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الحدث
على الغالف

«السالم» السعودي في :2018
من «مبادرة عبداهلل» إلى شروط ترامب
بناء على
على وقع اعتراف دونالد ترامب بالقدس عاصمة لـ«إسرائيل» ورميه على طاولة «السالم» ،قفزت السعودية من مشروع التطبيع الذي تحمله منذ عام ً 2002
كل مرة ،أسقط وضع القدس «أقنعة» دول عربية كان لها اليد الطولى في القرار
«مبادرة السالم العربية» إلى مشروع «التطبيع المجاني» في عام  .2018وكما في ّ
األميركي ،ليكون «بوصلة» ألي «مبادرات سالم» جديدة ،على أن تكون خالية من أي تنازالت إسرائيلية ،بذريعة «األولويات» السعودية« :مواجهة الخطر اإليراني»
علي جواد األمين
م ـ ـنـ ــذ «قـ ـ ـم ـ ــم ت ـ ـ ــرام ـ ـ ــب» ال ـ ـ ـثـ ـ ــاث فــي
ً
الـ ـ ــريـ ـ ــاض ،وصـ ـ ـ ــوال إلـ ـ ــى االع ـ ـتـ ــراف
بالقدس عاصمة لــ«إســرائـيــل» ،ثمة
مـ ـس ــار أمـ ـي ــرك ــي ـ ـ ـ سـ ـع ــودي إلع ــان
«ســام» جديد في الـصــراع العربي ـ
اإلسرائيلي .ولم يخف ذلك ،اللقاءات
واالتصاالت و«التسريبات» السابقة
والــاح ـقــة ل ـقــرار االع ـت ــراف بــالـقــدس
عاصمة لالحتالل ،فلم يكن مستغربًا
ّ
ما كشف عنه اإلعالم اإلسرائيلي بأن
ال ـس ـعــوديــة وم ـصــر أعـطـتــا الــرئـيــس
األمـيــركــي موافقتهما عـلــى اعـتــراف
إدارتـ ــه بــالـقــدس عــاصـمــة لــاحـتــال،
بل عكس ذلــك تمامًا «مسرحية» رد
الفعل السعودي الرسمي «الخجول»
برفض الـقــرار ،مقابل رد الفعل غير
الرسمي املجاهر ّ
بتقبل القرار ،والذي
تمثل بجناحي ولي العهد محمد بن
سلمان :الدعاة واإلعالميني (املتبقني
خ ــارج ال ـس ـجــون) .ولـعــل ال ـهــدوء في
خ ـط ـب ـتــي الـ ـح ــرم ــن املـ ـك ــي وامل ــدن ــي
فـ ــي أول ج ـم ـع ــة بـ ـع ــد الـ ـ ـق ـ ــرار خـيــر
مـثــال ،فــي وقــت كــانــت فيه العواصم
الـعــربـيــة تـضـ ّـج بــالــرفــض ،أم ــا ِســرب
ّ
الـ ـك ــت ــاب واإلع ــامـ ـي ــن امل ـق ــرب ــن مــن
ولــي العهد ،فقد نشطوا على موقع
ال ـت ــواص ــل «ت ــوي ـت ــر» ف ــي امـتـصــاص
ال ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــرار واسـ ـ ـ ـت ـ ـ ــذك ـ ـ ــار «خـ ـ ـي ـ ــان ـ ــات»
الفلسطينيني ،كما زعموا ،ناصحني
الشباب الـسـعــودي بـعــدم االنصياع
لــ«الـكـضـيــة» كـمــا حــا لـهــم التعبير
عــن الـقـضـيــة ،فــي مـحــاولــة لــ«ضـبــط
مفاعيل الـشــارع اإلســامــي» ،تنفيذًا
ل ــوع ــد م ـح ـمــد ب ــن س ـل ـم ــان ل ـجــاريــد
كــوش ـنــر ،ص ـهــر وم ـس ـت ـشــار ت ــرام ــب،
بعد «مظاهر تنديد ال بــد منها في
ال ـبــدايــة» ،بحسب مــا كشفت القناة
«ال ـعــاشــرة» اإلســرائـيـلـيــة .وقــد نجح
ه ـ ــؤالء ب ــال ـف ـع ــل ،ف ــي إظـ ـه ــار مــوقــف
الـ ــريـ ــاض ال ـح ـق ـي ـقــي مـ ــن االع ـ ـتـ ــراف
املعلوم مسبقًا.
ب ـع ـي ـدًا عـ ــن ال ـت ـن ـس ـيــق الـ ـسـ ـع ــودي ـ ـ

األميركي ـ اإلسرائيلي من «ألف» إلى
ّ
«ياء» القرار األميركي ،إال أن خيارات
ال ــري ــاض مـنـعــدمــة إقـلـيـمـيــا ،ولـيــس
أمامها ّ سوى التعامل مع قرار ترامب
ع ـل ــى أنـ ـ ــه «واق ـ ـ ـ ــع» ،ع ـل ــى ال ــرغ ــم مــن
تمسكها بـ«مبادرة عبدالله» رسميًا
إل ــى اآلن ،فــي انـتـظــار م ــآل تــداعـيــات
االع ـ ـتـ ــراف ال ـخ ـط ـيــر ،ق ـبــل الـ ـب ــدء في
طــرح «مـبــادرة ســام» جديدة خالية
مــن أي ش ــروط تـتـعــارض وتطلعات
ّ
ترامب الصعبة املـنــال ،ألن أي خيار
سعودي آخــر من شأنه وقــف عملية
«السالم» ،وبالتالي «تجميد» مسار
ال ـت ـط ـب ـي ــع ،مـ ــا لـ ــن ُي ـص ـي ــب ال ـعــاقــة
الـسـعــوديــة ـ ـ األمـيــركـيــة فـحـســب ،بل
سيصيب بالعمق ،الئـحــة املشاريع
السعودية داخليًا وخارجيًا ،والتي
ت ـع ـت ـمــد ف ــي ج ـ ــزء ك ـب ـيــر م ـن ـهــا عـلــى
ً
«إسرائيل» ،بدءًا من «نيوم» ،وصوال

إلـ ــى «ات ـف ــاق ـي ــة تـ ـي ــران وص ـن ــاف ـي ــر»،
ولـ ـ ـي ـ ــس ان ـ ـ ـت ـ ـ ـهـ ـ ـ ً
ـاء بـ ـ ــامل ـ ـ ـعـ ـ ــارك الـ ـت ــي
تخوضها على الحلبتني الخليجية
م ــع قـطــر واإلقـلـيـمـيــة م ــع إي ـ ــران ،في
اليمن وفلسطني ولبنان ،األمر الذي
قد ُيـعـ ّـرض اململكة «للذبح» على يد
حلفائها كـمــا وعــدهــا تــرامــب خــال
حـمــاتــه االنـتـخــابـيــة ،فــي ظــل تــردي
حالها السياسي.
املــوقــف السعودي الــواضــح مــن قــرار
تــرامــب ،ومــا تــاه مــن دع ــوة لرئيسة
ال ـ ـ ـ ــوزراء ال ـبــري ـطــان ـيــة ت ـي ــري ــزا م ــاي
ال ـس ــري ـع ــة إلـ ــى «الـ ـتـ ـف ــاوض» ب ـشــأن
ّ
املدينة ،يشي بــأن الــواليــات املتحدة
وحلفاءها الغربيني ،ينتظرون من
الـ ـسـ ـع ــودي ــة ط ـ ــرح م ـ ـبـ ــادرة ج ــدي ــدة
ب ــرع ــاي ــة أوروبـ ـ ـي ـ ــة ،ال ي ــؤخ ــذ مـنـهــا
للفلسطينيني حقًا .فبعد  15عامًا من
اعـتـمــاد الـسـعــوديــة رسميًا «مـبــادرة

ال ـســام الـعــربـيــة» الـتــي لــم ت ــأت على
ذكــر املـلــك سلمان فــي افتتاح أعمال
ال ـ ـ ــدورة ال ـس ـنــويــة ملـجـلــس ال ـش ــورى
ف ــي الـ ــريـ ــاض أمـ ـ ــس ،اخ ـت ـص ــر ق ــرار
ترامب على السعوديني أشواطًا في
«عملية السالم» املرجوة ،وليس أمام
اململكة بـعــدهــا ،ســوى االن ـطــاق من
ً
«األمــر الــواقــع» الــذي لم يترك مجاال
لصيغتها الحالية ،ووضــع «ملسات
جذرية» في َ
بنديها الثاني والثالث
ُ
ً
بالتحديد ،على أن تلغي أوال طلب
«الـ ـت ــوص ــل إل ـ ــى حـ ــل ع ـ ـ ــادل ملـشـكـلــة
الالجئني الفلسطينيني ُيتفق عليه
وف ـقــا ل ـقــرار الـجـمـعـيــة الـعــامــة لألمم
امل ـت ـحــدة ال ــرق ــم  ،»194وال ـ ــذي ي ـقـ ّـرر
«وج ــوب السماح بالعودة فــي أقــرب
وق ــت مـمـكــن لــاج ـئــن ال ــراغ ـب ــن في
الـعــودة إلــى ديــارهــم» ،لتتناسب مع
مبادرة ترامب التي تنص ،بحسب ما

كشفت «القناة اإلسرائيلية الثانية»
الشهر املــاضــي ،على عــدم تفكيك أي
مستوطنة صهيونية أو إج ــاء أي
مـسـتــوطــن م ــن الـضـفــة ال ـغــرب ـيــة ،من
ُدون ح ــق ال ـ ـعـ ــودة ل ــاج ـئ ــن ال ــذي ــن
ش ـ ـ ـ ـ ّـردوا ف ــي ح ــرب ــي  1948و.1967
وثــان ـيــا ،عـلــى ال ـس ـعــوديــة إذا أرادت
الحفاظ على تحالفها االستراتيجي
م ــع ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة ،إل ـغ ــاء البند
ال ـث ــان ــي م ــن املـ ـ ـب ـ ــادرة ،الـ ـ ــذي يـطـلــب
«قيام دولة فلسطينية مستقلة ذات
س ـيــادة عـلــى األراضـ ــي الفلسطينية
املحتلة منذ الــرابــع من حــزيــران عام
 1967في الضفة الغربية وقطاع غزة،
(ع ـلــى أن) ت ـكــون عاصمتها الـقــدس
الـ ـش ــرقـ ـي ــة» ،م ـق ــاب ــل ال ـط ـل ــب بـجـعــل
ً
ب ـل ــدة أبـ ــو ديـ ــس بـ ـ ــدال م ــن «ال ـق ــدس
الشرقية» عاصمة لحكم فلسطيني
ذاتـ ـ ــي م ـ ـحـ ــدود ،ب ـح ـســب ت ـســري ـبــات

ستتعامل الرياض مع قرار ترامب على أ ّنه «واقع» (أ ف ب)

اإلعالم السعودي منبرًا إلسرائيل :المقاومة خراب ...وإعالن
علي حيدر
ً
ل ــم يـنـتـظــر ال ـن ـظــام ال ـس ـع ــودي طــويــا
ًَ
حـ ـت ــى بـ ـ ــادر إلـ ـ ــى الـ ـكـ ـش ــف عـ ـلـ ـن ــا عــن
م ـس ـت ــوى ت ــواط ـئ ــه م ــع إدارة دون ــال ــد
ت ــرام ــب ف ــي إع ـ ــان الـ ـق ــدس «عــاص ـمــة
إلســرائـيــل» ،فأسقط بذلك فرضية أنه
لــم يكن متواطئًا منذ مــا قبل اإلعــان،
انـطــاقــا مــن أن خـطــوة مــن ه ــذا الـنــوع
تربك سياساته التطبيعية ،ومساعيه
لبلورة تحالف علني مع إسرائيل في
مــواجـهــة مـحــور املـقــاومــة ،بــل يفترض
أنه كان يرى في هذا اإلعالن إحراجًا له
وملن هم في نفس املعسكر.
لكن كل ذلك لم يمنع النظام السعودي
م ـ ــن ال ـ ـت ـ ـبـ ــرع بـ ـم ــا ي ـ ـت ـ ـجـ ــاوز مـ ـس ــاره
الـتـطـبـيـعــي إل ــى ل ـعــب ال ـ ــدور املــرســوم
ملرحلة ما بعد اإلعالن ،وذلك بتحويل
أحد منابره ،موقع «إيالف» ،إلى منصة
لـتـســويــق ال ــرواي ــة اإلســرائ ـي ـل ـيــة الـتــي
ت ـهــدف إل ــى اح ـت ــواء غـضــب الـشــارعــن

ً
الـفـلـسـطـيـنــي وال ـع ــرب ــي ،وص ـ ــوال إلــى
اتهام فصائل املقاومة بأنها ال تقاوم
االح ـ ـت ـ ــال مـ ــن أجـ ـ ــل تـ ـح ــري ــر األرض
والـ ـشـ ـع ــب ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ــي ،بـ ــل تـحـمــل
ال ـس ــاح خ ــدم ــة مل ـصــالــح الـجـمـهــوريــة
اإلس ــام ـي ــة ف ــي اي ـ ـ ــران ،وك ــان ــت سببًا
لخراب حياة سكان غزة.
خطورة التسويق للرواية اإلسرائيلية
أن ـهــا تــأتــي ضـمــن خـطــة بـ ــادرت إليها
واشنطن وتل أبيب ،تهدف إلى احتواء
م ـفــاع ـيــل م ــا ب ـع ــد ال ـ ـقـ ــرار ع ـب ــر حـمـلــة
إعالمية وسياسية مدروسة املضمون
ومـحـ َّـددة األه ــداف .ولـهــذه الغاية ،بدأ
املـ ـس ــؤول ــون األم ـي ــرك ـي ــون بــال ـتــرويــج
ملـقــولــة أن مــا ح ــدث هــو اإلقـ ــرار بــواقــع
قــائــم ،وأن الرئيس األميركي لــم يغلق
امل ـفــاوضــات عـلــى «ال ـق ــدس الـشــرقـيــة».
وام ـ ـتـ ــدادًا ل ـن ـفــس املـ ـس ــار ،ب ـ ــرزت هــذه
امل ـ ـ ــواق ـ ـ ــف أيـ ـ ـض ـ ــا ع ـ ـلـ ــى لـ ـ ـس ـ ــان وزيـ ـ ــر
االسـتـخـبــارات اإلسرائيلية ،يسرائيل
كـ ــاتـ ــس ،عـ ـب ــر م ـق ــاب ـل ــة أج ـ ــراه ـ ــا مـعــه

«إيالف» السعودي.
م ـع ـيــار ال ـت ــواط ــؤ م ـنــذ م ــا ب ـعــد إع ــان
ت ــرام ــب يـكـمــن ف ــي ال ـ ــدور الـ ــذي يلعبه
ك ـ ــل ط ـ ـ ـ ــرف ،حـ ــزبـ ــا ك ـ ـ ــان أو دول ـ ـ ـ ــة أو
ً
مـســؤوال ...وهل يصب باتجاه احتواء
الغضب الشعبي ،ومـحــاولــة التوهني
من مفاعيل الخطوة التي أقــدم عليها
ت ــرام ــب ،ومــواص ـلــة خ ـي ــاره الـتـســووي
وال ـت ـط ـب ـي ـع ــي انـ ـط ــاق ــا مـ ــن ال ــوق ــائ ــع
ال ـ ـتـ ــي ف ــرضـ ـه ــا ال ـ ـطـ ــرفـ ــان األمـ ـي ــرك ــي
واإلسرائيلي.
وف ـ ــي ه ـ ــذا املـ ـ ـج ـ ــال ،لـ ــم يـ ـت ــرك ال ـن ـظ ــام
ً
ال ـس ـعــودي م ـج ــاال للشبهة أو لحسن
الـ ـ ـظ ـ ــن ،عـ ـن ــدم ــا فـ ـت ــح إع ـ ــام ـ ــه ،م ــوق ــع
«إيــاف» ،أمام املسؤولني اإلسرائيليني
تنفيذًا لخطة تل أبيب وواشنطن ،في
مــرح ـلــة م ــا ب ـعــد اإلع ـ ــان ،ع ـبــر تــوهــن
م ــا ح ــدث واإليـ ـح ــاء ك ــأن شـيـئــا جــديـدًا
ون ــوعـ ـي ــا لـ ــم ي ـ ـحـ ــدث ،ولـ ــذلـ ــك ال م ـبــرر
لـكــل ه ــذا الـغـضــب والنـتـفــاضــة الشعب
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ــي ،وهـ ـ ــو مـ ــا ق ــال ــه كــاتــس

بــوص ـفــه قـ ــرار ت ــرام ــب بــأنــه «تحصيل
حاصل ملا هو على األرض».
ف ـ ــي ال ـ ـس ـ ـيـ ــاق نـ ـفـ ـس ــه ،وع ـ ـبـ ــر امل ــوق ــع
الـسـعــودي ،خــاطــب كــاتــس ال ــرأي العام
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـنــي وال ـ ـعـ ــربـ ــي ،ب ــالـ ـق ــول إن
«الــرئ ـيــس (األم ـي ــرك ــي) ل ــم يـقــل الـقــدس
املــوحــدة عاصمة إســرائـيــل» ،وتجاهل
ب ــذل ــك حـقـيـقــة أن ت ــرام ــب ع ـنــدمــا ذكــر
ال ـق ــدس ك ــان يـقـصــد ال ـق ــدس بــاملـفـهــوم
اإلسرائيلي ،ولم يقل «أعترف بالقدس
الغربية عاصمة إلســرائـيــل» ،حتى لو
عدد املؤسسات املوجودة غربي القدس.
وه ــو ب ــذل ــك ،أراد أي ـضــا الـتـعـمـيــة على
حقيقة أن ما كــان يفترض أنــه «جائزة
إس ــرائ ـي ـل ـي ــة» ل ـت ـســويــة ن ـهــائ ـيــة ي ـنــال
بموازاتها الـطــرف الفلسطيني ،إق ــرارًا
إســرائـيـلـيــا واع ـتــرافــا أمـيــركـيــا بشرقي
ال ـقــدس عــاصـمــة لـلــدولــة الفلسطينية،
ق ـ ـ َّـدم تـ ــرامـ ــب إل ـ ــى إس ــرائـ ـي ــل «ال ـه ــدي ــة
ال ـت ــاري ـخ ـي ــة» ،م ــن دون أي ال ـت ــزام ــات
مقابلة للطرف الفلسطيني ،بــل رفض

توصيات محددة في هذا الشأن .وذهب
ترامب أبعد من ذلك عندما ربط الدولة
الـفـلـسـطـيـنـيــة ال ـت ــي كـ ــان ي ـف ـت ــرض أن
ت ـقــوم بـمــوجــب تـســويــة نـهــائـيــة تشمل
ال ـ ـقـ ــدس والـ ــاج ـ ـئـ ــن وامل ـس ـت ــوط ـن ــات
وال ـحــدود ،بموافقة إســرائـيــل ،وهــو ما
أعلنه فــي بـيــان إع ــان الـقــدس عاصمة
للكيان اإلسرائيلي ،بالقول إنه مع حل
الــدولـتــن (إقــامــة دول ــة فلسطينية إلى
جانب الكيان اإلسرائيلي القائم) إن كان
الطرفان يوافقان على ذلــك .أي بعبارة
أدق :في حال موافقة إسرائيل على هذه
الــدولــة (الفلسطينية) ،وهــي لن توافق
عليها إال في حال قبول السلطة السقف
الذي تفرضه إسرائيل على أرض الواقع.
هـكــذا ،ال يكون تــرامــب قــد أعلن القدس
«ع ــاص ـم ــة إلس ــرائـ ـي ــل» ف ـق ــط ،ب ــل دع ــم
امل ــوق ــف اإلس ــرائ ـي ـل ــي ال ـ ــذي ي ــرب ــط أي
تسوية نهائية (تتصل بكل القضايا
العالقة بما فيها الـقــدس) بموافقة تل
أبيب التي لــن تقدمها إال إذا خضعت

