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الحدث
ملـشــروع تــرامــب ،كشف عنها اإلعــام
األم ـيــركــي واإلس ــرائ ـي ـل ــي ف ــي اآلون ــة
األخ ـ ـيـ ــرة .أمـ ــا ال ـب ـنــد األول املـطــالــب
ب ــ«االن ـس ـحــاب ال ـكــامــل مــن األراض ــي
الـ ـع ــربـ ـي ــة املـ ـحـ ـتـ ـل ــة ،بـ ـم ــا ف ـ ــي ذل ــك
الجوالن السوري وحتى خط الرابع
من حزيران  ،1967واألراضي التي ال
تزال محتلة في جنوب لبنان» ،فهو
خارج الحسابات اإلقليمية سعوديًا
وبحكم امللغى.
وف ـي ـمــا ت ـق ـ ُّـر مـ ـب ــادرة ت ــرام ــب أي ـضــا،
بـحــق «إس ــرائ ـي ــل» فــي ب ـقــاء جيشها
عـلــى ال ـح ــدود الـفــاصـلــة ب ــن الضفة
الغربية واألردن ،بحجة «ضمان أمن
حــدود إسرائيل الشرقية» من تسلل
عناصر «من الحركات والتنظيمات
ال ـج ـهــاديــة اإلس ــام ـي ــة م ــن األردن»،
تظهر عالمات االمتعاض في األردن

تقدم تل أبيب
لن ّ
أي تنازالت تجعل
من «مبادرة السالم
العربية» ممكنة

م ــن امل ـ ـشـ ــروع الـ ـ ــذي ي ـن ـهــي وص ــاي ــة
«امل ـم ـل ـكــة ال ـهــاش ـم ـيــة» ع ـلــى األمــاكــن
املقدسة في فلسطني.

«السالم» السعودي ...في 2018؟
قبل «إعالن ترامب» ،أطلع محمد بن
سلمان رئيس السلطة الفلسطينية
محمود عباس أثناء زيارته األخيرة
وامل ـف ــاج ـئ ــة ل ـل ــري ــاض م ـط ـلــع الـشـهــر
امل ــاض ــي ،بالتفصيل عـلــى «مـشــروع
ال ـ ـسـ ــام» األمـ ـي ــرك ــي الـ ـج ــدي ــد ،عـقــب
ل ـق ــاءات ــه م ــع ك ــوش ـن ــر ،وعـ ــرض ولــي
الـ ـعـ ـه ــد م ـ ـسـ ــاعـ ــدات م ــالـ ـي ــة ضـخـمــة
للسلطة «لحثه (عـبــاس) على قبول
امل ـب ــادرة األم ـيــرك ـيــة» ،وه ــو مــا أكــده
مسؤولون فلسطينيون أخيرًا لوكالة
«رويترز» ،من دون ذكر أسمائهم ،أن
محمد بن سلمان والرئيس عباس،
ب ـح ـث ــا «ص ـف ـق ــة كـ ـ ـب ـ ــرى» ،م ـتــوق ـعــن
ك ـش ــف الـ ـنـ ـق ــاب ع ـن ـه ــا فـ ــي ال ـن ـصــف
األول م ــن ع ــام  ،2018ورب ـم ــا يـكــون
موعد طرحها ومناقشتها ،في آذار
املقبل ،حيث ستستضيف الــريــاض
ً
بناء على طلب
القمة العربية الـ ،29
اإلمارات.
يـ ـ ـب ـ ــدو أن قـ ـ ـ ـ ــرار تـ ـ ــرامـ ـ ــب جـ ـ ـ ــزء مــن
ّ
سـيـنــاريــو مــتـفــق عليه فــي «معسكر
ت ــرام ــب» لـلـقـفــز ع ــن ال ـع ــراق ـي ــل الـتــي
شابت عملية «الـســام» ،وخصوصًا
امل ـص ــال ـح ــة ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــة ،وهـ ــو مــا

أشار إليه الكاتب األميركي اليهودي
املـ ـ ـ ـع ـ ـ ــروف بـ ـ ــ«الـ ـ ـي ـ ــد ال ـ ـخ ـ ـف ـ ـيـ ــة» فــي
السياسة األميركية ،نــوح فيلدمان،
ال ــذي ع ــرض سـيـنــاريــو املـخـطــط في
م ـق ــال لـصـحـيـفــة «الـ ـش ــرق األوسـ ــط»
ال ـس ـع ــودي ــة ووكـ ــالـ ــة «ب ـل ــوم ـب ـي ــرغ»،
وأوض ــح فيه أن الـقــرار هــو «السبيل
الوحيد إلبرام اتفاق السالم» ،لعلمه
ّ
املسبق بأن تل أبيب لن تقدم على أي
تـنــازالت تجعل مــن «مـبــادرة السالم
العربية» ممكنة.
الـكــاتــب ال ــذي ُي ـعــرف بــأنــه «صــاحــب
الـ ـنـ ـظ ــري ــة الـ ـسـ ـح ــري ــة فـ ـ ــي ت ـق ـس ـيــم
ال ـش ـعــوب» ،نـظ ـرًا إل ــى بــاعــه الـطــويــل
فــي الـعـمــل االسـتـخـبــاري فــي كــل من
وأفغانستان،
العراق ومصر وتونس
ُ َ
ّ
سيوضع
أكد أن الجانب الفلسطيني
أمام خيار واحد ال غير ،هو «املوافقة
عـ ـل ــى أف ـ ـضـ ــل الـ ـصـ ـفـ ـق ــات امل ـم ـك ـن ــة،
ً
وربما هي األســوأ قليال ،مما رفضه
(الــرئـيــس الــراحــل) يــاســر عــرفــات من
قبل في عام  2000في كامب ديفيد»،
حيث رفــض «الحلول الــوســط» التي
عرضها الــرئـيــس األمـيــركــي األسبق
بيل كلينتون بشأن القدس.
ت ــرام ــب ق ـفــز ع ــن «ال ـح ـل ــول ال ــوس ــط»
التي عرضتها واشنطن في السابق،
ّ
لكنه ترك الباب مفتوحًا لتوقيت نقل
السفارة إلــى الـقــدس ،وهــي الخطوة
الـتــي مــن دونـهــا يبقى ال ـقــرار عمليًا
فارغًا من أي مفاعيل على األرض.
ً
وفيما لم ِّ
يحدد ترامب جدوال زمنيًا،
ت ــوق ــع املـ ـس ــؤول ــون األم ـي ــرك ـي ــون أن
يستغرق نقل السفارة ثالث أو أربع
ّ
س ـنــوات ،مــا يعني أن تفعيل الـقــرار
سيكون برسم تداعياته ومفاوضات
ال ـح ــل ال ـن ـه ــائ ــي ،ل ـي ـب ـقــى «اإلع ـ ـ ــان»
ّ
مجرد فاتحة لـ«سالم» جديد ،يسمح
بــأف ـضــل األح ـ ـ ــوال ،بـتـقـسـيــم ال ـقــدس
ب ـم ـب ــارك ــة ع ــرب ـي ــة ،ع ـل ــى أن «ي ـب ـيــع»
تـ ــرامـ ــب حـ ـك ــام الـ ــريـ ــاض «ال ـف ـض ــل»
بـجـعــل «ال ـق ــدس ال ـشــرق ـيــة» عاصمة
لفلسطني ،لكن مــن دون أي تنازالت
إســرائ ـي ـل ـيــة ف ــي ال ـض ـفــة ال ـغــرب ـيــة أو
بشأن حق العودة لالجئني.
وإن ك ــان لـلـسـعــوديــة ت ـصــور مـحــدد
في القضية التي أكملت نصف قرن
ّ
مــن التيه ،إال أن إدارة تــرامــب عمليًا
لــم تـبـحــث فــي أي ت ـصــور غـيــر الــذي
ت ـ ــراه «إس ــرائـ ـي ــل» م ـنــاس ـبــا ،وتـضــع
السعودية في تصوراتها بعيدًا عن
حـســابــات «الـضـغــوط الـعــربـيــة» ،فال
تتعامل مع الرياض على أنها تملك
خ ـ ـيـ ــارات ،وهـ ــو م ــا بـ ــدا ف ــي تـجــاهــل
ت ــرام ــب ل ـل ـب ـيــانــات ال ـت ــي أص ــدرت ـه ــا
الخارجية السعودية وسفارتها في
واشـنـطــن قبل «اإلع ـ ــان» ،واالكـتـفــاء
بإعالن البيت األبيض بعد دقائق من
إع ــان تــرامــب ،أن محمد بــن سلمان
ال عالقة له بقرار االعتراف بالقدس
ٌ
عــاصـمــة ل ــ«إســرائ ـيــل» ...إعـ ــان ،كــان
أشبه بنكران التهمة قبل االتهام.

مقالة

صفقة القرن ...إلى أين؟
عبد اهلل السناوي *
ّ
نهائيًا
يصعب االدعاء أن ما يطلق عليها «صفقة القرن» تقوضت ّ
ومخططها الرئيسي ذهب بغير رجعة مع ريح الغضب ،لكنها تلقت
ضربة ال يستهان بها بأي حسابات تنظر في مستقبل اإلقليم وليس
في فلسطني وحدها .لم يكن االعتراف األميركي بالقدس «عاصمة
إلسرائيل» خطوة منعزلة عن سياقها اإلقليمي والترتيبات املحتملة
بعد حسم الحرب مع «داعش» .إنهاء القضية الفلسطينية لألبد
صلب تلك الصفقة كما هو معلن ومنشور ،فال مرجعيات دولية ألي
ّ
وضم نصف الضفة الغربية باملستوطنات التي
مفاوضات مقترحة،
أنشئت عليها مسألة منتهية ،ومصير القدس املحتلة محسوم ،وال
استعداد ألي كالم عن حق العودة املنصوص عليه في قرارات لألمم
املتحدة.
كل ما هو معروض على الفلسطينيني «دولة مسخ» بال سيادة أو
اتصال في األراضي مقابل التصفية النهائية ألعدل القضايا اإلنسانية
في السبعني سنة األخيرة .ليس هناك مفاجأة واحدة في أسباب
ودواعي قرار الرئيس األميركي ،دونالد ترامب ،فقد كان كل شيء
معلنًا قبل مدة طويلة نسبيًا ،وهو نفسه في مؤتمر ضمه إلى رئيس
الوزراء اإلسرائيلي ،بنيامني نتنياهو ،في البيت األبيض ناهض علنًا
«حل الدولتني» .ربما كانت هناك مفاجأة في التوقيت.
بعض األسباب داخلية لترميم شعبيته املتصدعة أمام ناخبيه
املتعصبني على خلفية التحقيقات الجارية بشأن التدخل الروسي في
االنتخابات التي صعدت به إلى املكتب البيضاوي .وبعض األسباب
إقليمية خشية أن تتعقد الحسابات على نحو ال يسمح بتمرير
الصفقة من دون أثمان باهظة ال تحتملها الدولة العبرية.
التزامن بني إعالن الجيش الروسي انتهاء مهمته في سوريا بعد
تصفية تمركزات تنظيم «داعش» واحتفال العراقيني بإنهاء أي
تمركزات مماثلة على أراضيهم واعتراف ترامب بالقدس «عاصمة
إلسرائيل» والشروع في نقل السفارة األميركية إليها ...ال يمكن أن
يكون مصادفة.
األقرب إلى الحقيقة أن االعتراف األميركي هو استباق للتداعيات
املمكنة في توزيع القوة والنفوذ باإلقليم .فوفق موازين ميادين
النار ،تعاظمت املكاسب االستراتيجية الروسية ،التي أعلن رئيسها
فالديمير بوتني سحب جانب كبير من قواته في سوريا؛ املهمة انتهت
والحرب حسمت ،وجاء وقت التسويات الكبرى .في أي تسوية من
مثل هذا النوع ،فإن للحقائق على األرض كلمتها الحاسمة وخسارة
الواليات املتحدة وحلفائها بما ال يمكن نفيه ،حتى إن املبعوث األممي
ستيفان دي ميستورا نصح املعارضة السورية في مفاوضات جنيف
بإبداء مرونة أكبر حتى ال يهمشوا في الخطوات املقبلة .وفق الحقائق
امليدانية بتعقيداتها اإلقليمية ،ابتعدت إلى حد كبير أشباح التقسيم
عن سوريا والعراق.
كان املخطط الرئيسي لـ«صفقة القرن» أن يتمدد الدور اإلسرائيلي
بتحالف مع دول عربية على خلفية العداء املشترك إليران فوق أنقاض
القضية الفلسطينية ورمزية القدس ومن دون ممانعة في ضم الجوالن
السورية إلى دولة االحتالل .وكان التقسيم هو السيناريو األرجح
للمصيرين السوري والعراقي من دون أن تتوقف اللعبة عندهما ،لكن
ما جرى لم يوافق الرهانات ،فال الحقائق امليدانية زكت املضي فيه
إلى النهاية ،وال املمانعات اإلقليمية اإليرانية والتركية أفسحت املجال.
هكذا ،أجهض االستفتاء على انفصال كردستان العراق وتقوضت
إلى حد كبير أي رهانات في تمدد لعبة التقسيم إلى دول عربية أخرى

وفق ما أطلق عليه مجازًا «سايكس بيكو جديدة» ،قسمت بمقتضاها
الخرائط العربية قبل مئة عام .قبل توزيع القوة والنفوذ في التسويات
ً
الكبرى التي اقتربت مواعيدها ،جاء االعتراف األميركي عمال استباقيًا
القتناص اللحظة بتفاهماتها الخلفية مع دول عربية أبدت استعدادًا
مفتوحًا لتطبيع العالقات مع إسرائيل استراتيجيًا واستخباريًا
واقتصاديًا من دون أن يرتهن ذلك بأي اشتراطات تقتضيها املبادرة
العربية ،التي تنص على االنسحاب الكامل من األراضي املحتلة منذ
عام  ١٩٦٧مقابل السالم الشامل .وبعض التفاهمات الخلفية شبه
معلنة بتسريبات أميركية وإسرائيلية ،وبعضها اآلخر قيد التكتم.
من جهة أخرى ،لم تكن زيارة الوفد البحريني للقدس املحتلة غداة
قرار ترامب سوى قمة جبل جليد أغلبه غاطس حتى اآلن .ولم تكن
تصريحات نتنياهو في بروكسل ،عاصمة االتحاد األوروبي ،عن أن
ً
ً
دوال عربية تؤيد قرار ترامب محض افتراء ،أو أن دوال أوروبية قد
تحذو حذوه بالقريب العاجل مجرد تمنٍّ.
أفضل ما ينسب إلى موجات الغضب التي عمت شوارع العاملني العربي
واإلسالمي وامتد فعلها إلى ميادين أوروبية وأمام البيت األبيض
نفسه أنها أثارت حالة تنبه غير مسبوقة ملدى خطورة «صفقة القرن»
إذا ما مضت إلى نهاياتها .للغضب قيمته في تعطيل الصفقة ،لكنه ال
يكفي وحده ملنع الخطر من أن ينفذ بعد أن تهدأ فورته .توسيع «كامب
ديفيد» بنقل تبعية االلتزامات األمنية على جزيرتي تيران وصنافير
من مصر إلى السعودية كان خطوة تمهيدية لضربات صفقة القرن.
والكالم اإلسرائيلي املتواتر عن نزع شمال سيناء من الجسد املصري
كوطن بديل للفلسطينيني تمهيد آخر لنوع من التسوية تنهي األزمة
الديموغرافية في فلسطني املحتلة على حساب األمن القومي املصري
واحترام البلد لنفسه .فال يمكن ألي بلد أن يتطلع إلى حماية أمنه
القومي خارج حدوده إذا كان مستباحًا داخله.
ما لم يتوقعه ترامب أن يفضي قراره إلى إعادة ترتيب األوراق من جديد،
وعودة القضية الفلسطينية إلى صدارة األولويات في اإلقليم .على
األهمية األكيدة لكل مظاهر الغضب واالحتجاج هنا وهناك ،فإن مفتاح
املوقف داخل األراضي الفلسطينية املحتلة .وإذا تواصلت االنتفاضة
الجديدة ،فإن مستويات املمانعة ترتفع وصفقة القرن تجهض وكل
سياسة توضع على ميزان حساس يحكم لها أو عليها .العمل الشعبي
هو األساس ،وأي رهان آخر سابق ألوانه ،فلكل حدث حديث ،والحديث
اآلن لالنتفاضة الفلسطينية الثالثة .في كل املداخالت الدبلوماسية
باتساع العالم ،هناك إقرار واضح بأن اعتراف ترامب يتنكر لقواعد
القانون الدولي ومرجعيات األمم املتحدة ذات الصلة ،لكنه ال يترتب
عليه بالضرورة إنهاء الدور األميركي ،فسوف تبذل جهود وتجرى
ضغوط على مراكز القرار الرخوة في العالم العربي إلعادة األمور إلى
ما كانت عليه ،بصيغة أو أخرى ،باسم الواقعية السياسية .وباتساع
مدى زخمها ،سوف تتزايد الضغوط إلثارة الفرقة داخل الصف
الفلسطيني ،وبالتخاذل عن دعمها قد يفسح املجال إلجهاضها من
الداخل .بالقدر نفسه ،هناك إقرار آخر بأن اتفاقية أوسلو انتهت إلى
فشل ذريع يتطلب إعادة إحياء «منظمة التحرير الفلسطينية» على
نحو يتسق مع التحديات الجديدة والنظر في حل السلطة من دون أن
يكون بوسع اإلسرائيليني تنفيذ انقالب يضع محلها سلطة عميلة
تشبه ما جرى في جنوب لبنان قبل تحريره.
املصالحة الفلسطينية تحتاج إلى تعريف جديد ال يقتصر على تقاسم
السلطة والنفوذ بني رام الله املحتلة وغزة املحاصرة ،فاآلفق السياسي
له األولوية اآلن الكتساب الحقوق العادلة وإجهاض صفقة القرن.

* كاتب وصحافي مصري

ن ترامب «تحصيل حاصل»
السلطة للسقف اإلسرائيلي .وبذلك ،ال
يعود هناك معنى ملا قاله كاتس أيضًا،
عــن أن الرئيس األميركي «أبـقــى الباب
مفتوحًا أمام مسألة القدس الشرقية»،
ً
ه ــذا ف ـضــا ع ــن أن ــه ت ــاب ــع« :ن ـحــن نــرى
القدس املوحدة عاصمة لنا».
ي ـ ـجـ ــدر الـ ـت ــذكـ ـي ــر ب ـح ـق ـي ـق ــة أن ح ــزب
«الـ ـلـ ـيـ ـك ــود» ال ي ـت ـب ـنــى فـ ــي بــرنــام ـجــه

لم تترك الرياض
مجاال للشبهة أو لحسن
ً
الظن عندما فتحت
إعالمها لإلسرائيليين

ال ـ ـس ـ ـيـ ــاسـ ــي مـ ـ ـ ـش ـ ـ ــروع إق ـ ـ ــام ـ ـ ــة دول ـ ـ ــة
فـلـسـطـيـنـيــة ،وإن ـم ــا رئ ـي ـســه ،بنيامني
ن ـت ـن ـي ــاه ــو ،ت ـع ـه ــد ب ــذل ــك عـ ـ ــام ،2009
واشـ ـت ــرط أن ت ـك ــون م ـن ــزوع ــة ال ـســاح
وبـ ـ ــاع ـ ـ ـتـ ـ ــراف ف ـل ـس ـط ـي ـن ــي بـ ـيـ ـه ــودي ــة
إســرائ ـيــل .وف ــي إح ــدى الـجـلـســات ،قــال
نتنياهو متوجهًا إلــى أحــد معارضيه
في الحزب (ممن يرفضون موقفه على
مـبــدأ الــدولــة الفلسطينية)« :لــو كانوا
في اليمني يعرفون ماذا أقصد بالدولة
الفلسطينية ،ملا عارضوني».
ل ــم يـكـتــف م ــوق ــع «إي ـ ـ ــاف» ال ـس ـعــودي
بالتحول إل ــى منبر للترويج للرواية
اإلسـ ــرائ ـ ـي ـ ـل ـ ـيـ ــة ،عـ ـب ــر مـ ـق ــابـ ـل ــة وزيـ ـ ــر
االسـتـخـبــارات اإلسرائيلية ،بــل واصــل
ل ـعــب الـ ـ ــدور امل ــرس ــوم ملــرح ـلــة م ــا بعد
إع ــان تــرامــب ،بنشر مـقــالــة ش ــارك في
كتابتها املـتـحــدث بــاســم جيش العدو
الـ ــذي يـقـمــع ال ـت ـحــركــات االحـتـجــاجـيــة
الفلسطينية على إعالن ترامب ،افيخاي
أدرعي( ،إلى جانب الكاتب مهدي مجيد
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عبدالله) .ووجه ادرعي االتهام مباشرة
إل ــى إح ــدى أه ــم فـصــائــل املـقــاومــة على
الساحة الفلسطينية ،حركة «حماس»،
بالقول إن «سالحها أداة تستخدمها
إيران تارة ،وجهات أخرى تارة أخرى».
ول ــم يـجــد املــوقــع ال ـس ـعــودي فــي مقالة
ادرع ـ ـ ــي م ــا ي ــدف ـع ــه إلـ ــى االمـ ـتـ ـن ــاع عن
نـشــرهــا ،حـتــى عـنــدمــا ات ـهــم «ح ـمــاس»
بأنها «لم تقدم شيئًا إلى الفلسطينيني
سوى التخلف والجهل والفقر وتضييع
الشباب وزرع الكراهية والحقد
مستقبل
َ
داخ ـل ـه ــم» .وأخـ ــذ عـلـيـهــا أن ـهــا تـصــرف
األمـ ـ ــوال عـلــى م ــا ت ـح ــاول ب ــه ،األن ـف ــاق،
ّ
وتحول
مقاومة االحتالل اإلسرائيلي،
س ــاح امل ـقــاومــة إل ــى سـبــب ل ــ«ال ـخــراب
والـ ــدمـ ــار ل ـس ـك ــان غـ ـ ــزة» ال ــذي ــن قـتـلــوا
بصواريخ جيش العدو ورصاصه.
ب ــالـ ـع ــودة إلـ ــى ك ــات ــس ،ك ـش ــف ال ــوزي ــر
اإلسرائيلي عن أنه «وفق الدراسات فإن
حجم التبادل مع السعودية» في حال
نجاح املـشــروع اإلقليمي لربط اململكة

ً
بالسكك الحديدية مــع األردن وصــوال
إل ــى حـيـفــا ،سـيـبـلــغ «ن ـحــو  250مليار
دوالر سنويًا» .وبرغم تبادل التهجمات
ب ـ ــن ال ــرئـ ـي ــس ال ـ ـتـ ــركـ ــي ،رج ـ ـ ــب طـيــب
إردوغـ ـ ــان ،وامل ـســؤولــن اإلســرائـيـلـيــن،
ك ـش ــف ك ــات ــس بـ ـش ــأن ح ـج ــم ال ـت ـب ــادل
التجاري بني تركيا وإســرائـيــل ،عن أن
نقل البضائع التركية عبر حيفا ازداد
كثيرًا حتى بالقياس إلــى ما قبل أزمة
م ــرم ــرة ،الف ـتــا إل ــى أن  %25مــن تـجــارة
تــركـيــا مــع الـخـلـيــج تـمـ ّـر عـبــر حيفا ثم
بالشاحنات إلى األردن ،ومن هناك إلى
دول الخليج.
وبخصوص تبادل الهجمات الكالمية،
لفت الوزير إلى أن إردوغــان «يهاجمنا
ك ـث ـي ـرًا ونـ ـح ــن ن ـع ــي ذلـ ـ ـ ـ ــك ...وه ـ ــو فــي
ال ــوق ــت ن ـف ـســه ي ـم ــرر ب ـضــائ ـعــه عـبــرنــا
إلى الخليج» ،ورأى أنه «يتعامل معنا
بمصطلح «فــري ـن ـمــي» ،أي ال ـصــديــق ـ
الـعــدو ،و«نـحــن نتعايش معه رغــم من
ذلك».

وزير االستخبارات اإلسرائيلية يسرائيل كاتس

