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تمهيد
داعم لالحتالل
شكلت اإلدارة األمريكية احلالية منذ وصول ترامب إىل الرئاسة األمريك ّية أكرب ٍ

اإلسرائيلي ،يف مقارنة باإلدارات األمريكية السابقة ،فلم تقف إدارة ترامب عند حد تقديم
الدعم املالي أو الغطاء السياسي لالحتالل فقط ،بل شكلت قراراتها وخطتها املزعومة إلنهاء
قدما يف
دعما متصاعدًا لسياسات الحتالل التهويد ّية ،إذ مضى األخري ً
القضية الفلسطينيةً ،
استهداف القدس واملناطق الفلسطين ّية احملتلة ،يف مشهدية تتقاسم فيها الوليات املتحدة

و“إسرائيل“ األدوار ،إذ ُتنهي األوىل خمتلف امللفات الفلسطين ّية اليت شكلت عقبة لتحقيق
”السالم“ املنشود ،فكانت قرارات العرتاف بالقدس عاصمة لالحتالل اإلسرائيلي ،والرتويج
املضطرد لـ”صفقة القرن“ ،ومن ثم حماولت إنهاء ملف الالج�ني عرب تعطيل عمل وكالة غوث
وتشغيل الالج�ني ”األونروا“ وغريها ،فيما يعمل الطرف الثاني أل وهو الحتالل على تصعيد
استهداف مدينة القدس احملتلة وخمتلف املناطق الفلسطينية ،عرب زيادة الستيطان ،وهدم
ً
واقع جديد
منازل الفلسطينيني ،وصول إىل حماولة السيطرة على املسجد األقصى ،وفرض ٍ
فيه ،وحماولة حتقيق التقسيم املكاني لبعض أجزائه ،يف سياق فرض السيطرة اإلسرائيلية
الكاملة على ”عاصمة“ الكيان املزعومة أل وهي مدينة القدس.
وخالل األعوام املاضية أصدرت اإلدارة األمريكية عددًا من القرارات اليت طالت جوانب عديدة
من القضية الفلسطينية ،حاولت من خالهلا تقديم املزيد من الدعم لالحتالل ،إضاف ًة إىل

تنظيم مؤمترات وور� حتاول تشكيل جبهة تسوق لصفقة القرن وتتعهد باملضي فيها ،ويف
سياق رصد هذه القرارات األمريكية ،اليت وصلت ح ّد املشاركة يف افتتاح مشاريع تهويدية يف
القدس احملتلة ،نقدم يف هذه الورقة إطاللة على أبرز القرارات األمريكية يف عام .2019
وعلى الرغم من عدم إمكانية التنبؤ بعودة ترامب إىل سدة الرئاسة يف انتخابات عام ،2020

أو نتيجة املضي يف إجراءات عزله عن الرئاسة اليت أطلقها الكو�رس األمريكيّ ،
تظل قرارات
الوليات املتحدة اليت صدرت يف عهد ترامب واحد ًة من أبرز روافد الحتالل للمضي يف خطط

ﻣﺆﺳﺴـﺔ اﻟﻘﺪس اﻟﺪوﻟﻴﺔ

تهويد املدينة احملتلة ،واستهداف الفلسطينيني فيها ،ما جيعل قراءة هذه القرارات وتسليط
الضوء على نتائجها ضرورة ملحة ،لتقديم صورة للمنعطفات اخلطرية اليت مرت فيها القضية
الفلسطينية خالل األعوام األخرية.

أو ﹰلا :القرارات األمريكية منﺬ وصول ترامب إلى الرئاسة حتى
نهاية عام 2018
حفلت مدة ترامب الرئاسية حتى نهاية عام  2018بالعديد من القرارات املنحازة إىل الحتالل،
من العرتاف بالقدس عاصمة لالحتالل ،ومنع التمويل عن وكالة األونروا وغريها ،ونستعرض
يف هذا اجلزء أبرز هذه القرارات األمريكية:
 -1االعتراف بالقدس المحتلة عاصمة لـ»إسرائيل»

يف

2017/12/6

أعلن الرئيس

األمريكي دونالد ترامب اعرتافه
بالقدس احملتلة عاصمة لالحتالل،
إضافة إىل نقل السفارة األمريكية
من «تل أبيب» إىل القدس احملتلة ،يف
خطاب ألقاه يف البيت األبيض ،ووجه
ترامب وزارة اخلارجية إىل بدء نقل
السفارة إىل القدس احملتلة.1

ترامب يستعرض قرار نقل السفارة األمريكية إىل
وسائل اإلعالم

 -2استهداف وكالة «األونروا»

يف  2018/1/5مجدت الوليات املتحدة حنو  125مليون دولر من مساهمتها يف ميزانية
األونروا ،وتشكل هذه املبالغ الدفعة األوىل من املساهمة األمريكية يف ميزانية الوكالة

 1الجزيرة نتhttps://tinyurl.com/rg5obx3 .2017/12/6 ،
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لعام  ،2018وكشف مسؤولون يف إدارة ترامب أن هذا التجميد جزء من العقوبات
األمريكية على الفلسطينيني ،لرفضهم االخنراط يف «صفقة القرن».1
يف  2018/1/16أعلن مسؤول يف وزارة اخلارجية األمريكية جتميد مبلغ  65مليون
دوالر خمصصة لوكالة «األونروا» ،وكان من املفرتض أن تتلقى الوكالة هذه األموال
ثان/يناير .2 2018
يف شهر كانون ٍ
يف  2018/8/31أعلنت وزارة اخلارجية األمريكية قطع مساعداتها املالية كافة لوكالة
األونروا ،وتناول بيان وزارة اخلارجية الفساد يف األونروا ،خاصة تعداد الفلسطينيني
املستفيدين من الوكالة ،وعم القدرة على إصالح املنظمة.3
يف  2018/8/4كشفت جملة فورين بوليسي األمريكية أن إدارة ترامب تعمل على إنهاء
صفة «الالجئ» عن ماليني الفلسطينيني ،يف سياق حماولة وقف عمل وكالة األونروا،
وحبسب الصحيفة تضمن القانون حصر صفة اللجوء يف  40ألف الجئ فلسطيين منذ
حرب  ،1948ما يقلص أعداد املستفيدين من تقدميات األونروا ،وحي ّد بطبيعة احلال
من مروحة أعماهلا وانتشارها.4
 -3نقل السفارة األمريكية إلى القدس المحتلة

يف  2018/5/14مت نقل مبنى السفارة
األمريكية من «تل أبيب» إىل القدس
احملتلة ،وخالل حفل االفتتاح أكد
الرئيس األمريكي دونالد ترامب عرب رسالة
مصورة على «أن القدس عاصمة حقيقية
إلسرائيل» ،وقال نائب وزير اخلارجية

كوشنري وإيفانكا ترامب مع نتنياهو وزوجته أمام مبنى
السفارة األمريكية يف القدس احملتلة

 1عرب https://tinyurl.com/y3m7pehd .2018/1/5 ،48
فرانس https://tinyurl.com/y26mkjgg .2018/1/30 ،24
 2فرانس  https://tinyurl.com/sscw666 .2018/1/16 ،24العربي الجديدhttps://tinyurl.com/yx5rhley .2018/1/17 ،
 3الواشنطن بوستhttps://tinyurl.com/ydfaeb48 .2018/9/1 ،
 4وكالة األناضولhttps://tinyurl.com/wqc4kl3 .2018/10/19 ،
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األمريكي حينها جون ساليفان أن االعرتاف بالقدس عاصمة لالحتالل ونقل السفارة إليها
«خطوة إلحالل السالم يف القدس واملنطقة وكل العامل واالعرتاف بالواقع القائم منذ
سنوات».1
 -4قطع المساعدات األمريكية عن السلطة الفلسطينية

يف  2018/8/2قطعت اإلدارة األمريكية املساعدات املالية للسلطة الفلسطينية ،ومشل
القطع «املساعدات املباشرة للخزينة وغري املباشرة ،اليت تأتي ملصلحة مشاريع بنية حتتية
ومشاريع تنموية» ،وفق بيان لرئيس الوزراء الفلسطيين رامي احلمد اهلل حينها ،وقد بلغ
الدعم األمريكي ملوازنة السلطة الفلسطينية عام  2017حنو  75مليون دوالر ،و 80مليون
دوالر يف .2 2016
 -5وقف التمويل عن قطاعات ومشاريع

يف  2018/9/7أعلنت وزارة اخلارجية األمريكية حجب  25مليون دوالر أمريكي ،كان
من املقرر تقدميها إىل املستشفيات الفلسطينية يف القدس احملتلة .3وأشارت مصادر
فلسطينية إىل أن مستشفيات «املقاصد ،واهلالل األمحر ،وسانت جون للعيون ،ومؤسسة
األمرية بسمة ،ومستشفى مار يوسف (الفرنسي) ،وأوغستا فكتوريا – املطلع» ستتأثر
بشكل مباشر بهذا القرار.4
ٍ
يف  2018/9/15حجبت اإلدارة األمريكية  10ماليني دوالر من متويل برامج شبابية
«فلسطينية — إسرائيلية» مشرتكة ،ووصفت صحيفة نيويورك تاميز هذا القرار أنه
«أغلق آخر قناة من املساعدات األمريكية للمدنيني الفلسطينيني» ،5وعلى الرغم من
أن هذا التمويل يأتي لتنظيم لقاءات تطبيعية شبابية ،أتى هذا القرار لفرض املزيد من
الضغوط على الفلسطينيني.
 1روسيا اليومhttps://tinyurl.com/yylhn9ak .2018/5/14 ،
 2وكالة األناضولhttps://tinyurl.com/wqc4kl3 .2018/10/19 ،
 3وكالة األناضولhttps://tinyurl.com/uzov7cs .2018/9/7 ،
 4عرب https://tinyurl.com/sne8mf8 .2018/9/10 ،48
 5وكالة األناضولhttps://tinyurl.com/v8eymtd .2018/9/15 ،
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 -6إغالق مكتب منظمة التحرير في واشنطن وإغالق حساباتها المصرفية

يف  2018/9/10أغلقت السلطات األمريكية مكتب منظمة التحرير الفلسطينية يف
حتليل دقيق ،قررت
بيان هلا «بعد
العاصمة واشنطن ،إذ قالت اخلارجية األمريكية يف ٍ
ٍ
اإلدارة إغالق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية يف واشنطن ،وأضاف البيان أن
«الواليات املتحدة ما زالت ّتعد املفاوضات املباشرة بني اجلانبني هي السبيل الوحيد

للسري إىل األمام».1
يف  2018/9/16أغلقت الواليات املتحدة احلسابات املصرفية اخلاصة مبنظمة التحرير
الفلسطينية .إضافة إىل إلغاء تأشريات اإلقامة اخلاصة مبمثل منظمة التحرير يف
واشنطن وعائلته السفري حسام زملط ،وطالبتهم مبغادرة الواليات املتحدة على الفور.2
وع ّد السفري الفلسطيين أن هذه اإلجراءات جز ٌء من اهلجمة على القضية والشعب
انتقاما ملوقفهم الرافض لـ «صفقة القرن».3
والقيادة الفلسطينية،
ً
يف  2018/10/10غادر طاقم العمل يف مكتب املنظمة مكان عملهم ،على أثر إمهاهلم
شه ًرا إلنهاء ملفاتهم.4
 -7دمج القنصلية األمريكية مع السفارة

يف  2018/10/16أعلنت اخلارجية األمريكية عن وضع البعثة الدبلوماسية لدى
الفلسطينيني ،حتت إشراف السفارة األمريكية يف القدس احملتلة ،على أن يكون السفري
األمريكي فريدمان مشر ًفا مباش ًرا عليها ،5ما سهل دمج القنصلية مع السفارة يف القدس
وقت الحق.
يف ٍ

1
2
3
4
5

سبوتنيك عربيhttps://tinyurl.com/wnz75cl .2018/9/10 ،
عرب https://tinyurl.com/wl7u23n .2018/9/10 ،48
الجزيرةhttps://tinyurl.com/seakhzb .2018/9/17 ،
الجزيرةhttps://tinyurl.com/qk9mzrs .2018/10/11 ،
تايمز أوف إسرائيلhttps://tinyurl.com/vhvkkm9 .2018/10/18 ،

ﻣﺆﺳﺴـﺔ اﻟﻘﺪس اﻟﺪوﻟﻴﺔ

ﺛانيا :أبرز القرارات والمواقف والمشاركات األمريكية في عام 2019
ﹰ
يعد عام  2018عام إصدار القرارات األمريكية اليت استهدفت القضية الفلسطينية ودعمت
الحتالل ،ولكن اإلدارة األمريكية مل تقف عند سقف القرارات السابقة ،إذ أصدرت خالل عام
 ،2019العديد من القرارات اليت استهدفت مفاصل عديدة يف القضية الفلسطينية ،وصدرت
تصرحيات قدمت املزيد من الدعم لالحتالل ،يف سياق السماح
عن مسؤولني رفيعي املستوى
ٍ

ل�خري بتشريع وجوده إن كان يف املناطق احملتلة يف اجلولن السوري ،أو يف مستوطنات الضفة
الغربية والقدس احملتلتني.
وشهد عام  2019ثالثة أحداث وقرارات بارزة ،ميكننا أن نعدها أخطر ما قامت به الوليات
املتحدة خالل عام  ،2019وهي:
تنظيم ورشة البحرين القتصادية حتت
شعار «السالم من أجل الزدهار».
املشاركة الرمسية األمريكية يف افتتاح
ّ
تهويدي أسفل املسجد األقصى
نفق
ٍ
املبارك.
تصريح وزير اخلارجية األمريكي بعدم
اعتبار املستوطنات اإلسرائيلية يف الضفة
الغربية خمالفة للقانون الدولي.

جاريد كوشنري ملق ًيا كلمته يف ورشة «السالم من أجل
الزدهار»

القرارات األمريكية ﺧالل عام 2019
إلﻐاء الممﺜلية الدبلوماسية األمريكية الخاصة بالفلسطينيين في القدس
المحتلة

يف  2019/3/4أعلنت اخلارجية األمريكية أنها بدأت تطبيق قرارها القاضي بدمج
القنصلية األمريكية يف القدس اليت ختدم الفلسطينيني ،مع السفارة األمريكية اجلديدة
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اليت افتتحت يف  ،2018/5/14وقد أعلنت اخلارجية األمريكية يف  2018/10/16عن
وضع البعثة الدبلوماسية لدى الفلسطينيني ،حتت إشراف السفارة األمريكية يف القدس
ريا يف
احملتلة .1وقال وزير اخلارجية مايك بومبيو عن هذه اخلطوة إنها لن تشكل تغي ً
السياسة وتهدف إىل حتسني «الفاعلية».2
وكانت القنصلية األمريكية يف القدس ترفع تقاريرها مباشر ًة إىل واشنطن ،ولكن بعد
دجمها مع السفارة ،سرتفع «وحدة الشؤون الفلسطينية» اجلديدة تقاريرها داخل السفارة
إىل السفري األمريكي ديفيد فريدمان.3
االعتراف بسيادة االحتالل اإلسرائيلي على مرتفعات الجوالن

يف  2019/3/25وقع الرئيس األمريكي
مرسوما ،اعرتف مبوجبه
دونالد ترامب
ً
بسيادة االحتالل اإلسرائيلي على هضبة

اجلوالن احملتلة منذ عام  ،1967ومت
ّ
اجتماع مجع
مستهل
توقيع القرار يف
ٍ
ترامب مع رئيس وزراء االحتالل بنيامني
نتنياهو يف البيت األبيض .وسبق القرار
تصرحيات لرتامب يف  2019/3/21قال
فيها إن الوقت حان لكي «تعرتف الواليات

ترامب ونتنياهو بعيد االعرتاف بسيادة االحتالل على
مرتفعات اجلوالن

متاما بسيادة إسرائيل على اجلوالن» .4وأشار مراقبون إىل أن توقيت االعرتاف
املتحدة ً

األمريكية أتى يف سياق رفع أسهم نتنياهو يف انتخابات «الكنيست» اليت أقيمت يف نيسان/
أبريل  ،2019إضاف ًة إىل إنهاء ملف اجلوالن بوصفه واحدًا من امللفات العالقة ،اليت

عملت على إنهائها إدارة ترامب.
 1وكالة رويترزhttps://tinyurl.com/ujfatfx .2019/3/4 ،
 2الجزيرة مباشرhttps://tinyurl.com/sgnzha6 .2019/3/4 ،
 3أورو نيوزhttps://tinyurl.com/smghz98 .2019/6/24 ،
https://tinyurl.com/vatc9xr .2019/3/25 ، Dw 4
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اإلعالن أن المستوطنات اإلسرائيلية غير مخالفة للقانون الدولي

يف  2019/11/18أعلن وزير اخلارجية األمريكي مايك بومبيو ،يف مؤمتر صحفي ،أن
بالده مل َت ُعد ُتع ّد املستوطنات اإلسرائيلية يف األراضي الفلسطينية احملتلة «خمالفة
غيت نهج إدارة الرئيس السابق باراك
للقانون الدولي» ،وأشار بومبيو إىل أن إدارة ترامب ّ
أوباما جتاه املستوطنات اإلسرائيلية .ويف سياق خلفيات القرار كشفت صحيفة «يديعوت
أحرونوت» يف  2019/11/19أن القرار األمريكي جاء مببادرة من السفري األمريكي يف
دولة االحتالل ديفيد فريدمان ،ومبساهمة من السفري اإلسرائيلي يف الواليات املتحدة
األمريكية رون ديرمر.1
واحتفت الصحف اإلسرائيلية بقرار وزارة اخلارجية األمريكية ،إذ رأت الكاتبة اليمينية يف
صحيفة «إسرائيل هيوم» كارولينا غليك ،أن قرار وزارة اخلارجية األمريكية هو «نقطة
حتول يف تاريخ الشرق األوسط».2
يغي يف االعتبارات القانونية الدولية ملا تقوم به
و ُيشري مراقبون إىل أن القرار األمريكي لن ّ
سلطات االحتالل ،ولكنه ومن منطلق الدعم األمريكي املتزايد لالحتالل ،سيعمل األخري
على توسيع املستوطنات املقامة على األراضي الفلسطينية احملتلة ،وضم املزيد من أراضي
الفلسطينيني ،وحتويلها إىل مشاريع استيطانية.
الترويج لـ «صفقة القرن»
ورشة البحرين «السالم من أجل االزدهار»

عقدت اإلدارة األمريكية ورشة اقتصادية يف العاصمة البحرينية املنامة ما بني  25و26

حزيران/يونيو  ،2019واستعرضت الورشة ما اصطلح على تسميته اجلانب االقتصادي
من «صفقة القرن» ،عرب جذب استثمارات تتجاوز  50مليار دوالر ،وإجياد مليون فرصة
عمل للفلسطينيني .وعلى أثر مقاطعة القيادة الفلسطينية للورشة ،قال جاريد كوشنري
 1وكالة األناضولhttps://tinyurl.com/rbyr4sk .2019/11/19 ،
 2المرجع نفسه.
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«لو أرادوا حتسني حياة شعبهم ،فإننا
وضعنا إطار عمل عظيم يستطيعون
االخنراط فيه وحماولة حتقيقه».1
ومل خترج الورشة بأي نتائج عملية،
خاصة مع تأجيل اإلعالن الكامل عن
بنود الصفقة ،وما يدلل على ضعف هذه
أي من
الورشة ،عدم تسليط الضوء على ٍ

املداخالت اليت دارت خالهلا ،واحنصار

مشاركة عربية واسعة يف ورشة البحرين

االهتمام بالكلمة اليت ألقاها كوشنري ،من حيث املضمون أو الشكل ،إذ شبهها متابعون
بأنها تشبه إطالق منتجات جديدة يف الشركات العاملية ،واحنصار العرض األمريكي
بإقامة مشاريع اقتصادية ،وتشغيل ماليني الفلسطينيني فيغرقوا يف «الرفاه» فيتنازلوا
عن قضية فلسطني و ُينهُوا عالقتهم بها.2
وشكل مكان انعقاد الورشة التجلي األبرز حلالة التسابق العربي للمضي يف «صفقة
القرن» والرتويج هلا ،واحتضان دول عربية أي ّ
حل سياسي تقدمه اإلدارة األمريكية ً
بعيدا
من حقيقة آثاره على الواقع الفلسطيين.
أمريكية من الملفات الفلسطينية
تصريحات ومواقف
ّ

اجتماع مجع بني ترامب ونتنياهو يف البيت األبيض ،قال
يف  2019/3/25وخالل
ٍ
ترامب إن أي «اتفاق للسالم يف الشرق األوسط جيب أن يتضمن حق إسرائيل يف الدفاع
عن نفسها» ،وتعهد أمام نتنياهو بأن الواليات املتحدة «تعرتف باحلق املطلق إلسرائيل
ألهداف يف قطاع غزة،
بالدفاع عن نفسها» ،وأتت هذه التصرحيات بعد قصف االحتالل
ٍ

واستهداف املقاومة لـتل أبيب» ،الذي وصفه ترامب بـالعمل البشع».3
 1الجزيرة نتhttps://tinyurl.com/rvn7nlz .2019/6/26 ،
 2منير شفيق ،ورشة البحرين ..فشل وفضيحة ،تي آر تي عربيhttps://tinyurl.com/wxyv4a8 .2019/7/3 ،
 ،2019/3/25 ، Dw 3مرجع سابق.
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يف  2019/6/8قال السفري األمريكي لدى «إسرائيل» ديفيد فريدمان ،يف مقابلة مع
صحيفة نيويورك تاميز األمريكية ،إن «إلسرائيل احلق يف ضم بعض أجزاء الضفة
الغربية» ،وجاءت هذه التصرحيات قبيل انعقاد «ورشة البحرين» ،إذ ألقى فريدمان
اللوم على القيادة الفلسطينية ،بسبب رفضها «صفقة القرن» والورشة .وحول ّ
احلل
األمريكي للسالم قال فريدمان إن خطة ترامب للسالم اليت طال انتظارها تهدف إىل
حتسني نوعية احلياة للفلسطينيني ولكن من غري املرجح أن تؤدي بسرعة إىل «حل
دائم للنزاع».1
يف أواخر شهر آب/أغسطس  2019حذفت وزارة اخلارجية األمريكية اسم السلطة
الفلسطينية من قائمة تعريف الدول واملناطق يف املوقع اإللكرتوني اخلاص مبكتب
«شؤون الشرق األدنى» ،وجرت العادة أن تشري اخلارجية األمريكية يف مواقعها
اإللكرتونية الرمسية إىل فلسطني بأنها «األراضي الفلسطينية» ،ومن ثم مت تغيريها
بشكل
إىل «أراضي السلطة الفلسطينية» بعد توقيع اتفاق أوسلو ،ومن ثم مت حذفها
ٍ
كامل.
وأشار مسؤولون سابقون يف اخلارجية األمريكية ،أن قرار الوزارة يأتي يف سياق التماهي
مع السياسة اليت ينتهجها البيت األبيض ،وتعكس ما وصلت إليه األذرع السياسية
األمريكية من حماولة إلرضاء االحتالل اإلسرائيلي بكل ما ميكنها من وسائل وطرق.2
المشاركة األمريكية الرسمية في مناسبات تهويد ّية:
الحجاج»
مسؤولون أمريكيون وإسرائيليون يفتتحون نفق «طريق
ّ

يف  2019/6/30افتتح مسؤولون أمريكيون وإسرائيليون ّ
الشق األول من نفق «طريق
احلجاج» الذي ميت ّد على طول  300مرت وعرض  7أمتار ،من عني سلوان جنوب
ّ
األقصى إىل منتصف طريق وادي حلوة ،وحتديدًا حتت ملعب وادي حلوة .وهذا ّ
الشق

 1الميادينhttps://tinyurl.com/qnfk9px .2019/6/8 ،
 2الجزيرة نتhttps://tinyurl.com/y2w6ju9j .2019/8/30 ،
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هو جزء من النفق الكامل الذي سينتهي عند منطقة باب املغاربة يف سور األقصى
الغربي ،بعد حنو عام من العمل حسب املتوقع .وشارك يف افتتاح النفق الذي أشرفت
«إلعاد» على حفره دافيد فريدمان ،سفري الوليات املتحدة األمريكية يف دولة الحتالل،
وجيسون غرينبالت مبعوث البيت األبيض للشرق األوسط حينها ،وسارة نتنياهو زوجة
رئيس وزراء الحتالل ،وغريهم .وأ�هرت مقاطع فيديو مشاركة فريدمان وغرينبالت
وأيدلسون وسارة نتنياهو يف اهلدم� إذ تعاقبوا على محل مطرقة ثقيلة هلدم حائط
يصا لغرض هدمه يف سياق الفتتاح.1
خص ً
داخل النفق بين �

الختام
على الرغم من خطورة القرارات األمريكية اليت صدرت يف عهد ترامب ،وانعكاساتها على واقع
الفلسطينيني وأراضيهم احملتلة ،شكل الرفض الفلسطيين اجلارف هلذه اخلطوات األمريكية
السمة األبرز يف مواجهة التغول األمريكي ،وأعطى صور ًة واضحة أن الفلسطينيني يرفضون
ً
وتفصيال ،وهي الصورة اليت جيب أن تنعكس على البيت الفلسطيين
القرارات األمريكية مجل ًة

الداخلي.
أما يف املقلب ا�خر من مشهدية هذا الرفض ،كشفت القرارات األمريكية وخاصة ورشة
البحرين الدرجة اليت بلغتها بعض الدول العربية يف التساوق مع األمريكيني ،وقيادة التطبيع
العربي مع الحتالل ،وهو تطبيع مل تعد الرياضة أو الفن أو الزيارات الصحفية مسرحه فقط،
بل وصل إىل حد العرتاف صراحة بالحتالل اإلسرائيلي.
ريا ،ومع حماولة الوليات املتحدة حتقيق «السالم» بني اجلانبني الفلسطيين واإلسرائيلي،
أخ ً
يبدو أنها ألغت عمل ًيا أي إمكانية إلقامة السالم بني اجلانبني ،ما يؤكد مرة جديدة فشل مسار
التفاوض مع الحتالل ،وضرورة استمرار املقاومة ،وتصاعد قدراتها يف السنوات القادمة.
 1ھشام يعﻘوب )محرر( وآﺧرونٌ ،
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