
045 امللف

ما تبّقى'' �صفقة القرن''  اغتيال '' ''

نا�رص القدوة*

قراءة يف روؤية ترامب: ''�سالم نحو االزدهار''**

28 كانون الثاني/يناير 2020، وفي حفل اأُقيم في البيت الأبي�ض، ك�شف في 

الرئي�ض الأميركي دونالد ترامب الذي كان يقف اإلى جانبه رئي�ض حكومة اإ�شرائيل 

ا اعتاد لفترة طويلة �شابقًا على ت�شميته ''�شفقة القرن''، غير اأنها 
ّ
بنيامين نتنياهو، عم

ُطرحت في هذا الحفل، بعنوان: �سالم نحو االزدهار: روؤية لتح�سين حياة ال�سعبين 

 Peace to Prosperity: A Vision to Improve the Lives of( الفل�سطيني واالإ�سرائيلي

 .)Palestinian and the Israeli People
بداية ل بد من الإ�شارة اإلى اأن الترجمة العربية لن�ض الروؤية المكتوبة بالإنجليزية قد 

ل تكون دقيقة، فمثاًل يرد في العنوان كلمة people ب�شيغة المفرد، مع اأن الحديث 

فتر�ض اأنه يتعلق بال�شعبين الفل�شطيني والإ�شرائيلي.
ُ
ي

في ال�شكل، ت�شتمل روؤية ترامب على جزاأين ومالحق، الجزء الأول: اإطار �شيا�شي 

 يتكون من 39 �شفحة ت�شم 22 ق�شمًا، والثاني: اإطار اقت�شادي من 38 �شفحة،

ثم خرائط مفاهيمية ومالحق اأُخرى طويلة.

في الم�شمون: نالحظ اأوًل اأن الت�شمية لم تعد �شفقة، واإنما اأ�شبحت الآن روؤية. وهي 

ل تقدم م�شروع حل نهائي بخطوات وا�شحة �شمن جداول زمنية مفهومة، بغ�ّض النظر 

عن فهمنا لجوهرها المنحرف.

قدت في متحف يا�شر عرفات في 2019/5/7 اإلى 
ُ
كنت قد اأ�شرت في ندوة �شابقة ع

ما بات موؤكداً لنا الآن: ل يوجد �شفقة؛ ل يوجد خطة �شالم؛ ل يوجد مقترح لحل النزاع، 

واإنما هناك �شيا�شة اأميركية �شرق اأو�شطية تجّلت بمجموعة من المواقف والإجراءات راأينا 

* ع�شو اللجنة المركزية لحركة ''فتح''، ووزير خارجية فل�شطيني �شابق.
** ُقدمت هذه القراءة خالل ندوة �شيا�شية في متحف يا�شر عرفات في 2020/2/3. وللتمييز بين ما ورد 
وردت  بينما  م�سدد،  بخط  ترامب  روؤية  الن�شو�ض من  اأو  المقتطفات  �شعت 

ُ
و المالحظات،  وبين  الروؤية  في 

الن�ض  الترجمة لي�شت ر�شمية، لأن  اأن  اإلى  اأي�شًا  الإ�شارة  المالحظات وال�شتنتاجات بخط عادي. ول بد من 

بع�ض  في  وقاطعة  محددة  غير  ب�شيغ  اأو  تف�شير،  من  اأكثر  تحتمل  بطريقة  ُكتب  الإنجليزية  باللغة  الأ�شلي 

الأحيان.
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نّفذاً على اأر�ض الواقع، مثل: رف�ض تاأييد حل الدولتين؛ محاولة �شرعنة الم�شتعمرات؛ 
ُ
معظمها م

العتراف بالقد�ض عا�شمة لإ�شرائيل ونقل ال�شفارة الأميركية اإليها؛ محاربة الأونروا؛ اإنهاء 

التمثيل الفل�شطيني في الوليات المتحدة وقطع الم�شاعدات.

حينها قلنا اأننا ل نحتاج اإلى روؤية ال�شفقة، واإنها �شتكون من�شجمة مع ال�شيا�شات 

الأميركية في ال�شرق الأو�شط. كنا م�شيبين جزئيًا فقط، لأن ما راأيناه جاء من�شجمًا نعم، لكنه 

اأ�شواأ، كما �شنرى. �شاأقدم فيما يلي قراءة، لي�ض بهدف النقا�ض اأو التفاو�ض فهذا غير ممكن، 

واإنما بهدف معرفة التف�شيالت و�شرحها واإظهار مدى ب�شاعة الن�شو�ض.

في البداية: ل بد من مالحظة اأن م�شطلح ''دولة فل�شطين''، عبر اأ�شطر ن�ض الروؤية كلها، 

ي�شير اإلى دولة في الم�شتقبل، لي�شت موجودة حاليًا، ولن يتم العتراف بها من طرف الوليات 

المتحدة اإّل، وفقط اإّل، اإذا تم تنفيذ ال�شروط والموا�شفات والمعايير الموجودة في هذه الروؤية.

I - اجلزء االأول: االإطار ال�سيا�سي

1( الق�سم االأول - مقدمة، وت�شمل خم�شة مو�شوعات:

اأ –خلفية: ت�شير الروؤية اإلى اأن: للفل�سطينيين طموحات لم يتم تحقيقها، بما في ذلك 

تقرير الم�سير، وتح�سين م�ستوى المعي�سة...، وتتحدث عن اأن الم�سكلة معقدة الأن هناك 

ت�سابكًا بين �سراعين منف�سلين: نزاع على االأر�ض واالأمن والالجئين بين اإ�سرائيل 

والفل�سطينيين، ونزاع ديني بين اإ�سرائيل والعالم االإ�سالمي ب�ساأن ال�سيطرة على االأماكن ذات 

االأهمية الدينية. ونالحظ اأن هذا الطرح يعتبر اأنه لي�ض هناك ق�شية ول حقوق وظلم تاريخي.

وفي الخلفية اأي�شًا: نحن نعتقد اأنه اإذا قام مزيد من الدول العربية واالإ�سالمية بتطبيع 

عالقاته مع اإ�سرائيل، فاإن ذلك �سي�ساعد في تحقيق حل عادل ومعقول لل�سراع بين 

الفل�سطينيين واإ�سرائيل.

ب – اأو�سلو: في هذا المو�شوع تقدم الروؤية مفهومًا غريبًا، ويتم اإيراد اقتبا�ض لرئي�ض 

الحكومة الإ�شرائيلية الأ�شبق يت�شحاق رابين خارج ال�شياق. ول يوجد اأي ذكر لماذا ُقتل 

وكيف.

ج – ''حل دولتين واقعي'': وفقًا للروؤية، فاإن حل الأمر الواقع هذا، يمّكن الفل�سطينيين من 

حكم اأنف�سهم، لكن ال يمّكنهم من تهديد اإ�سرائيل. وت�شترط الروؤية على القيادة الفل�شطينية: اأن 

تعترف بيهودية الدولة، واأن ترف�ض االإرهاب بجميع اأ�سكاله، واأن تقبل بترتيبات خا�سة 

لتلبية الحاجات االأمنية الإ�سرائيل وللمنطقة، واأن تقوم ببناء موؤ�س�سات واختيار حلول 

براغماتية. عندها �ستدعم الواليات المتحدة قيام الدولة الفل�سطينية. وهنا ل تو�شح الروؤية 

متى وكيف يتم ذلك.

د – فر�ض للتعاون االإقليمي.

هـ – روؤية اقت�سادية لم�ستقبل زاهر.
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2( الق�سم الثاين - املقاربة، وت�شمل املو�شوعات التالية:

اأواًل - مراجعة لجهود االأمم المتحدة وقراراتها: هذه المراجعة تت�شمن هجومًا عامًا على 

القرارات والجهود، وا�شتنتاجًا باأن هذه القرارات لم تحل ولن تحل النزاع.

وهذا �شحيح، لكن ال�شبب هو رف�ض اإ�شرائيل لها مدعومة بحماية من الوليات المتحدة 

الأميركية. وهذه ال�شيغة الجديدة في الروؤية ''لم ولن'' تمثل عمليًا رف�شًا للقانون الدولي 

ولقواعد العمل الدولي.

ته الحقائق الحالية. واأرى اأن هذا هو 
ّ
ثانيًا - الحقائق الحالية: تتطرق الروؤية اإلى ما �شم

المو�شوع الجوهري الذي يريده اأ�شحاب الروؤية: الإقرار بالواقع القائم، وباإجراءات اإ�شرائيل 

غير القانونية، ومحاولة �شرعنتها كبديل من ال�شرعية الدولية والقانون الدولي.

ثالثًا - الطموحات الم�سروعة لالأطراف: تبداأ الروؤية بالقول: الفل�سطينيون لم يكن لديهم 

قط دولة. وهنا اأقول اإن هذه هي المظلمة التاريخية، كاأن اإ�شرائيل كانت من القدم؛ اأين قرار 

التق�شيم 181؟

ثم تتحدث الروؤية عن اأن: الفل�سطينيين لديهم طموح كي يحكموا اأنف�سهم ويقرروا 

م�ستقبلهم، واإ�سرائيل لديها الطموح كي تكون الوطن القومي لليهود.

رابعًا - االأهمية المطلقة لالأمن: �شيتم تناول هذا لحقًا.

خام�سًا - االأر�ض، حق تقرير الم�سير وال�سيادة: تعتبر الروؤية اأن: االن�سحاب من اأرا�ٍض 

تمت ال�سيطرة عليها في حروب دفاعية اأمر نادر في التاريخ. يجب االإقرار باأن اإ�سرائيل 

ان�سحبت من 88% من االأر�ض التي احتلتها و�سيطرت عليها في �سنة 1967 - الروؤية 

 مهمة منها، وهي اأرا�ٍض تمتلك اإ�سرائيل مطالب قانونية 
َ
تت�سمن مبادلة اإ�سرائيل اأرا�سي

وتاريخية م�سروعة تجاهها، وُتعّد جزءاً من وطن االآباء لل�سعب اليهودي.

م فل�شطين اإلى 
ّ
يعني ذلك اأنه ل توجد اأر�ض فل�شطينية، ول تق�شيم ول قرار 181 الذي ق�ش

دولتين وقد�ض دولية.

وتوا�شل الروؤية: ال�سالم ال يتطلب اقتالع اأي اأحد عرب اأو يهود من بيوتهم، واأن تقرير 

الم�سير هو لالأمم. �ستحاول الروؤية تنفيذ تقرير الم�سير بحد اأق�سى، اآخذة في االعتبار 

العوامل ذات ال�سلة.

�شقطون حق 
ُ
وهذا يفتر�ض اأنه ل يوجد �شعب فل�شطيني له حق تقرير الم�شير، اأي اأنهم ي

تقرير الم�شير، ول يوجد اأر�ض فل�شطينية، اأو اأر�ض لدولة فل�شطين.

�ساد�سًا – الالجئون: ما تقدمه الروؤية هنا هو اأن: النزاع العربي - االإ�سرائيلي خلق 

م�سكلة الجئين فل�سطينية ويهودية. المطلوب هو حل عادل ونزيه وواقعي لالجئين 

الفل�سطينيين، وحل عادل لالجئين اليهود عبر اآلية دولية مالئمة.

�سابعًا – القد�ض: تعتبر الروؤية اأن: دولة اإ�سرائيل كانت راعيًا جيداً لالأماكن المقد�سة، 

واأنها لي�ض كغيرها.

طبعًا هذا كالم فارغ في �شوء النتهاكات والعتداءات اليومية على الم�شاجد والكنائ�ض 
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واإحراق الم�شجد الأق�شى والحفريات، اإلخ.

ثامنًا - م�سكلة غزة: اإذا تو�سل الجانبان اإلى اتفاق �سالم، فاإنه ُيتوقع من دولة 

اإ�سرائيل اأن تنفذ التزامها فقط اإذا حققت ال�سلطة �سيطرة كاملة على غزة، ونزعت �سالح 

المنظمات االإرهابية، وحققت نزع �سالح �ساماًل في القطاع.

تا�سعًا - الم�ساعدة الدولية. وفقًا للروؤية: الدول التي تبرعت تريد اأن تتناق�ض 

م�ساعداتها بالتدريج...

3( الق�سم الثالث - روؤية لل�سالم بني دولة اإ�رصائيل والفل�سطينيني واملنطقة

الروؤية تطرح: تاأمل الواليات المتحدة باأن تبداأ الدول العربية فوراً بتطبيع عالقاتها مع 

اإ�سرائيل.

4( الق�سم الرابع - احلدود

تدعو الروؤية اإلى اإعادة ر�سم الحدود بروح قرار مجل�ض االأمن الدولي رقم 242 بطريقة 

تحقق...، وهنا تورد الروؤية ت�شعة بنود تتعلق ب�شروط لإعادة ر�شم الحدود، اأولها تلبية 

الحاجات الأمنية لإ�شرائيل. ول بد من الإ�شارة هنا اإلى اأن الروؤية ل تحدد اأي حدود كنقطة 

انطالق.

وتقول الروؤية:

- االأرا�سي التي �سُتعطى لدولة فل�سطين �ستكون في الم�ساحة م�ساوية )مقاربة( 

لم�ساحة ال�سفة الغربية. نت�شاءل كيف؟ ربما باإ�شافة م�شاحة منطقة المثلث؟

- ال تحتاج دولة اإ�سرائيل اإلى اقتالع اأي م�ستعمرة، و�ست�ستوعب معظم الم�ستعمرات 

في االأر�ض االإ�سرائيلية المتوا�سلة.

- 97% من االإ�سرائيليين)الم�ستعمرين( �سيكونون جزءاً من االأر�ض االإ�سرائيلية.

- 97% من الفل�سطينيين في ال�سفة الغربية �سيكونون جزءاً من االأر�ض الفل�سطينية 

المت�سلة. هناك حديث عن جيوب على الجانبين.

- وادي االأردن �سيكون تحت ال�سيادة االإ�سرائيلية.

- �سيكون هناك �سيادة لدولة اإ�سرائيل على المياه االإقليمية.

- االأرا�سي المتبادلة من طرف دولة اإ�سرائيل �ستكون اآهلة وغير اآهلة.

- اإمكان �سم المثلث اإلى اأرا�سي الدولة الفل�سطينية. وهذا يعني التخل�ض من 200.000 

عربي اإ�شرائيلي. هذا تطهير عرقي.

وتتحدث الروؤية عن طرق وج�شور، اإلخ.

- �سيتم تغيير م�سار الجدار كي يتوافق مع الحدود الجديدة.

- حق الو�سول اإلى االأماكن المقد�سة في الدولتين.

- �سندوق دولي لتنمية االأرا�سي المتبادلة.
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5( الق�سم اخلام�ض - القد�ض

تقدم الروؤية هنا كالمًا معقوًل عن ح�شا�شية هذا المو�شوع، لكن ل يوؤخذ هذا بعين العتبار 

في الروؤية كافة.

مثاًل: القد�ض، عبر التاريخ، كانت مثار الحروب والفتوح. ثم تخل�ض اإلى اأن: مقاربة هذه 

الروؤية هي االإبقاء على القد�ض موحدة، وجعلها مكانًا يمكن للجميع الو�سول اإليها...

• الجوانب الدينية لم�ساألة القد�ض:
- تّدعي الروؤية الفهم الثيولوجي )الالهوتي( لالأديان الثالثة، )هذا غير اأمين - على الأقل 

بالن�شبة اإلى الإ�شالم(. مثاًل تقول الروؤية: محمد و�سل اإلى جبل الهيكل/الحرم ال�سريف حيث 

 القراآني.
ّ

�سعد اإلى ال�سماء. هذا غير �شحيح وتحريف للن�ض

• االأماكن المقد�سة في القد�ض:
- تعتبر الروؤية اأنه: على عك�ض القوى ال�سابقة التي حكمت القد�ض، ودمرت االأماكن 

المقد�سة لالأديان االأُخرى، فاإن دولة اإ�سرائيل ت�ستحق الثناء على حفاظها على الو�سع 

الراهن للمواقع المقد�سة.

هنا ل بد من القول اإن هذا كذب وا�شح، اإذ لم يتم اأي تدمير في العهد الأردني، ول في اأي 

من العهود التاريخية التي تلت الفتح الإ�شالمي للمدينة قبل اأكثر من 14 قرنًا.

.)Status Quo( ال بد من ا�ستمرار الو�سع القائم -

- يجب اأن ُي�سمح للنا�ض من جميع االأديان بال�سالة في جبل الهيكل/الحرم ال�سريف 

بطريقة تحترم ديانتهم، مع االأخذ بعين االعتبار اأوقات ال�سلوات واالأعياد.

نالحظ هنا اأن هذا يعني عمليًا تغيير الو�شع القائم، واعتماد تق�شيم مكاني وزماني 

للم�شجد الأق�شى.

• المكانة ال�سيا�سية للقد�ض:
في الروؤية عر�ض لتطورات الموقف الأميركي/الكونغر�ض والرئي�ض ترامب – وهنا ل بد من 

القول اإن اآلية قانون الكونغر�ض ت�شمح للروؤ�شاء بعدم تنفيذ القانون الخا�ض بالقد�ض/فقط 

ترامب فعل ذلك.

- يجب اإبقاء الجدار مكانه، ويجب اأن يخدم كحدود بين عا�سمَتي الجهتين.

- �ستبقى القد�ض العا�سمة ذات ال�سيادة لدولة اإ�سرائيل.

- العا�سمة ذات ال�سيادة لدولة فل�سطين ]....[ �ستكون اإلى �سمالي الجدار ]....[ وقد 

يكون ا�سمها ALQUDS، اأو اأي ا�سم اآخر.

- �ستتيح الروؤية لل�سكان العرب في عا�سمة اإ�سرائيل ]....[ ثالثة خيارات: 1( اأن 

ي�سبحوا مواطنين في دولة اإ�سرائيل، 2( اأو اأن ي�سبحوا مواطنين في دولة فل�سطين، 3( اأو 

الحفاظ على المكانة الحالية كمقيمين دائمين في اإ�سرائيل.

عند التفكير في هذه الخيارات نجد اأنها خيارات كاذبة تهدف اإلى التخل�ض من اأكثر من 

140.000 فل�شطيني، اإذ لم ياأخذ الجن�شية الإ�شرائيلية عبر الأعوام �شوى 6% من المقد�شيين، 
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واأغلبية هذه الحالت مرتبطة بقرى ق�شمتها خطوط الهدنة، اأو ب�شبب اإجراءات اإ�شرائيلية.

- �ستقام منطقة �سياحية في عطاروت ]....[ مع طرق للو�سول اإلى االأماكن المقد�سة.

- تتحدث الروؤية عن بع�ض الأمور المتعلقة بال�شياحة في البلدة القديمة القد�ض )معظمها(، 

وعن اإن�شاء هيئة م�شتركة بين العا�شمتين Jerusalem-Alquds لتطوير ال�شياحة.

• االعتراف بالعا�سمتين:
 Alqudsعا�سمة لدولة اإ�سرائيل، و Jerusalem :تتحدث الروؤية عن اعتراف دولي بالقد�ض

عا�سمة لدولة فل�سطين.

6( الق�سم ال�ساد�ض - خطة ترامب االقت�سادية

- �ستمّكن ال�سعب الفل�سطيني من بناء مجتمع فل�سطيني ناب�ض بالحياة ومزدهر. 

تتكون من ثالث مبادرات ]....[: االقت�ساد، ال�سعب، الحكومة. نت�شاءل هنا كيف يمكن اأن 

يحدث هذا في ظل هذه الروؤية؟

- اإ�سافة اإلى متطلبات التزام دولة فل�سطين بجميع متطلبات االتفاق االإ�سرائيلي - 

الفل�سطيني، فاإن ال�سالم نحو االزدهار �سيكون م�سروطًا بـ: 1( اإقامة دولة فل�سطين لنظام 

مالي يتمتع بالجدارة االئتمانية، 2( اإقامة هيكل اإداري مالئم ]....[، 3( اإقامة نظام قانوني 

يمكنه حماية اال�ستثمارات.

7( الق�سم ال�سابع - االأمن

- هدف هذه الروؤية هو تمكين االأطراف من معالجة التحديات االأمنية، وتمكين دولة 

فل�سطين من تحّمل اأكبر قدر من م�سوؤولياتها االأمنية باأ�سرع ما يمكن في دولة فل�سطين 

كلها.

- كل دولة تنفق كمية كبيرة من المال على الدفاع �سد التهديدات الخارجية. دولة 

فل�سطين لن تتحمل هذا العبء، الأن دولة اإ�سرائيل �ستتحمل ذلك. فائدة ذلك �ستعود على 

االقت�ساد الفل�سطيني.

- عند توقيع االتفاق االإ�سرائيلي - الفل�سطيني، �ستحتفظ دولة اإ�سرائيل بالم�سوؤولية 

العليا لالأمن لدولة فل�سطين، مع الطموح باأن الفل�سطينيين �سيكونون الم�سوؤولين عن قدر 

من االأمن بح�سب الممكن وفقًا الأحكام هذه الروؤية. �ستعمل دولة اإ�سرائيل بجدية لتقلي�ض 

وجودها االأمني في دولة فل�سطين، واالأردن �ست�ساعد في ذلك، وهناك معايير اأمنية.

- �ستعمل دولة اإ�سرائيل على زيادة القدرة لـ ''القوات االأمنية لل�سلطة الفل�سطينية'' 

)PASF( لبناء قدرتها في منع االإرهاب. تحقيق هذا الهدف بطريقة تعزز اأمن البلدين 

يقت�سي:

- دولة فل�سطين �ستكون منزوعة ال�سالح تمامًا.

- �سيكون لدى فل�سطين قوات اأمن م�سوؤولة عن: االأمن الداخلي؛ منع الهجمات االإرهابية؛ 
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النظام العام؛ تنفيذ القانون؛ اأمن الحدود؛ حماية الم�سوؤولين وال�سيوف؛ الكوارث الطبيعية...

- تتحدث الروؤية عن منطقة تجربة )pilot project(، وعن لجنة للمراجعة، ولجنة لالأمن 

االإقليمي.

- دولة اإ�سرائيل �ستحتفظ على االأقل بمحطة واحدة لالإنذار المبكر في دولة فل�سطين ]....[ 

تديرها قوات الجي�ض االإ�سرائيلي. و�ستكون حرية الو�سول والحركة من واإلى تلك المحطة 

م�سمونة للقوات االإ�سرائيلية.

- �ستعتمد دولة اإ�سرائيل على المناطيد والدرونز ومعدات جوية مماثلة ]....[ لتخفف 

من وجودها وتاأثيرها المبا�سر.

8( الق�سم الثامن - املعابر )عبور احلدود(

- �ستعمل دولة اإ�سرائيل عن كثب مع االأردن وم�سر ودولة فل�سطين لتح�سين نظام 

عبور الحدود.

- جميع االأ�سخا�ض والب�سائع الذين يدخلون دولة فل�سطين عبر المعابر المعتمدة، 

�سيخ�سعون للمراقبة من طرف دولة اإ�سرائيل ]....[ ال�سلع مزدوجة اال�ستخدام يجب اأن يتم 

�سمان عدم ا�ستخدامها ل�سناعة ال�سالح.

9( الق�سم التا�سع - موا�سفات )معايري( غزة

- �ستنفذ دولة اإ�سرائيل التزاماتها وفق االتفاق االإ�سرائيلي - الفل�سطيني فقط، اإذا:

- ال�سلطة الفل�سطينية، اأو ج�سم اآخر مقبول الإ�سرائيل، هو الم�سيطر على الو�سع في 

القطاع.

- نزع �سالح ''حما�ض'' والجهاد وجميع الميلي�سيات والمجموعات االإرهابية االأُخرى.

- غزة منطقة منزوعة ال�سالح كليًا.

- يجب اإعادة االأ�سرى االإ�سرائيليين والجثامين )الرفات( عند توقيع االتفاق.

ا الجانب الآخر 
ّ
نالحظ هنا اأن المطلوب من الجانب الفل�شطيني يتم فوراً عند التوقيع، اأم

فيملك الوقت كله الذي يريده لتقرير ما اإذا كان �شينفذ اأي التزامات مترتبة عليه وفقًا لمعاييره 

الخا�شة التي هي كلها بالمنا�شبة �شيغ ف�شفا�شة، غير محددة وغير موؤكدة ومرتبطة 

با�شتراطات دائمة.

ت�شع الروؤية �شروطًا لقبول م�شاركة ''حما�ض'' في حكومة فل�شطينية، وهي معروفة وت�شمل:

- االلتزام بالم�سار ال�سلمي مع دولة اإ�سرائيل بتبّني مبادىء الرباعية الدولية.

- بعد تطبيق هذه الموا�سفات )المعايير( �سيتم تنفيذ الروؤية االقت�سادية في غزة عبر 

مراحل.

10( الق�سم العا�رص - منطقة التجارة احلرة

تتحدث الروؤية فقط عن منطقة تجارة حرة بين دولة فل�شطين والمملكة الأردنية الها�شمية...



122جملة الدراسات الفلسطينية ربيع 0522020

11( الق�سم احلادي ع�رص - اتفاق جتاري مع الواليات املتحدة

- �ستوا�سل الواليات المتحدة منح االإعفاءات الجمركية ]....[ الحالية، و�ستتفاو�ض مع 

دولة فل�سطين على اتفاق تجاري.

12( الق�سم الثاين ع�رص - امليناء والت�سهيالت

- على الرغم من اأن دولة فل�سطين �ست�سمل غزة، فاإن التحديات االأمنية تجعل بناء 

ميناء في غزة اأمراً اإ�سكاليًا في المدى الزمني المنظور.

- دولة اإ�سرائيل �ستمنح دولة فل�سطين ت�سهيالت بحرية في ميناَءي حيفا واأ�سدود، من 

دون اأن يوؤثر ذلك في ال�سيادة االإ�سرائيلية.

- تتحدث الروؤية عن ميناء العقبة في الأردن بالطريقة نف�شها.

• احتماالت ميناء غزة ومطار بغزة
تتحدث الروؤية عن اأنه: بعد خم�سة اأعوام من توقيع اتفاق ال�سالم االإ�سرائيلي - 

الفل�سطيني، وبافترا�ض الر�سى الكامل عن موا�سفات غزة ]....[ يمكن اإقامة جزيرة 

ا�سطناعية في مقابل �ساحل غزة لتطوير ميناء غزة ]....[ كذلك مطار للطائرات ال�سغيرة.

13( الق�سم الثالث ع�رص - املنطقة ال�سياحية عند البحر امليت

- �ست�سمح دولة اإ�سرائيل لدولة فل�سطين بتطوير منطقة �سياحية �سمالي البحر الميت 

من دون االإجحاف ب�سيادة اإ�سرائيل.

- تّدعي الروؤية اأن: هذا لن يغير ترتيبات توزيع الثروات الطبيعية للبحر الميت بين 

االأردن واإ�سرائيل. وهنا ل بد لنا من التذكير باأن م�شروع تطوير البحر الميت كان يتحدث عن 

�شراكة ثالثية بين كل من الأردن وفل�شطين واإ�شرائيل.

14( الق�سم الرابع ع�رص - املياه واملياه العادمة

- تعترف االأطراف بالحقوق المائية المتبادلة، وتوافق على الت�سارك في الم�سادر 

العابرة للحدود، والعمل على توفير م�سادر جديدة. ول بّد من القول هنا اإن المياه 

الفل�شطينية اختفت اأو )راحت(.

- توافق االأطراف على تركيز اال�ستثمار على م�ساريع معالجة المياه العادمة.

15( الق�سم اخلام�ض ع�رص - االأ�رصى

- االتفاق االإ�سرائيلي - الفل�سطيني �سيوفر االإفراج عن االأ�سرى الفل�سطينيين 

والمعتقلين االإداريين في ال�سجون االإ�سرائيلية، با�ستثناء اأولئك المدانين بالقتل اأو ال�سروع 

في القتل، واأولئك المدانين بالتاآمر لقتل المواطنين االإ�سرائيليين.

- جميع الذين �سُيفرج عنهم �سي�سبحون مواطنين في دولة فل�سطين. لتجّنب ال�سك.
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- المرحلة االأولى مبا�سرة بعد االتفاق �ست�سمل الُق�ّسر والن�ساء والذين هم اأكثر من 50 

عامًا، والذين ق�سوا اأكثر من ثلَثي محكوميتهم.

- �ستتفق االأطراف على موعد المرحلة الثانية للذين ق�سوا اأكثر من ن�سف محكوميتهم.

- اأي اإفراج اإ�سافي �سيكون على اأ�سا�ض الموافقة االإ�سرائيلية.

- كل اأ�سير �سيوّقع تعهداً...

- لن يتم االإفراج عن اأي اأحد وفقًا لهذا الجزء اإذا لم يتم اإعادة جميع المحجوزين 

والجثامين االإ�سرائيلية اإلى دولة اإ�سرائيل.

معنى هذا كّله اأنه لن يتم الإفراج عن اأي اأ�شير، كما اأن الأ�شرى من القد�ض ومن حملة 

بعدون عن بيوتهم وقراهم مدنهم، ومنهم ع�شو اللجنة المركزية لحركة 
ُ
الجن�شية الإ�شرائيلية �شي

''فتح'' الأ�شير كريم يون�ض.

16( الق�سم ال�ساد�ض ع�رص - الالجئون

- ال�سراع العربي - االإ�سرائيلي اأوجد م�سكلة الجئين فل�سطينيين والجئين يهود.

- االقتراحات التي تطالب دولة اإ�سرائيل بقبول الالجئين الفل�سطينيين، اأو التي َتِعد 

بع�سرات مليارات الدوالرات كتعوي�سات لالجئين، لم تكن واقعية قط، اأو ذات �سدقية.

- الواليات المتحدة �ساهمت بــ 6.15 مليارات دوالر لالأونروا منذ �سنة 1950 حتى 

�سنة 2017.

- ال بد من اإيجاد حل عادل، من�سف وواقعي لالجئين الفل�سطينيين كي نحل النزاع 

الفل�سطيني - االإ�سرائيلي.

- مو�سوع الالجئين اليهود، بما في ذلك التعوي�ض عن االأمالك المفقودة يجب اأن يتم 

تناوله، عالوة على اأن دولة اإ�سرائيل ت�ستحق التعوي�ض عن تكلفة ا�ستيعاب الالجئين 

اليهود من باقي الدول. اإن الحل العادل والمن�سف والواقعي لالأمور المتعلقة بالالجئين 

ذ عبر اآلية دولية مالئمة ب�سكل منف�سل عن االتفاق االإ�سرائيلي -  اليهود، يجب اأن ينفَّ

الفل�سطيني.

هذا الأمر يعني مطالبة م�شر واليمن والعراق وغيرها من الدول العربية بدفع التعوي�شات 

اإلى اليهود الذين تركوها، والتكاليف اإلى اإ�شرائيل في مقابل ا�شتيعابهم!!!

- وتطرح الروؤية اأنه يجب حل م�ساألة الالجئين وفقًا للخطوط التالية:

• اإطار عام
- االتفاق الفل�سطيني - االإ�سرائيلي يجب اأن يوفر نهاية كاملة للمتطلبات كلها 

المتعلقة بالالجئين، اأو بو�سع المهاجرين. لن يكون هناك حق عودة، اأو ا�ستيعاب الأي 

الجىء فل�سطيني في دولة اإ�سرائيل.

- مقاربة االأونروا وتعريفها المتعدد االأجيال لالجئين فاقم م�سكلة الالجئين.

- اأخذاً في االعتبار الظروف كلها، فاإن االأ�سخا�ض الذين ا�ستقروا في اأماكن دائمة لن 



122جملة الدراسات الفلسطينية ربيع 0542020

يكونوا موؤهلين لال�ستقرار في مكان جديد، ويمكنهم الح�سول على تعوي�سات مثلما هو 

وارد اأدناه.

- الروؤية تحدد ثالثة خيارات لأولئك الذين يريدون مكانًا دائمًا لالإقامة: اال�ستيعاب في 

دولة فل�سطين )وفقًا للمحددات الواردة(، اال�ستيعاب المحلي في البلد الم�سيف، وقبول 

5000 الجىء كل عام لع�سرة اأعوام في الدول االإ�سالمية.

• التعوي�سات
- الخطة االقت�سادية �ستنعك�ض اإيجابيًا على الالجئين الموجودين في دولة فل�سطين 

اأو الذين �سيح�سرون اإليها.

 palst. ref. مع ذلك �سنحاول الح�سول على تمويل لتعوي�ض الالجئين يو�سع في -

.)2 trustees( و�سيديره مديران اثنان ،trust
- حق الالجئين الفل�سطينيين في الهجرة اإلى دولة فل�سطين �سيكون محدداً وفقًا 

التفاقات اأمنية ُيتفق عليها. �سيتم ت�سكيل لجنة للنظر في دخول الالجئين من دول عانت 

الحروب مثل �سورية.

- �سرعة دخول الالجئين من خارج ال�سفة الغربية وغزة �سيتم االتفاق عليها بين 

االأطراف.

- عند توقيع االتفاق الفل�سطيني - االإ�سرائيلي، فاإن المركز القانوني لالجئي فل�سطين 

�سينتهي، و�سيتم اإنهاء االأونروا.

- اإزالة المخيمات واإقامة م�ساكن دائمة.

17( الق�سم ال�سابع ع�رص - اأ�سا�ض الدولة الفل�سطينية

- االنتقال اإلى الدولة اأمر معقد ومليء بال�سعوبات. نت�شاءل هنا لماذا فقط في حالة 

الدولة الفل�شطينية؟

- الموا�سفات )المعايير( التالية ال بد منها الإقامة دولة فل�سطينية:

• نظام حوكمة، اأحكام حقوق االإن�سان، حماية حرية االأديان.
• االأنظمة البنكية.

• اإنهاء برامج التحري�ض كلها، بما في ذلك في المدار�ض.
• تحقق ال�سيطرة الكاملة على جميع االأر�ض الفل�سطينية ونزع ال�سالح فيها كلها. 

المق�شود هنا غزة.

• االن�سياع اإلى ال�سروط االأُخرى كافة.
- عندما يتم تحقيق هذه االإجراءات كلها، فاإن الواليات المتحدة �ست�سجع الدول 

االأُخرى على الترحيب بدولة فل�سطين. دولة فل�سطين لن تتمكن من االلتحاق باأي منظمة 

دولية اإذا كانت تلك الع�سوية تعار�ض التزامها بنزع ال�سالح، اأو كانت جزءاً من الحرب 

ال�سيا�سية والقانونية على اإ�سرائيل.
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18( الق�سم الثامن ع�رص - التعليم وثقافة ال�سالم

تتحدث الروؤية عن ثقافة ال�سالم - اإنهاء التحري�ض - لجنة م�ستركة.

ونالحظ هنا عودة اإلى الق�شة القديمة العقيمة.

19( الق�سم التا�سع ع�رص - العالقة االإ�رصائيلية - العربية

• ال�سراكة االإقليمية االقت�سادية
- هدف هذه الروؤية هو اأن تقوم الدول العربية بالتعاون الكامل مع دولة اإ�سرائيل لما 

فيه م�سلحة الدول في المنطقة كافة.

- الواليات المتحدة �ست�سجع بقوة الدول العربية على تطبيع عالقاتها مع دولة 

اإ�سرائيل والتعاون لعقد اتفاقات �سالم دائمة.

- العالقات االقت�سادية يجب تو�سيعها بين...

- الدول العربية، بما في ذلك دولة فل�سطين، يجب اأن تتوقف عن دعم اأي مبادرات 

معادية الإ�سرائيل في االأمم المتحدة والهيئات المتعددة االأطراف.

.BDS اإنهاء المقاطعة ومعار�سة -

- فر�ض جديدة لمبادرات اأمنية اإقليمية.

- دولة فل�سطين ودولة اإ�سرائيل �ستعمالن معًا �سد حزب اللـه واإيران، و''حما�ض'' اإذا لم 

تتقيد بال�سروط والمعايير المطلوبة، و�سد تنظيم الدولة االإ�سالمية، والمجموعات االإرهابية 

االأُخرى كافة.

- دولة اإ�سرائيل ال ت�سكل تهديداً للمنطقة على االإطالق.

- الم�سالح الم�ستركة في مواجهة المنظمات االإرهابية واإيران.

- اإن�ساء منظمة لالأمن والتعاون في ال�سرق االأو�سط ت�سمل: اإ�سرائيل، دولة فل�سطين، 

م�سر، االأردن، دول مجل�ض التعاون الخليجي، وَمن يرغب.

20( الق�سم الع�رصون - االعرتاف املتبادل بني الدول

- االتفاق االإ�سرائيلي - الفل�سطيني �سيوفر اأمنًا لجميع االأطراف، و�سيعترف بدولة 

فل�سطين كدولة لل�سعب الفل�سطيني، ودولة اإ�سرائيل كدولة لل�سعب اليهودي.

- االتفاق �سينهي ال�سراع والمطالبات كلها، و�سُيطرح في مجل�ض االأمن والجمعية 

العامة.

21( الق�سم احلادي والع�رصون - نهاية املطالبات

- اتفاق ال�سالم االإ�سرائيلي - الفل�سطيني �سينهي ال�سراع بين االإ�سرائيليين 

والفل�سطينيين، وينهي جميع المطالبات بين االأطراف. �سيتم اقتراح ذلك في قرار لمجل�ض 

االأمن وقرار جديد للجمعية العامة.
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22( الق�سم الثاين والع�رصون - ال�سلوك خالل املفاو�سات

خالل مفاو�سات ال�سالم يتوقع من االأطراف اأن تقوم بما يلي:

• دولة اإ�سرائيل
- لن تقوم:

في االأرا�سي التي لن تكون جزءاً من دولة اإ�سرائيل ببناء م�ستعمرات جديدة. تو�سيع 

القائمة.

- بتو�سيع الجيوب.

- بهدم اأي مباٍن، وال ي�سمل هذا المباني غير القانونية التي تهدد ال�سالمة مثلما 

تقدرها دولة اإ�سرائيل، اأو العقاب بعد اأعمال اإرهابية.

هذا يعني عمليًا ا�شتمرار عمليات الهدم تمامًا بح�شب ما تم ويتم با�شتمرار، وفقًا لما تقرره 

�شلطات الحتالل الإ�شرائيلية.

• الفل�سطينيون
على م. ت. ف. )منظمة التحرير الفل�سطينية( وال�سلطة الفل�سطينية:

- االمتناع من االلتحاق باأي منظمة من دون موافقة دولة اإ�سرائيل.

- عدم القيام باأي عمل مع الجنائية الدولية.

- عدم اتخاذ اأي اإجراء �سد اأي مواطن اأميركي اأو اإ�سرائيلي اأمام االإنتربول، اأو اأي نظام 

قانوني اآخر، عدا االإ�سرائيلي واالأميركي.

- اإنهاء رواتب االإرهابيين في �سجون اإ�سرائيل وعائالت االإرهابيين الذين ق�سوا 

)الدفعات اإلى الأ�شرى وال�شهداء(.

• الواليات المتحدة
تتحدث الروؤية عن العودة عن االإجراءات التي اتخذتها الإدارة الأميركية موؤخراً �شد 

الفل�شطينيين.

II - اجلزء الثاين: االإطار االقت�سادي

المقدم في الروؤية في هذا الجانب هو ما ُقّدم اإلى موؤتمر البحرين، وهو يتحدث عن 50 

مليار دولر ل اأحد يعلم بدقة من اأين �شتاأتي، ويمكن معظمها من العرب. هناك اأهداف نظرية 

ب�شاأن اإيجاد فر�ض عمل، وتخفي�ض البطالة، وتخفي�ض ن�شب الفقر.

)هنا ل بد من القول: بعد التجربة الفل�شطينية كيف يمكن حدوث هذا من حيث المبداأ واأنت 

تخ�شع للجانب الإ�شرائيلي؟(

ثم تتحدث الروؤية عن:

- اإطالق االإمكانات االقت�سادية.

- انفتاح ال�سفة الغربية وغزة. اأت�شاءل هنا: كيف في ظل الإطار ال�شيا�شي؟

- بناء الميناء. لكن ما هو الثمن الالزم و�شروطه؟



057 امللف قراءة يف رؤية ترامب: ''سالم نحو االزدهار''

- تنمية القطاع الخا�ض.

- تعزيز التعاون االقت�سادي االإقليمي واالندماج.

***

مالحظات بالن�سبة اإىل اخلريطة املفاهيمية:

- الم�شتعمرات: 15 م�شتعمرة داخل الأر�ض التي من المفتر�ض اأن ت�شبح دولة فل�شطين.

- الرابطة بين ال�شفة والقطاع، ل �شيء. توجد على الخريطة خطوط متقطعة بينهما، ول 

يوجد في متن ن�ض الروؤية ما ي�شير اإلى ما ُن�شر م�شبقًا عن نفق يربط ال�شفة بقطاع غزة.

- �شكل دولة فل�شطين المقترحة في الروؤية �شخيف وم�شحك.

ق في ال�شفة الغربية التي �شتفقد 30% اأو اأكثر من 
َّ
خطة اإيغال اآلون هي التي �شتطب

م�شاحتها )توؤخذ القد�ض والغور والم�شتعمرات(، هذه لي�شت حدود الجدار حتى - هذه كذبة 

اأُخرى.

هذا ف�شاًل عن ''البعجتين'' جنوبي غزة في النقب، واللتين تم اقتراحهما نتيجة رف�ض م�شر 

القاطع لتو�شيع القطاع في �شيناء.

هناك نقطة جديرة بالهتمام والنتباه في الخريطة المفاهيمية، وهي اأن خريطة اإ�شرائيل 

ددت بحدود وا�شحة مت�شلة فيما يتعلق بالحدود مع الأردن ومع م�شر، ومع �شورية بعد 
ُ

ح

ا عند الحدود اللبنانية فتم ر�شم الخط متقطعًا، الأمر 
ّ
ق�شم ه�شبة الجولن ال�شورية المحتلة، اأم

الذي ي�شير اإلى اأن اإ�شرائيل قد تغير ما تراه مالئمًا لها )اإن ا�شتطاعت( في حدودها مع لبنان.

فيما يتعلق باملالحق:

اأعتبرها مجرد كالم فارغ )طق حنك(

ما هي اال�ستنتاجات؟

- هذه لي�شت �شفقة قرن، ولي�شت �شفقة �شغيرة، ولي�شت خطة �شالم، ولي�شت مبادرة لإنهاء 

ال�شراع، وقطعًا لي�شت حل الدولتين. هذه مجموعة مواقف لليمين الإ�شرائيلي المتطرف بما في 

ذلك الم�شتعمرون والمتطرفون الإنجيليون، تن�شجم وتكمل المواقف ال�شابقة لالإدارة الأميركية 

وفقًا ل�شيا�شتها ال�شرق الأو�شطية.

- الن�ض هراء كتبه حاخامون متطرفون وم�شتعمرون اأ�شحاب روؤية اأيديولوجية مجنونة 

)اأو على الأقل اأّثروا فيه ب�شكل ملمو�ض(. وتوقيت طرحه ل عالقة له باإقامة ال�شالم في ال�شرق 

الأو�شط، واإنما لعتبارات اأُخرى تخ�ض الجانبين الأميركي والإ�شرائيلي.

- المعنى الحقيقي لهذه الروؤية هو النطالق من اأن كل فل�شطين النتدابية هي لإ�شرائيل 
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)اإ�شرائيل الكبرى(، ومن اإنكار وجود ال�شعب الفل�شطيني وحقوقه الوطنية، لكن مع محاولة اإيجاد 

حل لل�شكان الفل�شطينيين �شمن )داخل( اإ�شرائيل في كيان ممزق غير �شيادي يمكن للفل�شطينيين 

وه دولة. وطبعًا، فاإن نقطة النطالق تعني اأي�شًا اأنه ل يوجد احتالل، واأنه يجب �شرعنة 
ّ
اأن ي�شم

جميع النتهاكات التي قامت بها اإ�شرائيل في القد�ض وفي مجال بناء الم�شتعمرات.

اأخ�شى اأن مثل هذه الروؤية اإذا تم التعامل معها، �شيقود على الأرجح - بغ�ّض النظر عن 

نيات الجانب الأميركي - اإلى �شيا�شات طاردة للفل�شطينيين قد ت�شل اإلى حد محاولة التهجير 

الق�شري )التران�شفير(

- جوهر ما ي�شمى الروؤية ينتهك اأحكام القانون الدولي واأ�ش�ض النظام الدولي المتعدد 

الأطراف، وينتهك التوافق الدولي على اأ�ش�ض الت�شوية، ويخالف ال�شيا�شات الأميركية المعتمدة 

ب�شاأن ال�شرق الأو�شط والتفاقات المعقودة في اإطار عملية ال�شالم. هذه الروؤية ب�شكلها هذا، 

ت�شجع مزيداً من النتهاكات الج�شيمة، وتدفع في اتجاه البتعاد عن ال�شالم.

- ال�شعب الفل�شطيني والقيادة الفل�شطينية ل ي�شتطيعان قبول الروؤية اأو التفاو�ض على 

اأ�شا�شها اأو التعامل معها، وياأمالن من جميع الأطراف الداعمة للق�شية الفل�شطينية، والحري�شة 

على تحقيق ال�شالم والعدالة، وعلى القانون الدولي واأ�ش�ض النظام العالمي، باأن تتخذ الموقف 

نف�شه، واأن تطرح بدائل من هذه الروؤية، واآليات ت�شاعد على تحقيق الت�شوية.

ماذا يتوجب علينا ك�سعب فل�سطيني عمله؟

- موقف القيادة الفل�شطينية وا�شح للغاية ب�شاأن رف�ض هذه الروؤية وهذا اأمر مهم واإيجابي.

- يحتاج الأمر اإلى ا�شتراتيجيا عمل واإجراءات محددة، وربما اإلى طواقم جديدة لمواجهة 

الو�شع ب�شكل جدي. ونكرر في هذا المجال القتراحات التالية:

• العمل الجاد ل�شتعادة الوحدة ال�شيا�شية والجغرافية.
• اإعادة هيكلة ال�شلطة الفل�شطينية وتحويلها اإلى �شلطة خدماتية فقط، ولي�ض تغيير الدور 
الوظيفي، بل بما ي�شمل تحديداً اإعادة هيكلة الأجهزة الأمنية وتغيير عقيدتها وتغيير قدراتها 

ومهماتها.

• اإعالن اأن اأي خطوة اإ�شرائيلية ل�شم اأي جزء من الأر�ض الفل�شطينية المحتلة، �شيعني 
اإعالنًا ر�شميًا اإ�شرائيليًا باإنهاء الت�شوية التفاو�شية.

• تاأكيد هدفنا الوطني المركزي باعتباره تحقيق ال�شتقالل الوطني في دولة فل�شطين 
القائمة على حدود �شنة 1967 وعا�شمتها القد�ض، والن�شال من اأجل تحقيق ذلك من دون 

ت�شوية تفاو�شية على �شوء الموقف الإ�شرائيلي، ومطالبة المجتمع الدولي بدعم ذلك واتخاذ 

خطوات محددة من اأجل تحقيقه.

• نحن ال�شعب الفل�شطيني قادرون على اإنهاء الروؤية واآثارها ال�شلبية، وقادرون على 
ال�شتمرار في الن�شال حتى تحقيق ال�شتقالل الوطني في دولة فل�شطينية على حدود �شنة 

1967 وعا�شمتها القد�ض. 




