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املقدمة

ترامب دونالد  االأمريكي  الرئي�ص  اإدارة  �شنوات  اعتبار   يكن 

Donald Trump ذروة التقارب بني “اإ�رشائيل” والواليات املتحدة، وحتوالً 

وّفر  وقد  واملمار�شة.  االأيديولوجيا  يف  التماهي  اإىل  الوا�شع  الدعم  حالة  من 

�شهيونية،  م�شيحية  تيارات  تدعمها  التي  ترامب  اإدارة  وجود  بني  التقاطع 

وحكم بنيامني نتنياهو Benjamin Netanyahu، تربة خ�شبة للم�شي قدماً 

وب�شكل حثيث نحو فر�ص الروؤية االإ�رشائيلية اليمينية حلل ال�رشاع، املتمثلة 

مبحاولة اإنهاء الق�شية الفل�شطينية.

جتاه  االأمريكية  اخلارجية  لل�شيا�شة  حمددات  ثمة  اأن  من  الرغم  وعلى 

االإ�رشائيلي،  الفل�شطينية تقوم مبجملها باالنحياز ل�شالح االحتالل  الق�شية 

جتاوزها،  يتم  ال  عامة  خطوطاً  ُتعّد  كانت  الق�شايا  اأو  امل�شائل  بع�ص  اأن  اإال 

ال�شيا�شة  يف  العرف  اإىل  اأقرب  اأ�شبح  الق�شايا  اأو  امل�شائل  هذه  مع  والتعامل 

اخلارجية االأمريكية، ال �شيّما تلك املت�شلة بقرارات �شادرة عن االأمم املتحدة 

القانوين، وو�شع اجلوالن، وعدم �رشعية اال�شتيطان، ونقل  القد�ص  )و�شع 

“اإ�رشائيل”  مع  اأن و�شول رئي�صٍ متماهٍ  املحتلة...(. غري  القد�ص  اإىل  ال�شفارة 

اإىل البيت االأبي�ص مل يرتك مكاناً لهذه االأعراف يف ال�شيا�شة  اأبعد احلدود،  اإىل 

اخلارجية االأمريكية.

ال�رشاع  ق�شايا  ح�شم  ت�شتهدف  خطوات  جمموعة  ترامب  اإدارة  تبنت 

املركزية، كاالعرتاف بالقد�ص عا�شمة لـ“اإ�رشائيل”، ونقل ال�شفارة االأمريكية 

اإىل القد�ص، واعتبار اال�شتيطان غري خمالف للقانون الدويل، واالعرتاف ب�شيادة 

بداية القرن”  “�شفقة  اإطالق  مع  الذروة  وكانت  اجلوالن.  على   “اإ�رشائيل” 
�شنة 2020، التي ُو�شعت بالتن�شيق الكامل مع اجلهات االإ�رشائيلية. ولتنفيذ 

االأمريكية  االإدارة  اتخذت  الفل�شطيني،  اجلانب  على  وفر�شها  اخلطوات  هذه 
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�شل�شة من القرارات واالإجراءات من بينها فر�ص عقوبات اقت�شادية و�شيا�شية 

على ال�شلطة الفل�شطينية، وعلى منظمة التحرير، ووكالة االأمم املتحدة الإغاثة 

 The United )االأونروا(  االأدنى  ال�رشق  يف  الفل�شطينيني  الالجئني  وت�شغيل 

 Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the

)Near East )UNRWA. وهو ما �شوف ن�شلط ال�شوء عليه يف هذا التقرير.
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اأوًل: موقف ترامب من الق�سية الفل�سطينية

اجلمهوري  احلزب  عن  رئا�شي  كمر�شح  لظهوره  االأوىل  اللحظة  منذ 

االأمريكي The Republican Party، بدا دونالد ترامب �شخ�شاً غري اعتيادي 

اإال نف�شه.  ال�شيا�شية واالقت�شادية، فهو قد ال ي�شبه  اآرائه  وخمتلفاً من حيث 

جاء ترامب، القادم من عامل املال، من خارج املنظومة ال�شيا�شية؛ فهو ال يتمتع 

ميّزت  التي  الغمو�ص  حالة  على  انعك�ص  ما  وهو  �شيا�شية،  خربة  اأو  بخلفية 

مقاربته للعديد من امللفات ال�شيا�شية ومن �شمنها الق�شية الفل�شطينية.

1. انحياز ترامب لـ“اإ�رسائيل” خالل حملته االنتخابية:

حملته  اأثناء  يف  عدة  مرات  ونقي�شه  املوقف  عن  عرّب  اأن  لرتامب  �شبق  لقد 

بني  “ال�شالم”  لتحقيق  الً  هُّ
َ
تاأ االأكرث  ال�شخ�ص  نف�شه  عّد  فقد  االنتخابية، 

الطرفني  بني  “حمايداً”  �شيكون  اأنه  مدعياً  واالإ�رشائيليني،  الفل�شطينيني 

االإ�رشائيلي والفل�شطيني. ففي اآذار/ مار�ص 2015، ادعى اأنه عازم على اتخاذ 

موقف حمايد من ال�رشاع العربي – االإ�رشائيلي قائالً اإنه ال ي�شتطيع امل�شّي 

1
يف ت�شوية �شلمية اإذا اأعلن اأنه موؤيد لـ“اإ�رشائيل”.

 ،2015 دي�شمرب  االأول/  كانون  يف  االأمريكيني  اليهود  حنق  ترامب  واأثار 

عندما قال اإن حتقيق “ال�شالم” يعتمد على “اإن كانت اإ�رشائيل تريد التو�شل 

لكنه   
2
اأم ال”. االأ�شياء  ببع�ص  للت�شحية  كانت م�شتعدة  واإن  اأم ال،  اإىل �شفقة 

اأ�شبح اأكرث و�شوحاً بعد ذلك، يف تبني االأجندة اليمينية االإ�رشائيلية بالكامل، 

املوؤمتر  اأمام  وا�شنطن  يف  خطاباً  األقى  عندما  وذلك   ،2016 مار�ص  اآذار/  منذ 

 American-Israel )ال�شنوي للجنة العالقات االأمريكية – االإ�رشائيلية )اأيباك

اأكد  حيث   ،2016/3/21 يف   ،Public Relations Committee )AIPAC(

اإ�رشائيل  “عا�شمة  القد�ص  وعّد  القد�ص،  اإىل  االأمريكية  ال�شفارة  نقل  يوؤيد  اأنه 
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االأبدية”. واأعلن اأنه �شيعار�ص اأي حماولة من االأمم املتحدة “لفر�ص اإرادتها” 

“اإ�رشائيل” والفل�شطينيني  اتفاق تفر�شه على  اأي  اإن  “اإ�رشائيل”، وقال  على 

اأبيب. كما  لتل  لي�شت �شديقة  باأنها  االأممية  املنظمة  “كارثة”، متهماً  �شيكون 

قال اإن حركة املقاومة االإ�شالمية )حما�ص( هي “الفرع الفل�شطيني” لـ“تنظيم 

اجلمهوري  املر�شح  تعهد  نف�شه  اخلطاب  ويف   
3
)داع�ص(. االإ�شالمية”  الدولة 

“بتدمري” االتفاق الذي اأبرمته اإيران مع القوى الغربية يف متوز/ يوليو 2015، 
ال�رشق  منطقة  وجممل  و“اإ�رشائيل”  املتحدة  للواليات  “كارثة”  اإياه  معترباً 

4
االأو�شط.

ال �شّك اأن دونالد ترامب، “قطب” العقارات، والذي يعرف متاماً كيف ُينِجز 

تتعلق  التي  للجدل،  املثرية  والت�رشيحات  املواقف  هذه  من  اأراد  ال�شفقات، 

باملوقف من الق�شية الفل�شطينية والعالقة مع “اإ�رشائيل” واملوقف من اإيران، 

توجيه ر�شالة اإىل الناخبني الذين ينتمون اإىل تيار امل�شيحيني ال�شهيونيني داخل 

اليهودي  الناخب  ا�شتمالة  اإىل  باالإ�شافة  تاأييدهم،  لك�شب  احلزب اجلمهوري 

االأمريكي داخل احلزب وخارجه، كما اأراد ا�شتقطاب نحو 300 األف اإ�رشائيلي 

5
يحملون اجلن�شية االأمريكية ُيقيمون يف “اإ�رشائيل”.

�شورة  انطالقتها  منذ  اأعطت  االنتخابية  ترامب  حملة  اإن  القول،  يكن 

�شتكون  الذي  لـ“اإ�رشائيل”  امل�شبوق  غري  االنحياز  مدى  عن  وا�شحة 

من  �شل�شلة  يف  ذلك  ظهر  وقد  القادم.  االأبي�ص  البيت  �شاكن  �شيا�شة  عليه 

الت�رشيحات التي اأطلقها ترامب؛ فقد قال يف 2016/2/17، عندما كان يت�شدر 

الرئا�شة  الفوز برت�شيح احلزب اجلمهوري النتخابات  املناف�شني على  �شباق 

�شيكون  والفل�شطينيني،  “اإ�رشائيل”  بني  اتفاق  اإىل  التو�شل  اإن  االأمريكية، 

“�شعباً جداً جداً”. ويف تعليقاته قال ترامب اإنه �شمع من اإ�رشائيلي اأن “اجلانب 
اليهودي”،  ال�شعب  كراهية  على  اأطفاالً  كانوا  اأن  منذ  تدريبه  يجري  االآخر 
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 وبعد اأيام على تكري�شه “املر�شح 
6
واإنه لهذا ال�شبب فاإن االتفاق قد ال ينجح.

ع  املفرت�ص” للجمهوريني يف انتخابات الرئا�شة االأمريكية، تبنّى ترامب التو�شُّ

اأنه  اإىل  اأق�شى احلدود، م�شرياً  اإىل  الغربية  ال�شفة  االإ�رشائيلي يف  اال�شتيطاين 

 
7
“يجب اأاّل يتوقف”.

كلمة  يف  االأمريكية،  للرئا�شة  جمهورياً  مر�شحاً  كان  حينما  ترامب  وتعهد 

م�شجلة له ُبثّت اأمام مئات الداعمني له من االإ�رشائيليني واالأمريكيني يف مدينة 

القد�ص املحتلة، باأن يجعل كالً من “اأمريكا واإ�رشائيل اآمنتني من جديد”، وقال 

اأن  املهم  ومن  اليهودية،  التقاليد  واأقدر  واأحرتم  اإ�رشائيل،  اأحب  “اأنا  ترامب: 

يكون لدينا رئي�ص ي�شعر بهذه الطريقة”، واأكد اأن اإدارته يف حال فوزه “�شتقف 

بجانب ال�شعب اليهودي وقادة اإ�رشائيل من اأجل اال�شتمرار بتقوية اجل�شور 

اأي�شاً جميع  اليهود االأمريكيني واالإ�رشائيليني، بل  التي ت�شل لي�ص فقط بني 

8
االأمريكيني واالإ�رشائيليني”.

حملته  يف  ترامب  م�شت�شار   David Friedman فريدمان  ديفيد  واأكد 

ال�شفة  يف  االإ�رشائيلية  امل�شتوطنات  اأن   ،2016/10/25 يف  وقتها،  االنتخابية 

به ي�شاركه  موقف  هذا  اأن  اإىل  م�شرياً  �رشعية،  غري  لي�شت  املحتلة   الغربية 

بالقد�ص  يعرتف  املر�شح  اأن  م�شيفاً  االأمريكية،  للرئا�شة  اجلمهوري  املر�شح 

 Agence بر�ص  فران�ص  لوكالة  فريدمان  وقال  لـ“اإ�رشائيل”.  عا�شمة 

لدى  اإن  القد�ص،  يف  ترامب  الأن�شار  جتمع  بعد   France-Presse )AFP(

املر�شح اجلمهوري “�شكوكاً عميقة” حيال فر�ص حّل الدولتني الإنهاء النزاع 

غرار  على  ترامب،  كان  اإذا  ما  �شوؤال  على  ورداً  الفل�شطيني.  االإ�رشائيلي 

اليمني االإ�رشائيلي، َيُعّد ال�شفة الغربية املحتلة جزءاً من “اإ�رشائيل”، مل يقدم 

فريدمان جواباً مبا�رشاً. وقال “ال اأعتقد اأن دونالد ترامب يعترب امل�شتوطنات 

9
غري قانونية”.
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2. موقف ترامب من اال�شتيطان:

االنتخابات  يف  للجمهوريني  املفرت�ص”  “املر�شح  تكري�شه  على  اأيام  بعد 

ع اال�شتيطاين االإ�رشائيلي يف ال�شفة  الرئا�شية االأمريكية، تبنّى ترامب التو�شُّ

جهة  من  يتوقف”.  اأاّل  “يجب  اأنه  اإىل  م�شرياً  احلدود،  اأق�شى  اإىل  الغربية 

بو�شاطة  يقوم  اأن  يف  ال�شابق  تعهده  احلائط  بعر�ص  ترامب  �رشب  اأخرى، 

نزيهة يف عملية “ال�شالم” بني الفل�شطينيني واالإ�رشائيليني، واأجاب يف مقابلة 

حول  �شوؤال  على  رداً  الربيطانية،   The Daily Mail ميل  ديلي  �شحيفة  مع 

ع اال�شتيطاين االإ�رشائيلي يف ال�شفة الغربية: “على اإ�رشائيل اأن ت�شتمر  التو�شُّ

10
فيه. عليهم اأن يثابروا على ذلك وال اأعتقد باأن عليهم اأن يتوقفوا”.

الإدارة  حادة  انتقادات  ترامب  وّجه   ،2016 دي�شمرب  االأول/  كانون  ويف 

النق�ص  حّق  ا�شتخدامها  عدم  ب�شبب   Barack Obama اأوباما  باراك  �شلفه 

الدويل االأمن  جمل�ص  يف   2334 رقم  القرار  مترير  لوقف   )Veto  )الفيتو 

يدين  الذي   ،2016/12/23 يف   United Nations Security Council

1967، مبا  الفل�شطينية املحتلة منذ �شنة  اال�شتيطان االإ�رشائيلي يف االأرا�شي 

فيها �رشقي القد�ص، وَيُعّده عقبة يف حتقيق حّل الدولتني، وهذا القرار هو القرار 

االأول الذي يدين اال�شتيطان منذ القرار رقم 446 الذي �شدر عن جمل�ص االأمن 

1979، وقد امتنعت الواليات املتحدة حينها عن الت�شويت. وكانت اآخر  �شنة 

مرة امتنعت فيها وا�شنطن عن ا�شتخدام الفيتو يف جمل�ص االأمن يف 2009، لن�ٍص 

11
يدعو اإىل وقف اإطالق النار خالل العدوان االإ�رشائيلي على قطاع غزة.

االأبي�ص، يف  البيت  اأعلن   ،2017 الرئا�شية مطلع  وفور تويّل ترامب واليته 

2017/2/2، اأن بناء “اإ�رشائيل” مل�شتوطنات جديدة اأو تو�شيعها للم�شتوطنات 

“ال�شالم” مع  القائمة يف االأرا�شي املحتلة قد ال يكون مفيداً يف �شبيل حتقيق 

اأن  نعتقد  ال  اأننا  من  الرغم  “وعلى  له:  بيان  يف  اأ�شاف  حيث  الفل�شطينيني، 

وجود امل�شتوطنات عقبة اأمام ال�شالم فاإن بناء م�شتوطنات جديدة، اأو تو�شيع 



ال�سلوك الأمريكي جتاه الق�سية الفل�سطينية يف عهد ترامب

11

امل�شتوطنات القائمة خارج حدودها احلالية قد ال يكون مفيداً يف �شبيل حتقيق 

12
هذا الهدف”.

يف   Mike Pompeo بومبيو  مايك  االأمريكي  اخلارجية  وزير  اأعلن  كما 

جوانب  جلميع  متاأنية  درا�شة  “بعد  االأمريكية  االإدارة  اأن   ،2019/11/18

 النقا�ص القانوين، توافق... على... اأن اإن�شاء امل�شتوطنات املدنية االإ�رشائيلية يف

ال�شفة الغربية ال يتعار�ص يف حّد ذاته مع القانون الدويل”. وقال: “اإن االإدعاء 

ق�شية  تقدم  مل  الدويل  القانون  مع  تتعار�ص  مدنية  م�شتوطنات  اإقامة  باأن 

ق�شائي  حّل  اأي  هناك  يكون  لن  اأنه  هي  ال�شعبة  “احلقيقة  وتابع:  ال�شالم”، 

القانون  حيث  من  خمطئ  هو  ومن  حق  على  هو  من  حول  واحلجج  للنزاع، 

13
الدويل لن جتلب ال�شالم”.

وي�شكل هذا املوقف اجلديد لالإدارة االأمريكية خروجاً على الراأي القانوين 

لوزارة اخلارجية االأمريكية امل�شتمر منذ �شنة 1978، والذي عّد اال�شتيطان يف 

االأرا�شي املحتلة 1967 “غري قانوين”.

املتحدة  للواليات  العامة  فال�شيا�شة  واأخطر،  اأو�شع  هنا  االإ�شكالية  تبدو 

ترف�ص �شيا�شات اال�شتيطان االإ�رشائيلي، وحتى لو مل تتخذ اأي اإجراء عملي 

ت�رشيحات  من  االأخطر  ال�شيا�شة.  هذه  لوقف  “اإ�رشائيل”  على  لل�شغط 

ترامب كان اأركان حملته االنتخابية واملر�شحون لتويل املنا�شب الرئي�شية يف 

اليمينية  ولالجتاهات  لـ“اإ�رشائيل”  املوؤيدين  غالة  من  منهم  فالكثري  اإدارته، 

مقولة �شاحب   Newt Gingrich غينغريت�ص  نيوت  منهم  اإذ   املتطرفة. 

املعروف ولياين  ورودلف   
14

خمرتع”، �شعب  الفل�شطيني  ال�شعب   “اإن 
 ،John Bolton بولتون  وجون   ”Rudy Giuliani جلياين  “رودي  بـ 

بن�ص مايك  اإىل  اإ�شافة  لـ“اإ�رشائيل”،  االأعمى  بتاأييدهما   املعروفان 

وم�شت�شار تطرفهم،  يف  االإ�رشائيليني  غالة  يناف�ص  الذي   
15Mike Pence 
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يف  قيادياً  كان  الذي   ،Michael Flynn فيلني  مايكل  اجلرنال  ترامب 

باول  كولن  و�شفه  حيث  ال�شعب،  مزاجه  ب�شبب  اأقيل  ولكنه  اال�شتخبارات، 

املعادية  ال�شخ�شيات  اأكرث  من  وهو  جمنون”،  “ييني  باأنه   Colin Powell

لالإ�شالم، “ال يفرق بني االإ�شالمي الراديكايل وبني الدين نف�شه، حيث و�شف 

الدين باأنه ورم خبيث، وروؤية �شيا�شية تتقنع بكونها ديناً”. اأما نائب فيلني، 

 Fox News التي تعمل يف حمطة فوك�ص نيوز ،Kathleen Troia كاثلني ترويا

اليمينية الداعمة لـ“اإ�رشائيل” فاإنها توؤيد اإجراء متييز ر�شمي ومماأ�ش�ص �شّد 

 
16

امل�شلمني، والتي �شبّهت “االإ�شالم بال�رشطان”.

لالإ�شالم  معادية  اأفكاراً  يحملون  ترامب  طاقم  يف  اأع�شاء  اإليهم  ُي�شاف 

وامل�شلمني مثل ع�شو الكوجنر�ص Congress ال�شابق مايك بومبيو الذي عيّنه 

 Central Intelligence Agency ترامب رئي�شاً لوكالة اال�شتخبارات املركزية

االأمنية  ال�شيا�شات  مركز  موؤ�ّش�ص   Frank Gaffney غافني  وفرانك   ،)CIA(

يف وا�شنطن )Content Security Policy )CSP، وكاتب مقاالت يف �شحيفة 

17
وا�شنطن تايز Washington Times، والذي كان يعّد باراك اأوباما م�شلماً.

وبني  ترامب  اإدارة  بني  املن�شجمة  ال�شيا�شية  الت�رشيحات  اإىل  فباالإ�شافة 

فاإن  لـ“اإ�رشائيل”،  ترامب  اإدارة  تبديه  الذي  والتاأييد  االإ�رشائيلي،  اليمني 

االن�شجام  كذلك  عميق،  ترامب  واإدارة  نتنياهو  بني  االأيديولوجي  االن�شجام 

بالرئي�ص  حتيط  التي  االأيديولوجية  احللقة  مع  نتنياهو  بني  االأيديولوجي 

على  االأ�شا�شي  اخلطر  هو  االإ�شالمي،  اخلطر  اأن  تعتقد  احللقة  فهذه  ترامب. 

و�شتيف  فيلني،  مايكل  القومي  االأمن  م�شت�شار  وخ�شو�شاً  الغربي،  العامل 

Stephen Miller الذين يتبنون   و�شتيف ميلر 
18

،Stephen Bannon بانون 

الدولية،  ال�شيا�شة  يف   ”Clash of Civilizations احل�شارات  “�رشاع  فكرة 

بني  يفرقون  وال  االإ�شالم،  تواجه  واليهودية  امل�شيحية  احل�شارة  اأن  ويرون 

19
التيارات االإ�شالمية املختلفة، اأو بني االإ�شالم واحلركات االإ�شالمية.
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اأحدث االن�شجام بني حكومة نتنياهو التي متثل ييناً متطرفاً مبنياً على 

متطرفة  يينية  توجهات  حتمل  التي  االأمريكية  االإدارة  وبني  ديني،  اأ�شا�ص 

اإ�شافة اإىل توجهات دينية م�شيحية �شهيونية، وحالة التماهي بني الطرفني يف 

�شنوات حكم ترامب، �شدعاً يف االإجماع االأمريكي حول مكانة “اإ�رشائيل”، وهو 

ما عّده بع�ص املحللني االإ�رشائيليني م�شدر �رشر م�شتقبلي كبري يف العالقات 

االأمريكية  الدرا�شات  معهد  اأجراه  ا�شتطالع  ففي  االأمريكية؛  االإ�رشائيلية 

للحزبني  املوؤيدين  الناخبني  من  عينة  �شمل   Pew Research Center )بيو( 

وهو  “اإ�رشائيل”،  مع  العالقة  من  املوقف  حول  والديوقراطي،  اجلمهوري 

اال�شتطالع  نتائج  اأ�شارت  عاماً؛  اأربعني  منذ  يجري  الذي  االأكرب  اال�شتطالع 

من  اأكرث  “اإ�رشائيل”  مع  يت�شامنون  اجلمهوريني  ناخبي  من   %79 اأن  اإىل 

الديوقراطي  احلزب  ناخبي  من   %27 مقابل  الفل�شطينيني،  مع  ت�شامنهم 

قال  الديوقراطي  احلزب  ناخبي  �شفوف  ويف   .The Democratic Party

“اإ�رشائيل”.  اأكرث من ت�شامنهم مع  الفل�شطينيني  اأنهم يت�شامنون مع   %25

وي�شري اال�شتطالع اإىل اأن ن�شف ناخبي اجلمهوريني يحملون موقفاً اإيجابياً 

 
20

من نتنياهو، مقارنة بـ 18% من ناخبي �شفوف الديوقراطيني.

وُيبنّي اال�شتطالع اأن هنالك تراجعاً يف تاأييد ناخبي احلزب الديوقراطيني، 

وذلك   ،2016 ب�شنة  مقارنة  لـ“اإ�رشائيل”  حمافظة،  توجهات  يحملون  ممن 

تاأييد  تراجع  بينما   .2018 �شنة   %35 اإىل   2016 �شنة   %53 تاأييد  ن�شبة  من 

“اإ�رشائيل” يف �شفوف ناخبي احلزب الديوقراطي، ممن يحملون توجهات 
اإنديك مارتني  لفت  وقد   

21
فقط.  %19 اإىل   2018 �شنة  لت�شل   ليربالية، 

ال�شابق  للرئي�ص  م�شاعداً  عمل  الذي  الديانة،  يهودي  وهو   ،Martin Indyk

النظر يف تغريدة  اأبيب،  تل  االأمريكي يف  ال�شفري  اأوباما و�شغل من�شب  باراك 

على تويرت Twitter، اأن نتائج الدرا�شة تدلل، مبا ال يقبل ال�شك، على خ�شارة 

22
“اإ�رشائيل” االإجماع ال�شعبي االأمريكي على دعمها.
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3. املوقف من املفاو�شات وحّل الدولتني: 

على  �شيعمل  باأنه  ترامب  �رشح  املتحدة،  للواليات  رئي�شاً  انتخابه  فور 

اإنهاء ال�رشاع الفل�شطيني االإ�رشائيلي من خالل �شفقة بني الطرفني، و�شّدد 

الو�شول  على  قادر  وهو  بال�شفقات  يوؤمن  فاإنه  اأعمال،  رجل  كونه  على 

اخلارجية  وزير  وكان   
23

تعبريه. حّد  على  االإن�شانية”  اأجل  “من  ل�شفقة 

جمل�ص  يف  اال�شتماع  جل�شة  خالل  قال  قد   Rex Tillerson تلري�شون  ريك�ص 

اإدارة  اأن  اخلارجية،  وزير  من�شب  الر�شمي  توليه  قبل  االأمريكي،  ال�شيوخ 

ترامب �شوف تعيد االلتزام االأمريكي العميق جتاه “اإ�رشائيل”، الأنها احلليفة 

احلقيقية لـ“اإ�رشائيل” يف املنطقة. واأطلق تلري�شون ت�رشيحات ناقدة للجانب 

الواقع  م�شوؤولية  اإياها  حممالً  الفل�شطينية،  ال�شلطة  وقيادة  الفل�شطيني 

24
الراهن.

تويل  من  اأيام  قبل  ترامب  املنتخب  االأمريكي  الرئي�ص  م�شت�شارو  وعرّب 

الذي  باري�ص  يف  “ال�شالم”  موؤمتر  على  حتفظهم  عن  من�شبه،  االأخري 

الرئي�ص  افتتحه  وقد   ،2017/1/15 يف   ُعقد  والذي   
25

فرن�شا، اإليه  دعت 

ممثلي مب�شاركة   ،François Hollande هوالند  فران�شوا  اآنذاك   الفرن�شي 

اخلارجية  وزير  مقدمتهم  يف  وزيراً   40 نحو  بينهم  من  ومنظمة  دولة   70

غياب  املوؤمتر  هذا  و�شهد   .John Kerry كريي  جون  اآنذاك  االأمريكي 

االإ�رشائيلي  الوزراء  رئي�ص  رف�ص  بعد  واالإ�رشائيلي،  الفل�شطيني  الطرفني 

فرن�شوا  الفرن�شي  الرئي�شني  بني  اللقاء  وتاأجيل  امل�شاركة،  نتنياهو  بنيامني 

تنفيذ  اآليات  لبحث  اأ�شبوعني  بعد  ما  اإىل  عبا�ص،  حممود  والفل�شطيني  هوالند 

لل�رشاع  الدولتني  حل  حتقيق  اإىل  اخلتامي،  البيان  ودعا   
26

املوؤمتر. مقررات 

االإ�رشائيلي الفل�شطيني، كما دعا طريف ال�رشاع اإىل االمتناع عن اتخاذ خطوات 

الو�شع  ق�شايا  حول  املفاو�شات  نتائج  على  م�شبقاً  “حتكم  اجلانب  اأحادية 

باأنه  نتنياهو  و�شفه  باملوؤمتر،  الفل�شطيني  اجلانب  رحب  وفيما   
27

النهائي”.
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“عبارة عن خدعة فل�شطينية برعاية فرن�شية تهدف اإىل اعتماد مواقف اأخرى 
28

معادية الإ�رشائيل”.

 ،Jean Marc Ayrault وقال وزير اخلارجية الفرن�شي جان مارك اآيرولت

طاولة  اإىل  العودة  بت�شجيع  ملتزم  الدويل  املجتمع  اإن  املوؤمتر،  تراأ�ص  الذي 

واأخرى  اإ�رشائيلية  دولة  من  كال  يحقق  الذي  احلل  اإىل  للتو�شل  املفاو�شات، 

 1967 �شنة  اإىل حدود  العودة  املفاو�شات هو  اأ�شا�ص  اأن  واأ�شاف  فل�شطينية، 

اآيرولت   ووجه 
29

واالعرتاف بقرارات االأمم املتحدة االأ�شا�شية يف هذا ال�شاأن.

حتذيراً من مغبة عواقب نوايا اإدارة ترامب املنتخبة بنقل ال�شفارة االأمريكية يف 

 
30

“اإ�رشائيل” من تل اأبيب اإىل القد�ص.

وجاء لقاء ترامب مع نتنياهو يف 2017/2/15، موؤ�رشاً على احلميمية التي 

يكنّها ترامب لـ“اإ�رشائيل” عموماً ولنتنياهو خ�شو�شاً. ففي لقائه مع نتنياهو 

حّث ترامب هذا االأخري على كبح الن�شاط اال�شتيطاين، لكنه حتا�شى اأي تاأييد 

لل�شيا�شة  االأ�شا�ص  حجر  طويل  وقت  منذ  ُيعّد  الذي  الدولتني  حلّل  وا�شح 

االأمريكية يف ال�رشق االأو�شط. فقد اأعطى ترامب ما كان يطلبه نتنياهو، خالل 

�شنوات حكمه املا�شية، ونزع فكرة تدويل الق�شية الفل�شطينية وحلها وفق ما 

جاءت به اتفاقيات اأو�شلو Oslo Accords، حيث اأكد ترامب اأنه يقبل باأي حّل 

 وهذا معناه باأنه لن يفر�ص حالً على “اإ�رشائيل”، الأنها 
31

يتفق عليه الطرفان،

هي امل�شيطرة، وال يكن م�شاواتها مع الفل�شطينيني من حيث ميزان القوى، 

وكاأن الطرفني ي�شتطيعان من حيث ميزان القوى االتفاق على حّل يوافق عليه 

الفل�شطينيون. وهذا ما اأراده نتنياهو من اللقاء، اإنزال عبء ال�شغط االأمريكي 

بالن�شبة للحل، وخ�شو�شاً حّل الدولتني.

واجلدير بالذكر اأن حّل الدولتني، اعتماداً على قواعد “الت�شوية ال�شلمية”، 

من  فرتة  اأي  يف  حقيقة  موجوداً  يكن  مل  القائمة،  القوى  موازين  ظّل  ويف 



تقرير معلومات

16

الفرتات. فاالجتاه املركزي يف “اإ�رشائيل” ال يوافق على اإقامة دولة فل�شطينية 

اإقامة  على  نتنياهو  وافق  وعندما  القد�ص،  �رشقي  وعا�شمتها  �شيادة  ذات 

 ،2009 Bar Ilan University يف �شنة  اإيالن  بار  الدولة يف خطابه يف جامعة 

ويف عدة منا�شبات متباعدة اأخرى، فاإن ذلك كان جمرد ذّر للرماد يف العيون، 

الأن ُجّل ما يقوم به وحكومته على اأر�ص الواقع يدّمر اأي اإمكانية لقيام دولة 

فل�شطينية ت�شتحق هذا اال�شم. ومع مناداته باملفاو�شات املبا�رشة بال �رشوط، 

اأنه يف احلقيقة، هو من ي�رش على ال�رشوط من خالل مطالبته باالعرتاف  اإال 

ومن  املفاو�شات،  ال�شتئناف  ك�رشط  حتى  يهودية”  كـ“دولة  بـ“اإ�رشائيل” 

ال�شيطرة االإ�رشائيلية  اأن ي�شمن  اأي حّل نهائي يجب  اأن  اإ�رشاره على  خالل 

القد�ص  وبقاء  البحر،  اإىل  النهر  من  واحلدود  والبحار  االأجواء  على  الكاملة 

كل  واإخ�شاعه  الالجئني،  م�شكلة  حّل  ورف�شه  لـ“اإ�رشائيل”،  اأبدية  عا�شمة 

32
�شيء ملفهوم “اأمن اإ�رشائيل”.

الطرف  بني  املفاو�شات  تكون  اأن  يف  ال�رشاع  حلل  ترامب  روؤية  تتمثل 

ال  اأنه  اأي  الت�شوية،  �شكل  حتديد  يف  االأ�شا�ص  هي  واالإ�رشائيلي  الفل�شطيني 

يريد دوراً حمدداً لالأمم املتحدة اأو املجتمع الدويل يف هذا اجلانب حتديداً. وذلك 

يعني اأن مو�شوعات القد�ص، والالجئني، واحلدود، وال�شيادة، وامل�شتوطنات 

القوى  مليزان  اأي  و“اإ�رشائيل”،  الفل�شطينية  ال�شلطة  بني  للتفاو�ص  مرتوكة 

الثنائي، وهو ما يعني توفري البيئة املنا�شبة للطرف االإ�رشائيلي ملمار�شة كافة 

اأكرب قدر من املكا�شب.  ال�شغوط املتوفرة على الطرف الفل�شطيني لتح�شيل 

االإ�رشائيلي  الطرفني  بني  املفاو�شات  يف  االأمريكي  الدور  اأن  ترامب  ويرى 

هذا  يف  انتقد  وقد  للتفاو�ص”،  “املُي�رّش  على:  يقت�رش  اأن  يجب  والفل�شطيني 

يف  حّل  فر�ص  فكرة  راف�شاً  كفاءتها”،  وعدم  املتحدة  االأمم  “�شعف  ال�شياق 

“اإن احلل يجب اأن يكون  الق�شية الفل�شطينية من خالل االأمم املتحدة، قائالً: 

حّل  اأي  �شّد  “الفيتو  �شي�شتخدم  واأنه  االأطراف”،  مفاو�شات  خالل  من 
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الدويل”، فهو يعرب عن عدم ممانعته الأي حّل لل�رشاع  االأمن  يتبناه جمل�ص 

الفل�شطيني - االإ�رشائيلي، طاملا يوافق عليه اجلانبان �شواء اأكان ذلك بوجود 

“دولة واحدة اأم دولتني”. وقال ترامب: “اأتطلع حلل الدولتني اأو دولة واحدة، 
 
33

واأحب احلل الذي يوافق عليه اجلانبان”.

واإقامة  الدولتني،  حّل  خيار  عن  التخلي  اإمكانية  اإىل  هنا  ترامب  ويلمح 

اإحدى  بذلك  خمالفاً  واالإ�رشائيليني،  الفل�شطينيني  ت�شتوعب  واحدة  دولة 

ويف  الدولتني.  حلل  بالدعوة  املتعلقة  االأمريكية  اخلارجية  ال�شيا�شة  ثوابت 

�شياق مت�شل، قال ترامب: “على اإ�رشائيل اأن تبدي مرونة اأكرب يف التفاو�ص 

اإىل  التو�شل  يكن  كي  موؤقتاً  امل�شتوطنات  بناء  وتوقف  الفل�شطينيني،  مع 

الكراهية  بع�ص  من  يتخل�شوا  اأن  “الفل�شطينيني  على  اأن  واأ�شاف  ال�شالم”. 

التي يعلّمونها لالأطفال �شّد االإ�رشائيليني، واأن يعرتفوا باإ�رشائيل، والتحلي 

والفل�شطينيني  االإ�رشائيليني  من  كل  على  “�شيكون  وتابع:  املرونة”.  ببع�ص 

 
34

تقدمي التنازالت لتحقيق ال�شالم”.

اأوباما، مل تفر�ص  ال�شابقة، يف عهد  االأمريكية  االإدارة  اأن  الرغم من  فعلى 

حالً على “اإ�رشائيل”، اإال اأنها حملت مواقف موؤيدة حلل الدولتني على اأ�شا�ص 

حدود الرابع من حزيران/ يونيو 1967 )مع تبادل يف االأرا�شي(، ومعار�شة 

االأوروبي،  املوقف  تبنّي  اأي  الدولتني،  حّل  اأمام  عائقاً  باعتباره  اال�شتيطان 

�شكنية  وحدات  لبناء  م�شاريع  اإقرار  عن  لتكف  “اإ�رشائيل”  على  وال�شغط 

ا�شتيطانية يف ال�شفة الغربية، مبا يف ذلك القد�ص. �شحيح اأن ترامب اأ�شار اأنه 

ال يريد اأن يتم تو�شيع امل�شتوطنات، وقد �رشح نتنياهو اأنه لن ي�شتطيع بناء 

تفاهمات  ب�شبب  Amona، كما وعدهم،  م�شتوطنة جديدة مل�شتوطني عمونا 

 اإال اأن ترامب مل يندد بالبناء اال�شتيطاين، وال ذكره كم�شكلة 
35

مع اإدارة ترامب،

يف ال�رشاع، اأو عائقاً اأمام احلل، وراأى اأن ما يتفق عليه الطرفان هو املقبول.
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وجدنا  االنتخابية،  احلملة  اأثناء  يف  ترامب  ملواقف  ا�شتعرا�شنا  خالل  من 

اأنها تغريت من احلديث االأول عن حّق الفل�شطينيني يف احل�شول على حقوقهم، 

اإىل  ال�شفارة  بنقل  التعهد  اإىل  و�شل  �شامل  انقالب  اإىل  احلياد،  على  والوقوف 

وتوليه  فوزه  بعد  كثرياً  يختلف  ومل  لـ“اإ�رشائيل”.  املطلق  والدعم  القد�ص، 

من�شب الرئا�شة، فقد جتاهل ترامب الق�شية الفل�شطينية يف خطابة الرئا�شي 

االأول، ما اأعطى انطباعاً اأولياً على اأن الرجل ح�شم اأمره جلهة منح “اإ�رشائيل” 

كربى �شفقاته عرب حتقيق ما تريد من اال�شتيطان، وحتويل القد�ص عا�شمة 

للدولة اليهودية، ومنح الفل�شطينيني بع�ص الفتات، وحتميلهم امل�شوؤولية عن 

ف�شل الت�شوية. مل يطل التجاهل، ف�رشعان ما اأثارت مواقف االإدارة االأمريكية 

اجلديدة والبيت االأبي�ص فيما يخ�ص الق�شية الفل�شطينية وم�شاريع الت�شوية 

التي  القرارات  حزمة  بني  من  وا�شعاً  جدالً  ترامب،  تويّل  بعد  واملفاو�شات، 

اأهمها  من  وكان  للرئا�شة،  ت�شلمه  من  االأول  ال�شهر  خالل  ترامب  اتخذها 

ق�شيتان:

ر�شالة  خالل  ترامب  دونالد  املنتخب  االأمريكي  الرئي�ص  تعهد  االأوىل: 

لتحقيق  العمل  العربية   ”Israel Hayom اليوم  “اإ�رشائيل  �شحيفة  ن�رشتها 

“ال�شالم” العادل والدائم بني “اإ�رشائيل” والفل�شطينيني، معترباً اأن “اإ�رشائيل 
اتفاق  اأي  اأن  مو�شحاً  االأو�شط”،  ال�رشق  يف  الوحيدة  الديوقراطية  هي 

من  عليهما  يفر�ص  وال  الطرفني  بني  عليه  التفاو�ص  يتم  اأن  “يجب  “�شالم” 
 وهذا يتطابق مع موقف اليمني االإ�رشائيلي الذي يهدف اإىل 

36
قبل االآخرين”.

اال�شتفراد بالفل�شطينيني واإخ�شاع التفاو�ص معهم مليزان القوى الثنائي.

بحل  متم�شكة  تعد  مل  وا�شنطن  اأن  االأبي�ص  البيت  تاأكيد  هي  الثانية: 

اإىل  الفل�شطينيني و“اإ�رشائيل” والتو�شل  الدولتني كاأ�شا�ص حلل ال�رشاع بني 

اتفاق “�شالم” بينهما، بل �شتدعم اأي اتفاق تو�شل اإليه الطرفان اأياً كان هذا 

االتفاق. 
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ال�رشق  حيال  االأمريكية  لل�شيا�شة  جديداً  ابتزازاً  ترامب  �شجل  وبهذا، 

ال�رشاع  الإنهاء  الوحيد  ال�شبيل  لي�ص  الدولتني  حّل  اأن  اأكد  بعدما  االأو�شط، 

توؤدي  كانت  ما  اإذا  بديلة  خيارات  على  منفتح  واأنه  االإ�رشائيلي،  الفل�شطيني 

“ال�شالم”. وكان جميع الروؤ�شاء االأمريكيني ال�شابقني قد دافعوا عن حّل  اإىل 

الذي  الدولتني  حّل  اإن  الديوقراطيني.  اأم  اجلمهوريني  من  �شواء  الدولتني، 

اإقامة دولة  تبنته االإدارات االأمريكية املتعاقبة منذ ما يقارب ربع قرن، يعني 

فل�شطينية اإىل جانب “اإ�رشائيل” تعي�شان بـ“اأمن و�شالم”، وتخلّي ترامب عن 

هذا النهج ال يعني ن�شف اإقامة دولة فل�شطينية فح�شب، بل يعني اأي�شاً ن�شف 

اتفاقيات اأو�شلو و�شنوات من املفاو�شات املاراثونية “العبثية” للتو�شل حلل 

بني الطرفني يف�شي اإىل م�شار اإقامة دولة فل�شطينية، بح�شب ما كان يرّوج له 

مهند�شو اتفاق اأو�شلو.

ال�شيا�شية  االأعراف  بتجاوز  يقوم  اأنه  الالحقة،  ترامب  �شيا�شات  اأظهرت 

االأمريكية اخلارجية، وحتديداً يف ق�شايا تتعلق بالعالقات مع “اإ�رشائيل” من 

مّت  والتي  القد�ص،  اإىل  االأمريكية  ال�شفارة  بنقل  االنتخابي  وعده  تنفيذ  خالل 

نقلها يف ذكرى نكبة ال�شعب الفل�شطيني، ثم ذهب ترامب اأبعد من ذلك عندما 

�رّشح اأن القد�ص لن تكون ق�شية مدرجة على طاولة املفاو�شات. ويف االتفاق 

اأعلن  حيث  كامل،  ب�شكل  االإ�رشائيلي  املوقف  ترامب  تبنى  االإيراين  النووي 

“اإ�رشائيل”  اإىل جانب دعم  2018. كل هذا  ان�شحابه من االتفاق النووي �شنة 

يف املوؤ�ش�شات الدولية، وتهديد الواليات املتحدة بقطع امل�شاعدات اأو تقلي�شها 

الواليات بان�شحاب  تّوج  والذي  االأونروا،  وكالة  مثل  املوؤ�ش�شات،  هذه   عن 

)اليون�شكو( والثقافة  والعلم  للرتبية  املتحدة  االأمم  منظمة  من   املتحدة 

 the United Nations Educational، Scientific and Cultural
37

)Organization )UNESCO يف نهاية �شنة 2018.
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ميكن ت�شجيل عدة مالحظات من خالل ت�رسيحات ترامب ومواقفه:38

ال�شيا�شية  احلقوق  اإىل  وت�رشيحاته  خطاباته  خالل  ترامب  يتطرق  مل   •

للفل�شطينيني، فلم يذكر حّق الفل�شطينيني يف تقرير امل�شري، اأو حّل الدولتني 

اإىل  اأو حتى  اإىل اال�شتيطان،  اأمريكي للحل، ومل ُي�رش بكلمة واحدة  كالتزام 

اأي  اأو   ،2017 �شنة  لل�شعودية  زيارته  بعد  وخ�شو�شاً  العربية،  املبادرة 

ق�شية تتعلق بال�رشاع الفل�شطيني االإ�رشائيلي، ال يف زيارته لـ“اإ�رشائيل”، 

وال يف زيارته لبيت حلم.

معاناة  مع  ال�رشاع  خالل  االإ�رشائيليني  معاناة  مب�شاواة  ترامب  يقم  مل   •

اأكد على  الفل�شطينيني، فقد  الفل�شطينيني، ال بل جتاهل ب�شكل كلي معاناة 

وال�شواريخ  “االإرهاب”  من  االإ�رشائيليني  واالأطفال  االإ�رشائيليني  معاناة 

التي تطلقها ف�شائل فل�شطينية، وبذلك فهو يتبنى، ب�شكل كامل، ال�رشدية 

االإ�رشائيلية بالن�شبة لكون االإ�رشائيليني وحدهم �شحايا ال�رشاع و�شحايا 

“االإرهاب”. 

تبنى ترامب اخلطاب ال�شيا�شي للحكومة االإ�رشائيلية اليمينية فيما يتعلق   •

بعالقة “االإرهاب” الفل�شطيني مع االإرهاب العاملي، وذكر مراراً ال�رشوط 

االإ�رشائيلية حول وقف ما ي�شمى التحري�ص من جانب ال�شلطة الفل�شطينية، 

ووقف تقدمي خم�ش�شات ال�شهداء واالأ�رشى باعتباره متويالً لـ“االإرهاب”، 

ومل يرتدد ترامب يف ذكر هذا االأمر حتى خالل لقائه مع الرئي�ص الفل�شطيني 

التنبيه  من  بّد  ال  ال�شياق،  هذا  يف   .2017 �شنة  حلم  بيت  يف  عبا�ص،  حممود 

االإ�شالمي”،  “االإرهاب  حول  نتنياهو  مفردات  عموماً  تبنى  ترامب  اأن  اإىل 

وهو امل�شطلح الذي ي�شتعمله نتنياهو منذ اأوائل ت�شعينيات القرن الع�رشين 

ب�شورة متكررة يف جميع خطاباته، وكان اأوباما يف�رش عدم ا�شتعماله لهذا 
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امل�شطلح، على عك�ص اليمني يف الواليات املتحدة و“اإ�رشائيل”، باأنه ال يرى 

عن  االإرهابيني  عزل  يريد  واأنه  جهة،  من  واالإرهاب  االإ�شالم  بني  عالقة 

الثقافة االإ�شالمية وامل�شلمني، باالإ�شافة اإىل عدم ا�شتثارة م�شاعر امل�شلمني 

يف و�شف دينهم باالإرهاب. 

جولة  اأول  يف  “اإ�رشائيل”  يزور  املتحدة  للواليات  رئي�ص  اأول  ترامب  ُيعّد   •

دولية له، وذلك لالإ�شارة اإىل عدم زيارة باراك اأوباما “اإ�رشائيل” بعد زيارته 

خطاب  اأن  االإ�رشائيلي  اليمني  راأى  حيث  القاهرة،  جامعة  وخطاب  مل�رش 

خطاب  مع  قطيعة  ي�شكل   ”Israel Museum اإ�رشائيل  “متحف  يف  ترامب 

يزور  اأمريكي  رئي�ص  اأول  كان  ترامب  اأن  كما  القاهرة،  جامعة  يف  اأوباما 

 ال �شيّما واأن ترامب اأ�شار يف 
39

احلائط الغربي يف القد�ص خالل فرتة حكمه،

خطابه يف املتحف اأن هنالك عالقة قوية بني ال�شعب اليهودي والقد�ص.

تبنى ترامب خطاب احلكومة االإ�رشائيلية يف اعتبار اإيران اخلطر االأ�شا�شي 

40
على اأمن املنطقة وا�شتقرارها.

4. م�رسوع “�شفقة القرن”:

متّ االإعالن عن �شفقة ترامب اأو ما يعرف بـ“�شفقة القرن” يف 2020/1/28؛ 

االإ�رشائيلي  الوزراء  ورئي�ص  ترامب  االأمريكي  الرئي�ص  ح�رشه  احتفال  يف 

هي  دول  ثالث  من  اإال  عربية  ومقاطعة  فل�شطينية،  مقاطعة  ظّل  يف  نتنياهو؛ 

يف  جاءت  التي  الوثيقة  بنود  تلخ�شت  وقد  وعُمان.  والبحرين،  االإمارات، 

22 ق�شماً، واأربعة مالحق، من بينها خريطتان  181 �شفحة، وحتتوي على 

وتوزيع  املفرت�شة  الفل�شطينية  والدولة  “اإ�رشائيل”  جغرافية  تو�شحان 

41
امل�شتوطنات، فيما يلي:
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اأوالً: الدولة الفل�شطينية املقرتحة: وتت�شم مبا يلي:

دولة منزوعة ال�شالح متاماً يف كل من ال�شفة الغربية وقطاع غزة، وتلتزم   .1

اأن حَتُكم غزة قوى  اأي تنظيم م�شلح من الوجود فيها، مع ا�شرتاط  مبنع 

غري حما�ص واجلهاد االإ�شالمي والتنظيمات االأخرى امل�شلحة.

تكون عا�شمة الدولة يف ال�شواحي املجاورة ل�رشقي القد�ص، مع االإ�شارة   .2

اإىل اأن الواليات املتحدة �شتقيم �شفارة لها يف هذه ال�شواحي، بينما تكون 

القد�ص كلها بتو�شيفها االإ�رشائيلي مدينة موحدة وعا�شمة لـ“اإ�رشائيل”. 

و�شمها  الغربية،  ال�شفة  يف  االإ�رشائيلية  امل�شتوطنات  ا�شتقطاع  يتم   .3

لـ“اإ�رشائيل”. 

الفل�شطينية غري مر�شمة  الدولة  اإبقاء حدود  1967، ومع  ال عودة حلدود   .4

ملدة اأربع �شنوات، يتم خاللها حتقيق توا�شل جغرايف بني اأرا�شي الدولة 

الفل�شطينية، وجتميد اال�شتيطان، �رشيطة االلتزام مبا يلي:

خطراً  االأ�شكال  من  �شكل  باأي  الفل�شطينية  الدولة  هذه  ت�شكل  ال  اأن  اأ. 

للطرف  اأمني”  “خطر  االإ�رشائيلي، مع ترك حتديد مفهوم  االأمن  على 

االإ�رشائيلي.

“الرف�ص  ترامب  عبارة  عليه  تنطوي  ما  وهو  ال�شالح؛  عن  التخلي  ب. 

ال�رشيح لالإرهاب من قبل الدولة الفل�شطينية”.

مقاومة اإيران وحما�رشة ن�شاطاتها. ج. 

اأن تكون قوانني ال�شلطة الفل�شطينية موجهة لتقييد الن�شاط “االإرهابي”،  د. 

مع حق “اإ�رشائيل” يف تدمري اأي من�شاآت فل�شطينية تراها خطراً عليها.

خالل املفاو�شات ال يجوز لل�شلطة االن�شمام الأي منظمة دولية دون  هـ. 

موافقة “اإ�رشائيل”.

االإقرار بـ“يهودية الدولة االإ�رشائيلية”. و. 
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االإ�رشائيلية  امل�شتوطنات  ربط  ويتم  م�شتوطنة،  اأي  “اإ�رشائيل”  تخلع  لن   .5

التي تقع داخل مناطق ال�شلطة الفل�شطينية ب�شبكات نقل، اأما الفل�شطينيون 

اأرا�شي  نحو  بالتنقل  لهم  في�شمح  “اإ�رشائيلية”  مناطق  يف  يقعون  الذين 

ال�شلطة الفل�شطينية.

املزارعني  تعوي�ص  مع  االإ�رشائيلية،  لل�شيادة  االأردن  نهر  يخ�شع   .6

الفل�شطينيني، اأو الرتخي�ص لهم يف هذه املنطقة.

املياه االإقليمية لغزة تبقى حتت ال�شيطرة االإ�رشائيلية.  .7

الغربية،  الفل�شطيني )كفر قرع، وعرعره، وياقة  املثلث  دمج �شكان قرى   .8

واأم الفحم...اإلخ( مع ال�شلطة الفل�شطينية، ومقاي�شة الفل�شطينيني بحيث 

يتم �شّم مناطق لل�شلطة الفل�شطينية تعوي�شاً عن ما �شيقتطع منها.

تبقى املعابر للدولة الفل�شطينية خا�شعة لرقابة ال�شلطة االإ�رشائيلية، كما   .9

اأن الواليات املتحدة م�شتعدة لالعرتاف بال�شيادة االإ�رشائيلية على اأرا�ٍص 

حمتلة )غور االأردن، والكتل اال�شتيطانية الكربى يف ال�شفة الغربية، وهو 

التف�شري الذي اأ�شار له نتنياهو يف املوؤمتر نف�شه(.

ثانياً: الالجئون:

الدول  من  اليهود  بالالجئني  الفل�شطينيني  الالجئني  مو�شوع  ربط  مّت 

املهاجرين  ممتلكات  عن  التعوي�ص  يف  “اإ�رشائيل”  حلق  واالإ�شارة  العربية، 

مل�شكلة  احلل  اأما  ا�شتيعابهم.  نفقات  من  “اإ�رشائيل”  حتملته  وما  اليهود، 

الالجئني الفل�شطينيني فهي:

بع�شهم ت�شتوعبه الدولة الفل�شطينية.  .1

وبع�شهم يتم دجمه يف الدول التي يقيمون فيها.  .2

واجلزء املتبقي منهم يتم توطينه يف دول اإ�شالمية من دول منظمة التعاون   .3

االإ�شالمي.
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مناطق  خالل  من  ظروفهم  حت�شني  على  ي�شاعد  مبا  غزة  قطاع  تو�شيع   .4

جماورة يف النقب، ويتم و�شع مرافق وم�شاريع �شناعية ال�شتيعاب جزء 

من ال�شغط ال�شكاين يف غزة.

ثالثاً: التكامل االقت�شادي االإقليمي:

اإ�رشائيل  دولة  بني  لل�شالم  “روؤية  هو  الوثيقة  من  الثالث  الق�شم  عنوان 

والفل�شطينيني واالإقليم”، ويتم ذلك من خالل: 

تعزيز م�شار التطبيع بني الدول العربية و“اإ�رشائيل”، والت�شارك يف عالقات   .1

مع اأوروبا.

ربط ال�شفة وغزة بخطوط نقل �رشيعة تكون خا�شعة لل�شيطرة االإ�رشائيلية.  .2

ال�شماح للفل�شطينيني با�شتخدام املوانئ االإ�رشائيلية يف حيفا واأ�شدود.  .3

“اإ�رشائيل” يف الرقابة على  ت�شهيل العبور بني االأردن وفل�شطني، مع حّق   .4

ال�شلع املنقولة.

اإن�شاء منطقة جتارة حرة بني االأردن وفل�شطني.  .5

�رشورة التعاون العربي االإ�رشائيلي ملواجهة حما�ص وحزب اهلل.  .6

املوؤ�ش�شات  الفل�شطينيني على  نهاية العتماد  املتحدة بو�شع  الواليات  تَعِد   .7

اخلريية واملعونة االأجنبية.

رابعاً: املعتقلون:

�رشوع  اأو  قتل  “جرائم  اقرتف  ممن  يكونوا  مل  ما  ال�شجناء  عن  االإفراج 

بالقتل”، اأي اأن العنا�رش التي مار�شت املقاومة امل�شلحة لن يتم االإفراج عنها.

ت�شري  كانت  اأنها  االأمريكية  واالإجراءات  للمواقف  خطورة  اأعطى  ما  اإنَّ 

من  “اإ�رشائيل”،  مع  العالقات  واإقامة  التطبيع  اإىل  العرب  دفع  مع  بالتوازي، 
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االأمريكية  االإدارة  حاولت  لدرجة  ال�شلمية،  الت�شوية  بتحقيق  ذلك  ربط  دون 

اإقناع العرب بتغيري “مبادرة ال�شالم العربية” بحيث تبداأ باملقلوب من خالل 

“اإ�رشائيل” اأوالً. وف�شلت هذه املحاولة عندما ُطرحت يف  تطبيع العالقات مع 

القمة العربية التي عقدت يف ني�شان/ اأبريل 2018، مبدينة الظهران ال�شعودية، 

اإذ �شددت القمة على “بطالن وعدم �رشعية” قرار وا�شنطن االعرتاف بالقد�ص 

الدعم  تقدمي  يف  باال�شتمرار  العرب  الزعماء  وتعهد  لـ“اإ�رشائيل”،  عا�شمة 

الالزم لن�رشة الق�شية الفل�شطينية، مع الت�شديد على اأهمية “ال�شالم” كخيار 

42
“ا�شرتاتيجي” يف ال�رشق االأو�شط على اأ�شا�ص “مبادرة ال�شالم العربية”.

على  لل�شغط  العرب  ودفع  للتطبيع،  االأمريكية  امل�شاعي  وترافقت 

الفل�شطينيني، والتهديد باحللول حملهم على طاولة املفاو�شات تنفيذاً ملا دعا 

له نتنياهو من اأولوية احلل االإقليمي على احلل مع الفل�شطينيني، ومع الدعوة 

قلب  يف  االإيراين،  اخلطر  مواجهة  يف  اإ�رشائيلي  عربي  اأمريكي  حلف  لت�شكيل 

هي  الفل�شطينية  الق�شية  اعتربت  التي  املنطقة  يف  ال�رشاع  الأولويات  كامل 

الق�شية العربية واالإ�شالمية املركزية، واأن “اإ�رشائيل” ت�شكل اخلطر الرئي�شي 

الذي يهدد �شعوب وبلدان املنطقة برمتها.

ال ن�شتطيع اأن نتجاهل النجاحات التي حققتها االإدارة االأمريكية واحلكومة 

لي�ص  ولكن  اآنفاً،  املذكورة  االجتاهات  خمتلف  يف  م�شاعيهما  يف  االإ�رشائيلية 

ولكنه  خطرياً  التقدم  كان  اإذ  ونتنياهو،  ترامب  عنها  حتدث  التي  بال�شورة 

حمدوداً، حيث تاأكد مرة اأخرى اأن الق�شية الفل�شطينية مهمة جداً لدى البلدان 

العربية واالإ�شالمية، ويف العامل كله. �شحيح اأنها تراجعت يف �شلم االأولويات 

اإال اأن اأهميتها ما تزال حمفوظة؛ اإال اأنها �رشعان ما تفر�ص نف�شها بقوة عربياً 

واإ�شالمياً ودولياً، وت�شتعيد �شدارتها ال�شعبية عربياً واإ�شالمياً خ�شو�شاً يف 

االنتفا�شات واملواجهات مع “اإ�رشائيل”، كما حدث يف معركة �شيف القد�ص يف 

اأيار/ مايو 2021.
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ثانيًا: الإجراءات والعقوبات �سّد ال�سلطة 

الفل�سطينية ومنظمة التحرير الفل�سطينية

بالتعهد  الرئا�شية،  باالنتخابات  فوزه  فور  ترامب  ادعاء  من  الرغم  على 

بالعمل على حتقيق “ال�شالم” العادل والدائم بني “اإ�رشائيل” والفل�شطينيني، 

واأن اأي اتفاق “�شالم” يجب اأن يتم التفاو�ص عليه بني الطرفني وال يتم فر�شه 

اإدارة ترامب التلويح وفر�ص العقوبات  عليهما من قبل االآخرين، ا�شتخدمت 

اإىل طاولة  الفل�شطيني كو�شيلة �شغط، ورافعة جللبه  االأمريكية على اجلانب 

ق�شايا  حل�شم  االإ�رشائيلية،  االأمريكية  والروؤية  ال�رشوط  وفق  املفاو�شات 

احلل النهائي من جانب واحد، وت�شفية الق�شية الفل�شطينية، ولثني ال�شلطة 

الفل�شطينية عن م�شاعيها لالن�شمام اإىل املنظمات الدولية، ورفع دعوى لدى 

للنظر يف   International Criminal Court )ICC( الدولية  املحكمة اجلنائية 

جرائم االحتالل االإ�رشائيلي بحق الفل�شطينيني.

بداأت اإدارة ترامب ال�شغط على الفل�شطينيني مطلع �شنة 2017 على اأكرث 

من حمور. وكان احلديث عن تقلي�ص امل�شاعدات االأمريكية لل�شلطة، اأوىل هذه 

خ�شو�شاً  “االإرهاب”  متويل  يف  ت�شهم  املقدمة  االأموال  اأن  بحجة  املحاوالت 

دعم عائالت امل�شاركني يف هجمات على “اإ�رشائيل”. ومّت ت�شعيد احلديث عن 

واالأ�رشى،  واجلرحى  ال�شهداء  عائالت  دعم  لربامج  ال�شلطة  وقف  �رشورة 

االأمريكية  االإدارة  “اإرهابية”. و�شنّت  اأن هوؤالء م�شاركون يف عمليات  بحجة 

قانون تايلور فور�ص Taylor Force Act والذي يق�شي بتقلي�ص امل�شاعدات 

مدفوعات  اأي  “ت�شديد  عن  االأخرية  تتوقف  مل  حال  يف  ال�شلطة  اإىل  االأمريكية 

لقاء اأعمال اإرهابية �شّد مواطنني اأمريكيني واإ�رشائيليني، الأي فرد �ُشجن بعد 

دين بارتكاب اأفعال اإرهابية مماثلة، مبا يف ذلك اأي دفعات اإىل 
ُ
حماكمة عادلة واأ



ال�سلوك الأمريكي جتاه الق�سية الفل�سطينية يف عهد ترامب

27

 ومتثل ال�شغط الثاين يف احلديث عن اإغالق مكتب املنظمة يف 
43

اأفراد اأ�رشته”.

44
وا�شنطن، وعدم التجديد ال�شنوي لرخ�شة ت�شغيله.

تزامن هذا مع زيادة م�شتوى التطابق يف املواقف بني اإدارة ترامب وحكومة 

حيث  ال�رشيف،  احلرم  مدخل  على  البوابات  اأزمة  خالل  خ�شو�شاً  نتنياهو، 

اإدارة ترامب وم�شت�شاروه �شغوطاً كبرية على الرئي�ص الفل�شطيني  مار�شت 

حممود عبا�ص، من اأجل خف�ص م�شتوى اللهب يف ردة الفعل الفل�شطينية، ويف 

باملوقف  الت�شليم  اأجل  من  لالبتزاز  تتعر�ص  الفل�شطينية  القيادة  كانت  مرات 

45
االإ�رشائيلي.

واأبلغ ترامب عبا�ص نيته طرح خطة “ال�شالم” خالل لقائهما على هام�ص 

 General Assembly of the املتحدة  لالأمم  العامة  اجلمعية  اجتماعات 

والتحلي  الرتّوي  منه  طالباً   ،2017 �شبتمرب  اأيلول/  يف   United Nations

طاقمه  يعكف  التي  اخلطة  عرقلة  �شاأنها  من  خطوات  اتخاذ  وعدم  بال�شرب، 

اأن ينتهي دون اأي تدخل   وكاد العام االأول من والية ترامب 
46

على بلورتها.

حقيقي يف عملية “ال�شالم”، اإىل اأن جاء اعرتافه بالقد�ص عا�شمة لـ“اإ�رشائيل”، 

 مثّلت خطوة ترامب �شدمة 
47

ونقل ال�شفارة اإليها من تل اأبيب يف 2017/12/6.

للفل�شطينيني وللكثريين يف العامل، اإذ اإنها دلت على اأن االإدارة اجلديدة ح�شمت 

بعد  اقتناعاً  اأكرث  الفل�شطينيون  وبات  اأبيب،  تل  مع  اال�شطفاف  يف  خياراتها 

عرّبت  وقد  ال�رشاع.  يف  طرف  بل  و�شيطاً،  لي�شت  وا�شنطن  اأن  اخلطوة  هذه 

قيادة ال�شلطة الفل�شطينية عن موقفها هذا بالت�رشيح اأن وا�شنطن ال يكن اأن 

 
48

للبحث عن و�شطاء جدد. ال�شلمية، وعن توجهها  العملية  يف  تكون و�شيطاً 

بن�ص  االأمريكي مايك  الرئي�ص  نائب  ا�شتقبال  الفل�شطيني  الرئي�ص  وقد رف�ص 

خالل زيارته للمنطقة بعد ذلك. يف الوقت ذاته، راأى عدد من اال�شرتاتيجيني 

والباحثني االأمريكيني اأن ما قام به ترامب يتعار�ص مع ال�شيا�شة التي اتبعتها 
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كل االإدارات قبله، وي�شكل �رشراً بالعالقة مع ال�رشكاء العرب وتعار�شاً مع 

49
احللفاء االأوروبيني.

ووا�شلت االإدارة االأمريكية �شغطها على الفل�شطينيني فيما بدا �رشاعاً بني 

البيت االأبي�ص وقيادة ال�شلطة الفل�شطينية، فلم مت�صِ اأيام على اإعالن ترامب 

تتجه  االإدارة  باأن  االأبي�ص  البيت  اأعلن  “اإ�رشائيل”، حتى  القد�ص عا�شمة  عن 

اإىل مفاو�شات  الفل�شطينيني  االأونروا يف حال عدم عودة  لوقف متويل وكالة 

“ال�شالم”، االأمر الذي عّدته قيادة ال�شلطة الفل�شطينية رفعاً مل�شتوى التهديد، 
اإن القد�ص لي�شت للبيع. وكتب  حيث قال املتحدث با�شم الرئا�شة الفل�شطينية 

بالعاملني  االأبي�ص  البيت  عالقات  يف  املتخ�ش�ص   Marc Lynch لين�ص  مارك 

ثمة  اأن   The Washington Post بو�شت  الوا�شنطن  يف  واالإ�شالمي  العربي 

ثالثة اأ�شياء يجب فهمها لفهم موقف ترامب من القد�ص؛ اأوالً: ال يوجد عملية 

ا�شرتاتيجيات  على  القرار  يوؤثر  لن  ثانياً:  يعيقها،  اأن  القرار  �شاأن  من  �شلمية 

ال�شيا�شية يف املنطقة �شتحدد ما  الواليات املتحدة يف املنطقة، ثالثاً: التطورات 

50
اإذا كان القرار �شينجح اأم ال.

51
:Chemi Shalev  ويقول الكاتب االإ�رشائيلي حيمي �شاليف

تبني منذ  املتبعة  االأمريكية  ال�شيا�شة  عن  ترامب   انحرف 

جورج بو�ص االبن ]George W. Bush[ مبداأ اإقامة دولة فل�شطينية 

يف حزيران/ يونيو 2002. رغم �شغوط موظفيه وتو�شالت حلفائه، 

اأن  يعتقد  وهو  الدولتني.  بحل  لاللتزام  م�شتعد  غري  ترامب  فاإن 

اإىل طاولة  العودة  �شيوافقون على  اإ�شعافهم  مّت  الذين  الفل�شطينيني 

كما  جعبته،  يف  توجد  التي  النهائية  ال�شفقة  وفح�ص  املفاو�شات 

يبدو. اأي�شاً بعد اعرتافه بالقد�ص عا�شمة الإ�رشائيل، فقد رفعها كما 

يبدو عن طاولة املفاو�شات، وهدد الفل�شطينيني بتقلي�ص امل�شاعدات 

النف�ص. خالفاً ال�شتنتاجات جلنة  اإذا مل يقوموا ب�شبط  لهم  املقدمة 
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منذ  املرتاكمة  والتجربة   1937 �شنة   ]Peel Commission[ بيل 

والتهديد  الذراع  بقوة  اأنه  يعتقد  ترامب  فاإن  ا�شتنتاجاتها،  ن�رشت 

واالإ�رشار بجيوبهم، �شيجعل الفل�شطينيني يتنازلون عن تطلعاتهم 

القومية التي تت�شمن عن�رشاً اأ�شا�شياً وهو اأن تكون القد�ص عا�شمة 

لهم.

52
ويرى �شاليف اأن ردة فعل ال�شلطة لن تكون اأكرث من “عا�شفة اإخبارية”.

واالعرتاف  املحتلة  القد�ص  اإىل  االأمريكية  ال�شفارة  نقل  ترامب  اإعالن  مع 

اخلطاب  حدة  ت�شاعدت   ،2017/12/6 يف  لـ“اإ�رشائيل”  عا�شمة  بالقد�ص 

الفل�شطينية ال�شلطة  رئي�ص  وقال  ترامب،  واإدارة  الفل�شطينيني   بني 

اإ�رشائيل”  وبني  بيننا  و�شيطاً  اأمريكا  تكون  اأن  نقبل  ال  “اإننا  عبا�ص  حممود 

كاإطار  دولية  جلنة  تقودها  “�شالم”  بعملية  يرغبون  الفل�شطينيني  اأن  موؤكداً 

53
مرجعي دويل وا�شع تكون وا�شنطن طرفاً فيه، لكن لي�ص الطرف املقرر.

ظهر  ق�شمت  التي  الق�شة  للنكبة  ال�شبعني  الذكرى  يف  ال�شفارة  نقل  كان 

البعري بالن�شبة للفل�شطينيني، اإال اأنها �شكلت بالن�شبة لـ“اإ�رشائيل” دافعاً قوياً 

من حليفها االأول؛ فرتامب اأوفى بوعده ومل يعد االأمر جمرد دعاية انتخابية، 

وهو ما جعل نتنياهو، خالل افتتاح ال�شفارة االأمريكية يف القد�ص، يربط بني 

54
وعد بلفور Balfour Declaration قبل اأكرث من مئة عام ووعد ترامب.

ال�شلطة،  حماربة  على  عملت  بل  ال�شفارة،  بنقل  ترامب  اإدارة  تكتِف  مل 

بال�شعي  بداأت  فقد  اجتاه؛  من  اأكرث  يف  الفل�شطينية  الق�شية  مفا�شل  وتفكيك 

لوقف عمل وكالة االأونروا ل�رشب ق�شية الالجئني، وبالتايل اإق�شاء اأهم عن�رش 

اإدارة ترامب اإغالق مكتب  يف ال�رشاع من دائرة البحث. مبوازاة ذلك، قررت 

الروؤ�شاء  داأب  الذي كان يعمل برتخي�ص موؤقت  التحرير يف وا�شنطن  منظمة 

الدعم  اأ�شكال  كافة  اأوقفت  كما  �شنوياً.  جتديده  على  ال�شابق  يف  االأمريكيون 
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املايل لل�شلطة الفل�شطينية فيما ُعّد حرباً مفتوحة على القيادة الفل�شطينية، التي 

ردت بوقف كافة اأ�شكال التوا�شل مع االإدارة االأمريكية وقطع العالقات معها.

بومبيو،  مايك  االأمريكي  اخلارجية  وزير  اأعلن   ،2018/10/18 ففي 

القد�ص،  يف  الفل�شطينيني  ب�شوؤون  تعنى  كانت  التي  االأمريكية  القن�شلية  اأن 

تغيري  اإىل  يوؤ�رش  “ال  القرار  اأن  بومبيو  وزعم  االأمريكية.  بال�شفارة  �شتُلحق 

الغربية وغزة”، م�شدداً  ال�شيا�شة االأمريكية فيما يت�شل بالقد�ص وال�شفة  يف 

على اأن الواليات املتحدة �شت�شتمر “يف عدم اتخاذ موقف من ق�شايا الو�شع 

االإ�رشائيلية  ال�شيادة  “حدود  باأن  )للقد�ص( مبا فيها احلدود”. وذكر  النهائي 

على القد�ص، ال تزال مو�شع مفاو�شات حول الو�شع النهائي بني اجلانبني” 

55
االإ�رشائيلي والفل�شطيني.

ويف 2018/3/24، وّقع الرئي�ص االأمريكي، دونالد ترامب، على قانون ينع 

حتويل م�شاعدات مالية لل�شلطة الفل�شطينية، طاملا ا�شتمرت االأخرية بتحويل 

الذي  االأمر  وهو  الفل�شطينيني،  واالأ�رشى  ال�شهداء  لعائالت  خم�ش�شات 

على  �شادق  قد  االأمريكي  الكوجنر�ص  وكان  الفل�شطينية،  الرئا�شة  رف�شته 

هذا القانون يف 2018/3/23. وينع قانون تايلور فور�ص، ن�شبًة اإىل ع�شكري 

اأمريكي كان ُقتل بعد قيام فل�شطيني بطعنه يف اأثناء وجوده يف يافا �شنة 2016، 

وزارة اخلارجية االأمريكية من حتويل م�شاعدات لل�شلطة الفل�شطينية، بقيمة 

300 مليون دوالر، اإذا ما ا�شتمرت االأخرية بدفع خم�ش�شات لعائالت ال�شهداء 
56

واالأ�رشى، بدعوى “اأنهم قتلوا واأ�شابوا اإ�رشائيليني”، وفق منظورها.

ال�شابق رامي احلمد اهلل،  الفل�شطيني  الوزراء  2018/8/2، قال رئي�ص  ويف 

يف ت�رشيحات خالل موؤمتر �شحفي مبدينة رام اهلل و�شط ال�شفة الغربية، اإن 

وي�شمل  للفل�شطينيني.  املقدمة  امل�شاعدات  كل  وقف  قررت  االأمريكية  االإدارة 

تاأتي ل�شالح  التي  املبا�رشة،  للخزينة وغري  املبا�رشة  “امل�شاعدات  القرار  ذلك 

قائالً:  وا�شتكمل  اهلل.  احلمد  وفق  تنموية”،  وم�شاريع  حتتية  بنية  م�شاريع 
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“اأخربونا ر�شمياً اأن امل�شاعدات �شتتوقف، امل�شاعدات املبا�رشة توقفت اأ�شا�شاً 
ومل يدخل اأي دوالر اأمريكي اإىل اخلزينة منذ �شهور، فيما امل�شاعدات االأخرى، 

مبجرد  جتديدها  يتم  لن  م�شاريع  وهناك  وقفها،  يجري  اأو  فوراً  اأوقفت  اإما 

57
انتهائها”.

املتحدة  الواليات  اأن  االأمريكية،  اخلارجية  وزارة  يف  م�شوؤول  وك�شف 

للم�شاعدات  خم�ّش�شة  كانت  دوالر  مليون   200 من  اأكرث  توجيه”  “�شتُعيد 
وقال  اأخرى.  مناطق  يف  برامج  اإىل  وغزة،  الغربية  ال�شفة  يف  االقت�شادية 

االأمريكية  للم�شاعدة  مبراجعة  “قمنا  ا�شمه:  ن�رش  عدم  طلب  الذي  امل�شوؤول 

لل�شلطة الفل�شطينية يف ال�شفة الغربية وغزة، ل�شمان اأن هذه االأموال ُتنفق مبا 

يتّ�شق مع امل�شالح القومية االأمريكية وتوفري قيمة لدافع ال�رشائب االأمريكي”. 

واأ�شاف: “نتيجة لتلك املراجعة وبتوجيه من الرئي�ص، �شنُعيد توجيه اأكرث من 

والتي   ،2017 املالية  لل�شنة  االقت�شادي  الدعم  اأموال  من  دوالر  مليون   200

كانت خم�ّش�شة لربامج يف غزة وال�شفة الغربية”. وتابع: “�شتُخ�ّش�ص هذه 

58
االأموال االآن اإىل م�شاريع لها اأولوية ق�شوى يف اأماكن اأخرى”.

للفل�شطينيني  للموازنة  االأمريكي  الدعم  2012، كان متو�شط  �شنة  وحتى 

بني 250–300 مليون دوالر، وفق بيانات امليزانية الفل�شطينية. و�شنة 2017، 

بلغ الدعم االأمريكي للموازنة الفل�شطينية 75 مليون دوالر، و80 مليون دوالر 

يف �شنة 2016، وقرابة 100 مليون دوالر يف �شنة 2015. ويبلغ متو�شط الدعم 

ال�شنوي االأمريكي للفل�شطينيني خالل الفرتة 2008-2018، نحو 600 مليون 

دوالر، وو�شل يف بع�ص ال�شنوات اإىل 800 مليون دوالر، موزعة على اخلزينة 

59
واالأونروا وموؤ�ش�شات اأهلية حملية.

اخلناق  ت�شيّق  وت�رشيعات  قوانني  �شّن  على  االأمريكية  االإدارة  وعملت 

املالية  امل�شاعدات  من  اال�شتفادة  اإمكانية  من  وحتد  الفل�شطينية  ال�شلطة  على 

االإ�رشائيلية يف هذا  املطالب  االأمريكي مع  التماهي  االأمريكية، وهو ما يعك�ص 



تقرير معلومات

32

اأموال  حجز  على  مرة  من  اأكرث  اأقدمت  االإ�رشائيلية  فاحلكومة  اخل�شو�ص؛ 

بدفع  ال�شلطة  قيام  بحجة  وجتميدها  الفل�شطينية  لل�شلطة  امل�شتحقة  املقا�شة 

جزء منها الأ�رش ال�شهداء واالأ�رشى.

قانون  االأمريكي  الكوجنر�ص  اأقر   ،2018 اأكتوبر  االأول/  ت�رشين  ففي 

 ،The Anti-Terrorism Clarification Act )ATCA( االإرهاب  مقاومة 

ومّت تفعيله يف بداية �شباط/ فرباير 2019؛ والذي �شمح للمواطنني االأمريكيني 

برفع ق�شايا �شّد اجلهات والدول التي تتلقى م�شاعدات اأمريكية ولكنها قامت 

القانون  وهو   
60

بال�رشر. االأمريكيني  املواطنني  واأ�شابت  اإرهابية  باأعمال 

املتبقية،  االأمريكية  امل�شاعدات  كل  لرف�ص  الفل�شطينية  ال�شلطة  دفع  الذي 

واملرتتبة  املحتملة  القانونية  االلتزامات  من  الدوالرات  مليارات  دفع  لتجنب 

اأثار  على احتمال تفعيل قانون مقاومة االإرهاب �شّد جهات فل�شطينية. وقد 

االأمريكية  االأمنية  امل�شاعدات  جميع  اإنهاء  اأي�شاً  يعني  والذي  الرف�ص،  هذا 

الحتمال  االإ�رشائيلية  االأمنية  اجلهات  لدى  عميقاً  قلقاً  الفل�شطينية،  لل�شلطة 

اأن يوؤدي ذلك اإىل تراجع كفاءة االأجهزة االأمنية الفل�شطينية؛ وبالتايل ارتخاء 

القب�شة االأمنية التي متنع �شّن هجمات �شّد اأهداف تابعة للجي�ص االإ�رشائيلي 

االأمنية  لل�شيطرة  تخ�شع  التي  الغربية  ال�شفة  مناطق  يف  وامل�شتوطنني 

61
الفل�شطينية.

احلكومة  اأن  عريقات  �شائب  الفل�شطينية  التحرير  منظمة  �رّش  اأمني  واأكد 

كافة  وقف  فيها  طلبت  االأمريكية  االإدارة  اإىل  بر�شالة  بعثت  الفل�شطينية 

نهاية  من  اعتباراً  االأمنية  لالأجهزة  فيها  مبا  الفل�شطينية  لل�شلطة  م�شاعداتها 

62
كانون الثاين/ يناير 2019، خ�شية التعر�ص لدعاوى ق�شائية.

مبوازاة ذلك، فاإن القرار االإ�رشائيلي باقتطاع ما تدفعه ال�شلطة لالأ�رشى 

وذوي ال�شهداء من اأموال املقا�شة غالباً �شيظل الق�شية االأبرز واالأكرث تاأثرياً 
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�شادقت  اأن  بعد  املنظور،  امل�شتقبل  يف  تنفيذه  ا�شتمرار  حال  يف  ال�شلطة  على 

الثانية  بالقراءتني   ،2018 يوليو  متوز/  يف   ،Knesset للكني�شت  العامة  الهيئة 

 على م�رشوع قانون، اأقرته احلكومة الحقاً يف �شباط/ فرباير 2019؛ 
63

والثالثة،

ين�ص على جتميد دفع قيمة خم�ش�شات ذوي ال�شهداء واالأ�رشى واجلرحى 

140 مليون دوالر، وذلك من خالل خ�شم هذه  الفل�شطينيني التي تبلغ نحو 

�شتتوجه  باأنها  ال�شلطة  لّوحت  املقابل،  يف  ال�رشائب.  اأموال  من  املخ�ش�شات 

اأن  ورف�شت   
64

تلك، النهب  عملية  لوقف  االأمن  ملجل�ص  اأو  اجلنايات  ملحكمة 

65
ت�شتلم اأموال املقا�شة منقو�شة.

م�ّص  بل  املايل،  اجلانب  على  ال�شلطة  �شّد  االأمريكية  العقوبات  تقت�رش  مل 

ملنظمة  التنفيذية  اللجنة  �رّش  اأمني  اأعلن  فقد  الفل�شطيني،  ال�شيا�شي  امل�شتوى 

التحرير الفل�شطينية، �شائب عريقات، يف 2018/9/10، اأن االإدارة االأمريكية، 

يف  عريقات  وقال  وا�شنطن.  يف  املنظمة  مكتب  اإغالق  بقرارها  ر�شمياً  اأبلغتهم 

�شفارتنا يف  باإغالق  االأمريكية �شتقوم  االإدارة  باأن  اإعالمنا ر�شمياً  “مّت  بيان: 

وا�شنطن، عقاباً على موا�شلة العمل مع املحكمة اجلنائية الدولية �شّد جرائم 

 
66

احلرب االإ�رشائيلية، و�شتقوم باإنزال علم فل�شطني يف وا�شنطن العا�شمة”.

مل  الفل�شطينية  التحرير  “منظمة  اإن  االأمريكية  اخلارجية  وزارة  بيان  وقال 

تتخذ اأي خطوة لدعم البدء يف مفاو�شات مبا�رشة وجاّدة مع اإ�رشائيل” ودان 

بعد.  عنها  يعلن  مل  التي  االأمريكية  “ال�شالم”  خطة  الفل�شطينيني  “رف�ص” 
وجاء يف م�رشوع قرار اإغالق مكتب املنظمة اأن “الواليات املتحدة �شتقف دائماً 

لن  التحرير(  منظمة  )بعثة  “املكتب  واأن  اإ�رشائيل”،  وحليفتها  �شديقتها  مع 

مبا�رشة  مبفاو�شات  البدء  رف�ص  الفل�شطينيون  يوا�شل  طاملا  مفتوحاً  يبقى 

الفل�شطيني لديها،  ال�شفري  اإقامة  الواليات املتحدة  األغت   كما 
67

اإ�رشائيل”. مع 

يف  الفل�شطينية،  التحرير  ملنظمة  امل�رشفية  احل�شابات  واأغلقت  زملط،  ح�شام 

68
خطوات و�شفتها املنظمة بـ“االنتقامية”.
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ثالثًا: وقف امل�ساعدات لوكالة الأونروا

وامل�ساريع الفل�سطينية

مل تتوقف العقوبات االأمريكية عند وقف الدعم املايل لل�شلطة الفل�شطينية، 

بل تعدت ذلك لت�شيب امل�شاعدات املالية التي يتلقاها الفل�شطينيون، �شواء عرب 

املوؤ�ش�شات االأمريكية مبا�رشة اأم من خالل الدعم املايل االأمريكي الذي حت�شل 

عليه وكالة االأونروا. 

منذ اإن�شاء االأونروا �شنة 1949 وحتى �شنة 2018، كانت الواليات املتحدة 

االأمريكية اأكرب ممّول للوكالة، مبا �شمن قدرتها على الوفاء بتنفيذ التفوي�ص 

االإن�شانية  امل�شاعدة  لتقدمي  املتحدة  لالأمم  العامة  اجلمعية  من  لها  املمنوح 

ودائم  عادل  �شيا�شي  حّل  اإىل  التو�شل  يتم  اأن  اإىل  الفل�شطينيني  لالجئني 

69
لل�رشاع.

االأمريكي، الرئي�ص  هّدد   ،2018 يناير  الثاين/  كانون  �شهر   ومطلع 

اإىل  عودتهم  عدم  حال  يف  الفل�شطينيني،  عن  امل�شاعدات  بقطع  ترامب،  دونالد 

اإن  ترامب  قال  تويرت،  على  تغريدة  ويف  “اإ�رشائيل”.  مع  املفاو�شات  طاولة 

بالده دفعت للفل�شطينيني “مئات املاليني من الدوالرات �شنوياً، ومل حت�شل 

اإدارة ترامب مل تكن قد ن�رشت  اأن  الرغم من   على 
70

اأو احرتام”. على تقدير 

بعُد خطتها للت�شوية )“�شفقة القرن”(، اإال اأنها اتخذت جمموعة من اخلطوات 

اأحادية اجلانب املن�شجمة مع املوقف، وعلى راأ�شها االعرتاف بالقد�ص عا�شمة 

لـ“اإ�رشائيل” ونقل ال�شفارة اإليها، وقطع امل�شاعدات عن االأونروا. فقد قررت 

اإدارة ترامب مطلع �شنة 2018 تخفي�ص الدعم ال�شنوي الذي تقدمه الواليات 

مل  �شنوياً،  دوالر  مليون   125 اإىل  دوالر،  مليون   365 من  االأونروا  لوكالة 

60 مليون دوالر. وكان التمويل االأمريكي للوكالة  اإال   2018 تقدم منها �شنة 
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يثّل �شابقاً ثلث ميزانيتها ال�شنوية والبالغة 1.24 مليار دوالر؛ وهو ما يوؤّثر 

جذرياً يف حياة ماليني الالجئني الفل�شطينيني املعتمدين على خدمات الوكالة يف 

71
ال�شفة الغربية، وقطاع غزة، واالأردن، و�شورية، ولبنان.

هذه  لتحمل  االأخرى  الدول  لدفع  باأنه  ذلك  االأمريكية  االإدارة  بررت  وقد 

االأعباء، ولوقف ا�شتمال اأحفاد الالجئني من امل�شاعدات. وهو ما جعل الوكالة 

72
تواجه “اأ�شواأ اأزمة مالية منذ ن�شوئها” بو�شول عجزها لنحو مليار دوالر.

ويف ت�رّشف اأ�شبه بالتباهي، قال ترامب للقادة اليهود يف اّت�شال مبنا�شبة 

“لقد اأوقفُت كّميات طائلة من االأموال التي كنّا ندفعها  راأ�ص ال�شنة اليهودية: 

تعقدوا  اأن  اإىل  ندفع  “لن  للفل�شطينيني:  قال  اأّنه  واأ�شاف  للفل�شطينيني”. 

73
اّتفاقاً”.

انتقلت اإدارة الرئي�ص االأمريكي، اإىل ق�شية الالجئني الفل�شطينيني، بعد اأقل 

من �شهر على قرار نقل ال�شفارة، و�شعت االإدارة اإىل اإزالة ملف الالجئني، اأحد 

اأكرث املوا�شيع ح�شا�شية و�شعوبة يف ق�شايا احلل النهائي. تزعم اإدارة ترامب 

اأن ا�شتمرار االأونروا، ُي�شهم يف ا�شتدامة ال�رشاع، ذلك اأن اإ�رشار الفل�شطينيني 

على حّق العودة، بح�شب ن�ّص قرارات ال�رشعية الدولية، وحتديداً قرار جمل�ص 

اإمكانية  اأي  يعّطل  ثم  ومن  اإ�رشائيل”،  “يهودية  مع  كلياً  يتناق�ص   194 االأمن 

يذكي  االأونروا  بقاء  اأن  ترامب  اإدارة  وترى  الطرفني.  بني  ال�شالم  لتحقق 

 74
با�شتمرار جذوة حق العودة للفل�شطينيني.

ال تبدو ت�رّشفات ترامب خارجة عن �شياق �شيا�شته املعاِر�شة لالجئني يف 

الواليات املتحدة وخارجها، ويقول هادي عمرو، الذي عيّنه الرئي�ص االأمريكي 

جو بايدن Joe Biden، الذي مت انتخابه يف نهاية �شنة 2020، مبعوثاً اأمريكياً 

لل�شوؤون الفل�شطينية واالإ�رشائيلية، يف درا�شة ن�رشها موقع معهد بروكينغز 

تريليون   100 قيمته  تفوق  عاملي  اقت�شاد  يف  “اأّنه   Brookings Institution
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دوالر اأمريكي، من املمكن اأن تغّطي اأّي دولة اأخرى مبلغ ال 300 مليون دوالر 

اأمريكي الزهيد الذي �شتمتنع الواليات املتحدة عن دفعه”. واأ�شاف:

يف  ترامب  اإدارة  اعتمدته  الذي  التقلي�ص  وراء  الكامن  ال�شبب 

الفل�شطينيني  الالجئني  باأن  اخلاطئ  االفرتا�ص  هو  االأونروا  متويل 

االأمر غري �شحيح، فهم  االأونروا. لكن  اللجوء من  يكت�شبون �شفة 

تقدمي  بب�شاطة  دورها  فاالأونروا  الدويل.  القانون  من  يكت�شبونها 

خدمات اجتماعية لالجئني عديي اجلن�شية، ولي�ص حتديد من يتمتّع 

ب�شفة الجئ ومن ال يتمتّع بها وفق القانون الدويل.

الكامن وراء قرار ترامب هو االفرتا�ص اخلاطئ  ال�شبب  “نهايًة،  ويتابع: 

الغربية وغزة  التمويل لالأونروا وللم�شاريع االإمنائية يف ال�شفة  باأن تقلي�ص 

�شيماِر�ص بطريقة ما �شغطاً على ال�شلطة الفل�شطينية. وجمّدداً، هذا االأمر لن 

75
يحدث، ف�شيحاول اآخرون ملء الفراغ”.

Pierre Krähenbühl على  ويوؤكد املفو�ص العام لالأونروا بيري كرينبول 

الذي  التاريخي  “الظلم  على  ال�شاهد  كونها  االأونروا  عمل  ا�شتمرار  �رشورة 

وقع على الالجئني الفل�شطينيني”، موؤكداً على �رشورة اأن ال ين�شى العامل هذه 

الق�شية االأ�شا�شية. و�شدد على �رشورة تطبيق بنود القانون الدويل اخلا�شة 

76
بحقوق االإن�شان على الالجئني الفل�شطينيني.

االأونروا،  طالب لوكالة  املالية  امل�شاعدات  وقف  ترامب  قرار  وبعد 

بومبيو،  مايك  االأمريكي  اخلارجية  وزير  اأمريكي،  كوجنر�ص  ع�شو   112

بالرتاجع عن قرار وقف دعم وكالة االأونروا، وكذلك الرتاجع عن وقف دعم 

وكالة  عن  التمويل  وقف  قرار  باعتبار  املحتلة،  القد�ص  مدينة  م�شت�شفيات 

االأونروا واإعادة برجمة امل�شاعدات اخلارجية الثنائية بعيداً عن ال�شفة الغربية 

على  املتحدة  الواليات  قدرة  ويقّو�ص  املنطقة،  ا�شتقرار  يهدد  غزة  وقطاع 

 
77

ت�شيري املفاو�شات.
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اأعلنت للفل�شطينيني،  االأمريكية  امل�شاعدات  وقف  قرار  موازاة   ويف 

بقيمة  لـ“اإ�رشائيل”  ع�شكرية  م�شاعدات  بتقدمي  تفاهم  مذكرة  اأن  وا�شنطن، 

يف  التنفيذ  حيّز  دخلت  قد  قادمة،  اأعوام  ع�رشة  مدى  على  دوالر  مليار   38

2018/10/2، وقالت وزارة اخلارجية االأمريكية، اإن وا�شنطن ملتزمة بتقدمي 

امل�شاعدات الع�شكرية لـ“اإ�رشائيل” وفق االتفاق الذي مّت التو�شل اإليه يف عهد 

78
الرئي�ص االأمريكي ال�شابق باراك اأوباما �شنة 2016.

فورين  جملة  ك�شفت  االأونروا،  وكالة  من  االأمريكي  املوقف  �شياق  ويف 

بولي�شي Foreign Policy االأمريكية، يف 2018/8/3، اأن اإدارة ترامب بدعم من 

�شهره وم�شت�شاره جاريد كو�شرن Jared Kushner واأع�شاء يف الكوجنر�ص، 

يعملون على اإنهاء و�شعية “الجئ” ملاليني الفل�شطينيني من اأجل وقف عمل 

مل  وفل�شطينيني،  اأمريكيني  م�شوؤولني  عن  املجلة،  ونقلت  االأونروا.  وكالة 

تك�شف عنهم، اأن تلك امل�شاعي تهدف اإىل “اإزاحة هذه الق�شية عن الطاولة يف 

اأن هناك  اأي مفاو�شات حمتملة بني االإ�رشائيليني والفل�شطينيني”. واأ�شافت 

م�رشوَعي قانون، على االأقل، يتم طرحهما يف الكوجنر�ص من اأجل دفع هذه 

امل�شاألة. وقالت املجلة اإنها ح�شلت على ر�شائل بريد اإلكرتوين تداولها كو�شرن 

وقف  “�رشورة  اإىل  �رشاحة،  فيها  دعا  االأمريكية،  باالإدارة  م�شوؤولني  مع 

 و�شبق اأن نقلت �شحيفة “اإ�رشائيل اليوم” يف 2018/7/30، 
79

عمل االأونروا”.

اإنه ي�شعى ل�شّن قانون جديد ُيحّدد  عن ع�شو يف الكوجنر�ص االأمريكي قوله 

من اأكرث  اأ�شل  من  فقط  الجئ  األف   30–20 بني  الفل�شطينيني  الالجئني   عدد 

جمل�ص  يف  الع�شو  ويهدف   
80

االأونروا. وكالة  يف  م�شجلني  الجئ  ماليني   5.2

تخفي�ص  اإىل  اجلمهوري،  احلزب  عن   ،Doug Lamborn ملبورن  داغ  النواب 

الدعم االأمريكي لوكالة االأونروا، عن طريق ح�رش تعريف الالجئ الفل�شطيني 

مبن ت�رشدوا خالل النكبة فقط وا�شتثناء ن�شلهم من االأجيال الالحقة. ويقول 

تعريف  يف  باالختالف  مرتبطة  اجلديد  القانون  خلفية  اإن  الكوجنر�ص  ع�شو 
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الذين  العامل  يف  الالجئني  باقي  وبني  الفل�شطيني،  الالجئ  بني  املتحدة  االأمم 

ويكمن  االأونروا.  غري  املتحدة  لالأمم  تابعة  اأخرى  منظمات  رعايتهم  تتوىل 

ينح�رش  الفل�شطينيني  غري  من  الالجئ  تعريف  اأن  يف  ملبورن  ح�شب  الفرق 

فقط يف اجليل االأول، فيما تتوارث اأجيال الفل�شطينيني �شفة اللجوء. وتن�شب 

األف الجئ   40 العدد �شينح�رش فقط يف  اأن  الكوجنر�ص  ال�شحيفة مل�شادر يف 

81
منذ حرب 1948، وهو رقم قليل جداً مقارنة مبعطيات االأونروا.

ويقول ملبورن خالل م�رشوع القانون الذي قدمه اإىل الكوجنر�ص االأمريكي:

لهذه  نت�شدى  واأن  االأ�شلي  اإطارها  اإىل  االأونروا  نعيد  اأن  يجب 

غزة  يف  الفل�شطينيون  الالجئني،...  عدد  ت�شخم  عن  الزائفة  الرواية 

لي�شوا الجئني. اإنهم �شعب يعاين يف ظّل نظام حما�ص االإرهابي، الذي 

ياأخذ قادته اأموال امل�شاعدات وبدالً من بناء املدار�ص وامل�شت�شفيات، 

مدار�ص  حتت  املخباأة  ال�شواريخ  وير�شلون  االإرهاب  اأنفاق  يبنون 

82
االأونروا يف غزة اإىل ريا�ص االأطفال يف اإ�رشائيل.

اإغالق  اجتاه  يف  الدفع  خالل  من  العام،  االإطار  يف  ترامب،  اإدارة  ترمي 

 - الفل�شطينية  املفاو�شات  طاولة  على  “عقبة”  تعّده  ما  حتييد  اإىل  االأونروا، 

طاولة  من  قبل،  من  القد�ص”،  عقبة  “اإزالة  يف  فعلت  كما  وذلك  االإ�رشائيلية، 

املفاو�شات. ووفق منطق ترامب يف تف�شريه م�شاألة اعرتافه بالقد�ص عا�شمة 

لـ“اإ�رشائيل”، ونقل ال�شفارة االأمريكية اإليها، فاإن ذلك “كان �شيئاً جيداً، ذلك 

اأننا اأزلنا هذه العقبة من طاولة املفاو�شات. يف كل مرة، كانت هناك حمادثات 

�شالم، فاإنهم مل يتمّكنوا اأبداً من جتاوز اأن تكون القد�ص هي العا�شمة. ولذلك 

 و�شمن املنطق نف�شه، فاإن م�شاألة “حق العودة” 
83

قلت فلنزحها عن الطاولة”.

اإزالتها من طاولة املفاو�شات.  “ال�شالم”، يجب  “عقبة” اأخرى يف طريق  هي 

مبعنى اإن مقاربة اإدارة ترامب تقوم على اإنهاء الق�شايا اجلوهرية واملركزية 

يف  النهائي”.  احلل  بـ“ق�شايا  يعرف  ما  �شمن  وتدخل  ال�رشاع،  ُتَعرُِّف  التي 

احلقيقة، اإن ما قام به هو اإزاحة املفاو�شات عن الطاولة.
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وفيما يتعلق بامل�شاعدات االإن�شانية االأمريكية للفل�شطينيني، اتخذت اإدارة 

ترامب، يف 2018/8/24، قراراً بحجب م�شاعدات اإغاثية وطبية وتنموية لل�شعب 

الفل�شطيني بقيمة 200 مليون دوالر، كان من املفرت�ص �رشفها �شنة 2018 يف 

ال�شفة الغربية وقطاع غزة. وقال م�شوؤول يف اخلارجية االأمريكية اإن القرار 

جاء بعد مراجعة لـ“�شمان اأن تلك املخ�ش�شات تنفق مبا يت�شق مع م�شالح 

االأمريكية  اخلارجية  وزارة  اأعلنت   ،2018/9/7 ويف   
84

املتحدة”. الواليات 

للم�شت�شفيات  م�شاعدة  تقدمها  اأن  املقرر  من  كان  دوالر،  مليون   25 حجبها 

الفل�شطينية يف القد�ص، وعددها �شّت م�شت�شفيات؛ والتي تقّدم خدماتها الطبية 

 
85

للفل�شطينيني من �شكان ال�شفة الغربية مبا فيها �رشقي القد�ص، وقطاع غزة.

اأهداف  اإىل  حتويله  �شيتم  “املبلغ  اإن  االأمريكية،  اخلارجية  يف  م�شدر  وقال 

االأمريكية  الوكالة  يف  ال�شابق  امل�شوؤول  وحّذر  االأو�شط”.  ال�رشق  يف  اأخرى 

،Agency for International Development )USAID( الدولية   للتنمية 

ديف هاردن Dave Harden، من اأن القرار االأمريكي قد يوؤّدي اإىل “انهيار” 

مبر�شى  �شي�رش  القرار  واأن  خ�شو�شاً  املحتلة،  القد�ص  يف  امل�شايف  �شبكة 

ال�رشطان يف ال�شفة الغربية وقطاع غزة، الذين يعتمدون على م�شايف القد�ص 

86
للعالج.

2018/9/15 قّررت االإدارة االأمريكية، من خالل جي�شون غرينبالت  ويف 

Jason Greenblatt، م�شاعد الرئي�ص االأمريكي، وقف متويل برامج �شبابية 

فل�شطينية - اإ�رشائيلية م�شرتكة بقيمة 10 ماليني دوالر. واأملح غرينبالت يف 

على  ال�شغط  �شياق  يف  ياأتي  القرار  “اإن  اآنذاك  تويرت  يف  ح�شابه  على  تغريدة 

87
الفل�شطينيني”.

م�شاريعها  كل  الدولية  للتنمية  االأمريكية  الوكالة  اأوقفت   ،2019/2/1 ويف 

بناء  “اأنهينا،  اأمريكي  م�شوؤول  وقال  غزة،  وقطاع  املحتلة  الغربية  ال�شفة  يف 

الفل�شطينية، م�شاريع وبرامج معينة كانت متّول عرب  ال�شلطة  على طلب من 
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امل�شاعدات مبوجب ال�شالحيات املن�شو�ص عليها يف قانون مكافحة االإرهاب 

الوكالة  م�شاعدات  “كل  واأ�شاف:  وغزة”.  الغربية  ال�شفة  يف  االأمريكي 

والقرار  توقفت”.  غزة  وقطاع  الغربية  ال�شفة  يف  الدولية  للتنمية  االأمريكية 

يجعل  جديد  اأمريكي  قانون  حددها   ،2019/1/31 يف  انتهت  مبهلة  مرتبط 

يف  ق�شائية  لدعاوى  عر�شة  اأكرث  اأمريكية  م�شاعدات  يتلقون  الذين  االأجانب 

بنحو  اأمريكية  م�شاعدات  وقف  اأي�شاً  املهلة  وتعني  االإرهاب.  مكافحة  جمال 

القوات  مع  تعاونها  ي�شاعد  التي  الفل�شطينية  االأمن  لقوات  دوالر  مليون   60
88

االإ�رشائيلية يف احلفاظ على هدوء ن�شبي يف ال�شفة الغربية.
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رابعًا: املوقف من املقاومة الفل�سطينية

املطلقة”  بـ“الكراهية  الفل�شطينية  املقاومة  من  ترامب  مواقف  ات�شمت 

وقد  ثانية،  ناحية  من  االإ�شالمية  ولطبيعتها  ناحية،  من  امل�شلحة  للمقاومة 

االأطفال  برتبية  حتديداً،  االإ�شالمي  واجلهاد  حما�ص  حركتي  من  كالً  اتهم 

قبول  ا�شرتاطه  عن  ناهيك  اليهود”  وكراهية  “العنف  على  الفل�شطينيني 

النزعة  يف  ت�شككه  اأبدى  كما  االإ�رشائيلية،  الدولة”  بـ“يهودية  الفل�شطينيني 

ال�شلمية لدى الطرف الفل�شطيني، م�شرياً اإىل اأن نزعة االإ�رشائيليني لـ“ال�شالم” 

هي الوا�شحة.

يف  اجلمهوري  للحزب  مر�شحاً  كان  عندما  ترامب  دونالد  دان  وقد 

مقتل  اإىل  اأدى  اأبيب  تل  يف  فل�شطيني  هجوم  االأمريكية،  الرئا�شية  االنتخابات 

اأربعة اإ�رشائيليني يف 2016/6/8، وانتقد اإ�شادة حركة حما�ص باملهاجمني. وقال 

ترامب على �شفحته على في�شبوك Facebook: “اأدين باأ�شد العبارات املمكنة 

االأقل،  على  اأبرياء  مدنيني  اأربعة  قتل  الذي  الوح�شي  االإرهابي  النار  اإطالق 

من  الرغم  على  اأنه  م�شيفاً  اأبيب”،  تل  يف  اآخرين  ع�رشين  من  اأكرث  واأ�شاب 

“اخل�ّشة” و�شف حما�ص  اإال اأن من  اأن التحقيقات يف الهجوم ما زالت جارية 

اإ�رشائيل  بقوة �شعب  ي�شاند  االأمريكي  “ال�شعب  باالأبطال. وقال:  للمهاجمني 

الذي عانى لفرتة اأطول من الالزم من االإرهاب. اأمن اإ�رشائيل ذو اأهمية عظمى 

89
يل ولل�شعب االأمريكي”.

ويف خطابه الذي األقاه اأمام القمة االأمريكية العربية االإ�شالمية يف الريا�ص، 

خالل افتتاح مركز مكافحة التطرف يف الريا�ص، يف 2017/5/21، قال ترامب: 

نعمل  اأن  ويجب  االإرهاب،  اأخطار  ملواجهة  ا�شرتاتيجيتنا  بتعديل  “ملتزمون 
االإ�شالمية  الدول  واإن  االإرهابية”،  للتنظيمات  التمويل  م�شادر  قطع  على 

“االإرهاب”. وخلط ترامب بني  الكربى يف هزية  امل�شوؤولية  اأن تتحمل  يجب 
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اأن وادعى  االإرهابية،  املنظمات  وبني  وفل�شطني  لبنان  يف  املقاومة   حركات 

حزب اهلل، وحما�ص، وداع�ص، والقاعدة وغريهم “يار�شون نف�ص الوح�شية... 

قناة اجلزيرة  االأديان”. وقالت  اإهانة الأتباع كل  الدين  با�شم  االأبرياء  وذبح 

هو الريا�ص  يف  ترامب  خطاب  من  االأوىل  الن�شخة  اأعد  الذي  ال�شخ�ص   اإن 

اأ�شد  ومن  حمافظ  ييني  باأنه  املعروف   ،Stephen Miller ميلر  �شتيفان 

90
املعادين للم�شلمني.

كما كرر ترامب حتري�شه �شّد املقاومة الفل�شطينية وحركة حما�ص، خالل 

لقائه نتنياهو ورئي�ص ال�شلطة الفل�شطينية حممود عبا�ص، يف اأيار/ مايو 2017 

خالل زيارة لـ“اإ�رشائيل” وال�شفة الغربية، وتعّهد ترامب بحماية “اإ�رشائيل” 

 وو�شف 
91

طيلة فرتة رئا�شته من �شواريخ حركة حما�ص وحزب اهلل اللبناين.

بالجنا  يهودا  اإيان،  بار  جامعة  يف  االأو�شط  ال�رشق  درا�شات  بق�شم  املحا�رش 

Yehuda U. Blanga، الرئي�ص االأمريكي باأنه “الرئي�ص ال�شهيوين االإ�رشائيلي 

االأول”، وخطابه “خطاب �شهيوين حقيقي لوطني اإ�رشائيلي”، واأ�شار اإىل اأن 

اأربعة �شهور فقط كانت كافية للتماثل املطلق بني امل�شالح الوطنية للواليات 

92
املتحدة و“اإ�رشائيل”.

على  الفل�شطينية  ال�شلطة  قيادة  مع  لقاءاتها  يف  االأمريكية  االإدارة  ركزت 

بتعزيز  مطالبتها  جانب  اإىل  “اإرهاب”،  اأنها  بحجة  املقاومة  مكافحة  �رشورة 

التن�شيق االأمني، ووقف ما ت�شميه التحري�ص الفل�شطيني يف املناهج التدري�شية 

لذوي  رواتب  �رشف  عدم  خالل  من  “االإرهاب”،  ت�شجيع  وعدم  واالإعالم، 

اإقرار قوانني بهذا ال�شاأن.  ال�شهداء واالأ�رشى؛ وطالبت بوقف ذلك من خالل 

ومت�شكت االإدارة االأمريكية بال�رشوط االإ�رشائيلية اإزاء امل�شاحلة الفل�شطينية. 

وعندما بدا اأن املوقف االأمريكي قد تغري بعد اتفاق امل�شاحلة الفل�شطينية الذي 

باأنها  موقفها  االأمريكية  االإدارة  اأو�شحت   ،2017/10/12 يف  القاهرة  يف  ُعقد 
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مُتيز بني عودة ال�شلطة اإىل قطاع غزة لعزل حركة حما�ص، وبني امل�شاحلة التي 

تعني م�شاركة حما�ص يف احلكومة، االأمر الذي ترف�شه وا�شنطن ما مل تعرتف 

حما�ص بـ“اإ�رشائيل” وبقية �رشوط الرباعية Quarter الظاملة، اإ�شافة اإىل نزع 

93
م اأن هذا ال يكن اأن يحدث على الفور. �شالحها، مع تفهُّ

ويف  لها،  املتحدة  الواليات  ودعم  االإ�رشائيلي  املوقف  مع  وان�شجاماً 

حماولة لنقل ال�شغط الدويل االأممي من �شغط على االحتالل اإىل �شغط على 

الفل�شطينيني، �شعت االإدارة االأمريكية يف 2018/12/7، اإىل مترير م�رشوع قرار 

يف اجلمعية العامة بعنوان “اأن�شطة حما�ص والف�شائل يف غزة” يجّرم الف�شائل 

الفل�شطينية ويعّد ما تقوم به “اأعماالً اإرهابية”، ويدينها “الإطالق ال�شواريخ 

اإ�رشائيل، وللتحري�ص على العنف مبا يعّر�ص املدنيني  ب�شورة متكررة على 

اأع�شاء  ثلثي  اأغلبية  تاأييد  القرار يف احل�شول على  للخطر”. وف�شل م�رشوع 

اآخرين   57 رف�ص  مقابل  ع�شواً   87 ل�شاحله  �شّوت  اإذ  العامة،  اجلمعية 

الفل�شطينية  للديبلوما�شية  انت�شاراً  ُعّد  فيما   
94

الت�شويت. عن   33 وامتناع 

الفل�شطينيني. وكان من  التي راأت فيه جزءاً من معركة ترامب �شّد  امل�شادة 

�شاأن اإجازة م�رشوع القرار االأمريكي مترير �شابقة يف تاريخ املنظمة الدولية يف 

اإدانة �شورة من �شور ممار�شة احلق يف مقاومة االحتالل الذي تقره املواثيق 

الدولية، مع اأن قرارات اجلمعية العامة لالأمم املتحدة غري ملزمة.

العامة  اجلمعية  عرب  حما�ص  حركة  الإدانة  االأمريكي  التحرك  قراءة  يكن 

حما�ص،  حركة  عن  دولية  �رشعية  اأي  لنزع   
95  

هي: �شياقات،  ثالثة  �شمن 

ع�شكرية  اإجراءات  واتخاذ  القطاع،  ح�شار  يف  االإ�رشائيلي  املوقف  و�رشعنة 

�شده اإذا اختارت “اإ�رشائيل” ذلك.

ال يكن قراءة املحاولة االأمريكية بعيداً عن التقارير التي ت�شري اإىل اقرتاب 

البيت االأبي�ص من الك�شف عن عملية الت�شوية بني الفل�شطينيني واالإ�رشائيليني. 
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ن�شقت  املتحدة  االأمم  اإىل  املتحدة  الواليات  بعثة  اأن  اأمريكي  م�شوؤول  اأكد 

حتركها هذا ب�شكل وثيق مع البيت االأبي�ص ووزارة اخلارجية وجمل�ص االأمن 

اأن ال�شفرية االأمريكية امل�شتقيلة يف االأمم  القومي االأمريكي، لكّن هذا ال ينفي 

املتحدة، نيكي هيلي Nikki Haley، كانت القوة الدافعة وراء املحاولة.

وبعد وقوع انفجار يف منطقة بيت حانون �شمال قطاع غزة، يف 2018/3/13، 

لدى مرور موكب رئي�ص الوزراء الفل�شطيني رامي احلمد اهلل، الذي كان يزور 

اإ�شابة  اأ�شفر عن  الفل�شطينية ماجد فرج؛  قطاع غزة برفقة رئي�ص املخابرات 

قال   
96

باالنفجار. ي�شابا  مل  وفرج  اهلل  احلمد  لكن  بجروح،  اأ�شخا�ص  �شبعة 

و�شهره  االأمريكي  الرئي�ص  م�شت�شار  اإن  االأمريكي   Axios اأك�شيو�ص  موقع 

جاريد كو�شرن، واملبعوث اخلا�ص االأمريكي جي�شون غرينبالت بعثا ر�شائل 

االنفجار.  من  جناتهما  بعد  فرج  ماجد  اال�شتخبارات  ورئي�ص  اهلل  احلمد  اإىل 

وح�شب املوقع، فقد كتب كو�شرن وغرينبالت اأن غزة يجب اأن حتكمها ال�شلطة 

الفل�شطينية ولي�ص حركة حما�ص. ويف الر�شالة قال امل�شوؤوالن االأمريكيان اإن 

�رشكاء  مع  وبتعاون  وحدها  الفل�شطينية  ال�شلطة  اأن  توؤكد  االغتيال  حماولة 

كو�شرن  واأ�شاف  زاهراً.  م�شتقبالً  غزة  متنح  اأن  يكن  ودوليني  اإقليميني 

وغرينبالت اأن الن�شطاء واملتطرفني الذين يبحثون عن املواجهة ال ي�شلحون 

97
حلكم غزة.
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خام�سًا: املوقف من التطبيع الإ�سرائيلي مع 

الدول العربية

اإقامة  جمرد  يعني  ال  لـ“اإ�رشائيل”  بالن�شبة   Normalization  
98

التطبيع

ي�شمل  اأن  املفرو�ص  من  واإمنا  �شفارات،  اأو  مفّو�شيات  اأو  جتارية  عالقات 

مراجعة مفاهيم ال�رشاع، وحقائق التاريخ، واالأ�ش�ص الدينية...، اأي يجب اأن 

“اإ�رشائيل”  تكون هناك عملية قلب جذرية للنظرة العربية واالإ�شالمية جتاه 

واليهود، بحيث يتحول الكيان االإ�رشائيلي من كيان �رشطاين يف اأعني العرب 

جديد  م�شلم  عربي  ين�شاأ  وبحيث  لديهم.  مقبول  طبيعي  كيان  اإىل  وامل�شلمني 

مبفاهيم جديدة تن�شف كل ما �شبق عن حقيقة ال�شورة االإرهابية االإ�رشائيلية، 

والفكر املتطرف اليهودي.

 – العربي  ال�رشاع  اإنهاء  باإ�رشار على  االأمريكية  املتحدة  الواليات  جلاأت 

الت�شوية،  عملية  جدار  يف  حقيقية  اخرتاق  نقطة  اإيجاد  وحماولة  االإ�رشائيلي، 

بتجميد  االإ�رشائيلية  احلكومة  وتعهد  العربية،  املنطقة  يف  “اإ�رشائيل”  واإدماج 

علنية  عالقات  واإقامة  العربية،  الدول  مع  الكامل  التطبيع  مقابل  اال�شتيطان، 

معها، وح�رش ال�رشاع يف ال�رشاع الفل�شطيني - االإ�رشائيلي، وحتييد الدول 

اإدارة الرئي�ص ترامب  اإليه   وذلك ما �شعت 
99

العربية عن الق�شية الفل�شطينية،

اأبراهام  اتفاق  واأهمها  التطبيع،  اتفاقات  من  تبعها  وما  القرن”،  “�شفقة  عرب 

.Abraham Accords

التعليم  م�شّمى  حتت  القرن”،  “�شفقة  من  ع�رش  الثامن  الق�شم  يف  جاء 

العنف  مع  الت�شامح  فيها  يتم  بيئة  يف  يتجذر  ال  ال�شالم  “باأن  ال�شالم  وثقافة 

ال�شالم اتفاقية  يف  هام  كعن�رش  ال�شالم  لثقافة  بالرتويج  ومكافاأته،   ومتويله 

حّد  وو�شع  ال�شالم  ثقافة  اإن�شاء  يجب  لذلك  االإ�رشائيلية؛   - الفل�شطينية 
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باالإ�شافة  املعادية”،  الدعاية  وحظر  واالإرهاب،  العنف  ومتجيد  للتحري�ص، 

اإىل البند رقم 3، يف الق�شم اخلا�ص بالتطلعات امل�رشوعة لالأطراف، الذي ين�ّص 

على حتقيق اعرتاف وتطبيع تلك الدول التي ال تعرتف حالياً بـ“اإ�رشائيل” اأو 

 
100

التي لها عالقة بـ“اإ�رشائيل”.

وتعقيدها،  بديناميكيتها  لـ“اإ�رشائيل”  بالن�شبة  االإقليمية  البيئة  تتميز 

يف  الالعبة  للقوى  االإقليمية  امل�شالح  مع  دولية  م�شالح  تقاطع  ب�شبب  وذلك 

املنطقة. �شعى الرئي�ص االأمريكي ترامب لدفع الدول العربية باجتاه التطبيع، 

بزيارة  تّوجت  العربية،  الدول  اإىل  اإ�رشائيليني  مل�شوؤولني  زيارات  ترتيب  ومت 

 وزيارة 
101

نتنياهو اإىل �شلطنة ُعمان ولقاء ال�شلطان قابو�ص يف 2018/10/28،

“مريي”  اإىل دول عربية، مثل زيارة وزيرة الثقافة، مرمي  اإ�رشائيليني  وزراء 

ريغيف Miriam ”Miri“ Regev الأبوظبي، يف 2018/10/25 التي واإن جاءت 

 ف�شالً 
102

�شمن م�شابقة ريا�شية دولية، اإال اأنها حتولت لزيارة ديبلوما�شية،

بطوالت  ت�شت�شيف  عربية  دول  لدى  التحفظ  حتى  اأو  املعار�شة  اإزالة  عن 

ريا�شية عاملية من رفع العلم االإ�رشائيلي وعزف الن�شيد الوطني االإ�رشائيلي 

العا�شمة  2019/3/22، يف  العرب( كما حدث يف  اإىل قتل  )الذي يدعو  “هتكفا” 
103

القطرية الدوحة.

كما زاد تفاخر نتنياهو يف كل منا�شبة حول تعزيز عالقات “اإ�رشائيل” مع 

اأن  الدولية واالإقليمية، وعلى  “اإ�رشائيل”  دول عربية كداللة عن تغري مكانة 

الق�شية املركزية هي اإيران واالإ�شالم ال�شيا�شي ولي�ص االحتالل. وقد اعتمدت 

�شبكة  لبناء  اأ�شا�شية  رافعات  ثالث  على  االإ�رشائيلية  اخلارجية  ال�شيا�شة 

104
عالقات “اإ�رشائيل” وتعزيزها:

الرافعة التكنولوجية: ا�شتخدمت “اإ�رشائيل” تفّوقها ومتيزها التكنولوجي   .1

عالقاتها  تعزيز  اأجل  من  االأ�شلحة  من  املتطورة  ومنظوماتها  والعلمي، 

اخلارجية، وبناء عالقات مع دول جديدة خ�شو�شاً يف اإفريقيا. 
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الرئي�ص اإدارة  عهد  يف  املتميزة  االإ�رشائيلية  االأمريكية  العالقات  حتويل   .2 

ترامب اإىل م�شدر قوة، وج�رش ملد العالقات بني “اإ�رشائيل” ودول اأخرى. 

اإذ تطور انطباع لدى الكثري من الدول، مبا فيها دول عربية واإ�شالمية، اأن 

“اإ�رشائيل”. هذا االنطباع  اإىل االإدارة االأمريكية يكون من خالل  الو�شول 

اأعطته اأي�شاً االإدارة االأمريكية يف اأكرث من منا�شبة، حيث قاطعت منظمات 

اتخذت  بل  ال  الدولية،  املوؤ�ش�شات  يف  “اإ�رشائيل”  �شّد  �شوتت  ودول 

�شيا�شات ت�شبق “اإ�رشائيل” يف مواقفها االإقليمية منذ �شعود ترامب.

حماولة ا�شتغالل ال�رشاع ال�شني ال�شيعي الإعادة بناء حتالفات ا�شرتاتيجية   .3

اأ�ش�ص املعاداة الإيران ولي�ص املوقف من الق�شية الفل�شطينية.  اإقليمية على 

فيما اأ�شهم تراجع حدة االأحداث يف البيئة االإقليمية يف بلورة ت�شورات اأكرث 

و�شوحاً، بعد اأن كانت روؤيتها م�شو�شة مع بدايات الربيع العربي.

اأتاحت  االإ�رشائيلية،  للديبلوما�شية  ن�شبياً  مريحة  عمل  بيئة  توفرت  لقد 

واأجندته  االأيديولوجية،  ت�شوراته  وفق  اخلارجية  ال�شيا�شة  �شبط  لنتنياهو 

مقابل  العامل،  اأولويات  من  االحتالل  تغييب  نحو  ت�شعى  التي  ال�شهيونية 

ت�شخيم ما ي�شمى “املخاطر االإيرانية واجلهادية”. 

2019، برعاية  ُعقد يف �شباط/ فرباير  الذي  الدويل  الوزاري  املوؤمتر  �شّكل 

م�شتقبل  “بدعم  املعني   ،Warsaw وار�شو  البولندية  العا�شمة  يف  اأمريكية، 

 The Ministerial to Promote a Future االأو�شط  ال�رشق  واأمن  �شالم 

عربية  دوالً  �شّم  والذي   ،”of Peace and Security in the Middle East

واأوروبية و“اإ�رشائيل”، يف ظّل مقاطعة ال�شلطة الفل�شطينية له، ملواجهة اإيران 

“اإ�رشائيل”  وبرناجمها النووي وال�شاروخي، نقطة مهمة يف تطبيع عالقات 

الفل�شطينية وتركيزها على  الدول العربية، وحتويل االأنظار عن الق�شية  مع 

“اخلطر االإيراين” يف املنطقة. وقد قال نتنياهو على هام�ص  ق�شية ما ي�شمى 

موؤمتر وار�شو:
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�شاركت يف لقاء �شّد اإيران يح�رشه 60 وزيراً للخارجية، وممثالً 

من دول العامل. املهم هو عقد اللقاء، وهذا هو لقاء علني ولي�ص �رشياً، 

الأن هناك لقاءات �رشية كثرية. هذا هو لقاء علني مع ممثلني عن دول 

امل�شرتكة  امل�شلحة  اأجل دفع  اإ�رشائيل، من  بارزة جتل�ص مع  عربية 

105
قدماً، وهي عبارة عن حماربة اإيران.

اخلطة  من  االقت�شادي  ال�شق  فيها  عر�ص  التي  املنامة  ور�شة  عقدت  كما 

اأنها   وتبني 
106

.2019 يونيو  حزيران/  نهاية  يف  القرن”،  “�شفقة  االأمريكية 

جمرد ت�شورات من�شوخة من مبادرات اأكاديية �شابقة، ومل يتوفر لها الغطاء 

الفل�شطيني، وال الغطاء العربي والدويل الكايف، كما مل يرتتب عنها اأي التزامات.

وقد لوحظ اأنها ت�شمل منحاً قليلة وقرو�شاً كثرية، وطموحاً باإ�شهامات كبرية 

من القطاع اخلا�ص، التي ال يكن الرهان وال االعتماد عليه.

اإيران  مواجهة  يف  ال�رشاكة  من  لي�ص  “اإ�رشائيل”،  مع  التطبيع  ينطلق 

واالإ�شالم ال�شيا�شي فح�شب، بل من االعتقاد الذي ما يزال دارجاً يف االأروقة 

مع  وال�رشية  العلنية  العالقات  بتعزيز  يّر  وا�شنطن  اإىل  الطريق  اأن  العربية، 

اليهودية  املوؤ�ش�شات  لقاء  العرب على  امل�شوؤولون  لذلك يحر�ص  “اإ�رشائيل”. 
املتحدة  الواليات  �شيا�شات  على  التاأثري  بهدف  وذلك  اأمريكا،  يف  ال�شهيونية 

جتاههم، والتاأثري على املوؤ�ش�شات اليهودية ال�شهيونية يتم من خالل العالقة 

مع “اإ�رشائيل”.

اأن  مفادها  توجهات  االإ�رشائيليني  ال�شا�شة  بع�ص  لدى  ت�شتقر  وبداأت 

الق�شية  اأن تكون طريقاً ومفتاحاً حلل/ ح�شم  العربية هي من يكنها  الدول 

البع�ص  ي�شميه  ما  العك�ص؛  ولي�ص  اأمنياً،  “اإ�رشائيل”  تراها  كما  الفل�شطينية 

اأ�شلوب )من اخلارج اإىل الداخل(، وذلك الإ�شعاف دور ال�شلطة الفل�شطينية يف 
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رف�ص “�شفقة القرن”.



ال�سلوك الأمريكي جتاه الق�سية الفل�سطينية يف عهد ترامب

49

اخلليج  دول  وبع�ص  “اإ�رشائيل”  بني  العالقات  لتطبيع  بارز  تطور  ويف 

فقد  حرب”،  الال  بـ“اتفاق  �ُشمي  اجلانبني،  بني  اتفاق  ت�رشيب  مّت  العربي، 

االإ�رشائيلية،  ال�شحافة  2019، يف  اأكتوبر  االأول/  انت�رش هذا اخلرب يف ت�رشين 

بني  التطبيع  تعزيز  اإىل  يرمي  االإ�رشائيلية،  ال�شحافة  بح�شب  اتفاق،  وهو 

“اإ�رشائيل” وبع�ص الدول العربية. ووفق الت�رشيب، فقد اأقام وزير اخلارجية 
Israel Katz �شل�شلة لقاءات مع وزراء خارجية  اإ�رشائيل كات�ص  االإ�رشائيلي 

عرب من اأجل بلورة ن�ص االتفاق، و يقوم جوهر اأو منطلق االتفاق على اعتبار 

الوقت  ذلك  يف  واقعية  اإمكانية  لغياب  ونظراً  االأبرز،  التهديد  االإيراين  امللف 

“حلل الق�شية الفل�شطينية” والو�شول التفاق “�شالم” �شامل، فيتم التوقيع 
  

108
على هذا االتفاق.

اأن  اإال  عدمه،  من  االتفاق  حول  الت�رشيب  هذا  �شحة  عن  النظر  ب�رشف 

ويف  عربية.  ودوالً  اإ�رشائيليني  م�شوؤولني  بني  جتري  كانت  تطبيعية  لقاءات 

مناخات  اإيجاد  على  االإ�رشائيلي  اجلانب  حر�ص  مدى  يعك�ص  الفت،  تطور 

اآرييه  الداخلية االإ�رشائيلي،  اأ�شدر وزير  الريا�ص،  الطريق للتطبيع مع  متهد 

درعي Aryeh Deri، يف كانون الثاين/ يناير 2020، قراراً ي�شمح لالإ�رشائيليني 

 وقد رد وزير اخلارجية 
109

اأو التجارة. اإىل ال�شعودية بهدف العبادة  بال�شفر 

ال�شعودي في�شل بن فرحان اآل �شعود، على القرار االإ�رشائيلي، يف ت�رشيحات 

لقناة  �شي اأن اأن CNN االأمريكية، اإن بالده ال متلك عالقات ديبلوما�شية مع 

“اإ�رشائيل”، وبالتايل “ال يكن حلاملي جواز ال�شفر االإ�رشائيلي زيارة اململكة 
العالقات  ال�شعودي تطبيع بالده  الراهن”. وربط وزير اخلارجية  الوقت  يف 

جامعة  تبنتها  التي  العربية  املبادرة  �شمن  “ال�شالم”  بعملية  “اإ�رشائيل”  مع 

الفل�شطينيني  بني  “�شالم”  التفاق  والتو�شل   ،2002 �شنة  يف  العربية  الدول 

110
واالإ�رشائيليني.
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�شهدت املتحدة،  الواليات  رعتها  التي  التطبيع  مل�شاريع   وتتويجاً 

اأبراهام التطبيعية  2020 تطورات دراماتيكية متثلت يف توقيع اتفاقيات  �شنة 

 
111

بني “اإ�رشائيل” وكل من البحرين واالإمارات العربية املتحدة يف 2020/9/15،

�شهدت  كما   
113

،2020/12/22 يف  واملغرب   
112

،2020/10/23 يف  وال�شودان 

العالقات ال�رشية مع ال�شعودية حت�شناً ملحوظاً. 

 The جورنال  �شرتيت  وول  �شحيفة  ن�رشته  كو�شرن  جلاريد  مقال  ويف 

Wall Street Journal يف 2021/4/14، ُيعربِّ عن روؤية اإدارة ترامب ال�شابقة 

قال:  حيث  االإ�رشائيلية؛  الروؤية  تعك�ص  والتي  االإ�رشائيلي  العربي  لل�رشاع 

“ن�شهد اآخر بقايا ما ُعرف بال�رشاع العربي االإ�رشائيلي”. جاء ذلك حني كان 
ي�شتعر�ص نتائج اتفاقات اأبراهام، واأ�شاف:

االإ�رشائيلي لفرتة طويلة  العربي  ال�رشاع  ا�شتمرار  اأ�شباب  اأحد 

اإ�رشائيل  حَتل  اأن  بعد  اإال  حله  يكن  ال  باأنه  القائلة  االأ�شطورة  هو 

ك�شفت  فقد  اأبداً،  �شحيحاً  هذا  يكن  مل  خالفاتهم.  والفل�شطينيون 

اتفاقيات اأبراهام عن ال�رشاع على اأنه لي�ص اأكرث من نزاع حقيقي بني 

اإ�رشائيل  عالقات  تعطيل  اإىل  يحتاج  ال  والفل�شطينيني،  االإ�رشائيليني 

114
مع العامل العربي االأو�شع.

طاملا  الذي  الثقايف،  “ال�شالم”  لـ  االإ�رشائيلي  املفهوم  اأبراهام  اتفاق  طرح 

على  الرتكيز  على  االإ�رشائيليون  حر�ص  فقد  لتحقيقه،  “اإ�رشائيل”  �شعت 

التفاهم بني االأديان والت�شامح الديني، وفق ن�ّص املادة رقم 5:

والتعاي�ص  واالحرتام،  املتبادل  التفاهم  بتعزيز  الطرفان  يتعهد 

�شلفهما  بروح  املتاأثرين  جمتمعيهما  بني  ال�شالم  وثقافة  امل�شرتك، 

بني  وحوار  ال�شعبني،  بني  برامج  وتطوير  اإبراهيم...  امل�شرتك، 

وعقد  وعلمية.  و�شبابية  واأكاديية  ثقافية  وتبادالت  االأديان، 
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املبا�رشة،  والرحالت  وال�شياحة،  باال�شتثمار،  تتعلق  اتفاقيات 

ال�شحية  والرعاية  والطاقة،  والتكنولوجيا،  واالت�شاالت،  واالأمن، 

ومواجهة  امل�شرتك،  التعاي�ص  ثقافة  وتعزيز  والبيئة،  والثقافية، 

واإقامة  واالإرهاب،  واالنق�شام،  الكراهية  على  يح�ّص  الذي  الت�شدد 

115
“منتدى م�شرتك رفيع امل�شتوى لل�شالم والتعاي�ص”.

لزيارة  اجلميع،  اأمام  الباب  فتح  اأنه  اأبراهام  اتفاق  ت�شمنه  ما  اأخطر  اإن 

االإمارات  دولتَْي  اأن  يعني  وذلك  االأق�شى،  امل�شجد  يف  وال�شالة  القد�ص 

والبحرين قد قبلتا عملياً بالقد�ص املوّحدة عا�شمة لدولة االحتالل، و�شيطرتها 

ال�شالة  باإقامة  االتفاق  �شمح  كما   
116

واالإ�شالمية، امل�شيحية  املقد�شات  على 

اليهودية يف احلرم القد�شي مما مثّل تغيرياً وا�شحاً عن الو�شع القائم.

“اإ�رشائيل” وبع�ص  الر�شمي بني  التطبيع والتقارب  اتفاقات  ويكن ربط 

االأنظمة العربية ببع�ص التغريات االإقليمية التي ح�شلت يف ال�شنوات االأخرية، 

ودفعت “اإ�رشائيل” اإىل اإعادة بلورة �شيا�شاتها اخلارجية يف املنطقة، وهي:

تراجع قوة النظام الر�شمي العربي واملوؤ�ش�شات العربية اجلامعة يف اأعقاب   .1

الثورات امل�شادة للربيع العربي.

واالإمارات  )ال�شعودية،  العربي  اخلليج  دول  بع�ص  ونفوذ  دور  تعاظم   .2

العربية(.

قلق  من  يجعل  الذي  االأمر  اإقليمينَي،  كالعبنَي  واإيران  تركيا  دور  تعاظم   .3

“اإ�رشائيل” واالإمارات وال�شعودية قا�شماً م�شرتكاً.

تهمي�ص امل�شاألة الفل�شطينية وحتولها اإىل �شاأن لدى عدد من اأنظمة املنطقة.  .4

وقد راأت احلكومة االإ�رشائيلية يف هذه املتغريات فر�شة من اأجل التمو�شع 

يف خريطة التحالفات االإقليمية، بو�شفها �رشيكة للمحور “ال�شني” يف مواجهة 
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النفوذ االإيراين والرتكي. وبالتايل، وجدت “اإ�رشائيل” فر�شة �شانحة الإعادة 

�شياغة املعادلة الديبلوما�شية االإقليمية، بناء على روؤية نتنياهو املتمثلة بفر�ص 

مبداأ “ال�شالم مقابل ال�شالم” بدالً من مبداأ “االأر�ص مقابل ال�شالم”. هذا يعني 

البدء بالتطبيع الر�شمي قبل، اأو مبعزل عن، الت�شوية مع الفل�شطينيني، وهو ما 

117
ُيعّد مك�شباً اأمنياً و�شيا�شياً وا�شرتاتيجياً لـ“اإ�رشائيل”.
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اخلامتة 

على الرغم من تر�شخ معادلة الربح واخل�شارة يف عقلية رجل ال�شفقات، 

امل�شالح  وخدمة  ال�شيا�شية  الواقعية  يف  االأ�شا�شية  القواعد  ترامب  جتاوز 

الذاتية االأمريكية املتوارثة يف الفل�شفة ال�شيا�شية للحزب اجلمهوري. وقد ظهر 

لل�شعب  التاريخية  احلقوق  ح�شاب  على  “اإ�رشائيل”  جلانب  املطلق  انحيازه 

بل  لـ“اإ�رشائيل”  املنحازة  ال�شيا�شية  باملواقف  ترامب  يكتِف  مل  الفل�شطيني. 

حماولة  يف  الفل�شطينيني،  جتاه  وال�شيا�شية  االقت�شادية  العقوبات  ا�شتخدم 

لفر�ص الت�شور االأمريكي االإ�رشائيلي حل�شم الق�شايا املركزية لل�رشاع. 

املالية  امل�شاعدات  منع  خالل  من  الفل�شطيني  اجلانب  بابتزاز  ترامب  قام 

التي متّول بع�ص  اأو  االأونروا،  الفل�شطينية ووكالة  لل�شلطة  التي كانت ت�شل 

ال�شفة  �شكان  من  جزء  منها  ي�شتفيد  التي  والطبية  االإن�شانية  امل�شاريع 

الإمالءاته  الفل�شطيني  اجلانب  يخ�شع  اأن  ترامب  واأراد  غزة.  وقطاع  الغربية 

الذي  القليل  فحتى  الفل�شطينية،  الق�شية  ت�شفية  اإىل  تهدف  التي  وخمططاته 

كان معرو�شاً على الفل�شطينيني والذي ال ي�شل اإىل احلد االأدنى الذي ير�شى 

به اجلانب الفل�شطيني، مل يعد موجوداً؛ فاالإجراءات والقرارات االأمريكية التي 

مفاو�شات  اأي  جعلت  م�شمونها  من  وفّرغتها  النهائي،  احلل  ق�شايا  م�ّشت 

مّت  االإ�شكالية قد  ال�رشاع وامل�شائل  اأمل وبال معنى؛ فق�شايا  امل�شتقبل بال  يف 

كعا�شمة  اأمريكياً  بها  االعرتاف  مّت  املوحدة  فالقد�ص  االأر�ص؛  على  ح�شمها 

اأبدية لـ“اإ�رشائيل”، واال�شتيطان الزاحف ال يخالف القانون الدويل وال ي�شكل 

عقبة من وجهة نظر اأمريكية يف اأي حلول م�شتقبلية، والالجئون الفل�شطينيون 

بح�شب الرواية الرتامبية، هم اجليل االأول الذي ُهّجر من فل�شطني �شنة 1948، 

والذي بقي منه على قيد احلياة ال يتعدى 40 األف الجئ، وبالتايل ال مربر ملئات 

املاليني التي ُتدفع �شنوياً لوكالة االأونروا. 
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بينها،  فيما  واملتناحرة  املرتهلة  العربية  البيئة  من  ترامب  ا�شتفاد  لقد 

وان�شغال معظم الدول العربية يف ال�رشاعات الداخلية اأو يف اأمور تخ�ص االأمن 

القومي املحلي، كما ا�شتفاد من حالة االنق�شام الفل�شطيني وامل�شار االنهزامي 

الذي ي�شلكه منظرو اأو�شلو، وحالة اال�شت�شالم واالنهزام التي يعي�شها قادة 

اإمكانية ملواجهته، بينما جزء  الفل�شطينية، ويحاولون جعلها قدراً ال  ال�شلطة 

وال�شتات  الداخل  يف  الفل�شطيني  ال�شعب  من  اأغلبية  ليكون  يرقى  يكاد  مهم 

ورائها  ومن  االإ�رشائيلية  الغطر�شة  ومواجهة  املقاومة  على  يراهن  زال  ما 

الغطر�شة االأمريكية، وهرولة بع�ص الدول العربية املطبعة نحو اإعالن االأخوة 

والوالء مع الكيان االإ�رشائيلي. 

ترامب  عهد  خالل  االأمريكية  واالإجراءات  االأمريكية  ال�شيا�شة  اأن  �شّك  ال 

اأن  �شّك  وال  تاأثرياً،  واالأكرث  حدة  االأكرث  كانت  الفل�شطينية  الق�شية  جتاه 

تداعيات هذه ال�شيا�شة لن تقت�رش على فرتة حكم ترامب بل �شتكون يف عدد 

اأم  ديوقراطية  كانت  �شواء  قادمة  اأمريكية  اإدارة  الأّي  وناظمة  حاكمة  منها 

فالعزية  قدراً،  لي�شت  كذلك  و“اإ�رشائيل”  قدراً  لي�شت  اأمريكا  اإن  جمهورية. 

واملقاومة والوحدة الفل�شطينية واحلا�شنة العربية واالإ�شالمية كفيلة باإف�شال 

اأي خمططات لت�شفية الق�شية الفل�شطينية.
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