثنية �أو
دينية8''.

 2ــ �أبعاد وثيقة جون كريي

تت�ضمن وثيقة كيري �إيماءتين �إيجابيتين
ال غير في اتجاه موقف منظمة التحرير
الر�سمي :الإ�شارة �إلى خطوط  ،1967و�إلى
القد�س ال�شرقية كعا�صمة الدولة الفل�سطينية.
وقد �أو�ضحنا �أعاله �ضعف هاتين الإيجابيتين
من حيث �صدقيتهما �أو قابليتهما للتنفيذ.
والأمر الأكثر خطورة من ذلك هو �أنه جرى
ت�سويقهما كجزء من رزمة تت�ضمن تنازالت
�صريحة وبعيدة الأثر ،مثل �شطب حق العودة
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لالجئين الفل�سطينيين� ،أو االعتراف ب�إ�سرائيل
ب�صفتها الدولة القومية لل�شعب اليهودي .ومن
الالفت للنظر �أن كيري منح الجانب
الإ�سرائيلي في ن�ص ُيفتر�ض �أن يكون ن�ص ًا
�أميركي ًا ــ �إ�سرائيلي ًا ــ فل�سطيني ًا م�شترك ًا ما لم
يمنحه الرئي�س بو�ش ل�شارون في ن�ص ثنائي
�أميركي ــ �إ�سرائيلي ،وذلك في مو�ضوعين:
تحديد حدود الدولة الفل�سطينية انطالق ًا من
متطلبات �إ�سرائيل الأمنية؛ الإ�شارة �إلى م�س�ألة
اليهود الذين تركوا البالد العربية كما لو �أنها
موازية لق�ضية الالجئين الفل�سطينيين.
من ال�ضروري �أخيراً �أن ن�سجل �أن وثيقة
كيري لم تت�ضمن �أي ذكر لتجميد الن�شاط
اال�ستيطاني فور �إطالق المفاو�ضات
التف�صيلية �سوى بالن�ص على �أن الطرفين
''�سيبذالن ق�صارى جهدهما للح�ؤول دون
تدهور الجو 9''.وكما كانت الحال منذ توقيع
اتفاقية �إعالن المبادىء في �أيلول� /سبتمبر
 ،1993ف�إن الرف�ض الإ�سرائيلي لتجميد
الن�شاط اال�ستيطاني (وكذلك الدعم الفعلي
الأميركي لهذا الرف�ض) ظل على حاله ،وا�ستمر
ك�سيف م�سلط على الطرف الفل�سطيني من �أجل
�إرغامه على �أن يختار � ّإما الر�ضوخ لل�شروط
الإ�سرائيلية ــ الأميركية ،و� ّإما م�شاهدة �أر�ضه
ق�ضم ب�شكل ثابت ومتوا�صل.
ُت َ

 3ــ �إدارة ترامب وق�ضايا الت�سوية

�إذا كان ما �سبق يمثل موقف �إدارة اع ُتبرت
معادية لبنيامين نتنياهو ،فما ع�ساه يكون
موقف �إدارة جديدة ي�شارك جناحاها،
القريبان من رئي�س الحكومة الإ�سرائيلية ،في
�صنع القرار في وا�شنطن .فمن جهة ،هناك
الرئي�س ترامب نف�سه وم�ساعدوه ال�شخ�صيون،
وخ�صو�ص ًا جاريد كو�شنير� ،صهره وم�ست�شاره
لعملية ال�سالم الفل�سطينية ــ الإ�سرائيلية،
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وجي�سون غرينبالت ،الم�ست�شار القانوني
لمجموعة ترامب للأعمال �سابق ًا وممثله
الخا�ص للمفاو�ضات الدولية .ومن جهة
�أُخرى ،نجد �أن الذين يحتلون المنا�صب
الر�سمية العليا في �إدارته هم من المحافظين
الداعمين ب�شدة لحكومة نتنياهو ،وال �سيما �أن
وتيرة التغييرات المتالحقة في التعيينات
�أو�صلت �أمثال مايك بومبيو �إلى من�صب وزير
خارجية ،وجون بولتون �إلى من�صب م�ست�شار
الرئي�س للأمن القومي في ربيع �سنة .2018
�سنحاول فيما يلي ا�ستك�شاف ما �أحدثته
�إدارة ترامب من تغييرات في موقف وا�شنطن
تجاه الق�ضايا التفاو�ضية ،وفي �سلوكها
العملي تجاه م�سائل تجحف في كيفية ت�سوية
هذه الق�ضايا م�ستقب ًال.
بالن�سبة �إلى الق�ضايا التفاو�ضية نف�سها،
لم نعثر ،حتى كتابة هذه ال�سطور ،على مواقف
ر�سمية من كل منها ،ولذلك �سن�ستعين ،بين
م�صادر �أُخرى ،بالتقرير الذي قدمه �صائب
عريقات ،رئي�س دائرة �ش�ؤون المفاو�ضات،
�أمام المجل�س المركزي الفل�سطيني في رام
اللـه ،في  14كانون الثاني/يناير  .2018وقد
ت�ضمن التقرير نتائج االت�صاالت الدبلوما�سية
التي �شارك فيها الرئي�س الفل�سطيني ،بما فيها
الفهم الفل�سطيني القتراحات جاريد كو�شنير
وجي�سون غرينبالت (وما يمكن ت�سميته �أفكار
كو�شنير ــ غرينبالت).

�أ ــ قيام دولة فل�سطينية
مع تو ّلي دونالد ترامب الرئا�سة ،لم يعد
قيام دولة فل�سطينية من الم�سلمات .فكلنا
نذكر ت�صريحه في �شباط/فبراير  2017خالل
م�ؤتمر �صحافي م�شترك مع نتنياهو�'' :أتطلع
�إلى دولتين و�إلى دولة واحدة ،ويروقني الحل
الذي يروق لكال الطرفين ...يمكنني التعاي�ش
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مع �أي منهما ''.ماذا يعني هذا الموقف؟ هل
من الممكن ت�صور مفاو�ضات فل�سطينية ــ
�إ�سرائيلية ال ت�ؤدي في ختامها �إلى قيام دولة
فل�سطينية تعترف بها الواليات المتحدة
و�إ�سرائيل؟ ال �أعتقد �أن �أي نجاح لمفاو�ضات
جدية بين منظمة التحرير والحكومة
الإ�سرائيلية يمكن �أن ي�ؤدي �إلى اتفاق على غير
ذلك� ،إنما كالم الرئي�س الأميركي يعني �أن
الطرف الإ�سرائيلي �سيجد فيه ما ي�سمح له
برفع �سقف مطالبه في مقابل موافقته على
قيام الدولة الفل�سطينية.

ب ــ احلدود والأمن
لي�س من المعروف ما �إذا كان المقترح
الأميركي �سيت�ضمن مبد�أ تبادل الأرا�ضي على
�أ�سا�س احت�ساب م�ساحة ال�ضفة الغربية قبل
لمحت وثيقة
احتاللها في �سنة  ،1967مثلما ّ
كيري .لكن يبدو ،ا�ستناداً �إلى تقرير عريقات،
�أن �أفكار كو�شنير ــ غرينبالت تتفادى طرح
مبادىء الحدود النهائية ،وتقترح خطوات
و�إجراءات يمكن تنفيذها ب�سرعة:
ــ تعلن الواليات المتحدة في وقت مبكر
موافقتها على �ضم كتل ا�ستيطانية �إلى
�إ�سرائيل بما قد يمثل  %10من م�ساحة ال�ضفة
الغربية (من دون تو�ضيح كيفية احت�ساب
الن�سبة).
ــ تن�سحب القوات الإ�سرائيلية من بع�ض
المناطق الم�صنفة ''ج'' كي ت�ضاف �إلى
المناطق الم�صنفة ''�أ'' و''ب'' ،وذلك بالتدريج،
بح�سب ''الأداء الفل�سطيني'' ومن دون ذكر
مواعيد محددة.
ــ ُتع َلن دولة فل�سطين �ضمن الحدود التي
تمار�س فيها ال�سلطة الفل�سطينية �صالحياتها.
ــ تبقى القوات الع�سكرية الإ�سرائيلية
متمركزة على الجبال الو�سطى وعلى طول نهر

الأردن ،بينما تبقى الدولة الفل�سطينية منزوعة
ال�سالح.
ــ تبقى المياه الإقليمية والأجواء تحت
�سيطرة �إ�سرائيل.
ــ تحتفظ �إ�سرائيل بال�صالحيات الأمنية
ال�شمولية من �أجل مواجهة حاالت الطوارىء.
ــ يقام تعاون �أمني ي�شمل الدولتين وم�صر
والأردن والواليات المتحدة و�أي دولة �أُخرى
ترغب في الم�شاركة.
ــ ت�شارك الدولة الفل�سطينية في �إدارة
المعابر الدولية ،وتحتفظ �إ�سرائيل فيها
بال�صالحية الأمنية ال�شمولية.
ــ توفر �إ�سرائيل تحت �سيادتها ممراً �آمن ًا
بين ال�ضفة الغربية وقطاع غزة.
ــ يوافق الطرفان على �أن ر�سم الحدود
النهائية للدولة الفل�سطينية �سيتم في مرحلة
الحقة �ضمن جدول زمني محدد.
من الوا�ضح �أن هذا الت�صور الأميركي� ،إذا
م ّثل فع ًال ما قد ُيطرح عند �إعالن م�شروع
يدعي �إ�ضفاء ت�سمية
كو�شنير ــ غرينبالتّ ،
''دولة'' على المناطق التي تقع تحت والية
ال�سلطة الفل�سطينية والمناطق التي �ست�ضاف
�إليها ،مع �أن القيود الذي يفر�ضها على
�صالحيات هذه الدولة تعني من الناحية
العملية ،ا�ستمرار الحكم الذاتي الفل�سطيني
لي�س �إ ّال .وفي مقابل هذه الت�سمية الفارغة من
الم�ضمون ،يمنح �إ�سرائيل ما لم يمنحه �إياها
اتفاق �أو�سلو ،وهو ال�ضم المبكر لجزء من
ال�ضفة الغربية �إلى ال�سيادة الإ�سرائيليةّ � .أما
تحول �إلى ال�سلطة
�أجزاء المنطقة ''ج'' التي ال َّ
الفل�سطينية وال �إلى ال�سيادة الإ�سرائيلية،
ف�ستبقى م�صنفة كذلك �إلى �أجل غير م�سمى� ،أي
�ستبقى عملي ًا تحت ال�سيطرة الإ�سرائيلية .فهل
يعني ذلك �أن الت�صور الأميركي يتطلع عملي ًا
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�إلى دولة فل�سطينية يكون مركزها قطاع غزة
(بعد �إ�سقاط حكومة ''حما�س'') ،وتجريده من
ال�سالح ،وتكون �أجزاء ال�ضفة الغربية تابعة
لها وواقعة في الوقت ذاته تحت المظلة
الإ�سرائيلية؟
� ّأما �سلوك �إدارة ترامب تجاه ما من �ش�أنه
الت�أثير في التفاو�ض ب�ش�أن الحدود� ،أعني
تجاه اال�ستيطان اليهودي في ال�ضفة الغربية،
مما كانت
فكان �أكثر مرونة تجاه �إ�سرائيل ّ
تعلنه �إدارة �أوباما .فبينما كانت هذه الأخيرة
تدعو �إلى تجميد الن�شاط اال�ستيطاني ،اكتفت
الإدارة الجديدة بالقول �إن بناء م�ستعمرات
جديدة� ،أو تو�سيع الم�ستعمرات الموجودة بما
يتخطى حدودها الحالية ،ال ي�ساعدان في
تحقيق ال�سالم .حتى �إن ت�صريح ًا للبيت
الأبي�ض في  10ت�شرين الأول�/أكتوبر 2017
لم يتردد في �أن ي�شمت بالإدارات الأميركية
ال�سابقة بالقول �إن ''المطالب ال�سابقة بتجميد
اال�ستيطان لم ت�ساعد في دفع محادثات
ال�سالم قدم ًا'' ،الأمر الذي يعني �ضمن ًا �أن
الإدارة الجديدة تنوي مواءمة �أقوالها مع
�أفعالها ،بخالف الإدارات المتعاقبة التي
غ�ضت النظر عملي ًا عن الممار�سات
ّ
اال�ستيطانية الإ�سرائيلية .على �أي حال� ،شهدت
�سنة �( 2017أي بما ي�شمل فترة الأ�شهر الأحد
ع�شر الأولى من والية ترامب) زيادة ملحوظة
في عدد الوحدات ال�سكنية التي تم التخطيط
لها� ،إذ بلغ العدد  6742وحدة في مقابل
 2629وحدة في �سنة  10،2016الأمر الذي
ي�شير �إلى �شعور الإ�سرائيليين ب�أنهم باتوا
يتمتعون بدعم �ضمني من الإدارة الأميركية،
وخ�صو�ص ًا �أن  %66من الوحدات المخطط لها
تخ�ص الم�ستعمرات التي تقع خارج الكتل
اال�ستيطانية.
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ج ــ القد�س
خالل حملته االنتخابية ،وبعد تجاهل
المو�ضوع� ،أخذ المر�شح دونالد ترامب يعلن
ابتداء من كانون الثاني/يناير � ،2016أنه
�سينقل ال�سفارة الأميركية في �إ�سرائيل من تل
�أبيب �إلى القد�س في حال فوزه .وفي خطاب
�ألقاه �أمام �أع�ضاء اللوبي اليهودي الأميركي
�إيباك في � 21آذار/مار�س  ،2016قال ترامب:
''�سننقل ال�سفارة الأميركية �إلى العا�صمة
الأبدية لل�شعب اليهودي ،القد�س ''.غير �أنه ،بعد
توليه الرئا�سة ،بدا ك�أنه يتردد� ،أو على الأقل
ينتظر اللحظة المالئمة للقيام بهذه الخطوة.
ثم ،في  6كانون الأول/دي�سمبر  ،2017فاج�أ
العالم ب�إعالنه اعتراف الواليات المتحدة
الر�سمي بالقد�س عا�صمة دولة �إ�سرائيل11.
ومن الجدير مالحظة �أن الرئي�س الأميركي
ق�سم الخطوة الأميركية �إلى
بقراره هذا ّ
�إجراءين :الأول االعتراف ،والثاني النقل
الفعلي ،في حين �أن ''قانون �سفارة القد�س''
أقره في
الذي كان الكونغر�س الأميركي قد � ّ
ين�ص �إ ّال على �إجراء موحد.
�سنة  1995لم ّ
ولعل الرئي�س �أراد بهذه التجزئة تخفيف
عنفوان االحتجاجات المتوقعة ،ثم
امت�صا�صها ،تمهيداً الختيار التوقيت المالئم
للقيام بالنقل الفعلي لل�سفارة.
�صرح في
على �أي حال ،مع �أن ترامب ّ
خطابه �أن لي�س للواليات المتحدة موقف من
حدود القد�س الواقعة تحت ال�سيادة
الإ�سرائيلية ،و�أن هذا الأمر متروك لمفاو�ضات
الو�ضع النهائي� ،إ ّال �إنه ذكر القد�س الإ�سرائيلية
كـ ''المكان حيث ي�صلي اليهود عند الحائط
الغربي ،وحيث يمر الم�سيحيون بمحطات
ال�صليب ،وحيث ي�صلي الم�سلمون في الم�سجد
الأق�صى ''.بكالم �آخر ،و�صف الرئي�س الأميركي
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البلدة القديمة كما لو �أنها جزء من القد�س
الواقعة تحت ال�سيادة الإ�سرائيلية .وهنا يبرز
ال�س�ؤال :هل ثمة ما يمكن التفاو�ض ب�ش�أنه
فيما يتعلق بالقد�س عندما ي�ضع ''الو�سيط''
الأميركي قلب القد�س المحتلة منذ �سنة 1967
�ضمن العا�صمة الإ�سرائيلية؟ والجواب عند
ترامب نف�سه .فخالف ًا لما كان قد �أعلنه في 6
كانون الأول/دي�سمبر  2017ب�ش�أن تحديد
حدود القد�س ك�إحدى ق�ضايا مفاو�ضات
الو�ضع الدائم ،ف�إنه تباهى في  25كانون
الثاني/يناير  2018ب�أنه �سحب مو�ضوع
القد�س من طاولة المفاو�ضات .وهذا الموقف
ي�شكل انتهاك ًا �صريح ًا من طرف ال�شاهد
الأميركي لإعالن المبادىء الفل�سطيني ــ
الإ�سرائيلي المو ّقع في حديقة البيت الأبي�ض
في �أيلول�/سبتمبر  ،1993والذي �أ�شار �إلى
القد�س ك�إحدى ق�ضايا مفاو�ضات الو�ضع
النهائي (المادة  ،5الفقرة .)3
ولمزيد من ت�أكيد الموقف الأميركي من
القد�س ،ف�إن من ال�ضروري الرجوع �إلى خطاب
محمود عبا�س �أمام اجتماع المجل�س المركزي
لمنظمة التحرير الفل�سطينية في  14كانون
�صرح الرئي�س
الثاني/يناير � .2018إذ ّ
الفل�سطيني ب�أن المعرو�ض على الجانب
الفل�سطيني هو �أن تكون بلدة �أبو دي�س في
�ضواحي القد�س عا�صمة الدولة الفل�سطينية،
م�ؤكداً بذلك ما كانت و�سائل الإعالم قد
تناقلته في �إثر اجتماعه بمحمد بن �سلمان،
ولي عهد المملكة العربية ال�سعودية ،في 7
ت�شرين الثاني/نوفمبر .2017

د ــ الالجئون
في  16كانون الثاني/يناير  ،2018اتخذ
الرئي�س الأميركي قراراً بحجب مبلغ 65
مليون دوالر (من �أ�صل دفعة �أولى متوجبة

تبلغ  125مليون دوالر) عن وكالة الأمم
المتحدة لغوث وت�شغيل الالجئين الفل�سطينيين
في ال�شرق الأدنى (الأونروا) .وفي  24ني�سان/
�أبريل� ،أفاد مفو�ض الوكالة العام ب�أن الرئي�س
الأميركي دونالد ترامب حجب تموي ًال قدره
 305ماليين دوالر� ،أي �أكثر كثيراً من المبلغ
المذكور في كانون الثاني/يناير .وعليه،
تكون الواليات المتحدة قد قررت تخفي�ض
م�ساهمتها ل�سنة � 2018إلى  60مليون دوالر
فقط من �أ�صل  365مليون وعدت بتقديمها12.
وهذا الت�صرف ي�شير �إلى �أن الرئي�س الأميركي
قد يتب ّنى منحى م�شابه ًا لقراره ب�ش�أن القد�س،
وهو �إخراج ق�ضية حق العودة من جدول
�أعمال المفاو�ضات .فالقرار لم يكن ذا بعد
مالي فقط ،بل �إنه �أتى �أي�ض ًا بحجة معاقبة
القيادة الفل�سطينية على تجميد ات�صاالتها
بالإدارة الأميركية بعد قرار االعتراف بالقد�س
عا�صمة �إ�سرائيل ،وعلى خلفية حملة
مت�صاعدة في الكونغر�س ومن �أو�ساط
محافظة م�ؤيدة لإ�سرائيل �ضد الأونروا .فهذه
الحملة �أخذت على الوكالة :منحها �أبناء
و�أحفاد الجئي � 1948صفة الالجئين ،وهو
الأمر الذي يرى ه�ؤالء �أنه �ساهم في ديمومة
الم�شكلة وديمومة الوكالة نف�سها؛ �سوء �إدارتها
المزعوم ،و�سماحها للعاملين فيها ــ من
موظفين ومع ّلمين ــ بمعاداة �إ�سرائيل وزرع
فكر معاداة �إ�سرائيل لدى الجيل النا�شىء في
مدار�سها ،وكذلك تغا�ضيها عن الذين
مقارها وت�سهيالتها للقيام بما
ي�ستعملون ّ
يو�صف بـ ''�أعمال �إرهابية''.
لقد كانت الأونروا منذ ن�ش�أتها �إلى يومنا
هذا تعبيراً ،ولو ناق�ص ًا ،عن م�س�ؤولية المجتمع
الدولي والأمم المتحدة تجاه ما ح ّل بفل�سطين.
نذكر ب�أن الجمعية العامة
ومن المفيد هنا �أن ّ
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للأمم المتحدة �أدخلت منذ �سنة  2002فقرة
�إ�ضافية على قرارها ال�سنوي المتعلق بوكالة
تن�ص على �ضرورة ا�ستمرار �أعمالها
الغوثّ ،
''ريثما يتم التو�صل �إلى حل عادل لق�ضية
الالجئين الفل�سطينيين 13''.ومن المالحظ �أن
الواليات المتحدة امتنعت حتى �سنة 2017
من الت�صويت على القرار المتكرر �سنوي ًا ،في
حين �أن �إ�سرائيل هي الدولة الوحيدة التي
ت�صوت �ضده .فهل ي�شكل حجب جزء من
ّ
التمويل الأميركي للوكالة ،والحملة في
الكونغر�س �ضد هذه الأخيرة ،خطوة نحو
التحاق ترامب بنموذج الت�صويت الإ�سرائيلي؟
مهما يكن من �أمر ،ف�إن تقرير �صائب
عريقات �أمام المجل�س المركزي ي�شير �إلى �أن
�أفكار كو�شنير ــ غرينبالت تتحدث عن ''حل
عادل لق�ضية الالجئين من خالل دولة
فل�سطين'' ،من دون �أي تف�صيل �آخر.

هـ ــ طبيعة االعرتاف املتبادل بني الدولتني
لعل ترامب �أكثر من �أي رئي�س �أميركي
�سابق� ،شدد على العالقة بين دولة �إ�سرائيل
وال�شعب اليهودي ،كما لو �أن العبارتين
مت�ساويتان .ففي زيارته لإ�سرائيل في �أيار/
�صرح الرئي�س الأميركي في
مايو ّ ،2017
''متحف �إ�سرائيل'' في القد�س قائ ًال�'' :أقف في
رهبة �أمام �إنجازات ال�شعب اليهودي ،و�أنا
�ألتزم بالوعد التالي �أمامكم� :ستقف �إدارتي
دائم ًا مع �إ�سرائيل''.
على �أي حال ،ي�ؤكد تقرير عريقات ما كان
قد جاء في وثيقة كيري الآنفة الذكر بالن�سبة
�إلى طبيعة االعتراف المتبادل بين الدولتين.
فبح�سب التقرير ،ف�إن �أفكار كو�شنير ــ
غرينبالت تت�ضمن ما يلي:
ــ تعترف دول العالم بدولة �إ�سرائيل كوطن
قومي لل�شعب اليهودي.
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ــ تعترف دول العالم بدولة فل�سطين كوطن
قومي لل�شعب الفل�سطيني.
من نافل القول �إن ك ًال من المقولتين
يت�ضمن تناز ًال فل�سطيني ًا جوهري ًا .فالمقولة
الأولى تعني بمفعول رجعي �أن الأر�ض التي
تفر�ض �إ�سرائيل �سيادتها عليها لم تكن جزءاً
من الوطن الفل�سطيني ،و�أن الفل�سطينيين الذين
يقطنون في �إ�سرائيل اليوم غرباء في وطن
غيرهم ،و�أن �أرا�ضي من ال�ضفة الغربية ،بما
تدعي �إ�سرائيل
فيها القد�س ال�شرقية ،والتي ّ
�ضمها �إليها (ما�ضي ًا وحا�ضراً وم�ستقب ًال)،
تخ�ص الوطن القومي لل�شعب اليهوديّ � .أما
المقولة الثانية ،فتعني �أن الوطن القومي
مما لم ت�ضمه
الفل�سطيني ما هو �إ ّال ما تب ّقى ّ
�إ�سرائيل �إليها ،و�أن الفل�سطينيين الذين لج�أوا
عام النكبة �إلى ال�ضفة الغربية وقطاع غزة
والدول المجاورة لي�س لهم حق العودة �إلى
ديارهم وقراهم.
من غير الوا�ضح ما �إذا كان �إيراد
المقولتين في �أفكار كو�شنير ــ غرينبالت يعني
توافق ًا �أميركي ًا ــ �إ�سرائيلي ًا على �أنهما ي�شكالن
�شرطين م�سبقين يتوجب على الجانب
َ
الفل�سطيني القبول بهما قبل البدء
بالمفاو�ضات التف�صيلية (ب�ش�أن الحدود مث ًال)،
�أم �أنهما مرتبطان بخطوة �إ�سرائيلية مقابلة.
ففي وثيقة كيري ،بدا االعتراف ب�إ�سرائيل
كدولة يهودية كما لو �أنه الثمن الذي يتوجب
على الطرف الفل�سطيني �أن يدفعه للح�صول
على موافقة �إ�سرائيل بت�ضمين الوثيقة �إ�شارة
�إلى حدود �سنة .1967

 IIــ الإطار التفاو�ضي الإقليمي

تلم�س مالمح موقف �إدارة ترامب من
بعد ّ
الق�ضايا التي ت�شكل النقاط الرئي�سية في

036

جملة الدراسات الفلسطينية 115

صيف 2018

جدول �أعمال �أي مفاو�ضات لت�سوية
فل�سطينية ــ �إ�سرائيلية ،يت�ساءل المرء عن
عبر عنها الرئي�س
م�صدر الثقة بالنف�س التي ّ
الأميركي مراراً بزعمه القدرة على �إنجاز
''�صفقة الع�صر'' .كيف يمكن التو�صل �إلى
ت�سوية مع الطرف الفل�سطيني ،في الوقت الذي
يميل الموقف الأميركي من الق�ضايا
التفاو�ضية �إلى م�صلحة �إ�سرائيل �أكثر من �أي
وقت م�ضى؟ من جهة �أُخرى ،ال يمكن �إنكار
الجهد الذي يقوده الثنائي كو�شنير ــ
غرينبالت ب�ش�أن المو�ضوع الفل�سطيني ــ
الإ�سرائيلي ،لكن ال�س�ؤال الذي يطرح نف�سه هو:
لب هذا الجهد؟
ما هو ّ
�سنرى فيما يلي كيف �أن هذا الجهد من�صب
�أ�سا�س ًا على �إن�شاء ترتيب ا�ستراتيجي �إقليمي
من خالل �إقامة �إطار تفاو�ضي �إقليمي.
و�سنتوقف عند موقف كل من م�صر وال�سعودية
من جهة ،و�إ�سرائيل ومنظمة التحرير
الفل�سطينية من جهة �أُخرى ،من الإطار
الإقليمي المفتر�ض �إن�شا�ؤه.

 1ــ هدف ا إلطار التفاو�ضي
لب الجهد الأميركي لي�س من�صب ًا على
�إن ّ
�إيجاد حلول للق�ضايا التفاو�ضية كهدف بحد
ذاته ،و�إنما على �إقامة ترتيب �إقليمي ي�ضم
�إ�سرائيل ،والمملكة العربية ال�سعودية ،ودولة
الإمارات العربية المتحدة ،وم�صر ،و�إلى حد
معين الأردن .وما االهتمام الأميركي
بالق�ضايا التفاو�ضية �إ ّال �أداة في �سبيل �إقامة
ترتيب �إقليمي يكون قادراً على مواجهة النفوذ
الإيراني في المنطقة .و�إذا كان الأمر كذلك،
فالمطلوب هو جعل الدول العربية المعنية
ت�ضغط على الطرف الفل�سطيني للقبول بما
ُيعر�ض عليه ،وتجيير �أي �إنجاز فل�سطيني ــ
�إ�سرائيلي كمبرر ي�سمح لها باالنخراط في

الترتيب الإقليمي العربي ــ الإ�سرائيلي .ولي�س
من المبالغة القول �إن من �ش�أن هذا التوجه �أن
ي�ؤدي �إلى تهمي�ش الفل�سطينيين كفاعل يقرر
م�صيره بنف�سه.
من ال�ضروري الت�شديد على �أن اال�ستعانة
الأميركية بالدول العربية ك�أداة لل�ضغط على
القيادة الفل�سطينية في المو�ضوعات
التفاو�ضية الفل�سطينية ــ الإ�سرائيلية لي�س
جديداً .فمنذ توقيع �إعالن المبادىء في
�أيلول�/سبتمبر  ،1993كان الأميركيون
يلج�أون �إلى م�صر �أو الأردن لل�ضغط من �أجل
تليين الموقف الفل�سطيني من هذا المو�ضوع
التفاو�ضي �أو ذاك .كما �أن وا�شنطن ا�ستغلت
�إعالن ''مبادرة ال�سالم العربية'' في بيروت في
لح�ض دول الخليج العربية
�آذار/مار�س 2002
ّ
على اتخاذ خطوات تطبيعية تجاه �إ�سرائيل.
فمث ًال ،بعد �أن قررت القمة العربية التي ُعقدت
في الريا�ض في � 29آذار/مار�س  2007تفعيل
المبادرة ،دعا الرئي�س جورج دبليو بو�ش في
 16تموز/يوليو التالي �إلى عقد م�ؤتمر دولي
(عقد في
لإحياء محادثات الو�ضع النهائي ُ
�أنابولي�س في نهاية ت�شرين الثاني/نوفمبر)،
و�أرفق دعوته بمطالبة الدول العربية ب�أن
تقوم بـ ''البناء على'' مبادرة ال�سالم العربية
من خالل اعتماد الخطوات التالية�'' :إنهاء
الخرافة التي تقول �إن �إ�سرائيل غير موجودة،
ووقف التحري�ض على الكراهية في و�سائل
الإعالم الر�سمية ،و�إر�سال زوار على م�ستوى
الوزراء �إلى �إ�سرائيل14''.
ثمة منا�سبة �أُخرى ال تقل داللة ب�ش�أن
العالقة بين المفاو�ضات الفل�سطينية ــ
المرجو �أميركي ًا
الإ�سرائيلية وال�ضغط العربي
ّ
و�إ�سرائيلي ًا ،وهي تعود �إلى فترة �أقرب �إلينا.
ففي � 21شباط/فبراير  ،2016بادر جون
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كيري �إلى دعوة الملك الأردني عبد اللـه،
والرئي�س الم�صري عبد الفتاح ال�سي�سي،
وبنيامين نتنياهو �إلى اجتماع �سري في
دع الرئي�س الفل�سطيني محمود
العقبة .لم ُي َ
عبا�س �إلى االجتماع ،مع �أن كيري �أفاده علم ًا
به م�سبق ًا .كان هدف كيري الح�صول على
موافقة المجتمعين على خطة ت�شكل ما يمكن
اعتباره �إعادة �صوغ لبنود وثيقة كيري ل�سنة
 2014والمعرو�ضة �أعاله ،ما عدا ربما �إ�ضافة
جملة ت�شير �إلى ''تنفيذ ر�ؤية قرار ( 181قرار
التق�سيم ل�سنة  ،'')1947بحجة �أن القرار
يق�ضي ب�إن�شاء دولتين ل�شعبين ،دولة يهودية
ودولة عربية 15.وبينما بدا �أن الزعيمين
العربيين م�ستعدان للموافقة على الخطة ،ف�إن
نتنياهو امتنع من �إعطاء رده عليها بالإيجاب
�أو الرف�ض ،مثيراً تحفظات عليها ،و�شارح ًا �أن
المبادىء المذكورة في الخطة مف�صلة �أكثر
من الالزم.
غير �أن من الالفت للنظر فيما يتعلق
بالإطار الإقليمي الذي نحن في �صدده هنا،
�أن رئي�س الحكومة الإ�سرائيلية قام بدوره في
االجتماع نف�سه بتقديم خطة ذات خم�س
نقاط 16،هي التالية:
�أ ــ توافق �إ�سرائيل على عملية بناء
''�ضخمة'' ،وعلى م�شاريع اقت�صادية
للفل�سطينيين في المنطقة ''ج'' في ال�ضفة
الغربية ،وعلى م�شاريع بنية تحتية في غزة.
ب ــ تقوم �إ�سرائيل بالإ�شارة �إيجابي ًا وعلن ًا
وتعبر عن
�إلى مبادرة ال�سالم العربيةّ ،
ا�ستعدادها لمناق�شة بنودها مع الدول العربية.
ج ــ تدعم الدول العربية مبادرة �سالم
�إقليمية ،بما يت�ضمن عقد قمة علنية بم�شاركة
الم�س�ؤولين الرئي�سيين في ال�سعودية والإمارات
ودول �س ّنية �أُخرى ونتنياهو نف�سه.
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د ــ توافق الواليات الأميركية على البناء
في الكتل اال�ستيطانية الكبيرة في مقابل
تجميد البناء في الم�ستعمرات المعزولة.
هـ ــ تلتزم الواليات المتحدة ب�إحباط �أي
تحرك �ضد �إ�سرائيل في م�ؤ�س�سات الأمم
المتحدة.
كما هو وا�ضح ،لم تكن خطة نتنياهو �سوى
�إطار �إقليمي خالٍ من �أي م�ضمون �إيجابي
فيما يتعلق بالمو�ضوع الفل�سطيني (�أكان ذلك
بالن�سبة �إلى قيام الدولة الفل�سطينية� ،أو
الحدود� ،أو القد�س)� ،إ ّال �إنه مليء بعدد من
المكا�سب الإ�سرائيلية المحتملة ،مثل� :إقامة
عالقات علنية مع دول الخليج؛ موا�صلة
الن�شاط اال�ستيطاني؛ تحييد المبادرات
الفل�سطينية على ال�ساحة الدولية .وقد يكون
الترتيب الإقليمي الذي تهيئه الإدارة الأميركية
مطابق ًا لخطة نتنياهو ذات النقاط الخم�س مع
بع�ض التح�سينات ال�سطحية ،فعندما طرح
رئي�س الحكومة الإ�سرائيلية خطته �أمام
زعيمي م�صر والأردن في �شباط/فبراير
َ
 ،2016لم تكن الخطة قابلة للموافقة من
جانبهما� ،إ ّال �إن الظروف الإقليمية تغيرت منذ
ذلك الحين :فقد توثقت العالقات الأميركية
بكل من ال�سعودية و�إ�سرائيل ،ونوع ًا ما مع
م�صر ،ب�شكل ملمو�س فور ت�سلم الرئي�س ترامب
زمام الحكم و�إدانته اتفاقية فيينا ب�ش�أن
الم�شروع النووي الإيراني (المو ّقع في تموز/
وتر�سخ النفوذ الإيراني في
يوليو ،)2015
َّ
�سورية بهدف �إنقاذ النظام ال�سوري بف�ضل
التدخل الع�سكري الرو�سي ،وتفاقم �شعور كل
من ال�سعودية و�إ�سرائيل بالخطر الإيراني،
بينما �شهدت مكانة القيادة الفل�سطينية مزيداً
من التدهور داخلي ًا وعربي ًا.
وفي اعتقادي ،ف�إن الإطار الإقليمي الذي
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يطرحه مندوبو الرئي�س الأميركي �أمام
الم�س�ؤولين في ال�سعودية وم�صر ،من المرجح
�أن يت�ضمن مزيج ًا من نقاط بع�ضها مقتطف
من وثيقة كيري (�أي �أفكار ت�سووية ب�ش�أن
ق�ضايا تفاو�ضية فل�سطينية ــ �إ�سرائيلية)،
وبع�ضها الآخر م�ستخرج من خطة نتنياهو
(�أي مجرد ترتيب �إقليمي خالٍ من �أي م�ضمون
ب�ش�أن الق�ضايا التفاو�ضية الفل�سطينية ــ
الإ�سرائيلية) .وال�س�ؤال الذي ال بد من �أن
نطرحه هو� :إلى �أي درجة ي�سعى محاورو
وا�شنطن العرب لإغناء م�شروع �أميركي
محتمل ،ب�أفكار جوهرية داعمة للموقف
التفاو�ضي الفل�سطيني في مقابل اندماجهم
في الترتيب الإقليمي المقترح؟
تتطلب الإجابة عن هذا ال�س�ؤال التوقف عند
كل من م�صر وال�سعودية.

 2ــ ال إطار الإقليمي وم�رص وال�سعودية
لنبد�أ �أو ًال بم�صر .م�صر لي�ست بحاجة �إلى
�إقامة الترتيب الإقليمي ،فهي �أ�ص ًال تتمتع
بعالقة وثيقة مع الأطراف المر�شحة لالنتماء
�إليه :مع ال�سعودية والإمارات ب�سبب الموقف
الم�شترك من حركة الإخوان الم�سلمين
وحاجتها �إلى دعمهما المالي؛ مع �إ�سرائيل
ب�سبب معاهدة ال�سالم ل�سنة  1979وحاجتها
�إلى التعاون الأمني في �سيناء وب�ش�أن قطاع
غزة؛ مع الواليات المتحدة ب�سبب الحاجة �إلى
الم�ساعدة الأميركية ،مع تغا�ضي �إدارة ترامب
عن مجريات ال�سيا�سة الداخلية الم�صرية .لكن
ما يميز م�صر من ال�شركاء الآخرين هو
اعتبارها �أن الخطر الأمني يكمن في تركيا
�أكثر منه في �إيران.
�إزاء هذه البيئة المحيطة بها ،ال يبدو �أن
م�صر بحاجة �إلى �أن ت�سدد ثمن ًا جديداً لم
ت�سدده �سابق ًا في مقابل الح�صول على تقدم

في المو�ضوع الفل�سطيني ،وفي الوقت نف�سه
لي�س لديها �أر�صدة ت�سمح لها بال�ضغط على
�إ�سرائيل والواليات المتحدة في �سبيل هذا
التقدم .والأداة الرئي�سية التي تملكها لتح�سين
�شروط التفاو�ض الفل�سطيني ــ الإ�سرائيلي هي
ال�ضغط على حرك َتي ''فتح'' و''حما�س'' لإعادة
ت�شكيل ما ي�شبه �سلطة واحدة في ال�ضفة
الغربية وقطاع غزة من �أجل �إبراز كيان
فل�سطيني موحد على طاولة المفاو�ضات ،نظراً
�إلى �أن م�صلحة م�صر كدولة وكنظام تتطلب
�إلحاق قطاع غزة بال�ضفة الغربية ،وتج ّنب
العودة �إلى تولي م�س�ؤولية �إدارة القطاع .وفي
هذا ال�صدد ،من الممكن �أن نالحظ �أن م�صر
ك ّثفت جهودها التوحيدية لل�سلطتين ب�أدق
تف�صيالتها (مع ق�سط من الإكراه) في ت�شرين
الأول�/أكتوبر  ،2017عندما بدا �أن �إعالن
م�شروع كو�شنير ــ غرينبالت يقترب من
ال�ساعة �صفر ،ثم خففت من وتيرة تدخلها
لإزالة العراقيل �أمام الم�صالحة عندما ات�ضح
�أن �إعالن الم�شروع م�ؤجل بعد اعتراف ترامب
بالقد�س عا�صمة دولة �إ�سرائيل.
ثاني ًا ال�سعودية .بالن�سبة �إلى ال�سعودية،
ف�إن الخطر الأكبر يكمن في �إيران وفي
�إنجازاتها الإقليمية الناتجة من تدخلها في
البحرين واليمن والعراق و�سورية ولبنان.
وكون �إ�سرائيل �أي�ض ًا تعتبر �أن النفوذ الإيراني
في لبنان و�سورية وفي البحر الأحمر قبالة
�ساحل اليمن ،ي�شكل خطراً عليها جعل ولي
ي�صرح في
العهد ال�سعودي محمد بن �سلمان ّ
مقابلة مع مجلة ''تايم'' الأميركية'' :ح�سن ًا،
يبدو �أن لدينا عدواً م�شترك ًا 17''.وقد برز في
الأعوام الأخيرة ت�سا�ؤل عن مفاعيل هذا
التوافق الظاهر في الم�صالح ،وتحديداً عن
�إمكان �أن ي�ؤدي �إلى تطبيع بين البلدين،
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بغ�ض النظر
وتعاون ا�ستراتيجي تجاه �إيران ّ
عن م�آل الم�سار الفل�سطيني ــ الإ�سرائيلي .ومن
المفيد هنا �أن نورد �إجابة محمد بن �سلمان
عن �س�ؤال طرحه عليه ال�صحافي الأميركي
جيفري غولدبرغ �ضمن مقابلة معه في نهاية
�آذار/مار�س '' :2018بطبيعة الحال هناك
كثير من الم�صالح التي نت�شاركها مع �إ�سرائيل.
و�إذا كان هناك �سالم ،فحينها �سيكون هناك
كثير من الم�صالح بين �إ�سرائيل ودول مجل�س
التعاون الخليجي ودول كم�صر والأردن18''.
ميز الم�صالح
يبدو �أن ولي العهد ال�سعودي ّ
الم�شتركة الراهنة بين ال�سعودية و�إ�سرائيل من
تلك التي �ستن�ش�أ في حال التو�صل �إلى �سالم
فل�سطيني ــ �إ�سرائيلي .وقد ت�شير الأولى �إلى
مجاالت الت�شارك غير المرئية ،والتي تتعلق
�أ�سا�س ًا في �أيامنا هذه بمواجهة الخطر
الإيراني ،بينما تتعلق الثانية ،وبكل و�ضوح،
يتبين من
بالتطبيع المرئي الم�ستقبلي ،كما ّ
كالم محمد بن �سلمان�'' :سنحاول دعم حل
�سلمي .وعندما يحدث ذلك� ،سنقيم ،في اليوم
التالي بكل ت�أكيد ،عالقات جيدة وطبيعية مع
�إ�سرائيل ،وهذا �سيكون الأف�ضل للجميع19''.
�إذا كان الأمر كذلك ،فما هي النظرة
ال�سعودية �إلى الحل ال�سلمي المن�شود؟ ربما من
المالئم �أن نذكر الموقف ال�سعودي التقليدي
الذي كرره الملك �سلمان في افتتاح القمة
العربية في الظهران (''قمة القد�س'') في 15
ني�سان�/أبريل  ،2018والذي �أعاد ت�أكيده
وزير الخارجية عادل الجبير في اليوم نف�سه،
تم�سك ال�سعودية بمبادرة ال�سالم
م�شدداً على ّ
العربية ك�أحد ''المرجعيات الأ�سا�سية للو�صول
�إلى حل �شامل ونهائي للق�ضية الفل�سطينية
مبني على حل الدولتين وقيام الدولة
ّ
الفل�سطينية على حدود العام  67وعا�صمتها
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القد�س ال�شرقية 20''.غير �أنه ال ي�سعنا �إ ّال �أن
ن�ضيف �إلى هذا الموقف (�أو بالأحرى �أن
نقارنه بـ) ما �صرح به ولي العهد بن �سلمان
ب�ش�أن التبرير الأخالقي للحل ال�سلمي وللدور
ال�سعودي العملي في الم�سار الذي ي�ؤدي �إليه.
فبالن�سبة �إلى التبرير الأخالقي ،ورداً على
عما �إذا كان يعتقد �أن ''لل�شعب
�س�ؤال غولدبرغ ّ
اليهودي الحق في دولة قومية في جزء على
الأقل من وطن �أجداده'' ،قال ولي العهد�'' :أعتقد
�أن لكل �شعب ،في �أي مكان ،الحق في العي�ش
في بلده الم�سالم� .أعتقد �أن الفل�سطينيين
والإ�سرائيليين لهم الحق في امتالك �أر�ضهم
الخا�صة21''.
� ّأما ب�ش�أن الدور ال�سعودي في الم�سار
عما قاله
ال�سلمي ،فقد ك�شف محمد بن �سلمان ّ
للرئي�س الفل�سطيني في �أحد اجتماعاته به:
''قلنا له �إن كل ما تعتقد �أنه جيد بالن�سبة
�إليك� ،سندعمه� .أي �شيء ن�سمعه من حلفائنا
الأميركيين� ،سنحاول �شرحه و�سنحاول دعمه،
من �أجل �أن تتحقق الأمور .لكن �إذا كان هذا ال
ي�صلح بالن�سبة �إليك ،فهذا يعني �أنه ال
ي�صلح22''.
مما �سبق ،ونظراً
من الممكن �أن ن�ستنتج ّ
�إلى موقع ال�سعودية في ميزان القوى
الإقليمي ،و�شعورها بالخطر الإيراني
وب�أولويته ،واعتمادها على دعم الواليات
المتحدة� ،أن المملكة لي�ست في و�ضع يم ّكنها
من الت�أثير في الموقف الإ�سرائيلي �أو في
الموقف الأميركي من الم�سار التفاو�ضي
الفل�سطيني ــ الإ�سرائيلي ،على الرغم من
الم�صالح الأمنية الم�شتركة بين الدول الثالث،
ومن العالقة الوثيقة بين الريا�ض و�إدارة
الرئي�س ترامب.
يبقى �أن لل�سعودية نفوذها المعروف في
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النظام العربي ،و�أن لموقفها من الق�ضايا
التفاو�ضية الفل�سطينية ــ الإ�سرائيلية ت�أثيراً
ملمو�س ًا لدى الطرفين الأردني والفل�سطيني.
فالأردن ،بموقعه الجغرافي في الم�شرق،
وبحدوده الم�شتركة مع كل من �إ�سرائيل
وال�ضفة الغربية ،وبدوره في ال�ضفة الغربية
وفي الأماكن المقد�سة في القد�س ،ال بد من �أن
يتلقى بح�سا�سية �شديدة �أي موقف دبلوما�سي
جديد �إن �أتى من �إ�سرائيل �أو الواليات المتحدة
�أو ال�سعودية ،وفي هذا ال�صدد كان وا�ضح ًا
تخوفه من تهمي�ش دوره بعد �إعالن ترامب
اعترافه بالقد�س عا�صمة دولة �إ�سرائيل ،وبعد
وردة الفعل
ردة الفعل العربيةّ ،
فتور ّ
ال�سعودية ــ الم�صرية بالذات� ،إزاء الإعالن.
� ّأما ب�ش�أن الطرف الفل�سطيني ،فعلى الرغم
من حاجته �إلى دعم ال�سعودية ال�سيا�سي
والمالي ،ف�إن قدرة هذه الأخيرة على الت�أثير
فيه محدودة �إذا ما �أرادت �إقناعه باتخاذ
مواقف تفاو�ضية قد ي�شعر ب�أنها ت�ضع
�شرعيته ووجوده بالذات على المحك.

 3ــ الإطار الإقليمي والطرفان الإ�رسائيلي
والفل�سطيني
�أو ًال� ،إ�سرائيل .من الوا�ضح �أن �إ�سرائيل هي
الم�ستفيدة الأولى من الم�سعى الأميركي
لإقامة �إطار �إقليمي تفاو�ضي يجمعها مع
الدول العربية ومنظمة التحرير الفل�سطينية.
وفي حال لم ينجح الم�سعى الأميركي،
فيمكنها �أن ت�ضع اللوم على الجانب
الفل�سطيني و�أن ت�ستمر في ن�شاطاتها
اال�ستيطانيةّ � .أما في حال �إعالن الإطار
الإقليمي (مع �أو من دون الموافقة
الفل�سطينية) ،فمن المرجح �أن تن�سيق م�ضمونه
بين الإدارة الأميركية ونتنياهو �سيكون قد تم
قبل الإعالن ،وعندها يمكننا الركون �إلى

مناورات المفاو�ضين الإ�سرائيليين لإبطال
مفعول ما قد يحتوي من بنود ال تعجبهم ،كما
اعتاد على اختباره المفاو�ض الفل�سطيني منذ
توقيع اتفاق �أو�سلو .ومن ال�ضروري ربما �أن
نذكر احتما ًال (ولو �ضعيف ًا) ب�أن ُيعرب ترامب،
بردات فعله العفوية المفاجئة ،عن
المعروف ّ
ا�ستيائه من نتنياهو �إذا ما بدا له �أن هذا
الأخير يخون بمناوراته الثقة المو�ضوعة في
التزاماته تجاهه.
ثاني ًا ،منظمة التحرير الفل�سطينية .تجد
القيادة الفل�سطينية نف�سها في م�أزق ،فهي ال
ت�ستطيع الموافقة على �إطار تفاو�ضي �إقليمي
ملتب�س وخالٍ من �أي م�ضمون لأنه يفتح
الباب �أمام التطبيع العربي ــ الإ�سرائيلي من
دون �أي �إنجازات في الق�ضايا التفاو�ضية،
كما �أنها ال ت�ستطيع الموافقة على �إطار� ،أكان
�إقليمي ًا �أم ثنائي ًا ،يت�ضمن حلو ًال للق�ضايا
التفاو�ضية ،لأن هذه الحلول ال بد من �أن
تنطوي على تنازالت تتعار�ض مع مطالب
الحد الأدنى الفل�سطينية ،كما حدث في كانون
الأول/دي�سمبر  2000مع مقترحات الرئي�س
بيل كلينتون� ،أو في �آذار/مار�س  2014مع
وثيقة جون كيري .وفي الوقت نف�سه ،ف�إنها
ال تملك �أي قدرة لإقناع دول ،عربية �أو
�أوروبية �أو غيرها ،ب�أن تعمل� ،ضد م�صالحها
الذاتية �أحيان ًا ،في �سبيل عقد م�ؤتمر دولي ال
تتمتع فيه الواليات المتحدة بالرعاية
المنفردة.
�إن كل ما تملكه القيادة الفل�سطينية في
المجال الدبلوما�سي هو �أن ترف�ض ما ُيقترح
تم�س الحقوق الفل�سطينية
عليها من تنازالت ّ
المعترف بها دولي ًا ،و�أن تحاول ت�سجيل بع�ض
الإنجازات الهام�شية ،مثل الح�صول على
الع�ضوية في مزيد من الم�ؤ�س�سات الدولية.
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خامتة
من غير المعروف ،عند كتابة هذه ال�سطور،
ما �إذا كان الثنائي كو�شنير ــ غرينبالت
�سيعلن مبادرته المت�ضمنة مبادىء التفاو�ض
الفل�سطيني ــ الإ�سرائيلي .لقد ت�أخر الإعالن
ربما ب�سبب قيام الجانب الفل�سطيني بقطع
ات�صاالته الر�سمية مع الإدارة الأميركية
احتجاج ًا على االعتراف الأميركي بالقد�س
عا�صمة دولة �إ�سرائيل .ومن المحتمل �أن يعمل
الثنائي على �إجراء تعديل هام�شي على
مبادىء المبادرة �إر�ضاء للجانب
الفل�سطيني 23،لكن من الم�ستحيل الإلمام
بجميع المعطيات التي تتحكم في التوقيت من
وجهة نظر �إدارة ترامب .ولربما تطر�أ تطورات
قد تخلق معادالت جديدة ،وتجعل �أي مبادرة
يجري بلورتها اليوم غير ذات �صلة بالواقع
الذي قد ي�ستجد .ويكفي النظر �إلى توتر

مقاالت

041

الأو�ضاع في وحول �سورية ،و�إلى المواجهة
الإ�سرائيلية ــ الإيرانية التي قد تتطور �سريع ًا
من مواجهة غير مبا�شرة �إلى �صدام مبا�شر.
عالوة على ذلك ،يمر النظام ال�سيا�سي
الفل�سطيني في �أدق مراحله .فهناك االنف�صال
الجغرافي وال�سيا�سي بين ال�ضفة الغربية
وقطاع غزة ،واالنق�سام الذي ُيبقي جزءاً من
القوى ال�سيا�سية خارج الإطار الجامع
المفتر�ض� ،أعني منظمة التحرير ،وعدم قدرة
التنظيمات المن�ضوية تحت لواء منظمة
التحرير على تجديد قياداتها ،وغياب حركات
جديدة تبتكر �أفكاراً ا�ستراتيجية جديدة.
�إن هذا التحجر الفل�سطيني في بيئة عربية
ودولية غير مواتية ي�شكل تهديداً جدي ًا على
الم�صير الفل�سطيني ،وما الم�شروع الأميركي
ب�ش�أن الإطار التفاو�ضي �إ ّال عامل واحد من
العوامل ال�ضاغطة الم�ؤدية �إلى تفاقم �أزمة
النظام ال�سيا�سي الفل�سطيني.
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