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التحوالت الدولية والقوميات الدينية

مي�شال نوفل

ترامب واإ�رسائيل وفل�شطني يف دوامة املنظومة العاملية

I
فيها  �أ�صدر  �لدولية  �لعالقات  م�صار  في  بارزة  محطة   ،2016 �لأول/دي�صمبر  كانون   23

مجل�س �لأمن �لدولي �لقر�ر 2334 ب�صاأن �ل�صتيطان �لإ�صر�ئيلي في فل�صطين �لمحتلة؛ هذ� �لقر�ر 

كان نتيجة �لإجماع �لدولي �لذي خرجت عنه �لوليات �لمتحدة بامتناعها من �لت�صويت، و�إن 

�إ�صر�ئيل.  م�صلحة  لحماية  �صابقًا  تفعل  �أن  �عتادت  كما  )�لفيتو(  �لنق�س  حق  تمار�س  لم  كانت 

عيد �لقر�ر 2334 �لتاأكيد �أن �صيا�صة �إ�صر�ئيل وممار�صاتها �ل�صتيطانية في �لأر��صي �لفل�صطينية 
ُ
وي

و�لعربية �لمحتلة منذ �صنة 1967، تفتقد �ل�صرعية �لقانونية، وت�صكل عقبة خطيرة �أمام تحقيق 

�صالم �صامل وعادل ود�ئم في منطقة �ل�صرق �لأو�صط.

خطوة �إلى �لور�ء، تعيدنا �إلى 12 �آذ�ر/مار�س 1979 عندما �صدر عن مجل�س �لأمن �لدولي 

قر�ر مماثل في �صاأن �ل�صتيطان �لإ�صر�ئيلي هو �لقر�ر 446 �لحا�صل على تاأييد 12 �صوتًا، بينما 

و�لنروج.  وبريطانيا  �لمتحدة  �لوليات  وهم  �لت�صويت  من  �لأمن  مجل�س  في  �أع�صاء   3 �متنع 

�أن �لوليات �لمتحدة باتت تقف وحيدة في وجه  �لدللة �لأ�صا�صية للمقارنة بين �لقر�رين، هي 

�لعالم كله عندما يتعلق �لأمر باإ�صر�ئيل، �لأمر �لذي يعني �نك�صاف �لعزلة �لأميركية على �ل�صاحة 

في حملته  �أعلن  �لذي  تر�مب  دونالد  �إد�رة  مع  تتفاقم  لأن  مر�صحة  تبدو  �لحالة  وهذه  �لدولية؛ 

�لنتخابية �نحيازه �إلى �صيا�صة �ل�صتيطان �لإ�صر�ئيلية، وتاأييده نقل �ل�صفارة �لأميركية من تل 

�أبيب �إلى �لقد�س، ف�صاًل عن �لدعوة �إلى تفكيك �لتحاد �لأوروبي وعزل �ل�صين و�إير�ن و�ن�صحاب 

بلده من �لجهود �لدولية �لمتعلقة بمعالجة ظاهرة �لتغير �لمناخي و�حتو�ء �لكارثة �لبيئية.

ظهرت تف�صير�ت متنوعة لقر�ر �إد�رة �أوباما �لمتناع من �لت�صويت على �ل�صتيطان �لإ�صر�ئيلي 

في مجل�س �لأمن، بدًل من �للجوء �إلى ��صتخد�م حق �لنق�س؛ وبين هذه �لجتهاد�ت �أُرجح �لتف�صير 

�لقائل �إن �تجاهات �لر�أي �لأميركية في �صاأن �إ�صر�ئيل/فل�صطين �نتقلت في �لأعو�م �لأخيرة �إلى 

�نتقاد �ل�صيا�صات �لإ�صر�ئيلية، ول �صيما في �صفوف �ل�صباب، و�إن هذ� �لتحول �لذي يطاول �أي�صًا 

في  �لإ�صر�ئيلية  �ل�صيا�صات  دعم  ''مركز  جعل  �لأميركية،  �ليهودية  �لطائفة  من  و��صعة  قطاعات 

 
1

�لوليات �لمتحدة يذهب باتجاه �أق�صى �ليمين بما في ذلك �لقاعدة �لإنجيلية للحزب �لجمهوري.''

�صاف �إلى ذلك، �أن �لرئي�س �لأميركي �ل�صابق بار�ك �أوباما �أر�د قبل خروجه من �لبيت �لأبي�س 
ُ
ي

ترك ''عالمة فارقة'' لعرقلة �تجاه في �إد�رة تر�مب �إلى �لنقالب على �لمعايير �لتقليدية لل�صيا�صة 
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بخيار  و�لتم�صك  �لم�صتعمر�ت  بناء  �صرعية  عدم  مقدمها  وفي  �إ�صر�ئيل/فل�صطين،  �صاأن  في  �لأميركية 

من  ب�صيء  تتحدث  و��صنطن،  في  �ل�صلطة  �نتقال  ع�صية  بد�أت  �ل�صابقة  �لإد�رة  �أن  عن  ف�صاًل  �لدولتين، 

�لت�صدد عن ��صتياء �لأميركيين ومنهم �لأغلبية �لعظمى من �ليهود �إز�ء �ل�صلوك و�لمو�قف �لتي تنتهجها 

 �لأمر �لذي قادها �إلى خ�صارة �لأو�صاط �لأكثر ليبر�لية وديمقر�طية في �أوروبا.
2

�ل�صلطات �لإ�صر�ئيلية،

في �أي حال، �إن �لمتناع من ��صتخد�م ''�لفيتو'' كان كافيًا لإ�صعال عا�صفة �صيا�صية في �إ�صر�ئيل، 

و�لتو�طوؤ مع  �إ�صر�ئيل  �أوباما بمعاد�ة  �لرئي�س  باتهام  �لجنون  بلغت حد  تالزمت مع حملة �صهيونية 

''ع�صابة'' مجل�س �لأمن �لدولي، علمًا باأن �صجل �أوباما �لإ�صر�ئيلي يدل على �أنه كان �لرئي�س �لأميركي 

�لأكثر دعمًا وتاأييد�ً لإ�صر�ئيل في �لمجالت �لمالية و�لع�صكرية و�لدبلوما�صية، بل �إنه �أ�صرف في �عتماد 

''�لفيتو'' في مجل�س �لأمن �لدولي لحماية �إ�صر�ئيل. وقد يكون �لتنديد �لإ�صر�ئيلي ��صتهدف عبر �أوباما 

�لفل�صطينية  �لق�صية  عد�لة  �إلى  �لعالم  �نحياز  على  للت�صوي�س  يائ�صة  محاولة  في  �لدولي،  �لإجماع 

�لثانية بعد  للمرة  ــ  �أوروبا �حتكمت  �لكبرى في  �لدول  �أن  �عتبرنا  �إذ�  �لأخالقي، وخ�صو�صًا  وتفوقها 

�إلى  �لن�صمام  ورف�صت  مجتمعاتها،  في  �لعام  �لر�أي  �تجاهات  �إلى  ــ  للعر�ق  �لأميركي  �لغزو  رف�س 

�لتغطية �لأميركية للجر�ئم �لإ�صر�ئيلية. وت�صعى �ل�صلطات �لإ�صر�ئيلية �لتي تدرك �أهمية هذ� �لتطور في 

وخ�صو�صًا  �لناه�صة،  �لآ�صيوية  �لقوى  �تجاه  في  دعمها  قاعدة  لتو�صيع  �لدولية،  �ل�صيا�صية  �لأجندة 

�ل�صين و�لهند، بناء على ت�صور فحو�ه �أن هذه �لقوى �ل�صاعدة عالميًا ل تبدي �هتمامًا كبير�ً بتعامل 

�إ�صر�ئيل مع �لفل�صطينيين �أو �لعرب، ف�صاًل عن كونها ل تز�ل بعيدة عن �لهموم �لإن�صانية و�لأخالقية 

3
�لتي ت�صعل حركات �لحتجاج في �لعالم �لغربي، ومنها حركة �لمقاطعة لإ�صر�ئيل.

�لأميركية،  بالرئا�صة  تامب  دونالد  بفوز  نتنياهو  بنيامين  �لإ�صر�ئيلية  �لحكومة  رئي�س  ب 
ّ

رح لقد 

ن جد�ً �لدعم �لثابت �لذي �أظهره لإ�صر�ئيل خالل حملته �لنتخابية، و�صرديته �لتي توحي 
ّ
وقال �إنه يثم

 ولذلك، فاإن 
4

باأنه ربما ي�صبح �لرئي�س �لأميركي �لأكثر تاأييد�ً لإ�صر�ئيل في تاريخ �لوليات �لمتحدة.

�لفل�صطينية  و�لرف�س  �لغ�صب  موجة  �نفجار  �إلى  تقود  قد  تر�مب  يدعمها  �لتي  �لإ�صر�ئيلية  �ل�صيا�صات 

على  نتنياهو  لقائه  خالل  تر�مب  �إعالن  �ل�صيا�صات،  هذه  ويتقدم  و�ل�صتيطان.  �لحتالل  ل�صيا�صات 

�إز�ء  �لأميركية  �ل�صيا�صة  �صباط/فبر�ير 2017، تحوًل متوقعًا في  �لقمة في و��صنطن في 15  م�صتوى 

ل من �لتز�م م�صروع �لدولتين، من دون �لتخلي عن تاأييده 
ّ

م�صاألة فل�صطين/�إ�صر�ئيل، يرتكز على �لتن�ص

كما جاء في بيان لحق للخارجية �لأميركية، �لأمر �لذي يعني في �لترجمة �لإ�صر�ئيلية �أن �لوليات 

�لدولي ب�صاأن  �لقانون  �لتز�م  �إ�صر�ئيل من م�صوؤولية  �لديني في  �لقومي  �ليمين  �لمتحدة ُتحرر حكومة 

�إمكان �لحكومة �لإ�صر�ئيلية  م�صروع �لدولتين كخيار وحيد للت�صوية على �لم�صار �لفل�صطيني، و�أن في 

مو��صلة �صيا�صة �إد�رة �لأزمة في ظل ��صتمر�ر �لحتالل و�ل�صتيطان. كما �أ�صار تر�مب �إلى �أن �إد�رته ما 

طالب نتنياهو 
ُ
 �أن ي

َ
ز�لت تدر�س �أبعاد عملية نقل �ل�صفارة �لأميركية من تل �أبيب �إلى �لقد�س، ولم ين�س

�لنتخابية  باأن ت�صريحاته  �لمحتلة، علمًا  �لغربية  �ل�صفة  �لم�صتعمر�ت في  �صيا�صة بناء  بالتروي في 

�صملت �لدعوة �إلى �إز�لة �لعقبات �أمام �ل�صتيطان �لإ�صر�ئيلي، و�لعتر��س على �إز�لة �لم�صتعمر�ت ''غير 

�ل�صرعية'' من �أر��صي �لفل�صطينيين.

�إن �لتحول �لأميركي �لذي يالقي �لرغبة �لإ�صر�ئيلية �لعميقة في ت�صفية م�صروع �لدولتين و�صرعنة 

�ل�صتيطان، يعزز �لتجاه نحو تكري�س �بتالع �ل�صفة �لغربية، و�صيادة نظام �لأبارتهايد. و�لالفت في 

�إذ حقق م�صروع قانون يق�صي  �لتطور،  نية قانونية تحت�صن مثل هذ� 
ُ
ب  

ّ
ِعد

ُ
ي �لكني�صت  �أن  �ل�صياق،  هذ� 

�لثانية و�لثالثة في مطلع  �أر��ٍس فل�صطينية خا�صة، نجاحًا حا�صمًا بالقر�ءة  �لم�صتعمر�ت على  ببناء 

5
�صباط/فبر�ير 2017، و�صط توقعات تر�هن على �أن تمريره ي�صمل �صم �ل�صفة �لغربية.



110جملة الدراسات الفلسطينية ربيع 0342017

II
�إن �لبيئة �لجيو ــ ��صتر�تيجية لعالقة �لرتباط �لأميركية ــ �لإ�صر�ئيلية، هي �لبيئة نف�صها لمنظومة 

عالمية �نتقالية تعاني ��صطر�بًا هيكليًا ب�صبب تر�جع مكانة �لوليات �لمتحدة على �لنطاق �لعالمي، 

�إد�رة و�حتو�ء  �إلى حد كبير في  �صاهمت  )�لتي  �لأميركية  ــ  �لأوروبية  �لجيو�صيا�صية  �لقاعدة  ع 
ّ
وت�صد

مو�قع  وؤ 
ُّ
لتبو ت�صعى  جديدة  قوى  و�صعود  �لدولتين(،  بار�ديغم  و�أنتجت  �لإ�صر�ئيلي  ــ  �لعربي  �ل�صر�ع 

فاعلة في �لمنظومة �لعالمية �أو ��صتعادة مو�قع مفقودة، و�صط �أجو�ء من عدم �ليقين ومقاربات متعثرة 

ومنها  جديد،  نمط  من  �إقليمية/دولية  وتكتالت  جديدة  عمل  قو�عد  تفر�صها  لتو�زنات/ت�صويات 

�أنتجتها �لأزمة �ل�صورية و�أظهرت تكتاًل جديد�ً �صرقيًا في مقابل �لتكتل  �لتحولت �لجيو�صيا�صية �لتي 

�لأطل�صي/�لغربي و�إحياء �لدور �لرو�صي عالميًا.

تر�مب  �إد�رة  �صياق محاولة  في  �لدولي،  �لمجتمع  عن  �لمتحدة  �لوليات  �بتعاد  ل�صيناريو  ويمكن 

يتيح  �أن  �لثانية،  �لعالمية  �لحرب  نهاية  �لعالم منذ  �لقائم في  �لجيو�صيا�صي  �لترتيب  �إنهاء �صالحية 

لقوى �أُخرى في �لعالم ��صتغالل هذه �لفر�صة لإنتاج �إطار موؤ�ص�صاتي جديد وقو�عد عمل جديدة. وفعاًل 

بد�أت عملية ر�صم �تفاقات جديدة بين دول �صاعدة مثل �لبر�زيل و�لهند و�ل�صين ورو�صيا �لتي �صرعت 

في و�صع �أ�ص�س لم�صارف بنيوية خا�صة بها، �صعيًا لتقلي�س �عتمادها على قو�عد �لنظام �لنقدي �لذي 

لد عقب �تفاقية بريتون وودز Bretton Woods( 1945(. ومن �صاأن �لتحديات �لتي يطرحها تر�مب 
ُ
و

�أن تمنح �ل�صين زخمًا �أكبر لت�صبح ر�ئدة تلك �لدول، ومن �أجل �صوغ منظومة عالمية جديدة �نطالقًا 

من �لم�صوؤولية �لكبرى �لتي تقع على عاتقها في �لجهود �لدولية للحد من �لكارثة �لبيئية عقب �إعالن 

�لتي يريد تر�مب  �أوروبا  �أن  �لب�صرية. كما  �لتاريخية لإنقاذ  �لعملية  �لم�صاركة في هذه  تر�مب رف�صه 

تفكيكها، تملك فر�صة ��صتثنائية �ليوم لال�صطالع بدور مهم على �لم�صرح �لدولي، �لأمر �لذي يفر�س 

عليها �ختبار دينامية �صيا�صية حقيقية، و�إظهار �صيا�صة �قت�صادية �أكثر فاعلية، و�لبتعاد عن �لتق�صف 

لتفادي �ل�صعبوية و�أوهام �لنيوليبر�لية.

نز�عات كبرى يالزمها عدم يقين  �أُخرى، تنطوي على  �إلى  �لنتقال من منظومة  �صيرورة  �أن  غير 

�لعالم منذ نحو 200 عام:  �لمعرفة، وهو ما �صنع �صورة  نيات 
ُ
ب �إعادة نظر عميقة في  كبير وعملية 

موؤتمر فيينا في �صنة 1815؛ موؤتمر برلين في �صبعينيات �لقرن �لتا�صع ع�صر؛ ع�صبة �لأمم عقب �لحرب 

�لعالمية �لأولى؛ �لأمم �لمتحدة ومنظماتها من مجل�س �لأمن �إلى �صندوق �لنقد �لدولي و�لبنك �لدولي 

�لقيام  علينا  ثم  بو�صوح،  يجري  ما  فهم  محاولة  �أوًل،  علينا  يكون  وقد  �لعالمية..  �لتجارة  ومنظمة 

�أن  �أن ي�صلكه �لعالم، و�أخير�ً علينا �لتفكير في �لطريقة �لتي يجب  بخيار�ت ب�صاأن �لتجاه �لذي يجب 

تقود عملنا �ليوم كي يندرج في �لتجاه �لمن�صود.

و��صح �لآن �أن �لفو�صى �لمالزمة للمنظومة �لعالمية ت�صير �إلى �أزمة من �لنوع �لذي قد يمتد عقود�ً؛ 

و�ل�صمة �لمركزية لهذه �لمرحلة �لتي ت�صمى ''�نتقالية''، �أنها ت�صهد تقلبات �صديدة لظو�هر وحالت �عتدنا 

على مقاربتها ب�صفتها جزء�ً ل يتجز�أ من نظام ر�هن، �لأمر �لذي يجعل توقعاتنا في �لمدى �لق�صير غير 

م�صتقرة بال�صرورة؛ وحالة �ل�صطر�ب هذه يمكن �أن تقود �إلى توتر �أق�صى، وبالتالي �إلى حالت عنف �أو 

ها جزئيًا �إلى �صعي بع�س �لأطر�ف لحماية �متياز�تها وموقعها على ر�أ�س �لهرم د�خل هذه 
ّ
حروب مرد

�لبيئة �لم�صطربة. وتح�صر في هذ� �لباب �لمناق�صة �لمت�صعبة �لتي ر�فقت تفكك �لنظام �لإقليمي �لعربي 

�لأو�صط  �ل�صرق  في  �لنتقالية  �لمرحلة  �أبعاد  �صاأن  في  �لتوقعات  وف�صل  �لعربية،  �لنتفا�صات  و�ندلع 

ورهاناتها، ف�صاًل عن �لعجز �لنظري �أمام ظاهرة �لعنف �لإ�صالمي و�نفجار �لموؤ�ص�صة �ل�صّنية �لتقليدية.
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علينا �لتز�م �لحذر حيال �للغط �لمالزم لعبارة ''�أزمة'' �لتي ُت�صتخدم غالبًا في تو�صيف فترة �صعبة 

في حياة نظام �أو منظومة، �إذ عندما يكون ممكنًا �لتغلب على �ل�صعوبات بطريقة �أو باأُخرى، فاإن �لأمر 

�لأزمات  ا 
ّ
�أم �لنظام.  عمل  في  ظاهر  تعقيد  مجرد  بب�صاطة  يكون  بل  حقيقية،  باأزمة  متعلقًا  يكون  ل 

�لحقيقية، فهي نتيجة �ل�صعوبات �لتي ل يمكن حلها في �إطار �لنظام، و�إنما بالخروج وتجاوز �لنظام 

�إلى �لقيام  �لتاريخي �لذي ترتبط به هذه �ل�صعوبات، ولذلك فاإن مكونات �لنظام تجد نف�صها مدعوة 

ين، �أي تحديد �أي نمط لنظام جديد يتعين بناوؤه، كما هي �لحال �لآن في �لعالم 
َ
بخيار تاريخي بين نهج

مع ظاهرة تر�مب �لإ�صكالية.

�إذ� كانت �لمنظومة �لعالمية �لماأزومة لم تعد قادرة على �لعمل بطريقة مالئمة لمحدد�تها نف�صها، 

فاإن خيار�ً ي�صبح �صروريًا بالن�صبة �إلى �لحل �لمطلوب، و�إلى �لمنظومة �لمطلوب بناوؤها، لكن �لخيار 

عر�صة  تظل  �لفتر�ق  م�صار�ت  باأن  ذلك  تمامًا،  �لتنبوؤ  عن  بعيد�ً  يبقى  �لالعبون  يتبناه  قد  �لذي 

لال�صطر�ب، �لأمر �لذي يعني �أن �أي عمل مهما يكن محدود�ً، كفيل باإحد�ث تد�عيات ثقيلة. ويالحظ في 

مثل هذه �لأحو�ل، �أن �لمنظومة تنزع �إلى �لتذبذب ب�صورة خطرة، ومن حيث �لمبد�أ، يتعين �أن تمر فترة 

من �لوقت قبل �أن يتم �لخيار �لنهائي، وهذه �لفترة ''�لنتقالية'' ي�صعب معرفة كيف �صتكون خاتمتها، 

غير �أنه ياأتي وقت ي�صبح �لمخرج و��صحًا، وندرك �أننا �أ�صبحنا منذ هذ� �لوقت منخرطين في منظومة 

6
تاريخية جديدة.

III
من �ل�صعب �لآن بناء ت�صور لطبيعة �لتحول �لذي �صيطر�أ على موقع �لق�صية �لفل�صطينية في �لأجندة 

ــ  �لأوروبية  للـهيمنة  يومًا  تخ�صع  كانت  عالمية  لمنظومة  �نتقالية  مرحلة  في  �لدولية  �ل�صيا�صية 

منظومة  كانت  �إذ�  بما  �لتكهن  �ل�صعب  من  �أن  كما  لإ�صر�ئيل.  �لع�صوي  بالدعم  وتميزت  �لأميركية، 

�ل�صين  ت�صم  �لتي  ''�لبريك�س''  مجموعة  �صعود  وطاأة  تحت  قطبية  تعددية  نحو  تنحو  جديدة  عالمية 

و�لهند ورو�صيا و�لبر�زيل وجنوب �أفريقيا، �صتفيد في �لنهاية حقوق �ل�صعب �لفل�صطيني وم�صالحه. لكن 

م�صتوى  على  �لإ�صر�ئيلي  ــ  �لفل�صطيني  �ل�صر�ع  في  �لفل�صطينية  �ل�صردية  مكانة  �إن  �لقول  يمكن 

لت تقدمًا ملحوظًا لم�صلحة �لمطالب �لفل�صطينية، بدليل 
ّ
�لمجتمعات �لمدنية و�لر�أي �لعام �لعالمي �صج

دعمها  ب�صبب  �لدولي  �ل�صيا�صي  �لغطاء  �لمتحدة  �لوليات  فقد�ن  مع  لإ�صر�ئيل  �لدولية  �لعزلة  تالزم 

�لم�صتمر لال�صتيطان �لإ�صر�ئيلي، وتوفيرها �لحماية لإ�صر�ئيل في مو�جهة �لإد�نة �لدولية و�لعقوبات 

لنتهاكها �لفا�صح لحقوق �ل�صعب �لفل�صطيني وللتو�صع �ل�صتيطاني و�لعتد�ء�ت �لع�صكرية على �لجو�ر 

�لعربي لفل�صطين، ف�صاًل عن �لنجاحات �لمتز�يدة لحملة �لمقاطعة لإ�صر�ئيل وحركة �لت�صامن �لعالمي 

مع �ل�صعب �لفل�صطيني.

�أ�صاب  �لذي  �لخلل  �إ�صالح  في  �أوًل  �لبحث  فهي  �ليوم  عملنا  تقود  كي  نقترح  �لتي  �لطريقة  ا 
ّ
�أم

�لم�صروع �لوطني �لفل�صطيني بد�ية، ثم �ل�صتر�تيجيا �لفل�صطينية تاليًا، وخ�صو�صًا منذ �تفاق �أو�صلو في 

�صنة 1993 �لذي جعل �لم�صروع يدور حول ''خيار �لدولة'' �لذي �أثبتت �لوقائع �أنه غير قابل للتحقيق 

في ظل تفاقم �ل�صتعمار �ل�صتيطاني و�صبح �ل�صم �لذي يهدد �ل�صفة �لغربية و�لقد�س.

�لفل�صطيني قابلة للت�صوية عبر  �ل�صعب  �أن ق�صية  �نتهت مرحلة تاريخية كان يعتقد فيها كثيرون 

�إقامة دولة فل�صطينية في �ل�صفة �لغربية و�لقد�س �ل�صرقية وقطاع غزة، �أو على �أجز�ء من هذه �لأر��صي 

�لوطني  �لم�صروع  ��صتر�تيجيا  على  �لطارئ  �لنقالب  �لت�صور  هذ�  من�صاأ  وكان  �لمحتلة.  �لفل�صطينية 
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�لم�صروع بحيث  �لذي لحق بهذ�  بالتر�جع  �لما�صي، مرور�ً  �لقرن  �لفل�صطيني منذ منت�صف �صبعينيات 

�لمطلوب  و�صار  �ل�صعبية،  و�لحرب  �لم�صلح  �لكفاح  على  بالعتماد  �لكامل  �لتحرير  عن  �لتخلي  جرى 

طريق  عن  �ل�صرقية  �لقد�س  وعا�صمتها   1967 �صنة  منذ  �لمحتلة  �لأر��صي  في  فل�صطينية  دولة  �إقامة 

�لتفاو�س، و�صوًل �إلى فقد�ن م�صروع �لدولة لأهد�فه �لمحددة )حق �لعودة؛ حدود �لدولة؛ �لقد�س( في 

وقت كان �لعتقاد �ل�صائد لدى �لقيادة �لفل�صطينية وبع�س �لنخب �أن �لتفاو�س مع �لإ�صر�ئيليين يمكن 

و�لنتائج  �أو�صلو  �تفاق  وجاء   ،1967 �صنة  منذ  �لمحتلة  �لأر��صي  من  �إ�صر�ئيل  �ن�صحاب  �إلى  يقود  �أن 

�لكارثية �لتي �أ�صفر عنها لتثبت عدم جدوى مثل هذ� �لخيار.

لقد دخل �لم�صروع �لوطني �لفل�صطيني في �أزمة ب�صبب �لخلل �لناتج من �لتقدير �أن خيار �لدولة قابل 

للتحقق. وبعيد�ً عن �لمناق�صة �لمبدئية �لتي تطعن في �صو�بية �لتنازل عن 80% من فل�صطين مجانًا، 

ف�صاًل عن �لتنازل عن حق �لعودة وو�صع �لق�صية �لفل�صطينية كلها في �تجاه �لتفاو�س وما يمكن �أن 

تر�صى به �إ�صر�ئيل )�لذي يعني عمليًا �أنها لن تتنازل عن �أي �صيء(، فاإن �لوقائع �أثبتت ف�صل هذ� �لخيار 

�أن ت�صبح �ل�صفة �لغربية  �أ�صعاف، و�إلى  �أو �ل�صتعمار �ل�صتيطاني 7  �إلى تز�يد �ل�صتيطان  �أدى  �لذي 

7
مهددة بالبتالع �ل�صهيوني وكذلك �لقد�س.

طبعًا، عند تقويم �لمرحلة �لمنتهية، يجدر بنا �أن ناأخذ في �لعتبار �لتجربة �ل�صيا�صية/�لع�صكرية 

ــ  �لعربية  و�لتفاقات  �ليهودية،  �لم�صاألة  من  وموقفه  �لغربي  �لعالم  ومع  �ل�صهيونية  مع  �لمنهكة 

�إلى  للتو�صل  و�لدولية  �لعربية  �لمبادر�ت  �لأول/�أكتوبر 1973، وطرح  ت�صرين  بعد حرب  �لإ�صر�ئيلية 

وعربية  دولية  ل�صغوط  �لفل�صطينية  �لتحرير  منظمة  �س 
ّ
وتعر و�إ�صر�ئيل،  �لعربية  �لدول  بين  ت�صوية 

هائلة، وخ�صو�صًا من �لتحاد �ل�صوفياتي ونظام �ل�صاد�ت، لإقناعها بالبحث في �إقامة �صلطة وطنية 

�لقياد�ت  �لم�صوؤولية على  باإلقاء  �أّل تكتفي  �لنقد  �لغربية وقطاع غزة. ويتعين على عملية  �ل�صفة  في 

�لفكرية  و�لنخب  �ل�صيا�صية  �لطبقة  ت�صمل  �أن  بل  �إبادة منهجية،  لعملية  �س جيل كامل منها 
ّ
تعر �لتي 

يتطلب  كان  وقياد�ته  �لفل�صطيني  �ل�صعب  و�جهه  ما  �أن  د�ئمًا  نتذكر  �أن  وعلينا  �أي�صًا.  و�لأكاديمية 

ظروف  في  و�لحتو�ء  و�لتطويق  �لح�صار  من  لالإفالت  فذة  وعبقرية  ��صتثنائية،  بل  كبيرة  ت�صحيات 

�صديدة �لتعقيد ب�صبب تناق�صات �لو�صع �لعربي وطبيعة �لم�صروع �ل�صهيوني.

تبدو  جديدة  مرحلة  �إلى  �لأفول،  على  �صارفت  �صيا�صية/فكرية  مرحلة  من  �لنتقال  �صياق  في 

�لحتالل  من  و�لتحرر  �لم�صير  تقرير  كحق  قائمة  �لعامة  �لأهد�ف  تبقى  �لآن،  جنينية  مالمحها 

و�ل�صتعمار �ل�صتيطاني ونظام �لتمييز �لعن�صري و�لتطهير �لعرقي. لكن هذه �لأهد�ف يتعين تعريفها 

�صمن م�صروع جديد قادر على �لتفاعل مع �لأو�صاع �لم�صتجدة عربيًا ودوليًا، وعلى ر�صم �لتكتيكات 

و�ل�صتر�تيجيات �لمالئمة لالأحو�ل �لمتغيرة لل�صر�ع �لعربي ــ �لإ�صر�ئيلي و�إطار تعبيره �لمعا�صر �لذي 

تتعر�س فيه هيمنة �لقوى �لغربية و''�لقلعة �ل�صهيونية'' لتحديات تتمثل في �صعف ملحوظ في �صيطرة 

�لوليات �لمتحدة �لأميركية و�أوروبا على �متد�د �لعالم، وبروز قوى جديدة فاعلة تحاول �لمناف�صة في 

عملية �صنع �لقر�ر �لدولي، و�إن كان من �لمبكر ��صتخال�س ما �إذ� كان �لنظام �لعالمي في قيد �لت�صكل 

لتحديد  منه  �لنطالق  يمكن  �لم�صروع  وهذ�   
8

وم�صالحهم. �لفل�صطينيين  حقوق  �لنهاية  في  �صيفيد 

حق  تاأكيد  عن  ف�صاًل  �ل�صتيطان،  وتفكيك  �لحتالل  دحر  �أ�صا�صيتين:  بنقطتين  �لأدنى  �لحد  برنامج 

�لعودة وفك �لح�صار عن قطاع غزة و�إطالق جميع �لأ�صرى �لفل�صطينيين؛ ومثل هذ� �لبرنامج يمكن �أن 

يحوز مو�فقة جميع �لأطر�ف و�لقوى �لفل�صطينية لأنه يتجاوز �لخالف ب�صاأن ''خيار �لدولة'' �أو ''خيار 

�لدولتين''، و�ل�صجال فيما يتعلق بالتحرير �لكامل �أو �لتحرير �لجزئي. وتغرف �لو�صائل و�لتكتيكات من 

لل�صعب  �لخالقة  و�لقدر�ت  �ل�صاملة  �لمو�جهة  نحو  �لمتدرجة  �لنتفا�صة  حقل  في  �لمتر�كمة  �لتجربة 
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''فتح''  بين  �لنق�صام  و�إنهاء  �ل�صفوف،   
ّ

بر�س وقت م�صى  �أي  من  �أكثر  �ليوم  يطالب  �لذي  �لفل�صطيني 

�لهدف  حول  �لوطني  �لإجماع  بناء  و�إعادة  �لفل�صطينية،  بالق�صية  بالغًا  �أذى  لحق 
ُ
ي �لذي  و''حما�س'' 

�ل�صتر�تيجي.

�إن رف�س �لأمر �لو�قع، �أو رف�س �لحتالل و�ل�صتيطان �للذين يتج�صد�ن في جي�س نظامي و�أجهزة 

ة �ل�صعبية 
ّ
�أمنية وم�صتوطنين م�صلحين بعتاد للقتل، هما عنو�ن �لر�صالة �لتي �أر�د �لمقاومون في �لهب

�إي�صالها �إلى �لطبقة �ل�صيا�صية �لفل�صطينية، و�إلى �لر�أي �لعام �لعربي و�لعالمي. و�لأبرز في هذه �لر�صالة 

�إلى �نتفا�صة �صعبية �صاملة في ظل �صيا�صة �لقهر �لجماعي  �أن تتحول  �أن �لمو�جهات �ل�صبابية يمكن 

في  �لعرقي  و�لتطهير  و�لعقوبات  �لمنفلت  �ل�صتيطان  عبر  �لفل�صطينيين  على  �إ�صر�ئيل  تفر�صها  �لتي 

�لقد�س، و��صتحالة �أي ت�صوية �صيا�صية ُتنتج دولة فل�صطينية ل تخ�صع لل�صروط و�لممار�صات �لإ�صر�ئيلية 

ل �لمو�جهات �ل�صبابية �لتي تركزت في �لمناطق 
ّ
�لمحكومة بالفهم �ل�صهيوني �ل�صتعماري. وتوّقع تحو

�نتفا�صة  �إلى  و�لخليل،  �لقديمة  �لقد�س  �لإ�صر�ئيليين مثل  و�لم�صتوطنين  للجنود  �لمبا�صر  �لوجود  ذ�ت 

�أمام ع�صر�ت  �لكريم  �لعي�س  �لمتو��صل لفر�س  �أبرزها �لنح�صار  �أ�صباب مو�صوعية  �إلى  �صعبية، ي�صتند 

وفقد�ن  �لعمل،  �صوق  ويدخلون  �لجامعات  من  �صنويًا  يتخرجون  �لذين  و�ل�صبان  �ل�صابات  من  �لألوف 

9
�لأمل باإيجاد فر�س عمل د�خل �ل�صفة �لغربية وقطاع غزة و�لخارج.

ة �ل�صبابية �إلى مرحلة جديدة يتوقع �أن ت�صهد موجات �أُخرى من �لمقاومة كتعبير عن 
ّ
وتوؤ�صر �لهب

وعي �لأجيال �لجديدة بالظروف �ل�صتعمارية �لتي ن�صاأت فيها في ظل �إخفاقات مرحلة �تفاق �أو�صلو 

�لم�صتمرة، و�صوًل �إلى محطات يفتر�س �أن يكون لها �نعكا�صات مهمة في �إعادة �لعتبار �إلى �لمقاومة 

�لطابع  ذ�ت  �لن�صالية  �لممار�صات  تزخيم  وفي  �ل�صتيطاني،  �ل�صتعماري  �لم�صروع  لتحدي  كنموذج 

�لت�صامني �لعالمي، مثلما جرى خالل مرحلة �لنتفا�صة �لأولى )1987( من خالل تعبئة قوى �صعبية 

وقف  �أجل  من  �لأوروبية  �لحملة  مقدمها  وفي  �لإ�صر�ئيلية،  �لممار�صات  �صد  �لحمالت  في  خارجية 

��صتير�د منتوجات �لم�صتعمر�ت، ثم حملة �لمقاطعة �لأكاديمية و�لثقافية و�صحب �ل�صتثمار�ت وفر�س 

.)BDS( لعقوبات�

ة �ل�صبابية �أن هناك جياًل يلتقط زمام �لمبادرة في �إعادة �صوغ عالقة �ل�صعب بالحتالل 
ّ
وتعني �لهب

على  �لخروج  �أي�صًا  تعني  وهي  �لمبا�صر،  �لفعل  عبر  ''تفاهم''  عالقة  ولي�س  �صر�ع  عالقة  باعتبارها 

�صقف  تحت  �لذ�تي  �لحكم  �صلطة  تديرها  �لتي  �لمعازل  نطاق  في  و�لف�صائلي  �لر�صمي  �لعمل  �أ�صكال 

 10
ا منحها �إياها �تفاق �أو�صلو وملحقاته.

ّ
منظومة �ل�صيطرة �ل�صتعمارية، وب�صالحيات �أقل مم
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لورقة  ملخ�شًا  �شاعدة''،  قوة  مع  العالقة  م�شتقبل  وال�شين:  العرب  ''موؤتمر  عن  تقرير  يعر�ض   3

قدمها عزّت �شحرور بعنوان ''الراأي العام ال�شيني تجاه العرب وال�شراع العربي ــ الإ�شرائيلي''. 

وتفيد هذه الورقة اأن مراقبة التحولت في الراأي العام ال�شيني تجاه العرب وال�شراع العربي ــ 

الإ�شرائيلي، ت�شير اإلى تطور ملحوظ في العالقات ال�شينية ــ الإ�شرائيلية يتناول موقف النخب 

التحول على نحو وا�شح  ال�شباب. ويظهر  ال�شينية و�شريحة وا�شعة من  والثقافية  الأكاديمية 

حمالت  تن�شط  بينما  اإذ  الجتماعي،  التوا�شل  وو�شائل  ال�شينية  الر�شمية  الإعالم  و�شائل  في 

المقاطعة لإ�شرائيل اقت�شاديًا واأكاديميًا وثقافيًا وع�شكريًا في عدد من دول التحاد الأوروبي، 

يح�شل العك�ض في ال�شين لجهة التاأييد والإعجاب بالنموذج الإ�شرائيلي، وارتباط ذلك بموجة 

من العداء للم�شلمين والعرب باأ�شلوب متطرف ي�شل اإلى درجة ا�شتخدام عبارات عن�شرية �شد 

الفل�شطينيين حتى اأمام اعتداءات اإ�شرائيل عليهم.

انظر: مجلة ''�شيا�شات عربية''، العدد 22 )اأيلول/�شبتمبر 2016(.  

ــ ال�شينية بعد  الإ�شرائيلية  ''العالقات  اأي�شًا في العدد نف�شه درا�شة محمود محارب عن  انظر   

انتهاء الحرب الباردة''، وهي درا�شة موثقة تعر�ض تطور هذه العالقات في العقدين الأخيرين، 

والأزمات الناتجة من الرقابة الأميركية على التبادل التجاري بين ال�شين واإ�شرائيل والحدود 

التي تفر�شها على ت�شدير التكنولوجيا الع�شكرية المتقدمة اإلى ال�شين.

ي�شم الفريق الإ�شرائيلي للرئي�ض دونالد ترامب �شهره وم�شت�شاره الخا�ض جاريد كو�شنير، وديفيد   4

ال�شلة بكو�شنير، وجاي�شون غرينبالت.  الوثيق  اإ�شرائيل  الجديد في  الأميركي  ال�شفير  فريدمان 

في  كبيرة  م�شالح  عائلته  وتدير  العقارات  مجال  في  يعمل  يهودي  بليونير  كو�شنير  وجاريد 

م�شتعمرات ال�شفة الغربية وتوفر تبرعات مالية لجي�ض الحتالل الإ�شرائيلي، كما اأن فريدمان 

اإيل''  بيت  ''اأ�شدقاء  ويرئ�ض جمعية  اإ�شرائيل  في  اليهودي  ال�شتيطاني  لال�شتعمار  �شر�ض  موؤيد 

التي تتولى جمع ماليين الدولرات دعمًا لال�شتيطان. وُيعتبر جاريد كو�شنير الم�شت�شار الرئي�شي 

لترامب في ال�شوؤون الخارجية، بل المنّظر المحّنك القادر على جعل الرئي�ض الأميركي يتبّنى 

اآراءه وتو�شياته.

الع�شوائية  البوؤر ال�شتيطانية  اإلى �شرعنة  الت�شوية''، ويهدف  ''قانون  القانون با�شم  ُيعرف هذا   5

التي اأُقيمت على اأرا�ٍض فل�شطينية خا�شة في ال�شفة الغربية.

انظر مقاربة اأزمة المنظومة العالمية، والمفاهيم التي �شاغها اإيمانويل ولر�شتاين في هذا ال�شاأن   6

في:

 Immanuel Wallerstein, Comprendre le monde: Introduction ã l’analyse des  

 Systémes-Monde (Paris: Editions La Découverte, 2009).
انظر اأي�شًا النموذج التف�شيري الذي و�شعه اإيمانويل تود لمقاربة تحلل النظام الأميركي ونتائجه   

في الميزان العالمي للقوة، في:



039 امللف ترامب وإسرائيل وفلسطين يف دوامة املنظومة العاملية

 Emmanuel Todd, Aprés l’empire: Essai sur la decomposition du système  

americain (Paris: Editions Gallinard, 2002).
انظر: ملف ''تهويد الأر�ض''، ''مجلة الدرا�شات الفل�شطينية''، العدد 99 )�شيف 2014(، �ض 113 -   7
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زياد كلوت، ''الم�شروع الوطني الفل�شطيني في زمن الثورات: ق�شية فل�شطين وم�شتقبل الم�شروع   8

الوطني الفل�شطيني'' )بيروت: المركز العربي لالأبحاث ودرا�شة ال�شيا�شات، 2016(.

ملف ''قراءات في الهّبة الفل�شطينية''، ''مجلة الدرا�شات الفل�شطينية''، العدد 105 )�شتاء 2016(،   9

�ض 16 - 60.

انظر: خليل �شاهين، ''برامج عمل ت�شاركية تعيد بناء الحقل ال�شيا�شي الوطني''، ''مجلة الدرا�شات   10

الفل�شطينية''، العدد 105 )�شتاء 2016(، �ض 39.
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