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مزاد المنامة ...التطبيع مقابل التطبيع
هيئة تحرير الملحق

ل ــم ت ـك ــن م ـخ ــرج ــات ورشـ ـ ــة ال ـب ـح ــري ــن ،أو
املــؤت ـمــر األم ـي ــرك ــي ف ــي امل ـن ــام ــة ،أب ـع ــد عن
ال ـتــوق ـعــات ال ـتــي تـكـهـنــت بـفـشــل مستشار
الرئيس األميركي وصهره جاريد كوشنر،
ف ــي ت ـح ـق ـيــق اخ ـ ـتـ ــراق ك ـب ـيــر ب ـت ـســويــق مــا
تسمى على نطاق واســع إعالميًا «صفقة
ال ـق ــرن» ل ـحــل ال ـص ــراع ف ــي مـنـطـقــة ال ـشــرق
األوسط ،لكن على هذه التكهنات أال تغفل
أن «الـصـفـقــة» تــرجـمــت عـلــى أرض الــواقــع
منذ زمن ،مع اعتراف إدارة دونالد ترامب
بــال ـقــدس عــاصـمــة م ــوح ــدة ل ــدول ــة الشعب
ال ـ ـي ـ ـهـ ــودي ،واالعـ ـ ـ ـت ـ ـ ــراف بـ ـض ــم ال ـ ـجـ ــوالن

ال ـ ـسـ ــوري امل ـح ـت ــل إل ـ ــى إسـ ــرائ ـ ـيـ ــل ،ووعـ ــد
مــؤجــل بــاالع ـتــراف بـضــم مستوطنات في
ً
الضفة الغربية املحتلة ،فضال عــن نشوء
عالقات شبه علنية بني تل أبيب وعدد من
العواصم العربية ،التي اعتبرت إسرائيل
شــري ـك ــا أس ــاس ـي ــا ل ـه ــا ف ــي م ــواج ـه ــة ق ــوى
إقليمية.
ولذا فإن الفشل في ورشة البحرين ،يجب
أال ي ـج ـع ـل ـنــا ن ـغ ـف ــل أنـ ـه ــا وضـ ـع ــت حـجــر
األســاس ملستوى جديد من العالقات بني
أن ـظ ـمــة عــرب ـيــة وإس ــرائـ ـي ــل ،ع ـلــى حـســاب
الحقوق العربية والفلسطينية.
كـمــا أن ال ـغ ـيــاب اإلســرائ ـي ـلــي الــرس ـمــي لم
ي ـ ــأت ه ـن ــا ص ــدف ــة إلقـ ـ ـ ــرار ال ـق ــائ ـم ــن عـلــى

ال ــورش ــة بــأنـهــا م ـجــرد بــدايــة أو بــالــونــات
اخ ـت ـب ــار ،وذل ـ ــك ب ــوض ــع س ـقــف منخفض
ل ـ ـ ــأه ـ ـ ــداف ،وه ـ ـ ــو مـ ـ ــا ت ــرجـ ـم ــه م ـس ـت ــوى
تـمـثـيــل ال ـحــاضــريــن ال ــذي ــن ج ــاء بعضهم
لالستكشاف فقط ،كما تجنب املشاركون
أيــا مــن النقاشات السياسية التي درجــت
ل ـع ـق ــود ك ـم ـفــات ـيــح ل ـل ـت ـس ــوي ــة ،لـتـنـحـصــر
األجندة على طرح رؤى وأفكار ذات أبعاد
اقـ ـتـ ـص ــادي ــة واج ـت ـم ــاع ـي ــة ،أشـ ـب ــه بــرشــى
ّ
س ـيــاس ـيــة ،ت ـت ـجــاوز بـحـســب كــوش ـنــر حــل
الدولتني ،لكنها أيضًا أقل شأنًا من مبادرة
سالم اقتصادي.
كـمــا أن ان ـع ـقــاد ورشـ ــة ال ـب ـحــريــن ف ــي هــذا
ال ـ ـظـ ــرف الـ ـع ــرب ــي واإلقـ ـلـ ـيـ ـم ــي امل ـض ـط ــرب

س ـي ــاس ـي ــا وأمـ ـنـ ـي ــا أي ـ ـضـ ــا ،يـ ـخ ــدم ت ـمــريــر
األج ـن ــدة األم ـيــرك ـيــة ال ـج ــدي ــدة ،ال ـتــي تــرى
في تصفية القضية الفلسطينية وتجاوز
«عـ ـق ــدة» ال ــدول ــة الـفـلـسـطـيـنـيــة املـسـتـقـلــة،
فــرصــة ممكنة لتحقيق مـعــادلــة التطبيع
مقابل التطبيع ،ال فقط من خالل تجاوز كل
املرجعيات الدولية واالتفاقيات السابقة
ألسـ ــس ال ـح ــل ف ــي الـ ـش ــرق األوس ـ ـ ــط ،وهــو
مــا أعلنه كوشنر صــراحــة ،لتصبح أسس
ال ـحــل قــائـمــة عـلــى م ـبــدأ الـتـطـبـيــع الـعــربــي
مع إسرائيل ،من دون الحاجة إلى تحقيق
الـ ـس ــام ،ب ــل تـحـمـيــل امل ـس ـتــوى الـسـيــاســي
الفلسطيني مسؤولية الفشل في تحقيق
تطلعات شعبه بدولة مستقلة.

فلسطين
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ورشة البحرين بال مخرجات وبال أصحاب الشأن
انتهى مؤتمر البحرين دون
أن يتطرق تمامًا إلى حقوق
الفلسطينيين وال أوضاعهم
تحت االحتالل اإلسرائيلي.
واكتفى كوشنر بإطالق سيل
من «الوعود المعسولة»
للفلسطينيين والمنطقة بشأن
المستقبل والتنمية واالزدهار
عدنان الحسني

ُ
أس ــدل الستار على ورشــة البحرين بعد
ي ــوم ــن م ـت ــواص ـل ــن مـ ــن انـ ـعـ ـق ــاده ــا فــي
ُ
املنامة ،دون إصدار بيان ختامي .اختتم
امل ــؤت ـم ــر ل ـك ــن ت ـب ـع ــات ــه ل ــم ت ـن ـتــه واأله ـ ــم
مـسـتـقـبــل م ـخ ــرج ــات ــه ،وهـ ــو م ــا اقـتـضــى
اس ـت ـح ـضــار م ـج ـمــوعــة دالالت وق ـ ــراءات
ف ــي جــديــة م ـخــرجــات املــؤت ـمــر وإمـكــانـيــة
ت ـن ـف ـي ــذه ــا وتـ ـم ــري ــره ــا ،ال س ـي ـم ــا عـقــب
مجموعة التصريحات التي صــدرت عن
مستشار البيت األبيض جاريد كوشنر
ف ــي اف ـت ـتــاح املــؤت ـمــر وف ــي ن ـهــاي ـتــه ،ففي
اللحظة األخـيــرة للمؤتمر خــرج كوشنر
ب ـت ـص ــري ــح ظـ ــاهـ ــره إطـ ـ ـ ــاق ال ـ ـنـ ــار عـلــى
السلطة الفلسطينية لكن املسكوت عنه أن
كوشنير ُيقر بفشل املؤتمر ومخرجاته
عندما اتهم «القيادة الفلسطينية بالفشل
في مساعدة شعبها».
ي ـ ـع ـ ــود كـ ــوش ـ ـنـ ــر م ـ ـ ـ ــرة أخ ـ ـ ـ ـ ــرى ل ـ ُـي ـح ـم ــل
الـفـلـسـطـيـنـيــن مـ ـ ــآالت امل ــؤت ـم ــر وي ــراه ــن
ع ـل ـي ـه ــم رغـ ـ ــم رفـ ـضـ ـه ــم ج ـم ـي ـع ــا -سـلـطــة
ً
وفـصــائــل -للمؤتمر جملة وتـفـصـيــا في
داللــة تعني أن هناك إدراك ــا أميركيًا بأنه
ال يمكن تـجــاوز الفلسطينيني وبقدرتهم
على التعطيل؛ لكن ذلك يعني أن املحاولة
مستمرة وأنه ربما تكون هناك عودة مرة
أخرى؛ إذ يقول كوشنر للصحافيني الذين
ال ـتـقــاهــم نـهــايــة املــؤت ـمــر« :ال ـب ــاب ال ي ــزال
مفتوحا أمام الفلسطينيني لالنضمام إلى
خطة التسوية األميركية ،لو أرادوا فعال
تحسني حياة شعبهم ،فإننا وضعنا إطار
عـمــل عظيما يستطيعون االن ـخ ــراط فيه
ومحاولة تحقيقه».
داللــة أخــرى يمكن قراءتها فــي مخرجات
مؤتمر البحرين وعلى لسان كوشنر أيضا
إذ لم يتشابه ولــم يتقاطع الخطاب الذي
ألـقــاه كوشنر نهاية مؤتمر البحرين مع
خطابه األول عندما افتتح املؤتمر؛ ففي
أول تصريح له وعد كوشنر الحضور بأن
عليهم أن «يتخيلوا واقعا جديدا للشرق
األوس ـ ــط» .وقـ ــال ف ــي كـلـمـتــه االفـتـتــاحـيــة:
«ورش ــة البحرين ليست صفقة الـقــرن بل
فــرصــة ال ـق ــرن» ،مضيفًا أن «االت ـف ــاق على
مسار اقتصادي شرط ضــروري للسالم».
وق ــال« :نـحــن نــريــد الـســام للفلسطينيني
واإلســرائـيـلـيــن» .وك ــأن ربــع قــرن مــن عمر
اتفاق أوسلو ونتائجه لم تكن كافية.
ً
تماما إلى
انتهى املؤتمر دون أن يتطرق
حقوق الفلسطينيني وال أوضاعهم تحت
االحـ ـت ــال اإلس ــرائ ـي ـل ــي .واك ـت ـفــى كــوشـنــر
ب ــإط ــاق س ـي ــل م ــن «الـ ــوعـ ــود امل ـع ـســولــة»
للفلسطينيني واملـنـطـقــة بـشــأن املستقبل
ً
تماما
والتنمية واالزده ـ ــار ،بينما أغـفــل
ح ـق ــوق الـفـلـسـطـيـنـيــن ال ـك ـث ـيــرة ،السـيـمــا
إق ــام ــة دولـ ــة كــام ـلــة ال ـس ـي ــادة ،عاصمتها
الـقــدس الشرقية املحتلة ،وع ــودة ماليني
ال ــاجـ ـئ ــن .دالل ـ ــة أخ ـ ــرى حـمـلـتـهــا ثـنــايــا
ومخرجات اليوم الثاني والنهائي ملؤتمر

ال يعترف كوشنر بفشل خطته (شون تاندون/فرانس برس)

البحرين وهي سطحية وثانوية القضايا
التي نوقشت مثل مناقشة قضايا التنمية
واالستثمار لصالح الشعب الفلسطيني
لـتـحـقـيــق االزدهـ ـ ــار االق ـت ـص ــادي وتـنــويــع
الفرص ،وتطوير أنظمة الرعاية الصحية
وإفـســاح املجال أمــام الفرص االقتصادية
في املجتمعات املحلية ،ثم مناقشة تطوير
الـقــوى العاملة وتمكني امل ــرأة والـتــواصــل
مع الشباب ملواجهة البطالة املرتفعة ،أو
وصــف امل ــرأة بأنها الـســاح الـســري للقوة
ال ـعــام ـلــة ك ـمــا ج ــاء ع ـلــى ل ـســان كــريـسـتــن
الغ ـ ــارد امل ــدي ــرة ال ـع ــام ــة ل ـص ـن ــدوق الـنـقــد
ُ
الـ ــدولـ ــي .داللـ ـ ــة س ـط ـح ـيــة أخـ ـ ــرى تـفـضــي
إل ـي ـهــا م ـخــرجــات مــؤت ـمــر ال ـب ـحــريــن ال ــذي
يـعــد الفلسطينيني بــاسـتـثـمــارات وليس
م ـس ــاع ــدات وإعـ ــانـ ــات قـيـمـتـهــا  50مـلـيــار
دوالر لصالحهم وإليـجــاد مليون فرصة
عمل ،تمتد هذه الوعود وفق الخطة ليتم
تنفيذها عـلــى عـشــرة أع ــوام وف ــق مــا ذكــر
البيت األبـيــض ،وبــإجــراء عملية حسابية
ت ـف ـض ــي ل ـن ـت ــائ ــج أن كـ ــل ع ـ ــام سـيـحـصــل
الفلسطينيون على  5مليارات دوالر فقط،
يفترض بها أن تنمي اقتصادهم وتوفر لهم
فرص عمل وبنية تحتية وتنهي البطالة
وتحل كل مشكالتهم للحد الذي يجعلهم
يعفون االحتالل من واجباته والتزاماته.
لقد أسقط املجتمعون في املنامة السبب
الــرئـيــس والــوحـيــد للتحديات وال ـظــروف
يناقشونها
واألوضــاع الفلسطينية التي
ُ
وه ــو االح ـت ــال اإلســرائ ـي ـلــي ال ــذي أسـقــط
تمامًا من حساباتهم.
ال ـح ـكــم بـفـشــل م ـخــرجــات مــؤت ـمــر املـنــامــة
بــل فشل املؤتمر بمكوناته مــن األصــل لم
يــرتـبــط بــانـتـهــاء املــؤت ـمــر ول ــم يـكــن ق ــراءة
فلسطينية أو عربية فقط أو ألن املؤتمر

يظن كوشنر أنه يمكن تمرير
خطته بتجاوز الفلسطينيين
ودون حضورهم

أسقط االستحقاقات السياسية والحقوق
الـفـلـسـطـيـنـيــة ،فـصـحـيـفــة «ذا غ ــاردي ــان»
البريطانية قــررت وحكمت بفشل املؤتمر
ق ـبــل ان ـت ـهــائــه؛ فـعـلــى وق ــع ال ـي ــوم الـثــانــي
للمؤتمر خصصت الصحيفة افتتاحيتها
ل ـل ـحــديــث ع ــن ورشـ ـ ــة ال ـب ـح ــري ــن ،وت ـق ــول
االف ـت ـتــاح ـيــة« :ه ــذه مـســرحـيــة غ ــاب عنها
نجومها ونصف املمثلني أيـضــا ،فالدول

العربية التي شاركت أرسلت ممثلني من
ال ــدرج ــة ال ـثــان ـيــة ،ب ــل إن ال ـش ـخــص ال ــذي
يقف وراء هــا ،وهو صهر الرئيس ترامب،
جاريد كوشنر ،تحدث عن ورشة عمل بدال
من مؤتمر ،ورؤية وليس خطة».
تــذهــب م ـخــرجــات مــؤتـمــر الـبـحــريــن إلــى
اختصار القضية الفلسطينية من قضية
تحرير وقضية سياسية إلى مجرد حلول
اقتصادية وهو ما تمت تجربته من قبل
طــول ربــع قــرن مــن عمر اتـفــاق أوسـلــو ،و
ُ
األهــم أن مخرجات املؤتمر تظهر وجود
فجوة كبيرة وعميقة بني الواقع والوهم
إذا ُيــريــد امل ـشــاركــون إن ـهــاء سبعة عقود
م ــن الـ ـص ــراع م ــن خ ــال م ـش ــروع ال ـســام
م ـقــابــل االزدهـ ـ ـ ــار ،رغ ــم أن ـه ــم ج ــرب ــوا من
قبل السالم مقابل األرض وفشل بل إنهم
جربوا أيضا السالم مقابل األمن وفشل

إجراءات إدارة ترامب

يظن كوشنر أنه يمكن تمرير خطته
بتجاوز الفلسطينيني ودون حضورهم
أو إشراكهم ويعيب عليهم تغيبهم؛
ويريد املشاركون في مؤتمر البحرين
نجاح مخرجاته والجميع يستهدف إبدال
الحقوق األساسية والسياسية للقضية
الفلسطينية باملحفزات االقتصادية
القائمة على الوهم والتدليس ،في ذات
الوقت الذي تحتفظ به الذاكرة الجمعية
الفلسطينية إجراءات إدارة ترامب ضدهم
باقترابه من إسرائيل عموما ونتنياهو

هو اآلخر في إنهاء الصراع أو حله؛ فهل
تنجح خطة اقتصادية صغيرة مرهونة
يقودها كوشنير بتمويل عــربــي مبتور
فــي تـســويــة ال ـصــراع املـمـتــد بــل واملــرشــح
ف ــي ظ ــل امل ـت ـغ ـيــرات اإلقـل ـي ـم ـيــة واملـحـلـيــة
واملـ ـم ــارس ــات اإلس ــرائ ـي ـل ـي ــة ل ـي ـت ـمــدد بــل
ربما ال يجد الشعب الفلسطيني خيارا
آخــر إال االشـتـبــاك ورف ــع تكلفة االحـتــال
بعدما بــات مجانيا ،ليقوم  -االحـتــال-
ب ـم ـن ــع تـ ــزويـ ــد م ـح ـط ــة الـ ـكـ ـه ــرب ــاء ب ـغــزة
بالسوالر على وقــع اليوم الثاني ملؤتمر
الـبـحــريــن ،فكيف يـقــول مؤتمر البحرين
بـتـحـســن ال ــوض ــع االق ـت ـص ــادي للشعب
الفلسطيني وت ـقــوم إســرائ ـيــل بحرمانه
م ــن أب ـس ــط ح ـق ــوق ــه ف ــي ال ـك ـه ــرب ــاء وه ــي
مدفوعة الثمن إلسرائيل باملناسبة .يظن
كوشنر أنــه يمكن تمرير خطته بتجاوز

على الخصوص ،ثم االعتراف بالقدس
عاصمة إلسرائيل ،ويستحضرون
إغالق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية
في واشنطن تلك املنظمة التي اعترفت
بإسرائيل وغيرت ميثاقها ووقعت اتفاق
سالم برعاية ووساطة أميركية؛ فجاء
ترامب ليغلق مقرها نهائيا ،ثم يجمد
التمويل األميركي لوكالة غوث وتشغيل
الالجئني الفلسطينيني ويهددهم بإغالقها
وإنهاء حق العودة وتوطني الالجئني .ثم
يريد منهم الحضور إلى املنامة.

ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـي ــن ودون ح ـ ـضـ ــورهـ ــم أو
إشراكهم ويعيب عليهم تغيبهم؛ ويريد
امل ـش ــارك ــون ف ــي مــؤتـمــر الـبـحــريــن نـجــاح
م ـخ ــرج ــات ــه وال ـج ـم ـي ــع ي ـس ـت ـهــدف إبـ ــدال
الحقوق األساسية والسياسية للقضية
الـفـلـسـطـيـنـيــة ب ــامل ـح ـف ــزات االق ـت ـص ــادي ــة
القائمة على الــوهــم والـتــدلـيــس ،فــي ذات
الوقت الذي تحتفظ به الذاكرة الجمعية
الفلسطينية إجراءات إدارة ترامب ضدهم
باقترابه من إسرائيل عموما ونتنياهو
عـلــى الـخـصــوص ،ثــم االع ـت ــراف بالقدس
عاصمة إلسرائيل ،ويستحضرون إغالق
م ـك ـتــب م ـن ـظ ـمــة ال ـت ـح ــري ــر الـفـلـسـطـيـنـيــة
فــي واشـنـطــن تلك املنظمة الـتــي اعترفت
بإسرائيل وغيرت ميثاقها ووقعت اتفاق
س ــام بــرعــايــة ووســاطــة أمـيــركـيــة؛ فجاء
تــرامــب ليغلق مـقــرهــا نـهــائـيــا ،ثــم يجمد
التمويل األميركي لوكالة غوث وتشغيل
الـ ــاج ـ ـئـ ــن ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـي ــن ويـ ـه ــدده ــم
بــإغــاقـهــا وإن ـه ــاء ح ــق ال ـع ــودة وتــوطــن
الــاج ـئــن .ثــم يــريــد منهم الـحـضــور إلــى
امل ـنــامــة! ي ـعــد كــوش ـنــر الـفـلـسـطـيـنـيــن في
ن ـه ــاي ــة م ــؤت ـم ــر ال ـب ـح ــري ــن ب ـح ـي ــاة أف ـضــل
وش ــرق أوس ــط جــديــد لكنه عـلــى مــا يبدو
أس ـقــط م ــن ذاك ــرت ــه تـصــريـحــه مـطـلــع هــذا
الشهر عندما شكك في قدرة الفلسطينيني
عـلــى حـكــم أنفسهم ويــريــد منهم املــوافـقــة
على مخرجات مؤتمر البحرين وأن الباب
أمــامـهــم م ــازال مـفـتــوحــا ،فــي الــوقــت الــذي
يــذكــرهــم ويـهــددهــم السفير األمـيــركــي في
إس ــرائ ـي ــل دي ـف ـيــد ف ــري ــدم ــان« ،أن م ــن حق
إسرائيل ضم أجزاء من الضفة الغربية».
ل ــم تـقـتـصــر م ـخــرجــات مــؤتـمــر الـبـحــريــن
ع ـل ــى سـ ــوء ف ـه ــم وت ـق ــدي ــر أم ـي ــرك ــي فـقــط
لـكــن ال ـشــركــاء ال ـع ــرب ف ــي املــؤت ـمــر أيـضــا
عكست كلماتهم وتصريحاتهم في نهاية
املؤتمر ســوء فهم وتقدير وسطحية في
التعاطي والتموضع فــي وهــم االزده ــار،
وه ــو مــا عكسته مـثــا تـصــريـحــات وزيــر
املالية السعودي محمد الجدعان بقوله:
إن القضية الفلسطينية «مهمة للغاية»
لـلـمـمـلـكــة ،مـشـيـرًا إل ــى أن ب ــاده ستدعم
«ك ــل مــا يجلب االزدهـ ــار لـهــذه املنطقة».
وي ـق ــول ال ــوزي ــر ال ـس ـع ــودي إن «املـنـطـقــة
بحاجة ماسة إلى االزدهار واألمل» وكأن
االزده ـ ــار وح ــل الـقـضـيــة الفلسطينية ال
يتم إال عبر بوابة التطبيع مع إسرائيل
وبقيادة كوشنير!
داللــة أخــرى على القراءة العربية يقدمها
وزي ــر ال ــدول ــة اإلم ــارات ــي ل ـل ـشــؤون املــالـيــة
عبيد حميد الطاير في نهاية املؤتمر قائال:
«إنه يجب على املنظمات الدولية دعم هذه
الـخـطــة للتقليل مــن املـخــاطــر» .ويـبــدو أن
الوزير ال يعلم عن وقف واشنطن تمويلها
لــوكــالــة غــوث وتشغيل الــاجـئــن أو ربما
يعلم لكنه ال ُيفصح عن تلك املخاطر التي
يريد من املنظمات الدولية التقليل منها؛
ربما يظن الوزير أن مؤتمر البحرين هو
مــن أجــل تقليل الـتـلــوث املـنــاخــي! ويتفرد
وزير خارجية البحرين خالد بن أحمد آل
خليفة ،بتخصيص تصريحاته للصحافة
اإلسرائيلية ويقول« :إن إسرائيل موجودة
وباقية ونريد السالم معها وعلى الجميع
أن يدعم بحزم حق إسرائيل في الوجود».
لكنه يسقط الحقوق الفلسطينية!
ق ــراءة أخـيــرة غــايــة فــي األهـمـيــة يقدمها
تـسـفــي بــارئـيــل فــي صحيفة «هــآرتــس»
ال ـع ـبــريــة ع ــن وق ــائ ــع مــؤت ـمــر الـبـحــريــن
ومخرجاته ويـقــول «االحتجاجات ضد
عقد املــؤتـمــر االقـتـصــادي فــي البحرين،
ال ـ ـتـ ــي م ـ ـ ــأت الـ ـشـ ـبـ ـك ــات االج ـت ـم ــاع ـي ــة
الـعــربـيــة ،أوض ـحــت م ــرة أخ ــرى الـفـجــوة
الـتــي تــوجــد بــن ق ــرارات الــزعـمــاء العرب
وبني الشعوب العربية».

الوضع الداخلي اإلسرائيلي وانعكاسه على مؤتـمر المنامة
جاءت أطروحات
ما يسمى بـ«صفقة
القرن» متساوقة
مع هيمنة معسكر
اليمين ،لكنها تنتظر
حسم تشكيل حكومة
إسرائيلية بعد اللجوء
إلى انتخابات مبكرة
أنس محيسن

تشكل ورشة المنامة دعمًا قويًا لنتنياهو في حملته االنتخابية (أمير ليفي)Getty/

يعتبر مؤتمر املنامة االقتصادي (ورشة
العمل لالزدهار والسالم) ،من الخطوات
ال ـع ـم ـل ـي ــة مل ـخ ـط ــط مـ ــا ي ـس ـم ــى «ص ـف ـقــة
القرن» ،والذي يتناول الشق االقتصادي
ك ـم ـق ــدم ــة وأرضـ ـ ـي ـ ــة ل ـت ـط ـب ـيــق ال ـج ــان ــب
السياسي العالمة البارزة لسعي اليمني
الصهيوني املتطرف ،واليمني العنصري
فــي الــواليــات املـتـحــدة لتصفية القضية
الفلسطينية ،وفي الحقيقة فإن مشروع

مـخـطــط صـفـقــة ال ـقــرن هــو فــي حيثياته
وت ـف ـص ـي ــات ــه مـ ــن بـ ـن ــات أف ـ ـكـ ــار رئ ـيــس
الـ ــوزراء اإلســرائـيـلــي بنيامني نتنياهو
وم ـع ـس ـكــر ال ـي ـم ــن الـ ـ ــذي ي ـم ـث ـلــه ،ول ـكــن
بـ ــإخـ ــراج وديـ ـب ــاج ــة أم ـي ــرك ـي ــة لـتـسـهـيــل
ف ــرضـ ـه ــا عـ ـل ــى الـ ـشـ ـع ــب ال ـف ـل ـس ـط ـي ـنــي،
ول ـت ـح ـق ـي ــق أه ـ ـ ـ ــداف سـ ـي ــاسـ ـي ــة أخـ ــرى
تتعلق باإلقليم وتشكيل تحالف عربي
إسرائيلي ملواجهة إيران وحلفائها ،في
مـسـعــي إس ــرائ ـي ـل ــي الق ـت ـن ــاص الـفــرصــة
الـتــاريـخـيــة الـكــامـنــة فــي الـبـيــت األبـيــض
ب ـص ـع ــود ال ــرئـ ـي ــس األمـ ـي ــرك ــي دون ــال ــد
ترامب وفريقه املسنود بقاعدة عريضة
م ــن امل ـس ـي ـح ـيــن اإلن ـج ـي ـل ـيــن املــؤم ـنــن
بالنبوءات التوراتية ،وبخطاب شعبوي
ل ـ ــه رص ـ ـيـ ــد ب ـ ــن ال ـع ـن ـص ــري ــن ال ـب ـيــض
امل ــولـ ـع ــن ب ــاإلس ــام ــوف ــوبـ ـي ــا وال ـخ ـط ــر
القادم من الشرق.
من الــواضــح أن املجتمع اإلسرائيلي بدأ
وبشكل تصاعدي بعد ان ــدالع انتفاضة
األقصى عام  2000يجنح نحو التطرف،
وه ـ ــو م ــا ت ــم ال ـت ـع ـب ـيــر ع ـن ــه ف ــي ص ـعــود
أحزاب اليمني واألحزاب الدينية املتطرفة
وتشكيلها لــائـتــاف الـحــاكــم منذ العام
 2009حتى اآلن ،فــي مقابل معسكر آخر

م ــن ال ــوس ــط وال ـي ـس ــار تــراج ـعــت مكانته
إال أنــه ال يــزال يملك رصـيــدا وق ــادرا على
املنافسة بقوة ،ورغــم التناغم التاريخي
بـ ــن امل ـع ـس ـك ــري ــن فـ ــي قـ ـض ــاي ــا الـ ـص ــراع
وامل ــوق ــف م ــن الـقـضـيــة الـفـلـسـطـيـنـيــة في
رفـ ــض ع ـ ــودة ال ــاجـ ـئ ــن ،وبـ ـق ــاء ال ـق ــدس
موحدة تحت السيادة الصهيونية ،وعدم
الـ ـع ــودة إل ــى حـ ــدود ال ـع ــام  ،1967إال أن
حمولة التطرف الــزائــدة خــال السنوات
األخ ـ ـي ـ ــرة وج ـ ـس ـ ــارة الـ ـخـ ـط ــاب ال ــدي ـن ــي
وتشكل بيئة إقليمية ودولية ربما كاذبة
توفر نوعا مــن االسـتـقــرار االستراتيجي
للكيان ،دفع باليمني الديني والعلماني،
وفي سياق مزايدات داخلية بني شعارات
ال ـي ـم ــن امل ـت ـط ــرف واألك ـ ـثـ ــر ت ـط ــرف ــا ،إل ــى
بلورة رؤيــة مغايرة في النظرة للقضية
الـفـلـسـطـيـنـيــة .فـفــي ال ــوق ــت ال ــذي استند
الـ ـ ــوسـ ـ ــط والـ ـ ـيـ ـ ـس ـ ــار فـ ـ ــي خ ـ ـطـ ــابـ ــه ع ـلــى
م ـب ــدأ ح ــل ال ــدول ـت ــن ل ـش ـع ـبــن ،والـفـصــل
الـعـضــوي على أس ــاس قــومــي ،تجاسرت
أحـ ــزاب مـحـســوبــة عـلــى الـيـمــن املـتـطــرف
وم ـ ــن الـ ـتـ ـي ــار ال ــديـ ـن ــي ال ـ ـ ــذي ك ـ ــان حـتــى
وقــت قــريــب ال يــولــي أي أهميه للحل مع
الفلسطينيني بطرح فكرة الدولة الواحدة
ب ـق ــوم ـي ـت ــن ،وعـ ـل ــى إع ـ ـ ـ ــادة طـ ـ ــرح ف ـك ــرة
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«إسرائيل الكبرى» ،ورفض فكرة التقسيم
والفصل بني الشعبني ،على أساس الحق
ال ـتــوراتــي الـتــاريـخــي لليهود حـصـرًا في
أرض فـلـسـطــن ال ـتــاري ـخ ـيــة ،وال ـن ـظــر في
ال ـضــم وال ـق ـضــم امل ـت ــدرج ل ــأراض ــي الـتــي
«يقطنها الفلسطينيون» وترحيلهم ربما
إلى األردن أو بلدان العالم األخــرى كحل
جذري للمسألة الفلسطينية.
تمايز آخر بني الوسط واليسار واليمني
الـحــاكــم طفت معامله على السطح خالل
السنوات القليلة املاضية حول املوقف من
السلطة الفلسطينية .فـفــي الــوقــت الــذي
ك ــان فـيــه ال ــوس ــط وال ـي ـســار ي ـن ـظــران إلــى
السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير
كـشــريــك سـيــاســي وأم ـن ــي حـقـيـقــي يمكن
الـتـعــاطــي مـعــه وال ـتــوصــل إل ــى شـكــل من
أشـكــال التسوية حينما تحني الـظــروف،
وبــال ـتــالــي ال ـح ـفــاظ عـلـيــه وال ـس ـعــي لــدى
األميركيني لإلبقاء على مقومات صموده،
بينما ينظر اليمني إلى السلطة على أنها
مجرد وكيل أمني تسيرها طبقة فاسدة
منتفعة ،وليس شريكا سياسيا محتمال،
وبــال ـتــالــي ي ـجــب اخـ ـت ــزال وظـيـفـتـهــا في
الضفة الغربية في الدور األمني بمحاربة
املقاومة الفلسطينية ،وتوفير بيئة آمنة

مالحظات سياسية حول لقاء المنامة
األجزاء السياسية
السلبية في الشارع
العربي وتعقد
الملفات اإلقليمية
وقرب موعد
االنتخابات األميركية
قد تؤجل صفقة
القرن
ماجد عزام

كتب الكثير عــن الـســام االقـتـصــادي،
كـ ـ ـم ـ ــا عـ ـ ـ ــن ص ـ ـف ـ ـقـ ــة ال ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــرن والـ ـ ـش ـ ــق
االق ـت ـصــادي فيها ال ــذي ستعبر عنه
ص ــراح ــة ورشـ ـ ــة ال ـب ـح ــري ــن امل ـن ـع ـقــدة
تحت عنوان «السالم من أجل الرخاء»،
ّ
لذلك سأركز أكثر في هذه املــادة على
اإلطـ ــار الـسـيــاســي ل ــورش ــة الـبـحــريــن.
كـمــا تــداعـيــاتـهــا عـلــى الــوضــع الــراهــن
فــي فلسطني املحتلة تـحــديـدًا فــي ما
يتعلق بــاالنـقـســام بــن الـضـفــة وغــزة
وف ـكــرة ضــم الـضـفــة ،أو املـنــاطــق سي
مـنـهــا والـبــالـغــة سـتــن فــي املــائــة إلــى
إسرائيل بشكل رسمي  -غير شرعي
طبعًا  -كما جرى مع القدس والجوالن
املحتلتني.
ت ـم ـثــل ورش ـ ــة ال ـب ـحــريــن ال ـخ ـطــة (ب)
وح ـت ــى ال ـخ ـطــة (ج) األم ـي ــرك ـي ــة ،فقد
كــان مـقــررًا أن يتم طــرح صفقة القرن
نـهــايــة ال ـع ــام امل ــاض ــي ،وت ــم الـتــأجـيــل
األول بعد القرار اإلسرائيلي بالذهاب
إلـ ــى ان ـت ـخ ــاب ــات م ـب ـك ــرة ف ــي إب ــري ــل/
نيسان املاضي ،ثم قيل إنها ستطرح
فــي يونيو /حــزيــران الحالي أي بعد
ش ـه ــر رم ـ ـضـ ــان ،وت ـش ـك ـيــل ال ـح ـكــومــة
اإلس ــرائـ ـيـ ـلـ ـي ــة ال ـ ـج ـ ــدي ـ ــدة ،واآلن تــم

تأجيلها مرة أخرى ويتم الحديث عن
طرحها بعد االنتخابات اإلسرائيلية
املبكرة الجديدة في سبتمبر/أيلول،
وت ـش ـك ـيــل ال ـح ـكــومــة امل ـت ــوق ــع بـعــدهــا
ب ـش ـه ــري ــن أي فـ ــي نــوف ـم ـبــر/ت ـشــريــن
الثاني املقبل ،وقد يتم تأجيلها إلى ما
بعد االستحقاق الــرئــاســي األميركي
في  ،2020ومع دخول واشنطن أجواء
االن ـت ـخــابــات  -ن ـهــايــة ال ـع ــام ال ـجــاري
 رب ـم ــا ي ـتــم ال ـتــأج ـيــل إلـ ــى أجـ ــل غيرمسمى ،مــا يعني أن الصفقة نفسها
بــاتــت فــي مـهــب الــريــح وق ــد ال تبصر
النور أبدًا ،أي أن ورشة البحرين كانت
محاولة ملــلء الـفــراغ وحفظ مــاء وجه
اإلدارة األم ـيــرك ـيــة وال ـس ـعــي إلط ــاق
الـصـفـقــة بشكل مستتر غـيــر رسـمــي،
أو الـ ــزعـ ــم أنـ ـه ــا مـ ــوجـ ــودة وج ــاه ــزة
وستكون الورشة بمثابة إطــاق ولو
اقتصاديا وغير رسمي لها.
ال بــد مــن اإلش ــارة والتأكيد هنا على
موقف السلطة الفلسطينية والشارع
الفلسطيني بشكل عام الرافض تمامًا
ل ـل ـص ـف ـقــة .م ــا ّأدى إلـ ــى خ ـل ــق أجـ ــواء
سياسية سلبية ضدها ،ومنع آخرين
م ــؤي ــدي ــن م ــن الـتـعـبـيــر ع ــن مــوقـفـهــم،
وبــال ـتــالــى عــرقـلـتـهــا ،وخ ـلــق عــامــات
اسـتـفـهــام وتشكيك حــولـهــا ،حـتــى أن
وزي ــر ال ـخــارج ـيــة األم ـيــرك ـيــة نـفـســه –
مايك بومبيو  -ذهب الى التقليل من
فــرص نجاحها وإمكانية تقبلها من
األطراف الفاعلة املعنية .
س ـي ــاس ـي ــا أيـ ـض ــا مـ ــارسـ ــت واش ـن ـطــن

تستبدل الخطة األرض
مقابل السالم بالرخاء
مقابل السالم

ض ـغ ـطــا ك ـب ـيــرا ع ـلــى الـ ـ ــدول الـعــربـيــة
ل ـل ـم ـش ــارك ــة فـ ــي ال ـ ــورش ـ ــة ولـ ـ ــو عـلــى
م ـس ـت ــوى م ـن ـخ ـفــض ،وب ـع ــض الـ ــدول
م ـثــل م ـصــر واألردن واملـ ـغ ــرب ق ــررت
ال ـ ـح ـ ـضـ ــور ،بـ ـع ــد ف ـ ـتـ ــرة م ـ ــن ال ـ ـتـ ــردد
والضبابية والغموض والخشية من
ردود الفعل الشعبية الواسعة ،التي
ســاهــم فــي تشكيلها والتأثير عليها
املوقف الفلسطيني القاطع ضدها.
تم التفكير في ورشة البحرين لتكون
فــى إط ــار سياسي بحت تحت سقف
صـفـقــة ال ـق ــرن ح ـيــث ت ـج ــرى مـنــاقـشــة
التفاصيل ،أو الشق االقتصادي منها
على أرضية سياسية واضحة ،إال أن
الــرفــض الفلسطيني الـقــاطــع املـ ّ
ـوحــد
ل ـه ــا ،ث ــم ال ـه ـج ــوم اإلع ــام ــي ال ــواس ــع
ضــدهــا عـبــر الـســوشـيــال مـيــديــا – من
الجمهور الفلسطيني والـعــربــي دفع
إل ــى ن ــزع اإلطـ ــار الـسـيــاســي عـنـهــا أو
تخفيفه إلى حد كبير ،لدرجة أن أحد
عــرابـيـهــا الـثــاثــة غـيـســون غرينبالت
–املبعوث األميركي إلــى املنطقة -قال
إنه لم تتم دعوة الحكومة اإلسرائيلية
إلـ ـيـ ـه ــا ألن الـ ـسـ ـلـ ـط ــة ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــة
قاطعت ومع غياب طرفي الصراع تم
إل ـغــاء التمثيل الـسـيــاســي واملـشــاركــة
ستكون مقتصرة فقط على مسؤولني
اقتصاديني تكنوقراط ورجال أعمال.
فــي مــا يتعلق بمضمون النقاش في
ال ـب ـح ــري ــن ت ـع ـبــر ال ـع ـن ــاوي ــن مـبــدئـيــا
ع ــن ف ـكــرة ال ـس ــام االق ـت ـص ــادي تحت
ال ـش ـع ــار ال ـس ـيــاســي الـ ـخ ــادع ال ـســام
م ـ ــن أجـ ـ ــل ال ـ ــرخ ـ ــاء  ،ب ـي ـن ـم ــا ه ـ ــو فــى
الحقيقة الــرخــاء مـقــابــل ال ـســام ،كما
ً
تـ ـق ــول ال ـس ـل ـطــة الـفـلـسـطـيـنـيــة ف ـع ــا.
وأم ــا الـعـنــاويــن واملحاورالتفصيلية
األخ ـ ـ ــرى ف ـه ــي خـ ـط ــرة وت ـت ـح ــدث عــن
نقاش تقارب عربي إسرائيلي يكرس
ال ـت ـط ـب ـيــع ،م ــع ت ـجــاهــل أي ن ـق ــاش أو
طرح سياسي يتعلق بأسس الصراع
وقضاياه الصعبة ،وعلى سبيل املثال
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سيركز نتنياهو مجددًا على
عالقاته مع أصدقائه العرب
في حملته االنتخابية

للجيش اإلســرائـيـلــي واملـسـتــوطـنــن ،وال
م ــان ــع م ــن تـ ـج ــاوزه ــا ب ـت ـش ـك ـيــل أج ـس ــام
وهـيـئــات بـطــابــع اقـتـصــادي أو عشائري
تتواصل مباشرة مع سلطات االحتالل،
مــع االسـتـعــداد إلمكانية انهيار السلطة
بتضخيم دور ما يسمى «اإلدارة املدنية
ومكتب التنسيق واالرتباط» ،وقد سعى
نتنياهو والـيـمــن الـحــاكــم فــي إســرائـيــل
وبالتعاون مــع إدارة تــرامــب إلــى تطبيق
هذه الرؤية من خالل مقترح صفقة القرن
الذي ال يبقي مكانًا للسلطة الفلسطينية
وال ي ــوف ــر أس ـب ــاب بـقــائـهــا ول ــو م ــن بــاب
امل ـج ــام ـل ــة ،وك ـ ــل اإلج ـ ـ ـ ـ ــراءات األم ـيــرك ـيــة
اإلس ــرائ ـي ـل ـي ــة امل ـت ـكــام ـلــة خـ ــال ال ـعــامــن
املــاض ـيــن تــأتــي ف ــي س ـيــاق ه ــذا الـتــوجــه
ال ـجــديــد .فـقــد أوق ـف ــت اإلدارة األمـيــركـيــة
كــل امل ـســاعــدات املـبــاشــرة وغـيــر املـبــاشــرة
لـلـسـلـطــة الـفـلـسـطـيـنـيــة ،وأغ ـل ـقــت مكتب
منظمة التحرير املــوجــود على األراضــي
األميركية ،وقيام إسرائيل باقتطاع مبالغ
كبيرة من أمــوال املقاصة ،والقضاء على

كل ما تبقى من أشكال السيادة في الضفة
بتكرار االقتحامات واالعتقاالت وتفتيت
ج ـغــراف ـيــا ال ـض ـفــة وإغ ــراق ـه ــا بــالـحــواجــز
والجدران ،وإسناد أجسام بديلة لتجاوز
الـ ــدور الـتـمـثـيـلــي لـلـسـلـطــة ،واالس ـت ـعــداد
ل ـل ـض ــم الـ ـت ــدريـ ـج ــي بـ ــدعـ ــم أمـ ـي ــرك ــي ملــا
تبقى مــن الـضـفــة الـغــربـيــة وال ـتــي تشكل
ح ــوال ــي  %60م ــن م ـســاح ـت ـهــا م ــن خــال
مــا يسمى «ف ــرض الـقــانــون اإلســرائـيـلــي»
على املستوطنات وملحقاتها واملناطق
االستراتيجية والعسكرية ،وهو ما يعني
عمليًا إنـهــاء دور السلطة ،أو على األقــل
تحويلها فــي أحـســن األح ــوال إلــى وكيل
أمني تابع لالحتالل.
مؤتمر المنامة واالنتخابات

رغم أن فشل نتنياهو في تشكيل حكومة
م ـ ــن الـ ـيـ ـم ــن واإلع ـ ـ ـ ـ ــان ع ـ ــن ان ـت ـخ ــاب ــات
ج ــدي ــدة ف ــي أيـ ـل ــول /سـبـتـمـبــر لـيـســت له
عــاقــة م ـبــاشــرة ب ــاإلع ــان األم ـيــركــي عن
مــؤتـمــر الـبـحــريــن ،إال أن نتنياهو ينظر
إلــى املؤتمر على أنــه ساحة أخــرى يمكن
تــوظـيـفـهــا لـصــالــح دعــاي ـتــه االنـتـخــابـيــة.
ونتنياهو وم ــن خ ــال تـجــربــة الـسـنــوات
الـ ـعـ ـش ــر فـ ــي الـ ـحـ ـك ــم بـ ـ ــرع فـ ــي م ـخــاط ـبــة

الجمهور ودغــدغــة الـعــواطــف ،واقتناص
الفرص االنتخابية ،وتحويل األزمات إلى
مصدر إلهام للعامة .وعليه فإن نتنياهو
ل ـ ــن يـ ــألـ ــو ج ـ ـهـ ــدا ف ـ ــي ت ــوظـ ـي ــف م ــؤت ـم ــر
املنامة لصالح دعايته االنتخابية ،ومن
املتوقع أن يوجه حدث املؤتمر في سياق
االنتخابات على صعيدين:
األول :يتعلق بمخاطبة جمهور اليمني
بشقيه العلماني أو الــديـنــي الـحــريــدي،
وإب ـ ـ ــراز دوره ف ــي ال ـتــأث ـيــر ع ـلــى اإلدارة
األمـيــركـيــة وف ــي صـيــاغــة مخطط صفقة
الـ ـق ــرن لـتـصـفـيــة ال ـق ـض ـيــة الـفـلـسـطـيـنـيــة
والـ ـ ــذي س ـي ـكــون مــؤت ـمــر امل ـن ــام ــة إح ــدى
ثماره ،وهو هنا يريد التذكير بخطوات
ص ـف ـق ــة ال ـ ـقـ ــرن الـ ـت ــي ف ــرض ـت ـه ــا اإلدارة
األميركية بفضل جهوده وجهود فريق
تـ ــرامـ ــب امل ـت ـص ـه ــن (ديـ ـفـ ـي ــد ف ــري ــدم ــان،
ج ــاري ــد كــوش ـنــر ،ج ـي ـســون غــري ـن ـبــات)،
وأب ــرزه ــا االعـ ـت ــراف األم ـيــركــي بــالـقــدس
ك ـع ــاص ـم ــة ل ـل ـك ـي ــان ب ـع ــد ن ـق ــل ال ـس ـف ــارة
األميركية إلى القدس ،وقف كافة أشكال
الدعم املــادي لهيئة األمم املتحدة إلغاثة
وتـ ـشـ ـغـ ـي ــل الـ ــاج ـ ـئـ ــن ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـي ــن
(أونــروا) في سياق تصفية حق العودة،
وم ـمــارســة ضـغــوط عـلــى األردن للقبول

ال الـحـصــر فــاملـشــاريــع الـ ـ  197املقترحة
على الفلسطينيني ال تشمل القدس أبدًا
م ــا يعني تعبيرًا عمليًا عــن االع ـتــرافّ
موحدة أبدية إلسرائيل-
بها كعاصمة
وإن ـم ــا ال ـض ـفــة -م ــن دون م ـنــاطــق ســي-
وغــزة مــا يعني مــن جهة اخــرى شرعنة
االحتالل اإلسرائيلي لتلك املناطق وفتح
الباب ولو نظريًا أمام ضمها فعليًا في
املستقبل .
الفت جدا فى املشاريع املقترحة البالغة
قيمتها  50مليار دوالر -نصفها تقريبًا
للفلسطينيني -توفير ميزانيات ضخمة
لـ ـل ــدول ال ـع ــرب ـي ــة الـ ـث ــاث األردن مـصــر
ولبنان ،مع رقــم اكبر لــأردن يقارب 10
مـلـيــارات والـبــاقــي مناصفة تقريبًا بني
مـصــر ول ـب ـنــان ،بالنسة لــأولــى املقابل
واضـ ـ ــح ي ـت ـم ـثــل ب ــامل ــواف ـق ــة ع ـل ــى إق ــام ــة
مشاريع فى سيناء لخدمة غزة وأهلها،
ولبنان من أجــل توطني الالجئني وحل
مشاكلهم وتحسني أوضاعهم ،أما األردن
املـتـضــرر األك ـبــر مــن الصفقة ومـحــاولــة
شـطــب قضيتي ال ـقــدس والــاج ـئــن عن
جدول األعمال فيفترض أن يتولى أيضًا
ت ــوط ــن الجـ ـئ ــن ل ــدي ــه ،م ــع ام ـت ـصــاص
اآلث ـ ـ ــار ال ـج ــان ـب ـي ــة ال ـس ـي ـئ ــة وال ـك ــارث ـي ــة
لـلـصـفـقــة ل ـيــس ع ـلــى الـفـلـسـطـيـنـيــن بل
على األردنيني كذلك.
غـيــر أن أخ ـطــر م ــا ف ــي ورشـ ــة الـبـحــريــن
وص ـف ـقــة ال ـق ــرن غ ـيــر املـعـلـنــة ح ـتــى اآلن
لـيــس فـقــط تـغـلـيــب الـبـعــد االق ـت ـصــادي،
وإنـمــا إدام ــة الــوضــع الــراهــن السياسي
بمعنى أن الصفقة  -قد ال تبصر النور
أبدًا – وتكتفي بإقامة مشاريع لتحسني
الوضع االقتصادي ،وفق الواقع الحالي
في الضفة وغزة الخاضعتني لالحتالل
وإن بـ ــدرجـ ــات م ـت ـف ــاوت ــة ح ـت ــى لـ ــو تــم
وصلهما بطريقة ما وفق ما هو متداول.
في هذا الصدد نشر معهد أبحاث األمن
القومي االسرائيلي التابع لجامعة تل
أبـيــب األح ــد املــاضــى ،دراس ــة الفـتــة جدًا
أشــار فيها الــى أن التجارب التاريخية،
ت ــؤك ــد أن ال ف ــرص ــة أبـ ـ ـدًا ل ـن ـجــاح الـشــق
االقـ ـتـ ـص ــادي دون ال ـس ـي ــاس ــي ،ف ــي أي
خطة أو عملية لحل الصراع خاصة مع
العناد والرفض الفلسطيني القاطع فى
مواجهتها ،أما صحيفة هآرتس فشككت
–األحد أيضًا -في كيفية توفير التمويل
الالزم للمشاريع املطروحة والتي تمت
مناقشتها فــي الـبـحــريــن ،وقــالــت إن ــه ال
أحد مستعد لضخ مساعدات فى غياب
األف ــق واإلطـ ــار الـسـيــاســي ،وإن ــه بغياب
ال ـق ـيــادة الفلسطينية ومـعــارضـتـهــا ،ال
ج ـ ــدوى أو ف ــائ ــدة م ــن أي ن ـق ــاش حــول
الجوانب االقتصادية.
ف ــي ك ــل االح ـ ـ ــوال واذا م ــا اف ـتــرض ـنــا أن
ورش ـ ـ ــة ال ـب ـح ــري ــن ت ـ ـنـ ــدرج ضـ ــن تــوجــه
أميركي جدي لتمرير صفقة القرن ،فهي
ال تملك أي فــرصــة للنجاح ال سياسيًا
وال اق ـت ـص ــادي ــا ،وإذا م ــا ك ــان ــت مـجــرد
حجة أو ذريـعــة لتحميل الفلسطينيني
املسؤولية عــن الفشل والتخلي نهائيًا
ع ــن طـ ــرح ال ـص ـف ـقــة ،وب ــال ـت ــال ــي تغطية
وتبرير أي سياسات إسرائيلية أحادية
ب ـم ــا ف ـي ـهــا ضـ ــم ن ـص ــف الـ ـضـ ـف ــة ،ف ـهــذه
مـ ـغ ــام ــرة خ ـ ـطـ ــرة س ـت ـف ـج ــر لـ ـي ــس فـقــط
العملية املستمرة منذ أوسلو بما فيها
بقاء السلطة نفسها ،إنما املنطقة كلها
وه ــذا يـتـعــارض جــوهــريــا مــع السياسة
املقدسة لنتنياهو واليمني اإلسرائيلي
بــالـحـفــاظ عـلــى الــوضــع ال ــراه ــن ،املــريــح
جـ ـدًا لــاح ـتــال ال ــى أق ـصــى م ــدى زمـنــي
ممكن ،وحتى إلى األبد تطبيقًا للنظرية
املتطرفة القائلة إن ال ـصــراع غير قابل
ل ـل ـحــل ،إن ـم ــا ل ـ ـ ــادارة ب ــأق ــل ث ـمــن ممكن
سياسيًا أمنيا وإقتصاديًا.

بالوطن الـبــديــل ،واالسـتـعــداد لالعتراف
بضم أج ــزاء مــن الضفة الغربية لصالح
إسرائيل ،وممارسة ضغوط على السلطة
للقبول بالحل األميركي.
والـثــانــي :يتعلق بالجمهور اإلسرائيلي
الـ ـ ـع ـ ــام وم ـ ــن ض ـم ـن ــه ال ـي ـم ـي ـن ــي ،بـ ــإبـ ــراز
إنجازاته في تطويع العرب وإعادة ترتيب
أول ــوي ــات ـه ــم ،واالن ـس ـي ــاق م ــع مـخـطـطــاتــه
ال ـع ــدوان ـي ــة ف ــي امل ـن ـط ـقــة ،والـتـمـثـيــل على
ذلـ ـ ــك بـ ـمـ ـش ــروع ال ـت ـط ـب ـي ــع الـ ـ ــذي ي ـج ــري
عـ ـل ــى ق ـ ـ ــدم وس ـ ـ ـ ـ ــاق ،خـ ــاصـ ــة م ـ ــع م ـح ــور
الخليج (السعودية ،اإلم ــارات ،البحرين)،
والـ ـع ــاق ــات االس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة م ــع ال ـن ـظــام
امل ـصــري ،واس ـت ـبــدال أول ــوي ــات ال ـعــرب من
القضية الفلسطينية إلى مواجهة «العدو
اإليـ ـ ــرانـ ـ ــي» ،واسـ ـتـ ـب ــدال خـ ـي ــار ال ـت ـســويــة
بالسالم االقـتـصــادي ،وربــط إسرائيل في
املنطقة بشبكة مــواصــات وط ــرق بحرية
تجعل منها املركز في الشرق األوسط .لذلك
وحتى االنتخابات اإلسرائيلية املقبلة في
أي ـل ــول /سبتمبر مـ ــرورًا بـمــؤتـمــر املـنــامــة
االقتصادي ،سيحرج نتنياهو «أصدقاءه
ال ـ ـعـ ــرب» ،خ ـصــوصــا الـخـلـيـجـيــن مـنـهــم،
بــإطــاق تصريحاته املـعـهــودة بانسجام
وتطور العالقة مع املحيط العربي.
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سيناريوهات الرد على تصفية القـضية الفلسطينية
مواجهة تصفية القضية الفلسطينية تستحضر جملة سيناريوهات
ممكنة ومتوقعة ومتاحة أمام الفلسطينيين الذين باتوا جميعًا في دائرة
االستهداف .بعدما بات تقرير مصير القضية الفلسطينية يقرر بعيدًا عن
إشراك الفلسطينيين ودون استشارتهم وباتت بعض النظم العربية تنوب
عنهم وتقرر لهم
أحمد عبد الهادي

لــم تـفـلــح ال ـل ـقــاءات وجـ ــوالت املصالحة
املـ ـتـ ـع ــددة ف ــي ت ـق ــري ــب وجـ ـه ــات ال ـن ـظــر
الفلسطينية الجتراح مصالحة وطنية،
لكن ورشــة البحرين االقتصادية فعلت
ذل ـ ــك ون ـج ـح ــت فـ ــي ت ـق ــري ــب م ـس ـتــويــن
م ـه ـمــن ،م ـس ـتــوى ال ـخ ـط ــاب وم ـس ـتــوى
املمارسة بني فتح وحماس بني الداخل
والخارج .لم تتبلور مصالحة حقيقة بعد
لكن الورشة أنتجت إجماعًا فلسطينيًا
ع ـل ــى ض ـ ـ ــرورة مــواج ـه ـت ـهــا وال ـت ـص ــدي
لتبعاتها منذ اللحظة التي أعلن فيها
ع ــن ان ـع ـق ــاده ــا ،إذ ت ــوح ــدت ال ـف ـصــائــل
الفلسطينية جميعها على مبدأ رفض
ً
الــورشــة ومخرجاتها جملة وتفصيال
وذه ـ ـب ـ ــت خ ـ ـطـ ــوة ج ـ ـ ـ ــادة ف ـ ــي االت ـ ـفـ ــاق
عـلــى ال ـش ــروع الـعـمـلــي ملــواج ـه ـتــه .هــذه
املــواجـهــة تفتح الـبــاب أم ــام استحضار
جملة سـيـنــاريــوهــات ممكنة ومتوقعة
ومتاحة أمام الفلسطينيني الذين باتوا
جـمـيـعــا ف ــي دائـ ــرة االس ـت ـه ــداف .بعدما
بات تقرير مصير القضية الفلسطينية
ي ـقــرر بـعـيـدًا ع ــن إش ـ ــراك الفلسطينيني
ودون استشارتهم وباتت بعض النظم
العربية تنوب عنهم وتقرر لهم.
سيناريو االنتفاضة الشعبية

يـ ـت ــوق ــع ح ـ ـ ــدوث هـ ـ ــذا الـ ـسـ ـيـ ـن ــاري ــو فــي
الضفة الغربية ويـقــوم هــذا السيناريو
عـلــى اسـتـمــرار ال ــدع ــوات الـتــي وجهتها
القوى الوطنية واإلسالمية في الضفة
الغربية ،واسـتـمــرار املسيرات الشعبية
الـ ـغ ــاضـ ـب ــة ردًا عـ ـل ــى ورش ـ ـ ـ ــة املـ ـن ــام ــة
وصـفـقــة ال ـق ــرن ،األمـ ــر الـ ــذي ق ــد يفضي
ل ـ ـحـ ــدوث تـ ـم ــاس واحـ ـتـ ـك ــاك مـ ــع قـ ــوات
االحتالل املوجودة في الضفة الغربية،
ويـتــزامــن ذلــك مــع عملية حشد للشارع
الفلسطيني وتعبئة موجهة تشرع بها
املحطات اإلذاعية املحلية بفتح موجات
ب ــث م ــوح ــدة وم ـف ـتــوحــة لـتـغـطـيــة ونـقــل

الـفـعــالـيــات واألن ـش ـطــة وإرسـ ــال رســائــل
لـ ـل ــداخ ــل وال ـ ـ ـخـ ـ ــارج ،ت ـح ــث ف ـي ـه ــا عـلــى
ضــرورة مواجهة االحـتــال والــدفــاع عن
الـقـضـيــة الفلسطينية ،ويـتــوقــع دخــول
املـحـطــات الفضائية العربية والــدولـيــة
على مسارات هذا السيناريو باإلضافة
إل ــى مــواقــع الـتــواصــل االجـتـمــاعــي التي
ب ــدأت بالفعل بــإطــاق حـمــات موسعة
ومـنـظـمــة رف ـض ــا مل ــا ي ـج ــري ف ــي املـنــامــة
تحت شـعــار «مــوحــدون إلسـقــاط ورشــة
البحرين وصفقة القرن» ،والتغريد على
وسم «يسقط مؤتمر البحرين».
يـتـقــاطــع ه ــذا الـسـيـنــاريــو م ــع رغ ـبــة كل
مــن السلطة الفلسطينية وحــركــة فتح،
فــالـسـلـطــة تــريــد تـحــريــك امل ـي ــاه ال ــراك ــدة
ف ــي م ــا يـتـعـلــق بــال ـت ـســويــة الـسـيــاسـيــة
وبالرد على تجاهلها أميركيًا وعربيًا،
ال سيما أن هذا السيناريو يأتي في ظل
أوض ــاع اقـتـصــاديــة غــايــة فــي الصعوبة
ت ـم ــر ب ـه ــا ال ـس ـل ـط ــة ومـ ــوازن ـ ـت ـ ـهـ ــا ،وق ــد
يتدحرج األمر لتفعيل قرارات املجلسني
الـ ــوط ـ ـنـ ــي وامل ـ ـ ــرك ـ ـ ــزي ب ــالـ ـتـ ـخـ ـل ــص مــن
االتفاقات املوقعة مع االحـتــال األمنية
واالق ـت ـص ــادي ــة وال ـس ـيــاس ـيــة ،ب ـمــا فيها
«سـحــب االع ـت ــراف» بــإســرائـيــل ،وتأكيد
تـفـعـيــل ح ــرك ــة امل ـقــاط ـعــة ال ــدول ـي ــة (بــي
دي إس) مــع االحـتــال ،وهــو مــا لــوح به
مسبقًا واصل أبو يوسف عضو اللجنة
التنفيذية ملنظمة التحرير فــي حديثه
ع ــن الـ ـخـ ـي ــارات الـفـلـسـطـيـنـيــة ملــواج ـهــة
مؤتمر البحرين.
ح ــرك ــة ف ـتــح سـتـلـتـقــط ه ــذا الـسـيـنــاريــو
وتعيد الــدعــوة مــرة أخ ــرى إلــى إضــراب
شــامــل فــي كــافــة األراض ــي الفلسطينية،
وتهدف من ذلك إلى إثبات قدرتها على
الحضور وتحريك الشارع الفلسطيني
وضبط إيقاعه ،وأنها هي رأس الحربة
فــي الحركة الوطنية الفلسطينية وفي
امل ـش ـهــد ال ـس ـيــاســي الـفـلـسـطـيـنــي وهــي
بذلك تدعم مواقف السلطة الفلسطينية
وتتقاطع معها.

ه ـ ــذا ال ـس ـي ـن ــاري ــو ق ــد ي ـت ــدح ــرج مل ــا هــو
أب ـع ــد م ــن م ـج ــرد إض ـ ــراب ش ــام ــل تــدعــو
إلـيــه فـتــح وتـغــض ال ـطــرف عـنــه السلطة
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــة؛ ق ــد ي ـت ـط ــور مل ــواج ـه ــات
شعبية تصبح الحقًا انتفاضة شاملة
فــي الـضـفــة الـغــربـيــة ،قــد تـتـمــدد ملناطق
الداخل الفلسطيني أراضي عام  48التي
يتمخض الحراك العربي فيها على وقع
االن ـت ـخ ــاب ــات اإلس ــرائ ـي ـل ـي ــة ،وق ــد يصل
األمـ ــر إل ــى مــدي ـنــة ال ـق ــدس ال ـت ــي تشهد
ً
تغوال وتهويدًا واحتكاكًا غير مسبوق،
ون ـن ـت ـق ــل م ـ ــن مـ ــواج ـ ـهـ ــات وان ـت ـف ــاض ــة
شـعـبـيــة وإضـ ـ ــراب وإلـ ـق ــاء ح ـج ــارة إلــى
عمليات فردية كالطعن والدهس .وهو
سيناريو غير مستبعد باملناسبة في
الـ ـق ــراءة اإلســرائ ـي ـل ـيــة ال ـت ــي ع ـبــر عنها
الجنرال «عامي آيالون» الرئيس األسبق
لـجـهــاز األم ــن ال ـعــام الـشــابــاك فــي مقاله
بصحيفة يــديـعــوت أح ــرون ــوت ي ــوم 20
يــونـيــو /حــزيــران املــاضــي وق ــال «ورشــة

واحدة من أهم النتائج التي
أوجدها مؤتمر المنامة وجود اتفاق
فلسطيني وطني

التهدئة ومسيرات العودة
بعد تصريحات رئيس املكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية (الـصــورة)
األخيرة بأن التهدئة تمر بمرحلة الخطر ،ثالثًا كرسالة مفادها أن الحاضنة الشعبية
في قطاع غزة ما زالت منحازة لخيار املقاومة وأن عملية الحصار والتضييق املفروضة
على قـطــاع غــزة لــم تفض للنتائج الـتــي يتوقعها االحـتــال،
وبالتالي قد نكون أمام عملية حشد شعبي كبيرة للمشاركة
ف ــي م ـس ـي ــرات ال ـ ـعـ ــودة ،وهـ ــو م ــا ق ــد ي ـف ـضــي إلـ ــى ت ــدح ــرج
هــذا السيناريو مــن مسيرات سلمية شعبية إلــى سيناريو
االشـتـبــاك املـبــاشــر واالنـتـقــال لـلـحــرب ،خــاصــة إذا مــا قامت
إسرائيل باإلطالق النيران صوب املتظاهرين وسقط منهم
ش ـهــداء ،األم ــر ال ــذي سيقتضي تــدخــل األجـنـحــة العسكرية
ل ـف ـص ــائ ــل املـ ـق ــاوم ــة لـ ـل ــرد ع ـل ــى االع ـ ـ ـتـ ـ ــداءات اإلس ــرائ ـي ـل ـي ــة
وبالتالي االنتقال لحرب إسرائيلية جديدة على قطاع غزة؛
قد يجد فيها نتنياهو فرصة لرفع رصيده السياسي في
االنتخابات املقبلة.

البحرين بوابة النــدالع جولة دامية مع
الفلسطينيني».
سيناريو تطور فعاليات مسيرات
العودة

يـ ـت ــوق ــع ح ـ ـ ــدوث هـ ـ ــذا الـ ـسـ ـيـ ـن ــاري ــو فــي
قطاع غــزة ،ويقوم على زيــادة فعاليات
م ـس ـي ــرات ال ـ ـعـ ــودة؛ وال ـ ـعـ ــودة لـتـسـيـيــر
مـ ـسـ ـي ــرات بـ ـح ــري ــة صـ ـ ــوب م ـس ـتــوط ـنــة
زيكيم شمال غــرب قطاع غــزة ،والعودة
لتفعيل األدوات الخشنة لهذه املسيرات
كإشعال اإلط ــارات والبالونات الحارقة
وقص السلك وغيرها ،ستوظف فصائل
امل ـق ــاوم ــة ع ـمــومــا وح ــرك ــة ح ـمــاس على
وجه التحديد هذه املسيرات والفعاليات
أوال م ـ ـ ــن أج ـ ـ ـ ــل إجـ ـ ـ ـه ـ ـ ــاض وتـ ـعـ ـطـ ـي ــل
م ـخ ــرج ــات ورش ـ ــة امل ـن ــام ــة ،وث ــان ـي ــا من
أجـ ــل ال ـض ـغ ــط ع ـل ــى إس ــرائـ ـي ــل لـتـنـفـيــذ
إجـ ــراءات ومقتضيات الـتـهــدئــة خاصة
بعد تصريحات رئيس املكتب السياسي
لحركة حماس إسماعيل هنية األخيرة
بأن التهدئة تمر بمرحلة الخطر ،ثالثًا
كرسالة مفادها أن الحاضنة الشعبية
فــي قـطــاع غــزة مــا زال ــت مـنـحــازة لخيار
املقاومة وأن عملية الحصار والتضييق
املـ ـف ــروض ــة ع ـل ــى قـ ـط ــاع غ ـ ــزة ل ــم تـفــض
ل ـل ـن ـت ــائ ــج ال ـ ـتـ ــي ي ـت ــوق ـع ـه ــا االح ـ ـتـ ــال،
وبــالـتــالــي قــد ن ـكــون أم ــام عملية حشد
شـعـبــي كـبـيــرة لـلـمـشــاركــة فــي مـسـيــرات
العودة ،وهو ما قد يفضي إلى تدحرج
ه ــذا ال ـس ـي ـنــاريــو م ــن م ـس ـيــرات سلمية
شعبية إلى سيناريو االشتباك املباشر
واالنـتـقــال للحرب ،خاصة إذا مــا قامت
إسـ ــرائ ـ ـيـ ــل ب ـ ــاإلط ـ ــاق ال ـ ـن ـ ـيـ ــران ص ــوب
املـ ـتـ ـظ ــاه ــري ــن وس ـ ـقـ ــط م ـن ـه ــم ش ـ ـهـ ــداء،
األم ــر ال ــذي سيقتضي تــدخــل األجنحة
العسكرية لفصائل املـقــاومــة لـلــرد على
االعـ ـ ـ ـت ـ ـ ــداءات اإلس ــرائـ ـيـ ـلـ ـي ــة وب ــال ـت ــال ــي

تظاهرة ضد ورشة المنامة في غزة (سعيد خطيب /فرانس برس)

االنتقال لحرب إسرائيلية جديدة على
قطاع غزة؛ قد يجد فيها نتنياهو فرصة
لرفع رصيده السياسي في االنتخابات
امل ـق ـب ـل ــة ،وي ـس ـت ـف ـيــد مـ ــن غـ ــض ال ـط ــرف
العربي الرسمي فــي ظــل حالة التقارب
الحاصلة بني إسرائيل والدول العربية.
سيناريو المظاهرات الشعبية في
العواصم العربية

خـ ـ ــرجـ ـ ــت م ـ ـج ـ ـمـ ــوعـ ــة م ـ ـ ـظ ـ ـ ــاه ـ ـ ــرات ف ــي
ال ـع ــواص ــم ال ـعــرب ـيــة ع ـل ــى وقـ ــع ان ـع ـقــاد
مــؤتـمــر امل ـنــامــة وق ـبــل ان ـع ـقــاده بـمــا في

ذلــك البحرين التي استضافت املؤتمر،
وبــال ـتــالــي ق ــد تـسـتـمــر ه ــذا امل ـظ ــاه ــرات
واالع ـت ـصــامــات ف ــي ال ـعــواصــم الـعــربـيــة
وقـ ــد ت ـت ـمــدد وت ـن ـت ـقــل ل ـع ــواص ــم عــربـيــة
أخ ـ ـ ــرى ،ويـ ـق ــوم ه ـ ــذا ال ـس ـي ـن ــاري ــو عـلــى
استمرارية هــذه التظاهرات وتوظيفها
م ــن ق ـبــل الـ ـق ــوى ال ـس ـيــاس ـيــة امل ـعــارضــة
ل ــأن ـظ ـم ــة الـ ـع ــربـ ـي ــة ،ال س ـي ـم ــا فـ ــي ظــل
ال ـحــالــة امل ـتــرديــة سـيــاسـيــا واقـتـصــاديــا
ف ــي غــال ـب ـيــة الـ ـ ــدول ال ـع ــرب ـي ــة ،ويـحـتــاج
ه ــذا الـسـيـنــاريــو إل ــى قـ ــدرة فلسطينية
عـلــى االت ـص ــال وال ـتــوظ ـيــف وال ـتــواصــل

مــع مختلق ال ـقــوى السياسية العربية
والـ ــرأي ال ـعــام الـعــربــي مــن أج ــل الحشد
والضغط ،األمــر الــذي قد يفضي لحالة
غليان في الـشــارع العربي تستمر ،هذا
السيناريو مرهون بأمرين؛ األول قدرة
القوى السياسية املعارضة على الحشد
وت ـك ــوي ــن روايـ ـ ــة قـ ـ ــادرة ع ـلــى ك ـشــف ما
يحاك ال ضد القضية الفلسطينية فقط
ولكن لألمة العربية واإلسالمية ،وثانيًا
الـ ـتـ ـق ــاط ف ـل ـس ـط ـي ـنــي لـ ـه ــذه املـ ـظ ــاه ــرات
وتوظيفها ال مــن أجــل مواجهة مؤتمر
نتائج مؤتمر املنامة فقط ولكن من أجل

كشف وفضح وتعطيل مشروع التطبيع
الحاصل بني الــدول العربية وإسرائيل،
ومشاريع تصفية القضية الفلسطينية
بتمويل عربي.
سيناريو اجتراح مصالحة فلسطينية

واح ــدة مــن أه ــم الـنـتــائــج الـتــي أوجــدهــا
مؤتمر املنامة وجــود اتـفــاق فلسطيني
وطني على ضــرورة مواجهة مخرجات
املــؤتـمــر وصـفـقــة ال ـقــرن وال ـت ـصــدي لكل
محاوالت تصفية القضية الفلسطينية،
وحـ ـ ـ ــدوث ح ــال ــة ت ـن ـس ـيــق وتـ ـق ــاط ــع فــي

الـ ـ ـخـ ـ ـط ـ ــاب ال ـ ـس ـ ـيـ ــاسـ ــي وامل ـ ـ ـمـ ـ ــارسـ ـ ــات
امليدانية بني كافة الفصائل الفلسطينية
ولـ ـي ــس فـ ـت ــح وح ـ ـمـ ــاس فـ ـق ــط ،وي ـم ـكــن
ال ـت ـق ــاط م ـج ـمــوعــة خ ـط ــاب ــات وب ـيــانــات
وتصريحات سياسية ملجمل الفصائل
الفلسطينية ال ـتــي ت ـنــادي وتــدعــو إلــى
ضــرورة الوحدة الوطنية الفلسطينية،
ً
وألن مـ ــا يـ ـح ــاك ال ي ـس ـت ـه ــدف ف ـص ـيــا
بـعـيـنــه ب ــل ي ـس ـت ـهــدف م ـج ـمــل الـقـضـيــة
الفلسطينية قــد ال يـكــون أم ــام الجميع
خـ ـ ـي ـ ــار أو س ـ ـي ـ ـنـ ــاريـ ــو أو مـ ـ ـخ ـ ــرج إال
املصالحة الفلسطينية.

فلسطين

مستقبل العالقات العربية
الفلسطينية
سالم عبد النبي

كـثـيــرة هــي الـتــوصـيـفــات وكثيفة هــي الـتـبـعــات الـتــي سيتركها مؤتمر
البحرين ال على مستوى القضية الفلسطينية؛ أو التطبيع بني الــدول
العربية وإسرائيل فقط ،لكن على مصير ومستقبل العالقة بني األنظمة
العربية وكافة مكونات القضية الفلسطينية الرسمية والشعبية ،وبني
األنظمة العربية ذاتها املشاركة والرافضة للمشاركة؛ وبني هذه األنظمة
وشعوبها؛ حتى الوصول لنتيجة مفادها بأن القضية الفلسطينية لم
ً
تعد أولوية أو مدخال للشرعية لدى الدول العربية عمومًا ودول الخليج
على وجه التحديد.
سـيـفـضــي مــؤت ـمــر ال ـب ـحــريــن لـعـمـلـيــة ت ـح ــول ف ــي ال ـق ـنــاعــات وال ـثــوابــت
واملسلمات فــي مقدمتها أن تصفية القضية الفلسطينية تحدث على
يــد األنظمة العربية .األم ــر الــذي سينتج كثيرًا مــن التبعات أهمها أن
الفلسطينيني لــم يعد يــراهـنــون على ال ــدور العربي باملطلق ســواء في
التسوية أو في الحرب .وال ُيستبعد هنا تولد قناعة فلسطينية شعبية
وربـمــا رسمية بــأن ال ــدول العربية بــاتــت تقف فــي صــف إســرائـيــل ضد
إرادتهم وحريتهم واستقاللهم بمعنى وضع األنظمة العربية فلسطينيًا
في سلة واحدة مع االحتالل.
أول مظاهر وتبعات انعقاد مؤتمر البحرين فلسطينيًا وجود اتفاق بني
كافة مكونات الحركة الوطنية الفلسطينية بأن انعقاد املؤتمر يعد طعنة
في ظهر الشعب الفلسطيني وهو ما عبر عنه واتفق عليه قادة الفصائل
الفلسطينية بأن مؤتمر املنامة يهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية
وبمثابة «طعنة» في ظهر الشعب الفلسطيني ،ويهدف ملقايضة حقوق
الشعب الفلسطيني باملال ،وتعزيز التطبيع العربي مع إسرائيل.
أفضى مؤتمر البحرين فلسطينيًا إلى نتيجة مفادها أنه لم تعد القضية
الفلسطينية أولوية في ُعرف األنظمة العربية التي تبنت طوال سنوات
مـسـيــرة الـتـســويــة السلمية أنـهــا لــن تقبل بــالـســام والـتـطـبـيــع وإقــامــة
عالقات مع إسرائيل حتى يتم حل القضية الفلسطينية وينال الشعب
الفلسطيني حقه في تقرير مصيره وإقــامــة دولته على األراض ــي التي
احتلتها إســرائـيــل عــام  1967وهــو مــا ترجمته وأقــرتــه مـبــادرة السالم
السعودية في القمة العربية ببيروت عام .2002
لــم ُيـفــض مؤتمر البحرين لتآكل الــرهــان الفلسطيني على دور عربي
مزعوم أو متوقع لكنه ُ
سيفضي إلى فك االرتباط بني فلسطني ومحيطها
العربي ،وإلــى تولد قناعة فلسطينية عامة بــأن الــدول العربية لم تعد
مهيأة لتحمل استحقاقات أيــة مواجهة جــادة مع إسرائيل وواشنطن
حـتــى ول ــو كــانــت م ـفــاوضــات ،وأن ه ــذه ال ــدول يــرتــد واقـعـهــا وتحركها
وتطبيعها سلبًا على واقع القضية الفلسطينية ومستقبلها ،وبالتالي
فإنه فلسطينيًا لم يعد ممكنًا الرهان على أية وساطة عربية ،وأن الدول
العربية مستعدة للتضحية بالقضية الفلسطينية بكل مكوناتها من
أجــل الـحـفــاظ على كيانها ومصالحها وبقائها وكـســب ود واشنطن
وتــل أبيب واالقـتــراب منهما .هــذه املعطيات والتبعات والحقائق التي
أفضى إليها مؤتمر البحرين تعني بأن مستقبل العالقات الفلسطينية
العربية لن يعود كما كان وأنه مرشح ملزيد من التوتر والتردي خاصة
إذا استمر االقتراب العربي الرسمي من إسرائيل وواشنطن على حساب
القضية الفلسطينية ،وأن ردة الفعل الفلسطينية الشعبية قد ال تتوقف
عند حدود حرق صور ملك البحرين فقط ،وقد يتطور األمر لحرق صور
كل من يتآمر مع تل أبيب وواشنطن وتكون حالة افـتــراق بني الشعب
الفلسطيني واألنظمة العربية ،وهو موقف يلتقي ويتقاطع مع مواقف
عربية شعبية عديدة بدأت تتشكل وترفض وتلفظ زعماء عربًا تعتبرهم
غالبية الشعوب العربية عرابي التطبيع (ما حدث في الجزائر واملغرب
من هتافات جماهيرية ضد السيسي).
ما يعني تشكل حالة شعبية فلسطينية وعربية رافضة لألنظمة العربية
التي تمر بواقع وظــروف داخلية ال تحسد عليها ال سيما عقب ثورات
الربيع العربي .ويعني اقتراب دول إقليمية وإسالمية من نبض الشارع
الفلسطيني والعربي على حساب الحضور العربي الرسمي .وهو أمر
ال تريده وال ترغب به الــدول العربية ألن تبعات توظيفه ستكون غاية
في التعقيد ،وبالتالي ستستدير الفصائل والقوى الفلسطينية للرهان
ولتمكني العالقة مع تلك الدول غير العربية -إيران وتركيا -على حساب
عالقاتها مع األنظمة العربية الرسمية لتنفك من الوصاية العربية على
القضية الفلسطينية.
من مالمح هــذا التوظيف وذاك االنفكاك بني فلسطني وعمقها العربي
أن هناك  25رابطة ومنظمة لعلماء األمة اإلسالمية التقت في اسطنبول
قـبـيــل ان ـع ـقــاد مــؤتـمــر الـبـحــريــن ب ــأي ــام وع ـق ــدت مــؤت ـم ـرًا قــالــت فـيــه بــأن
«ورشــة البحرين تمثل خطوة بالغة الخطورة في التآمر على القضية
ّ
الفلسطينية ،بهدف تصفية قضية األمة األولى».
وعليه لم يعد للدول العربية تحديدًا الحاضرة واملشاركة في مؤتمر
ً
البحرين الـقــدرة على تــرويــض الحالة الفلسطينية التي كانت مدخال
لهذه الدول من أجل االقتراب من واشنطن وتل أبيب.

عرقلة صفقة القرن وتوابعها
ينظر اليمين الصهيوني
الحاكم في إسرائيل إلى
مؤتمر المنامة كأداة
اقتصادية لصفقة القرن
قد تخدم مشروع الحل
اإلسرائيلي ممثًال بسياسة
األمر الواقع التي فرضت
وما زالت

أيمن راشد

م ــن ال ــواض ــح أن مــؤتـمــر امل ـنــامــة« ،ورش ــة
ال ـس ــام ل ــازده ــار االقـ ـتـ ـص ــادي» بحسب
التسمية األميركية ،كإحدى أدوات صفقة
ال ـقــرن ،ال يحظى ب ــأي شعبية لـيــس على
املـ ـسـ ـت ــوى ال ـف ـل ـس ـط ـي ـنــي فـ ـق ــط ،بـ ــل عـلــى
املستويني العربي واإلسالمي ،عوضًا عن
الــرفــض املـطـلــق مــن كــافــة أط ـيــاف الشعب
الـفـلـسـطـيـنــي وق ـ ــواه ال ـس ـيــاس ـيــة ،ويـبـقــى
ت ــأي ـي ــد أو ت ـب ـنــي ال ـص ـف ـقــة ي ـق ـت ـصــر عـلــى
بـعــض األنـظـمــة الـعــربـيــة الخليجية التي
استضافت املــؤتـمــر أو أعلنت حضورها
عال بمجرد دعوة جارد كوشنر
بمستوى ٍ
ل ـهــا (ال ـب ـح ــري ــن ،ال ـس ـع ــودي ــة ،اإلمـ ـ ـ ــارات)،
باإلضافة إلى أصحاب املشروع األصليني؛
اإلدارة األم ـ ـيـ ــرك ـ ـيـ ــة وح ـ ـكـ ــومـ ــة ال ـي ـم ــن
الصهيوني في إسرائيل.
وك ـ ــون امل ــؤت ـم ــر ،ومـ ـش ــروع ص ـف ـقــة ال ـقــرن
مـ ــن إعـ ـ ـ ــداد ن ـت ـن ـي ــاه ــو والـ ـيـ ـم ــن ال ـح ــاك ــم
ف ــي إس ــرائ ـي ــل وبـتـبـنــي وإخـ ـ ــراج أمـيــركــي
وتــأيـيــد بعض األنـظـمــة العربية ال يعني
ً
قبوال تلقائيًا من النظام العربي الرسمي
الـ ـحـ ـلـ ـي ــف ل ـ ـلـ ــواليـ ــات امل ـ ـت ـ ـحـ ــدة ،وال مــن

أنـصــار مـشــروع التسوية ،رغــم الجبروت
األم ـي ــرك ــي وال ـط ـي ــف ال ــواس ــع م ــن أدوات
ال ـض ـغ ــط الـ ـت ــي م ــن امل ـم ـك ــن أن يــوظ ـف ـهــا،
بــل إن املـعــارضــة للمؤتمر ،ومــا يمكن أن
يتمخض عنه ،بدأت في التبلور وبصوت
مــرت ـفــع خــاصــة ع ـلــى امل ـس ـتــوى الـشـعـبــي،
ومـنـهــا مــؤتـمــر ملتقى الـعـلـمــاء املسلمني
(ه ـي ـئــة ع ـل ـمــاء امل ـس ـل ـمــن ورابـ ـط ــة عـلـمــاء
فلسطني فــي لـبـنــان) فــي ص ـيــدا ،ومؤتمر
جـمـعـيــة ال ــوف ــاق الـبـحــريـنـيــة ف ــي ب ـيــروت،
والورشة املشتركة للجنة الحوار اللبناني
الفلسطيني ومجموعتا العمل اللبنانية
والفلسطينية ،والتي عقدت قبل وبموازاة
مؤتمر املنامة  26/ 25حــزيــران /يونيو،
وب ـح ـضــور ح ــرك ــات أحـ ــزاب وشـخـصـيــات
شعبية مــن الـعــاملــن الـعــربــي واإلســامــي
في تظاهرة شعبية ضد املؤتمر ومشروع
صفقة القرن التصفوية ،ورغــم أن مؤتمر
بيروت والفعاليات الشعبية جاءا بدعوة
رموز إسالمية وطنية ،وفي سياق شعبي
عــام ،وعلى نحو عاجل من دون ترتيبات
مالئمة نظرًا لضيق الحيز الزمني إال أنه
يرنو إلى تحقيق عدة أهداف:
عال
وبصوت
تسجيل االعـتــراض العلني
ٍ

على مشروع صفقة القرن ،وعدم االكتفاء
بــال ـت ـع ـب ـيــر عـ ــن املـ ــواقـ ــف ال ــرس ـم ـي ــة عـلــى
أهـمـيـتـهــا ف ــي وس ــائ ــل اإلع ـ ــام ،ورغـ ــم أن
الحركة الوطنية الفلسطينية والشعوب
العربية املثقلة بأنظمة االستبداد تفتقر
إل ـ ــى األدوات إلب ـ ـطـ ــال م ـ ـشـ ــروع تـصـفـيــة
الـقـضـيــة الـفـلـسـطـيـنـيــة ،إال أن ـهــا ال تـعــدم
الـ ــوسـ ــائـ ــل الـ ـت ــي ت ـس ـت ـط ـيــع مـ ــن خــال ـهــا
تـسـجـيــل م ــوق ــف ت ــاري ـخ ــي ،وهـ ــي رســالــة
ل ــإدارة األميركية واملتواطئني معها بأن
قـبــول بـعــض املتصهينني ال ـعــرب وحفنة
من االنتهازيني السياسيني ال تعني البتة
الشعوب العربية وقواها الوطنية الحية
املعبرة عن ضمير األمة .العمل على إحراج
األط ــراف العربية املشاركة وإب ــراز دورهــا
في حملة التطبيع التي يقودها نتنياهو،
وخلق فجوة بني الشعوب العربية وقواها
الـسـيــاسـيــة املـنــاصــرة للحق الفلسطيني
والـ ــراف ـ ـضـ ــة لـ ـك ــل امل ـ ـشـ ــاريـ ــع ال ـت ـص ـفــويــة
للقضية الفلسطينية ،وبني املنخرطني في
مـشــروع صفقة الـقــرن ،ومــن ثــم عزلها عن
السياق العربي العام ،ورفع الكلفة املعنوية
والجماهيرية ألي مشاركة مستقبلية في
خ ـطــوات أخ ــرى لتطبيق صفقة ال ـقــرن .ال

يمكن استبعاد ال ـصــراع اإلقليمي الــدائــر
بــن مـحــور ال ــدول املتحالفة مــع الــواليــات
امل ـ ـت ـ ـحـ ــدة واملـ ـ ـش ـ ــارك ـ ــة ف ـ ــي م ـخ ـط ـطــات ـهــا
وتـتـقــدمـهــا الـسـعــوديــة ومـصــر واإلمـ ــارات
وفي قلبه إسرائيل ،وبني املحور املعارض
بقيادة إيــران ،وقد أعلن لبنان الذي شهد
فعاليات شعبية الفتة والعراق املحسوب
على املـحــور اإليــرانــي رفضهما املشاركة
في مؤتمر املنامة ،وترى إيران في املؤتمر
فرصة ملناكفة اإلدارة األميركية ،خاصة أن
مؤتمر املنامة يتعلق بقضية لها مكانة
خاصة لدى الشعوب العربية واإلسالمية.
في جميع األحوال فريق ترامب ُمصر على
طــرح مـشــروع صفقة ال ـقــرن بـغــض النظر
عن وجهة نظر الـشــارع العربي ومساحة
ال ــرف ــض ال ــواسـ ـع ــة ال ـت ــي ت ـش ـمــل الـشـعــب
الفلسطيني وقواه الوطنية وكل الشعوب
العربية واإلســامـيــة ،ومــا يشجع اإلدارة
األميركية على ذلك غياب الشعوب العربية
عن مركز الـقــرار ،وتماهي بعض األنظمة
العربية االستبدادية مع سياسات ترامب
فــي املـنـطـقــة ،والـتـحــالــف ال ـســري بــن هــذه
األن ـظ ـمــة وال ـي ـمــن ال ـحــاكــم ف ــي إســرائ ـيــل،
بــاإلضــافــة إلــى مـحــدوديــة الـخـيــارات لــدى

ال ـق ـيــادة الفلسطينية وال ـتــي ال تملك في
جعبتها ســوى إع ــان الــرفــض ،والضعف
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ــي الـ ـ ـع ـ ــام ب ـس ـب ــب االنـ ـقـ ـس ــام
والحصار والضغوط اإلقليمية والدولية،
وه ــو م ــا يـشـجــع ت ــرام ــب عـلــى االس ـت ـمــرار
ف ــي ط ــرح م ـش ــروع صـفـقــة الـ ـق ــرن ،خــاصــة
أن تــرامــب عـلــى مــوعــد حـتــى نـهــايــة الـعــام
املقبل مع معركة انتخابية صاخبة يولي
فيها اهتمامًا كبيرًا ألصــوات املسيحيني
اإلنجيليني املولعني بالنبوءات التوراتية
ومـ ـع ــارك ن ـهــايــة ال ـت ــاري ــخ ،والـعـنـصــريــن
البيض املفتونني بــ«املـعـجــزة اليهودية»
و«ع ـظ ـمــة إس ــرائـ ـي ــل» .األهـ ــم م ــن م ـشــروع

تسجيل االعتراض العلني
عال على مشروع
وبصوت
ٍ
صفقة القرن ،وعدم
االكتفاء بالتعبير عن
المواقف الرسمية

ت ــرام ــب لـتـصـفـيــة ال ـق ـض ـيــة الـفـلـسـطـيـنـيــة
وم ــؤت ـم ــر ال ـب ـح ــري ــن االقـ ـتـ ـص ــادي ورب ـم ــا
اإلع ـ ــان ع ــن ال ـشــق الـسـيــاســي م ــن صفقة
ال ـقــرن نـهــايــة الـعــالــم الـحــالــي ،وبـعـيـدًا عن
الــرفــض الفلسطيني والـشـعـبــي الـعــربــي،
هو سياسة إسرائيل التي تفرضها كأمر
واقــع فــي الضفة الغربية ومدينة القدس
وم ــع الـقـضـيــة الـفـلـسـطـيـنـيــة ب ـش ـكـ ٍـل ع ــام،
وهــي سياسة ممتدة ممنهجة تصاعدت
وتـيــرتـهــا بـعــد ات ـف ــاق أوس ـل ــو ع ــام ،1993
تـجــاوزت الحكومات املتعاقبة واألح ــزاب
امل ـ ـشـ ــاركـ ــة فـ ــي االئ ـ ـتـ ــافـ ــات ال ـح ـك ــوم ـي ــة،
وتـسـيــر قــدمــا بـغــض الـنـظــر عــن ت ـطــورات
عملية الـتـســويــة ،وعــن أطــروحــات اإلدارة
األمـيــركـيــة ،وه ــو مــا تمهد الـطــريــق للحل
اإلسرائيلي من طــرف واحــد ،وتجعل منه
املخطط العملي الــوحـيــد امل ـطــروح ،ولكن
مــا طبيعة هــذا املخطط وهــل يتقاطع مع
م ـش ــروع صـفـقــة ال ـق ــرن وأدوات ـ ــه كمؤتمر
امل ـنــامــة وإلـ ــى أي م ــدى ت ــم إس ـقــاطــه على
أرض الواقع:
اسـ ـتـ ـب ــدال ال ـت ـس ــوي ــة ال ـس ـي ــاس ـيــة بــال ـحــل
االقـتـصــادي ،عبر االسـتـثـمــارات الضخمة
في البينة التحتية ،وخلق فرص العمل.

فــرض السيادة اإلسرائيلية الكاملة على
مدينة الـقــدس ،مع إبقاء األمــاكــن املقدسة
مفتوحة للعبادة لجميع األديــان ،وفرض
ال ـطــابــع ال ـي ـهــودي ال ـتــوراتــي عـلــى مجمل
امل ــديـ ـن ــة ،وت ـق ـل ـيــص عـ ــدد الـفـلـسـطـيـنـيــن
ال ـ ـ  %12م ــن مـجـمــل ال ـس ـك ــان ف ــي ال ـقــدس
ال ـش ــرق ـي ــة وال ـغ ــرب ـي ــة ،م ــع ال ـع ـل ــم أن ع ــدد
الفلسطينيني فــي ال ـقــدس الـشــرقـيــة نحو
 332أل ـفــا %37.7 ،مــن ع ــدد س ـكــان مدينة
القدس الشرقية والغربية ( 900ألف).
حشر الفلسطينيون في الضفة الغربية
في  %38من مساحتها ،وهــي من «أ» و
«ب» حسب اتفاق أوسلو ،وضم حوالي
 %60مــن الـضـفــة وه ــي املـنـطـقــة «س ــي»،
مــع الـعـلــم أن ع ــدد املستوطنني بـلــغ مع
نـهــايــة  2018نـحــو  420أل ــف مستوطن
ف ــي ك ـتــل اس ـت ـي ـطــان ـيــة م ـتــراب ـطــة تقطع
أوصــال الضفة وتحولها إلــى كنتونات
ت ـح ـيــط ب ـه ــا امل ـس ـت ــوط ـن ــات وال ـ ـجـ ــدران
والطرق االلتفافية.
النص الكامل
على الموقع األلكتروني

تظاهرة
في لبنان
ضد ورشة
المنامة
(محمد
غيلدي/
األناضول)
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 ،1967وهي حقائق ذات صبغة تراكمية انبنى بعضها على بعض ضمن ناظم واستراتيجية
لتحقيق غاية في فصلها األخير وهي السيطرة على الضفة الغربية وفرض حدود وهمية
ذات طابع ديموغرافي لحشر الفلسطينيين في أضيق مساحة ممكنة

ابتالع الضفة
الغربية
أسامة يوسف

ح ـت ــى س ـ ـنـ ــوات ق ـل ـي ـلــة م ــاض ـي ــة ت ـصــدر
ش ـعــار خ ـيــار ح ــل ال ــدول ـت ــن ،و«األرض
م ـق ــاب ــل الـ ـ ـس ـ ــام» ع ـل ــى األق ـ ـ ــل مـ ــن ب ــاب
امل ــوارب ــة الـسـيــاسـيــة ،الـسـيــاســة الـعــامــة
ل ـل ـك ـيــان اإلس ــرائ ـي ـل ــي ف ــي ت ـعــاط ـيــه مــع
م ـشــروع الـتـســويــة ،وش ــدد ح ــزب العمل
ال ــذي وقــع اتـفــاق أوسـلــو خــال سنوات
حـكـمــه ،عـلــى م ـبــدأ «الـفـصــل الـعـضــوي»
عـلــى أرض ـيــة كـيــانــن لشعبني للحفاظ
ع ـل ــى ال ـق ــوم ـي ــة ال ـي ـه ــودي ــة ووضـ ـ ــع حــد
ل ـل ـهــاجــس ال ــدي ـم ــوغ ــراف ــي الـ ـ ــذي ي ـهــدد
مستقبل الدولة العبرية ،غير أن فائض
التطرف لدى اليمني الديني والعلماني
األك ـث ــر ت ـطــرفــا الـ ــذي ف ــرض نـفـســه على
مـجـمــل ال ـس ـيــاســات اإلســرائ ـي ـل ـيــة خــال
العقد األخير أفضى إلى شعار «الدولة
ال ـ ـ ــواح ـ ـ ــدة» ل ـق ــوم ـي ـت ــن ،فـ ــي تـ ـخ ـ ٍـل عــن
ال ـس ـي ــاس ــة ال ـت ـق ـل ـيــديــة ب ـح ــل ال ــدول ـت ــن
لشعبني ،وقد أسند اليمني اإلسرائيلي
شعاره الجديد بإجراءات وحقائق على
األرض وحزمة من القوانني في الضفة
الغربية والقدس جعلت من شعار الدولة
الواحدة هي الحل الوحيد والعملي في
املستقبل.
وبـغــض النظر عــن شـعــار حــل الدولتني
التاريخي ،وعن صفقة القرن وملحقاتها
وآخرها ورشــة املنامة االقتصادية فإن
حقائق املشروع االستيطاني العنصري
ه ــي ال ـت ــي ح ـ ــددت ومـ ــا زال ـ ــت مستقبل
ال ـض ـفــة ال ـغــرب ـيــة والـ ـق ــدس ض ـمــن رزم ــة
إجـ ــراءات عــابــرة لــأحــزاب والحكومات
املتعاقبة منذ اليوم األول لالحتالل في
حزيران /يونيو عام  ،1967وهي حقائق
ذات ص ـب ـغــة تــراك ـم ـيــة ان ـب ـنــى بعضها
على بعض ضمن ناظم واستراتيجية
لتحقيق غاية في فصلها األخير وهي
السيطرة على الضفة الغربية وفــرض
ح ــدود وهـمـيــة ذات طــابــع ديـمــوغــرافــي
لحشر الفلسطينيني في أضيق مساحة
ممكنة.
وخالل العقود املاضية تعددت الخطط
وتـ ــزاح ـ ـمـ ــت الـ ـلـ ـج ــان ال ــرسـ ـمـ ـي ــة وغ ـي ــر
الرسمية خدمة للمشروع االستيطاني
وسياسة الضم املـتــدرج ،وهــي وإن كان
أغلبها بجوهر أيديولوجي بإيحاءات
توراتية وقــوالــب دينية ،إال أن بعضها

مشاريع
عابرة لألحزاب
والحكومات
اإلسرائيلية
خطة الضم جاءت كنتيجة
منطقية ومتوقعة
للحقائق التي فرضها
االحتالل بأدواته االستيطانية

جاء بدوافع أمنية ولتحديات عسكرية
ملـ ـ ــواج ـ ـ ـهـ ـ ــة أي تـ ـ ـ ـه ـ ـ ــدي ـ ـ ــدات وجـ ـ ــوديـ ـ ــة
مستقبلية في ظل بيئة متقلبة يصعب
التكهن بمآالتها.
ً
ول ـ ـنـ ــأخـ ــذ م ـ ـث ـ ــاال م ـ ــن رب ـ ـمـ ــا أك ـ ـثـ ــر مــن
عـ ـش ــرة مـ ـش ــاري ــع وهـ ـ ــو م ـ ـشـ ــروع ألـ ــون
االسـ ـتـ ـيـ ـط ــان ــي الـ ـ ـ ــذي جـ ـس ــد امل ـ ـشـ ــروع
االسـ ـتـ ـيـ ـط ــان ــي بـ ـب ــداي ــات ــه األولـ ـ ـ ـ ــى فــي
الضفة الغربية ،فقد أعلن «إيغال ألون»
وزي ــر الـعــدل اإلســرائـيـلــي عــام  1968عن
خـطــة االسـتـيـطــان فــي الـضـفــة وال ـقــدس
للسيطرة عـلــى األمــاكــن االستراتيجية
فــي الـضـفــة ،واالس ـت ـحــواذ على املناطق
ال ـج ـغــراف ـيــة ال ـت ــي ت ـح ـتــوي ع ـلــى امل ـيــاه
ال ـجــوف ـيــة واألراض ـ ـ ــي ال ــزراعـ ـي ــة ،وب ـنــاء

قــواعــد عسكرية فــي املـنــاطــق الحاكمة،
وفـ ـ ـ ــرض خ ـ ـطـ ــوط اس ـت ـي ـط ــان ـي ــة ع ــازل ــة
تضع ح ـدًا للديموغرافية الفلسطينية
في املستقبل ،وقد أولــى املخطط أهمية
لغور األردن شرق الضفة والــذي يشكل
 %28مــن مـســاحــة الـضـفــة بتشييد خط
اسـتـيـطــانــي م ــن ال ـش ـمــال إل ــى الـجـنــوب
ب ـ ـ ـمـ ـ ــوازاة الـ ـ ـح ـ ــدود مـ ــع األردن ب ـط ــول
 115كــم وبـعـمــق  20كــم ،ثــم تــولــى حــزب
الـ ـلـ ـيـ ـك ــود الـ ـحـ ـك ــم عـ ـ ــام  1977بـ ـع ــد أن
دش ــن ح ــزب الـعـمــل (املـ ـع ــراخ) امل ـشــروع
االسـتـيـطــانــي بـتـشـيـيــد  34مـسـتــوطـنــة،
انطلق حــزب الليكود الحاكم (بالخطة
ال ــرئ ـي ـس ـي ــة ل ـت ـط ــوي ــر االسـ ـتـ ـيـ ـط ــان فــي
«ي ـه ــودا وال ـس ــام ــرة») ع ــام  1978والـتــي
وضعها متتياهو دروبلس رئيس دائرة
االس ـت ـي ـطــان ف ــي امل ـن ـظ ـمــة الـصـهـيــونـيــة
بــإق ــامــة  70مـسـتــوطـنــة ف ــي  12تجمعًا
استيطانيًا حتى عام  ،1993وفور تسلم
نـتـنـيــاهــو ال ـح ـكــم عـ ــام  1996شـ ــرع في
تنفيذ بــرنــامــج حـكــومـتــه االستيطاني
عـلــى أس ــاس احـتـفــاظ إســرائ ـيــل بـ ـ %70
مـ ــن مـ ـس ــاح ــة الـ ـضـ ـف ــة الـ ـغ ــربـ ـي ــة ،وه ــي
املـنــاطــق األمـنـيــة غ ــرب الـضـفــة وشرقها
في غور األردن ،واملناطق االستيطانية
والعسكرية والبنية التحتية والشوارع
االلـ ـتـ ـف ــافـ ـي ــة امل ـل ـح ـق ــة ب ـ ـهـ ــا ،واملـ ـن ــاط ــق

املحيطة بالقدس .وقد وجدت فكرة الضم
تجلياتها باالستناد إلى حقائق الفعل
االسـتـيـطــانــي فــي مــواقــف وتصريحات
رسمية ألح ــزاب وشخصيات فــي مركز
الـقــرار اإلسرائيلي وليس على ضفافه،
فـفــي ع ــام  2006ع ــرض ال ـح ـنــان ب ــورات
وأوري تسور الخطة الكبرى لـ«السالم
في البالد» ،والتي تتمحور فكرتها حول
ضــم  %60مــن مساحة الضفة الغربية،
ب ـس ـك ــان ـه ــا ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــن فـ ــي الـ ـق ــرى
وال ـب ـلــدات املـتـنــاثــرة فــي الـضـفــة والــذيــن
ي ـق ــدر ع ــدده ــم ب ـ ـ  300ألـ ــف فـلـسـطـيـنــي،
وكان نفتالي بينيت رئيس حزب البيت
الـيـهــودي اليميني العضو السابق في
حكومة نتنياهو املنصرفة أكثر جسارة
ف ــي ط ــرح خ ـطــة لـلـضــم ك ـم ـشــروع يمثل
الجناح اليميني الصهيوني املتطرف،
فقد دعــت خطته «خـطــة التهدئة» التي
ن ـش ــره ــا ع ـ ــام  2017إل ـ ــى ضـ ــم املـنـطـقــة
امل ـص ـن ـفــة «س ـ ــي» ح ـســب ات ـف ــاق أوس ـلــو
والـتــي تـقــدر مساحتها بأكثر مــن %60
م ــن م ـســاحــة ال ـض ـفــة ال ـغــرب ـيــة ،وحـســب
بينيت فإنها تشمل  400ألف إسرائيلي
و 70ألف عربي.
وانـ ـتـ ـق ــل املـ ــوقـ ــف ال ـ ــداع ـ ــم ل ـض ــم أج ـ ــزاء
واسعة من الضفة الغربية من الهامش
ف ــي ال ـس ـيــاســة الـصـهـيــونـيــة ق ـبــل بضع
سـنــوات فقط إلــى مــركــز صناعة الـقــرار،
فـقــد أك ــد الــرئ ـيــس اإلســرائ ـي ـلــي الـحــالــي
رؤوف ـ ـ ــن ري ـف ـل ــن رفـ ــض ح ــل ال ــدول ـت ــن
ب ـ ــاملـ ـ ـطـ ـ ـل ـ ــق ،وأنـ ـ ـ ـ ـ ــه ي ـ ـف ـ ـضـ ــل أن يـ ـك ــون
الفلسطينيون ج ــزءًا مــن إســرائـيــل على
ال ـت ـق ـس ـيــم ،وي ـق ـتــرح تــرت ـي ـبــات سـيــاديــة
مشتركة للفلسطينيني واإلسرائيليني
فــي الضفة فــي ظــل «الــدولــة اليهودية»،
ولم يفت رئيس الوزراء اإلسرائيلي ،رمز
اليمني املتطرف فــي إســرائـيــل ،أن يعبر
عــن رأي ــه وعـمــا يخطط لــه فــي املستقبل
فــي حــال استمر على رأس السلطة في
إس ــرائ ـي ــل ،ف ـقــد ت ـب ــرع دي ـف ـيــد فــريــدمــان
سـفـيــر ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة ف ــي إســرائـيــل
بالتعبير عــن مــوقــف نتنياهو بالقول
«إن إلس ــرائـ ـي ــل الـ ـح ــق ف ــي ض ــم أج ـ ــزاء
م ــن ال ـض ـفــة ال ـغ ــرب ـي ــة» ،وهـ ــو م ــوق ــف ال
يخص نتنياهو فقط بل موقف اإلدارة
األمـيــركـيــة وبالتحديد مــوقــف الرئيس
ترامب.
خ ـطــة ال ـض ــم بــاب ـتــاع ال ـض ـفــة الـغــربـيــة
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يواجه الفلسطينيون في الضفة التمدد االستيطاني (موسى الشاعر /فرانس برس)

ج ـ ـ ــاءت ك ـن ـت ـي ـجــة م ـن ـط ـق ـيــة وم ـت ــوق ـع ــة
لـ ـلـ ـحـ ـق ــائ ــق الـ ـ ـت ـ ــي فـ ــرض ـ ـهـ ــا االحـ ـ ـت ـ ــال
بـ ـ ـ ـ ــأدواتـ ـ ـ ـ ــه االس ـ ـت ـ ـي ـ ـطـ ــان ـ ـيـ ــة وأذرعـ ـ ـ ـ ـ ــه
العسكرية ومؤسساته القضائية ،منذ
اح ـت ــال ال ـض ـفــة وال ـق ــدس ح ـتــى يــومـنــا
هـ ــذا ،إذ حـتــى نـهــايــة ع ــام  2018وصــل
ع ــدد املـسـتــوطـنــن ف ــي الـضـفــة الـغــربـيــة
وال ـ ـ ـقـ ـ ــدس إل ـ ـ ــى  670أل ـ ـ ــف م ـس ـت ــوط ــن،
مـنـهــم  448أل ــف مـسـتــوطــن ف ــي الـضـفــة
ي ـتــوزعــون عـلــى  196مـسـتــوطـنــة و120
ب ــؤرة استيطانية ،وه ــذه املستوطنات
أشـبــه بــدولــة للمستوطنني فــي الضفة
بـفـضــل ال ـتــواصــل ال ـج ـغــرافــي وخـطــوط
ال ــرب ــط ال ـب ــري ــة ،ب ـخ ــاف امل ـ ــدن وال ـق ــرى
الفلسطينية التي تحولت إلى كنتونات
وتـجـمـعــات سـكــانـيــة مـقـطـعــة األوص ــال

ت ـح ـيــط ب ـهــا امل ـس ـتــوط ـنــات وال ـب ــواب ــات
الحديدية والطرق االلتفافية والثكنات
ال ـع ـس ـك ــري ــة م ــن ك ــل ج ــان ــب ،وق ـ ــد مـهــد
ات ـفــاق أوس ـلــو ع ــام  1993ال ــذي ك ــان من
املفترض أن يؤدي إلى دولة فلسطينية
بعد خمس سنوات من توقيعه ،للواقع
االسـتـيـطــانــي الـحــالــي بتقسيم الضفة
إل ـ ـ ــى مـ ـن ــاط ــق  A ، B ، Cب ـس ـي ـطــرة
فلسطينية كــامـلــة أو جــزئـيــة أو بــدون
س ـي ـط ــرة ب ــال ـك ــام ــل ،وهـ ــو م ــا م ـه ــد آلل ــة
االس ـت ـي ـطــان أن ت ـفــرض حـقــائـقـهــا على
األرض فــي املـنـطـقــة املـصـنـفــة  Cوالـتــي
تـتـجــاوز مـســاحـتـهــا أك ـثــر مــن  %60من
مساحة الضفة الغربية.
ويــأتــي ال ـج ـهــاز الـقـضــائــي اإلســرائـيـلــي
كـ ــإحـ ــدى أدوات االح ـ ـت ـ ــال فـ ــي ف ــرض

المكبلة ومأزق ضم الضفة
السلطة ُ
وت ــم اإلعـ ـ ــان ع ــن ذل ــك ص ــراح ــة وعــانـيــة
دون إبـ ـ ـ ــداء أي ح ـس ــاس ـي ــة تـ ـج ــاه ردود
الفعل املتوقعة على الساحة الفلسطينية
وال ـعــرب ـيــة وال ـعــامل ـيــة ،وع ـلــى م ــا ي ـبــدو أن
الـ ــوعـ ــود امل ـق ـط ــوع ــة ل ــم ت ـك ــن لــاس ـت ـهــاك
االنـتـخــابــي وأغــراضــه الــدعــائـيــة إنـمــا هي
نابعة من إرادة حقيقية وسعي جاد لدى
دول ــة االح ـتــال اإلســرائـيـلــي لـضــم الضفة
الـغــربـيــة تـحــت سـيــادتـهــا بـعــد م ــا ظـفــرت
بــه مــن إن ـجــازات غير مسبوقة منذ تولي
دونالد ترامب الرئاسة األميركية ،ابتدأت
باعتراف إدارته الجديدة بالقدس املوحدة
عــاصـمــة ل ـ ــدولــة إســرائ ـيــل ون ـقــل الـسـفــارة
األميركية إليها وإنهائها قضية الالجئني
الفلسطينيني بالسعي لتوطينهم حيث
ي ـق ـي ـم ــون وت ــوقـ ـفـ ـه ــا ع ـ ــن تـ ـق ــدي ــم ال ــدع ــم
امل ــال ــي لــوكــالــة غ ــوث وتـشـغـيــل الــاجـئــن
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـي ــن األون ـ ـ ـ ـ ـ ــروا وم ــؤسـ ـس ــات
السلطة الفلسطينية ،ثــم إصــدارهــا قــرارًا
ي ـق ـضــي بـم ـنــح ه ـض ـبــة الـ ـج ــوالن املـحـتـلــة
لدولة االحتالل اإلسرائيلي.
ال ـج ــرأة اإلســرائ ـي ـل ـيــة ف ــي ط ــرح املــوضــوع
وم ـض ـي ـهــا ف ـي ــه م ــن ج ــان ــب واحـ ـ ــد ب ـع ـيـ ًـدا
ع ــن إج ـ ـ ــراء أي ت ـف ــاه ـم ــات أو م ـف ــاوضــات
بـ ــال ـ ـخ ـ ـصـ ــوص مـ ـ ــع الـ ـسـ ـلـ ـط ــة ال ــوطـ ـنـ ـي ــة
الفلسطينية ،لــم تـكــن ممكنة ل ــوال الــدعــم
الذي لقيته من اإلدارة األميركية املنسجمة

فلسطين

وامل ـت ــواف ـق ــة ب ـش ـكــل ك ـب ـيــر م ــع الـتـطـلـعــات
واملصالح اإلسرائيلية ،تجلى هــذا الدعم
واضـ ـ ًـحـ ــا فـ ــي م ـق ــاب ـل ــة أج ــرتـ ـه ــا صـحـيـفــة
نيويورك تايمز مع ديفيد فريدمان سفير
األمريكية فــي إسرائيل
الــواليــات املتحدة
ً
والتي صرح فيها إنه «وفقا لظروف معينة،
أعتقد أن إسرائيل لها الحق في االحتفاظ
ببعض املستوطنات فــي الضفة الغربية،
ول ـكــن لـيــس كـلـهــا عـلــى األرجـ ـ ــح» ،ويمكن
أن ُي ـس ـت ـن ـتــج م ــن ت ـص ــري ـح ــات ف ــري ــدم ــان
أن اإلدارة األم ـي ــرك ـي ــة ق ــد م ـن ـحــت لــدولــة
االحتالل اإلسرائيلي الضوء األخضر في
ال ـش ــروع فـعـلـ ًـيــا فــي إجـ ـ ــراءات ال ـضــم ،وإن
ً
رسميا
كان وحتى اللحظة لم يتم اإلعالن
عــن ضــم الضفة الغربية وبـســط السيادة
اإلسرائيلية عليها إال أنه ومنذ وقت بعيد
وب ـخ ـط ــوات م ـت ــدرج ــة وم ـت ــراك ـم ــة شــرعــت
إســرائ ـيــل عـبــر حـكــومــاتـهــا املـتـعــاقـبــة إلــى
اس ـت ـهــداف الـضـفــة الـغــربـيــة عـبــر مشاريع
اس ـت ـي ـطــان ـيــة وخ ـط ــط أس ــرل ــة وإجـ ـ ـ ــراءات
تتيح لـهــا إح ـكــام الـسـيـطــرة الفعلية على
الضفة املحتلة ،حيث التهمت املستوطنات
اإلســرائ ـي ـل ـيــة أك ـث ــر م ــن  %60م ــن أراض ــي
الضفة والـتــي كــان مــن املـفـتــرض أن تكون
جـ ً
ـزء ا مــن ال ــدول ــة الفلسطينية املفترضة
وف ــق حــل الــدول ـتــن ،إضــافــة إل ــى تعمدها
ت ـق ـط ـيــع أوصـ ـ ـ ــال املـ ـن ــاط ــق الـفـلـسـطـيـنـيــة

ع ـبــر الـ ـج ــدار الـ ـع ــازل والـ ـط ــرق االلـتـفــافـيــة
والـ ـح ــواج ــز ال ـع ـس ـكــريــة وت ـض ـي ـق ـهــا على
املواطن الفلسطيني من خــال االعتقاالت
ال ـع ـش ــوائ ـي ــة واالق ـ ـت ـ ـحـ ــامـ ــات امل ـت ــواص ـل ــة
لـلـمـنــاطــق الـفـلـسـطـيـنـيــة والـتـفـتـيــش غير
األخ ــاق ــي ل ـل ـب ـيــوت وامل ـم ـت ـل ـكــات وسـحــب
ال ـهــويــات وفـ ــرض ال ـضــرائــب واملـخــالـفــات
املرتفعة واإلج ــراءات االقتصادية املعقدة
وهــدم املنازل ومنع منح تراخيص البناء
وإقــامــة املـنـشــآت ،لدفع الفلسطينيني إلى
ال ـه ـج ــرة ل ـت ـح ـســن امل ـ ـيـ ــزان ا ًلــدي ـم ـغــرافــي
لصالح دولة االحتالل وتطبيقا لسياسات
احتاللية جائرة تمهد الطريق أمــام إتمام
السيطرة امليدانية والقانونية على الضفة
الـغــربـيــة ومـكــونــات املجتمع الفلسطيني
ك ـ ــاف ـ ــة .عـ ـل ــى الـ ـعـ ـك ــس ت ـ ـمـ ـ ًـامـ ــا ل ـ ــم ت ـت ـخــذ
الـسـلـطــة الــوطـنـيــة الفلسطينية خـطــوات
وإجـ ـ ـ ـ ــراءات ي ـم ـكــن م ــن خ ــال ـه ــا مــواج ـهــة
الـتـغــول اإلســرائـيـلــي وال ـت ـصــدي للهجمة
الشرسة على الحقوق الفلسطينية املقررة
ً
عامليا ،وبقيت وعلى مدار
واملعترف بها
ً 25
عاما منذ توقيع اتفاقية أوسلو تدور
في فلك الوعود والتمني وحسن النوايا،
حتى وصلت لحالة سيئة ال تملك معها
مــن أوراق ال ـقــوة مــا يمكن امل ـن ــاورة بــه أو
ال ـض ـغــط م ــن خــالــه ع ـلــى دولـ ــة االح ـتــال
واإلدارة األمريكية واملجتمع الــدولــي من

الحقائق وشرعنة السلوك االستيطاني،
والعدواني بروحه العنصرية الفاقعة،
لـيـمـهــد ال ـطــريــق لـفـكــرة ال ـض ــم ،فـقــد أقــر
الكنيست اإلسرائيلي في تموز /يوليو
« 2018ق ــان ــون الـقــومـيــة» وال ــذي يـعـ ّـرف
الــدولــة العبرية «بأنها الــدولــة القومية
للشعب اليهودي ،وفيها يقوم بممارسة
حـ ـق ــه ال ـط ـب ـي ـع ــي والـ ـثـ ـق ــاف ــي وال ــديـ ـن ــي
والتاريخي لتقرير املصير» ،كما يؤكد
أن «ممارسة حق تقرير املصير في دولة
إســرائ ـيــل حـصــريــة للشعب ال ـي ـهــودي»،
وينص على أن «حــق تقرير املصير في
دولـ ــة إس ــرائ ـي ــل يـقـتـصــر ع ـلــى ال ـي ـهــود،
والـ ـهـ ـج ــرة الـ ـت ــي ت ـ ـ ــؤدي إل ـ ــى امل ــواط ـن ــة
املباشرة هي لليهود فقط» ،وأن «القدس
الـكـبــرى وامل ــوح ــدة عــاصـمــة إســرائ ـيــل»،

ليس هناك خشية
إسرائيلية من تحرك
رسمي من قبل السلطة
الفلسطينية

أج ــل تـنـفـيــذ ال ـ ـقـ ــرارات ال ــدول ـي ــة الـنــاظـمــة
لحلول الصراع مع االحتالل اإلسرائيلي،
وهي إذ ألقت نفسها في متاهات التنسيق
األمـنــي لتتحول إلــى شــركــة أمنية تحمي
دول ــة إســرائ ـيــل دون أي مـ ــردود سياسي
ُ
ث ـمــن ،ول ــم ت ـعــد الـسـلـطــة ال ـ ُـع ــدة ملـثــل هــذا
الـ ـي ــوم ال ـ ــذي ي ــزي ــد م ــن س ــوئ ــه االن ـس ـيــاق
العربي األعمى خلف إسرائيل والساعي
لنيل رضاها والتحالف واالنــدمــاج معها
دون ال ـش ـع ــور بـ ــأي حـ ــرج ت ـج ــاه الـشـعــب
الـفـلـسـطـيـنــي .قـ ــرار ض ــم ال ـض ـفــة الـغــربـيــة
تـ ـح ــت ال ـ ـس ـ ـيـ ــادة اإلس ــرائـ ـيـ ـلـ ـي ــة ي ـض ـفــي
الـشــرعـيــة الـقــانــونـيــة عـلــى الــوقــائــع الـتــي
ف ــرض ـه ــا االح ـ ـتـ ــال اإلس ــرائ ـي ـل ــي بــال ـقــوة
واألمـ ـ ـ ـ ــر ال ـ ــواق ـ ــع عـ ـل ــى األرض ،وي ـش ـكــل
ال ـض ــرب ــة ال ـق ــاص ـم ــة ال ـت ــي س ـت ـج ـهــز عـلــى
أدنـ ــى أم ــل ب ـق ـيــام دولـ ــة فـلـسـطـيـنـيــة على
ح ـ ــدود ال ــراب ــع م ــن ح ــزي ــران عـ ــام 1967م،
وسيكون بمثابة إعالن في غاية الصراحة
والــوضــوح بإلغاء وشطب كل االتفاقيات
الـسـيــاسـيــة ب ـ ًـن مـنـظـمــة الـتـحــريــر ودول ــة
االحتالل ،وفرضا لواقع جديد يغير مسار

وأن «العبرية هي لغة الدولة الرسمية،
وال ـل ـغ ــة ال ـعــرب ـيــة تـفـقــد مـكــانـتـهــا كلغة
رسمية».
وفي شباط /فبراير  2018أقرت اللجنة
الوزارية للتشريع مشروع قانون يؤدي
إلــى توسيع نـطــاق صــاحـيــات املحاكم
املدنية اإلسرائيلية على املناطق  Cفي
الضفة الغربية ،وبعد أيــام من ذلــك أقر
الكنيست بالقراءتني الثانية والثالثة ما
ّ
سمي بقانون «جامعة بيت إيــل» الــذي
ينص على تطبيق القانون اإلسرائيلي
على جميع مــؤسـســات التعليم العالي
املقامة في املستوطنات.
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مشروع قانون تــؤدي بطريقة أو أخرى
إلــى فــرض الـسـيــادة الكلية أو الجزئية

الـ ـص ــراع ال ـع ــرب ــي اإلس ــرائ ـي ـل ــي وتـنـطـلــق
منه وعلى أساسه أي اتفاقيات أو حلول
الحـقــة ،وتــدلــل مــؤشــرات املـيــدان والــوضــع
اإلقليمي على أن إمكانية الضم واردة ً
جدا
ومـمـكـنــة أكـثــر مــن أي وق ــت مـضــى وليس
أمامها موانع أو عراقيل كبرى .ليس هناك
خـشـيــة إســرائـيـلـيــة مــن ت ـحــرك رس ـمــي من
قبل السلطة الفلسطينية ،وإن كــان لدى
السلطة مساحة يمكن لها أن تتحرك فيها
ولــديـهــا بـعــض الــوســائــل واالج ـ ــراءات إال
أنها محدودة وضئيلة ومبنية على ردود
ال ـف ـعــل اآلن ـي ــة ول ـي ــس ع ـلــى اسـتــراتـيـجـيــة
واضحة ومتكاملة إلدارة الصراع في هذه
املرحلة الحرجة ،مما يسهل على االحتالل
اإلسرائيلي واإلدارة األميركية استيعابها
وإيـ ـ ـج ـ ــاد حـ ـل ــول ل ـه ــا وس ـ ـبـ ـ ٍـل ل ـت ـفــادي ـهــا
والتقليل مــن جــدواهــا ،ولــن تـكــون مؤثرة
بـشـكــل كـبـيــر ي ــؤدي إل ــى نـتــائــج يـمـكــن أن
توقف الضم أو أن تغير األحــداث لصالح
الفلسطينيني.
على الرغم من أن الوقت متأخر جـ ًـدا على
تحرك السلطة الفلسطينية إال أنها لم تفقد
الفرصة بعد وعليها أن تكثف من حراكها
النص الكامل
على الموقع األلكتروني

على املنطقة  Cواملستوطنات في الضفة
الـغــربـيــة .ووفـقــا لـهــذه الحقائق الـتــي ال
تخطئها عني فــإن مخطط صفقة القرن
ومؤتمر املنامة االقتصادي يأتيان في
سياق خدمة املشروع الصهيوني بضم
م ــا تـبـقــى م ــن ال ـض ـفــة ال ـغــرب ـيــة لـصــالــح
املـخـطــط االسـتـيـطــانــي ،وسـ ــواء أفلحت
اإلدارة األميركية فــي إنـجــاح مؤتمرها
االقتصادي في املنامة أم ال ،فإن مخطط
ال ـض ــم س ــائ ــر وب ـخ ـطــى م ـت ــدرج ــة ،ومــن
ً
امل ـت ــوق ــع أن ي ـتــم الـ ـش ــروع بــال ـضــم أوال
ب ــامل ـس ـت ــوط ـن ــات وال ـت ـج ـم ـع ــات ال ـك ـبــرى
وم ـل ـح ـقــات ـهــا ،ث ــم الـ ـب ــؤر االسـتـيـطــانـيــة
املتناثرة ،لتنتهي بضم املنطقة  Cالتي
تشكل أكثر من  %60بقليل من مساحة
الضفة الغربية.

الــدب ـلــومــاســي وأن تـسـعــى بـشـكــل حثيث
ومـ ــدروس لتشكيل تـحــالــف دول ــي يرتكز
عـلــى الـ ـق ــرارات وامل ـع ــاه ــدات واالت ـفــاق ـيــات
الدولية التي على أساسها انطلقت الحلول
ال ـس ـل ـم ـيــة مـ ــع دول ـ ـ ــة االح ـ ـت ـ ــال ،وال ـع ـم ــل
ف ــي إط ـ ــار ال ـق ــان ــون ال ــدول ــي ومــؤس ـســاتــه
ومــرج ـع ـيــاتــه ،م ــع اإلعـ ـ ــان ع ــن رف ــض كل
االجراءات االحتاللية التي تتجاوز اإلرادة
والشرعية الــدولـيــة والـتـحــرك فــي االتـجــاه
القضائي لــاسـتـفــادة مــن ق ــرارات محكمة
الـجـنــايــات الــدولـيــة ،إضــافــة إلــى االهتمام
ب ـم ـخــاط ـبــة الـ ـ ـ ــرأي ال ـ ـعـ ــام الـ ــدولـ ــي ودعـ ــم
حــركــة املـقــاطـعــة  BDSوحـشــد املناصرين
امل ـت ـعــاط ـفــن ف ــي ك ــل م ـك ــان لـلـضـغــط على
ح ـكــومــات ـهــم وع ـل ــى امل ــؤسـ ـس ــات ال ــدول ـي ــة
للتحرك بشكل فــاعــل إلنـقــاذ مــا يمكن من
الـحـقــوق الفلسطينية ،وف ــي ه ــذا السياق
ت ـبــرز أه ـم ـيــة تـفـعـيــل حـقـيـقــي للمجلسني
الـ ــوط ـ ـنـ ــي وامل ـ ـ ــرك ـ ـ ــزي ودعـ ـ ـ ــم ق ــراراتـ ـهـ ـم ــا
وان ـفــاذهــا وتطبيقها ،وإعـ ــادة الـنـظــر في
ال ـعــاقــة م ــع دولـ ــة االحـ ـت ــال اإلســرائ ـي ـلــي
األم ـن ـي ــة وال ـس ـيــاس ـيــة واالق ـت ـص ــادي ــة مع
األخــذ بعني االعتبار أنــه مــن املستبعد أن
ُ
ت ـقــدم السلطة عـلــى حــل نفسها والــراجــح
أن ـهــا ال ت ـقــدر عـلــى ات ـخ ــاذ ه ـكــذا قـ ــرار وال
حتى وقف التنسيق األمني ولكن قد تخف
وتيرته ويتراجع بعض الشيء.

مر مشروع التطبيع بني العرب وإسرائيل
بمراحل عديدة ،منها ما هو علني ومنها
السري ،منها ما قطع شوطًا كبيرًا وبعضها
ما زال قيد التشكل وما بني هذه وتلك جرت
مياه كثيرة ،وبالتالي لم يبدأ األمر منذ
لحظة اإلعالن أو االشتراك في ورشة املنامة،
نستذكر هنا أنه قبل اإلعالن عن الورشة،
وعلى وقع نقل الرئيس األميركي دونالد
ترامب السفارة األميركية للقدس ،أعلنت
القناة العبرية الثانية في ديسمبر /كانون
األول  2017بأن وفدًا رسميًا من البحرين قام
بزيارة إلى إسرائيل ،الوفد مثل جمعية «هذه
هي البحرين» ،وقبلها بثالثة أشهر كانت
أوركسترا البحرين تعزف النشيد اإلسرائيلي
«هاتيكفاه» بحضور ولي عهد البحرين.
بدأت العالقات التطبيعية بني البحرين
وإسرائيل منذ ربع قرن ،لكنها مؤخرا
أخذت منحنيات أكثر علنية ،بدأت في أيلول/
سبتمبر  ،2016عندما أرسلت البحرين
مندوبًا لحضور جنازة الرئيس اإلسرائيلي
ً
بيريز ،ونعاه وزير الخارجية البحريني ،قائال
«ارقد بسالم الرئيس شمعون بيريز ،رجل
حرب ورجل سالم ال يزال صعب املنال في
الشرق األوسط» .وفي أيلول /سبتمبر ،2017
أعلن ملك البحرين خالل لقاء مع منظمات
يهودية في لوس أنجليس ،أنه «يشجب
مقاطعة الدول العربية إلسرائيل وأنه سيسمح
ملواطني البحرين بزيارة إسرائيل ً
قريبا».
في شباط /فبراير  ،2017أرسلت البحرين
رسالة إلى رئيس الحكومة اإلسرائيلية
بنيامني نتنياهو ،تسلمتها تسيبي ليفني،
وزيرة الخارجية السابقة ،من وزير الخارجية
البحريني خالد بن أحمد آل خليفة ،على
هامش لقاء جمعهما في املؤتمر األمني في
ميونخ .كان ملخص الرسالة أن ملك البحرين،
حمد بن عيسى آل خليفة« ،بات ً
معنيا»
بتقارب العالقات مع تل أبيب ،وأن البحرين
تريد دفع عالقاتها مع إسرائيل.
شكل انعقاد ورشة املنامة عالمة فارقة
وغير مسبوقة في الذهاب بعيدًا عربيًا
في التطبيع مع إسرائيل واملؤتمر في أحد
توصيفاته مثل خطوة خليجية متقدمة
جدًا في مشروع التطبيع ملجموعة اعتبارات،
أهمها أن املؤتمر هو اللقاء األول املعلن
واملدعوة إليه إسرائيل رسميًا ويجمع بني
الدول العربية عمومًا ،ودول الخليج على
وجه التحديد ،ويعقد في عاصمة خليجية
هي املنامة ،ليكون جسرًا وبوابة للتطبيع
ً
أوال وتصفية للقضية الفلسطينية ثانيًا
وتحويلها من قضية سياسية إلى مجرد
قضية اقتصادية تحت عنوان وهمي كبير
ُ
«السالم من أجل االزدهار» .وتركت الرواية
لوسائل اإلعالم اإلسرائيلية لتمريرها عندما
سمحت البحرين لـ 6وسائل إعالم إسرائيلية
بنحو  25صحافيًا بتغطية املؤتمر ،في
سابقة يصفها الصحافي اإلسرائيلي
باراك رافيد بقوله« :هذه خطوة لم يسبق لها
مثيل من قبل البحرين ،والتي ستسمح ألول
مرة للصحافيني اإلسرائيليني بتقديم تقارير
من اململكة التي ليس لها عالقات دبلوماسية
مع إسرائيل».
ُيعيد مؤتمر املنامة مسألة غاية في األهمية
تتعلق بالتطبيع بني دول الخليج وإسرائيل ال
من خالل املصالح هذه املرة والروايات الذاهبة
صوب الضرورات التي تبيح املحظورات لكنه
تطبيع على وقع تصفية القضية الفلسطينية،
فالورشة املشار إليها عمليًا هي أول خطوة
في تنفيذ ما يسمى بـ«صفقة القرن» الهادفة
إلى تصفية القضية الفلسطينية ،لكن التبعات
ال تتوقف عند هذا الحد ،فاملؤتمر يحدث في
بيئة عربية محكومة بحالة تجاذب وتوتر غير
مسبوقة ،والتطبيع يمر على وقع تآكل النظام
اإلقليمي العربي وعلى وقع خطوات أميركية
غير مسبوقة تجاه القضية الفلسطينية
وتجاه املنطقة.
هناك عالقة وثيقة ما بني ورشة املنامة
واالنسيابية الخليجية الذاهبة صوب التطبيع
مع إسرائيل وبالتالي فالورشة هي نتيجة
ً
للتطبيع وليست مدخال له فقط ،وقد تزامن
األمر مع مجموعة تصريحات إسرائيلية
كبيرة وكثيرة تؤكد كلها العالقات املتنامية
بني إسرائيل وبعض الدول الخليجية،
ً
خصوصا اململكة العربية السعودية ،من
دون أي تكذيب أو إنكار أو تعليق رسمي من
قبل هذه الدول.
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ساهم غياب الفعاليات المكثفة في الضفة الغربية في إحداث موجة غضب بدت أصداؤها واسعة ،عبر منصات
التواصل االجتماعي ،في حين شهد قطاع غزة إجماعًا من كافة الفصائل على رفض ورشة البحرين

مؤتمر
يكثف الواقع
ويجسده
حيّان جابر

الفلسطينيون متمسكون بثوابت قضيتهم العادلة (علي جاد اهلل /األناضول)

اتفاق على الرفض

غزة ـ يوسف أبو وطفة

ش ـه ــدت األراضـ ـ ـ ــي الـفـلـسـطـيـنـيــة تــزام ـنــا
مـ ــع انـ ـعـ ـق ــاد «ورشـ ـ ـ ــة الـ ـبـ ـح ــري ــن» يــومــي
ال ـ ـث ـ ــاث ـ ــاء واألرب ـ ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـ ــاء عـ ـ ـ ــدة فـ ـع ــالـ ـي ــات
جـمــاهـيــريــة وفـصــائـلـيــة ،لـتــأكـيــد الــرفــض
الفلسطيني الواسع للورشة ومخرجاتها
وح ـت ــى ان ـع ـق ــاده ــا .وت ـنــوعــت الـفـعــالـيــات
الجماهيرية الـتــي شهدتها مــدن الضفة
املختلفة وال ـق ـطــاع بــن اإلضـ ــراب الـكــامــل
وامل ـ ـس ـ ـيـ ــرات ال ـج ـم ــاه ـي ــري ــة والـ ـبـ ـي ــان ــات
الرافضة ،إضافة إلى املوجات التلفزيونية
واإلذاعـ ـي ــة الــداع ـيــة لــوقــف مــا ي ـحــاك ضد
ّ
القضية الفلسطينية .غير أن الفعاليات
الجماهيرية فــي الضفة الغربية املحتلة
ك ــان ــت ض ـع ـي ـفــة ،واق ـت ـص ــرت ع ـلــى بعض
ال ـف ـع ــال ـي ــات ال ـت ــي دعـ ــت ل ـه ــا ح ــرك ــة فـتــح
والتي ألغت اإلضراب الشامل واستبدلته
بسلسلة فعاليات جماهيرية فــي مراكز
املـ ـ ــدن امل ـت ـن ــوع ــة ،وسـ ــط غـ ـي ــاب ال ـخ ـطــاب
الجماهيري والسياسي للرئيس محمود
ع ـب ــاس .ورغـ ــم امل ــوق ــف ال ـس ـيــاســي املـعـلــن
والرافض من السلطة الفلسطينية لصفقة
الـ ـق ــرن وم ــؤت ـم ــر ال ـب ـحــريــن االق ـت ـص ــادي،
إال أن غـيــاب الــرئـيــس محمود عـبــاس عن
إلـقــاء أيــة كلمات كــان مالحظًا ،خصوصًا
أن الفصائل الفلسطينية بما ًفيها حركة
فتح أقامت مؤتمرًا في غزة رفضا لورشة
املنامة .وســاهــم غياب الفعاليات املكثفة
ف ــي ال ـض ـفــة ال ـغــرب ـيــة ف ــي إح ـ ــداث مــوجــة
غضب بدت أصداؤها واسعة في صفوف
الفلسطينيني عبر ما نشروه في منصات
الـتــواصــل االجـتـمــاعــي املـتـنــوعــة ال سيما
ف ـي ـس ـبــوك ال ـ ــذي ي ـع ـت ـبــر األكـ ـث ــر ح ـض ــورًا
وان ـت ـشــارًا فــي مــا بينهم ،انـتـقــدوا ضعف
الـفـعــالـيــات م ـقــارنــة بـمــا تتطلبه املــرحـلــة
م ــن زي ـ ـ ــادة ف ــي حـ ــدة املـ ـق ــاوم ــة الـشـعـبـيــة
والفعاليات من أجل إيصال رسائل قوية
ل ـل ـعــالــم .أمـ ــا ف ــي ق ـط ــاع غـ ــزة ف ـقــد شملت
ال ـف ـعــال ـيــات امل ـنــاه ـضــة ل ــورش ــة الـبـحــريــن
اإلضــراب الشامل في مختلف املؤسسات
والـ ـقـ ـط ــاع ــات بـ ـم ــا فـ ــي ذلـ ـ ــك ال ـح ـكــوم ـيــة
والبنوك واملصارف واألسواق ،إلى جانب
مــؤت ـمــر ف ـصــائ ـلــي ش ــارك ــت ف ـيــه مختلف
ال ـق ــوى الــوط ـن ـيــة واإلس ــامـ ـي ــة ،ومـسـيــرة

حاشدة وصلت إلى مقر املندوب السامي
لألمم املتحدة .وكان املؤتمر هو األول من
نوعه الذي تشارك فيه كافة الفصائل بما
في ذلك فتح وحماس والجهاد اإلسالمي
والجبهات الفلسطينية ،إذ شهد تأكيدًا
م ــن م ـم ـث ـلــي هـ ــذه ال ـف ـص ــائ ــل ع ـل ــى رف ــض
ورشـ ــة ال ـب ـحــريــن االق ـت ـص ــادي ــة وم ــا نتج
ع ـن ـه ــا مـ ــن خـ ـط ــط وم ـ ـشـ ــاريـ ــع .واك ـت ـف ــت
الفصائل الفلسطينية مجتمعة بفعاليات
م ــرك ــزي ــة داخ ـ ــل امل ـ ــدن كـ ــان ف ــي مـقــدمـتـهــا
تـظــاهــرة حــاشــدة أم ــام مقر األم ــم املتحدة
ب ـمــدي ـنــة غـ ـ ــزة ،ب ــاإلض ــاف ــة ل ـع ـقــد مــؤتـمــر
شعبي تشارك فيه العشائر الفلسطينية
رف ـ ـضـ ــا مل ــؤتـ ـم ــر الـ ـبـ ـح ــري ــن االقـ ـتـ ـص ــادي
وم ـشــاركــة ال ــدول الـعــربـيــة فـيــه .ول ــم تغب
الحمالت اإللكترونية عن قائمة الفعاليات
الـ ـت ــي أط ـل ـق ـت ـهــا امل ــؤسـ ـس ــات وال ـف ـصــائــل
الفلسطينية املختلفة ،رفضًا للورشة التي
اع ـت ـبــروهــا ت ـســاهــم ف ــي تـصـفـيــة القضية
الـفـلـسـطـيـنـيــة وتـ ـن ــدرج ض ـمــن م ـح ــاوالت
اإلدارة األميركية طرح صفقة القرن.

توحدت جميع الفصائل الفلسطينية في غزة على رفض ورشة البحرين (علي جاد اهلل /األناضول)

ساهم غياب الفعاليات المكثفة بالضفة الغربية في إحداث موجة غضب على السوشيال ميديا (يوسف مسعود)Getty/

تظاهرات منددة بورشة المنامة من أمام السفارة األميركية في روما (أندريه رونشيني)Getty/

مؤتمرات شعبية رافضة لصفقة القرن (علي جاد اهلل /األناضول)

وقفات احتجاجية في فلسطين المحتلة عام ( 1948فايز أبو رميلة)Getty/

لم يحظ مؤتمر البحرين بالزخم
السياسي املتوقع ،نتيجة الهالة
اإلعالمية التي رافقت اإلعالن عنه،
وذلك لعدة عوامل ،من ضمنها
املوقف الفلسطيني الرسمي الحازم
منه ،من دون أن يعني ذلك فشل
املؤتمر أو فشل الغاية منه ،وهو
ما سوف تكشفه األيام واألشهر
وربما السنوات الالحقة للمؤتمر.
لكن يمكن مالحظة بعض غايات
املؤتمر بصيغته الراهنة ،التي تعمل
على تكريس الواقع الحالي وتعمل
على تجسيده وتمكينه بصورة قد
ً
يصعب العودة عنها مستقبال ،ومن
هذه األمور تكريس فصل القضية
الفلسطينية عن بعدها العربي ،أو
باألصح فصل البعد العربي عنها،
ً
فضال عن فصل وعزل القضايا
السياسية في سرداب مغلق
ومعتم ،على أمل أن تزول وتنصهر
وتضمحل من تلقاء ذاتها.
فعلى الرغم من توقيع الرئيس
املصري الراحل محمد السادات ألول
اتفاق سالم عربي مع االحتالل في
عام  ،1978الذي أسفر عن تحييد
جمهورية مصر العربية عن الصراع
العربي اإلسرائيلي ،وأدى إلى «
تعليق عضويتها» في جامعة الدول
العربية حتى عام  ،1989لكنه لم
يسفر عن تحويل الصراع إلى صراع
فلسطيني مع االحتالل فقط ،وإن
تصاعدت بوادر ذلك بشكل غير
تنب عربي ملبادرة
مسبوق .فقد تبعه ٍ
السالم خالل انعقاد القمة العربية
الرابعة عشرة في عام  ،2002التي
أكدت أولوية قيام دولة فلسطينية
مستقلة وذات سيادة على جميع
األراضي املحتلة منذ الرابع من
حزيران  1967وعاصمتها القدس
الشرقية ،بالتوازي مع التوصل
لحل عادل ملشكلة الالجئني وفق
قرار الجمعية العامة لألمم املتحدة
رقم  ،194واالنسحاب من جميع
األراضي العربية املحتلة حتى خط
الرابع من حزيران .1967
وبالتالي فإن مؤتمر البحرين هو
بمثابة محاولة جديدة من أجل فصل
القضية الفلسطينية عن بعدها
العربي ،من خالل مجموعة من
االتفاقات والتوافقات والتعامالت
العربية مع االحتالل بغض النظر
عن الحقوق العربية والفلسطينية
املستلبة .مع فارق صغير ،لكنه
جوهري ،يتمثل بتحولها هذه
املرة إلى اتفاقات ذات طابع عربي
جماعي يشمل اململكة السعودية،
والبحرين ،واإلمارات املتحدة،
وربما غيرها من الدول العربية،
وخصوصًا الخليجية ،بعدما كانت
اتفاقات أحادية ،كاالتفاق املصري
أو األردني املستمر حتى اللحظة،
أو مثل بعض العالقات التجارية
والسياحية والتمثيلية التي توقفت
في غالبها في أعقاب االنتفاضة
الفلسطينية الثانية ،أو نتيجة العدوان
على قطاع غزة .وعليه يحاول
مؤتمر البحرين وربما ما يتبعه من
مؤتمرات وخطوات ،تجسيد عالقات
طبيعية بني االحتالل وعدد من الدول
العربية ،ضاربا بعرض الحائط
مشاعر وتوجهات الشعوب العربية،
والحقائق التاريخية التي تؤكد دور
االحتالل في إدامة تخلف وانقسام
الوطن العربي عبر االعتداءات
املباشرة وغير املباشرة.
كذلك تصر اإلدارة األميركية على
دفع العالقات العربية  -اإلسرائيلية
إلى أعلى املستويات االقتصادية
والعسكرية واألمنية بغض النظر
عن تدهورها السياسي والقانوني
والحقوقي ،وكأننا أمام مسارين
منفصلني تماما ال مجال ألي تقاطع
بينهما ،بل تذهب إدارة ترامب إلى
تعميم أوهام سبق أن جربناها
كثيرًا ،مفادها أن السالم والتعاون
العسكري واألمني واالقتصادي
بمثابة بوابة السالم السياسي
والقانوني .وهي امتداد ألوهام أو
باألصح أكاذيب خبرناها كثيرًا
بعد اتفاق أوسلو القائم على فصل
القضايا والحقوق الفلسطينية
قسريا عن بعضها البعض ،مؤجال
البحث في أهم القضايا واملسائل
مثل األرض والسيادة والعودة.

