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بشائر بايدن ...نتنياهو في السعودية
حيّان جابر

أسفرت االنتخابات األميركية الرئاسية عن
ان ـت ـصــار امل ــرش ــح الــدي ـم ـقــراطــي ج ــو بــايــدن،
األم ـ ـ ــر ال ـ ـ ــذي دف ـ ــع ال ـب ـع ــض إل ـ ــى اع ـت ـب ــاره ــا
نهاية لحقبة اإلم ــاءات األميركية املجحفة
بالحق الفلسطيني والعربي التي انتهجها
ال ــرئـ ـي ــس دونـ ــالـ ــد تـ ــرامـ ــب ،وال س ـي ـمــا بـمــا
يتعلق بمستقبل صـفـقــة ال ـق ــرن ،وتـقــويــض
ح ــل ال ــدول ـت ــن ،واس ـت ـم ــرار م ـس ــار الـتـطـبـيــع
العربي  -الصهيوني .وهــو مــا ينطبق على
قــراءة السلطة الوطنية الفلسطينية لنتائج
االنتخابات األميركية ،إذ عبرت السلطة عن
فرحها العارم بخسارة ترامب ونجاح بايدن،
وكأنه انتصار لفلسطني وقضيتها!
وع ـل ـي ــه ف ـق ــد ع ــدل ــت ال ـس ـل ـطــة ع ــن ق ــرارات ـه ــا
الـســابـقــة ،املـتـخــذة فــي أعـقــاب إع ــان مخطط
ال ـض ــم امل ـس ـت ـنــد إل ــى خ ـطــة ال ـس ــام م ــن أجــل
االزده ـ ـ ـ ـ ـ ــار الـ ـت ــرامـ ـبـ ـي ــة امل ـ ـعـ ــروفـ ــة إع ــام ـي ــا
بصفقة القرن ،لتعلن السلطة عن استئناف
التنسيق مــع الــدولــة الصهيونية ،وقبولها
استالم أمــوال املقاصة الفلسطينية  -أمــوال
الضرائب الفلسطينية التي تحصلها الدولة
الصهيونية  -قبل تولي الرئيس األميركي
ال ـجــديــد ب ــاي ــدن رئ ــاس ــة ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة،
وبــالـتــالــي قـبــل تجسيد رؤي ـتــه إلدارة امللف

الفلسطيني  -الـصـهـيــونــي .وك ــأن انـتـصــاره
بالعملية االنتخابية ،بــاألصــح كــأن خسارة
ت ــرام ــب ف ــي االن ـت ـخ ــابــات ع ـب ــارة ع ــن ان ـقــاب
جذري في السياسة األميركية والصهيونية،
يـلـغــي مــا سـبـقــه ويــؤســس ملــرحـلــة اسـتـعــادة
الحقوق الفلسطينية .وكأننا نتعامل للمرة
األولــى مع رئاسة الديمقراطيني في أميركا،
وبالتحديد مع بايدن ،متناسني دوره السابق
كسيناتور ديمقراطي فــي مجلس الشيوخ،
ودوره ك ـنــائــب ل ـلــرئ ـيــس ف ــي ع ـهــد أوب ــام ــا،
واألهم متناسني دور الحزب الديمقراطي في
حماية الــدولــة الصهيونية وتعزيز قدراتها
االقـتـصــاديــة واألمـنـيــة والعسكرية واملــالـيــة،
التي مكنتها من انتهاك الحقوق اإلنسانية
والتاريخية الفلسطينية تاريخيا وراهنا.
حيث يصعب التكهن بأي تغير حقيقي ومهم
فــي مسار السياسة األميركية تجاه قضايا
املنطقة وعلى رأسها القضية الفلسطينية،
استنادا لتاريخ الديمقراطيني عموما وبايدن
خـصــوصــا ،وانـطــاقــا كــذلــك مــن فهم العالقة
األميركية  -الصهيونية ،واملصلحة األميركية
االستراتيجية منها .وهــو ما بــدأت مالمحه
في التكون سريعا ،وقبل استالم بايدن لزمام
الــرئــاســة األم ـيــرك ـيــة ،فــال ـت ـطــورات الحاصلة
ال ـي ــوم ف ــي املـنـطـقــة تـجـســد رؤيـ ــة أم ـيــرك ـيــة -
ص ـه ـيــون ـيــة ص ـل ـبــة وم ـت ـمــاس ـكــة وواضـ ـح ــة،

خ ـ ــارج ح ـس ــاب ــات ال ـت ـنــافــس ال ـح ــزب ــي داخ ــل
أم ـيــركــا ب ــن الـجـمـهــوريــن والــديـمـقــراطـيــن.
فنحن في مرحلة انتقال السلطة من حزب إلى
آخر ،أي في حالتنا الراهنة من الجمهوريني
إلــى الــديـمـقــراطـيــن ،وامل ـعــروف سياسيا عن
هذه املرحلة أنها مقيدة لسياسات الرئيس،
الحزب ،الخاسر في االنتخابات.
وبالتالي ال تمثل األح ــداث الحاصلة اليوم
في املنطقة ،وال سيما املتعلق منها بالقضية
الفلسطينية ،ام ـتــدادا لــرؤيــة واستراتيجية
دونالد ترامب ،بقدر ما تعكس محددات أولية
السـتــراتـيـجـيــة الــرئ ـيــس ال ـق ــادم ج ــو بــايــدن.
حيث يــوضــح مــدى تداخلها وتشابكها مع
سـيــاســات تــرامــب تجاهنا وتـجــاه قضايانا
الـ ـع ــادل ــة ،س ـخــافــة ال ـت ـع ـلــق ب ــوه ــم االن ـق ــاب
الـ ــدي ـ ـم ـ ـقـ ــراطـ ــي ،والـ ـتـ ـغـ ـيـ ـي ــر امل ـ ـل ـ ـمـ ــوس فــي
توجهات الرئاسة والحكومة األميركية .فها
ه ــي املـخـطـطــات االسـتـيـطــانـيــة الصهيونية
ت ـم ـض ــي ق ــدم ــا فـ ــي ع ـم ـل ـيــة ق ـض ــم األراض ـ ــي
الفلسطينية ،وفي مخطط عزل املناطق ذات
الكثافة السكانية الفلسطينية بعضها عن
بعض ،لتصبح جزرا معزولة ضمن بحر من
االسـتـيـطــان واالح ـت ــال الـصـهـيــونــي .وكــذلــك
بما يخص املخطط الصهيوني  -األميركي
ال ــرام ــي إل ــى ع ــزل الـقـضـيــة الفلسطينية عن
بعدها العربي ،وتبني السردية الصهيونية

الزائفة ،وتنصيب الدولة الصهيونية كقوة
إقليمية مركزية والعــب رئيسي فــي املنطقة
شـبــه وح ـي ــد ،كـمــا تـشــي ب ــه زيـ ــارة نتنياهو
السرية للمملكة العربية السعودية.
طـبـعــا ال يـعـنــي ذل ــك تـغـيـيــب ال ـف ــروق ــات بني
كال اإلدارتــن األميركيتني الراحلة والقادمة،
بقدر ما يعني إدراك مــدى ثانوية الفروقات
على منحى املـســار األمـيــركــي والصهيوني،
وبــالـتــالــي على مـســار القضية الفلسطينية
والقضايا العربية العادلة .كما ال يلغي ذلك
شعورنا بشيء من االرتـيــاح لهزيمة ترامب
االن ـت ـخــاب ـيــة ،اس ـت ـنــادا ألس ـلــوبــه الـعـنـصــري
الـ ـبـ ـغـ ـي ــض وخ ـ ـطـ ــابـ ــه املـ ـتـ ـع ــال ــي وامل ـ ـن ـ ـفـ ــرد.
فالتعويل على رغبة بايدن التغييرية يبدو
لي انتحارا سياسيا ،ومراهنة خاسرة سوف
تــراكــم الـصـعــاب وامل ـهــام عـلــى مـســار التحرر
العربي والفلسطيني .إذ لن تنجح مخططات
ترامب أو بايدن أو أي شخص آخر في شطب
ال ـح ـق ــوق الـفـلـسـطـيـنـيــة واملـ ـس ــار ال ـن ـضــالــي
الفلسطيني ،بـحـكــم اإلصـ ــرار الـشـعـبــي على
اس ـ ـت ـ ـعـ ــادة ج ـم ـي ــع الـ ـحـ ـق ــوق ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــة
املستلبة ،لكنهم ينجحون فــي زي ــادة حجم
وع ـ ــدد وط ـب ـي ـع ــة ال ـع ــراق ـي ــل الـ ـت ــي ت ـع ـتــرض
طــريـقـنــا ال ـت ـحــرري ،ال ـتــي س ــوف يـتـجــاوزهــا
الشعب الفلسطيني وشعوب املنطقة عاجال
أم أجال.

فلسطين
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بات من المرجح أن يكون جو بايدن الرئيس األميركي المقبل ،وهو
وإن كان صهيونيًا كما يعلن ،إال أن سياسته تختلف جذريًا عن
سياسة ترامب؛ ففي حين أن ترامب يعطي األولوية لحل القضية
الفلسطينية وفق منظور توراتي صهيوني قائم على اعتبار
أنها أرض إسرائيل ،فإن رؤية بايدن تشابه رؤية السياسة األميركية
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التقليدية في ما يتعلق بالحفاظ على أمن إسرائيل ودعمها،
وإدارة الصراع في المنطقة ،وعدم االنجراف خلف حلول تؤدي
إلى توترات غير متوقعة ،وهي سياسة يميل إليها تيار صهيوني
عريض يؤمن بالقضم الفعلي التدريجي ،وال يريد أن يورط إسرائيل
في قرارات غير محسوبة

المشروع الصهيوني بين ترامب وبايدن

اتجاهات أميـركية
معين الطاهر

ال تهدف هذه املقالة إلى املفاضلة ما بني
دونالد ترامب وجو بايدن ،وإذا كان ً
جليا
أن نجاح ترامب يعني استمرار املواجهة
مع املشروع الصهيوني ،بل وتصاعدها،
إال أن نـجــاح بــايــدن ال يعني تــراجــع هذا
املـشــروع ،بقدر ما سيكون بمنزلة إعــادة
الــوضــع الفلسطيني إلــى املــربــع السابق
ذاتــه ،دون التوصل إلى أي نتائج عملية
ك ـف ـي ـل ــة ب ـت ـح ـق ـي ــق ح ـ ــل عـ ـ ـ ــادل ل ـل ـق ـض ـيــة
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــة .هـ ـ ــذا الـ ــوضـ ــع قـ ــد يــريــح
ً
السلطة الفلسطينية قليل ،إذ سيحفظ
دورها املؤقت كطرف شكلي في املعادلة،
ً
بــدل من أن تواجه لحظة الحقيقة اليوم
فتعتدل أو تعتزل.
ل ـ ــم ت ـ ـبـ ــدأ ص ـف ـق ــة ت ـ ــرام ـ ــب  -ن ـت ـن ـيــاهــو
امل ـع ــروف ــة بـصـفـقــة الـ ـق ــرن يـ ــوم اإلعـ ــان
ال ــرس ـم ــي ع ـن ـهــا ف ــي واش ـن ـط ــن (ك ــان ــون
ال ـث ــان ــي /ي ـنــايــر  ،)2020أو ف ــي إع ــان
الشطر االقـتـصــادي منها فــي العاصمة
الـبـحــريـنـيــة (ح ــزي ــران /يــونـيــو ،)2019
إذ يؤكد السيد صائب عريقات أن هذه
ال ـخ ـط ــة ذاتـ ـه ــا ق ــدم ـه ــا اإلس ــرائ ـي ـل ـي ــون
ل ـل ـجــانــب الـفـلـسـطـيـنــي ف ــي عـ ــام ،2012
بــالـلـغــة نـفـسـهــا ال ـت ــي صـيـغــت ب ـه ــا ،أي
ً
أنها ال تعدو أن تكون ً
إسرائيليا
نصا
بخطاب صهيوني ديـنــي ،كما يصفها
عزمي بشارة ،وقد قطع فيها ترامب مع
امل ـبــادرات األميركية السابقة ،وب ــدأ من
ً
تماما مع هذا الخطاب.
جديد ،لتنسجم
َ
ويالحظ أن اإلدارة األميركية شرعت في
ُ
بق من
تنفيذ الصفقة قبل إعالنها ،ولم ت ِ
الدولة الفلسطينية ،التي ُيفترض أنها
تعد بها الفلسطينيني ،سوى التسمية.
وبدأت الخطوات األميركية في تنفيذها،
س ـ ــواء كـ ــان ذلـ ــك ب ــوق ــف ت ـم ــوي ــل وك ــال ــة
غــوث وتشغيل الالجئني الفلسطينيني
(أون ــروا) ،أم االعتراف بالقدس عاصمة
إلس ــرائـ ـي ــل ،ون ـق ــل ال ـس ـف ــارة األم ـيــرك ـيــة
إلـيـهــا ،وإغ ــاق مكتب منظمة التحرير
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــة ف ــي واشـ ـنـ ـط ــن .ل ــم يـكــن

دور السلطة
الفلسطينية
على الرغم من أن الضم الفعلي لألراضي
الفلسطينية هو عملية مستمرة لم تتوقف
ً
يوما ،حيث تجاوز عدد املستوطنني  700ألف
مستوطن .ووفق تقرير حديث ملنظمة بتسيلم،
فإن إسرائيل قد صادرت ما يزيد على 75
في املائة من أراضي الضفة الغربية ،ما بني
املستوطنات ،والطرق االلتفافية ،واملحميات
الطبيعية ،واملناطق العسكرية ،فإن السلطة
الفلسطينية ّميزت ما بني الضم القانوني والضم
الفعلي ،إذ إن الضم القانوني وصفقة القرن
يعنيان ً
عمليا إنهاء دور السلطة الفلسطينية،
وتحويل املدن الفلسطينية إلى معازل ،في ظل
سيطرة إسرائيلية مطلقة .وهذا يفسر رفض
السلطة الفلسطينية صفقة القرن.
ولقد استندت السلطة الفلسطينية في رفض
خطة الضم إلى إجماع فلسطيني كامل ،وإلى
ّ
موقف عربي شكلي تمثل بقرارات باهتة من
جامعة الدول العربية ،وإلى موقف دولي مناهض
لرؤية ترامب – نتنياهو ،لكنها في حقيقة األمر
ُ
أرادت أن تبقي الطرق املختلفة املؤدية إلى بقائها
مفتوحة ،فقد تحللت من االتفاقات ولم تعلن
إلغاءها ،وأوقفت التنسيق األمني ،لكنها التزمت
بما دعته محاربة اإلرهاب والحفاظ على األمن.

موقف السلطة والفصائل الفلسطينية،
وعـ ـل ــى ام ـ ـتـ ــداد ه ـ ــذا الـ ــزمـ ــن ،بـمـسـتــوى
الـحــدث ،حيث اكتفت ببيانات الشجب
واالستنكار ،وحضور بعض املؤتمرات
ال ـعــرب ـيــة واإلس ــامـ ـي ــة ،دون ات ـخ ــاذ أي
خ ـ ـطـ ــوات ف ـع ـل ـي ــة ،م ـك ـت ـف ـيــة بــاًل ـت ـلــويــح
بخطوات تعتزم اتخاذها الحقا ،ودون
امل ـض ــي ق ـ ً
ـدم ــا ف ــي تـنـفـيــذ أي إجـ ـ ــراءات
جدية ،سواء لترتيب البيت الفلسطيني
وإنهاء االنقسام ،أم االتفاق على مشروع
وط ـ ـنـ ــي ف ـل ـس ـط ـي ـنــي جـ ــامـ ــع ،أم إنـ ـه ــاء
اتـفــاق أوسـلــو ،وسحب اعـتــراف منظمة
الـتـحــريــر بــإســرائ ـيــل ،ووقـ ــف التنسيق
األم ـنــي مـعـهــا .وع ـلــى الــرغــم مــن وجــود
توصيات وقــرارات من املجلس الوطني
الفلسطيني واملجلس املركزي ،منذ عام
 ،2015بالسير فــي ه ــذا االت ـج ــاه ،فإنها
جميعها بقيت حبيسة األدراج ،واستمر
الـجـمــود فــي املــوقــف إلــى مــا بعد ظهور
نتائج االنتخابات اإلسرائيلية ،وإعالن
ب ـن ــود االتـ ـف ــاق االئ ـت ــاف ــي ب ــن الـلـيـكــود
وح ـ ــزب أزرق أب ـي ــض ،وال ـت ــي تضمنت
تأييد صفقة القرن ،وتفويض بنيامني
نتنياهو اتخاذ قرار الضم.
ط ــوال ه ــذا الــوقــت املـمـتــد أع ـ ً
ـوام ــا ،بقيت
السلطة الفلسطينية في موقع االنتظار
تترقب ّ
تغيرات متخيلة ،وتتوهم قدرتها
على التأثير فيها ،مثل نتائج االنتخابات
اإلسرائيلية ،وإمكانية إسقاط نتنياهو
عبر توصية الكتلة العربية في الكنيست
الـصـهـيــونــي بــالـتـصــويــت لـصــالــح بيني
غ ــانـ ـت ــس .وخـ ـ ـ ــال ذلـ ـ ــك ك ـ ـلـ ــه ،اس ـت ـم ــرت
عالقات السلطة الفلسطينية مع اإلدارة
حتى إعالن رئيس
اإلسرائيلية كاملعتادً ،
ً
محددا لتنفيذ
الوزراء اإلسرائيلي تاريخا
الضم ،حيث بدأ الجميع يستشعر الخطر
الداهم الزاحف ،ويسعى جهده إليقافه.
حينها فقط ،اتخذت السلطة الفلسطينية
وقيادة منظمة التحرير ً
عددا من القرارات،
كان أهمها تعليق االتصاالت مع الجانب
اإلسرائيلي واإلدارة األميركية ،والتحلل
من االتفاقات املعقودة مع اإلسرائيليني،
ومن ضمنها التنسيق األمني ،والتوقف
ّ
عن تسلم أموال املقاصة ،دون أن توضح
مـعـنــى الـتـحـلــل م ــن االت ـف ــاق ــات ،وه ــل هو
إلغاء أم تجميد أم وقف مؤقت .كما أعلنت
عن رفض االنضمام إلى مفاوضات سالم
تكون مرجعيتها صفقة القرن ،والدعوة
إل ــى م ـفــاوضــات س ــام جــديــدة مــن خــال
مؤتمر دول ــي للسالم تحضره الرباعية
الدولية وأطراف أخرى.

¶ رؤية الرئيس الجديد
تشابه السياسة األميركية
التقليدية
¶ اتجاه إلى الموقف
األوروبي من القضية
الفلسطينية

فلسطيني كامل،
خطة الضم إلى إجماع
ّ
وإلــى موقف عربي شكلي تمثل بقرارات
باهتة مــن جامعة ال ــدول الـعــربـيــة ،وإلــى
مــوقــف دولـ ــي م ـنــاهــض ل ــرؤي ــة ت ــرام ــب –
نتنياهو ،لكنها في حقيقة األمر أرادت أن
ُ
تبقي الطرق املختلفة املؤدية إلى بقائها
مفتوحة ،فقد تحللت مــن االتـفــاقــات ولم
تعلن إلغاءها ،وأوقفت التنسيق األمني،

السلطة
الفلسطينية
تترقب نهاية
كابوس ترامب
(ليئور مزراحي/
)Getty

استراتيجية السلطة
الفلسطينية في ظل والية ترامب

على الرغم من أن الضم الفعلي لألراضي
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـي ــة هـ ـ ــو عـ ـمـ ـلـ ـي ــة م ـس ـت ـم ــرة
لـ ــم ت ـت ــوق ــف ي ـ ـ ً
ـوم ـ ــا ،ح ـي ــث ت ـ ـجـ ــاوز ع ــدد
املستوطنني  700ألــف مـسـتــوطــن .ووفــق
تـ ـق ــري ــر حـ ــديـ ــث مل ـن ـظ ـم ــة ب ـت ـس ـي ـل ــم ،ف ــإن
إســرائ ـيــل ق ــد صـ ــادرت م ــا يــزيــد عـلــى 75
في املائة من أراضــي الضفة الغربية ،ما
ب ــن امل ـس ـتــوط ـنــات ،وال ـط ــرق االلـتـفــافـيــة،
واملـ ـ ـحـ ـ ـمـ ـ ـي ـ ــات الـ ـطـ ـبـ ـيـ ـعـ ـي ــة ،وامل ـ ـنـ ــاطـ ــق
العسكرية ،فإن السلطة الفلسطينية ّ
ميزت
ما بني الضم القانوني والضم الفعلي ،إذ
إن الضم القانوني وصفقة القرن يعنيان
ً
عمليا إنـهــاء دور السلطة الفلسطينية،
وتحويل املــدن الفلسطينية إلــى معازل،
في ظل سيطرة إسرائيلية مطلقة .وهذا
يفسر رفض السلطة الفلسطينية صفقة
القرن ،كما يوضح سبب اختيار توقيت
اإلع ــان عــن إجــراءاتـهــا ملواجهة الصفقة
ب ــإع ــان ب ـن ـيــامــن نـتـنـيــاهــو ت ــاري ــخ بــدء
تطبيق الضم القانوني ،رغم مرور أشهر
وأعوام على الضم الفعلي وعلى ترتيبات
الصفقة املختلفة.
استندت السلطة الفلسطينية في رفض

زار بايدن الضفة
الغربية في 2010
والتقى الرئيس
الفلسطيني
محمود
عباس (أوريل
سيناي)Getty /

لكنها التزمت بما دعته محاربة اإلرهاب
ّ
والحفاظ على األمن ،وامتنعت عن تسلم
أمـ ــوال املـقــاصــة الـضــريـبـيــة ،وه ــي أم ــوال
ال ـش ـع ــب ال ـف ـل ـس ـط ـي ـنــي ،ل ـت ـضــع الـجـمـيــع
أمــام احتمال انهيار الوضع االقتصادي
واالجـتـمــاعــي ،وهــو إج ــراء لــم تكن لــه أي
ض ـ ــرورة ،إذ عـنــدمــا طــالـبــت بـمـســاعــدات
ً
بديلة قيل إنها تمتلك أموال عند الطرف

اإلس ــرائ ـي ـل ــي ال ـ ــذي قــاي ـض ـهــا ع ـل ــى ه ــذه
األم ـ ــوال بــال ـعــودة إل ــى جـمـيــع االت ـفــاقــات
السابقة ،بما فيها التنسيق األمني.
كما لجأت السلطة إلى فتح ملف املصالحة
الفلسطينية ،وعـقــدت اجـتـمـ ً
ـاعــا لألمناء
ال ـع ــام ــن ل ـل ـف ـصــائــل ،وت ـع ـه ــدت ب ــإج ــراء
االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات ال ـت ـش ــري ـع ـي ــة وال ــرئ ــاس ـي ــة
ُ
وانتخابات املجلس الوطني ،واتفق على
تشكيل قيادة مشتركة للمقاومة الشعبية
السلمية ،وانـتـقــدت بشدة تطبيع بعض
الــدول العربية مع إسرائيل ،وبــادرت إلى
سحب سفرائها لديها ،ألن هذا التطبيع
الفلسطينية،
ـاالسـتــراتـيـجـيــة
ّ
قــد أض ــر بـ ً
وأحدث شرخا في املوقف العربي ،ومثل
ً
ً
صهيونيا للنظام العربي ،يوحي
اختراقا
بــإمـكــان مـمــارســة ضـغــوط عربية إلجــراء
تـ ـح ــوي ــات ه ـي ـك ـل ـيــة ف ــي رؤيـ ـ ــة الـسـلـطــة
الـفـلـسـطـيـنـيــة وبـنـيـتـهــا .لـكــن الـعـقــوبــات
ُ
على ّغزة لم ترفع ،ومرسوم االنتخابات
لم ُيوقع ،واجتماع يتيم لألمناء العامني
ُ َّ
لم يتكرر ،ولــم تشكل قيادة موحدة ،ولم
ً
تـشـهــد األرض املـحـتـلــة ج ـه ــودا حقيقية
رسمية لتصعيد املقاومة الشعبية ،وعاد
ال ـس ـف ــراء إلـ ــى م ــواق ــع ع ـم ـل ـهــم ،م ــا دام ــت
العالقات بني السلطة ذاتها وإسرائيل قد
عادت إلى مجاريها السابقة.
بنت السلطة الفلسطينية استراتيجيتها
عـلــى الـسـيــر حـتــى منتصف الـطــريــق في
مواجهة االحتماالت املختلفة ،وإن كانت
ُ
ـف ،ومـ ـن ــذ الـ ـي ــوم األول ،هــدفـهــا
ل ــم ت ـ ـخـ ـ ِ
الــرئ ـيــس وه ــو الـ ـع ــودة إل ــى امل ـفــاوضــات
عـبــر الــربــاع ـيــة وال ــرع ــاي ــة ال ــدول ـي ــة .وفــي
الوقت ذاته ،لجأت إلى املناورة املحدودة
ب ــاملـ ـص ــالـ ـح ــة وال ـ ـف ـ ـصـ ــائـ ــل ،والـ ـتـ ـل ــوي ــح
باملقاومة الشعبية ،بانتظار ما ستسفر
عـ ـن ــه االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات األمـ ـي ــركـ ـي ــة ل ـت ـقــريــر
خطوتها املقبلة.
ب ـ ــات م ــن امل ــرج ــح أن يـ ـك ــون ج ــو ب ــاي ــدن
الرئيس األمـيــركــي املقبل ،وهــو وإن كان
ص ـه ـيــونـ ًـيــا ك ـمــا ي ـع ـلــن ،إال أن سـيــاسـتــه

ت ـخ ـت ـلــف ج ـ ـ ً
ـذري ـ ــا عـ ــن س ـي ــاس ــة ت ــرام ــب؛
ف ـف ــي ح ــن أن ت ــرامـ ــب ي ـع ـطــي األول ــوي ــة
لحل القضية الفلسطينية وفــق منظور
توراتي صهيوني قائم على اعتبار أنها
أرض إســرائـيــل ،فــإن رؤي ــة بــايــدن تشابه
رؤيــة السياسة األميركية التقليدية في
مــا يتعلق بــالـحـفــاظ عـلــى أم ــن إســرائـيــل
ودع ـم ـه ــا ،وإدارة الـ ـص ــراع ف ــي املـنـطـقــة،
وع ــدم االن ـجــراف خلف حـلــول ت ــؤدي إلى
تـ ــوتـ ــرات غ ـي ــر م ـت ــوق ـع ــة ،وه ـ ــي س ـيــاســة
يميل إليها تيار صهيوني عريض يؤمن
بالقضم الفعلي التدريجي ،وال يريد أن
يورط إسرائيل بقرارات غير محسوبة.
س ـي ـت ـجــه ب ــاي ــدن أكـ ـث ــر ب ــاتـ ـج ــاه امل ــوق ــف
األوروبـ ـ ـ ـ ــي م ــن ال ـق ـض ـي ــة الـفـلـسـطـيـنـيــة،
وهـ ــو امل ــوق ــف ذاتـ ـ ــه الـ ـ ــذي ي ـت ـب ـنــى إدارة
الصراع ،وتقديم حلول جزئية ذات طابع
اقتصادي ،تساهم في إبقاء الوضع على
ما هو عليه ،مع غض النظر عن اإلجراءات
اإلسرائيلية املتبعة داخل األرض املحتلة،
تـ ـح ــت ذريـ ـ ـع ـ ــة أن ه ـ ـ ــذا كـ ـل ــه س ـي ـخ ـضــع
للتفاوض فــي مرحلة مــا ،رغــم اعترافهم
ال ـض ـم ـنــي ال ــواض ــح م ــن ت ـط ــور م ـشــاريــع
ومباحثات السالم حول أهمية الحقائق
عـلــى األرض .وسـيـلـجــأ ب ــاي ــدن ،كـمــا هو
م ــرج ــح ،إل ــى إع ـ ــادة ت ـمــويــل وك ــال ــة غــوث
الــاجـئــن ،وفتح املكتب الفلسطيني في
واشـنـطــن ،وع ــودة املـســاعــدات األميركية
للسلطة.
ه ـ ــذا املـ ــوقـ ــف يـ ــوافـ ــق س ـي ــاس ــة ال ــرئ ـي ــس
م ـح ـمــود ع ـب ــاس ،ف ـهــو يـضـمــن اس ـت ـمــرار
بـ ـق ــاء ال ـس ـل ـط ــة ودوره ـ ـ ـ ــا ال ــوظ ـي ـف ــي فــي
هـ ـ ــذه املـ ــرح ـ ـلـ ــة ،م ـ ــع اس ـ ـت ـ ـمـ ــرار الـ ــوعـ ــود
باملفاوضات ومشاريع الحلول التي لن
تصل إلى نتيجة ،وستتراجع احتماالت
الـ ــوحـ ــدة ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــة ،أو إع ـ ـ ــادة ب ـنــاء
منظمة التحرير وتشكيل قيادة موحدة،
أو امل ـض ــي ب ــات ـج ــاه امل ـق ــاوم ــة الـشـعـبـيــة،
وسيشجع عـلــى ازدي ــاد وتـيــرة التطبيع
العربي الرسمي ،وسيؤدي من جهة إلى

مزيد من االنقسام ،ومن جهة أخــرى إلى
محاوالت دؤوبة من تجمعات فلسطينية
مختلفة للبحث واالت ـف ــاق عـلــى مـشــروع
وطني فلسطيني جديد.
كيف نخرج من هذه الدائرة؟

فــي  ،1982/9/1ق ــدم الــرئـيــس األمـيــركــي
رون ــال ــد ري ـغــان «م ـب ــادرة س ــام أميركية
لشعوب الشرق األوس ــط» ،وهــي املبادرة
ال ـ ـتـ ــي ُع ـ ــرف ـ ــت بـ ــاسـ ــم مـ ـ ـش ـ ــروع ري ـ ـغـ ــان.
وخــال فترتي واليـتــه التي امـتــدت حتى
ع ــام  ،1989حـ ــاول ال ـع ــرب ال ـتــوف ـيــق بني
مشروعه ومشروع مؤتمر القمة العربية
في فــاس .وبــذل األردن ومنظمة التحرير
ً
الفلسطينية ً
جهدا متواصل ،دون جدوى،
ف ــي م ـح ــاول ــة إقـ ـن ــاع الـ ــواليـ ــات امل ـت ـحــدة
األم ـيــرك ـيــة بـعـقــد مــؤتـمــر دول ــي لـلـســام،
واالعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية
ً
م ـم ـثــا للفلسطينيني ف ــي ه ــذا املــؤت ـمــر،
وت ـه ــدئ ــة املـ ـخ ــاوف امل ـش ـتــركــة ل ـلــواليــات
املتحدة وإسرائيل من احتمال قيام دولة
فلسطينية مستقلة ،عبر توصل األردن
ومنظمة التحرير إلــى اتفاق ّ
عمان الذي
ينظم صيغة التعاون بينهما للوصول
إلـ ـ ــى ح ـ ــل سـ ـلـ ـم ــي ،كـ ـم ــا ي ـن ـظ ــم ال ـع ــاق ــة
املـسـتـقـبـلـيــة بـيـنـهـمــا م ــن خـ ــال االت ـف ــاق
على اتـحــاد كــونـفــدرالــي ،ولــم ينجح ذلك
بسبب التعنتني األميركي والصهيوني،
وإصــرارهـمــا على اعـتــراف املنظمة بحق
إســرائ ـيــل فــي ال ــوج ــود ،وإدانـ ــة اإلره ــاب،
والـ ـت ــوق ــف عـ ــن ال ـع ـم ـل ـي ــات ال ـع ـس ـك ــري ــة،
واالع ـ ـتـ ــراف بـ ـق ــراري مـجـلــس األمـ ــن 242
و ،338وكلما استجابت املنظمة خطوة
ُ
تـطـلــب منها خ ـطــوات أخ ــرى إضــافــة إلــى
اإلص ــرار على تكرار تجربة كمب دايفيد
في املفاوضات املباشرة ،ورفض املؤتمر
ً
مؤتمرا
الــدولــي ،أو النظر إليه باعتباره
ً
شكليا ال دور له.
ب ـعــد ان ـ ـ ــدالع االن ـت ـف ــاض ــة الـفـلـسـطـيـنـيــة
األول ـ ــى ،ات ـصــل الــرئ ـيــس رون ــال ــد ريـغــان

بــامل ـلــك ح ـســن هــات ـفـ ًـيــا ،ف ــي م ـس ــاء يــوم
ال ـخ ـم ـيــس امل ــواف ــق  ،1988/1/28وق ــال
ّ
ل ــه« :إن األح ـ ــداث ف ــي األراض ـ ــي املحتلة
أص ـب ـحــت م ـص ــدر ق ـلــق ش ــدي ــد ل ـن ــا ،وقــد
ّ
ب ــل ـغ ـن ــا إسـ ــرائ ـ ـيـ ــل ع ـ ــن ان ــزع ــاجـ ـن ــا مــن
ت ـص ــرف ــات ـه ــا ب ـل ـغ ــة واضـ ـ ـح ـ ــة وفـ ـع ــال ــة.
واإلضرابات؛
املظاهرات ،العنف ،اإلبعاد،
ُ
ّ
كلها توضح أن عتبة جديدة قد قطعت
ف ـ ــي الـ ـضـ ـف ــة الـ ـغ ــربـ ـي ــة وغ ـ ـ ـ ــزة .ال ـش ـعـ ًـب
الفلسطيني غير مستعد للبقاء ساكنا،
وإس ـ ــرائـ ـ ـي ـ ــل م ــرتـ ـبـ ـك ــة وال ت ـع ـل ــم ك ـيــف
سـتـتـعــامــل م ــع االن ـت ـف ــاض ــة .ال ـت ـط ــورات
ّ
امل ـح ـت ـم ـلــة ت ـش ــك ــل خـ ـط ـ ًـرا ع ـل ــى املـنـطـقــة
ب ــأس ــره ــا .ال ـطــري ـقــة ال ــوح ـي ــدة ملـجــابـهــة
هذه التطورات هي إعطاء الفلسطينيني
سـ ـب ـ ًـب ــا لـ ــأمـ ــل ول ـ ـيـ ــس ل ـ ـل ـ ـيـ ــأس .ن ـحــن
بحاجة إلــى م ـبــادرة ســام فعالة تــؤدي
إلـ ــى ن ـتــائــج م ـل ـمــوســة ،وب ـس ــرع ــة .نحن
ً
جميعا ال نستطيع أن نتقبل استمرار
ال ــوض ــع ال ــراه ــن ،ون ـحــن عـلــى اسـتـعــداد
لبذل محاولةٍ جديدة .وهذه املرة نعالج
املواضيع الجوهرية املتعلقة بالتسوية
النهائية واإلجراءات املرحلية».
وأعــرب الرئيس األميركي عن رغبته في
ً
مؤكدا
إرسال فيليب حبيب ملقابلة امللك،
أنه وإن كانت السنة «سنة انتخابات في
أم ـيــركــا ،وأن الــوقــت غـيــر مـنــاســب لطرح
م ـبــادرات جــديــدة ،إال أنـنــا إذا لــم نتحرك
ً
جميعا».
اآلن ،فسنندم
على جـنــاح الـســرعــة ،وبـعــد يــومــن فقط،
وكما هو مدون في املستدرك من يوميات
عدنان أبو عودة :األرض والزمن والسالم،
ً
قريبا عن املركز العربي
والــذي سيصدر
ل ــأب ـح ــاث ودراسـ ـ ـ ــة ال ـس ـي ــاس ــات ،وص ــل
فـيـلـيــب حـبـيــب إل ــى ع ـ ّـم ــان لـيـلـتـقــي املـلــك
ً
ح ـس ــن ،ن ــاق ــا إل ـي ــه ق ـل ــق ريـ ـغ ــان ب ـشــأن
األحـ ــداث فــي األراضـ ــي املـحـتـلــة ،ورغبته
فــي بـعــث الـحـيــويــة وال ـح ـيــاة فــي مسيرة
ً
ّ
التوصل إلى
مؤكدا أن الهدف هو
السالم،
تسوية شاملة ،وليس تحسني األوضــاع
في الضفة الغربية وغزة فحسب.
تـتـضـمــن ال ـن ـق ــاط ال ـت ــي عــرض ـهــا حبيب
ع ـلــى امل ـل ــك ح ـســن ت ــراج ـ ًـع ــا ع ــن امل ــواق ــف
األميركية السابقة واملستمرة على امتداد
اإلدارات األميركية املتعاقبة ،إذ تراجع عن
املفاوضات املباشرة ،ووافق على املؤتمر
ال ـ ــدول ـ ــي ب ـم ـش ــارك ــة سـ ــوريـ ــة واالت ـ ـحـ ــاد
السوفياتي ،وترك مسألة مشاركة منظمة
التحرير ضمن وفــد أردن ــي – فلسطيني
للعرب ليقرروا كيفية معالجتها .وتعهد
بوضع حــد ملـصــادرة إسرائيل األراض ــي،
وم ـن ــح الـفـلـسـطـيـنـيــن م ـســؤول ـيــة إدارة
ش ــؤون ـه ــم ،ل ـت ـكــون ب ــداي ــة عـمـلـيــة إلن ـهــاء
االح ـت ــال اإلســرائ ـي ـلــي ،وتــأمــن الحقوق
املشروعة للشعب الفلسطيني بمعناها
الواسع ،وتنطبق هذه املبادئ على جميع
األراض ـ ـ ــي امل ـح ـت ـلــة ،ب ـمــا فـيـهــا ال ـج ــوالن.
ويؤكد حبيب في هذا اللقاء أن الواليات
امل ـت ـح ــدة ق ــد ع ــان ــت ال ـك ـث ـيــر ف ــي املــاضــي
ً
متعهدا بأن
نتيجة عدم وضوح موقفها،
تمارس الواليات املتحدة الضغط الالزم
على إسرائيل.
بــال ـتــأك ـيــد فـ ــإن هـ ــذا امل ــوق ــف األم ـي ــرك ــي،
ً
ً
مثاليا وال مقبول
القلق في حينه ،ليس
بالنسبة إلى الشعب الفلسطيني ،وربما
يكون محاولة الحـتــواء الــوقــائــع الجدية
الـتــي فرضتها االنـتـفــاضــة الفلسطينية
األولـ ـ ــى ،ل ـكــن ال ـ ــدرس امل ـس ـت ـفــاد ه ـنــا هو
أن الـ ـ ـع ـ ــودة إلـ ـ ــى امل ـ ـفـ ــاوضـ ــات لـ ــن تـحــل
املـشـكـلــة ،فــالــوقــت لـيــس وق ــت مـفــاوضــات
لن يعبأ أحد باملوقف الفلسطيني فيها،
ول ـي ــس وقـ ــت ت ـق ــدي ــم حـ ـل ــول ،وإنـ ـم ــا هــو
وقــت تصعيد النضال بجميع الوسائل
املتاحة ،من أجل تغيير ميزان القوى عبر
تــراكــم الـنـضــاالت املختلفة ،وهــو الــدرس
الذي علينا تعلمه من مكاملة ريغان ومن
االنتفاضة.

مصطلح عملية السالم كان من اختراع هنري كيسنجر الجمهوري (زليستر بايك/فرانس برس)

اإلدارات الديمقراطية
وفلسطين :نسج على
المنوال الجمهوري
ماجد عزام

ثمة انطباع عام أن اإلدارات األميركية
ال ــدي ـم ـق ــراط ـي ــة أكـ ـث ــر حـ ـي ــادي ــة ت ـجــاه
ال ـق ـض ـيــة الـفـلـسـطـيـنـيــة أو رب ـم ــا أق ــل
انـ ـ ـحـ ـ ـي ـ ــازًا إلس ـ ــرائـ ـ ـي ـ ــل م ـ ــن اإلدارات
الـ ـجـ ـمـ ـه ــوري ــة .ي ـم ـك ــن ال ـ ـقـ ــول إن ه ــذا
ق ـ ــد ي ـ ـكـ ــون صـ ـحـ ـي ــح نـ ـسـ ـبـ ـي ــا ،ول ـك ــن
فـ ــي الـ ـج ــوه ــر ال اخ ـ ـتـ ــاف ك ـب ـي ـرًا فــي
الـسـيــاســات األمـيــركـيــة باملنطقة التي
تحكمها املصالح ،كما الحضور القوي
للمؤسسة الـبـيــروقــراطـيــة األمـيــركـيــة،
وال يقل عن ذلك أهمية أن الديمقراطيني
نسجوا على املنوال الجمهوري في ما
ً
يتعلق بعملية السالم التي كانت أصال
ً
اختراعًا جمهوريًا أوال من خالل وزير
الخارجية هنري كيسنجر ،ثم مؤتمر
مـ ــدريـ ــد ال ـ ـ ــذي أطـ ـل ــق ع ـم ـل ـيــة ال ـس ــام
بـشـكـلـهــا امل ـعــاصــر ّ
وأدى إل ــى تــوقـيــع
اتفاقيات السالم العربية اإلسرائيلية
ف ــي م ــا ب ـع ــد وكـ ـ ــان وزيـ ـ ــر ال ـخــارج ـيــة
الجمهوري أيضًا جيمس بيكر ّ
عرابه
وراعيه املركزي .اخترع وزير الخارجية
األميركي األسبق «الجمهوري» هنري
كيسنجر ،منتصف سبعينيات القرن
املـ ــاضـ ــي ،وبـ ــدهـ ــاء ش ــدي ــد ،مـصـطـلــح
«عملية السالم» كونه فهم أن العملية
س ـت ـس ـت ـمــر ل ـس ـن ــن ،ب ــل ل ـع ـق ــود ،وم ــع
الـ ــوقـ ــت بـ ـ ــات الـ ـح ــدي ــث عـ ــن ال ـع ـم ـل ـيــة
والحفاظ عليها أهم من السالم نفسه.
كيسنجر وضــع كــذلــك أســس العملية
ال ـ ـخـ ــاصـ ــة ب ـت ـن ـف ـي ــذ ق ـ ـ ـ ـ ــراري م ـج ـلــس
األمــن  242و 338التي ستعرف في ما
بـعــد بـمـعــادلــة األرض مـقــابــل الـســام
ّ
ع ــرب ـي ــا وحـ ـ ــل ال ــدولـ ـت ــن فـلـسـطـيـنـيــا،
وه ـ ــي األسـ ـ ـ ــس ال ـ ـتـ ــي سـ ـ ـ ــارت عـلـيـهــا
اإلدارات املـتـعــاقـبــة ج ـم ـهــوريــة كــانــت
أم ديـمـقــراطـيــة .الــرئـيــس الديمقراطي
جيمي كارتر واصل عملية السالم بعد
ذلــك على خطى أسالفه الجمهوريني،
ورغـ ــم حـمــاسـتــه الـشـخـصـيــة وإرادت ـ ــه
الـ ـطـ ـيـ ـب ــة ،إال أن إن ـ ـج ـ ــازه فـ ــي ك ــام ــب
ديـ ـفـ ـي ــد ورعـ ــاي ـ ـتـ ــه اتـ ـف ــاقـ ـي ــة الـ ـس ــام
املصرية اإلسرائيلية مــا كــان ليحدث
لـ ــوال خ ـط ــوة ال ــرئ ـي ــس املـ ـص ــري أن ــور
السادات الساذجة والعشوائية بزيارة
إسرائيل ،والتي تحققت أساسًا بفضل
عملية خداع وتضليل قادها كيسنجر
شخصيًا مع السادات أثناء ما يعرف
بمفاوضات ّ
فك االشتباك التي أعقبت
حرب تشرين األول /أكتوبر .1973
في التراث الديمقراطي ال بد من اإلشارة
طبعًا إلى الفتوى القانونية الصادرة
 زم ــن ك ــارت ــر  -ع ــن وزارة الـخــارجـيــةاألم ـ ـيـ ــركـ ــي ب ــاعـ ـتـ ـب ــار امل ـس ـت ــوط ـن ــات
ال ـي ـهــوديــة ف ــي األراضـ ـ ــي املـحـتـلــة عــام
 1967غ ـيــر قــانــون ـيــة وم ـت ـنــاق ـضــة مع
القانون الدولي ،وهي الفتوى التقنية
ال ـت ــي سـ ـ ــارت ع ـل ـي ـهــا أي ـض ــا اإلدارات
امل ـت ـعــاق ـبــة ،دي ـم ـقــراط ـيــة وج ـم ـهــوريــة،
حتى وصول إدارة ترامب الجمهورية
ً
«ش ـك ــا» لـلـسـلـطــة قـبــل أربـ ــع س ـنــوات.
تعثر عملية السالم خــال ثمانينيات
ال ـق ــرن امل ــاض ــي ب ـعــد ال ــرف ــض الـعــربــي
لسالم أنــور السادات املنفرد ،لم يمنع
الـجـمـهــوريــن مــن امل ـحــاولــة عـبــر طــرح
م ـب ــادرة الــرئـيــس رون ــال ــد ري ـغ ــان ،إلــى
أن جاءت الخطوة التأسيسية الثانية
لعملية الـســام جـمـهــوريــة أيـضــا عبر

مؤتمر مــدريــد  ،1990ال ــذي كــان وزيــر
الخارجية جيمس بيكر ّ
عرابه املركزي،
علمًا أنه مــارس آنــذاك ضغوطًا مكثفة
على رئيس الوزراء اإلسرائيلي إسحق
شامير للمشاركة ،ضمن فهم أميركي
ع ــام ول ـيــس جـمـهــوريــا فـقــط ب ـضــرورة
حل الـصــراع العربي اإلسرائيلي وفق
الـ ـ ـق ـ ــرارات ال ــدول ـي ــة وم ـع ــادل ــة األرض
مـ ـق ــاب ــل ال ـ ـس ـ ــام لـ ـضـ ـم ــان املـ ـص ــال ــح
األميركية واإلسرائيلية في املنطقة.
سـ ــار ال ــدي ـم ـق ــراط ـي ــون ب ـعــد ذلـ ــك على
األسـ ــس ال ـج ـم ـهــوريــة لـعـمـلـيــة ال ـســام
ب ـح ـم ــاس ــة أك ـ ـبـ ــر ،واس ـ ـت ـ ـفـ ــادوا كــذلــك
مـ ــن خـ ـط ــوة ال ــرئـ ـي ــس ي ــاس ــر ع ــرف ــات
ب ـ ــال ـ ــذه ـ ــاب إلـ ـ ـ ــى مـ ـ ـف ـ ــاوض ـ ــات س ــري ــة
وات ـف ــاق مــع اإلســرائـيـلـيــن ف ــي مدينة
أوسلو .وهــي املفاوضات التي فوجئ
بها األمـيــركـيــون كما بــاالتـفــاق نفسه،
ومــع ذلــك صـ ّـب مشهد توقيع االتـفــاق
ف ــي ال ـب ـيــت األب ـي ــض ل ـصــالــح الــرئـيــس
الديمقراطي بيل كلينتون تمامًا مثل
ات ـفــاق وادي عــربــة ال ــذي تــم الـتــوصــل
إليه أيضًا بمفاوضات مباشرة أردنية
إسرائيلية.
ك ـل ـي ـن ـتــون ال ــديـ ـمـ ـق ــراط ــي س ـع ــى بـعــد
ذلــك للتوصل إلــى اتفاق ســام نهائي
ف ـل ـس ـط ـي ـن ــي إسـ ــرائ ـ ـي ـ ـلـ ــي مـ ـ ــن خـ ــال
مـ ـف ــاوض ــات ك ــام ــب دي ـف ـي ــد ال ـث ــان ـي ــة -
صيف الـعــام  - 2000لكنه بــدا منحازًا
أكثر من الالزم لإلسرائيليني ،وعندما
طـ ـ ــرح وثـ ـيـ ـق ــة م ـ ـتـ ــوازنـ ــة إلـ ـ ــى حـ ــد مــا
ف ــي مـ ـف ــاوض ــات ط ــاب ــا ،ن ـه ــاي ــة ال ـع ــام
نفسه ،كــان الوقت قد فــات بعد انــدالع
االنتفاضة الثانية التي أنهت نظريًا
ع ـم ـل ـيــة الـ ـس ــام ال ـط ــوي ـل ــة وال ـف ــاش ـل ــة،
وأنـ ـه ــت ال ـح ـي ــاة ال ـس ـيــاس ـيــة لــرئـيــس
الوزراء اإلسرائيلي آنذاك إيهود باراك.
ح ــاول الجمهوري ج ــورج بــوش االبــن
ال ـت ـص ــرف ب ـش ـكــل م ـخ ـت ـلــف ع ـب ــر غ ــزو
ال ـع ــراق  ،2003واع ـت ـب ــار أن ال ـحــل في
ف ـل ـس ـطــن نـ ـت ــاج لـ ـتـ ـح ــوالت إق ـل ـي ـم ـيــة
ولـيــس الـعـكــس ،لكنه ســرعــان مــا عــاد
إلـ ــى س ـكــة الـعـمـلـيــة ال ـت ـق ـل ـيــديــة ،سكة
كيسنجر  -بيكر ومدريد وأوسلو ،عبر
اسـتـضــافــة مــؤتـمــر أنــابــول ـيــس ،2007
ودعم املفاوضات املباشرة بني رئيس
ال ـ ـ ــوزراء اإلس ــرائ ـي ـل ــي إيـ ـه ــود أوملـ ــرت
والرئيس الفلسطيني محمود عباس
بعد فشل خطة االنفصال األحادية مع
موت ّ
عرابها أرئيل شارون.
ربما كان الديمقراطي باراك أوباما أكثر
الــرؤســاء األميركيني اندفاعًا لتحقيق
ً
الـســام فــي فلسطني بــدال مــن االكتفاء
بالعملية ف ـقــط ،وطـبـعــا وف ــق األســس
الـ ـت ــي اع ـت ـم ــدت ـه ــا اإلدارات ال ـســاب ـقــة
ً
والـتــي وضعها الجمهوريون أصــا -
كيسنجر وبيكر  -لكنه لم يحقق شيئًا
يــذكــر بـعــدمــا عـجــز ع ــن الـضـغــط على
إسرائيل لاللتزام باألسس الضرورية
لنجاح العملية ،علمًا أنــه اشتكى في
مذكراته التي نشرت أخيرًا من حظوة
وس ـط ــوة رئ ـيــس الـ ـ ــوزراء اإلســرائـيـلــي
بنيامني نتنياهو فــي أميركا ،مشيرًا
إلــى أن أي خــاف لــه مــع زعـيــم أجنبي
ل ــم يـنـعـكــس سـلـبــا أو ي ـتــرك تــداعـيــات
داخلية كما حصل مع نتنياهو.
النص الكامل
على الموقع األلكتروني
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مستقبل المصالحة بعد عودة الـحزب الديمقراطي
أتت قرارات السلطة المتعجلة بعودة التنسيق األمني مع إسرائيل ،بينما
كانت وفود حركتي حماس وفتح تقطع شوطًا مهمًا في إنهاء ملف
االنقسام ،وإصالح منظمة التحرير وتحويل دور السلطة الوظيفي من
خدماتي يصب في مصلحة االحتالل ،إلى داعم ومساند للمشروع التحرري
الفلسطيني
عادل شديد

تلقى الشعب الفلسطيني وجميع فصائله
الوطنية واإلســامـيــة صــدمــة كبيرة بعد
قرار قيادة السلطة الفلسطينية بالتراجع
ع ــن ق ــرارات ـه ــا ال ـســاب ـقــة ،بـتـجـمـيــد الـعـمــل
بـكــافــة االتـفــاقـيــات املــوقـعــة مــع حـكــومــات
إسرائيل ،ومــن ضمنها التنسيق األمني
واملــدنــي ورفــض اسـتــام أم ــوال الضرائب
الـفـلـسـطـيـنـيــة (امل ـق ــاص ــة) ،ال ـتــي تجبيها
س ـل ـطــات االحـ ـت ــال االس ــرائ ـي ـل ــي وتـعـيــد
تـحــويـلـهــا للسلطة الفلسطينية ،والـتــي
تغطي أكثر من ثلثي نفقات ومصروفات
السلطة ،بما فيها رواتب حوالي  200ألف
فلسطيني موظفني ومتقاعدين.
ت ــزامـ ـن ــت ق ـ ـ ـ ــرارات ال ـس ـل ـط ــة األخ ـ ـيـ ــرة مــع
ارتـ ـف ــاع م ـن ـس ــوب ال ـت ـف ــاؤل لـ ــدى شــرائ ــح
واس ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــة مـ ـ ـ ــن الـ ـ ـشـ ـ ـع ـ ــب الـ ـفـ ـلـ ـسـ ـطـ ـيـ ـن ــي
بـ ـق ــرب الـ ـت ــوص ــل ل ـل ـم ـصــال ـحــة الــوط ـن ـيــة
الـفـلـسـطـيـنـيــة ال ــداخ ـل ـي ــة ،وطـ ــي صـفـحــة
االنقسام املعيبة التي دخلت عامها الرابع
عشر ،والتي أدت إلى نتائج مدمرة ،سواء
على الفعل الــوطـنــي الفلسطيني ،ومــدى
ث ـق ــة امل ـج ـت ـمــع الـفـلـسـطـيـنــي بـمـنـظــومـتــه
ال ـس ـيــاس ـيــة وال ـح ــزب ـي ــة ،أو مـ ــدى أهـمـيــة
ال ـق ـض ـي ــة ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــة ع ـل ــى امل ـس ـت ــوى
اإلقليمي والدولي ،والتي أدت إلى تراجع
واض ــح فــي االه ـت ـمــام اإلقـلـيـمــي والــدولــي
ب ــال ـق ـض ـي ــة ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــة وم ـ ـ ــدى هـيـبــة
واح ـت ــرام ال ـق ـيــادات الفلسطينية ،والـتــي
تــراج ـعــت ك ـث ـيــرا ،مــا فـتــح امل ـجــال وشجع
ب ـع ــض األن ـظ ـم ــة ال ـع ــرب ـي ــة ع ـل ــى ال ــذه ــاب
بــات ـجــاه ات ـفــاق ـيــات تـطـبـيــع وت ـحــالــف مع
إسـ ــرائ ـ ـيـ ــل ،مـ ـح ــاول ــن الـ ـ ـت ـ ــذرع وت ـب ــري ــر
ذل ــك ب ـعــاقــة الـفـلـسـطـيـنـيــن أنـفـسـهــم مع
إســرائ ـيــل ،أو االن ـق ـســام الفلسطيني بني
حــرك ـتــي ف ـتــح وحـ ـم ــاس ،وال ـ ــذي انـعـكــس
بـ ـشـ ـك ــل سـ ـلـ ـب ــي واض ـ ـ ـ ــح عـ ـل ــى امل ـ ـشـ ــروع
ال ــوط ـن ــي الـ ـتـ ـح ــرري ،وت ــرك ـي ــز الـحــركـتــن
ع ـلــى ال ـح ـف ــاظ ع ـلــى سـلـطـتـيـهـمــا ،س ــواء

حــركــة فـتــح فــي دفــاعـهــا عــن سلطتها في
الضفة ،أو دفــاع حماس عن سلطتها في
غ ــزة ،وهــو مــا شكل ضــربــة قــويــة للحركة
الوطنية الفلسطينية ،وأدى إلى تحسني
بيئة إســرائـيــل اإلقليمية والــدول ـيــة .أتــت
قـ ـ ــرارات الـسـلـطــة املـتـعـجـلــة بـيـنـمــا كــانــت
وفود حركتي حماس وفتح تقطع شوطا
مهما في إنهاء ملف االنقسام ،والوصول
ل ـبــرنــامــج ع ـمــل س ـيــاســي وط ـنــي مـشـتــرك
يطاول إصالح منظمة التحرير وانضمام
كل الفصائل إليه ،وتحويل دور السلطة
الوظيفي من خدماتي يصب في مصلحة
االح ـت ــال ،إل ــى داع ــم ومـســانــد للمشروع
ال ـت ـح ــرري الـفـلـسـطـيـنــي ،ودعـ ــم وتـثـبـيــت
ال ــوج ــود الفلسطيني عـلــى أرض وطـنــه،
في الوقت الذي أصبح املستقبل الوطني
الفلسطيني برمته في خطر شديد ،بعد
قطع اإلدارة األميركية املنتهية واليتها
بــزعــامــة الــرئ ـيــس دون ــال ــد ت ــرام ــب شــوطــا
كبيرا فــي تصفية القضية الفلسطينية،
ب ـع ــد ال ـ ـبـ ــدء فـ ــي ت ـط ـب ـيــق ص ـف ـقــة ت ــرام ــب
الـتــي تنسجم بشكل كــامــل مــع الخطوط
الـ ـع ــريـ ـض ــة ل ـل ـي ـم ــن ال ــديـ ـن ــي والـ ـق ــوم ــي
اإلسرائيلي .شهدت الفترة املاضية تطورا
كبيرا على صعيد املحاوالت الفلسطينية
إلنـ ـ ـه ـ ــاء االن ـ ـق ـ ـسـ ــام وإج ـ ـ ـ ـ ــراء امل ـص ــال ـح ــة
ال ــوط ـن ـي ــة ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــة ،وال ـ ـتـ ــي بـ ــدأت
بــاملــؤتـمــر الـصـحــافــي لـجـبــريــل ال ــرج ــوب،
أم ــن س ــر الـلـجـنــة املــركــزيــة لـحــركــة فـتــح،
وص ــال ــح الـ ـع ــاروي ،نــائــب رئ ـيــس املـكـتــب
السياسي لحركة حماس ،والذي رأى فيه
الكثيرون بداية ملرحلة جديدة من العالقة
بني الحركتني ،من حيث التراجع الواضح
للغة الـشـتــائــم والـسـبــاب واملـنــاكـفــات بني
متحدثي الحركتني ،وألول مــرة أصبحت
وس ــائ ــل اإلع ـ ــام الــرس ـم ـيــة الفلسطينية
الـتــي تتبع للسلطة والــرئـيــس أب ــو مــازن
تستضيف على شاشاتها متحدثني من
ح ــرك ــة حـ ـم ــاس ،وك ــذل ــك وس ــائ ــل اإلعـ ــام
ال ـتــاب ـعــة ل ـحــركــة ح ـم ــاس ،ب ـعــد أن كــانــت

كان واضحًا أن مشروع
المصالحة الوطنية الفلسطينية
سيكون أول الضحايا

رفض فصائلي
واجهت الفصائل الفلسطينية قرارات السلطة األخيرة بعودة التنسيق مع سلطات االحتالل
اإلســرائـيـلــي بــالــرفــض واإلدانـ ــة واملـطــالـبــة بــالـعــدول عنها ،حتى أن الفصائل الفلسطينية
الصغيرة اليسارية التي تتشارك مع حركة فتح في السلطة لم تستطع بلع أو هضم القرارات،
ملا تشكل من انهيار كبير في املوقف الوطني والسياسي الرسمي ،في الوقت الــذي بني
الكثيرون األمل على أن يؤدي استمرار صمود السلطة وقيادتها
بمقاطعة إسرائيل أمنيا ومدنيا ،إلى التخلي عن مسيرة أوسلو
التي ألحقت الضرر الكبير بوحدة الشعب الفلسطيني ،ووحدة
نظامه السياسي ،وأضعفت القضية الفلسطينية كثيرا ،كما أن
رفض جميع الفصائل لقرار السلطة بالعودة ملسار االتصاالت
األمنية واملدنية مع إسرائيل ،يعكس خشية كبيرة على مستقبل
ما تبقى من مؤسسات منظمة التحرير ،سواء اللجنة التنفيذية
واملجلسني الوطني واملــركــزي ،الذين أجمعوا على قــرار التخلي
عــن ال ـتــزام املنظمة والـسـلـطــة بــاتـفــاقـيــات أوس ـلــو ،وال ــذي تأخر
عشرين عامًا.

احتجاجات فلسطينية على استمرار سياسة التوسع االستيطاني شرق نابلس( 2020/11/20 ،جعفر اشتية/فرانس برس)

ق ــرار ق ـيــادة السلطة الفلسطينية بـعــودة
ال ـع ــاق ــات م ــع إس ــرائ ـي ــل ل ـســابــق عـهــدهــا،
لتعذر الحفاظ على العالقة مع إسرائيل
واإلدارة األمـ ـي ــركـ ـي ــة ،فـ ــي الـ ــوقـ ــت الـ ــذي
تتعامل فيه سلطة الحكم الذاتي املنبثقة
م ــن ات ـف ــاق ـي ــة أوسـ ـل ــو م ــع ح ــرك ــة ح ـمــاس
وجناحها العسكري كـجــزء طبيعي مهم
من مكونات الشعب الفلسطيني ونظامه
السياسي وحــركـتــه الوطنية ،ألن تجربة
سنوات السلطة املاضية تؤكد أن إسرائيل
لم ولن تقبل ذلك وسيعود رئيس الحكومة
اإلسرائيلية بنيامني نتنياهو وكل القادة
اإلسرائيليني لتخيير السلطة بني العالقة
م ــع إس ــرائ ـي ــل واسـ ـتـ ـم ــرار ق ـب ــول الـسـلـطــة
ودعـمـهــا ،أو اسـتـمــرار عــاقــة السلطة مع
حركة حماس .وأثبتت التجارب املاضية
تــراجــع مـلــف املـصــالـحــة أم ــام الـعــاقــة مع
ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة األم ـيــرك ـيــة وإســرائ ـيــل
كما األنظمة العربية الداعمة للسياسات

األميركية في املنطقة والتي تتبنى مواقف
مـنــاهـضــة ل ـحــركــة ح ـم ــاس ك ـمــا ل ــإخ ــوان
املسلمني .لــم يقف قــرار القيادة املتسرعة
ع ـنــد ع ـ ــودة ال ـع ــاق ــات م ــع إس ــرائـ ـي ــل ،بــل
اتبعته بــإعــادة سفيري فلسطني لكل من
اإلمارات والبحرين ،بعد استدعائهما قبل
أسابيع ردا على توقيع هذين النظامني
اتـ ـف ــاقـ ـي ــات ت ـط ـب ـيــع مـ ــع إسـ ــرائ ـ ـيـ ــل .فـفــي
الوقت الــذي كــان وزيــر خارجية البحرين
ي ـع ـق ــد اجـ ـتـ ـم ــاع ــا مـ ــع وزيـ ـ ـ ــر ال ـخ ــارج ـي ــة
األميركي مايك بومبيو ،ورئيس الحكومة
اإلســرائـيـلـيــة بـنـيــامــن نـتـنـيــاهــو ،فــاجــأت
قـ ـي ــادة ال ـس ـل ـطــة ال ـج ـم ـيــع بـ ـق ــراره ــا دون
مقدمات ،ودون العودة ملؤسسات منظمة
التحرير التي يفترض أن تكون مرجعية
ك ــل م ــا ل ــه ع ــاق ــة بــال ـس ـيــاســة .وقـ ــد يفهم
الـبـعــض إعـ ــادة الـسـفـيــريــن الفلسطينيني
لهاتني الــدولـتــن اللتني تناصبان حركة
حـمــاس الـعــداء وتعتبرانها إرهــابـيــة ،أنه

تفضيل للبقاء في هذا املحور على حساب
ال ـت ـقــارب وامل ـصــال ـحــة م ــع حــركــة حـمــاس،
وهو ما سيعيد العالقة بني حركتي فتح
وحماس إلــى مرحلة املناكفات والشتائم
والـ ـ ـ ـ ـ ــردح ال ـ ـتـ ــي ل ـ ــم يـ ـنـ ـج ــم عـ ـنـ ـه ــا س ــوى
املــزيــد مــن الـتــراجــع واالن ـح ـســار الــوطـنــي،
وزيـ ــادة ع ــزوف الفلسطينيني عــن الـشــأن
ال ــوط ـن ــي ال ـ ـعـ ــام ،وت ــوغ ــل إس ــرائـ ـي ــل بـعــد
التراجع الــواضــح ملكانة وأهمية القضية
الـفـلـسـطـيـنـيــة إق ـل ـي ـم ـيــا ودول ـ ـيـ ــا ،والـ ــذي
يتحمل مسؤوليته أيـضــا ق ــادة االنقسام
ح ــن ان ــزل ـق ــوا ف ــي ال ـص ــراع ــات الــداخ ـل ـيــة،
م ـ ــا أدى الس ـ ـت ـ ـنـ ــزاف الـ ـح ــال ــة ال ــوط ـن ـي ــة
الفلسطينية ،فيما إسرائيل تقطف ثمار
صراعات فتح وحماس الداخلية.
واضـ ــح أن اإلدارة األم ـيــرك ـيــة املـقـبـلــة لن
تـكــون شبيهة بـ ــإدارة تــرامــب الـتــي تبنت
م ــواق ــف ال ـي ـمــن امل ـت ـط ــرف ف ــي إس ــرائ ـي ــل،
ول ـكــن م ــن الـصـعــب ال ـع ــودة عــن ال ـق ــرارات

ّ
يتمكن بايدن من إنقاذ حل الدولتين؟
هل
رغم أن مقاربة بايدن
للسالم في الشرق
األوسط تختلف عن
مقاربة ترامب ،إال أن
ذلك ال يعني أن التحالف
االستراتيجي بين أميركا
وإسرائيل سيتراجع عما
كان عليه في السابق،
بل سيأخذ أشكاًال أخرى
حسام أبو حامد

عالقة شخصية تجمع بايدن ونتنياهو (ديبي هيل/فرانس برس)

خـ ـ ــال ال ـ ـس ـ ـنـ ــوات األرب ـ ـ ـ ــع الـ ـت ــي ق ـضــاهــا
ال ــرئ ـي ــس األمـ ـي ــرك ــي دونـ ــالـ ــد ت ــرام ــب فــي
م ـن ـص ـب ــه ،خ ـض ـع ــت سـ ـي ــاس ــة ال ـ ــوالي ـ ــات
املـ ـ ـتـ ـ ـح ـ ــدة األمـ ـ ـي ـ ــركـ ـ ـي ـ ــة ت ـ ـج ـ ــاه ال ـ ـص ـ ــراع
الفلسطيني اإلســرائـيـلــي ،لتحول جــذري،
ف ـب ـي ـن ـمــا ت ـم ـس ـك ــت اإلدارات األم ـي ــرك ـي ــة
املـ ـتـ ـع ــاقـ ـب ــة ب ـ ـحـ ــل الـ ـ ــدول ـ ـ ـتـ ـ ــن ،ب ــوص ـف ــه
مفتاحا لـلـســام واالس ـت ـقــرار فــي املنطقة
بــأك ـم ـل ـهــا ،أل ـق ــى ت ــرام ــب ب ـث ـقــل الـسـيــاســة

اليمين اإلسرائيلي وبايدن:
عودة «حل الدولتين» وطي
«صفحة المصالحة»
رامي منصور

وســائــل إع ــام الـحــركـتــن األداة الرئيسة
واأله ـ ـ ـ ــم فـ ــي شـ ـت ــم وتـ ـش ــوي ــه كـ ــل ح ــرك ــة
ل ــأخ ــرى .وقـ ــد ت ـبــع امل ــؤت ـم ــر الـصـحــافــي
ل ـل ــرج ــوب وال ـ ـع ـ ــاروري اج ـت ـم ــاع األم ـن ــاء
الـعــامــن لـلـفـصــائــل الفلسطينية فــي رام
وبيروت برئاسة الرئيس محمود عباس،
وحضور قــادة حركتي حماس والجهاد،
بمن فيهم رئيس املكتب السياسي لحركة
ح ـمــاس إسـمــاعـيــل هـنـيــة ،واألمـ ــن الـعــام
لحركة الـجـهــاد اإلســامــي زي ــاد النخالة،
كما قادة الفصائل الفلسطينية األخرى.
واج ـه ــت ال ـف ـصــائــل الـفـلـسـطـيـنـيــة قـ ــرارات
الـ ـسـ ـلـ ـط ــة األخ ـ ـ ـيـ ـ ــرة بـ ــالـ ــرفـ ــض واإلدانـ ـ ـ ـ ــة
واملـ ـط ــالـ ـب ــة بـ ــال ـ ـعـ ــدول عـ ـنـ ـه ــا ،حـ ـت ــى أن
الفصائل الفلسطينية الصغيرة اليسارية
التي تتشارك مــع حركة فتح فــي السلطة
ل ــم تـسـتـطــع ب ـلــع أو ه ـضــم الـ ـ ـق ـ ــرارات ،ملا
تـشـكـلــه م ــن ان ـه ـي ــار ك ـب ـيــر ع ـلــى مـسـتــوى
املوقف الوطني والسياسي الرسمي ،في

الوقت الــذي بني الكثيرون األمــل على أن
يؤدي استمرار صمود السلطة وقيادتها
بـمـقــاطـعــة إس ــرائ ـي ــل أم ـن ـيــا وم ــدن ـي ــا ،إلــى
التخلي عــن مـسـيــرة أوسـلــو الـتــي ألحقت
الضرر الكبير بوحدة الشعب الفلسطيني،
ووحـ ـ ـ ــدة ن ـظ ــام ــه الـ ـسـ ـي ــاس ــي ،وأض ـع ـف ــت
القضية الفلسطينية كثيرا ،كما أن رفض
جميع الـفـصــائــل ل ـقــرار السلطة بــالـعــودة
مل ـس ــار االت ـ ـصـ ــاالت األم ـن ـي ــة وامل ــدن ـي ــة مع
إسـ ــرائ ـ ـيـ ــل ،ي ـع ـك ــس خ ـش ـي ــة ك ـب ـي ــرة عـلــى
مستقبل مــا تبقى مــن مــؤسـســات منظمة
ال ـت ـح ــري ــر ،س ـ ــواء ال ـل ـج ـنــة ال ـت ـن ـف ـيــذيــة أو
املجلسني الوطني واملــركــزي ،الـتــي أجمع
مـمـثـلــوهــا ع ـلــى قـ ــرار الـتـخـلــي ع ــن ال ـتــزام
امل ـن ـظ ـمــة وال ـس ـل ـطــة بــات ـفــاق ـيــات أوس ـل ــو،
وال ــذي تــأخــر عشرين عــامــا ،حيث انتهت
ف ـتــرة ات ـفــاق ـيــات أوس ـل ــو ف ــي ال ـع ــام ،1999
فيما تتم العودة للعالقة مع إسرائيل دون
اسـتـشــارتـهــم ،س ــواء كـمــؤسـســات قـيــاديــة
للشعب الفلسطينية وملنظمة التحرير ،أو
كقيادات في تلك املؤسسات القيادية.
قــرار قـيــادة السلطة بالعودة لالتصاالت
مــع إســرائ ـيــل دون انـتـفــاء األس ـبــاب التي
أدت لتلك القرارات ،ورغما عن املؤسسات
التي أصــدرت قــرارات التخلي واملقاطعة،
سـتـكــون لــه تــداع ـيــات كـبـيــرة عـلــى مكانة
وهـ ـيـ ـب ــة م ـن ـظ ـم ــة الـ ـتـ ـح ــري ــر وال ـس ـل ـط ــة
وق ـي ــادت ـه ــا أمـ ـ ــام الـ ـع ــدو ق ـب ــل ال ـص ــدي ــق،
ألن ـهــا تـخـلــت ب ـهــذا ال ـق ــرار ع ــن آخ ــر ورق ــة
ض ـغــط مـهـمــة ب ـيــدهــا ك ــان م ــن امل ـم ـكــن أن
تـسـتـخــدمـهــا مستقبال ف ــي ح ــال مطالبة
اإلدارة األم ـيــرك ـيــة ال ـقــادمــة بــرئــاســة جو
بإيدن بالعودة للمفاوضات الفلسطينية
اإلســرائ ـي ـل ـيــة ،ال أن ت ـعــود ال ـق ـيــادة وهــي
مجردة من كل أوراق القوة.
كـ ـ ــان واض ـ ـح ـ ــا أن م ـ ـش ـ ــروع امل ـص ــال ـح ــة
الوطنية الفلسطينية سيكون أول ضحايا

فلسطين

األم ـيــرك ـيــة خ ـلــف امل ـط ــال ــب اإلســرائ ـي ـل ـيــة،
ومـنــح اإلســرائـيـلـيــن مــا يــريــدونــه ،تــاركــا
لـلـفـلـسـطـيـنـيــن م ــا ال ت ــريـ ــده إس ــرائـ ـي ــل.
ن ـقــل ت ــرام ــب سـ ـف ــارة ب ـ ــاده إلـ ــى ال ـق ــدس،
وقـطــع الـتـمــويــل عــن وكــالــة األم ــم املتحدة
لـغــوث وتشغيل الــاجـئــن الفلسطينيني
(أون ـ ــروا) ،وقـلــب وجـهــة الـنـظــر األميركية
ال ـتــي ت ــرى أن املـسـتــوطـنــات اإلســرائـيـلـيــة
في الضفة الغربية تتعارض مع القانون
خطته للسالم في الشرق
الدولي ،وتسمح ّ
األوس ـ ــط أو م ــا س ـم ــي ب ــ»ص ـف ـق ــة ال ـق ــرن»
إلســرائـيــل بـضــم أج ــزاء كـبـيــرة مــن الضفة
الغربية ،تاركة للفلسطينيني ،فعليا ،مع
ما يعادل بانتوستانات تحت نظام فصل
بدال من دولة ذات سيادة قابلة
عنصريً ،
للحياة .حــاول تــرامــب ،خــال فترة واليته
الرئاسية ،حسم قضايا الصراع املركزية
(القدس والالجئني والحدود واالستيطان
وغيرها) لصالح إسرائيل ،وعبر سياسة
األمر الواقع دون الحاجة إلى الدخول في
م ـفــاوضــات م ــع الـفـلـسـطـيـنـيــن ،م ــا يعني
الـتـخـلــي ع ــن م ـســار «أوسـ ـل ــو» ال ــذي نـ ّ
ـص
على وج ــوب الـتــوصــل إلــى حـلــول فــي تلك
القضايا عبر املفاوضات ال عبر اإلجراءات
أحــاديــة الجانب .وبخسارته االنتخابات
الرئاسية ،واقتراب موعد دخــول الرئيس

الجديد جو بايدن للبيت األبيض ،يعود
ال ـحــديــث ع ــن ح ــل ال ــدول ـت ــن سـبـيــا لحل
ال ـص ــراع إل ــى الــواج ـهــة م ـج ــددا .ول ـكــن هل
يملك بايدن مبادرة سالم جديدة تضمن
فرصا لنجاح حل الدولتني من غير طريق
ّ
أوسلو املتعثر منذ حوالي العقدين؟
إنقاذ حل الدولتين

تـعـهــد ب ــاي ــدن أث ـن ــاء حـمـلـتــه االنـتـخــابـيــة
بالعمل على استئناف العالقات األميركية
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـي ــة ،وال ـ ـ ـعـ ـ ــودة إلـ ـ ــى ال ـع ـم ــل
بــالـسـيــاســة التقليدية ل ـلــواليــات املتحدة
التي ّ
تؤيد الحلول التفاوضية وفق معادلة
«األرض مقابل ال ـســام» ،وحــل الــدولـتــن.
سيعيد بايدن افتتاح القنصلية األميركية
ف ــي الـ ـق ــدس ال ـش ــرق ـي ــة (امل ـع ـن ـي ــة ب ـش ــؤون
الفلسطينيني) ،وممثلية منظمة التحرير
الـفـلـسـطـيـنـيــة ف ــي واش ـن ـط ــن ،ويـسـتــأنــف
ج ـه ــود ال ــدع ــم االقـ ـتـ ـص ــادي وال ـس ـيــاســي
علقتها إدارة ترامب،
للفلسطينيني التي ّ
كما ستعارض إدارته توسيع االستيطان
في الضفة الغربية ،ولن يجد نفسه ملزما
بـ»صفقة الـقــرن» الخاصة ب ــإدارة تــرامــب،
جاعال األولوية في مسار إحالل السالم بني
اإلسرائيليني والفلسطينيني الستئناف
الحوار مع الفلسطينيني ،و»الضغط على

إســرائـيــل كــي ال تتخذ خـطــوات قــد تجعل
حل الدولتني مستحيال» ،بحسب تعبيره.
دع ــا بــرنــامــج ال ـح ــزب الــدي ـم ـقــراطــي لـعــام
 ،2020إلى إنشاء دولــة فلسطينية «قابلة
ل ـل ـح ـي ــاة» ،ب ـح ـيــث ت ـك ــون لـلـفـلـسـطـيـنـيــن
«حــريــة حكم أنفسهم» ،وع ــارض صراحة
«ال ـع ـم ــل األح ـ ـ ــادي ال ـج ــان ــب» م ــن ق ـبــل أي
مــن ال ـطــرفــن الفلسطيني واإلســرائ ـي ـلــي.
وف ــي ح ــن أن الــديـمـقــراطـيــن الــرئـيـسـيــن
قــد قـصــروا انتقاداتهم على املستوطنات
اإلسـ ــرائ ـ ـي ـ ـل ـ ـيـ ــة ،وال ـ ـ ـضـ ـ ــم ،وغـ ـي ــره ــا م ـمــا
ي ـهــدد م ـبــاشــرة ح ــل ال ــدول ـت ــن ،فـقــد شــدد
الــديـمـقــراطـيــون الـيـســاريــون ،املــوصــوفــون
بالتقدميني ،على الحاجة إلى التركيز على
الحقوق الفلسطينية ،في محاولة لزعزعة
املـعـتـقــدات السياسية الـتــي تتجاهل تلك
الحقوق انحيازا إلسرائيل ،ولعل مشروع
القانون الذي تقدمت به عضو الكونغرس
ع ــن مـيـنـيـســوتــا ،بـيـتــي م ــاك ــول ــوم ،وال ــذي
ي ـه ــدف إلـ ــى إنـ ـه ــاء االح ـت ـج ــاز الـعـسـكــري
اإلسرائيلي لألطفال الفلسطينيني ،هو أول
مشروع قانون من هذا النوع يتم تقديمه
إل ــى الـكــونـغــرس .ولـكــن مهما كــانــت قــدرة
هــؤالء التقدميني فاعلة فــي الضغط على
بايدن ،ومع افتراض حسن نوايا األخير،
فـمــن املــرجــح أن يـصـطــدم ذل ــك بــالـقــوانــن

التي اتخذها دونالد ترامب في السنوات
األرب ــع األخ ـي ــرة ،وال ـتــي كــرســت االحـتــال
واالسـ ـتـ ـيـ ـط ــان ،إال ب ـن ـض ــال فـلـسـطـيـنــي
واسـ ـتـ ـخ ــدام ك ــل األوراق امل ـت ــاح ــة ،ولـكــن
وبـ ـشـ ـك ــل مـ ـع ــاك ــس ملـ ـنـ ـط ــق األم ـ ـ ـ ـ ـ ــور ،أو
الـحـســابــات الـسـيــاسـيــة والـتـفــاوضـيــة أن
تـتـخـلــى الـسـلـطــة الـفـلـسـطـيـنـيــة ومنظمة
ال ـت ـح ــري ــر عـ ــن ورق ـ ـ ــة ال ـت ـن ـس ـي ــق األم ـن ــي
وال ـت ـخ ـلــي ع ــن االت ـفــاق ـيــات قـبـيــل وص ــول
اإلدارة ،وعدم االنتظار الستالمها مهامها،
إال إذا اعـتـقــدت ال ـق ـيــادة الفلسطينية أن
اإلدارة األميركية املقبلة ستكون مؤيدة
للحقوق الفلسطينية ،وأنها قد تصطدم
م ـ ــع إسـ ــرائ ـ ـيـ ــل وال ـ ـلـ ــوب ـ ـيـ ــات الـ ـيـ ـه ــودي ــة
والجماعات الضاغطة ،وهذا يعكس جهال
كبيرا ،حيث يتفق الحزبان الديمقراطي
وال ـج ـم ـه ــوري ع ـلــى م ـص ـل ـحــة إس ــرائ ـي ــل،
بـيـنـمــا يـخـتـلـفــان ع ـلــى كـيـفـيــة خــدمـتـهــا،
حـيــث ص ــدرت ق ـ ــرارات الـسـلـطــة بــالـعــودة

حافظ بايدن على عالقات
شخصية جيدة مع نتنياهو،
بالرغم من خالفات األخير
الحادة مع إدارة أوباما

ُ
عد
الحالية والكونغرس األميركي ،الذي ي ّ
ً
معقل لطغيان مشاعر الحزبني
تقليديا
ً
املؤيدة إلسرائيل .فمثال ،وافق الكونغرس
األميركي في آذار  /مارس  2018على قانون
تيلور فورس (سمي كذلك نسبة للجندي
األميركي الــذي قتل في يافا العام )2016
الــذي يقضي بقطع املـســاعــدات األميركية
عن السلطة الفلسطينية في حال واصلت
دفع املخصصات ألهالي منفذي العمليات
ضد إسرائيل ،واملحتجزين لديها .وهناك
قانون توضيح مكافحة اإلرهاب ()ATCA
الذي تم تمريره في أكتوبر  ،2018ويسعى
إلــى انـتــزاع تعويضات مــن الفلسطينيني
ل ـل ـض ـحــايــا األم ــري ـك ـي ــن امل ـت ـض ــرري ــن مــن
الـعـنــف الـسـيــاســي فــي األراضـ ــي املحتلة،
والـ ـع ــودة إل ــى مـعــامـلــة مـنـظـمــة الـتـحــريــر
الفلسطينية (م .ت .ف ).كمنظمة إرهابية،
وال تـ ـضـ ـم ــن ت ـ ـعـ ــديـ ــات هـ ـ ـ ــذا ال ـ ـقـ ــانـ ــون
ال ـت ــي أقـ ــرت ال ـع ــام  2019اس ـت ـم ــرار تــدفــق
امل ـ ـسـ ــاعـ ــدات االقـ ـتـ ـص ــادي ــة واإلنـ ـس ــانـ ـي ــة
واألمنية األمريكية للفلسطينيني.

لـلـعــاقــات األمـنـيــة واملــدنـيــة مــع إســرائـيــل
ف ــي وق ــت كــانــت تـنـتـظــر املـنـطـقــة والـعــالــم
وص ـ ــول ال ــرئ ـي ــس ال ــدي ـم ـق ــراط ــي ال ـجــديــد
جو بإيدن إلــى البيت األبـيــض ،واحتمال
ال ـع ــودة لـلـسـيــاســة األم ـيــرك ـيــة التقليدية
ت ـج ــاه ال ـق ـض ـيــة الـفـلـسـطـيـنـيــة والـ ـص ــراع
اإلسرائيلي الـعــربــي ،والعمل على إعــادة
ال ـط ــرف ــن ل ـل ـم ـف ــاوض ــات ب ـع ــدم ــا صـعـبــت
سياسات اإلدارة األميركية الترامبية أي
احتمال للعودة للمسار السياسي ،بسبب
إزاحـ ــة ال ـق ــدس م ــن امل ـف ــاوض ــات بـعــد نقل
سفارة الواليات املتحدة إليها ،واالعتراف
بــاالسـتـيـطــان والـعـمــل عـلــى حــل وتفكيك
وكالة الغوث كمقدمة إلسقاط وإلغاء حق
عودة الالجئني الفلسطينيني.
النص الكامل
على الموقع األلكتروني

بقي أن نتذكر أن بايدن أكــد عــدم تراجعه
ع ــن االع ـ ـتـ ــراف األم ـي ــرك ــي ب ــال ـق ــدس ال ــذي
صدر عن إدارة ترامب ،ولن يعيد السفارة
األميركية إلى تل أبيب ،ولم يشر أيضا إذا
ما كان سيلغي اعتراف الواليات املتحدة
ب ــالـ ـسـ ـي ــادة اإلس ــرائـ ـيـ ـلـ ـي ــة عـ ـل ــى هـضـبــة
الجوالن.
بايدن وسالح إسرائيل السري

رغــم أن مقاربة بــايــدن للسالم فــي الشرق
األوسط تختلف عن مقاربة ترامب ،إال أن
ذلــك ال يعني أن الـتـحــالــف االستراتيجي
ب ــن أم ـي ــرك ــا وإس ــرائـ ـي ــل س ـي ـتــراجــع عما
أشكاال
كان عليه في السابق ،بل سيأخذ
ً
أخ ــرى .فقبل خمسة أيــام مــن االنتخابات
الرئاسية ،وفي ذروة الدعاية االنتخابية
امل ــراف ـق ــة ،قـطــع ب ــاي ــدن عـلــى نـفـســه تعهدا
إضــافـيــا« :سأعمل مــع حليفتنا إسرائيل
لضمان قــدرتـهــا الــدائـمــة على الــدفــاع عن
نفسها والـسـعــي لتحقيق ال ـســام الــدائــم
عــن طــريــق حــل ال ــدول ـت ــن» .حــافــظ بــايــدن
على عالقات شخصية جيدة مع نتنياهو،
بــالــرغــم م ــن خ ــاف ــات األخ ـي ــر الـ ـح ــادة مع
إدارة أوبــامــا التي كــان فيها بــايــدن نائبا
للرئيس ملدة ثماني سنوات .ومنذ أن كان
ً
ديمقراطيا بارزا في لجنة العالقات
بايدن
ً

وتحديدا االستيطاني املتطرف ،البيت األبيض،
خسر اليمني اإلسرائيلي،
ً
وهــذا ليس مــن قبيل املبالغة ،إذ إن أف ــراد الطاقم املحيط واملــؤثــر بدونالد
ترامب باإلمكان اعتبارهم «كاثوليكيني أكثر من البابا» أو «صهاينة أكثر
من هرتسل» .فالسفير األميركي في إسرائيل ،ديفيد فريدمان ،صهيوني
مستوطن ومـتــزمــت ملـشــروع «أرض إســرائـيــل الـكـبــرى»؛ ومـبـعــوث ترامب
سابقا ،جيسون غرينبالت ،سيتشرف حــزب «البيت اليهودي»
الـخــاص
ً
املـتـطــرف بعضويته؛ أم ــا جــاريــد كوشنير و»األوف ـي ــس ب ــوي» ال ــذي خلف
غرينبالت ،آفي بركوفيتش ،فهما صهيونيان خدما أهداف بنيامني نتنياهو
في املنطقة العربية مثلما خدما مصالح ترامب ،وزارا إسرائيل أكثر مما زارا
واليات أميركية.
هــذه الـخـســارة يعترف بها كتاب اليمني اإلســرائـيـلــي ،فيما يعتبر «مركز
أبحاث األمن القومي» في جامعة تل أبيب ،أن الطاقم الذي اختاره الرئيس
ً
عقائديا كما في فترة ترامب.
املنتخب ،جو بــايــدن ،مهني أكثر من كونه
ولكن ذلك ال يعني أن اإلدارة األميركية في عهد بايدن ستكون خارج التأثير
اللوبي الداعم إلسرائيل في الواليات املتحدة.
لكن انعكاس فوز بايدن على سياسات اليمني اإلسرائيلي ال يتوقف على
األفراد أو األسماء ،بل يرى هذا اليمني أن «الفترة الذهبية» خالل والية ترامب
لن تتكرر ،وأن أولى هذه االنعكاسات ستكون على امللف النووي اإليراني،
مسلما بأن بايدن سيدفع بإيران للعودة لالتفاق النووي بتعديالت
وبــات
ً
ويسعى نتنياهو ً
مسبقا ،من خالل
لتقويضه
عراقيل
لوضع
ا
حالي
جديدة،
ً
توثيق التنسيق مع الحلفاء الجدد في الخليج والتسريب عن اغتيال القائد
الثاني بتنظيم القاعدة في طهران.
حتى تولي بايدن الرئاسة ،ستسعى إسرائيل نتنياهو إلى تصعيد ضد
إي ــران بشكل مباشر أو غير مباشر ،فيما مــن املتوقع أن تسعى إلجــراء
حــوار ســري و»ه ــادئ» مــع اإلدارة الجديدة فــي مرحلتها األول ــى ،للتوصل
إلى رؤى مشتركة بما يخص النووي اإليراني ،في ظل الخشية اإلسرائيلية
من أن تقوم إدارة بايدن بتقليص الدعم األميركي مليزانية األمن اإلسرائيلية،
أو ربـطـهــا بــاش ـتــراطــات ب ــإج ــراء م ـفــاوضــات م ــع الفلسطينيني أو ضبط
االستيطان.
ويدرك اليمني اإلسرائيلي أن أولويات إدارة بايدن ستكون داخلية أميركية،
في املرحلة األولى على األقل ،باإلضافة إلى أولوية إعادة ترميم العالقات مع
عموما واملؤسسات الدولية
الحلفاء التقليديني للواليات املتحدة في العالم
ً
تحديدا ،وذلك ما يعزز مخاوفه من
واألمــم املتحدة ،وفي أوروبــا (الغربية)
ً
تسريع االنكفاء األميركي من املنطقة العربية ومــا يترتب على ذلــك على
مصالح إسرائيل .لــذا يسعى نتنياهو هــذه األيــام إلثبات أن إسرائيل هي
الحليف الدائم لخصوم إيران في املنطقة العربية ،مثل السعودية واإلمارات،
وأنه ال يمكن التعويل على الواليات املتحدة ،ألن سياستها تجاه إيران غير
ثابتة وتتعلق بهوية الرئيس الحاكم .يسعى نتنياهو للبرهنة أمام حلفائه
العرب بــأن إسرائيل هي الحليف اإلقليمي الــذي يمكن االعتماد عليه في
مواجهة إيران ،ويبدو أن بعض العرب اقتنع أو مقتنع بذلك منذ فترة باراك
أوباما.
أمــا على الصعيد الفلسطيني ،فــإن خشية اليمني وتـحــديـ ًـدا االستيطاني،
ب ــأن ي ـعــود خ ـطــاب امل ـف ــاوض ــات وح ــل الــدول ـتــن و»ال ـشــرع ـيــة ال ــدول ـي ــة» مع
عــودة الديمقراطيني للحكم ،وما يترتب على ذلك من تقويض ملشاريعهم
االستيطانية و»صفقة القرن» وخطة ضم مناطق واسعة من الضفة الغربية.
ووصــل الحد بأحد كتاب اليمني أن يصف فترة حكم أوبــامــا بـ»الصدمة»
أو «الـتــراومــا» ،في سياق حديثه عن السياسات الخارجية املتوقعة إلدارة
بايدن ،فيما يقلل محللون يمينيون من اهتمام بايدن بالقضية الفلسطينية
والصراع العربي – الفلسطيني ،ويعولون على انشغاله في ترميم الواليات
ً
داخليا بعد  4سنوات من حكم بايدن.
املتحدة
كما يخشى اليمني من انعكاس سياسات ترامب في املنطقة على العالقات
مع يهود الواليات املتحدة الذين ّ
صوت أكثر من  70في املئة منهم لبايدن
أيضا من أن مواقف اليهود املؤيدين
في االنتخابات األخيرة ،بل يخشون ً
للحزب الديمقراطي ،والنقدية تجاه سياسات اليمني ونتنياهو وتقويض حل
الدولتني ،بأنها ستكون مؤثرة في اعتبارات بايدن السياسية بكل ما يتعلق
بإسرائيل وفلسطني.
لكن فــي م ــوازاة الخشية مــن سياسات بــايــدن تجاه إي ــران وإمكانية طرح
املـفــاوضــات وحــل الدولتني وعودتهما إلــى الحياة ،فإنهم يعولون على أن
الحديث عــن إمكانية عــودة مسار املـفــاوضــات يعني طــي ملف املصالحة
الفلسطينية ،وت ـحــديـ ًـدا بــن حــركـتــي فـتــح وح ـمــاس ،واإلب ـق ــاء عـلــى الحالة
الفلسطينية مشرذمة مشتتة بني كيانني في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وهــو مــا دفــع أحــد أبــرز الكتاب اليمينيني املقربني لنتنياهو باستحضار
تصريح ملارتن إنديك الذي قال إن املوضوع الفلسطيني «لم يعد مصلحة
أميركية حيوية».

الـخــارجـيــة بمجلس الـشـيــوخُ ،ع ــرف بأنه
داع ــم ق ــوي إلســرائ ـيــل ،الـتــي كــانــت إحــدى
أولى محطاته في رحالته الخارجية حني
ك ــان سـيـنــاتــورا شــابــا ،ووص ــف اجتماعه
م ــع غ ــول ــدا م ــائ ـي ــر ،الـ ـع ــام  1973وق ـب ـيــل
الحرب العربية اإلسرائيلية ،بأنه من أكثر
االجتماعات نجاحا في حياته السياسية،
وقــد كشفت لــه مائير عــن ســاح إسرائيل
السري ضد العرب« :ليس لدينا مكان آخر
نذهب إليه».
بـ ــال ـ ـط ـ ـبـ ــع ،ي ـ ــؤم ـ ــن ب ـ ـ ــاي ـ ـ ــدن ،ك ـ ـغ ـ ـيـ ــره مــن
الـسـيــاسـيــن األم ـيــرك ـيــن ،بـحــق إســرائـيــل
ف ــي ال ــوج ــود ،ويـتـفـهــم ذرائ ـع ـه ــا األمـنـيــة
والسياسية والعسكرية ،ويتهمه الجناح
الـيـســاري فــي حــزبــه الــديـمـقــراطــي بنقص
التقدمية والراديكالية في سياساته ،ومن
غير املتوقع أن يسعى إلــى حــل الدولتني
من خالل التهديدات واإلن ــذارات النهائية
إلس ــرائـ ـي ــل ،ف ــرغ ــم م ـع ــارض ـت ــه لــاح ـتــال
اإلسـ ــرائ ـ ـي ـ ـلـ ــي ألراضـ ـ ـ ـ ــي ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــن
تـ ــدخـ ــل ش ـخ ـص ـي ــا لـ ـضـ ـم ــان عـ ـ ــدم ظ ـه ــور
ك ـل ـم ــة «احـ ـ ـت ـ ــال» ف ـ ــي ب ــرن ــام ــج الـ ـح ــزب
الديمقراطي .وحني أعرب بعض املنافسني
ل ــه ف ــي االن ـت ـخ ــاب ــات ال ـت ـم ـه ـيــديــة لـلـحــزب
الديمقراطي عن دعمهم لربط املساعدات
املستقبلية إلسرائيل بالتزامها بتجميد

النشاط االستيطاني ،رأى بايدن في ذلك
«خطأ فادحا» .وبالرغم من أنه أدان سابقا
قــرارا إسرائيليا بمنع نــواب ديمقراطيني
م ـ ــن دخ ـ ـ ـ ــول ال ـ ـب ـ ــاد ل ــدعـ ـمـ ـه ــم م ـق ــاط ـع ــة
إسرائيل ،فإنه ظل معارضا شرسا لحركة
املقاطعة  BDSمنتقدا انحرافها إلــى نوع
من «معاداة السامية».
أفق حل الدولتين

ب ـمــوجــب ات ـف ــاق ـي ــات أوسـ ـل ــو فـ ــإن قـضــايــا
جوهرية مثل :الحدود والقدس والالجئني
واالس ـ ـت ـ ـي ـ ـطـ ــان ،والـ ـ ـت ـ ــي ي ـش ـك ــل االت ـ ـفـ ــاق
حولها العصب األساسي لحل الدولتني،
ُأ ّج ـ ـلـ ــت مل ــرح ـل ــة ن ـه ــائ ـي ــة ي ـت ــم ال ـت ـف ــاوض
عليها مباشرة بني الطرفني الفلسطيني
واإلســرائـيـلــي ،ليصبح كــل شــيء متروكا
لـ ـلـ ـتـ ـف ــاوض ،وف ـ ــي ظ ـ ــل م ـ ــوازي ـ ــن الـ ـق ــوى
واملـعـطـيــات الــدول ـيــة واإلقـلـيـمـيــة القائمة
وال ـتــي لـيـســت ف ــي صــالــح الفلسطينيني،
ف ــإن حـســم تـلــك الـقـضــايــا ب ــات فعليا بيد
إســرائـيــل ،الـتــي نسفت أي إمكانية لقيام
دولة فلسطينية.
النص الكامل
على الموقع األلكتروني

فلسطين
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منذ عام 1948وخالل العقود السبعة التي تلته ،كل محاوالت إنهاء الصراع من
القوى الدولية ومن القيادات العربية والفلسطينية التي راهنت وعولت على الدور
األميركي وحل الدولتين باءت بالفشل ،وأتت منح ترامب من خالل صفقة القرن
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لتستكمل وعد بلفور ما يعني عدم إنهاء الصراع الفلسطيني  -اإلسرائيلي عبر أوسلو ،وإنما تغيير مسار
الصراع وتحجيم أهداف الفلسطينيين ومحاصرتها ضمن حدود الحكم الذاتي المحدود في أقل
من  %20من مساحة الضفة الغربية

دولة صهيونية
أم دولة
فلسطينية؟
بيسان عدوان

عندما أعطى من ال يملك حقًا في أرضهم
مل ــن ال يـسـتـحــق؟ م ــن ب ـل ـفــور إل ــى تــرامــب،
وخـ ـ ــال ب ـن ــاء ال ـك ـي ــان ال ـص ـه ـيــونــي عـلــى
األرض الفلسطينية منذ مائة عام وأكثر
على إعالن بلفور ،وكذلك أكثر من سبعني
عاما على صــدور قــرار التقسيم  181في
أرض فلسطني
األمم املتحدة ،بات  %80من َ
هــو «دول ــة إســرائ ـيــل» ،وم ــن ث ـ َّـم أصبحت
كلها تحت السيطرة الصهيونية.
منذ عام  1948وخالل العقود السبعة ،كل
محاوالت إنهاء الصراع من القوى الدولية
وم ــن ال ـق ـي ــادات ال ـعــرب ـيــة والـفـلـسـطـيـنـيــة
التي راهنت وعولت على الدور األميركي
وسلمت بحلول التسوية وحــل الدولتني
ب ـ ــاءت بــال ـف ـشــل ،وأت ـ ــت امل ـن ــح األم ـيــرك ـيــة
ع ـب ــر ال ــرئ ـي ــس ال ـس ــاب ــق دونـ ــالـ ــد ت ــرام ــب
مــن خ ــال صفقة ال ـقــرن لتستكمل الــوعــد
البلفوري الــذي يعني عدم إنهاء الصراع
الفلسطيني  -اإلســرائـيـلــي عـبــر أوسـلــو،
وإن ـم ــا تـغـيـيــر م ـس ــار الـ ـص ــراع وتـحـجـيــم
أهداف الفلسطينيني ومحاصرتها ضمن
حــدود الحكم الذاتي املحدود في أقــل من
 %20من مساحة الضفة الغربية.
كانت أولــى تلك املنح من خــال االعتراف
ب ــال ـق ــدس ع ــاص ـم ــة ل ــدول ــة إس ــرائـ ـي ــل فــي
دي ـ ـس ـ ـي ـ ـم ـ ـبـ ــر/نـ ــانـ ــون األول  ،2017ثــم
أع ـق ـبــت ذل ــك إج ـ ـ ــراءات تـعـسـفـيــة بسحب
تـمــويــل وك ــال ــة غ ــوث وتـشـغـيــل الــاجـئــن
الـفـلـسـطـيـنـيــن ال ـت ــاب ـع ــة ل ــأم ــم امل ـت ـحــدة
(أون ـ ــروا) ،وإي ـقــاف الــدعــم املــالــي للسلطة
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــة فـ ــي رام ال ـ ـلـ ــه ،ثـ ــم جـ ــاءت
املنحة الكبرى األخرى ،االعتراف بسيادة

من وعد
بلفور
إلى وعد
ترامب
منح «حل الدولتين» الدولة
الصهيونية مزيدًا من الوقت
لتخفيف الضغط عليها من
قبل المجتمع الدولي

إســرائـيــل على هضبة ال ـجــوالن السورية
املـ ـحـ ـتـ ـل ــة ،واع ـ ـت ـ ـبـ ــارهـ ــا م ـ ــن ح ـ ــق دول ـ ــة
االح ـت ــال ،فــي ســابـقــة تــاريـخـيــة للخروج
على القانون الــدولــي وال ـقــرارات الدولية،
وذلك في  25مارس /آذار  .2019وأخيرا قام
وزيــر الخارجية األميركي مايك بومبيو،
بجولة في مستوطنة إسرائيلية بالضفة
الغربية املحتلة ،وذلك في سابقة ملسؤول
أميركي رفيع املستوى حيث صرح برؤية
الــواليــات املتحدة الجديدة التي تقر بأن
املـسـتــوطـنــات ال تشكل انـتـهــاكــا للقانون

ال ــدول ــي .ل ــم ت ـقــم «ال ــدول ــة الـصـهـيــونـيــة»
م ــن أجـ ــل «حـ ــل إن ـس ــان ــي» مل ـش ـك ـلــة يـهــود
مـ ـش ــردي ــن ،ب ــل أتـ ــت ف ــي س ـي ــاق امل ـش ــروع
اإلمبريالي للسيطرة على الوطن العربي،
ّ
كدولة حاجز ،و«قاعدة عسكرية» تتغلف
بـمـجـتـمــع م ــدن ــي .وه ـ ــدف وجـ ــودهـ ــا هــو
تكريس تفكك الوطن العربي ومنع تقدمه.
لــذا فــإن دوره ــا ال يــزال قائما كما أهــداف
صانعيها ،أي هي غير معنية بـ«السالم»
ّ
التوسع لكي
بل بالهيمنة ،وتحتاج الــى
تصبح قــوة كـبـيــرة .االم ــر ال ــذي يعني أن
فلسطني هي إسرائيل واألرض هي أرض
إسرائيل فقط ،وعليها التعامل مع مشكلة
الفلسطينيني ،عبر التخلص منهم داخل
ما تعتبره أرضها ،كي يخرجوا من إطار
مسؤولية الدولة املصطنعة «إسرائيل».
رك ــزت ال ــدول ــة الـصـهـيــونـيــة مـنــذ نشأتها
عـ ـب ــر ال ـه ـي ـم ـن ــة عـ ـل ــى األرض والـ ـسـ ـك ــان
فــي كــامــل فـلـسـطــن ،أي لـيـســت تـلــك التي
مـنـحــت لـهــا عـبــر ق ــرار الـتـقـسـيــم فحسب،
بـ ــل تـ ـل ــك األرض الـ ـت ــي ب ـق ـي ــت ل ـل ـجــانــب

الفلسطيني أيضا .وكانت كل مناوراتها
بعد احـتــال سنة  1967تــركــز على قضم
األرض وحصار السكان ،وبالتالي لم تكن
معنية وهي تسلك املسار التفاوضي منذ
أواســط الثمانينيات سوى بكسب الوقت
م ــن أج ــل مــزيــد م ــن الـهـيـمـنــة واالس ـت ـيــاء
عـلــى «األرض» وإخ ـضــاع األخ ــر .لــذا كــان
مـشــروع «حــل الــدولـتــن» مشروعا فاشال
منذ البداية وال يعطي الدولة الصهيونية
إال م ــزي ــدا م ــن ال ــوق ــت لـتـخـفـيــف الـضـغــط
عليها من قبل املجتمع الدولي ،والتعمية
على سياساتها الـتــي تـهــدف إلــى إحكام
ال ـس ـي ـط ــرة ع ـل ــى كـ ــل ف ـل ـس ـطــن وت ـح ـي ـيــد
ال ـس ـكــان الفلسطينيني مــن بـنـيــة الـنـظــام
السياسي والقانوني للدولة الصهيونية
ع ـبــر « ح ـكــم ذات ـ ــي» ف ــي ال ـض ـفــة الـغــربـيــة
وقطاع غزة كخطوة أولى بل أخيرة أيضا.
كان تحييد الشعب الفلسطيني وتحييد
ح ـقــوقــه ال ـش ـغــل ال ـش ــاغ ــل ل ــذل ــك ال ـك ـيــان
الصهيوني ،خاصة بعد أن هيمن شعار
الـعــودة وتحرير فلسطني على النضال
الـفـلـسـطـيـنــي م ـنــذ أواخ ـ ــر الـسـتـيـنـيــات،
فكانت الحلول التسووية التي طرحها
املجتمع الــدولــي خــاصــة أمـيــركــا ،حلقة
ف ـ ــي حـ ـلـ ـق ــات ت ـغ ـي ـي ــر م ـ ـسـ ــار ال ـ ـصـ ــراع
ال ـع ــرب ــي اإلس ــرائـ ـيـ ـل ــي ل ـص ــال ــح ال ــدول ــة
الـصـهـيــونـيــة ،وبــات ــت ق ـي ــادات املـقــاومــة
الـفـلـسـطـيـنـيــة نـفـسـهــا ه ــي ال ـتــي تـطــرح
برنامجًا يقبل بجزء من فلسطني (%20
ف ـقــط) مــن أج ــل إقــامــة دول ــة فلسطينية
عليها ،مع االعتراف بالوجود وبالدولة
الصهيونية على باقي أرض فلسطني.
ف ـ ـقـ ــامـ ــت فـ ـ ــي امل ـ ــرحـ ـ ـل ـ ــة األولـ ـ ـ ـ ـ ــى خـ ــال
عقدي السبعينيات والثمانينيات من

بومبيو يزور الجوالن ومستوطنة في الضفة في سابقة أميركية 19 ،نوفمبر ( 2020األناضول)

الـ ـق ــرن امل ــاض ــي ع ـلــى «ت ـب ـل ـيــع» الـشـعــب
الفلسطيني فكرة «حل الدولتني» ،ومن
ثــم ج ــرى عـقــد ات ـفــاق أوس ـلــو سـ ـرًا ،ومــن
ثــم ســارت األم ــور فــي متاهة مفاوضات
ال طــائــل مـنـهــا إال أن أوق ـف ــت ال ــوالي ــات
املتحدة األميركية فــي عهد تــرامــب ذلك
املسار لعدم الحاجة إليه بعد أن أخذت
الدولة الصهيونية ما تريده من االتفاق،
وه ـ ــو ت ـش ـك ـيــل كـ ـي ــان فـلـسـطـيـنــي ي ـقــوم
ب ــدور األم ــن وضـبــط الشعب فــي الضفة
الغربية وقـطــاع غ ــزة ،ليخضع الشعب
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـنــي لـ ــرؤيـ ــة م ـ ـشـ ــروع ال ـك ـي ــان
الصهيوني نفسه .فتحييده عن الصراع
وقمعه ومنعه مــن املـقــاومــة ملقاة على
ك ــاه ــل ق ـي ــادت ــه امل ـت ـن ــاح ــرة ع ـبــر كـيــانــن

فلسطينيني تحت االح ـتــال خــال هذا
امل ـس ــار ال ـت ـفــاوضــي وم ـت ــاه ــات الـحـلــول
ال ـت ـســوويــة ،كــانــت ال ــدول ــة الصهيونية
تعمل جاهدة على السيطرة على األرض
في الضفة الغربية خصوصًا ،وتزيد من
بناء املستوطنات فيها ،لتقضم الكثير
مــن األراضـ ــي تـحــت مـسـمـيــات مـتـعــددة.
أعـطــى ات ـفــاق أوس ـل ــوا سـيـطــرة السلطة
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــة ع ـل ــى امل ـ ـ ــدن بـ ــاألسـ ــاس،
وأن ي ـكــون وض ــع ال ـقــرى تـحــت سيطرة
مشتركة ،وتـكــون بــاقــي األراض ــي تحت
السيطرة الصهيونية (وتبلغ مساحتها
 %60من أرض الضفة الغربية تقريبًا).
وه ــي األرض ال ـتــي ت ـ ّ
ـوس ــع االسـتـيـطــان
ً
فيها أص ــا .وبـنــت الــدولــة الصهيونية

بايدن وهاريس :مناصران للعدالة والمساواة ولكن ليس في فلسطين
بكل تأكيد ،سيبدو
أن هنالك أثرًا إيجابيًا
إلدارة جو بايدن،
ولكن ال اختالف
جوهريًا بين الحزب
الديمقراطي والحزب
الجمهوري بما
يخص فلسطين

بايدن وهاريس من مؤيدي إسرائيل (جو راديل)Getty/

سالم السعدي

تنفست الـقـيــادة الفلسطينية الصعداء
بـ ـخـ ـس ــارة ال ــرئـ ـي ــس األمـ ـي ــرك ــي دون ــال ــد
ت ـ ــرام ـ ــب ل ــانـ ـتـ ـخ ــاب ــات وعـ ـ ـ ـ ــودة رئ ـي ــس
ديـ ـمـ ـق ــراط ــي ل ـي ـش ـغ ــل الـ ـبـ ـي ــت األبـ ـي ــض.
خــال سنواته األرب ــع ،شــن تــرامــب حربًا
سياسية واقتصادية على الفلسطينيني.
ت ـض ـمــن ذل ـ ــك ن ـق ــل الـ ـسـ ـف ــارة األم ـيــرك ـيــة
مل ــديـ ـن ــة الـ ـ ـق ـ ــدس املـ ـحـ ـتـ ـل ــة واعـ ـتـ ـب ــاره ــا
عــاصـمــة لـلــدولــة اإلســرائـيـلـيــة ،وشرعنه
ب ـنــاء املـسـتــوطـنــات ف ــي الـضـفــة الـغــربـيــة
وض ـم ـهــا م ــن ق ـبــل إس ــرائ ـي ــل .ك ـمــا قــامــت
اإلدارة األم ـي ــرك ـي ــة ب ــوق ــف ال ــدع ــم ال ــذي
تقدمه ملنظمة غــوث وتشغيل الالجئني
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــن (األونـ ـ ـ ـ ـ ـ ــروا) ول ـل ـس ـل ـطــة
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــة ،وب ـ ــإغ ـ ــاق م ـق ــر مـنـظـمــة
التحرير في واشنطن ومالحقة النشاط
الفلسطيني بتهمة معاداة السامية.
وت ــوج ــت إدارة ت ــرام ــب ج ـهــودهــا بـطــرح
«صفقة الـقــرن» التي عملت على إضفاء
الـشــرعـيــة الــدول ـيــة عـلــى ن ـظــام التطهير
العرقي والفصل العنصري القائم حاليا
ً
في فلسطني ،ودفعت دوال عربية لتطبيع
ال ـ ـعـ ــاقـ ــات مـ ــع دول ـ ـ ــة االح ـ ـ ـتـ ـ ــال .ول ـك ــن
ال ـق ـيــادة الـفـلـسـطـيـنـيــة ال تـكـتـفــي بــإبــداء

االرتـيــاح لرحيل دونالد ترامب وصهره
املتعجرف ،العدو اللدود للفلسطينيني،
ً
بل تظهر تفاؤال ساذجًا بــإدارة الرئيس
الديمقراطي الجديد جو بايدن.
بـ ـك ــل ت ــأكـ ـي ــد ،سـ ـيـ ـب ــدو أن هـ ـن ــال ــك أثـ ــرا
إي ـج ــاب ـي ــا إلدارة جـ ــو بـ ــايـ ــدن ،ولـ ـك ــن ال
اختالف جوهريا بني الحزب الديمقراطي
والحزب الجمهوري بما يخص فلسطني،
بل الحقيقة أن الرئيس الجديد يأتي بعد
إدارة مثلت حالة متقدمة جدًا من العدوان
اإلم ـب ــري ــال ــي ل ـي ــس ع ـل ــى الـفـلـسـطـيـنـيــن
ف ـقــط ب ــل ع ـلــى ال ـب ـشــريــة ج ـم ـعــاء ،وعـلــى
البيئة وعلى قيم الـعــدالــة وامل ـســاواة في
ك ــل م ـكــان وف ــي أم ـيــركــا ذات ـه ــا .ه ـك ــذا ،ال
ي ـجــب أن ت ـتــوقــع ال ـق ـي ــادة الفلسطينية
موقفًا إيجابيًا ،دعك من أحــام أن يكون
«تقدميًا» ،بما يخص فلسطني ،بل مجرد
عـ ــودة إل ــى ال ــوض ــع الـطـبـيـعــي واملـتـمـثــل
ب ـ «االل ـت ــزام الـتــام بــأمــن إســرائـيــل» ،وهو
التعبير الــدبـلــومــاســي ال ــذي يستخدمه
ال ـح ــزب الــدي ـم ـقــراطــي تــاري ـخ ـيــا إلخ ـفــاء
عدائه األصيل لحقوق الفلسطينيني.
منذ النكبة الفلسطينية وتأسيس الدولة
الـصـهـيــونـيــة ف ــي ال ـع ــام  ،1948ســانــدت
الواليات املتحدة إسرائيل وتطور الدعم
ب ـص ــورة ســريـعــة إل ــى «ع ــاق ــة عـضــويــة»

تحمي فيها واشطنن الدولة الصهيونية،
وت ـ ـقـ ــدم لـ ـه ــا امل ـ ـسـ ــاعـ ــدات االقـ ـتـ ـص ــادي ــة
وال ـع ـس ـك ــري ــة ،وت ـم ـن ــع ع ـن ـهــا امل ـحــاس ـبــة
والنقد في املحافل الدولية ،وذلك مقابل
الحصول على قاعدة سياسية عسكرية
مـ ـتـ ـق ــدم ــة ف ـ ــي الـ ـ ـش ـ ــرق األوسـ ـ ـ ـ ــط ت ـع ـمــل
باستمرار على ضمان املصالح األميركية
جنبا الى جنب مع خدمة مصالح وبقاء
ال ــدول ــة الـصـهـيــونـيــة .ال تتمتع مصالح
الفلسطينيني ضمن هــذه الـعــاقــة حتى
بوضعية «ثانوية» .إنها غير مرئية على
اإلط ــاق إذ تـقــوم العقلية االستعمارية
بـ ـ «ت ـش ـيــيء» الـسـكــان األصـلـيــن بـعــد أن
تنزع عنهم الحقوق ،فيصبحوا ناقصي
وكالة وغير مؤهلني لحق تقرير املصير،
بـ ــل ع ــرض ــة ل ــاس ـت ـئ ـص ــال أو ال ـن ـق ــل أو
«التوظيف البناء» كقوة عمل في مشروع
املستوطنني لـتــرويــض البيئة الـجــديــدة
والتحكم بها.
ب ـهــذا املـعـنــى ،لــم تـكــن ال ــوالي ــات املـتـحــدة
ح ـي ــادي ــة ف ــي أي يـ ــوم م ــن أي ـ ــام ال ـص ــراع
الـ ـع ــرب ــي اإلسـ ــرائ ـ ـي ـ ـلـ ــي ،وف ـض ـل ــت دومـ ــا
اس ـ ـت ـ ـخـ ــدام الـ ـعـ ـص ــى ف ـ ــي ت ـع ــام ـل ـه ــا مــع
الفلسطينيني ،رغــم االتـكــاء الجزئي على
سياسة الجزرة منذ توقيع اتفاق أوسلو
واالع ـت ــراف بمنظمة الـتـحــريــر والسلطة

سورا حول املدن واقامت طرقا التفافية
وحواجز فرضت «تقطيع» التواصل بني
املدن الفلسطينية ،األمر الذي قاد عمليا
إلـ ــى ف ـشــل ح ــل ال ــدولـ ـت ــن .أمـ ــا م ـشــروع
تــرامــب ووع ــوده فــي مــا سمي بـ«صفقة
الـ ـ ـق ـ ــرن» ف ـق ــد وضـ ـع ــت ح ـج ــر األس ـ ــاس
ل ـب ــداي ــة مــرح ـلــة ج ــدي ــدة ت ـق ــود إل ــى حل
«الدولة الواحدة « الصهيونية.
ك ــان واض ـح ــا م ـنــذ ال ـب ــدء أن ال ـص ــراع مع
الدولة الصهيونية هو صراع عربي ضد
امل ـشــروع اإلمـبــريــالــي وأدت ــه ه ــذه الــدولــة.
لكن القيادات الفلسطينية عبر ما سمي
بــالـفـلـسـطـنــة أدخـ ـل ــت املـ ـش ــروع الــوط ـنــي
الـفـلـسـطـيـنــي ف ــي مـ ــآزق ،فــان ـطــاق حــركــة
ف ـتــح م ــن م ـب ــدأ فـلـسـطـنــة ال ـق ـض ـيــة ،أغ ــرق

الحزب الديمقراطي
أيضًا ال يرى الجانب الخطأ
في التاريخ بما يخص
فلسطين

الفلسطينية .إذ تجنب اإلدارات األميركية
امل ـ ـت ـ ـعـ ــاق ـ ـبـ ــة إع ـ ـ ـ ـ ــان م ـ ــواق ـ ــف م ـت ـط ــرف ــة
ت ـ ـجـ ــاه املـ ــواض ـ ـيـ ــع ال ـ ـح ـ ـسـ ــاسـ ــة ،والـ ـت ــي
تحظى بــإجـمــاع دول ــي ،كـمـلـفــات الـقــدس
والالجئني وحل الدولتني .بدا أن التكلفة
الدبلوماسية لكسر اإلجماع الدولي هي
أكبر من العائد الذي يمكن أن تقدمه .ففي
نـهــايــة امل ـط ــاف ،كــانــت إســرائ ـيــل ماضية
بسياسيات تغيير األم ــر الــواقــع ،والتي
أدت مــع مــرور الــوقــت إلــى تفتيت الضفة
الغربية وإنهاء حلم القيادة الفلسطينية
بدولة فلسطينية مستقلة .راقبت اإلدارات
األميركية ذلك بصمت ،في وقت تظاهرت
فـيــه بــالـحـيــاد وبـتـقــديــم الــدعــم اإلنـســانــي
للفلسطينيني ولالجئني .وفــي حني مثل
دون ــال ــد تــرامــب انـقـطــاعــا مــؤقـتــا فــي تلك
السياسة ،مــن املنتظر أن يعيد الرئيس
الجديد جو بايدن األمور إلى نصابها.
الرجل المناسب

مــع وصــول بــايــدن للحكم الـيــوم ،سوف

املقاومة الفلسطينية في صــراع مع دول
ال ـط ــوق ال ـعــرب ـيــة أك ـثــر م ـمــا قـ ــاوم الــدولــة
الـصـهـيــونـيــة ،وم ــن ث ــم ان ـح ـســر وضـعـهــا
ك ـث ـي ـرًا ،الـ ــى أن ان ـت ـهــت فـعـلـيــا م ــع ات ـفــاق
أوسـ ـل ــو .وظ ـه ــر ج ـل ـيــا ب ـعــد ق ــراب ــة ثــاثــة
ع ـقــود مــن االتـفــاقـيــة ضـعــف ال ـق ــدرة على
املــواج ـهــة داخ ــل فـلـسـطــن ،حـيــث تهيمن
ال ـق ــوة الـص ـهـيــون ـيــة ،وت ـســاعــدهــا سلطة
فلسطينية تشكلت لـضـبــط ال ـس ـكــان في
الضفة الغربية وقطاع غزة.
لــم يـكــن حــل الــدول ـتــن ممكنًا فــي الــواقــع
العملي ،بل كان مناورة لتحقيق ما أشرت
إل ـيــه لـلـتــو .فــالــدولــة الـصـهـيــونـيــة تعتبر
فـلـسـطــن دولـ ــة واح ـ ــدة ه ــي «إس ــرائ ـي ــل»،
لكنها ال تريد كثافة سكانية فلسطينية،

نـ ـش ــاه ــد ع ـ ـ ـ ــودة لـ ـلـ ـم ــوق ــف األمـ ـي ــرك ــي
الـتـقـلـيــدي ال ــذي ال ينقصه أي ق ــدر من
الحماس تجاه الدولة الصهيونية .وهو
ما يجعل من بايدن املرشح املفضل لدى
قسم معتبر من اللوبي الصهيوني في
الــواليــات املـتـحــدة ،وال ــذي وإن لــم ينكر
الدعم الكبير الــذي حظيت به إسرائيل
خالل إدارة ترامب ،لكنه يبدي قلقًا من
ال ـض ــرر الـكـبـيــر الـ ــذي ل ـحــق بـصــورتـهــا
ب ــاعـ ـتـ ـب ــاره ــا الـ ـطـ ـف ــل امل ـ ــدل ـ ــل ل ــرئ ـي ــس
ش ـع ـبــوي وع ـن ـص ــري وع ــرض ــة للتهكم
على مستوى العالم .بهذا املعنى ،يأمل
قـســم مــن الـلــوبــي الصهيوني أن تنهي
إدارة بــايــدن «تسييس» دعــم إسرائيل،
وهـ ــو م ــا كـ ــان يـفـعـلــه ت ــرام ــب لـتـحـقـيــق
مـكــاســب انتخابية ل ــدى قــاعــدة الـحــزب
الـجـمـهــوري ،وتـعـيــد املـلــف اإلســرائـيـلــي
إل ــى مــوقـعــه الـطـبـيـعــي كـقـضـيــة إجـمــاع
بني الحزبني الجمهوري والديمقراطي.
ول ـق ــد ع ـب ــر ع ــن ذلـ ــك امل ـح ـل ــل األم ـي ــرك ــي
الصهيوني آرون ديفيد ميلير ،والــذي
س ــاه ــم ف ــي ص ـيــاغــة س ـي ــاس ــات أم ـيــركــا
تجاه إسرائيل في ست إدارات متعاقبة،
حيث كتب في مقال لواشنطن بوست:
«ت ــرام ــب ك ــان عظيمًا لـنـتـنـيــاهــو ،ولكن
بايدن سيكون أفضل إلسرائيل».

لـهــذا تعمل بـعــد ضــم الكثير مــن مناطق
ال ـض ـف ــة ال ـغ ــرب ـي ــة خ ــاص ــة إع ــانـ ـه ــا ضــم
غ ـ ـ ـ ــور األردن إخـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراج أك ـ ـ ـبـ ـ ــر ق ـ ـ ـ ــدر م ــن
فلسطينيي الضفة الغربية وقـطــاع غزة
ع ـبــر س ـيــاســات ـهــا ،ل ـه ــذا ف ــإن الـسـيـنــاريــو
الوحيد القائم هو أن تكون فلسطني دولة
واحـ ــدة ،لـكــن هــل هــي دول ــة «ي ـهــوديــة» أو
عــربـيــة؟ ال ـصــراع يـجــري فــي ه ــذه النقطة
وعـلـيـهــا ،وك ــل ان ـحــراف عـنــه هــو تضييع
للمسألة وتغطية على مــا تفعله الــدولــة
الـصـهـيــونـيــة لـحـســم ال ـص ــراع نـحــو دولــة
واحدة صهيونية.
لـيــس وع ــد بـلـفــور وثـيـقــة ج ــرى تقديمها
ً
بناء على إلحاح الحركة الصهيونية ،بل
هو الخطوة األولــى لتكريس مشروع من
صـنــاعــة إنـكـلـيــزيــة -دول ـي ــة ،ب ـغــرض فتح
الـبــاب لتطبيقه عمليًا .وبالتالي ،ليست
ـف فــي الـخــارجـيــة
املـســألــة متعلقة بـمــوظـ ٍ
اإلنـ ـكـ ـلـ ـي ــزي ــة ،ب ـ ــل ه ـ ــي مـ ـس ــأل ــة س ـي ــاس ــة
اس ـت ـع ـم ــاري ــة بــري ـطــان ـيــة ك ــان ــت بـحــاجــة
إل ــى ه ــذا ال ــوج ــود لـلـيـهــود ف ــي فلسطني،
بالضبط ألنها تريد منع تـ ّ
ـوحــد املنطقة
ال ـع ــرب ـي ــة ،ال ــوح ــدة ال ـت ــي ت ـع ـنــي ال ـت ـطــور
واالس ـت ـقــال .حـيــث كــانــت تــريــد أن يبقى
ّ
ال ـعــرب فــي حــالــة تـفــكــك وتـخـلــف ،ومـجــال
نـهــب م ــن خ ــال الـسـيـطــرة عـلــى األس ــواق
واملـ ــواد األول ـي ــة .وه ــذا مــا ك ــان قــد تحقق
ق ـب ــل وعـ ـ ــد ب ـل ـف ــور فـ ــي االت ـ ـفـ ــاقـ ــات ال ـتــي
فرضت تقاسم البلدان العربية بني الدول
االستعمارية.
باألساس ،فإن فكرة إقامة «دولة يهودية»
في فلسطني هي فكرة بريطانية ،نتجت
عن رؤيــة الرأسمالية اإلنكليزية ،بعد أن
تخلصت من خطر محمد علي باشا ،إثر
هــزيـمـتــه وف ــرض اسـتـســامــه .عـبــر وضــع
ّ
التمدد في
حاجز في فلسطني يمنع هذا
أي وق ــت الح ــق .ل ـهــذا ،ك ــان تــوقـيــع محمد
عـلــي بــاشــا عـلــى وثـيـقــة االسـتـســام سنة
 1840هــي السنة الـتــي أطـلــق باملرستون
الذي بات وزيرًا للخارجية في «بريطانيا
ال ـع ـظ ـم ــى» ت ـصــري ـحــه ع ــن إق ــام ــة «وط ــن
قــومــي» لـلـيـهــود فــي فـلـسـطــن .للتخلص
من اليهود في أوروبا ،وبناء حاجز يمنع
ّ
توحيد املنطقة العربية ،ويشل مصر بما
ُيـجـهــض كــل إمـكــانـيــة مليلها إلــى تحقيق
التطور.
ل ــم تـتـغـيــر ال ـط ـب ـي ـعــة ال ــرأس ـم ــال ـي ــة ال في
إنكلترا وال في الواليات املتحدة األميركية
الوريث الشرعي للمشروع اإلمبريالي ،لذا
مازالت الحاجة إلى «الدولة الصهيونية»
قــائ ـمــة .والس ـت ـم ــراره ــا وت ـم ــدده ــا تطلب
األمـ ـ ــر م ـعــال ـجــة وضـ ـع ــن ،األول يـتـعـلــق
بـطـبـيـعــة ه ــذه ال ــدول ــة ال ــواح ــدة والـثــانــي
طـبـيـعــة ت ـط ــور الـ ـص ــراع ل ـي ـصــل إلـ ــى حد
فرض الحل البديل.
ج ــاءت وع ــود تــرامــب مــن خ ــال صفقته
ل ـت ـض ــع حـ ـج ــر األس ـ ـ ـ ــاس حـ ـ ــول طـبـيـعــة
ال ــدول ــة ال ــواح ــدة امل ـطــروحــة مـنــذ بلفور
وهــي دولــة صهيونية واحــدة ،لــذا كانت
ق ــرارات ــه األخ ـي ــرة قبيل م ـغــادرتــه البيت
األب ـ ـيـ ــض ح ـ ــول ش ــرع ـي ــة امل ـس ـتــوط ـنــات
االسرائيلية في الضفة الغربية .لتضع
ب ــذل ــك ب ـ ــدء ال ـت ـط ـب ـيــق ال ـع ـم ـل ــي ل ـل ــدول ــة
ال ــواح ــدة ،بـ ــدأت بـحـســم مـســألــة الـقــدس
واعــانـهــا عــاصـمــة لـلــدولــة الصهيونية
ضاربا كل الـقــرارات الدولية بخصوص
ذلك ،وصوال إلى اإلقرار بسيطرة الكيان
الصهيوني علي هضبة الجوالن املحتل
ضمن حدود الدولة في طورها الجديد،
مـمـهــدا الـطــريــق إل ــى تــرسـيــم ح ــدود تلك

وم ـ ـ ــن خ ـ ـ ــال االطـ ـ ـ ـ ــاع عـ ـل ــى خ ـط ــاب ــات
ســاب ـقــة ل ـجــو ب ــاي ــدن ،س ــوف يـتـبــن أنــه
«ال ـ ــرج ـ ــل امل ـ ـنـ ــاسـ ــب» لـ ـه ــذه املـ ـهـ ـم ــة .إذ
يـظـهــر تــأي ـيــده املـطـلــق «ل ـحــق إســرائـيــل
في الدفاع عن نفسها» واعتبار الكيان
الصهيوني «ضـ ــرورة أمـنـيــة» و«نقطة
القوة الوحيدة التي تملكها أميركا في
الشرق األوسط « .يغيب الفلسطينيون
فـ ـ ــي خ ـ ـطـ ــابـ ــات ال ـ ـ ــرج ـ ـ ــل ،ويـ ـحـ ـض ــرون
ف ـ ــي مـ ـن ــاسـ ـب ــات ق ـل ـي ـل ــة عـ ـن ــدم ــا ي ــذك ــر
«مفاوضات الـســام» املصممة بصورة
مـتـعـمــدة لـتـكــون مـعــاديــة لـلـحــد األدن ــى
ملطالب الفلسطينيني.
بايدن في عهد أوباما

ت ـش ـيــر ت ـق ــاري ــر ع ــدي ــدة إلـ ــى أن الــرئ ـيــس
ً
استثناء وحيدًا
األسبق باراك أوباما مثل
بما يخص مــوقــف الــرؤســاء األميركيني
ت ـجــاه الفلسطينيني .ك ــان ه ــذا الــرئـيــس
األول مــن أص ــول أفريقية ،الوحيد الــذي
عبر في أحاديثه الخاصة عن حساسية
ج ــزئ ـي ــة تـ ـج ــاه حـ ـق ــوق ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــن،
واعـتـبــر إحـيــاء دول ــة فلسطينية تجسد
ت ـلــك ال ـح ـق ــوق أحـ ــد أولـ ــويـ ــات سـيــاسـتــه
الـخــارجـيــة عـنــدمــا ج ــاء للسلطة .ولكنه
اصـ ـ ـط ـ ــدم لـ ـي ــس ب ــالـ ـح ــزب ال ـج ـم ـه ــوري

ال ــدول ــة ال ــواح ــدة ف ــي املـنـطـقــة وقـبــولـهــا
ق ـب ــوال طـبـيـعـيــا ض ـمــن ال ـش ــرق األوس ــط
ال ـج ــدي ــد ،وب ــذل ــك ض ـمــن وقـ ــف ال ـص ــراع
العربي – اإلسرائيلي وقبول تلك الدولة
باعتبارها أم ــرا واقـعـيــا بــديــا النطالق
قـطــار التنمية الــواهـمــة ،ومــا يـجــري من
اتفاقيات بني الكيان الصهيوني ودول
الـخـلـيــج ال ـعــربــي ،وم ــن ث ــم بــاقــي ال ــدول
العربية ما هو إال قبول للدولة الواحدة
خــاصــة بـعــد تـحـيـيــد ال ـش ـعــوب الـعــربـيــة
وإخ ــراج ـه ــا م ــن م ـع ــادل ــة ال ـ ـصـ ــراع ،عبر
نظمها االستبدادية التي استولت علي
ثورات الربيع العربي وأجهضتها.
يمكن أن نطلق على هذه املرحلة الطور
الثاني للدولة الصهيونية ،ذلك الكيان
الــذي ال يمكن له الحياة واالستمرار إال
على أنـقــاض البديل الـشــرعــي ،أي دولــة
فلسطينية واح ــدة على أرض فلسطني
الـ ـت ــاريـ ـخـ ـي ــة ،واالع ـ ـت ـ ـقـ ــاد بـ ــأنـ ــه يـمـكــن
الـ ــوصـ ــول إل ـ ــى «سـ ـ ـ ــام» ب ـت ـح ـق ـيــق حــل
الدولتني سيكون مضيعة للوقت وكسبًا
لـلــدولــة الصهيونية ذات ـهــا .فــوجــود أي
ح ـلــول أخ ــرى غـيــر ال ــدول ــة الصهيونية
الــواحــدة يعتبر تشويها في مسار ذلك
الكيان وفشال كــامــا .ويعرقل املشروع
اإلمبريالي األميركي في املنطقة.
ك ـ ــل امل ـ ـش ـ ـكـ ــات الـ ـن ــاجـ ـم ــة ع ـ ــن الـ ـكـ ـي ــان
الـ ـصـ ـهـ ـي ــون ــي ف ـ ــي ط ـ ـ ـ ــوره األول ظ ـلــت
مستعصية أمــام الحلول األميركية رغم
خطاب املجتمع الــدولــي اإلنساني الذي
سـ ــاد مـن ـت ـصــف الـ ـق ــرن امل ــاض ــي ك ــ«حــق
الـشـعــوب فــي تـقــريــر امل ـص ـيــر» ،واعـتـبــار
املـ ـسـ ـت ــوطـ ـن ــات غـ ـي ــر ش ــرعـ ـي ــة ،وع ـ ــودة
ال ــاج ـئ ــن» ،إذ بــاتــت غـيــر مـجــديــة أم ــام
ال ـ ـقـ ــرارات األم ـيــرك ـيــة وال ـق ـب ــول الـعــربــي
لـ ـه ــا .ل ـك ـن ـه ــا تـ ـظ ــل ق ــائـ ـم ــة فـ ــي وجـ ـ ــدان
الشعوب مما يعيق فــرض الحل البديل
االمـيــركــوصـهـيــونــي .أي لـيــس مــن خيار
س ــوى سـيـنــاريــو واحـ ــد ه ــو إن ـه ــاء هــذه
الدولة الصهيونية وإقامة دولة فلسطني
العلمانية الديمقراطية الواحدة.
إما نحن أو هم؟ أي إما دولة فلسطينية
أو دول ــة صهيونية .فكل ميل لتجاهل
ذلك ال يقدم أي حلول ناجعة للمنطقة،
وسـتـكــون عــائـقــا أم ــام م ـســارات التطور
والتقدم والحداثة في املنطقة العربية،
وعائقا أمــام الديمقراطية فــي مواجهة
الظالمية واملاضوية في الوطن العربي.
ف ـلــن ت ـحــل ال ــدول ــة الـصـهـيــونـيــة مجمل
املشكالت التي نتجت عن الصراع العربي
– اإلسرائيلي طيلة السنوات املاضية،
ولــن تستطيع بكل الطرق التخلص من
الـسـكــان الفلسطينيني وال اإلب ـقــاء علي
تحييدهم والسيطرة عليهم وتهجيرهم
وإع ــادة توطينهم فــي دول أخ ــرى ،ولن
يكون وجودها « الطبيعي» في املنطقة
مدخال رئيسا إلقرار مطالبات الشعوب
ال ـعــرب ـيــة ف ــي ال ـحــق والـ ـع ــدل واملـ ـس ــاواة
أي املـ ـب ــادئ امل ــؤس ـس ــة ل ـ ــدول امل ــواط ـن ــة.
وبالتالي يجب أن تكون دولة العلمانية،
هذه املسألة هي ضرورة في كل البلدان
الـعــربـيــة ،وال شــك ان ال ـث ــورات العربية
رغم انحسارها أفضت إلى عالم مختلف
والـصــراع ضد الدولة الصهيونية جزء
م ـن ـهــا ب ــالـ ـض ــرورة ،م ــا دام ـ ــت ه ــي أداة
كبح التطور والــوحــدة ،وفــرض التبعية
والنهب .وفي فلسطني هو أشد ضرورة
– أيضا -وإلى أن يتحقق ذلك ،يبقى دور
الفلسطينيني أساسيًا في املقاومة ،رغم
االختالل الكبير في ميزان القوى.

فقط بــل بالحزب الديمقراطي أيـضــا .لم
يكن لــديــه أيــة حـظــوظ فــي إدخ ــال مجرد
تعديالت على سياسة استعمارية قديمة
ت ـح ـظــى ب ــإجـ ـم ــاع الـ ـح ــزب ــن ،وب ــإج ـم ــاع
أعضاء إدارت ــه ،بل وبإجماع نائبه الذي
اختاره بنفسه أي جو بايدن.
ما لبث أوباما أن استسلم للتيار الجارف
وترك نائبه يقود سياسات دعم إسرائيل
وت ـكــريــس اض ـط ـهــاد الـفـلـسـطـيـنـيــن .قــاد
ب ــاي ــدن حـمـلــة داخ ــل ال ـكــون ـغــرس إليـقــاف
امل ـســاعــدات للسلطة الفلسطينية ،وهــي
ال تــزيــد ع ــن  15ف ــي امل ـئــة م ــن امل ـســاعــدات
املــوجـهــة إلســرائ ـيــل ،وذل ــك للضغط على
الفلسطينيني لعدم املضي قدما للحصول
عـلــى عـضــويــة فــي األم ــم املـتـحــدة أو لرفع
دعوى على إسرائيل في املحكمة الجنائية
ال ــدولـ ـي ــة .وت ـش ـيــر ت ـق ــاري ــر إلـ ــى أنـ ــه وفــي
الحادثة الوحيدة التي طلب فيها أوباما
وض ـ ــع ضـ ـغ ــوط ج ــزئ ـي ــة ع ـل ــى إس ــرائ ـي ــل
لوقف التوسع االستيطاني وإلبـقــاء حل
الدولتني على قيد الحياة ،كان بايدن أول
املعارضني واملدافعني عن نتنياهو.
النص الكامل
على الموقع األلكتروني
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ملحق

بالصورة

يعول الفلسطينيون كثيرًا على إدارة الرئيس األميركي الفائز جو بايدن في تحقيق تغيير كبير في نهج السياسة
ال
ّ
األميركية الداعمة إلسرائيل ،والسلطة تسرعت بإعادة التنسيق األمني رسميًا ،فيما مفاعيل «صفقة القرن» ما زالت
تجري على قدم وساق

كالمستجير
من الرمضاء
بالنار
نضال محمد وتد

ارتياح فلسطيني لخسارة ترامب االنتخابات (إمانويل دناد/فرانس برس)

الرئيس والقضية

ـف ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــون ارت ـي ــاح ـه ــم
لـ ــم يـ ـخ ـ ِ
مــن خ ـســارة الــرئـيــس األمـيــركــي دونــالــد
ت ــرام ــب ف ــي ال ـس ـب ــاق االن ـت ـخ ــاب ــي نـحــو
الـ ـبـ ـي ــت األب ـ ـ ـيـ ـ ــض .لـ ـك ــن وع ـ ـلـ ــى ن ـط ــاق
واس ــع ي ـســري ب ــن الفلسطينيني أنـهــم
يستبعدون أن يؤدي إعالن فوز املرشح
الديمقراطي جو بايدن بالرئاسة ،إلى
تغيير السياسة األميركية «التقليدية»
الداعمة إلسرائيل.
وال تـ ـ ــزال ال ـس ـل ـطــة الـفـلـسـطـيـنـيــة عـلــى
م ــوق ـف ـه ــا بـ ـش ــأن وق ـ ــف االتـ ـ ـص ـ ــاالت مــع
فــريــق ت ــرام ــب ،ال ــذي سيبقى لـغــايــة 20
يـ ـن ــاي ــر /كـ ــانـ ــون الـ ـث ــان ــي  2021داخـ ــل
البيت األبـيــض ،لكن السلطة وبخطوة
«متسرعة» أعــادت التنسيق األمني مع
س ـل ـطــات االحـ ـت ــال اإلس ــرائ ـي ـل ــي ،فيما
ب ــدأت ات ـصــاالت مــع «رج ــال بــايــدن» في
م ـح ــاول ــة إلعـ ـ ــادة ال ـع ــاق ــات م ــع الـبـيــت
األبـ ـ ـي ـ ــض مل ـ ـسـ ــارهـ ــا ال ـ ـسـ ــابـ ــق م ـ ــا ق ـبــل
عـهــد ت ــرام ــب ،وس ــط تـعــويــل فلسطيني
عـلــى ال ـعــودة إل ــى امل ـفــاوضــات وف ــق حل
الدولتني ،التي كانت آخرها املفاوضات
التي قادها الراحل صائب عريقات مع
وزيـ ــر ال ـخــارج ـيــة األس ـب ــق ج ــون كـيــري
والتي توقفت أواخر عام .2014
لكن يبدو أن امللف الفلسطيني آخــر ما
ُيـقـلــق ب ــال اإلدارة ال ـجــديــدة ،خصوصًا
م ــع إعـ ــان إدارة ب ــاي ــدن تــركـيــزهــا على
ملفات اتفاقية املناخ الدولية والعالقات
مــع الصني واملـلــف اإليــرانــي كــأولــويــات،
مــا يجعل املـلــف الفلسطيني هامشيًا،
خصوصًا في العام القريب الــذي تزداد
ف ـيــه ال ـش ــواه ــد ع ـلــى أنـ ــه س ـي ـصــار إلــى
إج ــراء انتخابات جــديــدة فــي إسرائيل،
قــد تـجــرى بــن م ــارس /آذار وحــزيــران/
يونيو املقبلني.
ويـ ـ ـ ـ ــدرك ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـي ــون أن ت ـج ـم ـيــد
م ـف ــاع ـي ــل إعـ ـ ـ ــان تـ ــرامـ ــب  -ن ـت ـن ـيــاهــو،
املعروف إعالميا باسم صفقة القرن ،قد
يكون مستحيال ،وأن اعادة احياء مسار
ح ــل الــدول ـتــن ال ـت ـفــاوضــي سـتـكــون من
وج ـ ـهـ ــة نـ ـظ ــر إدارة ب ـ ــاي ـ ــدن الـ ـج ــدي ــدة
مرتبطة بـمـحــددات عــاقــة ه ــذه اإلدارة

م ــع ال ـع ــال ــم ال ـع ــرب ــي وم ـل ـف ــات ــه امل ـع ـقــدة
واملتشابكة.
صـ ـحـ ـي ــح أن خ ـ ـ ـسـ ـ ــارة تـ ـ ــرامـ ـ ــب ت ـم ـثــل
نهاية للحالة الكابوسية التي عاشها
الفلسطينيون والعرب ،جراء سياسات
الــرئ ـيــس ال ـخــاســر ال ـتــي أهـمـلــت ملفات
ح ـق ــوق اإلنـ ـس ــان وغـ ـي ــرت م ــن ال ـقــواعــد
التي كانت تجعل من األميركي وسيطا،
لتحوله إلى منحاز لليمني الصهيوني
ف ــي إس ــرائـ ـي ــل وألن ـظ ـم ــة دي ـك ـت ــات ــوري ــة
تـجـهــر بــالـتـطـبـيــع ،لـكــن بــاملـقــابــل هناك
تخوف من اإلفراط بالتفاؤل بشأن رغبة
بايدن في تصحيح املسار السياسي في
املنطقة العربية ،إذ من املرجح أن ّ
يسير
ملفات املنطقة بنوع من التوازن والذي
تتحسب له إسرائيل نفسها التي تسرع
م ــن خ ـطــط ال ـض ــم ف ــي ال ـض ـفــة الـغــربـيــة
املحتلة.
(العربي الجديد)

التطبيع المجاني أفقد العرب القدرة على المناورة (حازم بدر/فرانس برس)

تظاهرة في سبتمبر الماضي أمام البيت األبيض (وين ماكنامي)Getty/

حاول الفلسطينيون إيصال صوتهم أثناء الحمالت االنتخابية لكنه بقي خافتًا (أندرو ليخنشتينGetty/

لقاء الراحل عريقات مع كيري كان آخر عهد المفاوضات (عباس مومني)Getty/

تابع الغزيون االنتخابات الرئاسية أمًال في خسارة ترامب فقط (عبد الرحيم الخطيب/األناضول)

على الرغم من أن اإلعالن الفلسطيني
الرسمي بالعودة للتنسيق األمني،
بدا كنوع من مبادرات حسن النية
تجاه إدارة الرئيس املنتخب جو
بايدن ،إال أن رسالة منسق أنشطة
االحتالل امليجور جنرال كميل أبو
ركن ،ملسؤول هيئة الشؤون املدنية،
حسني الشيخ ،تضمنت العودة،
والتذكير برسالة وجهتها السلطة
الفلسطينية في السابع من أكتوبر/
تشرين األول املاضي لدولة االحتالل،
مما يؤكد أن إقرارًا كان قيد البحث
والتداول قبل االنتخابات األميركية،
وبالتالي ال يمكن وصفه بداية
تحرك باتجاه إدارة جو بايدن ،بقدر
ما عكس تراجعًا فلسطينيًا عن
قرارات سابقة .مع ذلك فإن مصادر
مختلفة ،ومسؤولني فلسطينيني،
أعلنوا مؤخرًا بدء اتصاالت مع
«رجال بايدن» في محاولة إلعادة
العالقات مع البيت األبيض ملسارها
السابق ما قبل عهد ترامب ،وسط
تعويل فلسطيني واضح ومعلن على
اإلدارة الجديدة ،في البيت األبيض،
إلعادة ضخ الروح في مسار أوسلو
واملفاوضات العبثية ،التي كان آخرها
املفاوضات التي قادها الراحل صائب
عريقات مع جون كيري والتي توقفت
أواخر عام .2014
ويبدو بحسب ما نشرته وسائل
إعالم مختلفة ،وتصريحات
ملسؤولني فلسطينيني ،أن السلطة
الفلسطينية قدمت تنازالت كثيرة
في قرار إعادة التنسيق األمني،
كجزء من استجابة مسبقة لشروط
أميركية قد تفرضها إدارة بايدن ،وال
سيما ما يتعلق بشروط إسرائيلية
ثابتة تتعلق بما يسمى «بالتحريض
على اإلرهاب في مناهج التدريس
الفلسطينية» ووقف دفع مخصصات
األسرى وعوائل الشهداء ،وتشريع
غطاء قانوني فلسطيني جديد
يحولها إلى مخصصات إغاثة
ً
اجتماعية ،فضال عن شرط العودة
للتنسيق األمني مع دولة االحتالل.
ويبدو أن التوق الفلسطيني للعودة
إلى املسرح الدولي ،من خالل
استعادة «مكانة» ما واعتراف ما من
الواليات املتحدة ،أضعف كل املحاذير
التي كان يفترض في منظمة التحرير
الفلسطينية والسلطة الفلسطينية،
التزامها قبل املسارعة في الترحيب
بانتخاب بايدن ،والسعي لترتيب
اتصال بينه وبني الرئيس محمود
عباس ،حتى قبل أن يعلن بايدن
بشكل رسمي التزاما بالسعي لحل
الدولتني ،أو حتى مجرد االعتراض أو
شجب القرار اإلسرائيلي األخير قبل
أسبوعني ببناء  1257وحدة سكنية
على تلة فلسطينية جنوبي القدس
املحتلة تفصل بني بيت لحم والقدس.
ووفقًا ملا تنشره وسائل اإلعالم
األميركية واإلسرائيلية وتحليالت
عربية محكمة يبدو امللف
الفلسطيني آخر ما ُيقلق بال اإلدارة
الجديدة ،خصوصًا مع ترشيح
أنتوني بلينكني وزيرًا للخارجية
األميركية .وتشير كل التقديرات
ّ
إلى أن امللفات التي ستحتل األولوية
لدى إدارة بايدن ،تبدأ من العودة إلى
اتفاقية املناخ الدولية وتمتد لتطاول
العالقات مع الصني وامللف اإليراني،
ما يجعل امللف الفلسطيني هامشيًا،
خصوصًا في العام القريب الذي
تزداد فيه الشواهد إلى أنه سيشهد
انتخابات جديدة في إسرائيل ،قد
تجرى بني مارس /آذار وحزيران/
يونيو املقبلني .ومع إقرار جهات
مختلفة في إسرائيل بأن فريق
بايدن ينتمي إلى معسكر أصدقاء
إسرائيل ،وإن كانوا لن يغفروا
لنتنياهو مواقفه تجاه إدارة براك
أوباما ،فإن ذلك يؤشر إلى أن البيت
األبيض لن يسارع إلى الصدام
مع حكومة إسرائيل ،في السياق
الفلسطيني ،لجهة تقديم خطة جديدة
للسالم في الشرق األوسط وطرحها
كهدف أساسي للسياسة األميركية
في الشرق األوسط حتى ال يزيد ذلك،
في املرحلة األولى من والية اإلدارة
الجديدة ،وال يمنح حكومة االحتالل
سالحًا ضد إدارة بايدن في امللف
األهم ،وهو ملف العودة الى االتفاق
النووي مع إيران.

