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افتتاحية العدد

الذى  والفريق  ترامب  دونالد  األمريكى  الرئيس  تتملك  التى  الغرور  حلالة  انعكاسا  اعتباره  يمكن  فيام 
عصًيا  ظل  الذى  اإلرسائييل،  ـ  الفلسطينى  الرصاع  تسوية  عىل  قدرهتم  بشأن  كوشنر  جاريد  صهره  يقوده 
الفلسطينيني  بني  للسالم  مقرتحه  أو  مرشوعه  عىل  األمريكى  الرئيس  أطلق  عقود،  سبعة  طيلة  احلل  عىل 
والتخوفات،  والتحفظات،  اللغط،  من  الكثري  أثار  القرن  صفقة  تعبري  القرن.  صفقة  تعبري  واإلرسائيليني 
حتى إن اجلانب الفلسطينى أعلن عن رفضه لتلك الصفقة منذ اإلعالن عن بدء إعدادها، ومن ثم كان رفضه 
هلا، عندما أعلنت فعليا، ىف هناية يناير 2020، موقفا متوقعا وينسجم متاما مع املوقف الذى تبناه الرئيس 
األمريكى.  الرئيس  وبني  بينه  اخلالف  هوة  خالهلام  تعمقت  تقريبا،  عامني  عرب  عباس،  حممود  الفلسطينى 
ويعلن  متكررة، رفضه،  استطالعات  الفلسطينى، ىف  العام  الرأى  يبدى  القرن،  اإلعالن عن صفقة  ومنذ 
دعمه ملوقف أبو مازن بنسب غري مسبوقة، مل تقل ىف أى استطالع، عن أن 90% من الفلسطينيني يدعمون 
أن صفقة  من  أساًسا  ينطلق   الفلسطينى ىف عمومه  والشعب  الفلسطينى  الرئيس  موقف  الرئيس.  موقف 
القرن وصانيعها ضد املصالح الفلسطينية، وضد مقررات الرشعية الدولية، وأن هدفهم الكبري هو تصفية 
اإلرسائيىل  اليمني  موقف  باألحرى-   – أو  اإلرسائيىل  املوقف  تتبنى  أهنا  من  انطالقا  الفلسطينية،  القضية 
عن  بأنفسهم  الفلسطينيون  نأى  السياق،  هذا  ىف  املبدأ.  حيث  من  بالسالم  يؤمن  ال  الذى  نتنياهو  ىف  ممثال 
التعاطى مع مرشوع وضح هلم أنه ال خياطبهم، وال يعري موقفهم أى اهتامم، رغم ما يتبع ذلك املوقف من 
تداعيات سلبية عىل عالقتهم بالواليات املتحدة. وبالفعل، بدأ الرئيس األمريكى مبكرا ىف ممارسة سياسة 
العقاب للفلسطينيني، آمال أن يدفعهم للتعاطى اإلجيابى مع صفقته، حال طرحها. فكان أن استبق طرح 
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بالقدس  االعرتاف  بقراره  فعل  كام  حوهلا  التفاوض  يصعب  بحيث  األرض،  عىل  احلقائق  بتغيري  خطته 
عاصمة موحدة إلرسائيل، وهو ما اعتربه الرئيس األمريكى األسبق، كارتر، أنه دمر كل فرص التوصل 
األونروا،  ضد  بقراراته  الفلسطينيني  الالجئني  ملف  لتصفية  ترامب  سعى  كام  للرصاع.  سلمية  لتسوية 
ىف  قدما  املىض  أو  بتوطينهم،  يسمح  بام  الفلسطينيني،  الالجئني  مع  تعامله  لتغيري  األردن  عىل  وضغوطه 
الفلسطينية ىف واشنطن،  التحرير  منظمة  أغلق مكتب  مناطق أخرى، كام  تعويضهم وتوطينهم ىف  سياسة 
الفلسطينى، وال  الرئيس  متوقعا، مل حيرض  كان  السياق، وكام  للفلسطينيني. ىف هذا  املقدم  الدعم  وأوقف 
بحضور  واكتفى  القرن،  صفقة  عن  لإلعالن  ترامب  الرئيس  خصصه  الذى  املؤمتر  فلسطينى  مسئول  أى 
بمظهر  الظهور  ونتنياهو عىل  ترامب  فيه حرص  بدا  بجانبه ىف مشهد  نتنياهو،  الوزراء اإلرسائيىل،  رئيس 
مقبل  األمريكى  فالرئيس  واإلرسائيىل.  األمريكى  الداخلني  باألساس  استهدفت  رسالة  ىف  املنترصين، 
اعتقاد  لدهيام  واالثنان  مارس،  شهر  ىف  انتخابات  عىل  مقبل  ونتنياهو  اجلارى،  العام  هناية  انتخابات  عىل 
جازم بأن اإلعالن عن الصفقة بتلك الصورة سيخدم حظوظهام ىف االنتخابات. صورة املؤمتر الصحفى 
لإلعالن عن الصفقة كانت الدليل األكرب للتأكيد عىل وجهة النظر القائلة إن الصفقة هى صفقة أمريكية 
- إرسائيلية باألساس، وهى مكسب لرتامب ونتنياهو، وجيوز وصفها بأهنا مكسب أو صفقة القرن. أما 
بالنسبة للفلسطينيني، فلم جيد جل املتابعني للقضية الفلسطينية وصفا للصفقة، يعرب عن تداعياهتا السلبية 
عىل القضية، سوى اعتبارها »صفعة« القرن، وأهنا بمنزلة وعد بلفور ىف نسخته اجلديدة ىف القرن احلادى 

والعرشين. 
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