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فلسطين الجديدة ...نكبة ثانية؟
محمد ريان

ل ــم ي ـن ـق ـطــع س ـي ــل ال ـت ـس ــري ـب ــات وال ـت ــوق ـع ــات
والتكهنات عن ماهية صفقة القرن وبنودها
منذ أن أعلن عنها الرئيس األميركي دونالد
ترامب ،كان أحدث تلك التسريبات ما نشرته
ص ـح ـي ـفــة ي ــديـ ـع ــوت أح ـ ــرون ـ ــوت عـ ــن إت ـم ــام
تفاهمات بــن الرئيس األميركي ونتنياهو
وملك األردن والرئيس املصري ،وترمي هذه
التفاهمات إلــى إنـهــاء القضية الفلسطينية
مــن خــال إقــامــة دول ــة فلسطني الـجــديــدة في
سيناء وترحيل الفلسطينيني إليها ،إضافة
إلى منح الجنسية األردنية ملليون فلسطيني
يقيمون في األردن ،بينهم  300ألف فلسطيني
ّ
غ ـ ــزي األصـ ـ ـ ــل ،وكـ ــذلـ ــك ت ـج ـن ـيــس الــاج ـئــن
الفلسطينيني في البلدان التي يوجدون فيها،
كسورية ولـبـنــان ،مقابل أن تسهم الــواليــات
املـتـحــدة وإســرائـيــل فــي تحسني ظ ــروف تلك
الدول اقتصاديًا وسياسيًا.
وكــانــت صحيفة إسرائيل الـيــوم ،املقربة من
رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامني نتنياهو
وال ـت ــي خـصـهــا الــرئ ـيــس األم ـي ــرك ــي دون ــال ــد

ترامب بأكثر من لقاء معه ،قد نشرت ما قالت
إنه نص وثيقة متداولة في وزارة الخارجية
اإلسرائيلية ،حول عناصر خطة صفقة القرن
للتسوية بني الفلسطينيني واإلسرائيليني،
ويتضح مــن الوثيقة أنــه سيتم إنـشــاء دولــة
فلسطينية سـيــاديــة فــي غ ــزة وف ــي الـشــريــط
ال ـس ــاح ـل ــي ال ـش ـم ــال ــي ل ـس ـي ـن ــاء ب ـع ـمــق 720
كيلومترًا ،وأنه سيتم إقامة منطقة صناعية
بسيناء لخلق فــرص عمل تستوعب اآلالف
م ــن س ـك ــان ق ـط ــاع غـ ــزة ،وك ـش ـفــت الصحيفة
أنــه لــن يكون هناك أي إخــاء للمستوطنات
اإلسرائيلية في الضفة املحتلة ،وأن الوضع
اإلداري في القدس سيبقى على ما هو عليه
مــن حـيــث تبعيتها لـبـلــديــة دول ــة االح ـتــال،
مــا يعني بقاءها تحت السيطرة والسيادة
اإلسرائيلية املطلقة ،أما فيما يتعلق بسكان
الـ ـق ــدس الـفـلـسـطـيـنـيــن ف ــإن ــه م ــن امل ـت ــوق ــع -
بحسب مــا تــوحــي الوثيقة – أن يتم سحب
هــويــات ـهــم امل ـقــدس ـيــة وب ــال ـت ــال ــي إلـ ـغ ــاء حق
وجودهم في مدينتهم املقدسة وربما يمهد
ذلــك فــي وقــت الحــق لطردهم وترحيلهم من
القدس وإفراغها بشكل تام من الفلسطينيني.

وســواء أكانت تلك التصريحات صادقة في
مضامينها أم أنـهــا لـجــس الـنـبــض وقـيــاس
ردود األف ـ ـ ـعـ ـ ــال ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـي ــة وال ـع ــرب ـي ــة
والــدولـيــة ،إال أنــه بــات من الــواضــح أن هناك
شيئًا ما يجرى تنفيذه تحت مسمى فلسطني
ال ـجــديــدة ويـسـتـهــدف الـشـعــب الفلسطيني
املــوجــود فــي األراض ــي الفلسطينية املحتلة
وف ــي دول ال ـش ـت ــات ،وم ــن ال ـس ــذاج ــة بـمـكــان
االطمئنان للنوايا األميركية واإلسرائيلية،
خــاصــة فـيـمــا يـتـعـلــق بــال ـحــق الفلسطيني،
وال ــواق ــع وخ ــاص ــة س ـن ــوات م ــن ال ـت ـفــاوض
مــع دول ــة االح ـت ــال اإلســرائـيـلــي قــد رسخت
ال ـق ـنــاعــة ب ــأن إس ــرائ ـي ــل ال يـمـكــن أن تعطي
للفلسطينيني أي شيء مهما كان بسيطًا أو
أن تعترف حتى بأدنى حقوقهم ،وقد عمدت
اإلدارة األميركية منذ تولي ترامب رئاستها
إل ــى إزاحـ ــة مـلـفــات الــوضــع الـنـهــائــي والـتــي
تمثل ال ـثــوابــت الفلسطينية الــراس ـخــة عبر
النص الكامل
على الموقع األلكتروني

الزمن من على طاولة التفاوض اإلسرائيلية
الفلسطينية ،من خالل خطوات متتالية كانت
أواله ـ ــا االعـ ـت ــراف بــال ـقــدس عــاص ـمــة لــدولــة
إسرائيل ،وتالها وقف تمويل وكالة الغوث
الدولية إلغاثة وتشغيل الالجئني «األونروا»،
وهــي بمثابة الدليل القائم والشاهد القوي
املـعـتــرف بــه دولـيــا على الـحـقــوق السياسية
والقانونية لالجئني الفلسطينيني ،وطالبت
اإلدارة األميركية إسرائيل بالتضييق على
أنشطة الوكالة وخصوصًا في مناطق الضفة
املحتلة وأوعزت كذلك لدول عربية بالتوقف
عن دعم األونــروا باألموال لصالح الالجئني
الفلسطينيني ف ــي م ـحــاولــة ج ــادة لتصفير
خدماتها ،ورافق ذلك إعالن إدارة ترامب عن
نيتها االقتصار على االعتراف بحوالي %10
فـقــط م ــن الــاج ـئــن الـفـلـسـطـيـنـيــن املـعـتــرف
بهم دوليًا ،أي نصف مليون فلسطيني فقط
مــن بــن نحو ستة مــايــن فلسطيني الجئ
فــي دول العالم كــافــة ،وذلــك فــي ظــل إنكارها
الــواضــح والـصــريــح لحق ال ـعــودة ،مــا يعني
ع ـم ـلـ ًـيــا إغـ ـ ــاق م ـل ــف ال ـل ـج ــوء الـفـلـسـطـيـنــي
وإسقاط صفة الالجئ عن الفلسطينيني.

فلسطين
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من فلسطين التاريخية إلى فلـسطين الجديدة
فلسطين الجديدة ال تختصر فلسطين التاريخية في أراضي الضفة الغربية
وقطاع غزة فقط ،لكنها تحول القضية الفلسطينية بمجملها إلى مجرد
قضية إنسانية ،وللدقة قضية مساعدات وإعانات ،وهو تحول مرتبط وقائم
بمعادلة إخراج المقاومة من الحسابات وربما رفع تكلفتها في أوساط
حاضنتها الشعبية
أحمد عبد الهادي

قبل أيام من إحياء الفلسطينيني للذكرى
الـ 71للنكبة ،نشرت وسائل إعالم عبرية
مـ ــا وص ـف ـت ــه ب ــأن ــه وث ـي ـق ــة م ـس ــرب ــة عــن
وزارة الخارجية اإلسرائيلية جاء فيها
اص ـط ــاح فـلـسـطــن ال ـج ــدي ــدة ،وحـمـلــت
الوثيقة بنودًا كثيرة وتفصيالت تكاد
تتطابق مــع كــل مــا قيل وأعـلــن عنه في
ما بات يعرف بصفقة القرن .واشتملت
الــوث ـي ـقــة ع ـلــى خ ــارط ــة ت ــوض ــح مــامــح
دولة فلسطني الجديدة التي بدت ككيان
مقطع األوص ــال أكـثــر مما تـبــدو كدولة
ت ـقــع ب ــن ال ـض ـفــة ال ـغــرب ـيــة وق ـط ــاع غــزة
تكون منزوعة السالح.
عـنــدمــا بـ ــدأت ال ـث ــورة الـفـلـسـطـيـنـيــة ،تم
تبني خطاب تحرير فلسطني التاريخية
ورفـ ـ ــع ش ـع ــار ال ـ ـعـ ــودة وال ـت ـح ــري ــر عـبــر
استخدام الكفاح املسلح لدحر االحتالل
وإنهائه ،ثم تطور الخطاب إلى املناداة
ب ــدول ــة فلسطينية ديـمـقــراطـيــة يعيش
ف ـي ـهــا ال ـج ـم ـي ــع ،م ـس ـل ـمــن ومـسـيـحـيــن
ويـ ـ ـه ـ ــودًا ،ع ـل ــى ق ـ ــدم امل ـ ـ ـسـ ـ ــاواة ،ت ـحــول
الخطاب الحقًا وهبط إلى القبول بدولة
فلسطينية على حدود عام  ،67وانتهى
بــات ـفــاق أوس ـل ــو ف ــي مـطـلــع تسعينيات
الـقــرن املــاضــي ،وال ــذي أقــر وقـبــل بدولة
غ ـ ــزة أريـ ـ ـح ـ ــا ث ـ ــم تـ ــاشـ ــى ك ـ ــل ذل ـ ــك مــع
وص ــول أري ـيــل ش ــارون لــرئــاســة ال ــوزراء
فــي إســرائـيــل حتى انتهى األمــر مؤخرًا
ب ــإق ــرار فلسطيني رس ـمــي ب ــأن أوسـلــو
ومخرجاتها لم تعد قائمة وال ممكنة.
ل ــم ت ـكــن ال ـت ـح ــوالت ال ـت ــي ُأدخـ ـل ــت على
الـخـطــاب ال ـث ــوري الفلسطيني تـتــوقــع،
في أســوأ الحاالت والسيناريوهات ،أن
ينتهي األمــر بعد أكثر من سبعة عقود
بـ ـع ــرض ،أو ل ـلــدقــة ف ـ ــرض ،م ــا وصـفـتــه
وثيقة الخارجية اإلسرائيلية بفلسطني
الجديدة ،حتى التحوالت التي صدرت
عــن حــركــة حـمــاس وب ــرزت فــي وثيقتها
الـ ـسـ ـي ــاسـ ـي ــة الـ ـ ـج ـ ــدي ـ ــدة قـ ـبـ ـل ــت ب ــدول ــة
فـلـسـطـيـنـيــة ع ـلــى حـ ــدود ع ــام  67كحل
م ــؤق ــت ،مـنـظـمــة ال ـت ـحــريــر ه ــي األخ ــرى

عندما اعترفت بإسرائيل وذهبت بعيدًا
فــي عملية ال ـســام حــد تغيير ميثاقها
لــم تـكــن تـتــوقــع أن يفضي األم ــر إل ــى ما
يسمى بفلسطني الجديدة.
ل ــم ي ـ ــأت م ـص ـط ـلــح ف ـل ـس ـطــن ال ـج ــدي ــدة
عـلــى وق ــع ال ــذك ــرى ال ــواح ــدة والسبعني
لـنـكـبــة فـلـسـطــن ،ب ـقــدر م ــا أت ــى ف ــي ظل
متغيرات ووقائع على األرض تقول إن
فلسطني التاريخية تــاشــت حتى بات
ال ـي ـه ــود ي ـم ـت ـل ـكــون ف ـي ـهــا وم ـن ـه ــا %82
م ــن مـســاحـتـهــا وي ـس ـعــون ل ـضــم البقية
ال ـبــاق ـيــة ع ـبــر تـنـفـيــذ مـخـطـطــات ال ـطــرد
القسري والجماعي والتهويد في بيئة
فلسطينية لــم تعد ق ــادرة على تعطيل
أو إي ـ ـقـ ــاف هـ ـ ــذه املـ ـخـ ـطـ ـط ــات ألسـ ـب ــاب
عــديــدة ،ذات ـيــة ومــوضــوعـيــة ،مــن بينها
االنـقـســام املمتد على مــدار مــا يزيد عن
 12عامًا ،وبيئة عربية اختارت االقتراب
مــن إسرائيل على وقــع هــذه املخططات
ح ـت ــى ب ـ ــات ال ـت ـط ـب ـيــع أم ـ ـ ـرًا م ـع ـل ـن ــا ،بــل
ب ــات ــت ش ــري ـك ــا ولـ ــو بـصـمـتـهــا ع ـل ــى مــا
يـحــاك اآلن لفلسطني ،وفــي بيئة دولية
ب ــات ــت تـخـتـصــر الـقـضـيــة الفلسطينية
كـقـضـيــة إن ـســان ـيــة بـحـتــة ب ـعــدمــا كــانــت
قضية تحرير وقضية سياسية بامتياز
صــدرت بحقها مئات ال ـقــرارات الدولية
واألممية ،وبني هذا وذاك تتقدم اإلدارة
األمـ ـي ــركـ ـي ــة بـ ـقـ ـي ــادة ال ــرئـ ـي ــس دون ــال ــد
ترامب لتأتي على ما تبقى من فلسطني
الـتــاريـخـيــة وتـخـتـصــر عـمــر الـنـكـبــة في
فـلـسـطــن ال ـج ــدي ــدة بـمـقــايـيــس ت ـت ــواءم
بأبعد ما كانت تريد إسرائيل.
على وقع سبعة عقود بالتمام والكمال
يـسـتـفـيــق الـفـلـسـطـيـنـيــون ع ـلــى وص ــول
حامال
الرئيس األميركي دونالد ترامب
ً
خطة صفقة ال ـقــرن ،منهيًا بــذلــك كــل ما
ك ــان م ــن ق ـ ــرارات وات ـفــاق ـيــات ،وإذا كــان
الفلسطينيون أو بعضهم شــركــاء في
اتفاق أوسلو عام  1993فإن خطة ترامب
تـسـتـثـنــي م ـشــارك ـت ـهــم أو إش ــراك ـه ــم أو
إطالعهم على ما يحدث ،رغم أنه يحدث
عـلــى حـســابـهــم وعـلــى حـســاب فلسطني
التاريخية .لم يكن األمر مجرد خطة أو

ـا مقترحًا أو تسريبًا
خــارطــة تحمل حـ ً
قد ُيقرأ كما لو كان بالون اختبار ،لكنها
بــدت كفرض وقــائــع على األرض دخلت
حيز التنفيذ في السادس من ديسمبر/
كــانــون األول املــاضــي عندما أقــر ترامب
بـ ـنـ ـق ــل الـ ـ ـسـ ـ ـف ـ ــارة األم ـ ـيـ ــرك ـ ـيـ ــة ل ـل ـق ــدس
وإعـ ــان ـ ـهـ ــا ع ــاصـ ـم ــة لـ ــدولـ ــة إس ــرائـ ـي ــل
وبــالـتــالــي إنـهــائــه عمليًا ملــا كــان يعرف
بحل الدولتني.
قدم الوثيقة املسربة فلسطني الجديدة
ُت ّ
على ّأنها الدولة التي تجمع بني الضفة
ال ـغ ــرب ـي ــة وقـ ـط ــاع غ ـ ــزة ،ع ـل ــى أن ت ـكــون
مـنــزوعــة الـســاح وبـعــدد مـحــدود لقوى
األمن ألغراض حفظ األمن الداخلي ليس
أك ـث ــرّ .أمـ ــا ف ــي م ــا يـتـعـلــق بــاملـلــف األه ــم
ّ
تنص على
وهو ملف القدس ،فالصفقة
املقدسة لبلدية االحتالل
إخضاع املدينة ّ
مع إعطاء الفلسطينيني دورًا في تولي

إن ما يحاك اآلن يفضي إلى ما
معناه أن على الفلسطينيين التوقف
عن الممارسة والفكر والنضال والقبول
باألمر الواقع

التفكير الجديد
فلسطني الجديدة ال تختصر فلسطني التاريخية في أراضي الضفة وغزة فقط ،لكنها تحول
القضية الفلسطينية بمجملها إلى مجرد قضية إنسانية وللدقة قضية مساعدات وإعانات،
وهو تحول مرتبط وقائم بمعادلة إخــراج املقاومة من الحسابات وربما رفع تكلفتها في
أوســاط حاضنتها الشعبية لتمرر روايــة أن واح ـدًا وسبعني عامًا من عمر النكبة املــازم
للنضال قد أفضى إلى ما تطرحه الوثيقة املسربة ،وبالتالي ال
جــدوى ،وهذا استهداف خطير للوعي الفلسطيني .حدث األمر
عندما خرجت املقاومة الفلسطينية من لبنان عام  ،1982حينها
تـبـلــورت متغيرات جــديــدة دفـعــت بــوزيــر الـخــارجـيــة األميركية
آنـ ـ ــذاك «جـ ـ ــورج ش ــول ـت ــس» إلـ ــى طـ ــرح ش ـع ــار تـحـســن ش ــروط
الفلسطينيني ،أي أن القضية الفلسطينية باتت قضية تحسني
ظ ــروف الفلسطينيني وليس قضية وطنية قومية .واآلن يــراد
للفلسطينيني التفكير بطريقة جديدة أو كما كان يقول إدوارد
سعيد (الصورة) التفكير الجديد ،أي أن على الفلسطينيني أن
يقدموا تفكيرًا جديدًا في صراعهم مع إسرائيل.

قضية التعليم ،فــي حــن ُغـ ّـيـبــت قضية
تأت الوثيقة
الالجئني بشكل كامل ،ولم ِ
على ذكرها.
ت ـح ـتــوي الــوث ـي ـقــة مـجـمــوعــة ب ـن ــود .في
«أوال :االتفاق» يأتي
البند األول املسمى
ً
ال ـنــص ال ـتــالــي «ت ـق ــام دول ــة فلسطينية
يطلق عليها «فلسطني الـجــديــدة» على
أراضــي الضفة الغربية وقطاع غــزة من
دون املستوطنات اليهودية القائمة» .لم
تتوقف غالبية ال ـق ــراءات الـتــي تناولت
الــوثـيـقــة وعـلـقــت عـلـيـهــا عـنــد مصطلح
أراضي الضفة الغربية ليبقى املصطلح
فضفاضًا هالميًا ليعاد ذات السيناريو
ـأراض فـلـسـطـيـنـيــة م ــن دون
امل ـت ـع ـلــق ب ـ ـ ـ ٍ
تـعــريــف لكنها هـنــا بـعــد  71عــامــا على
الـنـكـبــة ل ــم تـعــد أراضـ ــي فلسطينية بل
باتت أراضي الضفة الغربية.
يخلص املشهد اآلن بعد هذه السنني من
عمر النكبة الفلسطينية بكل متغيراته
ون ـض ــاالت ــه وتـضـحـيــاتــه إل ــى اخـتـصــار
ف ـل ـس ـط ــن الـ ـت ــاريـ ـخـ ـي ــة إل ـ ـ ــى ف ـل ـس ـطــن
الجديدة ،وقــد ابتلعت إسرائيل األرض
وتسعى اآلن إلى ترويض الوعي ،عندما
وقـ ـع ــت ن ـك ـب ــة ف ـل ـس ـطــن ك ـ ــان ال ـت ـعــويــل
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـنــي ع ـل ــى األنـ ـظـ ـم ــة ال ـعــرب ـيــة
لـتـحــريــر فلسطني واس ـت ــرداد أراضـيـهــا
التاريخية ثم انتهى األمر بنكسة أنهت
أراض فلسطينية
م ــا ك ــان مـتـبـقـيــا م ــن
ٍ
ب ــل وعــرب ـيــة ،وب ــات ــت إســرائ ـيــل تسيطر
فعليًا على غالبية األرض الفلسطينية
التاريخية.
إن مكمن مــا يـحــدث اآلن ويتشكل ليس
خـ ـط ــورت ــه فـ ــي ال ـس ـي ـط ــرة ع ـل ــى األرض
واالستيالء عليها ،هناك ما هو أخطر،
وفلسطني الجديدة ليس مجرد مصطلح
يتم تمريره في وثيقة وزارة الخارجية
اإلس ــرائ ـي ـل ـي ــة كـ ـمـ ـش ــروع أو كـ ـح ــل ،ألن
ـوال ،ه ــي تــرفــض
إس ــرائ ـي ــل ال ت ـق ــدم حـ ـل ـ ً
ال ـح ـل ــول ،فـلـسـطــن ال ـج ــدي ــدة تستهدف

من تظاهرة إلحياء ذكرى النكبة في رام اهلل (عصام ريماوي/األناضول)

الوعي ،واالستيالء على األرض ال يعني
إن ـه ــاء وان ـت ـهــاء ال ـحــق فـيـهــا لـكــن تسلل
الـتــرويــض للفكر ولـلــوعــي الفلسطيني
ه ــو مـكـمــن ال ـخ ـطــر ،خــاصــة إذا م ــا بــات
الـ ـبـ ـع ــض ي ـت ـب ـن ــى م ـص ـط ـل ــح ف ـل ـس ـطــن
الجديدة ويروج له كأمر واقع ال مفر منه.
فلسطني الجديدة ال تختصر فلسطني
التاريخية فــي أراض ــي الضفة الغربية
وقـ ـ ـ ـط ـ ـ ــاع غ ـ ـ ـ ــزة ف ـ ـ ـقـ ـ ــط ،لـ ـكـ ـنـ ـه ــا تـ ـح ــول
ال ـق ـض ـيــة الـفـلـسـطـيـنـيــة بـمـجـمـلـهــا إلــى
م ـجــرد قـضـيــة إنـســانـيــة ول ـلــدقــة قضية

مساعدات وإعانات ،وهو تحول مرتبط
وق ــائ ــم ب ـم ـع ــادل ــة إخ ـ ــراج املـ ـق ــاوم ــة مــن
ال ـح ـس ــاب ــات وربـ ـم ــا رفـ ــع تـكـلـفـتـهــا فــي
أوس ـ ـ ــاط حــاض ـن ـت ـهــا ال ـش ـع ـب ـيــة ل ـت ـمــرر
روايــة أن واحـدًا وسبعني عامًا من عمر
النكبة املالزم للنضال قد أفضى إلى ما
تـطــرحــه الــوثـيـقــة املـســربــة ،وبــالـتــالــي ال
جــدوى ،وهــذا استهداف خطير للوعي
الفلسطيني.
حـ ــدث األمـ ـ ــر ع ـن ــدم ــا خ ــرج ــت امل ـق ــاوم ــة
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــة مـ ــن ل ـب ـن ــان ع ـ ــام ،1982

حينها تبلورت متغيرات جديدة دفعت
بـ ــوزيـ ــر الـ ـخ ــارجـ ـي ــة األمـ ـي ــركـ ـي ــة آن ـ ــذاك
«جـ ـ ـ ــورج ش ــولـ ـت ــس» إل ـ ــى ط ـ ــرح ش ـعــار
تـحـســن شـ ــروط الـفـلـسـطـيـنـيــن ،أي أن
ال ـق ـض ـي ــة ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــة ب ــات ــت قـضـيــة
تـحـســن ظـ ــروف الـفـلـسـطـيـنـيــن ولـيــس
قضية وطنية قومية.
واآلن ي ـ ـ ــراد ل ـل ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــن ال ـت ـف ـك ـيــر
بطريقة جديدة أو كما كان يقول إدوارد
س ـع ـيــد ال ـت ـف ـك ـيــر الـ ـج ــدي ــد ،أي أن عـلــى
الفلسطينيني أن يقدموا تفكيرًا جديدًا

في صراعهم مع إسرائيل .إن ما يحاك
اآلن ويدار يفضي إلى ما معناه أن على
الـفـلـسـطـيـنـيــن ال ـت ــوق ــف ع ــن امل ـمــارســة
وال ـف ـكــر وال ـن ـضــال وامل ـق ــاوم ــة والـقـبــول
ب ــاألم ــر ال ـ ــواق ـ ــع ،واأله ـ ـ ــم ن ـ ــزع ال ـطــابــع
الـ ـتـ ـح ــرري ع ــن ال ـق ـض ـيــة الـفـلـسـطـيـنـيــة
وتحويلها إلى محض قضية إنسانية.
ليست الخطورة اآلن بعد  71عامًا في
ضياع فلسطني التاريخية ،لكن مكمن
ال ـ ـخ ـ ـطـ ــورة فـ ــي مـ ــا بـ ـ ــات يـ ـط ــرح كـفـكــر
ظــاهــره اسـتـبــدال املـقــاومــة واسـتـحــداث

م ـ ـ ـشـ ـ ــروع وطـ ـ ـن ـ ــي ف ـل ـس ـط ـي ـن ــي ج ــدي ــد
ب ـم ـق ــاي ـي ــس جـ ــديـ ــدة ت ـق ـب ــل ب ــإس ــرائ ـي ــل
وتقبل بما تقدمه واشنطن وتفرضه.
اآلن وبـعــد  71عــامــا عـلــى نكبة فلسطني
التاريخية نصل إلــى فلسطني الجديدة،
ال ك ـم ـح ـص ـلــة ل ــاس ـت ـي ــاء ع ـل ــى األرض
الـفـلـسـطـيـنـيــة ل ـك ــن ك ـم ـش ــروع ومـخـطــط
وكصفقة تستهدف االستيالء على الوعي
الفلسطيني وتسلبه إرادت ــه كما سلبت
أرض ـ ـ ــه .وت ـخ ـت ـصــر ف ـل ـس ـطــن ف ــي بـعــض
أراضي الضفة الغربية وقطاع غزة.

فلسطين

مصطلح تصفية القضية
حيّان جابر

للوهلة األول ــى قــد يـنــدفــع الـعــديــد مــن الفلسطينيني وأن ـصــارهــم نـحــو التغني
بتسمية فلسطني الـجــديــدة ،وقــد يطلقون الـعـنــان ألحــامـهــم وتمنياتهم التي
يــأم ـلــون حــدوث ـهــا فــي فلسطني ال ـجــديــدة ،مــن ع ــودة جـمـيــع أبـنــائـهــا الــاجـئــن
واملهجرين قسرًا بعد غياب طويل يناهز واحــدا وسبعني عاما في الكثير من
الـحــاالت إلــى املــدن الحديثة ذات األبنية والـعـمــارات الشاهقة والـفــارهــة ،حسنة
املظهر والتنظيم ،مــرورا بالشوارع النظيفة والعريضة القادرة على استيعاب
ذروة وازدحاما ،إلى قطاعات الخدمات
الحركة املرورية حتى في أشد األوقــات
ً
والصحة والتعليم املـتـطــورة واملكتملة ،الـتــي تلبي جميع احتياجات العصر
واملجتمع ،وليس انتهاء بالنظام العام ،والدستور ،والقانون املدني ،وحيوية
املجتمع املــدنــي ونضوجه وتماسكه ،ودوره املــركــزي فــي إدارة البلد وصناعة
املستقبل .وهو ما يفترض أن يعبر عنه مصطلح تجديد فلسطني وفق مفهوم
التحديث والتجديد التاريخي واللغوي،
إذ ينطلق تجديد اللغة أو التعليم والثقافة أو السياسة والعمران وبناء املدن
مــن البنية القديمة كــامـتــداد لها ق ــادر على الـتــواصــل والـتـفــاعــل مــع الحضارة
اإلنسانية السائدة في العصر الراهن ومستجداته ،لذا ال بد أن يتضمن القديم
في الجديد من دون إلغائه وشطبه كليًا وفق ظروفه املوضوعية وقدرته على
التغيير والتطوير ،وقد يفرض ذلك الحاجة إلى بناء مواز وجديد منفصل إداريًا
وتنظيميًا ،كما حدث ويحدث عند إنشاء بعض املدن املحدثة ،أو عبر التطوير
واإلضافة النوعية كما يحدث سياسيا وثقافيا وعلميا غالبا .لكن وبقدرة قادر
يظهر أن للرئيس األميركي مفهومًا مختلفًا عــن هــذا التوصيف أو املصطلح،
أو باألصح يبدو أنه ال يدرك قيمة اللغة وكيفية استخدامها ،أو ربما ال يكترث
بذلك ،تماما كما ال يكترث بالتوازن البيئي ،والقيم اإلنسانية العادلة ،والحقوق،
واملساواة بني البشر ،وبالثقافة والحضارة والعلم ،في مقابل اهتمامه وتركيزه
الــوحـيــد واألوح ــد على امل ــال ،وال ـقــدرة على ش ــراء ضـعــاف الـنـفــوس بــه ،وكيفية
تسخيره مــن أجــل جني املــزيــد منه بــأي طريقة ووسـيـلــة ممكنة ،دون اهتمام
بتبعات هذه املمارسات الفاسدة واملصلحية على سائر سكان الكوكب.
إذ تتضح ح ــدود استراتيجية الــرئـيــس األمـيــركــي لـحــل القضية الفلسطينية
املعروفة بصفقة الـقــرن مــن خــال تصريحاته وممارساته بما يخص القضية
الـفـلـسـطـيـنـيــة ،ح ـتــى وإن تـجــاهـلـنــا ال ـت ـســري ـبــات ال ـص ـحــاف ـيــة حـ ــول الـصـفـقــة،
وخصوصا مــا قامت بنشره مــؤخــرا صحيفة «يسرائيل هـيــوم» العبرية ،التي
تحدثت عن توقيع اتفاق ثالثي بني «إسرائيل» ومنظمة التحرير الفلسطينية
وحماس من أجــل إقامة دولــة فلسطينية تحت اســم « فلسطني الجديدة» على
أراض ــي الضفة الغربية وقـطــاع غــزة دون املستوطنات الـيـهــوديــة الـقــائـمــة .وال
يـحـتــاج إل ــى أي مــراقــب لـلــوضــع الفلسطيني وال ــدول ــي إل ــى الكثير مــن التمعن
والتدقيق حتى يتمكن من تكوين تصور شبه كامل عن فحوى الصفقة املزعومة
قبل نشر هذه التسريبات الصحافية ،والدخول في مهاترات حول التسليم بها
مرجعا حقيقيا عن الصفقة حتى إعالنها الرسمي.
فقد أعلن ترامب بنود الصفقة الحقيقية سياسيا وعمليا منذ مدة طويلة ،أي حني
قرر نقل السفارة األميركية إلى القدس ،واالعتراف بسيادة االحتالل على املدينة،
ومــن خــال إص ــراره على تقويض عمل منظمة األونـ ــروا ومحاصرتها بهدف
إغالقها وطــوي صفحة الالجئني الفلسطينيني وحق العودة إجماال .وبالتالي
فهي صفقة تجسد االحتالل وممارساته االستيطانية وعمليات التطهير العرقي
التي مارسها منذ واحد وسبعني عاما؛ واملستمرة حتى اللحظة .بل يمكن اعتبار
استراتيجية الرئيس األميركي تجاه فلسطني والفلسطينيني تطهيرًا عرقيًا،
وفق أحد تعريفات التطهير العرقي في موسوعة هاتشينسون ،والذي يقول «إن
القيادة السياسية تخول السلطة العسكرية تنفيذ التطهير العرقي من دون أن
تزودها ،بالضرورة ،بخطط منهجية أو تصدر لها تعليمات صريحة ،لكنها ال
مجاال للشك فيما يتعلق بالهدف الشامل والنهائي» .فالصفقة الترامبية
تترك
ً
تنطلق من تكريس االحتالل واملستوطنات غير الشرعية وفق القانون الدولي
الــذي صاغ بنوده حلفاء االحتالل أنفسهم ،بل وتشرعن تمددها ونموها ،كما
تكرس القوانني واملمارسات «اإلسرائيلية» التي تطرد وتهجر وتحاصر عرب
الداخل ،والفلسطينيني املقيمني داخل مدينة القدس والبلدات واألحياء التابعة
ـا عــن اسـتـهــدافـهــا إل ـغــاء حــق ال ـع ــودة ،وه ــو مــا يمثل التشريع
لـهــا ال ـيــوم ،فـضـ ً
السياسي لجميع ممارسات العصابات الصهيونية التي هجرت الفلسطينيني
وطردتهم بالقوة العسكرية وبوسائل أخرى سياسية وإعالمية حتى اآلن.
وعليه يغدو شعار أو مصطلح «فلسطني الجديدة» تعبيرًا سياسيًا عن طرد
الـفـلـسـطـيـنـيــن وعــزل ـهــم ض ـمــن كــان ـتــونــات ضـعـيـفــة وم ـح ــاص ــرة م ــن االح ـت ــال
ومستوطنيه حتى إشعار آخر؛ قد يتيح في حينه لالحتالل تصفية أو طرد جميع
الفلسطينيني قسريًا خــارج أراض ــي فلسطني التاريخية ،بــالـتــوازي مــع تثبيت
نتائج عمليات التطهير العرقي املذكورة سلفًا والتي أدت إلى تهجير قرابة 800
ألف فلسطيني من أصل  1,4مليون فلسطيني كانوا يقيمون داخل فلسطني في
عام  ،1948والذين أصبحوا اليوم قرابة الـ  6ماليني الجئ مسجل لدى األونروا
فقط ،في حني تقدر بعض املراكز اإلحصائية والبحثية أعــداد مجمل الالجئني
الفلسطينيني داخل فلسطني التاريخية وخارجها؛ من املسجلني وغير املسجلني
لدى األونــروا بحدود  8,5ماليني الجئ .وبالتالي فإن فلسطني ترامب الجديدة
هي مسوغ سياسي يشرعن شطب فلسطني التاريخية وتصفية الفلسطينيني
أو طــردهــم قـسـرًا بالحد األدن ــى ،وإح ــال جماعات استيطانية يهودية عوضًا
عـنـهــا ،وتـشـيـيــد دول ــة لـهــم تـحــت مـسـمــى دول ــة «إس ــرائ ـي ــل» .طـبـعــا ل ــن ينخدع
الشعب الفلسطيني بأكاذيب ترامب ،كما لن تغريه مشاريعه الزائفة والخادعة
التي يعتزم إطالقها بأموال عربية وخليجية تحديدا ،ولــن تنطلي عليه لعبة
املصطلحات البراقة من قبيل «دولة فلسطني الجديدة» ،حتى لو أذعنت القيادة
الفلسطينية في الضفة أو غزة للضغوط األميركية والخارجية .ألننا أمام شعب
حر ومناضل وواع ،خبر جميع الحيل واملكائد السياسية منذ وعد بلفور وحتى
ٍ
صفقة القرن املزعومة ،مرورًا بخديعة السالم الفلسطيني  -اإلسرائيلي «أوسلو»
وتبعاتها ،وتمكن من حفظ تراثه الثقافي واإلنساني والنضالي حتى في أحلك
ال ـظــروف واألوقـ ــات ،ورغ ــم تـعــدد الطعنات ال ـغــادرة الـتــي استهدفته على طول
الطريق ،من أنظمة وحكومات تدعي صداقته قبل املجاهرين بعدائه.

«صفقة القرن» من وحي مشاريع إسرائيلية
دأبت حكومات اليسار حتى
عام  ،1977ومن بعده
اليمين ،ومن ثم اليسار حتى
تسلم بنيامين نتنياهو عام
 1996رئاسة الوزراء ،على
وضع الخطط الخاصة
بالضفة الغربية خاصة في
جانبها االستيطاني ،وهي وإن
اختلفت في هوية الحكومة
والجهة القائمة عليها ،إال
أنها تتفق في ناظم أساسي
وهو السيطرة على الضفة
الغربية استيطانيًا وأمنيًا

أنس عبد الرحمن

تستند خطة فلسطني الجديدة ،حسب
التصور األميركي الــذي هو في الواقع
إم ـ ـ ـ ــاء م ـ ــن الـ ـيـ ـم ــن الـ ـصـ ـهـ ـي ــون ــي فــي
إس ــرائ ـي ــل ف ــي م ــا بـ ــات ي ـع ــرف بـصـفـقــة
القرن ،إلى الواقع الذي فرضه االحتالل
خ ـ ــال الـ ـعـ ـق ــود امل ــاضـ ـي ــة ،وه ـ ــي بــذلــك
تنطلق مــن الـحـقــائــق عـلــى األرض عبر
سلسلة طويلة مــن اإلج ــراء ات العملية
ال ـت ــي ه ـنــدس ـهــا االح ـ ـتـ ــال ف ــي الـضـفــة
الـ ـغ ــربـ ـي ــة وال ـ ـ ـقـ ـ ــدس ،ك ـ ــل خـ ـط ــة ك ــان ــت
ت ـن ـب ـنــي ع ـل ــى ال ـخ ـط ــة الـ ـت ــي س ـب ـق ـت ـهــا،
واإلجـ ـ ـ ـ ــراء ات ت ــأت ــي م ـك ـم ـلــة مل ــا قـبـلـهــا،
وقـ ـ ــد بـ ــرعـ ــت إسـ ــرائ ـ ـيـ ــل ت ــاريـ ـخـ ـي ــا فــي
التخطيط ووضــع االستراتيجيات في
كــافــة امل ـج ــاالت األم ـن ـيــة واالق ـت ـصــاديــة
والـ ـسـ ـي ــاسـ ـي ــة ،وال ي ـ ـخـ ــرج ال ـت ـع ــاط ــي
اإلس ــرائ ـي ـل ــي م ــع ج ــوان ــب الـ ـص ــراع عن
ه ــذه ال ـقــاعــدة ،فـكــانــت الـضـفــة الـغــربـيــة
وال ـقــدس بـعــد ح ــرب ع ــام  1967مـحــورا
أســاس ـيــا ف ــي ال ـن ـقــاشــات ل ــدى صــانـعــي

الـقــرار ،وأولــت الحكومات اإلسرائيلية
املـتـعــاقـبــة ب ـغــض ال ـن ـظــر ع ــن هــويـتـهــا،
اهـ ـتـ ـم ــام ــا ب ــالـ ـغ ــا ب ـم ـس ـت ـق ـب ــل ال ـض ـف ــة
الغربية مــن منظور مصالح إسرائيل
االستراتيجية وكيفية السيطرة عليها
بـمـعــزل عــن مـســار الـتـســويــة ال ــذي أفــرز
اتـ ـف ــاق أوس ـ ـلـ ــو ،ومـ ـف ــاوض ــات ال ـس ــام
وال ـس ـعــي نـحــو تـحـقـيــق حــل الــدول ـتــن.
لـقــد دأب ــت حـكــومــات الـيـســار حـتــى عــام
 ،1977ومـ ـ ــن بـ ـع ــده الـ ـيـ ـم ــن ،وم ـ ــن ثــم
اليسار حتى تسلم بنيامني نتنياهو
عــام  1996رئــاســة الـ ــوزراء ،عـلــى وضــع
ال ـخ ـط ــط الـ ـخ ــاص ــة ب ــال ـض ـف ــة ال ـغــرب ـيــة
خـ ــاصـ ــة ف ـ ــي ج ــان ـب ـه ــا االسـ ـتـ ـيـ ـط ــان ــي،
وهــي وإن اختلفت فــي هوية الحكومة
وال ـج ـه ــة ال ـق ــائ ـم ــة ع ـل ـي ـهــا أو ال ـس ـيــاق
الزمني.
إال أن ـهــا تـتـفــق ف ــي ن ــاظ ــم أس ــاس ــي وهــو
السيطرة على الضفة الغربية استيطانيًا
وأمنيًا ،وتحديد التواجد الديموغرافي
الفلسطيني فــي أضـيــق بـقـعــة جغرافية
ممكنة .ومن أبرز هذه املخططات:

مشروع ألون

يعتبر م ـشــروع أل ــون مــن أه ــم املـشــاريــع
ال ـت ــي ط ــرح ــت وق ــدم ــت رؤي ـ ــة لـلـحــل مع
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــن مـ ــع م ــرك ــزي ــة املـ ـش ــروع
االس ـت ـي ـطــانــي ف ــي ج ــوه ــر الـ ــرؤيـ ــة ،أعــد
املـ ـ ـ ـش ـ ـ ــروع يـ ـ ـغ ـ ــال ألـ ـ ـ ـ ــون وزيـ ـ ـ ـ ــر ال ـ ـعـ ــدل
ال ـص ـه ـي ــون ــي بـ ـع ــد حـ ـ ــرب عـ ـ ــام 1967م
م ـ ـبـ ــاشـ ــرة ف ـ ــي س ـ ـيـ ــاق ت ــرسـ ـي ــخ وض ــع
إس ــرائـ ـي ــل االحـ ـت ــال ــي ،وخـ ـل ــق حـقــائــق
ع ـلــى األرض ب ـمــا يـنـسـجــم م ــع ال ــرؤي ــة
االمـنـيــة بـعـيــدة املـ ــدى ،وه ــدف املـشــروع
إل ـ ـ ــى ت ـح ـق ـي ــق ث ـ ـ ــاث اسـ ـت ــراتـ ـيـ ـجـ ـي ــات؛
ت ـض ـي ـي ــق م ـ ـجـ ــال خ ـ ـ ـيـ ـ ــارات ال ـت ـس ــوي ــة
امل ـ ـتـ ــاحـ ــة ،وضـ ـ ـم ـ ــان امل ـ ـ ـحـ ـ ــاور األم ـن ـي ــة
م ــع ال ـج ــوار ال ـعــربــي إلس ــرائ ـي ــل ،وخـلــق
تــواجــد استيطاني يصب فــي املحصلة
باملشروع الصهيوني ككل ،ويؤكد ألون
على ضــرورة تجنب مناطق ذات كثافة
س ـكــان ـيــة ف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــة ،وحـ ـ ــدد مـنــاطــق
ف ــي ال ـض ـف ــة وال ـ ـقـ ــدس ب ـع ـي ـن ـهــا إلق ــام ــة
م ـس ـت ــوط ـن ــات وقـ ــواعـ ــد ع ـس ـك ــري ــة وف ــق
متطلبات األمن فيها.

واسـتـنــد م ـشــروع أي ـلــون إل ــى الـخـطــوات
التالية:
¶ ت ـج ـن ــب ض ـ ــم ال ـ ـس ـ ـكـ ــان الـ ـ ـع ـ ــرب إل ــى
إس ــرائ ـي ــل ب ـق ــدر اإلمـ ـك ــان ح ـتــى ل ــو أدى
ذلك إلى خيار التهجير الفلسطيني عام
1948م ملراعاة االعتبارات الديموغرافية.
¶ إقامة حكم ذاتي فلسطيني في الضفة
الغربية في املناطق التي لن تنضم إلى
«إسرائيل».
¶ تحديد الحدود الشرقية للكيان بنهر
األردن وخـ ــط ي ـق ـطــع ال ـب ـح ــر امل ـي ــت مــن
منتصفه مع األردن.
¶ ض ــم امل ـن ــاط ــق ف ــي غـ ــور ن ـهــر األردن
والبحر امليت بعرض عــدة كيلومترات
ح ـتــى  15كـيـلــومـتـرًا وإق ــام ــة مـجـمــوعــة
مــن املـسـتــوطـنــات ،مــع إقــامــة تجمعات
استيطانية في الضفة الشرقية.
ً
ووفــقــا لـهــذا املخطط حتى عــام 1977م
أي خ ـ ــال ع ـش ــر س ـ ـنـ ــوات تـ ــم بـ ـن ــاء 34
مستوطنة  12منها في مدينة القدس،
أول هــذه املستوطنات كـفــار عتصيون
عام 1967م.

مشروع دروبلس لالستيطان في
الضفة الغربية 1978

أعـ ــد م ـت ـت ـيــاهــو دروب ـ ـلـ ــس رئ ـي ــس دائـ ــرة
االس ـت ـي ـط ــان ف ــي امل ـن ـظ ـمــة الـصـهـيــونـيــة
الـعــاملـيــة مـخـطـطــا اسـتـيـطــانـيــا تـطــويــريــا
ع ـ ـ ــام  1978بـ ـم ــا ي ـ ُن ـس ـج ــم م ـ ــع ح ـق ــائ ــق
االسـتـيـطــان ال ــذي ش ــرع بــه مـبــاشــرة بعد
ع ــام  ،1967ه ــدف املـخـطــط إل ــى إقــامــة 70
مجمعا استيطانيا فــي الضفة الغربية
بـ ــن األعـ ـ ـ ـ ــوام  1979و 1993بـ ـمـ ـع ــدل 5
تجمعات استيطانية فــي الـعــام ،وزيــادة

يعتبر مشروع ألون من أهم
المشاريع التي طرحت رؤية
للحل مع مركزية للمشروع
االستيطاني

عــدد املستوطنني  100ألــف آخرين حتى
ع ــام  ،1986و 800أل ــف حـتــى ع ــام ،2010
وحـســب مــا ورد فــي مـبــادئ املخطط فإن
«االستيطان في أرض إسرائيل حق أصيل
لليهود ،وضمانة طويلة املــدى» ،ويشير
امل ـخ ـط ــط إل ـ ــى أن ت ــوزي ــع امل ـس ـتــوط ـنــات
يـجــب أن ال يـكـتـفــي بـمـحـيــط التجمعات
الفلسطينية ،بل في داخلها أيضًا ،ويجب
تجميع املستوطنات فــي كتل مترابطة،
بشبكة وبنية تحتية كاملة.
مشاريع شارون االستيطانية

تبنى وزير الزراعة في حكومة الليكود
ع ـ ــام  1978م ـ ـشـ ــروع الـ ـعـ ـم ــود ال ـف ـق ــري
االسـتـيـطــانــي املـ ــزدوج ،وه ــو ع ـبــارة عن
إقامة عمودين فقريني من املستوطنات
فــي فلسطني خــال عـقــديــن ،يمتد األول
ع ـل ــى ط ـ ــول ال ـس ـه ــل ال ـس ــاح ـل ــي ،بـيـنـمــا
يـ ــوازيـ ــه ال ـث ــان ــي ل ـي ـم ـتــد م ــن مــرت ـف ـعــات
الجوالن في الشمال ،حتى شرم الشيخ
على البحر األحمر ،وربط عمود السهل
الساحلي وعمود األغوار بسلسلة افقية

من املستوطنات ،وبذلك ستكون الضفة
الغربية وســط هذين العمودين كجيب
عربي محاط باملستوطنات اإلسرائيلية.
وخـ ـ ــال ت ــول ــي ش ـ ـ ــارون م ـن ـصــب وزيـ ــر
املــالـيــة فــي حكومة شامير سنة ،1990
ش ــرع ف ــي تـطـبـيــق م ـش ــروع استيطاني
جديد باسم «النجوم السبعة» ،ويهدف
إلـ ـ ـ ــى إقـ ـ ــامـ ـ ــة سـ ـلـ ـسـ ـل ــة م ـ ـتـ ــواص ـ ـلـ ــة مــن
املستوطنات على امتداد خط الرابع من
حــزيــران  ،1967ويـهــدف املـشــروع أيضًا
إل ــى إقــامــة ثــاثــة مــراكــز مدينية كبيرة
فــي الضفة الغربية :األول على مداخل
الـقــدس ،والـثــانــي قــرب الخليل مــن أجل
دع ــم مستوطنة كــريــات أرب ــع ،والـثــالــث
ف ــي امل ـث ـلــث ال ـش ـمــالــي لـلـضـفــة الـغــربـيــة
م ــن أج ــل الـفـصــل بـنــي س ـكــان األراض ــي
املحتلة عام  1967وسكان األراضي التي
احتلت عام 1948
النص الكامل
على الموقع األلكتروني

اإلبقاء على
المستوطنات
أساس
المشاريع
اإلسرائيلية
(غالي تيبون/
فرانس برس)

فلسطين
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قراءة في دالالت الوثيقة المسربة
إذا كان وعد بلفور قد أعطى
لليهود حقًا في فلسطين
ووطنًا قوميًا ،إال أنه أبقى
للفلسطينيين بعض الحق في
أرضهم ،فإن الوثيقة التي
سربتها صحيفة إسرائيل اليوم
ُتنهي ذاك الحق الذي تركه
وعد بلفور
ثابت العمور

ت ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــددت الـ ـ ـ ـ ـ ــروايـ ـ ـ ـ ـ ــات والـ ـ ـتـ ـ ـس ـ ــريـ ـ ـب ـ ــات
وامل ـق ـت ــرح ــات لـخـطــة ال ـس ــام األم ـيــرك ـيــة،
والـ ـت ــي ت ـخ ـت ـصــر ف ــي م ــا ب ـ ــات يـ ـع ــرف ب ـ
«ص ـف ـقــة الـ ـق ــرن» ،ل ـكــن ال ـت ـســريــب األخ ـيــر
واأله ـ ـ ـ ــم جـ ـ ــاء فـ ــي مـ ــا نـ ـش ــرت ــه صـحـيـفــة
«إســرائـيــل ال ـيــوم» ووصـفـتــه بــأنــه وثيقة
س ــري ــة ي ـتــم ت ــداول ـه ــا ف ــي أوسـ ـ ــاط وزارة
الخارجية اإلسرائيلية ،ومصدر األهمية
ث ــاث ــة أم ـ ــور ،األول نـسـبـتـهــا إل ــى وزارة
الـخــارجـيــة اإلســرائـيـلـيــة وص ــدوره ــا عن
صحيفة إســرائـيـلـيــة ،وتـحــديـدًا صحيفة
«إسرائيل اليوم» ،األمر الثاني التوقيت،
أي أنها جــاءت عقب انتهاء االنتخابات
اإلسرائيلية وبــدايــة شهر رمـضــان ،وهو
أمر يلتقي مع التصريحات التي قالت إن
اإلعــان عن صفقة القرن رسميًا سيكون
ع ـقــب ان ـت ـهــاء االن ـت ـخ ــاب ــات اإلســرائـيـلـيــة
ثـ ــم ع ـ ــادت وقـ ــالـ ــت إن اإلعـ ـ ـ ــان س ـي ـكــون
بـعــد انـتـهــاء شـهــر رم ـضــان ،مــا يعني أن
ال ـت ـس ــري ــب ق ــد ي ـك ــون ت ـم ـه ـي ـدًا م ـق ـصــودًا
لإلعالن الرسمي عن مالمح صفقة القرن
بعد انـتـهــاء شهر رم ـضــان ،األم ــر الثالث
حجم البنود واإليضاحات والتفصيالت
التي احتوتها الوثيقة املسربة.
جـ ـ ـ ـ ــاءت فـ ـ ــي الـ ــوث ـ ـي ـ ـقـ ــة الـ ـ ـت ـ ــي ن ـش ــرت ـه ــا
«إسرائيل اليوم» مجموعة بنود تقتضي
ً
التوقف عندها وعند دالالتـهــا ،أوال بند
( )1ب ـع ـنــوان االت ـف ــاق وج ــاء ف ـيــهُ :
«يــوقــع
ات ـ ـفـ ــاق ث ــاث ــي بـ ــن إس ــرائـ ـي ــل وم ـن ـظ ـمــة
الـتـحــريــر الفلسطينية وح ـم ــاس ،وتـقــام
بموجبه دولة فلسطينية تدعى فلسطني
ال ـج ــدي ــدة» .ن ـجــد ه ـنــا أن الــوث ـي ـقــة تــذكــر
ح ـمــاس ك ـطـ ُـرف فــي االت ـف ــاق ،لـكـنــه طــرف
ُ
ً
منفصل ،أي ذكرت منفصلة لم تدرج مثال
تحت إطار منظمة ُالتحرير الفلسطينية،
كما أن الوثيقة لم تقل بأن االتفاق سيكون
ب ــن إس ــرائ ـي ــل والـ ـط ــرف الـفـلـسـطـيـنــي أو
الفلسطينيني ،ما يعني أن الوثيقة تتوقع
اس ـت ـمــرار االن ـق ـســام وتـسـتـهــدف إب ـق ــاءه؛
وتـ ـض ــع حـ ـم ــاس فـ ــي م ــواجـ ـه ــة مـنـظـمــة
ال ـت ـح ــري ــر؛ وت ـس ـت ـب ـعــد ب ــاق ــي ال ـف ـصــائــل
خاصة غير املنضوية تحت إطار منظمة
التحرير.
واألهـ ــم فــي كــل مــا سـبــق مــن دالالت ذكــر
حماس كطرف هو املوقف اإلسرائيلي من
االع ـتــراف بـحـمــاس .اإلت ـيــان عـلــى ذكــرهــا
كطرف في الوثيقة يوحي بأنه قد ال يكون
لدى إسرائيل مانع من االعتراف بحماس
وتوقيع اتـفــاق معها واإلق ــرار بها ولها،
لـكــن م ــاذا عــن مــوقــف حـمــاس واعـتــرافـهــا
بإسرائيل وعن كونها طرفًا في االتفاق،
يالحظ هنا أن الوثيقة بذكرها لحماس
كطرف وكأنها تتوقع انسيابية وقبول
حركة حماس باألمر وما يقتضيه ،وهو
أمر نفته الحركة.
أم ــا ذك ــر دول ــة فـلـسـطــن ال ـجــديــدة كــأحــد
مـخــرجــات االت ـفــاق حسب الوثيقة ،وهي
دول ـ ــة ف ــي غـ ــزة وب ـع ــض أراض ـ ــي الـضـفــة
الغربية املحتلة ،فيعني أنه جرت عملية

تصفية القضية الفلسطينية أساس الوثيقة (مجدي فتحي)Getty/

نسف لكل االتفاقيات السابقة ،بما فيها
اتفاق أوسلو وما تبعه من خرائط طرق
ولـ ـق ــاءات ،وتـعـنــي أي ـضــا إل ـغــاء وت ـجــاوز
والقفز عن كل القرارات الدولية واألممية
الصادرة منذ عام  1947وتتعلق بالقضية
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــة ومـ ـك ــون ــاتـ ـه ــا مـ ــن عـ ــودة
الــاجـئــن وال ـق ــدس وال ـس ـيــادة وال ـحــدود
واملياه وغيرها.
إذا كان وعد بلفور قد أعطى لليهود حقًا
فــي فلسطني ووطـنــا قوميًا ،إال أنــه أبقى
للفلسطينيني بعض الـحــق فــي أرضـهــم،
وإذا ك ــان ــت ات ـفــاق ـيــة ســاي ـكــس بـيـكــو قد
قـسـمــت املـنـطـقــة بــن فــرنـســا وبــريـطــانـيــا
وأعـ ــادت تشكيل ح ــدوده ــا ،ف ــإن الوثيقة
ال ـتــي ســربـتـهــا صحيفة إســرائ ـيــل الـيــوم
ُ
تنهي ذاك الحق الــذي تركه وعــد بلفور.
وإن كانت سايكس بيكو أعــادت تشكيل
ال ـ ـحـ ــدود ال ـس ـيــاس ـيــة وال ـج ـغ ــراف ـي ــة ف ــإن
الوثيقة تغير الخارطة البشرية للمنطقة -
ُ
بتوسعة غزة في سيناء  -وتعيد تشكيلها
وف ــق املـنـظــور واملـصـلـحــة اإلســرائـيـلـيــن،
وان كانت بريطانيا بلفور قد أعطت وعدًا
واكتفت بذلك؛ فإن واشنطن ترامب تذهب
أبعد من ذلــك وتلوح بأنها ستعاقب كل
من يرفض الصفقة أو ُيعطلها بل وتأمر
الـ ــدول الـعــربـيــة بــدفــع نـصـيــب األس ــد من
تكلفة تنفيذ الصفقة.
ُ
تـكـلـفــة ت ـمــويــل تـنـفـيــذ الـصـفـقــة ت ـف ــرد له
الوثيقة بند رقم ( )5وتطلق عليه الدول
امل ــان ـح ــة ،وف ـي ــه أن الـ ـ ــدول ال ـت ــي سـتــدعــم

إن هذه الوثيقة تؤسس
لصراع جديد ومختلف
وتعيد تشكيل خارطة
العالقات الدولية

اقتصاديًا تطبيق االتـفــاق هــي الــواليــات
امل ـ ـت ـ ـحـ ــدة واالتـ ـ ـ ـح ـ ـ ــاد األوروب ـ ـ ـ ـ ـ ــي ودول

الخليج املنتجة للنفط ،وتــرصــد ال ــدول
املانحة وفــق الوثيقة ميزانية قدرها 30
م ـل ـيــار دوالر ع ـلــى مـ ــدار خ ـمــس س ـنــوات
ملشاريع قومية لفلسطني الجديدة .البند
ال ـت ــال ــي رقـ ــم ( )6ت ــوزي ــع ال ـح ـصــص بني
الدول املانحة جاء كاآلتي :تدفع الواليات
املتحدة  ،%20واالتحاد األوروبي يتحمل
 ،%10وبــاقــي الـتـكـلـفــة  %70تــدفـعــه دول
الـخـلـيــج املـنـتـجــة لـلـنـفــط ع ـلــى أن يـكــون
الـ ـت ــوزي ــع ب ــن هـ ــذه ال ـ ـ ــدول ت ـب ـعــا لـحـجــم
إنتاجها للنفط!
تحميل الـتـكـلـفــة ب ـنــاء عـلــى حـجــم إنـتــاج

نحو توطين الالجئين

تتكشف املزيد من املخططات األميركية
لتجاوز السلطة الفلسطينية ومحاولة
فرض تصوراتها لقضايا الحل النهائي،
وفي مقدمتها محاولة ّ
طي موضوع
الالجئني وحق العودة .وقال املبعوث
األميركي إلى الشرق األوسط ،جيسون
غرينبالت (الصورة) ،األربعاء املاضي،
في كلمة له خالل جلسة ملجلس األمن
الدولي ،إن بالده مستعدة «إلطالق حوار
مع الحكومات التي تستضيف الالجئني
الفلسطينيني» ،في إشارة واضحة

ال ـن ـفــط ي ـع ـنــي أن ال ـس ـع ــودي ــة ستتحمل
الحصة الكبرى في التكلفة ال في الحصة
الخليجية فقط ولكن في الحصة الكلية
لتنفيذ صفقة القرن ،بما يزيد عن الحصة
الـتــي تقدمها ال ــوالي ــات املـتـحــدة ،الــداللــة
هنا ليست في تحمل السعودية التكلفة
امل ــادي ــة ف ـق ــط ،لـكـنـهــا ت ـص ــور الـسـعــوديــة
ك ــاع ــب ث ــان ــوي ف ــي ب ــاح ــة م ـ ـحـ ــددات مــا
تــريــده واشنطن وهــو العــب ال دور لــه إال
في دفع التكاليف ،داللة أخرى أن الوثيقة
ُ
تنهي عمليًا مــا ظنت السعودية أنــه قد
يضمن لها دورًا إقليميًا مــا فــي املنطقة

إلى سعي الخطة لتوطني الفلسطينيني
الالجئني في أماكن وجودهم وإسقاط
حق العودة.
وأضاف غرينبالت ،في الجلسة التي
تناولت وضع وكالة األمم املتحدة إلغاثة
وتشغيل الجئي فلسطني في الشرق
األدنى أن «أونروا لن تحل الصراع مع
إسرائيل» ،مضيفًا أنه «يجب أن نشرع
في التخطيط لالنتقال من نموذج أونروا
إلى نموذج املجتمع املدني الذي سيتولى
مسؤولية الفلسطينيني».

استئجار أراض في سيناء
وتوطين الالجئين
عـنــدمــا تـقــدمــت ب ـم ـبــادرة س ــام حولتها
فــي قمة بـيــروت عــام  2002إلــى مــا سمته
«امل ـ ـبـ ــادرة ال ـعــرب ـيــة ل ـل ـســام» ورفـضـتـهــا
إسرائيل آنذاك.
وك ــان ــت ال ـس ـعــوديــة تـظــن أن املـ ـب ــادرة قد
تضمن لـهــا مـقـعـدًا فــي اللعبة اإلقليمية
ُ
فخرجت مبكرًا لتستدعى اآلن فقط من
أجــل دفــع الـحـصــة الـكـبــرى فــي التكاليف
ال ف ــي ت ـكــال ـيــف امل ـ ـبـ ــادرة ال ـت ــي قــدمـتـهــا
فتلك دفـعــت الـسـعــوديــة ثمنها سياسيًا
وشعبيًا ،لكنها تدفع تكاليف ما تخطه
وتـ ـ ــريـ ـ ــده إسـ ــرائ ـ ـيـ ــل وتـ ـطـ ـلـ ـب ــه وت ـن ـف ــذه
واشنطن.
دالل ــة أخ ــرى تتعلق ببند ال ــدول املانحة
وتعني أن ال ــدول العربية عمومًا ودول
ال ـخ ـل ـيــج الـنـفـطـيــة ت ـح ــدي ـدًا ق ــد أخــرجــت
ال ـق ـض ـيــة الـفـلـسـطـيـنـيــة م ــن حـســابــاتـهــا
وأجنداتها ولم تعد استدارتها إلسرائيل
مـجــرد تطبيع وت ـبــادل مـصــالــح ومنافع
كـمــا ي ــروج عــرابــو التطبيع لكنها باتت
ت ـت ـمــاهــى م ــع إس ــرائ ـي ــل ألب ـع ــد الـ ـح ــدود،
ـاه يــأت ــي ع ـلــى ح ـســاب الـقـضـيــة
وه ــو ت ـم ـ ٍ
الفلسطينية وحــق الشعب الفلسطيني.
باملناسبة لم يصدر موقف رسمي عربي
لــدول الخليج النفطية يــرد على مــا جاء
في الوثيقة والصمت عالمة للرضى.
إن مــا تعكسه الوثيقة مــن دالالت يعني
جـمـلــة أمـ ــور ،عــربـيــا يـعـنــي ان ـت ـهــاء حــالــة
املمانعة العربية ،وحــالــة مــا كــان يسمى
بالنظام اإلقليمي العربي أو للدقة باألمن
ال ـقــومــي ال ـعــربــي ،فــال ـجــوالن ب ــات بحكم
توقيع ترامب إسرائيليًا ولم ترفض دول
النفط املمولة للصفقة القرار ولم تغضب
رغم أن القرار يعطي أرضًا عربية سورية
إلسرائيل ،ولــأردن نصيبه من الصفقة،
ففي البند رقم ( )9من الوثيقة يأتي ذكر
غــور األردن وبموجبه يبقى غــور األردن
ب ــأي ــدي إس ــرائـ ـي ــل ك ـم ــا ه ــو ال ـ ـيـ ــوم ،ه ــذه
ال ــوق ــائ ــع تـعـنــي أن تـفـكـيـكــا م ــا ق ــد حــدث
في املنظومة العربية الرسمية وأن الحد
األدنــى من العالقات العربية البينية قد
يـتــاشــى لـحـســاب تشكل عــاقــات عربية
إسرائيلية جــديــدة على حساب الحقوق
واألراضي العربية والفلسطينية ،وتعني
أن ظـهــر الفلسطينيني قــد بــات مكشوفًا
عــربـيــا وأن ـه ــم وح ــده ــم عـلـيـهــم الـتـصــدي
والدفاع والقتال من أجل حقهم وأرضهم.
تنتهي الــوثـيـقــة ببند رقــم ( )10بعنوان
مسؤولية ،لكن قــراءة دالالتــه تجعل منه
بندًا أقــرب إلعــان حالة الحرب ،وفيه أنه
إذا عــارضــت ح ـمــاس ومـنـظـمــة التحرير
الفلسطينية هذا االتفاق ،تلغي الواليات
املتحدة كل دعمها للفلسطينيني ،وتعمل
لضمان أال تقدم لهم أي دولــة في العالم
ً
أم ــواال .هــذه لغة بلطجة وتـغــول وليست
ل ـغ ــة وسـ ـي ــط دولـ ـ ــي أو ل ـغ ــة ي ـم ـك ـن ـهــا أن
ُ
تفضي التفاق بغض النظر عن محتواه
ومـسـتــويــات قـبــولــه أو رف ـضــه .وف ــي ذات
الـبـنــد يــأتــي أن ــه فــي ح ــال واف ـقــت منظمة
التحرير الفلسطينية على شروط االتفاق
وعارضته حماس ،تلقى املسؤولية على
قادة حماس وعند انــدالع جولة تصعيد
بني إسرائيل وحماس ،ستدعم الواليات
امل ـت ـح ــدة إس ــرائ ـي ــل ف ــي اس ـت ـه ــداف ق ــادة
حماس والجهاد اإلسالمي.
إن ه ــذه الــوثـيـقــة تــؤســس ل ـصــراع جديد
وم ـ ـخ ـ ـت ـ ـلـ ــف وت ـ ـع ـ ـيـ ــد تـ ـشـ ـكـ ـي ــل خـ ــارطـ ــة
العالقات الدولية ال خارطة فلسطني فقط.
وال تكتفي بـســرقــة األرض وال ـحــق فقط،
لـكـنـهــا تـنـتــزع أي ـضــا ال ـحــق ف ــي املـقــاومــة
والحق في تقرير املصير .وهي ال تعطي
الضوء األخضر األميركي إلسرائيل في
شن حرب جديدة على غزة لكنها تجعل
من الواليات املتحدة شريكًا في أية حرب
قادمة على غزة.

خارطة الضفة واالستيطان ومشروع فلسطين الجديدة
تحركت سلطة االحتالل
بعد عام  1967في
ثالثة مسارات رئيسية
لفرض واقع جديد
في الضفة الغربية؛
تقسيم الضفة الغربية
إلى مناطق عسكرية
واستيطانية ومحميات
طبيعية ،وتشييد جدار
الفصل العنصري،
والتمدد االستيطاني
في عمق الضفة
الغربية
سيطرت إسرائيل على مساحات واسعة من أراضي الضفة الغربية (عباس مومني/فرانس برس)

عبد الرحمن منصور

تـشـكــل ال ـض ـفــة ال ـغــرب ـيــة والـ ـق ــدس مــركـبــا
أساسيًا لدى املشروع الصهيوني كدولة،
ليس فقط من منطلقات جيوستراتيجية
وعسكرية وأمنية ،بل من منطلقات دينية
تــوراتـيــة غيبية ،بـخــاف قـطــاع غــزة التي
تخلت عـنــه إســرائ ـيــل مـنــذ أكـثــر مــن عقد،
ومنذ اليوم األول الحتالل الضفة الغربية
ت ـس ــارع ــت ال ـخ ـط ــى وان ـط ـل ـق ــت امل ـ ـبـ ــادرات
وتشكلت اللجان والهيئات بــأهــداف آنية
وغايات استراتيجية لتغير واقــع الضفة
ال ـغ ــرب ـي ــة ،ف ــوض ـع ــت خ ــرائ ــط ذات أب ـع ــاد
أم ـن ـيــة ،ودي ـمــوغــراف ـيــة ،وج ـغــراف ـيــة تتبع
التالل املهمة باملفاهيم العسكرية ،واملوارد
الطبيعية ،وم ـصــادر امل ـيــاه ،والتجمعات
السكانية ،وهــو ما أسهم في تغيير واقع
ال ـض ـف ــة ال ـغ ــرب ـي ــة ب ـش ـكــل ش ـب ــه ك ــام ــل مــع
بداية عام  ،2019وما واقع الضفة الغربية
االستيطاني الحالي سوى ترجمة عملية
لـسـلـسـلــة مـخـطـطــات بـمـنـهـجـيــة مـتــدرجــة
متراكمة تفضي إلى السيطرة على الضفة
الغربية ،وحشر الفلسطينيني في أضيق

مـســاحــة جـغــرافـيــة مـمـكـنــة ،وق ــد استغلت
إســرائ ـيــل ات ـفــاق أوس ـلــو وال ـت ــزام السلطة
الفلسطينية الصارم ،خاصة الشق األمني
منه ،في تمرير مخططها االستيطاني في
الضفة ،وشهد املخطط االستيطاني نقلة
نوعية وبوتيرة متسارعة بعد عام ،2008
ّ
مهدت له البيئة املواتية في سياق السالم
االقتصادي والتنسيق األمني بني السلطة
وإسرائيل.
تـحــركــت سلطة االح ـت ــال بـعــد ع ــام 1967
فــي ثــاثــة م ـســارات رئيسية لـفــرض واقــع
جديد في الضفة الغربية؛ تقسيم الضفة
الغربية إلى مناطق عسكرية واستيطانية
ومحميات طبيعية ،وتشييد جدار الفصل
العنصري ،والتمدد االستيطاني في عمق
الضفة الغربية.
ً
أوال :تقسيم الضفة الغربية إلــى مناطق
عسكرية واستيطانية ومحميات طبيعية
ل ـج ــأت إس ــرائـ ـي ــل إلـ ــى وضـ ــع ي ــده ــا عـلــى
م ـس ــاح ــات ج ـغــراف ـيــة واس ـع ــة ف ــي الـضـفــة
للحد مــن الـتـمــدد العمراني الفلسطيني،
ول ـل ـس ـي ـطــرة ع ـلــى امل ـن ــاط ــق ذات األه ـم ـيــة
العسكرية كــالـتــال واملــرتـفـعــات واملـمــرات
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ال ـ ـحـ ــاك ـ ـمـ ــة ،ولـ ــاس ـ ـت ـ ـيـ ــاء عـ ـل ــى امل ـ ـ ـ ــوارد
الـطـبـيـعـيــة كــامل ـيــاه ،ص ـنــف االح ـت ــال 48
م ــوق ـع ــا فـ ــي ال ـض ـف ــة م ـح ـم ـي ــات طـبـيـعـيــة
وح ــدائ ــق وط ـن ـيــة وأراض ـ ـ ــي دول ـ ــة تشكل
 %12.4من مجموع مساحة الضفة%88 ،
مــن مجموع مساحات املحميات يقع في
املـنـطـقــة ال ـتــي ت ــم تصنيفها «ج» ،بينما
تحتل املـسـتــوطـنــات وملحقاتها حــوالــي
 %11من مساحة الضفة ،واملناطق املصنفة
عسكرية ومغلقة  ،%18.5بمعنى أنه يمنع
على الفلسطينيني البناء أو التصرف في
 %42من مساحة الضفة.
ثانيًا :التمدد االستيطاني

بلغ عــدد املستوطنني في الضفة الغربية
م ــع ن ـه ــاي ــة عـ ــام  2018ح ــوال ــي  448أل ــف
م ـس ـتــوطــن ،ب ــاإلض ــاف ــة إلـ ــى ح ــوال ــي 220
ألـ ـ ـ ــف مـ ـسـ ـت ــوط ــن فـ ـ ــي مـ ــدي ـ ـنـ ــة الـ ـ ـق ـ ــدس،
ويـ ـت ــوزع امل ـس ـتــوط ـنــون ف ــي ال ـض ـفــة على
ح ــوال ــي  150مـسـتــوطـنــة وأك ـث ــر م ــن 120
بـ ــؤرة اسـتـيـطــانـيــة ،ت ــوزي ــع املـسـتــوطـنــات
وتضخمها منذ عام  1967جاءا وفق رؤية
استراتيجية متكاملة .تغلغل املستوطنات

توطين الفلسطينيين
في سيناء كان
وال يزال حاضرًا في
العقل اإلسرائيلي ،وما
تعلن عنه الوثيقة
المسربة يعني أن هناك
التقاء ما حدث بين
ً
إدارة ترامب والرؤية
اإلسرائيلية لتوطين
الجئي قطاع غزة
زاهر ُعمر

«تـ ــؤجـ ــر م ـص ــر ل ـف ـل ـس ـطــن ال ـج ــدي ــدة
أراض إلق ـ ــام ـ ــة م ـ ـط ـ ــار ،ومـ ـص ــان ــع،
ٍ
وألغ ـ ــراض ال ـت ـجــارة وال ــزراع ــة ب ــدون
مناطق للسكن .حجم هذه املساحات
وال ـ ـث ـ ـم ـ ــن س ـ ـي ـ ـحـ ــدد ب ـ ـ ــن األط ـ ـ ـ ـ ــراف
بوساطة الدول املانحةُ ،
ويشق طريق
س ــري ــع ب ــن غـ ــزة وال ـض ـف ــة ال ـغــرب ـيــة،
وس ـي ـس ـمــح بــإقــامــة خ ــط لـنـقــل امل ـيــاه
املـ ـح ــاة ت ـح ــت األرض م ــن غـ ــزة إل ــى
الضفة الغربية».
كـ ــان هـ ــذا ن ــص م ــا ن ـش ــرت ــه صـحـيـفــة
«إسـ ــرائ ـ ـيـ ــل ه ـ ـيـ ــوم» ع ـل ــى مــوق ـع ـهــا،
وقالت إنه تفاصيل بنود وثيقة يتم
تداولها بني موظفي وزارة الخارجية
اإلس ـ ــرائـ ـ ـيـ ـ ـلـ ـ ـي ـ ــة - ،دون أن يـ ـع ــرف
مـصــدرهــا  ،-ودون أن ت ـكــون موقعة
بـشـكــل رس ـم ــي م ــن أي طـ ــرف ،لكنها
تحوي بـنـ ً
ـودا شبيهة بما يتم نشره
عــن خـطــة الــرئـيــس األمـيــركــي دونــالــد
تــرامــب بـشــأن القضية الفلسطينية.
ً
وقــد أثــار مــا كشفته الصحيفة جــدل
كبيرا ،لكونها مفصلة وتصف البنود
السرية لـ«صفقة القرن».
مــا يمكن الـتــوقــف عـنــده فــي الوثيقة
هو ما ورد في البند الرابع والخاص
ب ـق ـطــاع غـ ــزة ،إذ ي ـب ــدأ ال ـن ــص بكلمة
«تـ ــؤجـ ــر م ـص ــر ل ـف ـل ـس ـطــن ال ـج ــدي ــدة
أراض ...بدون مناطق للسكن» ،األمر

الذي يعني أنه جرت عملية استبدال
م ــن ال ـتــوطــن وتـ ـب ــادل األراضـ ـ ــي بني
مـصــر وإســرائ ـيــل وف ــق مــا أع ـلــن عنه
ســاب ـقــا إلـ ــى اس ـت ـئ ـجــار أراض ،عـلــى
أن ت ـقــوم ال ـ ــدول املــان ـحــة بــدفــع قيمة
اإليجار ملصر.
ت ــوس ـع ــة غ ـ ــزة فـ ــي س ـي ـن ــاء وت ــوط ــن
الـ ــاج ـ ـئـ ــن ف ـي ـه ــا ل ـ ــم يـ ـك ــن ول ـ ـيـ ــد مــا
ذكرته الصحيفة ونسبته للخارجية
اإلسـ ــرائ ـ ـي ـ ـل ـ ـيـ ــة ،فـ ـق ــد أجـ ـمـ ـع ــت ك ــاف ــة
املشاريع اإلسرائيلية املقترحة على
منع عودة الالجئني ،وعلى توطينهم
في البلدان املضيفة لهم أو في بلدان
أخـ ـ ـ ــرى ،ودائـ ـ ـم ـ ــا ب ـت ـم ــوي ــل دول ـ ـ ــي أو
عربي .هذا عني ما خلصت إليه لجنة
بن غوريون عام  ،1948وكذلك مشروع
ييغال ألــون بعد عام  1967الــذي دعا
إلى توطني الالجئني في سيناء.
كـ ـ ــان الـ ـتـ ـط ــور األبـ ـ ـ ــرز ع ـن ــدم ــا قـبـلــت
ال ـح ـك ــوم ــة املـ ـص ــري ــة فـ ــي ع ـ ــام 1953
اق ـت ــراح تــوطــن بـعــض الج ـئــي قـطــاع
غـ ــزة ف ــي س ـي ـن ــاء ،وت ـض ـمــن امل ـش ــروع
املـ ـ ـق ـ ــدم م ـ ــن وك ـ ــال ـ ــة غـ ـ ــوث وت ـش ـغ ـيــل
الالجئني توطني حوالى  12ألف أسرة
على أراض يجري تحويلها إلى أراض
زراعية في شمال غرب سيناء .رفض
حينها امل ـشــروع وخــرجــت مظاهرات
في غــزة أفضت إلــى تجميده على ما
يبدو وليس إلى إنهائه أو إجهاضه
واآلن يعود بصيغة أخرى.
مــا تكشفه الــوثـيـقــة يـتـقــاطــع مــع ُجــل
ما تم ترويجه ال سيما عقب وصول
دونالد ترامب إلدارة البيت األبيض.
وقـ ــد ق ـيــل إلن إدارة ت ــرام ــب عــرضــت
على مصر منح الفلسطينيني حاملي

يأتي مصطلح
«تؤجر» كمحاولة
التفاف على ما قد يحدث
من رفض شعبي مصري
وفلسطيني

الــوثـيـقــة امل ـصــريــة ،ال ــذي ــن يـنـتـشــرون
فــي مـصــر وع ــدد مــن الـ ــدول الـعــربـيــة،
الجنسية املصرية مقابل بنود عدة؛
منها :اإلف ــراج عــن املعونة األميركية
ً
غـيــر الـعـسـكــريــة لـل ـقــاهــرة ،ف ـضــا عن
تـ ـق ــدي ــم م ـ ـسـ ــاعـ ــدات جـ ــديـ ــدة تـحـســن
الواقع االقتصادي املصري ،وتسهيل
حصول القاهرة على الدفعات التالية
من قرض البنك الدولي.
توطني الفلسطينيني في سيناء كان
وال زال حاضرا في العقل اإلسرائيلي،
وما تعلن عنه الوثيقة املسربة يعني
أن ه ـنــاك ال ـت ـقـ ً
ـاء م ــا ح ــدث ب ــن إدارة
ترامب والــرؤيــة اإلسرائيلية لتوطني
الجـئــي قـطــاع غ ــزة ،حـيــث دع ــا غـيــورا
أيـ ـ ــانـ ـ ــد ،مـ ـسـ ـتـ ـش ــار األمـ ـ ـ ــن الـ ـق ــوم ــي
ال ـص ـه ـيــونــي ،ف ــي  ،2004إلـ ــى ت ـنــازل
مصر عن  600كلم 2من سيناء بغرض
تــوطــن الــاج ـئــن ،مـقــابــل أن يـتـنــازل
الكيان الصهيوني عن  200كلم 2من
أراضي صحراء النقب لصالح مصر،
ومنحها بعض املكاسب االقتصادية.
ثــم فــي ع ــام  2013ط ــرح الـبــروفـيـســور
اإلسرائيلي يهوشع بن آريه ،الرئيس
ال ـس ــاب ــق ل ـل ـجــام ـعــة ال ـع ـب ــري ــة ،خطته
ل ـتــوطــن الـفـلـسـطـيـنـيــن ،وقـ ــد نصت
ُ
عـلــى أن ت ـمـ َّـدد ح ــدود قـطــاع غ ــزة إلــى
حدود مدينة العريش ،لتضم مدينتي
رفــح والشيخ زويــد لقطاع غــزة ،ومن
ثم توطني الالجئني الفلسطينيني فيه.
ما ذكرته الصحيفة ال يمكن اعتباره
مـجــرد تسريب وال يمكن فصله عما
ي ــدور ح ــول صفقة ال ـقــرن ،ونـجــد أنــه
يتقاطع مع مجموعة معطيات :منها
م ـثــا أن أول م ــن ت ـح ــدث ع ــن صـفـقــة
القرن كان عبد الفتاح السيسي أثناء
زيارته للواليات املتحدة في لقاء مع
دونــالــد تــرامــب ،ولــم يكن واضحا في
البداية ما هو املقصود بهذه الصفقة،
ول ـكــن ي ـبــدو أن إســرائ ـيــل وواشـنـطــن
تمرران األمر وتفصحان شيئا فشيئا
عن مضمون هذه الخطة.
النص الكامل
على الموقع األلكتروني

تهدف الخطة إلى نقل الجئين من غزة إلى مصر ()Getty

لجأت إسرائيل إلى وضع
يدها على مساحات
جغرافية واسعة في
الضفة للحد من التمدد
العمراني الفلسطيني

في عمق الضفة خلق جيوبًا وأفــرز واقعًا
اس ـت ـي ـطــان ـيــا م ـثــل أص ــاب ــع ال ـي ــد ف ــي قلب
الضفة من شمالها إلى جنوبها ،وأول هذه
األصــابــع شـمــال الـضـفــة لـضــم مستوطنة
«أل ـ ـ ـ ــون م ـ ــوري ـ ــه» ش ـ ـمـ ــال شـ ـ ــرق ن ــاب ـل ــس،
وال ـث ــان ــي غ ــرب املــدي ـنــة ل ـضــم مـسـتــوطـنــة
«إيتمار» ،واإلصبع الثالث على حدود بني
رام الله ونابلس لضم ما يعرف بمجموعة
مستوطنات «شيلو ،عيليه ،معاليه لبونة،
رحاليم ،متسبيه شيلو» ،واإلصبع الرابع
يمتد إلــى مستوطنة «بيت إيــل» ويتصل
بعد ذلك بمحافظة القدس ،والخامس في
مـحــافـظــة ب ـيــت ل ـحــم لـيـضــم مـسـتــوطـنــات
«تقوع ،ونيكوديم ،متسار شمعون ،متسار
س ـي ـفــر ،م ـعــال ـيــه عـ ــامـ ــوس» ،أمـ ــا اإلص ـبــع
األخير فيصل إلــى حــدود مدينة الخليل،
ليضم «كريات أربع» والبؤر االستيطانية

داخل املدينة ،ولتكريس واقع تقطيع هذه
األصابع ألوصــال الضفة الغربية شرعت
إسرائيل عام  2002بتشييد جدار الفصل
العنصري.
ثالثًا :جدار الفصل العنصري

شــرعــت إســرائـيــل ببناء ج ــدار الفصل في
الـضـفــة الـغــربـيــة وال ـق ــدس ع ــام  2002في
خ ـضــم ان ـت ـفــاضــة األقـ ـص ــى ،ب ــدع ــوى منع
ت ـس ـل ــل املـ ـق ــاوم ــن مـ ــن م ـ ــدن ال ـض ـف ــة إل ــى
العمق اإلسرائيلي ،غير أن رئيس الوزراء
اإلس ــرائ ـي ـل ــي ف ــي ح ـي ـنــه ش ـ ـ ــارون قـ ــرر أن
يكون الهدف األمني مجرد أحــد األهــداف
الثانوية من ضمن أهداف أخرى ،وحسب
مخطط وصاحب فكرة جدار الفصل أرنون
صوفير أستاذ الجغرافيا السياسية في
جامعة حيفا فإن الجدار صمم باألساس
العـ ـ ـتـ ـ ـب ـ ــارات س ـي ــاس ـي ــة واس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة
جــوهــرهــا االس ـت ـي ــاء ع ـلــى أك ـبــر مـســاحــة
ممكنة من الضفة الغربية.
يبلغ طول الجدار كما هو مخطط له 712
كم ،أنجز منه حوالي  %65مع نهاية عام
 ،2017سيقتطع الجدار بعد إكماله حوالي

 %9.4من مساحة الضفة الغربية ،ويلتوي
ال ـج ــدار فــي عـمــق الـضـفــة الـغــربـيــة ليضم
امل ـس ـتــوط ـنــات ال ـك ـب ــرى وب ـع ــض امل ـنــاطــق
ذات األهـمـيــة االستراتيجية والطبيعية،
إذ يـضــم ال ـجــدار  71مستوطنة مــن أصــل
ح ــوال ــي  150م ـس ـتــوط ـنــة ي ـق ـط ـن ـهــا %85
مــن مستوطني الضفة الـغــربـيــة .سيقسم
الـجــدار الضفة الغربية إلــى ثــاثــة أج ــزاء،
األول امل ـن ـط ـقــة الـ ـت ــي ت ـق ــع شـ ــرق الـ ـج ــدار
وتـضــم غــور األردن وتشكل حــوالــي %22
من مساحة الضفة ،والثاني غرب الجدار
ومن ضمنها مدينة القدس واملناطق بني
الـجــدار والخط الخضر وتبلغ مساحتها
 %23.4من مساحة الضفة ،والثالث وهو
األكبر ويشمل مدن الضفة الغربية الكبرى
وملحقاتها وتـشـكــل حــوالــي  ،%54ورغــم
أن ال ـجــدار ال يفصلها عــن بعضها إال أن
املـسـتــوطـنــات وال ـط ــرق االلـتـفــافـيــة تتكفل
بفصلها وتحويلها إلى كنتونات ومعازل.
النص الكامل
على الموقع األلكتروني

فلسطين

القدس في
فلسطين الجديدة
ناصر عودة

في السابع من مايو /أيار الجاري ،كشفت
صحيفة «إسرائيل اليوم» ما قالت إنها
التفاصيل الكامل لخطة السالم األميركية
املسماة إعالميًا بصفقة القرن ،وقالت إن
اإلعالن املجهول لصفقة القرن حصلت عليه
من وثيقة داخلية تناقلتها أوساط في وزارة
الخارجية اإلسرائيلية.
لم يكن هذا التسريب األول حول ما يمكن
وصفه ببنود صفقة القرن وإن كان التسريب
األخير الذي مررته صحيفة إسرائيل اليوم
يحمل تفاصيل أكثر من البنود املسربة
سابقا ،األمر الذي يمكن اعتباره بداية
اإلعالن الفعلي عن صفقة القرن ،وخاصة أن
تسريب الصحيفة قد جاء بعد االنتخابات
التي جرت أخيرا في إسرائيل.
منذ وصول دونالد ترامب لرئاسة الواليات
املتحدة والتسريبات لم تتوقف حول ما
قيل إنها خطة السالم األميركية في الشرق
األوسط واملعروفة إعالميا بصفقة القرن،
وعلى مدار السنوات املاضية مرت ومررت
تسريبات وتناقضات مختلفة حول
الصفقة التي تعدها إدارة ترامب بزعم إنهاء
الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي ،أفضت
تلك التسريبات إلى الطرح بأن الصفقة ال
تسمح بإقامة دولة فلسطينية وتارة تقول
بأن الصفقة تسمح ،وقد سكتت أو ربما عن
قصد أسقطت تلك التسريبات وضع مدينة
القدس ومستقبلها.
املالحظ أن الوثيقة التي سربتها الصحيفة
اإلسرائيلية املقربة من نتنياهو تختلف عن
بعض البنود املسربة سابقا في تأكيدها
بأنه ستقام دولة فلسطينية يطلق عليها
فلسطني الجديدة وأنه لن يتم تقسيم القدس
وستكون مشتركة بني إسرائيل وفلسطني
الجديدة كما أنه لن يسمح لليهود بشراء
املنازل العربية ،ولن يسمح للعرب بشراء
املنازل اليهودية ،ولن تضم مناطق إضافية
إلى القدس وستبقى األماكن املقدسة كما
هي اليوم.
ما ذكرته وسربته صحيفة إسرائيل اليوم
جاء على ذكر مستقبل مدينة القدس املحتلة
على وجه التحديد وكيفية تقسيم السيادة
عليها ،وهو كشف يؤكد انحياز إدارة ترامب
املطلق إلسرائيل على حساب الحقوق
الفلسطينية ،مقارنة باملقترحات واملبادرات
األميركية السابقة ،ففي ما تكشفه الوثيقة
اليوم تبدو إدارة ترامب أكثر سخاء تجاه
إسرائيل مقارنة بما قدمته إدارة الرئيس
األسبق بيل كلينتون ،إذا ما قورنت مثال
باملقترحات التي وردت أثناء لقاءات أنابوليس
في العام  2007في عهد إدارة الرئيس بوش
االبن.
اختالف آخر تبديه الوثيقة املسربة أنه في
الوقت الذي كانت إدارة كلينتون تريد نقل
السيادة الفلسطينية إلى جميع األحياء
العربية في شرقي القدس ،بما في ذلك البلدة
القديمة وأحيائها باستثناء ّ
الحي اليهودي
وبعض املناطق األخرى ،فإن إدارة ترامب
تنقل السيادة على البلدة القديمة كلها
والحوض املقدس – املسجد األقصى – إلى
إسرائيل.
ووفق ما تسربه الصحيفة وتحتويه الوثيقة
فإن إسرائيل تحتفظ بسيادتها على
معظم القدس ،بما يشمل البلدة القديمة
واملسجد األقصى ومحيطه ،وجزءًا من
سلوان ومنطقة جبل الزيتون ووادي الجوز
ُ
والشيخ جراح وجبل املشارف ،فيما تنقل
مناطق تقع في دوائر القدس الواسعة إلى
السيادة الفلسطينية ،مثل جبل املكبر
وعرب السواحرة وأم ليسون وأم طوبا .أما
االستيطان اليهودي في القدس ،أي األحياء
الـ 12اليهودية املستحدثة فيها ،وكذلك القرى
الـ 28التي تقع في نطاق القدس املوسعة وفق
القرارات اإلسرائيلية بعد  ،1967فتحتفظ
إسرائيل بالسيادة عليها.
السيادة الفلسطينية املمنوحة وفق الخطة
هي سيادة وظيفية ،وهي أقل من السيادة
الكاملة وال تعني أن هناك أي شراكة أو
اشتراك بني الفلسطينيني وإسرائيل ،حتى
حائط البراق فالسيادة الكاملة واملطلقة
واإلشراف عليه إلسرائيل .ووفق الوثيقة
املسربة ،فإن موضوع الحدود ال يحدد حتى
في ما يتعلق بما أطلقت عليه الوثيقة القدس
الفلسطينية فإنها ستبقى بال حدود مادية
فاصلة .وستبقى إسرائيل هي املتحكم في
حركة التنقل.
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عمت المسيرات في  15مايو /أيار الحالي أرجاء فلسطين المحتلة وأماكن الشتات للتذكير بمرور  71عامًا على
نكبة فلسطين واحتاللها من قبل الحركة الصهيونية .وعنوان المرحلة إجهاض مخطط تصفية القضية

فلسطين…
نفي األصلية
لتمرير الجديدة
ماجد عزام

من مسيرات إحياء الذكرى الـ 71للنكبة في رام اهلل (عصام ريماوي/األناضول)

النكبة 71

غزة ــ يوسف أبو وطفة

أحـيــا الفلسطينيون ذك ــرى النكبة الـ ـ 71
بسلسلة فـعــالـيــات شعبية وجـمــاهـيــريــة
مختلفة ومواقف سياسية متكررة صدرت
ع ــن ال ـف ـص ــائ ــل ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــة وق ــادتـ ـه ــا،
ف ــي ال ــوق ــت ال ـ ــذي ش ـ ــارك عـ ـش ــرات اآلالف
م ــن الـفـلـسـطـيـنـيــن ف ــي هـ ــذه ال ـف ـعــال ـيــات
بــالـضـفــة ال ـغــرب ـيــة املـحـتـلــة وق ـط ــاع غ ــزة.
وتتخلل فعاليات النكبة إقامة مهرجانات
ومـعــارض متنوعة اعـتــاد الفلسطينيون
على إقامتها على مدار السنوات املاضية
سواء عبر املؤسسات الحكومية والرسمية
أو ت ـلــك ال ـخ ــاص ــة والـ ـت ــي ي ـح ــرص ــون من
خاللها على إب ــراز مــا ورثـتــه األجـيــال من
تراث فلسطيني مكتسب.
إلـ ــى ج ــان ــب ع ـقــد الـ ـلـ ـق ــاءات وامل ــؤت ـم ــرات
ال ـف ـص ــائ ـل ـي ــة الـ ـت ــي ت ـت ـض ـم ــن خ ـط ــاب ــات
ص ــادرة عــن شخصيات سياسية بــارزة
فلسطينية كالرئيس الفلسطيني محمود
عـ ـب ــاس أو األم ـ ـنـ ــاء ال ـع ــام ــن لـلـفـصــائــل
الـفـلـسـطـيـنـيــة ،غ ـيــر أن ه ــذه الـخـطــابــات
أض ـحــت بــالـنـسـبــة للفلسطينيني حــدثــا
ً
جديدا.
متكررًا ال يحمل شيئًا
وفـ ــي ق ـط ــاع غـ ــزة ش ـ ــارك ع ـش ــرات اآلالف
مـ ـ ــن ال ـ ـغـ ــزيـ ــن فـ ـ ــي مـ ـلـ ـي ــونـ ـي ــة الـ ـ ـع ـ ــودة
وك ـس ــر ال ـح ـص ــار ال ـت ــي أقــام ـت ـهــا الـهـيـئــة
الوطنية العليا ملسيرات العودة الكبرى
وك ـس ــر ال ـح ـصــار إحـ ـي ـ ً
ـاء ل ــذك ــرى الـنـكـبــة
الفلسطينية والـتــي تخللت سلسلة من
الفعاليات الجماهيرية والشعبية.
وشـ ــل اإلضـ ـ ـ ــراب ال ـك ــام ــل ال ـق ـط ــاع حـيــث
عطلت املؤسسات الحكومية إلــى جانب
امل ــدارس الـتــي أغلقت أبــوابـهــا استجابة
لــدعــوة الـقــوى الوطنية واإلســامـيــة عدا
ع ــن اإلضـ ـ ــراب ال ـت ـج ــاري وإغ ـ ــاق امل ـحــال
أبوابها من أجل إحياء ذكرى النكبة.
في الوقت الذي أكدت فيه الفصائل على
اسـتـمــرار فعالياتها الخاصة بمسيرات
ال ـع ــودة ال ـتــي انـطـلـقــت مــن أج ــل التأكيد
على الحق الفلسطيني بــاألرض ورفض
كــل امل ـحــاوالت الــرامـيــة لتصفية القضية
الـفـلـسـطـيـنـيــة إل ــى جــانــب رف ــع الـحـصــار
اإلسرائيلي املفروض على القطاع ً
كليا.

وف ـ ــي ال ـض ـف ــة ال ـغ ــرب ـي ــة امل ـح ـت ـل ــة ش ـهــدت
مــراكــز امل ــدن والـحــواجــز سلسلة فعاليات
ج ـمــاه ـيــريــة ورس ـم ـي ــة ش ـ ــارك فـيـهــا آالف
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــن إل ـ ــى ج ــان ــب شـخـصـيــات
رسـمـيــة كــرئـيــس الـحـكــومــة الفلسطينية
محمد اشـتـيــة ومـحـســوبــن عـلــى فصائل
ً
واضحا في فعاليات
منظمة التحرير .وبدا
إحياء النكبة الفلسطينية تكرار الخطاب
الـ ـسـ ـي ــاس ــي واإلع ـ ـ ــام ـ ـ ــي ل ـل ـش ـخ ـص ـيــات
والفصائل الفلسطينية ،في الوقت الذي
تــؤكــد فـيــه الـجـمــاهـيــر الفلسطينية على
أح ـق ـي ـت ـهــا ب ــأرض ـه ــا رغـ ــم م ـ ــرور ع ـش ــرات
السنوات على احتالل أراضيها.
وتزامنت الفعاليات مع إجماع فلسطيني
ع ـلــى رفـ ــض واس ـ ــع لـصـفـقــة الـ ـق ــرن الـتــي
تنوى اإلدارة األميركية برئاسة دونالد
ت ــرام ــب ط ــرح ـه ــا خ ـ ــال ال ـف ـت ــرة الـقـلـيـلــة
املقبلة كونها تستهدف تصفية القضية
الفلسطينية دون ط ــرح أي ح ــل يسمح
بإقامة دولة فلسطينية.
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فلسطني الجديدة ،هذا مصطلح
محض خادع في الحقيقة ،هو االسم
الحركي لصفقة القرن األميركية التي
تسعى لتصفية القضية ،نفى تشويه
فلسطني األصيلة واألصلية .كما
أرادها تمناها أبناؤها ومناصروها،
والتي باتت قديمة بنظر واضعي
الصفقة وال تصلح للزمن الجديد،
زمن الرئيس دونالد ترامب وصهره
جاريد كوشنر ورئيس حكومة
االحتالل بنيامني نتنياهو وحلفائهم
املوتورين والدمويني من الفلول الجدد
في العالم العربي.
فلسطني الجديدة هي إذن االسم
الحركي املخادع للصفقة الهادفة
لتصفية القضية ،واستخدام وصف
الجديد هنا هو أيضًا للتحايل
والتالعب واإليحاء كأننا أمام شيء
جذاب ّبراق ومفيد أفضل من القديم،
الذي تقادم وعفى عليه الزمن.
مصطلح الجديد له عالقة بالذهنية
التي يفكر بها ترامب  -ومساعدوه
 ذهنية الغطرسة والقوة واالنفصام،ّ
وتخيل أنه وحده القادر على اجتراح
الحلول الجديدة غير التقليدية ،أو
املألوفة الجديدة مثلما حدث في نقل
السفارة األميركية للقدس املحتلة،
كما كافة امللفات األخرى مثل
العالقات مع املكسيك وكندا أو حلف
الناتو واالتحاد األوروبي والصني،
وحتى الحلفاء أو املفترض أنهم كذلك
مثل اليابان وكوريا الجنوبية وتركيا.
جوهريًا فلسطني الجديدة تنفي
وتلغي وتتناقض بشكل تام مع
فلسطني األصلية ،الجديدة أو
املصطنعة باألحرى ،هي بدون
القدس عاصمة لها بعدما تم
االعتراف باملدينة عاصمة أبدية
موحدة إلسرائيل ،كما يقول ترامب
ومساعدوه الصهاينة.
فلسطني الجديدة زورًا وبهتانًا
واملصطنعة هي أيضًا بدون الالجئني
 نصف الشعب الفلسطيني  -معشطب حق العودة نهائيًا وإزالته عن
جدول األعمال ،وحتى التحايل لتغيير
املصطلح ومعنى كلمة الجئ ،ليتم
نسخه لدى األبناء األحفاد واقتصاره
على األجداد بعدما اتضح أن الذاكرة
الجمعية عصية على النسيان
وتوريث األجداد ألحفادهم الذهنية
الوطنية الجامعة املتمسكة بالعودة
الرافضة للتنازل أو التفريط بحقوقهم
في فلسطني األصيلة والتاريخية.
فلسطني املصطنعة بدون حدود
واضحة وقائمة على خطوط حزيران/
يونيو  ،1967هي توجد حيثما
الكثافة السكانية في املدن الفلسطينية
واألرياف الكبرى .أما املناطق ذات
الكثافة السكانية املنخفضة فستبقى
تحت االحتالل اإلسرائيلي املباشر.
وهنا تستند الفكرة مباشرة إلى
املقاربة الصهيونية الليكودية
العنصرية املتطرفة بحشر أكبر عدد
ممكن من الفلسطينيني في أقل نسبة
من األراضي؛  40في املائة من الضفة،
وأقل من  10في املائة من فلسطني
التاريخية ،بينما تتم استباحة بقية
مناطق الضفة التي تبلغ مساحتها
الثلثني تقريبًا ،أي ستني في املائة،
بما فيها غور األردن ،والتي تضم
األراضي الزراعية الخصبة وخزانات
املياه الجوفية والتالل والجبال
االستراتيجية.
أما غزة في فلسطني الجديدة
فمستنزفة مشغولة بنفسها،
وبمشاكلها وأزماتها وإغراءات
إعادتها إلى الحياة الطبيعية ،وهي
منفصلة عن الضفة الغربية وفق
الوضع الراهن ،حيث اإلقرار والقبول،
بل تشجيع االنقسام السياسي
الجغرافي وتخلي الوسيط املصري
ولألسف حتى أصحاب الشأن
أنفسهم عن عملية املصالحة
وتعقيداتها بعدما تحولت إلى مرض
مزمن .في فلسطني الجديدة ووفق
سيرورة األمر الواقع املراد تأكيده
وتطويره ،تتوجه غزة جنوبًا نحو
مصر  -نظام عبد الفتاح السيسي
أحد عرابي الصفقة اإلقليميني  -التي
ستكون رئتها ومنفذها نحو العالم.
ً
أما شماال فتتوجه الضفة شرقًا نحو
األردن الذي سيكون مضطرًا ورغم
ممانعته للمسيرة كلها ،إلى أن يكون
كذلك رئتها ومنفذها نحو العالم.

