
نظرة عامة

تنص خطة الرئيس األمرييك دونالد ترامب املسامة “صفقة القرن” عىل أن يعرتف 

الفلسطينيون بإرسائيل كدولٍة يهودية والقدس بأكملها عاصمتها، ويتنازلوا عن 

حق العودة، ويقبلوا بضم غور األردن واملستوطنات غري الرشعية، ويعيشوا يف 

بانتستونات أو معازل. ومع أن الصفقة ال تغري كثريًا من الواقع عىل األرض بالنسبة 

إىل الفلسطينيني، إال أنها تساهم يف رشعنة املرشوع االستعامري اإلرسائييل، وتُجرُِّؤ 

إرسائيَل عىل مواصلة االستيالء عىل األرض الفلسطينية بوترية متسارعة، وتهجري املزيد 

من الفلسطينيني وترشيدهم، وهو ما يرمي - بحسب  الزميلة السياساتية للشبكة يف 

فلسطني يارا هواري - إىل “استسالٍم فلسطيني كامل”. وال تتواىن إرسائيل عن مواصلة 

مساعيها تلك حتى يف خضم جائحة كوفيد19- التي ينكبُّ العامل عىل مواجهتها.

يناقش مجموعة من محليل السياسات يف الشبكة يف هذه الحلقة النقاشية تداعيات 

الصفقة عىل الفلسطينيني، ويعرضوا الخطوات املتخذة - أو التي ينبغي اتخاذها - 

ملواجهتها، مع الرتكيز عىل الروابط بني الفلسطينيني حول العامل.

يتناول منري نسيبة وعمر شعبان وإيناس عبد الرازق مدينة القدس وقطاع غزة 

والضفة الغربية عىل التوايل، ويذكرون ردود الفعل الفلسطينية عىل الصفقة )أو 

غيابها(، ويدعون إىل تجديد القيادة الفلسطينية لتأخَذ عىل عاتقها التحديات الراهنة. 

ويبني شعبان أن السلطة الفلسطينية وحركة حامس فوتتا فرصًة مواتية إلنشاء جبهٍة 

فلسطينية موحدة لو تعامال بطريقة مختلفة.

يناقش جابر سليامن وعريب الرنتاوي تداعيات الصفقة عىل الالجئني وحقوقهم. 

يتناول سليامن الالجئني الفلسطينيني يف لبنان ويرُبز بعض الجهود التعاونية بني 

مجتمعات الالجئني الفلسطينيني حول العامل للتصدي للصفقة. بينام يتناول الرنتاوي 

تداعيات الصفقة عىل األردن ويريث ندرة الروابط البينية ويحث عىل تعزيزها. 

تكتب رندة وهبة عن الفلسطينيني يف الشتات والواليات املتحدة، وتدعو األمريكيني 

الفلسطينيني إىل استثامر نفوذهم وقوتهم يف إحياء املطالبة بالحرية وحق العودة. 

وتعرض الخطوات املطلوبة لتحقيق ذلك، مبا فيها املطالبة بأن يكون لهم صوٌت وقوٌل 

مسموع داخل املجتمع الفلسطيني األشمل، مع الرتكيز عىل فكرة الروابط التي طرحها 

سليامن والرنتاوي.

القدس 
منري نسيبة 

تأنُّ القدس تحت وطأة السياسات االستعامرية الصهيونية القاسية منذ صدور قرار 

الجمعية العامة لألمم املتحدة رقم 181 لسنة 1947 والذي يويص بتقسيم فلسطني إىل 

دولتني وإبقاء القدس كيانًا منفصاًل تحت إدارة األمم املتحدة. ومن جملة ما تعانيه 

املدينة التهجرُي الجامعي واالستيالء عىل املمتلكات، وفرض القيود عىل الحركة، والفصل 

يف الحيز الحرضي. تخلع سلطة االحتالل عىل املقدسيني صفَة “املقيمني الدامئني” يف 

إرسائيل، وهي حالٌة مدنية خاصة دأبت السلطات عىل سحبها وتقييدها عىل نطاق 

واسع.

تُعزز “صفقة” ترامب مخاوَف املقدسيني بشأن املستقبل. فقد سبقت إرسائيُل تَدخُّل 

ترامب، بطبيعة الحال، حني أقدمت عىل ضم القدس الغربية والرشقية وعدٍد من 

األحياء املحيطة بعد حريب 1948 و1967 عىل التوايل. وما تقدمه صفقة ترامب هو 

فرصٌة إلرسائيل لتجادَل بأن هذا الضم كان مرشوًعا ألن القوة العظمى يف العامل 

باتت تعرتف به اآلن. وهذا املوقف مينح إرسائيل غطاًء إضافيًا لتستويل عىل األرض 

الفلسطينية وترشِّد أهلها بهدف إيجاد أغلبية سكانية يهودية يف املدينة.

تَفِصل الخطُة املقرتحة القدَس عن محيطها الفلسطيني، وتجعلها مدينًة إرسائيلية 

حرصية. ورغم عدم اليقني الذي يكتنف مصري الفلسطينيني الذين يقطنون املدينَة 

ويحملون تصاريح اإلقامة اإلرسائيلية، فإن إرسائيل عىل األرجح سوف تقيد بشدٍة 

قدرتَهم عىل الحركة بني جانبي الجدار الفاصل. وما برحت إرسائيل أيًضا تزيد يف بناء 

املستوطنات غري الرشعية يف القدس وما حولها بهدف فرض املزيد من العوائق أمام 

النمو الطبيعي الفلسطيني. يخىش الفلسطينيون كذلك عىل مقدسات املدينة، وال 

سيام املسجد األقىص الذي يواجه قيوًدا ومحاوالٍت إرسائيليًة مستمرًة تهدف إىل تغيري 

هويته من موقع إسالمي إىل موقع يهودي.

وعالوة عىل ذلك، يخىش املقدسيون من مآالت الصفقة إجاماًل، ألنها تشجع إرسائيل 

رين من العودة، وتقسيم فلسطني إىل معازل  عىل االستمرار يف منع الالجئني واملُهجَّ

أصغر وأصغر، بالتزامن مع تشييد مستعمراٍت حرصيٍة لليهود يف فلسطني كلها.

ويف الوقت نفسه، يواجه املقدسيون أزمَة قيادة. فردة الفعل الفلسطينية الرسمية 

األولية الرافضة متاًما لخطة ترامب مثَّلت بدايًة جيدة، ولكنها ليست كافية. وقد 

نجحت سنوات االضطهاد السيايس اإلرسائييل يف الحّد من التمثيل الرسمي النشط، وال 

يكاد يوجُد اليوم فاعٌل واضح ميتلك القدرة عىل الفعل والسلطة لقيادة الشعب. وهذا 

ما يُبقي املقدسيني يف حالة ترقب، غري متأكدين كيف سترتجم إرسائيل إفالتَها املتزايد 

من العقاب إىل وقائَع جديدٍة عىل األرض.

يجب عىل القيادة الفلسطينية واملجتمع املدين الفلسطيني أن يُعيدوا التفكري يف 

اسرتاتيجيتهم برمتها ويف معنى التحرر، ألن إرسائيَل ماضيٌة يف أساليب االستعامر 

املعهودة املتمثلة يف اقرتاح عقد االتفاقات مع السكان األصليني بهدف كسب املزيد 

من الوقت، ومن ثم رسقة املزيد من األرض وترسيم حدود جديدة. لقد حان الوقت 

ملراجعة أهداف التحرر الفلسطيني مع الرتكيز عىل إنهاء النظام االستعامري بداًل من 

تقسيم األرض.
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قطاع غزة

عمر شعبان 

يُعرب الكثريون من سكان قطاع غزة عن رفضهم “صفقَة” ترامب، رغم اعتقادهم بأن 

تأثريها يف القطاع سيكون أقل مقارنًة بالضفة الغربية والقدس. فقد نظَّم الفلسطينيون 

يف غزة احتجاجات شعبيًة لرفض الصفقة، وخرجوا يف تظاهرات جامهريية حاشدة شارك 

فيها متظاهرون كُرث عىل اختالف مشاربهم للتعبري عن رفضهم وإدانتهم لهذه الخطة.

يرفض املسؤولون السياسيون الفلسطينيون الصفقَة رفًضا تاًما، مبن فيهم الرئيس 

محمود عباس وقادة حامس وكل الفصائل السياسية والجامعات املسلحة يف غزة، رغم 

أن هذا الرفض ال يزال مقترًصا عىل البيانات الصحفية والخطابات السياسية.  وقد 

خاطبت السلطة الفلسطينية العديد من الجهات الفاعلة الدولية والعربية واإلسالمية 

لتأكيد الرفض الفلسطيني للصفقة.

يطالُب بعض الفاعلني، كالرئيس السابق للمكتب السيايس يف حركة حامس، خالد 

مشعل، السلطَة الفلسطينية باتخاذ خطواٍت أكرثَ جرأة مثل االنسحاب من اتفاقات 

أوسلو، وحل السلطة الفلسطينية، وتطبيق القرارات العديدة الصادرة من اللجنة 

التنفيذية واملجلس الوطني التابعني ملنظمة التحرير الفلسطينية والقاضية بقطع 

العالقات بإرسائيل وإنهاء االلتزامات تجاهها، وال سيام التنسيق األمني. وحتى قبل 

اإلعالن عن الصفقة، شجب آخرون مواقَف بعض األنظمة العربية والسياسيني الذين 

دعوا الفلسطينيني إىل الرتيث والتفكري يف الخطة قبل رفضها.

ومن ناحية أخرى، خرجت بعض األصوات يف غزة عىل مواقع التواصل االجتامعي لتقول 

إن الصفقة ميكن أن تجلب حلواًل أفضل للقطاع بداًل من الواقع املزري املستمر منذ 14 

عاًما من الحصار والبطالة والحروب واليأس. فاملشقة الناجمة عن الحصار وتداعيات 

االنقسام بني السلطة الفلسطينية والضفة الغربية قد دفعت الناس إىل النظر يف هذه 

الصفقة الجائرة كبديل أقل قسوًة من واقعهم البائس.

وبالرغم من أن السلطة الفلسطينية وحامس ترفضان الخطة إال أن كال منهام يتهم 

اآلخر بالتواطؤ الخفي يف “مترير” الصفقة أو التقاعس عن أخذ خطوات جادة إلحباطها. 

وقد أفسدت هذه االتهامات الفرصَة لتحقيق إجامع فلسطيني، بعد أن كان الشارع 

الفلسطيني يف السابق متفائاًل بعض اليشء إزاء توافق األحزاب الفلسطينية املنقسمة 

عندما رفضت جميعها الصفقَة وقاطعت مؤمتر البحرين االقتصادي املنعقد يف حزيران/

يونيو 2019. غري أن هذا الرفض مل يرُتَجم إىل خطوات عملية لتحقيق الوحدة.

تجرأت الواليات املتحدة عىل اتخاذ موقفها بسبب االنقسام الفلسطيني إذ افرتضت أن 

ترشذم النظام السيايس قد أضعف الدعم املتأيت من الجهات الفاعلة العربية واإلسالمية. 

ومع أن السلطة الفلسطينية وحركة حامس كانتا تدركان اآلثار الكارثية املرتتبة عىل 

االنقسام إال أنهام مل تُقِدما عىل خطوات جادة إلنهائه. وبالرغم من ترصيح عباس يف 

كانون الثاين/يناير حول عزمه إرساَل وفد من منظمة التحرير الفلسطينية إىل قطاع غزة 

إلجراء محادثات الستعادة الوحدة، إال أنّه مل يفعل لغاية اآلن.

تقتيض صفقُة ترامب تطويَر اسرتاتيجية فلسطينية تكفل موقًفا وطنيًا موحًدا فعااًل 

وشاماًل للفلسطينيني كافة، وخطَة عمٍل ال مرتاخيًة وال متطرفة. ولو تعامل الفلسطينيون 

مع الصفقة الظاملة باعتبارها فرصًة للتقدم نحو املصالحة الداخلية النطبقت عليها 

مقولة رب ضارة نافعة. لكن ذلك مل يحدث، ويبدو أن مغذيات االنقسام أقوى من 

عوامل رفض الصفقة. وهذه فرصٌة أخرى يفوتها النظام السيايس الفلسطيني برمته.

الضفة الغربية 

إيناس عبد الرازق 

يرى الفلسطينيون يف الضفة الغربية أن “صفقة القرن” التي طرحتها اإلدارة األمريكية 

ُولدت ميتة، وأنها مل تفاجئهم وإمنا ترُبز واقَع األبرتهايد ضمن الدولة الواحدة الذي 

ما انفكوا يعيشونه، وتُعطي ضوًءا أخرض لضم األرايض الفلسطيني بحكم القانون 

بعد أن كانت مضمومًة بحكم األمر الواقع. لقد ظلت القوى العظمى لعقود تعامل 

الفلسطينيني بازدراء مامثل، فتأخذ القرارات رغاًم عنهم أو دون مشاورتهم. وهذه 

الخطة مبثابة إذالٍل آخر للفلسطينيني حيث مُتيل عليهم ما هو “خري لهم” بداًل من أن 

تكفل االعرتاف بحقوقهم األساسية.

لقد تسببت صفقة ترامب يف تراجع ثقة الفلسطينيني أكرث يف املحاورين والرشكاء 

بت بالخطة باعتبارها محاولًة صادقة،  الغربيني، مبا يف ذلك البلدان األوروبية التي رحَّ

وفشلت مجدًدا يف محاسبة إرسئيل عىل انتهاكاتها حقوَق اإلنسان. وازداد الفلسطينيون 

إميانًا بعد ردود الفعل هذه بأنَّ أحًدا ال ميكن التعويُل عليه سوى أنفِسهم وأنهم 

بحاجٍة إىل خطة. غري أن الغالبيَة العظمى يف الوقت الراهن ال يثقون يف قدرة قيادات 

منظمة التحرير الفلسطينية أو السلطة الفلسطينية عىل الخروج باسرتاتيجية تدافع عن 

حقوقهم وتغري الواقع الحايل.

تنعدم الثقة أكرث لدى سكان الضفة الغربية القاطنني يف املناطق الواقعة تحت إدارة 

السلطة الفلسطينية، حيث يحيا معظم السكان حياًة متليها مشقُة االحتالل والذي حوَّل 

املجتمعات بالفعل إىل معازل متناثرة. فيبذل الفالحون، والعاملون يف املستوطنات، 

وأصحاب املحالت التجارية، وموظفو السلطة الوطنية كلَّ ما بوسعهم من أجل أرُسهم 

وعائالتهم، ويذلِّلون العقبات أمامهم سواء حواجز الطرق أو انقطاع املياه أو محدودية 

الدخل، يف ظروف يعلمون أن إرسائيل تتحكم بها والسلطة الفلسطينية تقبلها. ودورة 

الحياة اليومية الدؤوبة هذه تُفسِّ عىل األرجح السبَب وراء عدم ثورة أهايل الضفة 

الغربية بعد إعالن إدارة ترامب عن الصفقة.

ويف املقابل، أبدى املستوطنون والسلطات اإلرسائيلية ردة فعل أوضح، حيث شهدنا 

منذ إعالن الصفقة طفرًة يف هدم املنازل؛ وإصدار التصاريح لبناء مستوطنات جديدة، 

مثل استئناف املشاريع يف املمر E1 وE2؛ واالستيالء عىل األرايض والبؤر االستيطانية كام 

حصل يف جبل الُعرمة/بيتا جنوب نابلس. تواصل لجاُن املقاومة الشعبية التصدي لهذه 

األفعال، وتتعرض يف سبيل ذلك العتداءات يومية يشنها الجيش واملستوطنون.

مُتثل خطُة ترامب نهاية “حل الدولتني،” ذاك الشعار الفارع الذي مل تسَع الواليات 

املتحدة وإرسائيل بجٍد لتحقيقه. ويف حني ال يوجد إجامع بني الفلسطينيني حول ما 

إذا كانوا يريدون العيش يف دولتني أو دولة واحدة أو دولة فيدرالية أو غريها، فإنهم 

مجمعون عىل رغبتهم يف نيل الحرية والكرامة والعدالة بغض النظر عن الرتتيب 

اإلداري املتبع. فال ميكن فصل الهوية الفلسطينية والحق يف تقرير املصري عن ارتباط 

الفلسطينيني مبوطنهم - املنطقة املمتدة بني نهر األردن والبحر األبيض املتوسط - بيئًة 

وتراثًا وتاريًخا وثقافة. وهذا ما تتجاهله خطة ترامب، إذ تهدف يف املقابل إىل إعادة 

تعريف الحرية بأنها الحصول عىل “حوافز اقتصادية،” مهام كان النظام املانح لتلك 

الحوافز عنرصيًا وجائرًا.  2
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“لو تعامل الفلسطينيون مع الصفقة الظاملة 
باعتبارها فرصًة للتقدم نحو املصالحة 

الداخلية لكانت ربَّ ضارة نافعة.”

https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D8%B3%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%86-%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B7%D8%B9%D8%A9-%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%B5%D9%81%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%86/1715900
https://www.middleeastmonitor.com/20200206-meshal-calls-on-abbas-to-take-action-against-deal-of-century/
https://www.middleeasteye.net/opinion/palestinians-must-devise-proactive-strategy-rather-just-boycotting-trump
https://twitter.com/hazemaq/status/1221125987469053953
https://www.aljazeera.net/news/arabic/2018/6/27/%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3-%D8%AA%D8%AA%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9-%D8%A8%D8%AA%D9%85%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%B5%D9%81%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%86
https://www.middleeastmonitor.com/20200130-hamas-welcomes-abbas-plan-to-send-delegation-to-gaza/
https://www.timesofisrael.com/israel-advances-plans-for-nearly-1800-new-settlement-homes-days-before-election/
https://mondoweiss.net/2020/05/israel-approves-7000-new-settlement-units-in-southern-west-bank/
https://unsco.unmissions.org/statement-united-nations-special-coordinator-middle-east-peace-process-nickolay-mladenov-israeli-0
https://unsco.unmissions.org/statement-united-nations-special-coordinator-middle-east-peace-process-nickolay-mladenov-israeli-0
https://mondoweiss.net/2020/03/palestinian-teen-killed-during-villages-attempt-to-defend-mountain-from-israeli-settlers/


حلقة نقاشية

لبنان

جابر سليامن 

يكشف القسم الخاص بالالجئني الفلسطينيني يف خطة ترامب عن هدِفه املتمثل يف 

فرض حلول لقضية الالجئني تتجاهل القانون الدويل وقرارات األمم املتحدة ذات 

الصلة، وبخاصة قرار الجمعية العامة رقم 194، وذلك بالدعوة إىل اتفاق سالٍم بني 

الفلسطينيني واإلرسائيليني ينص عىل “إنهاء جميع املطالبات املتعلقة بوضعية الالجئ 

أو الهجرة والتحرر منها.”

ولتحقيق هذا الهدف، تتبنى رؤية ترامب مقاربات خطرة مثل رفض تعريف 

وكالة األونروا متعدد األجيال “لالجيء فلسطني”، والعمل عىل إنهاء والية األونروا، 

وتفكيك مخيامت الالجئني يف املنطقة، وتصفية حق العودة، وإنكار  حق الالجئني 

الفلسطينيني يف جرب الرضر/التعويض املناسب والعادل، والسعي  إىل إعادة توطني 

هؤالء الالجئني بصفة دامئة يف البلدان العربية املقيمني فيها. وللمفارقة، يصف ترامب 

هذا الحل بأنه “عادل ونزيه وواقعي.”

تركز الخطة عىل الالجئني الفلسطينيني يف لبنان، وترُبز مدى تهميشهم االجتامعي 

واالقتصادي واملكاين، ووضعهم القانوين  املُلتبس الذي يكاد يحرمهم تقريبا من كلَّ 

حقوق اإلنسان األساسية. ويربِّر ترامب مطالباته بإدماج الالجئني الفلسطينيني يف 

املجتمع اللبناين املُضيف بادعائه أنه حلٌّ دائم ميكن أن يُنهي معاناتهم.

تُفاِقم قضيُة اإلدماج، أو التوطني، الواردة يف الخطة مخاوَف اللبنانيني إزاء الوجود 

الفلسطيني، حيث بادرت الدولة اللبنانية إىل وضع سياسات متييزية أكرث تجاه 

الالجئني. تفرض خطة وزارة العمل الصادرة يف متوز/يوليو 2019، عىل سبيل 

املثال، قيوًدا أشد رصامة عىل عمل الفلسطينيني الذين يصنفهم القانون كأجانب. 

وقد تسببت هذه الخطة باحتجاجات عارمة وغري مسبوقة يف أوساط الالجئني 

الفلسطينيني الذين رفضوا الخطة واستنكروا أي ربط بني حقوق اإلنسان األساسية 

وبني التوطني، وأعلنوا متسكهم بحق العودة، بل إن رفض التوطني يُعّد من الثوابت 

الفلسطينية اللبنانية.

ينبغي للحكومة اللبنانية ، بداًل من فرض املزيد من القيود، أن تُغري سياساتها تجاه 

الالجئني الفلسطينيني بحيث متتثل أكرث للقانون الدويل ومتنحهم مجموعًة أوسع من 

حقوق اإلنسان األساسية دون تجنيسهم. فهذه هي الوسيلة األنجع ألنها ستكفل 

للفلسطينيني يف لبنان حاميًة مؤقتة وتُخفف معاناتهم اليومية بينام مُتكِّنهم من 

ئ املخاوف اللبنانية من التوطني. النضال من أجل العودة إىل موطنهم - وبالتايل تُهدِّ

ق  ال ينفك مجتمع الالجئني الفلسطينيني يف لبنان، عرب مؤسساته األهلية، يُنسِّ

مع نظرييه يف فلسطني والشتات فيام يتعلق بالتهديدات التي تستهدف الالجئني 

الفلسطينيني. وعىل سبيل املثال، ينظم مركز حقوق الالجئني )عائدون( يف لبنان، 

بالتنسيق مع املركز الفلسطيني ملصادر حقوق املواطنة والالجئني )بديل( يف بيت 

لحم، دورًة تدريبية سنوية يف بريوت حول وضع الالجئني الفلسطينيني يف القانون 

الدويل، ويشارك فيها ناشطون فلسطينيون ولبنانيون يف حقوق اإلنسان. وقد ركزت 

الدورة املنعقدة يف 2019 عىل تداعيات صفقة ترامب ورؤيتها إزاء الالجئني.

أثار هذان املركزان واملنظامت غري الحكومية الفلسطينية األخرى هذه القضايا يف 

املحافل والفعاليات اإلقليمية والدولية يف السنة املاضية، مبا يف ذلك ورشة عمل 

منظمة النهضة العربية للدميقراطية والتنمية حول الالجئني الفلسطينيني التي 

ن يف ترشين األول/أكتوبر 2019، ومنتدى برونو كريسيك امللتئم  إنعقدت  يف عامَّ

يف فيينا يف الشهر ذاته ملناقشة قضية الالجئني الفلسطينيني ومجتمعات الشتات، 

وورشة عمل أصدقاء األونروا األكادمييني التي نظمتها جامعة إكسرت يف شباط/فرباير 

2020. ترضب هذه الفعاليات مثااًل للجهود املكثفة التي تبذلها مجتمعات الالجئني 

يف فلسطني والشتات للدفاع عن حقوق الالجئني، وميكن استخدامها كأداٍة ملواجهة 

رؤية ترامب.

األردن

عريب الرنتاوي

ميكن القول إن كافة بنود الصفقة ومندرجاتها متس الفلسطينيني يف األردن مبارشة، 

الذين يبلغ عددهم 4.4 مليون عىل اختالف وضعياتهم القانونية، ويشكلون ما يقرب 

من ثلثي سكان األردن، وثلث عدد الفلسطينيني يف العامل. فالصفقة، عىل سبيل 

املثال، تحرم ما يزيد عىل مليون نازح يف األردن من الضفة والقطاع، من مامرسة 

حقهم يف العودة إىل مدنهم وقراهم، بل وتجعل حقهم يف الحركة والتنقل بني األردن 

وبني األرض الفلسطينية املحتلة أكرث اعتامًدا عىل املوافقة اإلرسائيلية ألن الصفقة 

تعرتف بالسيطرة اإلرسائيلية األمنية املبارشة عىل الحدود واملعابر الدولية. وسوف 

تشتد هذه القيود إذا أنجزت إرسائيل وعدها بضم غور األردن وشاميل البحر امليت. 

فليس حق عودة هؤالء هو املهدد بالصفقة وحسب، بل أيًضا حقهم يف زيارة ذويهم 

يف األرض املحتلة.

من املستبعد أن مينح األردن الفلسطينيني جنسيته أو حقوق املواطنة أو حتى حقوقاً 

مدنية حفاظًا عىل “امليزان الدميوغرايف” يف البالد، وخشية من أن يكون قد بعث 

برسالة خاطئة، مفادها أن األردن مستعد للتساوق مع مشاريع التوطني والوطن 

البديل. تطرح هذه اإلشكالية أسئلة حول “أزمة الهوية” التي يتعرض لها هذا الجزء 

الرئيس والوازن من الشعب الفلسطيني، واملقصود به الفلسطينيون من مختلف 

الوضعيات القانونية يف األردن، فال هم أردنيون بالكامل وال هم فلسطينيون بالكامل، 

ولقد لوحظ تحولٌّ يف السنوات العرش أو أكرث األخرية يف مفهوم “الهوية” عند قطاع 

من األردنيني من أصول فلسطينية، إذ باتت هويتهم األردنية مقدمًة عىل هويتهم 

الفلسطينية، يف ظل انسداد املرشوع الوطني الفلسطيني، ورضورات الحياة اليومية.

تعيش إرسائيل لحظة تفوق اسرتاتيجي، وتعتقد أن الوقت قد حان لحسم نتائج 

مائة عام من الرصاع مع الفلسطينيني بإعالن النرص عىل مرشوعهم الوطني. و”صفقة 

القرن” هي إعالن النرص هذا، حيث يشهد املرشوع الفلسطيني يف هذا الوقت تآكالً 

غري مسبوق، ويقف عىل حافة االنهيار إن مل يكن قد هوى إىل قعر الهاوية بالفعل، 

بينام ترتنح الحركة الوطنية الفلسطينية باالنقسام والرتهل والفساد واالنفصال عن 

شعبها وجامهريها. ولذلك، تقتيض املواجهة مع صفقة ترامب اسرتاتيجيًة وطنية 

ُد الحركة  فلسطينية جديدة تُعيد تعريف املرشوع الوطني الفلسطيني، وتجدِّ

الوطنية الفلسطينية.

ومن املعوقات الرئيسية لوضع تلك االسرتاتيجية حقيقة أن التواصل بني املجتمعات 

الفلسطينية يكاد يكون تقطّع منذ سنوات. فهمزة الوصل بني هذه املجتمعات 
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“تقتيض املواجهة مع صفقة ترامب اسرتاتيجيًة 
وطنية فلسطينية جديدة تُعيد تعريف املرشوع 

د الحركة الوطنية  الوطني الفلسطيني، وتجدِّ
الفلسطينية.”

https://ardd-jo.org/News-Room/ardd%E2%80%99s-global-network-of-experts-on-the-question-of-palestine
http://www.pcbs.gov.ps/default.aspx
http://www.pcbs.gov.ps/default.aspx


كانت منظمة التحرير الفلسطينية التي باتت اليوم كيانًا عاجزًا ورمزيًا. فضاًل عىل أن 

إعالن صفقة القرن تزامن مع اندالع جائحة كورونا، ليجعل التواصل الصعب والنادر، 

أكرث صعوبة وندرة. وحدها حامس ما زالت قادرة عىل توفري قنوات التواصل بدعم 

من حليفيها اإلقليميني، تركيا وقطر، وباالستناد إىل أذرع جامعة اإلخوان املتشعبة. 

فمؤمترات فلسطيني الشتات املنعقدة يف تركيا هي القناة الوحيدة القامئة للتواصل بني 

املجتمعات الفلسطينية املختلفة، مبا فيها فلسطينيي األردن. وال بد من تقوية هذه 

الروابط والقنوات من أجل مجابهة تحديات اللحظة الراهنة.

الواليات املتحدة 

رندة وهبة 

تؤكد “صفقة” ترامب الدعم األمرييك الثابت والراسخ إلرسائيل من أجل تصفية حقوق 

الفلسطينيني كلها ومصادرة أرضهم وسيادتهم. فلطاملا ظل الزعامء السياسيون العامليون 

يطعنون يف إنسانية الفلسطينيني ببشاعة حني يُطالبونهم بالتخيل عن املبادئ قضيتهم 

ن توجًها جديًدا يف حرمان الفلسطينيني بطريقة سافرة  األساسية. غري أن ترامب دشَّ

وصارمة. وقد متلََّك الفلسطينيني إحساٌس بالهزمية وهم يشاهدون ترامب بعجرفته 

يُعلُن ضم غور األردن، ومقايضة األرايض، وإعالن القدس عاصمًة إلرسائيل.

تقتيض هذه اللحظة من الفلسطينيني، وال سيام الفلسطينيني األمريكيني، أال يستسلموا 

لليأس، وأن يستحرضوا مقولَة أودري لورد: “أدوات السيد ال تهدم منزل السيد.” لقد 

كان ترامب واضًحا كالشمس يف إعالنه بأن الفلسطينيني لن يستطيعوا بعد اليوم 

املطالبَة بالحقوق والكرامة مبوجب أُطر القانون الدويل الراسخة والتزامات الدول 

الثالثة. ويف حني أنه يتحتم عىل الفلسطينيني قطًعا استخدام هذه األدوات لصالحهم، إال 

أنها لن تكون أبًدا مقياًسا لاِم يستحقونه.

فهم يستحقون أكرث من مجرد خطابات حقوق اإلنسان أو املعاهدات الدولية التي 

تستديم نظاًما عامليًا يرفض إنهاء االستعامر. وهذه فرصٌة ذهبية للجالية الفلسطينية 

يف الواليات املتحدة للوقوف مًعا والعمل سويًا كمجتمع واحد لالستفادة من قوته 

يف تفعيل املطالبات بحق العودة والحرية. وال بد لألمريكيني الفلسطينيني أن يتحدوا 

التطبيع الحاصل للعنف املامرَس عىل عائالتهم يف فلسطني. ولفعل ذلك، ال بد من 

اإلقدام عىل خطوتني أساسيتني.

أواًل، يجب عىل الشتات الفلسطيني يف الواليات املتحدة أن يلتفوا حول أجندة تقدمية. 

فال ميكن للشتات الفلسطيني أن ينظر إىل حرمان الفلسطينيني يف فلسطني مبعزٍل 

عن اضطهاد السود، والسكان األصليني، واملثليني، واملهاجرين غري املوثقني يف الواليات 

املتحدة، كام ال ميكنه أن ينأى بنفسه عن الهياكل املستمرة يف مامرسة الهيمنة عىل 

الناس هناك وتهجريهم. وال يستطيع األمريكيون الفلسطينيون، كدافعي رضائب وجزء 

من املجتمع األمرييك، أن يعزلوا أنفسهم عن تجاربهم الحياتية اليومية، بل ال بد لهم 

من مناهضة العنف الذي ميارسه دعاة تفوق العنرص األبيض. والنضال من أجل األجندة 

التقدمية يف الواليات املتحدة ال يعني التخيل عن الهوية الفلسطينية.

تتمثل الخطوة الثانية يف املطالبة بأن يكون للفلسطينيني املنفيني واملشتتني صوٌت 

مسموٌع وقوٌل داخل املجتمع الفلسطيني. فكثريًا ما يشعر األمريكيون الفلسطينيون 

بأن بُعدهم عن األرض الفلسطينية وعدم قدرتهم عىل العيش فيها يستبعدهم من 

املشاركة يف صياغة الرؤى ملستقبل فلسطني املحررة. وألن الفلسطينيني أمٌة مشتتٌة يف 

أصقاع األرض، يجب عليهم أن يشيدوا منربًا يضمن سامع أصواتهم ومتثيلهم.

بت نفسها بنفسها، أن تستمر يف حرمان  ال يحق للسلطة الفلسطينية، التي نصَّ

هم هذا، وتُسِقط مطالبهم ألنهم بعيدون جسديًا، بينام  الفلسطينيني يف الشتات حقَّ

تواصُل تبديَد حقوق الشعب الفلسطيني من خالل املفاوضات. إن األمريكيني 

الفلسطينيني جزٌء ال يتجزأ من مايض الفلسطينيني ومستقبلهم، ويجب عليهم اآلن، 

وأكرثَ من أي وقت مىض، أن يؤكدوا مكانَتهم تلك.
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“يستحق الفلسطينيون أكرث من مجرد 
خطابات حقوق اإلنسان أو املعاهدات 

الدولية التي تستديم نظاًما عامليًا يرفض إنهاء 
االستعامر.”

http://s18.middlebury.edu/AMST0325A/Lorde_The_Masters_Tools.pdf
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إيناس عبد الرازق مستشارة يف التعاون الدويل من أجل التنمية املستدامة، تركز يف 

عملها عىل السياسات العامة والتعاون الحكومي الدويل.

منري نسيبة هو أكادميي حقوقي من جامعة القدس يف فلسطني، وهو أستاذ مساعد 

يف كلية الحقوق يف جامعة القدس باإلضافة إىل شغله منصب مدير )وأحد مؤسيس( 

عيادة القدس لحقوق اإلنسان يف كلية الحقوق يف جامعة القدس، ومدير مركز العمل 

املجتمعي يف البلدة القدمية يف القدس.

عريب الرنتاوي هو املؤسس واملدير العام ملركز القدس للدراسات السياسية يف عامن.

»شبكة السياسات الفلسطينية« شبكة مستقلة غري حزبية وغري ربحية، مهمتها نرش وتعزيز ثقافة النقاش العام حول الحقوق االنسانية للفلسطينيني وحقهم يف تقرير املصري، وذلك 

ضمن إطار القانون الدويل وحقوق اإلنسان. يلتزم األعضاء واملحللون السياسيون يف الشبكة املناقشة الجدية للقضايا املطروحة.ميكن اعادة نرش وتوزيع هذه امللخصات السياسية رشط 

ان يتم االشارة بوضوح اىل »الشبكة«، »شبكة السياسات الفلسطينية«، كمصدر اسايس لتلك املواد.

ملزيد من املعلومات عن »الشبكة«، زوروا املوقع االلكرتوين التايل: www.al-shabaka.org او اتصلوا بنا عىل الربيد االلكرتوين التايل: contact@al-shabaka.org األراء الفردية ألعضاء 

الشبكة ال تعرب بالرضورة عن رأي املنظمة ككل.

عمر شعبان هو مؤسس ومدير مؤسسة بال ثينك للدراسات االسرتاتيجية، وهي 

مؤسسة فكرية وبحثية مستقلة ليس لها انتامءات سياسية ومقرها غزة.

جابر سليامن هو باحث ومستشار مستقل يف مجال دراسات اللجوء والالجئني. منذ 

العام 2011، يعمل كمستشار ومنسق ملنتدى الحوار الفلسطيني اللبناين يف مبادرة 

الفضاء املشرتك، برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ لدعم مرشوع بناء التوافق، والسلم 

األهيل يف لبنان. 

رندة وهبه طالبة دراسات عليا يف تخصص األنرثوبولوجيا بجامعة هارفارد. تركز 

يف بحثها عىل أساليب الدولة اإلرسائيلية يف استغالل جثث الفلسطينيني يف زيادة 

توسعها االستعامري االستيطاين.

https://al-shabaka.org/ar/author/ines-abdel-razek/
https://al-shabaka.org/ar/author/MunirNuseibah/
https://al-shabaka.org/ar/author/OraibR/
https://al-shabaka.org/ar/author/omarshaban/
https://al-shabaka.org/ar/author/JaberS/
https://al-shabaka.org/ar/author/randa-wahbe/

