064

ربيع 2020

جملة الدراسات الفلسطينية 122

تبقى''
'' �صفقة القرن'' اغتيال '' ما ّ

جورج

جقمان*

ماذا بعد �صفقة القرن؟

قيل

الكثير في تف�سير �صفقة القرن� :إنها �صُممت كي ُترف�ض مثلما عنونت �صحيفة
''ه�آرت�س'' بعد الم�ؤتمر ال�صحافي في البيت الأبي�ض الذي �أُعلنت فيه؛ �إنها م�سعى
لدعم نتنياهو انتخابي ًا �أو ًال ،ثم في محنته المرتبطة بتهم الف�ساد التي وجهت �إليه؛ �إنها
تهدف �إلى �إ�سعاف ترامب نف�سه في حملته االنتخابية مع بع�ض الأو�ساط النافذة من
ناخبين وممولين كان بينهم ِ�شلدون �إدل�سون �أحد ممولي حمل َتي ترامب ونتنياهو
االنتخابيتين ،والذي كان حا�ضراً مبت�سم ًا في الم�ؤتمر ال�صحافي في البيت الأبي�ض؛ �إنها
تهدف �إلى ت�صفية الق�ضية الفل�سطينية.
هذه كلها �أهداف ممكنة ،لي�س بال�ضرورة من جهة النيات ،و�إنما من جهة التبعات
المو�ضوعية المحتملة للخطة .لكن هذا كله ال ي�ستثني ُبعداً �آخر للخطة من منظور
�صهيوني يميني ''عقالني'' �إذا جاز التعبير .فمن المعروف �أن النقا�ش الداخلي الإ�سرائيلي
خالل الأعوام الما�ضية ،مع ا�ستمرار اال�ستيطان و�سرقة الأر�ض الفل�سطينية وتهويد القد�س
المطرد في غياب رادع فل�سطيني �أو عربي �أو دولي� ،أثار عدة
وا�ستقواء اليمين الإ�سرائيلي ّ
''تحذيرات'' من طرف عدد من الك ّتاب وال�شخ�صيات الإ�سرائيلية ،من �أن هذه الهجمة
اليمينية �ستنتهي بدولة واحدة ''تهدد'' يهودية الدولة و''ديمقراطيتها'' .ومن غير الم�ستبعد
�أن يكون �أحد �أهداف خطة ترامب هو تفادي هذه النتيجة ،من خالل �إن�شاء ''دولة''
تلبي ''التطلعات الفل�سطينية'' كما ي�سمونها� ،أو
فل�سطينية في ظل ال�سيادة الإ�سرائيليةّ ،
بع�ض ًا منها على الأقل ،من �أجل درء هذا ''الخطر''� .إنه م�سعى لـ ''�إنقاذ �إ�سرائيل من
نف�سها'' ،و�إن كان من منظور �صهيوني يرى �أن الحقوق كلها هي لإ�سرائيل ،مثلما جاء في
ن�ص الخطة ،من دون �إ�شارة �إلى �أي حقوق فل�سطينية.
وخالل الأعوام الخم�سة الما�ضية بد�أ نقا�ش محدود بين عدد من الك ّتاب والقيادات
اليمينية بينها قيادات ا�ستيطانية ،تناول مالمح الم�ستقبل ،وتحديداً ماذا �سيفعلون

* �أ�ستاذ في برنامج الماج�ستير في الديمقراطية وحقوق الإن�سان والدرا�سات العربية المعا�صرة ،وفي دائرة
الفل�سفة والدرا�سات الثقافية في جامعة بير زيت.

امللف

بالفل�سطينيين بعد اكتمال الم�شروع ال�صهيوني من ناحية الأر�ض في ال�ضفة الغربية .وكان
�سيمنحون حقوق ًا مدنية ال
هذا نقا�ش ًا �أولي ًا غير مكتمل ،لكن البع�ض قال �إن الفل�سطينيين ُ
�سيا�سية ،بينما ر�أى البع�ض الآخر �أنه ممكن منح بع�ض الفل�سطينيين حقوق ًا �سيا�سية �إذا �أثبتوا
يتبن �أي حزب �سيا�سي �إ�سرائيلي يميني �أي موقف معلن
والءهم للدولة .وفي جميع الأحوال ،لم ّ
بحمى ال�ضم
تجاه المو�ضوع ،فقد ان�شغل الكل منذ عامين تقريب ًا بخطة ترامب ،والآن ان�شغلوا ّ
التي �أججها نتنياهو.
وال بد من �أن نفتر�ض �أن كو�شنير وفريقه ،بتوجههما ال�صهيوني اليميني الوا�ضح في ن�ص
حمى �سرقة الأر�ض من
الخطة ،تو�صال �إلى �أن ''العقالنية'' تتطلب ''�إنقاذ اليمين من نف�سه'' ومن ّ
دون ح�ساب للم�ستقبل� ،إذ ال توجد �ضمانة من احتمال ن�شوء ظرف م�ستقبلي ،بعد اكتمال
الم�شروع ال�صهيوني في ال�ضفة الغربية ،يتيح �إيقاع نكبة �أُخرى بالفل�سطينيين وتهجير
معظمهم خارج فل�سطين� .إن ه�ؤالء قطع ًا يتمنون الأمر ويرغبون فيه ،غير �أن �أبعاد تهجير وا�سع
النطاق ''يفي'' بالغر�ض قد ت�ؤدي �إلى تثوير الو�ضع في الأردن ،وربما في المنطقة المحيطة
�أي�ض ًا ،بوجود توا�صل جغرافي مع ثالث دول عربية هي �أ�ص ًال في حالة تحول طويل الأمد.
لكن ،ماذا عن الرف�ض الفل�سطيني ل�صفقة القرن ،والذي كان متوقع ًا بعد اعتراف ترامب
بالقد�س ''الموحدة'' عا�صمة لإ�سرائيل؟ �أال يقو�ض هذا الرف�ض هذه القراءة للخطة �إذا لم يتم
�إن�شاء ''الدولة'' المقترحة الم�أمول منها تلبية بع�ض ''تطلعات'' الفل�سطينيين ال�سيا�سية ،والتي
�ستف�صل الدولتين �إحداهما عن الثانية ،حتى لو كانت واحدة داخل الأُخرى ،و ُتبقي �إ�سرائيل
دولة يهودية؟
هنا ال بد من �أن ن�ستذكر �أن العنا�صر الأ�سا�سية للخطة جرى االتفاق عليها مع زيارة
الرئي�س ترامب للريا�ض في �أيار/مايو  ،2017وقد ُ�سميت في حينه ''التحالف اال�ستراتيجي
لل�شرق الأو�سط'' ،وت�ضمنت �صفقة القرن ،عالوة على التطبيع مع عدد من الدول العربية .وجرى
التعويل في حينه على �أن ي�ضغط عدد من الدول العربية على الجانب الفل�سطيني لقبولها .ومن
المرجح �أنه جرى تعديل جزئي على الخطة �إزاء هذا الرف�ض ،من بينه ا�ستخدام عبارة ''دولة
فل�سطينية'' التي لم تكن في الخطة �أ�ص ًال على ما يبدو� ،إذ �إن كو�شنير ،وفي مقابلة مع جريدة
''القد�س'' في حزيران/يونيو  ،2018لم ي�شر قط �إلى دولة فل�سطينية كجزء من الخطة ،و�إنما
�أ�شار فقط �إلى حكم ذاتي فل�سطيني ،بينما ترد في ن�ص الخطة الذي ُو ّزع في كانون الثاني/
يناير  ،2020عبارة الدولة الفل�سطينية في �أكثر من مكان ،بما في ذلك في قائمة المحتويات
في البداية وب�شكل بارز.
من جهة �أُخرى ،تت�ضمن الخطة �أربعة �أعوام للتنفيذ ُيطلب من الجانب الفل�سطيني خاللها
تلبية مجموعة من ال�شروط ،كما تت�ضمن تجميد اال�ستيطان في هذه الفترة .وهذا التجميد
بالمنا�سبة ،ال يتعار�ض مع �ضم �أجزاء من ال�ضفة قبل انتهاء هذه المدة نظراً �إلى �أن الخطة
تت�ضمن هذا ال�ضم �أ�ص ًال لما يقارب  %30من ال�ضفة الغربية .وتحتاج الخطة �إلى هذه الأعوام
�أي�ض ًا لعدة �أ�سباب بينها التفاو�ض المطلوب بين الجانبين الإ�سرائيلي والفل�سطيني ب�ش�أن عدد
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من الأمور التنفيذية ،وهي �أي�ض ًا فترة الرئا�سة الثانية لترامب في حال فاز في االنتخابات.
وربما يكون من باب التكهن االعتقاد �أن هذه الفترة �ضرورية �أي�ض ًا لعل مرحلة �أبو مازن
تكون قد انتهت .ولي�س المق�صود هنا �أنه يمكن لهذه المرحلة �أن تنتهي بالطريقة نف�سها النتهاء
مرحلة عرفات .لكن ،من دون عر�ض �سيناريوهات متعددة غير م�ستبعدة ،ف�إن من المعروف �أن
الواليات المتحدة �أدت عدة �أدوار عبر الأعوام وب�آليات مختلفة لتغيير �أنظمة حكم في دول
متعددة في ال�شرق والغرب ،وخ�صو�ص ًا �إذا ما �أُخذ بعين االعتبار عمر �أبو مازن ،ووجود قاعدة
داخل ال�سلطة الفل�سطينية وخارجها لها م�صلحة في ا�ستمرار وجود ال�سلطة .وفي الحوارات
الداخلية ،ظهر بع�ض الأ�صوات التي تقترح ''التعامل'' مع خطة ترامب �إيجابي ًا ،غير �أنها
هوجمت في و�سائل �إعالم ال�سلطة .ولعل ما قاله ممثل �إ�سرائيل في الأمم المتحدة في خطابه
الذي تال خطاب �أبو مازن في مجل�س الأمن في � 11شباط/فبراير الما�ضيُ ،يعتبر م�ؤ�شراً في
هذا االتجاه� ،إذ قال �إن ''ال�سالم'' لن يحل � اّإل بعد مرحلة �أبو مازن .وقد ف�سرت و�سائل الإعالم
الفل�سطينية هذا الكالم ،وب�شكل م�ستبعد في ر�أيي ،على �أنه تهديد وا�ضح لحياته.
ولعل من ''�إيجابيات'' خطة �صفقة القرن �إن جاز التعبير� ،أنها قد ت�ؤدي �إلى ا�ستفاقة مت�أخرة
بانتهاء حل الدولتين بالفهم الفل�سطيني له ،في مقابل الخطاب الدوالني الذي �أدمنت عليه
ال�سلطة الفل�سطينية �إلى درجة الإ�سفاف .فبعد حل المجل�س الت�شريعي في كانون الأول/دي�سمبر
 ،2018ظهرت �أ�صوات لبع�ض ممثلي ال�سلطة الفل�سطينية تبرر الحل ،وفي نوع من الهذيان
ال�سيا�سي ،على �أنه خطوة في االنتقال نحو الدولة .و�إذا كان ''الم�شروع الوطني'' الفل�سطيني هو
�سيطرح عن ماهية الم�شروع الوطني الجديد في الم�ستقبل .هذا
حل الدولتين ،ف�إن �س�ؤ ً
اال كبيراً ُ
هو ال�س�ؤال الغائب من النقا�ش العام الفل�سطيني منذ عدة �أعوام قامت فيها �إ�سرائيل ب�إلغاء هذا
الحل ك�أمر واقع ،وهذا معنى العبارة التي ترد في ن�ص الخطة'' :حل دولتين واقعي'' ،وهو حل
يكر�س يهودية دولة �إ�سرائيل.
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