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 تتناول هذه الورقة نبذة موجزة عن القضية الفلسطينية ونشأة الرصاع:ملخص
خصوصا فيام يتعلق
،حاليا
ً
ًّ الفلسطيني اإلرسائييل؛ ليكون ذلك مقدمة لفهم ما جيري
ّ بام بات يعرف بـ"صفقة القرن" التي
 حيث،نوعيا يف السياسة األمريكية
تشكل
ً
ًّ تطورا
انتقلت إدارة ترامب من االنحياز األمريكي التارخيي إلرسائيل إىل الرشاكة الكاملة
 وسبب عدم، وعرضت الورقة ماهية صفقة القرن.مع االحتالل واليمني اإلرسائييل
 مشرية، واملواقف الفلسطينية والعربية والدولية منها،عرضها بصورة رسمية حتى اآلن
 كام قدّ مت الورقة مقرتحات.إىل التذبذب يف املوقف الفلسطيني ما بني التهويل والتهوين
ِ تتضمن متطلبات إذا ُأ
 ويف مقدمتها إهناء،وجدت فإنهَّ ا ستكون كفيلة بإحباط الصفقة
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ABSTRACT This paper provides a brief overview of the Palestinian issue and the
emergence of the Palestinian-Israeli conflict, as an introduction to understanding what
is currently happening, especially with regard to what has become known as the "Deal
of the Century", which constıtute a qualitative development in American policy. As
Trump administration shifts its orientation from its historical alignment with Israel to
a full partnership with the occupation forces and the Israeli right. This paper presents
the essence of 'the deal of the century,' and the reason behind it not being officially
presented so far. It also addresses the position of Palestinian, Arab and international
community on this deal, with the Palestinian stance being fluctuated between
overestimation and underestimation. Finally, it provides proposals that will be able to
frustrate the deal, if their requirements are fulfilled, primarily ending the Palestinian
inner division and restoring national unity on a pluralistic and participatory basis.
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المدخل

َأب�دأ بتعريف القضية الفلس�طينية قبل تن�اول ما يف عنوان املقال؛ لتوضي�ح خلفية األفكار
واآلراء التي سأوردها.

استيطانيا عنرص ًّيا
استعامرا
العدو
حترر وطني؛ لكوهنا تتعلق بإقامة
ً
ّ
ًّ
القضية الفلسطينية قضية ّ
مهمة من الس�كان األصليني وترشيدهم ،وفرض نظام التمييز
إحالليا لفلس�طني ،وطرد نسبة ّ
ًّ
العنرصي عىل من تبقى منهم ،بدعم دول استعامرية للحركة الصهيونية الرجعية العنرصية ،ال
ّ
حلل مش�كلة اليه�ود الذين عا َنوا االضطهاد والظلم والقتل عىل ي�د النازية اهلتلرية ،بل إلقامة
كيان يكون قاعدة متقدّ مة لالس�تعامر العاملي تقوم بدور كلب احلراسة للمصالح االستعامرية،
وتعمل عىل إبقاء املنطقة أسرية التخلف والتبعية والتجزئة والفقر واجلهل ،لكوهنا غنية باملوارد،
وذات سوق واسعة ،وتقع يف منطقة إسرتاتيجية حيوية تربط آسيا بإفريقيا وقريبة من أوروبا.
ُ
ُعرف بـ(إرسائيل) يف أيار  1948إثر احلرب العاملية الثانية ،فأحدثت
أقيم�ت الدولة التي ت َ
اً
�مت مالحمها يف (مؤمت�ر يالطا) ،وذلك بع�د حرب عربية
تقس�يم وخريط�ة عاملي�ة جديدةُ ،ر ِس َ

هيودي�ة مل تكن متكافئة عد ًدا وعدة؛ ل�ذا انتهت ملصلحة العصابات الصهيونية التي كانت أكرب
عد ًدا وعتا ًدا من املجاهدين الفلسطينيني واجليوش العربية.
لوال مساعدة االنتداب الربيطاين ،وتواطؤ البلدان العربية وتبعيتها ،واخلالفات الفلسطينية،
واألخط�اء التي ارت ُِكبت ،واس�تغالل معاناة اليه�ود ،واملحرقة التي ارت ُِكب�ت ضدهم ،وبداية
احلرب الباردة ،ونش�وء قطبني مسيطرين عىل العامل :أحدمها بزعامة االحتاد السوفييتي واآلخر
بقي�ادة الوالي�ات املتح�دة ،وتقس�يمهام العامل بينهما يف ضوء نتائ�ج احلرب العاملي�ة الثانية -ما
نجحت احلركة الصهيونية يف إقامة دولتها (إرسائيل) عىل  1 ،% 78من مس�احة فلس�طني رغم
2
أن قرار التقسيم أعطاها أقل من ذلك بكثري .% 55
ض�م (إرسائي�ل) حوايل  % 24من األرايض أكثر مما أعطاها قرار التقس�يم؛ أي أكثر من
إن ّ
مس�احة الضفة الغربية وقطاع غزة (األرايض الفلس�طينية التي اح ُت َّل�ت عام  -)1967مل يكن
بس�بب رفض الفلس�طينيني والعرب إقامة دولة (إرسائيل)واحلرب ضده�ا ،أو رفضهم قرار
التقس�يم ،وإنام ً
تنفيذا خلطة (دالت) املوضوعة س�ل ًفا ،3وألهداف احلركة الصهيونية األصلية،
وألن املقول�ة األساس�ية هلذه احلركة" :أرض بال ش�عب لش�عب بال أرض" زائف�ة؛ فهي تنفي
وجود الش�عب الفلسطيني الضاربة جذوره يف األرض الفلسطينية منذ آالف السنني ،وهدفها
املعلن واملثبت يف وثائقها ويرمز له ع َلمها" :أرضك يا (إرسائيل)من النيل إىل الفرات".4
قرار التقس�يم يف حرب  ،1948واحت ّلت بقية فلس�طني
لذلك ،ويف هذا الس�ياق جتاوزت َ
ُس�تكمل اآلن االستعدادات
وضمت القدس الرشقية بعد ذلك ،وت
يف حرب حزيران ،1967
َ
ّ
ضم الضفة
لدخول املرحلة الثالثة من املرشوع الصهيوين بإقامة (إرسائيل الكربى) ،من خالل ّ
الغربية ،أو أكثر من  % 60منها.5
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فاق عدد مس�توطني الضفة الغربية  824ألف مس�توطن يف عام  ،2018يعيشون يف 198
مس�توطنة ،و 220بؤرة اس�تيطانية .6وتُظ ِهر اخلطط اإلرسائيلية أن االحتالل ّ
خيطط لرفع عدد
املستوطنني بالضفة الغربية إىل مليون بحلول عام .2020
وهناك خمططات لدى احلكومة اإلرسائيلية إلقامة عرشات آالف الوحدات االس�تيطانية،
وكان آخرها إقرار بناء  2070وحدة استيطانية جديدة بالقرب من اخلان األمحر ،رشق القدس
املحتلة.7

نزاع�ا عىل احلدود،
تأسيس�ا على ما س�بق ،فإن الصراع اجلاري عىل أرض فلس�طني ليس ً
ً
وال خال ًفا حول طبيعة السلام وأش�كاله وتفصيالته ،وال بني املتطرفني واملعتدلني ،وال حول
إقامة مؤسسات الدولة الفلسطينية اً
أول ،أو األولوية إلهناء االحتالل عىل أمهية كل ما تقدم...
وإنام هو رصاع وجود ،حتاول من خالله احلركة الصهيونية اس�تكامل حتقيق مرشوعها الذي ال
يعرتف بالشعب الفلسطيني وبحقوقه من دون أي استعداد ّ
حلل وسط.

عندما اعرتفت (إرسائيل)يف أوسلو بمنظمة التحرير مقابل اعرتاف املنظمة بحق (إرسائيل)
بأي حقّ من احلقوق الفلسطينية ،8ال بحقه يف تقرير
يف العيش -مل يشمل االعرتاف اإلرسائييل ّ
املصير الذي يش�مل حقه يف إقامة دولة مس�تقلة ذات س�يادة عاصمتها الق�دس عىل األرايض
املحتل�ة ع�ام  ،67وال بحق الع�ودة والتعويض لالجئني الذين بق�وا يف بالدهم أو شرُ ِّ دوا منها
تطبي ًقا للقرار األممي  ،194وال بحق من تبقى منهم يف وطنه باملس�اواة الفردية والقومية داخل
(إرسائيل).
مل تصل احلركة الصهيونية رغم مرور أكثر من سبعني عا ًما عىل إقامة دولتها (إرسائيل)إىل
هناية مرشوعها ،وال تزال متمسكة بأهدافها اجلذرية ،ومنها هدف إقامة "(إرسائيل) عىل كامل
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أرض فلسطني" ،واالستثناء الوحيد يف ذلك إخراج قطاع غزة من خريطة "إرسائيل الكربى"؛
آهل بالسكان ،وإعادة االنتشار منه ّ
ألن القطاع ٌ
متكن من تنفيذ املرشوع الصهيوين برسعة أكثر
وتكاليف ّ
أقل يف الضفة.
حقيقيا للتوصل إىل تسوية تقوم عىل مساومة تنطلق من قرار
كام مل ت ُْب ِد (إرسائيل)استعدا ًدا
ًّ
أي
التقس�يم ،أو أي صيغة تس�تند إليه حتى يف العرص الذهبي ألوس�لو ،إذ مل يتضمن االتفاق ّ
نص عىل إقامة دولة فلس�طينية ،بل هو صيغة حكم ذايت حمدود .وحني أخذ بعض املس�ؤولني
ّ
اإلرسائيليني يتحدثون عن الدولة الفلسطينية فهم يقصدون شيئًا آخر غري الدولة.9
ت ُِع�دّ (إرسائي�ل) إقام َة دولة فلس�طينية بين هنر األردن والبحر املتوس�ط ًّ
خط�ا أمحر؛ ألهنا
خط�را وجود ًّي�ا عليها .وهذه إح�دى ُ
اخلالصات الت�ي انتهت إليه�ا مراكز البحوث
س�تكون
ً

الصهيوني�ة ،10التي مفادها أن الفلس�طينيني والعرب الذين اعرتفوا أو س�يعرتفون بإرسائيل مل
يفعل�وا ذل�ك ولن يفعلوه ع�ن قناعة برشعية وجوده�ا ،وإنام عن ضعف ،وسيس�حبون ذلك
االعرتاف حني يشعرون بالقوة ،لذلك تعمل (إرسائيل)عىل إبقائهم ضعفاء منقسمني.

م�شروع "�صفقة ترامب"

تطرق ترامب إىل خطته تجُ اه الرصاع الفلسطيني اإلرسائييل يف أثناء محلته االنتخابية ،إذ كان
اً
اً
حماول استرضاء املحافظني اجلدد "املس�يحيني الصهاينة"
داعم إلرسائيل بصورة الفتة للنظر،
املتطرفني أكثر من الصهاينة التقليديني ،وبعد أسبوع من توليه سدة الرئاسة أوحى بأنه سيسعى
التوصل إىل ّ
حل.
إىل
ّ

خصوصا جورج بوش االبن وباراك أوباما،
وتراجع ترامب عن التزام الرؤساء السابقني،
ً
س�مى ّ
حل الدولتني ،إذ قال يف أول مؤمتر صحفي مشترك له مع رئيس الوزراء اإلرسائييل
بام ُي َّ
ّ
بنيامين نتنياه�و" :أدرس كلاًّ من ّ
ينص على وجود دولة واحدة،
ح�ل الدولتني،
واحلل الذي ّ
وس�يعجبني االتف�اق الذي س�يعجب كال الطرفني الفلس�طيني واإلرسائيلي" .11وأضاف أن
صهره جاريد كوش�نر ،رئيس فريق السلام الذي شكله ترامب س�يحقق حل الرصاع املستمر
منذ عرشات الس�نني ،وهو ما مل حي ّققه الرؤس�اء الس�ابقون ،وإذا مل يس�تطع حتقيقه فإن غريه لن
يستطيع.
أش�هرا طويلة يف االس�تامع
اس�تخدم ترامب وأركان إدارته تعبري الصفقة النهائية ،وقضوا
ً
إىل الطرفين الفلس�طيني واإلرسائييل ،مع انحياز واضح كالعادة م�ن ّ
كل اإلدارات األمريكية
الس�ابقة إىل اإلرسائيليين ،يف ظ�ل انتش�ار أوهام لدى اجلان�ب الفلس�طيني بإمكانية أن يطرح
ترام�ب ّ
خط�ة متوازنة أو ش�به متوازنة ،لذا صدرت ترصحيات من الرئيس الفلس�طيني حممود
عباس ومن قيادات فلسطينية ّ
حتث ترامب عىل اإلرساع يف تقديم خطته.

أعط�ى ترام�ب إش�ارة إىل نواياه احلقيقية كام أس�لفنا حني ق�ال :إن إدارته س�توافق عىل ما
ريا يف املوقف
ي ّتف�ق علي�ه الطرفان بخصوص إقامة دولة واح�دة أو دولتني ،وهو ما أظه�ر تغي ً
األمريكي من إقامة دولة فلسطينية.
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واتضح�ت نواي�ا ترام�ب احلقيقية متا ًم�ا حينام أعلن
بتاريخ  2017/12/6أنه ينوي فعل ما مل يفعله أسالفه،
وس�ينقل الس�فارة األمريكي�ة من تل أبي�ب إىل القدس،
وه�و ما امتن�ع عن�ه الرؤس�اء األمريكي�ون الس�ابقون،
مس�تخدمني الصالحية للرئي�س التي تس�مح له بتأخري
نقل الس�فارة املنصوص عىل نقلها يف القانون األمريكي
املق�ر بخصوص نقل الس�فارة منذ ع�ام  ،1995وهو ما
ّ
َ
�س صدمة جاءت
أ ّدى إىل غض�ب فلس�طيني عارم ،عك َ
بحج�م التوقع�ات ،وظهر برف�ض هذه اخلطوة بش�دة؛
ألنهّ ا تعكس خت ّل ًيا عن املرجعية الدولية وعن السياس�ة املتبعة من اإلدارات األمريكية الس�ابقة
التي كانت ّ
تؤكد أن قضايا الوضع النهائي ُي َّتفق عليها من خالل التفاوض.
قط�ع اجلان�ب الفلس�طيني االتص�االت السياس�ية م�ع اإلدارة األمريكي�ة ،وأبق�ى على
ً
وسيطا يف عملية السالم،
االتصاالت األمنية .12وأعلن عن رفض استمرار اإلدارة األمريكية
ث�م تغري املوقف الفلس�طيني الرس�مي ،إذ أصبح يرف�ض االحتكار األمريكي لعملية السلام
13
يكرر الرئيس عباس هذا األمر خالل خطابه
ويطالب برعاية دولية متعددة  .ومن املتو َّقع أن ّ
يف اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف أيلول .2018

الق�ضي � ��ة الفل�سطينية ق�ضية تح� � � ّرر وطني لكونها
تتعلق ب�إقامة العد ّو ا�ستعم � ��ا ًرا ا�ستيطان ًّيا عن�صر ًّيا
�إحالل ًّيا لفل�سطين وطرد ن�سب � ��ة ّ
مهمة من ال�سكان
الأ�صليي � ��ن وت�شريده � ��م وفر� � ��ض نظ � ��ام التميي � ��ز
العن�صري على من تبقى منهم بدعم دول ا�ستعمارية
للحركة ال�صهيونية الرجعية العن�صرية

م�ا هي "الصفق�ة النهائية" كام يصفها ترامب ،أو "صفقة العصر" كام يصفها الكثريون ،أو
"صفعة العرص" كام يصفها الرئيس عباس ،أو "مؤامرة العرص" كام ينظر إليها الفلسطينيون؟
إهنا خطة لتصفية القضية الفلسطينية من خمتلف أبعادها .وهنا جيب ألاّ نؤجل اختاذ موقف
منها إىل حني عرضها بش�كل رس�مي ،وذلك بس�بب الرشوع يف تنفيذها قبل عرضها ،وهناك
م َثل عريب يقول" :املكتوب ْ
يظ َهر من عنوانه" ،وم َثل آخر يقول" :األ َثر يدل عىل املسري".

أشارت مصادر متعددة إىل أن الصفقة تتضمن إقامة حكم ذايت للفلسطينيني عىل األرايض
ضم ما بني  % 50و % 60من الضفة ،وإقامة
التي "ستنس�حب" منها القوات اإلرسائيلية بعد ّ
عاصم�ة هل�ذا الكي�ان يف أحياء يف الق�دس ،مثل "أبو ديس" ،م�ع بقاء القدس بما فيها القدس
موح�دة إلرسائيل ،م�ع حق العب�ادة جلميع
القديم�ة واملقدس�ات الت�ي فيه�ا عاصم� ًة هيودية ّ
الديانات.
أم�ا قضي�ة الالجئني فت َُح ّل من خلال تعويض عدد منهم ،وتوطينه�م يف أماكن وجودهم
خارج فلسطني ،وهتجري أقسام منهم إىل بلدان هجرة جديدة.
يضم املعازل اآلهلة
أم�ا قطاع غزة ف ُي َقام فيه حكم ذايت ُي َ
لحق بمرص ،أو يكون املركز الذي ّ
بالسكان ّ
املقطعة األوصال يف الضفة الغربية ،إذا مل تلحق باألردن.

أم�ا األم�ن اإلرسائييل فهو املرجعية العليا ،عىل أن تكون هناك س�يطرة إرسائيلية دائمة من
النهر إىل البحر.
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وتتضمن ّ
خطة ترامب أن يشمل االتفاق النهائي االعرتاف بإرسائيل بوصفها دولة هيودية،
أي إمكانية ملطالبات جديدة يتقدّ م هبا الفلسطينيون.
وإهناء الرصاع ،حتى ال يكون هناك ّ

مل تفص�ح اإلدارة األمريكي�ة حت�ى اآلن ع�ن مضمون الصفق�ة؛ ألنهّ ا فوجئ�ت باملعارضة
ّ
واملرش�حة لالس�تمرار( ،وهذه
املس�تمرة من�ذ عشرة أش�هر
الفلس�طينية والعربي�ة والدولي�ة
ّ
املعارضة وإن مل تكن كام هو مفرتّض ،فاألرض مل ت ُْط َبق عىل السماء ،لكنها كانت أكثر من ردة
متكرر لطرحها ،وإىل اعرتاف كوشنر منذ أيام ّ
التوصل
بأن
ّ
فعل مؤقتة) ،وهو ما دعا إىل تأجيل ّ
14
إىل ه�ذه الصفق�ة صعب مع تعهده باس�تمرار املحاولة  ،مع أنّه طالب الش�عب الفلس�طيني،
بالتحرك م�ن أجل الضغط عىل
خلال مقابلة ل�ه مع جريدة القدس بتاري�خ ،2018/6/23
ّ
قيادته للقبول باخلطة األمريكية.

قطع الجانب الفل�سطيني االت�صاالت ال�سيا�سية مع
الإدارة الأمريكي � ��ة و�أبقى عل � ��ى االت�صاالت الأمنية
و�أعلن ع � ��ن رف�ض ا�ستمرار الإدارة الأمريكية ً
و�سيطا
ف � ��ي عملية ال�س �ل ��ام ثم تغير الموق � ��ف الفل�سطيني
الر�سمي �إذ �أ�صبح يرف�ض االحتكار الأمريكي لعملية
وهذا ما تأكد من خالل املقابلة التي أجراها كوش�نر
م�ع صحيف�ة نيويورك تايم�ز بعد ثالثة أي�ام عىل إغالق
ال�سالم ويطالب برعاية دولية متعددة
وقال ترامب بتاريخ  :2018/8/22إ ن (إرسائيل)
ريا؛ ألنهّ ا حصلت على "هدية كبرية".15
س�تدفع ثمنًا كب ً
ردا ُي َ
ذكر يف إرسائيل ،حتى لدى
لكن هذا الترصيح مل ُيثِر ًّ
ّ
اليمني املتط�رف؛ ألن الغالبية تعاملوا معه باعتباره ليس
ذر الرماد يف العيون.
ًّ
جادا ،وأنّه ليس أكثر من ّ

مكت�ب منظم�ة التحري�ر يف واش�نطن الذي ُن ِّف َ
�ذ بتاريخ
 ،2018/9/10إذ قال خماط ًبا الفلس�طينيني :إنهّ م "يس�تح ّقون العقوبات ووقف املس�اعدات
األمريكية بعد تشوهيهم لإلدارة األمريكية ،وإساءة الترصف باألموال".
وم�ا ّ
ي�دل عىل إنكار كوش�نر وإدارة ترام�ب للواقع ا ّدعاؤمه�ا أن أ ًّيا من اإلج�راءات التي
التوصل إىل اتفاق سلام بني اإلرسائيليني والفلس�طينيني،
اتخّ ذهت�ا أمري�كا مل يق ّلل من ف�رص
ّ
التوصل إىل اتّفاق سلام؛ لكوهنا ّ
تدل عىل عزم
أي أمل يف
يف حين أهن�ا يف احلقيقة قضت على ّ
ّ
اً
أمريك�ي على فرض ّ
احلل اإلرسائييل على األرض ّأول ،والعمل عىل إجبار الفلس�طينيني عىل
القبول به الح ًقا.
اً
طويل من االهتامات
أما نيكي هييل السفرية األمريكية يف األمم املتحدة فبعد أن كالت س ًيال
واالنتقادات للرئيس الفلس�طيني ،قالت يف مقابلة هلا مع صحيفة جريوزامل بوست اإلرسائيلية
بتاريخ " :2018/9/6إن مصري الصفقة يف يد الرئيس عباس" .هذا يف الوقت الذي أعلن فيه
جيسون غرينبالت منذ البداية بأنه ال حاجة إىل املوافقة الفلسطينية ،مراهنًا عىل أن ّ
حيل العرب
ّ
مؤخرا :إنّه بات يدرك ملاذا
حم�ل الفلس�طينيني إذا مل يوافقوا عىل الصفقة 16.وح ّتى ترامب ق�ال
ً
مل يس�تطع أسلافه ّ
مصم اًم عىل مواصلة
حل القضية؛ ألنهّ �ا بالفعل قضية مع ّقدة! لكنه ال ي�زال
ّ
العمل حل ّلها.
جراء الرفض الفلسطيني والعريب
اختارت إدارة ترامب تنفيذ الصفقة قبل طرحها
ًّ
رس�ميا ّ
ً
والدويل هلا ،لذلك ركزت عىل خلق أمر واقع متزايد ّ
إضافيا عىل الفلس�طينيني،
ضغطا
يش�كل
ًّ
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والسيام الدول
خصوصا مع إخفاق املخطط األصيل الذي كان يقوم عىل االعتقاد بأن العرب،
ً
ّ
اخلليجية ،س�يضغطون عىل الفلس�طينيني إلجبارهم على قبول الصفقة ،أو على األقل بقبول
التف�اوض حوهل�ا ،وإذا رفضوا ّ
فإن العرب حي ّل�ون حم ّلهم ،ويتفاوضون م�ع (إرسائيل)لتنفيذ
ّ
احل�ل اإلقليم�ي ،الذي يس�تند يف جوهره إىل إقامة حل�ف عريب إرسائييل أمريك�ي ضد إيران،
ومن أجل قيام هذا احللف ال بدّ من التوصل إىل ّ
حل للقضية الفلسطينية ،أو عىل األقل اإلحياء
بالسعي للتوصل إىل ّ
حل هلا.
امرسة ّ
احلك َام العرب أمام شعوهبم ،بحيث اتخّ ذوا باإلمجال
أحرجت السياسة األمريكية ا ُمل َ
الفلس�طينيون" .فم�ن الصعب عىل
موق ًف�ا يق�وم عىل م�ا يأيت" :نوافق فق�ط عىل ما يوافق عليه
ّ
ُ
التعاون مع إدارة ترام�ب لتمرير التخليّ عن الق�دس ،ويف بداية الطريق،
أكث�ر العرب محاس� ًة
وخصوص�ا بع�د إعلان ترام�ب املتكرر بأنّ�ه أزال الق�دس عن طاول�ة املفاوض�ات ،ما ينذر
ً
بالرشور وعظائم األمور.
التسرع يف رفض صفقة مل
اكتف�ى الع�رب حت�ى اآلن بتقديم النصيحة للفلس�طينيني بعدم
ّ
ُط�رح بصورة رس�مية ،وأنّه كان م�ن اخلطأ قطع الصالت السياس�ية الفلس�طينية األمريكية،
ت َ
وإغلاق باب املفاوض�ات لتعديلها ،ولكنهم أمجعوا فرادى وجمتمعين يف قمة القدس العربية
الت�ي عق�دت يف الظه�ران ع�ام  2018عىل معارض�ة صفقة ترام�ب ،كام ظهر ذل�ك يف تأكيد
أي ّ
حل جي�ب أن يتضمن إقام�ة دولة فلس�طينية عاصمتها
مب�ادرة السلام العربي�ة ،وعلى أن ّ
القدس الرشقية .كام أمجعت القمتان اإلسلاميتان ال ّلتان ُع ِقدَ تا يف إس�طنبول عىل دعم املوقف
عض�وا يف جملس األم�ن و 128دولة يف
الفلس�طيني الراف�ض لصفق�ة ترامب .كما رفض 14
ً
اجلمعية العامة لألمم املتحدة قرار ترامب بشأن نقل السفارة.

لفه�م أفض�ل ملا ي�دور ال بدّ من ع�رض القصة من البداي�ة ،فقد ب�دأت اإلدارة األمريكية
عهدها بطرح ما أسمته التحريض الفلسطيني يف اإلعالم واملناهج التدريسية ،وطالبت السلطة
الفلس�طينية بوق�ف دفع روات�ب أرس الش�هداء واألرسى ،ورضورة مواصلة وزي�ادة التعاون
األمن�ي مع (إرسائي�ل)وحماربة (ا ٍ
إلرهاب) ،ث�م مل جيدّ د الرئيس األمريك�ي الترصيح املمنوح
ملكتب املنظمة يف واش�نطن واملف َ
رتض جتديده كل س�تة أش�هر ،بل أبقت اإلدارة األمريكية عىل
قراره�ا بإغالق املكتب من�ذ ّ ،2017/10/17
وأكدت هذا الق�رار بتاريخ ،2018/9/10
متذرع�ة برف�ض الس�لطة للمفاوض�ات وصفقة ترام�ب ،ومس�اعيها ملحاكم�ة (إرسائيل)يف
ّ
املحكم�ة اجلنائية الدولية ،اً
فضًل� عن إقرار قانون (تايلور) بخص�وص األرسى ،وقانون آخر
جيري العمل عليه بخصوص الالجئني.
وهن�ا ،س�نتوقف اً
قليل أمام املوقف األمريك�ي من هذه القضية ،إذ خ ّفض�ت إدارة ترامب
اً
وصول إىل قطعه�ا ك ّل ًّيا عن وكالة غوث الالجئين ،وتطالب بإلغائها،
املس�اعدات األمريكية
وتضغط عىل الدول لكي حتذو حذوها ،كام تريد فرض تعريف جديد لالجئ الفلسطيني بحيث
حمصورا بالالجئني الذين ُولِدوا يف فلس�طني وكان�وا يقيمون فيها قبل إقامة (إرسائيل)،
يكون
ً
وهذا خي ّفض عدد الالجئني إىل أربعني ألف الجئ وفق ما أوردت صحيفة يرسائيل هيوم اً
نقل
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ع�ن مص�ادر يف الكونغ�رس األمريكي .17يف الوقت نفس�ه ذكرت مص�ادر ّ
أن البيت األبيض
يدرس ّ
خطة لتوطني الفلسطينيني يف البلدان التي يقيمون فيها.

ّ
كما ّ
األقل مل َت ُع ْ�د َت ُعدّ ه غري رشعي
رشعيا ،أو عىل
أن اإلدارة األمريكي�ة عدّ ت االس�تيطان
ًّ
وال عقبة يف طريق السالم ،إذ قال ديفيد فريدمان السفري األمريكي يف (إرسائيل) :إن االقرتاب
سيسبب حر ًبا أهلية يف إرسائيل ،مطال ًبا األمم املتحدة بتغيري استخدام مصطلح
من االستيطان
ّ
املحررة".
األرايض املحتلة عند وصف الضفة والقطاع؛ ألنهّ ا جزء من أرض "إرسائيل
ّ
كام قطعت اإلدارة األمريكية املس�اعدات املالية املقد ّمة للفلس�طينيني باس�تثناء املساعدات
األمنية ،وذلك ألنهّ ا ختدم أمن (إرسائيل)والواليات املتحدة.

ولكي نفهم حجم وتس�ارع اإلجراءات العدائية للش�عب الفلسطيني ومؤسساته وقيادته،
فإنّ�ه ال ب�دّ أن نشير إىل أن أحد العوامل يرجع إىل أن الفريق األمريكي املس�ؤول عن السلام
من أش�دّ الضالعني يف دعم (إرسائيل)واليمني اإلرسائييل واالس�تيطان ،وعىل رأسهم كوشنر
بأش�د املحافظني
وغرينبلات وفريدمان .وهذا ينطبق عىل غالبية أركان إدارة ترامب املش�بعة ّ
وتطر ًفا.
اجلدد تع ّنتًا
ّ
وهن�ا تبقى نقط�ة ،وهي :ملاذا مل تعلن إدارة ترامب الصفقة مع أنّه ُحدِّ دت مواعيد إلعالهنا
مرات؟
عدة ّ

هذا يعود �إلى �أ�سباب عدة� ،أهمها:

اس�تمر أكثر من املتو َّقع ،وأن القادة العرب املتو َّقع أن
• أن الرفض الفلس�طيني للخطة
ّ
يضغط�وا على الفلس�طينيني ،أو حي ّلوا حم ّلهم -مل يس�تطيعوا فعل م�ا تو ّقعه ترام�ب منهم ،لذا
نصح�وا بتأجي�ل عرض ّ
أي محاس�ة للحلول ّ
حمل الفلس�طينيني ،بل
اخلطة وتعديلها ،ومل ُيبدوا ّ
قالوا للرئيس عباس :نقبل ما تقبل به ونرفض ما ترفضه.

• أن نتنياهو نصح اإلدارة األمريكية بتأجيل طرحهاّ ،
ألن (إرسائيل) أخذت ويمكن أن
تأخ�ذ م�ن دون طرحه�ا ّ
كل ما تريده بلا مقابل .فلامذا تقب�ل أن تقدّ م ش�يئًا؟! ّ
ألن اخلطة مهام
كانت س�يئة ال يمكن إال أن حتوي بعض العس�ل الذي ّ
السم .وهذا ما يرفضه الكثري من
يغطي ّ
الوزراء يف احلكومة اإلرسائيلية الذين يمثلون أحزا ًبا متطرفة جدًّ ا ،ترفض إعطاء الفلسطينيني
أي يشء ،وتري�د  % 100ال  18.% 95كما أن غرينبلات أب�دى تفهم�ه للرف�ض اإلرسائيلي
ّ
ِ
ّ
للخط�ة بعد طرحه�ا ،و َي ُعدّ جمرد التفاوض حول "أرض إرسائيل" حرا ًم�ا ،منطل ًقا من خلفيته
19
األيديولوجية الدينية .
• أن ط�رح خط�ة الصفق�ة يف هذه األجواء يمكن أن يدفع إىل زي�ادة معارضتها؛ لذا من
َّ
املفض�ل تطبيقه�ا ،واس�تكامل خل�ق أمر واق�ع جيع�ل الفلس�طينيني يف النهاية أم�ام احتامالت
مر ،وهي :قبوهلا واملشاركة يف تصفية القضية والقبول بالفتات ،أو االستمرار برفضها
أحالها ّ
ودفع الثمن ،أو ال رفضها وال قبوهلا ،أو رفضها بشكل لفظي وضمن أضيق احلدود والتعايش
معها متهيدً ا لقبوهلا الح ًقا.

 16ر�ؤيـ ـ ـ ـ ـ ــة تركـ ـيـ ـ ـ ــة

م�شروع �صفقة القرن

الموقف الفل�سطيني من ال�صفقة

خصوصا أنه حشد تأييدً ا
رفض الرئيس حممود عباس صفقة ترامب ،وهذا موقف شجاع،
ً
وعامليا اً
دعم ملوقفه ،وهذا أربك إدارة ترامب.
وإسالميا
عربيا
ًّ
ًّ
ًّ

ورفضت حركة محاس وبقية الفصائل هذه الصفقة من خالل بياناهتا وترصحيات قياداهتا،
كام رفضت األغلبية الس�احقة من الش�عب الفلس�طيني هذه الصفقة وفق مؤرشات عديدة ،بام
فيها استطالعات الرأي.
ولكن من اخلطأ اعتبار ّ
أن هذا الرفض قد أبطلها وأنّه قادر عىل أحباطها وحده ،كام الحظنا
من خالل تعليقات من مصادر فلسطينية خمتلفة ،رغم صدورها من طرفيَ االنقسام.

فهن�اك تذبذب يف املوقف من هذه الصفقة/املؤامرة ،يرتاوح ما بني اعتبارها أنهّ ا قد ماتت،
رصح به رئيس�ا حركتي فتح ومح�اس وعدد من قياداهتام ،وبني
أو ُولِ�دت ميتة ،أو أخفقت كام ّ
اعتباره�ا ق�د ُن ِّفذت عىل األرض ،وبني املبالغة يف خطورهت�ا إىل درجة وكأهنا قدَ ر ال را ّد له ،أو
بحجة أنهّ ا تس�تهدف ّ
احلل اإلقليمي وبلورة حلف ع�ريب أمريكي إرسائييل
التقلي�ل من ش�أهنا ّ
أن فلس�طني حتت االحتاللّ ،
ضد إيران وال تس�تهدف الفلسطينيني ،وبذريعة ّ
وأن الصفقة لن
تضيف شيئًا" ،فأكثر من القرد ما سخط اهلل"!
ّ
إن اس�تمرار االنقس�ام رغ�م م�ا متثل�ه صفق�ة ترامب م�ن خماطر جس�يمة على القضية
حتول�ه إىل انفص�ال
الفلس�طينية والش�عب الفلس�طيني والفصائ�ل الفلس�طينية ،وإمكاني�ة ّ
خصوص�ا إذا عق�دت "مح�اس" هدن�ة انفرادية يف قطاع غ�زة ،حتت ضغ�ط احلصار وضيق
ً
ردا
اخلي�ارات ،ونف�ذ الرئي�س عباس هتدي�ده بفرض إجراءات عقابية ش�املة على القطاع ًّ
على ذلك -جيع�ل الفلس�طينيني الذين يرفضون الصفق�ة ّ
بغض النظر ع�ن خالفاهتم كوهنا
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خصوصا جلهة حتقي�ق أهدافها بفصل الضفة
مجيعا -يع ِّب�دون الطريق لتطبيقها،
ً
تس�تهدفهم ً
ع�ن القط�اع ،ورصف األنظ�ار عام جي�ري يف الضف�ة والقدس من مس�ا ٍع حثيثة الس�تكامل
هتويده�او(أرسلته�ا).

متطلبات �إحباط �صفقة ترامب
لفظيا أو برفض الرعاية
ال ّب�د من توفير متطلبات إحباط الصفقة ،وعدم االكتفاء برفضها ًّ
األمريكية االنفرادية لعملية السلام ،واالهنامك يف املنافس�ة القاتلة عىل من يمثّل الفلسطينيني،
اً
بدل من أن يكون له عنوان واحد.

• إعط�اء األولوي�ة إلهناء االنقس�ام ،واس�تعادة الوحدة عىل أس�س وطني�ة وديمقراطية
توافقية وتش�اركية ،عىل أس�اس ّ
ُطبق بالت�وازي والتزامن ،وخترج
حل الرزمة الش�املة الت�ي ت َّ
منها القضية الفلسطينية منترصة بال غالب أو مغلوب.
• بلورة رؤية وطنية شاملة تنبثق عنها إسرتاتيجية وطنية جديدة تتجاوز اإلسرتاتيجيات
وتتضمن ّ
خطة ملموس�ة تس�تهدف بشكل خاص إحباط "صفقة ترامب"
املعتمدة حتى اآلن،
ّ
و"قانون القومية".

لتضم اجلمي�ع ،من خالل عق�د جملس وطني
• إع�ادة بن�اء مؤسس�ات منظم�ة التحرير
ّ
توحيدي بأرسع وقت ممكن.
• إعادة النظر يف طبيعة السلطة من حيث شكلها ووظائفها والتزاماهتا وموازنتها.

• االحت�كام إىل الش�عب عبر إجراء انتخابات عىل كل املس�تويات واألصع�دة ،انطال ًقا
حترر وطني ،وأن قانون الوح�دة واجلبهة الوطنية هو
يمر بمرحلة ّ
من أن الش�عب الفلس�طيني ّ
الذي حيكم النظام السيايس الفلسطينيّ ،
بغض النظر عن نتيجة االنتخابات.

وحتى تعطي هذه املتطلبات ثامرها ،ال بدّ أن تأخذ بعني االعتبار احلقائق اجلديدة واخلربات
املستفادة ،ومن أبرزها:
ّأو اًل :مل َت ُع�د هناك عملية سلام ،وليس م�ن املتوقع عىل املدى القريب اس�تئنافها أو البدء
بـ"عملي�ة سلام" جا ّدة ،بل عىل العك�س هناك ّ
تضم
خطة إلقامة "إرسائي�ل الكربى" ،بحيث ّ
معظ�م الضف�ة ،عىل األقل إلرسائيل ،كام ّ
ي�دل عىل ذلك إقرار "قانون القومية" ،وقطع ش�وط
واسع يف تنفيذ "صفقة ترامب".

ثان ًي�ا :أن احل�قّ الفلس�طيني بإقام�ة الدولة حقّ طبيعي وغير قابل للتف�اوض ،بدليل منح
الترصف عىل
دولة فلس�طني العضوية املراقب�ة يف عام  ،2012وهذا يفرض عىل الفلس�طينيني
ّ
التنصل من التزامات أوس�لو السياسية
وكفاحيا،
وقانونيا
سياس�يا
هذا األس�اس،
ً
وخصوصا ّ
ًّ
ًّ
ًّ
واألمنية واالقتصادية يف ظل أن احلكومات اإلرسائيلية مل تعد منذ اغتيال إسحاق رابني ملتزمة
بااللتزامات اإلرسائيلية ،وبخاصة بعد اجتياح الضفة يف عام  ،2002ويف ظل س�يطرة اليمني
اإلرسائييل عىل احلكومة منذ عام .2009
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م�شروع �صفقة القرن

الخاتمة

رف�ض الرئي�س محمود عبا�س �صفقة
خ�صو�صا
ترامب وهذا موقف �شجاع
ً
�أن � � ��ه ح�شد ت�أيي � � � ً�دا عرب ًّي � � ��ا و�إ�سالم ًيّا
وعالم ًّي � � ��ا دعمً ا لموقف � � ��ه وهذا �أربك
�إدارة ترامب

إن نج�اح صفق�ة القرن يف خلق حقائ�ق جديدة عىل
األرض فيما يتعل�ق بتق�دم التطبي�ع بني البل�دان العربية
وإرسائي�ل ،على طري�ق بل�ورة حل�ف ع�ريب إرسائيلي
أمريكي ملواجهة إيران ،بحيث هيدّ د بتغيري األولويات يف
املنطقة ،أو فيما يتعلق باإلجراءات الت�ي اختذهتا اإلدارة
خي�ص الق�دس والالجئني ،واالس�تيطان
األمريكي�ة بام ّ
وغزة ،والرواية التارخيي�ة للحركة الصهيونية ،والتعامل مع األمن اإلرسائييل بوصفه أولوية-
مهم جدًّ ا حتى تأخذ
ال يعني أن هذه الصفقة
س�تمر ،وأهنا قدَ ر ال را ّد له .فالتوقيع الفلس�طيني ّ
ّ
الصفقة رشعيتها.

ّ
بالقوة ومن جانب واحد ،ال تنس�جم مع حقائق الرصاع
ف�كل هذه احلقائق التي ُف ِرض�ت ّ
واملنطق�ة ،وال م�ع الرشعي�ة الدولية ،وال تنش�ئ ح ًّقا ،وال يرتت�ب عليها أي التزام .فالش�عب
مس�تمر يف النضال ضدّ ها مثلام ناضل منذ مئة عام وحتى اآلن يف مواجهة املرشوع
الفلس�طيني
ّ
صحيحا ،إال أنّه أوقع خس�ائر
الصهي�وين. .إذا كان إخفاق�ه يف منعه من حتقيق إنجازات كربى
ً
كبيرة يف صفوفه ،حالت دون متكينه من حتقيق كامل أهدافه .كام اس�تطاع احلفاظ عىل القضية
حي�ة ،مع بقاء نصف الش�عب على أرض وطنه ،رغم كل ما جرى من ح�روب وجمازر ودمار
ّ
وموت.
استمر املوقف الفلسطيني ً
ومصم اًم عىل الكفاح
رافضا هلا
ويمكن إحباط صفقة ترامب إذا
ّ
ّ
إلحباطها ،من خالل توفري املتطلبات الرضورية ،وعىل رأسها إهناء االنقسام واستعادة الوحدة
استنا ًدا إىل بلورة رؤية فلسطينية شاملة جديدة يرتتب عليها إسرتاتيجية جديدة ،وإرادة مستعدة
لدفع األثامن املطلوبة.
ومن املمكن إحباط صفقة ترامب؛ ألنّ (إرسائيل)تعاين حتدّ يات داخلية وخارجية كبرية،
اً
أي حرب منذ عرشات الس�نني ،وتواجه متغيرات يف املنطقة
انتصارا
فه�ي مل حت ّق�ق
حاسًم� يف ّ
ً
ً
مفروغا منه ،فالوضع يف س�وريا يسير يف
أم�را
والع�امل جتع�ل نج�اح خمططاهتا لي�س قدَ ًرا وال ً
عك�س االجت�اه ال�ذي دعت له وعملت علي�ه ،وهناك صع�ود إيراين وترك�ي يف اإلقليم جيعل
خصوصا يف ظل األزمات التي تش�هدها
مس�ألة هيمنته�ا علية متع�ذرة ،إن مل نقل مس�تحيلة،
ً
العالق�ات الرتكي�ة اإلرسائيلي�ة ،إضافة إىل أن الوض�ع الدويل يتغري يف غير مصلحة إرسائيل،
أو اًل،
فهن�اك تأيي�د متعاظ�م يف الرأي العام ال�دويل للقضية الفلس�طينية،
ً
خصوص�ا يف أوروبا ّ
والواليات املتحدة ثان ًيا.

كام تواجه إدارة ترامب مشكالت متصاعدة ،مع احتامل عزله أو عدم نجاحه يف االنتخابات
وسياس�يا وعسكر ًّيا ،وتقدّ م نظام دويل
الرئاس�ية ،وس�ط تراجع تأثري أمريكا يف العامل اقتصاد ًّيا
ًّ
متعدد األقطاب .
�شتاء 19 2018
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