تطورات الموقف األمريكي
ّ
الفلسطينية
القضية
من
ّ
ّ
في عهد ترمب

إعداد
براءة درزي

قسم األبحاث والمعلومات
مؤسسة القدس الدول ّية
2018/5/2

مؤسسـة القدس الدولية

مقدمة
ّ
ريا بنجاح ترمب يف انتخابات ال ّرئاسة األمريكية يف تشرين ثان/نوفمرب
استبشر قادة االحتالل خ ً
 ،2016وبنوا يف ضوء تصرحياته اليت أطلقها يف محلته االنتخابية ً
آمال كبرية جلهة ما ميكن

حتقيقه يف عهد رئيس مجهوري قادم من عامل الصفقات ،وغارق فيه ،وبعيد ّ
كل البعد عن
السياسة ،وعن القض ّية الفلسطين ّية .وتضاعفت االحتماالت بأن يكون ترمب على قدر التوقعات
ّ
ّ
سيتول حتديد مسارات األمور يف املنطقة ،ال س ّيما
اإلسرائيل ّية بعدما أعلن أمساء فريقه الذي

السياسة ومل
اجلانب املتع ّلق بالقض ّية الفلسطين ّية ،إذ عهد بهذا امللف إىل جمموعة ال تفقه يف ّ

يوما معن ّية مبا جيري يف املنطقة ،وعلى رأسها جاريد كوشنر ،صهر ترمب ،الذي ال ميلك
تكن ً
أدنى خربة يف ّ
الصراع العربي-اإلسرائيلي.
السياسية ،ناهيك عن ّ
الشؤون ّ
ومع بدء ال ّتعاطي اجلدّي لرتمب وفريقه مع امللف الفلسطيين كان حجم االحنياز األمريكي
وضوحا ،وأكثر صراحة ،من دون مواربة أو أقنعة ،حتى وإن كان
إىل اإلسرائيليني يبدو أكثر
ً
احنيا ًزا يكشف يف الكثري من األحيان عن اجلهل السياسي لرتمب وفريقه ،أو نزعة ترمب إىل
االنطالق من مر ّبع الصفقات ،والعودة إليه وفق حسابات الربح واخلسارة اليت حتكم صفقاته
الشخص ّية.
وصل ترمب إىل قعر اإلفالس السياسي لإلدارة احلالية مع إعالنه القدس عاصمة لدولة
االحتالل ،وإعطاء توجيهات لوزارة اخلارجية لالستعداد لنقل السفارة األمريكية لدى كيان

االحتالل من “تل أبيب” إىل القدس على الرغم من توقيعه قرار تأجيل نقل السفارة مدة ستة
أشهر ،كما جرى األمر منذ والية كلينتون .ومع عودة ترمب إىل مصطلح “الصفقة النهائية”
مصطلحا عليه بصفقة العصر ،واحلديث عن جتميد الدعم لألونروا بعد إعالن
أو ما بات
ً

واضحا ّ
أن أول الغيث يف صفقة العصر هو القدس ،لتتساقط
القدس عاصمة لـ “إسرائيل” بدا
ً
بعدها سائر القضايا اليت ال ميكن التوصل إىل ا ّتفاق بشأنها.
على ّ
أي حال ال ميكن أن نتو ّقع من األمريكيني أن يدعموا إنهاء االحتالل ،أو أن يتب ّنوا طروحات
ختالف ما تفرضه دولة االحتالل على أ ّنه مصلحتها األمنية ،وهي مصلحة تتب ّنى الواليات

امل ّتحدة احملافظة عليها منذ إعالن “قيام دولة إسرائيل” عام  .1948ومع ترمبّ ،
فإن منوذج
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فجا وخال ًيا من املسايرة واملداراة
الدعم األمريكي لالحتالل هو األكثر صد ًقا ،وإن كان ًّ
للفلسطينيني ،وهو ّ
شجع عليه احندار املوقف العربي الرمسي العربي واإلسالمي على
اتاه ّ
وجه اخلصوص.

ويمكن إجمال أبرز مواقف ترمب وإدارته في اآلتي:
بين دعم الفلسطينيين وابتزازهم

ترمب ونتنياهو يف منتدى دافوس االقتصادي

تقول القنصل ّية األمريكية يف القدس على موقعها على شبكة اإلنرتنت ّ
إن الواليات امل ّتحدة

هي الدّاعم األكرب للفلسطين ّيني ،على املستويني اإلمنائي واإلنساني ،بأكثر من  5مليار
دوالر قدمت عرب  USAIDمنذ عام  .1 1994كذلك ،ووفق املوقعّ ،
فإن الواليات املتحدة
كانت الداعم األكرب لألونروا لدعم الالجئني الفلسطينيني حول العامل .وهي تقدّم الدّعم
للسلطة الفلسطينية ً
أيضا ملساعدتها يف فرض النظام وإنفاذ حكم القانون ،أو مبعنى آخر

إلجناز متطلبات التنسيق األمين مع االحتالل .لكن على ال ّرغم من ّ
أن هذه “املساعدات” هي

لتخفيف العبء عن “إسرائيل” ولتعميق الدّور الوظيفي الذي ُصممت السلطة الفلسطينية
 1المساعدات األمريكية للفلسطينيين على موقع القنصلية العامة للواليات المتحدة في القدسhttp://cutt.us/fb0ZK :

مؤسسـة القدس الدولية

لتقوم به ،كتب ترمب على حسابه على موقع تويرت يف  ،2018/1/3إ ّنه من املمكن يف أي وقت
وقف املساعدات اليت تقدّمها الواليات املتحدة إىل السلطة الفلسطينية .وجاء يف تغريدته:
“ليست باكستان الدولة الوحيدة اليت ندفع هلا مليارات الدوالرات يف مقابل ال شيء ،بل هناك
ً
أيضا الكثري من الدول األخرى وغريها فعلى سبيل املثال ندفع للفلسطينيني مئات املاليني
من الدوالرات سنو ًيا وال حنصل على أي احرتام أو تقدير .حتى أ ّنهم ال يريدون التفاوض مع

إسرائيل حول اتفاقية سالم مستحقة منذ زمن” .وأعاد هذا التهديد يف  2018/1/25خالل
لقائه نتنياهو يف منتدى دافوس االقتصادي حيث هدّد بوقف األموال عن الفلسطينيني إال اذا
جلسوا وتفاوضوا حول السالم.1

وقبل ترمب كانت نيكي هايلي ،السفرية األمريكية لدى األمم املتحدة واملدافعة ّ
الشرسة
عن «إسرائيل» ومصاحلها ،هددت يف  2018/1/2بقطع التمويل عن األونروا يف حال رفض
الفلسطينيون اجللوس إىل طاولة املفاوضاتّ .2
ولعل هذا ال ّتهديد كان بداية التلويح بتصفية

قضية الالجئني ،يف سياق تصفية ّ
كل القضايا اليت تش ّكل مصدر قلق لدولة االحتالل .كذلك،
ّ
مؤسسات األمم امل ّتحدة وهيئاتها
فإن الكونغرس يف صدد مناقشة اقرتاح قانون بقطع الدّعم عن ّ
اليت “تعمل ض ّد املصلحة القومية للواليات املتحدة وحلفائها ،ومنهم إسرائيل” ،3مع اإلشارة
هنا إىل ّ
أن السفرية هايلي كانت أقامت حفل تكريم للدول اليت صوتت ضد قرار يف اجلمعية
العامة لألمم املتحدة يدين إعالن ترمب القدس عاصمة لـ “إسرائيل”.4
مبوازاة هذه ال ّتهديدات ،ويف ّ
ظل القلق اإلسرائيلي املتزايد من انفجار الوضع يف غزة بوجهها
على خلفية احلصار ،عقد مؤمتر يف البيت األبيض يف  2018/3/13ملناقشة سبل “ختفيف

األزمة اإلنسانية يف القطاع” وشارك يف املؤمتر ،الذي قاطعته السلطة الفلسطينية على خلفية
إعالن ترمب حول القدس 19 ،دولة منها دول عربية هي مصر واألردن والسعودية واإلمارات
وقطر والبحرين وعمان ،ودولة االحتالل ،ودول أوروبية .5وقال أحد املسؤولني الكبار يف اإلدارة
1
2
3
4
5

تايمز أوف إسرائيلhttp://cutt.us/t3GLa .2018/1/25 ،
تايمز أوف إسرائيلhttp://cutt.us/Ihvee .2018/1/2 ،
المونيتورhttp://almon.co/30ty .2018/3/27 ،
موقع http://cutt.us/HT5Qp .2017/12/22 ،jta
رويترزhttp://cutt.us/cxOAO .2018/3/14 ،
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األمريكية ّ
إن حل األمور يف غزة مه ّم للتوصل إىل اتفاق سالم .وعلى ال ّرغم من مناقشة املشاريع
املمكنة ملعاجلة قضايا الكهرباء واملاء والصحة إال ّ
أن ّ
أي مسؤول مل يقدّم مقرتحات حمدّدة
يف هذا اخلصوص ،األمر الذي ّ
يؤكد عدم وجود ّ
أي رؤية ،أو استعداد ،لدى اإلدارة األمريكية
لوقف االعتداءات اإلسرائيلية على الفلسطينيني ،وإن كانت على يقني ّ
بأن احتماالت تفجر
الوضع يف غ ّزة مرتفعة جدًا .كذلك ،كان الف ًتا أن األونروا مل ُتد َع إىل االجتماع ،على ال ّرغم
من دورها يف تقديم اخلدمات التعليمية والصحية والغذائية حلوالي ثلثي سكان غزة ،يف حني
ّ
أن الواليات املتحدة كانت أعلنت يف  2018/1/16أ ّنها ستحجب  65مليون دوالر من أصل 125
مليو ًنا كانت سرتسلها للوكالة يف إطار متويلها.

مؤسسـة القدس الدولية

السالم
االستيطان :ليس عقبة أمام ّ
يف شباط/فرباير  ،2017وبعد لقاء مجع ريكس تيلرسون ،وزير اخلارجية األمريكية حينذاك،
ورئيس حكومة االحتالل بنيامني نتنياهو ،صدر بيان عن البيت األبيض جاء فيه ّ
“أن وجود
املستوطنات ليس عقبة أمام السالم ،وإن كان بناء مستوطنات جديدة أو توسيع املستوطنات
القائمة خارج حدودها احلالية ميكن أال يساعد يف حتقيق السالم ،مع إشارة البيان إىل ّ
أن إدارة
ترمب مل تتخذ موق ًفا رمس ًيا حيال ال ّنشاط االستيطاني.
ً
وسندا الستمرار النشاط االستيطاني وتصاعده ،فوفق
هذا املوقف من االستيطان ش ّكل مظلة
تقرير ملنظمة “السالم اآلن” اإلسرائيلية صادر يف ّ ،2018/3/25
فإن االستيطان يف الضفة
الغربية ازداد يف السنة األوىل من والية ترمب .1وأفاد التقرير بأن “إسرائيل” بدأت يف عام 2017
ببناء  2783وحدة استيطانية ،بزيادة  % 17مقارنة باملعدّل السنوي منذ تولي نتنياهو رئاسة
احلكومة عام  .2009وال ّ
شك يف ّ
أن زيادة االستيطان ال ترتبط حص ًرا مبوقف ترمب وفريقه،
إن إدارة ترمب أوجدت أرض ّية خصبة لتعزيز االستيطانّ .
ولعل ما ُ
ولكن ميكن القول ّ
كشف عنه
من دعم مالي قدمه ترمب وكوشنر ملستوطنات يف الضفة يقول الكثري يف هذا السياق.
وميكن القول ّ
يشجع على البناء االستيطاني وحسب ،بل
إن هذا الضوء األخضر األمريكي مل ّ
كذلك على طروحات لض ّم مستوطنات الضفة الغربية إىل دولة االحتالل ،وهي طروحات
تش ّكل جز ًءا من العقيدة الصهيونية ،ولك ّنها باتت تظهر بشكل متسارع مستفيدة من موقف
ترمب وإدارته .فقد تب ّنى اجمللس املركزي حلزب “الليكود” يف  2017/12/31قرا ًرا يلزم ممثلي
احلزب يف احلكومة و”الكنيست” ّ
بتبن فرض السيادة اإلسرائيلية على مستوطنات على الضفة
الغربية والعمل لتشريع ذلك ،2ومل يلبث “الكنيست” أن صادق على مشروع قانون يقتضي
ضمها رمس ًيا إىل “إسرائيل” .ويف
السيادة اإلسرائيلية املستوطنات ،لكن من دون ّ
بأن تشمل ّ
 ،2018/2/12أق ّر “الكنيست” مشروع قانون يقضي بإخضاع “جامعة أريئيل” يف مستوطنة
“أريئيل” باملنطقة املص ّنفة (ج) يف الضفة الغربية ،جمللس التعليم العالي اإلسرائيلي ،3ما يعين
عمل ًيا تشريع املستوطنات .وقد علق زئيف إلكني ،وزير شؤون القدس يف حكومة االحتالل ،على
قرار “الكنيست” بالقول إ ّنه خطوة ّ
باتاه تطبيق السيادة اإلسرائيلية يف الضفة الغربية.
 1منظمة «السالم اآلن»http://cutt.us/3DTVH .2018/3/25 ،
 2رويترزhttp://cutt.us/kkba8 .2017/12/31 ،
 3جيروزاليم بوستhttp://cutt.us/kYyXA .2018/2/12 ،
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اجمللس املركزي حلزب «الليكود» يتب ّنى العمل لفرض السيادة اإلسرائيلية على مستوطنات الضفة

ضغوط للتنازل عن القدس
يف تغريدة على موقع تويرت يف  ،2018/1/3قال ترمب ّ
إن القدس ،وهي اجلزء األصعب يف
املفاوضات ،قد أسقطت عن ّ
الطاولة؛ يف إشارة إىل إعالنه القدس عاصمة لدولة االحتالل يف
السفارة األمريكية من “تل أبيب” إىل القدس.
 ،2017/12/6واالستعداد لنقل ّ
ّ
وتؤكد هذه التغريدة ّ
أن ترمب أسقط حتى الشطر الشرقي من القدس من حسابات
الفلسطينيني ،فلم يرتك للمدافعني عن مسار يدعو إىل إقامة «دولة فلسطينية عاصمتها
القدس الشرقية» ما يفاوضون عليه ،إن كان مثة من قائل بأ ّنه ترك الباب موار ًبا عندما أعلن
السيادة اإلسرائيل ّية
القدس عاصمة لدولة االحتالل عندما قال إ ّنه ال حيدّد موق ًفا من حدود ّ
يف القدس ،وال ً
حل للحدود املتنازع عليها ،فهذه املسائل مرتوكة لألطراف املعن ّية يف حني ّ
أن
حل الدولتني إن وافق عليه ّ
الواليات امل ّتحدة ستدعم ّ
الطرفان.1
وبالعودة إىل التغريدة املشار إليها أعاله حول إسقاط القدس عن طاولة املفاوضات ،فقد أشار
ترمب فيها إىل ّ
أن “إسرائيل” كان عليها أن تدفع أكثر يف مقابل ذلك .ولكن ،ملاذا علينا أن
 1موقع البيت األبيضhttp://cutt.us/ty44O .2017/12/6 ،
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نقدّم هذه األمثان املستقبلية الكبرية إذا كان الفلسطينيون ال يرغبون باحلديث؟ وقد أنتج
ً
ومزيدا من فرض الوقائع على األرض،
هذا اخلطاب أو “ال ّرؤية” مزيدًا من التع ّنت اإلسرائيلي،
التمسك باالستيطان وال ّتهويد ،ومزيدًا من االعتداء على الفلسطين ّيني واإلمعان
ومزيدًا من
ّ
يف قتلهم ،كما يف مسريات العودة الكربى.
ويبقى من التزام ترمب حيال اإلسرائيليني يف موضوع القدس اجلانب املتع ّلق بنقل سفارة بالده
إىل املدينة احملت ّلة ،وعلى ما يبدو ّ
فإن فريق ترمب يستع ّد إلجناز هذا التعهّد يف وقت قريب .وكان
ترمب و ّقع ،بالتوازي مع إعالن القدس عاصمة لـ “إسرائيل” ،قرار تأجيل نقل السفارة ،ولكنه
أصدر توجيهاته يف الوقت ذاته إىل وزير خارجيته بالتحضري هلذه اخلطوة .ووفق مسؤولني يف
السفارة يف القدس يف  2018/5/14لتتزامن مع االحتفال بالذكرى
إدارة ترمب ،سيت ّم افتتاح ّ
الـ  70للنكبة ،وستعمل بداية من اجملمع التابع للقنصلية العامة للواليات املتحدة الواقع يف
ريا .1وقد و ّقع
مستوطنة “أرنونا” جنوب القدس احملتلة ،وقد تض ّم بادئ األمر السفري وفري ًقا صغ ً
 ،2018/3/31على اإلجراءات األمنية للسفارة يف 2018/2/22

ريكس تيلرسون ،الذي أقيل يف
فيما أعطى موشيه كحلون ،وزير املالية يف حكومة االحتالل ،تعليماته يف  2018/3/21إىل
“اجمللس الوطين للتخطيط والبناء” باالجتماع ّ
التاذ اخلطوات الالزمة لتسهيل نقل السفارة
يف أقرب وقت ممكن .وأبلغ كحلون خمططاته للرئيس األمريكي بتغريدة نشرها على موقع
قدما يف ال ّتحضريات والتأكد ّ
أن اإلجراءات
تويرت وقال فيها لرتمب إنه سعيد بإبالغه
باملضي ً
ّ
البريوقراطية لن ّ
تؤخر نقل السفارة األمريكية إىل القدس.
 1تايمز أوف إسرائيلhttp://cutt.us/5zKUz .2018/2/23 ،
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وبالفعل ،فقد أعفيت القنصل ّية من االستحصال على ترخيص بناء لتحويلها إىل سفارة من
ضرورة التقدم بطلب تصريح بناء ،ولكن من دون املوافقة على بناء جدار حول املكتب اجلديد،
وهذا اجلدار األمين كان أحد مطالب ترمب األساسية يف موضوع نقل السفارة .وقد غ ّرد ترمب

ريا إىل أ ّنه
يف  2018/4/18مهن ًئا “نتنياهو وشعب إسرائيل بالذكرى الـ 70لالستقالل” ومش ً
يتط ّلع إىل نقل السفارة إىل القدس الشهر القادم.

ّ
ومثة جمال هنا للقول ّ
إن استعجال ترمب إعالن االعرتاف بالقدس عاصمة لدولة االحتالل
وإتباع ذلك بعملية نقل السفارة خطوة عشوائ ّية ال تستند إىل رؤية واضحة لدى إدارة ترمب
وجاءت للتخ ّفف من ّ
الضغوطات اليت ميكن أن تفرض عليه من هذا الباب ،باإلضافة إىل إثارة
ضجة يف املنطقة تبقي اسم الواليات املتحدة حاض ًرا ،أو تعيده إىل الواجهة ،بعد تراجع الدور

األمريكي يف مل ّفات العراق وسورية على وجه اخلصوص ملصلحة إيران وروسيا.
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ّ
السفارة سيكون مصادقة أمريك ّية على سياسة االحتالل القائمة
لعل ال ّنجاح يف عمل ّية إمتام نقل ّ

على إنشاء وقائع على األرض وفرضها كحقائق ملزمة لآلخرين وال ميكن ال ّرجوع عنها ،وهو

أمر سينطبق على املستوطنات ،وعلى تعريف الالجئني وفق املنظور اإلسرائيلي وما يرتتب على
ذلك من نتائج على ّ
حق العودة ،ويف املسجد األقصى كذلك.
“صفقة القرن” :صفقة ..ال صفقة

يف مقابلة مع صحيفة وول سرتيت جورنال نشرت يف  2016/11/11عقب فوزه بانتخابات
ال ّرئاسة ،أشار ترمب إىل الوضع بني الفلسطينيني واإلسرائيليني على أ ّنه “احلرب اليت ال

تنتهي” ،وهو يأمل باملساعدة على التوصل إىل ّ
حل بني الطرفني ،وذلك سيكون الصفقة

النهائية  ،ultimate dealوهو كرجل صفقات يريد إجناز الصفقة اليت ال ميكن إجنازها .وقد
أصبح هذا املصطلح الذي يتداول به على أ ّنه “صفقة القرن” األشهر املرتبط بسياسة ترمب
حيال القضية الفلسطينيةّ .1
لكن شهرة املصطلح ال يتف ّوق عليها إال غموضه وغياب ّ
أي أطر
واضحة للحل ،إال ّ
أن سياقات األمور تشري إىل أ ّنه العبارة امللطفة إلنهاء القضية الفلسطينية

ّ
احلل النهائي ،ومنها القدس
أجلت إىل مفاوضات
عرب تصفية ما تب ّقى من مواضيع عالقة ّ
والالجئونّ .
ولعل “إسقاط القدس عن الطاولة” والتصويب على األونروا يقوالن الكثري عن

ّ
“احلل” الذي يتصوره ترمب.
أركان

وقد كثرت التفسريات والتقارير حول ماهية “صفقة القرن” ومضامينها ،إال ّ
أن املسؤولني
املعن ّيني يف البيت األبيض قالوا ،وفق صحيفة هآرتسّ ،
إن أي كالم أو تقارير حول مضمون
الصورة اليت
ّ
الصفقة يبقى يف إطار التكهنات وال يعكس بد ّقة ما يعملون عليه .2وهذه هي ّ

نقلها نتنياهو إىل حكومته بعد لقائه ترمب يف واشنطن على هامش مؤمتر إيباك يف آذار/مارس
 2018إذ قال يف االجتماع األسبوعي للحكومة املنعقد يف  2018/3/11إ ّنه “ما من ّ
خطة أمريكية

مثة خطة ،ولكن يف هذه اللحظة ليس ّ
حمدّدة حال ًيا ،وال أقول إ ّنه لن يكون ّ
مثة ّ
خطة”.3
 1وول ستريت جورنالhttp://cutt.us/VoyQc .2016/11/11 ،
 2هآرتسhttp://cutt.us/G7boI .2018/4/2 ،
 3موقع http://cutt.us/8ctx7 .2018/3/11 ،hamodia
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ومع ذلك ،فقد نقلت صحيفة هآرتس يف  2018/3/30عن الفريق املسؤول عن ّ
امللف الفلسطيين
اإلسرائيلي يف البيت األبيض أ ّنهم لن يستسلموا قبل حتقيق اهلدف الذي وضعته إدارة ترمب:
أن ّ
التوصل إىل الصفقة النهائيةّ ،
وأكدوا ّ
خطة السالم ال تزال على األجندة ،وستفاجئ
املش ّككني .1وعلى ّ
أي حال ،ال يتو ّقع طرح خطة متكاملة بسبب غياب الرؤية لدى اإلدارة األمريكية
وانشغاهلا بأولو ّيات أخرى ،أبرزها حسم اال ّتفاق ال ّنووي مع إيران يف أيار/مايو القادم ،باإلضافة
إىل االرتياح الذي تالقيه اإلدارة األمريك ّية يف فرض “احلل” أجزاء تتوافق مع الرؤية واملطالب
اإلسرائيلية وتلقى مظ ّلة عربية من التصرحيات الداعمة لـ “حق اليهود يف أرضهم” ،أو الغائبة
كل ًيا عن ما يتبلور على األرض من تضييع للحقوق الفلسطينية.
خالصة
ّ
إن ترمب الذي يص ّرح بالشيء وعكسه ،ل ّوح ّ
ميكن القول ّ
وخبطة ال أساس هلا ،يف
حبل غري موجود
حماولة منه للظهور كمخ ّلص يعمل إلجناز “صفقة” مل يقدر على إجنازها ّ
كل من سبقه من
الصفقة وتأجيلها يبقى ثابت واحد هو ّ
أن كل
الرؤساء األمريكيني .وبني احلديث عن جتميد ّ
أن ّ
ّ
للحل على اعتبار ّ
احلل هو بإنهاء االحتالل ،وما من
مفتاحا
اإلدارات األمريكية مل متلك
ً
إدارة أرادت ،أو كان ميكنها أن تريد ذلك .ومع ذلك ،فقد حاولت تلك اإلدارات جتميل عجزها
الطرف اإلسرائيلي أو ّ
عرب رعاية جوالت من املفاوضات ،كانت تدعم فيها ّ
تغطي على تأسيسه
ّ
أما إدارة ترمب فهي ال متلك ًّ
جتب ّ
للحل ،وال
حل ،وال رؤية
احلق الفلسطيين ومتحوهّ .
حلقائق ّ
ّ
تتخطى ذلك مبزيد من التخ ّبط ،وخبطوات اعتباط ّية تتل ّقفها دولة
استعدادًا له ،وحتاول أن
توجه السلوك األمريكي
االحتالل لفرض مزيد من احلقائق على األرض مبا يسمح هلا بأن ّ
ضمن سياقات معينة ختدم املصاحل اإلسرائيل ّية .وعلى ما يبدو ّ
فإن إهمال القضية الفلسطينية
على املستوى الرمسي العربي واإلسالمي ،وعدم جدّية اإلدارة األمريكية يف التعامل معها يفتح
الباب أمام دولة االحتالل لفرض رؤيتها ،وهو ما أشارت إليه ورقة نشرها معهد أحباث األمن
القومي من إعداد عاموس يدلني وأساف أوريون ،2حول مؤمتر ميونيخ لألمن القومي الذي عقد
ً
جمال
يف  ،2018/2/18-15بالقول إ ّنه “مع تهميش القض ّية الفلسطينية صار بإمكان إسرائيل
أوسع لتقديم مبادراتها”ّ ،
ولعل عهد ترمب هو األنسب هلا واألكثر مالءمة.
 1هآرتسhttp://cutt.us/V3dnc .2018/4/2 ،
 2معهد أبحاث األمن القوميhttp://cutt.us/J9mbH .2018/2/25 ،
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