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على الرغم من »ت�سّيد« جائحة كورونا امل�سهد العاملي، ملا لها من تداعيات 

مهولة، يف احلا�رص وامل�ستقبل على املجتمعات الب�رصية يف خمتلف املجاالت 

القرن«  »�سفقة  اأن  اإال  واال�سرتاتيجية،  وال�سيا�سية  واالجتماعية  ال�سحية 

امل�سوؤومة، التي اأعلن عنها الرئي�ض االأمريكي دونالد ترامب ب�سكل ر�سمي يف 

نهاية ال�سهر االأول من العام 2020، ال تزال حتظى مبتابعة واهتمام بالغني من 

ِقبل  االأطراف املعنية، اأي ال�سعب الفل�سطيني وقواه احلّية ونخبه ال�سيا�سية، 

مّت  ما  اإذا  باآخر  اأو  ب�سكل  �ستتاأثر  التي  العربية  والدول  االإ�رصائيلي،  والكيان 

القادم من االأيام،  اأو بع�ض بنود ومندرجات »�سفقة القرن« يف  تطبيق كل 

االأر�ض،  الوقائع على  ال�سالح وفر�ض  بقّوة  اأو  تفاو�سي ما،  اإطار  �سواء يف 

كما تفعل »اإ�رصائيل« حاليًا!

عليها  تنطوي  التي  االأبعاد  الأهم  خمتلفة  قراءات  اخلا�ض،  امللف  هذا  يف 

الكثري  برغم  ال�سفقة،  هذه  الإف�سال  املنا�سبة  وال�سبل  القرن«،  »�سفقة 

ر�سميًا،  عنها  االإعالن  يتم  اأن  وقبل  مهدها،  يف  موتها  حول  الكالم  من 

اليوم  املتمرت�سة   ال�سهيونية  احلركة  مع  لل�رصاع  املعقد  الواقع  تتجاهل  الأنها 

ال�سعب  على  الغا�سب  وجودها  تفر�ض  اأن  ت�ستطع  مل  والتي  فل�سطني،  يف 

الفل�سطيني وعلى �سعوب املنطقة، مع مرور اأكرث من �سبعة عقود على اإن�ساء 

ما ُي�سّمى »اإ�رصائيل«، والتي مل ترتك و�سيلة اإاّل وا�ستخدمتها من اأجل فر�ض 

وجودها ال�ساذ، ويف ظّل دعم دويل املنقطع النظري لها.

املواجهة،  وخيارات  ال�رصاع  حلقائق  معّمقة  بقراءة  امللف  هذا  ُي�ستهّل 

لالأ�ستاذ مروان عبد العال، اإىل بحث يف امل�سامني العن�رصية لل�سفقة، للدكتورة 

القرن«  »�سفقة  عن  االإعالن  ودوافع  ظروف  حول  ومقالة  ال�رصيف،  دعاء 

للباحثة براءة درزي، وبحث حول »املقدمات االقت�سادية ل�سفقة القرن... 

�سعيد  للدكتور خالد  ومقالة حتليلية  كليب،  فتحي  لالأ�ستاذ  ـ  اأو�سلو منوذجًا 

حول االأدوار االأردنية وامل�رصية وال�سعودية يف »�سفقة القرن«، فمقال حول 

تاأثري ال�سفقة يف م�سار التطبيع اخلليجي مع الكيان ال�سهيوين لالأ�ستاذ اإبراهيم 

الفل�سطيني  الرف�ض  بني  القرن:  »�سفقة  حول  ختامي  وبحث  املدهون؛ 

والتداعيات االإقليمية، لالأ�ستاذ هيثم اأبو الغزالن. 
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�صفقة القرن

حقائق ال�صراع وخيارات املواجهة   

مروان عبد العال❋ 

كيف نواجه �سفقة القرن ؟ �سوؤال قد يبدو ب�سيًطا، لكنه �سوؤال ُمرّكٌب  

بخلفياته التاريخية ، وعميٌق بتداعياته احلا�رصة و باأبعاده  امل�ستقبلية، �سواء 

الق�سية  بها  التي مّرت  املف�سّلية  اأواالنعطافات   املحققة  االإخفاقات  جلهة  

الفل�سطينية  منذ ما قبل عام 1948 وما بعده.  فال�سفقة الراهنة ال ت�سّكل �سياقًا 

خارج  دائرة  ال�رصاع اإمنا  تقع يف ذروته، وامتداداً للمنهجية  التاريخية التي 

اأخرياً  ال�سفقة  بنود  – ال�سهيوين؛ وما ك�سفته  ج�ّسدها امل�رصوع االأمريكي 

هو تعبري عن حقيقة هذا امل�رصوع دون خداع ، لذلك �سوؤل كيفية املواجهة 

تنطلق من مهده امل�سلمات التي حتكم عملية  ال�رصاع: 

 اأ( اأنه �رصاع ينطلق من الوجود نف�سه،  باعتبار اأنه يتوقف على  طبيعته 

تهديد الوجود نف�سه.

ب( اأنه �رصاع �سامل يدور حول كّل االأر�ض وي�ستهدف املنطقة واالأّمة؛ 

اأي ي�سمل كل الوجود مبكّوناته، ومع عدو ا�ستيطاين اإق�سائي اإحاليل.

دفاعية  �سيا�سات  ا�ستقاق  يتطلب  م�سريي،  وجودي-  �رصاع  اأنه  ج( 

�ساملة،  ا�سرتاتيجية  وتكّون  عملية،  ممار�سة  اإىل  ُترتجم  اآن،  يف  وهجومية 

على  وتعتمد  متنازعتني(،  اإرادتني  بني  ا�ستباك  من  تنبع  )عملية  بو�سفها 

عنا�رص القّوة املمكنة والكامنة، و ب�سورة جتعلها ُتاَر�ض بتاأثري  اأكرث  لتحقيق  

الغايات.

ويلحظ م�رصوع املواجهة/املقاومة ال�ساملة لل�سفقة  الت�سفوية ، م�ستوى 

ال  التي  ال�ساملة  اال�سرتاتيجية  وامل�ستويات  الراهنة،  التاريخية  املجابهة  

اأبعاد  تقت�رص على جمال معنّي دون غريه، وال على رد فل�سطيني دون  حلظ 

بوفر(،  )اأندريه  اجلرنال  ت�سبيه  وح�سب  ال�سامل.  ال�رصاع  ومديات  وقوى 
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باحث واأديب فل�سطيني، ممثل اجلبهة ال�سعبية لتحرير فل�سطني يف لبنان.
 
 ❋
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اال�سرتاتيجية  مثل املو�سيقى، لها نغمات وطبقات عالية واأخرى منخف�سة؛ ويتوقف اختيار النغمة 

املنا�سبة على املوقف وعلى الغاية ذاتها. و ي�سبح �سوؤال املواجهة مبثابة روؤية  لبناء الذات والقدرات  

واملفاهيم  وتفعيل الطاقات  ل�سّد امل�رصوع املعادي بكّل اأبعاده، وبوعي خماطره ومالحمه وحتدياته، 

لرُت�سم مبجموعها اآفاق  ومقّومات املواجهة ال�ساملة.

مالمح واأ�صول وخلفيات تاريخية:

الراعي النزيه : خديعة  »امل�ساعي االأمريكية االإن�سانية«. اإن قراءة اأي مالمح لل�سفقة االأمريكية 

من  انطلقنا  وكّنا  ت�سكيلها.  اأ�سهمت  يف  التي  التاريخية  املقّدمات  اإىل  العودة  ت�ستدعي  االأخرية 

م�سّلمة اأن ما يجري اليوم لي�ض مف�سواًل، بل هو جزء من ُبنية �ساملة، كي ندرك حقيقة امل�ساعي 

يف  الربيطانية  اال�ستعمارية  ال�سيغة  احلميدة،  امل�ساعي  جلنة  كانت  وقبلها  »االإن�سانية«  االأمريكية 

والتي  بريطانيا،  و»�سديقتنا«  اال�ستعمار  حياد  مظهر  لرت�سيخ  بداية  وكانت  االإنتدابية؛  فل�سطني 

 99  .99 اإن  ومقولة  العادل«؛  »الو�سيط  اأو  النزيه«  »الراعي  مبعادلة:  العرب  قبول  اإىل  و�سلت 

بينما  للت�سوية؛  احل�رصي  العّراب  بعد  فيما  اأ�سبحت  والتي  ..واإلخ،  اأمريكا  بيد  احلل  اأوراق  من 

يف احلقيقة التي نعلمها اأنه ال ميكن الف�سل بني جناحي هذه املعادلة، كونها ا�سرتاتيجية �سهيو/

اإدارتها،  اأ�سلوب  قدمية يف جوهرها، وجديدة يف  الإ�سرتاتيجية  كامتداد  تاأتي  واحدة،  اأمريكية  

وفرادتها يف غرائبية االإدارة الرتامبية احلالية، لناحية تقوي�ض املفاهيم التقليدية  للت�سوية، والتطبيق 

تعتمد  ولكنها  الركائز،  ذات  تتلك  ا�سرتاتيجية  وفق  القرن،  �سفقة  �سّمي  ملا  اجلانب   االأحادّي 

�سيا�سة االإكراه التام الإجبار املخالفني على القبول، مع االحتفاظ  بثبات الهدف؛ فال�سفقة لي�ست 

ت�سوية  بل ت�سفية  للق�سية الفل�سطينية وتدمريها، واقتالع فكرة فل�سطني من جذورها. 

البوؤ�س/  اخلوف: كذبة »ال�سالم هو اخليار اال�سرتاتيجي الوحيد«، اأ�ّس�ست م�سبقًا لنهج  �سيا�سي 

حمكوم بالهدف ولي�ض بالتفا�سيل اأو املعايري. فقد ي�سح و�سف الكاتب الفرن�سي »اأالن غري�ض« 

ل�سفقة القرن »اأنها اأ�سطورة بوزن اأيديولوجي«. هذا الن�سق ال�سيا�سي، الذي تكن من �سق جمرى 

تاريخي اأطلق عليه »خيار ال�سالم اال�سرتاتيجي«، جرت مراكمته منذ النكبة عام 1948؛ ويوم 

كان  اجلرح ال يزال طريًا، اأطلقت الواليات املتحدة ما �سّمي مب�رصوع جون�ستون عام 1953 حلّل 

1955م،  الفل�سطينية؛ وبعدها  جاء م�رصوع  وزير خارجيتها جون فو�سرت داال�ض عام  امل�سكلة 

م�سكلة  حلّل  االأمريكية”  االإن�سانية  “امل�ساعي  ا�سم  حملت  التي  ال�سفقة  بواكري  بداأت  حيث 

الالجئني الفل�سطينني؛ وكانت قد حتدثت عن م�سكلتي “البوؤ�ض” و”اخلوف”، واأن حّل م�سكلة 

بوؤ�ض مليون الجئ يكون باإعادة توطينهم من خالل م�ساريع التنمية، واأن اإزالة اخلوف عن دول 

“االعرتاف” بوجود  اإىل  يحتاج  “االأحالف”؛ وهذا  للجميع ومن خالل  باالأمن  يكون  املنطقة 

“اإ�رصائيل” كجزٍء طبيعي من املنطقة!.
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املوقّت واملرحلي/  الدائم: اأي اأن ي�سبح املوقت دائمًا ، كتقادم لالأمر الواقع، ثم تر�سيم  املوقت 

الرتامبية« مبفهومها هي  الت�سفية. و»ال�سفقة  الت�سوية اىل  اأي االنتقال من  النهائي؛  بو�سفه احلّل 

املكّونة  التاريخية  الركائز  ت�سفية  خالل  من  وذلك  النهائية،  الت�سفية  بحّل  امل�سكلة  ينهي  عقد 

للق�سية الفل�سطينية، كتتويج مل�سار طويل قبل ومع اتفاقات »اأو�سلو« ذاتها، ُقّدمت فيها تنازالت 

كربى، اأهمها االعرتاف بحق »اإ�رصائيل« يف الوجود؛ تلك ال�سابقة التي تناغمت مع م�سار التواطوؤ 

بحيث  واملركزي،   اجلامع  الهدف  وتدمري   لل�رصاع  حتويل  من  العام،  العربي  والعجز  واخليانة 

 ملف »املرحلة االنتقالية« 
ّ
يتحول العدو امل�سرتك اإىل �سديق ، م�ستنداً اإىل اأنظمة رجعية متلهفة لطي

نحو املرحلة النهائية، اأي بالت�سفية، وذلك باال�ستناد اإىل ما انتهت اإليه اتفاقيات اأو�سلو من خراب 

وطني وموؤ�س�ساتي وانتهاكات وتنازالت وتن�سيق اأمني وتبعّية اقت�سادية وانق�سام �سلطوي و�ستات 

جديد.  

الرخاء ، خديعة  القرن: قد ظهرت معاملها »بحروب ال�سدمة« االأمريكية، وا�ستثمارها فيما 

م�ساره،   العربي« وحرفه عن  »الربيع  اختطاف  اأكرث يف  وات�سحت  اخلاّلقة«؛  »بالفو�سى  �سّمي 

والعمل على تفكيك الدول املركزية  حيث اأمكن، ُم�ستغّلة غياب امل�رصوع العربي اجلامع وف�سل 

ثم  املزدوج،  باالحتواء  اأو  بالوكالة،  اأو  بْينية،  اأو  �سّن حروب مبا�رصة  الوطنية، من خالل  الدولة 

لدفع ديناميات التدمري الذاتي وبا�ستخدام و�سائل متعددة، منها ِفرق التطرف واالإرهاب الداعي 

لتمزيق الن�سيج االجتماعي، وحتويلها اإىل دويالت اإثنية وطائفية وع�سائرية. كّل ذلك خللق البيئة 

اأو فل�سطني وحدها؛ بل تنعك�ض على  ُقْطراً عربيًا بعينه  اال�سرتاتيجية املالئمة  التي ال ت�ستهدف 

اجلميع، وت�ستهدف كّل �سعوب املنطقة العربية؛ تلك الوقائع،

معطيات »�صفقة القرن« وحقيقة ال�صراع 

معطى اأول:  التكيُّف اال�سرتاتيجي ، االإقرار امل�سبق بنتيجة ال�رصاع، كاأمنا  احلرب قد ح�سلت 

�سفقة  كما و�سفت  اال�ست�سالم،  على �سك  يوّقع  اأن  اإاّل  املهزوم  على  وما  وقعت،  قد  والهزمية 

القرن. اأن الرئي�ض االمريكي ترامب يعر�ض على الفل�سطينيني �سفقة ت�سبه ال�سفقة التي ح�سلت 

عليها اأملانيا واليابان بعد انتهاء احلرب العاملية الثانية: تنازلتا عن مكانتهما وطموحاتهما كدول 

عظمى ع�سكرية وبحرية، وو�سعتا االأمن يف اأيدي الواليات املتحدة؛ واالآن حان دور الفل�سطينيني 

للخ�سوع بدون �رصوط، والتخّلي عن »رواية املا�سي« وعن حّقهم وحلمهم وا�ستقاللهم، وقبول 

م�سبق بالهزمية؛ والغاية من ذلك احتالل الوعي والعمل على تكييف متدّرج  لكياٍن معتٍد غا�سب 

اإىل حامي وقّوة ردع، تامًا كما هو التكّيف  الذي ي�ستبدل يف الوعي اجلمعي �سورة اال�ستعماري 

اإىل  املنطقة،  �سعوب  ذهنية  يف  التقليدية  احلرب  اأ�ساعتها  التي  ال�رصطي  اأو  الغازي  اأو  املُت�سّيد 

اال�ستعماري املقبول، واملُي�رّص اأو امل�ساعد يف بناء نظام اإقليمي، لالأطراف الفاعلة كي توؤّدي دوراً 
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جديداً خمتلفًا، من خالل احلل االإقليمي الذي هو احللف االقليمي، ويكون فيه عدّو العرب على 

راأ�ض احللف، وهو الذي يج�ّسده ب�سكل عملي التحالف االمربيايل -  الكيان ال�سهيوين -  والنظام 

الرجعي/اخلليجي.

معطى ثاين: ا�سرتاتيجية ت�سفية نهائية، اأي ت�سحيح  مبداأ الت�سوية،  الذي �سّكل توجيهًا ا�سرتاتيجيًا  

التقليدية »االأر�ض مقابل  املقولة  يبداأ من  اأن اخلطاأ  اأ�سحابها  اعترب  القرن، والتي  مل�رصوع �سفقة 

ال�سالم«، واأنه ال يجوز مبادلة االأر�ض بال�سالم امنا ال�سالم بال�سالم، اأي االأمن باالأمن. وت�سعبت 

االإجابات؛ اإن الت�سوية النهائية ال ي�ستطيع الطرف الفل�سطيني مبفرده اأن ُيقّدم على التنازل ب�ساأنها، 

دون غطاء خارجي عربي، اأي حّل »داخلي بغطاء خارجي«؛ مثاًل ال�سفة الغربية التي ت�ساعف 

اال�ستيطان فيها، وخا�سة يف زمن اأو�سلو، حتى بلغ عدد امل�ستوطنني حوايل  750األف م�ستوطن، 

وحتّولت فيها التجمعات الفل�سطينية اإىل جزر معزولة. اال�ستيطان هو البديل للدولة الفل�سطينية، 

كامل  على  التاريخية  فل�سطني  �سعب  وي�سع  االأر�ض،  كل  يطال  ا�ستيطاين  م�رصوع  يف  ويتمثل 

جغرافيتها حتت االحتالل الكامل.

اإدارة  مع  تتوافق  التي  داخلي«،  بغطاء  اخلارجي  »احلل  معاك�سة،  ا�سرتاتيجية  ثالث:  معطى 

اأمريكية ت�سّن هجومًا لت�سفية  ق�سية الالجئني كونها الركيزة االأ�سا�سية يف ال�رصاع، والتي بداأت 

اأو�سلو للتنازل عن  ِقبل فريق  اأو�سلو يعني اال�ستعداد من  اأن تاأجيل البت بها يف اتفاقات  باعتبار 

هذه الق�سية، واأن ما يهمها فقط هو حل رمزي، وتعوي�ض ملن ال ميكنه العودة.  وقد ا�ستخدمتها 

الواليات املتحدة من خالل ال�سغط على الدول امل�سيفة لاّلجئني ب�رصورة حتّمل م�سوؤوليتها اإزاء 

الالجئني على اأرا�سيها وا�ستيعابهم يف نطاق احللول التنموية املدفوعة االأجر وتوطينهم يف مكان 

امل�سكلة،  لي�ست وحدها معنية بحّل هذه  امل�سوؤولية، واأنها   االإقامة، وتربئة دولة »اإ�رصائيل« من 

حيث اتهم رئي�ض وزراء العدو »»االأونروا« باأنها قامت بتخليد ق�سية الالجئني ال حّلها«؛ وحّلها 

يعني مبفهومه »ت�سفيتها«.

معطى رابع: ا�سرتاتيجية موازية؛ كان ُي�سرتط قبل البدء باأي مفاو�سات �رصورة اعرتاف اجلانب 

اأمريكية  باإ�رصائيل كدولة يهودية. وهذه املّرة االعرتاف جاء بقانون داخلي ومبباركة  الفل�سطيني 

موازية، حيث اأقّر الكني�ست قانونًا ب�سف »اإ�رصائيل« باأنها »دولة يهودية« ب�سكل رئي�سي، حتت 

م�سّمى قانون »الدولة القومية« اليهودية، واأن لليهود حٌق فريٌد بتقرير م�سريهم؛ كما يجعل من 

العربية اللغة االأ�سا�سية للدولة، مهّم�سًا ا�ستخدام العربية التي كانت ُتعّد لغة ثانية يف »الدولة«. 

علمًا اأن العن�رصية كممار�سة مل تبداأ من اإقرار هذا القانون، فهي مرتبطة ع�سويًا باالأيديولوجية 

القومية  قد مّزق قناع  اإىل قانون ر�سمي للدولة. وبهذا يكون قانون  ال�سهيونية، واالآن حتّولت 

الدميقراطية اخلادع، والذي و�سع  الكيان اأمام املقارنة الوا�سحة مع النظام العن�رصي الذي �ساد يف 

جنوب اإفريقيا. فهو خرّي الفل�سطينيني يف مناطق  1948بني الوالء لالحتالل اأو االنتماء لفل�سطني، 
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تعني  الفل�سطينية واملواطنة؛  العربية  الهوية  تعني  الوطنية  الوطنية واملواطنة،  التناق�ض بني  واأ�سعل 

الوالء للكيان.

وقد �سّكل املحور املتعلق باعرتاف “ترامب” بال�سيادة االإ�رصائيلية على اجلوالن ال�سورية، دفعة 

اأخرى للتوغل ال�سهيوين يف املنطقة، والتي تقع يف نطاق االأهمية اال�سرتاتيجية للدولة ال�سهيونية. 

معطى خام�س: »الرتامبية« كمرحلة لي�ست خارج �سياقها االإمربيايل، بل هي الوجه احلقيقي 

ال�سهيوين  العن�رصي  اليمني  ملفاهيم  �رصيح  بتبّني  »الرتامبية«  وتتمايز  رتو�ض.  بدون  لالمربيالية 

وت�سوراته واأهدافه؛ وما جعل العالقة ممّيزة ح�سب و�سف  نتانياهو: »اإن ترامب �سديق حقيقي 

يتقدم على جميع الروؤ�ساء الذين تعاطوا مع هذا املو�سوع ال�سائك، ذلك اأنه اأعطى اإ�رصائيل اأكرث 

مّما طلبت«، مبديًا اإعجابه بطريقة  )ترامب( يف التعاطي مع االأمر بقوله: » �سيء جّيد ما  قمت 

حمادثات  هناك  كانت  مّرة  كّل  يف  املفاو�سات.  طاولة  على  من  العقبة  هذه  اأزلنا  اأننا  ذلك  به، 

�سالم، فاإنهم مل يتمّكنوا اأبًدا من جتاوز اأن تكون القد�ض هي العا�سمة. ولذلك قلت فلنزحها عن 

الطاولة«! وهنا نحتاج فعليًا اىل خيال خ�سب ب�سكل خا�ض  كي نعتقد اأنه يوجد من  ميكن اأن 

يوّقع على وثيقة تعطي اليهود ال�سيادة على احلو�ض املقّد�ض يف القّد�ض؛ فرتامب ال يعرف  عمق 

ال�رصاع مع ال�سهيونية يف املنطقة وامتداده الزمني منذ مئات ال�سنني.

 معطى �صاد�س: ارتفعت موؤ�رصات االخرتاقات االقت�سادية وال�سيا�سية والثقافية ل�سفقة القرن،  

والتي تهدف اإىل خلق اأمر واقع الأمر ال ميكن رف�سه، يحقق ما تريده »اإ�رصائيل«، وُيكِمل  االاإهاز 

 
ّ
ُتِعد بفر�سة للتطبيع مع جزء مهم من العامل العربي على احلقوق الفل�سطينية والعربية. وال�سفقة 

لتطويع من ال يزال يرف�ض علنًيا  االعرتاف ب�رصعّية امل�رصوع ال�سهيويّن والتعامل معه.

هذا برغم حماولة  بع�ض االأنظمة العربية  الظهور مبظهر الراف�ض لفظيًا لل�سفقة، بخطط التنفيذ؛ 

بل اإّن بع�ض هذه االأنظمة حتاول اأداء دور العّراب لت�سويق ال�سفقة، وحتديًدا ال�سعودية وبع�ض دول 

اخلليج، حيث تار�ض هذه االأنظمة �سغوطًا  لقبول تلك ال�سفقة.

اإن موؤ�رصات القبول الر�سمي العربي تتبّدى من خالل ممار�سة تلك االأنظمة للقمع �سد االأ�سوات 

ال�سعبية الراف�سة لل�سفقة من ناحية، وموجات التطبيع املتالحقة بني الدول العربية و«اإ�رصائيل«، 

اللقاءات ال�رصية؛  اإىل  ال�سياحية، باالإ�سافة  اأو حتى  الريا�سية  اأو  الفنية  اأو  الزيارات الر�سمية  �سواء 

وهو ما يتناغم مع �رصوط ال�سفقة املتمثلة بالتطبيع العربي قبل حتقيق ال�سالم.

التناغم  مدى  عن  تك�سف  »االإ�رصائيلية«   - العربية  التجارة  وحجم  التطبيع  عملية  متابعة  اإن 

الر�سمي مع الروؤية االأمريكية، املتمثلة باأولوية التطبيع على ال�سالم، حيث ت�سري االأرقام باأن حجم 

التجارة بني اخلليج و»اإ�رصائيل« و�سل اإىل حوايل مليار دوالر، عن طريق طرف ثالث )االأردن اأو 

تركيا واأحياًنا االحتاد االأوروبي(. وبلغت ال�سادرات »االإ�رصائيلية« للدول العربية ن�سبة )10 %( 
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من جممل �سادراتها.

هذه ال�سورة من التطبيع واالنفتاح التجاري، تف�رّص حجم التعاطي الرجعي العربي مع موؤتر 

البحرين، على الرغم من كل ال�سجيج الذي �ساحبه، وُتثبت اأن ما كّنا ن�سمعه من رف�ض لل�سفقة، 

ا لفظًيًا؛ بل اإن البع�ض و�سف الرف�ض العربي توطئة للقبول اأو لتح�سني  ال يعدو يف جوهره رف�سً

ال�سفقة. 

نقل  قرار  رغم  ال�سهيوين  الكيان  مع  للتطبيع  العربية  االأنظمة  بع�ض  م�سارعة   : �صابع  معطى   

ال�سفارة االأمريكية اإىل القد�ض، ومو�سوع �سم اجلوالن. وهذا يوؤكد اأن بع�ض النظام العربي الذي 

العربية،  للم�سالح  مناه�ض  باآخر  اأو  ب�سكل  نظام  هو  ترامب،  اإدارة  من   تاأتي  �رصعيته  اأن  يعتقد 

التي  بالوعي«  »التالعب  ا�سرتاتيجية  تفعيل  من  تبداأ  التي  االأخرى،  التطبيع  اأ�سكال  اإغفال  دون 

ُت�ستخدم فيها و�سائل القوة الناعمة لتحقيق االخرتاق وال�سيطرة واحتالل العقل، و�سواًل اإىل قتل 

ثقافة املقاومة، لرت�سيخ ثقافة الهزمية، وما يعك�ض عقدة ال�رصعية اأو متالزمة القلق الوجودي لدى 

الكيان، حيث اإن اجلدار نف�سي اأكرث منه اأمني. وكما اأو�سى �سيمون بريزبـ )احلدود االآمنة لي�ست 

بدياًل للعمق االآمن(، واأنها تبداأ من لقاح العبقرية اليهودية مع املال العربي؛ وحلمه يف �رصق اأَْو�َسط 

جديد تقوُده تل اأبيب اليوم.

حتديات املواجهة:

كيف نواجه �سفقة القرن، ا�ستناداً اإىل  املقّدمات  التاريخية التي اأنتجت هذه  ال�سفقة؟ اأواًل، ال 

ميكن مو�سوعيًا، االإجابة من خارج هذه املعطيات، ولكن  يف ذات الوقت يفرت�ض طرح ال�سوؤال 

اال�ستدراكي ك�سوؤال تهيدي: ملاذا مل يتم التو�سل اإىل  احلل النهائي مع الفل�سطينيني؟  اأي ملاذا مل 

يتمكن العدو، وهو كان على مدى �سنوات ال�رصاع اأمام فر�ض  تاريخية  حّقق فيها تقدمًا  واحتّل 

اأر�سًا وفر�ض ت�سويات جزئية، ولكن مل يتمكن من حتقيق االإبادة ال�سيا�سية لل�سعب الفل�سطيني، 

ملاذا ؟! يف اإجابة  فريدة الأحد قادة العدو قال: اإن ال�سالم  ي�سنعه االنت�سار، واإ�رصائيل مل تنت�رص 

اإىل وجود  روح وثقافة وقيم املقاومة التي  لها  دالالت  اإن هذا االأمر عائد  الـ67!  منذ حرب 

مو�سوعية، وميكن تبيانها من خالل احلقائق التالية:

 ا�ستحالة هزمية ال�سعب الفل�سطيني هي حقيقة را�سخة ال ميكن اأن  تلغي ذاتها؛ اأي اأن هذا . 1

ال�سعب ميّثل احلقيقة واحلق التاريخي والوطني يف فل�سطني؛ احلق الذي ال ميكن اقتالعه 

من اأعماق االجيال املتعاقبة. وهو برهن خالل �سنوات ال�رصاع ت�سكه ب�رصعية البقاء فيها 

وحق املقاومة من اأجلها، وال�سعي اإىل حتريرها والعودة اإليها؛ وما  يجري من تّرد وثورة 

اجلديد.. وال  اجليل  اأو�ساط  االجتماعية، وخا�سة يف  وبيئته  ُبنيته  له  ال�سعب  يف وجدان 

ي�ستطيع اأي اتفاق �سيا�سي حمو اأ�سواق  العودة الأّي الجيء فل�سطيني اإىل بيارته يف يافا، التي 
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يحلم باأنه �سياأتي يوم ويقوم بقطف ثمارها. امل�ستوطنون الذين ُطِردوا من غو�ض قطيف 

بقطاع غزة،  وهم حمتّلون على اأي حال، ولكنهم يتباكون حتى االآن على ما اعُترب بالن�سبة 

لهم طرداً من منازلهم ويحلمون بالعودة اإليها.

ا�ستباك يومي وتلقائي وانتفا�سة . 2 املقدمة، يف حالة  الفل�سطيني  �سيظل  يقف يف  ال�سعب 

متجددة، تتدحرج على موجات، على االأقل منذ �سهر ت�رصين االأول )اكتوبر( 2015، يف 

انتفا�سة جميدة اأطلقت عليها ت�سمية انتفا�سة ال�سباب. االأمل اجلديد ي�سنعه الذين يقّدمون  

حياتهم مهراً الأجل الوطن ، لتظل �سعلة الن�سال مّتقدة. تلك تركة ثقيلة وعهد عظيم من 

اأجل حلم عظيم با�ستعادة فل�سطني. لذا، تظل املحافظة على الرواية الفل�سطينية كجزء من 

الهوية وال�سخ�سية الوطنية والكرامة مبثابة التزام اأخالقي من الدرجة االأوىل.

مو�سوعية ال�رصاع التي ال تقّيدها اأو تطلقها رغبات االأفراد اأو الزعامات، وال النوايا الطّيبة . 3

اأو رتبة هذا القائد  اأو ذاك،  اأو ال�سّيئة على حٍد �سواء. وهي ال تنتظر تراتبية هذا الف�سيل 

وال  وتنفيذه،  القرار  اإ�سدار  بني  العجز  من  مفرغة  الدوران يف حلقة  وال  اآخر،  ووظيفة 

الفجوة القائمة بني الوطن واملوؤ�س�سة وبني البنية والهدف والقدرة والرغبة؛ اإنها مو�سوعية 

اجلمعية  والذاكرة  ال�سمري  والعميق يف  احلراك اجلذري  والتفاعل يف  الفعل  دائمة  �رصاع 

اإن ارتفاع ن�سبة اخلطر على الوجود ي�سّكل قوة الدفع  العربية مبا حتويه من خزين هائل؛ 

االأ�سا�سية واملو�سوعية امل�سّببة لل�رصاع التاريخي مع العدو.

 ال�رصاع يدور مع كيان ي�سري عك�ض اجتاه التاريخ والقانون واالإن�سانية، وهو ي�ستعيد اللغة . 4

ال�ساذة  واملمار�سات العن�رصية، مثل »نقاء الدولة«؛ و«يهودية الدولة«؛ و«دولة لليهود« 

مبجملها  ت�سنع اأيديولوجية زائفة وجرعة زائدة، قد تقتل �ساحبها. النتيجة كما ُطرحت 

دولة  وبداية  ال�سهاينة،  اأحالم  يف  املرجّوة  اليهودية  الدولة  نهاية  �ستكون  »ال�سفقة«  يف 

ك�رص  يف  املقاومة  هدف  وهو  �سيتعّزز،  النف�سي  بال�سالم  ال�سعور  غياب  اإن  االأبارتهايد! 

و�رصا�سة  اإذكاء وح�سية  يف�رّص  ما  وهذا  االحتال؛  كلفة وجود  من  ويرفع  االأمني،  االإطباق 

ال�سهيونية  يف التعامل مع الفل�سطينيني؛ وهذا �سُي�سهم يف تاأجيج ال�رصاع وال ينهيه، ويجّدد 

العداء للكيان وعزله عامليًا كنظام اإحاليل عن�رصي.

اإىل مو�سوعية  خيارات وحتديات:  مّرة اأخرى كيف ن�سقط �سفقة القرن؟ مبا �سبق، وا�ستناداً 

الراف�ض  املوّحد  الفل�سطيني  املوقف  اأهمية  على  موتها،  عنا�رص  داخلها  يف  حتمل  فهي  ال�رصاع، 

لل�سفقة، على امل�ستويات الر�سمية والوطنية وال�سعبية. ال �سك اأن هذا املوقف الذي جاء يف حلظة 

تاريخية نادرة، يف اإطار موّحد �سلب ومتما�سك، قد اأّدى دوراً يف اا�ستنها�ض احلالة ال�سعبية؛ اإاّل 

اأن �رصوط املواجهة ال تتحقق ب�سورة تلقائية وبفعل القوانني املو�سوعية فقط، بل اإن االأمر بحاجة 

اإىل ا�ستعادة حركة  التحّرر الوطني الفل�سطيني والعربي.
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كيف ومن �سي�سقط �سفقة القرن؟  حكمًا لن ت�سقطها ال�سعارات ،  وال �سيا�سة اال�ستجداء، وال 

خطاب ناري يكّرر رف�سها. �سيظل هذا املوقف ناق�سًا يف ظل غياب ال�رصوط والفاعلية املطلوبة 

لتحقيق ذلك؛  وال�رصوط  ال تقف عند حدود  االإعالن الراف�ض له فح�سب. لذلك املطلوب حتويل 

الرف�ض اإىل ا�سرتاتيجية فعل وموؤ�س�سة فاعلة وممار�سٍة عملية وقيم اأ�سيلة تعتّد بذاتها، رغم اأّن رّدة 

الفعل احلما�سية اأو العقالنية اإن نفعت يف مكان ما، لكّنها ال جُتدي عندما حتّل مكان اال�سرتاتيجية 

الغائبة.

اإن اأمر فل�سطني ال يرتبط بقدرة الفل�سطينيني وحدهم، بل باال�ستغال على القدرات اال�سرتاتيجية 

لقوى حميطهم العربي واالإ�سالمي والعاملي، مع فعالية فل�سطينية ن�سطة ومتقدمة وحُمّركة، ت�ستند اىل 

ا�سرتاتيجية املقاومة الطويلة االأمد، املنّظمة واجلماعية، وتعرّب عن �سمري ال�سعب وحّقه يف  انتزاع 

احلريّة، من خالل ال�سيا�سة  التي تخلق واقعًا جديداً، وثقافًة جديدًة، وتخرج من متالزمة الف�سل 

وثقافة الهزمية نحو امتالك عقيدة  الن�رص، وعرب اخليارات املتاحة التالية:

• التي 	 واالتفاقات  واملفاو�سات  للت�سويات  وبديلة  رائدة  ن�سالية  �سيا�سية  فل�سطينية  روؤية 

تنتق�ض من احلق، نحو  اإدارة  جديدة لل�رصاع ، تبداأ من ا�سرتاتيجة فاعلة  و�ساملة ومتناغمة  

تتجاوز نقاط  ال�سعف، و كي تكون من خارج  القيود التي اأوجدها  اتفاق اأو�سلو، وما 

تبعه من اهرتاء وانق�سام اأو ثقافة الت�سوية. 

• املقّدمة االأوىل لقطع الطريق على ت�سفية القرن، والبداية ال�ستعادة مكّونات القوة املحققة 	

والكامنة، يف اأن تتحّول اأجهزة ال�سلطة اإىل عبء فعلي على االحتالل؛ اأن تكون �سلطة 

الفل�سطينية،  التحرير  منظمة  يف  واملج�سدة   ال�ساملة،  الوطنية  الوحدة  بناء  مع  مقاومة، 

مب�سمونها اجلبهوي والكفاحي، املعرّبة واملكّونة من جميع الف�سائل وال�سعب الفل�سطيني 

يف جميع اأماكن تواجده؛ اأي كل ركائز امل�رصوع الوطني الفل�سطيني، �سمن روؤية ت�ستند اإىل 

ثقافة اال�ستباك املقاوم وال�سعبي واملدين وال�سيا�سي والتنظيمي، على كل م�ساحة فل�سطني 

التاريخية، وفق خطة  دقيقة   مب�سمون حتّرري وطني جديد وموّحد. 

• حلظ  البيئة االإ�سرتاتيجية يف املنطقة، التي تتغرّي على نحو عميق، وحالة االندحار، وبالنقاط 	

فاملنطقة تدخل مرحلة معارك  املقاومة.  تقّدم مل�رصوع  املعادي، مقابل  للم�رصوع  الثقيلة، 

تر�سيم املعادالت اجلديدة داخل حروب �سريبحها من لديه املناعة الوجودية، والقادر على 

ال�رصاع،  قلب هذا  اخل�سائر واال�ستمرار. ويف  احتمال  اال�ستباك و على  واإدامة  ال�سمود 

فاإن فل�سطني كق�سية مطروحة يف �سميم كّل امل�ساريع املت�سارعة، واآخرها �سفقة القرن، 

هي ل�سياغة املنطقة ولي�ض فل�سطني وحدها. ال�رصاع التاريخي واملفتوح واملتعدد االآفاق 

م�ستوى  اإىل  الُقطرية،  للحدود  عابر  �رصاع  اإىل  م�ساحته  تو�سيع  يطرح  والذي  واالأبعاد، 

اأقلمة ال�رصاع، باأحالف م�سوؤومة،  والتي تتم مواجهتها عرب اإدارة �رصاع �سامل، تتج�سد 
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يف املقاومة ال�ساملة يف اإطار منظومة كاملة، وطنية وقومية واأممية.

• م�ستويات 	 اإىل  تتد  والتي  الناعمة،  بالقوة  ت�سميتها  وميكن  املبا�رص  غري  العمل  ا�سرتاتيجية 

ومدارات عابرة للحدود، رمبا يف عودة ملقولة: »وراء العدو يف كّل مكان«، لكن باأ�سكال 

الكيان  عزل  معركة  وخو�ض  التطبيع  مقاومة  مثل  وحديثة،  ع�رصية  ومتنوعة،  متعددة 

ومعزولة،   وفوقية  �سيا�سية  مواقف حزبية  على   فقط  مبنيًا  لي�ض  الطرح  وهذا  ال�سهيوين؛ 

مبادرات  خالل  ومن  املنّظم،  ال�سعبي  احلقيقي  البعد  اإىل  مرتكزة  علمية  حقائق  على  بل 

تطلقها الفعاليات االجتماعية واالأكادميية وال�سعبية واملدنية والنقابات املهنية، مثل حملة 

)BDS(. ويف ذات ال�سياق، ال ميكن اأن تّت�سع حركة املقاطعة عامليًا؛ بينما ترتاجع عربيًا، 

الظاهرة حتمل يف طّياتها دالالت وم�سامني خطرية؛ فكّل معركة �سد اال�ستالب  وهذه 

والتبعية. ومعركة اإ�سقاط »�سفقة القرن« ال تنف�سل عن معركة احلريّة؛ وهذا الواقع يحتاج  

ثورة  فكرية  تتد على عموم م�ساحة الوطن العربي.

• اأخرياً: حتى نواجه ون�سقط  �سفقة القرن، علينا اأن نبداأ باأنف�سنا. عندما  ندرك نحن اأواًل 	

بدوى املقاومة، واأننا ل�سنا �سعفاء، واأننا اأ�سحاب احلق، واأن لدينا �سعب املعجزات وق�سية 

وتعزيز  امل�سارات   لت�سويب  جاّدة   مبراجعة  اأي  ال�سيا�سي،  اجلذر  من  يبداأ  والرد  عادلة؛ 

بنى  كّل  يطال    ، �ساماًل  تاريخيًا   رداً   تقّدم  فل�سطينية   باإرادة  ال�ساملة،  الوطنية  الوحدة 

وم�ستويات ال�رصاع، وبثنائية املواجهة: البناء واملقاومة.
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�صفقة القرن 

خطة �صالم اأم خّطة �صم وف�صل عن�صري؟ 

د. دعاء ال�رشيف❋

بعد حوايل ثالث �سنوات من �سعود دونالد ترامب اإىل ال�سلطة، اأقدمت 

اإدارته على ن�رص خطتها االأحادّية التي كانت قد رّوجت و�رّصبت عنا�رصها 

و�سعتها  اأن  بعد  وامل�ستوطنات،  والالجئني  بالقد�ض  يتعلق  فيما  الرئي�سية 

احللول  وفر�ض  ة  بالقّوّ »ال�سالم«  فر�ض  ملبداأ  وفقًا  العملي  التنفيذ  مو�سع 

واالإمالءات. وهي حاولت، ك�رصيكتها �سلطة االحتالل االإ�رصائيلية، تغيري 

العامل  على  تفر�سها  اإيديولوجية  رواية  واختالق  التاريخ  احلقائقوتزييف 

واال�سرتاتيجي  االأمني  تفّوقها  وي�سمن  »اإ�رصائيل«،  م�سالح  مع  يتوافق  مبا 

كّلها.  املنطقة  على  بل  فح�سب  فل�سطني  على  لي�ض  واقت�ساديًا،  ع�سكريًا 

واجلدير بالذكر انه عندما قّدم الرئي�ض ترامب االحتفال بـ«�سفقة القرن«، 

كرر الكلمات التالية عدة مرات: »خطة ال�سالم« و«الدولة الفل�سطينية«. 

وعلى الرغم من الكلمات التي تبدو منا�سبة واالأجواء االحتفالية، يك�سف 

اإىل »ال�سالم« والدولة  افتقارها  فح�ض تفا�سيل اخلطة بو�سوح عن درجة 

دفع  فقط  تهمل  ال  اخلطة  اأن  اإىل  االأعمق  التقومي  وي�سري  الفل�سطينية؛ 

»ال�سالم« اإىل االأمام، بل تنطوي على اإحلاق �رصر �سديد باحتماالت و�سع 

خطة »�سالم« حقيقية لكال الطرفني، متجاهلة بذلك قواعد القانون الدويل 

اإىل  الهادف  ال�سهيوين  امل�رصوع  ا�ستكمال  ل�سالح   املتحدة  االأمم  وقرارات 

بناء »اإ�رصائيل الكربى«.

الطريق اإىل ال�صفقة

تتجّلى خطوات االإدارة االأمريكية احلالية يف اإعداد البيئة التفاو�سية يف 

عدد من املوؤ�رّصات التي �سيكون لها انعكا�سها على نتائج اأّي تفاو�ض:

الفل�سطينية  ال�سلطة  من  كٍل  على  املتوا�سل  واملايل  الدبلوما�سي  ال�سغط 

وقطاع غزة؛ وهو ما يتجّلى يف الرتتيبات التالية:

ن	
ر

ق
ال

ة	
ق

ف
�ص

�سة يف الدرا�سات االإ�رصائيلية. باحثة م�رصية، متخ�سّ
 
 ❋
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)1(
اأ. اإغالق مكتب منظمة التحرير الفل�سطينية يف وا�سنطن يف اأيلول/ �سبتمرب 2019.

ب. قطع امل�ساعدات االأمريكية عن وكالة االأمم املتحدة الإغاثة وت�سغيل الالجئني الفل�سطينيني 

 United Nations Relief and Works Agency for )يف ال�رصق االأدنى )االأونروا

Palestine Refugees in the Near East )UNRWA(، والتي بلغت 359.3 مليون 
التوقف عن تقدميها،  قبل   2018 �سنة  مليون دوالر   65 اإىل  تراجعت  ثم  دوالر )�سنة 2017(، 

ووقف امل�ساعدات االأمريكية مل�رصوعات الوكالة، والتي ت�سل اإىل %30 من جمموع م�رصوعات 

)2(
الوكالة يف املنطقة.

ج. اإعادة النظر يف امل�ساعدات االأمريكية لل�سلطة الفل�سطينية، يف �سوء �سل�سلة من الت�رصيعات 

التي اأ�سدرها الكوجنر�ض االأمريكي Congress وم�سادقة الرئي�ض ترامب عليها، وت�سمل اإعادة 

توجيه بع�ض امل�ساعدات التي كانت تقّدم لل�سلطة الفل�سطينية اإىل جهات اأخرى، وربط امل�ساعدات 

وحجب  الدولية،  اجلنائية  املحكمة  اإىل  دعاوى  باأّي  التقدم  عن  الفل�سطينية  ال�سلطة  بامتناع 

امل�ساعدات عن اأّي جهود ت�ستهدف ح�سول ال�سلطة على ع�سوية اأٍي من وكاالت االأمم املتحدة، 

ومنع امل�ساعدات عن كّل رجال ال�سلطة العاملني يف غزة، وعن هيئات االإعالم الفل�سطيني؛ ناهيك 

عن مراقبة كّل الن�ساطات املالية لل�سلطة. وا�ستثنت كّل هذه القرارات امل�ساعدات االأمريكية ذات 

)3(
ال�سلة بن�ساطات التن�سيق االأمني بني “اإ�رصائيل” وال�سلطة الفل�سطينية.

عرقلة القرارات الدولية يف جمل�ض االأمن الدويل با�ستخدام الفيتو Veto �سّد القرارات التي 

والقرار   ،18/12/2017 يف  بالقد�ض  اخلا�ض  القرار  يف  جرى  كما  “اإ�رصائيل”،  عليها  تعرت�ض 

اخلا�ض بغزة والقد�ض يف 1/6/2018.

اأبريل  ني�سان/  االإ�رصائيلية يف  “ال�سفقة” اإىل ما بعد االنتخابات  الك�سف عن ن�سو�ض  تاأجيل 

القادم، لعدم التاأثري على احتماالت فوز بنيامني نتنياهو Benjamin Netanyahu بال�سلطة 

مّرة اأخرى، خ�سو�سًا اإذا ت�سمنت ال�سفقة تنازالت “ما” من الطرف االإ�رصائيلي.

1- Trump administration orders closure of PLO office in Washington, site of The Washington Post 
newspaper, 10/9/2018, https://www.washingtonpost.com/world/national-security/trump-administration-
orders-closure-of-plo-office-in-washington/2018/09/10/7410fe6c-b50c-11e8-a2c5-3187f427e253_story.
html?utm_term=.90682e612edf

2- US ends aid to Palestinian refugee agency Unrwa, site of BBC News, 1/9/2018, https://www.bbc.com/
news/world-us-canada-45377336

3 - انظر تفا�سيل القرارات واأرقام امل�ساعدات يف:
”U.S. Foreign Aid to the Palestinians,” Congressional Research Service (CRS), 12/12/2018, pp. 2-9.
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ترامب يغّرد بالعربية »بخريطة جديدة« بعد اإعالن تفا�سيل �سفقة القرن بتاريخ 29 يناير 2020؛ وُتظهر 

اخلارطة 15 م�ستوطنة اإ�رصائيلية يف منطقة ال�سفة الغربية املحتلة، مت�سلة بقطاع غزة بوا�سطة نفق، تا�سيًا مع 

وعد اأطلقه باإقامة دولة فل�سطينية مت�سلة االأرا�سي
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م�صاوئ �صفقة القرن

اأوًل: الأحادية وانعدام املعاملة باملثل:

وفقًا خلطة الواليات املتحدة، تقوم »اإ�رصائيل« بالفعل )من جانب واحد( ب�سّمّ امل�ستوطنات يف 

مرحلتها االأوىل من التنفيذ، قبل املفاو�سات. �سيتم اإن�ساء دولة فل�سطينية، ب�رصوط، وفًقا لل�رصوط 

التي �سيتم حتديدها من جانب واحد.

ثانيًا: »الدولة« الفل�صطينية املقرتحة لي�صت يف احلقيقة »دولة« وذلك لالأ�صباب 

التالية:

املقرتحة  الفل�سطينية  فالدولة  التنمية االقت�سادية؛  اإمكانات  اأو  االإقليمي  التوا�سل  اإىل  تفتقر   -

ت�سبه »اجلنب ال�سوي�رص،»ي الذي ترتبط اأر�سه عرب الطرق واالأنفاق التي تنع اأي تنمية م�ستدامة.

- تفتقر  اإىل حدود م�ستقلة؛ الدولة الفل�سطينية املقرتحة �ستكون حُماطة باالحتالل االإ�رصائيلي 

من جميع اجلهات؛ حتى املعرب بني غزة وم�رص �سيكون فيه وجود اإ�رصائيلي.

االأمنية  بال�سيطرة  »اإ�رصائيل«  �ستحتفظ  االأمريكية،  للخطة  فوفقًا  الذاتي؛  االأمن  اإىل  تفتقر   -

ال�ساملة على الدولة الفل�سطينية.

ثالثًا: اخلطة تفتقر اإىل حّل للقد�س:

خطة ترامب ال حتّل اإحدى النقاط املحورية لل�رصاع، تاركة كّل القد�ض ال�رصقية ومئات االآالف 

من الفل�سطينيني املقيمني فيها حتت ال�سيادة االإ�رصائيلية.

رابعًا: ال�صّم الآن؛ املفاو�صات لحًقا:

الغربية من جانب  ال�سفة  امل�ستوطنات يف  ب�سّم  »اإ�رصائيل«  تقوم  قد  االأمريكية،  للخطة  وفًقا 

واحد خالل مرحلتها االأولّية، قبل املفاو�سات.

التدابري )الإجراءات(الأحادّية:

التام  واالإلغاء  التوافقي  التقدم  ال�رصاع:  حّل  يف  للمفاو�سات  االأ�سا�سية  املبادئ  بني  من   

خطة  اقرتحته  الذي  االأول  الفّعال  االإجراء  ويت�سمن  واحد.  جانب  من  ُتتخذ  التي  لالإجراءات 

الواليات املتحدة تطبيق ال�سيادة االأحادية، قبلبدء املفاو�سات، على جميع امل�ستوطنات يف ال�سفة 
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الغربية. مثل هذا االإجراء اخلطري من �ساأنه اأن يحّول الواقع على االأر�ض، دون مفاو�سات وبناء 

.
)4(

الثقة واالأمن الثنائيني؛ وهذا االإجراء غري قانوين وفًقا للقانون الدويل

عدم املعاملة باملثل يف دفع التفاقية

ُمِنحت »اإ�رصائيل« حًقا حًرا للعمل من اأجل تغيري الواقع على االأر�ض عند بدء العملية، دون 

منح اأّي �سيء للفل�سطينيني. فالروؤية عن »دولة فل�سطينية« بعيدة كّل البعد عن ت�سكيل دولة قابلة 

للحياة؛ وحتى قبل بدء املفاو�سات، تلّقت »دولة اإ�رصائيل« بالفعل ما ينبغي االتفاق عليه وتعديله 

نتيجة للمفاو�سات. 

روؤية �صفقة القرن لدولة فل�صطينية

واال�ستقالل  احلدود  مثل  العنا�رص،  من  عدد  على  الدولة  هذه  حتتوي  ان  بد  ال  دولة   الإقامة 

هذه  من  اأيًا  ت�سمينه  يتم  مل  الفل�سطينية  للدولة  ترامب  اقرتاح  لكن  غريها.  االإقليمي  والتوا�سل 

العنا�رص .

احلدود :

م�ستقلة  لها حدود  ولي�ض  بـ»اإ�رصائيل«،  حُماطة  الفل�سطينية  »الدولة«  فاإن  ترامب،  وفًقا خلطة 

مع دولة اأخرى، با�ستثناء خط احلدود ال�سغري مع م�رص املتاخمة لغزة ، والذي �سيكون فيه وجود 

اإ�رصائيلي عند املعرب.

ال�صتقالل:

وفًقا للخطة، لن تتمتع »الدولة« الفل�سطينية باأّي �سيادة يف جميع االأمور املتعلقة باالأمن والدفاع 

عن حدودها الوطنية. فعندما تكون امل�سوؤولية االأمنية نيابة عن جي�ض دولة اأخرى تبطل بطبيعتها 

طبيعة هذه الدولة، بحكم تعريفها، كما تنع ال�سيطرة االإ�رصائيلية على جميع احلدود اال�ستقالل 

االقت�سادي احلقيقي »لدولة« فل�سطني.

التوا�صل الإقليمي:

بع�رصات  مثقوبة  منف�سلة  مناطق  �ست  اإىل  الفل�سطينية  »الدولة«  تق�سيم  �سيتم  لالقرتاح،  وفًقا 

والبلدات  والقرى  للمدن  احل�رصي  التو�سع  مينع  مّما  اال�ستيطانية،  والبوؤر  اال�ستيطانية  اجليوب 

الفل�سطينية. فمن املتعارف عليه اأن التنمية االجتماعية واالقت�سادية الأي دولة تتطلب عمًقا اإقليمًيا 

4- The Trump Plan - A Plan for Annexation, Not for Peace, Why is the US plan so harmful? Peace Now, 
January 2020
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لتطوير الطرق والبنية التحتية وامل�ساحات املفتوحة واملزيد. ولكن االقرتاح بربط االأجزاء املفّككة 

من الدولة الفل�سطينية، والتي هي بالفعل �سغرية للغاية، ويفتقر اإىل اإمكانات النمو الطبيعي، عرب 

»�رصائح« من الطرق )تخ�سع ل�سيطرة دولة اأخرى( دون عمق يف االأرا�سي، وذلك �سوف مينع 

دون �سك من احتماالت تطّورها. 

دولة فل�صطينية م�صروطة:

حتّدد اخلطة اأن الدولة الفل�سطينية لن ُتن�ساأ اإاّل بعد اأربع �سنوات، و�سيتوقف اإن�سائها على امتثال 

الفل�سطينيني لثمانية �رصوط، على عك�ض �سري جميع املفاو�سات ال�سابقة وت�سوية ال�رصاع؛ وقد مت 

حتديد خطوات اأحادية اجلانب ُتلزم الطرف الفل�سطيني ، والذي مت ا�ستبعاده من اخلطاب اخلا�ض 

ب�سياغة املبادرة ب�رصوط معّينة من اأجل حتقيق تطلعاته الوطنية امل�ستقبلية.

امل�صوؤولية الأمنية الإ�صرائيلية على الأرا�صي التابعة لدولة فل�صطينية م�صتقبلية:

اأيدي  يف  �ستبقى  الفل�سطينية  للدولة  ال�ساملة  االأمنية  امل�سوؤولية  اأن  االأمريكية  اخلطة  ترى 

»اإ�رصائيل«. واأنه ...اإذا ف�سلت دولة فل�سطني يف تلبية جميع اأو اأّي من معايرياالأمن يف اأّي وقت، 

دولة  اأجزاء من  اأو  االأمني يف جميع  زيادة ح�سورها  احلق يف  لها  �سيكون  اإ�رصائيل«  فاإن »دولة 

فل�سطني، كنتيجة لتاأكيد »دولة اإ�رصائيل« على تلبية حاجاتها االأمنية املت�سعة؛ فالدولة  التي يتحكم 

فيها جي�ض دولة اأخرى يف االأمن لي�ست دولة م�ستقلة ذات �سيادة فاأحد التعاريف االأ�سا�سية لدولة 

ذات �سيادة. ي�ستلزم ال�سيطرة االأمنية على اأرا�سيها، لكن تركز اجلي�ض االإ�رصائيلي يف اأر�ض تابعة 

لدولة فل�سطينية م�ستقبلية �سوف مينع فعليًا الفل�سطينيني من اإن�ساء دولتهم واال�ستقالل بها . وهذا 

يعني ا�ستمرار االحتالل اال�ستعماري مبوافقة فل�سطينية  حتت عنوان احتفاظ »اإ�رصائيل« بال�سيطرة 

االأمنية املطلقة على جميعاالأرا�سي غربي نهر االأردن وحتى البحر االأبي�ض املتو�سط.

حتليل  لأهم حماور �صفقة  القرن

اأوًل: ال�صم..�صم الأغوار، ومناطق امل�صتوطنات واملناطق احلرام يف القد�س ومنطقة اللطرون:

ت�سري اخلارطة املفاهيمية املرفقة مع اخلطة اإىل اأن »اإ�رصائيل« �ستحتفظ بال�سيادة على �سمال البحر 

ُبنيت عليها  التي  املناطق  اإىل كل  باالإ�سافة  اإ�رصائيل الكربى.  ، كجزء من م�رصوع 
)5(

امليتواالأغوار

امل�ستوطناتوي�سمل ذلك القد�ض ال�رصقية املحتلة.

القائمة يف  امل�ستوطنات  ونفوذ  مناطق  االإ�رصائيلية على جميع  ال�سيادة  تطبيق  اخلطة  وتت�سّور 

موافقته من حيث املبداأ على اأن تبا�رص »اإ�رصائيل« ب�سم الغور بعد انتهاء االنتخابات  ت�رصيح  اأكرث من  االأبي�ض يف  البيت  اأكد   -5
االإ�رصائيلية مبا�رصة، حيث ك�سف جاريدكو�سرن يف جريدة هاآرت�ض اال�رصائيلية بتاريخ 30 يناير 2020 ، اأن االإدارة االأمريكية تاأمل 

اأن يجري �سّم امل�ستوطنات بال�سفة املحتلة بعد االنتخابات االإ�رصائيلية املقّررة �سهر مار�ض املقبل.
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من   97% ي�سمل  مبا  امل�ستوطنات  هذه  معظم  بني  ما  يربط  جغرايف  توا�سل  مع  الغربية،  ال�سفة 

امل�ستوطنني، واأنامل�ستوطنات املعزولة التي تاأوي ال %3 الباقني �ستكون مرتبطة ب�سبكة موا�سالت 

من االأنفاق واجل�سوري�سيطر عليها اجلي�ض االإ�رصائيلي ح�رصاً 

�سوف تتقّرر م�ساحة امل�ستوطنات والطرق املوؤدية اإليها نتيجة مفاو�سات جتريها جلنة م�سرتكة 

باإمكان »اإ�رصائيل«  الفل�سطيني. و�سيكون  اأو ح�سور اجلانب  –اأمريكية، دون م�ساورة  اإ�رصائيلية 

تطبيق ال�سيادة عليها فورانتهاء هذه اللجنة من اأعمالها. 

اجلدير بالذكر هنا اأن �سم امل�ستوطنات �سيحّول الكثري منها ب�سكل اأ�سا�سي اإىل جيوب اإ�رصائيلية 

بداخلها »دولة” فل�سطني، وهو االأمر الذي لديه القدرة على تعطيل احلياة اليومية الفل�سطينية دون 

انقطاع، ب�سبب م�ساكل اأمنية. عالوة على ذلك ، فاإن 15 م�ستوطنة ُتعترب جيوب معقدة للغاية، 

للم�سائل االأمنية وخلق احتكاك م�ستمر بني ال�سكان الذين يعي�سون يف نف�ض املنطقة.

من اأكرث بنود �سفقة القرن اإثارة للجدل ال�سماح الإ�رصائيل ب�سم امل�ستوطنات التي �سّيدتها يف 

االأرا�سي الفل�سطينية املحتلة. برغم اأن  املجتمع الدويل واأغلبية الدول االأع�ساء يف االأمم املتحدة 

تقّر باأن اإقامة هذه امل�ستوطنات ُتعّد انتهاكًا للقانون الدويل؛ وكانت الواليات املتحدة واحدة من 

هذه الدول - ر�سميًا على االأقل.

هذا �سكل املنطقة منذ و�سعت حرب حزيران / يونيو 1967 اأوزارها. اللون االأزرق يرمز اإىل اإ�رصائيل، 

بينما اللون االأ�سفر يرمز اإىل ال�سفة الغربية املحتلة. يعترب الفل�سطينيون ال�سفة جزءاً من دولتهم امل�ستقبلية، 

ولكن »اإ�رصائيل« ما برحت تقيم امل�ستوطنات يف هذه االأر�ض املحتلة منذ حرب 67.



فقد اأعلن دونالد ترامب اأنه لن يتم اإخالء اأي م�ستوطنة. وهذا يوؤّدي اإىل انخفا�ض حجم الدولة 

الفل�سطينية اإىل حوايل 70 يف املائة من م�ساحة ال�سفة الغربية. 

ترمز النقاط الزرقاء اإىل امل�ستوطنات االإ�رصائيلية يف عام 2018، وترمز النقاط البي�ساء ال�سغرية للبوؤر 

اال�ستيطانية »غري امل�رصوعة«

يف  املقامة  االإ�رصائيلية  امل�ستوطنات  يعترب  يعد  مل  اأنه  ترامب  اأعلن   ،2019 نوفمرب  �سهر  ويف 

برف�ض  قوبلت  التي   - اجلديدة  خطته  ت�سمح  واالآن،  الدويل.  للقانون  منافية  املحتلة  االأرا�سي 

امل�ستوطنات  هذه  كانت  اإن  اإليها.و�سّيان  امل�ستوطنات  هذه  ب�سم  الإ�رصائيل   - فوري  فل�سطيني 

�رصعية اأم مل تكن، فهي موجودة على اأر�ض الواقع، وهي توا�سل منّوها وتّددها.

يبلغ عدد �سكان ال�سفة الغربية املحتلة نحو 3 ماليني ن�سمة، 86 يف املئة منهم فل�سطينيون و14 

يف املئة م�ستوطنون اإ�رصائيليون )427.800 ن�سمة(. ويعي�ض ال�سعبان غالبًا يف جتمعات منف�سلة.

القرن  وت�سعينيات  وثمانينيات  �سبعينيات  يف  االإ�رصائيلية  امل�ستوطنات  من  الكثري  ت�سييد  مّت 

وتوّفر  االأخرية.   20 الـ  ال�سنوات  يف  ت�ساعف  امل�ستوطنات  هذه  �سكان  عدد  ولكن  املا�سي، 

يتوىّل اجلي�ض  فيما  امل�ستوطنات،  لهذه  اأ�سا�سية، كاملاء والكهرباء،  االإ�رصائيلية خدمات  ال�سلطات 

االإ�رصائيلي حمايتها.
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تو�ّسع امل�ستوطنات اال�رصائيلية داخل االرا�سي الفل�سطينية. فم�ستوطنة »جفعات زئيف« على �سبيل املثال 

كان يبلغ عدد امل�ستوطنني فيها يف عام 2004 ال يتجاوز 10 اآالف م�ستوطن؛ اأما االآن فيبلغ عددهم 17 األًفا. 

تّددت هذه امل�ستوطنة غربًا، و�سّيد فيها املزيد من امل�ساكن وكني�ض يهودي ومركز للت�سّوق.) ال�سورة من 

موقع بي بي �سي (

تتباين م�ساحات امل�ستوطنات االإ�رصائيلية ب�سكل كبري، فال ي�سكن بع�ٌض منها اإاّل ب�سعة مئات 

م�ستوطنة  امل�ستوطنات، وهي  ي�سكنون يف كربى  الذين  امل�ستوطنني  لكن عدد  امل�ستوطنني.  من 

 15 الـ  ال�سنوات  يف  مّرات   3 ت�ساعف  عدد  وهو  م�ستوطنًا،   73،080 »موديعينعيليت«، يبلغ 

االأخرية– وذلك طبقًا ملنظمة »ال�سالم االآن«، وهي منظمة تناه�ض اال�ستيطان.

ثانيًا: القد�س: ل يوجد حّل لل�صراع ل ي�صمل القد�س

واأنه )�سوف  اإ�رصائيل(،  لدولة  املق�ّسمة  املوحدة غري  )العا�سمة  القد�ض هي  اأن  اأوردت اخلطة 

تكون العا�سمة ال�سيادية لدولة فل�سطني يف ذلك اجلزء من القد�ض ال�رصقية الذي يقع �رصق و�سمال 

اجلدار القائم مبا يف ذلككفر عقب، واجلزء ال�رصقي من �سعفاط واأبو دي�ض(. ومنحت اخلطة ثالثة 

ي�سبحوا  اأن  اأو  اإ�رصائيل(،  )دولة  اأني�سبحوا مواطنني يف  تتمثل يف  املقد�سيني،  لل�سكان  خيارات 

مواطنني يف دولة فل�سطني، اأو االحتفاظ بو�سعهم كمقيمني دائمني يف »اإ�رصائيل«. 

اجلدير بالذكر هنا اأن اأبو دي�ض لي�ست جزءاً من مدينة القد�ض، وكفر عقب وخمّيم �سعفاط هما 

يف  كاأحياء  معهما  التعامل  عن  القد�ض”  “بلدية  االحتالل  توقفتبلدية  وقد  اجلدار.  خارج  اأ�ساًل 

املدينة منذ زمن طويل. 
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�رّصعت اخلطة روؤية �سلطة االحتالل يف تق�سيم امل�سجد االأق�سى املبارك مكانيًا وزمانيًا، ودعتاإىل 

تغيري الو�سع الراهن ب�سكل فعلي، عندما �سمحتفي الن�ض )للنا�ض من جميع االأديان بال�سالة يف 

ال�سلوات  اأوقات  االعتبار  بعني  االأخذ  مع  ديانتهم،  حترتم  بطريقة  ال�رصيف  جباللهيكل/احلرم 

واالأعياد(. وهذه الفقرة تتناق�ض مع التي �سبقتها يف اخلطة، والتي تتحدث عن احلفاظ على الو�سع 

الراهن يف االأماكناملقد�سة.

النقاط املحورية لل�رصاع؛ فالقد�ض ال�رصقية هي  ُتعّد من بني  فق�سية القد�ض ومواقعها املقد�سة 

القلب  ، وهي  فل�سطيني(   340.000 يقرب من  ما  الغربية )مع  ال�سفة  فل�سطينية يف  اأكرب مدينة 

الفل�سطيني. وال يحرم االقرتاح  لل�سعب  التاريخي والوطني واالقت�سادي واالجتماعي والديني 

االأمريكي الفل�سطينيني من عا�سمتهم الوطنية والدينية الرمزية فح�سب ، بل اإنه يرتك دائًما مئات 

اأثبتت  لقد  االإ�رصائيلية.  حتتال�سيادة   ، الفل�سطينية  الدولة  عن  املنف�سلني  الفل�سطينيني  من  االآالف 

املفاو�سات ال�سابقة اأنه ال ميكن حّل ال�رصاع دون اإيجاد حل للقد�ض؛ فمحاولة اإ�رصائيل ال�سابقة 

للقيام بذلك يف كامب ديفيد يف عام 2000 ، عندما قّدمت اقرتاحًا اأن تكون العا�سمة الفل�سطينية 

يف اأبو دي�ض ، مّما اأّدى اإىل عرقلة املحادثات، واأ�سهم جزئيًا يف التوترات القومية والدينية حول 

ملكّية اأجزاء من القد�ض، التي اأّدت اإىل اندالع االنتفا�سة الثانية.

ثالثًا: م�صاحة وجغرافية الدولة الفل�صطينية املزعومة:

 بحيث ت�ستجيب مع املتطلبات االأمنية لـ»دولة اإ�رصائيل«، حيث 
)6(

ّممت اخلريطة املفاهيمية �سُ

تبقى ال�سيطرة االأمنية العليا بيد »اإ�رصائيل« مع ال�سيطرة االإ�رصائيلية على املجال اجلوي والبحري 

بالكامل. 

مناطق  وتكّون  عّدة،  ملناطق  مق�ّسمة  ال�سيادة،  ناق�سة  فل�سطينية  لدولة  ت�سّوراً  اخلطة  قّدمت 

معزولة غريمت�سلة جغرافيًا، تربطها �سبكة موا�سالت من خالل اجل�سور واالأنفاق، ويخ�سع بناوؤها 

للمتطلبات االأمنية االإ�رصائيلية، مع مواءمة جدار ال�سّم والتو�ّسع لين�سجم مع احلدود اجلديدة. 

ح�سب اخلطة ال تت�سارك دولة فل�سطني بحدود دولية �رصقية مع االأردن، وتبقى ال�سيطرة االأمنية 

االإ�رصائيلية على املعابر كافة، ومن �سمنها املعابر مع جمهورية م�رص العربية. 

احتّلتها  التي  للم�ساحة  تقريبًا  م�ساوية  �ستكون  الفل�سطينية  الدولة  م�ساحة  اأن  اخلطة  تزعم 

اإذا قام الفل�سطينيون بتحقيق خمتلف ال�رصوط املتعلقة باالأمن  »اإ�رصائيل« يف العام 1967، وذلك 

ومناه�سة التحري�ض وُح�سن ال�سلوك ح�سب االمالءات االإ�رصائيلية. ولكن اإذا اأخذنا بعني االعتبار 

6 - دولة فل�سطني، منظمة التحرير الفل�سطينية،دائرة �سوؤون املفاو�سات، 11  فرباير 2020،ورقة مفاهيمية، �سفقة بني ترامب 
ونتنياهو لت�سفية ق�سية وحقوق �سعب فل�سطني.
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�سم الغور وامل�ستوطنات، فاإن امل�ساحة�ستكون اأقل من ذلك بكثري، ولن تتجاوز %50 من ال�سفة 

الغربية، م�ستثنى منها م�رصوع “القد�ض الكربى«. 

اأو  اخلليل،  وجنوب  غزة  قطاع  جنوب  قاحلة  �سحراء  اأوال  فهي  التعوي�سية،  امل�ساحات  اأما 

نقل  اأن اجلوهري يف عملية  اإ�رصائيل(، علمًا  املثّلث يف )دولة  تران�سفري الأرا�سي و�سكان  عملية 

ال�سكان هو حرمانهم من اأّي حقوق، وجتريدهم من اجلن�سية االإ�رصائيلية. اإن رف�ض مواطني املثّلث 

حلملة “الرتان�سفري” هذه لي�ض تنكراً للهوية الفل�سطينية، واإمنا هو رف�ض لتجريدهم من اأّي حقوق 

�سيا�سية ومدنية يف ظّل �سمهم اإىل دولة تفتقر الأميعامل ال�سيادة.

»ُيعترب هذا االقرتاح غري �رصعي حلرمان مواطني »الدولة« من جن�سيتهم. فاملواطنون يف منطقة 

البداية، جزءاً ال يتجزاأ منه. ومثل هذا االقرتاح  اإ�رصائيل( منذ  وادي عارة كانوا جزًءا من )دولة 

يتلخ�ض يف التطهري العرقي«.

رابعًا: تورد اخلطة فيما يتعلق بالالجئني الفل�صطينيني باأن: 

“ت�سّبب ال�رصاع العربي - االإ�رصائيلي مب�سكلة الالجئني الفل�سطينيني واليهود على حٍد �سواء:

تار�ض اخلطة حتاياًل على املجتمع الدويل والتفافًا ا�رصائيليًا- اأمريكيًا على فعل الت�رصيد الق�رصي 

ال�سنني،  اآالف  منذ  اأر�سه  امل�ستقر يف  فل�سطني  �سعب  ال�سهيونية على  الع�سابات  مار�ستها  الذي 

وذلك مب�ساواتها بني حالة الالجئني الفل�سطينيني الذين ُهّجروا بطريقة منهجية من ديارهم بالقّوة، 

اأو بارتكاب املجازر الرتويعية، اأو التهديد با�ستخدام القّوة، وبني حالة اليهود من البلدان العربية 

�سبيهة  »اإ�رصائيل«  اإجالئهم وتوطينهم يف  اأجل  منّظمة من  ال�سهيونية بحملة  قامت احلركة  التي 

والتي  »اإ�رصائيل«،  اإىل  العامل  �سائراأنحاء  من  املهاجرين  ا�ستقطاب  اأجل  من  ُنّظمت  التي  باحلملة 

�سّمي  ما  قوننتها  اأجل  من  »اإ�رصائيل«  �سّنت  وقد  لل�سهيونية.  الرئي�سية  الركائز  اإحدى  اعُتربت 

اأن تطاأ قدمها  »بقانون العودة« الذي يعطي لكّل يهودي حق اكت�ساب اجلن�سية االإ�رصائيلية فور 

البالد. 

اإن املجتمع الدويل، ممّثاًل باجلمعية العامة لهيئة االأمم املتحدة، قد اأ�سدر على �سوء نكبة ال�سعب 

تن�ض  والذي   ،194 قرار  هو  الفل�سطينيني،  لاّلجئني  جداً  مهمًا  قراراً   1948 �سنة  الفل�سطيني 

االأ�سلية  بيوتهموقراهم  اإىل  الفل�سطينيني  الالجئني  عودة  على �رصورة  منه �رصاحة   )11( الفقرة 

التي هّجروا منها، باعتبارهم �سعبًا ولي�ض جمموعة اأفراد مت�رّصرين من احلروب مثل حاالتكثرية. 

وهذا يرّد اأي�سًا على الت�سمية ال�سفيقة التي اأطلقتها خطة ترامب لدى و�سفها لل�سعب الفل�سطيني 

بالفل�سطينيني. ومل يكتف قرار االأمم املتحدة املذكور بتاأكيد حق العودة، بل تعّدى ذلك اإىل اإيجاد 

اآلية عمل متكاملة لتطبيق هذا احلق وعودة هوؤالء الالجئني. 
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�صفقة القرن وانتهاك القانون الدويل

اإن القرار االأمريكي ب�ساأن القد�ض خاطئ ويتعار�ض مع القانون الدويل واجلمعية العامة لالأمم 

املتحدة وجمل�ض االأمن. فكّل هذه املوؤ�س�سات اأكدت اأن الو�سع القانوين للقد�ض يراها اأر�سًا حمتلة، 

1967 الغية  باملدينة وجتاهها بعد �سّمها واحتاللها يف عام  اأن �سلوكيات »اإ�رصائيل«  واعتربت 

وباطلة من الناحية القانونية وخمالفة الأحكام القانون الدويل.

كان  فقد  القد�ض،  االأمريكي حول  ترامب  قرار  ني حول  واملخت�سّ احلقوقيني  تفاعل  وبنتيجة 

الراأي باأن قرار ترامب ب�سفته رئي�سًا للواليات املتحدة االأمريكية ُيعترب جت�سيداً وتكري�سًا للقانون 

االإ�رصائيلي القائل باأن القد�ض ب�سطريها الغربي وال�رصقي موّحدة ب�سفتها عا�سمة اأبدية الإ�رصائيل، 

ويعترب ذلك انتهاكًا للقانون الدويل. وا�ستناداً اىل مبادئ وقواعد القانون الدويل والقانون الدويل 

االإن�ساين:

احتالل  ُيحّرم  الذي  الدويل،  والقانون  املتحدة  االأمم  مليثاق  خمالفًا  االمريكي  القرار  يعترب   -

اأرا�سي الغري بالقّوة، بل ويحّرم جمرد التهديد با�ستخدام القّوة يف العالقات الدولية.

- ُيعّد القرار االأمريكي خمالفًا لقرار التق�سيم ال�سادر عن اجلمعية العامة لالأمم املتحدة بتاريخ 

29 ت�رصين الثاين من عام 1947، والقا�سي بقيام دولتني يهودية وعربية فل�سطينية ومنح القد�ض 
و�سعًا قانونيًا خا�سًا حتت و�ساية االأمم املتحدة. 

التدابري  اإلغاء  اإىل  »اإ�رصائيل«  2253 على دعوة  رقم   1967 العامة عام  قرار اجلمعية  ين�ّض   -

بعر�ض  الدولية �رصب  للمواثيق  املخالف  االأمريكي  القد�ض. والقرار  لتغيري و�سع مدينة  املتخذة 

احلائط العديد من القرارات التي تخ�ض القد�ض كاأر�ض عربية حمتلة، والتي تن�ض اأي�سًا على حترير 

واإبطال االإجراءات التي تتخذها »اإ�رصائيل« ب�ساأن القد�ض.

- اإن قرار جمل�ض االأمن 25 �سبتمرب لعام 1971 الذي ي�سّدد على اأن كّل االإجراءات الت�رصيعية 

ونقل  االأرا�سي  م�سادرة  ذلك  يف  مبا  املدينة،  معامل  لتغيري  »اإ�رصائيل«  تتخذها  التي  والد�ستورية 

ال�سكان واإ�سدار الت�رصيعات التي توؤّدي اإىل �سم اجلزء املحتل من املدينة اإىل »اإ�رصائيل«، هو قرار 

باطل وال اأثر ل، وال ميكن اأن يغرّي و�سع املدينة.

 1995 لعام  االأول  كانون   4 بتاريخ  ال�سادر   ،22/50 رقم  لقرار  بالن�سبة  االأمر  كذلك   -

عن اجلمعية العامة، واملت�سمن �سجب انتقال البعثات الدبلوما�سية للقد�ض واإعادة تاأكيد معاهدتي 

الهاي وجنيف على اجلوالن ال�سوري املحتل.

الالجئني  ق�سية  دفن  بها  حتاول  التي  الكيفّية  هو  ال�سفقة  من  االعتيادي  غري  اجلزء  ولعّل   -

الفل�سطينيني. وبالنظر اإىل هذه الت�سّوهات الكبرية، فاإن ال�سفقة تنطوي حتمًا على خمالفات قانونية 
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ج�سيمة؛ واإذا ما اأُِخذت من منظور القوانني الدولية، فاإن هذه ال�سفقة غري قانونية.

الدولية واالإقليمية على حد  املوؤ�س�سات  تدعم  القرارات،  للتاأكيد على م�سداقية مثل هذه   -

�سواء املوقف الفل�سطيني يف هذا ال�سدد، مبا يف ذلك االحتاد االأوروبي ومنظمة املوؤتر )التعاون( 

االإ�سالمي واجلمعية العامة لالأمم املتحدة وجامعة الدول العربية.

ويف اخلتام

نوّد اأن نعّلق على مزاعم �سفقة ترامب – نتنياهو فيما يتعلق باالأمم املتحدة حول اأن »هذه الروؤية 

لي�ست تالوة للجمعية العامة وجمل�ساالأمن وقرارات دولية اأخرى ب�ساأن هذا املو�سوع، الأن هذه 

القرارات مل حتّل ولن حتّل النزاع:

اإذا كان �سحيحًا اأن قرارات االأمم املتحدة ال حتّل ال�رصاع، فاإن هذا ُيلقي جانبًا كبرياً من ال�سك 

الذي  العربي، وهو  اليهودي -  لل�رصاع  باعتباره حاًل  ُقّدم  181، والذي  القرار  على م�رصوعية 

اعُتمد كاأ�سا�ض لكّل الوقائع التي ُفِر�ست منذ ذلك احلني. وبالتايل، اإذا كانت قرارات االأمم املتحدة 

لي�ست هي احلل امل�رصوعفهذا ينبغي اأن يبداأ من القرار االأول يف هذا ال�ساأن. 

اإ�رصائيل كان مبنيا على احرتام »اإ�رصائيل« مليثاق االأمم املتحدة،  ف�ساًل عن اأن االعرتاف بدولة 

وم�رصوطًا بتطبيق القرارين االأمميني 181 و194 يف اأ�رصع وقت، ولكنها مل ت�ستوفهما كما ذكرنا 

اأعاله. 





31

�صفقة القرن الأمريكية: الظروف والدوافع 

والأهداف

براءة درزي❋

يف  ُعقد  �سحفي  موؤتر  يف  ترامب،  دونالد  االأمريكي  الرئي�ض  ك�سف 

البيت االأبي�ض يف 28/1/2020،  م�سمون خّطته لل�سالم يف املنطقة، حتت 

عنوان »ال�سالم من اأجل االزدهار: روؤية لتح�سني حياة ال�سعبني الفل�سطيني 

واالإ�رصائيلي«. وقد توجت اخلّطة »جهد«ثالثة اأعوام من م�سارين متوازيني 

وملف  الفل�سطينية  الق�سية  مع  االأمريكي  التعاطي  م�ستوى  على  برزا 

ترامب  �سهر  كو�سرن  جاريد  يراأ�سه  فريٍق،  عمل  هو  االأول  »ال�سالم«: 

�سل�سلة  هو  واالآخر  اخلطة؛  و�سع  على  االأبي�ض،  البيت  م�ست�ساري  وكبري 

من القرارات التي اتخذها الرئي�ض االأمريكي منذ عام 2017، والتي ر�سم 

بالقد�ض  القرارات  هذه  ارتبطت  وقد  واجتاهاتها.  اخلطة  اأطر  خاللها  من 

تاأ�سي�سًا لتطبيق اخلطة  والالجئني واال�ستيطان واجلوالن املحتّل، يف ما بدا 

قبل الك�سف عنها.  

الرواية  وتبنت  االحتالل  كيان  تطّلعات  االأمريكية  اخلطة  خاطبت  لقد 

االإدارات  اتبعته  الذي  ال�سياق  عن  تخرج  مل  ذلك  يف  وهي  االإ�رصائيلية؛ 

االأمريكية ال�سابقة يف مقاربة الق�سية الفل�سطينية، لكنها كانت اأكرث فظاظة 

من �سابقاتها يف التعبري عن االنحياز اإىل االحتالل. وفيما ا�ستفادت اخلطة من 

تراجع املوقف العربي، فقد جاء الك�سف عنها يف  ظل ا�ستحقاقات �سيا�سية 

االحتالل،  حكومة  ورئي�ض  االأمريكي  الرئي�ض  من  كٌل  يواجهها  وقانونية 

لتخدم يف النهاية م�ساعي ت�سفية الق�سية الفل�سطينية، وتثبيت قواعد جديدة 

لل�رصاع يف املنطقة.   

الظروف التي اأُعِلنت فيها ال�صفقة

جاء الك�سف عن �سفقة القرن يف ظل الرتاجع امللحوظ يف »اأ�سهم«الق�سية 

اإىل  االجتاه  موؤ�رصات  وو�سوح  العربي،  »�سوق«االهتمام  يف  الفل�سطينية 

ويف  االأمريكية.  االإرادة  وراء  االن�سياق  ودالالت  االحتالل،  مع  التطبيع 
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�سة بال�ساأن الفل�سطيني يف موؤ�س�سة القد�ض الدولية. ❋  باحثة لبنانية، متخ�سّ
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موازاة ذلك، واقع �سيا�سي متاأزم ت�سهده دولة االحتالل. ولي�ست مع�سلة انتخابات »الكني�ست«اإال 

قمة جبل اجلليد فيه، فيما ت�ستعد الواليات املتحدة الإجراء االنتخابات الرئا�سية يف ت�رصين ثاٍن/

نوفمرب من هذا العام.    

اأ - على امل�صتوى الفل�صطيني 

ال يزال امل�سهد الفل�سطيني حمكومًا باأزمة امل�رصوع الوطني، التي يغذيها االنق�سام والتداعيات 

واإمكانية  ا�ستمراره  وعوامل  االنق�سام  اأ�سباب  عن  النظر  وب�رصف   .2007 عام  منذ  عنه  الناجتة 

حتقيق امل�ساحلة وراأب ال�سدع بني حركتي فتح وحما�ض، فاإنه من املمكن القول اإنه �سكل خلاًل 

بني  العالقة  م�ستوى  على  لي�ض  الفل�سطينية،  ال�ساحة  على  �سعف  وعامل  ال�سيا�سي  امل�سهد  يف 

االأطراف الفل�سطينية وح�سب، بل على م�ستوى التعاطي مع االأطراف والتطورات خارج الدائرة 

الفل�سطينية اأي�سًا. 

اإعالن ترامب  2017، بعد  وعلى الرغم من وحدة املوقف الفل�سطيني الذي تبلور اآخر عام 

املحتلة،  املدينة  اإىل  بالده  �سفارة  نقل  وعزمه  االحتالل،  لدولة  عا�سمة  بالقد�ض  اإدارته  اعرتاف 

واملوؤ�رصات االإيجابية لهذا املوقف، فاإن االنق�سام كان اأقوى وعوامل تغذيته اأكرث ح�سوراً؛ فعادت 

وا�ستهدف  اآذار/مار�ض يف غزة  وقع يف  الذي  التفجري  مع   ،2018 عام  انتكا�سة  لت�سهد  االأمور 

موكب رئي�ض حكومة الوفاق الوطني رامي احلمد اهلل؛ وكان قرار املحكمة الد�ستورية القا�سي 

بحل املجل�ض الت�رصيعي، يف كانون اأول/دي�سمرب 2018، وقرار الرئي�ض الفل�سطيني حممود عبا�ض 

 ،2019 اآذار/مار�ض  ت�سكيل حكومة برئا�سة حممد ا�ستية، ع�سو اللجنة املركزية حلركة فتح، يف 

من العوامل التي اأدت اإىل تعميق االنق�سام وتعزيز مالمح االنف�سال ال�سيا�سي والقانوين بني ال�سفة 

 .
)1(

وغزة

ويف موازاة التباعد بني االأطراف الفل�سطينية الداخلية، حافظت ال�سلطة الفل�سطينية على نهج 

التقارب مع االحتالل عرب التم�سك بالتن�سيق االأمني الذي ولده اتفاق اأو�سلو عام 1993. وا�ستمر 

التن�سيق على الرغم من القرارات التي �سدرت عن املجل�سني الوطني واملركزي بوقفه، واإعالن 

الرئي�ض عبا�ض غري مرة عن قطع العالقات مع االحتالل ليتبني بعدها اأن التن�سيق م�ستمر ويف اأعلى 

للدرا�سات  الزيتونة  مركز   ،)2019 –  2018( الفل�سطيني  اال�سرتاتيجي  التقرير  ملخ�ض  )حمّرر(،  �سالح  حم�سن   -1
واال�ست�سارات، بريوت، 2020، �ض. 7 – 10. 
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 .
)2(

درجاته

ويف ال�سياق االأمريكي، اأعلنت ال�سلطة عن قطع عالقاتها مع االإدارة االأمريكية على اأثر اإعالن 

اأمنيني فل�سطينيني وم�سوؤولني  اللقاءات بني م�سوؤولني  ا�ستمرار  بالقد�ض، لكن مع  املتعلق  ترامب 

التلويح  رفيعني يف وكالة اال�ستخبارات املركزية )CIA(. وا�ستمر هذا التوا�سل على الرغم من 

بوقفه رداً على قرار اإغالق مكاتب منظمة التحرير الفل�سطينية بوا�سنطن يف اأيلول/�سبتمرب 2018؛ 

وهذا ما اأكده عبا�ض يف كلمته يف االجتماع الطارئ جلامعة الدول العربية على امل�ستوى الوزاري، 

  .
)3(

الذي ُعقد يف القاهرة يف 1/2/2020، على خلفية ك�سف ترامب عن �سفقة القرن

من  الرغم  وعلى  االحتالل،  اإىل  االأمريكي  واالنحياز  االإ�رصائيلي  التعنت  ا�ستمرار  ظل  ويف 

قرارات ترامب املتالحقة حول القد�ض واال�ستيطان والالجئني، والت�رصيبات التي �سبقت الك�سف 

الر�سمي عن �سفقة القرن، مل تخرج القيادة الفل�سطينية با�سرتاتيجية وا�سحة للت�سدي واملواجهة، 

انق�سا�ض  التن�سيق من  يعنيه هذا  اأبيب«ووا�سنطن، مع ما  التن�سيق االأمني مع »تل  اإىل  بل ركنت 

التم�سك  اإعالن  اإىل ح�رص خياراتها يف  اإ�سافة  االإرهاب«؛  املقاومة حتت عنوان »مكافحة  على 

، واإن كان الف�سل هو ال�سمة االأبرز التي حكمت م�سار الت�سوية على مدى �سنوات 
)4(

باملفاو�سات

عملت فيها دولة االحتالل على خلق وقائع على االأر�ض، ومن ثم ال�سعي اإىل تكري�سها على اأنها 

اأن عبا�ض عاد  اأو عك�سها، والالفت  اإمكانية الرجوع عنها  اأمريكية، بزعم عدم  حقائق، برعاية 

ليوؤكد التم�سك باملفاو�سات حتى بعد اإعالن ترامب عن خطته، يف كلمته يف جمل�ض االأمن يف 

.
)5(

 11/2/2020

ب - على امل�صتوى العربي 

بالربيع  ُعرف  ما  انطالق  بعد  تفاقمت  والت�رصذم،  ال�سعف  من  حالة  املنطقة  على  �سيطرت 

العربي؛ وانخرطت االأطراف املختلفة يف حروب اأخذت اأبعاداً طائفية اأ�سهمت يف تاآكل االهتمام 

 .2020/2/5 بو�ست،  عربي  موقع  “اإ�رصائيل”؟  مع  االأمني  التن�سيق  وقف  عبا�ض  يتجّنب  ملاذا  عامر،  اأبو  عدنان   -2
https://bit.ly/2uY4ykd

ا ورقة حقائق �سادرة عن موقع ميدل اإي�ست مونيتور: وانظر حول التن�سيق االأمني اأي�سً

 Jessica Purkiss and Ahmad Nafi، Palestinian Security Cooperation with Israel،
Middle East Monitor، October 2015. https://bit.ly/37NPpiK

https://bit.ly/2vYC6hT.1/2/2020 ،3- موقع اجلزيرة نت

https://bit.ly/2PgrYrG.21/9/2018 ،48 4- موقع عرب
http://v.aa.com.tr/1568163 .29/8/2019 ،وكالة االأنا�سول

https://bit.ly/37RmHgC .11/2/2020 ،5- وكالة االأنباء واملعلومات الفل�سطينية
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االعتدال  بدول  ُتعرف  ما  وباتت   .
)6(

الفل�سطينية والق�سية  االإ�رصائيلي  العربي  بال�رصاع  الر�سمي 

العربي اأكرث ان�سجامًا مع ال�سيا�سات االأمريكية يف املنطقة التي جاهر ترامب غري مّرة باأنها قائمة 

؛ وبات ا�سرت�ساء االإدارة االأمريكية ُمقدمًا على ما �سواه، ال �سّيما من 
)7(

على »املال مقابل االأمن«

قبل دول اخلليج العربية. لكن ثمة ما يلقي بع�ض ال�سبابية على هذا املوقف، والتي ميكن ا�ست�سفافها 

يف التناق�ض بني الت�رصيحات التي توؤكد حمورية الق�سية الفل�سطينية وتطور العالقات على االأر�ض 

مبا ي�سي باالبتعاد عنها؛ ومرد ذلك اأن االأنظمة العربية ال تزال م�سطّرة اإىل احلفاظ على احلد االأدنى 

من املوقف الر�سمي حيال الق�سية، بلحاظ اأهميتها  ل�سمان �رصعيتها يف ال�سارع العربي. 

مع  التطبيع  بعيداً يف  �سوطًا  قطعت  اأنها  تراجعها حد  تطورت يف  العربية  البيئة  فاإن  كذلك، 

القليلة  القادمة. فاالأعوام  اإىل تعزيزه وت�سارعه يف املرحلة  االحتالل مع موؤ�رصات مفادها االجتاه 

املا�سية �سهدت تطوراً كبرياً على م�ستوى عالقة عدد من الدول العربية بدولة االحتالل، من النقل 

اإىل اتفاقيات الغاز واملياه، وموؤترات االأمن والت�سامح الديني، والتكنولوجيا وغريها. 

وفيما تكررت ت�رصيحات رئي�ض حكومة االحتالل حول التقارب غري امل�سبوق مع الدول 

�سفقة  لطرح  مالئمة  اأر�سية  لتوفري  التطبيع  اإىل  العربي  االجتاه  ترامب  اإدارة  دعمت  العربية، 

عرب  وذلك  لديها،  اأولوية  الفل�سطينية  الق�سية  لي�ست  بيئة  تعزيز  على  وحر�ست  ؛ 
)8(

القرن

املقاطعة  م�سار  ف�سل  على  اخلليجي،  التعاون  جمل�ض  دول  �سيما  ال  العربية،  الدول  ت�سجيع 

اإىل »امل�سالح امل�سرتكة«بني اجلانبني،  الفل�سطينية وا�ستناداً  الق�سية  العربية لدولة االحتالل عن 

 .
)9(

العالقات تطبيع  مو�سوع  يف  تنازل  باجتاه  لل�سغط  االإيراين«،  »اخلطر  مواجهة  �سّيما  ال 

وار�سو  موؤتر  امل�ساركة يف  جتلياتها  من  كانت  عربية،  ا�ستجابة  االأمريكية  ال�سيا�سة  لقيت  وقد 

ترجمة  لي�سكل  وبقيادتها،  املتحدة  الواليات  من  بدعوة   2019/2/14  -  13 يف  ُعقد  الذي 

لروؤية وا�سنطن حول �رصروة تطبيع العالقات العربية االإ�رصائيلية، حتت عنوان مناق�سة ق�سايا االأمن 

واالإمارات  ال�سعودية  من  كٌل  هي  �ساركت  التي  العربية  والدول   .
)10(

االإيراين واخلطر  االإقليمي 

القومي  االأمن  اأبحاث  ال�سادر عن مركز  ال�سنوي  اال�سرتاتيجي  التقرير  يف  االإقليمي  بالنظام  املتعلق  الف�سل  انظر   -6
https://bit.ly/38LMXdI  :2020 االإ�رصائيلي 2020-2019، كانون ثاٍن/يناير

https://arb.im/1057758 .19/12/2017 ،21 7- موقع عربي

8- يو�سف ن�رص اهلل، �سفقة القرن: �سدام امل�سالح وماآالت االإخفاق، ف�سلية باحث، العدد 63، �سيف 2018، �ض. 
 .13

9- Gerald M. Feierstein، Trump’s Middle East Policy at One Year، Middle East 
Institute، March 2018. https://bit.ly/2vUa2fJ

10- موؤتر وار�سو: دالالت املكان واالأهداف واخللفّيات، املركز العربي لالأبحاث ودرا�سة ال�سيا�سات، 18/2/2019. 
https://bit.ly/2PhBx9T
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العربية، والبحرين واليمن،  واجلزائر، والكويت وم�رص واالأردن، و�سلطنة ُعمان التي التقى وزير 

  .
)11(

خارجيتها برئي�ض حكومة االحتالل على هام�ض املوؤتر

وا�ستمرت حالة الرتّدي العربي يف التعاطي مع الق�سية الفل�سطينية، على الرغم من الت�رصيبات 

املتعلقة مب�سمون خطة ترامب؛ ومل يقت�رص االأمر على غياب ا�سرتاتيجية للت�سّدي للخطة، بل اإن 

عدداً من الدول العربية �ساركت يف تهيئة االأر�سية الالزمة لطرح اخلّطة، كما تبني يف م�ساركة 

التي �ساركت هي:  2019/6/26؛ والدول   - 25 �سبع دول يف ور�سة املنامة االقت�سادية يومي 

ال�سعودية واالإمارات وقطر واالأردن وم�رص واملغرب اإىل جانب البحرين.  

ج - على امل�صتوى الإ�صرائيلي 

يواجه كيان االحتالل اأزمة �سيا�سية عميقة، لي�ض ف�سُل ت�سكيل احلكومة على اأثر جولتني من 

. وقد طغى على امل�سهد 
)12(

انتخابات »الكني�ست« والذهاُب اإىل انتخابات ثالثة اإال اأحد جتلياتها

ال�سيا�سي االإ�رصائيلي حدثان مهمان هما: انتخابات »الكني�ست« وتداعياتها من جهة، وامللفات 

ال�سيا�سي، من  نتنياهو، مهددة م�ستقبله  بنيامني  التي الحقت رئي�ض حكومة االحتالل  القانونية 

جهة اأخرى.   

فقد �سهد عام 2019 انتخابات عامة يف 9ني�سان/اأبريل، ف�سل نتنياهو على اأثرها يف ت�سكيل 

لكن  17اأيلول/�سبتمرب،  يف  االنتخابات  »الكني�ست«واإعادة  حل  اإىل  اأدى  ما  ائتالفية،  حكومة 

بينها  من  االأ�سباب،  من  جلملة  حكومة،  بت�سكيل  ت�سمح  حا�سمة  نتائج  اإىل  توؤدي  اأن  دون  من 

االنق�سام ال�سيا�سي وال�رصاع الديني-العلماين. ومع ان�سداد االأفق، �سوت »الكني�ست« على حّل 

نف�سه وُحدد موعداً ثالثًا لالنتخابات يف 2/3/2020، يف ظل خماوف اإ�رصائيلية من اأن انتخابات 

التي  امل�سكلة  اإىل عمق  نظراً   ،)13(
احلكومة ت�سكيل  من  نتائج حا�سمة تكن  قد ال حتمل  االإعادة 

يواجهها النظام ال�سيا�سي مبا يوؤدي اإىل  اإفراز القوى ذاتها. 

اأظهر مقطع فيديو م�رّصب جلل�سة حوارية مغلقة على هام�ض موؤتر وار�سو �سارك فيها وزراء خارجية ال�سعودية   -11
يف  اخلطر  م�سدر  هي  اإيران  اأّن  الت�رصيحات  جملة  ومن  االحتالل؛  دولة  باجتاه  وا�سًحا  مياًل  والبحرين،  واالإمارات 

الدفاع عن  “اإ�رصائيل”لها حق  واأّن  االإ�رصائيلي،  الفل�سطيني -  ال�رصاع  اأهم من  االإيراين  التهديد  واأّن مواجهة  املنطقة، 

https://www.youtube.com/watch?v=A0tN72tfEXw :نف�سها عند مواجهة حتّديات

12- انظر الف�سل املتعلق بالتحديات التي يواجهها املجتمع االإ�رصائيلي يف يف التقرير اال�سرتاتيجي ال�سنوي ال�سادر عن 
https://bit.ly/2wDLrMF :2020 مركز اأبحاث االأمن القومي االإ�رصائيلي 2020-2019، كانون ثاٍن/يناير

اليوم”يف 14/2/2020، اأّن %40 من االإ�رصائيليني يعتقدون اأّن  “اإ�رصائيل  للراأي ن�رصته �سحيفة  ا�ستطالع  اأظهر   -13
ن�رصته  ا�ستطالع  اأظهر  كذلك،   .https://bit.ly/2VeGhRm :ثّمة احتمااًل كبرًيا الإعادة االنتخابات مّرة رابعة

ال�سحيفة يف 21/2/2010اأّن انتخابات اآذار/مار�ض لي�ست مرّجحة لتحّل االأزمة ال�سيا�سية:

https://bit.ly/2PkSFeN 
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تعاطي  على  بظاللها  نتنياهو  حماكمة  تطورات  األقت  ال�سيا�سي،  اجلمود  هذا  مع  وبالتوازي 

ال�سجن،  املحاكمة ودخول  التهرب من  اإنه كان حري�سًا على  اإذ  االنتخابات،  االأخري مع ملف 

. وقد علق 
)14(

وح�رصت م�ساكله القانونية عائقًا يف مفاو�ساته مع االأحزاب لتاأييد حكومة ي�سكلها

رئي�ض حزب »اإ�رصائيل بيتنا« اأفيغدور ليربمان على ذلك بالقول اإن نتنياهو »حول دولة اإ�رصائيل اإىل 

رهينة مل�سكلة �سخ�سية«. 

وقد وجه املّدعي العام االإ�رصائيلي اأفيخاي ماندلبليت اتهامات اإىل نتنياهو بالر�سوة واالحتيال 

بطلب  نتنياهو  وتقدم   .2019 ثاٍن/نوفمرب  ت�رصين  يف  منف�سلة،  ق�سايا  ثالث  يف  الثقة  وانتهاك 

للح�سول على ح�سانة »الكني�ست« يف 2020/1/1، قبل �ساعات من انتهاء املدة املتاحة لتقدمي 

لن يكون يف م�سلحته؛ وعلى  اأنه  له  تبني  بعدما   ،2020/1/28 لي�سحبه يف  لكنه عاد  الطلب؛ 

االأثر اأعلنت وزارة الق�ساء االإ�رصائيلية تقدمي الئحة اتهام �سّد نتنياهو يف املحكمة املركزية بالقد�ض 

 .
)15(

املحتلة، كل ذلك قبل �ساعات من  اإعالن ترامب عن بنود �سفقة القرن

على امل�صتوى الأمريكي

لقد ف�سلت االإدارات االأمريكية املتعاقبة يف حل ال�رصاع العربي االإ�رصائيلي، فيما اأوكل الرئي�ض 

االأمريكي دونالد ترامب االهتمام بال�رصاع اإىل عدد من املوظفني الذين يتبّنون الرواية االإ�رصائيلية 

ويدعمون اال�ستيطان. وعلى الرغم من اأن االإدارات ال�سابقة مل تخِف انحيازها اإىل دولة االحتالل 

الفل�سطينية والعربية  امل�سلحة  ُمقدمًا على  الفل�سطينيني، وكان دعمها لالإ�رصائيليني  على ح�ساب 

عمومًا، يف االأمن وال�سيا�سة على حد �سواء، فاإن االنحياز الذي اأبدته اإدارة ترامب حيال االحتالل 

 .
)16(

كان اأو�سح واأكرث فجاجة

يف  فوزه  اأثر  على  جورنال،  �سرتيت  وول  �سحيفة  معه  اأجرتها  مقابلة  يف  ترامب  وتعهد  

�سيا�سته  جدول  راأ�ض  على  الفل�سطيني  االإ�رصائيلي  ال�رصاع  بو�سع  االأمريكية،  الرئا�سة  انتخابات 

نهائي«بني  »اتفاق  اإجناز  على  �سفقات  كرجل  وبالعمل  ر�سميًا،  من�سبه  ا�ستالم  بعد  اخلارجية 

. و�سكل ترامب الفريق الذي �سي�سنع 
)17(

الطرفني يف ال�رصاع الذي مل يتمكن اأحد قبله من اإنهائه

املتحدة يف دولة االحتالل،  الواليات  �سفري  فريدمان  ديفيد  ف�سم كاًل من  املنطقة،  »ال�سالم«يف 

14- حم�سن �سالح، االنتخابات واأزمة املنظومة ال�ّسيا�سية االإ�رصائيلية، TRTعربي، 2019/11/29.
https://bit.ly/2VfaHmO 

https://bit.ly/2ulsjlH .28/1/2020 ،15- موقع �سحيفة الغارديان

16-Aaron David Miller:  Middle East Peace Plan is Donald Trump’s Ultimate Deal 
Fantasy، CNN، 29/1/2020. https://cnn.it/37IXXr2

https://on.wsj.com/2HOsFEK .11/11/2016 ،17- وول �سرتيت جورنال
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وجاي�سون غرينبالت، الذي كان حمامي ترامب وم�ست�ساره القانوين قبل اأن يعينه موفداً خا�سًا اإىل 

؛ وقاد الفريق جاريد كو�سرن، �سهر الرئي�ض االأمريكي وكبري م�ست�ساري البيت االأبي�ض؛ 
)18(

املنطقة

هو  االإدارة،  يف  تعيينهم  قبل  ال�سيا�سية  خربتهم  انعدام  اإىل  اإ�سافة  الثالثة،  بني  امل�سرتك  والقا�سم 

اأنهم يهود اأرثوذك�سيون وداعمون لال�ستيطان. فكو�سرن كان يرتاأ�ض موؤ�س�سة تابعة لعائلته قدمت 

تربعات خريية للم�ستوطنات االإ�رصائيلية يف ال�سفة الغربية، فيما كان فريدمان على راأ�ض جمموعة 

 .
)19(

اإيل« بيت  ملوؤ�س�سات  االأمريكيني  االأ�سدقاء  اإيل«، وهي »جمموعة  »بيت  م�ستوطنة  مل�ساندة 

دولة  يف  درا�سته  اأثناء  يف  املحتلة  ال�سفة  يف  اإ�رصائيلية  مل�ستوطنة  حار�سًا  فعمل  غرينبالت،  اأما 

.
)20(

االحتالل

وكان االإيفاجنيليون حا�رصين على خط ال�سيا�سة اخلارجية لوا�سنطن، ال �سيما يف ما يتعلق بدولة 

االحتالل. وقد �ساركوا يف بع�ض االجتماعات املتعلقة بخّطة »ال�سالم«، ومن �سمنها اجتماع يف 

االجتماع، اإن »البيت  يف  �ساركت  التي  وايت،  بوال  وقالت  اإليه.  ترامب  دعاهم   7/3/2019
اأن ي�سمع من الزعماء امل�سيحيني مبا�رصة؛ ويف هذه احلالة فقد دعا زعماء لهم باع  اأراد  االأبي�ض 

طويل يف ما يتعلق باإ�رصائيل، واأراد البيت االأبي�ض اال�ستماع اإليهم للتاأكد من فهم روؤيتهم وموقفهم 

. ومل يكن مايك بن�ض، نائب الرئي�ض االأمريكي، ووزير اخلارجية مايك 
)21(

حول احتمالية ال�سالم«

خلفيتهما  مع  ان�سجامًا  االحتالل،  بدولة  املتعلقة  ترامب  قرارات  يف  التاأثري  عن  بعيدين  بومبيو 

  .
)22(

االإيفاجنيلية وما تعنيه من قناعة بعودة امل�سيح لي�ستعيد »اأر�ض اإ�رصائيل«

وقد اتخذ ترامب، منذ عام 2017، جملة من القرارات التي �سكلت دفعة على ح�ساب خطته 

اأول/ كانون  االحتالل يف  لدولة  عا�سمة  بالقد�ض  االعرتاف  القرارات  اأبرز هذه  ومن  لل�سالم. 

واالعرتاف   ،2018 اأيار/مايو  يف  املحتلة  املدينة  اإىل  االأمريكية  ال�سفارة  ونقل   ،2017 دي�سمرب 

اأول/دي�سمرب من  2019 واالإعالن يف كانون  اآذار/مار�ض  االإ�رصائيلية على اجلوالن يف  بال�سيادة 

العام ذاته اأن اال�ستيطان يف ال�سفة الغربية لي�ض خمالفًا للقانون الدويل. 

18- اأعلن غرينبالت ا�ستقالته من مهّماته يف فريق كو�سرن يف اأيلول/�سبتمرب 2019، وخلفه اآبي بريكوفيت�ض. 

https://wapo.st/39ZSY6V .2016/12/5 ،19- وا�سنطن بو�ست

https://bit.ly/3c0Wxvt .2016/4/18 ،20- هاآرت�ض

21- Emily McFarlan Miller، How the White House is Courting Evangelicans on 
its Israeli-Palestinian Peace Plan، National Catholic Reporter، 29/3/2019. https://

bit.ly/2ulTJIh

22- Candida Moss، Why Evangelicans Love Israel? Daily Beast، 19/5/2018.

 https://bit.ly/2T5UMEt
تقول كانديدا مو�ض، وهياأ�ستاذة الالهوت يف جامعة برمنغهام، اإّن املُب�رّصين االإيفاجنيليني قد يختلفون يف تفا�سيل اأحداث 

نهاية العامل، اإال اأنهم يت�ساركون عموًما الراأي القائل باأّن عودة املخّل�ض �ستكون بعد بناء املعبد اليهودي يف القد�ض.
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االأول  بارزين:  ا�ستحقاقني  2020 حمل  فاإن عام  الداخلية،  اال�ستحقاقات  اأما على م�ستوى 

الكونغر�ض؛  عمل  وعرقلة  ال�سلطة  ا�ستخدام  باإ�ساءة  تهم  خلفية  على  ترامب  عزل  معركة  هو 

واأحال جمل�ض النّواب، يف 2020/1/15، القرار االتهامي اإىل جمل�ض ال�سيوخ الذي براأ ترامب يف 

2020/2/5، يف جل�سة عقدت بعد يوم من اإلقائه خطاب حالة االحتاد ال�سنوي اأمام الكونغر�ض. 
اأما اال�ستحقاق االآخر، فهو االنتخابات الرئا�سية املحددة يف 2020/11/3، التي انطلق قطارها 

عمليًا يف ظل م�ساعي ترامب اإىل الفوز بوالية ثانية.  

يف توقيت الإعالن عن �صفقة القرن ودوافعه 

اأ�سابيع من  �ستة  قبل حوايل  لل�سالم  بنود خّطته  ترامب عن  االأمريكي دونالد  الرئي�ض  ك�سف 

موعد انتخابات »الكني�ست«، وذلك بعد لقائه كاًل من رئي�ض حكومة االحتالل بنيامني نتنياهو 

ترامب  وقد حر�ض  اأبي�ض«.  »اأزرق  يتزعم حزب  الذي  غانت�ض،  بني  االنتخابات  ومناف�سه يف 

على اللقاء بكال املر�سحني حتى ال يبدو لقاوؤه باأحدهما دعمًا له على ح�ساب االآخر، وتدخاًل يف 

االنتخابات الت�رصيعية االإ�رصائيلية، وهي تهمة تالحق االإدارة االأمريكية يف غري بلٍد حول العامل. 

وجاء الك�سف عن بنود اخلطة قبل انتخابات اآذار/مار�ض 2020، على الرغم من اأن فريق ترامب، 

به  ما �رصح  االنتخابات؛ وهذا  بعد  اخلطة  بالك�سف عن  يتم�سك  كان  املا�سي،  العام  تبني  كما 

لكن   .
)24(

اآب/اأغ�سط�ض يف  غرينبالت  جاي�سون  وكذلك   ،
)23(

�سباط/فرباير يف  كو�سرن  جاريد 

اجلمود ال�سيا�سي الذي نتج عن ف�سل التو�سل اإىل اتفاق على ت�سكيل احلكومة بعد االنتخابات 

؛ فما الذي دفع اإىل الك�سف عنها يف هذا التوقيت؟
)25(

اأدى اإىل تاأجيل طرح اخلطة

كل  يف  واالنتخابية  ال�سيا�سية  بالظروف  القرن  �سفقة  عن  الك�سف  توقيت  ربط  املمكن  من 

باأزمة  املرتبطة  االإ�رصائيلي، حت�رص حالة اجلمود  امل�ستوى  املتحدة. فعلى  من »اإ�رصائيل«والواليات 

النظام ال�سيا�سي وعدم و�سوح ما �ستوؤول اإليه االنتخابات، واخلوف من تكرار �سيناريو اجلولتني 

ال�سابقتني، �سمن اأبرز العوامل التي حددت توقيت الك�سف عن ال�سفقة، اإذ اإن االنتظار اإىل ما 

قد  ما  االأمريكية، وهو  االنتخابات  اقرتاب موعد  �سيما مع  باملخاطر، ال  �سيكون حمفوفًا  بعدها 

يوؤدي اإىل تاأجيل طرح اخلطة اإىل اأجٍل غري م�سمى.    

اأما على امل�ستوى االأمريكي، وبالنظر اإىل اال�ستحقاقات الداخلية، ميكن القول اإن التوقيت جاء 

مدفوعًا بحاجة ترامب اإىل »اإجناز«ميكن اأن ي�ستثمره يف غري حمطة: ففي معركة العزل كان يحتاج 

https://bit.ly/2HNYcq4 .14/2/2019 ،23- اأ�سو�سيتيد بر�ض

https://bit.ly/37R4Cj1 .28/8/2019 ،24- الغارديان

25- CNBC، 1/10/2019. https://cnb.cx/2SRWgmV
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اإىل تقدمي حدث مهم ُيحدث �سجة تتفوق على احلديث يف اإجراءات حماكمته؛ ويف خطاب حالة 

االحتاد الذي األقاه يف الكونغر�ض يف 2020/2/4، كان ترامب يحتاج اإىل اإجناز مهم متعلق بدولة 

االحتالل، ليوؤكد اأنه اأوفى بوعوده حيالها؛ وقد اأ�سار فعاًل يف خطابه اإىل االأمر بالقول: »ك�سفُت 

االأ�سبوع املا�سي عن خطة غري م�سبوقة لل�سالم بني اإ�رصائيل والفل�سطينيني. ومع االلتفات اإىل اأن 

اإىل  اال�ستقرار  جنلب  لكي  ومبدعني  م�سممني  نكون  اأن  علينا  ف�سلت،  ال�سابقة  املحاوالت  كّل 

.
)26(

املنطقة، ونعطي املاليني من ال�سباب الفر�سة لتحقيق م�ستقبل اأف�سل«

القاعدة االنتخابية، ال  الرئا�سية يقت�سي خماطبة  ا�ستحقاق االنتخابات  فاإن  عالوة على ذلك، 

�سيما االإيفاجنيليني، عرب هذا االإجناز الفريد الذي مل يتمكن اأي رئي�ض قبل ترامب من تقدميه؛ ومع 

و�سع اخلطة على الطاولة ت�سبح احلاجة ما�سة اإىل اإعادة انتخاب �ساحبها كي يعمل على تنفيذها. 

وبالفعل، فقد حذر جاي�سون غرينبالت من اأن اخلطة �ستكون يف خطر، ولن تطّبق يف حال خ�رص 

  .
)27(

ترامب االنتخابات يف ت�رصين ثان/نوفمرب مل�سلحة مر�سح دميقراطي

ما الأهداف التي  ت�صعى �صفقة القرن اإىل حتقيقها؟

»ال�سالم من اأجل االزدهار: روؤية لتح�سني حياة ال�سعبني الفل�سطيني واالإ�رصائيلي«؛ هذا هو 

املا�سية. وت�سم  الثالث  ال�سنوات  التي عمل فريقه على و�سعها على مدى  عنوان خطة ترامب 

يف  مالحقه  مع  االأول  ويقع  اقت�ساديًا؛  واآخر  �سيا�سيًا  ق�سمًا  181�سفحة،  من  املكونة  اخلطة، 

 .
)28(

46�سفحة يف مقابل 127�سفحة للجانب االقت�سادي

ترف�ض  وهي  والفل�سطيني،  االإ�رصائيلي  اجلانبني  بني  للمفاو�سات  منطلقًا  لتكون  ُمعدة  اخلطة 

العودة اإىل حدود عام 1967، وال تانع االعرتاف بال�سيادة االإ�رصائيلية على حوايل 40 % من ال�سفة 

»اإ�رصائيل«بالقد�ض  حتتفظ  اخلطة،  ومبوجب  االأردن.  وغور  امل�ستوطنات  ت�سمل  املحتلة،  الغربية 

اأن تبقى غري مق�سمة، فيما يكون على الفل�سطينيني البحث عن »قد�ض« لهم  عا�سمة لها، على 

فل�سطينية،  دولة  قيام  املتحدة  الواليات  تدعم  وحتى  العازل.  اجلدار  خارج  الواقعة  االأحياء  يف 

االإرهاب،  اأ�سكال  كل  ورف�ض  يهودية،  »اإ�رصائيل«دولة  بـ  االعرتاف  الفل�سطينيني  على  يكون 

ما  ويف  »اإ�رصائيل«واملنطقة؛  لـ  احليوية  االأمنية  احلاجات  ُتلّبي  خا�سة  ترتيبات  باتخاذ  وال�سماح 

يتعلق بالالجئني، ت�سقط اخلطة حق العودة للفل�سطينيني اإىل االأرا�سي التي هجرتهم »اإ�رصائيل«منها 

وتتطلب »تطبيق حل عادل لالجئني اليهود الذين ُطردوا من االأرا�سي العربية بعد مدة وجيزة من 

https://bit.ly/2SOSSZQ .4/2/2020 ،26- خطاب حالة االحتاد، موقع البيت االأبي�ض

http://ch7.io/cbdnp$Fw .29/1/2020 ،27- عروت�ض �سيفع

28- اخلطة من�سورة على موقع البيت االأبي�ض:
/https://www.whitehouse.gov/peacetoprosperity 
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قيام دولة اإ�رصائيل«.  

وعلى امل�ستوى االقت�سادي، تِعد اخلّطة مبليون فر�سة عمل جديدة �ستخلق للفل�سطينيني يف حال 

اإىل الن�سف، ما �سيوؤدي اإىل رفع الناجت القومي االإجمايل  قبولهم بتنفيذها، وخف�ض معدل الفقر 

لالقت�ساد الفل�سطيني، مع توفري 50 مليار دوالر لالإنفاق يف م�رصوعات للبنية التحتية، واال�ستثمار 

على مدى 10�سنوات لكٍل من الدولة الفل�سطينية وجريانها: االأردن وم�رص ولبنان؛ وهذا التعويل 

على االقت�ساد يف حتقيق ال�سالم ياأتي يف اإطار القناعة االأمريكية بجدوى »ال�سالم االقت�سادي«يف 

اإنهاء ال�رصاع، مبا يوؤكد الرف�ض االأمريكي لالعرتاف اأن �سبب ال�رصاع هو االحتالل ولي�ض الفقر 

اأو غياب التنمية.    

وعود  مقابل  عنه  التخّلي  اأ�سحابه  على  عقار  اأنها  على  فل�سطني  مع  القرن  �سفقة  تتعامل 

عت لرُتف�ض من الفل�سطينيني؛ فهي �رصعت الوقائع  اأنها و�سِ برفاٍه اقت�سادي. وُتظهر بنود اخلطة 

اأن يكون  اأمراً واقعًا، من دون  اإىل تكري�سها  اأوجدتها دولة االحتالل على االأر�ض وتتطلع  التي 

اأو ورقة احلقائق التي ن�رصها البيت  للفل�سطينيني وحقوقهم اأي ح�سور فيها. وال ُتخفي اخلطة، 

يتعلق  تتبناها اخلطة يف ما  التي  اأن »الروؤية  اإىل  اإذ ت�سري  28/1/2010، هذا االجتاه،  االأبي�ض يف 

. ووفق 
)29(

باأمن اإ�رصائيل تاأخذ باحل�سبان احلقائق على االأر�ض وحتمي اأمن اإ�رصائيل ب�سكل كامل«

مركز اأبحاث االأمن القومي االإ�رصائيلي، فاإن اخلطة ال ت�سمح باإقامة دولة فل�سطينية قابلة للحياة، 

بل اإنها �ستق�ّسم الكيان الفل�سطيني اإىل �ستة كانتونات معزولة ت�سيطر »اإ�رصائيل«على نقاط الدخول 

.
)30(

وحركة املرور وحواجزه احلدودية

عت بنودها من دون الت�ساور مع اأ�سحاب العالقة،  فما االأهداف التي ميكن اأن حتملها خطة و�سِ

وال توحي باأٍي من عالمات املقبولية لدى الطرف الفل�سطيني؟ 

تبدو اخلطة وقد �سيغت خلدمة »اإ�رصائيل«، وميكن اأن ُتعّد تاأ�سي�سًا ملرحلة قوامها تر�سيخ دولة 

اإىل �رصيك »ي�ساعد على  االحتالل يف املنطقة عرب دجمها فيها، وحتويلها من كيان غريب طارئ 

مواجهة التحديات االقت�سادية«، على قاعدة العداء �سد اإيران الذي بات ي�ساركها فيه عدد من 

دول املنطقة. ومن هذا املنطلق، ت�سجع على حتالفات اإقليمية بني دولة االحتالل والدول العربية 

توؤ�س�ض  فاإن اخلطة  االأرا�سي،  اأمام »اإ�رصائيل«ل�سم  املجال  فتح  الروؤية ذاتها. ومع  ت�ساركها  التي 

كذلك لتهجري الفل�سطينيني من اأر�سهم، اإذ اإن دولة االحتالل ال تريد االأر�ض وح�سب، بل تريد 

االأر�ض خالية من ال�سكان. 

29- ورقة حقائق بعنوان “روؤية ترامب لل�سالم واالزدهار وم�ستقبل اأكرث اإ�رصاًقا الإ�رصائيل وال�سعب الفل�سطيني”، موقع 
https://bit.ly/2VeDQOY .2020/1/28 ،البيت االأبي�ض

القومي املنعقد يف -28 اأبحاث االأمن  الـ13ملركز  ال�سنوي  افتتاح املوؤتر الدويل  التي ُطرحت يف  اأبرز االأفكار   -30
https://bit.ly/2SNei9P .6/2/2020 ،2020/1/30
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كقوة  دورها  واإىل  املنطقة،  اإىل  املتحدة  الواليات  روؤية  عن  واأهدافها  اخلطة  ف�سل  ميكن  وال 

ا�ستعمارية تعيد ر�سم اخلرائط وحتديد االأدوار وتاأطري العالقات، ما يجعلها تنطلق من حاجتها اإىل 

اإعادة ت�سكيل الدور االإ�رصائيلي، مبا يتكامل مع الدور الذي ميكن اأن تلعبه الدول العربية املتعاونة، 

لو�سع حدٍ للقوى التي تعار�ض الهيمنة االأمريكية وتخالفها. 

خال�صة 

واالنتخابية،  ال�سيا�سية  امل�سالح  من  بجملة  مدفوعًا  لل�سالم  ترامب عن خطته  دونالد  ك�سف 

م�ستفيداً يف الوقت ذاته من تراجع االهتمام العربي بالق�سية الفل�سطينية واجتاه عدد من االأنظمة 

العربية اإىل تطبيع العالقات مع االحتالل، وغياب ا�سرتاتيجية فل�سطينية اأو عربية للمواجهة. وقد 

و�سعت اخلطة اأمن دولة االحتالل وم�سلحتها وروايتها فوق كل ما عداه، حتى ميكن اجلزم اأن 

جزء  اأنها  »اإ�رصائيل«على  اخلطة  قّدمت  وفيما  اإليها.  ت�سعى  التي  االأهداف  بني  من  لي�ض  ال�سالم 

طبيعي من املنطقة، فقد جعلت من اإيران عدواً ال بد من مواجهته؛ عالوة على نزع �سالح ف�سائل 

املقاومة كافة، حتت ُم�سّمى  الق�ساء على االإرهاب. وال يغرّي توقيت طرح اخلّطة، واالإدارة التي 

ُقدمت يف ظّلها، واالأو�ساع ال�سيا�سية التي تر بها املنطقة، من واقع مفاده اأن �سفقة القرن هي 

حلقة يف م�سل�سل امل�ساعي االأمريكية اإىل خلق »�رصق اأو�سط جديد«يتبلور وفق م�سالح وا�سنطن، 

وروؤيتها، واأهدافها، ومقت�سيات هيمنتها على املنطقة.    
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املقدمات القت�صادية ل�صفقة القرن.. 

اأو�صلو اأمنوذجًا!

فتحي كليب❋

توطئة

وممار�ساته،  ب�سيا�ساته  االإ�رصائيلي،  االحتالل  اأن  على  اثنان  يختلف  ال 

الفل�سطيني من معاناة على  ال�سعب  يعي�سه  ما  الرئي�سي يف كل  ال�سبب  هو 

خمتلف االأ�سعده ال�سيا�سية واالقت�سادية. اإاّل اأن اخلطة االقت�سادية االأمريكية 

املنامة  االأمريكي غاريد كو�سنري يف »ور�سه  الرئي�ض  التي عر�سها م�ست�سار 

وانطلقت  الواقع،  هذا  جتاهلت  االقت�سادية« )26-25 حزيران 2019(، 

الهواء  معّلقة يف  وتطّلعات  بطرح طموحات  مكتفية  �سفرية،  فر�سية  من 

دون ربطها بالقدرة على اإمكانية تطبيقها واقعًا على االأر�ض..

يف ال�سكل اختارت االإدارة االأمريكية عنوانًا براقًا وجاذبًا ملوؤترها »�سالم 

اأن  يفرت�ض  اإنه  اإذ  وازدهار«. وهو عنوان يحمل م�سمونًا خمادعًا وكاذبًا، 

ال�سالم يف �سّقه ال�سيا�سي ميكن اأن يتحقق اإذا ما مّت اإجناز البعد االقت�سادي الذي 

والف�ساد  التخّلف  املنطقة من طور  اجلديدة« وبقية دول  �سينقل »فل�سطني 

والدكتاتورية اإىل طور احلداثة والرفاه االجتماعي واالزدهار االقت�سادي. 

اأما يف امل�سمون، فاإن ما اأعلنته وفعلته االإدارة االأمريكية كان ابتزازاً �سيا�سيًا 

مك�سوفًا، وفقا ملا اعلنه الرئي�ض االأمريكي �رصاحة ع�سّية االعرتاف بالقد�ض 

عا�سمة للمحتل االإ�رصائيلي: »ندفع للفل�سطينيني مئات ماليني الدوالرات 

�سيا�سية  اأثمان  هو  املطلوب  اإن  اإذ  احرتام«؛  اأو  تقدير  اأي  نلقى  وال  �سنويًا 

مقابل جرعات املعونات االقت�سادية التي تقدمها الواليات املتحدة.

امل�سارات  املتحدة  الواليات  فيها  تربط  التي  االأوىل  املّرة  لي�ست  وهذه 

ال�سيا�سية واالقت�سادية بع�سها ببع�ض وت�سرتط باأن تقّدم امل�سار االأول يكون 

وتوؤّكده  عليه  تدلّل  ما  هذا  الثاين.  امل�سار  املحّققة يف  بالنجاحات  مرهون 
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❋ باحث فل�سطيني، ع�سو املكتب ال�سيا�سي يف اجلبهـة الدميقراطية لتحرير فل�سطني.
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جتربة اأكرث من ربع قرن من الت�سوية ال�سيا�سية بني »اإ�رصائيل« ومنظمة التحرير الفل�سطينية. بل ميكن 

الفل�سطينية  لل�سلطة  اقت�ساديًا  اخلا�سعة  املناطق  يف  االقت�سادية  العملية  تفا�سيل  جميع  اإن  القول 

كانت تتم باإ�رصاف مبا�رص من الوكالة االأمريكية للتنمية الدولية )USAID(، وهي الذراع املايل 

الذي تار�ض من خاللها وزارة اخلارجية االأمريكية �سغوطها على العديد من دول العامل، ومنها 

ال�سلطة الفل�سطينية.

منوذج اأو�صلو القت�صادي والف�صل الذريع

اجلانب  االقت�سادية«، حول  املنامة  اأثناء وبعد »ور�سة  االأمريكي،  الرئي�ض  م�ست�سار  ما طرحه 

االقت�سادي من �سفقة ترامب – نتنياهو، بالربط بني ال�سيا�سة واالقت�ساد، �سبق الإدارات اأمريكية 

�سابقة اأن اّتبعته يف تقدميها للم�ساريع ال�سيا�سية. وبعودة ب�سيطة اإىل التاريخ، يتاأكد باأن هناك الكثري 

ذات  على  ت�سري  احلالية  االإدارة  اأن  توؤّكد  املتعاقبة  االأمريكية  االإدارات  �سيا�سات  ال�سوابق يف  من 

النهج، بالربط ما بني االقت�ساد وال�سيا�سة، وتقدمي االقت�ساد كر�سى لتحقيق نتائج �سيا�سية. ينطبق 

ا�سرتاتيجية »ال�سعداء والتع�ساء«،  تبنت  التي  اإدارة جيمي كارتر  الروؤ�ساء:  هذا االأمر على عهود 

اإدارة رونالد ريغان التي طرحت نظرية »نوعية احلياة« عرب تقدمي احللول االقت�سادية على احللول 

ال�سيا�سية؛ اأما اإدارتا جورج بو�ض االبن وباراك اأوباما، فقد ركزتا على اجلوانب االأمنية وفق نظرية 

»االأمن مقابل الغداء«.

وحاليّا، �سّكل هذا الربط الركيزة االأ�سا�ض التفاقية اأو�سلو التي قامت على هذه الفر�سية؛ فن�ّض 

امللحق الرابع منها على »تعاون اإقليمي ودعوات للمجتمع الدويل لتقدمي امل�ساعدات للفل�سطينيني 

واالأردن و»اإ�رصائيل« ولالإقليم ككل«. ولهذه الغاية، ُعقد اأول موؤتر للدول املانحة يف العا�سمة 

 42 اأو�سلو، ومب�ساركة  اتفاقية  اأيام فقط على توقيع  اأي بعد  االأمريكية، يف ت�رصين االأول 1993، 

دولة وجهة مانحة. وكان هدف املوؤتر، وفقًا لوثائقه، ح�سد امل�ساعدات لعملية ال�سالم وو�سع 

اآلية لتن�سيق امل�ساعدات املالية والفنية لل�سلطة الفل�سطينية، لتمكينها من اإدارة املناطق الفل�سطينية 

اإليها. وتعّهد امل�ساركون يف املوؤتر حينها بتقدمي 2.4 مليارات دوالر للفل�سطينيني  التي �ستوؤول 

15 دولة  تاأ�سي�ض جمموعة دولية من  1998(، متّفقني على  اأعوام )1993 -  على مدار خم�سة 

وموؤ�س�سة مالية تراأ�ستها الرنويج، وكانت وظيفتها تن�سيق امل�ساعدات التنموية الدولية املقّدمة اإىل 

ال�سعب الفل�سطيني.

عملت الواليات املتحدة و�سجعت الدول الكربى واملوؤ�س�سات الدولية على تقدمي امل�ساعدات 

ِقبل  من  اأُعّدت  طموحة  خلّطة  �سعاراً  كان  الذي  ال�سالم«،  يف  »اال�ستثمار  �سعار  حتت  لل�سطة 

الرئي�سية  اإىل االحتياجات  املانحة  الدول  االإنفاق وتوجيه  اأوجه  الدويل، ووظيفتها حتديد  البنك 

على  املالية  والهبات  امل�ساعدات  فاأغدقت  الفل�سطيني؛  لل�سعب  املختلفة  االقت�سادية  للقطاعات 
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املناطق اخلا�سعة لل�سلطة الفل�سطينية ب�سكل �سخي؛ وخالل ثمانية ع�رص �سنة )1993 - 2011(، 

ة  قّدمت الدول املانحة ملناطق ال�سلطة الفل�سطينية نحو )23( مليار دوالر، ما جعل فل�سطينيي ال�سّفّ

الغربية وقطاع غزه من اأكرث ال�سعوب تلقيًا للم�ساعدات االقت�سادية يف العامل من حيث ن�سيب 

الفرد )360 دوالًرا للفرد �سنويًا كمعدل و�سطي(..

لالأرا�سي  قّدمت  املانحة  الدول  فاإن  الدولية،  والتنمية  االقت�سادي  التعاون  ملنظمة  ووفقًا 

2016(. هذا الرقم  الفل�سطينية املحتلة نحو )35( مليار دوالر يف الفرتة بني عامي )1993 - 

بكدار،   – واالإعمار  للتنمية  الفل�سطيني  االقت�سادي  املجل�ض  اأوردها  التي  املعطيات  مع  يتقاطع 

الذي اأ�سار اإىل اأن اإجمايل املنح وامل�ساعدات اخلارجية املوّجهة لفل�سطني، بلغ 35.4 مليار دوالر 

خالل اأعوام 1994 - 2017، وهي ت�سمل خمتلف امل�ساعدات �سواء تلك املتعلقة باملوازنة العامة 

اأو امل�ساعدات.

زادت  بل  للفل�سطينيني،  االقت�سادي  الواقع  يتح�سن  مل  ال�سخمة،  االأرقام  هذه  رغم  لكن، 

تقّدمه لهم  يعتمدون يف معي�ستهم على ما  �سوءاً، واأ�سبحوا  اأو�ساعهم االقت�سادية واالجتماعية 

ار  التّجّ من  �رصيبة  كعائدات  »اإ�رصائيل«  ت�ستقطعها  التي  املقا�سة  اأموال  وعلى  املانحة،  الدول 

وزيادة  العام  الدين  ن�سب  ارتفاع  اإىل  اإ�سافة  هذا  الفل�سطينية..  ال�سلطة  حل�ساب  الفل�سطينيني 

عدد العاطلني عن العمل، وارتفاع اأرقام الديون ال�سخ�سية للبنوك ب�سبب �سهولة احل�سول على 

القرو�ض اال�ستهالكية.. ناهيك عن �رصب املحا�سيل الزراعية وتدمري امل�سانع وم�سادرة االأرا�سي 

وبناء املزيد من امل�ستوطنات التي ت�ساعفت مبا يزيد عن ع�رصة اأ�سعاف عّما كانت عليه قبل العام 

 ..1993

انطالقًا من ذلك، فان خطاأ الفل�سطينيني خالل عملية اأو�سلو تّثل يف املوافقة على الربط ما بني 

ال�سيا�سي واالقت�سادي، حيث كان اتفاق باري�ض االقت�سادي لعام 1995 هو النتيجة االأ�سواأ لهذا 

االأ�سلوب يف معاجلة ق�سايا ال�رصاع مع »اإ�رصائيل«. واليوم، ي�سري الواقع امليداين اإىل اأن »اإ�رصائيل« 

حّققت يف ال�سيا�سة ما اأرادت، واأبقت االقت�ساد الفل�سطيني رهينة ل�سيا�ساتها، بينما الفل�سطينيون 

ال زالوا اأ�رصى ال�سيا�سة واالقت�ساد يف اآن، ومل يعد ممكنًا ت�سحيح اخللل والت�سّوهات التي باتت 

�سليم  فل�سطيني  اقت�ساد  بناء  ميكن  ال  اأنه  هي  الوحيدة  احلقيقة  وباتت  الفل�سطيني؛  اجل�سد  تنخر 

ومعافى وم�ستقل يف ظّل الوجود املادي لالحتالل..

ووفقًا التفاق اأو�سلو 2، فقد مّت تق�سيم االأرا�سي الفل�سطينية املحتلة اإىل ثالث مناطق، لكل منها 

نظام �سيا�سي واأمني واقت�سادي خا�ض. املنطقة )اأ(، وت�سكل 3 باملائة من م�ساحة ال�سفة الغربية، 

وقد تو�ّسعت ب�سكل تدريجي لت�سل اإىل نحو 18 باملائة من م�ساحة ال�سفة. ومن الناحية النظرية، 

فال�سيطرة يف هذه املناطق لل�سلطة الفل�سطينية؛ اأما الق�سايا االأمنية فهي من �سالحيات »اإ�رصائيل«. 

الفل�سطينية  ال�سلطة  ال�سفة، وتتحّمل  باملائة من م�ساحة   21 املنطقة )ب(، وتبلغ م�ساحتها نحو 
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م�سوؤولية القطاعات املدنية؛ اأما ال�سيطرة االأمنية فهي لـ»اإ�رصائيل«.

اأما املنطقة )ج(، فهي املنطقة االأهم، وتتد على م�ساحة ثلثي ال�سفة تقريبًا، وتخ�سع بقّوة االأمر 

والعمرانية،  واالقت�سادية  ال�سيا�سية  احلياة  مفا�سل  جميع  على  ت�سيطر  التي  لـ»اإ�رصائيل«،  الواقع 

وحتى ما هو حتت االأر�ض.. ويتّفق اخلرباء االقت�ساديون على اأن هذه املنطقة هي املفتاح االأ�سا�ض 

للتنمية، وال ميكن احلديث عن اأي تنمية حقيقية وقابلة لال�ستمرار خارج اإطار ال�سيطرة الكاملة 

اأثبتت التجربة، ووفقًا لتقرير البنك الدويل عام 2014 »اأن �سيطرة »اإ�رصائيل« على  عليها. وقد 

هذه املنطقة وحتّكمها بكل �سغرية وكبرية حّد من اإمكانيات تطّورها وازدهارها اقت�ساديًا، وباتت 

ب�سعوبة  متاحة  اأو  االقت�سادي  الفل�سطيني،  الن�ساط  بوجه  مغلقة  اأما  االحتالل  اإجراءات  بفعل 

االقت�ساديون خ�سائر  اخلرباء  يقدر  اإذ  اال�ستثمار..«،  على  ت�سجع  ال  باهظة  مادية  وبتكلفة  بالغة 

الفل�سطينيني من جّراء احتالل هذه املنطقة بنحو 10 مليارات دوالر �سنويًا. 

اأيلول  �سهر  للتجارة والتنمية )االأونكتاد(، يف  املتحدة  االأمم  اأّكدها موؤتر  اأي�سًا  هذه اخلال�سة 

2017، يف تقرير له عن امل�ساعدات املقّدمة من املنظمة اإىل ال�سعب الفل�سطيني. فقد اأ�سار التقرير 
اإىل اأن ا�ستمرار االحتالل االإ�رصائيلي يحول دون اإحداث تنمية اقت�سادية يف االأرا�سي الفل�سطينية 

اقت�سادية  وت�سّببه يف خ�سائر  الفل�سطينية،  لالأر�ض  االإ�رصائيلي  الع�سكري  االحتالل  واأن  املحتلة، 

امل�ستوطنات  حتدثه  الذي  ال�رصر  اإىل  اإ�سافة  هذا  الفل�سطيني.  االقت�ساد  على  مدّمر  تاأثري  له  كان 

االإ�رصائيلية غري القانونية على االأر�ض الفل�سطينية، وتاأثري تلك امل�ستوطنات على النمو االقت�سادي 

الفل�سطيني، ووقوفها حائاًل اأمام فر�ض تطوير اقت�ساد فل�سطيني قابل لال�ستمرار، اأو التنّعم باأرا�ٍض 

العن�رصي واحلواجز  الف�سل  نتيجة جدار  الإدارتها،  الفل�سطينيني  �سيادة  متوا�سلة جغرافًيا، حتت 

واالإغالقات امل�ستمرة، خ�سو�سًا يف م�ستوطنات القد�ض التي حتدث �رصراً جوهريًا يف االقت�ساد 

الفل�سطيني. 

من هنا تّت�سح حقيقة االأوهام التي يعّلقها البع�ض على اإمكانية حتقيق تنمية م�ستقّلة وم�ستدامة 

يف ظّل الوجود املادي لالحتالل.. وي�سبح واجبًا حماكمة اخلطة االقت�سادية التي عر�سها م�ست�سار 

الرئي�ض االأمريكي يف »ور�سة املنامة االقت�سادية«، انطالقًا من جتاهلها لالحتالل االإ�رصائيلي وعدم 

االإ�سارة اإليه، واأي�سًا اإمكانية جناح اخلطة يف ظّل حتكم االحتالل االإ�رصائيلي بكل تفا�سيل احلياة 

اليومية يف ال�سفة الغربية.

خديعة الأرقام يف اخلطة الأمريكية

هذه هي ال�سورة العامة للم�ساعدات الدولية، التي رغم حجمها الكبري، اإاّل اأنها ظلت عاجزة 

باأو�ساع االقت�ساد الفل�سطيني الذي بات اكرث �سوءاً حتى باملقارنة مع فرتة ما قبل  النهو�ض  عن 

التوقيع على اتفاق اأو�سلو.. وبالتايل، فاإن املوقف من »ور�سة املنامة االقت�سادية«، باعتبارها اجلانب 
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االقت�سادي من �سفقة ترامب – نتنياهو، يجب اأن يتحدد مقارنة بالتجارب ال�سابقة التي كرثت 

فيها الوعود وعّلقت االآمال لرت�سو على ال �سيء.

الدولية،  امل�ساعدات  على  الكّلي  االعتماد  ظّل  حمتمل، يف  اقت�سادي  منو  عن  اأي حديث  اإن 

�سيبقى منواً موقتًا ال اإمكانية ال�ستدامته، كما �سيكون منواً لن يحّدد الفل�سطينيون اجتاهاته وقطاعاته 

واملقر�سون  املانحون  بل  منه،  ت�ستفيد  �سوف  التي  االجتماعية  والفئات  اجلغرافية  ومناطقه 

وامل�ستثمرون الذين �ستكون لهم الكلمة الف�سل يف اأي تف�سيل اقت�سادي؛ وهنا خطورة اأن الن�سبة 

ما  فاإن  وبالتايل،  دوالر(..  مليار   11( للم�ستثمرين  هي  االأمريكية  االقت�سادية  اخلطة  من  االأكرب 

حتدث عنه كو�سنري، من ن�سبة منو مرتفعة ميكن اأن ي�سل اإليها الفل�سطينيون، �ستكون ن�سبة خادعة 

على  حكمًا  �سيعتمد  الذي  احلكومي  االإنفاق  بنتيجة  حدثت،  لو  تت�سكل،  و�سوف  وم�سّللة، 

امل�ساعدات اخلارجية.

هو  الهدف  اأن  عن  االأمريكية  االقت�سادية  اخلطة  تتحّدث  عندما  ت�سلياًل  اأكرث  امل�سكلة  وتبدو 

خلق مليون فر�سة عمل يف ال�سفة الغربية وقطاع غزة، وتخفي�ض معّدل البطالة من 30 باملائة اإىل 

م�ستوى  وتقلي�ض  باملائة،   30 من  بكثري  اأكرث  احلالية  البطالة  ن�سب  اأن  علمًا  باملائة،  ما دون 10 

الفقر بن�سبة 50 باملائة. وقد ت�سل اخلطة فعاًل اإىل حتقيق هذه النتائج، مبا فيها و�سول ن�سبة النمو 

اإىل 10 باملائة، وهي ن�سبة كبرية طبعًا مل ت�سلها دول كربى مبا فيها ال�سني؛ لكن هذه النتائج لن 

تكون نتيجة تطور فعلي يف القطاعات االأ�سا�سية لالقت�ساد الفل�سطيني، بل نتيجة حجم االأموال 

التي �سيتم �سخها يف ال�سوق الفل�سطينية؛ ومع اأي اإ�سكالية قد حت�سل على اأر�ض الواقع، �سواء يف 

ال�سيا�سة اأو االقت�ساد، �ستعود االأو�ساع اإىل طبيعتها، و�ستنخف�ض ن�سب النمّو بدرجات قيا�سية، 

و�ستتقّل�ض ن�سب الت�سغيل وترتفع ن�سب البطالة، ليعود الواقع االقت�سادي ا�سواأ مّما كان عليه قبل 

ذلك.

اأهداف طموحة  عن  اخلطة  فيه  تتحدث  التي  الوقت  اأنه يف  هو  اال�ستنتاجات  هذه  يوؤكد  ما 

�سة  ميكن الو�سول اإليها خالل �سنوات لتطبيق اخلطة، فاإن نظرة ب�سيطة اإىل حجم االأموال املخ�سّ

للقطاعات االقت�سادية الفل�سطينية جتعلنا على يقني باأن اخلطة تعطي االأولية لتحقيق نتائج �رصيعة على 

�ست  ح�ساب التنمية امل�ستدامة، وهي لي�ست متحم�سة لتطوير بنى االقت�ساد الفل�سطيني. فقد خ�سّ

اخلطة لتطوير القطاع ال�سناعي ن�سبة )3( باملائة؛ ونف�ض الن�سبة خ�س�ست للقطاع الزراعي، بينما 

االأ�سد )حوايل  الرقمية واحلوكمة على ح�سة  واملياه واخلدمات  والطاقة  النقل  قطاعات  حازت 

17 مليار دوالر(، فيما قطاع التعليم مثاًل، الذي ُيعّد االأ�سا�ض يف اأي عملية نهو�ض، مل تزد الن�سبة 
املخ�س�سة له عن )7( باملائة وقطاع تطوير القوى العاملة )1( باملائة فقط.

م�ستقبلية  لتنمية  مظاهر  �سوى  لي�ض  االأمريكية  االقت�سادية  اخلطة  تقرتحه  ما  فاإن  لذلك، 

معي�سة  وعلى  الفل�سطيني  االقت�ساد  ُبنى  على  ذلك  ينعك�ض  اأن  دون  فقط،  املوقت  الطابع  تاأخذ 
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وحتديد  االقت�سادي  االأداء  توجيه  يف  التدخل  حق  للفل�سطينيني  يكون  اأن  ودون  الفل�سطينيني، 

والزراعة،  كال�سناعة  للتطوير،  حاجة  االأكرث  القطاعات  على  النمو  عوائد  وتوزيع  االأولويات 

وعلى الفئات االجتماعية االأكرث تهمي�سًا حتقيقًا للعدالة االجتماعية.. ما �سيجعل، لي�ض االقت�ساد 

الفل�سطيني فقط، بل املجتمع باأكمله حتت رحمة الدول املانحة واملقر�سني وامل�ستثمرين.

اإن اخلطة االأمريكية، واإذ تعرتف ب�سعوبة االأو�ساع يف ال�سفة الغربية وقطاع غزة وباأزمة طال 

واملجتمع  االقت�ساد  يعي�سها  التي  احلقيقية  االأزمة  واأ�سباب  امليداين  الواقع  تتجاهل  فانها  اأمدها، 

الفل�سطيني ب�سكل عام، وهو االحتالل وممار�ساته، واأنه من غري املنطقي اأن نتحدث عن اأي عملية 

فاإن  لذلك،  تطوير..  اأي  اإمكانية  من  حتد  التي  االأ�سا�سية  املعيقات  اإزالة  دون  م�ستقبلي  نهو�ض 

اإ�رصار االإدارة االأمريكية على »روؤيا لتمكني ال�سعب الفل�سطيني من بناء جمتمع فل�سطيني مزدهر 

ومفعم باحليوية« ال ميكن اأن يتحّقق يف ظّل وجود احتالل وعلى خلفية اأن »ال اإمكانية للتعاي�ض 

بني التنمية واالحتالل«؛ واأي هدف ميكن احلديث عنه يف اإطار الواقع احلايل الذي تتحدث عنه 

اخلطة االقت�سادية االأمريكية فهو لن يعدو كونه »حت�سن ظاهري يف م�ستوى معي�سة بع�ض الفئات 

االقت�سادية«،  املنامة  لـ«ور�سة  الفل�سطيني  ال�سعب  �سبب رف�ض  بال�سبط  االجتماعية«. وهذا هو 

التي انطلقت من فر�سية اإمكانية النجاح يف اجلانب االقت�سادي من »�سفقة ترامب - نتنياهو« 

مبعزل عن حتقيق نتائج �سيا�سية على االأر�ض. وهنا تكمن اأهمية الدعوة الأن تكون اأولوية الن�سال 

ترتّكز على اإنهاء االحتالل اأواًل، وتوفري مقّومات ال�سمود الفعلي لل�سعب مبا ا�سُطلح على ت�سميته 

بـ«اقت�ساد ال�سمود واملقاومة«.

ا�ستنباط حلول عجز عنها خرباء  االأمريكي وقدرته على  بـ«�سطارة«  تتعّلق هنا  امل�ساألة ال  اإن 

االقت�ساد الفل�سطينيون والعرب وخرباء االأمم املتحدة، بل االأ�سا�ض هو االإقرار باأن ال اإمكانية فعلية 

الأي حت�ّسن يف االقت�ساد الفل�سطيني دون العمل على رحيل الوجود املادي لالحتالل، با�ستيطانه 

وطرقه االلتفافية وجدار ف�سله العن�رصي وحواجزه الع�سكرية، وكل ما �ساهم يف ت�سويه االقت�ساد 

الفل�سطيني واأعاق بل دّمر عمليات التنمية الطموحة التي و�سعت يف مراحل �سابقة.

اخلطة الأمريكية .. معطيات خمادعة

ت�سري اخلطة االأمريكية باجتاهات ثالث اأُطِلق عليها ا�سم »مبادرة«، وهي: االأول االقت�ساد اي 

القطاعات االقت�سادية على اختالفها؛ الثاين: ال�سعب واملق�سود هو التنمية الب�رصية؛ وتطوير املوارد 

الب�رصية والثالث هو احلكومة، اي احلوكمة واحلّد من الف�ساد. 

الهدف العام للخطة خالل ال�صنوات الع�رش:

زيادة الناجت املحلي الفل�سطيني باأكرث من �سعفني.
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توفري اأكرث من مليون فر�سة عمل للفل�سطينيني.

تقلي�ض م�ستوى البطالة للفل�سطينيني اإىل ما دون الـ 10 باملئة.

تقلي�ض م�ستوى الفقر بن�سبة 50 باملئة.

تقليل ن�سبة الفقر اىل حوايل الن�سف.

التحتية االأ�سا�سية،  البنية  بناء  نتائج اخلطة، فهي تقرتح:  الفل�سطينيون من حتقيق  وكي يتمكن 

اإن�ساء ممر بني ال�سفة الغربية وغزة، تفعيل منو القطاع اخلا�ض، تعزيز التنمية والتكامل يف املنطقة.

اإن املبالغ املعلنة يف اخلطة والبالغة نحو )50( مليار دوالر تتد لع�رصة اأعوام، وهي موّزعة على 

االأرا�سي الفل�سطينية املحتلة )27.8 مليار دوالر اأمريكي(، م�رص)9 مليارات دوالر(، االأردن)7.5 

فقط نظري، وجمّرد »ع�سافري على  التوزيع هو  مليارات دوالر(. وهذا  ولبنان)6  مليار دوالر( 

ال�سجرة«، واملبالغ لي�ست موجودة يف ال�سندوق الذي تقرتحه اخلطة لالإ�رصاف على تنفيذ ومتابعة 

�ستعمل  مب�رصوعات  اقرتاحات  جمّرد  بل  العامة،  كاملوازنة  لي�ست  بالتايل  وهي  امل�رصوعات؛  كل 

االإدارة االأمريكية على تاأمني تكاليفها من خالل موؤترات لدول مانحة.

وترى اخلطة اأن النفقات االإجمالية للم�ساريع املقرتحة �سيتّم تاأمينها من خالل ثالثة م�سادر:  

من  مدعومة  قرو�ض  دوالر(،  مليار  قيمنها )15  املانحة وتبلغ  الدول  تقّدمها  م�ساعدات ومنح 

اإقليمية ودولية بقيمة )25 مليار دوالر(، ونحو )11 مليار دوالر( تاأتي  دول وموؤ�س�ّسات مالية 

عرب القطاع اخلا�ض اأي امل�ستثمرون.

�ست بع�ض امل�ساريع التنموية  رغم اأن اخلطة ت�ستهدف ال�سفة الغربية وقطاع غزه، اإاّل اأنها خ�سّ

 )147( منها  م�رصوعًا  ل�سالح دول اجلوار. وقد بلغ العدد االإجمايل للم�ساريع املقرتحة )179( 

م�رصوعًا يف ال�سفة الغربية وغزة، و)15( يف االأردن، و)12( يف م�رص، و)5(  يف لبنان.

وتتوّزع امل�ساريع يف ال�سفة الغربية وقطاع غزه على قطاعات: البنية التحتية، املياه، الكهرباء، 

االت�ساالت، ومن�ساآت �سياحية وطبية وغريها.. وهي على ال�سكل االآتي: 

حجم ون�صبة التمويل للقطاعات القت�صادية املختلفة يف ال�صفة الغربية وغزه

الن�صبة املئويةاملبلغ املقرتح  مباليني الدولراتالقطاع

656224 النقل
25939الطاقة

262510اخلدمات الرقمية
23228املياه

333012احلوكمة والإ�صالح
18957التعليم

14505ال�صياحة
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14505املوارد الطبيعية
13205اخلدمات ال�صحية

10004ملكية البيوت
9103الزراعة
8753ال�صناعة

6302جودة احلياة
5602تطوير قطاع الأعمال
3451تطوير القوى العاملة

27813100املجموع

اإن مبلغ )50 مليار دوالر اأمريكي( قد يبدو للوهلة االوىل مبلغا كبريا وبامكانه حتقيق ثورة يف 

جمال النهو�ض باالأو�ساع االقت�سادية لل�سفة الغربية وقطاع غزه ولثالث دول عربية، بينما احلقيقة 

هي عك�ض ذلك. وهذا ما يت�سح من خالل ا�ستعرا�ض االأرقام االآتية:

�ستوّزع  مليار دوالر   50 االقت�سادية” هو  املنامة  “ور�سة  به  الذي خرجت  االأق�سى  احلّد  اإن 

كاالآتي:

�ض لل�سفة الغربية وقطاع غزه وعلى مدى ع�رص �سنوات،  - نحو 27.8 مليار دوالر �ستخ�سّ

�سة للفل�سطينيني ن�ستنتج:  اأي ما معّدله 2.7 مليار دوالر �سنويًا.. وبح�ساب ب�سيط للمبالغ املخ�سّ

اأن كل ما �سيح�سلون عليه من املنح وامل�ساعدات الدولية لن يزيد عن )800 مليون دوالر اأمريكي 

دوالر(  الف   600( ونحو  مدعومة،  كقرو�ض  �سنويًا(  دوالر  مليار   1.3( مع  مقارنة  �سنويًا(، 

كا�ستثمارات من قبل القطاع اخلا�ض.

توزيع امل�صاريع على الأطراف الأربعة:

املبلع املقرتح/ ماليني الدولراتالدولة

7365الأردن
9167م�رش
6325لبنان

27813ال�صفة الغربية وقطاع غزه
50670املجموع
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م�صادر التمويل على امتداد الأعوام الع�رشة:

اجملموع
ال�صنوات

�سنة 1 

2 -

4 - 36 - 58 - 710 - 9

133803282328232821.966971املنح
2568920707055735561203086القرو�س املدعومة

116008573369321025621602االقطاع اخلا�س
5066962091430613845106485662املجموع

ويف قراءة فاح�سة لهذه االأرقام، ميكن اال�ستنتاج اأن ما يقرتحه االأمريكيون لي�ض اإجنازاً بقدر 

الكبري يف  االنخفا�ض  ب�سيطًا على ذلك: رغم  مثااًل  ولناأخذ  وت�سليل مف�سوح.  اأكاذيب  ما هو 

عام  دوالر  مليون   720 نحو  اإىل   2008 عام  دوالر  ملياري  نحو  من  الدولية  امل�ساعدات  قيمة 

2017، فاإن هذه امل�ساعدات تبقى اأكرب بكثري من املبالغ التي تقرتحها اخلطة االأمريكية؛ اأ�سف اإىل 
ذلك خ�سائر االقت�ساد الفل�سطيني بنتيجة ال�سيا�سات االإ�رصائيلية، والتي تبلغ ع�رصات املليارات من 

الدوالرات، �سواء ب�سبب القيود او نتيجة وجود امل�ستوطنات وانت�سار احلواجز واملواقع الع�سكرية 

والتي حتّد جميعها من قدرة الفل�سطينيني على ا�ستثمار اأر�سهم بال�سكل اجلّيظد.

التزامهم   2019 لقد اعلن وزراء املال العرب يف اجتماعهم االأخري، الذي ُعقد يف حزيران 

بتوفري �سبكة اأمان مالية لدعم موازنة ال�سلطة الفل�سطينية مببلغ )100 مليون دوالر �سهريًا(، اأي ما 

يوازي )1.2 مليار دوالر �سنويًا(؛ اأي اأن هذه املبالغ هي اأعلى بكثري مّما تقرتحه االإدارة االأمريكية 

على الفل�سطينيني بح�سولهم على االأموال مقابل التنازل عن حقوقهم الوطنية.

ويف جمال القرو�ض فاإن تقرتحه اخلطة هو اأقل بكثري من حجم القرو�ض املمنوحة للفل�سطينيني 

اأن هذه القرو�ض كانت ذات طبيعة ا�ستهالكية، والأهداف  من ِقبل البنوك الفل�سطينية. �سحيح 

�سيا�سية وا�سحة، اإاّل اأنه باالإمكان توجيه هذه القرو�ض باجتاه م�ساريع منتجة لو امتلكت ال�سلطة 

الفل�سطينية القدرة على حتديد اأوجه التنمية دون تدخالت خارجية. وقد بلغت قيمة هذه القرو�ض 

عام 2017 نحو )8 مليار دوالر(، اأي اأكرث بكثري مّما تقرتحه اخلطة..

رجال  على  مينع  الذي  االإ�رصائيلي  االحتالل  بر�سم  اأمر  فهذا  اال�ستثمارات،  عن  احلديث  اأما 

ميكن  ال  وبالتايل  منه؛  م�سبقة  موافقة  دون  الغربية  ال�سفة  يف  اال�ستثمار  الفل�سطينيني  االأعمال 

احلديث عن اال�ستثمار دون خلق بيئة �سيا�سية واجتماعية واقت�سادية م�ستقرة. فاال�ستثمار ال ميكن 

اأن يحيا اإاّل يف ظّل ا�ستقرار �سيبقى مفقوداً طاملا ا�ستمر االحتالل االإ�رصائيلي؛ واأي كالم غري ذلك 

واالأجنبية  الوطنية  الر�ساميل  هروب  اإىل  �سوى  تقد  مل  فا�سلة  ا�ستثمارية  لعمليات  تكراراً  �سيبقى 

باجتاه مناطق اكرث ا�ستقراراً..
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اأما بالن�سبة اإىل الدول الثالث ال�رصيكة يف الـ)50 ملياراً(، فاإن املقرتح لي�ض بذات املبالغ التي 

تتلقى حاليًا  مثاًل، هي  فبالن�سبة مل�رص  الدول.  تلك  االقت�سادي يف  الواقع  ميكنها حت�سني وتطوير 

م�ساعدات اأمريكية ما زالت متوا�سلة منذ توقيعها اتفاقية كامب ديفيد عام 1979، وتبلغ قيمتها 

معّدله  ما  اأي  اأمريكي(  مليارات دوالر   9( مبلغ  فاإن  لذلك،  مليار دوالر(.   2.1( ال�سنوية نحو 

النهو�ض  م�ستوى  على  حتّواًل  يحدث  ن 
ّ
ميكنه  الذي  باملبلغ  لي�ض  �سنويًا(،  دوالر  مليون   900(

باالقت�ساد امل�رصي، مقارنة بديون خارجية وداخلية تزيد عن )300( مليار دوالر اأمريكي.

�ض  اأما االأردن، فاإن احلجم االإجمايل للدين العام فيه يزيد عن )90( مليار دوالر؛ وما هو خم�سّ

االقت�سادية  التداعيات  واأي�سًا  بل  يعي�سها؛  التي  االقت�سادية  باالأزمة  مقارنة  هزياًل  يبقى  لالأردن 

االأمريكيون.  يقرتحه  ملا  وفقًا  اأر�سه،  على  املقيمني  الفل�سطينيني  الالجئني  اآالف  مئات  لتوطني 

فما هو مقرتح لالأردن يف اإطار اخلطة هو )750 مليون دوالر �سنويًا( باملقارنة مع مبلغ )6.375 

مليار دوالر ( كانت الواليات املتحدة قد التزمت بتقدميها لالأردن لالأعوام )2018 - 2022(، 

اأي مبعّدل )1.275 مليار دوالر �سنويًا(، وفقا ملذكرة تفاهم  بني اململكة والواليات املتحدة عام 

 ..2017

نحو  بلغت  التنموية  باجلوانب  متعّلقة  م�ساعدات   2016 عام  تلّقى  فقد  لبنان،  اإىل  وبالن�سبة 

 200( نحو  بلغت  ع�سكرية  م�ساعدات   2017 عام  تلّقى  كما  اأمريكي(.  دوالر  مليون   400(

مليون دوالر(. لذلك، وخارج اإطار اخل�سو�سية ال�سيا�سية والدميغرافية التي يتميز فيها بلد كلبنان، 

فاإن مبلغ )600 مليون دوالر اأمريكي �سنويًا( لن يكون مبلغًا مغريًا لدخول لبنان يف هذا املزاد، ال 

من حيث معاجلة اأزمته االقت�سادية اأو التخفيف من حجم الدين العام ناهيك عن تداعيات م�ساألة 

التوطني وما ترّتبه من نفقات واأزمات..

اإن كل ما طرحته اخلطة االقت�سادية االأمريكية من اأفكار وم�ساريع لي�ست فقط »ع�سافري على 

اأكدوا رف�سهم لهم؛ ونق�سد  الذين  االإ�رصائيليني  يتم تداوله مع  اإن بع�سها مثاًل مل  ال�سجرة«، بل 

اأين  يعلم  واجلميع  وغزه؛  ال�سفة  بني  الربط  م�سّمى  حتت  جاء  الذي  املقرتح  الربّي  املمّر  بذلك 

فاإذا كانت  اإ�رصائيل والفل�سطينيني.  اأي خالف بني  اإذا ما وقع  االإدارة االأمريكية  تنحاز  اأن  ميكن 

بال�سفة،  موافقة على فكرة ربط غزة  م�سوؤول، غري  اأكرث من  ل�سان  »اإ�رصائيل«، وكما جاء على 

لدرجة و�سف بع�سهم للفكرة اأنها »ت�سكل تهديداً مبا�رصاً وت�ّض باأمن »اإ�رصائيل««، فاإن كل بنود 

اخلطة االأمريكية التي تقوم على م�رصوع الربط هذا ت�سبح بال معنى.. 

تبّناه  الذي  املوّحد  املوقف  �سّحة  يوؤكد  لتطبيقها  مكان  ال  كاذبة  اأو  م�سّللة  اأفكار  طرح  اإن 

احلقيقي  ال�سالم  واإن  للبيع«.  لي�ض  »الوطن  �سعار  وحتت  اأطيافه،  مبختلف  الفل�سطيني  ال�سعب 

على  يقوم  الذي  ال�سالم  هو  وللمنطقة،  الفل�سطيني،  لل�سعب  االزدهار  يوّفر  اأن  �ساأنه  من  الذي 

تلبية احلقوق الوطنية امل�رصوعة للفل�سطينيني، مع اإعادة النظر بروؤية ق�سريي النظر للواقع القائم، 
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واالعرتاف باأن �سبب تدمري االقت�ساد الفل�سطيني وتعطيل التنمية واال�سطرابات يف ال�سفة الغربية 

وقطاع غزه هو االحتالل االإ�رصائيلي، واأن ال حّل اقت�ساديًا اأو �سيا�سيًا من �ساأنه اأن يفتح �سفحة 

جديدة يف املنطقة اإال برحيل االحتالل واال�ستيطان. وبالتايل، اإذا كانت االإدارة االأمريكية حري�سة 

على »تكني ال�سعب الفل�سطيني من بناء جمتمع فل�سطيني مزدهر ومفعم باحليوية، وحري�سة اأي�سًا 

على اأن يوا�سل ال�سعب الفل�سطيني م�سعاه التاريخي لتحقيق تطّلعاته الوطنية وبناء م�ستقبل اأف�سل 

الأبنائه«، كما تقول مقّدمة الروؤية االإقت�سادية االأمريكية، فاإن اأق�رص الطرق لتحقيق ذلك هو م�ساعدة 

هذا ال�سعب على اإنهاء االإحتالل وتكينه من ر�سم حا�رصه وم�ستقبله ال�سيا�سي واالقت�سادي بعيداً 

عن منطق التبعيه والو�ساية التي اعتدناها يف �سيا�سات االإدارات االأمريكية املتعاقبة.
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�صفقة القرن

 اخليار الأردين وامل�صري والدور ال�صعودي

د. خالد �سعيد❋

مقّدمة

بعد طول انتظار وتكهنات جّمة، وبح�سور رئي�ض الوزراء ال�سهيوين، 

الثامن  يف  ترامب،  دونالد  االأمريكي،  الرئي�ض  اأعلن  نتنياهو،  بنيامني 

والع�رصين من يناير 2020، عن خطته لل�سالم يف ال�رصق االأو�سط، واملعروفة 

با�سم »خطة ترامب«، اأو »�سفقة القرن«.

باأنه يخطو خطوة كبرية نحو »ال�سالم«،  اإعالنه  ترامب يف  اّدعى  وقد 

زاعًما اأن ال�سعب الفل�سطيني ي�ستحق فر�سة لتح�سني م�ستقبله، ومّدعًيا اأن 

»خطته« تلك تختلف عن �سابقاتها من اخلطط املماثلة، وهي اإن اختلفت، 

فعلًيا، ولكن يف اأ�سواأ �سورة. 

تتمثل ال�سورة ال�سّيئة للخطة االأمريكية لل�سالم يف التاأييد املطلق للكيان 

املقاومة »اإرهاب«، واالعرتاف بعدم تق�سيم  اأن  ال�سهيوين، والتاأكيد على 

الفل�سطيني  االأمن  الفل�سطينية، ومهمة  الدولة  �سالح  ونزع  القد�ض،  مدينة 

يف  وفل�سطني  واالأردن  م�رص  ا�سرتاك  ووجوب  الكيان،  اأمن  على  احلفاظ 

حماربة »االإرهاب« الفل�سطيني! 

االأردنية  اخليارات  اإىل  االإ�سارة  وجوب  ترامب«  »خطة  ن�رص  ا�ستدعى 

وامل�رصية، يف �سوء ما ورد فيها من بنود تتعلق بهما، والدور ال�سعودي يف 

هذه »اخلطة« امل�سوؤومة واإمكانية تنفيذها على اأر�ض الواقع.

ن	
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ة	
ق

ف
�ص

❋ باحث م�رصي، متخ�س�ض بال�سوؤون االإ�رصائيلية.
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اأوًل: اخليار الأردين

تهياأت االأردن لتلّقي »خطة ترامب« وتداعياتها الكارثية عليها، خا�سة مع توقع عدم االكرتاث 

حلل »الدولتني« اال�سرتاتيجي، الذي ت�سكت به عّمان و�سائر العوا�سم العربية واالأوروبية، وتبّني 

الدول العربية للمبادرة العربية لل�سالم، قبل اأن تن�سفه »�سفقة القرن«.

يف  ي�ست�رصي  القلق  كان  القرن«،  »�سفقة  لل�سالم  االأمريكية  اخلطة  تفا�سيل  ن�رص  توايل  ومع 

اأروقة احلكومة االأردنية وداخل الق�رص امللكي، اإذ اإنها تقّو�ض اأركان اململكة، خا�سة واأن بع�ض 

تلك التفا�سيل التي �سبق ن�رصها، قبيل اإعالن ترامب، عن كافة تفا�سيلها، ترّكز على تبادل اأرا�ض 

وتنطوي على اإ�سكاالت خطرية حول ملف القد�ض، ف�ساًل عن �رصيان حالة عدم االهتمام بالق�سية 

الفل�سطينية، يف مقابل ال�سعار املجنون الذي ان�سّب على االهتمام باإيران بدعوى اأنها اأداة عدم 

اال�ستقرار يف منطقة ال�رصق االأو�سط.

كان العاهل االأردين يحث، دوًما، على تعزيز حلمة الفل�سطينيني من خالل حماولة راأب ال�سدع 

بـ«�سفقة  والتنديد  الغربية،  ال�سفة  يف  فتح  حركة  ونظريتها  غزة،  قطاع  يف  حما�ض  حركة  بني 

القرن« )1(، بالتوازي مع تاأكيده، غري مّرة، اأن »عّمان تتعر�ض ل�سغوط �سديدة من اأجل القبول 

اإ�رصائيل«. ومن هذه ال�سغوط الرتاجع احلاد الذي ظهر يف حجم  القد�ض ل�سالح  ب�سفقة تق�سم 

عالقاته  ا�ستدارة  عن  اإعالنه  بعد  وذلك  االأردن،  اإىل  املقّدمة  واالإماراتية  ال�سعودية  امل�ساعدات 

اخلارجية وحتالفاته الدولية والعربية، اإثر امل�ستجدات االإقليمية، التي راأى اأنها ت�ّض اأمنه وا�ستمرار 

ة منا�سبة له من م�رصوع “نيوم”، الذي د�ّسنه  م�ساحله، واأبرزها »�سفقة القرن«؛ رمبا مقابل ح�سّ

ويل العهد ال�سعودي، االأمري حممد بن �سلمان. ويف حال رف�ض االأردن لل�سفقة، �سيكون اأمام خيار 

!
)2(

دخوله دّوامة االأو�ساع االقت�سادية ال�سعبة

جدير بالذكر اأن م�رصوع مدينة “نيوم” الذكية تبلغ قيمته 500 مليار دوالر اأمريكي، وميّول 

من ال�سعودية، باالإ�سافة اإىل عقد �رصاكات مع امل�ستثمرين املحليني والعامليني؛ ويقع امل�رصوع �سمن 

“اإيالت” ال�سهيوين، على خليج  ميناء  مع  تا�ض  واالأردنية، وعلى  امل�رصية  احلدود  داخل  اأرا�ٍض 

1 -  رنا ال�سباغ، االأردن يتغري على وقع »�سفعة القرن«، موقع درج، عّمان، 21/2/2019.
https://daraj.com/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86-

%D9%8A%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%89-

%D9%88%D9%82%D8%B9-

 .4/6/2018 اأونالين،  اخلليج  القرن”،  لـ”�سفقة  الراف�ض  موقفه  ب�سبب  االأردن  ُيعاَقب  هل  ال�سامل،  حبيب   -  2
https://alkhaleejonline.net/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/%D9
%87%D9%84-%D9%8A%D9%8F%D8%B9%D8%A7%D9%82%D8%A8-%D8%
A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86-



57

العقبة.

بعيد ن�رص “خطة ترامب”، تبنّي للمملكة االأردنية، اأن �سيا�سة م�سك الع�سا من و�سطها، والتي 

انتهجتها منذ اخلم�سينيات، مل ت�سمح لعّمان اأن تكون عامل تغيري حقيقي يف املنطقة، وحرمتها 

.
)3(

من كونها عامل تاأثري وتغيري

راهن االأردن على تو�سل القادة العرب، كاأحد اخليارات الرئي�سة، بغ�ّض النظر عن ا�سطفافاتهم 

لن  اأنهم  على  التوافق  من  االأدنى  احلد  اإىل  كثرية،  اأحيان  يف  املفهومة  وغري  املت�سادة  ومواقفهم 

ي�ستطيعوا القبول باأي ت�سوية ال يقبلها الفل�سطينيون. وهو ما جاء، فعلًيا، يف قرار جامعة الدول 

العربية، الذي ُعقد يف االأول من فرباير 2020، اإذ مت باالإجماع رف�ض »�سفقة القرن«.

قد ُي�سّعب هذا التوافق تنفيذ ال�سفقة من الناحية ال�سيا�سية، لكنه قد يفتح الباب على االإغراءات 

االقت�سادية التي عر�ستها وا�سنطن لتح�سني املزاج العام يف املنطقة، بينما يوؤّجل الكيان ال�سهيوين 

.
)4(

احلل ال�سيا�سي وتنفيذ خمططاته التو�سعية، ومنها بناء جدار فا�سل مع االأردن

يحاول العاهل االأردين تعزيز عالقاته الدبلوما�سية مع دول املقاومة العربية، وخا�سة املناه�سة 

للكيان، وعلى راأ�سها �سوريا ولبنان والعراق، ف�ساًل عن توطيد العالقات مع م�رص، على اأمل بناء 

اإذ من  “خطة ترامب”،  للمناورة يف وجه  اأوراق  الدول، بهدف توفري  اإقليمي ي�سم هذه  تكتل 

ل التكتل اجلديد حائط �سد قوي اأمام تنفيذ “�سفقة القرن”. املمكن اأن ي�سكِّ

وبالتوازي مع هذا التحالف، فاإنه على اململكة االنفتاح، امل�رصوط، مع القوى االإقليمية، مثل 

قطر وتركيا واإيران، واالأخرية دون التاأثري على عالقاتها امل�سريية والتاريخية مع اجلانب االأمريكي، 

اأو الهرولة الإر�سال �سفري اإىل طهران. وهذه العوا�سم الثالث ميكن اأن تكون مفاتيح احلل لالأزمة 

االقت�سادية، كبديل لدول اخلليج، وميكن اأن تقّدم الدعم ال�سيا�سي والدبلوما�سي الالزم للموقف 

االأردين، خا�سة يف ق�سية القد�ض.

االإيراين، ح�سن روحاين،  بالرئي�ض  التقى  مبكًرا، حينما  ذلك،  اإىل  االأردين  العاهل  فِطن  لقد 

املا�سيني، وذلك على هام�ض  العقدين  ا�سطنبول الأول مّرة خالل  اأهمها ما جرى يف  غري مّرة، 

ح�سورهما القمة االإ�سالمية الطارئة با�سطنبول، يف مايو 2018 .

اأولويات اخلليج تغرّيت.. واالإ�رصائيليون يرون حّل الق�سية يف االأردن.. وعلينا اأن نتغرّي، االأردن  3 - طاهر امل�رصي: 
24، عّمان، 8/2/2020.

https://www.jo24.net/%D8%B7%D8%A7%D9%87%D8%B1-%D8%A7%D9%8  

4%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D8%B5%D9%81%D9%82%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%86-

4 -  ال�سّباغ، مرجع �سبق ذكره.
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الغاز مع تل  اتفاقية  اأن رف�ض ال�سعب االأردين للتطبيع مع الكيان ال�سهيوين، وتوقيع  ال�ساهد 

اأبيب، من املمكن اأن ي�سّكل غطاًء قويًا للملك عبد اهلل الثاين اأمام “�سفقة القرن”. فالظهري ال�سعبي، 

كان، دوًما، �سنًدا داعًما ل�ساحب القرار ال�سيا�سي، وهو خيار ا�سرتاتيجي للمملكة االأردنية. 

اإعادة  يف  ال�رصوع  ترامب«،  »خطة  على  رًدا  االأردنية،  للمملكة  املهمة  اخلطوات  بني  ومن 

فتح مكاتب حركة حما�ض يف عّمان، وتغيري املوقف من احلركة ب�سكل ا�سرتاتيجي، وذلك على 

قاعدة تالقي امل�سالح ولي�ض االأيديولوجيا، كونها اأقوى احلركات واملنظمات الفل�سطينية املعار�سة 

لفكرة »الوطن البديل«، وميكن اأن تلعب دوًرا مهًما يف مقاومة اأي عملية توطني قد يطمح لها 

. ف�سال عن االنفتاح على املكّونات الفل�سطينية كافة، ولي�ض حما�ض فح�سب، 
)5(

الكيان ال�سهيوين

اأي حتالف فل�سطيني - اأردين. 

ال�ساهد اأنه ميكن تعزيز هذا التحالف الثنائي، عرب اإطالق مواقف غ�سب تت�ساعد، تدريجًيا، 

يف  احتجاجات  تنظيم  اإىل  غزة،  قطاع  يف  ال�سامل  االإ�رصاب  من  بداية  االأمريكية،  اخلطة  �سد 

يد  يف  �سغط  كورقة  العودة”  “م�سريات  وتربز  القد�ض.  ومدينة  الغربية  ال�سفة  حمافظات  غالبية 

اأن جرى تعليقها، غري مّرة، وهي من �سّببت الكثري من اخل�سائر املدنية  ال�سارع الفل�سطيني بعد 

واالقت�سادية للكيان ال�سهيوين. وحال اندالع انتفا�سة فل�سطينية ثالثة، فاإن ال�سفقة قد ت�سبح جمّرد 

حرب على ورق، وقد تدفع اإىل تفاهمات جديدة على االأر�ض، تراعي م�سالح الطرفني، االأردين 

.
)6(

والفل�سطيني

مع اإلقاء نظرة على “�سفقة القرن”، بتفا�سيلها الكاملة، �سنجد اأن ترامب قد و�سع الكثري من 

ـــ دون عمد، قطًعاـــ قوي بني الطرفني، االأردين والفل�سطيني، ب�ساأن  اأو حتالف  اللبنات لتكتل 

التن�سيق حول غور االأردن وفتح احلدود بينهما، وكذلك يف مدينة القد�ض املحتلة، ب�ساأن م�ساريع 

�سياحية وا�ستثمارية، ما ميكن اأن يجه�ض املحاوالت ال�سهيونية لتنفيذ “ال�سفقة” على االأر�ض، 

طاملا اأن هناك تن�سيًقا بينهما. مع وجوب و�سع اتفاقية »وادي عربة« على طاولة النقا�ض ب�سكل 

جّدي وحقيقي، كاأحد اخليارات الرئي�سة اأمام االأردن.

5 - حممد عاي�ض، خيارات االأردن، القد�ض العربي، لندن، 1/4/2019. 
https://www.alquds.co.uk/%D8%AE%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8
/%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86

6 - خيارات الفل�سطينيني يف مواجهة �سفقة القرن، اخلليج اجلديد، لندن، 30/1/2020.
https://thenewkhalij.news/article/180004/%D8%AE%D9%8A%D8%A7%D8%B  

1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B3%D8%B7%D9%8A%
D9%86%D
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ثانًيا: اخليار امل�صري

واأوقاف  االأق�سى  امل�سجد  على  الر�سمي  امل�رصف  هي  االأردنية  االأوقاف  وزارة  اأن  بدعوى 

يف  املوّقعة  ال�سهيونية،  ـــ  االأردنية  »ال�سالم«  واتفاقية  الدويل  القانون  مبوجب  املحتلة،  القد�ض 

القرن«، فيما كان املوقف امل�رصي منها  لـ«�سفقة  اأعلنت عن رف�سها  فاإن االأردن   ،1994 العام 

بحاجة اإىل التف�سري، اإذ فور االإعالن عن ال�سفقة بدقائق، �سدر بيان عن وزارة اخلارجية امل�رصية 

الفل�سطيني  الطرفني،  داعًيا  ال�رصاع،  االأمريكي يف حّل  والدور  لل�سالم  االأمريكية  باخلطة  ي�سيد 

وال�سهيوين، للدخول يف مفاو�سات مبا�رصة لتنفيذ ال�سفقة.

�سيناء  �سبه جزيرة  الفل�سطينيني يف  بتوطني  الزعم  ترامب«،  لـ«خطة  ال�سابقة  الت�رصيبات  ومن 

امل�رصية، وهو ما قوبل برف�ض م�رصي قاطع من الرئي�سني، ح�سني مبارك وعبد الفتاح ال�سي�سي، 

حتى اإعالن اخلطة يف يناير 2020. وعلى الرغم من االعرتاف بعدم وجود »توطني« لهم يف �سيناء 

يف التفا�سيل النهائية للخطة، واالعرتاف بالقد�ض عا�سمة الإ�رصائيل، فاإن املوقف امل�رصي ي�ستحق 

اإقامة دولته  الفل�سطيني يف  ال�سعب  القاهرة ظّلت داعمة حلقوق  التوقف والتف�سري، خا�سة واأن 

على حدود الرابع من يونيو 1967، وعا�سمتها القد�ض.

رمبا جاء املفهوم امل�رصي للخطة اأنه طاملا ابتعدت تفا�سيلها عن توطني الفل�سطينيني يف �سيناء، 

“�سفقة  تفا�سيل  بقّية  حول  التفاهم  ميكن  فاإنه  القد�ض،  �رصق  فل�سطينية  “دويلة”  اإقامة  وعر�ض 

القرن”، خا�سة واأن م�رص، حالًيا، ال تريد املجازفة باإغ�ساب ترامب، ورمبا اإيران باتت مثاال حًيا 

اأمام دول ال�رصق االأو�سط، يف مدى الغ�سب االأمريكي الأي دولة كانت؛ كما اأن اخلطة االأمريكية 

ت�سّمنت جمموعة “حوافز” �ستح�سل عليها م�رص. فبح�سب بنود ال�سفقة، �ستح�سل على مبلغ 9.1 

ة م�رص عبارة عن قرو�ض وا�ستثمارات يف �سورة  مليار دوالر من الـ50 ملياًرا املر�سودة؛ وح�سّ

دعم  ف�ساًل عن  باالأ�سا�ض؛  ال�سوي�ض  قناة  ومنطقة  �سيناء  و�سياحية يف  حتتية  وبنية  تنموية  م�ساريع 

اجلهود امل�رصية الإن�ساء وتطوير املنطقة االقت�سادية للقناة، وزيادة امل�سانع واملناطق اللوج�ستية فيها، 

وتخ�سي�ض ن�سبة من العمالة فيها للفل�سطينيني.

كما ت�سمل اخلطة دعم ا�ستفادة الفل�سطينيني من املناطق ال�سناعية املوؤّهلة يف م�رص بنظام »الكويز« 

)ت�رصيع اأمريكي، �سدر يف العام 1996، يعفي �سادرات عربية معّينة من �رصائب اأمريكية �رصط اأن 

تدخل يف ت�سنيعها مواد اأولّية اإ�رصائيلية يف مناطق �سناعية حمّددة(، وتوثيق التعاون ال�سناعي بني 

م�رص والفل�سطينيني والكيان ال�سهيوين، وامل�ساركة يف تاأهيل مناطق �سناعية فل�سطينية ويف �سيناء 

توفر فر�ض عمل للفل�سطينيني. 

وميكن اعتبار املوافقة امل�رصية ال�سمنية لتك البنود، خياًرا وحيًدا اأمام الدعم االأمريكي املطلق 

�سناعية  مناطق  بدعم  واخلا�سة  حتفيزية،  بنود  وجود  فعملية  موؤقًتا.  ورمبا  ال�سهيوين،  للكيان 
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اآالف  واإ�سكان  ت�سغيل  ت�سهيل  اإىل  يوؤّدي  رمبا  فيها،  الفل�سطينيني  وت�سغيل  �سيناء  يف  وا�ستثمارية 

�سواء  ال�سباب،  لهوؤالء  انتقائية  عملية  عرب  م�رص،  يف  اجلديدة  االأجيال  من  الفل�سطيني  ال�سباب 

�رصق قناة ال�سوي�ض اأو غربها، ما يوؤّدي اإىل عملية نزوح هادئة، و�سيكون من ال�سهل الرتويج لها 

باعتبارها دعًما لالجئني الفل�سطينيني وحت�سيًنا حلياتهم، ومن ثم انخراطهم يف املجتمع امل�رصي، 

حاجة  دون  وذلك  املا�سي،  القرن  من  اخلم�سينيات  يف  منهم  االآالف  ع�رصات  مع  حدث  كما 

 .
)7(

ال�ستقطاع اأو ا�ستبدال االأرا�سي

للموافقة  حًيا  مثاال   ،2019 يونيو  يف  بالبحرين،  املنامة«  »ور�سة  يف  م�رص  م�ساركة  كانت 

امل�رصية على اخلطة االقت�سادية لـ«�سفقة القرن«، واإن كانت �سمنية، حيث رف�ستها القاهرة خالل 

اجتماع وزراء اخلارجية العرب يف االأول من فرباير 2020، منّوهة اإىل �رصورة دخول الطرفني، 

الفل�سطيني وال�سهيوين، يف مفاو�سات مبا�رصة.

لقد تبّنى ال�سي�سي املفاو�سات املبا�رصة بني طريف النزاع، الفل�سطيني وال�سهيوين، بدعوى اأنه 

البديل الوحيد، حتى ميكن التو�سل اإىل ت�سوية يتم التوافق عليها يف اإطار �سامل، ي�سمن ا�ستدامة 

تلك الت�سوية، وينهي معاناة ال�سعب الفل�سطيني با�ستعادة كامل حقوقه امل�رصوعة، ويحافظ على 

 .
)8(

حقوق كافة االأطراف يف احلياة والعي�ض يف اأمن و�سالم

بدا وا�سًحا اأن املوقف امل�رصي الر�سمي - وكذلك و�سائل االإعالم امل�رصية - مل يعد ي�ستخدم 

مفهوم »�سفقة القرن«، بل ا�ستخدم »خطة ال�سالم«، يف اإ�سارة ل�سفقة الرئي�ض االأمريكي، دونالد 

ترامب. والغريب اأن وزير اخلارجية امل�رصي، �سامح �سكري، دعا اجلانب الفل�سطيني لطرح روؤية 

بديلة عن »خطة ترامب« لل�سالم، بزعم اأن ال�سعب الفل�سطيني قادر على حتقيق حقوقه امل�رصوعة 

التي ُحرم منها، وذلك رغم تثمني بالده للموقف االأمريكي، واإعالن »خطة ترامب«!

وبدا من ت�رصيحات ال�سي�سي و�سكري اأن املوقف امل�رصي اأو اخليار الر�سمي امل�رصي ينحو جتاه 

وال�سهيوين، والدخول يف مفاو�سات  الفل�سطيني  اجلانبني،  مبا�رصة بني  ال�رصوع يف مفاو�سات 

عبثية، للح�سول على احلقوق الفل�سطينية، يف ظّل ندرة االإ�سارة اإىل دولة فل�سطينية م�ستقلة، ذات 

�سيادة، وعا�سمتها القد�ض ال�رصقية على االأرا�سي املحتلة، يف العام 1967، وفًقا لل�رصعية الدولية، 

ومبادرة »ال�سالم« العربية، التي اأُِقّرت يف العام 2002. 

برعاية  مبا�رصة،  مفاو�سات  عقد  اقرتاح  �سيناريو  اإىل  ال�سي�سي  الرئي�ض  يتجه  اأن  املتوقع  من 

7 - حوافز �سفقة القرن لتطوير �سيناء: وجه جديد لتوطني الفل�سطينيني، العربي اجلديد، لندن، 1/2/2020. 
 https://www.alaraby.co.uk/politics/5a4b3cf4-ab59-47c2-b93d-e90324f0893c

 .1/2/2020 القاهرة،  اليوم،  اأخبار  بّوابة  االحتادية،  بق�رص  مازن  واأبو  ال�سي�سي  الرئي�سني  لقاء  تفا�سيل  نن�رص   -  8
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/2991564/1/%D9%86%D9%86%D8%B
4%D8%B1-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%8A%D9%84-
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م�رصية، اأو مب�ساركة دولية، خا�سة واأن هناك خطوًطا وا�سحة يف »خطة ترامب« ت�ض الطرفني، 

الفل�سطيني وامل�رصي، مًعا، ومن اأهمها املناطق ال�سناعية على اأطراف احلدود امل�سرتكة، وم�ساركة 

تفا�سيل  ن�رص  فمع  االإرهاب؛  وحماربة  اأمريكية،  برعاية  امل�رصية،  امل�ساريع  بع�ض  الفل�سطينيني يف 

الطرف  اأن  على  التاأكيد  مع  ذلك،  يف  بينهما  التن�سيق  ال�رصوري  من  اأنه  تبنّي  القرن«،  »�سفقة 

االأمريكي ي�سري اإىل املنظمات الفل�سطينية بـ«اإالإرهابية«، وتعزيز التعاون مع الكيان ال�سهيوين يف 

جمال »مكافحة االإرهاب«. 

وتال هذا اخليار �رصورة مناق�سة ملف ال�سيادة ال�سهيونية على املياه االإقليمية لقطاع غزة، يف 

اأنها تعترب حيوية الأمن الكيان ال�سهيوين، وتوّفر اال�ستقرار يف املنطقة،  البحر املتو�سط، بدعوى 

مفاو�سات  الدخول يف  امل�رصي  اجلانب  على  اأن  اأي  امل�رصيني«؛  اليهود  ملف »هجرة  وكذلك 

لل�سالم،  العربية  املبادرة  اأن  مبعنى  العالقة،  امللفات  هذه  اإنهاء  كيفية  ملناق�سة  اأبيب  تل  مع  مبا�رصة 

املقرتحة يف العام 2002، والتي نالت اإجماًعا عربًيا، من املمكن اأن ت�سّكل رافعة لهذه املفاو�سات 

يف حال موافقة الكيان ال�سهيوين والطرف االأمريكي على الدخول فيها، كونها اأحد اخليارات 

االإجبارية اأمام القاهرة!

من املمكن اأن تت�سدى م�رص خليار ا�ستالم ال�سيطرة الكاملة على قطاع غزة، اإذ من بني النقاط 

الرئي�سة يف »�سفقة القرن« املتعلقة بغزة، ما قوله »�ستت�سّلم ال�سلطة الفل�سطينية اأو اأية جهة اأخرى 

مقبولة دولًيا ال�سيطرة الكاملة يف القطاع، ونزع �سالح حما�ض واجلهاد االإ�سالمي وبقّية الف�سائل، 

واالإعالن عن قطاع غزة منطقة منزوعة ال�سالح ب�سكل كامل«؛ اأي اأن الطرف ال�سهيو اأمريكي 

يرغب يف اإلقاء تبعية قطاع غزة على م�رص، وهو ما رف�سته م�رص، مراًرا. لكن »�سفقة ترامب« تزج 

مب�رص يف اأتون النار امل�ستعرة يف غزة.

ثالًثا: الدور ال�صعودي

ت�سابه موقف ال�سعودية حيال »�سفقة القرن« مع املوقف امل�رصي، من حيث تاأييدها للخطة 

االأمريكية، فور االإعالن عنها، خا�سة واأن اخلارجية ال�سعودية جّددت تاأكيدها على دعمها لكافة 

اأ�سئلة  اأمام  اإىل حل عادل و�سامل للق�سية الفل�سطينية... ما يفتح الباب  اجلهود الرامية للو�سول 

وتكهنات عدة.

ت بع�ض التفا�سيل امل�رّصبة  بداية الدور ال�سعودي، جاءت، منذ العام 2016/2017، حينما ُن�رصِ

لـ«خطة ترامب«، ومع عقد اجتماع طارئ ملنظمة التعاون االإ�سالمي يف تركيا، يف الثالث ع�رص من 

دي�سمرب 2017، خا�سة بعد اإعالن ترامب، االعرتاف بالقد�ض عا�سمة للكيان ال�سهيوين. واأعلن 

اأنه لن يقبل الواليات املتحدة كو�سيط يف عملية ال�سالم، لت�ستدعيه  اأبو مازن، خالل االجتماع 

ال�سعودية، يف التا�سع ع�رص من ال�سهر نف�سه، يف زيارة مفاجئة، هي الثانية خالل 40 يوًما فقط.
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يف هذه الزيارة، طلب ويل العهد ال�سعودي، من الرئي�ض الفل�سطيني دعم خطة »ال�سالم« التي 

ال�سالم،  بعملية  يتعلق  الوحيد” فيما  “اخليار  املتحدة هي  الواليات  اإن  له  وقال  اأمريكا،  ترعاها 

�سالم،  عملية  اأي  عليها يف  وال�سغط  ال�سهيوين،  الكيان  على  التاأثري  على  القادرة  الوحيدة  فهي 

اأن  �سابقة،  زيارة  عبا�ض يف  اأخرب  قد  �سلمان  ابن  وكان  ذلك غريها.  يفعل  اأن  ي�ستطيع  اأحد  وال 

»اأمريكا ت�ستعد التفاق �سالم، وقد ال تبدو هذه ال�سفقة جيدة يف البداية، لكنها يف النهاية �ستكون 

جّيدة«؛ كما طلب من عبا�ض يف ذلك الوقت اأن يبذل جهوده ل�سم فل�سطينيي لبنان اإىل املع�سكر 

املوايل لل�سعودية، واالبتعاد عن املع�سكر املوايل الإيران الذي يقوده حزب اهلل اللبناين، واإن مل يفعل 

ذلك، فاإن هناك من ي�ستطيع، م�سرًيا اإىل القيادي الفتحاوي املعار�ض، حممد دحالن، وفقًا ملا ذكره 

.
)9(

م�سئولون ملوقع »ميدل اإي�ست اآي«

ال�ساهد من التقرير الربيطاين اأن ويل العهد ال�سعودي حاول ا�ستخدام »الدبلوما�سية الناعمة« 

يف االجتماع مع عبا�ض، الإقناعه بالعودة اإىل عملية »ال�سالم« التي ترعاها اأمريكا؛ لكن عبا�ض كان 

وا�سًحا مع ويل العهد، باأنه ملتزم، تاًما، باأي عملية �سالم »هادفة«، والقائمة على اأ�سا�ض »حّل 

الدولتني« على حدود 67، مبا فيها القد�ض ال�رصقية عا�سمة لفل�سطني.

تنفيذ  امل�ساعدة على  ال�سعودية دوًرا حموريًا يف  لعبت  رئي�ًسا الأمريكا،  ترامب  انتخاب  »بعد 

فكبري   .
)10(

الفل�سطينية الق�سية  جتاه  وحتديًدا  اجلديد،  االأو�سط  بال�رصق  �سّماه  ملا  اجلديدة  روؤيته 

�سلمان.  بن  حممد  مع  باالتفاق  �سالم«  »خطة  باإعداد  قام  كو�سرن،  جاريد  ترامب،  م�ست�ساري 

وت�سّمنت اخلطة، اآنذاك، تنازالت كربى من اأطراف عربية، على راأ�سها ال�سعودية واالإمارات، 

عن العديد من ثوابت الق�سية الفل�سطينية، تّثلت يف اإن�ساء دولة فل�سطينية مدعومة مالًيا من ِقبل 

جاء يف  ما  وهو  واالأردن«؛  م�رص  مع  لالأرا�سي  وتبادل  ال�سعودية،  راأ�سها  على  الدول  من  عدد 

.
)11(

�سحيفة »نيويورك تاميز« االأمريكية

وال�ساهد اأن االإدارة االأمريكية قامت، م�سبًقا، بالتن�سيق مع قادة من الدول العربية ب�ساأن قرار 

9 - تفا�سيل الزيارة املفاجئة.. اأبو مازن ُيربك ح�سابات حممد بن �سلمان، موقع �سبوتنيك، مو�سكو، 27/12/2017.  
https://arabic.sputniknews.com/arab_world/201712241028713173-%D8%AA%D
9%81%D8%A7%D8%B5%D9%8A%D9%84-

10 - عقل �سالح، �سفقة القرن والدور ال�سعودي، راأي اليوم، لندن، 26/4/2018.
https://www.raialyoum.com/index.php/%D8%B5%D9%81%D9%82%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8
%AF%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%A
/F%D9%8A

https://www.nytimes.com/2017/12/03/world/middleeast/palestinian-saudi-  -  11
 peace-plan.html
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ترامب، وما تاله من االإعالن عن خطته، وذلك ل�سمان احتواء رّدة الفعل الفل�سطينية على القرار، 

ليتاأكد اأن هناك توافًقا مع ال�سعودية، بدعوى اإقامة حتالف مع الدول العربية ملواجهة اخلطر االإيراين؛ 

وهو ال�سماعة الدائمة لتمرير اأي »�سفقات« خالل الفرتات املا�سية. هذا يف وقت اأو�سح وزير 

اخلارجية االأملاين االأ�سبق، يو�سكا في�رص، يف ال�سابع والع�رصين من دي�سمرب 2017، يف مقال ن�رصه 

موقع يورو نيوز«، باأن هناك حتالًفا �سعوديًا- اإ�رصائيلًيا ملواجهة اإيران، قائال: »اإن احللف النا�سئ 

بني ال�سعودية واإ�رصائيل الذي كان يوما ع�سّيا على التخّيل �سي�سبح اأحد عنا�رص القوى الدافعة يف 

.
)12(

ال�رصق االأو�سط اجلديد«

»�رصكة كو�سرن..  بعنوان  القرن«،  تلك »�سفقة  مثرية عن  تفا�سيل  كتاب جديد  وقد ك�سف 

اجل�سع والطموح والف�ساد..الق�سة اال�ستثنائية جلاريد كو�سرن واإيفانكا ترامب«، للكاتبة الربيطانية 

فيكي وارد، وال�سادر يف �سهر مار�ض 2019؛ ومّما جاء فيه اأن ال�سعودية �ستلعب دورا مهًما يف 

جهود كو�سرن لل�سالم االإ�رصائيلي- الفل�سطيني، عرب امل�ساعدة يف ما اأ�سمته »اإنعا�ض غزة«، بدعوى 

واالإماراتيون  ال�سعوديون  يوّفر  اأن  هو  كو�سرن،  اأراده  »ما  وباأن  ال�سفقة،  مفتاح  ال�سعودية  اأن 

.
)13(

امل�ساعدة االقت�سادية للفل�سطينيني«

خامتة

تدّل تفا�سيل اخلطة النهائية لـ«�سفقة القرن« على اأن العامل العربي اأمام و�سع خمتلف ومغاير؛ 

و�سع ال ي�ستقيم الت�سالح معه اأو التكّيف اأو ال�سكوت عنه. فاالأمن القومي العربي بات مهّدًدا يف 

�سميمه، بل اأ�سبح ـــ بح�سب خطة ترامب ــ مرتبًطا باالأمن القومي ال�سهيوين، وعلى الطرف 

االأردين البحث، الفوري، عن خيارات ناجعة لوقف تنفيذ بنود اخلطة.

وال�ساهد اأن التكاتف االأردين - الفل�سطيني، واالنفتاح على املكّونات الفل�سطينية كافة، هو 

فل�سطينية،  انتفا�سة  اندالع  على  التحري�ض  ف�ساًل عن  والرئي�سة،  املهمة  االأردنية  اخليارات  اأحد 

وتاأجيج ال�سارع االأردين �سد »�سفقة القرن«، باعتباره ظهرًيا رئي�سا للعاهل االأردين. 

تكمن خطورة »خطة ترامب« يف التاأكيد، الدائم، واملتكّرر، على اعتبار املقاومة الفل�سطينية 

اإرهاًبا، وباأن دولة »اإ�رصائيل« مل تعرف يوًما �سالمًا واحداً مع جريانها منذ حلظة ن�ساأتها، وكاأنها 

وليد يف ال�رصق االأو�سط اجلديد«، يورو نيوز، 11/1/2018.  واإ�رصائيل: حلف  “ال�سعودية  �سابق:  اأملاين  وزير   - 12
https://arabic.euronews.com/2018/01/11/joscka-fischer-on-the-alliance-

looming-between-saudi-arabia-and-israel

 .22/3/2019 الدوحة،  ال�رصق،  ال�سعودي،  ال�سعب  اأموال  من  القرن  �سفقة  تول  ال�سعودية   -  13
https://al-sharq.com/article/22/03/2019/%d8%a7%d9%84%d8%b3%d8%
b9%d9%88%d8%af%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d9%85%d9%88%d9%84-

%d8%b5%d9%81%d9%82%d8%a9-
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وِلدت من عدم، اأو كان الأ�سحابها حق يف تلك االأرا�سي!

لقد اأجربت »خطة ترامب« م�رص على الدخول يف اأتون نار قطاع غزة، �سواء من حيث تد�سني 

مناطق �سناعية وزراعية و�سكنية على احلدود ال�سهيونية - امل�رصية، اأو احتمال اإلقاء تبعية القطاع 

الكيان  مع  التن�سيق  اأو  ــ  ال�سفقة  �سمن  املن�سوية  البنود  كاأحد  ـــ  امل�رصية  احلكومة  كاهل  على 

ال�سهيوين حول مكافحة االإرهاب، ما يفتح الباب اأمام دخول م�رص يف مفاو�سات مبا�رصة جديدة 

حول هذه البنود اخلطرية. 

كما ي�ستقيم الدور ال�سعودي مع ما �سبق طرحه يف ور�سة املنامة، العام املا�سي، من �رصورة 

توفري اأكرث من 50 مليار دوالر، لتنفيذ »�سفقة القرن«، اأو »خطة ترامب«، ومعها دول خليجية 

اأخرى، قطًعا. 
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�صفقة القرن

وم�صار التطبيع مع العدو ال�صهيوين

اإبراهيم علي املدهون❋

بني وعد بلفور امل�سوؤوم )1917(وما �سّمي ب�سفقة القرن )�سفقة ترامب 

اال�ستعمار  لقوى  وو�سائل/اأدوات  وخمططات  حمطات  ثمة   ،)2020  –
ومقّدرات  خريات  على  ال�سيطرة  اإىل  ترمي  وكّلها  الغربية،  واالمربيالية 

ال�سعوب العربية واالإ�سالمية وم�سادرتها ل�ساحلها .

البائ�ض  الو�سع  على  ُيبقي  اأن  الغربي  االإ�ستعمار  يهم  اأخرى،  جهة  من 

لدول و�سعوب املنطقة، ومبا يظهرها متخلفة و�سعيفة وتابعة الإرادته؛ وال 

ميكن ذلك اإاّل من خالل ما قّرره موؤتر كامبل بانريمان 1907؛ اأي بزعزعة 

االأمن يف املنطقة.

من هنا مت االإتيان بالكيان ال�سهيوين، ككيان وظيفي يف�سل بني ال�رصق 

والغرب، وي�سّكل عامل توتر يف املنطقة، يثري الفنت واحلروب، ويكون اأداة 

للغرب، مقابل حتقيق تطلع الكيان يف حتقيق حلمه يف اإيجاد وطن لليهود 

لل�سهاينة. 

يقول الكاتب واملحّلل ال�سيا�سي الفل�سطيني �ساكر زلوم: »اإن بقاء احتالل 

اأن االأمّية واجلهل باٍق يف بالدنا؛ فمهمة جتهيل �سعوبنا هي  فل�سطني يعني 

اأوِكلت لالحتالل االإ�رصائيلي مبوجب موؤتر دول اال�ستعمار  مهمة وظيفية 

يف لندن، واملعروف با�سم موؤتر )كامبل بانريمان( ما بني االأعوام )-1905

1907(، ليكون العمل جماعيًا ال فرديًا، كما كان قبل املوؤتر.

الكاملة  ال�سيطرة  نحو  تطّلعه  يوم  اأي  يف  الغربي  االإ�ستعمار  يخِف  مل 

واالإ�سالمي  العربي  الوطن  و�سعوب  العامل،  �سعوب  جميع  مقّدرات  على 

على وجه التحديد. لذلك، عملت الدول االإ�ستعمارية على ا�ستغالل نقاط 

�سعف ال�سعوب؛ فتارة تاأتي بعنوان تخلي�ض ال�سعوب من املت�سلطني عليهم 

القمعية  ل�سيا�ساتها  نتيجة  العثمانية،  من دول وحكومات، كاالإمرباطورية 

ن	
ر

ق
ال

ة	
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ف
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❋ باحث وكاتب �سيا�سي بحريني، ع�سو �سابق يف �سورى جمعية الوفاق الوطني االإ�سالمية.
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بعنوان حماية  تاأتي  وتارة  هيمنتها،  كانت حتت  التي  العربية  الدول  �سعوب  على  مار�ستها  التي 

املنطقة اأو الطرق التجارية، كالذريعة التي ت�ستخدمها امل�ستعمرون الربيطانيون يف اخلليج »تاأمني 

املالحة بني ال�رصق والغرب« . 

العربية  الدول  اأغلب  حكموا  الذين  للعثمانيني  العرب  عداء  الربيطاين  ا�ستثمراالإ�ستعمار 

التي راأى فيها  العثمانية  الدولة  العربية، للتخل�ض من  ال�سعوب  واالإ�سالمية، فقام بتوظيف تذّمر 

االإ�ستعمار حائاًل اأمام اأطماعه لل�سيطرة على الدول العربية واالإ�سالمية من جهة،  ومن جهة اأخرى 

لتحقيق حلم اليهود يف اإيجاد »وطن قومي« لهم .

ويف الوقت الذي كان فيه هرتزل ي�سغط من اأجل اإن�ساء وطٍن يهودي يف فل�سطني، اأّدت النزعة 

القومية العربية اإىل الرغبة يف اال�ستقالل عن االإمرباطورية العثمانية. واإبان اندالع احلرب العاملية 

االأوىل، قّررت بريطانيا، التي كانت تدرك رغبات كٍل من العرب وال�سهاينة على حد �سواء يف 

اخلا�سة يف  اال�ستعمارية  م�ساحلها  لتعزيز  الو�سع  ا�ستغالل  على  العمل  بها،  كيانات خا�سة  قيام 

املنطقة، بتحقيق وعدها لل�سهاينة من جهة، واإقامة دول واإمارات تابعة لها . 

الربيطاين اآرثر  اخلارجية  وزير  كتب   ،1917 نوفمرب  من  الثاين  يف   : امل�سوؤوم  بلفور  وعد 

بالفور ر�سالًة اإىل والرت روت�سيلد، وهو �سخ�سية بارزة يف املجتمع اليهودي الربيطاين، ُمعربًا عن 

الن�ض من فقرة واحدة ُيعرف  لليهود يف فل�سطني. ويتاألف  اإن�ساء وطٍن  دعم احلكومة الربيطانية 

. )/https://fanack.com/ar( با�سم وعد بلفور. جملة فنك

احلكومة  على  لل�سغط  العثمانية،  االإمرباطورية  انهيار  فر�سة  ا�ستثمار  على  ال�سهاينة  عمل 

الربيطانية يف تنفيذ وعدها امل�سوؤوم )وعد بلفور(، فتم تنفيذ الوعد من ِقبل بريطانيا دون ا�ست�سارة 

العرب اأو امل�سلمني، اأ�سحاب الق�سية. لكن املعلومات تفيد ح�سب املذّكرات الربيطانية باأن هناك 

تن�سيق على اأعلى امل�ستويات بني بريطانيا وال�سهاينة و اآل �سعود؛ وهم م�ساركون يف هذه اجلرمية 

قبل تاأ�سي�ض مملكتهم   . 

كانت فل�سطني، يف ذلك الوقت، �سنجقًا نائيًا يف االإمرباطورية العثمانية املفّككة، التي كانت 

ا�ستحقاٍق يف  باأي  تّتعهم  عدم  من  الرغم  وعلى   .1914 عام  منذ  معها حربًا  تخو�ض  بريطانيا 

الذين  ن�سمة،  األف   650 عددهم  البالغ  �سكانها  ا�ست�سارة  دون  الوعد  الربيطانيون  نّفذ  املنطقة، 

اليهود.  من  فقط  و8%  وم�سيحيني(  )م�سلمني  منهم  الـ92%  حوايل  ن�سبته  ما  العرب  ُي�سكل 

ومع احتدام احلرب العاملية االأوىل، كان العديد من االأ�سخا�ض يف اأوروبا م�سغولني باأموٍر اأخرى 

https://( ومل ُيلقوا بااًل، على وجه اخل�سو�ض، لهذه اجلزئية من املناورة ال�سيا�سية. جملة فنك

. )/fanack.com/ar

اإذا، القرار مت اتخاذه من قبل بريطانيا يف حتقيق حلم اليهود، يف اإقامة وطن لهم. وقد مت حتديده 
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على اأر�ض فل�سطني؛ ولكن اأ�سحاب القرار واأدواتهم من عمالء االأّمة العربية، يعلمون باأن حتقيق 

هذا اجلرمية الكربى )حلم ال�سهاينة( لي�ض باالأمر الهنّي، نظراً للموقع الديني والعقائدي لفل�سطني 

ومقد�ساتها لدى العرب وامل�سلمني. اإذاأ ال بّد من و�سائل واأدوات �رصورية للو�سول اإىل هدفهم 

املن�سود . 

عقدت احلركة   ،1897 عام  ففي  عامًا.   20 قبل  بلفور  وعد  ق�سة  بداأت  االأمر،  واقع  يف 

التفكري  وكان  يهودية.  دولٍة  اإقامة  بهدف  �سوي�رصا،  يف  بازل  يف  االفتتاحي  ال�سهيونية موؤترها 

القومي امل�سرتك يف تلك االأيام هو اأن كل �سعب يحتاج اإىل وطن؛ ومبا اأن ال�سهاينة يعتربون اليهود 

�سعبًا بال وطن، فال بّد من العثور على وطن. كان املكان االأكرث منطقية لذلك، وفقًا لل�سهاينة، 

موؤ�س�ض  قّدم  العام،”  القانون  “مبوجب  اليهودي  الوطن  هذا  مثل  تاأمني  اأجل  فل�سطني.ومن 

�سبقت  التي  ال�سنوات  خمتلفة يف  اإىل حكوماٍت  املقرتحات  من  العديد  هرتزل،  احلركة، ثيودور 

امل�ساعدة.  ال�سلطان رف�ض  العثماين عبد احلميد، ولكن  بداأ مع ال�سلطان  االأوىل.  العاملية  احلرب 

 . )/https://fanack.com/ar( جملة فنك

فل�سطني.  اأر�ض  اليهود على  بتحقيق حلم  القرار  اتخذوا  قد  ال�سهاينة واالإجنليز، كانوا  لكن 

ومن اأجل ذلك عملوا على حتقيق هذا الهدف امل�سوؤوم؛ لذا البّد من العمل على الو�سائل التي من 

خاللها ي�ستطيعون حتقيق موؤامرتهم، والتي من اأبرزها:

العربي  الوطن  ال�سيطرة على  بلفور،  ُيعرف بوعد  ما  اليهود،  لتحقيق حلم  الو�سائل  اأبرز  من 

واملدينة(،  )مكة  ال�رصيفني  احلرمني  اأو  احلجاز  بالد  واأفريقيا(، وخ�سو�سًا  )اآ�سيا  واالإ�سالمي يف 

والتي تقع يف �سبه اجلزيرة العربية، ملكانتها القد�سية لدى امل�سلمني جميعًا، ومنهم ال�سعوب العربية، 

كذلك القد�ض وفل�سطني ملا تتمتع به من االأهمية والقد�سية لدى ال�سعوب العربية واالإ�سالمية. 

حني كان اخلليج يحكمه القرا�سنة وقّطاع الطرق، �سواء يف الرب اأوالبحر مل يكن لدى اخلليج 

ال�سيطرة  للعمل على  بريطانيا  لذا عمدت حكومة  اإمارات عدا �سطنة ُعمان.  اأو  اأو دول  ممالك 

على منطقة اخلليج، من خالل ما ُعرف بتاأمني املالحة بني ال�رصق والغرب عن طريق »�رصكة الهند 

العربية، واالإمارات  ال�سيطرة على منطقة �سبه اجلزيرة  العنوان الذي مت من خالله  ال�رصقية، وهو 

املطّلة على بحر اخلليج الفار�سي، فاأقامت االإتفاقيات مع القبائل يف املنطقة، ثم تاأ�سي�ض االإمارات 

يف اخلليج، التي اأ�سبحت حممّيات بريطانية .

واإذا كان تاأ�سي�ض »�رصكة الهند ال�رصقية« قد �سّكل بداية اهتمامات بريطانيا بالتجارة ال�رصقية، 

كانتا  العربي،  اخلليج  اإىل  بالده  نفوذ  مّد  حماولته   و   1798 عام  م�رص  على  بونابرت  فاإن حملة 

باأطرافها  العربية  اجلزيرة  على  ال�سيطرة  على  تقوم  �سيا�سة  بريطانيا  �سياغة  يف  رئي�سيني  حافزين 

ال�رصقية والغربية واجلنوبية، يف اإطار خطة اإمربيالية كربى لتاأمني م�ساحلها التجارية  واال�سرتاتيجية 
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الربيطاين«.  »ال�سلم  �سعار  حتت  االإمربيايل  مبركزها  املنطقة  هذه  واإحلاق  املنطقة،  يف  وال�سيا�سية 

وطوال القرن التا�سع ع�رص، وحتديداً منذ افتتاح قناة ال�سوي�ض، كانت م�سالح بريطانيا على اأطراف 

القوى  ملحاوالت  تت�سّدى  جعلها  مّما  م�ستمر،  ت�ساعد  يف  الهندي  املحيط  ويف  العربية  اجلزيرة 

االإقليمية )م�رص والدولة العثمانية وفار�ض( واالأجنبية االأخرى )فرن�سا ورو�سيا واأملانيا( للتغلغل يف 

املنطقة.  ويف الوقت نف�سه، عمدت بريطانيا اإىل �رصب القوى املحلية وزيادة �رصذمتها وتفتيتها 

– بريوت:  والعامل  العرب  تاريخ  )جملة   . واملعاهدات  االتفاقيات  ب�سّتى  �سيا�سية  كيانات  وخلق 

العربي )-1798 اخلليج  اإمارات  بريطانيا ومعاهداتها مع  اإتفاقيات   ،)1998(174 اأوىل  حلقة 

1916(: ف�سول من الهيمنة والتفتيت – عبدالروؤوف �سّنو – اأ�ستاذ يف اجلامعة اللبنانية . دار�سة 
تتناول دور بريطانيا يف تق�سيم اخلليج العربى اإىل دول و اإمارات وممالك(.

االأتراك  اأتى  العربي،  اخلليج  �سواطئ  علي  والفار�سي  الربتغايل  التواجد  انح�سار  فعقب 

احتاللها  اإىل  فعمدوا  العربية،  اجلزيرة  ل�سبه  اال�ستحياء  على  الفرن�سيون،  معهم  و  والربيطانيون، 

ودعم �سيوخ قبائل موالية لهم يف وجه قبائل لي�ست كذلك؛ ونتج عن هذا االأمر ما نراه اليوم من 

العربي  باأن اخلليج  العرب  املثقفني  اأن تقنع  اإيران جاهدة  بينما حتاول  دول يف منطقة اخلليج. و 

ي�سّمي تاريخيًا اخلليج الفار�سي؛ اإاّل اأن امل�سّمي االأكرث واقعية هو اخلليج الربيطاين، اإذ اإن بريطانيا 

تلك  االآن يف  قائمة حتى  تزال  ال  التي  الدول  وتن�سيب  وت�سمية  بر�سم حدوده  قامت  التي  هي 

املنطقة.  )كيف �سنعت بريطانيا دول اخلليج )اخلليج الربيطاين – اإيهاب عمر(. 

اآل �سعود يف ب�سط  الدافئة، كما �ساعدت بريطانيا عبدالعزيز  املياه  لقد هيمنت بريطانيا على 

�سيطرته على �سبه اجلزية العربية، وبالرغم من اعتماد الربيطانيني على ال�رصيف احل�سني - �رصيف 

اإىل  اأي�سًا؛ فمناطق نفوذه تنب�سط من حدود الكويت  اأمري جند كان مهمًا بالن�سبة لهم  فاإّن  مّكة، 

جبل �سمر اإىل حدود الربع اخلايل، ومن اخلليج اإىل احلجاز. وكانوا يريدون من عبد العزيز �سيئًا 

واحداً، هو اأنن ُي�سعف العثمانيني من خالل اإ�سعاف اأمري حائل املوايل لهم، والذي كان يهّدد 

جناح اجلي�ض الربيطاين جنوب وادي الرافدين.

ال�سري  الربيطاين يف اخلليج،  املعتمد  ا�ستدعى  االأو�سط،  ال�رصق  العمليات احلربية يف  بداأت  ملّا 

يبداأ  اأن  اأ�رّص على  الريا�ض  اإىل  اإىل جند. ومبجّرد و�سوله  بري�سي كوك�ض، خمربه �سك�سبري واأر�سله 

االأمري النجدي العمليات احلربية �سّد ال�سمريني؛ وتكن �سك�سبري من اإجراء حمادثات �سيا�سية مع 

عبد العزيز اآل �سعود، فو�سعا م�سوّدة معاهدة التزمت بريطانيا مبوجبها ب�سمان مواقع ال�سعوديني 

التزامه مب�ساعدة احللفاء  العثمانية املحتملة، مقابل  الهجمات  يف جند واالإح�ساء، وحمايتهم من 

وتعّهده »مبنح فل�سطني للم�ساكني اليهود«. ويف ذات الفرتة و�سل مبعوثون عثمانيون كانوا ال 

يزالون ياأملون يف اجتذاب االأمري اإىل جانبهم. )ملخ�ض ق�سري من مراحل تكّون الدولة ال�سعودية 

وتاريخها، جريدة البناء( .

لذا، من املهم معرفة الدور الربيطاين يف حماية اآل �سعود وحكام دول اخلليج العربية يف االآتي:
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• )االإ�سالم 	 الوّهابية  والدولة  �سعود(،  )اآل  العربية  اجلزيرة  �سبه  يف  احلاكمة  العائلة  تكني 

اجلديد( الذي هند�سه االإجنليز، يف ب�سط قرارها وهيمنتها على الدول العربية واالإ�سالمية 

ب�سفة عامة، واخلليجية ب�سفة خا�سة، كمرجع ديني، وتقليل دور االأزهر ال�رصيف وباقي 

يف   
ّ
جلي ب�سكل  ذلك  مالحظة  اأخرى.وميكن  جهة  من  للم�سلمني  الدينية  املرجعيات 

توّج�ض  مع  االآن،  به  تقوم  الذي  والدور  ال�سابق،  �سعود يف  اآل  اأّدتها مملكة  التي  االأدوار 

واالإمارات  البحرين  ال�سعودية  ت�ستخدم  لذا  وامل�سلمني.  العرب  فعل  رّدات  من  بريطانيا 

القرن؛  ب�سفقة  ي�سّمى  ما  �سمن  الكيان  مع  التطبيع  عملية  اختبار يف  وك�ساحة  كواجهة 

ويظهر ذلك جليًا من خالل ا�ستقبال البحرين وفوداً حتت عناوين متعددة، كموؤتر املنامة، 

ولقاء االأديان والريا�سة، وغريها  .

• التمهيد وامل�ساهمة يف احتالل فل�سطني )وعد بلفور( وتقدميها لل�سهاينة .	

• جتاه 	 بريطانيا  كدور  واالإ�سالمية،  العربية  للدول  ال�سيادي  القرار  ا�ستقالل  على  الق�ساء 

م�رص عبدالنا�رص، و�سوريا االأ�سد، وكذلك دورها يف مواجهة الثورة االإيرانية )اجلمهورية 

االإ�سالمية يف اإيران(.

• ت�سّيد القرار يف الدول العربية واالإ�سالمية والهيمنة على توجيه الراآي العام االإ�سالمي، من 	

التعاون  االإ�سالمية )منظمة  العربية، والدول  اجلامعة  القرار يف  بريطانيا على  خالل هيمنة 

االإ�سالمي(.

املعاهدة الأنكلو ـ جندية

يف 26 كانون االأول 1915، وّقع بري�سي كوك�ض مع عبد العزيز اآل �سعود املعاهدة االأنكلو – 

جندية، يف جزيرة دارين املقابلة للقطيف. و�سادق على املعاهدة نائب ملك بريطانيا وحاكم الهند 

يف توز 1916. وقد مّت اإلغاء هذه املعاهدة بعد توقيع معاهدة جّدة �سنة 1927.

نف�سه  �سعود  اآل  الرحمن  عبد  بن  العزيز  عبد  اأعلن  امل�سلمني«،  »االإخوان  بروز حركة  وبعد 

اإمامًا، ودعا القبائل اإىل دخول »دين االإخوان« يف عام 1916،؛ وقد ا�ستطاع بعدها �سّم حائل 

عام 1921 واإ�سقاط دولة اآل ر�سيد، و�سّم البلدات ال�سمالية، كاجلوف ووادي ال�رصحان.

وخالل احلرب احلجازية، ا�ستطاع عبد العزيز بن عبد الرحمن اآل �سعود اال�ستيالء على مدن 

مّكة واملدينة املنّورة والطائف؛ وب�سقوط جّدة يف 5 كانون االأول 1925، بعد ح�ساٍر دام نحو 

عام، انتهت دولة االأ�رصاف يف احلجاز واأُعِلنت مملكة احلجاز وجند وملحقاتها.

ويف 19 اأيلول 1932، �سدر اأمر ملكي بتوحيد البالد حتت ا�سم »اململكة العربية ال�سعودية« 

ال�سعودية وتاريخها، جريدة  الدولة  ]ملخ�ض ق�سري من مراحل تكّون  اأيلول(.    23 )ابتداًء من 

البناء[.
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ا�صتنتاجات

يهدف هذا البحث من خالل ما قّدم من حقائق ومراجع، اأن يو�سح القارئ الكرمي واملتابع 

العربي واالإ�سالمي ما ياأتي:

اأوًل : فهم ما يجري اليوم، من الت�سابق من ِقبل اأنظمة اخلليج وبع�ض الدول العربية واالإ�سالمية، 

املوؤامرات  دور  واإبراز  اخلفاء،  يف  كانت  اأن  بعد  ال�سهيوين  الكيان  مع  علنية  عالقات  الإقامة 

واأنظمة اخلليج  �سعود  )اآل  االإ�ستعمار  اأدوات  ِقبل  العربي واالإ�سالمي من  فل�سطني والوطن  على 

وتوابعها(، يف تنفيذ وعد بلفور وت�سفية الق�سية الفل�سطينية، من دعم �سفقة ترامب على اأ�سا�ض 

م�سادرة حق العرب وامل�سلمني فيها .

ثانياً : الوقوف على الدور الذي لعبته ال�سعودية واالأنظمة اخلليجية، يف خدمة اأهداف واأطماع 

االإ�ستعمار واالإمربيالية الغربية �سد �سعوب منطقتنا، و العمل على وئد وم�سادرة اأي قرار �سيادي، 

الأي دولة عربية اأو اإ�سالمية، كما فعلت �سد م�رص جمال عبدالنا�رص و�سوريا حافظ االأ�سد وجنله 

ب�سار االأ�سد وكذلك اجلمهورية االإ�سالمية يف اإيران .

ثالثاً: اإبراز دور حمور املقاومة التي تقوده اجلمهورية االإ�سالمية يف اإيران، والتي تت�سّدى الأهداف 

بع�ض  وتعرية  ف�سح  يف  وكذلك  العاليمة،  وال�سهيونية  والغربية  االأمريكية  االإمربيالية  واأطماع 

االأنظمة التي كانت تت�سرّت بقيادتها لالإ�سالم واملقد�سات، ولكنها معّول هدم لكّل ِقيم االإ�سالم، 

ومبادئ ال�سعوب العربية يف منطقتنا .

رابعاً : ينبغي على �سعوب حمور املقاومة، وخ�سو�سًا ال�سعب الفل�سطيني العزيز، اأن يكون حازمًا 

قرارته، يف اإعادة ت�سحيح بو�سلة عالقاته مع دول حمور املقاومة )على راأ�سهم اإيران و�سوريا(؛ كما 

يجب اأن نعلن جميعنا موقفنا احلا�سم من االأنظمة التي تتبع املع�سكر ال�سهيوين االأمريكي .

اإن اجلمهورية االإ�سالمية تتعر�ض لهجمة منّظمة غري م�سبوقة، من اأمريكا واأدواتها، الأنها تقود 

وكذلك  فل�سطني؛  يف  وخ�سو�سًا  والغربية،  االأمريكية  االإمربيالية  للهيمنة  الت�سدي  يف  املحور 

الت�سدي لكّل امل�ساريع التي ت�ستهدف االأّمتني العربية واالإ�سالمية  .

العامل  �سعوب  وعلى  ب�سفة خا�سة،  واالإ�سالمية  العربية  وال�سعوب  الدول  على  امل�سوؤولية  اإن 

ب�سفة عامة، التي توؤمن بالدور املقاوم، اأن تنربي للدفاع عن اجلمهورية االإ�سالمية و�سوريا وقوى 

حمور املقاومة يف فل�سطني ولبنان واليمن والعراق.

البو�سلة وتغيري عدو  البائ�سة املحمّية من دول االإ�ستعمار، من حرف  اإن ما تقوم به االأنظمة 

االأّمة )الكيان ال�سهيوين(، والعمل على اإظهار اأن اجلمهورية االإ�سالمية وقوى وحمور املقاومة هي 

العدو لدول و�سعوب املنطقة، ينبغي اأن يواجه بوعي واإرادة لت�سحيح البو�سلة .
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ورغم اأن كل متابع وباحث يف التاريخ يعلم باأن العالقات بني هذه االأنظمة البائ�سة واالإ�ستعمار، 

وكذلك مع الكيان ال�سهيوين، قائمة قبل قيام الكيان الغا�سب على اأر�ض فل�سطني احلبيبة، اإاّل اأن 

مع  اأنف�سهم،  الق�سية  اأ�سحاب  بع�ض  ومنهم  االأمر،  عليهم  يلتب�ض  وامل�سلمني  العرب  من  الكثري 

االأ�سف ال�سديد .

لكن ملاذا ال�سعودية؟ وملاذا حتظى اأخبار التطبيع ال�سعودي مع الكيان ال�سهيوين باهتمام اأكرب من 

اأخبار التطبيع الر�سمي واالقت�سادي االإماراتي والبحريني مع تل اأبيب مثاًل؟ اجلواب يترّبع به اأنور 

ع�سقي ــ الوجه املعلن للتطبيع ال�سعودي مع العدو ــ يف مقابلة مع التلفزيون االأملاين يف حزيران 

ُيَعُدّ  املتقاعد  اجلرنال  ال�سعودية«. هذا  اإذا طّبعت  اإ�رصائيل  مع  �سُيطّبع  االإ�سالمي  »العامل  املا�سي: 

الوجه الذي اأريد له اأن يكون علنيًا لعملية التطبيع ال�سعودي بعد اأن كان �رصيًا يف املا�سي، وُيراد له 

اأن يخرج اإىل العلن حاليًا؛ واالأ�سباب املتداولة حول التقاطع احلايل للم�سالح بني ال�سعوديني وتل 

اأبيب باتت معروفة للجميع؛ لكن يبقى ال�سوؤال امللّح: هل ا�ستجّدت ظروف �سيا�سية معّينة ــ مع 

تعاقب ال�سنني ــ دفعت ال�سعودية اإىل مقاربة اأكرث قبواًل بالعالقة مع اإ�رصائيل والت�سالح معها، اأم اأن 

بوادر تقّبل وجودها والتعامل معها كانت موجودة يف االأ�سا�ض؟ )علي مراد، اجلمعة 29 اأيلول 

2017 )جريدة االأخبار(.

ويف اخلتام، اإن دول و�سعوب حمور املقاومة ت�ستطيع اإف�سال كّل خمططات االإمربيالية واأدواتها 

اأحد  يقول  وكما  وال�سالح؛  واملوقف  بالكلمة  مقاومني  نكون  اأن  علينا  يجب  لذا  املنطقة،  يف 

حكماء االإ�سالم “ما �ساع حق وراءه مطالب”  .

لقد اأثبتت املقاومة للقا�سي والداين باأنها الطريق الإف�سال كّل خمططات االأعداء، كما اأن قيادتها 

 اإِالاَّ 
ُ الواعية والنزيهة هي ال�سمانة بعد اهلل تعاىل على حتقيق االإنت�سار تلو االإنت�سار »َوَما َجَعَلُه اٱهللاَّ

ِكيِم« ِ اٱْلَعِزيِز اٱحْلَ
ُ اإِالاَّ ِمْن ِعنِد اٱهللاَّ ُب�رْصَى َلُكْم َوِلَتْطَمِئناَّ ُقُلوُبُكم ِبِه َوَما اٱلناَّ�رصْ

واليوم يعيد التاريخ نف�سه. فكما فعلت بريطانيا �سابقًا، فعلت الواليات املتحدة اأخرياً، وهذا 

ما قام بتنفيذه الرئي�ض االأمريكي دونالد ترامب، حني اأعلن اأن القد�ض عا�سمة الكيان ال�سهيوين، 

واتخذ  قرار نقل �سفارة الواليات املتحدة اإىل مدينة القد�ض املحتلة. 

كذلك يف ما �سّمي ب�سفقة القرن، مل يتم الت�ساور اأو حتى اأخذ راأي اأ�سحاب الق�سية، �سواًء 

الفل�سطينيني اأو العرب وامل�سلمني. ولكن من املفيد العلم باأن هناك تن�سيقًا بني اأمريكا والكيان، 

وكذلك اآل �سعود وبع�ض احلكومات يف اخلليج؛ فالتاريخ يعيد نف�سه ، وُيظهر التاأثري اخلطري الآل 

�سعود على ق�سايا االأمة، وعلى راأ�سها الق�سية الفل�سطينية  .

بعد م�سي �سهر على اإعالن الرئي�ض االأمريكي دونالد ترامب ل” �سفقة القرن “ ، يف الثامن 

املحافل  على  عبا�ض  حممود  ال�سيد  ال�سلطة  رئي�ض  وجتوال   ، املا�سي  الثاين  كانون  من  والع�رصين 
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ال�سيا�سية، من اجتماع جمل�ض وزراء اخلارجية يف اجلامعة العربية، ومن ثم اجتماع جمل�ض االأمن 

الدويل، اإىل جمل�ض التعاون االإ�سالمي، والقمة االإفريقية، وذلك بهدف �رصح املوقف الفل�سطيني 

الراف�ض ل�سفقة ترامب – نتنياهو ، وما ت�سمنته من عناوين، جميعها ت�سّب يف جمرى واحد هو 

ت�سفية الق�سية الفل�سطينية . )“�سفقة القرن” ال تنتظر اأحداً .. فماذا بعد ؟ ـ رامزم�سطفى 

h t t p : / /w w w .a t h a b a t n e t w o r k .c o m /a r t i c l e /1 6 3 5 1 7 # .

Xl4V5WpOU5M.whatsapp؟(.
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»�صفقة القرن« 

بني الرف�س الفل�صطيني والتداعيات الإقليمية

هيثم اأبو الغزالن❋

توطئة

ت�سفية  هدفها  جديدة  موؤامرة  اأخرى  مّرة  الفل�سطيني  ال�سعب  ُيواجه 

الق�سية الوطنية الفل�سطينية برّمتها؛ فما اأعلن عنه الرئي�ض االأمريكي “دونالد 

نتنياهو”،  “بنيامني  االحتالل  كيان  وزراء  رئي�ض  جانبه  واإىل  ترامب”، 

بتاريخ  االأبي�ض،  البيت  واالإمارات، يف  والبحرين  ُعمان  �سفراء  وبح�سور 

28 كانون الثاين )يناير( 2020، ُي�سّكل اإحدى املحاوالت امل�ستمّرة لت�سفية 
الق�سية والوقوف الكامل اإىل جانب »دولة اإ�رصائيل«، وَمن و�سفهم ترامب 

يف  وحّقهم  واأمنهم،  »�سالمتهم  تاأييده  اإىل  م�سرياً  اليهودي«،  بـ«ال�سعب 

العي�ض يف وطنهم التاريخي«.

االإدارة  قيام  من  اأ�سهر  ثمانية  بعد  ياأتي  القرن«  »�سفقة  روؤية  فاإعالن 

يف  ُعِقدت  ور�سة  يف  الروؤية،  من  االقت�سادي  ال�سّق  بن�رص  االأمريكية 

من  »ال�سالم  بعنوان:   ،2019 )يونيو(  حزيران  يف  البحرينية،  العا�سمة 

التي  املتواتر عن اخلطة  �سنوات من احلديث  االإزدهار«، وبعد ثالث  اأجل 

اأ�سبحت معنونة بـ »ال�سالم من اأجل االإزدهار: روؤية لتح�سني حياة ال�سعبني 

ّذ بنود هذه اخلطة عن جوهر ما ي�سعى له  الفل�سطيني واالإ�رصائيلي«. وال ت�سُ

باأكرب م�ساحة منها،  الفل�سطينية واالحتفاظ  « من �سّم االأر�ض  »االإ�رصائيليُّ

�سالح  نزع  عرب  االأمن  وحتقيق  االأ�سلّيني،  اأ�سحابها  من  ممكن  عدد  باأقّل 

حركتي »حما�ض« و«اجلهاد االإ�سالمي«، وتكري�ض القد�ض »عا�سمة اأبدّية 

وموّحدة الإ�رصائيل«، واإنهاء ق�سية الالجئني، و�سمان حدود اآمنة، وانفتاح 

الق�سية  اإنهاء  يعني  ما  �سامل،  تطبيع  عرب  واالإ�سالمي  العربي  العامل  على 
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❋ كاتب وباحث فل�سطيني.
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الفل�سطينية وت�سفيتها ب�سكل �سامل.

جاءت اخلطة، يف �سّقيها ال�سيا�سي واالقت�سادي، يف 181 �سفحة، وتت�سّمن 22 ق�سًما تغّطي 

واحلدود،  وال�سيادة،  القد�ض،  وو�سع  الدولتني،  حّل  مثل:..مفهوم  الق�سايا،  من  وا�سعة  حزمة 

اجلانب  يف  اأما  التجاري.  والتبادل  غزة،  وقطاع  واملعابر،  واملعتقلني،  والالجئني،  واالأمن، 

دوالر  مليار   50 من  اأكرث  بقيمة  دولية  ا�ستثمارات  لتاأمني  �سعيها  اإىل  ت�سري  فاإنها   ،
)1(

االقت�سادي

اإقليمي. وت�ستمل اخلطة على  على مدى ع�رص �سنوات، �سمن مقاربة لتحقيق اندماج اقت�سادي 

واالإ�رصائيلية،  الفل�سطينية  الدولتني،  املقرتحة حلدود  اخلرائط  منها  االأول  يت�سمن  اأربعة مالحق، 

ا لناحية �سيطرتها املطلقة على منطقة غور  ويعالج الثاين »االعتبارات االأمنية« الإ�رصائيل، وخ�سو�سً

االأردن، يف حني يت�سمن الثالث املعايري االأمنية التي ينبغي للدولة الفل�سطينية املفرت�سة اأن تلتزمها 

يف حماربة »االإرهاب«. اأما امللحق الرابع، فرُي�ّسخ ال�سيطرة االإ�رصائيلية االأمنية املطلقة على الدولة 

الفل�سطينية “منزوعة ال�سالح”، مبا يف ذلك حّقها يف التعامل املبا�رص مع اأّي تهديدات تراها داخل 

حدودها؛ كما اأنه يوؤكد �سيطرة »اإ�رصائيل« على املعابر الدولية مع كٍل من االأردن وم�رص، ف�ساًل 

عن حتّكمها يف املياه االإقليمية للدولة الفل�سطينية املقرتحة. ورغم اأن هذه الروؤية حتقق الإ�رصائيل كّل 

ما تطمح له، اإاّل اأن م�ستعمرين يف م�ستوطنة »اإفرات« بتّجّمع غو�ض عت�سيون، يف ال�سفة الغربية 

االأعمال،  ت�سيري  حكومة  رئي�ض  لقاء  ورف�سوا  القرن”،  “�سفقة  روؤية   ،
)2(

ب�سّدة رف�سوا  املحتلة، 

ا على هذه  اأبيب، »ديفيد فريدمان«، اعرتا�سً ال�سفري االأمريكي يف تل  نتنياهو«، برفقة  »بنيامني 

الروؤية، رغم اأن نتنياهو اأعلن خالل جولة على م�سارف القد�ض املحتلة عن بناء اآالف الوحدات 

االإ�ستيطانية اجلديدة. 

وي�رّص ُمعّدو الروؤية على اأن توقيع اتفاقية ال�سالم »االإ�رصائيلية« - الفل�سطينية يجب اأن يت�سّمن 

اإنهاء اأّي مزاعم تاريخية اأو حقوقية للفل�سطينيني. وتوؤكد الروؤية بو�سوح اأنه “لن يكون هناك اأّي 

حق يف العودة، وال ا�ستيعاب الأي الجئ فل�سطيني يف دولة اإ�رصائيل”. كما اأنها تت�سّمن م�ساواة 

»دولة  اإقامة  عقب  نتجت  اأنها  ُيزعم  يهودية  جلوء  م�سكلة  �ُسّمي  مبا  الفل�سطينيني  جلوء  م�سكلة 

اإ�رصائيل«. 

االأخالقية  العرب” »امل�سوؤولية  »االأخوة  اأ�سمتهم  من  االإ�رصائيلية   - االأمرييكية  الروؤية  وحتّمل 

عن اإدماج الفل�سطينيني يف بالدهم”، كما فعلت »اإ�رصائيل« مع الالجئني اليهود. و�سّددت اخلطة 

على اأن الالجئني امل�ستقّرين يف اأماكن دائمة لن ُي�سمح لهم بالعودة والتوطني، مبا يف ذلك االنتقال 

اإىل الدولة الفل�سطينية، مع بقاء حق التعوي�ض لهم �سمن اآلية دولية خا�سة. وتعر�ض اخلطة ثالثة 

“اإدارة ترامب حلّل ال�رصاع الفل�سطيني – االإ�رصائيلي”، تقدير موقف، موقع املركز العربي لالأبحاث ودرا�سة  1- خطة 
ال�سيا�سات، )2020-2-3(.

2 - القناة العربية الـ “12”، ومواقع اإخبارية، اجلمعة )2020-2-21(..
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خيارات على الالجئني الفل�سطينيني الذين ال يحظون باإقامة دائمة يف اأّي مكان، هي:

- ا�ستيعابهم �سمن الدولة الفل�سطينية املقبلة، ولكن �سمن قيود م�سّددة، مثل �رصورة وجود 

الغربية  ال�سفة  الالجئني من خارج  الفل�سطينية على معّدل حركة  والدولة  »اإ�رصائيل«  اتفاق بني 

للدولة  االقت�سادية  اال�ستيعابّية  القدرات  بناًء على  فل�سطني. ويتحّدد ذلك  اإىل دولة  وقطاع غزة 

لدولة  االأمنية  التهديدات  من  ي�ساعف  وال  التحتية،  البنى  على  عبًئا  ي�سّكل  ال  ومبا  الفل�سطينية، 

»اإ�رصائيل«.

- اإدماجهم يف البلدان امل�سيفة التي يقيمون بها حالًيا، وذلك مرهوٌن مبوافقة تلك الدول.

- اأن تقبل كّل دولة من الدول االأع�ساء يف منظمة التعاون االإ�سالمي بتوطني 5 اآالف الجئ 

كل عام على مدى ع�رص �سنوات )باإجمايل 50 األف الجئ(.  

وعند توقيع االتفاقية، فاإن و�سعية الالجئ الفل�سطيني �سوف تنتهي ك�سفة قانونية دولية، و�سيتم 

“االأونروا”.  االأدنى  ال�رصق  يف  الفل�سطينيني  الالجئني  وت�سغيل  الإغاثة  املتحدة  االأمم  وكالة  حّل 

كما اأن ال�سق االقت�سادي من اخلطة �سيعمل على ا�ستبدال خمّيمات اللجوء يف الدولة الفل�سطينية 

.
)3(

املوعودة وتفكيكها لبناء مناطق �سكنية جديدة

رف�س فل�صطيني وعربي لل�صفقة - املوؤامرة

ا فل�سطينًيا ر�سمًيا و�سعبًيا وا�سًعا، ورّكز اجلميع على �رصورة  القت روؤية »�سفقة القرن« رف�سً

الوحدة ملواجهة مفاعيل وتطبيقات الروؤية. وتوّقع كثريون من قيادة ال�سلطة الفل�سطينية اإلغاء اإتفاقية 

»اأو�سلو«، و�سحب االعرتاف باإ�رصائيل، واإنهاء التن�سيق االأمني، وت�سعيد عمليات االنفكاك التام 

عن »اإ�رصائيل«، وا�ستبدال الدولة باحلكم الذاتي، وحّل ال�سلطة، ونقل وظائفها ملنظمة التحرير؛ 

اإال اأن ذلك مل يح�سل. هذا يف حني اعتربت حركات املقاومة، ومن �سمنها »حما�ض، واجلهاد، 

اأن  يجب  ال�سهيونية   - االأمريكية  للروؤية  الرف�ض  هذا  اأن  والدميقراطية..«،   ال�سعبية  واجلبهتان 

ي�ستتبعه العمل بكّل الو�سائل املمكنة من اأجل اإف�سال هذه الروؤية؛ واأوىل هذه اخلطوات: الوحدة 

الوطنية واالتفاق على برنامج وطني.. فقد اعترب االأمني العام حلركة اجلهاد االإ�سالمي يف فل�سطني، 

زياد النخالة: »اأن موؤامرة »�سفقة القرن« تفر�ض اأمامنا حتّديًا كبرًيا ي�ستوجب مّنا تغيري منهجنا يف 

التعامل مع كّل �سيء؛ هذا التحدي يجب اأن يجعلنا نغادر املاألوف، ويدفعنا خللق وقائع جديدة 

بت�سحياتنا، واأن يكون لدينا اال�ستعداد واحلافز للمواجهة والت�سّدي لهذه البلطجة بال ترّدد”)4(.

3- املرجع ال�سابق.

النخالة،  زياد  فل�سطني”،  يف  االإ�سالمي  اجلهاد  “حركة  عام  الأمني  �سحفي  ت�رصيح  اليوم”،  “فل�سطني  وكالة   -  4
.)2020-1-29(
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يف حني و�سف رئي�ض ال�سلطة حممود عبا�ض خطاَبي ترامب ونتنياهو باأّنه: »ال جديد ُي�ساف 

الذي  الهراء  الكالم  وبعد  موقفنا؛  يتغري  مل  ننتظر..  اأن  اإىل  حاجة  وال  �سنتني،  قبل  �سمعناه  عّما 

انتخابات  باإجراء  الّتم�ّسك  الع�رص«. واأّكد عّبا�ض  األف مّرة: ال ل�سفعة  اليوم، نقول  �سمعناه هذا 

يف ال�سفة الغربية وقطاع غزة والقد�ض، م�سيفًا اأن: »اأ�سلحتنا االأوىل هي التحرك ال�سعبي ال�سلمي 

الإنهاء االحتالل االإ�رصائيلي، وجت�سيد ا�ستقالل الدولة وعا�سمتها القد�ض ال�رصقية«. وتابع: »نقول 

للعامل اإننا ل�سنا �سعًبا اإرهابًيا، ومل نكن يوًما كذلك، موؤكًدا التزام دولة فل�سطني مبحاربة االإرهاب 

.
)5(

ـ ح�سب تعبريه -؛ لكن على العامل اأن يفهم اأن �سعبنا ي�ستحق احلياة«

واعتدال  اللغة  »ت�سّدد  باأّنه  عبا�ض  كالم  عمرو،  نبيل  الفل�سطيني  والقيادي  الكاتب  و�سف 

ال�ّسلوك”؛ فهو ـ اأي الكالم ـ مل ُيعجب كثريين مّمن توّقعوا من الرجل، وبعد ما �سمع، اأّنه �سيّتخذ 

. ووفًقا لذلك، حّذر بع�ض “االإ�رصائيليني” من االن�سغال 
قرارات دراماتيكّية يف الّتو واللحظة”)6(

وقابل  التدهور  يف  اآخٌذ  ال�سفة  يف  الو�سع  فيما  الّداخلية؛  االإ�رصائيلية  االنتخابية  باحلمالت 

جاء  »معاريف«  �سحيفة  يف  مقااًل  “االإ�رصائيلي”،  الكاتب  اأدلي�ست”،  “ران  فكتب  لال�ستعال. 

الوقت،  مرور  مع  واال�ستعال  بالتدهور  اآخٌذ  الفل�سطينيني  مع  االأمني  الو�سع  اأن  فيه: »يف حني 

اإ�رصائيل �سيا�سي  اأنه ال يوجد يف  اإال  40 نقطة احتكاك بال�سفة قابلة لال�ستعال،  وتوجد اأكرث من 

واحد قادر على االأخذ بزمام املبادرة، وهم فقط يرّكزون كل جهودهم على احلمالت االنتخابية 

االأمني  »التن�سيق  واأّن  م�سغرة”،  “انتفا�سة  اإىل  تّتجه  االأو�ساع  اأن  »اأدلي�ست«  واأّكد  واحلزبية”. 

القائم بني اإ�رصائيل وال�سلطة الفل�سطينية ما زال قائًما، ويعمل بهدوء، وبنتائج جمدية جًدا، وهذا 

التن�سيق  ا�ستمرار  لكن  ال�ساملة”.  االنتفا�سة  وبني  حالًيا  ن�سهده  الذي  التدهور  بني  الفرق  هو 

االأمني جعل املوقف “االإ�رصائيلي” يف العموم يراهن على تفّجر حمدود وم�سيطر عليه لالأو�ساع 

يف ال�سفة والقد�ض املحتلتني، بخا�سة بعد �سل�سلة من العمليات والتحركات الفل�سطينية الهادفة 

اإىل ت�سعيد املقاومة وتزخيم العمل ال�سعبي االنتفا�سي، ورفده مبوقف �سيا�سي فل�سطيني وعربي 

موّحد الإف�سال روؤية “�سفقة القرن”. واللقاءات التن�سيقية بني م�سوؤويل الف�سائل الفل�سطينية يف 

بريوت ودم�سق وطهران وغريها اأتت يف هذا ال�سياق.

كما عرّب املوقف الر�سمي العربي، الذي �سدر عن اجتماع جمل�ض وزراء اخلارجية العرب يف 

التعاون االإ�سالمي )3-2-2020(، وقمة »االإحتاد  القاهرة )2020-2-1(، واجتماع منظمة 

معنّيون  واعترب  املقرتحة.  االأمريكية  للروؤية  امل�ساركني  رف�ض  عن   ،)9-2-2020( االإفريقي« 

الكيان  امل�ستمر مع  بالتطبيع  ال�سلطة، مدلّلون على ذلك  لتحّركات  �سقًفا  الّرف�ض و�سع  اأن هذا 

5 - وكالة “وفا”، خطاب رئي�ض ال�سلطة حممود عبا�ض، )2020-1-29(.

عمرو،  نبيل  ال�سلوك”،  واعتدال  اللغة  ت�سّدد  “عبا�ض..  مقال:  اللندنية،  االأو�سط”  “ال�رصق  �سحيفة   -  6
.)2020-2-1(
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اأن  �رصًطا  و�سعوا  عندما   ،2002 عام  بريوت  قّمة  يف  العرب  الزعماء  عليه  اتفق  ما  يخالف  مبا 

»اإ�رصائيل« لن حتظى بالتطبيع مع الدول العربية ما مل تقبل وتنّفذ مبادرة »ال�سالم العربية”، والتي 

تن�ض على “اإنهاء االحتالل االإ�رصائيلي لكامل االأرا�سي الفل�سطينية والعربية املحتلة عام 1967، 

واإقامة دولة فل�سطني امل�ستقلة ذات ال�سيادة وعا�سمتها القد�ض ال�رصقية، واإيجاد حل عادل ومتفق 

عليه لق�سية الالجئني الفل�سطينيني وفق قرار اجلمعية العامة لالأمم املتحدة رقم 194 لعام 1948«.. 

اأن  اأعلن  الهندي،  حممد  د.  االإ�سالمي«،  اجلهاد  »حركة  يف  ال�سيا�سية  الدائرة  م�سوؤول  لكن 

“الرهان على تلك املجموعة الدولية واالأنظمة العربية اأثبت ف�سله منذ عقود من الزمن”، موؤكداً 
باأن “املطلوب هو اإنهاء التن�سيق االأمني ب�سكل كامل ودعم املقاومة يف ال�سفة املحتلة بكل االأ�سكال 

.
املتاحة، والعمل على ا�ستمرارها �سد االحتالل ال�سهيوين”)7(

املوقف  واإ�سعاف  املحتلة  الغربية  ال�سفة  انهيار  على  تراهن  ترامب  »�سفقة  اأن:  واأ�ساف 

حقيقية  خطة  اإىل  ترامب  ل�سفقة  الفل�سطيني  الرف�ض  حتويل  هو  االآن  واملطلوب  الفل�سطيني 

.
ال�ستنها�ض الفل�سطينيني، واإاّل فاإن الرف�ض �سيتحّول اإىل جمّرد م�سيعة للوقت”)8(

تداعيات �صفقة القرن يف لبنان

لبنان  التوطني على  لفر�ض  الهادفة  املحاوالت  ب�ساأن  لبنانية وفل�سطينية حقيقية  توجد خ�سية 

لبنانيون  زعماء  تداعياتها  من  حّذر  التي  املخاوف  هذه  الديون.  ورفع  وامل�ساريع  املال  مقابل 

وقيادات فل�سطينية، فدعوا اإىل �رصورة اأن يكون هناك تن�سيق لبناين فل�سطيني ملواجهة هذه الروؤية 

اإلغاء  االأمريكية - “االإ�رصائيلية” يف حماولة فر�ض التوطني والتداعيات الناجمة عن ذلك، ومنها 

“وكالة غوث وت�سغيل الالجئني الفل�سطينيني” )االأونروا(.

اأجمعت  الذي  التوطني  يف  فقط  تكمن  ال  واحلقيقية  الكربى  “اخلطورة  اأن  البع�ض  ويرى 

اأمام  ال�سغري  البلد  لبنان، وو�سع هذا  اللبنانية على رف�سه، بل يف طريقة فر�سه على  القوى  كل 

احتماالت �سعبة، ولعّل اأ�سّدها خطورة اأن يكون تفجري الو�سع الداخلي يف لبنان بّوابة لتمرير 

بتمرير  االأمر  يتعلق  االإطار، حني  هذا  كثرية يف  للبنان جتارب  اأّن  االأمريكية، خ�سو�سًا  ال�سفقة 

.
ال�سفقات االإقليمية الكربى”)9(

ويف مقابل هذه املخاوف، يوجد اإ�رصار وا�سح من “حزب اهلل” وقوى وطنية واإ�سالمية لبنانية 

حممد  د.  االإ�سالمي”،  اجلهاد  “حركة  يف  ال�سيا�سية  الدائرة  م�سوؤول  مع  خا�ض  لقاء  الف�سائية،  “االأق�سى”  قناة    -  7
الهندي، )2020-2-21(.

8- املرجع ال�سابق.

9 - هل يكون لبنان اأول �سحايا �سفقة القرن؟ موقع “عربي بو�ست”، )2020-2-13(.
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وفل�سطينية، وقوى اأخرى، والعتبارات عديدة ال ُيعرف مداها اأو جّديتها يف مقاومة ال�سغوط )مثل 

حزب »القوات اللبنانية« برئا�سة �سمري جعجع..(، على رف�ض روؤية “�سفقة القرن”، ومواجهة 

تداعياتها احلا�سلة واملحتملة. وهذا يطرح تهجري الفل�سطينيني كاأحد اخليارات )طوًعا وكرًها(، 

الفتقار الفل�سطينيني املقيمني يف لبنان اإىل احلد االأدنى من احلقوق االجتماعية واالإن�سانية، وبع�ض 

ل الرحيل والهجرة. يقول رئي�ض »جلنة احلوار  االأ�سباب االأخرى التي جعلت اللبناين نف�سه ُيف�سّ

االأمريكي عن  االإعالن  ي�ست�سعر خطر  »لبنان  اإن  منيمنة«  الدكتور »ح�سن  الفل�سطيني«،  اللبناين 

�سفقة القرن بالنظر اإىل ما تت�سّمنه من بنود لت�سفية الق�سية الفل�سطينية/ مبا فيها ق�سية الالجئني، 

واإمكانية توطينهم يف الدول املُ�سيفة«. واأ�ساف اأن »هذا اخلطر يجب مواجهته بوحدة ال�سف 

.
)10(

اللبناين الفل�سطيني«

هذا املوقف الراف�ض للتوطني اأّكدت عليه قيادات الف�سائل الفل�سطينية يف لبنان؛ حيث قال ممّثل 

»حركة اجلهاد االإ�سالمي« يف لبنان اإح�سان عطايا اإن »الالجئني الفل�سطينيني لهم دور اأ�سا�ض يف 

اإف�سال �سفقة ترامب التي ت�ستهدف عودتهم اإىل وطنهم فل�سطني، وهم عرَبوا عن رف�سهم للتوطني 

.
)11(

مراراً وتكراراً. كما اأن هناك تفاهمات بينهم وبني الدول امل�سيفة لهم على رف�ض التوطني«

ويوؤكد اخلبري يف ال�سيا�سات العامة والالجئني، الدكتور “زياد ال�سائغ«، على ما جاء يف »روؤية 

لبنانية م�سرتكة جتاه ق�سايا اللجوء الفل�سطيني يف لبنان”، والتي عرّبت عن توافق االأحزاب ال�سيا�سية 

يف لبنان، اأي الكتل الكربى التي كانت موجودة على طاولة احلوار الوطني، على تعريف واحد 

على اأن »التوطني يعادل التجني�ض”. وبح�سب ال�سائغ، فاإّن »التوطني لن يتّم ااّل بقرار ر�سمي من 

الق�سية  الدميوغرايف، ودفاًعا عن عدالة  اخللل  لعدم �رصب  اأمر غري وارد،  اللبنانية، وهو  الدولة 

الفل�سطينية؛ وما ح�سل يف ال�سابق من جتني�ض كان فرديًا ولي�ض جماعيا«. ويعترب ال�سائغ اأن »احلل 

التاأكيد على الهوية الوطنية من خالل منح الالجئني الفل�سطينيني يف  يكون بالهوية املرّكبة، اأي 

االإبقاء على  القانونية من خالل  الهوية  لبنان رقمًا وطنيًا وجواز �سفر فل�سطينيًا، والت�سديد على 

 .
�سفة اللجوء من خالل منحهم بطاقة جلوء”)12(

ال�سيادة  على  يطرح  الر�سمي  »التوطني  اأن  قانوين  م�سدر  “اجلمهورية” عن  ونقلت �سحيفة 

املدنية  احلقوق  للفل�سطينيني؛ وت�سمن  املدنية  احلقوق  منح  يعني  تداعيات كبرية، وهو  اللبنانية، 

حقوق املواطنة واحلماية بالت�ساوي للجميع مبوجب القانون. اأي باحلد االأدنى احلق يف التعليم، 

10 - �سحيفة “العربي اجلديد” اللندنية، مقابلة، رئي�ض جلنة احلوار اللبناين الفل�سطيني ح�سن منيمنة، 2020-2-20

امل�سلمني” يف  العلماء  “جتمع  لقاء  اإح�سان عطايا، خالل كلمة له يف  لبنان  “حركة اجلهاد االإ�سالمي” يف  ممثل   -  11
بريوت، )2020-2-13(.

الفل�سطيني”، روالن  اللبناين  “جلنة احلوار  “ وموقع  “اجلمهورية  ُوّطنوا؟، �سحيفة  اإذا  للفل�سطينيني  حقوق  اأيُّ   -12
خاطر، )2020-2-3(.
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وا�ستخدام املرافق العامة، واحل�سول على اخلدمات احلكومية، والت�سويت؛ يعني اأكرث، املناف�سة 

يف العمل، يف التوظيف العام واخلا�ض، يف تبّووؤ املراكز الر�سمية العليا يف الدولة، مدنية كانت اأم 

ع�سكرية، امل�ساركة والرّت�ّسح لالنتخابات، ناهيك عن �رصب التوازن الدميوغرايف امل�سّوه اأ�ساًل. 

.
عوامل كّلها تهّدد الن�سيج املجتمعي اللبناين، اإىل التوازن االقت�سادي واملايل”)13(

الأونروا و�صفقة القرن

االأونروا«،  الفل�سطينيني«  الالجئني  وت�سغيل  الإغاثة  املتحدة  »االأمم  وكالة  عمل  م�سري  حول 

ت�سّدد روؤية “�سفقة القرن” على اإنهاء عمل الوكالة التي حتّولت اإىل منظمة معادية الإ�رصائيل بح�سب 

الروؤية “االإ�رصائيلية”، واإنهاء و�سعية الالجئ الفل�سطيني؛ ك�سفة قانونية دولية، وا�ستبدال خمّيمات 

اللجوء يف الدولة الفل�سطينية امل�ستقبلية وتفكيكها لبناء مناطق �سكنية جديدة. 

ال�سادات  بيغن-  »معهد  يف  والباحث  االقت�سادية،  ال�سوؤون  يف  االإ�رصائيلي  اخلبري  ويرى 

ة معادية  للدرا�سات اال�سرتاتيجية«، »فرانك مو�سمار«، يف مقالة له اأن »االأونروا حتّولت اإىل من�سّ

الإ�رصائيل من جهة، ومن جهة اأخرى حمّطة قوّية لتعزيز الرف�ض الفل�سطيني؛ وبداًل من حل الق�سية 

الفل�سطينية، �ساهمت االأونروا يف تاأبيد ال�رصاع الفل�سطيني االإ�رصائيلي«. 

الالجئني  �سوؤون  عن  امل�سوؤولية  ونقل  الدولية،  املنظمة  هذه  »..اإغالق  اإىل  مو�سمار  ودعا 

الفل�سطينيني اإىل مفّو�سية االأمم املتحدة ل�سوؤون الالجئني UNHCR، العاملة حلّل ق�سايا الالجئني 

.
)14(

منذ احلرب العاملية الثانية«

وقد ت�ساوق موقف الواليات املتحدة االأمريكية جتاه “االأونروا” مع هذا املوقف “االإ�رصائيلي” 

التمويل الذي كانت تقّدمه للوكالة، وذلك  فاأوقفت االإدارة االأمريكية كل  الدولية؛  من املنظمة 

بعد اإجراءات عديدة تّثلت باالعرتاف بالقد�ض عا�سمة الإ�رصائيل، ونقل ال�سفارة من تل اأبيب اإىل 

القد�ض، والقيام بحملة �رص�سة �سد “االأونروا” و�سواًل اإىل وقف التمويل، وممار�سة �سغوط على 

اجلمعية العامة لالأمم املتحدة التي مل تر�سخ وجّددت التفوي�ض للوكالة حتى 30 حزيران )يونيو( 

و«اإ�رصائيل«  املتحدة  الواليات  مقابل رف�ض  التجديد  قرار  دولة على   169 موافقة  بعد  2023؛ 
وامتناع ت�سع دول عن ذلك. 

»االأونروا«  عمليات  مدير  اإبالغ  خالل  من  الوكالة،  على  ال�سغط  عمليات  توا�سلت  كما 

»ماتيو�ض �سمايل« مديري االأقاليم يف مناطق عمليات الوكالة اخلم�ض، بتخفي�ض املوازنة ال�سنوية 

13- املرجع ال�سابق.

“فرانك  الكاتب  “عربي21”،  موقع  ترجمه  االإ�رصائيلي”،  “ميدا  موقع  االأونروا”،  الإغالق  اإ�رصائيلية  “دعوة   -  14
مو�سمار”، )2019-12-11(.
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كافة  على  خطرية  انعكا�سات  يحمل  قد  ما   ،10% ن�سبته  ما  اإىل   2020 لعام  املعتمدة  العامة 

من  االأ�سا�سي،  التعليم  بقطاع  يتعلق  فيما  خا�سة  »االأونروا«،  تقّدمها  التي  وامل�ساريع  اخلدمات 

خالل اتباع �سيا�سات واإجراءات جديدة، قد تف�سي بتقلي�ض توظيف املعّلمني، وتكدي�ض الطلبة 

.
)15(

يف ال�سفوف

انعكا�سات خطرية  لها  الوكالة، والتي  ال�ساغطة على  االأدوات  اإحدى  ُيعترب  التخفي�ض  وهذا 

على الالجئني، وتهّدد م�ستقبل عمل االأونروا” اإذا مل يتم العمل على معاجلة هذه امل�ساألة وغريها.

تداعيات �صفقة القرن يف الأردن

يّت�سم املوقف الر�سمي االأردين بوجود خ�سية وا�سحة من اأن تكون احللول النهائية املطروحة 

الوطنية  وهويته  وا�ستقراره  اأمنه  يهّدد  ما  االأردن،  ح�ساب  على  القرن«  »�سفقة  روؤية  �سمن 

اخلطة  “تداعيات  اأن  “خالد عايد”،  الدكتور  االأردن،  الفل�سطيني من  الباحث  وكيانّيته. ويرى 

ب�سورة عامة، وعلى الالجئني الفل�سطينيني ب�سورة خا�سة، �ستكون حمدودة ن�سبًيا يف حال ا�ستمر 

الرف�ض الفل�سطيني والعربي لها، وانتقل هذا الرف�ض من احلّيز اللفظي اإىل حّيز الفعل”.

ويلفت عايد اأنه يف هذا احلال “�سيتعنّي على الالجئني الفل�سطينني يف االأردن مواجهة تبعات 

الفل�سطينية، ال�سّيما غور االأردن  ال�سفة  اأرا�ض جديدة يف  اإقدام االحتالل على �سّم  عدة، منها 

بداًل  وال�سفة-  االأردن  بني  تاًما  ف�ساًل جغرافًيا  �سيف�سل  ال�سّم  هذا  فمثل  امليت.  البحر  و�سمايل 

�سيا�سية  اآثار  يرافق ذلك من  ما  االآن، مع  االأمر  “حاجز” ع�سكري احتاليل كما هو  من وجود 

واقت�سادية واجتماعية واإن�سانية �سلبية على الفل�سطينيني يف �سّفتي النهر”.

وي�سيف عايد: “كما ميكن للعدو االإ�رصائيلي، بال�رصاكة مع الواليات املتحدة، موا�سلة ال�سغط 

فاإن  وبذلك،  حمّلها.  لالجئني  العليا  املفّو�سية  اإحالل  ورمبا  اإلغائها  باجتاه  االأونروا  وكالة  على 

الالجئني الفل�سطينيني يف االأردن - وغري االأردن - �سيكونون اأمام التحّدي املتمّثل ال يف زيادة 

ا املتمّثل، يف حق العودة  التقلي�ض احلايل خلدمات االأونروا فح�سب، بل ويف �سميم ق�سّيتهم اأي�سً

اإىل ديارهم”.

ويوؤكد عايد اأن “خماطر “الرتان�سفري” و”الوطن البديل” لي�ست ماثلة يف ال�رصوط الراهنة، الأنها 

الغربية عرب  ال�سفة  اجلماعي من  لالنتقال  الفل�سطينيني  تدفع  اإاّل يف ظل حرب وجمازر  م�ستبعدة 

النهر اإىل االأردن. كما اأن م�سري الدفع باجتاه التوطني اأو الهجرة الذي يواجه الالجئني الفل�سطينيني 

يف لبنان و�سورية ال يواجه اأ�سّقاءهم يف االأردن، الأن هوؤالء باأكرثيتهم ال�ساحقة يحملون اجلن�سية 

اللفظي  الرف�ض  حّد  عند  الوقوف  اآخر:  مكمن  من  تنبع  احلقيقية  املخاطر  لكن  اأ�ساًل.  االأردنية 

15 - “�سفقة القرن” َتع�سف مبوازنة “االأونروا”، وكالة فل�سطني اليوم ووكاالت، )2020-2-21(.
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وااللتفاف على ال�سفقة، من خالل ا�ستمرار م�ساعي التطبيع العربية و”الت�سوية ال�سيا�سية” حتت 

اإطار  اإليه  يف  ُم�سّمى “حل الدولتني”، الذي ال تزال القيادة الفل�سطينية واالأنظمة العربية تدعو 

“رباعية دولية” تكون وا�سنطن مكّونها احلا�سم، مّرة اأخرى”.

املاأزوم، يقع حتت  ب�سبب وطاأة و�سعه االقت�سادي واملعي�سي  اليوم،  “االأردن  اأن  ويعترب عايد 

بها  تِعد  التي  املالية”  “االإغراءات  تاأثري  وحتت  هائلة،  مالية  �سيا�سية-  وخليجية  اأمريكية  �سغوط 

ي�سري على “خيط رفيع” بني موقف ر�سمي يكّرر التاأكيد على التم�سك  فرناه  القرن”؛   “�سفقة 
لها،  راف�ض  �سعبي  وموقف  ال�سفقة،  من  �رصيح  موقف  لتحديد  تفاديًا  و«ثوابت«  »الءات«  بـ 

يوّحد »االأردنيني من خمتلف املنابت واالأ�سول«، ويعرّب عن نف�سه باحتجاجات غا�سبة منذ حلظة 

ا بطرد  االإعالن االأمريكي عنها، تطالب ال برف�ض اخلطة االأمريكية- ال�سهيونية فح�سب، بل واأي�سً

اتفاقية  الفل�سطيني امل�رصوق- واإلغاء  الغاز  اتفاق �رصاء  العار«-  ال�سهيوين وباإلغاء »�سفقة  ال�سفري 

.
)16(

وادي عربة من اأ�سا�سها«

اخلامتة

ال�سالح  بقّوة  وديارهم  اأر�سهم  من  املُقتَلعني  الفل�سطينيني  الالجئني  ق�سية  اأن  يوؤّكد  تقّدم  ما 

واالإرهاب ال�سهيونّيني، ُت�سّكل جوهر الق�سية الفل�سطينية، اإذ ال حّل لق�سية فل�سطني دون عودة 

الالجئني اإىل اأرا�سيهم وبيوتهم وقراهم ومدنهم التي اقُتلعوا منها بفعل االإرهاب ال�سهيوين. واأن 

اإنهائها  هذه الق�سية �سّكلت وال تزال ُت�سّكل م�سكلة حقيقية للقادة ال�سهاينة الذين عملوا على 

اأثبتوا  الذين  الفل�سطينيني،  ومقاومة  وثبات  �سمود  اأف�سلها  عديدة،  م�ساريع  �سمن  وت�سفيتها 

مبقاومتهم اأن االأر�ض التي دارت وتدور على رحاها احلرب مل تكن “اأر�سًا بال �سعب”، واأن كل 

حتالفات احلركة ال�سهيونية، وتاليًا الكيان ال�سهيوين، لن تكون قادرة على ح�سم ال�رصاع ل�سالح 

هذا الكيان الغريب الذي ت�ستند نظرته اإىل ق�سية الالجئني اإىل اأبعاد �سيا�سية واأيديولوجّية واقت�سادّية 

واأمنّية، وتهدف اإىل رف�ض حق عودة الالجئني باملطلق وت�سعى اإىل اإنهاء الق�سية الفل�سطينية برّمتها.

16 - مقابلة خا�سة مع الباحث الفل�سطيني املقيم يف االأردن، الدكتور “خالد عايد”، )2020-2-18(.




