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الحدث

حاوره
وليد شرارة
محمد بلوط

يقفز إلى الواجهة كتاب رشيد الخالدي األخير «عرابو الخداع» عن الرعاية األميركية المخادعة لعملية التسوية منذ نصف
قرن .وجاهة العودة تكمن في التأتأة التي أصابت الكالم العربي الرسمي الذي ال يجد ما يقوله في خديعة الوسيط
تبخر «نزاهته» .ورشيد الخالدي نموذج معاصر للمثقف العضوي ،أي المثقف الملتزم
األميركي ،سوى إبداء األسى على ّ
قضية تحرر شعبه من االستعمار االستيطاني الصهيوني ،مع االحتفاظ بالمسافة النقدية الضرورية عند تحليل وتقييم
التطورات المرتبطة بالقضية أو أداء القوى الناطقة باسمها أو المدافعة عنها .الخالدي الذي لم يولد في مدينة أجداده
كرس كل عمله األكاديمي ومحاضراته في الجامعات ومراكز
القدس ،بل في نيويورك وفي عام النكبة (ّ ،)١٩٤٨

رشيد الخالدي
● ترامب ّيلبي رغبات حلفائه وقاعدته االنتخابية
ضم ربع الضفة
● القرار األميركي يتيح إلسرائيل ّ
● التقاطع بين السعودية وإسرائيل ليس جديدًا
ّ
من العنوان الذي يحتله رشيد الخالدي
في واشنطن ،يعاين الرجل عن قريب
النقاش الدائر اليوم ،بعد اعتراف دونالد
ترامب بالقدس عاصمة إلسرائيل .هل
اتخذ الرئيس األميركي قــراره وحيدًا،
أم أنــه جــزء من سياسة جديدة إلدارة
بالده ،لها عالقة ببناء تحالف إقليمي
ف ــي وجـ ــه إيـ ـ ـ ــران .ي ـس ـت ـعــن ال ـخ ــال ــدي
بـمـصـطـلـحــات عـلــم الـنـفــس ل ـشــرح ما
جرى في سياق اتخاذ هذا القرار« :هناك
نــوع مــن االنفصام داخــل هــذه اإلدارة،
ألن الرئيس منقطع كليًا ّ
عما يسمى
الدولة العميقة ،أي الجيش واملخابرات
الخارجية ،وبرأي هذا الفريق إن القرار
لم يكن ضروريًا .ال يعني ذلك ّأنه اتخذ
قراره منفردًا .بالعكس ،فهو يمثل تيارًا
قــويــا جــديـدًا فــي السياسة األميركية،
وهــو تـيــار صهيوني متشددّ ،
يتكون
م ــن ج ـن ــاح ــن :األول ي ـضــم املـتـمــولــن
الكبار ،أمثال شلدون إدلسون وحاييم
سابان ،والعديد من األثرياء الصهاينة
ال ــذي ــن ي ــدع ـم ــون الـ ـح ــزب ال ـج ـم ـهــوري
بشكل خ ــاص .أمــا الـتـيــار اآلخ ــر ،فهو

املسيحي اإلنجيلي الصهيوني الذي ال
تعوزه القوة وال الحضور في الواليات
الجنوبية .لعب هذان التياران دورًا مهمًا
ج ـدًا فــي تـكــويــن الـسـيــاســة األمـيــركـيــة
وتــوجـيـهـهــا مـنــذ ب ــداي ــة عـهــد الــرئـيــس
ّ
استردا حيويتهما
دونالد ترامب ،وقد
مع وصوله إلى البيت األبيض».
ي ـخ ـتــرق ه ـ ــذان الـ ـتـ ـي ــاران املــؤس ـســات
األم ـ ـيـ ــرك ـ ـيـ ــة مـ ـن ــذ زم ـ ـ ـ ــن ،وال ي ـم ـثــل
ح ـضــوره ـمــا ف ــي ع ـهــد ت ــرام ــب حــدثــا
ج ــدي ـدًا« ،ن ـعــم ،لـكــن ال ــدول ــة الـعـمـيـقــة ال
توافق على هذا القرار ،ألنها إذا كانت
تــريــد مــواجـهــة إي ــران مثلهما ،إال أنها
تــريــد أن تفعل ذلــك بطريقة مسؤولة،
وبــرأي ـهــا يـخــاطــر ق ــرار دون ــال ــد تــرامــب
وبنيامني نتنياهو ّ
بجر الواليات املتحدة
إلى مواجهة غير مسؤولة .لكن القرار
فــي النهاية يـعــود إلــى الــرئـيــس وحــده،
والدولة العميقة تخضع لسلطته».
ـأت هـ ــذا الـ ـق ــرار بـ ـن ـ ًـاء ع ـلــى طلب
ل ــم ي ـ ـ ِ
حكومة نتنياهو على ما يقوله جمهور
ك ـب ـي ــر مـ ــن امل ـح ـل ـل ــن ،بـ ــل جـ ـ ــاء ب ـن ـ ًـاء
عـلــى طـلــب مــؤيــدي ه ــذه الـحـكــومــة في

الــواليــات املتحدة ،وتـبــدو خلفيات هذا
القرار وأسبابه داخلية محضة .يقول
الخالدي« :صحيح ،وبعضها شخصي
بتأثير من جــارد كوشنير ،زوج ابنته
إيفانكا ،وديـفـيــد فــريــدمــان مستشار
حـمـلـتــه االن ـت ـخــاب ـيــة وس ـف ـيــره ف ــي تل
أب ـي ــب ،وج ـي ـســون غــريـنـبــات مبعوثه
إلى الشرق األوســط ،وهم أقــرب الناس
إليه ،وهناك امللياردير شلتون إدلسون
الذي دفع للحزب الجمهوري  ١٥مليون
دوالر ،وت ـ ـبـ ـ ّـرع بـ ـ ــ ١٠م ــاي ــن دوالر
لـتـمــويــل الـحـمـلــة االن ـت ـخــاب ـيــة لــدونــالــد
ت ــرام ــب .ت ــرام ــب ج ــاه ــز ،وه ــو ال يفقه
شيئًا من أمور العالم ،كوشنير جاهل،
محام اختصاصه إفالس
وغرينبالت
ٍ
الـشــركــات ،وفــريــدمــان ال يعرف شيئًا
عن العالم ،ومعظمهم يتبرع باملاليني
ل ـب ـن ــاء م ـس ـت ــوط ـن ــات .وهـ ــم مـجـمــوعــة
م ــن ال ـج ـهــاء بــال ـعــرب وب ـعــامل ـهــم ،هــذا
ُّ
الـقــرار اتخذ ألسباب داخلية فحسب،
وتنحصر دوافع ترامب بضمان إعادة
انتخابه وتعبئة قاعدته االنتخابيةّ ال
غير .وهناك من يقول إن الرجل توقف

ع ــن ك ــون ــه رئ ـي ـســا ل ـل ــوالي ــات امل ـت ـحــدة
لـيـصـبــح رئـيـســا لـقــاعــدتــه االنـتـخــابـيــة
فـحـســب ،الـتــي يلبي كــل طلباتها ،وال
يستمع ألي آراء مخالفة له».
وحتى لو كان البعد الشخصي قويًا في
قــرار ترامب ،لكن سيكون لهذا القرار
تـبـعــات كـبـيــرة عـلــى مستقبل الـقــدس
وعلى مصالح الواليات املتحدة والدولة
العميقة ،من أجهزة مخابرات ووزارة
دف ــاع ،والــدبـلــومــاسـيــون املـخـضــرمــون
في وزارة الخارجية يدركون مخاطره،
يـجـيــب ال ـخــالــدي ب ـ ّ
ـأن «ل ـل ـقــرار عــواقــب
خطرة ّ
تمس بالدرجة األولــى تحالفات
الــواليــات املتحدة فــي الـشــرق األوســط.
ال يوجد حليف عربي واحــد للواليات
املتحدة يرتاح لهذا الـقــرار .هــذا القرار
يحرج دول الخليج وملوكها وأمرائها،
ح ـتــى ال ـح ـكــومــة اإلســرائ ـي ـل ـيــة ليست
مرتاحة تمامًا لهذا القرار .هم سعداء به
ولكنه سيخلق لهم الكثير من املشاكل
فــي الــداخــل .هـ ّـبــة شعبية أو انتفاضة
ثالثة سيكون ذلك مشكلة كبيرة لهم.
الـتــأيـيــد الـشـعـبــي الـعــربــي واإلســامــي
مل ــواج ـه ــة قـ ـ ــرار تـ ــرامـ ــب ،ه ــو مـشـكـلــة
أي ـضــا .كــانــت جـهــودهــم الدبلوماسية
قبل اتـخــاذ ال ـقــرار تسير على أفضل

حول الرئيس ترامب
مجموعة من الجهالء
بالعرب وبعالمهم
ما يرام نحو تطبيع عالقاتهم مع الدول
العربية واإلســامـيــة ،وكانت العالقات
تتقدم مــع الـصــن والـهـنــد ّ
ودول آسيا
الــوسـطــى ،ومــن املــؤكــد أنـهــا ستصاب
اآلن بنكسة .املوقف األوروبي الرافض
للقرار يؤكد أن أوروبا لم تعد تنظر إلى
الواليات املتحدة كحليف يمكن الوثوق
به .هذا كان مهمًا لو وجد هناك عرب،
أي حكومات عربية تمثل آراء شعوبها

ً
بـ ــدال م ــن أن ت ـك ــون ع ــون ــا لــواشـنـطــن،
بوسعها أن تستغل هــذه الفجوة التي
فـتـحــت ب ــن ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة وأق ــرب
حلفائها».
فــي ق ــرار تــرامــب هـنــاك فــرصــة للشعب
الفلسطيني ،وللقضية الفلسطينية،
ومــؤيــدي هــذه القضية في العالم .ليس
ج ــديـ ـدًا أن ت ـق ــف أم ـي ــرك ــا إل ـ ــى جــانــب
إسرائيل ،لكن تتماهى معها في املوقف
م ــن الـقـضـيــة األهّ ـ ــم ،أي الـ ـق ــدس ،فـهــذا
جديد .الخالدي اطلع في أرشيف وزارة
الخارجية األميركية على وثائق كثيرة:
أميركية
«ك ــان ــت ه ـنــاك م ــذك ــرة تـفــاهــم
ّ
إســرائـيـلـيــة عـمــرهــا نـصــف ق ــرن ،وقــع
عليها هنري كيسنجر تتعهد بموجبها
ال ـ ــواليـ ـ ــات املـ ـتـ ـح ــدة إطـ ـ ـ ــاع حـلـيـفـهــا
اإلسرائيلي على كــل موقف أو اقتراح
قبل تقديمه إلــى الـعــرب .أمــا فــي العلن،
فهناك الـكــام ال ـفــارغ عــن دور أميركا
كــوسـيــط ال ــذي لــم يقبضه لــأســف إال
بعض البسطاء من العرب في السلطة
الفلسطينية والحكومات العربية».
األخـ ـ ـط ـ ــر ف ـ ــي االعـ ـ ـت ـ ــراف األمـ ـي ــرك ــي
بــالـقــدس لـيــس ضــم املــديـنــة ،بــل شطر
الـ ـضـ ـف ــة وف ـل ـس ـط ــن ك ـل ـه ــا ش ـطــريــن
واب ـت ــاع ـه ــا ،وف ــي ه ــذا امل ـج ــال يشير
امل ـ ــؤرخ الـفـلـسـطـيـنــي إل ــى ّأن «ال ـقــدس
ال ت ـت ـصــل ب ــامل ـق ــدس ــات ف ـح ـســب ،وال
بالرمزية التاريخية وحدها ،بل تتصل
في تصورات اإلسرائيليني وخرائطهم
لـضـ ّـم كــل املنطقة الـتــي تفصل املدينة
عـ ــن غ ـ ــور األردن .وه ـ ــي ت ـت ـع ـلــق إذًا
بالسيادة على الضفة الغربية ،وعلى
ال ـ ـح ـ ــدود .ف ـع ـن ــدم ــا ي ـع ـت ــرف دون ــال ــد
ت ــرام ــب بــال ـقــدس عــاصـمــة إلســرائ ـيــل،
ال يكتفي بإعطائها تأييدًا علنيًا في
القضية األهم ،بل ّ
يتفرع من ذلك أيضًا
االع ـتــراف بحق إســرائـيــل فــي التوسع
بــالـقــدس الـكـبــرى ،وض ــم مستوطنات
معاليه أدوميم ،وخان األحمر ،واملنطقة
«أ» ،أي كل تلك املنطقة املمتدة ما بني
الـلــد وأري ـحــا .نحن نتحدث عــن وسط
فلسطني ،وهذا يضع الواليات املتحدة

سفارة تركية في فلسطين قريبًا ...ونهاية أسبوع حاشدة شعبيًا
بعد أسبوع من اجتماعها «الطارئ» في القاهرة،
على خلفية إع ــان الــرئـيــس األمـيــركــي ،دونــالــد
ت ــرام ــب ،مــديـنــة ال ـق ــدس «عــاص ـمــة إلســرائ ـيــل»،
أعلنت جامعة ال ــدول العربية عــن تشكيل وفد
وزاري عــربــي مصغر معني بــالـتـصــدي للقرار
بيان أمس ،إن الوفد يتشكل
األميركي .وقالت في ٍ
مــن وزراء خــارجـيــة كــل مــن «األردن وفلسطني
ومصر والسعودية واملغرب واإلمــارات واألمني
ال ـع ــام لـلـجــامـعــة ال ـع ــرب ـي ــة» ،مــوض ـحــة أن دور
الوفد هو «التحرك على األصعدة الدبلوماسية
واإلع ــام ـي ــة م ــن أج ــل مــواج ـهــة اآلثـ ــار الـنــاشـئــة
والتبعات السلبية لقرار ترامب» .وأشار البيان
إلى أن أول اجتماع للوفد سيكون في العاصمة
األردنية ّ
عمان ،مطلع األسبوع املقبل.
مــن جــانـبــه ،أعـلــن الــرئـيــس الـتــركــي رج ــب طيب
أردوغــان أن بالده ستفتح قريبًا سفارة لها في
مؤتمر
«الـقــدس الـشــرقـيــة» .وقــال فــي كلمة ،فــي
ّ
لـ«حزب العدالة والتنمية» ،إنه «سبق أن أعلنا
أن ال ـق ــدس الـشــرقـيــة عــاصـمــة ل ــدول ــة فلسطني،
وحــالـيــا يمثل قنصليتنا الـعــامــة فيها سفير،
ولـكــن اق ـتــرب ال ـيــوم ال ــذي سنفتتح فـيــه بشكل
رسمي سفارة إلى جانب القنصلية».
على الصعيد الشعبي ،استمر األتراك بالتظاهر

تـنــديـدًا بــالـقــرار األمـيــركــي ،إذ ش ــارك اآلالف في
وقفة في العاصمة أنقرة ،نظمتها مجموعة من
هيئات املجتمع املدني والنقابات التركية.
أم ــا الــرئ ـيــس ال ـس ــودان ــي ،عـمــر الـبـشـيــر ،فأعلن
«استعداد شباب السودان للدفاع عن فلسطني»،
مـ ـج ــددًا ال ـتــأك ـي ــد ع ـلــى ع ــروب ــة م ــدي ـن ــة ال ـق ــدس
وإس ــامـ ـيـ ـتـ ـه ــا .وق ـ ـ ــال فـ ــي خـ ـط ــاب فـ ــي مــدي ـنــة
القولد (شمال) أمس ،إن «كل الشباب والفتيات
ف ــي ال ـ ـسـ ــودان ج ــاه ــزون ل ـل ــدف ــاع ع ــن الـقـضـيــة
الفلسطينية».
وفــي مصر ،وكــأول موقف داخــل املقر البرملاني
بعد أيــام مــن بيانات وانـتـقــادات مكتوبة لقرار
ال ــرئ ـي ــس األمـ ـي ــرك ــي ،ارت ـ ـ ــدى ن ـ ــواب م ـصــريــون
أوش ـحــة كـتــب عـلـيـهــا «ال ـق ــدس عــرب ـيــة» ،بينما
وص ــف رئـيــس املـجـلــس عـلــي عـبــد ال ـعــال الـقــرار
بأنه «أرعن».
ع ـ ــامل ـ ـي ـ ــا ،ت ـ ــواص ـ ـل ـ ــت امل ـ ـ ـس ـ ـ ـيـ ـ ــرات وال ـ ــوق ـ ـف ـ ــات
االحـتـجــاجـيــة أم ــام ال ـس ـفــارات األم ـيــرك ـيــة .ففي
عاصمة الواليات املتحدة نفسها ،تظاهر اآلالف
املنددين بقرار ترامب قرب البيت األبيض .ورفع
املـتـظــاهــرون علمًا فلسطينيًا ضخمًا وهتفوا
ّ
ضد الرئيس األميركي.
أم ــا فــي أنــدونـيـسـيــا ،فــاحـتـشــد حــوالــى  80ألــف

مــواطــن فــي العاصمة جــاكــرتــا ،احتجاجًا على
قــرار ترامب .ولليوم العاشر على التوالي ،دعا
املـتـظــاهــرون خــال االحـتـجــاجــات إلــى مقاطعة
املنتجات األميركية ،ردًا على القرار ،كما رفعوا
الف ـتــات ضــد أمـيــركــا وإســرائ ـيــل .وق ــال متحدث
ب ــاس ــم ش ــرط ــة ج ــاك ــرت ــا إن «امل ـح ـت ـجــن زح ـفــوا
م ـســافــة  3ك ـي ـلــوم ـتــرات م ــن ال ـحــدي ـقــة الــوطـنـيــة
ب ــاتـ ـج ــاه الـ ـسـ ـف ــارة األم ـ ـيـ ــرك ـ ـيـ ــة» ،ك ـم ــا ن ـشــرت
ال ـس ـل ـط ــات ن ـح ــو  20أل ـف ــا م ــن ال ـ ـقـ ــوات لـتــأمــن
التظاهرة.

أيضًا ،باكستان واصلت احتجاجها ،إذ تظاهر
آالف األشخاص أمس ،في مدينة كراتشي ،رفضًا
ل ـق ــرار الــرئ ـيــس األم ـي ــرك ــي .وف ــي ال ـه ـنــد ،تجمع
اآلالف مــن املـتـظــاهــريــن فــي نـيــودلـهــي ،ورددوا
شعارات مناهضة للقرار األميركي وإلسرائيل.
وأول م ــن أم ــس ،ش ـهــدت الـعــاصـمــة الـنـمـســويــة
فيينا وقفة أمــام السفارة األميركية ،احتجاجًا
ع ـل ــى اع ـ ـتـ ــراف واشـ ـنـ ـط ــن ب ــالـ ـق ــدس «ع ــاص ـم ــة
إلســرائـيــل» .ورفــع املحتجون الفـتــات مناهضة
للقرار األميركي ،مؤكدين أن هذا القرار يخالف
ال ـقــوانــن الــدول ـيــة ،واص ـفــن ال ــوالي ــات املتحدة
بـ«حارس إسرائيل».
ك ــذل ــك ،ت ـظــاهــر ال ـع ـش ــرات ف ــي مــدي ـنــة روت ـ ــردام
ال ـه ــول ـن ــدي ــة اح ـت ـج ــاج ــا ع ـل ــى ق ـ ــرار ت ــرام ــب مــن
مختلف منظمات املجتمع املــدنــي .وفــي مدينة
س ـت ــراس ـب ــورغ ال ـفــرن ـس ـيــة ،ن ـظــم ح ــوال ــى 2000
شـخــص ت ـظــاهــرة لـلـتـنــديــد بــال ـقــرار األم ـيــركــي.
وأع ـ ــرب امل ـت ـظــاهــرون ع ــن اس ـت ـن ـكــارهــم ل ـل ـقــرار،
ووج ـ ـهـ ــوا دع ـ ــوة ل ــرئ ـي ــس بـ ــادهـ ــم ،إي ـمــانــويــل
مــاكــرون ،لــرفــض ق ــرار واشـنـطــن .الـحــال نفسها
ش ـهــدت ـهــا ف ــران ـك ـف ــورت األمل ــانـ ـي ــة ،وال ـعــاص ـمــة
املكسيكية نيو مكسيكو.
(األخبار ،األناضول)

