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مداخل

�أحمد جميل

عزم*

''�صفقة القرن'' :وهم اخرتعه
العرب وحاربه الإ�رسائيليون
ان�شغلت المنطقة منذ �أوا�سط ني�سان�/أبريل بما �شاع في و�سائل الإعالم ،العربية
عما �أُطلق عليه ''�صفقة القرن'' لحل ال�صراع العربي/
عامة ،والفل�سطينية خا�صةّ ،
عولت عليها ال�سلطة الفل�سطينية ،وخ�صو�ص ًا بعد
الفل�سطيني ــ الإ�سرائيلي ،والتي ّ
لقاء الرئي�س محمود عبا�س مع الرئي�س الأميركي دونالد ترامب ،بينما لم تكن
�إ�سرائيل متحم�سة لأي �صفقة ،كونها تف�ضل ح�صد الإنجازات بال �صفقات.

ُيظهر

التنقيب في و�سائل الإعالم
العالمية (وخ�صو�ص ًا
الأميركية والإ�سرائيلية) ،والعربية� ،أن
م�صطلح ''�صفقة القرن'' غائب لدى الفريق
الأول من الإعالم ،وحا�ضر بكثافة في الثاني.
م�صطلح ''�صفقة القرن'' كان قد ظهر في
التداول منذ ني�سان�/أبريل  ،2017عندما �أطلق
الرئي�س الم�صري عبد الفتاح ال�سي�سي
''ال�صفقة'' ،خالل زيارته للواليات المتحدة
الأميركية ،ولقائه نظيره الأميركي ،كم�صطلح
يف�ضله ترامب القادم من عالم تجارة
العقارات .وكان ال�سي�سي قد ا�ستخدم الم�صطلح
في �سياق �إ�شارته �إلى ال�صراع الفل�سطيي ــ
الإ�سرائيلي ،مخاطب ًا ترامب بقوله�'' :أنت،

�سيدي الرئي�س ،يمكن �أن تجد ح ًال'' ،م�ضيف ًا �أن
فرد ترامب
ذلك �سيكون ''�صفقة الع�صر''ّ ،
�إيجابي ًا ب�ش�أن التو�صل �إلى حل.
هذا الم�صطلح لم ي�ستخدمه الأميركيون،
و�إنما ا�ستخدموا م�صطلح ًا �آخر هو ''ال�صفقة
النهائية'' ( ،)ultimate dealوهو م�صطلح
ا�ستخدمه ترامب بعد فوزه في االنتخابات
مبا�شرة ،في ات�صال هاتفي مع رئي�س
الحكومة الإ�سرائيلية بنيامين نتنياهو ،في
 11ت�شرين الثاني/نوفمبر � ،2011إذ قال :
''�إنها ال�صفقة النهائية .ك�صانع �صفقات� ،أحب
�أن �أ�صنع ال�صفقات التي ال يمكن �صناعتها،
* أستاذ مساعد في كلية العلوم السياسية ،جامعة
بير زيت.
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و�أن �أفعلها من �أجل الإن�سانية1''.

�أثيرت فكرة ''ال�صفقة'' النهائية ،مع
الرئا�سة الم�صرية ،في كانون الأول/دي�سمبر
 ،2016عندما كانت القاهرة ت�ستعد لطرح
م�شروع القرار  ،2334وتحدث ترامب [الذي
كان قد ان ُتخب للتو رئي�س ًا للواليات المتحدة]
حينها هاتفي ًا مع الرئي�س ال�سي�سي الذي وافق
على �سحب م�شروع القرار ،وجاء في بيان
م�صري ر�سمي �أن الموافقة جاءت ب�سبب
''�أهمية �إعطاء فر�صة للإدارة الأميركية
الجديدة كي تتعامل بطريقة �شاملة مع
الجوانب المختلفة للق�ضية الفل�سطينية ''.وفي
المقابل ،رف�ضت القيادة الفل�سطينية الت�أجيل
الم�صري لطرح م�شروع القرار ،وعثرت على
ُرعاة �آخرين للقرار من دول غير عربية،
و�صوتت الأغلبية في مجل�س الأمن لم�صلحته2.
�شكلت المكالمتان الهاتفيتان مع نتنياهو
وال�سي�سي ،م�ؤ�شراً مبكراً �إلى احتمال تقدم هذه
الإدارة بخطة ''�سالم'' ،وهو ما لقي ،في حينه،
ترحيب ًا �ضمني ًا ثم �صريح ًا من الفل�سطينيين،
ورف�ض ًا �إ�سرائيلي ًا مبطن ًا.

�إجناز �أهداف �إ�رسائيلية من دون
�صفقة
كان جوهر الموقف في �إ�سرائيل غير
مرحب بفكرة ال�صفقة ،لكن من دون رف�ض
�صريح ومبا�شر ،وكانت الم�ساعي هي
ال�ستغالل التعاطف الكبير غير الم�سبوق معها
في �إدارة ترامب مع وجود فريق �صهيوني
م�ؤيد علن ًا لال�ستيطان ولنقل ال�سفارة
الأميركية �إلى القد�س واالعتراف بها عا�صمة
لإ�سرائيل ،والموافقة على �ضم �أجزاء من
ال�ضفة الغربية .وبالتالي بد�أ العمل الإ�سرائيلي
لثني ترامب عن التفكير فيما ي�سمى ''ال�صفقة''،

و�إقناعه ب�أن فكرة ''ال�صفقة النهائية'' لي�ست
واقعية ،و�أن الأف�ضل هو الحديث عن عملية
متدرجة.
في وقت مبكر ،ومثلما ك�شفت �صحيفة
''يديعوت �أحرونوت'' الإ�سرائيلية ،في 19
كانون الثاني/يناير � ،2017أي بعد �أيام من
تو ّلي ترامب من�صبه ر�سمي ًا ،بد�أ زعيم حزب
''البيت اليهودي'' ،الع�ضو في االئتالف
الحكومي ،نفتالي بينيت و�ضع خطة وقانون
ل�ضم م�ستعمرة معاليه �أدوميم ال�ضخمة،
�شرقي القد�س� ،إلى ال�سيادة الإ�سرائيلية.
لكن في �آذار/مار�س� ،أُعلن ت�أجيل الت�صويت
لأيام كي ال يجري ال�صدام مع �إدارة ترامب،
وخ�صو�ص ًا �أن مندوب الأخير للمفاو�ضات
الدولية ،جي�سون غرينبالت ،كان يزور �إ�سرائيل
يتابع
في موعد الت�صويت المقترح 3.ولم َ
المو�ضوع الحق ًا مع ا�ستمرار الم�ساعي
الإ�سرائيلية لإلغاء فكرة ال�صفقة.
تحرك اللوبي الإ�سرائيلي في الواليات
المتحدة لهذه الغاية ،وعلى �سبيل المثال دعا
ديفيد ماكوفي�سكي ،الباحث الإ�سرائيلي ومدير
برنامج ال�شرق الأو�سط في معهد وا�شنطن
ل�سيا�سة ال�شرق الأو�سط ،اليميني القريب من
دوائر �صنع القرار الأميركية ،ترامب �إلى العمل
على تحقيق �إنجازات �أحادية ( )Singlesبد ًال
من الرزمة.
وو�صف دوغال�س بلومفيلد ،الم�ست�شار
والنا�شط البارز في ''لجنة ال�ش�ؤون العامة
الأميركية ــ الإ�سرائيلية'' (�إيباك) ،وهي اللوبي
الإ�سرائيلي في الواليات المتحدة ،في مقالة
في ''جيروزالم بو�ست'' ،فكرة ال�صفقة النهائية
ب�أنها ''نهج �سطحي للغاية في التعامل مع
الخالف التاريخي الذي هو جزئي ًا ب�ش�أن
الأر�ض� ،إذ �إنه يت�ضمن بعداً ديني ًا وقرون ًا من
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الم�آ�سي وارتباط ًا عميق ًا بالأر�ض ،من طرف
الجانبين'' ،ولي�س �صفقة عقارية .والالفت �أن
بلومفيلد في �آذار/مار�س  ،2017وقبل تداول
الم�صطلح ،قال�'' :إن التحدي الحقيقي �أمام
ترامب �أن ي�ضع �أهداف ًا واقعية ،ولي�س �صفقة
القرن ،و�إنما عملية متدرجة ،بعيداً عن
الأ�ضواء 4''.وكان هذا ا�ستخدام ًا نادراً
لم�صطلح ''�صفقة القرن''.
�إذاً ،كان الموقف الإ�سرائيلي معار�ض ًا
ويف�ضل
لفكرة اتفاق �شامل (�صفقة نهائية)،
ّ
الم�ضي بت�سجيل �إنجازات ا�ستيطانية
و�سيا�سية متتالية ،وفي المقابل ،كان
الفل�سطينيون ،في الأ�شهر الأولى من عهد
ترامب ،متفائلين ب�أنه �سي�سير بال�صفقة،
وي�صر عليها.
ّ

تعويل فل�سطيني يف غري حمله
ربما كانت بوادر تراجع الإدارة الأميركية
عن تنفيذ قرار نقل ال�سفارة �إلى القد�س،
وت�أجيل مو�ضوع معاليه �أدوميم ،وات�صاالت
ترامب الهاتفية مع الرئي�س الفل�سطيني
ودعوته �إلى زيارة وا�شنطن ،من �ضمن �إ�شارات
�صنعت توقعات لدى الرئا�سة الفل�سطينية،
فحواها �أن تحرك �سالم جاداً من طرف هذه
الإدارة ممكن وي�ستحق االهتمام.
وبلغ التفا�ؤل الفل�سطيني مداه في �أيلول/
�سبتمبر  2017عندما التقى الرئي�س عبا�س
بترامب ،خالل اجتماعات الجمعية العامة
للأمم المتحدة في نيويورك ،فحينها قال
الرئي�س الفل�سطيني خالل ا�ستقبال ترامب له:
جدية
''�إن دل هذا على �شيء ف�إنما يدل على ّ
فخامة الرئي�س �أنه �سي�أتي ب�صفقة الع�صر في
ال�شرق الأو�سط خالل العام �أو خالل الأيام
القادمة �إن �شاء اللـه''.
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وبح�سب بع�ض المطلعين على لقاء عبا�س ــ
ترامب ،ف�إن الرئي�س الفل�سطيني ا�ستخدم �صوراً
لخرائط ووثائق تاريخية ت�شرح لترامب تاريخ
ال�صراع والعملية ال�سلمية ،وكيف �أنه م�ستعد
لقبول قوات دولية �أو �أميركية ،في ال�ضفة
الغربية ،لتقديم �ضمانات للأمن الإ�سرائيلي،
لكنه غير م�ستعد لقبول ''�إ�سرائيلي واحد''.
وكان موقف ترامب �إيجابي ًا� ،إلى درجة
الحديث مع م�ساعديه ،في �أثناء االجتماع ،عن
�ضرورة بدء درا�سة فكرة �إر�سال قوات ،وحديث
ترامب لعبا�س عن خبرته بمو�ضوع تبادل
الأرا�ضي (من واقع عمله في العقارات ،و�أنه
�سي�ساعد الرئي�س عند مناق�شة هذه النقطة).
وربما تكون ردة الفعل هذه هي �سبب تفا�ؤل
الرئي�س عبا�س ،لكن الفريق المحيط بترامب،
وتحديداً الفريق ال�صهيوني ،المكلف بعملية
الت�سوية� ،أو�صل �إلى عبا�س ،عقب االجتماع،
عن طريق فريقه المرافق� ،أ ّال ي�أخذ �أي �إ�شارات
من ترامب بجدية ،و�أن الأمر يحتاج �إلى مزيد
من النقا�ش واال�ستعداد5.

العرب ال ي�ستطيعون توفري الغطاء
بعد �أقل من ثالثة �أ�شهر على لقاء عبا�س ــ
ترامب على هام�ش اجتماع الجمعية العامة
للأمم المتحدة ،كان مو�ضوع ''ال�صفقة
النهائية'' قد ُح�سم لم�صلحة وجهة النظر
الإ�سرائيلية ــ ال�صهيونية ،التي تريد تحقيق
مكا�سب على الأر�ض ،مع ت�صوير ذلك ب�أنه
ح�سم لق�ضايا المفاو�ضات ،وبالتالي اقتراب
من ت�سوية .وال�شخ�ص الذي غ�ضب ب�سبب قرار
ترامب ت�أجيل نقل ال�سفارة (في حزيران/
يونيو  ،)2017كان الملياردير ال�صهيوني
الأميركي �شيلدون �أديل�سون ،الداعم الأ�سا�سي
لحملة انتخابات ترامب 6،والذي واظب على
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�س�ؤال ترامب وبغ�ضب ،عن �سبب الت�أجيل ،وعن
وعوده في الحملة االنتخابية7.
�أتى قرار ترامب ب�ش�أن القد�س في كانون
الأول/دي�سمبر  2018على جميع التوقعات
الإيجابية لدى الرئي�س الفل�سطيني ،و�أظهر
المعنى الحقيقي لفكرة ''ال�صفقة النهائية/
عطل �إلى حد ما ،خطط
�صفقة القرن'' ،كما ّ
الإدارة الأميركية لتغيير �أولويات المنطقة،
بجعل �إيران العدو الأول للدول العربية ،ر�سمي ًا
وعلني ًا.
كان هناك كثير من االت�صاالت مع الدول
العربية ،قبل قرار ترامب ب�ش�أن القد�س ،وبعده،
لتمرير فكرة �أن �إ�سرائيل لي�ست الم�شكلة في
المنطقة ،و�إنما الإرهاب الإ�سالمي و�إيران،
وهو ما لخ�صته ا�ستراتيجيا الأمن القومي
لإدارة ترامب ،التي �أعلنت بعد �أيام من قرار
القد�س'' :لعدة �أجيال كان ال�صراع بين �إ�سرائيل
والفل�سطينيينُ ،يرى باعتباره الم�س�ؤول عن
منع ال�سالم واالزدهار في المنطقةّ � .أما اليوم
فالتهديد من المنظمات الجهادية الإرهابية،
والتهديد من �إيران ،يخلقان الإدراك �أن
�إ�سرائيل لي�ست �سبب م�شكالت المنطقة .و�ستجد
الدول ب�شكل متزايد م�صالح م�شتركة مع
�إ�سرائيل في مواجهة التهديدات الم�شتركة8''.
هذه الفكرة ،بالتزامن مع �أخبار وت�سريبات
عن عالقات مميزة بين فريق ترامب
ال�صهيوني ،وم�س�ؤولين عرب في دول
خليجية 9،ومع ترويج �إ�سرائيلي كبير لتحالف
غير علني مع دول عربية ،و�أمنيات �إ�سرائيلية
بظهور هذا الحلف �إلى العلن 10،عالوة على
م�س�ألة االعتراف بالقد�س ،ومواقف ال�سفير
الأميركي لدى �إ�سرائيل ديفيد فريدمان ،التي
تحذر من المطالبة بتفكيك الم�ستعمرات ،ومن
خطر ذلك على الأمن الداخلي الإ�سرائيلي11،

�شكلت م�صدراً لمخاوف لدى القيادة
الفل�سطينية في م�س�ألتين:
 1ــ �أن ما ي�سمى ''�صفقة القرن'' هو عبارة
عن �سيا�سات يتم تنفيذها بالتدريج (القد�س،
والم�ستوطنات ،والالجئون� ،إلخ) ،بحيث ال
يبقى �شيء للتفاو�ض عليه ،بل ت�صبح
المفاو�ضات لفر�ض الأمر الواقع الجديد .وفي
هذا ال�سياقَ ،خ ُل�ص �أمين �سر اللجنة التنفيذية
لمنظمة التحرير الفل�سطينية �صائب عريقات،
في تقرير من � 92صفحةُ ،رفع �إلى الرئي�س
الفل�سطيني� ،إلى �أن تطبيق المبادرة الممكنة
''�سيكر�س الو�ضع القائم ،ويجعلنا نعترف
بالم�ستوطنات ،وتحولنا �إلى �سلطة حكم
ذاتي 12''.وعملي ًا ف�إن مثل هذا اال�ستنتاج يبدو
منطقي ًا ،فالرئي�س ترامب �سيتراجع عن فكرة
''ال�صفقة النهائية'' (المتكاملة) لم�صلحة فر�ض
الأمر الواقع و�إيجاد طريقة لل�ضغط على
الفل�سطينيين �أو �إقناعهم بقبول الواقع الجديد،
وهو ما �أكدته تطورات الحقة.
 2ــ �أن دو ًال عربية ربما �ستمار�س �ضغوط ًا
على الفل�سطينيين لقبول هذا الو�ضع� ،أو قد
توافق فع ًال على عالقات علنية مع �إ�سرائيل.
وما دعم مثل هذه التكهنات مقاالت ظهرت
في ال�صحف ال�سعودية تدعو �إلى ذلك ،و ُن�شرت
قبيل القمة العربية في الظهران13،
وت�صريحات لم�س�ؤولين عرب تدعو �إلى ذلك،
مثل ت�صريحات وزير الخارجية البحريني
خالد �آل خليفة الذي طلب التقليل من االهتمام
بالقرار الأميركي ب�ش�أن القد�س ،باعتبار �أن
العرب ''يطالبون بالقد�س ال�شرقية عا�صمة
لفل�سطين ولي�س الغربية'' ،طالب ًا التركيز على
المو�ضوع الإيراني ،ومعتبراً �أن من حق
�إ�سرائيل الرد على �إيران بالقول'' :طالما �أن
�إيران �أخ ّلت بالو�ضع القائم في المنطقة
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وا�ستباحت الدول بقواتها و�صواريخها ،ف�إنه
يحق لأي دولة في المنطقة ومنها �إ�سرائيل �أن
تدافع عن نف�سها بتدمير م�صادر الخطر14''.
لكن بالمح�صلة ،كان لقرار االعتراف
بالقد�س �أثر عك�سي بالن�سبة �إلى الموقف
ح�ض الفل�سطينيين على االنتظار
العربي الذي ّ
والتعامل ب�إيجابية مع مقترح ال�صفقة (مع
الإ�شارة �إلى �أن هذا كان هو الموقف
الفل�سطيني �أي�ض ًا حتى �صدور ذلك القرار).
وبد�أت المواقف العربية بت�أكيد �أن �أي �صفقة
يجب �أن تت�ضمن دولة فل�سطينية وعا�صمتها
القد�س ال�شرقية ،الأمر الذي قد ُيفهم منه قطع
الطريق على فكرة الحلول االنتقالية الجديدة،
�أو التي تقوم على ت�سكين ال�صراع بمفاو�ضات
جديدة� ،أو ت�سهيالت حياتية ،بينما تتطور
عالقات �إ�سرائيل الإقليمية ،بح�سب ما تخطط
له التوجهات الأميركية.
كانت القمة العربية في الظهران منا�سبة
مهمة لإظهار ذلك ،فقد ُ�سميت القمة با�سم
''قمة القد�س'' ،وقال الملك ال�سعودي �سلمان بن
عبد العزيز'' :ليعلم القا�صي والداني �أن
فل�سطين و�شعبها في وجدان العرب والم�سلمين
وخ�ص�ص للق�ضية الفل�سطينية
جميع ًاُ 15''.
الفقرات ال�سبع الأولى في البيان الختامي
للقمة ،المكون من  29فقرة.
بعد القمة ،وربما ب�سبب عدة عوامل ،جرى
مراراً ت�أكيد الموقف العربي الراف�ض لأي حل
ال يت�ضمن دولة فل�سطينية وعا�صمتها القد�س.
أقرت ال�صحافة الغربية
وبالتدريج � ّ
والإ�سرائيلية ،التي كانت تتحدث عن موقف
عربي م�ؤيد لما ي�سمى ال�صفقة النهائية،
برف�ض عربي ،ونقلت �صحيفة ''ه�آرت�س'' في
نهاية تموز/يوليو � ،2018أقوال دول عربية
للإدارة الأميركية ،ب�أنه ال يمكن الآن الطلب
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من الفل�سطينيين التعامل مع عملية �سيا�سية ال
تت�ضمن �ضمانات بدولة فل�سطينية،
وعا�صمتها القد�س ال�شرقية ،و�أن ال�سعودية
تحديداً �أخبرت الإدارة الأميركية ''ما كان
يمكننا فعله لكم قبل (قرار) القد�س ،ال يمكننا
القيام به الآن16''.
وبغ�ض النظر عن دقة هذه
ّ
التقارير �أو التقارير ال�سابقة ،ف�إنها تعك�س
تحو ًال في التغطيات الإخبارية التي كانت
تذهب نحو ت�شكيل �ضغوط عربية على
الفل�سطينيين لقبول عملية ت�سوية جديدة.

�صفقة من دون �صفقة
ات�ضح مع منت�صف �سنة  2018عدم وجود
''�صفقة قرن'' �أو ''�صفقة نهائية'' ،وذلك من
خالل المقابلة التي �أجرتها �صحيفة ''القد�س''
الفل�سطينية مع �صهر الرئي�س الأميركي
ومندوبه لعملية الت�سوية ،جاريد كو�شنير ،في
فالرد الذي تل ّقاه
 24حزيران/يونيو .2018
ّ
الأميركيون هو �أن القادة العرب ال ي�ستطيعون
قبول حل ال يت�ضمن دولة فل�سطينية،
عا�صمتها القد�س (وهو الموقف الفل�سطيني).
الأفكار التي طرحها كو�شنير تحدثت عن
تح�سين الو�ضع االقت�صادي للفل�سطينين بقوله:
''�أعتقد �أن ال�شعب الفل�سطيني �أقل اكتراث ًا
بنقاط الحوار بين ال�سيا�سيين ،و�أكثر اهتمام ًا
بما �ستوفره هذه ال�صفقة له وللأجيال
الم�ستقبلية من فر�ص جديدة ،ومن مزيد من
الوظائف ذات الأجور الأف�ضل و�آفاق الو�صول
�إلى حياة �أف�ضل''.
�أكدت ت�صريحات كو�شنير �أو ًال �أنه ال يوجد
تفكير وا�ضح في خطة �أو ت�صور للت�سوية يمكن
ت�سميته حق ًا �صفقة ،و�أن المطروح هو ،في
الدرجة الأولى ،تح�سين الو�ضع المعي�شي
للفل�سطينيين .وبكلمات �أُخرى ،كانت فكرة
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''ال�صفقة'' من �إنتاج تفكير ترامب ،والحق ًا
الرئي�س الم�صري عبد الفتاح ال�سي�سي ،لكن
هذه الفكرة كانت خارج تفكير الفريق
الإ�سرائيلي والفريق ال�صهيوني في �إدارة
ومن يحيطون بها مثل �شيلدون
ترامبَ ،
�أديل�سون ،الذين يبحثون عن خطوات تراكمية
لت�أكيد االحتالل الإ�سرائيلي وتطبيعه ،و�أق�صى
ما قد يطرحونه هو وعود بتح�سين الأو�ضاع
الحياتية ،وبوعود غام�ضة ب�ش�أن حلول
م�ستقبلية .وعملي ًا ربما كان الطرف
الإ�سرائيلي ــ الأميركي ال�صهيوني ي�سعى
لعملية تفاو�ضية ت�ؤدي �إلى �إطالق عالقات
عربية ــ �إ�سرائيلية �سريعة ،وهذا ف�شل ،لكن
فكرة االتفاق وال�صفقة النهائية كانت خارج
ح�سابات هذا الفريق ،وال يعنيها ال�ضغط على
الفل�سطينيين من طرف العرب ،لقبول �صفقة،
لأنها غير موجودة وغير مطلوبة من هذا
الفريق.

غياب بديل فل�سطيني
ا�ستطاع الموقف الفل�سطيني مواجهة
�سيا�سة الإدارة الأميركية التي تب ّنتها في
نهاية �سنة  ،2017والتي تقوم على فر�ض �أمر
واقع بخطوات كبيرة متتالية على �صعيد
اال�ستيطان ،والقد�س ،والالجئين ،و�سوى ذلك،
مع بقاء االت�صاالت مفتوحة مع الفل�سطينيين،
وادعاء وجود عملية ت�سوية تتيح فتح خطوط
التطبيع العربية ــ الإ�سرائيلية ،فعلي ًا ور�سمي ًا
و�شعبي ًا .وفي المقابل ،ال يبدو �أن القيادة
الفل�سطينية لديها خطة بديلة فعلية .فقد �أ�صدر
المجل�سان المركزي والوطني عدة قرارات تقوم
على وقف التن�سيق الأمني ،وت�شجيع وتب ّني
المقاطعة االقت�صادية والثقافية والعلمية،
والدعوة �إليها عالمي ًا ،وت�صعيد المقاومة

ال�شعبية ،لكن التنفيذ لهذه الخطط محدود جداً،
�صعيدي وقف التن�سيق
وخ�صو�ص ًا على
َ
الأمني ،والمقاطعة.
�إلى ذلك ف�إن االنق�سام بين ال�ضفة وقطاع
غزة� ،أغرى الجانب الأميركي ــ الإ�سرائيلي
بتفح�ص احتمال التو�صل �إلى ترتيبات
ّ
منف�صلة مع حركة ''حما�س'' في قطاع غزة ،ال
ت�صل �إلى درجة اعتراف واتفاق طويل المدى،
و�إنما تقوم على ترتيبات تتنازل فيها
''حما�س'' �سيا�سي ًا ،فتوقف �أي نوع من �أنواع
المقاومة ،بما في ذلك ت�سيير م�سيرات �سلمية
�إلى الحدود ،في مقابل تخفيف ن�سبي للح�صار
على القطاع ،مع وعود بمزيد من التفاو�ض
في الم�ستقبل.
ولعل اجتماع البيت الأبي�ض ب�ش�أن قطاع
غزة ،في � 13آذار/مار�س  ،2018الذي جمع
�إ�سرائيل و�سبع دول عربية ،على الرغم من
مقاطعة منظمة التحرير وال�سلطة الفل�سطينية
له ،هو من �أجل درا�سة تح�سين �أو�ضاع
المعي�شة في القطاع ،ثم الحديث عن
مفاو�ضات بين �إ�سرائيل وحركة ''حما�س''،
بو�ساطة قطرية� ،أو بوا�سطة من�سق الأمم
المتحدة لعملية ال�سالم في ال�شرق الأو�سط،
نيكوالي ميالدينوف ،وما قد ينتج عنهما من
تفاهمات �ضمنية �أو �صريحة ت�أتي في �سياق
ت�صور فريق ترامب لعملية مقاي�ضة الأمن
الإ�سرائيلي ،وكذلك ال�صمت على �سيا�سات
ال�ضم والتهويد ،بتح�سين الأو�ضاع المعي�شية
للفل�سطينيين.
وفي �ضوء غياب خطة فل�سطينية م�ضادة،
وهو غياب تعززه حالة االنق�سام الفل�سطيني
المتعمقة ،ف�إن جوهر الخطة الإ�سرائيلية ــ
الأميركية ال�صهيونية ،التي ُغلفت با�سم
ال�صفقة ،تبدو �سائرة في طريقها (فر�ض
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 وهم اخترعه العرب وحاربه اإلسرائيليون:''''صفقة القرن

الم�ستبعد �إعادة عجلة الحديث عن التطبيع في
 خ�صو�ص ًا �إذا ما ُطرح بع�ض،مرحلة مقبلة
�أ�س�س عملية تفاو�ضية جديدة بعبارات
ف�ضفا�ضة يقال �إن هدفها الو�صول �إلى ''�صفقة
.'' �أو ''�صفقة نهائية،''القرن

 والغائب،)�سيا�سات �أمر واقع جديدة بالتدريج
 هو ما، حتى الآن،ربما �أو ما ف�شل من الخطة
 بحجة،يتعلق بالتطبيع الر�سمي مع العرب
 ولمواجهة،الم�ساعدة في ت�سهيل عملية ال�سالم
 ومن هنا ي�صبح من غير.''''تحديات م�شتركة
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