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تطورات ال�سيا�سة الأمريكية تجاه الق�ضية الفل�سطينية
" �صفقة القرن" المحتوى وال�سياق
* حسام بدران
 فهي تعرض خلفيتها وأركاهنا،"سمى "صفقة القرن
َّ  تتناول هذه الورقة ما ُي:ملخص

* سيايس فلسطيني

 كام تبينّ الورقة مواقف جمموعة، وحتاول الوقوف عىل جمموعة من تفصيالهتا،ودوافعها
: وترى الورقة أن الصفقة ترتكز عىل حمورين،من الدول املؤثرة جتاه مرشوع صفقة القرن
 أ ّما السيايس منهام فيهدف إىل إهناء امللفات األساسية يف القضية،واقتصادي
سيايس
ّ
ّ
 وأ ّما املحور االقتصادي فيهدف إىل، كالقدس والالجئني وحدود الدولة،الفلسطينية
ٍ
ٍآليات وسبل
 وختتتم الورقة بوضع،استخدام املال عىل أنه العصا واجلزرة يف آن واحد
ّ  وجتريم، منها الدعوة إىل رفض صفقة القرن،ملواجهة الصفقة
.كل من يتامهى معها
وصياغة مرشوع وطني فلسطيني جامع يشمل مجيع فصائل الشعب الفلسطيني وقواه
.ليكون خطة مرحلية يتالقى فيها مجيع الربامج السياسية
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ABSTRACT This paper addresses what is known as 'the Deal of the Century',
presents its background, main pillars, motives, and tries to analyze some of its details.
Additionally, it tries to explain the position of numerous effective countries on this
deal. The paper considers the deal is based on two axes: political and economic; the
political axis aims at ending the main files in the Palestinian issue, such as Jerusalem,
immigrants, and the settlement of the borders issue. While the economic axis aims at
using the money as a double-edged tool. The paper concludes by providing methods
and ways to oppose this deal, that includes calling to refute the Deal of the Century,
criminalize whoever be compatible with it, and initiate an inclusive national Palestinian
project that gathers all segments of Palestinian people as well as unifies their power in
a way that integrates all political ideologies and programs.

الأبحاث  -الدرا�سات ح�سام بدران

العاملي،
مت�ر القضية الفلس�طينية بمنعطف تارخي�ي فارق ،يف ِظ ّل وجود اختلال يف النظام
ّ
ّ
يصب يف غري مصلحة الش�عب الفلسطيني ،وأهم ما تواجهه القضية الفلسطينية يف هذه الفرتة
إعالميا بـ"صفقة القرن" .إذ أبدى الرئيس األمريكي
اخلطة األمريكية اجلديدة للسالم ،املسماَّ ة
ًّ
التوصل إىل صفقة تارخيية إلهناء الرصاع العريب-
دونالد ترامب منذ بداية واليته الرئاسية ّنيته
ّ
تفوق الكي�ان الصهيوين عىل حميطه يف
اإلرسائييل ،وتس�تند ه�ذه املقاربة إىل رؤية أكرب تقود إىل ّ
الرشق األوس�ط ،استنا ًدا إىل ّ
حل إقليمي إلهناء الرصاع ،وتفكيك ملفاته الكربى ( :القدس-
الالجئون -االستيطان -الكيان الفلسطيني) وذلك بتثبيت وقائع عىل األرض تؤ ّدي إىل تصفية
القضي�ة الفلس�طينية وتفكيكه�ا ،وقد صاح�ب ذلك وصول فري�ق أمريك�ي إىل رأس اإلدارة
األمريكية أكثر صهيونية من س�ابقيه ،ويفتقر إىل اللباقة والعقالنية السياس�ية ،تغريه املكاس�ب
اآلنية عىل حس�اب املكاسب اإلسرتاتيجية عىل املدى املتوس�ط والطويل ،ويغريه كذلك مناخ
إقليمي يغلب عليه التأييد أو الصمت.
توطئة ا�صطالحية
إعالميا قد يتش�ابه مع تس�ميات خلطط سابقة تتعلق
مصطلحا
مس�مى "صفقة القرن"
ُي َعدّ
ً
ّ
ًّ
بالقضي�ة الفلس�طينية ،إال أن املقص�ود به ما يشير إىل اخلطة األمريكي�ة إلدارة الرئيس ترامب
ح�ول السلام يف الرشق األوس�ط ،حي�ث كان الرئيس املصري عبد الفتاح الس�ييس أول من
ذكرها ،إضافة إىل ّ
أن ذكره إياها كان يف مؤمتر بجانب الرئيس األمريكي.

واس�عا يف اإلعالم الغريب على غرار العريب ،إذ تس�تخدم مراكز
وال جي�د املصطل�ح مكا ًنا
ً
واألمريكي�ة منه�ا على وجه اخلص�وص -تعبيرات أخرى،البح�وث والصح�ف الغربي�ة
ّ
وخطة السلام ّ ،Peace Plan
ح�ل السلام ّ ،Peace Settlement
مث�لّ :
وخطة السلام
اإلرسائيلية-الفلسطينية  ،Plan for Israeli-Palestinian peaceأو ّ
خطة سالم طويل
ّ
األمد  .Long-term peace planويف اجلانب الرسمي ،استخدم املسؤولون األمريكيون،
مغاي�را عن هذه التس�ميات التي تدور تقري ًب�ا حول لفظ" :السلام" ،حيث إن الرئيس
تعبيرً ا
ً
األمريك�ي -إضافة إىل كبار موظفي إدارته -اس�تخدم يف معرض حديثه عن عمله بش�أن هذا
ّ
امللف تعبري :صفقة هنائية .Ultimate deal
و ُيوحي مصطلح "صفقة القرن" ّ
بأن هذه الصفقة اتفاقية سياسية بني أطراف ،وهو ما يدفع
النتظار اإلعالن عن بدء جوالت التفاوض ،يف حني أهنا جمموعة سياس�ات تتطابق مع الرؤية
ُطبق عىل األرض بالتجزئة والتزامن.
اليمينية الصهيونية ،وت َّ

خلفيات �صفقة القرن و�أركانها

رسميا تفصيالت خطتها ،إال أن الترسيبات يف اإلعالم العريب
مل تكشف اإلدارة األمريكية
ًّ
والغ�ريب ،إضافة إىل الس�لوك األمريكي واإلرسائييل تُعطي ص�ورة تقريبية ملالمح هذه اخلطة،
وأركاهنا ،ومستقبلها.
 22ر�ؤيـ ـ ـ ـ ـ ــة تركـ ـيـ ـ ـ ــة

ال�سيا�سة الأمريكية تجاه الق�ضية الفل�سطينية

وطبق وعده بنقل السفارة
ومنذ بداية الفرتة الرئاس�ية لرتامب اتخّ ذ سياس�ات أكثر عدائيةّ ،
للقدس ،وعارض سياس�ة أوباما بخصوص االس�تيطان ،وقام بسلوك ٍ
متامه مع سياسة نتنياهو
املتطرف�ة ،وأت�ى بفريق جدي�د ،أبرزهم صهره اليه�ودي جاريد كوش�نري ،ومبعوثه إىل الرشق
األوس�ط جيس�ون غرينبالت ،الذي يوص�ف بمهندس صفقة الق�رن ،وقاموا ببل�ورة مقاربة
متكاملة حول القضية الفلسطينية ،مستندة إىل أبعاد إقليمية.1

وأ ّدى حدوث حالة التباين بني املؤسسات األمريكية حول قضايا املنطقة إىل إعطاء صورة
مبكرا ،واتصفت السياسة اخلارجية اخلاصة
سلبية عن املوقف األمريكي ،وعدم حتديد مالحمه ً
برتام�ب واملتعلقة بالرصاع بعدة سمات ،منه�ا :االنحياز الواضح والكبير للرؤية اإلرسائيلية
للصراع ،ورسعة اختاذ القرارات املتعلقة هبذا الش�أن ،وكرس القواعد والسياس�ات األمريكية
الس�ابقة .وقام�ت أذرع اإلدارة األمريكية بعملية استكش�اف للمواقف جت�اه القضية ،وهو ما
دفع العديد من األطراف اإلقليمية لإلس�هام يف تش�كيل الرؤية األمريكية لتحسني عالقتها هبا
عىل حساب القضية الفلسطينية.

الدوافع الأمريكية لطرح مقاربة �سيا�سية جديدة
تتمت�ع اإلدارة األمريكي�ة احلالية بخربة سياس�ية حمدودة ،وقد أخفق�ت يف حتقيق وعودها
االنتخابي�ة ،باس�تثناء قضية املناخ ،ونقل الس�فارة األمريكي�ة ،إال أنهّ ا تض�ع يف أولوياهتا إهناء
صهيونيا وهيود ًّيا ،وقد س�اعدهتا جمموعة دوافع
القضية الفلس�طينية؛ لكون الفريق يف جوهره
ًّ
وظروف ،مثل:
 - 1وجود ظرف إقليمي مثايل لتحقيق األهداف الصهيونية ،فالتجاذبات اإلقليمية ،ومن
إفرازاهت�ا األزم�ة اخلليجية -دفعت مجيع أطراف األزمة و ُن اً
ظم عربي�ة أخرى نحو التنافس عىل
2
كسب الرضا األمريكي -رغبة ورهبة -عرب البوابة اإلرسائيلية .
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 - 2ي�رى ترام�ب يف الصراع العريب-اإلرسائيلي
اً
وجلمع
جيدً ا لتحصني نفس�ه يف أزماته الداخلية،
ِ
مدخل ّ
مكاسب ش�خصية؛ ّ
ألن خطواته جتاه القضية فوق النقد
داخلي�ا ومرغوبة من الفواع�ل داخل الواليات املتحدة،
ًّ
ّ
ريا وزما ًنا ،وهلذا هو يف
وألن آثارها اجلانبي�ة حمدودة؛ تأث ً
عجلة من أمره لطرح مقاربته اجلديدة.

تم ّر الق�ضي � ��ة الفل�سطيني � ��ة بمنعطف تاريخي
فارق ،في ِظ ّل وجود اختالل في النظام العالميّ
ي�ص � ��ب في غير م�صلح � ��ة ال�شع � ��ب الفل�سطيني
و�أهم م � ��ا تواجهه الق�ضية الفل�سطينية في هذه
الفت � ��رة الخط � ��ة الأمريكي � ��ة الجدي � ��دة لل�سالم
محتوى �صفقة القرن
الم�س ّ َماة �إعالم ًّيا بـ"�صفقة القرن"

َ
واآلخر
ترتكز الصفقة عىل حمورين :أحدمها سيايس
اقتصادي ،هيدف املحور السيايس إىل إهناء امللفات األساسية يف القضية الفلسطينية ،كالقدس،
عصا وجزر ًة يف آن
والالجئني ،وحدود الدولة ،وهيدف املحور االقتصادي إىل اس�تخدام املال ً
واحد .وتتخذ الصفقة سياسة توظيف اهليمنة األمريكية؛ لفرض وقائع عىل األرض ،للوصول
إىل ّ
حل الشامل .ويالحظ أن الصفقة تتجاهل االتفاقيات املربمة بني منظمة التحرير الفلسطينية
واالحتالل اإلرسائييل ،وكذلك القرارات األممية.

حل الدولتني ،لكن هذا ال يعني بالرضورة ّ
ستقيض الصفقة عىل ّ
حل الدولة الواحدة ،وإنّام
ه�و ّ
حل هجني متمث�ل يف دولة إرسائيلية كاملة الس�يادة ،وكيان فلس�طيني بحكم ذايت منزوع
السيادة عىل جزر وكنتونات فلسطينية ،وينسجم هذا مع رؤية تصفية القضية الفلسطينية ،وف ًقا
لرؤي�ة اليمني الصهي�وين ورشوطه ،ودمج الكي�ان اإلرسائييل مع املنطق�ة ،وتطبيع عالقته مع
دوهلا.
وق�د ظهرت لن�ا جمموعة من املالمح التفصيلي�ة واملؤرشات هلذه الصفق�ة ،تتمحور حول
عدة موضوعات ،نعرضها فيام يأيت:

المالمح التف�صيلية ل�صفقة القرن
 - 1إهن�اء مس�ألة الق�دس م�ن خالل االعتراف هبا عاصم�ة لالحتالل ،مع ضمان حرية
العبادة ،واخرتاع عاصمة فلسطينية عىل هامش ضواحي القدس.

 - 2االعرتاف بالكتل االس�تيطانية يف الضفة الغربية ،وضمها إىل االحتالل ،والتفاهم مع
نتنياهو حول مستقبل الضفة الغربية ،مع استئثار االحتالل بصالحيات األمن القصوى.
قوميا للشعب اليهودي.
 - 3االعرتاف بالكيان اإلرسائييل وطنًا ًّ

 - 4إط�ار ّ
حل إقليمي أمني ألزمات املنطقة ،وحمارصة إي�ران ونفوذها ،مع تطبيق املبادرة
اً
وصول إىل السالم.
العربية مقلوبة ،بحيث تبدأ من التطبيع
 - 5إهناء قضية الالجئني بدون عودهتم ،وتقويض مؤسسة األنروا إلهناء عملها.
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 - 6إقامة دولة فلس�طينية قاعدهتا غزة ،وملحق هبا كنتونات فلس�طينية يف الضفة الغربية،
وال مانع من عاصمة يف أبو ديس.

�أهم الم�ؤ�شرات حول �صفقة القرن

ً
سياس�يا يتوافق مع املالمح الظاه�رة للصفقة ،ومن
س�لوكا
 - 1اخت�اذ اإلدارة األمريكية
ًّ
ذلك ق�رار نقل الس�فارة األمريكية ،وإيقاف املوازن�ة األمريكية لألونروا ،واهلجوم الرس�مي
األمريكي عىل الالجئني الفلسطينيني.
 - 2حديث اإلدارة األمريكية الرصيح عن وجود صفقة سياس�ية س ُيع َلن عنها يف الوقت

املناسب.

 - 3وج�ود حراك نش�ط يف املنطق�ة للفريق األمريكي مع ال�دول ذات العالقة يف القضية
الفلسطينية ،وذلك الستكشاف املواقف والبناء عليها.

ردات الفع�ل الفلس�طينية واإلقليمية،
 - 4ترسيب�ات إعالمي�ة مقصودة هب�دف اختب�ار َّ
واستكشاف املواقف.

تف�صيل في محاور ال�صفقة الرئي�سة
 - 1ق�ضية اال�ستيطان:
َّ
ديمغرافيا من خلال الكتل
واقع�ا
وثبت ً
ًّ
رشع االحتلال رسق�ة أرايض الضف�ة الغربي�ةّ ،
االس�تيطانية التي كانت تش�كل قراب�ة  % 2قبل وصول نتنياهو إىل احلك�م ،ويرى أن ضمها ال
يش�كل عائ ًقا أمام ترابط جغرافيا الضفة ،ثم تطور احلديث عن الكتل االس�تيطانية لتصل إىل
التجمع�ات الكبيرة ،التي تفصل الضفة عن بعضها ،مثل كتلة إييل-ش�يلو التي تصل األغوار
بكتلة أرئيل ،وتفصل شمال الضفة عن وس�طها ،واآلن جيري احلديث عن جيوب اس�تيطانية
معزول�ة يف وس�ط التجمع�ات الفلس�طينية ،وهذا يعني اقتط�اع مناطق واس�عة ،وتثبيت واقع
جزرا فلسطينية.
ديمغرايف جيعل من الضفة الغربية ً
ومن املعروض ضمن صفقة القرن ضم  % 10من مساحة الضفة ،أما نتنياهو فيطالب بضم
 % 15يف حني أن السلطة الفلسطينية تقبل بتبادل طفيف لألرايض متساوية يف املساحة.

 - 2القد�س:

ّ
إن الق�دس هي جوه�ر القضية الفلس�طينية ،ومن ه�ذا املنطلق أرادت الوالي�ات املتحدة
إزاحته�ا عن طاولة املفاوضات ،م�ع ترك غموض يكتنفها؛ هبدف اخرتاع عاصمة فلس�طينية
جدي�دة على هوامش ضواحي القدس؛ ليحتفظ الكيان بحق الس�يادة السياس�ية واألمنية عىل
املدين�ة وللمواطنني حق العبادة ،وهنا الس�يادة السياس�ية أهم من العب�ادة؛ ّ
ألن األوىل مدخل
للثانية.
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وق�د أ ّدت ر ّدة الفع�ل الباهتة عىل قرار نقل الس�فارة إىل إغراء الوالي�ات املتحدة لإلعالن
ريا عىل القضية
رسميا عن تقريب موعد نقلها ،كام أن قرار نقل السفارة حيمل بعدً ا
سياسيا خط ً
ًّ
ًّ
يشجع االحتالل عىل التامدي يف فرض سياسة األمر الواقع.
الفلسطينية؛ ألنّه ّ

 - 3الالجئون:

هتجمت سفرية الواليات املتحدة لدى األمم املتحدة نيكي هييل أكثر من مرة عىل توصيف
ّ
هتج�روا من األرايض املحتلة
الالجئني الفلس�طينيني -رغبة يف حصر أعدادهم -بأهنم الذين
ّ
عام  1948دون ذوهيم .يف إطار الس�عي إللغاء توصيف الالجئ الفلس�طيني احلايل ،وحرصه
يف الالجئ الذي ُط ِرد من دياره من دون أن تشمل ذريته.3
وكان إيق�اف الدع�م األمريكي املق�دّ م لألونروا خط�وة مرحلية مقدّ مة إلهن�اء عملها ،أو
حرصها يف إطار حمدود ،حيث ترغب الواليات املتحدة يف تصفية حقّ العودة ،مع تسهيل دمج
الفلس�طينيني وتوطينه�م يف اخلارج ،وإعطائهم كام�ل املواطنة ،أو منحه�م تعويضات فردية،
ُ
وبعضها متنحهم إقامات
إضافة إىل تقس�يم الدول ،بحيث بعض الدول تس�توعب الالجئني،
دائمة وحقو ًقا كاملة ،وهذا ما تُبنَى عليه السياسات يف اهلجرة.

م�سارات عمل الواليات المتحدة الأمريكية تجاه ال�صراع الفل�سطيني الإ�سرائيلي
إن تط�ورات املوق�ف األمريك�ي يف عه�د إدارة ترامب ه�ي تراجع عن ال�رؤى األمريكية
4
تلمس شواهد عىل
الس�ائدة س�اب ًقا ،ملصلحة اس�تدعاء رؤى إرسائيلية يمينية قديمة ،ويمكن ّ
املسارات التي تعمل عليها اإلدارة األمريكية تلبية ألهدافها ،وهي كاآليت:

الم�سار الأول :فر�ض الأمر الواقع وح�سم ق�ضايا ال�صراع (تعزيز مركز �إ�سرائيل)
يعم�ل هذا املس�ار عىل تعزي�ز مركز الكيان الصهي�وين وقدرته ،بام يمكنه م�ن " االطمئنان
اإلستراتيجي" ،ويطلق يده باجتاه القيام بأدوار أوس�ع يف املنطقة ،ويف هذا املسار يمكن التقاط
الشواهد واملالمح اآلتية:
أي
 توس�يع تنس�يق السياس�ات األمريكي�ة مع االحتلال وتعميقه�ا ،مع جتن�ب توجيه ّش�خصيا عن عدم نية
انتق�ادات علني�ة مب�ارشة أو إدانات إلرسائيل ،وقد عبر دونالد ترامب
ًّ
تفهمه حلساسية إرسائيل جتاه اإلدانات.
إدارته انتقاد إرسائيل ،معربً ا عن ّ

لب الرصاع الفلسطيني
 خطوات سياس�ية أمريكية مبارشة حلس�م قضايا أساس�ية تقع يف ّاإلرسائيلي ،وإعط�اء رشعية أمريكي�ة لوقائع فرضه�ا االحتالل اإلرسائييل " غير معرتف هبا
دوليا" ،باجتاه فرض أوس�ع قبول ممكن هبذه الوقائع ،والش�اهد األبرز يف هذا اجلانب هو نقل
ًّ
السفارة األمريكية للقدس.

أي التزامات أمريكية بش�أن ش�كل ّ
احلل النهائ�ي املطلوب للرصاع ،بحيث
 التح ّلل من ّواضحا عن
ترك�ت اإلدارة األمريكي�ة ذل�ك مل�ا ي ّتف�ق علي�ه الطرف�ان ،بش�كل يش�مل خت ِّل ًي�ا
ً
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احل�ل ،وهو " ّ
ّ
حل
مس�ألة "الدولة الفلس�طينية" ،و إطار
الدولتين" ،وبش�كل ش�مل ً
ً
ألي اعتب�ار
أيض�ا
جت�اوزا ّ
للق�رارات الدولية التي كانت الوالي�ات املتحدة تعدّ ها
ّ
للحل من دون أن تعدّ ها ملزمة.
قاعدة

الم�سار الثاني( :تطويع الفل�سطينيين):

�إن تط � � ��ورات الموق � � ��ف الأمريكي في
عه � � ��د �إدارة ترام � � ��ب ه � � ��ي تراجع عن
ً
�سابقا
ال � � ��ر�ؤى الأمريكي � � ��ة ال�سائ � � ��دة
لم�صلح � � ��ة ا�ستدعاء ر�ؤى �إ�سرائيلية
يمينية قديمة

ً
نش�اطا يف العمل
هذا املس�ار يمك�ن اعتب�اره األكثر
األمريك�ي يف ه�ذه املرحل�ة ،حي�ث جي�ري العم�ل عىل
حرمان الفلسطينيني من القدرة عىل تعطيل اإلجراءات األمريكية اإلرسائيلية ،وربط قطاعات
بأي فعل مجعي واس�ع
واس�عة من الفلس�طينيني بمصالح قائمة ومس�تحدثة متنعهم من القيام ّ
النط�اق يف مواجهة اإلجراءات اإلرسائيلية واألمريكية لف�رض األمر الواقع وتصفية احلقوق
الفلس�طينية ،هذه اإلجراءات ّ
ترش�يحا إلبداء هذه املقاومة ،مثل غزة،
تركز عىل الكتل األكثر
ً
مرش�حا ملعارض�ة اخلطط األمريكية" ،ومث�ل حركة محاس
وس�كانيا
جغرافيا
بوصفه�ا "حيزً ا
ً
ًّ
ًّ
رئيسا
بوصفها طر ًفا
مرشحا إلبداء هذه املعارضة ،من دون استثناء كتل أخرى قد ت َُعدّ
ً
سياسيا ً
ًّ
مطواعة تقليد ًّيا للسياسات األمريكية.
اً
أش�كال متعددة تدير ش�بكة متنوع�ة من احللفاء
ويتخ�ذ العم�ل األمريكي يف هذا املس�ار
واألدوات ،تقرأها الورقة من خالل الشواهد واإلجراءات اآلتية:
 - 1زيادة تأزيم وضع غزة بشكل غري مسبوق ،بحيث يضطر سكاهنا وحركة محاس التي
متتلك اً
استثنائيا فيها إىل ممارسة ليونة سياسية.
ثقل
ًّ

 - 2تقديم ش�خصيات فلس�طينية أمريكية يف أدوار الناصحني للفلس�طينيني واجلاهزين
لإلسهام يف إجياد حلول للفلسطينيني.
ماليا
 - 3العقوبات املالية األمريكية واإلرسائيلية عىل السلطة الفلسطينية التي هتدف إىل ًّ
أي احتامالت لعودة التد ّف�ق املايل بدرجة تعاوهنا مع السياس�ة
وسياس�يا عىل الس�لطة ،ورب�ط ّ
ًّ
األمريكية.

ّ
ّ
فعليا يف اصطناع
الضخ املعلومايت الكثيف حول صفقة القرن ،وقد نجح هذا
-4
الضخ ًّ
اش�تباك فلس�طيني ،وس�ياق من الش�كوك املتبادل�ة ،بجان�ب دوره يف خلق دينامي�ات جديدة
للتفاعل السيايس حتت هذا العنوان.

الم�سار الثالث( :تطوير العالقات بين الدول العربية و"�إ�سرائيل"):

هذا املسار يسعى إىل بناء وتعزيز حاالت الرشاكة االقتصادية واألمنية بني االحتالل ودول
اقتصادي ،من دون اشرتاط أولوية ّ
حل القضية
أمني
ّ
عربية مركزية ،يمكن تطويرها إىل حتالف ّ
الفلس�طينية ،حيث تؤ ّدي اخلطة األمريكية للسلام دور الغطاء هلذه العالقات والرشاكات مع
االحتالل.
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�أدوار �أهم الفواعل الر�سمية
 - 1ال�سلطة الفل�سطينية:
أعلنت الس�لطة الفلس�طينية رفضها لصفقة القرن ،حيث يدرك أبو م�ازن أهنا هتدّ د كينونة
الس�لطة ،وتنه�ي مرشوع�ه الس�يايس القائم عىل ّ
ح�ل الدولتني عىل أس�اس ح�دود ّ ،67
وأن
املوافقة عليها تس�حب الغطاء الوطني عن عمل السلطة الفلسطينية ،ولذلك يرفضها ويرغب

يف اخلروج من حالة اس�تفراد الواليات املتحدة برعاية مفاوضات التسوية ،وحياول استقطاب
قوى دولية أخرى .لكن يبقى دور أبو مازن ضعي ًفا؛ لوجود ضعف داخيل كبري يف حركة فتح،
وترهل كبري يف مؤسسات الشعب الفلسطيني الرسمية بسبب سياساته.
ّ

 - 2الدور الم�صري:
ريا
ُ -ي َعدّ متغري دخول مرص عىل خط رعاية امللفات الفلسطينية بعد عزوف لسنوات -متغ ً

مهماًّ
ومبنيا عىل دوافع ذاتية يف مرص ،أمهها إعادة إحياء دورها اإلقليمي املفقود ،وحجز مقعد
ًّ
أمامي يف أي مقاربة أمريكية للقضية الفلس�طينية ،إضافة إىل املعضلة األمنية ،ومش�كلة سيطرة
إحدى قوى اإلسالم السيايس عىل بقعة جغرافية عىل حدودها.

 - 3دول الخليج:
 أرضّ ت األزمة اخلليجية بالقضية الفلسطينية؛ ّألن أحد أطراف األزمة جعل التعامل معه
ً
مرشوطا بالبعد عن الطرف اآلخر ،وهذا ال يمكن تطبيقه يف احلالة الفلسطينية.
وقد جعلت حدّ ة األزمة بعض أطراف األزمة تطرق باب الكيان الصهيوين ،بوصفه خطوة

طمعا يف املوقف األمريكي املحتمل.
أوىل لتطبيع العالقات؛ ً
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 يف القضي�ة الفلس�طينية هن�اك تكام�ل يف األدوات ملكونات األم�ة ،ودول اخلليج حتجزودورا مميزً ا ال غنى عنه ،ووحدة دول اخلليج واستقرارها هدف جيب العمل عىل إنجازه؛
مكا ًنا
ً
ً
انحيازا لقضيتنا ،وحتقيق آمال شعبنا.

 أظه�رت األزم�ة أن العامل املذهبي مل يكن يو ًما يصلح يف املنطقة ألن ُيتَقاتل حتت لوائه،ألن�ه يفتت املنطقة ،ويقيض على فكرة الدولة ُ
القطرية ،وعىل العموم نحن ال نس�تطيع يف أزمة
كهذه إال أن نبتعد عنها وال نتدخل يف أوارها.

 - 4تركيا:
تتعرض تركيا لتهديدات أمنية متالحقة ومؤامرات ،سواء داخل البالد أم عىل حدودها،
 ّتعزز من تقديم األولويات املحلية
وذلك هبدف منعها من أداء دور إقليمي فاعل ،وهذا جيعلها ّ
عىل اخلارجية ،ومع ذلك تبقى تركيا اً
أساس�يا يف املنطقة ،وهي قادرة عىل إحداث توازن
عامل
ًّ
نوعي ،من خالل دعمها للقضية الفلس�طينية عمو ًما ،والوقوف إىل جانب الشعب الفلسطيني
يف مواجهة صفقة القرنّ ،
وكل مؤامرات التصفية احلالية

 - 5الأردن:
يمس جوهر وصايته عىل املقدس�ات اإلسلامية
رفضت األردن الس�لوك األمريكي؛ ألنّه ّ
يف الق�دس ،وبذلك يرضب الرشعية الدينية لنظام احلك�م ،إضافة إىل جتاوز اإلدارة األمريكية
للأردن يف تنس�يق خطواهتا حلس�اب الس�عودية ،لكن خفف�ت األردن من صيغ�ة رفضها بعد
اتفاقية دعم وضعها االقتصادي.

 - 6ال�سعودية:
املوقف السعودي داعم باملجمل لتحركات اإلدارة األمريكية يف الرشق األوسط ،وتستند
الس�عودية يف توجهها إىل حتسين متوضعها م�ع الواليات املتحدة ،ومواجه�ة إيران يف املنطقة؛
العتباره�ا األولوي�ة لنظ�ام احلكم يف الس�عودية ،وتس�عى إىل أن جتع�ل هذه األولوي�ة أولوية
إقليمية ال سعودية فحسب.

� - 7إيران:
ترى إيران نفس�ها مس�تهدفة ،وهلا مصلحة إستراتيجية يف إفش�ال خطة ترامب للتس�وية؛
باعتبارها مقدّ مة لتشكيل حتالف يستهدفها ويستهدف نفوذها يف الرشق األوسط.

 - 8رو�سيا:
وج�ود اهتامم رويس متنام بالقضية الفلس�طينية ،والروس مدرك�ون أن موقعهم يف املنطقة
مفتاح�ه القضية الفلس�طينية ،وعندهم عالق�ات مع معظم املكونات الفلس�طينية ،وكذلك يف
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الط�رف اآلخ�ر عندهم أكثر من مليون رويس  % 20من الس�كان حيافظ�ون عىل اللغة والثقافة
والعادات الروسية ،وهم مدخل إىل التأثري املستقبيل يف جممل الرصاع.

 - 9االتحاد الأوروبي:

س�لوك االحت�اد األورويب يف جوه�ره يتامهى مع السياس�ية األمريكي�ة ...واعرتاض دول
االحتاد األورويب ومؤسس�اته عىل ترصفات الرئيس ترامب أقرب إىل االس�تعراضية فيام يتعلق
بامللف الفلسطيني.
لدى االحتاد األورويب خشية من ارتدادات عكسية سيتأثر هو هبا بشكل مبارش من ترصفات
الواليات املتحدة يف حال قامت بتصفية قضية الالجئني.

ُ�سبل مواجهة الظروف الراهنة:

ال بدّ من رفض صفقة القرن بالكلية وجتريم كل من يتامهى معها ،وال يمكن أن جتد طر ًفا
يلبي نبض
ًّ
فلس�طينيا يقبل هبا ،ورغم أن س�قف الس�لطة الفلس�طينية الس�يايس منخفض وال ّ
تلبي سقف السلطة الفلسطينية.
الشارع الفلسطيني ،فإن صفقة القرن ال ّ
كلي�ا ،حي�ث إن التم�دّ د الطبيعي يكون على األرايض
فتم�دّ د غ�زة نح�و س�يناء مرفوض ًّ
ٍ
أراض مرصية.
الفلسطينية املحتلة ال باجتاه

كام جيب وضع خطة مواجهة ش�املة عىل الصعيد الوطني الفلس�طيني ،وعىل صعيد األمة
اإلسلامية؛ للتص�دي للخط�ة ،وتدعيم برنامج املقاوم�ة الذي يعاين مؤامر ًة كبرية مل يس�بق له
منتم لقضايا أمته.
التعرض هلا ،وهذا واجب كل ٍ
جي�ب جتريم التطبيع وحماربته عىل صعيد األفراد واهليئات ،ورفض هذا اجلس�م الرسطاين،
فاالحتالل اإلرسائييل كيان استعامري ال يتوانى عن بث سمومه هبدف الوصول إىل ما يريد.

وموحد قدر اإلمكان ،بحيث يش�مل كل
ال بدّ من االس�تعداد بموقف فلس�طيني مس�بق
ّ
الفصائ�ل ،وتعزي�ز الوح�دة الوطني�ة الفلس�طينية ،وقد قدمت مح�اس تن�ازالت كبرية ألجل
ومتوج ًس�ا ،وه�ذا َ
عاق التقدم يف
متوترا
إمتامها ،لكن الطرف الفلس�طيني اآلخر كان س�لوكه
ّ
ً
هذا ّ
امللف.
ّ
إن الشعب الفلسطيني أكثر من مليونني يف قطاع غزة و 3ماليني فلسطيني يف الضفة الغربية،
وجيب أن يكون لكل من هو فلس�طيني –بحس�ب طاقته -دور يف إدارة الرصاع ،والرتكيز عىل
تفعيل فلسطينيي اخلارج ،وتفعيل فلسطيني األردن ولبنان ليكون هلم دور أكرب.

إن تطوي�ر إستراتيجيات جديدة للمقاومة الفلس�طينية املس� ّلحة بعد أن ش�هدت املقاومة
املس�لحة يف الضفة الغربية انتكاس�ة -مرجعها إىل عملية الس�ور الواقي التي أ ّدت إىل انحس�ار
عم�ل املقاوم�ة يف الضفة ،وتش�كيل حالة من الوعي متزامن مع نش�اط التنس�يق األمني الذي
تفعلت املقاومة الفلسطينية يف الضفة ّ
فإن
يقيض عىل ّ
أي نشاط بصدد إعادة إحياء الوعي ،ولو ّ
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ذلك س�يؤ ّثر إجيا ًبا يف الش�أن الداخيل ،وس�يدفع حركة فتح إىل امليض يف املصاحلة الفلس�طينية،
ّ
رادعا لش�هية االحتلال املتزايدة لتصفية القضي�ة ،واحلدّ من عملية االس�تيطان
كام
سيش�كل ً
بشكل كبري ،إضافة إىل حصار املقاومة الفلسطينية يف قطاع غزة ،وتركيز قوهتا يف بقعة جغرافية
واحدة.
ال بدّ من صياغة مرشوع وطني فلس�طيني جامع ،يش�مل مجيع فصائل الشعب الفلسطيني
وق�واه عىل ش�كل خطة مرحلية تتالقى فيها مجيع الربامج السياس�ية ،وأن تعمل الدبلوماس�ية
الفلس�طينية الرس�مية واألحزاب الفلس�طينية من خالل عالقاهتا اخلارجية عىل تنس�يق جهود
أي خمطط،
األط�راف عىل كل املس�تويات (الدول واألحزاب واجلامعات) للعمل عىل إفش�ال ّ
فورا ،وعدم السماح ألط�راف إقليمية ودولي�ة ً
عوضا عن إرسائي�ل؛ للضغط عىل
ومواجهت�ه ً
احلركة ،لدفعها نحو مسار االحتواء أو حتى احلرب.

ال بدّ ً
أيضا من العمل عىل اس�تثامر واس�تغالل قدس�ية القدس واملقدس�ات لتحشيد العامل
ودوليا تعم�ل ضدها ،وتفعيل
إقليمي�ا
العريب واإلسلامي ض�د الصفقة ،وإجي�اد قاعدة متينة
ًّ
ًّ
املقاومة الش�عبية ،والقيام بتحرك ش�عبي موحد يف غزة والضفة والقدس ً
رفضا هلذه الصفقة،
وتش�كيل هيئات ش�عبية وسياس�ية رافضة للخطة بالتعاون مع اهليئات السياس�ية والشعبية يف
مَ
العالين العريب واإلسلامي ،وتفعي�ل دور املنظومات الش�عبية الفلس�طينية الرافضة للخطة،
وبخاصة ما يتعلق منها بقضية القدس ،بحيث تقوم بجوالت دولية للتعريف بالقضية ،وحجم
املشكلة ،وعقد مؤمترات شعبية وسياسية يف كل الدول العربية واإلسالمية ً
رفضا للخطة.

الهوامش والمصادر :
.1
.2
.3
.4

 1محام متخصص في قانون العقارات ،ع ّينه الرئيس األميركي دونالد ترامب في منصب جديد استُح ِدث
داخل اإلدارة األمريكية ،وهو "ممثل خاص مكلف بالمفاوضات الدولية" حيث يركز على الصراع
الفلسطيني اإلسرائيلي.
 2األزمة الدبلوماسية مع قطر  2017منذ  5يونيو 2017
ّ
تشكك في عدد الالجئين ،رويترز 28 ،أغسطس https://ara.reuters.com/article/ ،2018
 3هيلي
topNews/idARAKCN1LD2HQ
ّ
بحل الدولتين ،وبضرورة الوصول إلى تحقيق
تمسكها
 4حتى إدارة بوش االبن أعلنت في مرات متكررة
ّ
قيام دولة فلسطينية ،معتبرة ذلك هد ًفا لعملية التسوية ،إلى جانب ضمان األمن إلسرائيل ،بوصفه
هد ًفا أساسيًّا ،وإن كانت قد اشترطت ذلك بتخ ّلي الفلسطينيين عن "العنف".
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