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لسنا بحاجة إلى اعتراف ترامب

«رشوة» االعتراف بالقدس :إسرائيل ستدفع ثمنًا باهظًا
بقلم :تسفي برئيل
سيحس���ن الرئيس األميركي صنعا إذا أعلن أن���ه يعترف بالقدس عاصمة
إلس���رائيل ،وأن يحدد متى بالضبط ينوي نقل س���فارة دولت���ه إلى عاصمة
الدولة اليهودية.
إذا كان هذا اإلعالن سيثير عاصفة في الشرق األوسط ،ويخرج الفلسطينيين
إلى الشوارع ،و"ينهي احتمال العملية السلمية" ،كما يحذر الرئيس المصري
وملك األردن ،فليكن ذلك.
من األفضل أن يس���جل دونالد ترامب على اسمه تدمير العملية السلمية،
وليس بنيامين نتنياهو.
وفي المناس���بة ذاتها يجدر بالرئيس أن يوضح عن أي قدس يتحدث ،هل
التي تضم األحياء الجديدة التي س���يدفن فيها مخيم ش���عفاط لالجئين أو
كف���ر عقب ،أو دونها ،في مخطط ضم معالي���ه أدوميم وهار حوماه وجفعات
زئيف وأحياء أخرى ،أو أن هذه مشمولة في الصفقة.
ليرس���م أخيرا حدود القدس كما س���يتم االعتراف بها م���ن قبل الواليات
المتحدة ،وهكذا على األقل في هذه المدينة نعرف ما هي الحدود النهائية.
ولكن إذا أعلن أيضا أنه يعترف بكل مس���احة الق���دس األصلية والتي تم
ضمها إلى عاصمة إسرائيل فإنه ينهي بذلك واحدا من الصراعات السياسية
الفارغة التي رافقت إسرائيل منذ حرب "األيام الستة".

لرؤساء وزراء إسرائيل دور مركزي
في إذابة القانون األميركي الذي أقر،
في تش���رين األول  ،1995لالعتراف
بالقدس الموحدة عاصمة إلسرائيل
ونقل الس���فارة األميركي���ة من تل
أبيب إلى القدس .وعشية التصويت
على القانون في مجلس الشيوخ قال
لي السناتور الكبير ،دانييل إينويا:
إن رئيس الوزراء في حينه ،إس���حق
ّ
رابين ،حث الس���ناتورات على تأييد
مطل���ب الرئيس كلينت���ون ليضاف
إلى صيغ���ة القانون مادة تس���مح
للرئيس بتأجيل نقل الس���فارة ،في
كل نصف سنة ،العتبارات أمنية.
ّ
ف���ي العام  ،1999مل الس���ناتوران
كي���ل (جمه���وري) وليبرم���ان
(ديمقراط���ي) ،من تأجي���ل تنفيذ
القان���ون ،وتقدما بمش���روع قانون
مع���دل دون تأجي���ل رئاس���ي ،ومع
تقليص بحج���م  100ملي���ون دوالر
م���ن ميزانية الس���فارات في العالم
إذا ما استمر التأجيل .ولكن رئيس
الوزراء في حينه ،أيهود باراك ،طلب
من الس���ناتورين االس���تجابة لطلب
كلينتون وش���طب مشروع القانون –
الذي نال بالمناس���بة تأييد  84من
أصل  100سناتور – لئال يمس ذلك
بالمسيرة السلمية.
ه���ل رئي���س ال���وزراء ،بنيامي���ن
نتنياه���و ،الذي يس���تخدم موقف
الرئي���س ،دونال���د ترام���ب ،ونائبه
بين���س اإليجاب���ي واالس���تثنائي
م���ن الدول���ة اليهودي���ة والدي���ن
اليه���ودي ،وال يضحي بالقدس على
مذبح "المسيرة الس���لمية" والراحة
اللحظي���ة؟ هل يش���جع ترامب على
تنفي���ذ تعه���ده المعل���ن بنق���ل
السفارة إلى القدس؟
إن ع���دم نق���ل الس���فارة يفس���ر
كاستسالم أميركي للضغط العربي،
الخوف من اإلرهاب اإلسالمي وتبني
االنبطاح األوروبي ،ف���ي ظل التآكل
بص���ورة ال���ردع األميرك���ي ،والذي
هو ح���رج لألمن القوم���ي األميركي
والستقرار العالم.
أم���ا المصالح���ة ،التن���ازالت،
واالستس�ل�ام للضغط فتس���تدعي
"اإلرهاب" ،مثلم���ا تعلمنا من نتائج
تأيي���د الواليات المتحدة آليات الله
ف���ي  ،1979م���ن اعت���راف الواليات
المتح���دة بـ م.ت.ف ف���ي  ،1985من
اتفاق أوس���لو في  1993ومن اقتالع
المس���توطنات من "غ���وش قطيف"
بفك االرتباط في  .2005وبالمقابل،
ف���إن الفيتو األميركي على ش���جب
المس���توطنات ف���ي مجل���س األمن
باألمم المتحدة في  2011لم يؤد إلى
موجة "اإلرهاب".
إن ع���دم نقل الس���فارة إلى غرب
القدس س���يلزم الع���رب بااللتفاف
على الوالي���ات المتحدة من الجانب
المتط���رف فيضيف���ون بذلك عائقًا
آخ���ر ف���ي الطري���ق إل���ى الس�ل�ام.
ّ
سيعبر
وبالمقابل ،فإن نقل السفارة
ع���ن الفك���رة األميركية ،م���ن 1620
وحتى اليوم ،والتي ترى في القدس
مصدر إلهام أخالقي وديني يمثله
خمس���ون مدينة وبلدة في الواليات
المتح���دة تس���مى "Jerusalemو
( "Salemس���الم هو االسم األصلي
للقدس).
إن نق���ل الس���فارة إل���ى القدس
ّ
س���يعبر ع���ن تصمي���م ترامب على
االمتناع عن أخطاء أسالفه ومواصلة
الس���ير ضد التيار ،وعدم االنجراف
فيه.

عن "إسرائيل اليوم".
*سفير متقاعد.

هك���ذا ،إذا كانت إس���رائيل اليمينية وحكومتها الراديكالية س���ترى في
االعتراف بالقدس هدية فهي س���تدرك أن ه���ذه الهدية نهمة حتى لو لم
تصل الفاتورة حاال.
بالنس���بة لمواطني إس���رائيل ،االعتراف بالقدس لن يغير أي شيء ،فهي
بش���كل تلقائي تعتبر عاصمة الدولة حت���ى دون اعتراف الواليات المتحدة،
ولك���ن لو كنت أح���د رجال اليمين لكنت أتوس���ل لترام���ب أن يترك القدس
وشأنها ،ألن الثمن الذي سيكون مقترنا باالعتراف بها ال يستحق ذلك.
إذا كان صديقا حقيقيا إلسرائيل ،فليتمسك بالموقف األميركي التقليدي
المتفرج ،وأن ال يثير العاصفة.
هذا ه���و الموقف الذي يحبه اليمين من كل رئي���س أميركي ،أن ال يفرض
علينا الدفع مقابل هذه الرشوة التي تسمى االعتراف بالقدس.
ف���ي المقابل ،القدس تس���تحق االعت���راف األميركي والدول���ي كعاصمة
إلس���رائيل ،فهي تمثل لب الصراع اإلسرائيلي الداخلي ،وهي مقسمة ليس
فقط بين العرب واليهود ،بل أيضا بين اليهود فيما بينهم ،بين المتدينين
والعلمانيين ،بين اليمين واليسار ،بين حكومة منقطعة وبين جمهور محبط،
بين سحق القيم وحقوق اإلنسان وبين الليبرالية ،ال يوجد شعار أكثر وضوحا
من القدس لالتكاء عليه من قبل الدولة اليهودية.

ّ
ترامب يمهد الطريق النتفاضة ثالثة

مصلحة أميركية
بقلم :يورام أتينغر*

ترامب سيقرر وإسرائيل ستقوم بجمع الشظايا.
َ
عالم هذه الضجة بالضبط؟ هل على مدى عش���رات الس���نين التي لم يتم
فيها االعتراف بالقدس عاصمة إلسرائيل نجح أحد ما في حل النزاع؟ هل كان
هناك أي رئيس أميركي اقترح اعترافا بالقدس مقابل انس���حاب إسرائيلي
من "المناطق" ،أو حتى فقط مقابل وقف البناء في المستوطنات؟ إطالقا.
اذًا ،ليعت���رف دون خ���وف بالقدس عاصمة إلس���رائيل .هذا س���يكون أحد
القرارات المهمة في العالقة بين إسرائيل والواليات المتحدة وكل العالم.
س���يتم اإلثبات أخيرا أن الواليات المتحدة بالفعل تس���تطيع أن تقرر بدل
الدول المتورطة في النزاع ،ولينفجر العالم.
هذا هو أس���لوب ترامب الكالس���يكي .ولكن من المهم أن نذكر أن الرئيس
الذي يتبول عكس اتجاه الرياح يمهد الطريق لكل رئيس أميركي س���يأتي
بعده ،ويريد التدخل في النزاع.
إذا كان ترامب يس���تطيع االس���تخفاف بالتقليد السياسي األميركي دون
أن يتض���رر ،فما الذي س���يمنع الرئيس الق���ادم (وحتى ترامب نفس���ه) أن
يتخذ المزيد من القرارات التي تغير السياس���ة ،مثال أن يفرض انسحابا من
"المناطق"؟.
االعت���راف بالقدس س���يمنح ترامب الحق ف���ي مطالبة إس���رائيل بالثمن
المتعارف عليه في صفقات كهذه ،فقد س���بق أن ق���ال إنه يتطلع إلى عقد
صفقة وليس لمنح هدايا بالمجان.

بقلم :آفي بوسكيال

عن "هآرتس"

بقلم :حيمي شليف
ظاهري���ًا ،القرار األميركي باالعتراف بالقدس عاصمة الس���رائيل و /أو نقل الس���فارة
األميركية اليها يش���كل انجازا سياس���يا كبيرا لحكومة اسرائيل؛ ألن هذا القرار يحطم
االجماع القائم منذ العام  ،1949وقد رفضت دول العالم اإلعالن االس���رائيلي عن القدس
عاصمة لدولة اسرائيل ،ورفضت االعتراف بها إلى حين التوصل إلى السالم.
رغم أن التفاصيل الدقيقة لالعالن الذي يتوقع أن يعلنه ترامب فيما يتعلق بخطواته
المقدس���ية غير واضحة بما يكفي ،فان قراره من المتوقع أن يعزز سيطرة اسرائيل في
القدس وتقليص احتمال تقسيمها في أي يوم.
الس���ؤال هو بأي ثمن؟ القرار من ش���أنه أن يدفن األمل الضعيف لحدوث انطالقة في
العملية الس���لمية ،ويمكن لهذا القرار اش���عال حريق محل���ي واقليمي يضر بالمصالح
األميركية واالسرائيلية في الشرق االوسط.
وهذا القرار س���يمنح ايران الذريعة إلثارة وتحري���ض الرأي العام العربي ضد الزعماء
الع���رب ،وهذا القرار من ش���أنه أن ي���ؤدي إلى اندالع اعمال عنف تضعضع مؤسس���ات
السلطة ،التي استثمرت الكثير في تطوير عالقاتها مع ترامب .هذا القرار من شأنه أن
يسفك دماء الكثيرين.
يمكن االفتراض أن ترامب لم يس���مع في أي يوم عن "أس���اس وجودنا" ،وهو التعبير
الذي اتخذه نتنياهو من اجل تبرير قراره احادي الجانب بفتح نفق "الهيكل".
 17جنديا اسرائيليا وحوالى  100فلسطيني قتلوا في االحتجاج الذي اندلع ،وتضررت
مكانة نتنياهو جدا .علمت هذه الحادثة نتنياهو درسا يحمله معه ،أو على األقل حمله
حتى اآلن :ال تلعب مع القدس ،فهي ستقوم بعضك في المقابل.
التغيير الخطير في السياس���ة األميركية بالتأكيد س���يمنح نتنياهو نقاطا في الرأي
العام اإلسرائيلي ،وال سيما اليميني ،وهذه هدية ليست بسيطة في الوقت الذي يهبط
فيه في االستطالعات وهو متورط حتى عنقه في التحقيقات.
ف���ي تناولهم لموضوع القدس فان إس���رائيليين كثيرين نظ���روا إلى عدم االعتراف
بغرب القدس ،على األقل كإجحاف بارز.
ولي���س مثل البراغماتية لحزب العمل الذي أيد ما يس���مى طريق���ة دونم هنا ودونم
هناك ،فان اليمين التنقيحي كان عاش���قا منذ األزل للخطابات ،التصريحات ،والهدايا،
وبوادر حسن النية الرمزية.
كان���ت االقوال دائما بالنس���بة له ج���زءا ال يتجزأ من االفعال ،واحيانا كانت تش���كل البديل
المرغوب فيه ،ولكن الرأي العام متقلب .اذا اندلعت اعمال عنف وكلفت حياة بشر ،فان مبادرة
ترامب ومحاولة نتنياهو تشجيعها ربما تعمل ضدهم مثل البومرينغ .هناك حدود ربما لعدد
الضحاي���ا الذي يمكن اعتباره مب���ررا مقابل تصريح في نهاية االمر لن يغير أي ش���يء .إن رد
معظم يهود الواليات المتحدة س���يكون اكثر تعقيدا .من جهة ،مؤيدو اسرائيل في الجالية
اليهودية وضعوا القدس على رأس اولوياتهم ،اكثر من المقبول لدى اخوتهم االسرائيليين.
بس���بب هذا فان معظم المرشحين للرئاس���ة تعهدوا بنقل السفارة ،رغم أنهم عرفوا
كيفية التمييز بين البالغة الكالمية المستخدمة للحملة االنتخابية وبين إدارة سياسة
خارجية عقالنية.
ولك���ن يهود الوالي���ات المتحدة أيض���ا يحتقرون ترام���ب أكثر من اإلس���رائيليين،
وس���يعانون اآلن من التنافر المعرف���ي في محاولة المالءمة بين تجس���د حلمهم وبين

عن "إسرائيل اليوم"

مشكلة إسرائيل ويهود الشتات
بقلم :اوري افنيري
السفارة األميركية في تل أبيب.

ّ
حقيقة أن ترامب المكروه بالتحديد هو الذي مكن من ذلك.
أغلبي���ة زعماء العالم يضغطون عل���ى ترامب من اجل االمتناع
عن القيام بهذه الخطوة التي ستشعل المنطقة .فهم يخشون
من أن تغيي���ر الوضع الراهن في القدس يمك���ن أن يجبي ثمنا
باهظا من المنطقة.
االصدقاء الجدد لترامب في الشرق االوسط – على رأسهم االردن
والسعودية اللتان تعتبران أن لهما عالقة خاصة بالقدس  -حذرتا
ترامب ،أول من أمس ،من التداعيات المتوقعة .اذا قرر تجاهل رأي
هذه الدول والمضي قدما فان لذلك سببين اساسيين.
الس���بب االول ه���و أن ترام���ب خض���ع للضغط من قب���ل مؤيديه
االفغنلس���تيين وه���و يدفع الثم���ن من اجل الحف���اظ على والئهم.
ه���ؤالء يمكنهم اآلن تصوي���ره كأداة للخالق عل���ى االرض من اجل
تبرير دعمهم للرئيس ،الذي يمثل نقيض ما يدعون اليه .متبرعون
كثيرون مثل ش���لدون ادلسون س���اهموا بنصيبهم ايضا بالتأكيد،
وبالمساعدة السخية لسفير اسرائيل لليمين األميركي المهووس،
رون ديرمر ،ونظيره دافيد فريدمان ،سفير المستوطنين في القدس.
الس���بب الثاني هو أن ترامب يتجاهل اشارات التحذير ،خالفا
ألغلبية السياس���يين ،وهو ال يرد بصورة جي���دة على االدعاءات
المنطقية والتبريرات المقنعة .وهو يس���تمتع باثارة المشاكل
والتنكيل بالسياسيين والدبلوماس���يين ،وهذه صفة سبق لها

أن أحدثت ش���رخا بين واش���نطن وحلفائها المخلصين في غرب
اوروبا .ومثل فضائح اخرى مرتبطة به ،فان ترامب يثير ضجة في
القدس ،في االساس ألنه يستطيع.
الس���يناريو المتفائل ه���و أنه بعد اخالالت مح���دودة للنظام
فان النظام س���يعود الى ما كان عليه وسيخرج نتنياهو وترامب
م���ن هذه القضي���ة بضحكة متعجرف���ة تقول" :لق���د قلنا لكم".
السيناريو المتش���ائم هو أن االعالن عن نقل السفارة األميركية
سيثير غضب الفلسطينيين الذي سيحرر االحباط وأسبابا اخرى
للغضب تراكمت في السنوات االخيرة.
وهكذا س���يتم تمهيد الطريق النتفاضة ثالثة ،بكل ما يعنيه
ذلك .إن تطورا كهذا س���يعرض للخطر اس���تمرار بقاء الس���لطة
الفلسطينية .الس���يناريو االسوأ هو أن العنف سيمتد بتشجيع
ايران ايضا الى العواصم العربية وس���يمس باالنظمة المعتدلة
كما يبدو ،التي تعني ترامب جدا.
الرأي العام في اس���رائيل يتوق إلى االعت���راف بالقدس ،لكن
إذا كان الثمن اعماال دموية وعدم اس���تقرار اقليمي وراديكالية
فلسطينية ونجاحا دعائيا اليران ،عندها سيكون الرد الصهيوني
المناسب هو القول لترامب" :ال تصنع لنا معروفا".

عن "هآرتس"

األقصى كلمة السر التي توحد الفلسطينيين
بقلم :اليكس فيشمان
يكرر هذا الفيلم نفس���ه منذ سنين :أربع س���احات مواجهة محتملة:
القدس ،الضفة ،غزة و"عرب إس���رائيل" ،وثالثة أوضاع تدهور محتملة:
أعم���ال إخ�ل�ال جماهيرية بالنظام ،أعم���ال إخالل بالنظ���ام مع عمليات
"إرهاب" في القدس وخارجها والتدهور إلى مواجهة شاملة في الضفة
وفي قطاع غزة.
الجي���ش ،المخابرات ،والش���رطة تدربوا على هذه األوض���اع مرات عديدة
ال تنته���ي .ومثلما هي الح���ال دوما ،يبدأ ه���ذا بأيام غض���ب ،أعلنت عنه
ش���خصيات التنظيم من "فتح" قبل أيام ،ومن هنا كل شيء مفتوح ،فيما أن
النار الكبرى ستندلع بعد الصلوات في المساجد يوم الجمعة ،واألمر الوحيد
الذي يتغير في هذا السيناريو هو عدد القتلى والجرحى في الطرفين.
في المواجهة الحالية ،حول إمكانية أن ينقل األميركيون السفارة إلى
القدس أو يعترفوا بها كعاصمة اسرائيل ،يوجد السرائيل تفوق صغير.
اضطراب���ات البوابات االلكترونية في تموز من هذا العام كش���فت امام
محافل االمن القوى المحركة لالضطرابات في القدس ،والتي تقف هذه
المرة ايضا في مركز المواجهة.
ي���دور الحدي���ث عن القيادة الديني���ة في المدينة ،تل���ك التي تقود
الشارع ،والتي اخضعت اسرائيل في قضية البوابات االلكترونية وحلت
عمليا محل القيادة السياسية التي ال تتواجد في القدس بسبب القيود
التي تفرضها عليها اسرائيل.

ه���ذه المرة ايضا ال ش���ك أن القيادة الدينية س���تقف على الرأس ،إذ
إن االزمة السياس���ية تلقت منذ االن وجها دينيا ،ويوم الجمعة الماضي
في المس���اجد حيث اطلق الدعاة الشعار القتالي :القدس اسالمية هي
البداية وهي النهاية في كل تسوية.
كما أن "حماس" ،التي تثير الخواطر هذه األيام على خلفية احتفاالت
الثالثي���ن لتأسيس���ها وكذا أبو م���ازن الذي يعيش أزم���ة عميقة حيال
االدارة االميركي���ة ،يحاوالن قي���ادة المواجهة الوطنية إلى المس���توى
الديني والى المس بالحرم.
فاالقص���ى ه���و كلمة الس���ر الت���ي توحد الصف���وف ف���ي المجتمع
الفلس���طيني .من ناحيتهم فان الس���فارة االميركية في القدس ليست
قرارا سياسيا ،بل هذه سيطرة صليبية على االقصى.
مرتين عاقبت ادارة ترامب ابو مازن في االيام االخيرة :مرة حين مددت
إذن االقامة للممثلية الفلس���طينية في واش���نطن لثالثة اش���هر فقط
وليس لس���تة اش���هر ،وفي المرة الثانية حين طرحت الخطة االميركية
لالعتراف بالقدس عاصمة السرائيل.
ام���ا مهمة الجنرال ماجد ف���رج ،رئيس المخابرات الفلس���طينية ،الى
واشنطن ،هذا االسبوع ،فقد فشلت بحيث لم يتبق البو مازن غير السماح
للشارع بالحديث.
فض�ل�ا عن ذلك ،من���ذ اآلن يتحدثون في الس���لطة الفلس���طينية عن
تلطيف ح���دة المواقف مع "حماس" في مواضي���ع االمن والتي هي من
ناحية اسرائيل خط أحمر.

ومن ناحي���ة "حماس" فان المواجهة العنيفة يمكنها أن تنس���ي من
قلب الجمهور الغزي المحبط فشل محادثات المصالحة مع "فتح".
ولكن في هذه القصة يوجد ايضا عامل مثير ،يصب كميات كبيرة من
المال إلى اللهيب ،اال وهي الممثليات التركية في اس���رائيل .فالرئيس
اردوغان ال يواصل فقط استضافة قيادة "حماس" العسكرية في الضفة
في اسطنبول بل يهدد ايضا بقطع العالقات مع اسرائيل اذا ما اعترفت
الوالي���ات المتحدة بالقدس عاصمة لها .وبالتوازي ،ودون أن يتش���وش،
فان���ه يحتفظ في القدس بمؤسس���ات كل غايتها ه���و تعزيز "اإلخوان
المسلمين" في المدينة.
تح���ت غطاء منظم���ات خيرية خاص���ة تعمل في ش���رق القدس عدة
منظمات تركية أبرزها "القنديل" المتماثلة مع منظة " "IHHالتي ذكرت
في سفينة مرمرة ومنظمة "ميرسيسيس" التي تعرض نفسها كمنظمة
خاصة ولكنها ممولة حكوميا.
ف���ـ "القنديل" مثال تدع���م ماليا منظمة المرابطي���ن التي اخرجت عن
القان���ون في اس���رائيل .وفي اضطراب���ات البواب���ات االلكترونية نقلت
"القنديل" االموال واالغذية للمشاغبين.
أما "ميرسيسيس" فترتبط ضمن امور اخرى بنشاط الحركة االسالمية
الشمالية في اسرائيل ،واس���رائيل ال تريد التورط مع السلطان التركي،
حيث ال تتجرأ على لمس هاتين الحركتين.

عن "يديعوت"

اعتراف ترامب ..فرصة لتحقيق السالم
بقلم :حاييم شاين
قبل بضعة أيام م���ن االنتخابات في الواليات المتحدة ،عقدت بالبلدة
القديم���ة في القدس ندوة للحزب الجمهوري .ومن الش���رفة التي تمت
فيها المناسبة كان يطل الحرم والحائط الغربي .ورقصت أشعة الشمس
األخي���رة على حجارة القدس في رقصة ثنائية .وكانت أقدام إس���رائيل
والوالي���ات المتحدة تتحرك في الريح تالطف الواحدة األخرى .عش���رات
محطات التلفاز بثت المناس���بة في كل أرجاء الواليات المتحدة .وعندما
س���معت تهنئة دونالد ترامب المس���جلة والتزامه بالش���عب اليهودي
ودولة إسرائيل شعرت بس���مو الروح وأملت بأن ينتصر في االنتخابات،
مثلما حصل األمر .فبعد مرارات براك أوباما حان وقت الحلوى.
اآلن ،حسب المنش���ورات المتزايدة في وسائل اإلعالم ،يوشك ترامب
أن يعلن اعتراف الواليات المتحدة بالقدس عاصمة إلس���رائيل ،بل ربما
أصدار التعليمات لالستعداد لنقل السفارة من تل أبيب .وتنتهي بذلك
مهزلة عدم وجود السفارة في عاصمة الدولة.

من المتوقع أن يعل���ن الرئيس ترامب اليوم (أمس) االعتراف بالقدس عاصمة
إلس���رائيل .يتعلق األمر بتعهد طرحه ترامب في حملته االنتخابية ،أما المعنى
العملي المتوقع فهو أن ينقل في وقت ما الس���فارة األميركية من تل أبيب إلى
القدس.
سأبدأ القول ،من أجل تهدئة كل من يقفزون ،أن القدس هي عاصمة إسرائيل.
خالفًا لحكومة إس���رائيل ال أنتظر اعتراف الواليات المتحدة من أجل أن تعترف
بالقدس كعاصمة لي .أيضًا دولة إسرائيل لن تنتظر ،وقامت بسن قانون أساس:
القدس عاصمة إسرائيل منذ .1980
بالش���كل ذاته ،أنا أيض���ًا ال أحتاج االعتراف من قبل الس���لطة الفلس���طينية
بإسرائيل كدولة للشعب اليهودي شرطًا للبدء في المفاوضات السياسية .أعترف
بإس���رائيل كدولة للش���عب اليهودي ،س���واء مع أو دون اعتراف الفلسطينيين،
وأعت���رف بالقدس عاصمة أيضًا دون اعتراف أميركي .هل تعتقدون أن الواليات
المتحدة تنتظر اعتراف دولة أخرى بواش���نطن دي سي عاصمة لها؟ ربما الروس
ينتظرون المصادقة على أن عاصمتهم هي موسكو؟ ال ،وألف ال.
حكومات اليمين بالذات تش���كك بمزايا إسرائيل ومكانة عاصمتها ،بانتظارها
الم���رة تلو األخرى االعت���راف الخارجي .إلى هذه الدرجة ال يث���ق اليمين بدولته
وعاصمت���ه ،حيث يتوق ممثلوه إلى االعتراف الخارج���ي بدولتنا .في المقابل ،ال
يحص���ل اليمين على االعت���راف الدولي .وأنا أقصد ح���دود الدولة المعترف بها
في العالم ،حدود  ،1967التي على أساس���ها ستجري أي مفاوضات مستقبلية مع
الفلسطينيين .فلماذا االعتراف الدولي أقل أهمية بالنسبة لليمين؟
ح���دود  ،1967ه���ل جنن���ت؟ هل تري���د أن تقس���م القدس؟ ولكن الس���يطرة
اإلس���رائيلية على األحياء العربية في ش���رق القدس هي زائ���دة وغير منطقية.
ليس اليس���ار هو الذي يقسم القدس ،بل بالذات وزير الشتات بينيت ،المسؤول
ضمن أمور أخرى عن العالقة مع يهود الواليات المتحدة ،والوزير إلكين الذي في
توقيت صدفي قبل وقت قصير من اإلعالن عن التصريح العتيد للرئيس ترامب،
أعلن أنهما يشجعان استثناء مخيم شعفاط وكفر عقب من حدود بلدية القدس.
ما س���معتموه صحيح ،حدود منطق���ة القدس ،المنصوص عليها في قانون األس���اس،
م���ن المتوقع أن تتغير برعاية الحكومة األكثر يمينية التي كانت في إس���رائيل .تخيلوا
الص���راخ الصادر من مقاعد أحزاب اليمين لو أن حكومة يس���ارية كانت س���تقوم بخطوة
مش���ابهة .أنتظر اليوم الذي س���تقوم فيه حكومة يسارية برسم حدود واضحة إلسرائيل
إلى جانب دولة فلسطينية ،وتزيل الشكوك نهائيًا من رأس كل المتشككين في اليمين.
ال أعرف إذا كانت الس���فارة األميركية س���تنقل إلى القدس أم ال .من الظروف
المجتمع���ة باإلمكان أن نعط���ي تقديرًا غريب���ًا بأن رئيس إس���رائيل والرئيس
األميرك���ي الغارقي���ن حتى العنق ف���ي التحقيقات والوضع الجيوسياس���ي في
المنطقة يفلت من بين أصابعهما ،سيقومان باستخدام سياسي تهكمي لتوق
الشعب اليهودي الكبير لعاصمته في إسرائيل وفي الواليات المتحدة.

لقد توج الش���عب اليه���ودي الق���دس عاصمته الخال���دة حتى حين
كانت قارة أميركا قفراء .داود الملك وأنبياء إس���رائيل خلقوا فيها تراثًا
ً
روحانيًا هائال قبل ألفي س���نة من تبني الدس���تور األميركي بعضًا من
المبادئ التي وجدت تعبيراتها في كتبنا المقدسة .القدس هي عاصمة
إسرائيل مع أو دون اعتراف األمم.
وم����ع ذلك ،هناك أهمية سياس����ية كبيرة لبيان ترام����ب ،وأنا واثق بأنه
في أعق����اب الوالي����ات المتحدة ستس����ير دول أخرى .أما ال����دول العربية،
الفلسطينيون" ،عرب إسرائيل" ،إيران ،ومنظمات "اإلرهاب" فتحاول فرض
الرعب على الواليات المتحدة وإسرائيل .ومنذ ثالثة أيام وهم يطلقون بال
انقطاع توقعات اآلخرة لليوم التالي على اإلعالن ،وكأن نهاية العالم باتت
ُ
هنا .فسيف اإلسالم أخرج من عمده وهم يلوحون به في كل صوب.
أملي ب���أال يخاف الرئيس ترامب ،الذي س���بق أن أثب���ت تصميمًا في
مواضيع أخ���رى ،وأن يفي بوعده االنتخابي لماليي���ن المقترعين الذين
أيدوه أيضًا على خلفي���ة تصريحاته في موضوع القدس .وبالفعل ،حان
الوقت ليكف الغ���رب عن الخوف من التهدي���دات العابثة .فمن يخاف

يستدعي مزيدًا من "اإلرهاب".
بخالف الميل الذي يعرض في وسائل اإلعالم ،ال شك عندي بأن قرار ترامب
يمكن أن يس���اعد في تقدم مسيرة الس�ل�ام بين إسرائيل والفلسطينيين.
والس���بب األس���اس في أنه ال توجد مس���يرة س���لمية هو أن الفلسطينيين
وش���ركاءهم مقتنع���ون بأن اليهود ه���م صليبيون في وطنه���م ،مقيمون
مؤقتون يبحثون عن ملجأ يمكن طردهم إلى خلف الخط األزرق .طالما توجد
دول ومنظمات في العالم تعطي إس���نادًا ألحالم الفلسطينيين الكاذبة ،فال
يوجد لهم أي حافز للوصول إلى تس���وية مع إس���رائيل .ودعم أوباما ووزارة
الخارجية للفلسطينيين شدد فقط من موقفهم وأبعد السالم.
إن موقف ترامب الحازم في موض���وع القدس ،على خلفية التغييرات
الجغرافية السياسية الجارية في منطقتنا ،كفيل بإقناع الفلسطينيين
بالحوار مع إسرائيل .والتجارب لتقدم السالم من خالل ممارسة الضغط
غير النزيه على إسرائيل فشلت ،وحان اآلن الوقت لتجربة طريق مختلفة.
السالم ليس على األبواب ،ولكن قرار ترامب يخلق فتحة للسالم.

عن "إسرائيل اليوم"

الصهيوني���ة معتقد الس���امي ،وهكذا كانت دائمًا .األب المؤس���س هرتس���ل ،وهو
كاتب نمس���اوي ،كتب عددًا من القصص ذات التوجه الالسامي البارز ،وال يعلمون هذه
القصص في إسرائيل.
حسب رأي هرتسل لم تكن الصهيونية فقط حركة لنقل اشخاص من بالد الى اخرى،
بل ايضا وس���يلة لتحويل اليهود المساكين في الش���تات إلى بشر يعتدون بأنفسهم
ويعملون في ارضهم.
س���افر هرتسل الى روس���يا القناع الزعماء الالس���اميين فيها ،منظمي المذابح ،بدعم
برنامجه ،وتعهد لهم باخراج اليهود من روسيا.
أحد المكونات االساسية لاليديولوجيا الصهيونية كان أنه فقط في الدولة اليهودية
المستقبلية يستطيع اليهود أن يرفعوا قاماتهم وأن يعيشوا حياة طبيعية.
كان الشعار "قلب الهرم االجتماعي" – أي ،يجب وضع الهرم على قاعدة عمال وفالحين
بدل الصرافين واصحاب البنوك.
ُ
عندما كنت طالبا في المدرسة في فلسطين – "أرض إسرائيل" في فترة االنتداب ،كل
ما تعلمناه كان متبال باالحتقار العميق ليهود الشتات ،الذين فضلوا البقاء في الشتات.
كان م���ن الواضح أنهم أقل منا في كل المجاالت ،وكانت الذروة في بداية االربعينيات
من قبل مجموعة صغيرة حظيت بلقب "الكنعانيين".
لقد أعلنوا أننا نش���كل أمة "عبرية" جديدة ،ليس لها أي صلة مع اليهود في أي مكان
آخر .عندما تمت معرفة أبعاد الكارثة الفظيعة تالشت هذه االصوات ،لكن ليس تماما.
الالس���اميون م���ن ناحيتهم فضلوا دائم���ا الصهاينة على اليه���ود اآلخرين .ادولف
ايخم���ان قال ،كما هو مع���روف ،إنه يفضل التف���اوض مع الصهاينة ،ألنهم "اس���اس
بيولوجي" أفضل من اليهود اآلخرين.
ايض���ا اآلن من يكرهون اليهود في كل مكان يصفقون لدولة اس���رائيل ،كدليل على
أنهم ليس���وا الس���اميين اطالقا .ثمة دبلوماس���يون اس���رائيليون ال يرفضون امكانية
استغالل هذا الدعم ،وهم يحبون اليمين المتطرف.
لم يعق هذا االمر في أي يوم دولة اس���رائيل في اس���تغالل دعم اليهود في العالم.
ف���ي حينه انتش���رت نكت���ة تقول إن الله قس���م خيرات���ه بصورة عادل���ة ،بين العرب
واالسرائيليين .أعطى النفط للعرب وأعطى اسرائيل يهود أميركا.
عندما قامت دولة اس���رائيل ،كانت الدولة تحتاج بشكل كبير الى االموال لشراء الخبز
للشهر القادم ،هكذا ببساطة.
رئي���س الحكومة ،دافيد بن غوريون ،تم إقناعه بالس���فر إلى أميركا من أجل الس���عي
وراء المال اليهودي هناك ،لكن ثارت مش���كلة :بن غوريون كان صهيونيا خالصا ،لذلك
كان من المتوقع أن يقوم باقناع اليهود بترك كل ش���يء والهجرة الى البالد .مساعدوه
عمل���وا الكثير من اجل اقناعه بعدم طرح كلمة هج���رة اطالقا .بقيت هذه العالقة حتى
اآلن ،اليهود يحتقرون سرًا يهود أميركا الذين يفضلون اللقمة الطرية على حياة العزة
واالستقامة في دولة اليهود ،لكنهم يطالبون بدعمهم السياسي غير المحدود.
اغلبية المنظمات اليهودية في الواليات المتحدة تقدم هذا الدعم حقا .يوجد لديها
قوة كبيرة في واش���نطن ،ويعتبر "االيباك" ،اللوبي الصهيوني ،اللوبي الثاني في قوته
بعد لوبي السالح.
لسوء الحظ ،العالقات المتبادلة بين دولة اسرائيل ويهود أميركا تجلب المشكلة تلو
االخ���رى ،حيث ل���م يعد باالمكان اخفاؤها .االندالع االخير لهذه المش���اكل جاء من قبل
نائبة وزير الخارجية ،تس���يبي حوطوبلي ،التي هاجمت يهود أميركا بصورة خبيثة في
مقابلة أجريت معها .ضمن اقوالها ،أدانت حقيقة أن يهود أميركا ال يرس���لون أبناءهم
إل���ى الجيش األميركي .ونتيجة ذل���ك ،زعمت أن هؤالء اليهود غير مس���تعدين لفهم
االسرائيليين الذين يخوض ابناؤهم الجنود الحرب كل يوم.
ه���ذا إلقاء لتهمة قديم���ة ،أذكر أنني ش���اهدت ذات مرة منش���ورا ألقي في الحرب
العالمي���ة الثانية من قبل طائرات نازية على خطوط الجيش األميركي في فرنس���ا .وقد
ظهر فيه يهودي س���مين له أنف معقوف ويدخن الس���يجار ويداع���ب امرأة أميركية
ش���قراء" .في الوقت الذي تس���فك فيه دمك في اوروبا ،اآلن يق���وم اليهودي باغتصاب
زوجتك في البيت" ،كتب في المنشور.
ُ
كما هو مع���روف ،ألغ���ي التجنيد االجباري ف���ي أميركا منذ فترة .يتش���كل الجيش
األميركي اليوم من متطوعين من الطبقة الفقيرة .اليهود ال ينتمون لهذه الطبقة.
إن اته���ام حوطوبل���ي هراء محض .لقد تم���ت ادانتها من قبل الجمي���ع ،لكن لم تتم
إقالتها .ايضا اآلن هي مسؤولة عن كل الدبلوماسيين االسرائيليين في العالم.
هذه الحادثة واحدة من عدد من المش���اكل في العالقة بين الجاليتين ،لكن المشكلة
االساس���ية هي أن كل منظومة العالقات بين االسرائيليين وبين يهود الشتات ترتكز
عل���ى كذبة ،االدعاء بأنهم ينتمون للش���عب ذاته ،لكن الواقع فص���ل بينهما منذ زمن
طويل ،الواقع الحقيقي هو أن "اليهود" في اس���رائيل ه���م أمة جديدة خلقت من قبل
الواق���ع الروحي ،الجيوغراف���ي ،واالجتماعي في البالد الجدي���دة – مثلما أن األميركيين
مختلفون عن البريطانيين والبريطانيين مختلفون عن االس���تراليين .يوجد لهم مشاعر
قومية من االنتماء المتبادل ،تراث متشابه ،وعالقات عائلية .ولكنهم مختلفون.
كلما سارع الطرفان إلى االعتراف بذلك رسميا كان افضل .اليهود في أميركا يمكنهم
دعم اس���رائيل (مثل االيرلنديين األميركيي���ن الذين يدعمون ايرلن���دا) ،لكنهم غير
مطالبين بالوالء لدولة اسرائيل ،وغير ملزمين بدفع الضرائب لنا.
دولة اسرائيل من ناحيتها تستطيع أن تساعد اليهود المحتاجين في كل مكان ،والسماح
لهم باالنضمام اليها .أهال وسهال .ولكن نحن ال ننتمي لألمة ذاتها .نحن هنا في اسرائيل
نش���كل أمة تتكون من مواطني اسرائيل .اليهود في أميركا وفي كل العالم ينتمون لألمم
ف���ي بالدهم ،وأيضا للطائفة اليهودية العرقية – الدينية العالمية .بنيامين نتنياهو كان
يريد أن يتشبه بالملكة فيكتوريا ،التي كانت "ملكة بريطانيا وقيصرة الهند" ،هو يريد أن
يكون ملكا وقيصرا – ملك اسرائيل وقيصر اليهود .وهو ليس كذلك.
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