
027
مقاالت

مرور �أكثر من عام على توّلي بعد 

دونالد تر�مب �لرئا�سة في 

�لواليات �لمتحدة، تحاول هذه �لمقالة 

معالجة �لثابت و�لمتغير في �ل�سيا�سة

�الأميركية تجاه �لمو�سوع �لفل�سطيني، بما 

فيها فكرة �إعادة �إحياء �لم�سار �لتفاو�سي 

�لفل�سطيني ــ �الإ�سر�ئيلي و�سروطه و�أ�س�سه. 

لي�س مو�سوعنا هنا �لديناميكيات �لد�خلية 

في �لواليات �لمتحدة، وال �لتطور�ت �الإقليمية 

بحد ذ�تها، و�إنما �سنكتفي بمحاولة ذكر �أثر 

هذه �لديناميكيات و�لتطور�ت في �لموقف 

�الأميركي كلما دعت �لحاجة �إلى ذلك. ولنقل 

منذ �الآن �إن محاولة فهم �لعو�مل �لموؤثرة في 

كميل من�صور

ال�صيا�صة الأمريكية وامل�صار التفاو�صي*

كانون   20 في  �لمتحدة  �لواليات  في  �لرئا�سة  مهمات  تر�مب  دونالد  ت�سّلَم  ر�فقت 

�لثاني/يناير 2017، ت�ساوؤالٌت ب�ساأن �سيا�سته �لمرتقبة تجاه �لمو�سوع �لفل�سطيني. 

�أ�سلوبه �لمتمثل في تعليقات  فعلى �لرغم من تعبيره عن دعم مطلق الإ�سر�ئيل، فاإن 

عفوية و�إعالنات مفاجئة و�سع �لمر�قبين �أمام حيرة من �أمرهم. فكيف يمكن �لتفكير 

تكون  عندما  �لع�سر''  ''�سفقة  ت�سمية  تحت  �إ�سر�ئيلية  فل�سطينية ــ  ت�سوية  �إنجاز  في 

لمعالجة  ور�سيد�ً  وقتًا  �لمتحدة  �لواليات  �ستكر�س  هل  بها؟  معنية  غير  �إ�سر�ئيل 

ل �إهمال �لمو�سوع و�إطالق �لعنان لل�سيا�سات  جميع �لق�سايا �لتفاو�سية، �أم �ستف�سّ

�إقليميًا  �أمر�ً  �أ�سبح  �لفل�سطيني  �لمو�سوع  �أن  بحجة  �الإ�سر�ئيلية،  و�لت�سرفات 

''�لدولة �لعميقة'' �ستطغى  هام�سيًا؟ وهل �ال�ستمر�رية في �سيا�سة ما �أ�سبح ُيعرف بـ 

على، وت�سبط، نزو�ت رئي�س عديم �لخبرة في �ل�سيا�سة؟ و�أخير�ً هل تتو�فق �ل�سيا�سة 

�الإقليمية، بما فيها من تناق�سات وتقلبات، مع جهد متو��سل في �سبيل  �الأميركية 

ت�سوية فل�سطينية ــ �إ�سر�ئيلية؟

* ُقّدمت هذه �لورقة في �لندوة �لتي نظمتها موؤ�س�سة 
�لدر��سات �لفل�سطينية في قبر�س في 4 و5 ت�سرين 

�لثاني/نوفمبر 2017، بعنو�ن: ''�لم�ساألة �لفل�سطينية 

دوليًا: قر�ءة في �لو�قع �لر�هن و�الآفاق''، و�سُتن�سر �أور�ق 

�لندوة في كتاب ي�سدر قريبًا عن �لموؤ�س�سة.



115جملة الدراسات الفلسطينية صيف 0282018

�لرجوع �إلى م�سمون وثيقة �أميركية تعود �إلى 

�سباط/فبر�ير 2014، وهي م�سودة لـ ''وثيقة 

�إطار ب�ساأن �لمفاو�سات''. فقد كان هذ� �لن�س 

ح�سيلة م�ساعي جون كيري مع كل من 

�لطرف �لفل�سطيني و�لطرف �الإ�سر�ئيلي )في 

�لو�قع مع �لطرف �الإ�سر�ئيلي �أ�سا�سًا( في ختام 

�لجوالت �لتفاو�سية �لتي كان قد �أطلقها قبل 

نحو �ستة �أ�سهر )نهاية تموز/يوليو 2013(. 

وكان وزير �لخارجية �الأميركي ياأمل باأن 

يتبع مو�فقة �لطرفين على �لوثيقة )ولو مرفقة 

بتحفظات ب�ساأن هذ� �لبند �أو ذ�ك( دخولهما 

في مفاو�سات تف�سيلية من �أجل عقد معاهدة 

رف عن 
ُ
متكاملة. و�سنتطرق فيما يلي �إلى ما ع

�لمبادىء �لتي ت�سمنتها �لوثيقة، و�سن�سعى 

بعد ذلك لمعرفة �لتعديالت �لتي �أدخلتها �إد�رة 

تر�مب على هذه �لمبادىء.

1 ــ وثيقة جون كريي

على �لرغم من �أن وثيقة كيري لم ُتن�سر 

بن�سها �لكامل، فاإن �أمير تيبون، مر��سل 

�سحيفة ''هاآرت�س''، �ّطلع عليها في و��سنطن 

بعد �أكثر من ثالثة �أعو�م على �سوغها،2 

وعر�س ما جاء فيها من بنود، مقتب�سًا منها 

ر، على ما �أعتقد، عن حقيقة ما 
ّ
مقتطفات تعب

ل �إليه كيري من �سيغ. ومن �لجدير 
ّ

تو�س

بالذكر �أن ثمة ن�سختين للوثيقة: م�سودة �أولى 

قر�أها كيري �أمام محمود عبا�س في باري�س 

في 17 �سباط/فبر�ير 2014؛ وم�سودة ثانية 

قر�أها �لرئي�س �أوباما �أمام عبا�س في و��سطن 

في 16 �آذ�ر/مار�س. وكان كيري قد و�سع 

�سيغة �لم�سودة �الأولى بتن�سيق كامل مع 

نتنياهو، في حين �أن �لتعديالت �لتي 

�سعت، على ما 
ُ
ت�سمنتها �لم�سودة �لثانية و

يبدو، من دون تن�سيق م�سبق مع رئي�س 

�لحكومة �الإ�سر�ئيلية. غير �أن هذه �لتعديالت، 

هذ� �لموقف لن تكون ي�سيرة، وذلك ب�سبب عدم 

قدرة �أحد على �لتنبوء بخطو�ت �لرئي�س 

�الأميركي، وب�سبب ت�سارع �لتحوالت 

�ل�سيا�سية ــ �ال�ستر�تيجية على �لم�ستوى 

�الإقليمي.

�سنتطرق �إلى موقف �لواليات �لمتحدة من 

�لق�سايا �لمتنازع عليها �أواًل، ومن �الإطار 

�لتفاو�سي ثانيًا.

I ــ ق�صايا الت�صوية الفل�صطينية ــ 
الإ�رسائيلية

كما هو معروف، فاإن هذه �لق�سايا، ومنذ 

�نطالق مفاو�سات �لت�سوية �لد�ئمة في �سنة 

1999، ت�سمل �لحدود و�الأمن، و�لقد�س، 

و�لالجئين. وقد �أ�سيف �إليها منذ �سنة 2003 

بند يتعلق بطبيعة �العتر�ف �لمتبادل بين 

�إ�سر�ئيل ودولة فل�سطين. وبما �أنه لي�س لدينا، 

حتى كتابة هذه �ل�سطور، �أجوبة قطعية معلنة 

عن موقف �لرئي�س �الأميركي �لر�سمي من كل 

من هذه �لق�سايا، فاإن من �لمفيد �عتماد 

قاعدة مرجعية كنقطة �نطالق، وذلك من 

خالل �لرجوع �إلى �لتوجهات �لتي كانت �إد�رة 

�لرئي�س �الأميركي �ل�سابق بار�ك �أوباما قد 

تو�سلت �إليها لج�سر �لهوة بين �لحكومة 

�الإ�سر�ئيلية برئا�سة بنيامين نتنياهو، ومنظمة 

�لتحرير �لفل�سطينية برئا�سة محمود عبا�س.

من �لممكن مثاًل �أن نجد مثل هذه �لقاعدة 

�لمرجعية في مبادئ �لت�سوية �لتي عر�سها 

وزير �لخارجية جون كيري قبيل تركه 

من�سبه، وذلك في خطاب �ألقاه في 28 كانون 

�الأول/دي�سمبر 1.2016 غير �أنه، نظر�ً �إلى �أن 

هذه �لمبادىء �أتت في فترة توتر �سديد بين 

�الإد�رة �الأميركية �لمنتهية واليتها، في حينه، 

وحكومة نتنياهو، �رتاأينا �أن من �الأف�سل 
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�سّلمها �لرئي�س جورج دبليو بو�س �إلى رئي�س 

�لحكومة �الإ�سر�ئيلية �أريئيل �سارون في 

و��سنطن في 14 ني�سان/�أبريل 2004 لدى 

�تفاق �لطرفين على خطة فك �الرتباط في 

قطاع غزة، �إذ ت�سمنت �لر�سالة جملة تطمينات 

�أميركية الإ�سر�ئيل، و�أوردت ب�ساأن �لحدود ما 

يلي:

''على �سوء �لوقائع �لجديدة على �الأر�س، 

بما فيها مر�كز �لتجمعات �ل�سكانية �لرئي�سية 

�لموجودة في �إ�سر�ئيل، فمن غير �لو�قعي �أن 

نتوقع �أن تكون نتيجة �لمفاو�سات �لنهائية 

عودة كاملة �إلى خطوط �لهدنة لعام 1949.''4

على �لرغم من �أن م�سودة كيري ذكرت خط 

�سنة 1967، و�أوحت بنوع من �لتو�زن فيما 

يتعلق بتبادل �الأر��سي، فاإن �إ�سارتها �إلى 

''�لتطور�ت �لالحقة'' )�أي �سمنًا �إلى 

�لم�ستعمر�ت( ال تمنح �أي �سمان باأن 

�لمفاو�سات �لتف�سيلية �لتي �ستجري بعد 

توقيع وثيقة �الإطار لن تكون عقيمة ب�ساأن 

طبيعة وطرق �حت�ساب م�ساحة �الأر��سي �لتي 

قد ُتعر�س على �لطرف �لفل�سطيني تعوي�سًا 

عن �لكتل �ال�ستيطانية �لمر�سحة لل�سم �إلى 

دولة �إ�سر�ئيل. كما توحي �الإ�سارة �إلى 

''متطلبات �إ�سر�ئيل �الأمنية'' )وهذه �الإ�سارة لم 

تكن و�ردة في ر�سالة بو�س �إلى �سارون ب�ساأن 

ح في �لمحادثات 
َ
طر

ُ
�لحدود( باأن ما قد ي

�لتف�سيلية لن يتعدى �سيادة فل�سطينية 

منقو�سة على �لحدود و�لمعابر و�الأجو�ء. 

ومثلما هو معروف، فاإن �لمطالب �الأمنية 

�الإ�سر�ئيلية ت�ستمل على وجود مو�قع ع�سكرية 

�إ�سر�ئيلية د�خل �لدولة �لفل�سطينية )و�سمنًا 

ممر�ت بين �الإقليم �الإ�سر�ئيلي وهذه �لمو�قع(، 

�الأمر �لذي ي�سكل تقييد�ً �إ�سافيًا لل�سيادة 

 م�سودة �الإطار فيما يتعلق 
ّ

�لفل�سطينية. وتن�س

با�ستثناء م�ساألة �لقد�س، كانت تجميلية لي�س 

�إاّل. ومن �ل�سروري �أن نالحظ �أن �لرئي�س 

�لفل�سطيني نف�سه لم ي�ستلم �أي ن�س مكتوب من 

�لم�سودتين، ومن �لمعروف �أنه رف�س كلتيهما.

اأ ــ قيام دولة فل�صطينية

لم تكن فكرة قيام دولة فل�سطينية في حال 

�إنجاز �تفاق �إ�سر�ئيلي ــ فل�سطيني مو�سع 

 �لوثيقة 
ّ

ت�ساوؤل في وثيقة كيري، ولم تن�س

على، �أو تلمح �إلى، �إمكان �أن تكون نتيجة 

�لمفاو�سات غير ذلك. فهذ� �لمو�سوع كان 

مح�سومًا منذ مفاو�سات كامب ديفيد في 

تموز/يوليو 2000، وقد �أعاد بنيامين 

نتنياهو تاأكيده في خطابه �أمام جامعة بار ــ 

�إيالن في حزير�ن/يونيو 2009، مع �أنه كرر 

فيه �سروط �إ�سر�ئيل �لتعجيزية للمو�فقة على 

قيام دولة فل�سطينية، م�سيفًا �إليها �سروطًا 

تعجيزية �أُخرى.

ب ــ احلدود والأمن

فيما يتعلق بحدود �لدولة �لفل�سطينية 

�لمزمع �إقامتها في ختام �لمفاو�سات 

�لتف�سيلية، فاإن وثيقة كيري ن�ست على �الآتي:

''�سيتم �لتفاو�س ب�ساأن �لحدود على �أ�سا�س 

ّتفق 
ُ
خطوط �سنة 1967، مع تبادل لالأر��سي ي

عليه ويجري �لتفاو�س ب�ساأن حجمه وموقعه، 

وبحيث يكون لفل�سطين �إقليم قابل للحياة 

تن�سجم م�ساحته مع �لم�ساحة �لتي كانت 

ت�سيطر عليها م�سر و�الأردن قبل 4 حزير�ن/

يونيو 1967، ومع تو��سل �إقليمي في �ل�سفة 

�لغربية. �سيحتاج �لطرفان، لدى تفاو�سهما 

ب�ساأن �لحدود، �إلى �أن ياأخذ� بعين �العتبار 

�لتطور�ت �لالحقة ومتطلبات �إ�سر�ئيل 

�الأمنية.''3

من �لمفيد �أن نذكر هنا ر�سالة كان قد 
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نذكر ما جاء في ر�سالة بو�س �إلى �سارون في 

ربيع 2004: ''�إن �إطار �لعمل �لو�قعي �لمتفق 

عليه و�لعادل و�لنزيه الإيجاد حل لمو�سوع 

�لالجئين �لفل�سطينيين كجزء من �تفاق 

�لمرحلة �لنهائية �سيحتاج �إلى �إر�سائه من 

خالل �إقامة دولة فل�سطينية، وتوطين 

�لالجئين �لفل�سطينيين فيها بداًل من توطينهم 

في �إ�سر�ئيل.''7

من جهة �أُخرى، تت�سمن م�سودة كيري 

�إ�سارة �إلى ''جهود دولية لمعالجة �لمطالب'' 

�لمتعلقة باليهود �لذين تركو� �لبالد �لعربية، 

وهذه �الإ�سارة لم تكن و�ردة في ر�سالة بو�س 

�إلى �سارون.

هـ ــ طبيعة العرتاف املتبادل بني الدولتني

تن�س �لوثيقة على �أن هدف �لمفاو�سات 

هو تحقيق روؤية دولتين ل�سعبين: ''فل�سطين: 

�لدولة �لقومية لل�سعب �لفل�سطيني، و�إ�سر�ئيل: 

�لدولة �لقومية لل�سعب �ليهودي.'' وللتخفيف 

من �الأثر �ل�سلبي لهذ� �لن�س في �لطرف 

�لفل�سطيني، ت�سيف �لم�سودة �أن هذه �لروؤية 

تتر�فق مع ''حقوق مت�ساوية كاملة ومن دون 

تمييز �سد �أي فرد من �أي جماعة �إثنية �أو 

دينية.''8

2 ــ اأبعاد وثيقة جون كريي

تت�سمن وثيقة كيري �إيماءتين �إيجابيتين 

ال غير في �تجاه موقف منظمة �لتحرير 

�لر�سمي: �الإ�سارة �إلى خطوط 1967، و�إلى 

�لقد�س �ل�سرقية كعا�سمة �لدولة �لفل�سطينية. 

وقد �أو�سحنا �أعاله �سعف هاتين �الإيجابيتين 

من حيث �سدقيتهما �أو قابليتهما للتنفيذ. 

و�الأمر �الأكثر خطورة من ذلك هو �أنه جرى 

ت�سويقهما كجزء من رزمة تت�سمن تنازالت 

�سريحة وبعيدة �الأثر، مثل �سطب حق �لعودة 

بهذ� �الأمر على �أن �ن�سحاب �لقو�ت �الإ�سر�ئيلية 

�سيتم على مر�حل وبالتدريج، من دون تحديد 

�أي مهلة زمنية لالن�سحاب.

ج ــ القد�س

تقول �لم�سودة �إن مدينة �لقد�س يجب �أاّل 

م. وت�سيف في ن�سخة �سباط/فبر�ير 
ّ
ُتق�س

2014: ''ت�سعى �إ�سر�ئيل الأن تكون مدينة 

�لقد�س معترفًا بها دوليًا كعا�سمتها، وي�سعى 

�لفل�سطينيون الأن تكون �لقد�س �ل�سرقية 

عا�سمة دولتهم.''5 كم هي ز�ئفة هذه �لمو�ز�ة 

بين �لطرفين! غير �أن ن�سخة �آذ�ر/ مار�س 

2014 عّدلت هذ� �لبند و�أو�سحت �أن على 

�تفاق �لو�سع �لنهائي �أن ين�س على �أن تكون 

''�لقد�س �ل�سرقية بمثابة �لعا�سمة �لفل�سطينية.'' 

ومع �أن هذ� �لتعديل جاء بعد �أن رف�س �لطرف 

�لفل�سطيني �لتعامل مع �لن�سخة �الأولى، �إاّل �إنه، 

كما �أ�سلفنا، لم يتم بالتن�سيق مع �إ�سر�ئيل، 

�الأمر �لذي كان يعني �أن هذه �الأخيرة قد ال 

تقبل به، �أو قد ''ت�سع'' �لقد�س �ل�سرقية في 

�سو�حي �لقد�س مثل �أبو دي�س.

د ــ الالجئون

فيما يتعلق بحق �لالجئين في �لعودة �إلى 

ديارهم، فاإن �لم�سودة تن�س على �لتالي: ''�إن 

�إقامة دولة فل�سطينية م�ستقلة �ستمنح وطنًا 

ن فيهم 
َ
قوميًا لجميع �لفل�سطينيين، بم

�لالجئون، و�ستوؤدي بالتالي �إلى �إنهاء ق�سية 

�لالجئين �لفل�سطينيين �لتاريخية، و�إلى و�سع 

حد للتعبير عن �أي �دعاء�ت ناتجة من هذه 

�لق�سية �سد �إ�سر�ئيل.'' وت�سيف �لم�سودة �أن 

�ل�سماح بالدخول �إلى �إ�سر�ئيل، في حاالت 

�إن�سانية خا�سة، ''�ستقرره �إ�سر�ئيل، من دون 

�أي �لتز�م، ووفقًا لتقديرها وحدها.''6 هنا 

�أي�سًا، كما في مو�سوع �لحدود، من �لجدير �أن 
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وجي�سون غرينبالت، �لم�ست�سار �لقانوني 

لمجموعة تر�مب لالأعمال �سابقًا وممثله 

�لخا�س للمفاو�سات �لدولية. ومن جهة 

�أُخرى، نجد �أن �لذين يحتلون �لمنا�سب 

�لر�سمية �لعليا في �إد�رته هم من �لمحافظين 

�لد�عمين ب�سدة لحكومة نتنياهو، وال �سيما �أن 

وتيرة �لتغيير�ت �لمتالحقة في �لتعيينات 

�أو�سلت �أمثال مايك بومبيو �إلى من�سب وزير 

خارجية، وجون بولتون �إلى من�سب م�ست�سار 

�لرئي�س لالأمن �لقومي في ربيع �سنة 2018.

�سنحاول فيما يلي ��ستك�ساف ما �أحدثته 

�إد�رة تر�مب من تغيير�ت في موقف و��سنطن 

تجاه �لق�سايا �لتفاو�سية، وفي �سلوكها 

�لعملي تجاه م�سائل تجحف في كيفية ت�سوية 

هذه �لق�سايا م�ستقباًل.

بالن�سبة �إلى �لق�سايا �لتفاو�سية نف�سها، 

لم نعثر، حتى كتابة هذه �ل�سطور، على مو�قف 

ر�سمية من كل منها، ولذلك �سن�ستعين، بين 

م�سادر �أُخرى، بالتقرير �لذي قدمه �سائب 

عريقات، رئي�س د�ئرة �سوؤون �لمفاو�سات، 

�أمام �لمجل�س �لمركزي �لفل�سطيني في ر�م 

�للـه، في 14 كانون �لثاني/يناير 2018. وقد 

ت�سمن �لتقرير نتائج �الت�ساالت �لدبلوما�سية 

�لتي �سارك فيها �لرئي�س �لفل�سطيني، بما فيها 

�لفهم �لفل�سطيني القتر�حات جاريد كو�سنير 

وجي�سون غرينبالت )وما يمكن ت�سميته �أفكار 

كو�سنير ــ غرينبالت(.

اأ ــ قيام دولة فل�صطينية

مع توّلي دونالد تر�مب �لرئا�سة، لم يعد 

قيام دولة فل�سطينية من �لم�سلمات. فكلنا 

نذكر ت�سريحه في �سباط/فبر�ير 2017 خالل 

موؤتمر �سحافي م�سترك مع نتنياهو: ''�أتطلع 

�إلى دولتين و�إلى دولة و�حدة، ويروقني �لحل 

�لذي يروق لكال �لطرفين... يمكنني �لتعاي�س 

لالجئين �لفل�سطينيين، �أو �العتر�ف باإ�سر�ئيل 

ب�سفتها �لدولة �لقومية لل�سعب �ليهودي. ومن 

�لالفت للنظر �أن كيري منح �لجانب 

فتر�س �أن يكون ن�سًا 
ُ
�الإ�سر�ئيلي في ن�س ي

�أميركيًا ــ �إ�سر�ئيليًا ــ فل�سطينيًا م�ستركًا ما لم 

يمنحه �لرئي�س بو�س ل�سارون في ن�س ثنائي 

�أميركي ــ �إ�سر�ئيلي، وذلك في مو�سوعين: 

تحديد حدود �لدولة �لفل�سطينية �نطالقًا من 

متطلبات �إ�سر�ئيل �الأمنية؛ �الإ�سارة �إلى م�ساألة 

�ليهود �لذين تركو� �لبالد �لعربية كما لو �أنها 

مو�زية لق�سية �لالجئين �لفل�سطينيين.

من �ل�سروري �أخير�ً �أن ن�سجل �أن وثيقة 

كيري لم تت�سمن �أي ذكر لتجميد �لن�ساط 

�ال�ستيطاني فور �إطالق �لمفاو�سات 

�لتف�سيلية �سوى بالن�س على �أن �لطرفين 

''�سيبذالن ق�سارى جهدهما للحوؤول دون 

تدهور �لجو.''9 وكما كانت �لحال منذ توقيع 

�تفاقية �إعالن �لمبادىء في �أيلول/ �سبتمبر 

1993، فاإن �لرف�س �الإ�سر�ئيلي لتجميد 

�لن�ساط �ال�ستيطاني )وكذلك �لدعم �لفعلي 

�الأميركي لهذ� �لرف�س( ظل على حاله، و��ستمر 

ك�سيف م�سلط على �لطرف �لفل�سطيني من �أجل 

ا �لر�سوخ لل�سروط 
ّ
�إرغامه على �أن يختار �إم

ا م�ساهدة �أر�سه 
ّ
�الإ�سر�ئيلية ــ �الأميركية، و�إم

م ب�سكل ثابت ومتو��سل. ُتق�سَ

3 ــ اإدارة ترامب وق�صايا الت�صوية

�إذ� كان ما �سبق يمثل موقف �إد�رة �عُتبرت 

معادية لبنيامين نتنياهو، فما ع�ساه يكون 

موقف �إد�رة جديدة ي�سارك جناحاها، 

�لقريبان من رئي�س �لحكومة �الإ�سر�ئيلية، في 

�سنع �لقر�ر في و��سنطن. فمن جهة، هناك 

�لرئي�س تر�مب نف�سه وم�ساعدوه �ل�سخ�سيون، 

وخ�سو�سًا جاريد كو�سنير، �سهره وم�ست�ساره 

لعملية �ل�سالم �لفل�سطينية ــ �الإ�سر�ئيلية، 
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�الأردن، بينما تبقى �لدولة �لفل�سطينية منزوعة 

�ل�سالح.

ــ تبقى �لمياه �الإقليمية و�الأجو�ء تحت 

�سيطرة �إ�سر�ئيل.

ــ تحتفظ �إ�سر�ئيل بال�سالحيات �الأمنية 

�ل�سمولية من �أجل مو�جهة حاالت �لطو�رىء.

ــ يقام تعاون �أمني ي�سمل �لدولتين وم�سر 

و�الأردن و�لواليات �لمتحدة و�أي دولة �أُخرى 

ترغب في �لم�ساركة.

ــ ت�سارك �لدولة �لفل�سطينية في �إد�رة 

�لمعابر �لدولية، وتحتفظ �إ�سر�ئيل فيها 

بال�سالحية �الأمنية �ل�سمولية.

ــ توفر �إ�سر�ئيل تحت �سيادتها ممر�ً �آمنًا 

بين �ل�سفة �لغربية وقطاع غزة.

ــ يو�فق �لطرفان على �أن ر�سم �لحدود 

�لنهائية للدولة �لفل�سطينية �سيتم في مرحلة 

الحقة �سمن جدول زمني محدد.

من �لو��سح �أن هذ� �لت�سور �الأميركي، �إذ� 

طرح عند �إعالن م�سروع 
ُ
مّثل فعاًل ما قد ي

كو�سنير ــ غرينبالت، يّدعي �إ�سفاء ت�سمية 

''دولة'' على �لمناطق �لتي تقع تحت والية 

�ل�سلطة �لفل�سطينية و�لمناطق �لتي �ست�ساف 

�إليها، مع �أن �لقيود �لذي يفر�سها على 

�سالحيات هذه �لدولة تعني من �لناحية 

�لعملية، ��ستمر�ر �لحكم �لذ�تي �لفل�سطيني 

لي�س �إاّل. وفي مقابل هذه �لت�سمية �لفارغة من 

�لم�سمون، يمنح �إ�سر�ئيل ما لم يمنحه �إياها 

�تفاق �أو�سلو، وهو �ل�سم �لمبكر لجزء من 

ا 
ّ
�ل�سفة �لغربية �إلى �ل�سيادة �الإ�سر�ئيلية. �أم

ل �إلى �ل�سلطة 
َّ
�أجز�ء �لمنطقة ''ج'' �لتي ال تحو

�لفل�سطينية وال �إلى �ل�سيادة �الإ�سر�ئيلية، 

ف�ستبقى م�سنفة كذلك �إلى �أجل غير م�سمى، �أي 

�ستبقى عمليًا تحت �ل�سيطرة �الإ�سر�ئيلية. فهل 

يعني ذلك �أن �لت�سور �الأميركي يتطلع عمليًا 

مع �أي منهما.'' ماذ� يعني هذ� �لموقف؟ هل 

من �لممكن ت�سور مفاو�سات فل�سطينية ــ 

�إ�سر�ئيلية ال توؤدي في ختامها �إلى قيام دولة 

فل�سطينية تعترف بها �لواليات �لمتحدة 

و�إ�سر�ئيل؟ ال �أعتقد �أن �أي نجاح لمفاو�سات 

جدية بين منظمة �لتحرير و�لحكومة 

�الإ�سر�ئيلية يمكن �أن يوؤدي �إلى �تفاق على غير 

ذلك، �إنما كالم �لرئي�س �الأميركي يعني �أن 

�لطرف �الإ�سر�ئيلي �سيجد فيه ما ي�سمح له 

برفع �سقف مطالبه في مقابل مو�فقته على 

قيام �لدولة �لفل�سطينية.

ب ــ احلدود والأمن

لي�س من �لمعروف ما �إذ� كان �لمقترح 

�الأميركي �سيت�سمن مبد�أ تبادل �الأر��سي على 

�أ�سا�س �حت�ساب م�ساحة �ل�سفة �لغربية قبل 

حت وثيقة 
ّ
�حتاللها في �سنة 1967، مثلما لم

كيري. لكن يبدو، ��ستناد�ً �إلى تقرير عريقات، 

�أن �أفكار كو�سنير ــ غرينبالت تتفادى طرح 

مبادىء �لحدود �لنهائية، وتقترح خطو�ت 

و�إجر�ء�ت يمكن تنفيذها ب�سرعة:

ــ تعلن �لواليات �لمتحدة في وقت مبكر 

مو�فقتها على �سم كتل ��ستيطانية �إلى 

�إ�سر�ئيل بما قد يمثل 10% من م�ساحة �ل�سفة 

�لغربية )من دون تو�سيح كيفية �حت�ساب 

�لن�سبة(.

ــ تن�سحب �لقو�ت �الإ�سر�ئيلية من بع�س 

�لمناطق �لم�سنفة ''ج'' كي ت�ساف �إلى 

�لمناطق �لم�سنفة ''�أ'' و''ب''، وذلك بالتدريج، 

بح�سب ''�الأد�ء �لفل�سطيني'' ومن دون ذكر 

مو�عيد محددة.

ــ ُتعَلن دولة فل�سطين �سمن �لحدود �لتي 

تمار�س فيها �ل�سلطة �لفل�سطينية �سالحياتها.

ــ تبقى �لقو�ت �لع�سكرية �الإ�سر�ئيلية 

متمركزة على �لجبال �لو�سطى وعلى طول نهر 
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ج ــ القد�س

خالل حملته �النتخابية، وبعد تجاهل 

�لمو�سوع، �أخذ �لمر�سح دونالد تر�مب يعلن 

�بتد�ء من كانون �لثاني/يناير 2016، �أنه 

�سينقل �ل�سفارة �الأميركية في �إ�سر�ئيل من تل 

�أبيب �إلى �لقد�س في حال فوزه. وفي خطاب 

�ألقاه �أمام �أع�ساء �للوبي �ليهودي �الأميركي 

�إيباك في 21 �آذ�ر/مار�س 2016، قال تر�مب: 

''�سننقل �ل�سفارة �الأميركية �إلى �لعا�سمة 

�الأبدية لل�سعب �ليهودي، �لقد�س.'' غير �أنه، بعد 

توليه �لرئا�سة، بد� كاأنه يتردد، �أو على �الأقل 

ينتظر �للحظة �لمالئمة للقيام بهذه �لخطوة. 

ثم، في 6 كانون �الأول/دي�سمبر 2017، فاجاأ 

�لعالم باإعالنه �عتر�ف �لواليات �لمتحدة 

�لر�سمي بالقد�س عا�سمة دولة �إ�سر�ئيل.11 

ومن �لجدير مالحظة �أن �لرئي�س �الأميركي 

م �لخطوة �الأميركية �إلى 
ّ
بقر�ره هذ� ق�س

�إجر�ءين: �الأول �العتر�ف، و�لثاني �لنقل 

�لفعلي، في حين �أن ''قانون �سفارة �لقد�س'' 

ه في 
ّ
�لذي كان �لكونغر�س �الأميركي قد �أقر

 �إاّل على �إجر�ء موحد. 
ّ

�سنة 1995 لم ين�س

ولعل �لرئي�س �أر�د بهذه �لتجزئة تخفيف 

عنفو�ن �الحتجاجات �لمتوقعة، ثم 

�مت�سا�سها، تمهيد�ً الختيار �لتوقيت �لمالئم 

للقيام بالنقل �لفعلي لل�سفارة.

ح في 
ّ
على �أي حال، مع �أن تر�مب �سر

خطابه �أن لي�س للواليات �لمتحدة موقف من 

حدود �لقد�س �لو�قعة تحت �ل�سيادة 

�الإ�سر�ئيلية، و�أن هذ� �الأمر متروك لمفاو�سات 

�لو�سع �لنهائي، �إاّل �إنه ذكر �لقد�س �الإ�سر�ئيلية 

كـ ''�لمكان حيث ي�سلي �ليهود عند �لحائط 

�لغربي، وحيث يمر �لم�سيحيون بمحطات 

�ل�سليب، وحيث ي�سلي �لم�سلمون في �لم�سجد 

�الأق�سى.'' بكالم �آخر، و�سف �لرئي�س �الأميركي 

�إلى دولة فل�سطينية يكون مركزها قطاع غزة 

)بعد �إ�سقاط حكومة ''حما�س''(، وتجريده من 

�ل�سالح، وتكون �أجز�ء �ل�سفة �لغربية تابعة 

لها وو�قعة في �لوقت ذ�ته تحت �لمظلة 

�الإ�سر�ئيلية؟

ا �سلوك �إد�رة تر�مب تجاه ما من �ساأنه 
ّ
�أم

�لتاأثير في �لتفاو�س ب�ساأن �لحدود، �أعني 

تجاه �ال�ستيطان �ليهودي في �ل�سفة �لغربية، 

ا كانت 
ّ
فكان �أكثر مرونة تجاه �إ�سر�ئيل مم

تعلنه �إد�رة �أوباما. فبينما كانت هذه �الأخيرة 

تدعو �إلى تجميد �لن�ساط �ال�ستيطاني، �كتفت 

�الإد�رة �لجديدة بالقول �إن بناء م�ستعمر�ت 

جديدة، �أو تو�سيع �لم�ستعمر�ت �لموجودة بما 

يتخطى حدودها �لحالية، ال ي�ساعد�ن في 

تحقيق �ل�سالم. حتى �إن ت�سريحًا للبيت 

�الأبي�س في 10 ت�سرين �الأول/�أكتوبر 2017 

لم يتردد في �أن ي�سمت باالإد�ر�ت �الأميركية 

�ل�سابقة بالقول �إن ''�لمطالب �ل�سابقة بتجميد 

�ال�ستيطان لم ت�ساعد في دفع محادثات 

�ل�سالم قدمًا''، �الأمر �لذي يعني �سمنًا �أن 

�الإد�رة �لجديدة تنوي مو�ءمة �أقو�لها مع 

�أفعالها، بخالف �الإد�ر�ت �لمتعاقبة �لتي 

ت �لنظر عمليًا عن �لممار�سات  غ�سّ

�ال�ستيطانية �الإ�سر�ئيلية. على �أي حال، �سهدت 

�سنة 2017 )�أي بما ي�سمل فترة �الأ�سهر �الأحد 

ع�سر �الأولى من والية تر�مب( زيادة ملحوظة 

في عدد �لوحد�ت �ل�سكنية �لتي تم �لتخطيط 

لها، �إذ بلغ �لعدد 6742 وحدة في مقابل 

2629 وحدة في �سنة 10،2016 �الأمر �لذي 

ي�سير �إلى �سعور �الإ�سر�ئيليين باأنهم باتو� 

يتمتعون بدعم �سمني من �الإد�رة �الأميركية، 

وخ�سو�سًا �أن 66% من �لوحد�ت �لمخطط لها 

تخ�س �لم�ستعمر�ت �لتي تقع خارج �لكتل 

�ال�ستيطانية.
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تبلغ 125 مليون دوالر( عن وكالة �الأمم 

�لمتحدة لغوث وت�سغيل �لالجئين �لفل�سطينيين 

في �ل�سرق �الأدنى )�الأونرو�(. وفي 24 ني�سان/

�أبريل، �أفاد مفو�س �لوكالة �لعام باأن �لرئي�س 

�الأميركي دونالد تر�مب حجب تموياًل قدره 

305 ماليين دوالر، �أي �أكثر كثير�ً من �لمبلغ 

�لمذكور في كانون �لثاني/يناير. وعليه، 

تكون �لواليات �لمتحدة قد قررت تخفي�س 

م�ساهمتها ل�سنة 2018 �إلى 60 مليون دوالر 

فقط من �أ�سل 365 مليون وعدت بتقديمها.12 

وهذ� �لت�سرف ي�سير �إلى �أن �لرئي�س �الأميركي 

قد يتبّنى منحى م�سابهًا لقر�ره ب�ساأن �لقد�س، 

وهو �إخر�ج ق�سية حق �لعودة من جدول 

�أعمال �لمفاو�سات. فالقر�ر لم يكن ذ� بعد 

مالي فقط، بل �إنه �أتى �أي�سًا بحجة معاقبة 

�لقيادة �لفل�سطينية على تجميد �ت�ساالتها 

باالإد�رة �الأميركية بعد قر�ر �العتر�ف بالقد�س 

عا�سمة �إ�سر�ئيل، وعلى خلفية حملة 

مت�ساعدة في �لكونغر�س ومن �أو�ساط 

محافظة موؤيدة الإ�سر�ئيل �سد �الأونرو�. فهذه 

�لحملة �أخذت على �لوكالة: منحها �أبناء 

و�أحفاد الجئي 1948 �سفة �لالجئين، وهو 

�الأمر �لذي يرى هوؤالء �أنه �ساهم في ديمومة 

�لم�سكلة وديمومة �لوكالة نف�سها؛ �سوء �إد�رتها 

�لمزعوم، و�سماحها للعاملين فيها ــ من 

موظفين ومعّلمين ــ بمعاد�ة �إ�سر�ئيل وزرع 

فكر معاد�ة �إ�سر�ئيل لدى �لجيل �لنا�سىء في 

مد�ر�سها، وكذلك تغا�سيها عن �لذين 

ها وت�سهيالتها للقيام بما 
ّ
ي�ستعملون مقار

يو�سف بـ ''�أعمال �إرهابية''.

لقد كانت �الأونرو� منذ ن�ساأتها �إلى يومنا 

هذ� تعبير�ً، ولو ناق�سًا، عن م�سوؤولية �لمجتمع 

�لدولي و�الأمم �لمتحدة تجاه ما حّل بفل�سطين. 

ومن �لمفيد هنا �أن نذّكر باأن �لجمعية �لعامة 

�لبلدة �لقديمة كما لو �أنها جزء من �لقد�س 

�لو�قعة تحت �ل�سيادة �الإ�سر�ئيلية. وهنا يبرز 

�ل�سوؤ�ل: هل ثمة ما يمكن �لتفاو�س ب�ساأنه 

فيما يتعلق بالقد�س عندما ي�سع ''�لو�سيط'' 

�الأميركي قلب �لقد�س �لمحتلة منذ �سنة 1967 

�سمن �لعا�سمة �الإ�سر�ئيلية؟ و�لجو�ب عند 

تر�مب نف�سه. فخالفًا لما كان قد �أعلنه في 6 

كانون �الأول/دي�سمبر 2017 ب�ساأن تحديد 

حدود �لقد�س كاإحدى ق�سايا مفاو�سات 

�لو�سع �لد�ئم، فاإنه تباهى في 25 كانون 

�لثاني/يناير 2018 باأنه �سحب مو�سوع 

�لقد�س من طاولة �لمفاو�سات. وهذ� �لموقف 

ي�سكل �نتهاكًا �سريحًا من طرف �ل�ساهد 

�الأميركي الإعالن �لمبادىء �لفل�سطيني ــ 

�الإ�سر�ئيلي �لموّقع في حديقة �لبيت �الأبي�س 

في �أيلول/�سبتمبر 1993، و�لذي �أ�سار �إلى 

�لقد�س كاإحدى ق�سايا مفاو�سات �لو�سع 

�لنهائي )�لمادة 5، �لفقرة 3(.

ولمزيد من تاأكيد �لموقف �الأميركي من 

�لقد�س، فاإن من �ل�سروري �لرجوع �إلى خطاب 

محمود عبا�س �أمام �جتماع �لمجل�س �لمركزي 

لمنظمة �لتحرير �لفل�سطينية في 14 كانون 

ح �لرئي�س 
ّ
�لثاني/يناير 2018. �إذ �سر

�لفل�سطيني باأن �لمعرو�س على �لجانب 

�لفل�سطيني هو �أن تكون بلدة �أبو دي�س في 

�سو�حي �لقد�س عا�سمة �لدولة �لفل�سطينية، 

موؤكد�ً بذلك ما كانت و�سائل �الإعالم قد 

تناقلته في �إثر �جتماعه بمحمد بن �سلمان، 

ولي عهد �لمملكة �لعربية �ل�سعودية، في 7 

ت�سرين �لثاني/نوفمبر 2017.

د ــ الالجئون

في 16 كانون �لثاني/يناير 2018، �تخذ 

�لرئي�س �الأميركي قر�ر�ً بحجب مبلغ 65 

مليون دوالر )من �أ�سل دفعة �أولى متوجبة 
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ــ تعترف دول �لعالم بدولة فل�سطين كوطن 

قومي لل�سعب �لفل�سطيني.

من نافل �لقول �إن كاًل من �لمقولتين 

يت�سمن تنازاًل فل�سطينيًا جوهريًا. فالمقولة 

�الأولى تعني بمفعول رجعي �أن �الأر�س �لتي 

تفر�س �إ�سر�ئيل �سيادتها عليها لم تكن جزء�ً 

من �لوطن �لفل�سطيني، و�أن �لفل�سطينيين �لذين 

يقطنون في �إ�سر�ئيل �ليوم غرباء في وطن 

غيرهم، و�أن �أر��سي من �ل�سفة �لغربية، بما 

فيها �لقد�س �ل�سرقية، و�لتي تّدعي �إ�سر�ئيل 

�سمها �إليها )ما�سيًا وحا�سر�ً وم�ستقباًل(، 

ا 
ّ
تخ�س �لوطن �لقومي لل�سعب �ليهودي. �أم

�لمقولة �لثانية، فتعني �أن �لوطن �لقومي 

ا لم ت�سمه 
ّ
�لفل�سطيني ما هو �إاّل ما تبّقى مم

�إ�سر�ئيل �إليها، و�أن �لفل�سطينيين �لذين لجاأو� 

عام �لنكبة �إلى �ل�سفة �لغربية وقطاع غزة 

و�لدول �لمجاورة لي�س لهم حق �لعودة �إلى 

ديارهم وقر�هم.

من غير �لو��سح ما �إذ� كان �إير�د 

�لمقولتين في �أفكار كو�سنير ــ غرينبالت يعني 

تو�فقًا �أميركيًا ــ �إ�سر�ئيليًا على �أنهما ي�سكالن 

�سرَطين م�سبقين يتوجب على �لجانب 

�لفل�سطيني �لقبول بهما قبل �لبدء 

بالمفاو�سات �لتف�سيلية )ب�ساأن �لحدود مثاًل(، 

�أم �أنهما مرتبطان بخطوة �إ�سر�ئيلية مقابلة. 

ففي وثيقة كيري، بد� �العتر�ف باإ�سر�ئيل 

كدولة يهودية كما لو �أنه �لثمن �لذي يتوجب 

على �لطرف �لفل�سطيني �أن يدفعه للح�سول 

على مو�فقة �إ�سر�ئيل بت�سمين �لوثيقة �إ�سارة 

�إلى حدود �سنة 1967.

II ــ الإطار التفاو�صي الإقليمي
�س مالمح موقف �إد�رة تر�مب من 

ّ
بعد تلم

�لق�سايا �لتي ت�سكل �لنقاط �لرئي�سية في 

لالأمم �لمتحدة �أدخلت منذ �سنة 2002 فقرة 

�إ�سافية على قر�رها �ل�سنوي �لمتعلق بوكالة 

 على �سرورة ��ستمر�ر �أعمالها 
ّ

�لغوث، تن�س

''ريثما يتم �لتو�سل �إلى حل عادل لق�سية 

�لالجئين �لفل�سطينيين.''13 ومن �لمالحظ �أن 

�لواليات �لمتحدة �متنعت حتى �سنة 2017 

من �لت�سويت على �لقر�ر �لمتكرر �سنويًا، في 

حين �أن �إ�سر�ئيل هي �لدولة �لوحيدة �لتي 

ت �سده. فهل ي�سكل حجب جزء من 
ّ
ت�سو

�لتمويل �الأميركي للوكالة، و�لحملة في 

�لكونغر�س �سد هذه �الأخيرة، خطوة نحو 

�لتحاق تر�مب بنموذج �لت�سويت �الإ�سر�ئيلي؟

مهما يكن من �أمر، فاإن تقرير �سائب 

عريقات �أمام �لمجل�س �لمركزي ي�سير �إلى �أن 

�أفكار كو�سنير ــ غرينبالت تتحدث عن ''حل 

عادل لق�سية �لالجئين من خالل دولة 

فل�سطين''، من دون �أي تف�سيل �آخر.

هـ ــ طبيعة العرتاف املتبادل بني الدولتني

لعل تر�مب �أكثر من �أي رئي�س �أميركي 

�سابق، �سدد على �لعالقة بين دولة �إ�سر�ئيل 

و�ل�سعب �ليهودي، كما لو �أن �لعبارتين 

مت�ساويتان. ففي زيارته الإ�سر�ئيل في �أيار/

ح �لرئي�س �الأميركي في 
ّ
مايو 2017، �سر

''متحف �إ�سر�ئيل'' في �لقد�س قائاًل: ''�أقف في 

رهبة �أمام �إنجاز�ت �ل�سعب �ليهودي، و�أنا 

�ألتزم بالوعد �لتالي �أمامكم: �ستقف �إد�رتي 

د�ئمًا مع �إ�سر�ئيل.''

على �أي حال، يوؤكد تقرير عريقات ما كان 

قد جاء في وثيقة كيري �الآنفة �لذكر بالن�سبة 

�إلى طبيعة �العتر�ف �لمتبادل بين �لدولتين. 

فبح�سب �لتقرير، فاإن �أفكار كو�سنير ــ 

غرينبالت تت�سمن ما يلي:

ــ تعترف دول �لعالم بدولة �إ�سر�ئيل كوطن 

قومي لل�سعب �ليهودي.
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�لترتيب �الإقليمي �لعربي ــ �الإ�سر�ئيلي. ولي�س 

من �لمبالغة �لقول �إن من �ساأن هذ� �لتوجه �أن 

يوؤدي �إلى تهمي�س �لفل�سطينيين كفاعل يقرر 

م�سيره بنف�سه.

من �ل�سروري �لت�سديد على �أن �ال�ستعانة 

�الأميركية بالدول �لعربية كاأد�ة لل�سغط على 

�لقيادة �لفل�سطينية في �لمو�سوعات 

�لتفاو�سية �لفل�سطينية ــ �الإ�سر�ئيلية لي�س 

جديد�ً. فمنذ توقيع �إعالن �لمبادىء في 

�أيلول/�سبتمبر 1993، كان �الأميركيون 

يلجاأون �إلى م�سر �أو �الأردن لل�سغط من �أجل 

تليين �لموقف �لفل�سطيني من هذ� �لمو�سوع 

�لتفاو�سي �أو ذ�ك. كما �أن و��سنطن ��ستغلت 

�إعالن ''مبادرة �ل�سالم �لعربية'' في بيروت في 

�آذ�ر/مار�س 2002 لح�ّس دول �لخليج �لعربية 

على �تخاذ خطو�ت تطبيعية تجاه �إ�سر�ئيل. 

قدت 
ُ
فمثاًل، بعد �أن قررت �لقمة �لعربية �لتي ع

في �لريا�س في 29 �آذ�ر/مار�س 2007 تفعيل 

�لمبادرة، دعا �لرئي�س جورج دبليو بو�س في 

16 تموز/يوليو �لتالي �إلى عقد موؤتمر دولي 

قد في 
ُ
الإحياء محادثات �لو�سع �لنهائي )ع

�أنابولي�س في نهاية ت�سرين �لثاني/نوفمبر(، 

و�أرفق دعوته بمطالبة �لدول �لعربية باأن 

تقوم بـ ''�لبناء على'' مبادرة �ل�سالم �لعربية 

من خالل �عتماد �لخطو�ت �لتالية: ''�إنهاء 

�لخر�فة �لتي تقول �إن �إ�سر�ئيل غير موجودة، 

ووقف �لتحري�س على �لكر�هية في و�سائل 

�الإعالم �لر�سمية، و�إر�سال زو�ر على م�ستوى 

�لوزر�ء �إلى �إ�سر�ئيل.''14

ثمة منا�سبة �أُخرى ال تقل داللة ب�ساأن 

�لعالقة بين �لمفاو�سات �لفل�سطينية ــ 

 �أميركيًا 
ّ
�الإ�سر�ئيلية و�ل�سغط �لعربي �لمرجو

و�إ�سر�ئيليًا، وهي تعود �إلى فترة �أقرب �إلينا. 

ففي 21 �سباط/فبر�ير 2016، بادر جون 

جدول �أعمال �أي مفاو�سات لت�سوية 

فل�سطينية ــ �إ�سر�ئيلية، يت�ساءل �لمرء عن 

ر عنها �لرئي�س 
ّ
م�سدر �لثقة بالنف�س �لتي عب

�الأميركي مر�ر�ً بزعمه �لقدرة على �إنجاز 

''�سفقة �لع�سر''. كيف يمكن �لتو�سل �إلى 

ت�سوية مع �لطرف �لفل�سطيني، في �لوقت �لذي 

يميل �لموقف �الأميركي من �لق�سايا 

�لتفاو�سية �إلى م�سلحة �إ�سر�ئيل �أكثر من �أي 

وقت م�سى؟ من جهة �أُخرى، ال يمكن �إنكار 

�لجهد �لذي يقوده �لثنائي كو�سنير ــ 

غرينبالت ب�ساأن �لمو�سوع �لفل�سطيني ــ 

�الإ�سر�ئيلي، لكن �ل�سوؤ�ل �لذي يطرح نف�سه هو: 

 هذ� �لجهد؟
ّ
ما هو لب

�سنرى فيما يلي كيف �أن هذ� �لجهد من�سب 

�أ�سا�سًا على �إن�ساء ترتيب ��ستر�تيجي �إقليمي 

من خالل �إقامة �إطار تفاو�سي �إقليمي. 

و�سنتوقف عند موقف كل من م�سر و�ل�سعودية 

من جهة، و�إ�سر�ئيل ومنظمة �لتحرير 

�لفل�سطينية من جهة �أُخرى، من �الإطار 

�الإقليمي �لمفتر�س �إن�ساوؤه.

1 ــ هدف الإطار التفاو�صي

 �لجهد �الأميركي لي�س من�سبًا على 
ّ
�إن لب

�إيجاد حلول للق�سايا �لتفاو�سية كهدف بحد 

ذ�ته، و�إنما على �إقامة ترتيب �إقليمي ي�سم 

�إ�سر�ئيل، و�لمملكة �لعربية �ل�سعودية، ودولة 

�الإمار�ت �لعربية �لمتحدة، وم�سر، و�إلى حد 

معين �الأردن. وما �الهتمام �الأميركي 

بالق�سايا �لتفاو�سية �إاّل �أد�ة في �سبيل �إقامة 

ترتيب �إقليمي يكون قادر�ً على مو�جهة �لنفوذ 

�الإير�ني في �لمنطقة. و�إذ� كان �الأمر كذلك، 

فالمطلوب هو جعل �لدول �لعربية �لمعنية 

ت�سغط على �لطرف �لفل�سطيني للقبول بما 

عر�س عليه، وتجيير �أي �إنجاز فل�سطيني ــ 
ُ
ي

�إ�سر�ئيلي كمبرر ي�سمح لها باالنخر�ط في 
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د ــ تو�فق �لواليات �الأميركية على �لبناء 

في �لكتل �ال�ستيطانية �لكبيرة في مقابل 

تجميد �لبناء في �لم�ستعمر�ت �لمعزولة.

هـ ــ تلتزم �لواليات �لمتحدة باإحباط �أي 

تحرك �سد �إ�سر�ئيل في موؤ�س�سات �الأمم 

�لمتحدة.

كما هو و��سح، لم تكن خطة نتنياهو �سوى 

�إطار �إقليمي خاٍل من �أي م�سمون �إيجابي 

فيما يتعلق بالمو�سوع �لفل�سطيني )�أكان ذلك 

بالن�سبة �إلى قيام �لدولة �لفل�سطينية، �أو 

�لحدود، �أو �لقد�س(، �إاّل �إنه مليء بعدد من 

�لمكا�سب �الإ�سر�ئيلية �لمحتملة، مثل: �إقامة 

عالقات علنية مع دول �لخليج؛ مو��سلة 

�لن�ساط �ال�ستيطاني؛ تحييد �لمبادر�ت 

�لفل�سطينية على �ل�ساحة �لدولية. وقد يكون 

�لترتيب �الإقليمي �لذي تهيئه �الإد�رة �الأميركية 

مطابقًا لخطة نتنياهو ذ�ت �لنقاط �لخم�س مع 

بع�س �لتح�سينات �ل�سطحية، فعندما طرح 

رئي�س �لحكومة �الإ�سر�ئيلية خطته �أمام 

ي م�سر و�الأردن في �سباط/فبر�ير 
َ
زعيم

2016، لم تكن �لخطة قابلة للمو�فقة من 

جانبهما، �إاّل �إن �لظروف �الإقليمية تغيرت منذ 

ذلك �لحين: فقد توثقت �لعالقات �الأميركية 

بكل من �ل�سعودية و�إ�سر�ئيل، ونوعًا ما مع 

م�سر، ب�سكل ملمو�س فور ت�سلم �لرئي�س تر�مب 

زمام �لحكم و�إد�نته �تفاقية فيينا ب�ساأن 

�لم�سروع �لنووي �الإير�ني )�لموّقع في تموز/

خ �لنفوذ �الإير�ني في 
َّ
يوليو 2015(، وتر�س

�سورية بهدف �إنقاذ �لنظام �ل�سوري بف�سل 

�لتدخل �لع�سكري �لرو�سي، وتفاقم �سعور كل 

من �ل�سعودية و�إ�سر�ئيل بالخطر �الإير�ني، 

بينما �سهدت مكانة �لقيادة �لفل�سطينية مزيد�ً 

من �لتدهور د�خليًا وعربيًا.

وفي �عتقادي، فاإن �الإطار �الإقليمي �لذي 

كيري �إلى دعوة �لملك �الأردني عبد �للـه، 

و�لرئي�س �لم�سري عبد �لفتاح �ل�سي�سي، 

وبنيامين نتنياهو �إلى �جتماع �سري في 

دَع �لرئي�س �لفل�سطيني محمود 
ُ
�لعقبة. لم ي

عبا�س �إلى �الجتماع، مع �أن كيري �أفاده علمًا 

به م�سبقًا. كان هدف كيري �لح�سول على 

مو�فقة �لمجتمعين على خطة ت�سكل ما يمكن 

�عتباره �إعادة �سوغ لبنود وثيقة كيري ل�سنة 

2014 و�لمعرو�سة �أعاله، ما عد� ربما �إ�سافة 

جملة ت�سير �إلى ''تنفيذ روؤية قر�ر 181 )قر�ر 

�لتق�سيم ل�سنة 1947(''، بحجة �أن �لقر�ر 

يق�سي باإن�ساء دولتين ل�سعبين، دولة يهودية 

ودولة عربية.15 وبينما بد� �أن �لزعيمين 

�لعربيين م�ستعد�ن للمو�فقة على �لخطة، فاإن 

نتنياهو �متنع من �إعطاء رده عليها باالإيجاب 

�أو �لرف�س، مثير�ً تحفظات عليها، و�سارحًا �أن 

�لمبادىء �لمذكورة في �لخطة مف�سلة �أكثر 

من �لالزم.

غير �أن من �لالفت للنظر فيما يتعلق 

باالإطار �الإقليمي �لذي نحن في �سدده هنا، 

�أن رئي�س �لحكومة �الإ�سر�ئيلية قام بدوره في 

�الجتماع نف�سه بتقديم خطة ذ�ت خم�س 

نقاط،16 هي �لتالية:

�أ ــ تو�فق �إ�سر�ئيل على عملية بناء 

''�سخمة''، وعلى م�ساريع �قت�سادية 

للفل�سطينيين في �لمنطقة ''ج'' في �ل�سفة 

�لغربية، وعلى م�ساريع بنية تحتية في غزة.

ب ــ تقوم �إ�سر�ئيل باالإ�سارة �إيجابيًا وعلنًا 

ر عن 
ّ
�إلى مبادرة �ل�سالم �لعربية، وتعب

��ستعد�دها لمناق�سة بنودها مع �لدول �لعربية.

ج ــ تدعم �لدول �لعربية مبادرة �سالم 

�إقليمية، بما يت�سمن عقد قمة علنية بم�ساركة 

�لم�سوؤولين �لرئي�سيين في �ل�سعودية و�الإمار�ت 

ودول �سّنية �أُخرى ونتنياهو نف�سه.
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في �لمو�سوع �لفل�سطيني، وفي �لوقت نف�سه 

لي�س لديها �أر�سدة ت�سمح لها بال�سغط على 

�إ�سر�ئيل و�لواليات �لمتحدة في �سبيل هذ� 

�لتقدم. و�الأد�ة �لرئي�سية �لتي تملكها لتح�سين 

�سروط �لتفاو�س �لفل�سطيني ــ �الإ�سر�ئيلي هي 

�ل�سغط على حركَتي ''فتح'' و''حما�س'' الإعادة 

ت�سكيل ما ي�سبه �سلطة و�حدة في �ل�سفة 

�لغربية وقطاع غزة من �أجل �إبر�ز كيان 

فل�سطيني موحد على طاولة �لمفاو�سات، نظر�ً 

�إلى �أن م�سلحة م�سر كدولة وكنظام تتطلب 

�إلحاق قطاع غزة بال�سفة �لغربية، وتجّنب 

�لعودة �إلى تولي م�سوؤولية �إد�رة �لقطاع. وفي 

هذ� �ل�سدد، من �لممكن �أن نالحظ �أن م�سر 

كّثفت جهودها �لتوحيدية لل�سلطتين باأدق 

تف�سيالتها )مع ق�سط من �الإكر�ه( في ت�سرين 

�الأول/�أكتوبر 2017، عندما بد� �أن �إعالن 

م�سروع كو�سنير ــ غرينبالت يقترب من 

�ل�ساعة �سفر، ثم خففت من وتيرة تدخلها 

الإز�لة �لعر�قيل �أمام �لم�سالحة عندما �ت�سح 

�أن �إعالن �لم�سروع موؤجل بعد �عتر�ف تر�مب 

بالقد�س عا�سمة دولة �إ�سر�ئيل.

ثانيًا �ل�سعودية. بالن�سبة �إلى �ل�سعودية، 

فاإن �لخطر �الأكبر يكمن في �إير�ن وفي 

�إنجاز�تها �الإقليمية �لناتجة من تدخلها في 

�لبحرين و�ليمن و�لعر�ق و�سورية ولبنان. 

وكون �إ�سر�ئيل �أي�سًا تعتبر �أن �لنفوذ �الإير�ني 

في لبنان و�سورية وفي �لبحر �الأحمر قبالة 

�ساحل �ليمن، ي�سكل خطر�ً عليها جعل ولي 

ح في 
ّ
�لعهد �ل�سعودي محمد بن �سلمان ي�سر

مقابلة مع مجلة ''تايم'' �الأميركية: ''ح�سنًا، 

يبدو �أن لدينا عدو�ً م�ستركًا.''17 وقد برز في 

�الأعو�م �الأخيرة ت�ساوؤل عن مفاعيل هذ� 

�لتو�فق �لظاهر في �لم�سالح، وتحديد�ً عن 

�إمكان �أن يوؤدي �إلى تطبيع بين �لبلدين، 

يطرحه مندوبو �لرئي�س �الأميركي �أمام 

�لم�سوؤولين في �ل�سعودية وم�سر، من �لمرجح 

�أن يت�سمن مزيجًا من نقاط بع�سها مقتطف 

من وثيقة كيري )�أي �أفكار ت�سووية ب�ساأن 

ق�سايا تفاو�سية فل�سطينية ــ �إ�سر�ئيلية(، 

وبع�سها �الآخر م�ستخرج من خطة نتنياهو 

)�أي مجرد ترتيب �إقليمي خاٍل من �أي م�سمون 

ب�ساأن �لق�سايا �لتفاو�سية �لفل�سطينية ــ 

�الإ�سر�ئيلية(. و�ل�سوؤ�ل �لذي ال بد من �أن 

نطرحه هو: �إلى �أي درجة ي�سعى محاورو 

و��سنطن �لعرب الإغناء م�سروع �أميركي 

محتمل، باأفكار جوهرية د�عمة للموقف 

�لتفاو�سي �لفل�سطيني في مقابل �ندماجهم 

في �لترتيب �الإقليمي �لمقترح؟ 

تتطلب �الإجابة عن هذ� �ل�سوؤ�ل �لتوقف عند 

كل من م�سر و�ل�سعودية.

2 ــ الإطار الإقليمي وم�رس وال�صعودية

لنبد�أ �أواًل بم�سر. م�سر لي�ست بحاجة �إلى 

�إقامة �لترتيب �الإقليمي، فهي �أ�ساًل تتمتع 

بعالقة وثيقة مع �الأطر�ف �لمر�سحة لالنتماء 

�إليه: مع �ل�سعودية و�الإمار�ت ب�سبب �لموقف 

�لم�سترك من حركة �الإخو�ن �لم�سلمين 

وحاجتها �إلى دعمهما �لمالي؛ مع �إ�سر�ئيل 

ب�سبب معاهدة �ل�سالم ل�سنة 1979 وحاجتها 

�إلى �لتعاون �الأمني في �سيناء وب�ساأن قطاع 

غزة؛ مع �لواليات �لمتحدة ب�سبب �لحاجة �إلى 

�لم�ساعدة �الأميركية، مع تغا�سي �إد�رة تر�مب 

عن مجريات �ل�سيا�سة �لد�خلية �لم�سرية. لكن 

ما يميز م�سر من �ل�سركاء �الآخرين هو 

�عتبارها �أن �لخطر �الأمني يكمن في تركيا 

�أكثر منه في �إير�ن.

�إز�ء هذه �لبيئة �لمحيطة بها، ال يبدو �أن 

م�سر بحاجة �إلى �أن ت�سدد ثمنًا جديد�ً لم 

ت�سدده �سابقًا في مقابل �لح�سول على تقدم 
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�لقد�س �ل�سرقية.''20 غير �أنه ال ي�سعنا �إاّل �أن 

ن�سيف �إلى هذ� �لموقف )�أو باالأحرى �أن 

نقارنه بـ( ما �سرح به ولي �لعهد بن �سلمان 

ب�ساأن �لتبرير �الأخالقي للحل �ل�سلمي وللدور 

�ل�سعودي �لعملي في �لم�سار �لذي يوؤدي �إليه. 

فبالن�سبة �إلى �لتبرير �الأخالقي، ورد�ً على 

ا �إذ� كان يعتقد �أن ''لل�سعب 
ّ
�سوؤ�ل غولدبرغ عم

�ليهودي �لحق في دولة قومية في جزء على 

�الأقل من وطن �أجد�ده''، قال ولي �لعهد: ''�أعتقد 

�أن لكل �سعب، في �أي مكان، �لحق في �لعي�س 

في بلده �لم�سالم. �أعتقد �أن �لفل�سطينيين 

و�الإ�سر�ئيليين لهم �لحق في �متالك �أر�سهم 

�لخا�سة.''21

ا ب�ساأن �لدور �ل�سعودي في �لم�سار 
ّ
�أم

ا قاله 
ّ
�ل�سلمي، فقد ك�سف محمد بن �سلمان عم

للرئي�س �لفل�سطيني في �أحد �جتماعاته به: 

''قلنا له �إن كل ما تعتقد �أنه جيد بالن�سبة 

�إليك، �سندعمه. �أي �سيء ن�سمعه من حلفائنا 

�الأميركيين، �سنحاول �سرحه و�سنحاول دعمه، 

من �أجل �أن تتحقق �الأمور. لكن �إذ� كان هذ� ال 

ي�سلح بالن�سبة �إليك، فهذ� يعني �أنه ال 

ي�سلح.''22

ا �سبق، ونظر�ً 
ّ
من �لممكن �أن ن�ستنتج مم

�إلى موقع �ل�سعودية في ميز�ن �لقوى 

�الإقليمي، و�سعورها بالخطر �الإير�ني 

وباأولويته، و�عتمادها على دعم �لواليات 

�لمتحدة، �أن �لمملكة لي�ست في و�سع يمّكنها 

من �لتاأثير في �لموقف �الإ�سر�ئيلي �أو في 

�لموقف �الأميركي من �لم�سار �لتفاو�سي 

�لفل�سطيني ــ �الإ�سر�ئيلي، على �لرغم من 

�لم�سالح �الأمنية �لم�ستركة بين �لدول �لثالث، 

ومن �لعالقة �لوثيقة بين �لريا�س و�إد�رة 

�لرئي�س تر�مب.

يبقى �أن لل�سعودية نفوذها �لمعروف في 

وتعاون ��ستر�تيجي تجاه �إير�ن بغ�ّس �لنظر 

عن ماآل �لم�سار �لفل�سطيني ــ �الإ�سر�ئيلي. ومن 

�لمفيد هنا �أن نورد �إجابة محمد بن �سلمان 

عن �سوؤ�ل طرحه عليه �ل�سحافي �الأميركي 

جيفري غولدبرغ �سمن مقابلة معه في نهاية 

�آذ�ر/مار�س 2018: ''بطبيعة �لحال هناك 

كثير من �لم�سالح �لتي نت�ساركها مع �إ�سر�ئيل. 

و�إذ� كان هناك �سالم، فحينها �سيكون هناك 

كثير من �لم�سالح بين �إ�سر�ئيل ودول مجل�س 

�لتعاون �لخليجي ودول كم�سر و�الأردن.''18

ز �لم�سالح 
ّ
يبدو �أن ولي �لعهد �ل�سعودي مي

�لم�ستركة �لر�هنة بين �ل�سعودية و�إ�سر�ئيل من 

تلك �لتي �ستن�ساأ في حال �لتو�سل �إلى �سالم 

فل�سطيني ــ �إ�سر�ئيلي. وقد ت�سير �الأولى �إلى 

مجاالت �لت�سارك غير �لمرئية، و�لتي تتعلق 

�أ�سا�سًا في �أيامنا هذه بمو�جهة �لخطر 

�الإير�ني، بينما تتعلق �لثانية، وبكل و�سوح، 

ن من 
ّ
بالتطبيع �لمرئي �لم�ستقبلي، كما يتبي

كالم محمد بن �سلمان: ''�سنحاول دعم حل 

�سلمي. وعندما يحدث ذلك، �سنقيم، في �ليوم 

�لتالي بكل تاأكيد، عالقات جيدة وطبيعية مع 

�إ�سر�ئيل، وهذ� �سيكون �الأف�سل للجميع.''19

�إذ� كان �الأمر كذلك، فما هي �لنظرة 

�ل�سعودية �إلى �لحل �ل�سلمي �لمن�سود؟ ربما من 

�لمالئم �أن نذكر �لموقف �ل�سعودي �لتقليدي 

�لذي كرره �لملك �سلمان في �فتتاح �لقمة 

�لعربية في �لظهر�ن )''قمة �لقد�س''( في 15 

ني�سان/�أبريل 2018، و�لذي �أعاد تاأكيده 

وزير �لخارجية عادل �لجبير في �ليوم نف�سه، 

ك �ل�سعودية بمبادرة �ل�سالم 
ّ
م�سدد�ً على تم�س

�لعربية كاأحد ''�لمرجعيات �الأ�سا�سية للو�سول 

�إلى حل �سامل ونهائي للق�سية �لفل�سطينية 

 على حل �لدولتين وقيام �لدولة 
ّ
مبني

�لفل�سطينية على حدود �لعام 67 وعا�سمتها 
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مناور�ت �لمفاو�سين �الإ�سر�ئيليين الإبطال 

مفعول ما قد يحتوي من بنود ال تعجبهم، كما 

�عتاد على �ختباره �لمفاو�س �لفل�سطيني منذ 

توقيع �تفاق �أو�سلو. ومن �ل�سروري ربما �أن 

عرب تر�مب، 
ُ
نذكر �حتمااًل )ولو �سعيفًا( باأن ي

�لمعروف برّد�ت فعله �لعفوية �لمفاجئة، عن 

��ستيائه من نتنياهو �إذ� ما بد� له �أن هذ� 

�الأخير يخون بمناور�ته �لثقة �لمو�سوعة في 

�لتز�ماته تجاهه.

ثانيًا، منظمة �لتحرير �لفل�سطينية. تجد 

�لقيادة �لفل�سطينية نف�سها في ماأزق، فهي ال 

ت�ستطيع �لمو�فقة على �إطار تفاو�سي �إقليمي 

ملتب�س وخاٍل من �أي م�سمون الأنه يفتح 

�لباب �أمام �لتطبيع �لعربي ــ �الإ�سر�ئيلي من 

دون �أي �إنجاز�ت في �لق�سايا �لتفاو�سية، 

كما �أنها ال ت�ستطيع �لمو�فقة على �إطار، �أكان 

�إقليميًا �أم ثنائيًا، يت�سمن حلواًل للق�سايا 

�لتفاو�سية، الأن هذه �لحلول ال بد من �أن 

تنطوي على تنازالت تتعار�س مع مطالب 

�لحد �الأدنى �لفل�سطينية، كما حدث في كانون 

�الأول/دي�سمبر 2000 مع مقترحات �لرئي�س 

بيل كلينتون، �أو في �آذ�ر/مار�س 2014 مع 

وثيقة جون كيري. وفي �لوقت نف�سه، فاإنها 

ال تملك �أي قدرة الإقناع دول، عربية �أو 

�أوروبية �أو غيرها، باأن تعمل، �سد م�سالحها 

�لذ�تية �أحيانًا، في �سبيل عقد موؤتمر دولي ال 

تتمتع فيه �لواليات �لمتحدة بالرعاية 

�لمنفردة.

�إن كل ما تملكه �لقيادة �لفل�سطينية في 

قترح 
ُ
�لمجال �لدبلوما�سي هو �أن ترف�س ما ي

 �لحقوق �لفل�سطينية 
ّ

عليها من تنازالت تم�س

�لمعترف بها دوليًا، و�أن تحاول ت�سجيل بع�س 

�الإنجاز�ت �لهام�سية، مثل �لح�سول على 

�لع�سوية في مزيد من �لموؤ�س�سات �لدولية.

�لنظام �لعربي، و�أن لموقفها من �لق�سايا 

�لتفاو�سية �لفل�سطينية ــ �الإ�سر�ئيلية تاأثير�ً 

ملمو�سًا لدى �لطرفين �الأردني و�لفل�سطيني. 

فاالأردن، بموقعه �لجغر�في في �لم�سرق، 

وبحدوده �لم�ستركة مع كل من �إ�سر�ئيل 

و�ل�سفة �لغربية، وبدوره في �ل�سفة �لغربية 

وفي �الأماكن �لمقد�سة في �لقد�س، ال بد من �أن 

يتلقى بح�سا�سية �سديدة �أي موقف دبلوما�سي 

جديد �إن �أتى من �إ�سر�ئيل �أو �لواليات �لمتحدة 

�أو �ل�سعودية، وفي هذ� �ل�سدد كان و��سحًا 

تخوفه من تهمي�س دوره بعد �إعالن تر�مب 

�عتر�فه بالقد�س عا�سمة دولة �إ�سر�ئيل، وبعد 

فتور رّدة �لفعل �لعربية، ورّدة �لفعل 

�ل�سعودية ــ �لم�سرية بالذ�ت، �إز�ء �الإعالن.

ا ب�ساأن �لطرف �لفل�سطيني، فعلى �لرغم 
ّ
�أم

من حاجته �إلى دعم �ل�سعودية �ل�سيا�سي 

و�لمالي، فاإن قدرة هذه �الأخيرة على �لتاأثير 

فيه محدودة �إذ� ما �أر�دت �إقناعه باتخاذ 

مو�قف تفاو�سية قد ي�سعر باأنها ت�سع 

�سرعيته ووجوده بالذ�ت على �لمحك.

3 ــ الإطار الإقليمي والطرفان الإ�رسائيلي 

والفل�صطيني

�أواًل، �إ�سر�ئيل. من �لو��سح �أن �إ�سر�ئيل هي 

�لم�ستفيدة �الأولى من �لم�سعى �الأميركي 

الإقامة �إطار �إقليمي تفاو�سي يجمعها مع 

�لدول �لعربية ومنظمة �لتحرير �لفل�سطينية. 

وفي حال لم ينجح �لم�سعى �الأميركي، 

فيمكنها �أن ت�سع �للوم على �لجانب 

�لفل�سطيني و�أن ت�ستمر في ن�ساطاتها 

ا في حال �إعالن �الإطار 
ّ
�ال�ستيطانية. �أم

�الإقليمي )مع �أو من دون �لمو�فقة 

�لفل�سطينية(، فمن �لمرجح �أن تن�سيق م�سمونه 

بين �الإد�رة �الأميركية ونتنياهو �سيكون قد تم 

قبل �الإعالن، وعندها يمكننا �لركون �إلى 
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�الأو�ساع في وحول �سورية، و�إلى �لمو�جهة 

�الإ�سر�ئيلية ــ �الإير�نية �لتي قد تتطور �سريعًا 

من مو�جهة غير مبا�سرة �إلى �سد�م مبا�سر.

عالوة على ذلك، يمر �لنظام �ل�سيا�سي 

�لفل�سطيني في �أدق مر�حله. فهناك �النف�سال 

�لجغر�في و�ل�سيا�سي بين �ل�سفة �لغربية 

بقي جزء�ً من 
ُ
وقطاع غزة، و�النق�سام �لذي ي

�لقوى �ل�سيا�سية خارج �الإطار �لجامع 

�لمفتر�س، �أعني منظمة �لتحرير، وعدم قدرة 

�لتنظيمات �لمن�سوية تحت لو�ء منظمة 

�لتحرير على تجديد قياد�تها، وغياب حركات 

جديدة تبتكر �أفكار�ً ��ستر�تيجية جديدة.

�إن هذ� �لتحجر �لفل�سطيني في بيئة عربية 

ودولية غير مو�تية ي�سكل تهديد�ً جديًا على 

�لم�سير �لفل�سطيني، وما �لم�سروع �الأميركي 

ب�ساأن �الإطار �لتفاو�سي �إاّل عامل و�حد من 

�لعو�مل �ل�ساغطة �لموؤدية �إلى تفاقم �أزمة 

�لنظام �ل�سيا�سي �لفل�سطيني.  

خامتة

من غير �لمعروف، عند كتابة هذه �ل�سطور، 

ما �إذ� كان �لثنائي كو�سنير ــ غرينبالت 

�سيعلن مبادرته �لمت�سمنة مبادىء �لتفاو�س 

�لفل�سطيني ــ �الإ�سر�ئيلي. لقد تاأخر �الإعالن 

ربما ب�سبب قيام �لجانب �لفل�سطيني بقطع 

�ت�ساالته �لر�سمية مع �الإد�رة �الأميركية 

�حتجاجًا على �العتر�ف �الأميركي بالقد�س 

عا�سمة دولة �إ�سر�ئيل. ومن �لمحتمل �أن يعمل 

�لثنائي على �إجر�ء تعديل هام�سي على 

مبادىء �لمبادرة �إر�ساء للجانب 

�لفل�سطيني،23 لكن من �لم�ستحيل �الإلمام 

بجميع �لمعطيات �لتي تتحكم في �لتوقيت من 

وجهة نظر �إد�رة تر�مب. ولربما تطر�أ تطور�ت 

قد تخلق معادالت جديدة، وتجعل �أي مبادرة 

يجري بلورتها �ليوم غير ذ�ت �سلة بالو�قع 

�لذي قد ي�ستجد. ويكفي �لنظر �إلى توتر 
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