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تحول أميركي في الصراع الفلسطيني ـ اإلسرائيلي

صفقة القرن :إعالن مع وقف التنفيذ
صفقة القرن ولدت ميتة ام تبقى حية ترزق؟ اوجدت معطى جديدا عىل ساحة الرشق االوسط ،وال بد من ان تؤخذ يف االعتبار
بغض النظر عن مصريها ،ملجرد انها متثل نقطة تحول يف املوقف االمرييك حيال الرصاع الفلسطيني ـ االرسائييل ،علام ان ارسائيل
ستعتمدها اساسا يف اي مفاوضات الحقة
الخطوة االمريكية التالية ستكون الدفع يف اتجاه
مفاوضات جديدة عىل اساس صفقة القرن ،واقناع
الفلسطينيني بالعودة اىل طاولة املفاوضات .لكن
ليس االن بل بعد االنتخابات الرئاسية يف الواليات
املتحدة .لهذه الصفقة اهداف انتخابية فاضحة يف
توقيتها وطريقة اعالنها اعالن مع وقف التنفيذ.
اذا كان ميكن الكالم عن جانب ايجايب يف صفقة
القرن الحافلة بالسلبيات ،فان هذه االيجابية
تكمن يف ان هذه الصفقة اعادت االعتبار اىل
القضية الفلسطينية واعادتها اىل واجهة االهتامم
واالحداث ،بعدما كانت منسية ومهملة عىل
مر سنوات ،خصوصا يف حقبة الربيع العريب
الذي شغل املنطقة بقضايا ونزاعات ورصاعات
مستجدة.
صحيح ان االهداف املبارشة للصفقة هي انتخابية.
لكن ترتتب عليها تداعيات سياسية وستؤدي اىل

خلط اوراق اللعبة والرصاع يف املنطقة .الرئيس
االمرييك دونالد ترامب منذ ان وصل اىل البيت
االبيض ،حدد هدفا رئيسيا له يف الرشق االوسط،
اضافة اىل احتواء ايران ،هو ايجاد حل سيايس
شامل الزمة الرصاع الفلسطيني ـ االرسائييل،
ورشع يف وضع خطة متدرجة عرفت الحقا بصفقة
القرن مهد لها بخطوات عملية هي اشبه بخدمات
وهدايا الرسائيل ،ومتثلت بداية باعالنه القدس
عاصمة الرسائيل ونقل السفارة االمريكية اليها،
وصوال اىل مصادقته عىل ضم الجوالن السوري
املحتل ورشعنة االدارة االرسائيلية للمستوطنات.
اثبت ترامب فعال انه الرئيس االمرييك االفضل
الرسائيل واالكرث التزاما بأمنها ومصالحها.
اراد ترامب من هذا االعالن املفاجئ ،وبعد تأجيل
متكرر ملرات عدة ،اعطاء جرعة دعم لحليفه
رئيس الوزراء االرسائييل بنيامني نتنياهو عشية

الرئيس االمرييك امام خيارين :احداث تغيري يف القيادة الفلسطينية او الرهان عىل ضغوط عربية.

االنتخابات العامة التي ستجري الشهر املقبل للمرة
الثالثة ،والتي يخوضها رئيس الوزراء االرسائييل
وسط متاعب وضغوط داخلية ناجمة عن
محاكمته القضائية يف قضايا فساد وعن تضعضع
معسكر اليمني .يف الواقع ،كان حفل االعالن عن
الصفقة اشبه مبهرجان انتخايب اقامه ترامب الذي،
وملرة جديدة ،يرمي طوق النجاة اىل نتنياهو،
ويوجه اليه دعوة فاخرة وافضل عرض سيايس
لتحقيق السالم ،ويتيح له الهروب من املحاكمة
واالختباء وراء مقوالت شعبوية عن عملية سالم
ومسؤوليات وطنية ومصالح اسرتاتيجية.
ال تعد صفقة القرن انجازا مثل اتفاقية اوسلو.
هي محاولة امريكية جديدة لكنها محاولة متقدمة
ومتكاملة وخطرة ،وتظل مرشوع صفقة طاملا مل
تنل موافقة الطرف املعني بها وصاحب العالقة
املبارشة ،اي الطرف الفلسطيني ،وطاملا انها
تحتاج مفاوضات صعبة وطويلة .هذا اذا وافق
الفلسطينيون عىل الدخول يف مفاوضات جديدة
عىل اساس صفقة القرن.
تشكل صفقة القرن نقطة تحول يف السياسة
االمريكية حيال الرصاع الفلسطيني ـ االمرييك ويف
مقاربة الحل النهايئ لهذا الرصاع ،ومن خلفية
االنحياز الواضح اىل مصلحة ارسائيل .كام تشكل
صفعة لالمم املتحدة وتجاوزا ملرجعيتها وارثها
وللقرارات الدولية التي تعتربها ادارة ترامب
انها مل ولن تحل النزاع ملدة طويلة ،وانها اتاحت
تفادي التعامل مع تعقيدات النزاع بدال من الدفع
يف اتجاه مسار واقعي اىل السالم.
صفقة القرن هي يف الواقع صفقة .فالرئيس ترامب
ينظر اىل الرصاع يف املنطقة ويتعاطى معه من
خلفية رجل اعامل ،ويلعب بشكل واضح وفاضح
ورقة االغراءات والحوافز املالية واالقتصادية.
مهندسو صفقة القرن وواضعو تفاصيلها الدقيقة
ال يظهرون اهتامما مبكونات الرصاع وجذوره

توقيت الصفقة لتحويل االنظار عن املالحقة القضائية يف حق نتنياهو.

وابعاده التاريخية والدينية واالجتامعية .املايض
ليس مهام ،املستقبل هو االهم .الحقوق املرشوعة
ليست االساس وامنا النتائج واملكاسب ،ابرزها ما
يتعلق بالتطبيع بني ارسائيل والدول العربية
ومستقبل العالقات االقتصادية بني ارسائيل ودول
مجلس التعاون الخليجي.
تتضمن الصفقة شقني :الشق السيايس الذي اعلن
الشهر املايض من واشنطن ،والشق االقتصادي الذي
كان اعلن العام املايض من البحرين وعرب ورشة
املنامة واعطى للصفقة وللسالم عنوانا اقتصاديا.
السالم االقتصادي تقدم عىل السالم السيايس
وسبقه ،والهدف مزدوج :اغراء الفلسطينيني
وتشجيعهم وتحفيزهم من خالل التلويح لهم
مبساعدات ومشاريع تتجاوز قيمتها  50مليار
دوالر وتؤمن مليون فرصة عمل ،ومن جهة اخرى
ادماج ارسائيل اقتصاديا عرب مشاريع واستثامرات
مشرتكة ،وايضا امنيا (محاربة مشرتكة لالرهاب)
وسياسيا (محاربة مرشوع ونفوذ ايران يف املنطقة).
حملة او حفلة التسويق االقتصادي للصفقة
انطالقا من مؤمتر املنامة مل تحقق اهدافها ومل تبدل
يف خارطة املواقف ،السيام املوقف الفلسطيني،
يف وقت كان الوضع االرسائييل الداخيل بسبب
تأجيل متكرر لالنتخابات غري مؤات للتفاعل مع
االندفاعة االمريكية .اىل ان حان اوان التسويق
السيايس عشية انتخابات ارسائيلية مفصلية
وحاسمة بالنسبة اىل نتنياهو حليف ترامب الذي
اعطاه جرعة دعم وتعمد الكشف عن املضمون
السيايس للصفقة يف هذا الوقت لتحويل االنظار

عن املالحقة القضائية يف حق نتنياهو التي تؤثر
سلبا عىل فرصته بالفوز ،اضافة اىل تحسني ظروف
معركة ترامب الرئاسية وتعزيز فرصه بالفوز.
اما ابرز ما جاء يف املضمون السيايس ـ االمني
لصفقة القرن فهو:
• ارسائيل دولة قومية لليهود لديها حدود آمنة
ومعرتف بها ،ولن تضطر اىل اقتالع اي مستوطنات،
وسيكون غور االردن تحت سيادتها ،وتكون
القدس املوحدة عاصمة لها.
• انشاء دولة فلسطينية تكون عاصمتها جزءا من
القدس الرشقية الواقع يف كل االرايض رشق الجدار
االمني الحايل وشاملها ،مبا يف ذلك كفرعقب
وشعفاط وابوديس ،وميكن تسميتها القدس او
اي اسم اخر تحدده دولة فلسطني التي عليها
السيطرة الكاملة عىل غزة ونزع سالح حامس
والجهاد.
• بالنسبة اىل الالجئني الفلسطينيني يف الشتات،
تنص الصفقة عىل انه لن يكون هناك اي حق
يف العودة او استيعاب ألي الجئ فلسطيني يف
دولة ارسائيل ،وان هناك ثالثة خيارات امام
الالجئني :الذهاب اىل دولة فلسطني ،او االندماج
املحيل يف البلدان املضيفة ،او اعادة توطينهم يف
دول اسالمية (مبعدل  5االف كل سنة ولعرش
سنوات ،اي  50الف الجىء).
ليس امام الرئيس االمرييك بازاء املوقف
الفلسطيني الرافض لصفقة القرن بشكل قاطع
وكامل اال الدفع يف اتجاه احداث تغيري يف القيادة
الفلسطينية واطاحة محمود عباس .واما الرهان

عىل تشكيل ضغط عريب قوي سيايس ومايل عىل
السلطة الفلسطينية ورئيسها لتليني موقفها،
ليس يف اتجاه قبول صفقة القرن ،وهذا صعب
ومستحيل حاليا ،وامنا يف اتجاه قبول العودة اىل
طاولة املفاوضات عىل اساس هذه الصفقة.
يف التقديرات االمريكية ،ان ردود الفعل
الفلسطينية السياسية وامليدانية ستكون معقولة
وقابلة لالستيعاب ،وستكون قوية يف بداياتها
لتتالىش تباعا ،وان املوقف العريب سيكون جيدا
ويبنى عليه ،ومستندا اىل التغيري الذي اصاب
البيئة االسرتاتيجية يف الرشق االوسط وابرز ما فيه
اتساع الهوة الفاصلة بني العرب وايران ،حيث بات
الرصاع االيراين ـ العريب مزاحام للرصاع العريب ـ
االرسائييل ومتقدما عليه .تستند ادارة ترامب
يف رهانها عىل املوقف العريب ،اىل نتائج لقاءات
واتصاالت سبقت اعالن صفقة القرن ومهدت لها،
واسفرت عن وعود وتعهدات سعودية باملساهمة
يف متويل الخطة .فاالهتامم االمرييك جار خصوصا
يف موقفي كل من مرص واالردن النهام الدولتان
العربيتان املوقعتان عىل اتفاقية سالم مع ارسائيل
واملجاورتان للدولة الفلسطينية العتيدة ،ولهام
التاثري االقوى عىل السلطة الفلسطينية ،مع
مراعاة للوضع الخاص لالردن الذي يدفع به اىل
موقف اكرث تحفظا وحذرا بني سائر الدول العربية
الحليفة المريكا .وألن الرهان االمرييك عىل الدول
العربية والخليجية (املناهضة اليران) هو رهان
اسايس ،فقد تم االيعاز اىل نتنياهو من واشنطن
بأن ال يتخذ اي اجراء فوري انفاذا لصفقة القرن.
صفقة القرن اعلنت .هذا تطور يؤخذ يف الحسبان.
لكن ماذا بعد االعالن؟ ماذا عن التنفيذ؟ هل
ولدت هذه الصفقة ميتة النها ال تتناسب مع
الواقع ،ولو شدد ترامب عىل انها خطة عملية
وواقعية؟ ام انها ميكن ان تكون اساسا ملفاوضات
ارسائيلية ـ فلسطينية جديدة ومنطلقا لها؟
املؤرشات االولية متناقضة ،اذ يف موازاة الرفض
الفلسطيني املطلق والقاطع وهذا مهم جدا،
هناك ترحيب دويل ملحوظ خصوصا من جانب
االوروبيني ،وهناك تأييد عريب ضمني وحذر الن
الدول العربية تواجه احراجا وال ميكنها التنكر
للموقف الفلسطيني .اما ايران ،فانها مستفيدة
من اعالن هذه الصفقة التي تساعدها يف توحيد
الصف الفلسطيني وتأليبه ضد امريكا وارسائيل
وايضا ضد الدول العربية الحليفة المريكا.
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