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رغم كل ما قيل عن التنسيق والتخطيط املسبقين اللذين قام بهما الرئيس األميركي دونالد 
عالن اعترافه إقدام على والعامل قبل اإل ترامب مع قادة إسرائيل ومع زعماء الدول العربية

بالقدس عاصمة إلسرائيل، يتخوف اإلسرائيليون بكثير من القلق من ردة فعل الفلسطينيين 
على هذه اخلطوة الدراماتيكية. ربما يعتقد ترامب وطاقمه أن التشاور املسبق مع قادة عرب 

 هالفعل الغاضبة، وأن سيساعد على تطويق ردات سيساهم يف طمس االحتجاج الشعبي أو
يجب أن يفهم الفلسطينيون أن ال فائدة من االحتجاج، فما حدث قد حدث وال عودة عنه، وال 

 فائدة من رفضه أو االحتجاج عليه ألن الرئيس لن يتراجع عن قراره.

أنه جنح حيث أخفق غيره، وأنه تمتع باجلرأة التي  لكن على الرغم من ذلك إذا ظنّ ترامب 
فرض حقائق على األرض من شأنها أن ترسم هذا عالنه رؤساء سابقون، وأنه بإ هاليإافتقر 

ون كيف ستك ، هوأو معرفته مسبقاً ،بؤ بهيفلح يف التن مالمح املرحلة املقبلة؛ فإن ما لن
فيه ردة اجلماهير الفلسطينية والشارع العربي على خطوته االستفزازية. من هنا فإن األيام 

                                                           

  بيروت يف الفلسطينية الدراسات مؤسسة عن تصدر التي" العبرية الصحف من خمتارات" النشرة اليومية حمررة.  
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سمة يف رسم مالمح اجتاهات الصراع الدائر بين الفلسطينيين املقبلة هي أيام حا
 واإلسرائيليين.

حباط واليأس والرفض على الفلسطينيين ، بدا طغت مشاعر الغضب واإل بينما
ن ما حدث حساس بأبين اإلعالن ترامب، يتأرجحون بإ اإلسرائيلييون، رغم فرحهم الظاهر

 لسياسي واألمني الذي  قد يدفعونه.جناز تاريخي"، وبين التخوف من الثمن اهو "إ

ولقد برز احلذر ظاهراً يف كالم املعلقين السياسيين يف الصحف اإلسرائيلية على اختالف 
انتماءاتهم، يف ظل معلومات حتدثت عن طلب إدارة ترامب من احلكومة اإلسرائيلية جلم 

 تأجيج مشاعر الفلسطينيين.  تي من شأنها جتنبالردات الفعل الداخلية اإلسرائيلية 

تأثير هذا  عالن ترامب: ما هوإ من بين التساؤالت التي طرحها املعلقون اإلسرائيليون بعد
؟ عالنالتوقيت احلايل لإل عالن على عملية السالم والتسوية السياسية؟ وما الهدف مناإل

سابات الداخلية وما هي األسباب التي دفعت البيت األبيض إىل تغيير موقفه؟ وما هي احل
لترامب؟ وأي نتائج سياسية لهذا القرار على شعبية رئيس احلكومة اإلسرائيلية بنيامين 

 نتنياهو؟

عالن ترامب، كان عنوان افتتاحية صحيفة "هآرتس"، وهي صحيفة مستقلة أقرب إىل غداة إ
ضافية رار هو خطوة إاليسار: "انسحاب أميركي من السالم". واعتبرت الصحيفة أن هذا الق

شارت أيضاَ إىل أنه رغم اعتراف ألميركي من الشرق األوسط. لكنها أاب احاالنسيف مسار 
الرئيس األميركي بالقدس عاصمة إلسرائيل، فقد حرص على عدم ترسيم حدود املدينة.  

عرب عن دعمه حلل الدولتين لشعبين، فقد حمّل مسؤولية التوصل إىل احلل أنه أومع 
ن ترامب أطينيين. أما املعلق السياسي يف الصحيفة تسفي برئيل فرأى لإلسرائيليين والفلس

عالن موتها". بينما اعتبر املعلق السياسي أمنون على "إمل "يقتل عملية السالم" بل  جترأ 
لورد، اليميني االجتاه يف صحيفة "إسرائيل اليوم"، وهي  صحيفة تؤيد نتنياهو وتوزع 

اقع كما هو حاليًا يف القدس، ومن شأنه أن يدفع بالسالم ن القرار هواعتراف بالوأ جماناً،
قدماً. ورأى الكاتب أن الرئيس ترامب مل يغلق تماماً الباب يف وجه الفلسطينيين الذين 

ىل العنف. يف صحيفة "يديعوت أحرونوت" توقف احمللل عدم اللجوء إنصحهم الكاتب ب
عالن ترامب مثل عدم التحدث عن إ يهاالعسكري رون بن يشاي أمام النقاط التي مل يتطرق إل

عالن عن موعد انتقال  السفارة احلديث وعدم اإل حدود القدس وربط ذلك بمحادثات السالم،
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عالن عن مل يتحدث اإلعن الطلب من وزارة اخلارجية األميركية االهتمام باملوضوع، كما 
من استراتيجية شرق عالن ترامب هو جزء"أن يكون إخطة ترامب للسالم. ومل يستبعد يشاي 

 أوسطية واسعة النطاق". 

عالن هو حماولة من جانب ترامب الستغالل فترة ثمة إجماع بين املعلقين بأن توقيت اإل
ناخبين ىل الوإ عيد امليالد لتقديم "هدية" إىل قاعدته االنتخابية من املسيحيين األميركيين،

ير منهم مل يصوّت له يف االنتخابات اليهود يف الواليات املتحدة األميركية الذين جزء كب
افع واألخيرة، يثبت لهم فيها أنه رجل يفي بوعوده. لكن مل يغب عن بال هؤالء املعلقين الد

عالن يف هذا الوقت والذي يهدف إىل جتنيد وتعبئة مؤيديه األميركية الداخلية لهذا اإل
طبيعة الرئيس ترامب الذي  ملواجهة حملة االنتقادات الداخلية التي يتعرض لها. هناك أيضاً

 فه عن الرئيس الذي سبقه باراك أوباما، وأنه أكثر جرأة منه. دائماً أن يثبت اختال يريد

ن اعتراف ترامب بالقدس هو بمثابة هدية سياسية قيمة أليس هناك أدنى شك يف إسرائيل ب
التي  التحقيقاتجداً بالنسبة إىل بنيامين نتنياهو الذي يمر بفترة كئيبة من حكمه يف ظل 

ئيلية معه لتورطه يف قضايا فساد، وأن هذا القرار يمكن أن يشكل اجتريها الشرطة اإلسر
 رافعة لزعامته السياسية  وسط اجلمهور اليميني القومي  واملستوطنين اليهود.

عالن ترامب إىل تظهير االنقسام اإلسرائيلي بشأن مسألة التسوية السياسية مع أدى إ
من خالل بروز توجهين وسط الرأي العام يف إسرائيل: اجتاه يتخوف من  الفلسطينيين،

 ي الذي قدتداعيات اخلطوة على الهدوء الهش يف الضفة الغربية وغزة، ومن الثمن السياس
ذا تبين أن ترامب سيطرح خطة سياسية حلل النزاع، والثمن األمني تدفعه إسرائيل الحقاً إ

وتوجه خمالف اعتبر االعتراف األميركي بمثابة تتويج الناجت عن اندالع أعمال العنف. 
اإلسرائيلية، وهو أيضاً درس للفلسطينيين بأن الزمن يعمل ضدهم،  - للشراكة األميركية

 خضر أميركي ملعاودة البناء يف املستوطنات اليهودية يف الضفة الغربية. ضوء أو

 تبدل، بل هو أقرب إىل أن ليس اعتراف ترامب كما يدعي البعض خطوة رمزية لن تغير وال
عام من التواطؤ الدويل 011يكون كرة نار من شأنها أن تشعل غضباً فلسطينيًا هو حصيلة 

 01عاماً من الظلم الذي حلق بهم نتيجة قرار التقسيم، و 01ضدهم  منذ تصريح بلفور، و
 طنهم.عاماً من االحتالل اإلسرائيلي ألراضيهم، وقمعه لهم، وحرمانهم من حقهم يف و

 




