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الحدث
على الغالف

القدس ُتسقط خيار التسوية ...وتكشف التواطؤ الــس
علي حيدر
ال يـ ـكـ ـف ــي ت ـس ـل ـي ــط األضـ ـ ـ ـ ـ ــواء ع ـلــى
دوافـ ـ ــع ال ــرئ ـي ــس األم ـي ــرك ــي دون ــال ــد
تـ ــرامـ ــب ،الـ ـظ ــرفـ ـي ــة ،وال ح ـت ــى عـلــى
األطـمــاع الصهيونية ،لتفسير قــرار
اع ـت ــراف ــه ب ــال ـق ــدس عــاص ـمــة لـلـكـيــان
اإلسرائيلي ...وهو أمر مطلوب .فكل
رئيس أميركي ـ على األقــل منذ عام
 1995ـ كانت لديه دوافعه لتنفيذ ذلك.
ّ
وم ــع ذل ــك ،لــم تـتــن أي إدارة خطوة
ّ
كـهــذه .الـعــامــل املستجد ال ــذي سمح
لهذه الــدوافــع باالنتقال إلــى مرحلة
التحقق ،تكمن في هرولة حكومات
عربية للتحالف مــع اســرائـيــل ،وفي
ّ
تحول قضية فلسطني إلى عبء على
أنظمة «االعتدال» العربي الذين باتوا
يريدون التخفف منها بأي ثمن .وما
يفسر جرأة اإلدارة األميركية الحالية
باالستخفاف من مفاعيل قــرار بهذا
ال ـح ـجــم ،ه ــو ن ـظــام آل س ـع ــود ،ال ــذي
ُيسرع الخطى لالنتقال إلــى املرحلة
العلنية في التحالف مع العدو.
لـ ــو لـ ــم ت ـض ـم ــن واش ـ ـن ـ ـطـ ــن ،وم ـع ـهــا
ت ــل أبـ ـي ــب ،ردود ف ـع ــل «ح ـل ـفــائ ـهــا»
ف ــي املـنـطـقــة ال ـعــرب ـيــة ،مل ــا استخفت
وت ـ ـج ـ ــرأت عـ ـل ــى إعـ ـ ـ ــان قـ ـ ـ ــرار ب ـه ــذا
ال ـ ـح ـ ـجـ ــم .فـ ـل ــو قـ ـ ـ ـ ـ ّـدرت (واش ـ ـن ـ ـطـ ــن)
أن خـ ـط ــوة كـ ـه ــذه س ـت ــدف ــع مـعـسـكــر
«االع ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــدال الـ ـ ـع ـ ــرب ـ ــي» ل ــ«ت ـج ـم ـي ــد
ال ـ ـ ـعـ ـ ــاقـ ـ ــات مـ ـ ــع إس ـ ـ ــرائـ ـ ـ ـي ـ ـ ــل» ،ولـ ــو
مكرهة ،أو حتى االكتفاء بالتلويح
ب ـهــذا ال ـخ ـيــار ،لـكــانــت اســرائ ـيــل اول
م ــن يــرفــض ه ــذه ال ـخ ـط ــوة .وه ــو ما
ع ـ ّـب ــر عـ ـن ــه رئـ ـي ــس «مـ ـعـ ـه ــد أبـ ـح ــاث
األم ـ ـ ــن ال ـ ـقـ ــومـ ــي» ،الـ ـ ـل ـ ــواء ع ــام ــوس
ي ــادل ــن ،بــال ـقــول إن «الفلسطينيني
والعرب واألتــراك ،يهددون بمسدس
فـ ــارغ» .واك ـثــر مــن ذل ــك ،ف ــان الــرهــان
اإلسرائيلي ـ األميركي ،هو أن ردود
فـعــل الـشـعــب الفلسطيني وال ـشــارع
ال ـ ـعـ ــربـ ــي ،ل ـ ــن ت ـ ـكـ ــون ف ـ ــي امل ـس ـت ــوى
ال ـ ــذي ي ـق ـل ـق ـهــم .وهـ ــو م ــا ح ـض ــر فــي
ك ـل ـم ــات ي ــادل ــن أيـ ـض ــا ،ب ــال ـق ــول إن
«الجماهير فــي الـعــالــم الـعــربــي بمن
فيها الفلسطينيون ،لــن تـخــرج إلى
ال ـش ــوارع وه ــي منهمكة فــي قضايا
أخرى».
خالصة األمر أنه في مثلث العالقات
الـ ـق ــائ ــم ،بـ ــن واشـ ـنـ ـط ــن وت ـ ــل أب ـيــب
و«االعـتــدال العربي» ،تبقى خيارات
واش ـن ـط ــن إزاء إس ــرائ ـي ــل وغ ـيــرهــا،
أسـ ـي ــرة م ـج ـمــوعــة اعـ ـتـ ـب ــارات ،عـلــى
رأسها قاعدة الكلفة والجدوى .وهو
مــا ينسحب أيـضــا على ق ــرار ترامب
ب ـ ــإع ـ ــان الـ ـ ـق ـ ــدس ع ــاصـ ـم ــة ل ـل ـك ـيــان

من التحركات في قطاع غزة تنديدًا باإلعالن األميركي عن القدس (أ ف ب)

اإلس ــرائ ـي ـل ــي ،وع ـل ــى ك ــل ال ـخ ـطــوات
الـســابـقــة والــاح ـقــة .يـكـشــف توقيت
الـخـطــوة األمـيــركـيــة عــن كونها جزء
مـ ــن سـ ـي ــاق الـ ـخـ ـط ــوات ال ـت ـم ـه ـيــديــة
ملـ ــا ي ـط ـل ــق ع ـل ـي ــه «صـ ـفـ ـق ــة ال ـ ـقـ ــرن»،
ال ـت ــي ي ـت ـصــدرهــا تـظـهـيــر ال ـعــاقــات
السعودية ـ ـ اإلسرائيلية ،واالنتقال
بـهــا إل ــى مــرحـلــة الـتـحــالــف الـعـلـنــي.
ل ـكــن م ــن ج ـهــة أخ ـ ــرى ،أث ـب ـتــت إدارة
تــرامــب أي ـضــا ،صـحــة الـنـظــريــة التي
تقول إن الواليات املتحدة ال تقبل في
العالم العربي ،حلفاء وال شركاء ،بل
أدوات ال ترى نفسها ملزمة بمراعاة
ه ــواجـ ـسـ ـه ــم .والـ ـ ـ ـ ــدور املـ ـلـ ـق ــى عـلــى
عاتقهم بعد التعبير عن اعتراضاتهم

وتـحـفـظــاتـهــم ،ه ــو الـتـكـ ّـيــف م ــع هــذا
ال ــواق ــع ،وال ـق ـي ــام ب ــدوره ــم ف ــي كبح
الشعب الفلسطيني ،باعتباره رأس
حربة االشتباك مع االحتالل ،ومنعه
م ــن الـتـعـبـيــر ع ــن إرادتـ ـ ــه بــاملـسـتــوى
الذي يهدد األمن اإلسرائيلي .وهكذا
تكون واشنطن قد كشفت مرة أخرى،
ل ـل ـمــراه ـنــن ع ـلــى ج ـ ــدوى ال ـعــاقــات
او التحالف أو التبعية لها ،أنــه في
م ـقــابــل إس ــرائـ ـي ــل ،ال ي ـم ـكــن ال ــره ــان
ع ـل ــى أدائـ ـ ـه ـ ــا فـ ــي ك ـب ــح ال ـع ــدوان ـي ــة
اإلس ــرائ ـي ـل ـي ــة .وهـ ــو م ــا ت ـجـ ّـســد في
قـ ــرار شــرعـنــة الـ ـع ــدوان اإلســرائـيـلــي
امل ـس ـت ـم ــر ع ـل ــى ال ـ ـقـ ــدس وف ـل ـس ـطــن.
ل ـك ــن «ف ـض ـي ـل ــة» ه ـ ــذه اإلدارة أن ـهــا

جعلت هذا املفهوم أكثر وضوحًا وال
يستلزم عناء الشرح.
م ــن أهـ ــم م ــا ي ـن ـط ــوي ع ـل ـيــه اإلعـ ــان

توقيت الخطوة
األميركية يكشف عن
طلق
مما ُي َ
كونها جزءًا ّ
عليه «صفقة القرن»

األميركي ،في أبعاده االستراتيجية،
ّ
أنــه شــكــل محطة كاشفة عــن انـعــدام
فــرص الــرهــان عـلــى خـيــار التسوية،
ح ـت ــى ول ـ ــو ب ـص ـي ـغــة ال ـ ـحـ ـ ّـد األدن ـ ــى
ال ــذي كــان ي ــراود أتـبــاع هــذا الخيار.
وأظ ـ ـ ـهـ ـ ــرت بـ ـنـ ـح ــو ج ـ ـلـ ـ ّـي ال ـح ـق ـي ـقــة
ال ـتــي كــانــت غــائ ـبــة ع ــن ال ـب ـعــض ،أو
ال ـك ـث ـي ــري ــن ،ب ـ ــأن ات ـف ــاق ـي ــات أوس ـل ــو
كـ ــانـ ــت وم ـ ـ ــا زالـ ـ ـ ــت ت ـج ـس ـي ـدًا ل ـ ــدور
وظـيـفــي إســرائ ـي ـلــي عـلــى الـســاحــات
الـفـلـسـطـيـنـيــة (اح ـ ـتـ ــواء انـتـفــاضـتــه
ومـ ـ ـق ـ ــاومـ ـ ـت ـ ــه) وال ـ ـعـ ــرب ـ ـيـ ــة (ب ـ ــواب ـ ــة
ب ــاالتـ ـج ــاه ــن) والـ ـع ــاملـ ـي ــة (م ـن ـح ـهــا
شــرع ـيــة لـلـسـيــاســات االسـتـيـطــانـيــة
والـعــدوانـيــة فــي املرحلة الـتــي تلت).

إسرائيل :ترامب تشاور مع زعماء عرب ...واطمأن إلى ردود فعلهم
م ــع اع ـ ــان ال ــرئ ـي ــس دون ــال ــد تــرامــب
االعـ ـت ــراف بــال ـقــدس عــاصـمــة للكيان
اإلســرائ ـي ـلــي ،اسـتـحـضــر املـســؤولــون
اإلسرائيليون املخزون األيديولوجي
الـصـهـيــونــي ف ــي ال ـعــاقــة م ــع الـقــدس
وفلسطني ،وأضـفــوا أبـعــادًا تاريخية
واس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة ع ـل ــى ه ـ ــذه امل ـح ـطــة
امل ـف ـص ـل ـي ــة فـ ــي ح ــرك ــة الـ ـ ـص ـ ــراع مــع
إسـ ــرائ ـ ـيـ ــل ،وفـ ـ ــي م ــواجـ ـه ــة ال ـش ـعــب
الـفـلـسـطـيـنــي .وكـ ــان ب ـ ــارزًا ج ـ ـدًا ،أنــه
ل ــم ي ـكــن ه ـن ــاك ت ـمــايــز ف ــي إســرائ ـيــل،
ف ــي امل ــوق ــف م ــن االعـ ـت ــراف األمـيــركــي
بــالـقــدس ،بــن يـمــن وي ـســار ،وال بني
علمانيني ومتدينني صهاينة ،وإنما
كان هناك موقف موحد في املضمون
وامل ـ ـف ـ ــردات .وال ي ـت ـع ــارض ذل ـ ــك ،مــع
وجـ ـ ـ ــود تـ ـب ــايـ ـن ــات ت ـت ـع ـل ــق ب ـت ـقــديــر
مـفــاعـيــل ه ــذه ال ـخ ـطــوة وتــداعـيــاتـهــا
عـ ـ ـل ـ ــى الـ ـ ـس ـ ــاحـ ـ ـت ـ ــن ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـي ــة
واالقليمية.
واعتبر رئيس الدولة رؤوبني ريفلني

أن ه ــذه الـخـطــوة «مـحـطــة تأسيسية
لـحــق الـشـعــب ال ـي ـهــودي» .ورأى أنها
أج ـم ــل ه ــدي ــة إلس ــرائ ـي ــل ف ــي ال ــذك ــرى
ال ـس ـب ـع ــن الق ــام ـت ـه ــا ،وف ـ ــي ال ــذك ــرى
الخمسني الحـتــال الـقــدس فــي العام
 .1967وفـ ــي ال ـس ـي ــاق ن ـف ـســه ،وصــف
رئ ـي ــس ال ـ ـ ـ ــوزراء ب ـن ـيــامــن نـتـنـيــاهــو
ال ـق ــرار بــأنــه مـحـطــة هــامــة فــي تــاريــخ
ال ـق ــدس ،و«اع ـ ــان تــاري ـخــي ،يعترف
ب ـح ـق ــائ ــق ت ــاريـ ـخـ ـي ــة» ،واس ـت ـح ـضــر
األب ـعــاد الـتــاريـخـيــة والــديـنـيــة ملوقف
الـ ـ ــرئ ـ ـ ـيـ ـ ــس األمـ ـ ـ ـي ـ ـ ــرك ـ ـ ــي فـ ـ ـ ــي سـ ـي ــاق
ال ـتــوظ ـيــف ال ـص ـه ـيــونــي .ول ــم يـتــأخــر
ف ــي ت ــوظ ـي ــف امل ــوق ــف األمـ ـي ــرك ــي فــي
سياقه التسووي ،كاشفًا عن أن هذا
امل ــوق ــف س ـي ـت ـحـ ّـول الـ ــى س ـقــف ُي ـلــزم
الـفـلـسـطـيـنـيــن ب ـمــواص ـلــة الـتـســويــة
ان ـط ــاق ــا م ــن ال ـت ـس ـل ـيــم بـ ــه ،وهـ ــو مــا
بــرز فــي كــامــه ال ــذي أكــد فيه أنــه «لن
يكون هناك ســام من دون االعتراف
بالقدس عاصمة إلسرائيل» .على خط

ـواز ،ح ــاول نتنياهو أيـضــا احـتــواء
مـ ٍ
ح ــال ــة ال ـغ ـضــب ال ـت ــي ت ـس ــود ال ـش ــارع
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـنــي ،ب ــال ـق ــول إن اس ــرائ ـي ــل
سـتـحــافــظ عـلــى «الــوضــع الــراهــن في
الـ ـق ــدس ،وفـ ــي الـ ـح ــرم ،وع ـل ــى حــريــة
العبادة التامة لكل االديــان» .وتوجه
إلــى الرئيس تــرامــب بالقول «سيدي
الرئيس ،التاريخ والشعب اليهودي
س ـيــذكــران دائ ـمــا قـ ــرارك الـشـجــاع في
هذا اليوم ،فشكرًا لك».
ب ــدوره ،استبعد وزيــر االستخبارات
يسرائيل كاتس ،أن يكون للسعودية
ردود فعل سلبية تؤثر على تحالفها
م ــع إس ــرائ ـي ــل .وأكـ ــد أن ال ــري ــاض مع
امل ـصــالــح املـشـتــركــة م ــع ت ــل أب ـيــب في
مواجهة ايــران ،وهــي تحتاج في هذا
امل ـجــال إل ــى إســرائ ـيــل ،بنسبة ال تقل
عن العكس .ولفت وزير االستخبارات
ّ
أي ـضــا إل ــى أن تــرامــب أج ــرى سلسلة
اتـ ـص ــاالت م ــع ال ــزع ـم ــاء الـ ـع ــرب ،قبل
اعالن قراره ،مشيرًا إلى أن هناك «فرقًا

ب ــن اإلع ـ ـ ـ ــراب ع ــن م ــوق ــف مـ ـع ــارض،
وب ــن تــوجـيــه رســالــة كـســر أوان» في
اشـ ـ ـ ــارة ال ـ ــى اسـ ـتـ ـبـ ـع ــاده ردود فـعــل
جدية تتجاوز التقديرات السائدة في
واشنطن وتل أبيب ،و«قواعد اللعبة».
وبـمــا أن الــرئـيــس تــرامــب أعـلــن قــراره
ب ـعــد هـ ــذه االت ـ ـصـ ــاالت ف ـهــو يـعـكــس،

وزير االستخبارات:
الرياض مع المصالح
المشتركة مع تل أبيب
في مواجهة إيران

بحسب كاتس ،أنه «لم يتلق مثل هذه
الرسائل (كسر األوان ــي) من الزعماء
الـ ـع ــرب ال ــذي ــن ي ـع ـت ـمــدون ك ـث ـي ـرًا في
هــذه األي ــام على السياسة األميركية
ويحتاجون إلــى األميركيني ،وأيضا
إل ــى إس ــرائ ـي ــل ،ف ــي مــواج ـهــة إيـ ــران».
وأض ـ ـ ــاف ك ــات ــس أن ـ ــه «ال ي ــوج ــد فــي
العالم العربي في الدول الرائدة ،نفس
الحماسة التي نسمعها في الجانب
الفلسطيني وال لدى (الرئيس التركي
رج ـ ــب طـ ـي ــب) أردوغ ـ ـ ـ ــان أو ل ـ ــدى كــل
محور اإلخــوان املسلمني ،وهــذا ليس
عن طريق الصدفة».
وعلى املستوى االعالمي ،احتل حدث
االعتراف االميركي بالقدس عاصمة
إلسرائيل ،صدارة النشرات االخبارية
ومحور التعليقات والتحليالت التي
توقفت عند الرسائل والــدالالت التي
ينطوي عليها ،ومــا يمكن أن يترتب
ع ـل ـي ـهــا ع ـل ــى امل ـس ـت ــوي ــن ال ـس ـيــاســي
واألمني.

