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 : صفقة القرن مشروع تصفية القضية الفلسطينية

 مدخل: - 1

تحاد السـوفياتي، سقوط اإل السي ما ،1991عام  ة العديدة قبل انعقاد مؤتمر مدريدرات الدولي  ت المتغي  لقد أد  
نظــام لصــال  سإسـرا"يلس، والــتال   اإلقليمــي ميــزاا القـو  قيــادة العــالم، واال ـتال  فــي بركــي الوا ـ  يد األموالتفـر  

ما  التشرذم في الصف العربي وانتهاءاستفحا  من  كل ذلك وما نتج عن بتشجيع أميركي للكويتصدام لسين 
والتــي  1987التــي انطلقــت عــام  اســتمرار انتفا ــة الحجــارةثــم لالــة التضــامن العربــي،  كــاا يســم ى ولــو نظريــا  

هـذ  الموةـة  قيـادة منظمـة التحريـرإلـى ركـوب  ،ورقـة تحريـر يار التسـوية ورقـة تحريـك ولـي خذها أصحاب  ات  
التـي تبـي ن  1993المذل ة في اوسـلو عـام  للد و  في عملية التسوية الدراماتيكية من التطورات وات خاذها كذريعة  

 .لسطينية برم تها بصورة نها"يةفيما بعد بأن ها  ديعة دولي ة كبر  هدفها وقف االنتفا ة، وتصفية القضية الف

: ، عـن االتفـاق فـي لينـ محمود عبـا  الفلسطيني الر"ي  ،ألد مهندسي اتفاق أوسلوفي هذا السياق قا  
لكـن الـذح لصـل  .سا الفهـم والتطبيـأ أو إلـى كارثـة إا أسـأنا الفهـم والتطبيـأا أا يوصلنا إلـى دولـة إا ألسـن  إم  س

مــن غيــر المتكــافص، لصــال  األقــو  دا"مــا، لبنــود االتفــاق  المتناقضــة والتنفيــذالثغــرات والتفســيرات فعــال  هــو أا  
صـف قـد و و والكيـاا الغاصـب، قـد أد ت ةميعهـا فعـال  إلـى الكارثـة الفلسـطينية الثانيـة.  ةانب السلطة الفلسـطينية

أعــادت إلــى األســتاذ محمــد لســنين هيكــل تلــك المرللــة بقولــ : س..لعــل االنتفا ــة كانــت الشــفاعة الوليــدة التــي 
الصـــورة العامـــة مـــيحا  مـــن االلتـــرام... رغـــم أا العـــرب أنفســـهم  شـــوا منهـــا  ـــار  األر  المحتلـــة بمثـــل  شـــية 

ـــة المفاو ـــاتســـنوات و ـــال   اإلســـرا"يليين دا لهـــاس. ، كانـــت األســـحلة المطرولـــة: هـــل ســـتؤدح الطويلـــة والممل 
 اصةع األوصا ؟  مقط  و  وهمي  عيف كياا ، أم إلىذات سيادة إلى دولة فلسطينية لقيقية فعال   المفاو ات

ــ سإســرا"يلساســتطاعت ةــاءت مــن موقــع  ــعف فيمــا أا المشــاركة الفلســطينية فــي مــؤتمر مدريــد  ر كــل أا ُتجي 
ففر ت مفاو ات ثنا"ية، وترتيبـات انتقاليـة، وأبعـدت األمـم المتحـدة عـن عمليـة التسـوية،  :تغيرات لصالحهامال

وفي هذا المجا  يقو   تحدة على العملية سالسلميةس باعتبارها الراعي الوليد لها.فيما سمحت بهيمنة الواليات الم
اإلســـرا"يلي، إذ لـــم يقبـــل العـــرب  -  فـــي الصـــراب العربـــي الـــدكتور نصـــير العـــارورح: سكانـــت مدريـــد نقطـــة تحـــو  

ولكـنهم قبلــوا  سـم بـزوا  االسـتعمار،والفلسـطينيوا بحقيقـة وةـود إسـرا"يل فحسـب، فـي مرللـة مـن تـاريت العـالم تت  
لــم يسـبأ لــ  مثيـل فــي  هــا تحتـل أر ــهم. وكحـدث  تها كدولــة، لتـى قبــل أا تعتـرإ لهــم إسـرا"يل بأن  أيضـا  بشـرعي  

ـــم تعتـــرإ  س.تـــاريت المفاو ـــات مـــة إعـــالا اتفاقيـــة أوســـلو بـــالحقوق الوطنيـــة للشـــعب فـــي مقد   سإســـرا"يلسوبهـــذا ل
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سالحقـــوق السياســـية والمشـــروعة المشـــتركةس، ولصـــرت  مـــا اعترفـــت بــــالفلســـطيني، وال بحـــأ عـــودة الالةحـــين، و ن  
منظمة التـي المشترطة ذلك بعبارة سفي  وء التزامات  كممث ل وليد للشعب الفلسطيني اعترافها بمنظمة التحرير

. كمــا أبقــت الســيادة للجانــب ساإلســرا"يليس علــى أح مقاومــة االلــتال  ن مــجب مــا أســمت  العنــف واإلرهــابتتضــم  
واعتبـر الـدكتور علـي على لصو  انسحاب أو إعـادة انتشـار الجـيإل اإلسـرا"يلي منهـا.  فيها أف  المناطأ التي ات  
 تركيـز اء  ـعف تـرابأ أةزا"ـ ، و ، ةـر  نفسـ  فـي الـنا المعلـن كمنـت في نطبيـأ االت فـاق صعوبةالالجرباوح أا 

تخضع وغامضة و ة، ومعلقة، ة تاركا  الكثير من القضايا والتفاصيل، وكذلك النتا"ج، مفتولعلى رسم لدود عام  
تأةيـل ةميـع القضـايا الر"يسـة:  تم   ، علما  بأن   قدفي نهاية األمر لتفسير الطرإ األقو  في معادلة ميزاا القو  

وفـي  .، الميا ، تفكيك المستوطنات وسواها، إلـى مـا ُسـم ي مفاو ـات الو ـع النهـا"يالقد ، الالةحوا، الحدود
لعديد من أقوا  وبيانات وتصريحات قيادات فلسطينية ولركات فلسطينية إسالمية استنادا  ل ،العموم يمكن القو 

 ا  تفريغألن   يشك ل  س لولدها،إسرا"يلـسبمنظمة التحرير هو إفادة ل سإسرا"يلسا اعتراإ إ ،ووطنية معار ة لالتفاق
وال يخـدم المصـلحة  فةالصـر  فـي المصـلحة اإلسـرا"يلية يصـب  ، و النضـالي محتواها الوطنيو  هوي تها للمنظمة من
 .عموما   بشيء   الفلسطينية

 كانــتاللــتال  أمــر طبيعــي، والعمليــات االستشــهادية لإا مقاومــة الشــعب الفلســطيني  ،معلــى مــا تقــد  بنــاء  
ذلـك إلد  الوسا"ل التي اسـتخدمت فـي سـبيل إيقـاب الخسـا"ر الكبيـرة فـي صـفوإ ةنـود ومسـتوطني االلـتال . 

ـــد أن  الباطـــل ال يـــرب  الضـــعفاء لمجـــر   فـــي معركـــة الحـــأ  ـــد  أن ـــ   والقـــيم  كين بالمبـــاد هـــم أصـــحاب لـــأ متمس 
أا العــدو قــد يــرب   التــاريت نعــرإ مــن  ــال  ســنننحــن و  .ة والمنعــةامــتالأ أســباب القــو  البــد  مــن ، بــل  والقــوانين

ت القــوة التــي العمليــات االستشــهادية هــي إلــد  أدوا المعــارأ إذا امتلــك القــوة لتــى و ا كــاا علــى باطــل. ولعــل  
تـوانا رعـب وصـف  ارييـل  بالفعـل هـي صـنعتو امتلكها الشـعب الفلسـطيني فـي مواةهـة الـة الحـرب اإلسـرا"يلية، 

د للـر   سالرعـب اإلسـرا"يليس، مطالبـا  بييجـاد نـوب مـن سالرعـب اإلسـالميسبــ  الرالل ماروا ر"ي  الونراء اإلسرا"يلي
قواتـ  بحـأ الشـعب الفلسـطيني فـي محاولـة قامـت بهـا التـي  عـةالمرو   المجـانر ارتكـاب تجل ـى فـيعلي ، وهذا مـا 

 مقاومت . لثني  عن مواصلة

يــرد العــرب، وال بعــس الفلســطينيين لتــى، االعتــراإ بهــا  لــمالتــي  والُمفجعــة الحقيقــة الكبــر  هكــذا تبــي ن أا  
األكثر  العنصرية في  العقيدة الصهيونية ملي وتطبأفعال ، إلى و ع ت ات جهتاآلا، هي أا مسيرة الصراب  الى

نورا   عطيـــ وهـــو واقـــع ال يمكـــن أا نعلـــى الفلســـطينيين والعـــرب.  ومخط طاتهـــا وأطماعهـــا ، كـــل ألالمهـــاتطرفـــا  
تــي ميزانــ  لقــوق طرفــي ، ألا التســوية هــي فــي أساســها لــل وســأ متــوانا، تتعــاد  فــي كف  ستســويةسوبهتانــا  اســم 

 عن التساوح. يبتعد كثيرا  الصراب بالتساوح، أو بما ال 
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انديــاد األعمــا  العدوانيــة : مــن مــا لصــل ويحصــل مــن تطــورات دراماتيكيــة علــى الســالة الفلســطينيةإا  
والعـــدواا  غـــزة علـــى قطـــاباإلســـرا"يلية  ـــد الفلســـطينيين، واالنقســـام فـــي الســـالة الفلســـطينية، وســـيطرة لمـــا  

 تـــداعيات فشـــل عمليـــة التســـوية مـــن نتـــا"ج هـــين مـــا ، إ 2009وبدايـــة  2008أوا ـــر  علـــى القطـــاب اإلســـرا"يلي
وغمـو  مضـموا  طـة  ريطـة الطريـأ فـي  ـوء  وملحقاتهـا،   1993، بدءا  من اتفاقيـة أوسـلو عـام المزعومة

ــ مــة لأل يــرة فيمــا يخــا  قد  ظــات اإلســرا"يلية والضــمانات األمريكيــة المُ التحف     إلــى ا أد  مــكل التســوية النها"يــة مم 
را  فـي مرللـة عملية ترسيم الحـدود متسـت  ببل الجانب اإلسرا"يلي الذح بدأ بالفعل ة الجانب من ق  بلورة تسوية ألادي

بغيــاب ومتــذر عا  فيمــا بعــد  لمقاومــة ــد عمليــات ا ساألمــنسية و ــرورة تــوفير أولــى وراء مفهــوم العمليــة السياســ
  . تفاو ي إلى لل   مع  لالشريك الفلسطيني الذح يمكن التوص  

بوابـات الحلـو   والمشوبة بنقـاط الغمـو  التـي ال ُتحصـى، قـد فتحـت اتفاقية أوسلو المنفردة إا  في العموم 
كيــاا وتبــاد  البعثــات الدبلوماســية مــع  المتواليــة واالعترافــات العربيــة المفتــو  ة المنفــردة وبــدايات التطبيــعالثنا"ي ــ

. ويمكـن تلخـيا ين أكثـر مـن الملـكسالعدو تحت عنواا سنر ى بما ير ى ب  الفلسطينيواس و سلن نكـوا ملكيـ
 1993أيلـو   13سإا  :ونعـبما قال  الروا"ي اإلسرا"يلي الشـهير عـامو   في هذا المجا  االنتصار اإلسرا"يلي

ال ُيعتبـر  ا فشـل اتفاقيـة أوسـلوأم يمكـن القـو  على ما تقـد   وبناء   ر في تاريت الصهيونيةس.اصتناثاني أكبر هو 
 القـــوة لغـــةســـو  لغـــة  أح مـــا هـــو فشـــل لـــنهج المفاو ـــات مـــع عـــدو ال يفهـــم، و ن  ســـبنفســـها وللالتفاقيـــة  فشـــال  

ــا ب ،المقاومــةو  عــامي  غــزة قطــاب ، و فشــا  أهــداإ العــدواا علــىفــي لبنــاا 2006و 2000 انتصــارات عــامولن
ة لـى صـوابي  وا ـحة ع وأمثـوالت ، أمثلـة 2005عـام  ، وقبلها انسـحاب ةـيإل االلـتال  عنـ  2009و  2008
 المقاومة وةدوا . يار 

 

 :في مسارها التاريخي "صفقة القرن" – 2

ــــر موقـــــع  مفاةــــأة مـــــن العيـــــار الثقيــــل لـــــو  تـــــوطين  13/12/2017بتـــــاريت  عربــــي، سبــــي بـــــي ســـــيسفج 
ـــ  هـــذا المشـــروب.بثبـــت قبـــو  الـــر"ي  المصـــرح المخلـــوب لســـني مبـــارأ وثـــا"أ تُ ب  لظـــي أن ـــ دا  الفلســـطينيين، مؤك 

 أا  عـــن بمقتضـــى قــانوا لريـــة المعلومــات فـــي بريطانيــا  ا  لصــلت عليهـــا لصــري  ة وثــا"أ ســـري   شـــبكةالوكشــفت 
 توطين الفلسطينيين في مـصـر قبل أكثر من ثالثة عقود، اسـتجابة  بمبارأ قب ل  الر"ي  المصرح األسبأ لسني

ـمـن الت   كـي تقبـل مـصــر تـوطين الفلسـطينيين فـي أرا ـيها، ال بـد  وقـد امـترط مبـارأ أن ـ ركي.يلمطلب أم ل وص 
 .سلتسوية الصراب العربي اإلسرا"يليإطار عمل سالتفاق بشأا 
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مبارأ كشف عـن الطلـب األمريكـي وموقفـ  منـ   ـال  مبالثاتـ  مـع ر"يسـة الـونراء  وتشير الوثا"أ إلى أا  
ليث  1983 ال  نيارت  إلى لندا في طريأ عودت  من وامنطن في مباط عام  ،رغريت تاتشرام ،البريطانية
لزيـراا  6للبنـاا فـي  سإسـرا"يلسأمهر من غـزو  8ءت الزيارتاا بعد وةا "ي  األمريكي رونالد ريغاا.التقى بالر 
 منظمــة التحريــر الفلســطينية إثــر محاولــة اغتيــا  ســفيرها فــي بريطانيــا مــلومو أرغــوإ.معاقبــة بذريعــة  1982

رأ إلقنــاب الواليــات المتحــدة مبــار فــي الشــرق األوســأ، ســعى بــالا التــوت  الالو ــع    فــي  ــل  ن ــأوردت الوثــا"أ أو 
ة إلقامــة دولــة فلســطينية مســتقل   بقبــو  إنشــاء كيــاا فلســطيني فــي إطــار كونفدراليــة مــع األردا تمهيــدا   سإســرا"يلسو

أا  سـابأ   نـ  عنـدما ُطلـب منـ  فـي وقـت  أ تاتشـر  بـرأمبـارأ  حسـب محضـر ةلسـة المبالثـات فـيا  بو  .مستقبال  
  أبلا الواليات المتحدة أن  يمكن أا يفعل ذلك فقأ كجزء من إطار عمل من لبناا، فين   قادمين يقبل فلسطينيين

حة ت تاتشر على هذا التحذير، ملم  ورد   ، رغم إدراك  المخاطر التي تنطوح عليها مثل هذ  الخطوة.مامل للحل  
لتـى سى فلسـطين التاريخيـة، وقالـت وا إلـ  ال يمكـن أا يعـود الفلسـطينيتكـن التسـوية المسـتقبلية، فين ـ ا    أي  إلى أن  

دة لفكرة الفدرالية مؤي  تاتشر وبدت س، إلى استيعاب كل فلسطينيي الشتاتح إقامة دولة فلسطينية ال يمكن أا تؤد  
علـى قيـام  ظـا  أبـدت تحف  لكنهـا  .سر  معظـم النـا هو ما يتصـو  سالحل  بين األردا ودولة فلسطينية، وقالت إا هذا

الــبعس يشــعر أا دولــة فلســطينية مســتقلة قــد تخضــع لهيمنــة االتحــاد سعــن األردا قا"لــة  لســطينية مســتقلةدولــة ف
ـــتحف   ورد   .ستييالســـوفي ـــارأ، علـــى هـــذا ال ـــان، المستشـــار السياســـي لمب  ر  هـــذا تصـــو  س :ظ قـــا"ال  الـــدكتور أســـامة الب

تعتمـــد  هـــذ  الدولـــة ســـوإس : ـــاإأو  .سلســـطينية  ا ـــعة أبـــدا لهيمنـــة الـــرو  ـــاطص.. فلـــن تكـــوا أح دولـــة ف
قــام فــي المنطقــة دولــة مواليــة للســوفييت.. ة أا تُ علــى العــرب األغنيــاء بــالبترو  الــذين يعار ــوا بشــد   ا  اقتصــادي  

 .سبأا يحدث هذا والمملكة العربية الـسعـودية هي مثا  لتلك الدو  التي لن تسم  مطلقا  

رســـمي العربـــي، مـــن دعــــوة كثـــر المســــؤولوا اإلســـرا"يليوا، ومعهـــم بعـــس النظــــام العبـــر تـــاريت الصـــراب أ
ـ  بمقولـة يبر  هؤالء . و القا"مة على األر  الفلسطينيين إلى االعتراإ بالوقا"ع السياسية والميدانية روا هذا التوة 

و  إلــى المزيــد مــن التضــحيات، ح ســؤد  يــ أا رفــس التســليم بهــذ  الوقــا"ع التــي فر ــها االلــتال ، ومقاومتهــا لــن
دت فــي أكثــر مــن مناســبة علــى لســاا ر"ــي  الــونارء اإلســرا"يلي وة نفســها تجــد  الــدعو ر مــن الواقــع مــيحا . غي ــيولــن 

 ل أساسا  وتبريرا  لمسار التسوية.ر في أكثر من محطة سابقة، ومك  تكر  بنيامين نتنياهو، واألمر نفس  

نلمــة لــم تنطلــأ هــذ  المواقــف اإلســرا"يلية، وبعــس العربيــة، مــن فــرات، أو لكونهــا مجــرد تســجيل نقــاط فــي 
للــة االســتيطاا بهــا الســالة الفلســطينية. بــل هـي صــد  وترةمــة الســتراتيجية ثابتــة منــذ مر  واقـف التــي تضــج  الم

، ومــا نالــت تتواصــل لتــى اآلا. ارتكــزت هــذ  االســتراتيجية إلــى 1948عــالا الدولــة عــام إ الصــهيوني، مــا قبــل 
بتناغم وتكامل مواقف وأداء الدو  العظمى، مع هذا الواقـع  مسبأ   إدراأ  و لى سياسة فر  الوقا"ع االستيطانية 
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المفرو . وبالنتيجة كـاا يـتم رسـم المسـارات التـي تلـي، انطالقـا  مـن الوقـا"ع االسـتيطانية المفرو ـة باعتبارهـا 
 من الثوابت، بحسب كل مرللة.

علـى  ( الـذح نـا  181دة )أولى المفاعيل الرسمية الدولية لهذ  االسـتراتيجية، بـرنت فـي قـرار األمـم المتحـ
ـــــ اليهــــودح 1947إقامــــة دولــــة يهوديــــة فــــي عــــام  . واســــتندت فذلكــــة ذلــــك القــــرار إلــــى أا الصــــراب الفلســــطيني ـ

  إال بتقسيم فلسطين بـين دولتـين يهوديـة وفلسـطينية الصهيوني، الذح كاا قا"ما  في لين ، لم يكن باإلمكاا لل  
ة علـى الواقـع الـذح فر ـت  الحركـة الصـهيونية،  ـفاء مـرعي  إلي إال قيقة، لـم يكـن القـرار الـدو )لم تقم(. وفي الح

بناؤهــا  فــي الســنوات التــي ســبقت، عبــر اســتقدام محــات االإ المســتوطنين، ونرعهــم فــي المســتوطنات التــي تــم  
ــمبحمايــة ودعــم االلــتال  البريطــاني.  نتــا  واقــع ديمــوغرافي ةديــد علــى األر ، اســتند إليــ  قــرار إ  إلــى ا أد  م 

 سيم.التق

دتــ  األمــم المتحــدة بعــد هدنــة  ، تــم  سدولــة إســرا"يل مــا يســم ى س عــالاإ بعــد  تثبيــت لــدود الخــأ األ ضــر )لدم
ـ التـي تـم   49الـ صـا  تكثيـف االسـتيطاا فـي الجـزء الـذح كـاا مخص   (، ومـن ثـم  48ليهـا بعـد لـرب عـام إل التوص 

التاللــ   ـال  الحــرب. ولرصــت  (، وتــم  181)للدولـة الفلســطينية )الجليـل والمثلــث والنقــب(، وفـأ قــرار التقسـيم 
ة مكاني ــإزءا  مـن الدولـة، و  راةهــا مـن أح علـى اســتيطاا تلـك المنــاطأ بهـدإ فـر  وقــا"ع تجعلهـا ةــ سإسـرا"يلس

د نظرية للتفاو  عليها مستقبال . ونتيجة الخضوب لسياسات فر  الوقا"ع الصـهيونية والدوليـة، بـات اآلا مجـر  
 صـــة للدولــة الفلســـطينية، لتـــى لــو باالســـتناد إلـــى قـــرارالبـــة باألرا ــي التـــي كانـــت مخص  ة المطالتفكيــر بيمكاني ـــ

 السياسية. سالهلوسةسدولي، )قرار التقسيم(  ربا  من 

د األر  ، بدأت إسرا"يل تنفيذ اسـتراتيجية فـر  واقـع اسـتيطاني يكـر  67بعد لرب عام    االلـتال  وُيهـو  
مكانـــة  اصـــة فـــي الفكـــر  الضـــفة الغربيـــة التـــي تحتـــل   فيمـــا يخـــا   لكـــن، التاللهـــا فـــي كـــل األرا ـــي التـــي تـــم  

جهـس مشـروب إقامـة استطاعت إسـرا"يل أا تُ ، ةواالستراتيجية الصهيونية، وبعد مرالل من المفاو ات التسووي  
عـة علـى مختلـف أرا ـي عبـر  ارطـة اسـتيطانية مدروسـة ومون   -وفأ سـقف رهانـات أوسـلو  –دولة فلسطينية 

. وباتـــت الكتـــل االســـتيطانية الكبـــر  فـــي الضـــفة الغربيـــة، )اريحيـــل، همي ـــة االســـتراتيجي ة الخاصـــةذات األ الضـــفة
األغلبيــة الســالقة مــن مســتوطني الضــفة )يبلــا عــددهم إلــى ةانــب  معاليــ  ادومــيم وغــوو عتســيوا( التــي تضــم  

فتر ـة ة مُ ة نها"ي ـ ـالء فـي أح تسـوية اإلمكاني ـإة نحـو مليـوا مسـتوطن(،  ـار  إطـار مستوطني القـد  الشـرقي
ا"ي،  ــالء هــذ  الكتــل فــي أح اتفــاق نهــةمــاب إســرا"يلي رافــس إلإتحصــين هــذا المفهــوم عبــر  مــع الســلطة. وتــم  
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، 2004لـى أرييـل مـاروا فـي عـام إ االبـن د برسـالة مـن الـر"ي  ةـور  بـوووعبر موقف أميركي رسمي، تجس  
 يلية في أح تسوية نها"ية.د فيها بأا تبقى هذ  الكتل ةزءا  من السيادة اإلسرا"تعه  

فـي مقابـل  الوفـد الفلسـطيني المفـاو  كـاا يطالـب بتبـاد  أرا    ديد من التقارير اإلسرا"يلية بـأاد العؤك  يو 
، فــي أح تســوية سدولــة إســرا"يلسا  بــأا تكــوا هــذ  الكتــل ةــزءا  مــن هــذ  الكتــل، األمــر الــذح يعنــي تســليما   ــمني  

 نها"ية.

مبكـر. فـي المرللـة  فـي وقـت   سإسـرا"يلسع في مدينة القد  الشرقية، بدأت بهـا استراتيجية فر  األمر الواق
توسيع سلطة بلدية القد  إلى العديد من القر  الفلسطينية المحيطة بالقد  الشرقية بهدإ السـيطرة  ولى، تم  األ

قـانوا  ، سـن  1980فـي عـام  الشـرقية... وتـم   فـة فـي القـد على أرا يها. ثم بادرت إلى سياسـة اسـتيطانية مكث  
القد  الشـرقية  بموةب  )أح وفأ مبدأ دستورح(،  م   ، وتم  سإسرا"يلسأسا  في الكنيست، يعلن القد  عاصمة 

 على أنها ةزء من عاصمة الكياا اإلسرا"يلي.

اب رات واأللـز سياسـي يشـمل كافـة التيـا ةماب  يدها القانوا اإلسرا"يلي، بتحصين مكانة القد  التي لد   وتم  
 –هـذا اإلةمـاب   الء األلياء اليهودية من القد  الشرقية، فـي أح تسـوية نها"يـة. وامتـد  إاليهودية، على رفس 

 على مبدأ تقسيم القد . –تقريبا  

علــى المضــي بهــا، هــو  سإســرا"يلس عاللــظ أا مــا مــج  لــد  التــدقيأ فــي مســار االســتراتيجية اإلســرا"يلية، يُ 
يسـتنكف عـن تحم ـل  رهانهـا و دراكهـا بـأا الطـرإ العربـي كـاا هـو ة، واألهـميركي ـة وأماستنادها إلى لماية غربي ـ

م بكل سقف تفر   من  ال  الوقا"ع االستيطانية. ومنذ بـدء مسـارات التسـوية ارتفعـت يتكي ف ويسل  و  المسؤولية
ا"ع المفرو ة سوإ من لم يلتحأ اليوم بقطار التسليم بالوق لى الهرولة العربية على قاعدة أا  لديها الرهانات ع

 غدا . بها ا ، سوإ يجاهريلتحأ غدا . ومن يتواصل معها اليوم سر  

، الــذح هــو فــي سإســرا"يلـ سعالا عــن القــد ، عاصــمة لــب بــاإلتتويجــا  للمســارات الســابقة، أتــى موقــف ترامــ
عربـــي، والتضـــاا  صـــمت   ، فـــي  ـــل   س علـــى األر إســـرا"يلسأميركيـــة للوقـــا"ع التـــي فر ـــتها  سمـــرعنةسالواقـــع 

أميركــي. مــع ذلــك، تبقــى مفاعيـــل هــذ  اإلةــراءات والمواقــف اإلســـرا"يلية واألميركيــة، مرتبطــة بخيــارات الشـــعب 
لداعمــة. ولــي  مــن الفلســطيني، كونــ  رأ  لربــة المواةهــة علــى أر  فلســطين، ومــن  لفــ  القــو  اإلقليميــة ا

مكانيات فرص كبيـرة، كونـ  كشـف عـن لقيقـة إعلى  على القد ، ينطوح  سالعدواا األميركيسا أالمبالغة القو  
لــم يكـن سـو  أوهــام،  –لتـى بمعــايير أنصـار التسـوية  –مــن التـوانا  ع بقـدر  أا الرهـاا علـى دور أميركــي يتمت ـ

يـة. وهـو مـا جد  اسـتغرقت مـن عمـر الشـعب الفلسـطيني والقضـية الفلسـطينية، واسـتنزفت قـوا  فـي مسـارات غيـر مُ 
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قليميــة، تشــك ل فرصــة ودافعــا ، لبلــورة ة الفلســطينية، ومعهــا التطــورات اإلبهــا القضــي مــر  يعنــي أا الظــروإ التــي ت
ة سوإ تكوا لها مفاعيل تاريخيـة علـى لا ـر ومسـتقبل فلسـطين والمنطقـة. وفـي هـذ  الحالـة،  يارات مصيري  

ـ سإسـرا"يلسع كسر للقـات هـذا المسلسـل التـاريخي الـذح سـبأ أا مـج   يتم   ا فـر  الوقـا"ع ك بمقولـة أعلـى التمس 
 ف مع .يدفع )بعس( الطرإ العربي للتسليم ب ، والتكي  

 

 مالمح صفقة القرن: -3

وفــى ر"ـي  الواليــات المتحـدة األميركيــة دونالــد ترامـب بوعــد  االنتخـابي، وأعلــن القـد  عاصــمة للكيــاا لقـد 
لــم و  يــة مواةهتــ  و ســقاط .هــو كيف الــدوافع وراء اإلعــالا، بــل مــا يهــملــي  مهمــا  فــي هــذا اإلطــار و اإلســرا"يلي. 

ترامــب، فــي  طابـ ، أا  طــوة االعتــراإ بالقــد ، ومـن  ــمنها األمــر ببــدء نقـل ســفارة الواليــات المتحــدة  يخـف  
إليهــا فــورا ، تــأتي فــي إطــار  طــة تســعى إدارتــ ، وعلــى وةــ  الخصــوص مستشــار  وصــهر  ةاريــد كومــنر، إلــى 

وفـي لـين يسـود اعتقـاد بـأا الخطـة  .سصـفقة القـرا ساإلعالم بــي باتت تعرإ في وسا"ل بلورتها، وهي الخطة الت
المنتظرة ورقة تطر  على الطرفين لقبولها، بعد نقاو وتفاو  أو دونهما، تثبت األلداث أا الخطة ما هي إال 

ة ومبامــرة، بهــدإ سلســلة إةــراءات ووقــا"ع، تســعى اإلدارة األميركيــة إلــى ترســيخها، وفــأ سلســلة اتصــاالت ســري  
 عة.م االعترا  عليها، ولجم ردود الفعل المتوق   ماا عد

أ بالقد ، أةر  ترامب مخصيا  سلسلة اتصاالت بزعمـاء فـي المنطقـة ليـبلغهم قرار المتعل  العشية إعالا  
ما أمب  بتبليـا فيها القرار الذح هو بصدد إعالن . ويمكن االستنتا  بأا االتصاالت لم تكن بهدإ التشاور، و ن  

لمعمــو  بــ  فــي القــوات العســكرية. ومهمــا يكــن مــن أمــر، يــدرأ فريــأ ترامــب أا اإلدارات الســابقة ، اسأمــر اليــومس
ـ ا كـاا الفريـأ  القـد  والالةحـوا. و ل إلـى تسـوية نها"يـة، همـا: اصطدمت بعقبتين أفشلتا كل المحاوالت للتوص 

عداد  لتقــديم تنـــانالت كبيــرة فـــي الفلســطيني المفــاو ، ومـــن ورا"ــ  المبـــادرة العربيــة، قــد أبـــد  مــرارا  وتكـــرارا  اســت
أ بمسألة القد ، رغم وةود مؤمرات علـى مثـل األمر لم يكن بهذا الو و  في ما يتعل   مو وب الالةحين، فيا  

 فة، دينية ووطنية وتاريخية ولضارية. ذلك االستعداد أيضا . فالقد  تكتنز رمزية مكث  

عبــارة عــن  هــي سصــفقة القــرا مــا يســم ى س"يسـة لالبنــود الر  ا  أ عــن عالميــةإ كشــفت مصــادر مـن ةانــب  ا ــر 
 الشـعب   من قبـل بشـأا لقـوق طر مجموعة من التنانالت غير المسبوقة في تاريت القضية الفلسطينية التي لم تُ 

علـى ، والحصـار والخـداب والتزويـر التشـريداإلسـرا"يلية عبـر مخطـأ التهجيـر و  اتالحكومـفلقد دأبت  .الفلسطيني
اسـتمرار تكـري  معانـاة و و  المسـتقل ة والقابلـة للحيـاة إنهـاء للـم الدولـة الفلسـطينية من أةـلبكل ما بوسعها العمل 
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 ة، كحـل   ة السـيناوي    بمشروب دولة فلسـطين الغزي ـيلتلو اوعاد من ةديد في الشتات.  الفلسطينيين الالةحين تشريد
را   .نها"ي للقضية الفلسطينية صفقة س ى بخطةم  سي إطار ما يت قديمة ةديدة ةاءت فتصريحاوقد صدرت مؤ  

سيناء أفضل سعن أا  ،القراس، وفأ ما كشفت عن  ونيرة مؤوا المساواة االةتماعية اإلسرا"يلية، غيال غامليحيل
تصريحات الونيرة اإلسرا"يلية لو  سإا : بعس المحللين قا  هاعلى تصريحات وتعقيبا   .سمكاا لدولة الفلسطينيين

ث ونيــرة إســرا"يلية عــن هــذا ولينمــا تتحــد   .نــات ه  ولــي  بتك هــو أمــر  طيــر ةــدا   تــوطين الفلســطينيين بســيناء،
تقـاطع تاألفأ، وهـذ  الطبخـة  ييدور في الكوالي  وطبخة إسرا"يلية ف ا   في   يحا  هذا معنا  أا هناأ مفالمو وب، 

 رهابيـة فـي سـيناءاإلجماعـات ترتكبـ  المـا كمـا تتقـاطع مـع  ز لها ترامبسصفقة القراس، التي يجه  بـ  ما ُسم ي مع
يات  305مسجد بـالعريإل أسـفر عـن استشـهاد كاا ا رها الهجوم على  ينعلى اإلسالم والمصل   من ةرا"م وتعد 

تمهيدا  لتطبيأ المشروب، األمر  ، من سكانهااكيلومتر  50هو إفرات المنطقة بعمأ في النهاية  والهدإ أمخاص.
 الذح تنفي  السلطات المصرية الرسمية.

 ا  ة أ ــر ، ألالفشــل مــر  الــوهم و إلطــالق مســيرة إعــادة  بمثابــة تصــريحات الــونيرة اإلســرا"يلية هــيالحقيقــة أا 
، فــي الكثيــر مــن المــرات التــي لاولــت بهــا التحــالف مــع قــو  هيونية تجربــة مــع الشــعب الفلســطينيللحركــة الصــ

 1955فــي محاولــة أولــى عــام  االســتعمار القــديم لتركيــع الشــعب الفلســطيني ومــطب  عــن الخارطــة، وكــاا ذلــك
مواةهتـ   تلينها رفس مشروب التوطين في سيناء، وتم ـ نستواس، وتم  و ى س بمبادرة ةلينما كانت هناأ ما تسم  

متلـك اآلا مـن وقـو  الـرفس والمقاومـة العربيـة واإلسـالمية التـي ت و فشال  بكل قوة من أبنـاء الشـعب الفلسـطيني
د كل يوم بأا ال بديل عن فلسطين سـو   لع الخمسينياتعن مط ا  عوامل القوة ما يختلف كثير  والتي أك دت وتؤك 

 ارغم كـل الصـعوبات والمـؤامرات التـي تحـيأ بهـبـالمواةهـة  ة اآلا علىقادر  المنا لة بو الشعف فلسطين نفسها.
 ؤتواطو   يانة من لالي ا   وما نشهد  التي لصلت في المنطقة. الدراماتيكية راتتغي  مرغم كل الب، و ا ده أحاوتُ 

إن مـا يـأتي مـن منطلـأ ، وتصـفيتها نها"يـا   لشـطب القضـية الفلسـطينية سإسرا"يلسرسمي مع العربي بعس النظام ال
ن مــن فــر أا الواليــات المتحــدة ســتتبــ ن  الظــ  إلعــالا اإلمبراطوريــة الصــهيونية ، كمخــر   بــالقوة هــذ  الحلــو  مك 

د ر"ــي  الكيــاا األســبأ ، والقا"مــة علــى األمــوا  العفــي المنطقــة اليهوديــة ربيــة والعقــل الصــهيوني كمــا كــاا يــرد 
الصهيونية العالمية وأسـيادها وأتباعهـا فـي هـذا المجـا  أ ل  كل ما تخط   أا  لكن يتناسى هؤالء  .ممعوا بيري 

فلســطيني فــي الضــفة وغــزة يـين مال 7 باإل ــافة إلــى محــور المقاومــة، هنـاأ ا  أهــو مجــرد أوهــام وألــالم، و  إن مـا
 بتحقيــأ الحلــم الفلســطيني بيقامــة الدولــة الفلســطينية  ل المحتــل هــم كاألوتــاد فــي األر  لــن يغادروهــا إال  والــدا

 وعاصمتها القد .الكاملة 
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ـ  2003يـ  عــام ييومـع بــن ار  مخط ــأالطـر  الموةــود فـي صـفقة القــرا هـو  ا بخصـوص قطــاب غـزة فــيا  أم 
علـى تنـان   الذح ينا   2004للعريإل، وكذلك مشروب غيورا ايالند عام  بتمديد لدود غزة وصوال  نفس ، وذلك 
مــن صــحراء النقــب  2( كــم200مــن ســيناء لصــال  التــوطين، مقابــل لصــولها علــى ) 2( كــم600مصــر عــن )

  .ومزايا اقتصادية أ ر  

عبــر مــا ُعــرإ بـــسعر  أولمــرتس أو ستفاهمــات أولمــرت  2006د ســابقا  عــام مصــطل  سصــفقة القــراس تــرد  
س تنتظــر االنتخابــات اإلســرا"يلية ونتا"جهــا انــذاأ.وعبــا س، ومــا تســر    فــي  ــل  و  ب لينهــا مــن أنهــا ساتفاقيــات رإ 

يوةـــد عـــود علـــى بـــدء إلـــى مـــا قبـــل أوســـلو فـــي أةـــواء استنســـا  أو استحضـــار لروايـــات  ،الـــدولتين ســـقوط لـــل  
ومـن هـذ  المشـاريع مشـروب  الما ـي.السـيناريو المـأمو  إسـرا"يليا  عبـر مشـاريع التـوطين منـذ  مسـينيات القـرا 

فــي إفشــال ،  ةمــا  عبــد الناصــر الــذح نجحــت غــزة الــر"ي  ( ألــف فلســطيني فــي ســيناء أيــام عهــد60تــوطين )
 ر سعجز السلطة المصرية عن فر  سيطرتها األمنية على سيناءس.ومشروب الوا للتوطين في سيناء تحت مبر  

عيـد الثقـة إلـى مسـيرة تها األولى من رعاية أميركية ال لب  فيها تُ ستنطلأ في مرللوبشأا التنفيذ قيل أا الصفقة 
ــ ـــسإسرا"يلس بحــدود ةــدارها  أ وةــود الضــامن المفقــود. مــع التــزام كامــل بمبــدأ لــل  التســوية وتحق  الــدولتين و قــرار ل

 6.5%( أو أولمـرت ) 1.9عاد قراءة الحـدود ومشـروب تبـاد  األرا ـي وفـأ  ريطـة بـاراأ )كخطوة أولى، وأا تُ 
ــا   ويقابــل ذلــك. %(س 12%(، أو  ريطــة ةديــدة قــد تصــل إلــى ) التــزام إســرا"يلي بوقــف االســتيطاا  ــار   نظري 

سالكتــل االســتيطانيةس، وااللتــزام الــدولي والعربــي برعايــة االقتصــاد الفلســطيني مــع إعــادة النظــر فــي اتفــاق بــاري  
مر التنســيأ األمنــي بيمــراإ طــرإ ثالــث ، ويســتسالعنــف والتحــريسساالقتصــادح، وأا تســتمر الســلطة فــي منــع 

ـــد الصـــف  )أميركـــا(، والســـما  للجـــيإل اإلســـرا"يلي بالعمـــل فـــي الضـــفة الغربيـــة. ـــى تولي كمـــا تســـعى الســـلطة إل
العمـل علـى  ة، ويـتم  الفلسطيني، واستمرار عملية إعمار غزة و قامة ميناء )ربما يكوا عا"مـا( مـع  ـمانات أمني ـ

وفـي لــا  تحقيــأ الســلطة هـذ  الشــروط يمكــن الســما  لهــا  نـزب ســال  غــزة وتــدمير األنفـاق )كســر مــوكة غــزة(.
ــة فــي لــدود مؤقتــة، مــع بســأ الســيطرة علــى منــاطأ ةديــدة فــي الضــفة. وتــدر  سإســرا"يلس  بــاإلعالا عــن دول

ـالسـما  بمشـروعات ليوي ـ امـرة سـقفها الزمنـي عشـر ســنوات د ذلـك لمفاو ـات مبة فـي الضـفة مثـل مطـار، ليمه 
 وصوال  إلى السالم النها"ي.

ة )المرللــة األولــى( تعلــن دو  اإلقلــيم أنهــا ةــزء مــن هــذا المشــروب، وتبــدأ تدمــين و ــال  هــذ  الفتــرة الزمني ــ
 د.ة، وعلى رأسها األمن  من إطار مول  ى المجاالت الحيوي  تعاوا مرق أوسطي في مت  
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ــهــذ   طــوات  ــرورية تراهــا أميركــ دة لـــسصفقة القــراس بيليــاء سعمليــة الســالمس علــى قاعــدة أا سعبــا  ا ممه 
أفضــل الخيـــاراتس، ومـــن هنـــا كانـــت إعــادة فـــت  األبـــواب أمـــام محمـــود عبــا ، والـــدعوة للقـــاء ســـريع يجمعـــ  مـــع 

ومـن ثـم فـت  لـوار أميركـي مـع مصـر لصـياغة رؤيـة مشـتركة لـو  غـزة، قـد يقـود إلـى ةهـود مصـرية  نتنياهو.
ــمجــددا  سإل عة  اليــة مــن لمــا س وستبــاد  نهــاء االنقســامس الفلســطيني، علــى قاعــدة التمهيــد لمشــروب سغــزة الموس 

 األرا يس، والذح يعتبر الخطوة الثانية الر"يسة في الصفقة.

النظـــر عـــن  فـــي اتجـــا  مشـــروعيي يومـــع وايالنـــد بغـــس   تـــذهبلــــسصفقة القـــراس  المفتر ـــة المرللـــة الثانيـــة
ليـث يتنـان  الفلسـطينيوا عـن مسـالة متفـأ عليهـا مـن الضـفة )الكتـل االسـتيطانية( مسالات أرا ـي التبـاد ، 

وةزء من الغور، ومقابلها نظيرتها من أرا ي سيناء بمواناة لدود غزة وسيناء، وستحصل مصر مـن سإسـرا"يلس 
ل مث ــتقـديم أر  لت وقـد تــد ل السـعودية علـى  ـأ    علـى مسـالة مكافحـة مـن وادح فيــراا ةنـوب صـحراء النقـب.

تيــراا وصــنافير كانتــا عربونــا  للســعودية فــي ســياق مشــروب تبــاد   ا ،  اصــة أا الــبعس يــر  أا ةزيرتــيمــريك
 األرا ي الضخم.

الصـراب الـدا"ر  ينهـعرإ بـسصفقة القراس لن تُ ما يُ  صحيفة سديلى صبا س التركية، أا   من نالية  أ ر  رأت
إلــــى أنمــــة أ ــــر ، تكــــوا بمثابــــة سالنكبــــةس األ يــــرة  ح، بــــل ســــتؤد  عديــــدة منــــذ ســــنوات سإســــرا"يلسبـــين فلســــطين و

 .إلى اآلامغزا   فكش  تإلى أا مصطل  الصفقة لم ي للفلسطينيين، على وة  الخصوص، الفتة  

 الـــر"ي إلـــى لمصـــطل  سصـــفقة القـــراس يعـــود  يأو  اســـتخدام رســـم وأو ـــحت الصـــحيفة، فـــى تقريرهـــا، أا  
مر صــحفي لــ  فــي وامــنطن، إلــى ةانــب الــر"ي  األمريكــي  ــال  مــؤت الــذح قــا  عبــد الفتــا  السيســي المصــرح 

ةـر  ومنـذ ذلـك الحـين،  س.للر"ي  ترامب إلنجـان صـفقة القـرا  لتقديم يد العوا  ا  ني مستعد تمامإلد ترامب، سدونا
يــتم  الكشــف بعــد  فــي العشــرات مــن وســا"ل اإلعــالم العربيــة واإلســرا"يلية، لكــن لــمتــداو  مصــطل  سصــفقة القــراس 

إقليمية ماملة تهدإ إلى  سسالمسعملية المقصود هو  بالضبأ، وبدال  من ذلك، تؤكد التسريبات، أا   عم ا يحتوي 
منـــذ عقـــود، وهـــي عمليـــة تجمـــع القـــادة الســـعوديين والمصـــريين  إنهـــاء الصـــراب الفلســـطيني اإلســـرا"يلي المســـتمر  

 على طاولة المفاو ات. واإلسرا"يليين والفلسطينيين معا  

أ ـــذت مصـــر نمـــام المبـــادرة  ـــال  األمـــهر القليلـــة الما ـــية، وأمـــرفت علـــى تكثيـــف مفاةحـــة،  فـــي  طـــوة  
  الخطـوة المصـرية قبـل أا تتـو    نافسين الفلسطينيين، لمـا  وفـت ، فـي القـاهرةتالمحادثات التي عقدت بين الم

 بين غزة ورام هللا. بالتوقيع على اتفاق مصالحة ستاريخيس إلنهاء الصدب الذح دام عقدا  
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ـــة  فـــي تعامـــل النظـــام المصـــرح الحـــالي مـــع القضـــية الفلســـطينية، ولركـــة سلمـــا س  محي ـــرة  مفارقـــةلكـــن ثم 
ر مــيء فــي القيــادة المصــرية التــي ةــاءت إلــى الســلطة بعــد لــم يتغي ــذلــك أن ــ  ثيــر دهشــة الجميــع، يُ  بمــا  اصــة،

ار المفـرو  علـى غـزة دت الحصـالتـي مـد   نفسـها فهـي القيـادة - 2013اإلطالة بـالر"ي  محمـد مرسـي، عـام 
 و  التــي أغلقــت األنفــاق، التــي أنشــحت ألســباب إنســانية للســما  بــد هابعــد أيــام مــن توليهــا الســلطة، وهــي نفســ

الـــذح ال يـــزا  يحكـــم علـــى األمـــخاص بـــتهم التخـــابر مـــع نفســـ   بـــل هـــو النظـــام .األغذيـــة واألدويـــة إلـــى القطـــاب
دافـــع النظـــام  هـــو إذا فـــي المحـــاكم المصـــرية، فمـــاكمجموعـــة إرهابيـــة  2013فت منـــذ عـــام ن   لمـــا ، التـــي ُصـــ

 ؟حر الوقت ال هذا لعب دور الوسيأ، فيلالمصرح 

أ المصرح نحو المصـالحة الفلسـطينية، الـذح سـبق  ا التحر  أ التركية على هذا السؤا ، قالت الصحيفة ا  رد  
 خاذهـا بنـاء  ات    طـوة تـم  هـا تحسين العالقات مع سلما س، لـم يكـن  طـوة مصـرية وا ـحة علـى اإلطـالق، إال أن  

علـى إنجـان صـفقة  على طلب من القيـادة األمريكيـة التـي كانـت لريصـة سـرا   على طلب، واألهم من ذلك، بناء  
ومن هنا ةاءت هذ  الخطوة بهدإ تحييد رفس لما  المحتمل للصفقة أو على األقل تمكـين السـلطة  القراس.

للســيطرة علــى قطــاب غــزة الــذح تــدير  لمــا  والــذ  مــن مــأن  أا  مــن الفلســطينية بقيــادة الــر"ي  محمــود عبــا 
 قبـل ذلك، يمكن قراءة مثل هذا الجهـد مـنك أو بأ ر  الموقف الفلسطيني في طاولة المفاو ات. ن بطريقة  يعز  

ــة مــن قبــل تحقيــأ عبــر للهــروب مــن النكســات االقتصــادية والسياســية المحليــة  يالسيســ الــر"ي  مصــر كمحاول
 ح في العالم العربي.رمز  ولو نجانإ

 

 :الدور السعودي في الصفقة – 4

مـا يمكـن أا يقـا  فيهـا  ، فـي  ـروإ أقـل  2016يبدو أا وصو  دونالـد ترامـب إلـى الحكـم فـي نهايـة عـام 
ولـي العهـد سفـي السـعودية باسـتبعاد العديـد مـن ة تزامن مـع عمليـة التحـوالت السياسـية الجذري ـ سغير طبيعيةسأنها 

 النهـا"ي األمر الذح ساهم بوصو  األمير الشاب محمد بن سلماا إلى منصب ولـي العهـد س،العهدأو ولي ولي 
وعلــى الــرغم مــن ا ــتالإ طبيعــة النظــامين السياســيين فــي كــال البلــدين، إال أا تشــاب   .2017لزيــراا  21فــي 

التـي ةـر  التوافـأ  سصفقة القرا سى أو بآ ر، في الوصو  إلى ما يسم   الطمولات بين المسؤولين ساهم، بشكل  
كعنــواا لطبيعــة العالقــة المســتقبلية بــين البلــدين علــى  2017األميركيــة فــي أيــار  –عليهــا فــي القمــة الســعودية 

إلى القـد   من تل أبيب إعالا ترامب نقل السفارة األميركية المستو  الثنا"ي واإلقليمي، والتي كاا ألد أركانها
 األمير محمد بن سلماا. سليالملك الفعسمن ةانب  سمونوا  صمت  سمع 
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ل سـعودح قـوح يقـود  ولـي العهـد محمـد بـن سـلماا، كشـف تقريـر إسـرا"يلي عـن وةـود تـد   في هذا السياق 
متها قضــية الالةحــين لــدفع الفلســطينيين للقبــو  بهــذ  المبــادرة، التــي تنــتقا مــن الكثيــر مــن لقــوقهم وفــي مقــد  

نــزاب سهنــاأ بــل  ،إســرا"يلي وال قضــية عربيــة مركزيــة ففــي قــامو  بنــي ســعود لــي  هنــاأ عــدو، ولــدود الدولــة
ر  األمـر الواقـع واإلذعـاا   على لساب الفلسـطينيين مـن  ـال  فـعلى األر  ينبغي لل   سفلسطيني إسرا"يلي

 سقـرا الشـيطااسوقبـل نحـو محـة عـام كتـب   ،  من أر  عربيـة فلسـطينيةوسلطتها على ما تحتل   سإسرا"يلسبوةود 
نــ  ال مـانع عنـد  مــن منـدوب بريطانيـا فـي منطقــة الخلـيج انـذاأ بأ سالسـير برسـي كــوأسعبـد العزيـز ا  سـعود لـــ 

  !سلمساكينلليهود اسإعطاء فلسطين

بـالر"ي   األميـر بـن سـلماا  ال  اللقاء الـذح ةمـع التد ل السعودح الُمعادح لحقوق الفلسطينيين لصل 
اإلسـرا"يلي،  i24NEWنشر  موقـع الذح  تقريرالوأمار  ى الريا .دعي على عجل إلاستمحمود عبا ، الذح 

، إذ أا ولــي العهــد محمــد بــن االنتظــار لخطــة الــر"ي  األمريكــي دونالــد ترامــب للســالم لــن يــدوم طــويال   إلــى أا  
 اكدة.ة الر تها إللياء العملية السلمي  للكشف عن  ط   سلماا، أبلا الر"ي  الفلسطيني بأا الواليات المتحدة تستعد  
 سغيـر المسـبوقةسم النقاب عن وثيقة سرية وصفت بـ وبما يشير إلى التقارب السعودح اإلسرا"يلي، كشف قبل أيا

 الـيمن.  ـدقـف السـعودية فـي لربهـا اسفراء إسرا"يل على دعـم مو  صادرة عن ونارة الخارةية اإلسرا"يلية، تحث  
تهـا المملكـة، لسـبما ةـر  كشـف ، األمريكيـة التـي تبن  في داللة ةديدة على الرفس الفلسطيني لهذ  الصفقة لكن 
لمســـألة  مر ـــيا   ســـلمي ال يضـــمن لـــالا  الـــر"ي  الفلســـطيني محمـــود عبـــا  الـــذح طالمـــا عـــار  أح لـــل   فـــيا  

 ا  الالةحين وال يعترإ بالقد  الشرقية كعاصمة للدولة الفلسطينية العتيدة، وطالب بوقف االستيطاا وتجميد  كلي  
ومـن  ـمن مـا تحتويـ   ر هـذا الموقـف  ـال  نيارتـ  السـعودية.ة ةديـدة، كـر  عمليـة تفاو ـي   إلطـالق أح كشرط  

الواليــات المتحــدة  الــدولتين فــيا   الخطــة لســبما ةــر  كشــف  مــن الموقــع اإلســرا"يلي، بشــأا الحــدود النها"يــة لحــل  
، لكنهـا مـع سواالسـتيرادطينيين ولريـة التصـدير لريـة التنقـل للفلسـس، فـي مقابـل سأمـن إسـرا"يلستسعى ألا تضمن 
وهو أا يبقى الجيإل اإلسرا"يلي في األرا ي الفلسطينية والمناطأ الحدودية  صريحا   سرا"يليا  إ ذلك تشمل مطلبا  
 في غور األردا.

ر عـن امتعا ـ  عب ـسا الـر"ي  عبـا  أخذح القرار، قولـ  ب من مت  ونقل التقرير عن مصدر فلسطيني مقر  
السؤا  المهم الذح يطر  نفس  في هذ  اللحظات: هل ف بالتالي لتحسين الشروط.، وطالب بالضغأ سمن الخطة

لمنطقـة  ساريت المسـتقبلتـسلكـي يكتبـا  ساإلمبراطـور الجديـدسل األعما  ترامب واألميـر الطمـو  تتقاطع مصال  رة
  س؟بوابة القد سعموم والشرق العربي بالخصوص عبر الشرق األوسأ بال
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بها قـرار الـر"ي  األميركـي بنقـل السـفارة مـن تـل الضجة الكبيرة التي سـب     في  ل  ن  أ  من القو  بداية ، ال بد  
عـة ردود الفعـل الغا ـبة والكبيـرة وغيـر المتوق   ، وفـي  ـل  2017كـانوا األو   6أبيب إلى القـد  يـوم األربعـاء 
ــوالــد بمشــاركة االإ بــل وماليــين المح تظــاهرة فــي يــوم   1200فــي العــالم التــي وصــلت إلــى  ين علــى هــذا تج 

القرار، من عماا إلـى مدريـد، ومـن رام هللا إلـى بـاري ، ومـن تـون  إلـى طهـراا، ومـن القـاهرة إلـى بكـين، ومـن 
ع انتفا ـة فمـنهم مـن توق ـ ،نـات بنتـا"ج هـذا القـراردمشأ إلى هافانا، ومـن بيـروت إلـى موسـكو، تضـاعفت التكه  

رة أصـال ، وهنـاأ مـن بـين الفلسـطينيين واإلسـرا"يليين المتعث ـ سعمليـة السـالمسع انهيـار ةديدة، والبعس اآل ـر توق ـ
يظن أن  ستكوا انعكاسات  طيرة لهذا القرار على االتفاقيات الموقعـة أصـال  بـين الدولـة العبريـة وبعـس الـدو  

 .1994 سوادح عربةس ةأو معاهد 1978 سكامب ديفيدسية مثل: معاهدة العرب

اسـتبعدوا فر ـية عـودة الـر"ي  ترامـب عـن قـرار  الـذح  -األقل األغلبية أو على  -هكذا، يبدو أا الجميع 
دوا فــي تنفيــذ  رغــم أو بــآ ر، قطيعـة مــع ســابقي  مـن رؤســاء الواليــات المتحـدة األميركيــة الــذين تـرد   يمثـل، بشــكل  

لـر"ي  عـن قـرار  ر عـودة ا: فهـل فعـال  يمكـن تصـو  1995إصدار  مـن ةانـب مجلـ  الشـيو  األميركـي فـي عـام 
 ،لعــالم، وسيضــعف للفــا"ي فــي المنطقــةاســف، لــم أعتقــد أا هــذا القــرار ســيعز  أميركــا عــن اسبــأا يقــو  مــثال : 
الثـاني الــذح يمكـن طرلـ  ويســير  االفترا ـي ؟ والسـؤا سالصــفحة، وأعـود إلـى المربــع األو  قلـبأولـذلك أعتـذر و 

ُتقنع الـر"ي  ترامـب بـأا يعـود عـن قـرار  في االتجا  نفس : من هو الشخا أو الهيحة أو الدولة القادرة على أا 
أو تجميــد  أو تأةيلــ ، علــى الــرغم مــن تأكيــد ونيــر الخارةيــة األميركــي ريكــ  تيلرســوا أا التنفيــذ ســيكوا بعــد 

 عامين؟!

خـاذ قـرار   ات  و  لـألبـن سـلماا، ال يمكـن  –ترامـب  عالقـة لعالقـة بـين البلـدين مـن  ـال اعلـى تسلسـل  بناء  
الســفارة( وهــذ  الحساســـية علــى المســتو  العربــي واإلســالمي إال بموافقــة الثــاني ليحقـــأ  بمثــل هــذا الحجــم )نقــل
 هدفين كبيرين وهما:

إلى إر اء اللوبي الصهيوني و سـرا"يل بعـد العزلـة  . إر اء مريحة واسعة من قاعدت  االنتخابية إ افة  1
% مـن الشـعب 63ي واليونسكو، علمـا  بـأا الدولية التي مهدها الكياا اإلسرا"يلي على مستو  الرأح العام الدول

 األميركي  د هذا القرار كما تقو  استطالعات الرأح األميركية نفسها!

ــ2 إمبراطوريــة  –أ رغبتــ  فــي بنــاء دولــة . بعــث رســالة مبامــرة لألميــر الطمــو  مفادهــا أنــ  إذا أراد أا ُيحق 
أح  ،فعليـ  أا يكمـل التريليــوا  -أليـام هـذ  ا لـ  ةيـدا   الـذح يعـد   -لكمـ  القـادم  إسـالمية فـي السـعودية فـي  ـل  

 .مليار دوالر إ افية 540
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 التــي يقودهــا سفكــرة اإلمبراطوريــة اإلســالميةسمــفرة ك كــا ف قــد وبالتأكيــد، ال بــد أا ترامــب و دارتــ  الجمهوريــة
 وقــا"عإلــى تحقيقهــا علــى أكثــر مــن صــعيد عبــر العديــد مــن السياســات والويســعى األميــر بــن ســلماا  ويحلــم بهــا
 المختلفة:

والـد فـي العاصـمة السـعودية فـي  الريا ، عاصمة القمم: إذ ال يمكـن تفسـير تنظـيم ثـالث قمـم فـي اا   -
إسـالمية(، و بـرام  -قمـة أميركيـة  ليجيـة، و  -)قمة أميركية سعودية، وقمة أميركية  2017أيار/مايو  20-21
حـة لـد  إال بالرغبـة الجام - يعـرإ عنهـا مـيحا  التي اعتـرإ ونيـر الخارةيـة الروسـي بأنـ  ال - سصفقة العصرس

 بشـكل   -التـي يمكـن السـيد ترامـب االعتمـاد عليهـا، مـا يجعلهـا أا ُتحيـي  سقوتها الكامنـةسالقيادة السعودية بيبران 
أو علـى ومـك، والـذح كـاا يـنا علــى  ىالــذح انتهـ 1945بـد العزيـز فـي عـام ع -اتفـاق رونفلـت  -أو بـآ ر 

 .ستأمين النظام أمين النفأ مقابلتس

ل العســكرح  ــار  نطاقهــا تغييــر االســتراتيجية العســكرية: فبعــدما كانــت الســعودية تمنــع نفســها مــن التــد    -
الجغرافي، بدأت منذ وصو  الملك سلماا بن عبد العزيز وونير دفاع  بخلأ تحالف عسكرح في الـيمن مشـكل 

 ساإلمبراطــور الجديــدسر و  طــ وهكــذا، ومــا نا . 2015اذار  25منــذ  سعاصــفة الحــزمسى دو  تحــت مســم   10مــن 
علـى قاعـدة المثـل الشـعبي النعـروإ : سأنـا ابن سلماا االستراتيجية العسكرية السـعودية مـن الـدفاب إلـى الهجـوم 

 أعمى ما بشوإ أنا  راب السيوإس.

يا  في لى تقديم استقالت  من الر ويمكن اعتبار عملية إةبار ر"ي  الونراء اللبناني السيد سعد الحريرح ع
، بـأا السـعودية سـتطبأ سياسـة للجبهـة المناو"ـة أيضـالـي  للبنـاا فقـأ، بـل  سرسـالةستشرين الثاني علـى أنهـا  4
وهـذا  ،أرا ـيها او  ـار  ، وأنها قادرة على تدفيع الثمن لكل من يسعى إلـى مواةهتهـا دا ـلسإما معنا أو  دناس

 ة.أمر ةديد في السياسة السعودي

بنــاء لدو (  ــد الــيمن، تســعى القيــادة الســعودية الجديــدة  10بنــاء التحالفــات: بعــد التحــالف العشــرح )  -
  الريـا ، ويسـير  ـمن دولة إسالمية، ومقر   41ل من والمشك   سإلسالمي العسكرح لمحاربة اإلرهابالتحالف اس

قويـا   سيا  معسـكرا  سـن  سكي تبرن نفسها بأنها تقود ،  سرليل مريفسهاتها بقيادة قا"د الجيإل الباكستاني األسبأ توة  
  وللفاؤها. إيرااةبهة المقاومة والرفس الذح تقود   في مواةهة

فـي مـب  الجزيـرة العربيـة، فبنـاء  علـى هـذا  سال صوت يعلو صوت السعوديةس: العربية توليد مب  الجزيرة -
بنـــدا  تتنـــاو  دعـــم قطـــر ل رهـــاب،  13حـــة مـــن بال" سالمشـــاغبات القطريـــةسمـــن  الشـــعار ســـعت الســـعودية للحـــد   

التخريبـي، وغيرهـا. ولـذلك قـررت  سالجزيـرةس قنـاة والتقارب مـع عـدو مجلـ  التعـاوا الخليجـي اللـدود إيـراا، ودور
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الســعودية بصــحبة اإلمــارات العربيــة المتحــدة، ومصــر، والبحــرين محاصــرة قطــر سياســيا  واقتصــاديا  مــن دوا أا 
 من هذا العام و لى اآلا. زيراال 5عسكرح منذ يصل ذلك إلى التد ل ال

نـــة لسياســـة محاربـــة الفســـاد فـــي علنـــة أو المبط  النظـــر عـــن األهـــداإ المُ  ترتيـــب البيـــت الـــدا لي: بغـــس   -
أميـرا  مـن  11السعودية بقيادة األمير ابن سلماا التي مـملت مخصـيات مـن العا"لـة المالكـة وصـل عـددها إلـى 

فـي  ، بـدعم  أميركـي مبامـر،ن لجم اإلصرار الذح يمتلك  األمير الشـاببر  ألهداإ تُ أا هذ  ا الحجم الثقيل، إال  
قبل الوصو  إلـى الحكـم  -ة الفساد مقنعة للبعس أم ال سواء أكانت لج   -تصفية منافسي  وأعدا"  في الدا ل 

بـدايات عهـد    عبـد العزيـز فـي لتحقيأ للم  في بناء مشروع  السياسي الذح يجعل  يقترب فـي مسـعا  مـن ةـد  
 في ثالثينيات القرا المنصرم.

والتـــي يمكـــن مـــن « 2030»اإلســـتراتيجية المعروفـــة بخطـــة  طـــة اقتصـــادية واةتماعيـــة : عبـــر الخطـــة  -
مستقل وقوح  ر من عقدة االعتماد الكامل على النفأ، وبناء دولة مؤسسات، واقتصاد لر   اللها، نظريا ، التحر  

وةود ب ةشرعيتغطيتها اليستطيع من  اللها األمير بن سلماا تمويل للم  في بناء هذ  االمبراطورية التي تجد 
 ا.مهيلافي صلواتهم  مليار مسلم جا  مليار ونصفالحرمين الشريفيين وات  

 

 ة الفلسطينية للصفقة:الخلفي  – 5

 سالمجتمـــع الـــدوليسالرســـمي و الرةعـــي النظـــام العربـــي مـــن فـــت البرةوانيـــة الفلســـطينية الكبيـــرة بـــدعملقـــد و   
ــة المســتقلةسو سالحريــة واالســتقال سمــعارات مثــل  هــا كانــت فعــال  تبحــث عــن وطــن لمالهــا وعــن بنــوأ ، ألن  سالدول

مــن  ــال  ةــيإل المـــو فين  ،واســـتطاعت .فلســطينية للحفــاى علــى مصــالحها وهيمنتهـــا وعلــى القــرار السياســي
تضـليل الطبقـات الشـعبية فـي عمليــة تزييـف واسـتالب للـوعي واسـتغال  ر ـيا لعواطــف  ،والمنتفعـين والمثقفـين

 أصبحت على مرمى لجر! بعد أوسلو توقف انتفا تها ألا الدولة لجماهير الشعبية التي قيل لها أاا

وبالقــدر الــذح كانــت تفــر  البرةوانيــة الكبيــرة ســطوتها وتحكــم قبضــتها علــى المؤسســة الفلســطينية الماليــة 
والعسكرية والثقافية واإلعالمية وعلى مركـز القـرار فـي المنظمـة والسـلطة، بالقـدر الـذح كانـت تفقـد فيـ  الطبقـات 

ن مطرقـــة كمامــة، بـــي الشــعبية الفلســـطينية ســلطتها وموقعهـــا ومشــروعها التـــاريخي، ثـــم وةــدت نفســـها بــين فكـــي  
فـي أر   جل ياتـ عاوا اقتصادح يجد تمن تصل ما لو . سالقطاب الفلسطيني الخاصسااللتال  وسنداا وأسناا 

 السياسة أيضا  وعلى مكل تنسيأ أمني وسجوا وعمالة بال لدود!
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 1987الفلســطينية  الصــها فــي  شــبة االنتفا ــة الشــعبية الكبــر  عــام  سالوطنيــةسوةــدت البرةوانيــة لقــد 
 دولــة الفلســـطينية الموعـــودة،ة باعتبارهـــا القــاطرة التـــي ســتأ ذها إلـــى النفعي ـــ تو يفي ــةقة هـــا نظــرة  ـــي  يلإفنظــرت 

تضـاعف إنتاةهـا وتـراكم رأســمالها المـالي فـي األر  المحتلــة مـع سـنوات االنتفا ــة بسـبب المقاطعـة الشــعبية ف
الدعم سا كانت تحصل علي  من م  ي فضال  عى المنتج الوطني والمحل  الواسعة للمنتوةات الصهيونية واإلقبا  عل

فســا  لعابهــا أكثــر، ثــم صــار نصــفها اآل ــر، مــرقي النهــر وفــي الخــار ، يبحــث هــو  سأمــوا  الصــمودسو سالعربــي
ا نتـا"ج لـرب الخلـيج أمكـن القـو  ومـن الم ت  من كعكة السلطة في التسـوية التاريخيـة المقبلـة.اآل ر عن لص  

إلــى لزمــة  وانهيــار الكتلــة االمــتراكية بقيــادة االتحــاد الســوفياتي وغيرهــا مــن أســباب، إ ــافة   1990عــام  األولـى
لبي العـام الـذح ة مناسـبة لهـذا الفضـاء السـمن الحجج والذرا"ع الواهية واألوهام التي ال لصـر لهـا، وف ـرت أر ـي  

ومعهـا الطبقـة التابعـة مـن كبـار التجـار والسماسـرة والـوكالء نحـو  سمنظمـة التحريـر الفلسـطينيةسفي  أقدمت قيـادة 
 .1993أيلو   13يع اتفاق أوسلو، أو وثيقة إعالا المباد ، في ل في توقالمنزلأ الخطير والكارثي الذح تمث  

ــــى  ــــوطنسوعــــادت الرســــاميل الفلســــطينية إل ــــع ا سال ــــةالمــــع ياســــر عرفــــات بعــــد توقي ــــوأ وأس   ،تفاقي ســــت البن
والمصــارإ والشــركات المتعــددة و صوصــا  فــي مجــا  اإلنشــاءات والعقــارات والتجــارة مــن موقــع التــابع والملحــأ 

الوثيأ مع اقتصاد العدو في إطار عالقات التشابك المصرفي المالي مع بنوك  ومـع النظـام  الصغير وبالتعاوا 
أا  سالجديـدةسواعتبـرت الرأسـمالية الفلسـطينية  .سالـدو  المانحـةسى بــالعربي الرسـمي، وبخاصـة الخليجـي ومـا يسـم  

أقدمت على توقيع اتفاقيات بـاري  لها الشرعي الوليد. فانزلقت أكثر و ة  اصة لها وممث  ملكي  كالجديدة  سالسلطةس
كتـل مـعبية بهت  أكثر ودفعت االقتصادية وغيرها فألحقت بالا الضرر في بنية االقتصاد الوطني اإلنتاةي ومو  

 فلسطينية متزايدة إلى القاب و لى لياة اإلفقار واالرتهاا والمديونية.

فــي  مرات الــدوالرات لصــال  لســاباتهفــي ةنــي مليــا مــن لــديثي النعمــة و ذا نجحــت البرةوانيــة الفلســطينية
 موســـقطت كـــل مقـــوالته سالديموقراطيـــةسو سالتنميـــةسو ساالســـتقال سفشـــال  ذريعـــا  فـــي تحقيـــأ  وافشـــل مهـــالبنـــوأ إال أن  

ة وال نزوعهـا الـدا"م للتسـوية وانشـدادها ة النفعي ـة االرتزاقي ـالواهية. هذ  الطبقة ال يمكن أا تغيـر طبيعيتهـا الطفيلي ـ
 .وا المفاو اتالصفقة التجارية في كل ميء. ولذلك أدمنت أفيإلى منطأ 

لكياا هجين ال مـكل لـ  وال رو ، فانتشـر الفسـاد السياسـي  سطبقة أوسلوسست أس  بهذا السلوأ وهذ  العقلي ة 
لشـعبية تواةـ  مصـيرها والمالي واأل القـي واإلدارح فـي كـل أةهـزة السـلطة. وفـي الوقـت ذاتـ ، تركـت الطبقـات ا

هـذ  المصـانع بـدأت  .م  لها مصانع العدو من فـرص عمـلوسوق العمل العبرح وما تقد   سالو يفةسعلى  وتعتمد
 45تنتقل عن قصد للضفة وفي محيأ المستعمرات، وبعد عقدين من الزمن وصلت معدالت البطالة إلـى نحـو 
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طينية وصـادرت % في قطـاب غـزة المحاصـر، والتهمـت ةرافـات العـدو االإ البيـوت الفلسـ 55% في الضفة و
 نصف الضفة تقريبا .

ــ المنظمــات غيــر سالبــاب واســعا  أمــام انتشــار  ــاهرة   لــ  اتفــاق أوســلو، فــت  هــذا الواقــع الجديــد الــذح أس 
رة والتــي أصــبحت الضــلع الثالــث فــي بنيــة وهيكــل االقتصــاد الفلســطيني المحلــي، هــذ  الظــاهرة المــدم   سالحكوميــة

ا فــي مرللــة فقــدت فيهــا الحركــة الوطنيــة الفلســطينية عناصــر قوتهــا، لت إلــى الجســد الفلســطيني كالســرطاتســل  
فأنالتها وةلست مكانها، وهضمت االإ الكادرات الوطنية في مؤسساتها الجديدة، وسلبت كل عناصر المناعة 

نا ـلين والمنا ـالت نـت االإ المشت أطر العمل األهلي والنقـابي والنسـوح ودة  الوطنية والثقافية والفكرية وهم  
ة لتبريـــر أوســـلو لتهم إلـــى ةـــيإل مـــن المـــو فين المســـتهلكين والـــة إعالميـــة مجاني ـــولـــو   سةالمدني ـــسفـــي تشـــكيالتها 

 ومروط . الجديد ف مع الواقعوالتكي  

أمام هذ  الصورة وما أفرنت  مرللة أوسلو من نتا"ج وتـداعيات وةـدت الطبقـات الشـعبية الفلسـطينية نفسـها 
لشــتات وأصــبحت  ــار  المشــهد الــوطني تقــف فــي العــراء. لقــد  ســرت مــا علــى قارعــة الطريــأ، فــي الــوطن وا
حـــادات لصـــال  الســـلطة وطبقـــة أوســـلو ثـــم  ســـرت كـــل االت   سمنظمـــة التحريـــرساعتبرتـــ  أداتهـــا الوطنيـــة الجامعـــة 

والمؤسســات الشــعبية والنقابيــة التــي انــدثرت لصــال  المنظمــات الجديــدة و ســرت مشــروعها السياســي التحــررح، 
وال تــزا  تبــذ  كــل  الــدماء اليــوم كيــف يجــرح تصــفية كــل الحقــوق الوطنيــة التــي بــذلت فــي ســبيل تحققهــاوتــر  

 التضحيات.

الســـؤا  فإذا كانـــت البرةوانيـــة الفلســـطينية )األقليـــة( وةـــدت مشـــروعها الخـــاص فـــي تأســـي  كيـــاا أوســـلو 
  الـوطن المحتـل؟ ومـاذا تحتـا  دا ـل و ـار  ساألكثريـة الشـعبيةساليوم: ما هو مشـروب  الذح يطر  نفس  الطبيعي
 فــي مواةهــة   طريقهــا وســاللها لتصــنع البــديل الثــورح الــديموقراطيشــمة كــي تــتلم  المفقــرة والمهم   ألكثريــةهــذ  ا

 من متعه دح الخيانة الكبر  المسماة صفقة القرا.وكالء االستعمار و  الخونة طبقة فلسطينية من

 

 ات الصفقة وبنودها:حيثي   - 6

صـــحيفة فـــي دانيـــا  مورةانشـــتيراس قـــراس كشـــفها نامـــأ إســـرا"يلي يـــدعى سعـــن سصـــفقة ال معلومـــات  طيـــرة
 ، في مقا  بعنواا سليست والدة وال اثنتين بل ثالثةس.2017 تمون 15سهآرت س بتاريت 
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سعي الواليـات المتحـدة لتقسـيم فلسـطين بحيـث  -نامأ في مجا  البيحة -د الكاتب وهو بكلمات أ ر  يؤك  
الضـفة الغربيـة، و ـم بـاقي أةـزاء  غزة إلـى سـيادتها، مقابـل لصـو  األردا علـى أةـزاء مـنتضم مصر قطاب 
ث ةـوا فـي نيويـورأ تحـد   سإسـرا"يلسعلـى مـرإ   اصة ةـرت ةفي التفالي  وفي التفاصيل أن    الضفة إلسرا"يل.

الصـراب  ر السـا"د لحـل  التصـو   تمامـا  عـن أنـ  يسـتعبد للواليات المتحدة بـاألمم المتحـدة،  الذح عمل سفيرا   ،بولتوا 
مصر  -: ثالث دو ا  مبتكر  لالا  في المقابل صات بولتوا و الفلسطيني عن طريأ سدولتين لشعبينس.  -اإلسرا"يلي

ى مصــر قطــاب غــزة، وتفــر  األردا رعايتهــا السياســية واالقتصــادية علــى أةــزاء واألردا و ســرا"يل: بحيــث تتبن ــ
بمسـاواتهم  سإسـرا"يلساقي عرب الضفة الـذين سينضـموا لمـواطني على ب سإسرا"يلسمن الضفة الغربية، وتحرص 

ة مـن هـي  طـوط وقـف إطـالق النـار، وليسـت منطقي ـ 1967 طوط واعتبر بولتوا اا في الحقوق والواةبات. 
تجربــة الحيــاة فة مفاو ــات سياســية. الناليـة الجغرافيــة والجيوسياســية. هــذ  الخطـوط ليســت مناســبة كأســا  ألي ـ

لــي  هنــاأ طريقــة و  ا  وةــزر  ا  مــهدت مــد   س علــى لــد   تعبيــر  قــدأر  إســرا"يلساليهــود والعــرب فــي المشــتركة بــين 
ألف يهودح )فـي مسـتوطنات  430للفصل بين عرب إسرا"يل واليهود، وبين مليوني عربي في الضفة الغربية و

بحكــم ذاتــي كامــل: بمــا فــي ذلــك الخــدمات المدنيــة  Aيتمتــع الفلســطينيوا فــي المنطقــة وتــابع يقــو : س الضــفة(.
لــد  الســلطة الفلســطينية مجلــ  تشــريعي ومحــاكم و واالقتصــاد والشــرطة، باســتثناء وةــود ةــيإل وكيــاا سياســي. 

الثالث دو  هـو  حل  وبالتالي فعشية لرب األيام الستة.  ا  العثماني الذح كاا ساري -األردنيللقانوا  تعمل وفقا  
في أيدح الر"ي  المصرح عبد الفتا  السيسي والملـك  هي مفاتي  الحلواعتبر أا   .سالصراب نافذة فرص إلنهاء

 سإسـرا"يلساألردني عبد هللا، مقابل الموافقة على لصو  الر"ي  والملك على سرياا ةديد لمعاهدات السالم مـع 
سـيبقى نهـر األردا دا ـل و  ودعم مادح من قبل كـل الـدو  المناصـرة للسـالم، بالشـكل الـذح ال يمكنهمـا رفضـ .

وهـي الحـدود التـي سـتكوا  -المصـرية -، مثل الحـدود اإلسـرا"يليةسدولة إسرا"يلسة لمملكة األردا والحدود األمني  
تحـت الســيطرة األمنيــة المشــتركة للجــيإل اإلســرا"يلي والجــيإل األردنــي والجــيإل المصــرح، علــى التــوالي. ســيكوا 

لتصـــفية بـــؤرة صـــراب إقليمـــي نانفـــة، وينهـــي دفعـــة والـــدة لكـــم  هـــذا هـــو أفضـــل اســـتثمار دولـــي للـــدو  الكبـــر  
 إلى دولة ثنا"ية القومية. سإسرا"يلسااللتال ، والمخاوإ من تحو  

ا صـفقة أعـن مصـادر للمخـابرات األميركيـة،  نقـال   ،وسـع انتشـاراالتلفزيوا األميركي فوك  نيـون األوذكر 
 ا صفقة القرا تعتمد على النقاط التالية:أوذكرت ي مأا القضية الفلسطينية، ف 2018القرا ستجرح سنة 

 ـ اعتبار القد  عاصمة إسرا"يل. 1
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اعتبارهــا  لــف فلســطيني يقيمــوا فــي القــد ، بعــدأ 325صــل ألــف فلســطيني مــن أ 50ـ اإلبقــاء علــى  2
سكنية لف ولدة أ 14لحكومة اإلسرا"يلية عن إقامة ميركا، وفي ذات الوقت، أعلنت اأعاصمة إسرا"يل من قبل 

 لف إسرا"يلي لتهويد القد  ديموغرافيا.أ 400لى إسع تت  

لـــف أ 350صـــب  عـــدد ســـكانها أث ـ إبقـــاء مـــدا المســـتوطنات اإلســـرا"يلية دا ـــل الضـــفة الغربيـــة، ليـــ 3
 إسرا"يلي.

ناء فقـأ الف كلم ويقيم في سي 60كلم، ومسالة سيناء هي  5800مسالة الضفة الغربية هي  ا  أـ بما  4
الـف كلـم وهـي  60ل صـأكلـم مرب ـع مـن  2000تقضـي باعطـاء  ا صـفقة القـرا يالـف مـواطن، فـ 400مليـوا و

لـى غـزة، إل الفلسـطينيين مـن الضـفة الغربيـة كلـم الـى قطـاب غـزة، لنقـ 2000 افة مسالة الـ  مسالة سيناء، و 
 كلم من سيناء. 2000لى منطقة رف  والعريإل ومسالة  و 

، كـذلك سإسـرا"يلسهـد السـعودح األميـر محمـد بـن سـلماا، كـذلك ـ تقـوم السـعودية عبـر وعـد مـن ولـي الع 5
فـي المحـة مـن صـحراء النقـب  3لـى إفـي سـيناء، إ ـافة  2كلم 2000الواليات المتحدة، بوصل غزة بمسالة الـ 

 لصال  تونيع غزة، مقابل بقاء المستوطنات اإلسرا"يلية في الضفة الغربية.

 3عاصــمتها مدينــة أبــو ديــ  القريبــة مــن القــد  المحتلــة، ويقــيم عــالا قيــام الدولــة الفلســطينية و إ  ـ يــتم   6
لوا كلــم يشــك   2000الــف كلــم والـــ  60كلــم مــن ســيناء التــي مســالتها  2000ماليــين فلســطيني فــي مســالة الـــ 

مليـار  400م السـعودية ا تقـد  أفي المحة من صحراء النقب، على  3نصف مسالة الضفة الغربية، إ افة الى 
ميركــا و ســرا"يل والســعودية ودو  الخلــيج علــى صــفقة أالســلطة الفلســطينية تحــت الضــغأ مــن  دوالر كــي توافــأ

ا القـــد  عاصـــمة أعـــالا الـــر"ي  األميركـــي ترامـــب إ لتنفيـــذ هـــو ا بدايـــة اأقـــرا التـــي تشـــمل النقـــاط التاليـــة، و ال
 إسرا"يل.

ر ــها الملــك ع س،صــفقة كبــر  س مــا أســما االكترونــي عكشــف موقــع صــحيفة سراح اليــومس مــن ناليــة  أ ــر  
الزيـارة  لى السعودية في  ل  ا ر نيارة ل  إعلى ر"ي  السلطة الفلسطينة محمود عبا   ال   سلماا السعودح

ر الر"ي  األالسرية التي ق ميركي ةاريـد كومـنر، وةيسـوا غـرينبالت، مبعـوث السـالم الخـاص، إلـى ام بها صه 
 الريا  قبل وصو  عبا  بأسبوب.

ـــأتهـــا تالي  الصـــحيفة فـــي افت وقالـــت من ولبنـــاا ة فـــي الـــير الُمتصـــاعد فـــي المنطقـــة العربيـــ  فـــي  ـــل التـــوت  ن 
ة رلها كتسـويونالد ترامب وصهر  ةاريد كومنر طبر  يسعى دوسورية، واأللاديث المتواترة عن وةود صفقة  ك
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، أو قطـاب سـلطة(ة )الللصراب الَعربي اإلسرا"يلي، يسأ  المرء أين يقف الفلسـطينيوا، سـواء فـي الضـف ستاريخي ةس
 رات؟من كل هذ  التطو ة )لما ( غز 

ــو بعــد انتخابهــا قيــادة ةديــدة، وقــر  ســمت أمرهــا فيمــا يبــدل "لمــا سلركــة  تهــا كحركــة ك بهوي  رت أا تتمس 
ســورية والعــراق، مــع  ا  عالقاتهــا مــع إيــراا ولــزب هللا، وبــدأت تقــيم ةســور التواصــل تــدريجي   تمقاومــة، واســتعاد

الفلســطيني ة المتمث لــة فــي الــر"ي  محمــود عبــا  وســلطت ، ومنظمــة  سالشــرعي ةسموقــف  لــو ؤا  َيظــل ولكــن الســ
 ساتها.مها أو ما تبق ى من مؤسالتحرير الفلسطيني ة التي يتزع  

َيلمــ  لالـة  مــن الَحفــاوة غيــر الَمســبوقة التــي فتــرة مـن تــابع الزيــارة التــي قــام بهــا عبـا  إلــى الســعودي ة قبــل 
ا  علـــى َمـــَرف  ، دعـــا ليـــث أقـــام الملـــك الســـعودح ســـلماا بـــن عبـــد العزيـــز لفـــل اســـتقبَلظـــي بهـــا مـــن ق يادتهـــا، 

مــن اأُلمــراء والَمســؤولين الك بــار فــي الدولــة الســعودي ة، وكــاا علــى رأ  الُحضــور األميــر  ا  كبيــر  ا  لُحضــور  عــدد
 محمد بن سلماا، ولي العهد والر ةل الَقوح في المملكة.

ثت عـــن هـــذ   الزيـــارة ودالالتهـــا، وقـــا  موقـــع س ا  يـــدة تقريبـــاإلســـرا"يلي ة كانـــت الولالصـــحافة  س I24التـــي تحـــد 
في الشرق األوسأ،  سالسالمساإلسرا"يلي أا السعودي ة َ غطت على عبا  للُقبو  بَصفقة ترامب الُكبر  لتحقيأ 

 ، أو االستقالة.سصفقة الَقرا سبما ُيسم ى بـ

ر الر"ي  ترامب، وةيسوا غرينبال إلـى  سسـري ة  سعوث السالم الخاص، قاما بزيارة  ت، مبةاريد كومنر، صه 
الريا  قبل وصو  عبا  بأسبوب، وَكشف ولي العهـد السـعودح لأل يـر عـن بعـس مالمـ  هـذ   الصـفقة التـي 
تــدور لــو  لــل الــدولتين، وتأةيــل َبحــث قضــي ة القــد ، وُلصــو  َتطبيــع  عربــي   كامــل بــين العــَرب وسإســرا"يلس، 

لطة.ُمقابل ُمساعدات   مالي ة سخي ة للس 

عبــا  علــى ُمضــيفي  الســعوديين، فالرةــل لــم ُيــد   بــأح   تصــريحات  لــو  هــذ   كيــف كــاا رد   ألــد يعــرإال 
إعـالا مـدير عـام قـو ات األمـن الف لسـطيني ة فـي الضـف ة الغربي ـة  ا  ريا ، ولكن كـاا الفتـالَمسألة منذ َعودت  من ال

، واعترافــ  أمــام الصــحافيين أا هــذا التنســيأ لــم مــع العــدو نســيأ األمنــيلتااللــواء لــانم عطــا هللا اســتحناإ كامــل 
ـــات المســـجد األقصـــى فـــي منتصـــف تمـــون  ـــاء انتفا ـــة بواب ـــف فـــي األســـا ، رغـــم اإلعـــالا عـــن ذلـــك أثن يتوق 

ـــف فقـــ الما ـــي، وأا   فهـــل هـــذا  هـــي اللقـــاءات بـــين قيـــادات األمـــن الف لســـطيني ة وَنظيرتهـــا اإلســـرا"يلي ة. أمـــا توق 
  عبــا  مــن الصــفقة ا هــو رســالة إلــى اإلســرا"يليين والســعوديين واألمريكــاا بــأا  َموقــف الســلطة والــر"ياإلعــال

 الَمسألة ُمجر د ُصدفة، ولي  لها عالقة بزيارة عبا  إلى الريا ؟ ، أم أا  الُكبر  إيجابي
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فـــي  سلـــرب  ُكبـــر  سأا أح   هـــو معـــروإ هـــوإةابـــة  وا ـــحة  فـــي هـــذا الُخصـــوص، ولكـــن مـــا  ألـــد يملـــكال 
نطقة و كسابها مـرعي ة  هاكغ طاء  لتمرير  ،لورقة الف لسطيني ةل إن ما يحتاةوا معها العرب واألمريكاا ، يخط أ لهاالم 

 .واإلسالمية لجماهير العربي ةالتزوير أمام ا

سـين ل من عمر  عبا  تجاون الثمانين  ة سنوات، وبات هو الوليد الُمتبق ي من ةيـل اآلبـاء الُمؤس  د  ة لثـور بع 
طــاء ألكبــر عملي ــة تصــفية للقضــي ة سفــت سالف لســطيني ة بقيــادة لركــة  ، ولــذلك هــو الوليــد القــادر علــى تقــديم هــذا الغ 

أا ال ُيقـدم علـى هـذ    األمـل معقـود علـى، و الخيانـة والتخـاذ  عـربمـن الف لسطيني ة على يـد األمريكـاا وُللفـا"هم 
ـكل الـذح ُيريـد  هـؤالء،  ةو سـالمي قضي ة عربي ـة وأقد  الُخطوة، وُينهي أمرإ موها وعالمي ـة بالش  علـى  ا  ُقربانـليقـد 

 .اإلةرامية اإلسرا"يليين وُمخط طاتهم أطماب َمذب 

ــك الســلطة بالث وابــت  لقضــي ة الف لســطيني ة أا َتظــل  ال بــد  ل ثلمــا يجــب أا تتمس  بعيــدة عــن سياســة المحــاور، م 
هذا الم حور  .دوا غير  الشريفة لم حور الُمقاومةيجب أا يكوا من االنحيان ف الف لسطيني ة كاملة، و ذا كاا ال ُبد  

م، والمرللة َلر ةة التاريت لن َيرل، و على الُحقوق الكاملة وغير الَمنقوصة للشعب الفل سطينيقأ الذح لم ُيساوم 
 عبة والَمصيري ة.ل الصالَمرال مثل هذ  ةا  فيهو  يار الر  ا  َقبس على الَجمر مهما كاا ُملتهب، والا  ةد  

 خطوة نقل السفارة: – 7

األو  هو الضغأ اإلسرا"يلي والصـهيوني،  :ر الموقف األمريكي من قضية القد  على  وء عاملينتطو  
 المنطقــة منهــا ومشــورتها فــي هــذ  المســا"ل أقــرب إلــى التصــديأ مــابأدر   سإســرا"يلس رت وامــنطن أا  ليــث قــر  
مـــع  فقـــة تمامـــا  دامـــت وامـــنطن مت   لمنطقـــة ومـــافـــي اهـــي الوكيـــل الحصـــرح للواليـــات المتحـــدة  سإســـرا"يلسدامـــت 

علــى مرالــل  هــا أا فلســطين ملــك لليهــود، وأا اســتردادها يــتم  وأهم   واألهــداإ، ة المنطلقــاتالصــهيونية علــى كاف ــ
بعمليـة  نورا   ىيسـم   الدبلوماسـي الـالنم مـن  ـال  مـا واإلمـغا  م التمويـ حسب الظروإ وعلى وامنطن أا تقـد  ب

علـى  هـذ  العمليـة الضـغأ والخديعـة بالنسـبة للعـرب والسـلطة الفلسـطينية منـذ أا قامـت ممارسـة السالم، وكـذلك
كمـا يعلمهـا  ا،لكومـات ومـعوب ،يعلمهـا الجانـب العربـي أيضـا   . وهـذ  المفـاهيم ةميعـا  1993أسا  أوسـلو عـام 
ـفهو در  ،أما العامل الثاني الجانب الفلسطيني. شـعوبهم وقهـرهم والهيمنـة علـيهم و لغـاء بم الحكـام العـرب ةـة تحك 
ا ــر، وهــذا هــو بالضــبأ مــا  مــن المشــهد فتصــب  الشــعوب فــي ةانــب والحكــام فــي ةانــب   الشــارب العربــي تمامــا  

  وصلنا إلي  في هذ  المرللة.
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فقـد بـدأ الموقـف  ر الموقـف األمريكـي مـن قضـية القـد .تطـو  نـاو  نت بوسـعنا أا وفي  وء هذين العاملين
األمريكـي صــلبا  مــع قــرار التقسـيم الــذح يخــر  القــد  مـن الصــراب ويضــمن تــدويلها. وفـي بدايــة الخمســينات مــن 

د فيهـا المركـز القـانوني لمدينـة القـد  ورفـس االعتـراإ رة تحـد  القرا الما ي أصدرت الخارةيـة األمريكيـة مـذك  
ـ سإسرا"يلسباستيالء  نقـل الكينيسـت وونارة الخارةيـة ور"اسـة الـونراء واتحـاد  ت علـىعلـى غـرب القـد  كمـا التج 
د المنـدوب األمريكـي فـي مجلـ  األمـن علـى أك ـ 1967إليهـا. وعقـب عـدواا إسـرا"يل عـام  سالهستدروتس العما 
د  قـرار مجلـ  األمـن وعدم اعتـراإ الواليـات المتحـدة بـالتال  مـرق القـد ، وهـو األمـر الـذح أك ـ نفس  الموقف
 .242الشهير 

األرا ـي فـي القـد  والضـفة الغربيــة صـدر قـرار مجلـ  األمـن عــام  تهويـد و ــم  ب سإسـرا"يلسعنـدما بـدأت و 
د علـى ، والـذح أك ـ476رقـم  1980 اب د هذ  الممارسات، وكاا القرار الحاسم هـو الـذح صـدر فـي  1968

، وهـــو سإســـرا"يلـ سالو ــع القـــانونى للقـــد  كمــا أبطـــل قـــانوا الكنيســت باعتبـــار القـــد  عاصــمة دا"مـــة وأبديـــة لــ
الخـاص بالجـدار العـان   2004 تمـون  بـالرأح االستشـارح لمحكمـة العـد  الدوليـة فـي الذح تكـر   نفس  الموقف

ـــدة لكـــي تحـــد   ـــك فرصـــة فري ـــانوني للقـــد  واألرا ـــى الفلســـطينية رغـــم صـــدور وكانـــت تل د المحكمـــة الو ـــع الق
 ال  نيارة ماروا لوامنطن. وهذ  الخطابـات  فس ن من العامنيساا في  سإسرا"يللـس طابات الضماا األمريكية 

 قلبت الموقف األمريكي من القضية الفلسطينية تماما.

تطـــور موقـــف  مـــع الموقـــف اإلســـرا"يلي وأا   مـــن الوا ـــ  أا الموقـــف األمريكـــي مـــن القـــد  كـــاا منســـجما  
للقـد   أصدر قانونا   ر  قدغقي على األر . فالمعروإ أا الكونالحكومة األمريكية كاا تغطية للموقف الحقي

أ علـى الخلـيج اللـتال  العـراق فـي الوقـت الـذح كانـت القـوات األمريكيـة تتـدف   2002د  عـام ثـم أك ـ 1995عام 
بالمبــادرة العربيــة للســالم فــي قمــة بيــروت  يوبعــد أمــهر مــن  ــغأ وامــنطن علــى الحكــام العــرب لقبــو  مــا ســم  

 .2002 اذارالعربية في 

وطلـب مـن الـر"ي  نقـل السـفارة األمريكيـة إلـى  سإسرا"يلـ سالكونجر  اعتبر القد  عاصمة ل معنى ذلك أا  
فـي بيانـ  مسـاء  أمـهر. وعنـدما أعلـن الـر"ي  ترامـب القد ، ولكن الر"ي  ل  سلطة تأةيـل هـذا القـرار كـل سـتة

نقــل  نفســ  الوقــتر فــي وأا ذلــك يخــدم الســالم وقــر   سإســرا"يلسالقــد  عاصــمة  أا   2017 كــانوا االو  5يــوم 
 : ن ةزأينبياا الر"ي  ترامب قد تضم   السفارة األمريكية فورا  إلى القد  فيا  

، والجــزء الثــانيه وهــو نقــل الســفارة األمريكيــة مــن تــل أبيــب سإســرا"يلسالجــزء األو ه هــو أا القــد  عاصــمة 
 :ثار المترتبة علي ف ودوافع  واآلمن الماللظات لفهم هذا الموق عددا   يذلك يستدع إلى القد  فيا  
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ــ هــي أا   الماللظــة األولــى نــذر نفســ  لتتــويج المشــروب الصــهيوني بقيــام   حالــر"ي  ترامــب منــذ لحظــة ترم 
ــ سإســرا"يلس مــن البحــث عــن اآلليــات التــي أوصــلت  ، ولــذلك البــد  2020ر عــام قــر  والمُ  ،أ لــ الكبــر  لســبما  ط 

ــ ل الروســي إلنجالــ . عــات وفضــيحة التــد   ة التوق  الــر"ي  ترامــب إلــى الحكــم فــي هــذ  المرللــة علــى  ــالإ كاف 
كـل الطـاقم بمـا  بـوا ذلـك بـدليل أا  روسيا ال عالقة لها بالمو وب، وأا الصهاينة هـم الـذين رت   ض  أا  وسوإ يت  

، لت إلى اليهودية ونوةها اليهود  والسفير األمريكي في تل أبيب اليهود  أيضا  في ذلك ابنة الر"ي  التي تحو  
والتـــي لـــم تســـتطع المؤسســـات  سإســـرا"يلسفـــي لملتـــ  االنتخابيـــة بالـــذات لـــو   لـــى تصـــريحات ترامـــبباإل ـــافة إ

 األ ر  كما هي العادة تغيير مسيرتها.

اإلسـرا"يلي  الماللظة الثانيةه هـي أا الموقـف األمريكـي الـذح يعتمـد علـى العـاملين السـابقين وهمـا العامـل
لــذلك اســتدعى الــر"ي  ترامــب الحكــام العــرب والمســلمين فــي  تطبيقــا  والعامــل العربــي يتزايــد اقترابــ  مــن الواقــع. و 

، ومنهــا أهــم مالمــ  دها بعضــهم  ــمنا  دها بعضــهم صــرالة وأي ــخــذ قراراتــ  التــي أي ــوات   2017 أيــارالريــا  فــي 
ــ  سإســرا"يلستجــريم المقاومــة  ــد  أوال  وقبــل كــل مــيء ذها علــى األر  وهــيصــفقة القــرا التــي ةــاء ترامــب لينف 

م عملية السالم بين الفلسـطينيين واإلسـرا"يليين قا  من أا وامنطن تتزع  أما ما يُ  في القد . هاجابة لمطلبواالست
. الرةعــي أو الســالم الــدافص، كمــا أراد الــر"ي  السيســي، فهــو ال يتطــابأ مــع لقيقــة الموقــف األمريكــي والعربــي

أا القد  قبل ساعات من إعالن ، وهو ما ولذلك من الطبيعى أا يخطر الر"ي  ترامب للفاء  العرب بقرار  بش
للـدعوات  هم محظو وا با تيار الر"ي  ترامـب لهـم. وفـي  ـوء ذلـك ال قيمـة مطلقـا  ر لد  هؤالء الحكام بأن  فس  

قــة بــدعوة الجامعــة العربيــة والتعــاوا اإلســالمي للنظــر فــي التــي انطلقــت لســتر عــورات العــرب والمســلمين والمتعل  
ا فـي أسـوأ أو ـاعهم والحكـام أمـد يو قة والفلسـطينالشعوب مقهورة والدو  ممز   أا   ةيدا  قرار القد  وهم يعلموا 

 بصداقة ترامب والتضحية بالقد  من أةل هذ  الصداقة. اعتزانا  

  قـــرارات األمـــم المتحـــدة رت فـــي مســـألة القـــد  بالـــذات أا تتحـــد  وامـــنطن قـــر   الماللظـــة الثالثـــةه هـــي أا  
  وةـب ها، وأن  ما تسترد  و ن   يال تحتل األرا  سإسرا"يلسجاهر بأا أا تُ  تتواَا عن هي الوالقانوا الدولي، ولذلك 
مـن و  علـى ذلـك. ة سالمقدسةس، وهي واثقة بأا الحكام العرب لـي  لـديهم مـا يقولونـ  ردا  مساعدتها في هذ  المهم  

ـــع  مـــم المتحـــدة لصـــال  فـــي المرللـــة القادمـــة أا تســـعى وامـــنطن وللفاؤهـــا العـــرب إلـــى تغييـــر قـــرارات األالمتوق 
وكـذلك  ،ة ةديـدة مثلمـا فعلـت فـي قـرار التقسـيم المخـالف للميثـاقصفقة القرا تؤس  لشـرعي  بحيث أا   سإسرا"يلس

ـــية إلـــى كونهـــا لركـــة تحـــر  فـــي تحويـــل الحركـــة الصـــهيونية مـــن كونهـــا ةريمـــة عنصـــري   نـــت مـــن وتمك   ،ر وطن
نقــس المعنــى األو  فــي  أد  إلــى 1991ك عــام ذلــةــل استصــدار قــرار مــن الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة أل

أة للواليــات المتحـــدة بتطويعهــا الكامـــل للمنطقــة العربيـــة .  فـــالظروإ السياســية مهي ـــ1975القــرار الصـــادر عــام 
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إلـى ةلـب التأييـد لمصـالحها فـي المحافـل  سإسـرا"يلـ س  بعـد الـدو  العربيـة مـن معـار  لـواإلسالمية وكذلك تحو  
 لك بو و  في سلوكيات بعس الدو  العربية.الدولية، وقد رأينا ذ

ع أا تعار  هذا المسعى األمريكي فـي مجلـ  األمـن، و ا كانـت موسـكو قـد انتقـدت أما روسيا، فال يتوق  
أح  ،التي تنسأ معها في سـوريا وغيرهـا سإسرا"يلسها م  ها و نما يهقرار ترامب ألا القضية الفلسطينية لم تعد تهم  

ر مرةعيــات القضــية الفلســطينية فــي الجمعيــة العامــة وفــي مجلــ  األمــن إذا أا وامــنطن اآلا تســتطيع أا تغي ــ
ضــحت معــالم سياســاتها وهــي إلــال  الصــراب العربــي اإليرانــي محــل الصــراب ة  اصــة وقــد ات  ةــاد   بــذلت ةهــودا  

 ـد إيـراا  دمـة للمصـال  األمريكيـة م الصـف العربـي هـي التـي تتقـد   سإسرا"يلسالعربي اإلسرا"يلي بحيث تصب  
 واإلسرا"يلية و د المصال  العربية.

وأمـا  ،أا للفاءهمـا هـم الحكـام العـرب والواليات المتحدة قد أعلنتـا مـرارا   سإسرا"يلس الماللظة الرابعة هي أا  
مــن رب خشــى أا تعتــر  فقــد تمكنــت  ــال  الســنوات األربــع األ يــرة بالتعــاوا مــع الحكــام العــالشــعوب التــي يُ 

للقـد  والمقاومـة والشـعب لقضاء على  اهرة الشارب العربي الذح كاا يطلأ المظـاهرات وااللتجاةـات نصـرة ا
والواليــات  سإســرا"يلسفقــة مــع مصــال  وأصــبحت مصــال  الحكــام العــرب فــي قمــع الشــارب العربــي مت   ي،الفلســطين
الشــباب العربــي والقضــاء علــى ليويتــ   ةمــوك ت المظــالم العربيــة الرســمية إلــى كسـربعــد أا أد   اصــة المتحـدة، 
تصـب باألوطـاا العربيـة واإلسـالم و  تضـر   إةراميـة إلـى االنخـراط فـي منظمـات إرهابيـة في أقصى أمانيـ  ودفع 
 .سإسرا"يلسصال  في ها كل  

الـذح أبطـل التشـريع اإلسـرا"يلي بشـأا القـد   1980قرار مجلـ  األمـن عـام  الماللظة الخامسةه هي أا  
 بـر انتهاكـا  عتَ مـن نقـل سـفاراتها إليهـا صـدر بـدعم أمريكـى وا ـ ، ولـذلك فـيا قـرار الـر"ي  ترامـب يُ  ومنع الـدو 

 لينذاأ. نفس  للقرار والموقف األمريكي صريحا  

يجـب علـى العـالم  بالتـالي، و لقتـل القضـية الفلسـطينية القـانوا الـدولينتهـاأ تقود وامنطن العالم إلى إهكذا 
  والعد  واألمن في العالم. األمريكي لصيانة النظام  للموقف أا يتصد  

 

 عدام قضية وشعب:صفقة سالم أم إ  - 8

الفــت،  العربيــة علــى نحــو   -ترافــأ الحمــا  األميركــي لـــسصفقة القــراس مــع تطــور العالقــات ساإلســرا"يليةسلقــد 
د  المـدير العـام لـونارة مـا أك ـح، وهـو سـر   وأمنـي    عسـكرح    رت إلـى تنسـيأ  ة ومـن ثـم تطـو  ي  بدأت بلقـاءات سـر  هيو 
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وكشــفت الوثــا"أ التــي  .إياهــا بـــسسيو  ميــا  دافحــة مــن تحــت الجليــدس دورح غولــد، واصــفا   الخارةيــة ساإلســرا"يليةس
لـم يعـد يـؤذح الـدو  العربيـة ويضـعها فـي  ذ  العالقـاتهـ اإلعـالا عـن أا  بـأفرةت عنها أميركا مـؤ را ، لتقـديرها 

لتطبيـع العالقـات بـين سإسـرا"يلس والـدو   ينية، وأا الظـروإ أصـبحت أكثـر مالءمـة   انة الخيانة للقضـية الفلسـط
ة في التعاطي مع المشـكلة الفلسـطينية، و عطـاء العربية، وهذا ما دفع الكياا الغاصب إلى تعديل سياسات  العام  

ةــة أصــبحت فيهــا لقضــية الفلســطينية، إلــى در ل العــاد  حــل  الاألولويــة للتطبيــع مــع الــدو  العربيــة علــى لســاب 
مشــتركة، والعــدو مشــترأ، وهــو إيــراا و ــأ و اصــة الخليجيــة  المصــال  بــين سإســرا"يلس وغالبيــة الــدو  العربيــة

بــأا سمــا  فــي هــذا المجــا   ، ولــي  هنــاأ مــا هــو أبلــا مــن كــالم ونيــر الحــرب الســابأ يعلــوا والمقاومــة الممانعــة
 ةس.قول  بالعبري  ة هو ما نجبير بالعربي  اليقول  ونير  ارةية السعودية 

ـإا   وانبطـا  أغلـب  ،عمومـا   د عف وغياب العمل العربي المشـترأ وفشـل الو ـع السياسـي العربـي المول 
عــام  ذ طــة الســالم العربيــة منــ كلهــا أمــور قــد أســقطت عملي ــا   الــدو  العربيــة أمــام اإلرادة األميركيــة الصــهيونية،

في نظر النظام  سعاد سمب   إيجاد لل  مقابل  سإسرا"يلسمع  التام والشامل كانت تهدإ إلى التطبيعالتي  2002
جا  عربي ــ ا  نــا نــر  اآلا تيــار ن  أ لكــن األنكــى مــن هــذا دا ــل أر ــهم و ارةهــا. ةحــين الفلســطينيينلال  العربــي  ا  مــدة 

، كـاس وأمير إسـرا"يلسلحصـو  علـى ر ـا لأسقأ هذا الشـرط  قد الدو  الخليجيةو  السعودية بقيادة بالما  واإلعالم،
لكومــة هــذا فــي وقــت  تقــوم فيــ   .بحســب رأيــ  نفوذهــا فــي المنطقــة لكــب إيــراا علــى ضــغأ فــي مقابــل ممارســة ال

ي عـــــن أح مـــــيء مســـــتعدة بـــــأح لـــــا  مـــــن األلـــــوا  للتخل ـــــغيـــــر فـــــة بر"اســـــة نتنيـــــاهو، متطر   ةإســــرا"يلية يميني ـــــ
لـدود  علـى فلسـطينية ألح دولـةحكومة فـي مناسـبات مختلفـة علـى رفضـهم ال هذ  فأ ونراءوقد ات   للفلسطينيين.

ــ1967عــام  ســيادة وأا المســتوطنات يجــب أا  ذات يجــب أا تكــوا غيــر مــن هــذا القبيــل أح دولــة دوا أا  ، وأك 
لــــن تجلـــب دولـــة فلســـطينية، بـــل مجموعـــة مـــن سالكانتونــــاتس  المطرولـــة الصـــفقةف، ولـــذلك فـــي الوةـــود تســـتمر

 التي تربطها العوا"أ والحواةز اإلسرا"يلية. والمتباعدة المنفصلة

للمحادثات بينهم وبـين  غير نزيهة مع الواليات المتحدة باعتبارها راعية ةدا   لد  الفلسطينيين تجارب سيحة
، ولم 2000 تمون ال  محادثات كامب ديفيد في العدو أيضا  لصال   منحانة تماما  وامنطن ، وكانت سإسرا"يلس
مــن  الوفــد اإلســرا"يلي، األمــر الــذح أغضــب الــر"ي  الرالــل ياســر عرفــات، وكــاا والــدا   أح  ــغأ علــىمــار  ت

فـــي مـــؤتمر كـــذلك كانـــت عليـــ  الحـــا  أيضـــا   .فـــي العـــام نفســـ  ديناميـــات كبيـــرة وراء انـــدالب االنتفا ـــة الثانيـــة
ــالتــي عُ  سالســالمس، وفــي محادثــات 2007فــي عــام  سللســالمسأنــابولي   ، كمــا 2010دت فــي وامــنطن فــي عــام ق 

 من تل أبيب إلى القد .بالد  سفارة   نقلب الوق  والوا   أ هر الر"ي  األمريكي دونالد ترامب عدم الحياد
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ا  على هذا العنت والعناد األميركي الصهيوني  قا  عضو المكتب السياسي لحركة سلمـا س، موسـى أبـو رد 
ــيم بنفســ س. مهمــا ســاءت األو ــاب اإلقليميــة، مــرنوق، إا سصــفقة القــرا لــن تمــر   د علــى أا ومــد   وانشــغل اإلقل

ــ سااللــتال  اإلســرا"يلي لــن يكــوا ةــزءا  مــن المنطقــة مــا دامــت القــد  واألقصــى عنــواا المرللــةس.   إلــى أا ونب 
ـــ فـــي أهـــدافها  وبــي ن أا السياســـة األمريكيــة   نحــو الصـــهاينة ليســت بريحـــة، مهمـــا كانــت الذريعـــةس.سدعــوات التوة 

إنهـــاء كمـــا تريـــد ال دولــة، وكنفدراليـــة مـــع االيردا ومصـــر،  هـــإل  وممـــز ق  كيـــاا فلســـطيني بيقامـــةترغـــب  النها"يــة
 قلبا  وقالبا . ، مع التأكيد على يهودية الكيااليث هم في الشتات مشكلة الالةحين وتوطينهم

ــــلة إا  مــــا يســــعى إليـــ  األميركيــــوا واإلســــرا"يليوا والعــــرب المتخـــاذلوا المتــــآمروا مــــن  ــــال   فـــي المحص 
 و نقها على مرالل أبرنها:  تفكيك القضية الفلسطينيةتهم المجرمة هو صفق

سـة، إلـى عربيـة مقد   تحييد العرب عن قضـية فلسـطين، وتحويـل القضـية، مـن قضـيةالمرللة األولى:  – 1
فعلــى هــذا  .وملعونــا   دا ، مكروهــا  مطــار  بــذلك ليصــب  الفلســطينيو ومصــا"ب العــرب، كــوارث  كــلل مزعــوم   ُمســب  ب  
 لكـــامهمخل فهـــم بســـبب اســـتبداد قـــو : إا ســـبب نكبـــات العـــرب ال يرةـــع إلـــى تت ةـــر  تســـويأ، مـــا"عةيد الصـــع

بكـل  العـرب   معظـم، فتحو  سإسرا"يلسإلى انشغالهم بقضية فلسطين، ولروبهم  د  ، بل يرةعو ةرامهم وتآمرهم
ــة ووقالــة عــاء ، مــن  انــة ف  ، المظلــومين الشــراكة فــي قضــية فلســطين، إلــى لالــة النقمــة علــى الفلســطينيين إد 

و ا أ هروا على اللساا غير مـا  ، لتىوأصحابها عن بكرة أبيهم وا نوا  القضيةمنهم يتمن   يرصار كثبحيث 
 يكرهــوا الفلســـطينيينالبـــاطن ، وفــي كضـــريبة كالمي ــة فــي الظـــاهر لنـــوا دعــم قضـــية فلســطينبطنــوا، فهــم يعي
 .يعملوا على تصفية قضيتهم المحق ة والعادلة بأبخ  األثمااو 

لســطيني الحزبــي، فقــد تخلمــت هــا تســتهدإ النســيج الفألن   عــن األولــى مرللــة الثانيــة، ال تقــل   طــورة  ال - 2
تها، وبجماهيرهــــا، كثيــــرة عــــن أبجــــديات التقاليــــد الحزبيــــة الوطنيــــة الر"يســــة، وأبرنهــــا التزامهــــا بفلســــطيني   ألــــزاب

  بعــس التنظيمــات إلــى )مــركات لزبيــة( مســاهمة، ووكــاالت لزبيــة، تتبــع فــي الحقيقــة مــالكي تها فتحــو  ضــي  وبق
فـي  فيها، وألالفـا   هذ  الشركات من غير الفلسطينيين، فُز م الفلسطينيوا في الخالفات العربية، وأصبحوا أطرافا  

 االقتتـا  واالنقسـاموالخو  في  الفلسطينية نيةالوط إلى إ عاإ الولدةوالمذهبية، مم ا أد    الصراعات الدينية
 .الدا لي والخارةي وبالتالي التفريأ بالقضية وما تنطوح علي  من مقد سات وطنية وقومية ودينية

وهـــي التحريـــر، والعـــودة، والقـــد ،  ولب هـــا أمـــا للقـــُة التفكيـــك الثالثـــة، فهـــي  ـــرب نـــواة هـــذ  القضـــية - 3
ورواتــب ة بقضــايا ةز"يــة، أبرنهــاه المو فــوا، واالســتيطاا، وتشــكيل الــونارات، واســتبدا  هــذ  الركــا"ز النضــالي  

ايا ا تفـت قضـو هذ  القضايا الفرعية أصـبحتي هـي القضـايا الر"يسـة و  الميا .و والكهرباء، والمواننات، المو فين، 
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يجـرح ذ  الصـفقة و من هـ .المعيشي ة الُمفَتعلة ضا"قةالتحت وطأة  وتفكيك المستعمرات، الحرية، ولأ العودة،
، و لــى كبيــر ســجن إلــى لــار  يــةالعرب األنظمــة  تحــو  تحصــار علــى الفلســطينيين، بــأا إللكــام للقــة ال اإلعــداد
 .أميركي -صهيوال األبدية لصال  السيد السخرة عوا على صك  يوق  و وا صاغرين، للفلسطينيين، لتى يخر   ُمطوب

 

 :خاتمة - 9

ا مـن القضـية راد مـن  اللهـا الـتخل  التـي ُيـ سصـفقة القـرا سلتمريـر  سالحـل اإلقليمـيسهاد"ة، ُيطبت  على نار  
بفسـاد   ، وتقديمها كقربـاا بـين يـدح اإلدارة األميركيـة الجديـدة بر"اسـة دونالـد ترامـب، المعـروإا  ي  الفلسطينية نها"

أطــراإ و قــرار  تعمــل علــى تســويق  سالحــلسمالمــ  و  .سإســرا"يلـ سالداعمــة لــ العنصــري ة هاتــ  السياســيةتوة  وتطر فــ  و 
د فـي مدينـة العقبـة ق ـةتمـاب الربـاعي الـذح عُ االضـ  مـع كشـف بـدأت تت  وهـي الرباعية العربية بقيـادة السـعودية، 

األردنية العام الما ي بمشاركة الر"ي  المصرح عبد الفتـا  السيسـي، والملـك األردنـي عبـد هللا الثـاني، ور"ـي  
الخارةيـة األميركـي األسـبأ ةـوا كيـرح، وبحضـور ولـي ولـي العهـد  الونراء اإلسرا"يلي بينامين نتنيـاهو، وونيـر

مــــب( الفلســــطينيين بــــين ار اإلســــرا"يليوا )ومعهــــم تر ي ــــيخوبنــــاء  علــــى هــــذا الحــــل   الســــعودح محمــــد بــــن ســــلماا.
ضت عنها اتفاقية أوسلو بعد انتفا ة الحجارة، والقبو  بتفاصيل سصفقة التي تمخ   سعملية السالمساالستمرار في 

المسـاند للفلسـطينيين،  الكافي غياب الظهير العربي واإلسالمي القراس التي تعني إنهاء لقضية فلسطين في  ل  
لتــى اآلا، ونكــب الفلســطينيين مــرة  وبــين  يــار المواةهــة العســكرية الســتكما  الــتال  فلســطين ونســف مــا تــم  

با  الفلســـطينيين كمهـــاةرين بحلـــو  عـــن أا دولـــة غربيـــة كبيـــرة )كنـــدا( تعتـــزم اســـتق تســـريبات   أ ـــر ، فـــي  ـــل  
مقبلـة  كبر   ( كجزء من سصفقة القراس، ما قد يعني أا المنطقة على مفير لرب2018منتصف العام المقبل )

السـتكما  عمليـة التطهيـر العرقـي وتعمل ألةل  ل  سإسرا"يلس إلنجان سالصفقة األمريكيةس، وهو الخيار الذح تفض  
 .1948عام  ييفي فلسطين المحتلة وطرد فلسطين

 لـد  العـرب والمسـلمين ة القـد تحطـيم قدسـي  من  ال  ترامب إلداث الصدمة،  الر"ي  األميركي رقر  لقد 
ا ما ولضـــارتهمـــالعربيـــة واإلســـالمية فـــي تاريخه تـــيندفعـــة والـــدة، فـــي مـــا يشـــب  إعـــالا لـــرب مـــاملة  ـــد األم

: همـا لشـعب الفلسـطيني وقضـيت ، دولتـاا، إ ـافة إلـى اهـذ   ة ترامـبأكبـر المتضـررين مـن  ط ـ. و امساتهومقد  
عتـرإ لـ  بهـا علـى اء الوصـاية المُ ت  ةـر  األردا ولبناا. فالحكم الهاممي في األردا يسـتمد قـدرا  كبيـرا  مـن مـرعي  

إعــالا ترامــب ســحب هــذ  لكــن متها الحــرم القدســي. األمــاكن اإلســالمية المقدســة فــي القــد  الشــريف، وفــي مقــد  
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 طــر أمــام فــي لالــة انعــدام اســتقرار دا لــي، و و الحكــم الهامــمي مكشــوفا  تمامــا ، وةعــل الورقــة مــن يــد األردا، 
 سات، ووصايت  عليها.دين ل  بالوالء، مقابل لماية المقد  ت  أمام العشا"ر األردنية التي تُ فقداا مرعي  

ي الطـا"في فـي د االسـتقرار الـديموغرافي والتـوانا السياسـلبناا، بدور ، يخشـى مخـاطر التـوطين التـي تهـد  و  
أ ا ـر يتعل ـ البلد، الذح يعاني أصال  من أنمات في هذا المجـا . و ذا مضـى ترامـب فـي قـرار ، وانتقـل إلـى قـرار  

  ثمة  طرا  لقيقيا  من انفجار األو اب في هذين البلدين. ، فيا  ليث هم الالةحينتوطين ب

 الذين لم يبخلوا يوما   المقاومين مةى مباب األهاا علبالر    مل قا"ما  اوح يبقى األمام هذا المشهد السودلكن أ
إسـماعيل  عداء هللا والـدين والـوطن. وفـي هـذا المجـا  يقـو ح ألالتصد  من أةل  بدما"هم وأروالهم في التضحية

مـعبنا والـد ال يقبـل  مـؤ را : سإا فـي مدينـة غـزة    مطـو    طـاب  فـي  هنية ر"ي  المكتب السياسي لحركة لمـا 
التجز"ة وصالب قضـية عادلـة ال تقبـل القسـمة وصـالب الحـأ الثابـت فـي فلسـطين التـي ال يمكـن التنـان  عـن 

بالحقوق الفلسـطينية الثابتـة وأا الشـعب الفلسـطيني لـم  أ اإ سلن نسم  أبدا بتمرير أح مشاريع تم   و  ترابهاس.
  ألح صـفقة وسنتصـد   ،اا بالتنـان  عـن لقوقـ  ومكتسـبات من ك ا    أح طرإ فلسطيني أو عربي أو كا"نيفو  

مشبوهة تنتقا من أح ميء من لقنا التاريخي في فلسطين باعتبارها صفقة فاملة لن تلزم الشعب الفلسطيني 
عتراَإ بالقد  عاصـمة ا في قرار الر"ي  دونالد ترامب االين يرو الفلسطيني وتابع: سإا اليوم وال في المستقبلس.

لية أكثر  طورة، وهي محاولـة ونقل السفارة إليها،  طوة   طيرة، لكنهم يعتبروا الخطوة التا س طفهاسو إلسرا"يل
 عليهم. سصفقة القرا سفر  

 ال أبـالا إا قلـتس: سلمـا سي  المكتـب السياسـي السـابأ لحركـة  الد مشـعل، ر"ـوفي السياق نفس  يقو   
ننـا فلعـل   ،ا"يلور الخطـوة األولـى إلنشـاء إسـر إذا كاا وعد بلف ن أ أا نجعلـ  الخطـوة األولـى  مـن وعـد ترامـب يمك 

ب التطبيع مع االلتال  اإلسـرا"يلي علـى لسـاب فلسـطين، وهنـاأ تهـم إا  صفقة القرا تشر   اإ: سوأ ،سإلنها"ها
ة الموقـف األميركـي ومطالبـ بـرفس ا  وا ـح ا  عربيـة كبـر  وعليهـا أا تعلـن موقفـ كبر  ملقاة على دو  وعواصـم

ــوأ. سخــاذ  طــوات سياســية واقتصــادية ودبلوماســيةات  مــع  بــالتراةعترامــب  لفلســطين والــدو   ا  د أا  هنــاأ اســتهدافك 
 نحن من نستطيع فر  إرادتنـا علـى المجتمـع الـدولي.س: ا  ، مضيفسالنزوات األميركيةسو سإسرا"يلسالعربية لصال  
ـــهنـــاأ، فـــي الـــذهن، إمكـــانيتين اثنتـــي مـــن دولـــة، فـــيا   فـــيا كـــاا ال بـــد   ا دولـــة  مستســـلمة يريـــد ا أا تكـــو ن لهـــا: إم 
 .س، وال تساوم علي ميء ممكن، أو دولة  تريد الحأ  كامال   أصحابها أح

ــــة س ــــة أهــــل فلســــطين. إنهــــا دولــــة مســــت، تابعــــة لدول ــــة أصــــحابها ال دول فأمــــا الدولــــة المستســــلمة فينهــــا دول
تسـتطيع تطبيـأ مـعار س ـذ وطالـبس، علـى االغتصاب الصهيوني ول مبريالية األمريكيـة، ال مسـتقبل لهـا، ولـن 
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لأللـرار.  رلبـا   للعبيـد ال فضـاء   عالت . وهـي، إا أفرلـت بعـس الفلسـطينيين بجـوان سـفر، فسـوإ تكـوا قفصـا  
نهـا مـن بسـأ هيمنتهـا  أا   ننسى أبـدا   ويجب أال   كـل مـا تريـد  اإلمبرياليـة األمريكيـة هـو اسـتقرار فـي المنطقـة ُيمك  

أا تكوا لبنة فـي صـر  الولـدة العربيـة، بلن تسم  لمثل هذ  الدولة هي . و واالستراتيجية السياسية واالقتصادية
 لمنــع قيامهــا. إنهــا دولــة ير ــى المســؤولوا فيهــا برقعــة   فــي األســا  التــي أقيمــت دولــة االغتصــاب الصــهيوني

 قــاتال   ويفا  أو تســ ســوا بهــا التنــان  عــن األر  وعــن لــأ العــودة، ســواء علنــا  ن أر  فلســطين، ويكر  قة مــ ــي  
ف وثمــانين فلســطيني الــذح اســتهلك، علــى مــد  نيــللمســألة. كــل ذلــك باســم الحكمــة والواقعيــة. إنهــا وأد للكفــا  ال

وا بأنفســهم علــى مــذب  مثــل هــذ  النهايــة. وهــي، إلــى ذلــك، إ األبطــا  الــذين لــم يكونــوا ليضــح  عامــا، أروا  اال
ــ ــإ ــافة عددي  ــة يجــب رفضــها، بــل تجــب و  ،عربــيب بهــا لــدو  النظــام القطــرح الة غيــر مرل   ا مثــل هــذ  الدول

 .سمحاربتها

غيــر  فينهــا تلــك التــي تعمــل علــى انتــزاب الحــأ  كــامال   بحســب رأح الســيد مشــعل ، ،هاوأمــا الدولــة التــي نريــد
. ومـن أةـل تحقيـأ هـذا الهـدإ منقوص في كامل تراب الوطن، وتعمل على عودة أهل  الذين أ رةوا منـ  قسـرا  

لســـلطة الفلســـطينية إلـــى توليـــد الصـــف الفلســـطيني وتحقيـــأ المصـــالحة الوطنيـــة والســـير فـــي يجـــب أا تســـعى ا
ورفس أح تنان  عن أح لأ من لقوق الشعب  سصفقة القرا سى أمريكي المسم  -مواةهة هذا المخطأ الصهيو

هــذ   دارة السياســية الفلســطينية مــن أةــل تمريــر  مــن أح دولــة علــى اإلمــارَ الفلســطيني وفضــ  الضــغوط التــي تُ 
مني وتمكين انتفا ة القـد  والمقاومـة فـي الضـفة الغربيـة بعيـدا  األإلى إيقاإ التنسيأ  الصفقة الخبيثة، إ افة  

ح لاللتال ، ألا المفاو ات مع االلتال  أثبتت فشلها فـال   في التصد  عن الماللقة لتى تقوم بدورها المقد  
أح صـفقة مشـبوهة فالقـد  كـل  نـ  لـن تمـر  أمـن يسـاند  ة لتـى يعلـم االلـتال  و بد من االنتفا ة ودعم المقاوم

 شــاب أنهــا العاصــمة المقترلــة وفــأ صــفقة القــرا القــد  عاصــمة لدولــة فلســطين وليســت مدينــة أبــو ديــ  كمــا يُ 
 .الدنيحة

 


