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صفقة القرن ومالبساتها

 - 1مدخل:

"صفقة القرن" هي خطة "سالم" مزعومة أعدتها إدارة الرئيس األمريكي ،دونالد ترامب ،ويتردد أنهاا
م

تقااوم ع ااب إ اااار الف نااطي ييد ع ااب تقاادحف ت ااا

فااة ب قهااف لصااالإ إس ارائيم ،بيااا ااي ذل ا

وضاام مدة ااة القاادق ال اار ية الي ت ااة ت ااا الناايادة ا سارائي ية واسااقا حااع عااودة الال اايد و ااد

ك ااك ياياار منت اااري ال ارئيس األمريكااي اريااد يوب ا ر مااا وصااف باليااااد األساسااية لا ا “صاافقة

القاارن” ااي ال اارو األوسا  ،وهااي ال ريااة وا حتارام واألمااد ،اعيااا ان هاااي ال طااة ساات ال

اااحا

الوضم ال هائي وي ك يوب ر ل اكة سكاي نيو ان ريع ترامب ح يم ع ب “صفقة القرن” م ا
ع اااميد وين اات د لتق اادحيها ،و ااا " :ن ااد مت ين ااون لط اارر أ ارن ااا ل اار م ااا إذا ي ااان باس ااتطاعة

األطراف ال ظر إلب هاا ال زاع مد م ظور م ت ك ب ا

ال ايل ل ي اي ادما" و أر يوبا ر أن

الوضاام الاااي ةااتف التفاااوب ب اافن اايد الف نااطي ييد واإلس ارائي ييد لااف ةتكياار يالي ا ار خااال الن ا وا

ال يااس وال اريد األخيارة ،وان ااادة الي طقااة وال ااالف مهتيااون ياليا ار بال ا ب الف نااطي ي" ،وننا ب
ل توصاام إلااب خطااة مفصا ة وم يقااة لوضاام ال ال ااا

وم رو"

النااابقة اناااا والتط اام إلااب منااتقام مزدهاار

وأضاف يوب ر إن ال طة اليقترحة “صفقة القرن” تريز ع ب م إ ال ب الف نطي ي القادرة ع اب
ا سااتفادة مااد إمكانيات ا وم ا إ اإلس ارائي ييد رصااة ا ناادمال ب ااكم مالئااف ااي الي طقااة وأكااد أن

“صفقة القرن” عي ا باليناريد ا تصادي والنياسي الاي اعتارهيا مرتاطان ارتااطاا وييقاا ،وان
مااا تااف تقدحيا مااد ا ت ارحااا

ااي الصافقة حقاادم ل طاار يد اإلسارائي ي والف نااطي ي أكالاار ميااا حقدمانا ،

وع ااب الطاار يد تقاادحف ت ااا

 ،واذا تيك ااا مااد إ الااة ال اادود واحااال النااالم سااي دي ذل ا إلح اااد

رص دةدة ،وأن األير ا تصادي ل طة النالم لد حقتصر ع ب اإلسرائي ييد والف ناطي ييد قا

م سي يم الي طقة رمتها
و اا يوب ا ر إن ا

حيكااد حاام

ااية ةت ااا ع يهااا “ب ا اان” م ااا  70عامااا ونتو اام أن حصااا وا

أصد ال يد لي اة وضا اها ع ادما ةاتف حام

ااحا الوضام ال هاائي ،وعقادنا ال اليار ماد الي ااو ار

مام اإلسارائي ييد والف ناطي ييد وال دةااد ماد القااادة ال ارا وال هااا
ي الياضي ،و ا نود م ارية ب

التاي يانااا م ياة هاااي الق ااية

الدو تفاصيم ب فن ما نتط م لت قيق ي خطاة الناالم

س ااييا يي ااا ةت ااع بالراي ااة ا تص ااادحة والف اارص الت ااي س ااتتو ر ع اادما ح اام الن ااالم ،وان ال ان ااب
النياسااي ااي ال طااة مفصاام اادا ويريااز ع ااب ترساايف ال اادود وحاام

اااحا الوضاام ال هااائي ،وأن

الفريااع حاااو صاايا ة ح ااو ت ااون وا يااة وعادلااة لهاااي الق اااحا ااي عااام  2019مااد باافنها أن
تناايإ ل اااق ب ااي

حياااة أ

اام وأضاااف أن حاام

ااية ال اادود اايد اإلسارائي ييد والف نااطي ييد

سي يد التد ع ال ر ل اق والن م وي دي ذل إلب إح اد رص دةدة

مااد ناحيااة أخاار ي ااك الي اام النياسااي األمريكااي دانيااا باااةاس ،أن صاافقة القاارن تقااوم ترييااب
الدولة الف نطي ية مد م طقتي "أ" و"ا" ي ال فة الكربياة وأ ازال ماد الي طقاة "ل" قا وت طيهاا

عاصية را القدق وليس يها

و ااا ب اااةاس ال اااي ح ااكم م ص ااب رئ اايس م ت ااد ال اارو األوسا ا  ،ااي مقااا لا ا ن ا ارت صا ا يفة
واب طد تاحيز ،إن ال طو ال ري ة ل طة النالم التي وضا ها الارئيس األمريكاي دونالاد ت ارماب
ر

ب كم م وظ ،ر ف أن ترامب وحف ة مد مناعدح ق مد ح ر ون تفاصي ها الد يقة

وبيد هاا ال اتب اليهودي األمريكي ،الاي عيم ي نف الت طي النياسي بال ار ية األمريكياة،
ّ
أن ال طااة ت اات ب ااي تااااد ياي اار ،ت ت اارف بيو ا ا ال اادو ال ربي ااة بلس ارائيم وت ت اارف إساارائيم
بف نطيد ،م ي ار إلب أن هاا ال ه ح تيد ع ب ال اصر التاي ادمها الارئيس اليصاري عااد الفتاار

النيني عام  2016وادارة الرئيس النا ع باراك أوباماا عاام  ،2009ومااادرة الناالم ال ربياة ل اام

 2002وماام ذلا اعتااار بااا يس أن الصاافقة اليزعومااة ت تااوي ع ااب ال دةااد مااد ال اصاار اليواتيااة

ل ف ناطي ييد ،حياات تت اون نااطيد ماد م طقتااي "أ" و"ا" ااي ال افة الكربيااة بكام هاا وأ ازال مااد

الي طقااة "ل" بيااا ح ااكم ن ااو  %90مااد ال اافة الكربيااة ،ع ااب أن ت ااون عاصاايتها داخاام حاادود
دحااة القاادق الييتاادة أو بااالقرا م هااا ،وربيااا ااي م طقااة تيتااد مااد با فا إلااب ال ينااوية وأ ااودحس

و ااام اليكااار ،وست اارف هي ااة دوليااة ع ااب إدارة م ااترية اايد الن ا طة الف نااطي ية واس ارائيم ت كااف

الي طقة اليقدسة ي القدق بيا يها الا دة القدحية
وي ك عد ت ظيف واب طد حزمة مناعدا

ا تصاادحة ضا ية بربياا  40م ياار دو ر ،أو حاوالي

 25000دو ر ل اام نااطي ي مقاايف ااي ال اافة الكربيااةف ،ع ااب أن ةتيتاام الف نااطي يون وصااو
م ااا إلااب ب ا

م آ

الي ا ااا الا ريااة واليطااا ار اإلس ارائي ية إلااب أن تقااوم الص ا ادةع األ ايااة ا ااال

تاب ة ل ن طة الف نطي ية

ي اليقا م ،سيط ب مد الف نطي ييد او عدة يود ،م ها استيرار النايطرة ال ناكرية اإلسارائي ية

ع ب حدود نطيد وم الهاا ال اوي والا اري ووادي األردن ،إضاا ة إلاب اعتاراف اانوني ماد اام
ال كومة األمريكية وربيا ضف إسرائيم ل ا دا

ال فة الكربية

اليهودحة األكار التي تصام إلاب  10اي اليائاة ماد

ااي النااياو نفن ا نق ااا ص ا يفة القاادق عااد مصااادر وصاافتها باليط ااة ااي واب ا طد أن م ااالف

ال طااة الي رو ااة اا"صفقة القاارن" اكتي ااا ،و تت اايد ا عتاراف دولااة نااطي ية ،اام تقااوم ع ااب
أساااق إعطااال طاااع ازة حكيااا ذاتيااا ةارتا ب ال ااا

سياسااية ماام م اااطع حكااف ذاتااي ااي م اااطع

ال اافة الكربي ااة ،الت ااي تن اايطر ع يه ااا النا ا طة الف ن ااطي ية ،وا ا ارال مفاوض ااا

اايد الف ن ااطي ييد

و"إس ا ارائيم" ب ا اافن منا ااتقام الي طقا ااة "ل" وأم يا ااا ،لن ا ا سا اايتف إ الا ااة م ظا ااف ال ا اوا ز ال نا ااكرية
اإلس ا ارائي ية بيا ااا ح ااايد حريا ااة حرياااة الف نا ااطي ييد ألعيا ااالهف ومدارسا ااهف ومنت ا اافياتهف ،وال رياااة
الت ارية ي الي اطع الف نطي ية ،ول د الين ولية األم ية ستاقب يد "إسرائيم" ب كم يامم ،حتاب

م طقة األ وار

وت يم ال طة ،ب نب الص يفة أح ا ،ت زياز ال اراكة ايد األردن والف ناطي ييد و"إسارائيم" ،اي
إدارة الينا د األ صااب وضاايان وصااو اليصا يد إليا

أمااا بال ناااة ل ينااتوط ا

نتقنااف إلااب مااا

األخار اليقاماة خاارل ال تام

حنيب بال تم ال ار التاي ستض اف رساييا ل ا "إسارائيم" ،واليناتوط ا
ال ار  ،ستاقب هاي األخار أح اا ت اا النايطرة اإلسارائي ية ول اد ماد دون توساي ها ،أماا ال قاا
ا ستيطانية ال وائية نيتف تف يكها

وأورد

ص يفة القدق أح ا ،نقال عد مصادر مط ة ،أن إدارة الرئيس األميريي دونالد ترامب

ااد أنهااا ااال ال ياام ع ااب مااا حناايب "خطااة النااالم اإلس ارائي ية الف نااطي ية" اليقترحااة ،وأن ريااع

الا ارئيس اليك ااون م ااد ص ااهري اري ااد يوبا ا ر ،وما ويا ا ل يفاوض ااا

الدولي ااة ،ين ااون ا اري اال ،

وسفيري ي إسرائيم ،دحفيد ريدمان ،د اموا بلطالع ع ب م توياتها وأن أظهر ا ال ذل ارتياحا

كاي ار وعار عد س ادت إلكيا ال طة وب نب اليصدر ،الن ال طاة تت اون ماد  175صاف ة،
و ح اارف أح ااد تفاص ااي ها سا ااو خين ااة أبا ا اص ه ااف :ال ا ارئيس ت ارم ااب ،ويوبا ا ر ،و ا اري اال ،
و ريدمان ،إلب انب منت ار الرئيس األميريي ل ون األمد القاومي اون ولتاون وع اب الار ف

م ااد أن يوبا ا ر و ا اري اال

ااد ام ااا باس اات راب ال ط ااو ال ري ااة ل ط ااة "ص اافقة الق اارن" م اام

الي ارييد ي ما سيي "ما تير الناالم واألماد اي ال ارو األوسا " الااي نظاف ليوا هاة إةاران اي
ال اصية الاول دحة وارسو ةوم األرب ال 13 ،باا  ،2019إ أن الايا األ ي

لف ة ار مناودة

ال طة حتاب يتاباة هااي الناطور وب ناب اليصادر الن "خطاة الناالم األميريياة اليزعوماة ت ام
حياحاة أماد إسارائيم اي اليقااام األو  ،ولاال

بتب ال وانب ال يوسياسية وال يوستراتي ية

الن ال طاة تنا ب حصا ار ل ايان أماد إسارائيم مااد

ال دةر بالاير أن م ا تولي ترامب ل رئاسة ا ميريياة الن إدارتا لاف تقاف بافي إداناة أو إعتارب أو
حت ااب ذي اار أي ب اايل ع ااد است ا ارال ا س ااتيطان الص ااهيوني أو ا ارائف القت اام ا سا ارائي ية اليومي ااة
اليت يدة ل ف نطي ييد ال ز خاصة ي مني ار ال ودة األساوعية بقطاع زة الي اصر

مااد ناحيااة أخاار تو ا يوب ا ر و اري اال

إلااب الي طقااة نهاحااة بااهر باااا الياضااي ااي ولااة

با ااي ا الن ا ا ودحة واألما ااا ار و طا اار وعيا ااان والا ا اريد ،ها اادف ح ا ااد إلتزاماتها ااا بالا اادعف اليا ااالي
وا تصااادي ل ف نااطي ييد ااي حااا ت فيااا ال طااة يااال

الااا الق اااة اإلس ارائي ية الالالالااة ع ارة إن

خطة النالم الينياة "صفقة القرن" التي ت وي اإلدارة األميريية طرحها ي األبهر اليقا ة ،تا ب
ع ااب إ ام ااة دول ااة ن ااطي ية ع ااب  %90م ااد أ ارض ااي ال اافة الكربي ااة الي ت ااة ،ااي ح اايد ال ااا
واب طد إنها ستقدم خطة أكالر تفصيال مد ماادرة النالم ال ربية وأضا ا أن ب صوص القادق

الي ت ة ست تفظ إسرائيم بيو ب ال طة األميريية ،بالقادق الكربياة وب ا

أ ازال القادق ال ار ية

نيي ون ال ع ي إ امة عاصية لهف ي القدق والنيطرة ع اب
ت ا سيادتها أما الف نطي يون ض
م ظف األحيال ال ربية ي ال طر ال ر ي الي تم ،مياا ح اي أن إسارائيم سات تفظ اي هااي ال اا
بكاام الا اادة القدحيااة وأضااا ا الق اااة -نقااال عااد منا و أميريااي ر ياام الينااتو  -أن ال طااة تقنااف

الينااتوط ا

إلااب ي ااال ،م يوعااا  ،األولااب وه ااي ال تاام ا سااتيطانية ال ا اار ساايتف ضاايها إل ااب

إسرائيم ،والالانية وهي الينتوط ا ال ائية التي لد ضحنيإ لها بالتوسم ،والالالالاة وهاي اليناتوط ا
ال اوائية التااي ساايتو ب إخالاهااا ولااف ح اار تقرياار الق اااة إلااب مصااير الال اايد الف نااطي ييد الاااي
ح د أحد نقا ال الف ال ار

ي الصراع الييتد م ا ع ار الن يد ،ييا لاف ةت ااو وضام طااع

زة ي هاي ال طة

ااي الن ااياو ذاتا ا  ،أك ااد منا ا ولون ااي الاي ااا األ ااي

ض اارورة أن تنا ا ب دو الي طق ااة لين اااعدة

الف ن ااطي ييد واإلسا ارائي ييد ل توص اام إل ااب ا ا ارام الص اافقة وذي اار الينا ا ولون األميريي ااون أن دول ااة
نااطي ية م زوعااة النااالر ساات ون اازلا مهيااا مااد ال طااة األميرييااة ل نااالم وت يقااا ع ااب تقرياار

الق اااة اإلسارائي ية لااف ةاارد حتااب اعن أي رد اام مااد الينا وليد اإلسارائي ييد أو الف نااطي ييد ،ل ااد

اليا ااو ،األميريااي ال اااص ليااا حناايب عي يااة النااالم ااي ال اارو األوس ا  ،ينااون اري اال ،
اعتااار أن التقرياار " ياار د يااع" وأض ااف  -ااي تكرياادا

ع ااب تااويتر -أن "الت ه ااا

دونالااد ت ارمااب ل ي يااة النااالم ياار مفياادة وأن م تااو ال طااة

ب اافن خطااة

ح ي ا سااو عاادد ياام اادا مااد

األب اص حتب اعن" ودعا إلب اإلصاكال اي هااا ال افن قا إلاب الاياناا

الصاادرة عاد الاياا

ب صايا وتو ام أن تقاوم مصاادر لااف حنايها اي الفتارة اليقا اة باااختالو رواحاا

لاالهاا عاار وسااائم

األ ااي

وعااد الناافير األميريااي ااي إس ارائيم أو منت ااار ال ارئيس ت ارمااب اريااد يوب ا ر أو ع ا

اإلعالم و يرها " دوا م أب د ما ت ون عد ال قيقة" ،ب نب ت ايري

ح ااار إل ااب أن س اافير إسا ارائيم ل ااد األم ااف اليت اادة ،دان ااي دان ااون ،ي ااان ااد تو اام ااي تصا اري ا
ل ص ا فييد ب اادم ال ااك عااد خطااة ت ارمااب ااام ا نت ابااا

اإلس ارائي ية التااي أ ريااا م ا خ ار ااي

التاسم مد نينان الياضاي أماا و يار الت ايف اإلسارائي ي ،نفتاالي ي ياا ااعتار أن "صافقة القارن"
األمريكية "ت كم خط ار رئيناا و ورياا ع اب إسارائيم" وتهادد و ودهاا وأضااف اي ياان صادر عاد

مكتا  ،أن "صفقة القرن" سات دي إلاب إ اماة دولاة ناطي ية ،وذلا سايهدد و اود إسارائيم ،ب ناب
اليو اام اإلل ترونااي لص ا يفة "ةاادح و أحرنااو " اإلس ارائي ية و ااال

تصاري ا

ي يااا ردا ع ااب

تص اري ا

ل ااارد يوبا ير ،منت ااار ت ارمااب ،ي ااك يهااا عااد خطااو رئينااة مااد خطااة " النااالم"

ترياز ع اب ال رياة وا حتارام ،وترسايف
يد إسرائيم والف نطي ييد و ا يوب ير إن "صفقة القارن" ّ
ال دود ،وحم احا الوضم ال هائي وتابم ي يا أن "األمريكييد سيد ون ال كوماة اليقا اة ب اي

إسرائيمف إلب إ امة دولة نطي ية ع ب الطريع ر ف  6ببارع رئيني م هور ي إسرائيمف ،وسيتف

ب دها تقنيف القدق ي ا وبيد الف نطي ييد" ويدعو الرئيس الف نطي ي ،م يود عااق ،إلب إح اد
آلياة دولياة لرعاحاة عي ياة الناالم ،ويار

الت ااوا مام أي هاد أمريكاي م فارد وهاو ادأ الاار

م ا أن اعتار ترامب ،أواخار  ،2017القادق ب اقيها ال ار ي والكرباي عاصاية مزعوماة إلسارائيم،
يف نقم النفارة األمريكية لد إسرائيم مد تم أ يب إلب القدق ال ر ية ،ي  14أحار الياضي

ويتين ا الف نااطي يون بالقاادق ال اار ية عاصااية لاادولتهف اليفمولااة ،اساات ادا إلااب ا ار ار ال اارعية

الدوليااة ،التااي

ت تاارف باااحتال إس ارائيم ل يدة ااة م ااا عااام  1967وم ااب ي يااا ااائال" :ساايتف

ال ك عد صفقة القرن ب د ا نت ابا
أد

اإلسارائي ية الياكارة وتت ايد الي ادلاة الفابا ة ذاتهاا التاي

إلااب مقتاام أكالاار مااد ألااك با ب واع ف مااد اله يااا

النالم" متو فة م ا نينان 2014؛ رال ر

الصاااروخية" ع يااا ان "مفاوضااا

إسرائيم و ك ا ستيطان ي األ ارضاي الف ناطي ية

الي ت ة ،والقاو ب دود ما ام حرا حزيران  1967أساسا ل م الدولتيد
 – 2مالبسات اإلعالن عن الخطة:

م ااا أن أع ااد ال ارئيس األمريكااي دونالااد ت ارمااب ااي ت اريد الالاااني  2016عااد أن لدح ا “صاافقة”
لتناااوية الص ا اراع ال ربا ااي اإلس ا ارائي ي ،تتاب اااا ال ا اااطا

األمريكي ااة ع ا ااب ال اهاااا

الد وماسا ااية

وا تصااادحة وال نااكرية ااي هاااا اإلطااار ،دون اإلعااالن الرساايي عااد “نااب رساايي” لا ااود هاااا

الي روع الاي أصاإ م رو ا “بصفقة القرن” ،ونتي ة لال  ،اعتيد

الت يال

النياسية لي اروع

صفقة القرن ،ير الي د رسييا حتب اعن ،ع ب ضب دةد هيا:
اإلبا ار ال امة التي ترد ع ب لنان الفريع النياساي الااي أويام
 1التنرياا الص فية وب
ل ترامب هود إدارة هاا الي روع

 2الييارس ااة النياس ااية الييداني ااة ل و ح ااا

اليت اادة ااي ال اارو ا وسا ا واعتااره ااا م با ا ار ع ااب

الي اايون الف ااي الاااي ة طااوي ع ي ا الي ااروع ويااادو أن إخفااال ااود الصاافقة حتااب اعن ،ع ااب

الاار ف مااد ماارور س ا وا

ع ااب أو إبااارة لهااا ،حنااتهدف إح اااد ي ااة سياسااية م اتيااة ااي الينااتو

الي ااي بالف ن ااطي ي واإلسا ارائي يف ،والين ااتو اإل يي ااي بال رب ااي ب ااكم خ اااصف وال اادولي بب ااكم
عااامف ،مااد خااال إ اااع األطاراف بااالا ود واحاادا ت ااو اعخاار ،يااف اإلعااالن عااد الصاافقة ب ااد ضاايان

اادر ياااف مااد التااروي لهااا اايد القااو األساسااية ااي الينااتويا

تصري ا

و يار ال ار ياة األمريكاي ماحا

وماياو عاد التاراب

الالاليااة النااابقة الاااير ،وت ااك

ايد الظاروف النياساية ماد ناحياة

وبيد اإلعالن عد الصفقة مد ناحية أخر

الير إ ي هاي اليرح ة أن اإلدارة األمريكية تنير ن و ال ك الرسايي عاد اود “صافقة القارن”
خااال س ا ة  2019وبااالر ف مااد أن مااا تنا هارا مااد هاااي الا ااود

حصاام إلااب ال ااد األدنااب الاااي

حيكد أن حقام ب أي طرف نطي ي ،بيد ي ذل األطراف الي يدة لينار التنوية النا يية ،إ

أن الطرف األمريكي سين ب اهدا إلب إح اد ميزان و م ي وا ييي ودولي ح ام ماد ر ا
الصفقة أم ار مت اا ار؛ ي ياا ساتظم ا سات ابة ل يتط ااا

وال ارو اإلسارائي ية هاي اوهر الصافقة

ااي هاااا النااياو اساات رب مو اام "دةاكااا" ا ساات ااراتي ا س ارائي ي ال ط اوا

خطة صفقة القرن رسييا ،وييفية تف ي ها ،و ال

يالتالي:

 -1ساايتف اإلعااالن ع اد ال طااة ااي اليوعااد اليقاارر واسااطة الو حااا
مقاط ة الرئيس م يود عااق والقيادة الف نطي ية

 -2ل ااد ت ااد ال كوم ااا

اليتو ااة ااام إعااالن
ال ظاار عااد

اليت اادة ،بك ا

ال ربي ااة الي ي ااة تفاص اايم ال ط ااة يام ااة ،إل ا ارال مزي ااد م ااد الي ا ااا

ل توصم إلب اتفاو سالم نهائي يد الف نطي ييد واسرائيم

 -3حييم الايا األ ي

ومصر ودو ال ي إلب الا ات عاد ب صايا

نطاااو الن ا طة الف نااطي ية ،والتااي لاادةها و هااا

ع ب است داد ل دعف ال طة

خاارل

ناطي ية ت اي

 ،وساات ون

نظاار م ت فااة عااد الن ا طة مااد رام

 -4مااد اليقاارر أن حصاادر رئاايس الااو رال اإلس ارائي ي ،ياااميد نت ياااهو ،يانااا حقتاارر يا أن خطااة
ترامب هاي نقطاة انطاالو ل يفاوضاا

الفورياة مام ال كوماا

ال ربياة حاو ب ا

ال قاا اليقاولاة

لد الطر يد

 -5حق ااوم الينا ا ولون ع ااد رس ااف "خط ااة الن ااالم" وه ااف ااارد يوبا ا ير ،ص ااهر الا ارئيس األميري ااي

ومنت اااري ،وما ااو ،واب ا طد ل نااالم ااي ال اارو األوس ا  ،ينااون اري اال  ،باااطالع ال فااال

وال ريال ي الي طقة ع ب ال طوا

األمريكية مد مرح ة إلب اليرح ة التالية

 -6خطة ت ارماب ليناا وييقاة نهائياة ،ل هاا مصايية لتولياد خاف ل كوماا
سييا الدو ال ي ية الالال ،ومصر ،ل اوق مام الو حاا

النالم

ال ربياة الرئيناية ،و

اليت ادة واسارائيم واسات اف م ادياا

ونقم اليو م ا ست ااراتي عد مصادر وصفها باليط ة أن اإلدارة األمريكية حدد
ام اإلعالن عد ال طة ،ال

 -1ستقام دولة نطي ية ذا

ب

ال قا

ياعتي:

سيادة م دودة ع ب نصك ال فة الكربية وع ب يم طاع زة

 -2ت تفظ إسرائيم بالين ولية األم ية ع ب م ظف ار ال ال فة الكربية ول م م ا ر ال دود

 -3سياقب ور األردن ت ا النيادة اإلسرائي ية والنيطرة ال نكرية
 -4ت

ف األحيال ال ربية ي القدق ال ر ية إلب الدولة الف نطي ية ،باستال ال الا دة القدحياة ،التاي

ست ون زلا مد "القدق اإلسرائي ية"

" -5أ و دحس" هي ال اصية اليقترحة لف نطيد
 -6سيتف دم
-7

زة ي الدولة الف نطي ية ال دةدة ب ر موا قة حياق ع ب نزع النالر

تتطارو ال طااة إلاب الال اايد الف ناطي ييد ،ول ااد سايتف إن ااال آلياة ت ااوي

الي تيم الدولي

وادارة ماد ااام

 -8تا ا ب خط ااة ت ارم ااب ع ااب ا عتا اراف بلسا ارائيم ي ااوطد ل ا ا ب اليه ااودي ،و ن ااطيد بن اايادة

م دودة يوطد ل ف نطي ييد

 -9ستت ااارك ن ااطيد واألردن الينا ا ولية الدة ي ااة ع ااد األم اااكد اإلس ااالمية اليقدس ااة ااي مدة ااة

القدق

 – 3إسقاط االونروا وتكريس التوطين:
ي أواخر بهر نينان  2019ن ر م اة " اوريد وليناي" األمريكياة ،وييقاة سارية ت اك ازلا
دةدا مد صفقة القرن التي ست د ع ها إدارة الرئيس األمريكي دونالد ترامب ،ب اد باهر رم اان

م ااد ه اااا ال ااام والت ااي تق ا ّاوب حقا اوو الف ن ااطي ييد وت ااا لدول ااة ا ح ااتال اإلساارائي ي وب ن ااب
الوييقاة التاي أرسا ها ارياد يوبا ر ،منت ااار وصاهر ت ارماب ،اي  11كاانون الالااني  ،2018لنا

باادد ع ااب ضاارورة حاام ويالااة ااو ،الال اايد الف نااطي ييد بأوناارواف ،واحقاااف اليناااعدا
ب كم يامم

و ااي رسااالت  ،عااف يوبا ر الاااي ح اارف ع ااب لقااالا

ماام ب صاايا

ع هااا

عربيااة لت فيااا ال طااة" :هااد ا

ليس اإلبقال ع ب األمور ييا هي م ت ناي ها ب اكم يايار ،ولت قياع هااا الهادف ع ي اا الي ااطرة

بكنر أمور أخر "

لف ارة ضاارورة و ااك اليناااعدا

عااد الف نااطي ييد والكااال

ورول يون اار اي أرو ااة الايااا األ ااي
ّ
عيم "أوناروا" اي الي ااطع ال ربياة ،واساتي اا الال ايد الف ناطي ييد اي ت ا الادو التاي حقيياون
يه ااا ،وا اااع النا ا طة ت ااولي الينا ا ولية ع ااد أول ا ا اليو ااودةد ااي ط اااع ا ازة وال اافة الكربي ااة

الي ت ة

وأوضإ يوب ير ي رسالت الينربة ،التي أرس ها عار الاريد اإلل تروناي ل ااار الينا وليد بالاياا
األ ااي

" ،ض اارورة ح اام ويال ااة الك ااو ،ع ااب أس اااق أنه ااا اس اادة و تن اااهف ااي عي ي ااة التن ااوية

بالي طقااة" ع ااب حااد عيا ا

التو هااا

ولفتااا الي ااة إلااب أن رس ااالة يوب ا ر الت ااي لااف ت اار بال اماام ت ااو ر

الواضا ة ل يا ااو ،األمريكااي ااي ال اارو األوسا

ينااون اري اال  ،ب اافن أحااد أكالاار

الق اااحا حناسااية وهااي

ااية "حااع ال ااودة" التااي تالياار ا نقنااام اايد الف نااطي ييد واإلس ارائي ييد،

وت كس حقيقة ت يز يوب ر لدولة ا حاتال

اي هااي الق اية الوط ياة وا نناانية ال ناساة وياان

كوبا ر ااا ما خ ار لي يوعااة مااد الناافرال إن "الصاافقة" ساات د ب ااد انتهااال بااهر رم ااان ،2019
ب اادما ت ااكم "إس ارائيم" حكومااة ائتال يااة ااي أعقاااا ااو رئاايس و رال ا حااتال

با نت اب ااا

ياااميد نت ياااهو

و ااي و ااا س ااا ع ،ااا م ااد حن اايب م ن ااع مكا ااة اإلره اااا ااي و ارة ال ار ي ااة

األمريكيااة نايااان سااي ز ،إن بااالدي تت اا تاادا ير و ائيااة ت ناااا لي ارضااة ال طااة األمريكيااة الي رو ااة

إعالميا ا"صفقة القرن" ،ل ها لف توض ها

ال دةر بالاير أن "صافقة القارن" هاي خطاة أع ّادتها إدارة ت ارماب هادف تصافية الصاراع الف ناطي ي
م فا ااة ليص ا ا ة
اإلس ا ارائي ي ،ويتا ااردد أنها ااا تت ا اايد إ اا ااار الف نا ااطي ييد ع ا ااب تقا اادحف ت ا ااا
"إسرائيم" ،ييا أنها ت قب دعيا مد الن ودحة واإلما ار ومصر ودو عربية أخر

ال اادةر بالاااير أح ااا أن الو حااا

اليت اادة يانااا أكااار متااارع لويالااة الكااو ،الدوليااة ،ل هاا أو فااا

دعيهااا م ااا داحااة ال ااام الياضااي؛ وهااو مااا أو اام األخيارة ااي أ مااة ماليااة منااتيرة ،ساااندتها خاللهااا

دو عربية أ ر ها طر وم وم أن "األونروا" تفسنا ،بصفتها ويالة تاب ة لألماف اليت ادة ،بقارار

مااد ال ي يااة ال امااة ااي عااام  ،1949وض ااوب إليهااا تقاادحف اليناااعدة وال ياحااة ل ااو  5.4مالةاايد
ئ مد نطيد من يد لدةها ،ي األردن ولا ان وسوريا وال فة الكربياة الي ت اة و طااع ازة

الي اصر

مااد ناحيااة أخاار  ،وع ااب الاار ف مااد عاصاافة ا نتقااادا

الف نااطي ية وال ربيااة والدوليااة التااي ت ّقاهااا

الارئيس األمريكااي ،دونالااد ت ارمااب؛ ب ااد إعالنا القاادق عاصااية لاا"إس ارئيم" ،و ط ا التيوياام اليااالي
ع ااد ويال ااة ااو ،وت ااكيم الال اايد الف ن ااطي ييد "أون ااروا" وا ااالو مكت ااب م ظي ااة الت ري اار ااي

مدويااة لااد تقاام عااد
واب ا طد ،ات ا ت ارمااب إلااب إعااالن خطوت ا ال دةاادة ،والتااي ساات ون مفا اافة ّ
سااابقاتها ،حياات أن مصااادر مااد حريااة " ااتإ" ي اافا عااد أن ت ارمااب أ ااال دو عربيااة بفنا سا ضاي د
عد ال طوة ال دةدة التي تت ّع بي ك الال يد الف نطي ييد اليو ودةد داخام الادو ال ربياة؛ ماد
اليدوياة التاي ساي ها ت ارماب وسات ع ردود ام
ي ها "األردن وسوريا ولا ان أما اليفا فة الالالالاة ّ
اضاة تتيّالم ي ا تفاو مم الدو الي يفة ع ب توطيد الال يد الف نطي ييد اليو ودةد ع ب

أراضيها ،وأن هاا القرار سيكون نا اا خال ال ام ال الي ع ب أب د تقدةر

وع ااف أح ااا أن و اادا ر ياام الينااتو مااد اإلدارة األمريكيااة ،رئاسااة اريااد يوب ا ر ،صااهر ت ارمااب،
ساايتو خااال األسااا يم الق ي ااة اليقا ااة إلااب الاادو ال ربيااة الي ّيااة لي ا ااة ه ااي ال طااوة بصااورة
ّدحااة ،ووضاام آليااا ت فياااها ع ااب األرب ،ب ااد حصاار أعااداد الال اايد وييفيااة تكطيااة ال فقااا
اليالية وال و ام ال و نتية األخر التي ت تا ها الدو الينت يفة لإلبراف ع ب م ك توطي هف

اليصادر الفت اوية أوض ا ،مد هتها أن أوسااطا عربياة أ كاا ياادة النا طة الف ناطي ية ،ب اد
ساعا

ي ة مد إعاالن إدارة ت ارماب و اك التيويام الياالي عاد ويالاة الكاو ،،بافن ال طاوة الالالالاة

مااد ااام إدارة ت ارمااب ليااا باتااا تض اارف باسااف "صاافقة القاارن" هااي تااوطيد الال اايد الف نااطي ييد ااي
الاادو الي اايفة لهااف وأبااار إلااب أن إدارة ت ارمااب ساات تيد ااي إ اعهااا الاادو ال ربيااة ب طوتهااا
ال دةاادة ل اا"توطيد الال اايد" ع ااب أ ارضاايهف تقاادحف تنااهيال

ا تصااادحة ماليااة ياي ارة ومكريااة لت ا

الدولااة مقا اام ال صااو ع ااب اليوا قااة ،وعاادم م ارضااة الي ط ا األمريكااي ال دةااد ،الاااي ح ظااب
رعاحة ورضا يايريد مد ام ال انب اإلسرائي ي

ب ا

الاادو ال ربيااة ،ب نااب مصااادر صا فية ود وماسااية ،ستناات يب لهاااا الي طا  ،ااي حاايد

ست ون الدولة الوحيدة التي ت ارض هي األردن ،التي أع ا مو فها الرسايي ع اب ماد النا وا

تينكها ب ع عودة الال يد الف نطي ييد إلب أراضيهف التي ضه ّ روا م ها ام  70عاما،
الياضية ّ
ططا ل توطيد
ور ها أي م ّ

ال دةر بالاير ان م ا تولي دونالد ترامب م صب الرئاسة األمريكية ،دأ بات اذ عدد ماد القا ار ار

ك الق ية الف نطي ية؛ يان أولها اعتاار القدق عاصية إلسرائيم ،وو اك تيويام باالدي

التي تض
ويالااة ااو ،وت ااكيم الال اايد "األونااروا" ،وهااو اعن ةت ّهااز إلعااالن خطوت ا الالالالااة اليتيال ااة اي
توطيد مالةيد الال يد الف نطي ييد حيات هاف اي دو ال اتا واألمار األباد خطاورة أح اا هاو
تكا ّاو ا حااتال ااي بن ا ساايطرت ع ااب ال اافة الكربيااة عااار م ااروع ال ا ّاف القااادم ،والاااي اادأ
اوادر ال اادةت ع ا ااي األوسااا النياسااية اإلس ارائي ية ،بي ااب أن ا حااتال ة ااوي التنا ّااب اااة
ائام أنا

دةدة ل ف نطي ييد ب يت حق ي يها ع ب ما تاّقب مد و ودهف ي أرضهف وه ا حقاو
ارب ااة ااي أن توا ااع دو عربي ااة وتقا اام حكوماته ااا ه اااا اليقت اارر ال اااص ت ااوطيد الال اايد

الف نااطي ييد ع ااب أ ارضاايها؛ ااي ظاام التطاياام ال ااي ،وت ااا طااال ائااك ،وياافن هاااي ال طااوة

مص ا ة نااطي ية ماام التفكيااد ع ااب أن التطاياام ال ربااي وصاام إلااب ذروت ا ااي الن ا وا

واألبااهر

لن او هاي الدو

حنتير من نم بيط ة الف نطي ييد واليقاومة ،لال
األخيرة ،و ي مقا م ذل
ّ
باسااتي اا الال اايد الف نااطي ييد لاادةها أماار ياار منااتكرا مقا اام أن تنااهف أمريكااا و"إسارائيم" ااي
ت نيد ظروف ت

الدو ا تصادحا وسياسيا ،ع يا أن إدارة ترامب ماد خاال هااي ال طاوا

إنياا

تت ا ا لتصا اافية الق ا ااية الف نا ااطي ية ،و ا اارب ال ا ااو ال ا ااائرة باسا ااتكال ض ا ا ك الا اادو ال ربيا ااة

وانتها يتهااا وتآمرهااا والتهدةاادا اإل يييااة لت زيااز الت ااالك ي هااا وباايد "إس ارائيم" ل ااي تت ا ّاو الااب
با اري يام اام ااي الي طق ااة خاص ااة وأن ه اااك تفاهي ااا دحي ااة ح ااو القا ااو ب ااال و الي تا ازأة
ل ف نااطي ييد الال اايد ،وه اااك اتفا يااا
الال يد ب د الردود الهزي ة وال

تكااري ت ارمااب ونت ياااهو ل نااير ااي ات اااي تصاافية

يفة ع ب ا عتراف بالقدق عاصية أ دحة إلسرائيم

ااية

 - 4العوائق القائمة بوجه تطبيق الصقفة:
ب بفن يية عوائع ياليرة ت ترب سايم تطايع الصفقة ومد أ ر ها:

 1الي ااكال الداخ يااة التااي ةوا ههااا ت ارمااب سا ّاييا ااي ظا ّام اساات اف الت قيقااا
انت اب دور روسي وعد دور مهاف ل وبا ير اي هااا اليوضاوع ،خصوصاا اي ظ ّام التاوتر القاائف
ي وبيد ال ون رق ي موضاوعا

الت قيقااا

ااي عال ااا

خابق ي…إلخ
 2الي كال

عااد عال ااا

عدةادة أخار مالام موضاوع ال ادار مام اليكناي  ،وموضاوع

ماليااة م اااوهة ع ااب إياار الت قيقااا

بيوضااوع الص ا في الن ا ودي يااا

الداخ ية التي ةوا هها نت ياهو بالفنادف إلب انب ض ك األ اية ل اي ال يناا

بمق د واحد ق ف ،ناهي عد م ا نيد ل أكالر حيي ية م

ي موضوع التنوية مم الف نطي ييد

 3ص ا ا وبة اا ااو أي طا اارف نا ااطي ي بالي ا ااارية ال يا ااة ا ااي التفا اااوب ع ا ااب ها اااا األسا اااق،
باإلضا ة إلاب أن يياة إ يااع ناطي ي با اي ع اب ر اها و اد تنا ب اإلدارة األمريكياة إلح ااد

م اارل لهاااا اليوضااوع إمااا بيفاوضااا

س ارية أو تفاااوب عربااي اادةم ل ف نااطي ييد ،خصوصااا أن

رئاايس النا طة الف نااطي ية ااي وضاام صا ي “مق ااع” مااد ناحيااة و ااي وضاام داخ ااي مااف وم بناااب
موا ك أ ب الت ظييا

 4احتيا

الرئينية مد سياسات الداخ ية وال ار ية

تف ر موا هة إ ييياة ايد “إسارائيم” واةاران أو اي ازة أو ع اب ال اهاة ال ا انياة أو

النورية

 5ال قاو الداخ ي ي م س الت اون ال ي ي ح ام الادور ال ي اي أ ام ماد اليافمو أمريكياا،
الداخ ية لدو ال ي وان كا تها الي ية

سييا مم الي كال
ّ
 6عاادم ت يااس الي تياام الاادولي خصوصااا ا ت اااد األوروبااي وروساايا والصاايد لا ا”صاافقة القاارن”،
وهو ما ات إ ي تو ها

هاي القو

ي األمف اليت دة

و ااي ضااول الي ظااور الاوا ي الاااي عهااار ع ا الينت ااار اري اال

الوا اام القااائف ع ااب األرب

ب اارورة الت اماام ع ااب أساااق

ع ااب أساااق “مااا ح ااب أن حكااون” ،وهااو مااا ةتا اااي الفريااع األمريكااي

الين و عد إدارة الصفقة بيد يهف الرئيس ترامب ،حيكد تصور اليالمإ التالية:

 1ال يم ع ب است ناخ نيوذل طاع زة ي ال فة الكربية مد ناحيتيد:

أ ا نن اا مد أ م در مد األراضي بفكار در مد الناكان الف ناطي ييد ،االت ي عاد حاوالي

 365يف 2ب طاع زةف أد ل ت ب مد رابة  2م يون ننية ،وع ي لن صفقة ت ارمب ست او

رسف خريطة تقوم ع ب انن اا إسرائي ي مد األراضي األكالر يالا ة ساكانية ناطي ية اي ال افة

الكربية

ا اسا ااتكال م ا اوا يد القا ااو الي ت ا ااة لصا ااالإ الطا اارف اإلس ا ارائي ي؛ ويت ا ااإ ها اااا ا خا ااتال
ا نقنااما

ا ااي

الف ناطي ية وامكانياة اسااتاليارها إسارائي يا وأمريكياا ،و اي التنا م ال رباي ال اي وال فااي

بات اي التطايم مم “إسرائيم” ،و ي ال تائ ال اريية التي انتها لها ا ضاطرابا

مد نهاحة  2010إلب اعن

النياساية ال ربياة

 2إن نق اام الن اافارة األمريكي ااة ل ق اادق ح ااي أن موض ااوع الق اادق ل ااف ح ااد مطروح ااا ع ااب طاول ااة

اليفاوضا

األمريكية م اليطرور هو “ دةم القدق”

 3ال ياام ع ااب تطايااع الصاافقة س اوال باااريا الن ا طة الف نااطي ية ااي التفاااوب أم امت ااا عااد
الي ااارية ،أي تطاي ااع الص اافقة م ااد ان ااب واح ااد ،وه ااو م ااا سي ااطر الف ن ااطي ييد ل ت ام اام م ا ا

تدري يا وت وي
 4يية احتياا

ييا ب د لوا م ائف
ماا تا از

ياد الد ارساة؛ وهاو م اولاة ربا

ازة بي اروعا

ا تصاادحة مام مصار،

وان ال م طقة ت ارة حرة يد الطر يد مم م ارية بالدعف اليالي مد ام دو ال ي

 – 5هل يمكن مواجهة المؤامرة؟
إن مااا ح ااد ،م ااا س ا وا

ااي النياسااة الي ااترية ا ميرييااة ا س ارائي ية هااو الن ا ي ل اات ب مااد

إر ،أوس ا و ،والت ااو إلااب اارب القااانون ا س ارائي ي ع ااب اليناات ي ار ا سااتيطانية بقااوة األماار

الوا اام ،م ااا ح ااي وض اام الي ااد ع ااب ال اافة الكربي ااة ،ووض اام عقا ااا

الف نطي ي ستقالل الوط ي ي ظم إدارة اميريية تت صم مد ت هدا

حقيقي ااة أم ااام إن ااا ال ا ا ب

سابقاتها ،وت الك القانون

الدولي وتت ر ل قوو الف نطي ية و ي ما ةت ع تيريار ال طاة ةار ال دةاد ماد الاااحاليد أنا إذا

طرحا "الصفقة" ييكد أن تفخا ي الاداحة بكم التصور واأل ار أكالر ميا ت ون خطة م اددة،

وذل لإلح ال بفنها أساق ا ام ل تكييار والتطاوير ،ماد أ ام اساتدرال ال ارا والف ناطي ييد لقاولهاا
أو الت اااح

م هااا ،ول ااي حكااون طرحهااا داحااة عي يااة سياسااية دةاادة طوي ااة ا مااد

النااالم ،وانيااا ل تيوي ا والتكطيااة ع ااب ال ط اوا

تا اات عااد

ال اريااة الراميااة إلااب تصاافية الق ااية الف نااطي ية

بي ت ك أب ادها

لقااد م ااا خط ااة ت ارمااب ب ي اادا ااي الن ا ي لت ا اريس اليو ااك الصااهيوني ع ااب أرب الوا اام م ااد
م ت ك أب اد الق ية بالقدق والال ون والينتوط ا

وال دود واألمد والرواحة التاري يةف ،وياقاب

ال ياام ال اااري حاليااا لا ااورة طاي ااة وبااكم اإلطااار النياسااي ل يااان الف نااطي ي الي ااوي ل ااد ع ااب
كوب ر و ريق إدراك أن ما تفرض القوة ب يدا عد حقاائع التااريخ وال ك ار ياا والالقا اة والنياساة،

ة ئ حقا ،و ةترتب ع يا أي التازام ،الذا لاف توا اع القياادة الف ناطي ية ع اب "صافقة ت ارماب" ،واذا
لاف ت تااك بااالرد ال فظااي وب ااورة اادةم مت امام ع هااا يصاايرها الف اام الي ااتف ،والف نااطي يون اعن

ة ازل اون ااي م طقااة الاار

ا تصادي ت ظييي ،ومم ذل

والصاايود ااي و ههااا مااد دون اادةم مت اماام ،وط ااي سياسااي يفاااحي
ان هاا حكفي ل ر تها وان ياان يار يااف إلحااطهاا و اي اليقا ام

ااان أخااا ال اارعية "ل صاافقة" مااد أصا اا ال ااع ضااروري سااتيرارها ،ااال عاارق بااال ع اريس ،و

حيكد أن تير ،ر ها مهف دا يون ة سس ل

النا ع

ا الف نطي ي الالحاع الااي سايكون أ او ماد

تفسينا ع ب ما تقدم ،تواصم إسرائيم تطايع "الصفقة" ع ب األرب ،مد خال الت طي والتيهيد

ل ف الينتوط ا  ،ي طوة ع ب طريع ضف األراضي اليص فة بلف ،التي ح ري الا ات إسارائي يا
حو ما هو األننب :هم ضف سكانها ي ي ال دد ،أم طردهف ،أم ضف زل م هف؟ وييفية الت امم

م اام ال اااةد سي ااي هف ال ااف :ه اام س اايكونون ما اواط يد إسا ارائي ييد أم حي ااة إ ام ااة دائي ااة م ااد دون
نية؟

الوا اام أن ا بال ناااة إلااب ضااف ال اافة الكربيااة بكام هااا ماام سااكانها ه ااا اماار ياار مطاارور ،ألن ا

سااي و إس ارائيم عااا ال أو آ ااال إلااب دولااة ياام مواط يهااا أو ي ائيااة القوميااة وي فااي ع هااا الصاافة
"اليهودحة" ،وبالتالي ان ال ف ال امم مم الناكان مر اوب إسارائي يا بصاورة أباد ماد ر ا

إنهاال

ا ح ااتال وا ام ااة دول ااة ن ااطي ية ع ااب ح اادود  1967واس اات يا لي ااا س اااع ،ه اااك ح ااو ع اادة

مطروحة ،مد ضي ها ربا الي ااطع اعه اة بالناكان اي ال افة بااألردن ماد دون ت ريار األرب
الف نااطي ية وابقااال الناايطرة اإلسارائي ية ع يهااا ،وتااوطيد الال اايد ااي أماااكد توا اادهف أو ته ياارهف

إلب دان أخار  ،وهااا وذاك م ام ر ا

ار و ودحاا ع اب األردن ،ماا أد
أردناي يونا ح اكم خط ا

إلب إعاادة التف يار وتقادحف ح او أخار تتاراور ماا ايد الي ا ظاة ع اب ناوع ماد التواصام ايد بقاحاا

ال فة والقطاع ،أو إبقال الفصم ي هيا

ااي هاااي األي ااال وضاايد عي يااة الت ا يم ال اريااة ،تضنا ّارا م ومااا
ح ااري تكيياار تفاصااي ها ،تااارة ح ااري ال اادةت عااد أنهااا ستت اايد دولااة ااي ازة مرتاطااة أو ياار
مرتاط ااة بالي ااا

مت ا

ااة عااد "الصاافقة" ،ييااا

اعه ااة بالن ااكان ااي ال اافة ،أي مريزه ااا ا ازة؛ وما ارة ة ااتف ال اادةت ع ااد دول ااة

وعاصيتها ي القدق ال ر ية ع ب  %90مد مناحة األرب الي ت ة؛ وتاارة يالالاة حطارر الفصام
يد ال فة والقطاع؛ وتارة راب ة ةتف ال دةت عد ييان أ م مد دولة وأكالر ماد حكاف ذاتاي ،ح يام

ما يد زة وأبالل ال افة ويياة أباكا أخار ل اداع ،وهاو ال ادةت عاد أماوا ضا ية ساتكدو
ع ااب الف نااطي ييد واألردنياايد و ياارهف ،ويااتف تااداو هاااا األماار بناااا ة مااد يااادا
وط يااة و ااي أوسااا ال يهااور ،إذ ةااتف ال اادةت عااد أر ااام

أو ب صاايا

يااة ،مارة أكالاار مااد ألفااي م يااار دو ر،

ومرة  800م يار ،وأحيانا  150م ياارا ،اي حايد أن األماوا التاي ح طا ل ي هاا لت قياع الناالم

ا تصااادي اليوعااود ،الاااي سين اات دم ل تكطيااة ع ااب ياااا الن ااالم النياسااي ،أي ع ااب تص اافية
الق ااية الف نااطي ية ،أ اام مااد الياااالال اليتداولااة بكالياار ،إذ ةاادور ال اادةت عااد  10م يااا ار ،

م او
ب

اا

ي ها حتب اعن الدارة ت ارماب لاد تاد م ناا واحادا ،وال ارا اي ضاائقة مالياة وي زلاع

ااهف لتفةي ااد الص اافقة أو التكاض ااي ع ه ااا ع ااب أم اام أن ت ااون إسا ارائيم ح يف ااة له ااف ااي حا اربهف

ار ل وصااو إلااب رضااا الايااا األ ااي
الي ونااة ضااد إةاران ،وحتااب حكااون التطاياام ماام إسارائيم نا ا
ع هف أما أوروبا كير موا قة ع ب تيويم خطة ت ارضها ،ييا أن اليابان ير مت ينة يال
اي هاااا النااياو حيكااد ا سات تال بافن طاارر الصاافقة  -إذا حاد ،اادحا -

حقا الف نطي يون ،و حنتهدف النالم ،وانيا استدرال ر

ةت اايد مااا حيكااد أن

نطي ي م ياد ةاارر ضاف أكالار ماد

 %60مد أراضي ال فة

إن او "الصفقة" أو اعتاارها أساسا حيكد التفاوب ع ي ح ّد استنالما ،اي حايد أن ر اها اد
داحاة
حكون نوعا مد ا نت ار إن لف حكاد ضايد اال ادةم ع هاا و اي هااي ال الاة حكاون الار
نطي ية م ت فة تن ب لتو ير منت زما

إحااطها ويت ا

ال الادةم مام اساتيرار إساتراتي ية

الاقال وا نتظار وردة الف م ،التي تظهر ي أساوأ صاورة ماد خاال إحالاة تطاياع ا ار ار الي اس

اليرياازي الف نااطي ي اليقا ّارة ااي آذار  2015إلااب الي ااس الااوط ي ،يااف إلااب ل ااان ،ومااد يااف إحالااة
ت فياها إلب "اليريزي" مرة أخر  ،والب ال كومة النابقة ،ومد يف إلاب ال كوماة ال الياة ،يياا اال
ار إلااب "اليرياازي" مارة
اي التصاريإ الصا ا ي الصاادر عااد ا تياااع ال اة الت فياحااة األخياار ،وأخي ا

أخر ييا ال ي خطاا الرئيس م يود عااق األخير أمام و رال ال ار ية ال ارا اي القااهرة،
إذ مط وا م ات اذ الق ار ار اليط وبة ويفنها لف تت ا مد ام!
حكفي ر

"صفقة ترامب" ال فظي مد يم القاو وماد الارئيس ،مام اساتيرار ت اات يام طارف

بيوا ف وبروط إ ال ييفية إنهال ا نقناام ،الااي ح ااد اساتي ارري الطرياع لهاا كياا
ر ها والتوصم إلب التفاهيا

حكفاي إعاالن

حو التهدئة التي تت امم مم طاع زة ب كم م فصم عاد بقياة

األ ارض ااي الف ن ااطي ية ،ويق ااية إنن ااانية وأم ي ااة ولين ااا تت ااع ب ق ااوو با ا ب ،و حكف ااي و ااك
ا تص ااا

النياس ااية م اام اإلدارة األميريي ااة ،وال ف اااظ ع ااب ا تص ااا

والت نيع األم ي وبقية التزاما

األم ي ااة م اام األمي ااريييد

اتفاو أوس و ،ييا ال ي خطاا الرئيس اليايور آنفا

ومهيا حكد مد أمر لن حيكد إحااا "صافقة ت ارماب" ،ألن ال ا ب الف ناطي ي حاي ويرياد ال يااة،
ومصيف ع ب الد اع عاد و اودي وحقو ا و اتإ الطرياع أماام مناتقا  ،اسات ادا ع اب اليقاوماة بكام

أبااكالها ،وخصوصااا حريااة اليقاط ااة الراميااة إلااب

اام ا حااتال مك فااا إلس ارائيم ومااد ةاادعيها

كااال حيكااد إحاااا "صاافقة ت ارمااب" ،ألن الق ااية الف نااطي ية عادلااة ومتفو ااة أخال يااا ،ولهااا أب اااد
عربيااة واسااالمية وت رريااة إننااانية ،ولااد ة كااي تفييرهااا اختيااار ال كااام ال اارا أو ب
األولوي ااا

ااهف تكيياار

ال ربي ااة يي ااا ةت اااكس م اام مص ااالإ وارادة با ا وبهف الت ااي عا اار ع ااد نفن ااها الياارة ت ااو

األخر  ،وأياتا أن الق ية الف نطي ية عربية ،وأنها
واألبرار ع ب حاد ساوال ،ماا ح

هاا

اية ذا

اية ام اة و ا اة لالسات دام ماد األخياار

تافيير رهياب ع اب األماد وا ساتقرار اي الي طقاة

وال الف وييكد إحاا "صفقة ترامب" ،ألن ال الف ي تقرياا ار ا

لهاا ،ماا ح ام مو فاا ناطي يا

ادر ع ب ص م الي از  ،خصوصا أن اإل يف وال الف لف ح د م طقاة نفاوذ أميريياة ،وانياا
موحدا ا

ودو وم اااور ،وتتا اور ت ددحااة طايااة ااي اإل اايف وال ااالف ساات هي الناايطرة
تت ااا س أط اراف عاادة ّ
األحادحة األميريية ،خصوصا أن الدور األميريي اي الي طقاة وال االف ةت ار ام ،وهااا سايترك تافييري
ع ااب الاادور الااوظيفي الاااي ت ا ا إس ارائيم ،إذ ستصاااإ عا ااا ولينااا الد ا ااة التااي تاااي

ل فائها األميريييد

ذهاااا

إن إحاا "الصفقة" ةتط ب تكيير ال ظام النياسي الف نطي ي القائف ،ال ا ز عد إحااطها ،وتكييري
ل

ة ااتف عا اار الي اب اادة واليطالا ااة وا نتظ ااار ،واني ااا م ااد خ ااال ت اارك ال ا ا ب سياس اايا و ياهيري ااا
ك و رب إرادت ع ب ال ييم ،ول م ما حصم ي ال زائر ة هاف الف ناطي ييد مارة أخار يياا

ألهيااتهف سااابقا يااورة الي يااون بااهيد ول اام مااا اار تداول ا داخاام ح اراك ال اايان ا

تياااعي عااد

ت ظ اايف حا اراك مياي اام ةه اادف إل ااب إنه ااال ا نقن ااام ةا اار ب ااال ير إذا ان اايا لا ا ي اام الي يوع ااا

طي صف ة ا نقنام النودال
واأل راد الاةد عي وا وما الوا ح ي ون مد أ م َ

ع ب ضول ال تائ األخيرة لالنت ابا
نناة أصوا

ا سرائي ية  ،وحصو األحزاا الييي ة اليتطر ة ع ب أع ب

مد الي تيم اإلسرائي ي ،ست ر ال كومة القادمة رئاسة نت ياهو،

وة ا نتصار،

والتفكيااد ع ااب باارعية سياساااتها اليتطر ااة ت اااي ال اارا والف نااطي ييد وبالتااالي ،ستن ا ب ال كومااة

إلب سد وانيد ع صرية دةدة ،وستقدم ع ب خطوا

سياسية دةدة أكالر تطر ا ،ضد ال را ي

الداخم ،والف نطي ييد بال فة و زة ،و د تقوم بل رالا

متطر ة ت اي الين د األ صب ،والينا د

ب ااكم عااام ااي الااداخم ،و ااد تقاادم ع ااب ضااف منااتوط ا

حتب ع ب بد حرا إ رامية ع ب طاع زة

وم اااطع ل ناايادة اإلسارائي ية ،و ااد ت ياام
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ت ااكم صاافقة القاارن اسااتال ال ،هاي لااف ت ااد نظرياة ،اام وا ااا تتر يا ياام النياسااا

ا ميريياة م ااا

دوم ترامب ل ن طة ،وھي لينا ب ا ة إلعالن ،قد دأ ت فياها م ا إعالن اإلدارة األميريية نقم

سفارتها ل قدق وو ك دعيها اليالي لألوناروا لايس ه ااك با بافن الصافقة تهدةاد ماابار ل ق اية

الف نا اطي ية ول ف نا اطي ييد ،ها اي ت اااو ا س ااتيالل ع ااب الق اادق و ااور األردن واأل ارض ااي الت ااي
أن ا ع ييها الينتوط ا  ،مم ر

ا عتاراف ب اع ال اودة ،ور ا

ا عتاراف دولاة ناطي ية

ية أن ت او الو حاا

اليت ادة إ ااع األردن اوع

إ اذا يااان اليقصااود إ امااة ھ ذ الدولااة ااي ازة ق ا
واليتيال ة بكانتونا

متفر ة و ير متص ة ،ال

أمااا ا ارضااي اليتاقي اة مااد ال اافة الكربي اة

مد ال كف ا داري أو النياسي ع يهاا ،وباال ةاتف الق اال ع اب ال اع الف ناطي ي اي إ اماة دولتا
ع ب تراب الوط ي بيا ي ذل القدق

حيك ااد الق ااو ب اافن اارص ن ااار ت ارم ااب ااي تطاي ااع ص اافقة الق اارن ،س ا ّاييا إذا ت ا ّاف ال ااك ع ااد
م يونها ب د بهريد أو يالية تاقب رهي ة اليتكي ار والي و ا التي أبرنا لها سابقا ،مم ضرورة

الت ا إلاب أن اإلعاالن ع هاا وا نتقاا لتطايقهاا اد حفصا هيا تارة م ياة طوي اة بع اب ارار اتفااو

أوسا و الاااي م ااب ع ااب تو ي ا اربااة رباام اارن ولااف ةااتف ت فيااايف ،وسااي يم ت ارمااب ع ااب أن ح قااع
بي ا م يوسا ام انتهال ترتا الرئاساية اي نهاحاة  2020ليناتالير ذلا
ن ا مد الت قيقا

الي ت فة ال الية

اي حيالتا ا نت ا ياة إذا

وع ا ااب الا اار ف ما ااد أن اليا اار إ ها ااو أن ةا ااتف اإلعا ااالن عا ااد الصا اافقة اا اام م تصا ااك ال ا ااام ال ا االي

ب2019ف ،ل د تطايقها سينتكرو ترة طوي ة ست يم “إسرائيم” ع ب ت ييك م امي ها بفكار در
ميك ااد لص ااال ها ،وه ااو م ااا ااد ةت ال اار ااي حال ااة ح اادو ،ت ااو

عييق ااة ااي دو اإل اايف بات اااي

م اه ااة الو ااود اإلس ارائي ي يااف إن بااا اإل ياااع الف نااطي ي ع ااب ر ا

كفدال ي و

الصفقة و ي و

برع تها

الصاافقة ساايظم عقاااة

