الأبحاث  -الدرا�سات

كلــمــة رئي�س التحرير
رمـ�ضـــان يـلـــدرم

ّ
تظ�ل املس�ألة الفلس�طينية القضي�ة األه�م
واألب�رز يف منطق�ة الرشق األوس�ط ،وعىل رأس
ملفاهت�ا األكثر س�خونة؛ وه�ذا يرج�ع إىل حجم
تأثرياهت�ا االرتدادي�ة م�ن نجاح�ات وإخفاقات،
اً
فضًل� ع�ن انعكاس�اهتا على مس�تويات عديدة:
سياس�ية واجتامعي�ة وأمنية ...وغريه�ا ،وتتعدى
يّ
املحّل� الرشق أوس�طي ،لتصبح
أمهيتُه�ا نطاقه�ا
أساس�يا من إشكاالت املجتمع الدويل ،ويف
جز ًءا
ًّ
مقدمة مباحثاته ومساعيه الرامية إىل وضع حلول
فاصلة إلهناء هذا الرصاع (العريب -اإلرسائييل).
بيد أنه ق�د تصاعد احلديث يف اآلونة األخرية
ع�ن نش�وء تغّي�رّ ات جذري�ة ،وحت�والت عميق�ة
طف�ت على الس�طح بش�كل فجائ�ي ،كش�فت
مس�ميات وتوصيف�ات جدي�دة ملرشوعات
ع�ن
ّ
ُق ِرنت بالقضية الفلس�طينية ،تتعلق بش�كل مبارش
بمح�ددات واقعه�ا ومس�تقبلها ،وهذا من ش�أنه
رأس�ا عىل عقب ،فيام يش�به
أن يقلب هذه القضية ً
إن جاز الوصف -وعدً ا بلفور ًّيا جديدً ا ،رسمتهوحددت مَ
معاله اإلدارة األمريكية اجلديدة ،تزامنًا
م�ع وصول الرئيس األمريك�ي دونالد ترامب إىل
سدّ ة السلطة .
وال ّ
ش�ك أنّ�ه ال يمك�ن فص�ل أمهية مس�جد
األقصى ،وخصوصيت�ه الديني�ة :العربي�ة
واإلسالمية ،وما يمثله من إشكال هويايت ،وحمور
ارت�كاز للقضية الفلس�طينية وبوصلتها اجلامعة-
ع�ن تل�ك اخلط�وات التي جي�ري الدف�ع صوهبا،
من رس�م مالمح ّ
تش�كالت جديدة ،تعيد صياغة
املنطقة بش�كل ال يتناس�ب مع األهداف التي من
ضح�ت أرواح نفيس�ة رُ ِ
وصف�ت أم�وال
أجله�ا َّ
كثيرة ،ومن أجلها جاه�د الكثري من أبناء العرب
والسيام الفلس�طينيني ،وهذا يوجب
واملس�لمني،
ّ
ّ
دق ناق�وس اخلط�ر ،واس�تدعاء االنتب�اه واليقظة
مل�ا جيري احلديث عن�ه يف اللحظة الراهنة ،والذي

 4ر�ؤيـ ـ ـ ـ ـ ــة تركـ ـيـ ـ ـ ــة

هي�دف بلا ش�ك إىل زلزل�ة القضي�ة الفلس�طينية
رأسا عىل عقب .
وقلبها ً

رئيس�ا ملجلتن�ا
ه�ذه املش�اهد كان�ت ً
دافع�ا ً
(رؤية تركية) لسبر أغوار املشروع اجلديد الذي
جي�ري احلدي�ث عنه ،ويس�تهدف صل�ب القضية
ع�رف بـ"صفقة
الفلس�طينية ،وه�و ال�ذي ب�ات ُي َ
الق�رن"؛ وذلك من خلال اس�تقراءات عدد من
الك ّت�اب والباحثين واألكاديميني الفلس�طينيني،
ً
اً
وحتليًل�
تفكي�كا
الذي�ن تناول�وا ه�ذا املشروع
وتفني�دً ا؛ للوص�ول إىل ماهية ه�ذا املرشوع وأهم
بنوده ،اً
فضل عن الداعمني له ،وإمكانية حت ّققه من
عدم�ه ،يف ّ
ظل حتالف ش�بكي ينطلق م�ن الداعم
الرئي�س املمثَّل يف الس�لطة السياس�ية األمريكية،
يمهدون هلا األرض؛ إلمتام
وحلفاء هلا يف اإلقليمّ ،
ه�ذه الصفق�ة ،ومتريره�ا بش�كل يقفز على مجيع
الثواب�ت الديني�ة ،واملب�ادئ القيمي�ة واألخالقية
ّ
املحتل اإلرسائيلي يف صورته احلقيقية
الت�ي تضع
التي عليها يف اللحظة الراهنة.

ق�دّ م الباح�ث الفلس�طيني ه�اين املصري
أوىل دراس�ات ه�ذا الع�دد ،وعنواهن�ا" :القضي�ة
الفلس�طينية ومرشوع صفقة الق�رن" ،تناول فيها
نشأة الرصاع الفلسطيني اإلرسائييل ،قبل الولوج
إىل صل�ب احلدي�ث ع�ن مشروع صفق�ة القرن؛
اً
رئيس�ا لفهم الواق�ع اآلين،
ليك�ون ذلك
مدخًل� ً
ومعطيات اللحظة الراهنة.
ث�م انتقل املرصي إىل مشروع صفقة القرن،
نوعي�ا يف تعاطي الدول�ة األمريكية
فع�دّ ه
َ
ً
تط�ورا ًّ
عرب سياساهتا املتعاقبة مع القضية ،إذ ّأكد الباحث
أن ال�دور ال�ذي قامت ب�ه إدارة ترامب اس�تطاع
نق�ل العالق�ة بين الوالي�ات املتح�دة األمريكية
و(إرسائيل) إىل مشهد جديد ،من خالل االنحياز
التارخي�ي هل�ا ،واالنتق�ال بالعالق�ة إىل الرشاك�ة
الكامل�ة معه�ا ،وبخاص�ة مع اليمين املتطرف يف

الداخ�ل اإلرسائييل .واألمر الالف�ت الذي قدّ مه
الباحث هو إيضاحه األس�باب التي جعلت حتى
مرشوع�ا تحُ دَّ د معا ُمله وأهدا ُفه،
اآلن صفقة القرن
ً
ُنس�ج ترتيباته خلف األب�واب املغلقة ،وبطرق
وت َ
ّ
غري مب�ارشة ،وه�ذا يدل على خط�ورة الصفقة،
واخلشية من اإلعالن عنها بشكل ج ّ
يل.
وانطال ًقا م�ن ذلك املوق�ف األمريكي كانت
م�ن امله�م معرف�ة تاري�خ حت�والت السياس�ات
األمريكية جتاه القضية الفلس�طينية ،وهو ما قدّ مه
الس�يايس الفلس�طيني حس�ام ب�دران ،م�ن وحي
وتتبع تلك املسارات
التجربة ،واستقراء التاريخّ ،
ّ
املهم�ة وأطوارها التكوينية
واملحطات السياس�ية ّ
من�ذ عق�ود مض�ت ،وذل�ك يف بحث�ه" :تطورات
السياس�ة األمريكي�ة جت�اه القضي�ة الفلس�طينية:
(صفقة القرن) :املحتوى والسياق".
ويف هذا البحث تنكش�ف أمامنا رويدً ا رويدً ا
تفصيلات أكث�ر ملالمح مشروع صفق�ة القرن،
خصوص�ا مع ما تقدّ م�ه الدول املؤثرة يف ّ
تش�كل
ً
ه�ذه الصفقة م�ن ع�روض تدفع نح�و تعزيزها.
ويرى الباحث الس�يايس الفلس�طيني أهن�ا ترتكز
على حموري�ن رئيسينّ :أوهلما س�يايس ،يتمثّل يف
إهن�اء امللف�ات السياس�ية يف القضية الفلس�طينية،
كالق�دس والالجئين وح�دود الدولة م�ن جهة،
وثانيهما اقتص�ادي ،وه�و املال الذي ي�ؤ ّدي دور
معا
الداعم واملس�اند والرتغي�ب والرتهيب يف آن ً
من جهة أخرى .
ويف س�ياق املتغّي�رّ ات احلادث�ة على املش�هد
الفلس�طيني بالت�وازي م�ع دور الواليات املتحدة
األمريكي�ة امللحوظ يف إدام�ة هذا الرصاع ،وعدم
وج�ود الرغب�ة احلقيقي�ة يف إجي�اد ّ
ح�ل ناجز هلذه
القضي�ة -يتناول األكاديمي الفلس�طيني س�امي
العري�ان دور الوالي�ات املتح�دة األمريكي�ة يف
استدامة املأساة الفلسطينية.
وهب�ذا التوصي�ف يق�دّ م لن�ا العري�ان زاوي�ة
ومهمة ،متمثّلة يف الدور األمريكي يف إبقاء
جديدة ّ
والس�يام
املش�كل الفلس�طيني عىل حالته القائمة،
ّ
م�ع بروز صفق�ة القرن ،وهذا يمن�ح هذا البحث

بعدً ا مهماًّ وجديدً ا يف معاجلة املس�ألة الفلس�طينية،
املهم ،القائم عىل البيانات
يف ظل الرسد املعلومايت ّ
واإلحصاءات التي تتحدّ ث عن الدعم األمريكي
العس�كري املبارش لق�وات االحتلال اإلرسائييل
على م�دار تاري�خ العالق�ة الت�ي مجع�ت بينهما،
وهذا ينفي دور الوس�يط املت�وازن ،وهو ما حياول
الوصول إلي�ه من اس�تنتاجات ،انطال ًقا ممّا جيري
عرف بصفقة القرن.
تدبريه ،ممّا بات ُي َ
يف م�وازاة ذل�ك ،كان من املتو ِّق�ع أن هتندس
الوالي�ات املتح�دة األمريكي�ة الدول� ُة الراعي�ة
لصفق�ة القرن كيفية القبول ال�دويل هلذه الصفقة،
والس�يام من جه�ة الش�قّ اإلعالم�ي ،وتوجيهها
ّ
بش�كل مب�ارش نح�و اجلمه�ور املتل ّق�ي ،وه�و ما
يس� ّلط عليه الضوء الباحث الفلس�طيني عمر أبو
عرق�وب يف دراس�ته" :صفق�ة القرن م�ن منظور
نقدي للخطاب
اإلعالم وهندسة اجلمهور :حتليل ّ
الرسمي األمريكي".

يق�ف عرق�وب عىل نقط�ة جدي�رة باملالحظة
واالهتامم ،هي القدرة عىل تس�ويق هذا املصطلح
يكرس حضوره يف اإلعالم،
"صفقة القرن" بقدر ّ
عرب خطوات تبدأ بتمريره بشكل ينطلق من غرابته
تقبل�ه بش�كل يصب�ح إطالقه
معن�ى وس�يا ًقا ،إىل ّ
اً
مقبول ،وجيري
اعتياد ًّيا بل وتقليد ًّيا إىل أن يصبح
تداوله بشكل يومي ،بل وعىل مدار الساعة.
م�ن جه�ة أخرى ش�هد الع�ام اجل�اري حد ًثا
اً
أقر
مزل�زل بالنس�بة للقضي�ة الفلس�طينية ،حينما ّ
الكنيس�ت اإلرسائييل ما سّم�اّ ه بالقانون األسايس
َ
إرسائي�ل دول�ة
للدول�ة اإلرسائيلي�ة ،ال�ذي ع�دَّ
قومية للش�عب اليه�ودي ،وهذا أث�ار حينها مجلة
م�ن االنتق�ادات اإلقليمي�ة والدولي�ة ،بي�د أن
الباحث الفلس�طيني صادق الش�يخ عيد ربط بني
س�مى بصفقة الق�رن ،باعتباره
ه�ذا القانون وما ُي َّ
يمثّ�ل الش�قّ املحليّ من الصفقة ،ال�ذي تُع َلن معه
هناي ُة الطرح القديم ّ
بحل الدولتني ،ونتيجة لذلك
القانون :س�يجري تكريس العنرصي�ة والكراهية
بين الع�رب واليه�ود ،اً
فضًل� ع�ن إهن�اء املس�ار
السيايس ،بحسب وصفه.
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وحتى تكتمل الصورة كان ال بدّ من الوقوف
على الرؤي�ة الفلس�طينية إزاء التهوي�د القائ�م يف
الق�دس ،وموقفها منه ،وه�و اجلهد البحثي الذي
يقدّ م�ه أرشف القص�اص يف بحث�ه" :املوق�ف
الفلس�طيني من االستيطان الصهيوين يف الفرتة ما
بني  1882إىل 1917م ،وتربز أمهية ذلك البحث
يف تس�ليط الض�وء عىل مدين�ة الق�دس التارخيية،
ورصد سري اهلجرة التارخيية هلا من قبل اليهود منذ
بدايته�ا ،وتن�اول أطوارها ،إىل م�ا أضحت عليها
صريورهت�ا يف الفترة ما بين التارخيني الس�ابقني.
تركز الدراسة يف آلياهتا املنهجية عىل منهج البحث
التارخيي ،وتيضء من خالله آليات اليهود املتنوعة
وأس�اليبهم املاكرة -بحسب وصف الباحث -يف
حيازة األرايض بالقدس واملوقف العثامين منه.

امللح�ة إىل الوق�وف على
وت�زداد احلاج�ة ّ
مقارن�ات من ش�أهنا أن ّ
توضح حج�م الفروقات
بين اجلانبني الفلس�طيني واإلرسائييل يف فضاء ما
أطل�ق عليه الباحث الفلس�طيني مع�اذ العامودي
"الدبلوماسية الرقمية" .

يق�دّ م العام�ودي يف دراس�ته" :الدبلوماس�ية
الرقمي�ة الرس�مية وتأثرياهت�ا يف السياس�ة
اخلارجية :دراسة مقارنة بني فلسطني واالحتالل
اإلرسائييل"ً -
بع�دا جديدً ا يف التعاطي اإلرسائييل
الرقم�ي مع الع�امل من حول�ه ،وبخاص�ة اجلانب
العريب منه ،بالتوازي مع نظريه الفلسطيني ،وهي
نظرا
دراس�ة جدي�رة بالتأم�ل والوق�وف عليه�ا؛ ً
ألمهي�ة الفضاء الرقمي يف اللحظة الراهنة بش�كل
عام.
أ ّما مقال الباحث حممود س�مري الرنتييس فقد
تن�اول املوقف الرتكي من مشروع صفقة القرن؛

نظ�را ملا متثّله تركيا من نفوذ إقليمي كبري يف منطقة
ً
الرشق األوسط ،وتواز ًيا مع موقفها اجلا ّد واحلازم
والداع�م للقضية الفلس�طينية ،ال�ذي عربت عنه
اخلط�وات األخيرة الت�ي أقدمت عليها الس�لطة
السياس�ية يف انتقاده�ا نق�ل الس�فارة األمريكي�ة
واهلب�ة الش�عبية الرتكي�ة التي وقفت
إىل الق�دسّ ،
أم�ام الداع�م األمريكي لإلج�راءات اإلرسائيلية
املجحفة بحق الشعب الفلسطيني.

ويف س�ياق منفص�ل انتق�ل الع�دد إىل بحثين
مهم ِ
ين تن�اوال ش�أن تركي�ا الداخيل وسياس�اهتا
ّ
اخلارجية؛ عنوان ّأوهلام" :االقتصاد الرتكي يبحث
عن ط�رق جديدة يف ظ�ل االضطراب�ات املالية"،
ملجموع�ة من الباحثني ،هم :نور اهلل غور ومولود
طاطلي ي�ر ورشي�ف ديل�ك ،وعن�وان ثانيهما:
"املس�اعدات اخلارجي�ة بوصفه�ا أداة للسياس�ة
اخلارجية الرتكية" للباحث ويسل كورت.
ث�م ج�اء بح�ث "إش�كالية الدول�ة احلديث�ة
ّ
والدِّ ين :جوانب سياس�ية ودس�تورية يف الس�ياق
الغ�ريب املعارص" للباحث املغ�ريب خالد يايموت،
توسع يف دراسة تلك اإلشكالية التي ال تزال
الذي ّ
مث�ار جدل ونقاش عىل مدار عق�ود متوالية ،وقد
انطل�ق يايم�وت يف مقالته من مقاربات تفسيرية
وحتليلي�ة متزج بني ما تقدمه عدّ ة حقول معرفية يف
علم السياس�ة واالجتامع والفلس�فة والتاريخ من
أطروحات تتع ّلق بش�كل مبارش هبذه اإلشكالية،
وه�ذا يمنح البحث إضافة جي�دة ،يف ظل معاجلة
تصور يمكن من خالله
جديدة ،تس�عى إىل وضع ّ
تفكيك هذا اإلش�كال ،وإبرازه على النحو املراد
منه.
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