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مقدمة
ﹼ
استبقت الواليات املتحدة اإلعالن عن ورشة البحرين االقتصادية ،اليت ستش ّكل ّ
الشق االقتصادي
السياسية اليت بدأت من إعالن الرئيس
من خطة السالم األمريكية ،مبجموعة من القرارات ّ
السفارة األمريكية من
األمريكي دونالد ترمب القدس عاصمة لدولة االحتالل ،ومن ثم نقل ّ
«تل أبيب» إىل القدس ،وقرارات متعلقة بوقف الدعم املالي للفلسطينيني ،وحجب الدعم عن
ّ
وكالة غوث الالجئني «أونروا» بهدف إلغاء ّ
ومؤخ ًرا االعرتاف باجلوالن السوري
حق العودة،

السيادة اإلسرائيل ّية .ويف  ،2019/5/19صدر من املنامة بيان مشرتك بني
احملتل كجزء من ّ
البحرين والواليات املتحدة أعلن عن انطالق املرحلة األوىل من خطة السالم األمريكية عرب
ورشة اقتصادية تعقد يف البحرين يومي  ،2019/6/26-25وحتمل عنوان «السالم من أجل
االزدهار» .1ووفق البيان« ،ستشكل ورشة العمل هذه فرصة جوهرية للقاء احلكومات وا�تمع

 1سي أن أنhttps://cnn.it/2Qe5MxN .2019/5/19 ،
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املدني والقادة االقتصاديني بهدف تشارك األفكار ومناقشة االسرتاتيجيات وتوفري الدعم
لالستثمارات االقتصادية احملتملة واملبادرات اليت ميكن التوصل هلا باتفاقية سالم» .وتوحي
سياقات األمور ّ
أن الورشة االقتصادية هدفها رشوة الفلسطينيني أو إغراؤهم للتوقيع على «س ّلة

ّ
تستحق ،ليكتمل
اهلدايا» اليت منحها وسيمنحها ترمب ،الذي ال ميلك ،إىل «إسرائيل» اليت ال
بذلك مشهد صفقة القرن.
وميكن النظر إىل ورشة البحرين ،اليت تقدمها الواليات املتحدة كبداية رمسية خلطتها ،على
أ ّنها خطوة سترتتب عليها نتائج قادمة بالنسبة إىل واشنطن وما تب ّقى يف جعبتها من طرح
متعلق بالقضية الفلسطينية .لذلك ،حيرص فريق ترمب على إجناحها ،وتأتي يف هذا السياق
الزيارة اليت قام بها جاريد كوشنر الذي يقود الفريق املكلف وضع اخلطة ،إىل كل من املغرب
واألردن ودولة االحتالل ولقاء العاهلني املغربي واألردني ورئيس حكومة االحتالل أواخر أيار/

أما احلرص األمريكي على املشاركة العربية يف الورشة
مايو  ،2019يف إطار ال ّتحشيد للورشةّ .
فليس من باب إشراك العرب يف ما سيتخذ من قرارات ،فتاريخ القضية الفلسطينية يظهر أن

املستوى الرمسي العربي مل يغري شي ًئا يف املعادالت ،بل كان أحيا ًنا متواط ًئا مع االجتاهات
املعادية للقضية الفلسطينية .لكن املشاركة العربية مطلوبة لإلحياء ّ
بأن الورشة االقتصادية
وصفقة القرن مقبولة من العرب ،إضافة إىل حتميلهم جز ًءا من الكلفة املال ّية.
وبعيدًا من االخنراط العربي يف صفقة القرنّ ،
فإن الفشل يف تشكيل حكومة إسرائيلية والدعوة
إىل انتخابات جديدة للكنيست يف أيلول/سبتمرب  ،2019دفع األمريكيني إىل إعادة جدولة
موعد اإلعالن عن تفاصيل خطتهم ،وإن كانت الدعوة إىل ورشة البحرين ال تزال قائمة.
وعالوة على ذلكّ ،
فإن الواليات املتحدة ستكون مشغولة بالتحضري لالنتخابات الرئاسية ،اليت
إن السباق بدأه فع ً
جترى يف عام  ،2020حتى باإلمكان القول ّ
ال الرئيس احلالي ترمب ومرشح
احلزب الدميقراطي جو بادين ،وهو ما قد يؤثر يف طرح الصفقة.

مؤسسـة القدس الدولية

الموقف الدولي
َ
حتظ اإلجراءات األمريكية اليت اختذها ترمب منذ بداية تعاطيه مع القضية الفلسطينية،
مل
بالرتحيب على املستوى الدولي ،بد ًءا من إعالنه االعرتاف بالقدس عاصمة لدولة االحتالل.

األوروبيّ ،
إن الدول األعضاء
السياسة اخلارجية يف االحتاد
وقالت فيديركا موغريين مسؤولة ّ
ّ

موحدة حول املوقف من القدس ،وقد ّ
أكدوا التزامهم بقيام دولة فلسطين ّية عاصمتها «القدس
ّ
ّ
الشرقية» ،مضيفة ّ
أن ّ
أي بعثات دبلوماس ّية ينبغي ّأل تنقل إىل القدس يف وقت ال يزال الوضع

ال ّنهائي للمدينة ّ
حمل نزاع .وأشارت إىل ّ
أن احتالل «إسرائيل» شرقي القدس عام  1967خيالف
القانون الدّولي استنادًا إىل قرار جملس األمن  478الصادر عام  .1980كذلك ،بقيت
تقتد بها سوى غواتيماال.
خطوة نقل السفارة األمريكية إىل املدينة احملت ّلة خطوة معزولة ،1مل ِ

أما القرارات املتع ّلقة باألونروا ّ
وحق العودة ،ووقف الدّعم املالي عن الفلسطينني ،فأثارت هي
ّ
األخرى ً
يتوصل الطرفان
رفضا دول ًيا متك ًئا على رفض اخلطوات أحاد ّية اجلانب ،وضرورة أن
ّ

الفلسطيين واإلسرائيلي إىل اتفاق.

ومع ذلك ،أو رمبا بسببه ،حياول فريق ترمب املكلف وضع خطة السالم أن يس ّوق املسار السياسي
بإغراءات اقتصادية ومالية ،كثمن ملا م ّرره ترمب من قرارات سياسية وملا يعتزم متريره الح ًقا.

ولذلك ،تأتي الدعوة إىل ورشة البحرين انطال ًقا من منطق ترمب ومقاربته ملختلف القضايا
بعقلية رجل األعمال الي ّ
يظن أن املال يشرتي كل شيء.

وقد أعلنت األمم املتحدة ،يف  ،2019/6/12عزمها املشاركة يف ورشة البحرين ،وستوفد نائب
منسق األمم املتحدة لعملية السالم يف الشرق األوسط ،جيمي ماكغولدريك ،للمشاركة.
كذلك ،أعلنت مؤسسات مالية دولية املشاركة يف مؤمتر البحرين ،منها صندوق النقد
الدولي؛ والبنك الدولي ،وقال البنك األوروبي لإلنشاء والتعمري إنه سيكون هناك من ميثله.2
 1حــول تعاطــي الــدول األوروبيــة ،ودول أمريــكا الالتينيــة ،وأســتراليا مــع موضــوع نقــل الســفارة ،انظــر األوراق الصــادرة عــن مؤسســة القــدس الدوليــة بمناســبة
مــرور عــام علــى نقــل الســفارة األمريكيــة إلــى القــدس المحتلــةhttp://quds.be/vlm :
ضــا :الورقــة التــي قدمتهــا مؤسســة القــدس الدوليــة فــي اللقــاء السياســي الشــعبي فــي بيــروت المنعقــد فــي  2019/6/2تحــت عنــوان متحــدون ضــد
وانظــر أي ً
صفقــة القــرنhttp://quds.be/vqz :
 2سكاي نيوز عربيةhttps://tinyurl.com/y2n4ymto .2019/6/6 ،
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أما األونروا ،فقال مفوضها العام بيري كرينبول يف  2019/6/17إن املشاركة مل حتدد بعد،
والقرار بيد األمني العام للوكالة.1
أما يف ما عنى األوروبيني ،فقد قالت صحيفة هآرتس إن كوشنر اجتمع مع رئيس املفوضية
األوروبية ،جان كلود يونكر ،ومسؤولة السياسة اخلارجية يف االحتاد األوروبي ،فيديريكا
موغريين ،إلطالعهم على تفاصيل خطة السالم األمريكي ،فيما مل تشارك الواليات املتحدة

االحتاد األوروبي حول تفاصيل اخلطة .كذلك ،قالت الصحيفة إ ّنه مل ُيد َع مسؤولون أوروبيون
للمشاركة يف ورشة البحرين بعد.2
وقد رفضت موسكو املشاركة يف الورشة ،وقالت ّ
إن املطلوب هو الذهاب إىل املفاوضات وليس
حً
ال من جانب واحد .كذلك أعلنت بكني أ ّنها لن تشارك يف الورشة.3

الموقف العربي واإلسالمي
أظهرت دول اخلليج العربية ترحي ًبا بالورشة االقتصادية حتت عنوان مض ّلل هو دعم القضية

الفلسطنية .وأعلنت اإلمارات عن مشاركتها يف املؤمتر ،وكذا السعودية اليت قالت إ ّنها سرتسل

وفدًا إىل املنامة ،لك ّنها ربطت هذه املشاركة بأنها بنا ًء على «دعوة كرمية من مملكة البحرين
الشقيقة» .وتأتي املوافقة السعودية على املشاركة يف ورشة البحرين يف سياق من اإلشارات اليت
ّ
تدل على موقف سعودي سليب من القضية الفلسطينية ،يف ّ
ظل محلة االعتقاالت حبق عدد

من الفلسطينيني يف اململكة ،عالوة على مشروع «اإلقامة املميزة» الذي سيشمل فلسطينيي
األراضي احملتلة عام  .19484وستشارك سلطنة عمان يف الورشة إضافة إىل قطر اليت صدر
عن خارجيتها بيان يف  2019/5/24جاء فيه« :ترى دولة قطر أن هناك حتديات اقتصادية
 1األنباط نيوزhttps://tinyurl.com/y6qnuvps .2019/6/17 ،
 2هآرتس ، https://tinyurl.com/y5ybvzta .2019/6/4 ،مترجم في سبوتنيكhttps://sptnkne.ws/m9VE ،
 3وكالة األناضولhttp://v.aa.com.tr/1490424 .2019/5/27 ،
 4مجلة غلوبس اإلسرائيليةhttps://tinyurl.com/y4dbhklj .2019/5/21 ،
األخبارhttps://tinyurl.com/y34qaopd .2019/5/22 ،
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مجة يرتبط بعضها مبشكالت هيكلية يف البنية االقتصادية واملؤسسية لدول املنطقة
واستثمارية ّ
ويرتبط بعضها اآلخر بالظروف اجليوسياسية اإلقليمية والدولية ،لذا فإن املعاجلة الناجعة
هلذه التحديات تتطلب صدق النوايا وتكاتف اجلهود من الالعبني اإلقليميني والدوليني وأن
تتوفر الظروف السياسية املالئمة لتحقيق االزدهار االقتصادي .ولن تتوفر هذه الظروف دون
توفر حلول سياسية عادلة لقضايا شعوب املنطقة وعلى رأسها القضية الفلسطينية وذلك وفق
إطار يرتضيه ّ
الشعب الفلسطيين الشقيق يقوم على إنهاء االحتالل االسرائيلي وإقامة الدولة
الفلسطينية ذات السيادة الكاملة على حدود  1967وعاصمتها القدس الشرقية باإلضافة إىل
حق العودة لالجئني الفلسطينيني ،وفق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة».1

 1الخارجية القطريةhttps://tinyurl.com/y3rpwvvk .2019/5/24 ،
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أما البحرين فهي ستكون احلضن األكرب للصفقة مبوافقتها على استضافة الورشة
ّ
منصة ملشاريع ظاهرها اقتصادي بينما حقيقتها تصفية للقضية
االقتصادية لتكون بذلك ّ
الفلسطينية .وقد قال وزير اخلارجية البحريين الشيخ خالد بن أمحد آل خليفة إن بالده ال
تزايد على القيادة الفلسطينيةّ ،
وإن الورشة االقتصادية تندرج ضمن مساعي مملكة البحرين
وحرصها على حتقيق تطلعات الشعب الفلسطيين الشقيق يف التنمية واالزدهار ودعم مبادرات
رفد االقتصاد الفلسطيين ،مضي ًفا ّ
أن هذه الورشة ليس هلا أي هدف آخر ،وأن مملكة البحرين
ستبقى ثابتة يف موقفها الذي يقف بقوة مع حقوق الشعب الفلسطيين الشقيق .1ويف املوقف
األردني واملغربي تفصيل تتط ّرق إليه الفقرة الالحقة.
وفيما قال نائب وزير اخلارجية الكوييت خالد اجلار اهلل ،يف  ،2019/6/12إن الكويت مل ّ
تتلق
دعوة حلضور املؤمتر بعد ،2نقلت جريدة النهار عن ما وصفته باملصدر املطلع قوله ّ
إن الكويت
ستشارك يف ورشة البحرين ،على أن تكون املشاركة فنية وليس سياسية ،وعلى مستوى وزارة

املالية .3وأصدرت القوى والتيارات السياسية الكويتية بيا ًنا طالبت فيه احلكومة الكويتية حبسم
موقفها من ورشة البحرين ،وأن تقطع طريق التكهنات والشائعات والشبهات متاش ًيا مع موقف
الكويت الوطين والقومي واإلسالمي تارخي ًيا على املستويني الرمسي والشعيب.4
ويف مقابل هذه املواقف ،أعلن العراق يف  2019/6/12عدم مشاركته يف الورشة ،5وهو املوقف
الذي أعلنه لبنان ً
أيضا.6
ويأتي هذا املوقف املتجه إىل املشاركة يف ورشة البحرين الذي يقوده عدد من الدول اليت
تقدم نفسها كممثلة للموقف العربي ،متساو ًقا مع املوقف األمريكي ومساعي إدارة ترمب إىل
تصفية القضية الفلسطينية ،وإن كان يروج للقبول باملشاركة يف ورشة البحرين حتت عنوان
دعم الفلسطينيني .والتساوق مع املوقف األمريكي ال يقتصر على حضور ورشة البحرين ،بل
 1الوطنhttps://tinyurl.com/y4hnq8z9 .2019/5/24 ،
 2سبوتنيكhttps://sptnkne.ws/mDEX .2019/6/12 ،
 3جريدة النهار الكويتيةhttps://tinyurl.com/y2ofzcx2 .2019/6/14 ،
 4العربي الجديدhttps://tinyurl.com/y6e38d6n .2019/6/16 ،
 5عرب https://short.arab48.com/short/4akD .2019/6/12 ،48
 6الميادين نتhttp://mdn.tv/414V .2019/6/11 ،
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ّ
إن احلديث راج عن دور تلعبه بعض الدول العربية لتصري صفقة القرن أم ًرا واق ًعا ،ومن ذلك
احلديث عن دور سعودي تصدّره ولي العهد حممـد بن سلمان للضغط على الفلسطينيني
للقبول بالطرح األمريكي املبين على الرواية اإلسرائيلية ،1وتصرحيه أمام رؤساء املنظمات
اليهودية الرئيسة يف نيويورك ،بوجوب أن يقبل الفلسطينيون مبا هو معروض عليهم أو أن
يتوقفوا عن التذمر .2عالوة على ذلك ،فقد نشرت صحيفة نيويورك تاميز تقري ًرا قال ّ
إن
مقرتحات حممـد بن زايد ،ولي عهد أبو ظيب ،للسالم بني الفلسطينيني واإلسرائيليني هي
جوهر ّ
خطة كوشنر.3
وتعطي املشاركة العربية يف الورشة االقتصادية دلي ً
ال على القبول بصفقة القرن والتمهيد
هلا ،لكنها ال تعكس بأي حال من األحوال عنصر قوة عرب ًيا ،فاملشاركة هي أقرب إىل اخلضوع
لإلمالءات األمريكية منها إىل السعي احلقيقي حلل القضية الفلسطينية .وعالوة على ذلك،
ّ
فإن الواليات املتحدة لن تنتظر موافقة العرب على خططها ومشاريعها ،لكنها ستحملهم
كلفة هذه اخلطط ،إضافة إىل رعايتها تطبيع العالقات بني األنظمة العربية ودولة االحتالل

لتشكيل شبكة أمان لدولة االحتالل اليت لن يزول شعورها بأ ّنها كيان طارئ على املنطقة.

الموقف األردني والمغربي
يع ّد األردن معن ًيا مباشرة بصفقة القرن ،وتشري السياقات إىل ّ
أن الصفقة تستهدف الوصاية
األردنية على املقدسات ،إضافة إىل احلديث عن إغراءات مالية لألردن للقبول بالتوطني ،وفق
تقارير وتسريبات حول ال ّثمن الذي سيدفعه األردن يف إطارها .ففي تقرير نشرته األخبار اللبنانية
يف نيسان/أبريل  ،2019طلب من األردن توطني قرابة مليون الجئ على دفعات ،مبا يشمل
فلسطينيي غزة ،وهو األمر ذاته املطلوب من مصر ولبنان .ويف مقابل التوطني ،حيصل األردن
 1نيويورك تايمزhttps://nyti.ms/2BvdkDS .2017/12/3 ،
 2الجزيرة نتhttps://tinyurl.com/y6zy63sb .2018/4/29 ،
 3نيويورك تايمزhttps://nyti.ms/2EMnuE4 .2019/6/2 ،
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ومصر على  110مليار دوالر
(منها  45مليار دوالر لألردن)
ملشاريع .كذلك ،أشار التقرير
إىل ّ
تتضمن تنازل
أن الصفقة
ّ
األردن عن الغمر والباقورة
لدولة االحتالل على أن حتصل
أراض سعودية.1
مقابلها على
ٍ
وقد زار كوشنر املغرب واألردن
ودولة االحتالل ما بني  28و 2019/5/30ضمن جهوده للتحشيد لورشة البحرين.2
ً
وكان امللك األردني قال ،يف ّ ،2019/3/20
ضغوطا متارس على بالده ،وعليه شخص ًيا،
إن

بسبب موقفه من القدس واملقدسات ،وقال إ ّنه لن يغري موقفه ،إذ «لدينا واجب تارخيي جتاه

القدس واملقدسات» .3ويف ّ ،2019/3/26
أكد رفضه التوطني ،والوطن البديل ،والتخلي عن
القدس .4ووفق تقرير لإليكونوميست الربيطانيةّ ،
فإن ملك األردن خيشى خت ّلي احللفاء
القدامى عنه ،إذ ّ
إن الكثري من الدول العربية تتعامل مباشرة مع «إسرائيل» وبعضها غاضب
من امللك عبد اهلل الذي مل يتبع خطها يف املسائل اإلقليمية فيما خيشى امللك من أن تتجاهل
اخلطة األمريكية الوصاية التارخيية لألردن على املقدسات اإلسالمية واملسيحية يف القدس.5
ويف اللقاء بني امللك عبد اهلل وكوشنر يف  ،2019/5/29مل يعلن عبد اهلل التزامه حبضور
ورشة البحرين وقال ّ
إن اخلطة جيب أن تكون على أساس حل الدولتني على أن تكون القدس
الشرقية عاصمة الفلسطينيني.6
 1األخبار اللبنانيةhttps://al-akhbar.com/Palestine/268778 .2019/4/4 ،
 2القدس العربيhttps://www.alquds.co.uk/?p=2133431 .2019/5/30 ،
 3الجزيرة نتhttps://tinyurl.com/y3o2d2s9 .2019/3/21 ،
 4الرأيhttps://tinyurl.com/y6phxger .2019/3/26 ،
 5إيكونوميست https://tinyurl.com/y4d6lnlh .2019/6/6 ،؛
مترجم في القدس العربيhttps://www.alquds.co.uk/?p=2138358 .2019/6/7 ،
 6سي أن أنhttps://tinyurl.com/yxqrdej6 .2019/5/29 ،

مؤسسـة القدس الدولية

لكن على ال ّرغم مما بدا أ ّنه اجتاه أردني إىل االمتناع عن املشاركة ،فقد أعلن مسؤول أمريكي

يف ّ 2019/6/11
أن األردن واملغرب ومصر أبلغت البيت األبيض مشاركتها يف الورشة ،1فيما

حتدث امللك عبد اهلل يف اليوم نفسه ،يف لقاء مع إعالميني وشخصيات أردنية ،عن «ضرورة وجود
األردن يف املؤمترات الدولية حول القضية الفلسطينية ،سواء يف مؤمتر البحرين أو غريه حتى ال
نبقى خارج الغرفة» .2لكن األردن عاد ليقول يف  ،2019/6/13على لسان وزير خارجيته ،أمين
الصفديّ ،
إن بالده مل تقرر بعد ما إذا كانت ستشارك يف ورشة البحرين ،مضي ًفا” :إذا شاركنا
فإننا نشارك لنؤكد مواقفنا لنقول بوضوح وثقة وهذا املوقف يعرفه اجلميع .وإذا شاركنا
دائما من أجل تأكيد ثوابته يف ما يتع ّلق
فهو جزء من االشتباك اإلجيابي الذي يقوده األردن ً
بالقضية الفلسطينية» .3واألمر ذاته بالنسبة إىل املغرب إذ نفى مشاركته يف الورشة على
لسان الناطق باسم احلكومة مصطفى اخللفي الذي قال إن موقف اململكة تعرب عنه مؤسساتها
وهيئاتها ،وإنه يصدر عن وزارة اخلارجية يف التوقيت والسياق الذي حتدّده.4
وتشري هذه التصرحيات املتناقضة إىل ضباب ّية املوقفني األردني واملغربي حيال املشاركة يف ورشة
البحرين ،وقد يكون التصريح األمريكي قد فاجأ عمان والرباط ،وأدخلهما يف دائرة اإلحراج ،ما
دفع إىل تصرحيات ميكن وصفها بأنها ذات بعد دبلوماسي ،وهي من باب املراوغة اليت قد تنتهي
متدن ،وحتت عناوين فضفاضة.
مبشاركة البلدين بوفود ذات متثيل
ٍ

 1هآرتسhttps://tinyurl.com/y5kl2frf .2019/6/11 ،
 2وكالة قدس لألنباءhttp://alqudsnews.net/post/141335 .2019/6/12 ،
 3وكالة األناضولhttp://v.aa.com.tr/1503676 .2019/6/13 ،
 4وكالة األناضولhttp://v.aa.com.tr/1503740 .2019/6/13 ،

11

 12صفقة القرن وورشة البحرين:
مواقف األطراف المختلفة واآلفاق المحتملة

الموقف الفلسطيني
قررت السلطة الفلسطينية مقاطعة مؤمتر «السالم من أجل االزدهار» ،وعدم املشاركة يف
أعماله ّ
بأي شكل من األشكال ،ورفض مجيع خمرجاته .وأكد نبيل شعث ،مستشار رئيس
السلطة الفلسطينية للعالقات اخلارجية والدولية ،الرفض الفلسطيين للمشاركة يف ورشة
البحرين ،قائ ً
ال إننا «ال نعادي البحرين ،ولو دعتنا إىل مؤمتر دولي أو عربي أو إسالمي ً
بعيدا
عن أهداف الرئيس األمريكي دونالد ترمب ،لذهبنا وشاركنا» ،مشددا على أننا «ال نذهب إىل
مؤمتر ولو كان يف أي دولة ،ينظمه ترمب وأعوانه ،وينطلق من صفقة القرن اليت يريدون من
خالهلا سرقة كل حقوقنا» .1كذلك ،ص ّرح وزير التنمية االجتماعية أمحد جمدالني ّ
أن

مؤمتر البحرين لن يشارك فيه سوى العمالء ألنه يهدف إىل تصفية القضية الفلسطينية.
وقد أكد الرئيس الفلسطيين حممود عباس يف القمة العربية الطارئة يف مكة املكرمة يف
 2019/5/31مقاطعة ورشة البحرين ،ورفضه أن يستعاض عن مبدأ األرض مقابل السالم
باالزدهار مقابل السالم .2أما الفصائل الفلسطينية وقوى املقاومة فأعلنت هي األخرى رفضها
صفقة القرن وورشة البحرين ،ودعت إىل مقاطعتها.3
لكن

الالفت

أ ّنه

بعد

التصرحيات الرمسية اليت
وصفت أي مشاركة يف ورشة
البحرين على أ ّنها جرمية
وخيانة ،ص ّرح صائب عريقات

يف  2019/6/12بالقول
ّ
إن ورشة البحرين ستكون

«أكرب انتكاسة لكوشنر،
 1عربي https://arb.im/1183041 .2019/5/24 ،21
 2القدس العربيhttps://www.alquds.co.uk/?p=2133855 .2019/5/31 ،
 3المركز الفلسطيني لإلعالمhttps://www.palinfo.com/255742 .2019/5/27 ،

مؤسسـة القدس الدولية

ألنه لن حيضر عربي فيه من دون أن يقول دولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية».1
وال ميكن قراءة هذا التصريح إال كرتاجع يف املوقف الفلسطيين ،فاملشكلة يف ورشة البحرين
ليست يف ما سيطلق فيها من تصرحيات ،وهي تصرحيات سبق أن مسعها كوشنر أو أُخرب مبدى
حتوهلا إىل «كليشيه» يردده املسؤولون العرب ،على الرغم مما يكتنفه من تنازالت ،لإلحياء
بعدم التخلي عن القضية الفلسطينية ،لكن يف التعامل مع كل ما يتعلق بصفقة القرن اليت
تسعى إىل تصفية القضية الفلسطينية.
ّ
اخلطة ،إذ ّ
إن الواليات املتحدة لن
مهما يف حتديد مصري
ويش ّكل املوقف الفلسطيين رك ًنا ً
تكون قادرة على تثبيت قرارات ترمب وفرضها أم ًرا واق ًعا إن مل تنتزع املوافقة من الفلسطينيني.
كذلكّ ،
فإن عدم مشاركة الفلسطينيني يف مؤمتر البحرين سيكون من أه ّم االنتكاسات اليت

عموما ،وستساعد على إبراز عزلة ّ
أي مشاركة أخرى،
ميكن تتع ّرض هلا الورشة ،وصفقة القرن
ً
حيث يغيب عن املشهد أحد األطراف ال ّرئيسة فيه.

الموقف الشعبي
قالت اجلامعة البحرينية ملقاومة التطبيع ّ
إن ورشة البحرين خروج عن اإلمجاع الشعيب
واملبادئ القوم ّية ،وطالبت اجلمعية احلكومة البحرينية بإلغاء هذه الورشة اليت من ضمن
أهدافها اإلمعان يف التطبيع مع الكيان الصهيوني وعقد حتالفات مشبوهة بينه وبني بعض
األنظمة العربية املندفعة لتطبيع العالقات ،وهو األمر الذي يرفضه الشعب البحريين على
وجه اخلصوص ومجيع الشعوب العربية ،ذلك أن اإلصرار على املضي يف تنظيم مثل هذه
صرحيا بالثوابت الوطنية والقومية اليت
ومسا
الفعاليات يعترب
ً
ً
خروجا على اإلمجاع الشعيب ًّ
يؤمن بها الشعب البحريين وشعوب األمة العربية واإلسالمية ،وفق تعبري اجلمعية.2

حساب صائب عريقات على تويترhttps://tinyurl.com/yyxuqlut .2019/6/12 ،
 2الخليج أونالينhttp://khaleej.online/g9bVnd .2019/5/24 ،
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وتعرب مسريات العودة منذ انطالقها عن رفض اإلطاحة باحلقوق الفلسطينية ،وقال بيان اهليئة
العليا ملسريات العودة ورفع احلصار يف ّ 2019/5/24
إن فعاليات املسرية تأتي ً
رفضا لكل املشاريع
التصفوية ويف مقدمتها صفقة القرن ،وقد شارك اآلالف يف مسرية العودة يف اجلمعة الـ59

 ،1فيما انطلقت مسرية العودة يوم اجلمعة يف  2019/5/31حتت عنوان يوم القدس ،وختللها
مواقف رافضة لورشة البحرين وصفقة القرن .وشهدت العاصمة األردنية تظاهرات داعمة
للقضية الفلسطينية ،منها تظاهرة يف ً 2019/5/28
رفضا لزيارة كوشنر إىل األردن ،ومطالبة
بإبطال صفقة القرن .2وطالبت النقابات املهنية األردنية احلكومة بعدم املشاركة يف ورشة
البحرين كونها إحدى أدوات مترير صفقة القرن اهلادفة إىل تصفية القضية الفلسطينية عن
طريق «املال مقابل السالم».3

 1عرب https://short.arab48.com/short/pQK8 .2019/5/24 ،48
 2المنارhttp://www.almanar.com.lb/5286294 .2019/5/28 ،
 3بوابة الهدف اإلخباريةhttp://hadfnews.ps/post/56233 .2019/6/18 ،

مؤسسـة القدس الدولية

مؤسسات فلسطينية وجمموعات التضامن يف الواليات املتحدة إىل مقاطعة مؤمتر
ودعت ّ
البحرين والتصدي لصفقة القرن ،وأي حماوالت لاللتفاف على املوقف الفلسطيين .1كذلك،
دعا فلسطينيو أوروبا إىل أوسع محلة رافضة لصفقة القرن وعقد ورشة البحرين.2
ويف إطار املوقف الشعيب كذلك ،عقد املؤمتر القومي العربي واملؤمتر القومي-اإلسالمي
واألحزاب العربية ومؤسسة القدس الدولية لقاء سياس ًيا شعب ًيا يف  2019/6/2للتداول يف سبل
مواجهة صفقة القرن قبيل اعقاد الورشة االقتصادية .وخرج اللقاء الذي انعقد يف العاصمة
ً
مؤكدا مجلة من األمور ،من بينها الدعوة
اللبنانية بريوت ،مبيثاق األمة ضد صفقة القرن
إىل إنهاء اتفاقية أوسلو والعمل على إفشال ورشة البحرين عرب مجلة من الفعاليات .3ودعت
يوما
هيئات «لقاء متحدون ضد صفقة القرن» إىل اعتبار  ،6/25الذي يوافق ورشة البحرينً ،
لتحركات شعبية على امتداد الوطن العربي والعامل اإلسالمي والدول الصديقة.4
ويف العموم ،ميكن القول ّ
إن املوقف الشعيب رافض لصفقة القرن وورشة البحرين ،ما يعين بيئة
شعبية نابذة للصفقة وما يتف ّرع عنها ،عرب املساهمة يف خلق بيئة تنبذ الصفقة وترفضها،
تقف على طرف نقيض من املوقف الرمسي السائر يف ركب الواليات املتحدة وخمططاتها
التصفو ّية.

الموقف اإلسرائيلي
بعد اإلعالن عن ورشة البحرين مباشرة ،نقلت القناة  13العربية عن مسؤول إسرائيلي قوله ّ
إن
واشنطن وجهت دعوة لدولة االحتالل للمشاركة يف الورشة ،وإن دعوة مكتوبة يف طريقها إىل
«إسرائيل» عرب قنوات الربيد الدبلوماسية ،ومن املتوقع أن تقبلها .5لكن هذا التصريح ناقض
 1بوابة الهدف اإلخباريةhttp://hadfnews.ps/post/55409 .2019/5/26 ،
 2عربي https://arb.im/1188094 .2019/6/16 ،21
 3الميادين نتhttp://mdn.tv/40gF .2019/6/2 ،
 4موقع مدينة القدسhttp://quds.be/vtz .2019/6/17 ،
 5تايمز أوف إسرائيلhttps://tinyurl.com/y6hxnrhf .2019/5/20 ،

15

 16صفقة القرن وورشة البحرين:
مواقف األطراف المختلفة واآلفاق المحتملة

تصرحيا ساب ًقا لوزير املال يف حكومة االحتالل موشيه كحلون قال فيه ّ
إن «إسرائيل» مل تد َع
ً
إن كحلون مل ّ
إىل الورشة ،يف وقت قال الناطق بامسه ّ
يتلق دعوة بعد لكن يتوقع أن تصله
واحدة ،وهو ينوي أن يشارك يف الورشة.1
ومع اقرتاب موعد الورشة ،قال مسؤول أمريكي يف ّ 2019/6/17
إن املسؤولني والوزراء
اإلسرائيليني لن يكونوا مدعوين إىل املشاركة .2وجاء هذا التصريح بعد يوم واحد من إعالن
إسرائيل كاتس ،وزير اخلارجية يف حكومة االحتاللّ ،
أن بالده ستشارك يف ورشة البحرين،3
ثم تبعه يف  ،2019/6/18تصريح لنتنياهو ّ
حتما يف
أن «اإلسرائيليني سيكونون مشاركني ً

مساه حماولة للوصول إىل مستقبل أفضل.4
الورشة» ،شاك ًرا الواليات املتحدة على ما ّ

وعلى ما يبدوّ ،
فإن واشنطن تراجعت عن دعوة احلكومة اإلسرائيلية إىل املشاركة يف ورشة
البحرين ،وستقتصر الدعوة على وفد اقتصادي صغري ،5وذلك يف ّ
ظل رفض الفلسطينيني
املشاركة ،ويف حماولة للتأكيد ّ
أن الورشة اقتصادية ال حتمل أبعادًا سياسية.

مآالت الصفقة
حدّد ترمب إطار مقاربته للقضية الفلسطينية عرب القرارات اليت اختذها يف هذا الشأن ،ويف
مقدمتها االعرتاف بالقدس عاصمة لدولة االحتالل ،ومن ثم نقل السفارة األمريكية إليها،
أما
ما يعين عمل ًيا انتهاج سياسة املصادقة على ما تنشئه «إسرائيل» من حقائق على األرضّ .
قراراته املتعلقة باألونروا والتصرحيات يف هذا السياق فتعكس اجتاهه إىل إلغاء حق العودة

يف حني يع ّزز اعرتافه باجلوالن السوري احملتل جز ًءا من السيادة اإلسرائيلية من احتماالت
اعرتاف مشابه يف ما عنى أراضي الضفة الغربية احملتلة.

 1تايمز أوف إسرائيلhttps://tinyurl.com/yxz5vlge .2019/5/21 ،
 2تايمز أوف إسرائيلhttps://tinyurl.com/yxp5jd29 .2019/6/17 ،
 3عرب https://short.arab48.com/short/ZTwJ .2019/6/16 ،48
 4موقع ماكو العبريhttps://tinyurl.com/y6zh6eln .2019/6/18 ،
 5رويترزhttps://reut.rs/2RmoG66 .2019/6/18 ،

مؤسسـة القدس الدولية

وعموما ،تعكس هذه السياقات االجتاه إىل تصفية القضية الفلسطينية ،وحسم ما يعرف بقضايا
ً
احلل النهائي ،اليت تتضمن القدس والالجئني واملستوطنات .وكان من التصرحيات الواضحة
لرتمب يف هذا الصدد قوله ّ
إن القدس أزيلت عن طاولة املفاوضات ،وهي املوضوع الشائك
واملعقد الذي ينظر إليه كأحد أسباب عدم التوصل إىل حل بني الفلسطينيني واإلسرائيليني.
ومن املمكن القول ّ
إن ما يهم إدارة ترمب هو إجياد أرضية لعودة الطرفني إىل مائدة التفاوض،
أو بصيغة أدق ،جلوس الفلسطينيني مع اإلسرائيليني ليوافقوا على الرؤية األمريكية للحل
اليت تتقاطع مع الرؤية والرواية اإلسرائيليتني .ويشار هنا إىل ّ
أن جايسون غرينبالت ،املبعوث
ّ
اخلطة واألفكار املطروحة
األمريكي إىل املنطقة ،قال إ ّنه «بعد اطالع اجلميع على مضمون
فيها ،سيبقى هناك طريق طويل قبل توقيع اال ّتفاق النهائي القائم على أساسها ،وعلى األطراف

نفسها ال ّتفاوض» .1أما الورشة االقتصادية يف البحرين فهي حماولة لرشوة الفلسطينيني
وإغرائهم باملال واالستثمار ،الذي ال يعرف مدى إمكانية جناحه ،حتى يتنازلوا عن كل ما
تب ّقى هلم.

لكن يف ظل ذلك كله ،تبدو الواليات املتحدة كمن يتخ ّبط على غري هدى ،فمحاولة «التفكري
جديدا ّ
مستعص (مع العلم ّ
ً
أن
حلل صراع قديم
خارج الصندوق» ،واجرتاح أسلوب قد يبدو
ٍ
احلل هو إنهاء االحتالل) ،يبقى ً
بعيدا من مقتضيات احلل ،فيما تبدو واشنطن غري واثقة
مما ستطرحه ،وهذا ما يفسر التأجيل املتكرر لإلعالن عن اخلطة (بصرف النظر عن األسباب
اخلارجية للتأجيل) ،ويف عدم اإلفصاح عن مضامني صفقة القرن .فجاريد كوشنر جتنب
التصريح ما إذا كانت اخلطة األمريكية تتضمن ح ً
ال على أساس قيام دولتني ،2ونفى وزير
اخلارجية املغربي ناصر بوريطة ،ونظريه الفرنسي جان إيف لودريان ،علم بلديهما بتفاصيل
اخلطة.3

 1القدس العربيhttps://www.alquds.co.uk/?p=2119286 .2019/5/12 ،
 2رويترزhttps://tinyurl.com/y5bsv75z .2019/6/3 ،
 3عرب https://short.arab48.com/short/o3Sz .2019/6/8 ،48
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 18صفقة القرن وورشة البحرين:
مواقف األطراف المختلفة واآلفاق المحتملة

على مستوى ورشة البحرين ،من ّ
املؤكد أ ّنها ستكون خطوة إضافية على طريق التطبيع العربي
الرمسي مع االحتاللّ ،
ولعل هذا من أه ّم نتائجها بالنسبة إىل «إسرائيل» اليت يكرر نتنياهو
تصرحياته عن «عالقات جل ّية جتمعها مبعظم زعماء العرب» .1وعلى الرغم من ّ
أن الواليات

املتحدة ال تنتظر موافقة عربية أو فلسطينية على خمططاتها ورؤيتهاّ ،
وأن العرب كانوا
شهودًا على مسار التنازل على مدى سنوات الصراع وحماوالت ح ّلهّ ،إال ّ
أن غياب الفلسطينيني
ميكن أن يساعد على إظهار اخللل الذي يكتنف الرؤية األمريك ّية ،ويظهر فشلها.
فإن الالفت هو ّ
ويف خض ّم ذلك كلهّ ،
أن إدارة ترمب غري واثقة من جناح خطتها ،فقد كشفت
صحيفة واشنطن بوست عن تصريح لوزير اخلارجية األمريكي مايك بومبيو يف اجتماع مغلق
مع كربيات املنظمات اليهودية ،قال فيه ّ
إن صفقة القرن غري قابلة للتحقق ،وقد ال حتقق
نتائج ،وإ ّنه ما من ضمانات ّ
أن تكون الواليات املتحدة قادرة على حل النزاع العربي اإلسرائيلي.2

ومع دخول الواليات املتحدة مرحلة االستعداد لالنتخابات الرئاسية اليت ستقام يف تشرين

ثان/نوفمرب ّ ،2020
فإن طرح الصفقة يبدو أم ًرا غري حمسوم إذا ظهر أ ّنه لن يرفع أسهمه،
ٍ

حتديدًا لدى الناخبني اإليفاجنيليني لضمان أصواتهم يف االنتخابات القادمة.

 1وكالة شهاب لألنباءhttps://tinyurl.com/y2smp5xn .2019/6/18 ،
 2واشنطن بوستhttps://tinyurl.com/yyw889no .2019/6/2 ،

