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حمي�سن*

غزة يف ''�صفقة القرن'':
كرة النار التي يتقاذفها اجلميع
مما ُيطلق عليه ''�صفقة القرن''،
ُيمثل قطاع غزة حجر زاوية في ال�شق الفل�سطيني ّ
وبينما يجري تطبيق هذه ال�صفقة من دون �أن ُتعلن تف�صيالتها ،يبدو الواقع
الفل�سطيني منف�ص ًال عن الواقع وغير م�ؤهل ،ب�سبب االنق�سام ''الفتحاوي ــ الحم�ساوي''
وال�ضحالة ال�سيا�سية العامة ،لمواجهة ما ينفذه ال�شريكان الأميركي والإ�سرائيلي
على الأر�ض منذ �أن تبو�أ دونالد ترامب �سدة الرئا�سة الأميركية ،و�شرع في تنفيذ
وعوده االنتخابية بنقل ال�سفارة الأميركية �إلى القد�س ،واالعتراف بالمدينة عا�صمة
لإ�سرائيلّ � .أما عربياً ،ف�إن الق�ضية الفل�سطينية لم تعد �أولوية ،و�إنما �صارت عبئ ًا
تبا�شر معظم الأنظمة نف�ض يدها منها لم�صلحة تحالفات وتن�سيق علني �أو �ضمني
مع �إ�سرائيل ،في مواجهة ''الخطر الإيراني''!!

لم

يكن تاريخ غزة قبل �سنة 1948
مميزاً على نحو خا�ص� ،إذ كانت
مرتبطة �إداري ًا و�سيا�سي ًا ببقية فل�سطين،
وجزءاً طبيعي ًا منها ،وواحدة من بواباتها
البرية والبحرية الرئي�سية ،وقد طورت �أ�سلوب
حياة مرن ًا ومنفتح ًا ،ارتباط ًا بموقعها الفريد،
ودمر مع النكبة.
�إلى �أن تعطل ُ
عا�ش �سكان القطاع تارة ب�صفتهم �سجناء،
وطوراً ب�صفتهم رهائن ،ودائم ًا ب�صفتهم
�ضحايا جغرافيا �سيا�سية معقدة ،وم�شروع

كولونيالي تو�سعي1.

تنبه �إلى ''عقدة
كان بن ــ غوريون �أول َمن ّ
غزة''� ،إذ رغب في �ضم القطاع ،ف�أطلق عملية
ع�سكرية با�سم ''يو�آف'' ،مبرراً ذلك بقوله�'' :إذا
لم ن�أخذه الآن ف�سي�صبح �صعب ًا فيما بعد''،
لكنه ا�ضطر �إلى التراجع تحت ال�ضغط2.
عد م�شروع توطين الالجئين في �سيناء
ُي ّ
( )1953بين �أخطر الم�شاريع الكاملة
والمنظمة ،و�سرعان ما جوبه برف�ض فل�سطيني

* كاتب وباحث مقيم في غزة.
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هبة �آذار/مار�س  1955التي �أظهرت مدى
في ّ
تم�سك الفل�سطينيين بحقهم ،و�أهمية وحدتهم
ّ
في مواجهة التحديات والمخاطر والم�ؤامرات
الخارجية ،الأمر الذي دفع الحكومة الم�صرية
�إلى قبول الموقف الفل�سطيني.

كرة نار ملتهبة يتقاذفها اجلميع
تك�شف وثائق الأر�شيف الإ�سرائيلي ب�ش�أن
حرب  1967عن كثير من المواقف والآراء
''العن�صرية'' تجاه قطاع غزة و�سكانه3،
كتعطي�شهم لإجبارهم على الرحيل ،واعتبار
الجئيه الم�شكلة الأخطر ،ف�ضال عن م�ساعي
التوطين خارج القطاع .ومن الالفت قول
ليئور يافني� 4إن ''كثيراً من ال�سيا�سات
المت�صلة بالأن�شطة الحالية للحكومة
الإ�سرائيلية في الأرا�ضي المحتلة لها جذور
ترجع �إلى العام الأول ذاته من االحتالل''.
بعد عام على اندالع االنتفا�ضة الأولى
و�صف زئيف �شيف قطاع غزة بـ''قنبلة ب�شرية
موقوتة �ستنفجر في لحظة ما'' (''ه�آرت�س''،
قدم معهد ''جافي''
 ،)1988/8/9كما ّ
�سيناريوهات للتعامل مع هذه المع�ضلة ،كان
بينها ''االن�سحاب من قطاع غزة من طرف
واحد 5''.وظل هذا ال�سيناريو مجرد اقتراح
تحول على يد �أريئيل
''�أكاديمي'' �إلى �أن ّ
�شارون �إلى خطة عملية بعد انتخابه ()2001
�ضمن ا�ستراتيجيا ''فك االرتباط من طرف
واحد وخلق وقائع على الأر�ض''.
�أطلق م�شروع �شارون ديناميتين :الأولى،
تعزيز ''التجزئة الذاتية'' وقد �أ�صيب النظام
ال�سيا�سي بعجز وانعدام قدرة؛ الثانية،
ا�ستغوال كولونيالي غير م�سبوق لخلق وقائع
تقو�ض حل الدولتين ،وتقطع
على الأر�ض ّ
الطريق على حل الدولة الواحدة ،وتقلل من

خطر ''القنبلة الب�شرية الموقوتة'' .هكذا ،من
محاوالت التوطين �إلى الف�صل عا�ش قطاع
غزة م�أ�ساته ،ال ُيلفظ وال ُيبتلع ،بل يبقى كرة
نار ملتهبة يتقاذفها الجميع فيما بينهم.
بغ�ض النظر عن المالب�سات
كان لالنق�سامّ ،
والمبررات ،وظيفتان :التغطية على جريمة
الف�صل ،والتمهيد لتكري�س االنف�صال .وفي غ�ضون
ذلك ،تحول القطاع �إلى ''مخيم'' كبير لالجئين،
ت�سوء �أو�ضاعه الإن�سانية ،عن ق�صد وعمد ،يوم ًا
بعد يوم ،حتى بدا �أن �إ�سرائيل نجحت في جلب
اهتمام العالم نحو هذه ''الأو�ضاع'' بحث ًا عن
حلول ''�إن�سانية'' بعيداً عن جوهر الم�س�ألة ،وخارج
نطاق الزمان والمكان الفل�سطينيين.

�صفقة القرن
ذهب النا�س في ت�أويلهم وتوقعاتهم ب�ش�أن
''�صفقة القرن'' مذاهب �شتى ،فالأميركي لم
يف�صح عن م�ضامينها في بادىء الأمر ،بينما
تنطع �آخرون لهذا الأمر ،ثم تدحرجت
ّ
عنا�صرها تباع ًا ،كنقل ال�سفارة الأميركية �إلى
القد�س واعتبارها عا�صمة موحدة لإ�سرائيل،
ووقف الواليات المتحدة دفع ح�صتها من
تمويل الأونروا ،و�إعادة تعريف الالجئين،
و�إغالق مكتب منظمة التحرير الفل�سطينية في
وا�شنطن ،ووقف الدعم عن ال�سلطة ،و�صو ًال �إلى
حلقة ف�صل غزة تحت م�سمى �إيجاد ''حل
�إن�ساني'' للمواطنين في القطاع.
حتى الآن تبدو ''ال�صفقة'' �أقرب �إلى
''تخيلية''� ،أكثر منها خريطة طريق .ففي
ُّ
معناها التاريخي هي ''محاولة لح�سم م�س�ألة
لم يكن في الإمكان ح�سمها'' ،وفي معناها
''تخيلية تاجر عقارات
النف�سي ال�شخ�صي هي ّ
مغامر'' ،وفي معناها ال�سيا�سي ''انحياز كامل
�إلى الر�ؤية الكولونيالية الإ�سرائيلية ،وال�ضغط

غزة يف ''صفقة القرن''

من �أجل تطبيقها''.
وبغ�ض النظر عن القول �إن ''الترامبية''
ّ
تمثل ذروة عداء متراكم للعقل والحرية
والم�ساواة والم�صلحة في �آن واحد ،ف�إنه ال
يمكن الف�صل بين �صفقة القرن ومجرى
الأحداث في المنطقة ،على الأقل منذ �أيلول/
�سبتمبر � .2001إذ تندرج ''الترامبية'' فيما
يمكن �أن نطلق عليه ''�إعادة هيكلة ال�شرق
الأو�سط'' طبق ًا للر�ؤية الأميركية التي قاربتها
الم�س
ثالث �إدارات من زاويا متنوعة من دون ّ
تقريب ًا بجوهرها.
�أطلق جورج بو�ش االبن المارد الديني في
وقو�ض
�إطار حملته الم�سعورة على الإرهابّ ،
بنيان �أفغان�ستان والعراق ،بينما �أطلق �أوباما
وقو�ض فر�ص التحول
الوح�ش الطائفيّ ،
الديمقراطي ومعه بنيان مجموعة �أُخرى من
الدول ،ثم جاء ترامب ليكمل ما بد�أه �سلفاه.
وطبعاً ،هذا ال يعني �أن ال�سيا�سة الأميركية
تنجح في كل مكان� ،أو �أنها لم تخ�سر بما في
ذلك في ال�شرق الأو�سط؛ الأرجح �أنها تواجه
مع�ضالت بنيوية كبرى تتعلق �أخطرها ب�أزمة
العولمة وتداعياتها ،والأُخرى بت�صدع النظام
الكوني الأحادي القطبية مع �صعود قوى
عالمية �سيا�سية وع�سكرية واقت�صادية كال�صين
ورو�سيا ،وما بينهما من تنامي النزعات
العن�صرية وال�شعبوية في عقر دارها ،لكن يبدو
�أن �أميركا ال تزال قادرة على ت�صدير �أزماتها
وحل م�شكالتها على ح�ساب العالم و�شعوبه.
وفي هذا ال�سياق ،تنطوي �صفقة القرن على
فر�ضية فحواها �أنه يمكن �إيجاد حل يجمع
بين الم�صالحة التاريخية بلغة النظام العربي،
واال�ستراتيجيا الإ�سرائيلية تجاه م�صير
الأرا�ضي الفل�سطينية المحتلة .وجوهر
المقاربة هو الحل الإقليمي الذي يت�ضمن في
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جوهره �شطب الحقوق الوطنية التاريخية
الفل�سطينية ،ويكون �أحد ف�صوله� ،سلخ قطاع
غزة عن ال�ضفة الغربية ،واالعتراف ب�إ�سرائيل
دولة يهودية مقبولة من جوارها .يقول
المبعوث الأميركي جي�سون غرينبالت� ،إن
ال�صفقة �ستركز على الحاجات الأمنية
لإ�سرائيل ،مع ال�سعي لأن تكون ''من�صفة'' مع
الفل�سطينيين .الحاجات الأمنية هي م�سارات
ا�ستراتيجية ،بينما الإن�صاف له م�ضامين
�إن�سانية واقت�صادية على وجه التحديد.

غزة حلقة يف ال�صفقة
حتى لو كانت �صفقة القرن مجرد وهم ــ
فزاعة ــ بالون اختبار ــ رغبة لم تت�ضح
معالمها في عقل ترامب و�إدارته ،وهو عقل
يت�سم بالتناق�ض واالنفعالية ،ف�إن ثمة حقائق
التنبه �إليها:
يجدر ّ
ــ منذ احتالل القطاع في �سنة ،1967
ظل م�صيره ي�ؤرق �إ�سرائيل ،حتى
تبلورت ر�ؤية �إ�سرائيلية �شاملة تق�ضي
بالتخل�ص منه ،ا�ستناداً �إلى �أ�ساطير
توراتية ،واعتبارات �سيا�سية و�أمنية
وا�ستراتيجية.
ــ	انتقال ال�سيا�سة الأميركية من االنحياز
�إلى التب ّني �شبه التام للر�ؤية
الإ�سرائيلية �إلى الحل ،والبحث عن
روافع ومحر�ضات للتطبيق في ظل
�إدارة ترامب.
ــ ُيخ�شى �أن كل ما يثار ب�ش�أن الق�ضايا
التي تتعلق بو�ضع قطاع غزة من
مبادرات وخطط �إنقاذ �إن�سانية يندرج
في �إطار ال�صفقة� .أو على الأقل ي�أتي
ال�ستغالل ما و�صلت �إليه �أو�ضاع
القطاع في تمريرها.
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خالل جولة م�ست�شار ترامب و�صهره،
جاريد كو�شنير ،مع غرينبالت على عدد من
الدول العربية (تموز/يوليو  ،)2018قيل �إن
ترامب يعكف على �إيجاد حل لقطاع غزة،
عدها،
كمرحلة �أولى من خطة ال�سالم التي ُي ّ
و�إنه ينوي تجاوز الرئي�س الفل�سطيني محمود
عبا�س ب�سبب �إ�صرار الأخير على عدم التعاون.
ي�شمل م�سار حل م�شكلة غزة اتفاق تهدئة
طويل الأمد ،وتنفيذ �سل�سلة من الم�شاريع
االقت�صادية وخطط الطوارىء .ويتكهن البع�ض
ب�أن هذا الم�سار �سيف�ضي الحق ًا �إلى �إعالن غزة
دولة م�ستقلة مع �أجزاء من ال�ضفة الغربية
با�ستثناء القد�س ال�شرقية ،بينما تقع العا�صمة
في �ضاحية �أبو دي�س .جملة الأحداث الما�ضية
ُتظهر �أن قطاع غزة بات يحتل موقع ًا مركزي ًا
في �أي خطة ''�سالم'' �أميركية مقترحة ،تقت�صر
على الجوانب ''الإن�سانية''.

بني رف�ض وا�ستجابة
نظري ًا ،تبلور �إجماع فل�سطيني راف�ض
لل�صفقة ،و�إلى حد ما رف�ض عربي ر�سمي.
ويو�ضح نبيل �شعث في ت�صريحات نقلتها
وكاالت الأنباء� ،أن الفل�سطينيين يعتمدون على
رف�ض الزعماء العرب الذين وعدوا بمعار�ضة
�أي خطة �سيا�سية غير مقبولة للقيادة
الفل�سطينية .وفي �أعقاب نفي م�صري لإمكان
التنازل عن �أجزاء من �سيناء ،تواترت
الت�أكيدات العربية برف�ض التنازل عن القد�س،
والتم�سك بالمبادرة العربية �أ�سا�س ًا للت�سوية
ال�سلمية.
عبرت
الموقف الفل�سطيني الأكثر و�ضوح ًا ّ
عنه اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ،ولو
مت�أخرة ،برف�ض م�شروع ف�صل قطاع غزة
باعتباره ''نقطة ارتكاز ل�صفقة القرن الهزلية

والم�شبوهة وقانون القومية العن�صري ،الذي
يهدف �إلى تدمير الم�شروع الوطني'' ،و�أن
''تجزئة الأمور �إلى ق�ضايا �إن�سانية و�إغاثية....
يزيد من �أ�سباب االنق�سام وير�سخ الف�صل6''.
ّ

طرفا االنق�سام ي�ؤججانه
على الرغم من الإجماع ،ف�إن واقع
االنق�سام حال دون اعتماد وتطوير
ا�ستراتيجيا فل�سطينية لقطع الطريق على
والحد من اندفاع �أ�صحابها ،و�إحراج
ال�صفقة،
ّ
الأطراف المت�ساوقة معها� .إن رهانات
''حما�س'' على ك�سر الح�صار المترافق مع
ا�ستمرار �سيطرتها على قطاع غزة ،لم يمنعها
من المجازفة بالق�ضايا الوطنية الكبرى ،كما
�أن �سيا�سات الرئي�س محمود عبا�س وحكومته
الم�ستمرة في فر�ض �إجراءات قا�سية تنال من
لقمة عي�ش الآالف بحجة ا�ستعادة غزة
وتمكين الحكومة ،تزعزع وحدة ال�شعب �ضد
ال�صفقة.
من الوا�ضح �أن طر َفي االنق�سام ينجحان
في �إدراج الموقف من الق�ضايا الوطنية
الكبرى ،والق�ضايا التي تتعلق ب�صمود النا�س
و�سبل عي�شهم التي هي محل �إجماع ،لت�أجيج
االنق�سام وتعميق الخالف وتبادل االتهامات
وحرف االنتباه عن مواجهة التحديات.
ويح ّذر نبيل �أبو ردينة ،وزير الإعالم
والناطق با�سم الرئا�سة ،من �أن الم�ساعدات
الإن�سانية لغزة ُت�ستغل من �أجل ف�صل غزة،
ك�أني به ال يدرك �أن �إجراءات حكومته تزيد
في الحاجة �إلى الم�ساعدات.
كما ي�صرح �أ�سامة حمدان �أن حركته ذاهبة
�إلى ''تح�سين الأو�ضاع في غزة بدون ال�سلطة''،
عما �آلت �إليه هذه
علم ًا ب�أن ''حما�س'' م�س�ؤولة ّ
الأو�ضاع.

غزة يف ''صفقة القرن''

تبدو الأمور ك�أن طر َفي االنق�سام اتفقا
على الإ�ضرار بالأو�ضاع ،كل بطريقته ،كي
ُتتخذ هذه الأو�ضاع بعد ذلك حجة من �أجل
تمرير م�شاريع �سيا�سية �أقل ما يمكن �أن يقال
فيها �إنها فئوية وال تخدم الم�صلحة الوطنية
بتات ًا.
لقد احتار النا�س في فهم مواقف الرئي�س
محمود عبا�س تجاه هذا الذي يحدث ،فهو ال
ومن حوله
يطلعهم على ''حقيقة'' الأمورَ ،
يخفقون في تبرير بع�ض �إجراءاته المتخذة .لم
يكترث الرئي�س كثيرا لحقيقة �أن ''حما�س''
ت�سيطر على قطاع غزة ،ما دام �أحد لم يعد
ي�ستخدم ''ورقة غزة'' لل�ضغط عليه وابتزازه
وتهديد م�شروعه ال�سيا�سي ،ولهذا ف�إنه لم يبذل
جهداً كبيراً ال�ستعادة غزة ،وبدا ك�أنه لي�س في
عجلة من �أمره ،بل �إن حكومته ا�ستمرت طوي ًال
في دفع الرواتب كاملة والنفقات الت�شغيلية
لبع�ض الوزارات ،عالوة على تنفيذ م�شاريع
البنية التحتية و�إعادة الإعمار .ومع فوز
ترامب تولدت ديناميات جديدة دفعت في
اتجاه �صفقة �شاملة لم يعلن الرئي�س رف�ضه
لها �إ ّال بعد نقل ال�سفارة الأميركية .والإجراءات
المتخذة من جانب عبا�س جاءت بعد مرور
�أقل من ثالثة �أ�شهر على ا�ستالم ترامب زمام
الإدارة ،وقبل �شهر من لقاء الرئي�سين الذي
�أعلن في ختامه عبا�س �أنه ''يتطلع �إلى تحقيق
�صفقة ال�سالم التاريخية''.
في الحقيقة لم يكن لهذه الإجراءات �أي
داع ،وجرى ا�ستغاللها في التعجيل بحلول
لم�شكالت القطاع من منظور �إن�ساني .من
ال�صعب ت�صديق �أن الرئي�س يعتقد حق ًا �أن
�إجراءاته �ستثني ''حما�س'' عن مواقفها؛ �إذاً
كيف يمكن تف�سير الأمر؟ يعتقد البع�ض �أن
الرئي�س �أدرك �أن غزة ''مف�صولة'' ال محالة،

مداخل

017

محم ًال
فاختار �أن ين�أى بنف�سه عن ذلك ّ
''حما�س'' الم�س�ؤولية.
�آخرون يرون �أنه في حال ب�سط الرئي�س
�سيطرته المنقو�صة على قطاع غزة ،ف�إن
�ستحمله م�س�ؤولية �أي خرق �أمني،
�إ�سرائيل
ّ
و�ستجبي الثمن في ال�ضفة الغربية ،الأمر الذي
يمكن �أن ي�ؤ�س�س لـ ''االنف�صال المعكو�س''،
ولذلك اختار �أ ّال يح�شر ''البي�ض'' كله في �سلة
غزة التي ال يتحكم فيها جيداً .هذا وال يمكن
ا�ستبعاد احتمال �أن الرئي�س يتعر�ض ل�ضغوط
هائلة ،داخلية وخارجية ،كي يقطع ما تب ّقى
له من �صلة بغزة .و�أي ًا تكن �أ�سباب الرئي�س
مقربيه ،ف�إن جهوداً قليلة ُتبذل
وتف�سيرات ّ
على طريق �إنهاء االنق�سام ،ولقطع الطريق
ي�صب في
على �صفقة القرن ،بل �إن ذلك كله
ّ
نهاية الأمر في طاحونة الف�صل وال�صفقة.
تبدو ''حما�س'' متم�سكة ب�سيطرتها على
قطاع غزة ،وفي �سبيل ذلك قبلت ب�إعالن فك
ارتباطها بجماعة الإخوان المحظورة في �أكثر
من بلد عربي ،وقدمت وثيقة �سيا�سية ا�شتملت
على تراجع �سيا�سي وا�ضح ،وتماهت تمام ًا
مع ''حالة قطاع غزة'' ،واختزلت ذاتها من
حركة تحرر وطني بمرجعية �إ�سالمية �إلى
مجرد �إدارة �أو �سلطة حاكمة وم�سيطرة.
لقد �أبدت ''حما�س'' ا�ستعداداً للتهدئة قبل
�إتمام الم�صالحة ،وناورت طوي ًال كي ال تتم
الم�صالحة ،و�أعلنت �أنها على ا�ستعداد للتعامل
مع �أي ''جهة'' في �سبيل تح�سين الأو�ضاع
الإن�سانية .وبد ًال من �أن تنظر �إلى المحاوالت
الأميركية ،ولو كاحتمال ،باعتبارها مدخ ًال
لتطبيق �صفقة القرن ،اكتفت برف�ض ال�صفقة
نظري ًا ،وراحت تكيل االتهامات لل�سلطة
�صرح حازم قا�سم ،الناطق
الفل�سطينية؛ فقد ّ
با�سمها� ،أن ''�سلوك ال�سلطة تطبيق عملي
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ل�سيا�سة ف�صل قطاع غزة عن ال�ضفة الغربية،
وفق ما ت�سعى لها المخططات الأميركية7''.
وبينما تعلن الحركة رف�ضها لل�صفقة ،نراها،
وياللمفارقة ،تتب ّنى �شعار ف�صل الملف
الإن�ساني عن ال�سيا�سي ،وف�صل معالجة �أمور
غزة عن بقية الق�ضايا الوطنية.

الف�صل بني ال�سيا�سي والإن�ساين

في تبرير ذلك ،ادعت ''حما�س'' �أنها �إنما
تهدف �إلى رفع الح�صار �أو تخفيفه مع الحفاظ
على مكا�سبها ،في �إطار م�صالحة وطنية،
و�أنها م�ضطرة �إلى التعامل مع المبادرات
الجارية ب�سبب مواقف ال�سلطة الفل�سطينية،
وحاجة القطاع �إلى م�ساعدات عاجلة تحول
دون وقوع ''انفجار'' .غير �أن ال�سفير القطري
محمد العمادي ،وم�س�ؤول �أميركي يدح�ضان
ح�سن النية الكامن خلف �شعار ''الف�صل بين
ال�سيا�سي والإن�ساني'' ،فالأول �أكد انخراط
''حما�س'' في البحث عن ال�سالم ،والتفاو�ض
قدم الثاني تف�سيراً
عبره مع �إ�سرائيل ،بينما ّ
�سيا�سي ًا'' :خطة غزة كانت في الأ�صل م�صممة
للتخلي عن ح ّل الدولتين وتجاهل ال�سلطة ،و�أن
يبد�أ ال�سالم الإقليمي العربي ــ الإ�سرائيلي من
قطاع غزة ،لهذا �أعطت ال�صفقة �أولوية لإعادة
�إعمار قطاع غزة مقابل �سالم طويل الأمد مع
حركة 'حما�س'8''.
هناك َمن يرى �أن ت�سوية من نوع ما بين
�إ�سرائيل و''حما�س'' ت�شكل م�صلحة لكل منهما،
فهي ُتعتبر بدي ًال من حرب ال يريد نتنياهو �أن
يذهب �إليها ،ف�ض ًال عن �أن ا�ستمرار �سيطرة
''حما�س'' على غزة تعفيه من اال�ضطرار �إلى
اتخاذ ''قرارات من �ش�أنها �أن تحل ال�صراع مع
الفل�سطينيين'' (''�سما الإخبارية''� 1 ،أيلول/
�سبتمبر ّ � .)2018أما بالن�سبة �إلى ''حما�س''،

ف�إن الت�سوية ت�شكل لها ،عالوة على �إطالة �أمد
�سيطرتها ،االعتراف بها ''ك�شريك مهم و�شرعي
في االتفاقات الإقليمية'' (''ه�آرت�س''� 15 ،آب/
�أغ�سط�س .)2018

غمو�ض والتبا�س املوقف العربي
ال يختلف الموقف العربي من �صفقة القرن
كثيراً ،ال من حيث الغمو�ض وااللتبا�س ،وال
من اتخاذها والموقف منها حجة من طرف
نظام عربي على نظام �آخر .فالحكام العرب
يعلنون �أنهم لن يقبلوا بما ال تقبله القيادة
الفل�سطينية ،بينما هم يمار�سون ،كل بطريقته،
�ضغوط ًا هائلة كي تتنازل هذه القيادة عن
بع�ض مواقفها و�شروطها .غير �أن الوثيقة
ال�صادرة عن م�ؤتمر هيرت�سيليا في دورتها
الـ  18التي ُعقدت في �أيار/مايو ،2018
نبهت �إلى �أنه في حال ت�ضمنت ال�صفقة
ّ
تلبي توقعات الحد الأدنى
ال
ت�سوية
الموعودة
ّ
للفل�سطينيين ،ف�إن ذلك يمكن �أن ي�ؤدي �إلى
اندالع مواجهات ،وبالتالي ر�أت �أن االفترا�ض
�أن الدول العربية �ستجبر الفل�سطينيين على
قبول الخطة ي�صبح مجرد وهم خطر.
الموقف الم�صري بح�سب المتحدث با�سم
الرئا�سة ب�سام را�ضي ،قال �إن م�صر تدعم
جميع الجهود والمبادرات للو�صول �إلى اتفاق
�شامل على �أ�سا�س القرارات الدولية التي
ا ُّتخذت في الما�ضي ،وعلى مبد�أ الدولتين
ل�شعبين في حدود  ،1967مع القد�س ال�شرقية
عا�صمة .ولذلك تحر�ص م�صر في رعايتها
للم�صالحة �أو التهدئة على ت�أييد موقف
ال�شرعية الفل�سطينية .والأمر هو ذاته بالن�سبة
�إلى الملك ال�سعودي الذي �أطلق ا�سم ''دورة
القد�س'' على م�ؤتمر القمة العربية في الظهران،
�إذ �إنه يخ�شى من ردات فعل غا�ضبة �إذا ما

غزة يف ''صفقة القرن''

تخلى علن ًا عن المبادرة العربية� ،أو �إذا ما بدا
ك�أن بلده تخلى عن القد�س .بدوره يبدي
الأردن قلق ًا؛ فهو يخ�شى من �أن الأمر ربما
ي�أتي على ح�سابه (الوطن البديل).
من الوا�ضح �أن �أحداً ال يرغب في غزة،
فالجميع يحاول �أن يتن�صل منها؛ وحدها
''حما�س'' تقود �سفينتها في ظل ظروف معقدة،
ارتجا ًال ومن دون �أن تعرف بال�ضرورة �إلى
�أين ت�أخذها .وفي هذه الأثناء تبدو الحركة
ك�أنها ت�ستخدم ''عقدة غزة وم�أ�ساتها'' لتحقيق
غايات و�أهداف فئوية.
�إ�سرائيل قادرة على قطع الطريق على �أي
محاولة من �ش�أنها �أن تعيد غزة �إلى و�ضعها
الطبيعي ،بينما م�صر قلقة �إزاء ا�ضطرارها �إلى
تل ّقف كرة ملتهبة من ناحية ،واتهامها
بالم�ساعدة على تكري�س االنف�صال من ناحية
ثانيةّ � .أما الرئي�س الفل�سطيني فال يريد
ا�ستعادة غزة �إ ّال وفق �شروطه التي تجعل من
�سلطته ال�سلطة ال�شرعية الوحيدة عليها ،في
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حين �أن �إدارة ترمب ترمي بثقلها كي تنفذ من
ثغرة غزة على طريق تمرير �صفقتها
الم�شبوهة.
وبينما تتفاقم الأو�ضاع في غزة ،ويخ�شى
الجميع من انفجار محتمل �أو حرب و�شيكة،
ت�أتي المحاولة الأميركية ل�شق م�سار عملي
يبد�أ بحل الم�شكالت الإن�سانية ،لكنه يف�ضي
في نهاية الأمر �إلى ''ترتيبات �سيا�سية''
متناق�ضة مع التطلعات الوطنية الفل�سطينية،
تطوح بها.
بل ربما ّ
�إن �أي محاولة لتنظيم �أو�ضاع غزة بعيداً
عن ال�شرعية الفل�سطينية ،وعن ترابط م�صيرها
مع م�صير ال�ضفة الغربية ،والتركيز على جوهر
الم�شكلة الذي هو ''�إنهاء االحتالل الإ�سرائيلي''
وتطبيق حل الدولتين رزمة واحدة ،يخدم في
نهاية الأمر التطلعات الإ�سرائيلية للتخل�ص
من غزة ،والخال�ص من عقدتها في �سياق
ت�صفية الحقوق الوطنية الم�شروعة لل�شعب
الفل�سطيني.

املصادر
1

Ilan Pappe, “Towards a Geography of Peace: Whither Gaza?”, “The Electronic Intifada”,
https://electronicintifada.net/content/towards-geography-peace-whither-gaza/7010

2

كفاح زبون'' ،عقدة غزة'''' ،ال�شرق الأو�سط'' (لندن) 23 ،تموز/يوليو  ،2014في الرابط الإلكتروني التالي:

3

''وثائق حرب حزيران/يونيو  1967في �أر�شيف دولة �إ�سرائيل :مدخل عام'' ،موقع ''برق'' ،في الرابط
الإلكترونيhttps://goo.gl/RrU5hz :
م�ؤ�س�س م�ؤ�س�سة �أكيفوت ومديرها ،وهي الجهة التي تولت مراجعة الأر�شيف و''محا�ضر االجتماعات''
الخا�صة بحرب حزيران/يونيو .1967
غراهام فولر وبول اللر'' ،الدولة الفل�سطينية :وجهات نظر �إ�سرائيلية وغربية'' ،ترجمة م�ؤ�س�سة الدرا�سات
الفل�سطينية (بيروت :م�ؤ�س�سة الدرا�سات الفل�سطينية ،ط � ،)1990 ،1ص .132

4
5

https://aawsat.com/home/article/143696

020

جملة الدراسات الفلسطينية 117

شتاء 2019

6

انظر بيان اللجنة التنفيذية ال�صادر في  11ت�شرين الأول�/أكتوبر  ،2018في موقع وكالة الأنباء
والمعلومات الفل�سطينية ''وفا'' ،في الرابط الإلكتروني التالي:

7

انظر موقع ''المركز الفل�سطيني ل إلعالم'' ،في الرابط ا إللكتروني التالي:

8

انظر مهند عبد الحميد'' ،عن مكانة ودور 'حما�س' في �صفقة القرن'''' ،الأيام'' (رام اللـه) 10 ،تموز/يوليو
 ،2018في الرابط الإلكتروني التالي:

http://www.wafa.ps/ar_page.aspx?id=mpPXEOa840340793820ampPXEO

https://goo.gl/Z4BVyc

http://www.al-ayyam.ps/ar_page.php?id=12bfd6dey314562270Y12bfd6de

●●●●●●●●●●●●●●●●●●● ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

يصدر قريب ًا عن مؤسسة الدراسات الفلسطينية

حارة اليهود وحارة المغاربة في القدس القديمة:
التاريخ والمصير ما بين التدمير والتهويد
نظمي الجعبة
●●●●●●●●●●●●●●●●●●● ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●●●●●●● ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

صدر حديث ًا عن مؤسسة الدراسات الفلسطينية

بالدنا فلسطين
(أحد عشر مجلداً)

مصطفى مراد الدباغ
تقديم :وليد الخالدي
 275دوالراً
●●●●●●●●●●●●●●●●●●● ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

