 الدرا�ســات- الأبحاث

ال�سياق الأخالقي ل�صفقة القرن
قراءة وتقييم
*

حممود �سمري الرنتي�سي

، يتناول هذا البحث خطة صفقة القرن التي أعلن عنها الرئيس األمريكي دونالد ترامب:ملخص

،*جامعة غازي
تركيا

 وقد جتاهلت.مجيعا إىل اجلانب اإلرسائييل
ً  رغم انحيازهم،والتي ختتلف عن رؤى الرؤساء السابقني
 وتعاملت مع حقوقهم يف العودة إىل ديارهم ويف إقامة،خطة ترامب حقّ الفلسطينيني يف القدس
 ويرى البحث الذي. يمكن جتاوزها بعدد من اجلزرات االقتصادية،دولتهم عىل أهنا صفقة جتارية
 وقد ترافق،تناول عد ًدا من املواقف الدولية واإلقليمية أن اخلطة بدأ تنفيذها قبل اإلعالن عنها
 ويف القسم األخري. والدول املؤيدة للصفقة،معها انحدار أخالقي كبري من اإلدارة األمريكية احلالية
 عىل- معايري طرحها الربوفسور جوزيف ناي للياقة األخالقية للرؤساء األمريكيني3 يطبق البحث
. والعواقب، والوسائل، وهذه املعايري هي النوايا والدوافع،صفقة القرن
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ABSTRACT This study deals with the plan of the deal of the century which
announced by US President Donald Trump, which differs from the visions of the
previous presidents, despite all of them being biased towards the Israeli side. It
is overlooked by a number of economic carrots, and the study that dealt with a
number of international and regional positions sees that the plan has started to be
implemented before its announcement and a great moral decline has come with it
from the current American administration and from the countries that support the
deal. In the last section Study applied 3 standards put by Professor Joseph Nye
about the moral fitness of politicians, on the deal of the century, these standards are
the intentions and motives, means, and consequences.

246- 233

233 2020 ربيع

DOI:10.36360/1560-009-002-013

الأبحاث  -الدرا�سات محمود �سمير الرنتي�سي

أعلن الرئيس األمريكي دونالد ترامب يف  28يناير/كانون الثاين  2019بنود خطة ما
ُع ِرف إعالم ًّيا بصفقة القرن ،أو عىل األقل القسم السيايس من خطة إدارة ترامب للقضية
الفلسطينية؛ ّ
ألن جاريد كوشنري صهر ترامب ومستشاره أعلن يف وقت سابق القسم
االقتصادي يف ورشة عمل يف دولة البحرين قبل قرابة شهرين من إعالن ترامب القسم
1
السيايس ،وهبذا يكتمل الش ّقان اللذان يشكالن أساس رؤية ترامب ّ
حلل القضية الفلسطينية.

بدء تنفيذ الخطّ ة قبل الإعالن
وصف ترامب بنود اخلطة التي أعلنها ،وجاءت يف مذكرة من  181صفحة بأهنا
خطة "السالم من أجل االزدهار" ،وأن اخلطة رؤية لتحسني حياة الشعبني الفلسطيني
و"اإلرسائييل" .هذا هو االسم الرسمي للخطة ،أ ّما يف اإلعالم فاشتهرت اخلطة بني الكتّاب
واملح ّللني باسم "صفقة القرن" .ويف احلقيقة كان قسم كبري من هذه البنود بدأ تنفيذه فعل ًّيا،
وينسجم هذا الفعل مع ما حتدّ ث به ترامب شخص ًّيا ،وهو أن سياسته أقرب إىل سياسة
"افعل ثم ناقش التداعيات" ،وهذا ما فعله من خالل نقل السفارة األمريكية من تل أبيب
إىل القدس ،وقطع املساعدات عن السلطة الفلسطينية؛ بسبب عدم جتاوهبا مع خطته اجلاري
تنفيذها ،واالعرتاف بيهودية "إرسائيل" 2،وترشيع االستيطان؛ منه أو من أقطاب إدارته،
ً
الشق االقتصادي.
فضل عن ترتيبات ّ

ورغم أن اخل ّطة تعالج بنو ًدا تشمل مفهوم ّ
حل الدولتني ،والقدس ،والسيادة،
والالجئني ،واألمن ،واملعابر ،وقضايا أخرى -إال أن أبرز البنود التي أشار إليها ترامب
مقسمة إلرسائيل ،أما عاصمة دولة فلسطني فتكون
هي أن القدس "ستبقى عاصمة غري ّ
يف اجلزء الرشقي من املدينة ،يف املناطق الواقعة رشق اجلدار األمني القائم وشامله ،بام يف
ذلك كفر عقب ،والقسم الرشقي من شعفاط ،وأبو ديس ،ويمكن تسميتها القدس أو أي
اسم آخر حتدّ ده الدولة الفلسطينية" 3.وتقوم (إرسائيل) يف األصل بشكل يومي بإجراءات
التضييق عىل الفلسطينيني يف القدس ،وتعمل لدفعهم نحو األحياء املذكورة.

أيضا تقديم استثامرات جتارية بقيمة  50مليار دوالر إىل الدولة
وتشمل الصفقة ً
رجح أن مصدرها
الفلسطينية ،وهو ما حصل يف ورشة املنامة يف  25يونيو ( ،2019و ُي َّ
األسايس سيكون ً
رجح أن يكون املستفيد األول منها هو "إرسائيل").
دول خليجية ،كام ُي َّ
ولكن األمر األهم يتع ّلق بالدولة الفلسطينية وطبيعتها ،حيث تريدها السلطة الفلسطينية
وغزة ،فيام ترى "إرسائيل" وخطة ترامب
دولة مستقلة
تضم الض ّفة والقدس الرشقية ّ
ّ
وأنا تتكون من (كنتونات) معزولة ليست مرتابطة إال
أهنا دولة حتت سيطرة "إرسائيل"ّ ،
بجسور وأنفاق ،ودولة منزوعة السيادة والسالح ،وال تكون القدس عاصمة هلا ،وبدون
234

ال�سياق الأخالقي ل�صفقة القرن :قراءة وتقييم

يسموهنا دولة أن
ميناء أو مطار أو معابر ،كام يريد ترامب وفريقه من هذه الصيغة التي ّ
تعرتف بيهودية دولة "إرسائيل"؛ أي أن تكون يف النتيجة (كنتونات) ختدم األمن اإلرسائييل،
كام توضح ذلك اخلريطة اآلتية:

خريطة فلسطني التي عرضها الرئيس األمريكي دونالد ترامب ضمن خطته املزعومة للسالم

عند هذه النقطة نجد أنه ليس لدى صاحب اخلطة واجلانب اإلرسائييل مشكلة يف وصف
الكيان الفلسطيني الناشئ بالدولة ،بل تتظاهر اخلطة بأهنا تتنازل للفلسطينيني عندما تسمح
هلم بإطالق اسم (القدس) عىل بعض األحياء يف جوار مدينة القدس ،والشق الواقعي
الساخر هنا هو إطالق اسم القدس عىل مكان آخر! واحلقيقة أنّه ال يمكن إطالق صفة
دولة عىل هذا الكيان املذكور يف اخلريطة املعروضة آن ًفا؛ ألن هذا الكيان يفتقر إىل السيادة
والرتابط واحلدود ،وسيكون حتت السيطرة اإلرسائيلية يف كل األحوال .والالفت يف هذه
أيضا ّأنا تطالب هذا الكيان باالعرتاف بيهودية دولة "إرسائيل" ،وهذا يشري إىل أن
اخل ّطة ً
كبريا يف رشعية هذه الدولة ،يصل إىل درجة
هذا االعرتاف إذا مل يتحقق فإن هناك ً
نقصا ً
االنعدام ،وبخاصة يف حميطها ،وسوف يصعب عليها التطبيع مع الدول اإلقليمية ،والدول
اإلسالمية عمو ًما.
وظهر صدق عدد من الترسيبات حول مضمون هذه اخل ّطة التي بدأ تنفيذ أجزاء منها قبل
إعالهنا ،إذ دارت تكهنات وترسيبات بخصوصها منذ أكثر من  3سنوات 4،وتأجل إعالن
اخلطة أكثر من مرة لعدة أسباب إقليمية ،وداخلية يف "إرسائيل" ،منها عدم القدرة عىل تشكيل
حكومة "إرسائيلية" أكثر من مرة ،وقد ذكرنا يف دراسة سابقة حول املوضوع يف عام  2018أنه
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مع قدوم الرئيس األمريكي دونالد ترامب
إىل سدّ ة اإلدارة األمريكية ،كان متوق ًعا
�إن ترام��ب ال يرى في الم�س��توطنات
فرض رؤية جديدة لعملية التسوية ،وهذا
ُ
الت��ي �أقيم��ت ف��ي الأرا�ض��ي
أي رئيس
التو ّقع عملية تتكرر مع قدوم ّ
الفل�س��طينية عائقًا �أمام ال�سالم ،وال
أمريكي جديد ،لكن التوقعات كانت أكثر
سوداوية يف هذه املرة؛ لوجود فريق صهيوين
يدين بناء الم�ستوطنات ،و�إن ترامب
حييط بالرئيس األمريكي اجلديد ،أبرزهم
ل��ن يفر�ض � ّأي حلّ على (�إ�س��رائيل)
صهره ومستشاره جاريد كوشنري ،وممثله
اخلاص باملفاوضات جيسون غرينبالت،
أي ضغوط عليها ،وممّا
وكالمها هيودي يدعم دولة االحتالل بشدة ،ويعارض فرض ّ
يد ّلل عىل ذلك ما قاله غرينبالت نفسه يف إحدى مقابالته مع راديو اجليش اإلرسائييل بعد
االنتخابات الرئاسية األمريكية مبارشة" :إن ترامب ال يرى يف املستوطنات التي أقيمت يف
األرايض الفلسطينية عائ ًقا أمام السالم ،وال يدين بناء املستوطنات ،وإن ترامب لن يفرض
أي ّ
حل عىل (إرسائيل)" 5 .وقد ازدادت الثقة هبذه السوداوية يف ظل رغبة "إرسائيل" يف
ّ
استغالل اهلشاشة اإلقليمية احلالية؛ لتكريس مكاسب عىل األرض.

مهند�سو ال�صفقة :ال�شكل والإخراج
ظهر ترامب الذي كان يستعدّ للمحاكمة أمام جملس الشيوخ األمريكي بتهمة إساءة
استعامل السلطة ،يف مؤمتر صحفي يف  28يناير/كانون الثاين  2019إلعالن اخلطة،
وبجواره رئيس الوزراء اإلرسائييل بنيامني نتنياهو املتّهم بالفساد؛ وكان االثنان يستعدان يف
هذا الوقت لالنتخابات ،فظهر بذلك أحد أبعاد الصفقة ،وهو وجود مصالح ذاتية لكل من
نتنياهو وترامب ،حيث حيتاج األخري إىل دعم اللويب الصهيوين يف االنتخابات األمريكية،
بينام كان نتنياهو يسعى إىل حتقيق إنجاز ما؛ من أجل احلفاظ عىل عدد كاف من األصوات
للفوز بتشكيل احلكومة .ولعل إعالن اخلطة من شخصني خالل مرحلة ُو ِّجه فيها إليهام
هتم بالفساد وإساءة استعامل السلطة ُيعدّ إشارة واضحة إىل البعد األخالقي الذي يم ّثله
6
األشخاص الذين يقفون وراء الصفقة أو اخلطة.
ً
كثريا يف االنتخابات ،حيث كان بيني
وفضل أن وجود نتنياهو بجوار ترامب مل خيدمه ً
جانتس زعيم حزب "أبيض أزرق" الذي نافس نتنياهو يف االنتخابات اإلرسائيلية ضمن
احلضور ،وجتاوز احلضور إىل وعده بأنه سوف يطبق اخل ّطة ،وبخاصة اجلانب املتعلق
باملستوطنات منها بشكل أفضل من حزب الليكود ومن نتنياهو ،كام أن حزب جانتس
رصح يف بيان حول نتنياهو :إن "رئيس وزراء مثقل حتى عنقه
حزب "أزرق أبيض" ّ
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بتحقيقات الفساد ال يملك أخالق ًّيا أو شعب ًّيا أن يتّخذ قرارات يف قضايا حيوية بإرسائيل".
ويف سياق احلديث عن األخالقية فإن جانتس هو صاحب مقولة" :اجليش اإلرسائييل هو
بحق الشعب
أكثر اجليوش أخالقية يف العامل" ،رغم كل املجازر واالنتهاكات التي ن ّفذها ّ
الفلسطيني! املهم ّ
أن حضور جانتس مع نتنياهو يف إعالن اخلطة هيدف إىل إيصال رسالة
بأن أقوى طرفني سياسيني يف الكيان اإلرسائييل يدعامن خطة ترامب ،والس ّيام قبل
أي فائز منهام يف االنتخابات فإنه سيتعامل مع خطة ترامب
االنتخابات ،وهذا يعني أن ّ
بإجيابية .وبصيغة أخرى يمكن القول :إهنام -بال ّ
شك -يدعامن اخلطة اإلرسائيلية التي
أعلنها ترامب ،إذ إن كل ما أعلنه ترامب يدور حول حمور واحد ،يتم ّثل يف (رشعنة) كل
االنتهاكات واالدعاءات غري املرشوعة التي تدّ عيها دولة االحتالل ،ومن ذلك ما يتعلق
بالقدس واالستيطان والدولة الفلسطينية.

7

ولو نظرنا إىل األشخاص اآلخرين الذين ُيعدَّ ون مهندسني خلطة ترامب لوجدناهم
مجي ًعا من حميط ترامب ،ومن الذين عملوا معه ساب ًقا قبل توليه الرئاسة ،وهم :جاريد كوشنر
صهر الرئيس األمريكي ،وديفيد فريدمان السفري األمريكي لدى "إرسائيل" منذ عام ،2017
وحمامي ترامب ساب ًقا يف قضايا اإلفالس ،واملحامي األمريكي جيسون غرينبالت املم ّثل
اخلاص للمفاوضات الدولية .وهؤالء ك ّلهم -والسيام كوشنر -مشمولون بتحقيقات
ّ
8
اخلاص روبرت مولر يف موضوعات وقضايا عدة.
املح ّقق
ّ
وهلذا فإن عملية اإلعالن واللغة التي است ِ
ُعملت فيها عىل أهنا الفرصة األخرية أمام

استعراضا يمزج بني عدم احرتام
الفلسطينيني الذين اح ُت َّلت أراضيهم عام  1984-كانتا
ً
استعراضا بعيدً ا
القانون الدويل من أشخاص لدهيم هتم عدة ومصالح حملية ،كام كانتا
ً
فجا ،ومحلت صفاقة غري مسبوقة
عن أخالق الوساطة والرعاية؛ فالصفقة كانت
نموذجا ًّ
ً
فضل عن ّ
ً
أن األشخاص الذين يقفون وراءها
يف املضمون ،ويف الشكل واإلخراج،
9
مالحقون أخالق ًّيا.
َ

ال�صفقة من منظور �أو�سع :المواقف الإقليمية

بالرغم من ّ
كل الدعم األمريكي "إلرسائيل" والتنسيق املكثف بني ترامب وفريقه
من جهة ،ونتنياهو من جهة أخرى -فإن مواقف الدول األساسية يف اإلقليم واملتدخلة
مهم يف حتديد مسار الصفقة ،ويف هذا السياق كان للرئيس
يف القضية الفلسطينية هلا دور ّ
الرتكي رجب طيب أردوغان حديث يف  28سبتمرب /أيلول 2018م ر ًّدا عىل سؤال حول
املهم بالنسبة لنا رؤية من سينخرط يف
موقفه من خطة ترامب ،حيث قال أردوغان" :من ّ
هذه اخلطة ودورهم فيها ،هناك بعض األقاويل ،لكن ال نعلم مدى جديتها" ،وأضاف:
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"يتعي النظر كيف ستتحرك بعض الدول ،مثل اإلمارات ،والسعودية ،والبحرين ومرص،
ّ
وما املوقف الذي سيتّخذه األردن" ،وتابع" :سنواصل القيام بام نراه صوا ًبا ،ومساعدة
10
األشقاء الفلسطينيني".

وحقيق ًة تُعدُّ الدول التي ذكرها الرئيس أردوغان ً
دول أساسية تسهم مواقفها يف حتديد
مسار الصفقة ،أ ّما مرص واألردن فالرتباطهام بفلسطني والقضية الفلسطينية بحدود مشرتكة
وتاريخ مشرتك ،وهلام تأثري مبارش يف القضية منذ حلظاهتا األوىل ،وأ ّما دول اخلليج وعىل
رأسها السعودية واإلمارات فألهنا ُت َعدّ من مناطق االستقرار والتأثري القليلة يف العامل العريب
ً
وفضل عن ذلك فإن خطة ترامب تستهدف تطبيع العالقات بني "إرسائيل" والدول
حال ًّيا،
اخلليجية قبل إجياد ّ
حل للقضية الفلسطينية والدولة الفلسطينية ،وهو عكس االقرتاح الذي
قدّ مته املبادرة العربية يف  ،2002ومن َث ّم فإن هذه الدول حارضة يف القسم غري املعلن من
ً
فضل عن استخدام قدراهتا املالية عرب االبتزاز أو اإلغراء أو حتى الضغط ،أو
الصفقة،
ربطها بقضايا أخرى لتمويل املرشوعات املرتبطة بالصفقة.
حرض سفراء  3دول خليجية مراسم إعالن خطة ترامب يف البيت األبيض ،هي:
اإلمارات والبحرين و ُع َمن ،وقد م ّثلها السفري اإلمارايت يوسف العتيبة ،والسفري البحريني
عبداهلل بن راشد آل خليفة ،والسفرية ال ُع َمنية حنينة بنت سلطان املغريية ،ومل يقترص األمر عىل
احلضور فقط ،بل قدّ م الرئيس األمريكي الشكر للدول اخلليجية الثالث التي حرضت عىل
"مساعدهتا الكبرية" يف هذه اخلطة عىل حدّ قوله .كام وصفت ِسفارة اإلمارات يف واشنطن
مهمة للعودة إىل املفاوضات" ،وقد أشاد السفري اإلمارايت يوسف
اخل ّطة بأهنا "نقطة انطالق ّ
العتيبة باخل ّطة ،وقالّ :
إن "دولة اإلمارات تقدّ ر اجلهود األمريكية املستمرة للتوصل إىل
اتّفاق سالم فلسطيني -إرسائييل ،مضي ًفا ّ
أن "هذه اخلطة هي مبادرة جا ّدة تتناول العديد من
11
املشاكل التي برزت خالل السنوات املاضية".
اخلاص لرئيس السلطة
وإزاء هذا احلضور من الدول الثالث هاجم نبيل شعث املم ّثل
ّ
الفلسطينية حممود عباس حضور دول خليجية إعالن "صفقة القرن" ،واص ًفا عذر هذه
الدول بأهنا "أقبح من ذنب" ،حيث قال :إن "مشاركة سفراء ثالث دول عربية يف املؤمتر مل
واحلجة (التي ساقوها) أهنم مل يعلموا بصيغة الصفقة ،وحضورهم ال يعني
يكن مرض ًيا..
ّ
املوافقة عليها" ،وأضاف أن "هذه احلجة العربية لألسف الشديد أعطت الواليات املتحدة
12
تصورا ّ
دعم عرب ًّيا للصفقة".
و(إرسائيل)
أن لدهيام ً
ً
كانت ردود فعل السعودية ومرص األولية تدعو إىل التفاوض حتت الرعاية األمريكية،
فاخلارجية السعودية ً
مثل أصدرت بيانًا جددت فيه "التأكيد عىل دعمها لكافة اجلهود الرامية
للوصول إىل ّ
حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية" ،كام أعلنت "تقديرها للجهود التي تقوم
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هبا إدارة الرئيس األمريكي دونالد ترامب لتطوير خ ّطة سالم بني الفلسطينيني واإلرسائيليني،
حيث قال البيان" :تقدّ ر اململكة اجلهود التي تقوم هبا إدارة الرئيس ترمب لتطوير خطة شاملة

وتشجع البدء يف مفاوضات مبارشة للسالم
للسالم بني اجلانبني الفلسطيني واإلرسائييل،
ّ
بني اجلانبني الفلسطيني واإلرسائييل حتت رعاية الواليات املتحدة األمريكية ،ومعاجلة أي
خالفات حول أي من جوانب اخل ّطة من خالل املفاوضات ،وذلك من أجل الدفع بعملية

السالم قد ًما للوصول إىل اتّفاق حي ّقق للشعب الفلسطيني الشقيق حقوقه املرشوعة" .ومل
يتطرق بيان اخلارجية السعودية إىل قيام دولة فلسطينية ضمن حدود عام  ،1967واكتفى
بالدعوة إىل مفاوضات بني الطرفني.

13

من جهة أخرى وبالرغم من أن قطر والكويت قدّ رتا اجلهود األمريكية إال ّ
أن البيانات

حق إقامة الدولة الفلسطينية يف حدود
التي صدرت عنهام محلت عبارات تؤكّد عىل األقل ّ

عام ّ ،1967
وأن "احلل العادل والشامل للقضية الفلسطينية ال يتحقق إال بااللتزام
استقر عليها املجتمع الدويل،
بقرارات الرشعية الدولية ذات الصلة ،وباملرجعيات التي
ّ
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ويف مقدّ متها إقامة دولته املستقلة ذات السيادة يف حدود  4يونيو (حزيران) 1967

وعاصمتها القدس الرشقية".

الرابحون والخا�سرون �أخالق ًّيا

عبت
يف احلقيقة كان اجلهات الرابحة يف هذه القضية هي الدول واألطراف التي ّ
عن رفضها بشكل واضح هلذه الصفقة التي هتدف إىل تصفية القضية الفلسطينية ،وعىل
رأسها السلطة الفلسطينية التي مت ّثل الطرف الرسمي ،والشعب الفلسطيني ّ
بكل مكوناته،
حيث عدّ ت السلطة الفلسطينية اخلطة "ترمجة أمريكية لوعد بلفور بلباس أمريكي جديد"،
حق رسم حدود دائمة من طرف
أي حلول تستثني القدس ،ومتنح االحتالل ّ
ورفضت ّ
واحد وبالقوة ،وتنتزع  40%من الضفة الغربية ،واصفة ذلك بأنه "مؤامرة قديمة جديدة
لتصفية القضية الفلسطينية بر ّمتها ،وحماولة لشطب احلقوق الوطنية العادلة واملرشوعة
للشعب الفلسطيني ،ويف مقدّ متها ح ّقه يف تقرير املصري ،والعودة ،وإقامة دولة فلسطني
مستقلة عىل حدود الرابع من يونيو عام  67وعاصمتها القدس الرشقية املحت ّلة" .كام ُع ِقد
اجتامع بني مجيع الفصائل الفلسطينية بمقر املقاطعة يف رام اهلل يف  ،2020/1/29وعُدّ ذلك
مهم عىل صفقة ترامب ،حيث قال فيه الرئيس الفلسطيني حممود عباس" :القدس ليست
ر ًّدا ًّ
متر" ،كام اتّصل رئيس حركة محاس إسامعيل هنية برئيس السلطة
للبيع ،والصفقة املؤامرة لن ّ
14
حممود عباس ،وأكّد دعمه له يف رفض صفقة ترامب.
وعىل صعيد املواقف اإلقليمية التي وقفت بوضوح مع احلق األخالقي للشعب
الفلسطيني مت ّيزت مواقف تركيا وإيران برفض واضح للصفقة ،ويف هذا السياق أكّد الرئيس
الرتكي رجب طيب أردوغان أن خ ّطة ترامب غري مقبولة ،وأهنا ال ختدم السالم ،ولن جتلب
ّ
احلل ،مؤ ّكدً ا ّ
عرف بصفقة القرن خطة لتجاهل حقوق الفلسطينيني ،وإضفاء الرشعية
أن ما ُي َ
أيضا قالت إيران :إن "خ ّطة العار التي فرضها
عىل االحتالل اإلرسائييل .ويف ذات السياق ً

عب عن
األمريكيون عىل الفلسطينيني هي خيانة العرص وحمكومة بالفشل" ،أما األردن فقد ّ
رفض الصفقة قبل صدورها ،حيث قال امللك األردين باختصار شديد" :موقفنا معروف
جدًّ ا :كال ...واضح جدًّ ا للجميعط .وبعد إعالن الصفقة قال وزير اخلارجية األردين أيمن
الصفدي :إن إقامة دولة فلسطينية مستقلة عىل حدود  1967وعاصمتها القدس الرشقية
15
هي السبيل الوحيد لتحقيق السالم الشامل والدائم يف الرشق األوسط.

وقد أدت هذه املواقف الواضحة وعىل رأسها املوقف الفلسطيني الرافض للصفقة إىل
هدم أحد أساساهتا؛ ألنه من دون طرف فلسطيني لن تكون هناك صفقة حتى لو كان هناك
هتديد أمريكي ،فالتهديد واإلجبار والتنفيذ من طرف واحد لن حي ّقق ُّ
كل ذلك مرشوعية
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الصفقة ،كام لو كان هناك طرف فلسطيني عىل الطاولة .وعىل اجلهة األخرى أ ّدى املوقف
الفلسطيني إىل إحراج عدد من الدول العربية ،والس ّيام الدول التي شاركت يف حفل ترامب،
ملتبسا ،كام دعت السلطة الفلسطينية إىل اجتامع طارئ جلامعة
أو تلك التي كان موقفها
ً
الدول العربية.

وقد خلص اجتامع جملس جامعة الدول العربية الطارئ الذي انعقد يوم السبت (األول
من فرباير /شباط  )2020يف القاهرة ،حول خطة السالم األمريكية إىل "رفض صفقة
القرن األمريكية -اإلرسائيلية" .وجاء يف قرار جملس اجلامعة املنعقد عىل مستوى وزراء
اخلارجية أنه ُق ِّر َر باإلمجاع "رفض صفقة القرن األمريكية -اإلرسائيلية ،باعتبار أهنا ال تل ّبي
احلدّ األدنى من حقوق وطموحات الشعب الفلسطيني ،وختالف مرجعيات عملية السالم
16
املستندة إىل القانون الدويل وقرارات األمم املتحدة".

ويف احلقيقة كان موقف اجلامعة العربية جيدً ا يف هذا املستوى ،بالنظر إىل الضعف
اإلقليمي ،والتشتت العريب ،وربام شكّل املوقف يف اجلامعة العربية غطاء أخالق ًّيا لبعض
الدول ،وعىل رأسها الدول التي شاركت يف احتفال إعالن الصفقة .ولع ّلنا مل نبحث يف هذه
الدراسة أسباب تقارب بعض الدول مع االحتالل اإلرسائييل إىل درجة التحالف ،وتصوير
هذا التحالف بوصفه در ًعا ضد إيران ،أو ضد قوى التغيري يف املنطقةّ ،
ولعل كل هذا ال
يعطي هذه الدول احلق يف الدوس بطريقة غري أخالقية عىل حقوق الشعب الفلسطيني ،مع
أن موضوع حت ّقق مصالح هذه البلدان يف العالقة مع دولة االحتالل هو موضع ّ
شك كبري،
إذ إن دولة االحتالل لن جتد أفضل من السري عىل طريقة ترامب يف ابتزاز هذه الدول.

اللياقة الأخالقية لترامب
يف القسم األخري من هذه البحث سنتناول تطبي ًقا عمل ًّيا للياقة األخالقية للرئيس
األمريكي دونالد ترامب يف سياق صفقة القرن ،وذلك اعتام ًدا عىل املعايري التي وضعها
اخلبري والعامل األمريكي يف جامعة هارفارد الربوفسور جوزيف ناي الذي ُع ِرف عنه أنّه ّأول
القوة الناعمة ،وله العديد من الكتابات األكاديمية املم ّيزة .أجرى
من استعمل مصطلح ّ
17
مهمة؟" مقارنة بني الرؤساء األمريكيني السابقني،
ناي يف كتابه األخري "هل األخالق ّ
وقد ا ّدعى ناي أن بعضهم كانوا إجيابيني نشطني ،مثل روزفلت وترومان وكينيدي وكارتر،
ويف املقارنة بني الرؤساء األمريكان يف األخالقية يف جمال السياسة اخلارجية أعطى ناي
ًّ
كل من ترومان وكلينتون أعىل الدرجات .وكان ترامب من الرؤساء الذين حصلوا عىل

تقييم سلبي يف ذلك ،ومما أسهم يف هذه النتيجة اعتامده عىل الشعبوية القومية ،وانسحابه
من اتفاقية باريس للمناخ .ومل يتناول ناي سلوك ترامب يف صفقة القرن ،حيث إن الكتاب
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صدر قبل اإلعالن عن الصفقة بأيام قليلة ،وهذا يعطي هذا البحث إضافة من حيث تناوله
هذا املوضوع وفق املعايري األكاديمية.
اعتمد الربوفسور ناي يف تقييم اللياقة األخالقية للرؤساء عىل  3فئات رئيسة من
املعايري ،هي :النوايا والدوافع (الرؤية األخالقية) ،والوسائل (القدرة عىل التمييز بني القوة
واالحرتام الليربايل للحقوق واملؤسسات) ،والعواقب (النجاح طويل األجل للمصالح
األمريكية ،واحلد األدنى من الرضر لآلخرين ،واخلطاب األخالقي الصادق).

ولو نظرنا إىل هذه املعايري أو الفئات يف سلوك ترامب من خالل صفقة القرن فسوف
نجد أن اهلدف األسايس الظاهر هو إعطاء رشعية لكيان ّ
وعنرصي عرب حرمان شعب
حمتل
ّ
كامل من أراضيه وحقوقه ومقدّ ساته ،و(رشعنة) االستيطان الذي عدّ ته حتى اإلدارة
حارضا بقوة
األمريكية السابقة غري رشعي ،أما الدافع الذي يراه عدد كبري من املراقبني
ً
فهو حاجة ترامب إىل دعم اليهود األمريكيني واإلنجيليني له يف االنتخابات األمريكية
القادمة يف ترشين الثاين  ،2020إضافة إىل حرف األنظار عن حماكمته يف جملس الشيوخ
بناء عىل اهتامات له من جملس النواب ،ومن َث ّم فإن نوايا ترامب تفتقر بل وتتناقض مع
18
أي رؤية أخالقية.
وقد ذكر املفكر الفلسطيني عزمي بشارة يف تعقيبىه عىل رؤية ترامب عدة عنارص ،منها:

القوة ،وهي
 تعمل هذه الرؤية عىل تقويض أسس القانون الدويل ،وتغليب منطق ّسمة رئيسة غالبة عىل سياسة الرئيس دونالد ترامب منذ وصوله البيت األبيض ،ويف مناطق
عديدة يف العامل.
 -تتميز صياغة الرؤية بنربة استعامرية وصائية.

التطرق
 تتبنّى الرؤي ُة الرسدي َة اإلرسائيلية حرف ًّيا ،بام يف ذلك الرواية التوراتية من دونّ
بكلمة واحدة إىل الرواية الفلسطينية.

أي ذكر للرواية الفلسطينية ،وال حتى اإلشارة إىل كلمة النكبة ،وال معاناة
 ال يوجد ّالفلسطينيني بسبب االحتالل .وال تُذكَر معاناة الفلسطينيني ،بحسب عزمي بشارة ،إال
باإلشارة إىل أهنا نامجة عن سلوك القيادة الفلسطينية وفسادها ،أو "إرهاب" الفلسطينيني.
وال توجد معاناة فلسطينية بسبب "إرسائيل" أو االحتالل.
 -عدم ِذكر كلمة " "Occupationبمعنى احتالل عىل طول الوثيقة ،بل استبدل هبا

كلامت أخرى ،مثل "االنسحاب" ،أ ّما احلاالت التي وردت فيها كلمة ""Occupation
19
فجاءت بمعنى "مهنة".
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كام أن الدولة التي وعدَ هبا ترامب الفلسطينيني هي(كنتونات) غري متصلة ،ال تقبل هبا
أي جهة وطنية يف الشعب الفلسطيني ،وقد أطلق عليها رئيس السلطة الفلسطينية حممود
ّ
20
عباس اسم دولة اجلبنة السويرسية .وهنا نجد من خالل الدالئل املذكورة أن هناك
كبريا عىل مستوى الرؤية األخالقية يف خطة ترامب ،من خالل انتهاكها القانون
انحطا ًطا ً
الدويل ،وعدم احرتام معاناة الشعوب وحقوقها ،بل وإنكارها ،وعدم اعتبارها.

أما وسيلة ترامب للدفع هبذه اخلطة فقد كانت بإعالهنا ابتدا ًء من طرف واحد ،وبدون
موافقة الطرف الفلسطيني ،ثم فرضها بالقوة ،وباألمر الواقع عىل الفلسطينيني ،ومل تظهر
فيها معامل الليربالية ،أو احرتام املؤسسات الدولية التي أصدرت قرارات مسبقة حول
الرصاع ،حيث ذكر ترامب أن الفلسطينيني لن يرغبوا هبا يف بداية األمر ،لكنه يعتقد أهنم
21
سيوافقون عليها يف النهاية ،فهي يف الواقع جيدة للغاية هلم.

كام استعمل ترامب أسلوب الرتغيب املايل من خالل خ ّطة إنعاش اقتصادي بقيمة
 50مليار دوالر؛ إلغراء قيادة السلطة الفلسطينية بقبول خطته ،حيث تعامل هو وصهره
حترر وطني عىل أهنا مرشوع استثامري .وهو أسلوب حتقريي للشعوب،
كوشنري مع قضية ّ
بحيث يتعامل مع األمر وكأنه قضية جتارية ،وال يتعامل معه بوصفه قضية شعب وأرض
منذ آالف السنني .وعىل مستوى اخلطاب يمكن أن نذكر عىل سبيل املثال أن ترامب
استهزأ بطريقة غري أخالقية بأحد املقدسات لدى الفلسطينيني واملسلمني ،عندما اقرتح
أن تكون "العاصمة الفلسطينية خارج القدس ،وأنه ال مانع لديه من أن ي ِ
طلق عليها
ُ
22
الفلسطينيون اسم القدس".

وخالل مؤمتر إعالن الصفقة بدا إعالن ترامب عن اخلطة بحضور نتنياهو الذي كان
فج ،عىل عكس من
وقحا يفاخر بأنه يقف إىل أحد جانبي الرصاع بشكل ّ
منظرا ً
يص ّفق له ً
سبقه من الرؤساء الذين كانوا حيافظون عىل قليل من احلياء ،وقد تفاخر بأنّه أقدم عىل ما مل
يقدم عليه أي رئيس أمريكي سابق فيام يتعلق بدعم "إرسائيل" ،يف انتهاك الكثري من احلدود،
وحتديدً ا مع إعالن "صفقة القرن" التي
وعب
ذمها العديد من املفكرين واملثقفنيّ ،
ا�س��تعمل ترام��ب �أ�س��لوب الترغي��ب
بأنا "صفاقة
عنها الدكتور عزمي بشارة ّ
المال��ي م��ن خ�لال خطّ ��ة �إنعا���ش
القرن وليس صفقة القرن" ،والصفاقة يف
اقت�ص��ادي بقيم��ة  50ملي��ار
اللغة هي الوقاحة ،والوقاحة هي قلة احلياء
دوالر؛ لإغ��راء قي��ادة ال�س��لطة
واالجرتاء عىل فعل القبائح ،وال ّ
شك ّأنا
23
تشري إىل معنى انحدار األخالق.
الفل�س��طينية بقب��ول خطت��ه
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حتى عىل مستوى العواقب فإن ترامب هدّ د مسار ّ
حل الدولتني بالكامل ،وهدّ د استمرار
دور السلطة الفلسطينية الوظيفي املتم ّثل بالتنسيق األمني ،كام رضب بعرض احلائط رؤى
بعض الدول العربية واإلسالمية ،وبتطلعات الشعب الفلسطيني ،وهذا هيدّ د استقرار عدد
من هذه الدول التي ال تستطيع املجازفة بمثل هذه املواقف رصاحة ،ومن َث ّم فهذا قد هيدّ د
موقف الواليات املتحدة نفسها.

وممّا سبق يظهر أن خطة "إرسائيل" التي عرضها ترامب تشري بوضوح إىل افتقار ترامب
إىل اللياقة األخالقية من حيث الدوافع والوسائل وحتى العواقب ،فقد بدأت اخلطة بدوافع
مشكوك فيها ،ومل حترتم احلقوق ،ومل تستعمل خطا ًبا أخالق ًّيا صاد ًقا ،وال ينطبق هذا عىل
ترامب فحسب ،بل يشمل ّ
كل فريق الصفقة ،من كوشنري إىل السفري األمريكي ديفيد
مفتوحا
هيم ما يقوله الفلسطينيون ،سنبقي خيار الدولة الفلسطينية
ً
فريدمان الذي قال" :ال ّ
ملدة أربع سنوات" .كام ينطبق األمر عىل الدول التي دعمت صفقة ترامب حيث خرست
أخالق ًّيا ،وكان يكفيها الصمت لو كانت غري قادرة عىل مواجهة اإلدارة األمريكية ،أو كان
باستطاعتها القول نقبل بام يقبل به الفلسطينيون.

خاتمة

ّ
إن الصفقة التي أعلنها ترامب لتصفية القضية الفلسطينية انتهكت املبادئ األساسية
للقانون الدويل ،وقد أقدم ترامب وإدارته عىل عدة جتاوزات ،من خالل البدء بتنفيذ الصفقة
عىل األرض قبل اإلعالن عنها ابتدا ًء ،ثم إعالهنا من طرف واحد من دون وجود الطرف
ً
فضل عن استعامل التهديد املبارش بقطع الدعم عن السلطة الفلسطينية ،أو
الفلسطيني،
حماولة الضغط عليها من خالل احللفاء اإلقليميني ،كام أن االستغالل للمصالح الذاتية لكل
حارضا فيهاً ،
فضل عن التشكيك يف اخللفية األخالقية السياسية
من ترامب ونتنياهو كان
ً
لكل من ترامب ونتنياهو وفريق الصفقة عمو ًما.

مرفوضا من الفلسطينيني
أمرا
ً
وكان حضور  3دول عربية مؤمتر إعالن الصفقة ً
والشعوب العربية واإلسالمية ،وقد عدّ الفلسطينيون عذر هذه الدول للحضور بأنه أقبح
من ذنب ،وهذا جعل الدول التي حرضت اإلعالن خترس أخالق ًّيا .ورغم أن جامعة الدول
املوحد واملتشدّ د ضدّ ها ،ورفض
العربية رفضت الصفقة باإلمجاع بعد املوقف الفلسطيني
ّ
عدد من الدول اإلقليمية األخرى هلا (التي ربحت أخالق ًّيا وسياس ًّيا عىل املدى البعيد) ،إال
أنّه ُيعت َقد ّ
رسا،
رسا بدولة االحتالل تدعم الصفقة ًّ
أن عد ًدا من الدول يف املنطقة التي تتّصل ًّ
وحتاول متهيد الطريق هلا من جديد يف اللحظة املناسبة.
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ويف اخلتام ط ّبق البحث معايري تقييم اللياقة األخالقية للربوفسور جوزيف ناي عىل
سلوك ترامب وإدارته يف ملف صفقة القرن من حيث النوايا والدوافع (الرؤية األخالقية)،
والوسائل (القدرة عىل التمييز بني القوة واالحرتام الليربايل للحقوق واملؤسسات)،
والعواقب (النجاح طويل األجل للمصالح األمريكية ،واحلد األدنى من الرضر لآلخرين،
واخلطاب األخالقي الصادق) .وقد وجد البحث أن الرئيس األمريكي افتقد اللياقة
األخالقية بشكل كبري يف املعايري الثالثة التي كان الرؤساء األمريكان السابقون يمنحوهنا
مراعاة أكرب.
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