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اأجل فهم حجم الخطر الذي تمثله من 

''�سفقة القرن'' وا�ستراتيجيا 

نتنياهو لفر�ض اأمر واقع على الأر�ض، 

ين
َ
نظر اإليه من منظور

ُ
فاإنه يجدر اأن ي

ين: الأول تاريخي، والآخر اأكثر اإلزاميًا 
َ
وا�سع

بطبيعته، لأنه يتعامل مع الم�ستقبل القريب.

''�سفقة القرن'' هي تاأكيد اأميركي 

لل�سهيونية ب�سفتها حركة ا�ستيطان ا�ستعمارية 

�سرعية ما زالت في القرن الحادي والع�سرين 

مدفوعة بمنطق حدده باتريك وولف على النحو 

المالئم باأنه ''الق�ساء على ال�سكان الأ�سليين.''1

ا تاريخيًا، فال�سفقة ُتعّد تتويجًا 
ّ
اأم

لل�سيا�سات الأميركية والإ�سرائيلية ال�سابقة 

�سمى 
ُ
تجاه ق�سية فل�سطين. فمنذ اأن بداأ ما ي

عملية ال�سالم الذي ا�سُطلح على ت�سميته 

ال�سالم الأميركي )Pax Americana( في اأواخر 

�ستينيات القرن الما�سي، ف�سلت الوليات 

المتحدة في اأن تكون و�سيطًا نزيهًا. وعلى 

الرغم من ذلك، فاإن الإدارات المتعاقبة 

ومبعوثيها المنتدبين التزموا على الورق، 

بالمبادىء التوجيهية القائمة على القانون 

وا بعدم �سرعية الم�ستعمرات 
ّ
الدولي، فاأقر

الإ�سرائيلية ومحاولت ال�سم، ودانوا علنًا 

النتهاكات البنيوية لحقوق الإن�سان في 

�إيالن باِبْه*

 �رسقة �لقرن: �رسقة �لفل�سطينيني

من ما�سيهم وم�ستقبلهم**

ت�سكل �سفقة القرن التي طرحها دونالد ترامب، وا�ستراتيجيا بنيامين نتنياهو على 

الأر�ض، خطراً وجوديًا حقيقيًا على فل�سطين والفل�سطينيين. فهما هجوم م�سترك على 

اأنهما  كما   1948 لنكبة  مماثلة  التدميرية  قدرته  تكون  اأن  يمكن  و�سعبها  فل�سطين 

كم�سكلة  �سوغها  واإعادة  الفل�سطينية،  الق�سية  عن  ال�سيا�سية  ال�سبغة  لنزع  محاولة 

اإن�سانية واقت�سادية يمكن حلها بتمويل عربي وبمباركة اأميركية.

* موؤرخ واأكاديمي اإ�سرائيلي.
** مقالة بالإنجليزية خا�سة بـ ''مجلة الدرا�سات 

الفل�سطينية''، بعنوان:

“The Steal of the Century: Robbing Palestinians 
of their Past and Future”.

ترجمة: �سفاء كنج.
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اليهودية في ال�صفة الغربية. اإن ''�صفقة القرن'' 

توفر الح�صانة الأميركية ل�صيا�صات اإ�صرائيل 

الم�صتقبلية داخل فل�صطين التاريخية، والتي 

تهدف اإلى ر�صم الخريطة ال�صيا�صية النهائية 

للبلد من خالل الإكراه ال�صامل واإثبات الوقائع 

التي ل رجعة فيها على الأر�ض.

طبيعة هذا الحل الم�صتقبلي وا�صحة تمامًا، 

وقد جرى فعاًل الك�صف عن معالمه الرئي�صية 

من خالل ت�صريع اإ�صرائيلي عدواني وعن�صري 

في الكني�صت بداأ في �صنة 2010، وينطوي 

ي 
َ
على التمييز �صد الفل�صطينيين على جانب

الخط الأخ�صر في كل منحى من مناحي 

الحياة، اأكان ذلك في الفر�ض المهنية، اأم 

ال�صكن، اأم الحقوق المدنية الأ�صا�صية )ف�صاًل 

عن الم�صادرة القائمة فعاًل لالأرا�صي، 

والعقوبات الجماعية، والقيود ال�صديدة على 

الحركة، وعلى اأي ن�صاط ب�صري طبيعي في 

ال�صفة الغربية وقطاع غزة(.2 وبلغ هذا ال�صيل 

من الت�صريعات ذروته باعتماد قانون 

الجن�صية الإ�صرائيلي في �صيف �صنة 2018، 3 

 بو�صوح على 
ّ

وهو قانون ف�صل عن�صري ين�ض

اأنه ل يمكن العتراف �صوى باليهود كمجموعة 

قومية لها الحق في تقرير الم�صير داخل 

اإ�صرائيل؛ غير اأن تحديد ''اإ�صرائيل'' نف�صها 

مذكور في بند اآخر ي�صجع الحكومات 

الم�صتقبلية على موا�صلة ال�صتعمار اليهودي 

في اأر�ض اإ�صرائيل )اأي اإ�صرائيل وال�صفة 

الغربية(. ولم ياأِت القانون على ذكر الحدود 

النهائية لأن من المتوقع اأن تمتد اإ�صرائيل 

الكبرى الم�صتقبلية على اأجزاء من ال�صفة 

الغربية - وفي جميع هذه الأجزاء لن ت�صمح 

اإ�صرائيل بالتعبير عن اأي مظهر من مظاهر 

القومية الفل�صطينية.

لقد خف�ض هذا القانون ترتيب المواطنين 

الأرا�صي المحتلة. غير اأن هذه التحفظات من 

الناحية العملية، لم ُتترجم قط اإلى �صيا�صة 

فعلية، اأو ممار�صة �صغط على اإ�صرائيل لتغيير 

�صلوكها الإجرامي على الأر�ض.

وكانت النتيجة النهائية لهذا النهج - الذي 

يمكن تعريفه باأنه اإ�صهاب في الكالم في 

غياب اأي فعل جدي – هي التم�صك في العلن 

باأهمية القانون الدولي كدليل اأخالقي 

لل�صيا�صة الأميركية تجاه فل�صطين المحتلة، مع 

توفير الح�صانة في الوقت نف�صه - وب�صكل 

رئي�صي من خالل اتخاذ موقف المتفرج - 

لتعميق ال�صتعمار الإ�صرائيلي لل�صفة الغربية 

وقطاع غزة )ا�صتمر الو�صع هكذا في القطاع 

اإلى اأن خرجت منه اإ�صرائيل في �صنة 2005(. 

وقد ا�صتخدمت الأحزاب ال�صيا�صية المهيمنة في 

اإ�صرائيل، وحتى نهاية القرن الما�صي، نهجًا 

م�صابهًا، ون�صقت �صيا�صاتها عن كثب مع 

وا�صنطن.

لكن منذ بداية هذا القرن، وخ�صو�صًا في 

عهد نتنياهو )ول �صيما بعد انتخابه للمرة 

الثانية في �صنة 2009(، اختفت الفجوة بين 

القول والفعل في كل من الوليات المتحدة 

واإ�صرائيل، فهذان الطرفان يوؤيدان الآن، 

بالكامل وعلى المالأ، الإجراءات على الأر�ض. 

وتلخ�ض ''�صفقة القرن'' ال�صيا�صات الأميركية 

ال�صابقة وتعيد تقديمها على اأنها مباركة 

ر�صمية لالأفعال الإ�صرائيلية الأحادية الجانب 

في فل�صطين التاريخية.

وت�صمنت هذه الإجراءات الأميركية في 

العقد الأخير العتراف بالقد�ض عا�صمة 

لإ�صرائيل، ونقل ال�صفارة الأميركية من تل 

اأبيب اإلى القد�ض الغربية، واأعقب ذلك اعتراف 

ر�صمي ب�صم اإ�صرائيل مرتفعات الجولن، 

والعتراف العلني ب�صرعية الم�صتعمرات 
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ال�سيا�سي عن الق�سية الفل�سطينية، وذلك على 

غرار ما قامت به الإدارة الأميركية الحالية 

من خالل ''�سفقة القرن'' التي طرحتها.

ويجري العتداء على ال�سرد الفل�سطيني من 

خالل اإغالق الأر�سيف الإ�سرائيلي الذي ي�سم 

وثائق عن النكبة. ومثلما ورد في تقرير 

ل�سحيفة ''هاآرت�ض'' في �سنة 2019، فاإن تقييد 

اإ�سرائيل الو�سول اإلى المواد الأر�سيفية هو 

جزء من عملية ر�سمية يراأ�سها ''مدير اأمن 

موؤ�س�سة الدفاع'' )اخت�ساره بالعبرية: 

مالماب/Malmab(، وهي دائرة الأمن ال�سري 

في وزارة الدفاع الإ�سرائيلية. اإنها وحدة �سرية 

ُتحاط اأن�سطتها وميزانيتها بالكتمان، وقد 

ك�سف عن وجودها لأول مرة الموؤرخ 

الإ�سرائيلي اأفنير كوهين في محاولة لإلقاء 

ال�سوء على ال�سيا�سة النووية الإ�سرائيلية.4 

وفي �سياق التحقيق، وجدت ''هاآرت�ض'' اأن 

يحيائيل هوريف الذي تراأ�ض ''مالماب'' طوال 

عقدين حتى �سنة 2007، بداأ العمل على اإزالة 

الوثائق من الأر�سيف عندما كان على راأ�ض 

الدائرة ال�سرية، وهي ممار�سة يوا�سل اليوم 

خلفاوؤه القيام بها. وفي اأثناء حديثه اإلى 

ال�سحيفة، جادل هوريف باأن اإغالق الأر�سيف 

له ما يبرره على اأ�سا�ض اأن الك�سف عن وثائق 

النكبة، بح�سب تعبير ال�سحيفة، ''�سيوؤدي اإلى 

ا�سطرابات بين ال�سكان العرب في البلد.''5

اإنها حجة م�سحكة ل�سببين: اأوًل، لأن 

الأقلية الفل�سطينية في اإ�سرائيل، والتي ي�سير 

اإليها الم�سوؤولون الإ�سرائيليون با�سم ''العرب 

الإ�سرائيليين''، كانت منذ منت�سف 

الثمانينيات، بين اأكثر المجموعات ن�ساطًا 

ووعيًا للحفاظ على ذاكرة النكبة وحمايتها. 

وقد نجحت جمعية الدفاع عن حقوق 

رين داخليًا، والتي تمثل الالجئين 
ّ
المهج

الفل�سطينيين داخل اإ�سرائيل )وربما اأي �سخ�ض 

يمكن اإ�سافته اإلى هذا المجتمع، من خالل 

�سم اأجزاء من ال�سفة الغربية والقد�ض الكبرى( 

اإلى مجموعة ذات �سمات لغوية ولي�ض 

كمجتمع وطني )وب�سكل اأكثر دقة، فاإن 

فهم باأنهم ''الناطقون بالعربية''، 
ّ
القانون يعر

مع وعد باأن تحظى لغتهم بـ ''و�سع خا�ض'' 

داخل دولة اإ�سرائيل(.

هذا القانون هو قانون اأ�سا�ض، ونظراً اإلى 

اأنه ل يوجد د�ستور لدى اإ�سرائيل، فاإنه يحظى 

بمكانة د�ستورية. وعلى هذا النحو، فاإنه 

ي�سفي ال�سرعية بمفعول رجعي على �سيا�سات 

الف�سل العن�سري وال�ستعمار بحكم الأمر 

ر في الوقت نف�سه، اإ�سرائيل 
ّ
الواقع، وي�سو

الم�ستقبلية ر�سميًا كدولة ف�سل عن�سري.

لحظت قطاعات وا�سعة في المجتمع 

المدني العالمي هذه الأعمال ودانتها، وخالل 

الأعوام الأخيرة، اأدت ثالث عمليات منف�سلة 

اإلى تقوي�ض �سورة اإ�سرائيل الدولية، وهذه 

العمليات هي: ظهور حركة المقاطعة و�سحب 

ال�ستثمارات وفر�ض العقوبات على اإ�سرائيل 

)BDS(؛ تحول النظام ال�سيا�سي الإ�سرائيلي اإلى 

اليمين المتطرف؛ �سعود جيل جديد من 

ال�سيا�سيين الموالين للفل�سطينيين في الغرب.

ومنذ �سنة 2016، ردت ال�سلطات 

الإ�سرائيلية على هذا التحول في الراأي العام 

العالمي عبر ا�ستهداف الذاكرة الجماعية 

الفل�سطينية وال�سرد الفل�سطيني. فالقيادة 

ال�سيا�سية وال�ستراتيجيا الإ�سرائيلية تتعامالن 

مع الذاكرة التاريخية والتاأريخ كاأدوات يمكن 

ا�ستخدامها �سالحًا لكبح تاآكل �سورة اإ�سرائيل 

العامة المتدهورة فعاًل على الم�ستوى الدولي. 

وهذا ال�ستهداف هو محاولة اأُخرى لإدارة هذا 

الم�سهد المتغير من خالل نزع الطابع 
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التاريخ الحديث للدولة الإ�سرائيلية: التطهير 

العرقي في �سنة 1948؛ فر�ض الحكم 

الع�سكري على عدة مجموعات �سكانية 

فل�سطينية خالل الأعوام ال�سبعين الما�سية؛ 

الهجوم على منظمة التحرير الفل�سطينية في 

لبنان في �سنة 1982؛ العمليات الع�سكرية في 

ال�سفة الغربية في �سنة 2002؛ ح�سار غزة؛ 

م�ساريع التهويد في كل مكان داخل فل�سطين 

التاريخية؛ وهذا على �سبيل المثال ل الح�سر 

�سمن قائمة تطول.

يمكننا اليوم اأن ن�سيف اإلى هذا م�سروع 

''�سفقة القرن'' الجديد، وخطة �سم جزء اأو 

كامل المنطقة الم�سنفة ''ج'' )التي تعادل 

م�ساحتها نحو 60% من ال�سفة الغربية(. اإنه 

مزيج من محاولة ت�سوير الفل�سطينيين على 

اأنهم اأ�سخا�ض لي�ض لديهم حقوق �سيا�سية 

جماعية، وفي الوقت نف�سه تو�سيع تهويد 

عّد اإغالق الأر�سيف من 
ُ
ال�سفة الغربية. وي

خالل اإزالة مواد ُنزعت عنها ال�سرية جزءاً من 

ال�ستراتيجيا نف�سها الرامية اإلى ''طي �سفحة'' 

الق�سية الفل�سطينية بالكامل. ففل�سطين 

�سمح لها 
ُ
المجردة من طابعها ال�سيا�سي ل ي

بال�ستراك في رواية تاريخية يمكن اأن تغذي 

المطالب ال�سيا�سية باإقامة دولة اأو تقرير 

الم�سير اأو حق العودة، وهو ما بادرت اإليه 

فعاًل اإدارة ترامب باإغالقها بعثة منظمة 

التحرير الفل�سطينية في وا�سنطن، ونقل �سفارة 

الوليات المتحدة في اإ�سرائيل اإلى القد�ض، 

ووقف تمويل الأونروا، وت�سوير الم�ستعمرات 

الإ�سرائيلية في الأرا�سي الفل�سطينية المحتلة 

على اأنها قانونية.

ومثلما حدث في عدة مرات في الما�سي، 

فاإن التف�سير الإ�سرائيلي لـ ''ال�سفقة'' ل يقل 

اأهمية عن ال�سفقة نف�سها، فهذه ''ال�سفقة''، في 

الفل�سطينيين داخل اإ�سرائيل، اإلى جانب 

الأكاديميين والنا�سطين الفل�سطينيين، في 

ال�ستحواذ على اهتمام الراأي العام بالرواية 

الفل�سطينية لأحداث �سنة 1948، فهم لم 

يكونوا بحاجة اإلى وثائق اإ�سرائيلية لتاأكيد 

تجربتهم الخا�سة في التطهير العرقي. ثانيًا، 

ومثلما اأ�سارت ''هاآرت�ض''، فاإن العديد من 

الوثائق التي اأعيد ت�سنيفها �سرية، ُن�سر فعاًل، 

وخ�سو�سًا من جانب موؤرخين اإ�سرائيليين 

ينتقدون الرواية الإ�سرائيلية، اإّل اإن هوريف 

كان واثقًا باأن عدم قدرة هوؤلء الموؤرخين 

�ض 
ّ
على الطالع مجدداً على وثائقهم، ''�سيقو

�سدقية هذه الدرا�سات ]النقدية[ ب�ساأن تاريخ 

م�سكلة الالجئين.''

ومثلما اأ�سرت في بداية هذه المقالة، فاإن 

الحركات ال�ستعمارية ال�ستيطانية مثل 

فه باتريك 
ّ
�سة على ما عر

َّ
ال�سهيونية موؤ�س

وولف باأنه ''الق�ساء على ال�سكان الأ�سليين.''6 

ومن المتوقع �سمنيًا في وجود اإ�سرائيل كدولة 

ا�ستعمارية ا�ستيطانية اأنها تريد اإخفاء الأدلة 

على ارتكابها اأعماًل لإزالة ]ال�سكان 

الأ�سليين[ اأو الق�ساء عليهم، ول �سيما في 

ع�سر يبدو غير مواٍت لال�ستعمار، وفي �سياق 

بلد يزعم باأنه ''الديمقراطية الوحيدة في ال�سرق 

الأو�سط''، وباأنه ''دولة يهودية وديمقراطية''.

اإن التطهير العرقي لفل�سطين في �سنة 

1948، ومحاولة محو ذاكرتها، هما جزء ل 

يتجزاأ من عملية الإزالة. ومثلما ي�سير وولف، 

فاإن ال�ستعمار ال�ستيطاني لي�ض حدثًا، واإنما 

بنية، وبالتالي كانت محاولت الإزالة 

موجودة قبل �سنة 1948، وهي ما زالت 

م�ستمرة منذ ذلك الحين حتى اليوم. وبعبارات 

اأكثر تحديداً، فقد غذت روؤية فل�سطين الخالية 

من العرب المنعطفات العنيفة الماألوفة في 
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بانتو�ستانات �سغيرة، والعتداء على ال�سرد 

والهوية الجماعية، هي جزء ل يتجزاأ من 

�سرقة القرن نف�سها التي اأُعّدت في وا�سنطن 

وتل اأبيب.

وال�سوؤال الذي يطرح نف�سه هنا هو: هل 

�ستتراجع اإدارة ديمقراطية في الوليات 

المتحدة عن هذا الموقف وهذه ال�سيا�سة؟ من 

ال�سعب معرفة ذلك، ذلك باأن الإدارات 

ال�سابقة، ومع اأنها لم تتبّن خطاب ترامب 

نف�سه، لم تفعل ال�سيء الكثير لمعار�سة 

الممار�سات الأحادية الإ�سرائيلية على اأر�ض 

الواقع. واإذا ا�ستمرت ال�سيا�سة الأميركية على 

هذا المنوال، فاإن ال�سيا�سات الأميركية الحالية 

�ست�سكل تطوراً خطراً �سوف يوؤثر في المنطقة 

 ال�سفقة يدل على تجاهل 
ّ

ككل، اإذ اإن ن�ض

وا�سح للقانون الدولي ولأ�س�ض العدالة 

العالمية. وهذا التجاهل للقانون الدولي من 

جهة، وا�ستبعاد اإ�سرائيل من الحديث عن 

الحقوق المدنية وحقوق الإن�سان في المنطقة، 

من جهة اأُخرى، �سيعوقان الوليات المتحدة 

والغرب عن القيام باأي دور مفيد في معالجة 

الواقع الكئيب لهذه الحقوق في الوقت الراهن 

في المنطقة )والذي �ساهم فيه هذا ال�ستعمار 

الغربي والإمبريالية في الما�سي، مثلما 

ت�ساهم اليوم الأنظمة المحلية وجماعات 

المعار�سة التي تنتهك حقوق �سعبها(.

يبدو اأن المجتمع المدني العالمي، وعلى 

الرغم من اإنجازاته ال�سابقة والتزامه بتحقيق 

العدالة في فل�سطين، يحتاج اإلى العمل بجد 

اأكبر، ت�سامنًا مع حركة وطنية فل�سطينية 

ت�سعى للوحدة ب�سدة، ومن دون اأن تنجح في 

ذلك حتى الآن، من اأجل اإحباط الجهود 

الأميركية الإ�سرائيلية التالية لتدمير فل�سطين 

والفل�سطينيين. 

نظر الحكومة الإ�سرائيلية، اأ�سفت �سرعية 

م�سبقة على �سم المنطقة ''ج'' اإلى اإ�سرائيل في 

الم�ستقبل. وقد اأعلن نتنياهو في تموز/يوليو 

2020 اأنه �سينّفذ هذا الجزء من ال�سفقة في 

ال�سيف. ويتجاهل هذا التف�سير الكالم 

المع�سول الوارد في ''ال�سفقة'' باإعالن المناطق 

المتبقية في ال�سفة الغربية مع قطاع غزة 

دولة فل�سطينية م�ستقبلية، ويعّده كالمًا ل 

يحمل اأي معنى. فحكومات نتنياهو اأو الليكود 

في الم�ستقبل، لن تقبل الجزء الذي ي�سير اإلى 

الدولة الفل�سطينية في ''ال�سفقة''، في حين اأن 

مناف�سيهم الرئي�سيين، في حزب ''اأزرق اأبي�ض'' 

اأو اأي تحالف اآخر مناه�ض لنتنياهو، قد 

يت�سدقون بذاك الكالم ويدعمون فكرة مثل 

هذه الدولة الم�سغرة، من حيث ال�سكل، لكن 

لي�ض من حيث الجوهر.

لي�ض وا�سحًا ما اإذا كانت اإدارة ترامب 

�ست�سمح، حتى تنظيم النتخابات الأميركية 

المقبلة، ب�سم كامل المنطقة ''ج'' اأو جزء منها، 

لكن، على اأر�ض الواقع، لجاأ الإ�سرائيليون فعاًل 

اإلى عملية تطهير عرقي في المناطق التي 

حددها نتنياهو ل�سمها ر�سميًا وعلى الفور في 

ال�سيف. وت�سمل هذه المناطق غور الأردن، 

والمنطقة المحيطة بم�ستعمرة غفعات هماتو�ض 

)''تل الطائرة'' بالعبرية( الواقعة جنوبي 

القد�ض، الأمر الذي يعني تقطيع اأو�سال ال�سفة 

الغربية وف�سل الجزء الجنوبي منها عن القد�ض 

 E-1 وعن الكتلة ال�ستيطانية داخل المنطقة

�سرقي القد�ض، وتق�سيم ال�سفة الغربية ماديًا 

وعلى نحو دائم اإلى كياَنين جغرافيين 

�سيا�سيين غير مت�سل اأحدهما بالآخر. 

علن ال�سم ر�سميًا، فاإنه 
ُ
وبالتالي، عندما ي

�سيكون فعاًل رمزيًا، ولي�ض تحويليًا.

اإن تقطيع الأر�ض وتجزئتها اإلى 
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