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صفقة القرن األمريكية :مالمح وتحديات
مقدمة
في عام  1987نشر رجل األعمال األميركي دونالد ترامب والذي أصبح فيما بعد الرئيس

الخامس واألربعين لمواليات المتحدة األميركية ،كتابو "فن الصفقة" ( Trump: The Art of the

 )Dealبالتعاون مع الصحافي توني شوارتز ،مستعرضا بين صفحاتو أفكاره وفمسفتو في إدارة
أعمالو وعقد صفقاتو الضخمة التي جعمتو واحدا من أكبر رجال األعمال واألثرياء في الواليات

المتحدة والعالم ،حصل الكتاب عمى المركز األول واألكثر مبيعا في قائمة نيويورك تايمز ألكثر
الكتب مبيعا في عام صدوره ،وظير لعدة أعوام ضمن قوائم الكتب األكثر مبيعا ،ويعتبر ترامب
ىذا الكتاب "واحدا من أعظم إنجازاتو" كما يعتبره "كتابو المفضل الثاني بعد الكتاب المقدس".

وعقب نجاح ترامب في الوصول إلى رئاسة أميركا في  20يناير/كانون الثاني 2017م ،بدأ

الحديث في األوساط السياسية والبحثية عن إرىاصات ومؤشرات استنساخ تجربة ترامب وطريقتو
في إدارة أعمالو التجارية واالقتصادية ونقميا إلى عالم السياسة ،ففي الوقت الذي تبدو فيو طريقة
إدارة ترامب لمسياسة األميركية من منظور الصفقة واضحة عبر اختياره لعدد من مسؤولي إدارتو

من ذوي الخمفيات في عالم االقتصاد وادارة األعمال برزت مؤشرات عمى قرب طرح ترامب
صفقة القرن التي تحدث عنيا أكثر من مرة ،فقد ذكرت صحيفة نيويورك تايمز في تقرير ليا أن

فريق ترامب الرئاسي المعني بعممية السالم يعكف عمى صياغة مسودة خطة سالم جديدة

لعرضيا عمى الطرفين الفمسطيني واإلسرائيمي فيما بات يعرف بصفقة القرن بداية العام القادم،

األمر الذي آثار طرح عدة تساؤالت حول مفيوم صفقة القرن؟ والمالمح العامة ىذه الصفقة
وعناصرىا األساسية؟ وتحدياتيا الفمسطينية واإلسرائيمية واإلقميمية؟

أوالً :مفهوم صفقة القرن
عقب فوزه باالنتخابات الرئاسية األمريكي أكد الرئيس دونالد ترامب أنو يود أن تنجح إدارتو في

التوصل إلى اتفاق سالم في الشرق األوسط .وأضاف في مقابمة أجرتيا معو صحيفة نيويورك

تايمز "أحب أن أكون الشخص الذي يحقق السالم بين إسرائيل والفمسطينيين ،سيكون ىذا إنجا از

عظيما" ،صفقة القرن كما يراىا الرئيس األمريكي دونالد ترامب ،ىي نجاحو في حل القضية

الفمسطينية ،األشد تعقيدا التي مر عمييا أكثر من  70عاما ،ولذا فيي قضية القرن ،وأي صفقة
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ليا حسابات خاصة ،عبر تقديم تنازالت بيدف الوصول لحمول وسط ،وصوال لتوافق الطرفين
الفمسطيني واإلسرائيمي ،تحت رعاية األطراف العربية المؤثرة والنافذ(.)1

مفيوم صفقة القرن حسب ما يؤكد محممون أنيا صفقة تسوية سياسية لم تعرف بعد مالمحيا

الكاممة بعد ،وان كان مراقبون يتحدثون عن أنيا تشمل إسرائيل والسمطة الفمسطينية واألردن
ومصر ،إذ أعمن عضو حزب الميكود أيوب ق ار أنو أثار مع نتنياىو مقترح دولة فمسطينية في

سيناء وفق "خطة السيسي" لمسالم الشامل مع دول "االئتالف السني" حسب وصفو في

فبراير/شباط 2017؛ الفتا إلى أن نتنياىو سيعرض المقترح عمى الرئيس األميركي دونالد
ترامب(.)2

صفقة القرن تعني حل الصراع العربي اإلسرائيمي الذي استمر قرن من الزمن ،وبالتالي ىذه

الصفقة إن حدثت سوف تكون بمثابة إعالن عن انتياء الصراع العربي اإلسرائيمي عبر إيجاد حل
ما لمقضية الفمسطينية يييئ الظروف السياسية واإلعالمية لإلعالن عن التحالف السري بين

العرب واسرائيل لمواجية التمدد اإليراني من جية والجماعات المسمحة من جية أخرى.
ثانياً :عناصر ومالمح صفقة القرن األمريكية

ليس ىناك تصور واضح لما سوف تكون عميو صفقة القرن األمريكية المزمع طرحيا عمى
األطراف ،بسبب تعارض التسريبات الصحفية التي تتحدث عن الموضوع ،لكن الثابت الوحيد في

الصفقة أنيا لن ت ارعي الحقوق الوطنية الفمسطينية ولن تراعي أسس عممية السالم وق اررات
الشرعية الدولية التي قامت عمى أساسيا عممية السالم ولن تراعي أيضا التجارب األمريكية

الفاشمة في الممف الفمسطيني.

ير ليا أعده رئيس مراسمي البيت
وفي ىذا السياق نشرت صحيفة نيويورك تايمز األمريكية تقر ا

األبيض ،الصحفي بيتر بيكر تحت عنوان "فريق ترامب يبدأ صياغة خطة السالم في الشرق
األوسط" ،قالت فيو الصحيفة أن "الرئيس ترامب بدأ مع مستشاريو في وضع خطة جديدة إلنياء

الصراع المستمر منذ عقود بين إسرائيل والفمسطينيين ،وتيدف الخطة إلى تجاوز األطروحات
القديمة من قبل الحكومات األمريكية السابقة بغرض تحقيق ما أسماىا الرئيس ترامب بـ "صفقة

القرن" ،وأوضحت الصحيفة أن "عممية السالم في المنطقة ،متشعبة ومرتبطة بمحيطيا اإلقميمي
وتطوراتو كما ظير في األيام األخيرة من خالل التوتر الحاصل بين كل من السعودية و حزب

 1دراسة بعنوان( :صفقة القرن ) مشروع “ترامب” لحل القضٌة الفلسطٌنٌة بضمانات أمرٌكٌة ،مركز الدراسات
اإلقلٌمً(،فلسطٌن) بتارٌخ  ،2017/5/11على الرابط التالًhttps://goo.gl/CNQbQe :
2

الرشٌدي ،إسامة" ،فن الصفقة" ...خالصة أفكار ترامب فً "البزنس الرئاسً" ،جرٌدة العربً الجدٌد ،بتارٌخ 2017/9/22م ،على
الرابط التالًhttps://goo.gl/gTQ8dg :
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هللا المدعوم من إيران في لبنان" ،إلى جانب شعور إسرائيل بالقمق إزاء حزب هللا وكذلك الجيود

التي تبذليا إيران إلقامة ممر أرضي في جنوب سوريا ،وفي حال اندلعت حرب مع حزب هللا،
فإنيا ستفشل أي جيود في ىذا اإلطار(.)3

وأوضحت الصحيفة أن فريق ترامب المعني القضية الفمسطينية جمع "وثائق أولية" تبحث

مواضيع مختمفة عمى ارتباط بالنزاع الفمسطيني اإلسرائيمي ،ونقمت عن مسؤولين قوليم ،إنيم
يتوقعون أن تتطرق لنقاط الخالف القائمة كوضع القدس والمستوطنات بالضفة الغربية ،لكن

"جايسون غرينبالت" ،مبعوث ترامب لمسالم بالشرق األوسط وكبير مفاوضيو قال ،إن واشنطن ال
تنوي فرض خطتيا عمى األطراف المعنية ،وال وضع "جدول زمني مصطنع" ،مضيفا" :ىدفنا ىو

تسييل ،وليس إمالء ،اتفاق سالم دائم لتحسين ظروف عيش اإلسرائيميين والفمسطينيين والوضع

األمني بالمنطقة" ،عمى حد تعبيره .ونقمت نيويورك تايمز عن مسؤولين تأكيدىم ،أن الجيود

لتحقيق المبادرة لن تتبمور قبل بداية العام القادم(.)4

وبحسب مراقبين كانت جولة كوشنر األخيرة لممنطقة لمترويج لمخروج من االتفاق النووي مع إيران

إلى الدول التي ترغب بيذه الخطوة في مقابل تحصيل موافقتيا وممارسة ضغوطيا عمى الجانب
الفمسطيني لمقبول بمفاوضات تنتيي بصيغة تسوية ترضى بيا إسرائيل ،صيغة تكون ترجمة

لشعار الحل الذي "يتوافق عميو الطرفان" ،وتطرحو اإلدارة األميركية لتنفض يدىا من حل
الدولتين ،الذي تدعي اإلدارة بأنو ينطوي عمى "انحياز" ،فتحت ىذا الغطاء يجري العمل لتمرير
ما ُيسمى بالحل اإلقميمي ،فالرئيس ترامب الذي يعتمد منطق "الصفقة" في السعي لحل الصراع
الفمسطيني اإلسرائيمي ،يعمل عمى ما يبدو لتوظيف خروجو من االتفاق النووي مع إيران ،لتوظيفو
كحافز مزدوج :من جية لحمل رئيس الوزراء اإلسرائيمي بنيامين نتنياىو عمى العودة إلى طاولة

المفاوضات ،ومن جية ثانية لحمل العواصم النافذة في المنطقة عمى مساندتو إلنجاز ما يسميو
"الحل األخير" ،الذي يقول إنو ال يقوى عمى تحقيقو أحد غيره(.)5

وفي ىذا اإلطار تحرص اإلدارة األميركية عمى إشاعة نوع من التفاؤل من خالل الحديث عن
"التزام الرئيس ترامب بتحقيق سالم دائم" ،وعن أن "ىذه الميمة تندرج في قائمة أولوياتو" ،كما
تحرص عمى الترويج لمقولة إن "القيادات الشابة في المنطقة ،لدييا الطاقة والرغبة في تحدي
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أبو العال ،عطٌة ،تقرٌر صحفً بعنوان" :نٌوٌورك تاٌمز" تكشف خطة ترامب إلتمام صفقة القرن ،موقع عربً  ،21بتارٌخ
2017/11/12م ،على الرابط التالًhttps://goo.gl/5X55tR :
4
تقرٌر صحفً :نٌوٌورك تاٌمز :خطة ترامب تتجاوز كل مبادرات السالم السابقة للشرق األوسط ،موقع قناة روسٌا الٌوم ،بتارٌخ
2017/11/12م ،على الرابط التالًhttps://goo.gl/MyM5z3 :
5
شلهوب ،فكتور ،أهداف تحركات كوشنر وهٌلً :نسف االتفاق النووي وإطاحة "حل الدولتٌن"؟ ،جرٌدة العربً الجدٌد ،بتارٌخ
2017/9/28م ،على الرابط التالًhttps://goo.gl/brcdHr :

3

المخاطر وأخذ الق اررات الكبيرة وان لقاء العزم الرئاسي مع اإلرادة اإلقميمية ،قادر عمى ترجمة
اإلنجاز الموعود" ،ليبدو األمر وكأنو عبارة عن عممية حقن موجية إلى عواصم معينة يبدو أن
قابميتيا مفتوحة ىي األخرى لممضي بعممية يصورىا الرئيس ترامب بحجم تحول تاريخي ،لكن

االعتقاد السائد بأن مثل ىذا التصور أبعد ما يكون عن الواقع ،ال لسبب سوى ألن نتنياىو عازم
عمى تفجير أي محاولة تفاوضية ليا حظ في االنتقال إلى حيز التنفيذ(.)6

وترتكز الصفقة عمى منطق تسوية مرحمية أو "تسوية تيدئة" كما أسمتيا المصادر الصحفية ،أي

ليس حال لمصراع ،وانما تسوية "انتقالية" (أوسمو )3عبر قيام دولة فمسطينية بدون حدود واضحة
أو حدود مؤقتو ،التي قد تفضي يوما إلى اعتبارىا تسوية دائمة مع مرور السنوات ،فقد زار الموفد
األمريكي المكمف بإعداد الصفقة عددا من العواصم العربية ،ليطمعيا عمى ما يحممو في جعبتو،

ومن ثم تستعد لفرضيا في الساحة الفمسطينية ،وتشمل الخطة االمريكية حل شامل اقميمي وليس

حل صراع فمسطيني "إسرائيمي" يأتي عمى طاولة المفاوضات من أجل التطبيع مع "إسرائيل" من
جميع الدول العربية والحل االقميمي يكون مختمف تماما عن كل الخطط التي طرحت في السابق
والتي طرحيا جون كيري وكمنتون وجورج بوش االب واالبن(.)7

وتيدف الخطة األمريكية لمتحرك في الممف الفمسطيني من خالل دعم إجراءات اقتصادية "جزئية"

لتحسين الوضع االقتصادي في مناطق السمطة الوطنية الفمسطينية ،كحافز تشجع السمطة
الفمسطينية من خاللو لمعودة إلى طاولة التفاوض دون شرطي المرجعية ووقف االستيطان ،وبذلك

يصبح السالم االقتصادي ،بديال عن السالم السياسي ،القائم عمى أساس حل الدولتين واقامة

دولة فمسطين ،وتتضمن ىذه الخطة التي طرحت سابقا خالل لقاءات بين نتنياىو ومسؤولين في
إدارة الرئيس األمريكي السابق باراك أوباما ضخ أربعة مميارات دوالر من االستثمارات في
األراضي المحتمة ،من شأنيا أن تزيد الناتج المحمي الفمسطيني ،بنسبة  %50خالل ثالث
سنوات ،وتخفيض نسبة البطالة إلى الثمثين ،وتزيد متوسط الرواتب بنسبة  ،%20مع السماح

لمسمطة باستغالل الفوسفات في البحر الميت ،واعطاء السمطة الحق في تطوير حقول الغاز قبالة
شواطئ غزة(.)8

ومن جانب أخر عممت صحيفة األخبار المبنانية من مصادر فمسطينية أن صورة التسوية المقبمة

لن تكون في إطار حل الدولتين ،إنما دولة واحدة مشتركة مع اإلسرائيميين ،وأضافت الصحيفة،
6

شلهوب ،فكتور ،أهداف تحركات كوشنر وهٌلً :نسف االتفاق النووي وإطاحة "حل الدولتٌن"؟ ،جرٌدة العربً الجدٌد ،بتارٌخ
2017/9/28م ،على الرابط التالًhttps://goo.gl/brcdHr :
7
تقرٌر صحفً ،بعنوان :القناة "اإلسرائٌلٌة" الثانٌة تكشف مالمح "صفقة القرن" ،وكالة فلسطٌن الٌوم اإلخبارٌة ،بتارٌخ
2017/10/22م ،على الرابط التالًhttps://goo.gl/cBFcFf :

 8الصفدي ،نادر ،تفاصٌل خطة ترامب لتفكٌك القضٌة الفلسطٌنٌة ،نون بوست ،بتارٌخ  ،2017/4/13على الرابط:
https://goo.gl/hte3Xh
4

أن الدولة الواحدة لن يعمن عنيا أنيا دولة ييودية إنما ستكون "دولة ديموقراطية" ،وأوضحت أن
األميركيين بعد تخمييم عن دعم "حل الدولتين" ،يتجيون إلى ىذا الحل ،وأضافت الصحيفة أن
ىذه "الدولة الديموقراطية" المشتركة التي ستحكم فييا السمطة المناطق المعطاة ليا وفق اتفاق

أوسمو ضمن حكم ذاتي ،لن يمكنيا السماح بعودة الالجئين الفمسطينيين إلييا(.)9

ال يرتكز أسس الحل في إطار الصفقة األمريكية عمى أساس حل الدولتين القائم عمى المبادرة
السعودية لمسالم منذ عام  2002القاضية بإقامة دولة فمسطينية إلى جانب إسرائيل عمى حدود

الرابع من يوينو -حزيران  ،1967مقابل تطبيع كامل من قبل العرب لمعالقات مع إسرائيل ،الن
خطوط  1967ىي خطوط وقف إطالق النار ،وليست منطقية من الناحية الجغرافية
والجيوسياسية من وجية النظر اإلسرائيمية ،ىذه الخطوط ليست مناسبة كأساس ألية مفاوضات

وجزر ،ليس
ا
سياسية ،تجربة الحياة المشتركة بين الييود والعرب في أرض إسرائيل شيدت مدا
ىناك طريقة لمفصل بين عرب إسرائيل والييود ،وبين مميوني عربي في الضفة الغربية و430

ألف ييودي (في مستوطنات الضفة) ،يتمتع الفمسطينيون في المنطقة  Aبحكم ذاتي كامل
الصالحيات ،حل الثالث دول ىو نافذة فرص إلنياء الصراع ،مفاتيح الحل -من وجية النظر

اإلسرائيمية -في أيدي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والممك األردني عبد هللا ،مقابل

الموافقة عمى حصول الرئيس والممك عمى سريان جديد لمعاىدات السالم مع إسرائيل ودعم مادي
من قبل كل الدول المناصرة لمسالم ،بالشكل الذي ال يمكنيما رفضو(.)10

من جانب آخر ذكر مسؤولون كبار في حركة فتح أن "جاريد كوشنر" الوسيط األمريكي لعممية

السالم طمب من الممك السعودي إقناع الرئيس محمود عباس بعدم معارضة الخطة األمريكية
الجديدة والموافقة عمى تجديد المفاوضات مع إسرائيل في إطار مؤتمر إقميمي ،وفي ذات الوقت
أكدت مصادر في رام هللا أن ضغوطا شديدة مورست عمى الرئيس عباس وتم تيديده بوقف
المساعدات المالية لمسمطة الفمسطينية ودعم منافسو السياسي دمحم دحالن ،ووفقا لكبار المسؤولين

في السمطة فإن الخطة األمريكية الجديدة التي قدميا "جاريد كوشنر" إلى الممك سممان وعرضيا
عمى محمود عباس ،تتضمن العناصر التالية (:)11
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.1المفاوضات المباشرة بين إسرائيل والفمسطينيين تحت مظمة إقميمية ،ومحادثات متزامنة تعقد

من أجل التطبيع الكامل بين إسرائيل والدول العربية.

منتشر عمى طول وادي
ا
.2التقدم التدريجي نحو حل الدولتين ،بحيث يبقى جيش االحتالل
األردن ،وسيتم تأجيل المفاوضات حول مستقبل القدس إلى وقت الحق.
 .3ستسمم إسرائيل مناطق إضافية إلى الفمسطينيين في الضفة الغربية من المنطقة المصنفة "."c
 .4ستحصل السمطة الفمسطينية عمى مساعدات مالية سخية من االدارة االمريكية.
يبد أن مالمح الخطة األمريكية التي أصبحت تعرف بصفقة القرن ،لن تتجاوز كونيا أوسمو 3أو

حكم ذاتي واسع الصالحيات يفضي لدولة فمسطينية بدون حدود أو ذات حدود مؤقتو ،ىذه الدولة
أصبحت حاجة أمريكية واسرائيمية وعربية لرفع الحرج عن العرب في اإلعالن الرسمي عن
عالقاتيم وتحالفيم مع إسرائيل في مواجية التمدد اإليراني في المنطقة الذي أصبح يستخدم

كزريعة لإلسراع في تحالف عربي إسرائيمي لمواجية إيران.
ثالثاً :تحديات صفقة القرن
تواجيو صفقة القرن األمريكية المزمع طرحيا عمى األطراف خالل الفترة المقبمة مجموعة من
التحديات الكبيرة ،فرغم أن الواليات المتحدة األمريكية قوة عظمي ولكن التجارب الماضية

لواشنطن في الممف الفمسطيني كميا بآت بالفشل ،حتي أن اتفاق أوسمو لم يأتي عن طريق
الوساطة األمريكية رغم أمريكا تبنت االتفاق عبر توقيعو في حديقة البيت األبيض عام 1993م،

وبالتالي أمام العرض األمريكي كثير من التحديات اإلقميمية واإلسرائيمية والفمسطينية ،التي يمكن
تفصيميا عمى النحو التالي:

التحديات اإلقليمية
عاشت منطقة الشرق األوسط تحوالت دراماتيكية مؤثرة عمى الصعيدين الدولي واإلقميمي،
وأضحت بمثابة نقطة جذب استراتيجية لمصراعات والتنافرات الدولية ،فالصراع الدولي بين الشرق
والغرب وضع ثقمو فييا حيث التصادم األميركي  -الروسي ،الذي يمثل صراع أقطاب كالسيكيا

عمى صعيد سمم اليرمية الدولية ،ومن جية أخرى ىناك صراع قوى إقميمية مندفعة تطمح الى

الريادة والقيادة عمى حساب القوى اإلقميمية األخرى ،إضافة الى تحوالت داخمية شابت المشيد
اإلقميمي من خالل التغيرات االستراتيجية التي عصفت بالدول الشرق أوسطية نتيجة انحالالت

6

داخمية وارىاصات خارجية محيطة بيا ،ويمكن إجمال أىم التغيرات الكبرى التي عصفت بالشرق
األوسط عمى الشكل اآلتي(:)12

 اشتعال الحروب والصراعات الدولية نتيجة التغيرات الديناميكية في الييكمية الدولية التي شكمتعمى إثرىا اندفاعا لمقطبين الدوليين ،روسيا والواليات المتحدة ،نحو المواجية غير المباشرة في

المنطقة.

 -دخول المنطقة في دائرة حروب الوكالة ،فحصيمة انييار منظومة التوازن اإلقميمي الذي دفع

بعض القوى اإلقميمية الى ممارسة دور جيواستراتيجي كبير عمى حساب العمق االستراتيجي

لبعض القوى اإلقميمية ،والذي أثر في شكل سمبي في معادلة األمن اإلقميمية.

 تصدع أسس الدولة الوطنية ،فقد عمد الصراع اإلقميمي بين القوى اإلقميمية المتناحرة إلىتفكيك أواصر التالحم االجتماعي بين مكونات الدولة الوطنية في المنطقة ،حيث اتسع الشرخ

المجتمعي بين المكونات ،وأضحت اليوية الوطنية من الماضي نتيجة صعود اليوية اإلثنية
الطائفية عمى اليوية الوطنية لمدولة.

 انييار الحدود والتقسيمات اإلدارية لبعض الدول ،فقد أدى الصراع الدولي واإلقميمي فيالمنطقة الى فقدان السيطرة عمى بعض المناطق المحمية ،والى إنشاء كانتونات ودويالت داخل

الدولة الواحدة ،فالعراق يعاني من ىذه المشكمة ،فضال عن سورية واليمن وليبيا وتركيا ،إضافة
الى بعض الدول المرشحة ليذا الوضع.

 انييار األمن الداخمي لبعض دول المنطقة ،فاألمن يشكل ركيزة من ركائز استقرار الدولوقوتيا الخارجية ،وتعاني بمدان الشرق األوسط انكسارات أمنية كبيرة نتيجة اختراقات أجيزة

االستخبارات الخارجية التي جعمتيا ألعوبة لمقوى الدولية التي تعتمد عمى ضرب منظومة األمن

الداخمي بتفجيرات أو اغتياالت.

 -المضاربات النفطية والصراع عمى إمدادات الطاقة ،فمعظم بمدان الشرق األوسط تعاني أزمات

اقتصادية نتيجة ارتباط اقتصادياتيا في صورة مباشرة بالنفط والغاز.

 سرعة التحوالت االستراتيجية في المنطقة ،فأخطر ما تمر بو المنطقة ىو سرعة التحوالت فيالمواقفة والتحالفات ،فالسياسة اإلقميمية والدولية في المنطقة ال تمر اليوم بمرحمة االستقرار
12

زٌاد ،علً ،التحوالت الكبرى فً الشرق األوسط ،جرٌدة الحٌاة اللندنٌة ،بتارٌخ  ،2017/1/20على الرابط التالً:
https://goo.gl/zAZ95m
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واالستمرار ،وانما تتخذ أشكاال ومنعرجات مختمفة ،فصديق اليوم ىو عدو الغد ،ومثل عمى ذلك

العالقات التركية  -الغربية والعالقات التركية  -الروسية.

سرعة التحوالت التي تشيدىا منطقة الشرق األوسط ،وتصدع أركان الدولة الوطنية ،وتراجع قدرة
ىذه الدول عمى ضبط المنظومة األمنية ،وانتشار الجماعات المسمحة ،واستخدام الشعارات الدينية

في الصراع المحمي واإلقميمي لن يساعد الواليات المتحدة األمريكية عمى تمرير صفقة القرن،

ألن المنطقة تمر بمجموعة من التحوالت االستراتيجية سواء في عالقة الدول العربية فيما بينيا أو
في عالقة الدول العربية بالفواعل اإلقميمية المؤثرة مثل تركيا وايران واسرائيل ،ففي ظل بروز
تقارب عربي إسرائيمي ىناك صراع خميجي عربي إيراني مع توتر في العالقة مع تركيا بسبب

الموقف من األزمة الخميجية ،ىذه التحوالت وتصاعد حدة الصراع اإلقميمي لن يساىم في تمرير
الصفقة األمريكية بسيولة ،خاصة أن القضية الفمسطينية أحد القضايا المحورية في المنطقة.

التحدي اإلسرائيلي
تواجو صفقة القرن األمريكية تحديات تتعمق بعدم رغبة حكومة اليمين اإلسرائيمي تقديم أي

تنازالت في سبيل الوصول لحل ينيي الصراع العربي اإلسرائيمي خاصة أنيا ال تري أي مبرر

لتقديم أي تنازالت عمى الصعيد الفمسطيني بعد التقارب اإلسرائيمي الخميجي ،فيي تري أن ثمرة

السالم قد حصمت عمييا بدون تقديم أي تنازالت.

لكن ترامب يرى أن السالم بين الفمسطينيين واإلسرائيميين أمر ممكن؛ في مقابل يرى مراقبون أن

المبادرة قد تواجو عوائق خطيرة ،منيا قديمة وجديدة ،عمى الصعيدين الفمسطيني اإلسرائيمي
واإلقميمي عمى حد سواء ،وفي ىذا الصدد ،قالت صحيفة نيوارك تايمز" ،ال نتنياىو وال عباس

في موقف جيد من أجل التفاوض" ،فاألول تواجيو تحقيقات الفساد وضغوط من اليمين ضمن
تحالفو الضيق من أجل عدم تقديم أي تنازالت ،فيما يواجو الثاني معارضة داخمية شديدة أيضا،
ولفتت "نيويورك تايمز" إلى أن ما يظل مييمنا ىو حالة عدم اليقين ،السيما في صفوف من

أمضوا أعواما طويمة يكافحون من أجل التغمب عمى التحديات نفسيا وبواسطة سمسمة األدوات
نفسيا ،وىنا يرى دنيس روس" ،إذا قمت ببساطة باستئناف المحادثات بدون أن يرافق ذلك أي

شيء ،ال أحد سيأخذ ما تقوم بو عمى محمل الجد" .وأضاف" :سيقول األشخاص لقد شاىدنا ىذا

الفيمم في السابق(.)13
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وكشفت القناة الثانية من التمفزيون "اإلسرائيمي" عن الخطة التي يزعم الرئيس األمريكي دونالد

ترامب طرحيا بصفتيا "صفقة القرن" والتي تتناول حل الصراع العربي "اإلسرائيمي" عمى قاعدة أن

الواليات المتحدة تريد إعادة ترتيب إقميمي شامل وليست صفقة بين "إسرائيل" والفمسطينيين ،وأن
االقتراح مفتوح لممفاوضات ،وقالت القناة أن طاقم عمل ترامب أعد بعد أشير الخطة بعد أن

جمس مع مسؤولين أمريكيين واسرائيميين ،وأكدت القناة أن إسرائيل قمقة من الطرح األمريكي ،فقد

قال نتنياىو لوزرائو "صعب أن أقول لمرئيس ترامب "ال" اآلن وىناك فعال جدية يصف بعض
المسؤولين "اإلسرائيميين" ترامب بأنو سريع وحاد ولكنيم ال يريدون أن يحددون اآلن وقت

لممفاوضات(.)14

كما أن من يحكم "إسرائيل" اليوم ىي الحكومة الـ  34في تاريخيا ،وىي حكومة متطرفة تتكون

من أحزاب دينية متشددة من أقصى اليمين كـ"إسرائيل بيتنا" و"شاس" ،و"البيت الييودي"،
و"ييودية التوراة" ،فضال عن حزب الميكود الذي يتزعمو رئيس الحكومة بنيامين نتنياىو ،تناصب

ىذه الحكومة العداء لفكرة إقامة دولة فمسطينية ،حتى مجرد الفكرة ،وتصر في ذات الوقت عمى

"ييودية" إسرائيل ،ودائما ما تحذر من "الخطر الديموغرافي" الذي يشكمو فمسطينو  48أو من
يسمون بعرب الداخل عمى ىوية الكيان اإلسرائيمي(.)15

ال شك أن وجود حكومة يمينية في إسرائيل تتكون من أحزاب قومية متطرفة ال تؤمن بالعممية

السميمة وال تعترف بالحقوق الفمسطينية يشكل تحدي كبير أمام واشنطن في طريق تمرير صفقة
القرن ،خاصة نتنياىو يواجو قضايا تتعمق بالفساد وأي تقدم في العممية السممية يمكن أن يؤدي
النييار الحكومة اإلسرائيمية ،نييك عن عدم رغبة نتنياىو نفسو في السير عممية السالم.
التحدي الفلسطيني
التحدي الفمسطيني ال يقل أىمية عن التحديات األخرى التي تقف أمام تمرير الخطة األمريكية
لتصفية القضية الفمسطينية العتبارات كثيرة ،منيا التمسك الفمسطيني بالحد األدنى من الحقوق

14
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الفمسطينية في دولة عمى حدود 1967م ،واستمرار االنقسام الفمسطيني وجود فصائل وقوى
رافضة لمحمول السياسية.
وفي ىذا السياق طمب الرئيس ترامب من العاىل السعودي الممك سممان اقناع الرئيس

الفمسطيني بقبول مبادئ خطة سياسية جديدة لحل النزاع ،وتريد اإلدارة األميركية اتمام الصفقة
قبل أن ينيي الرئيس عباس حياتو السياسية ،بينما أكد الرئيس عباس في خطاب مسجل بث
خالل ذكرى ياسر عرفات ،أن السمطة الفمسطينية تعمل مع اإلدارة األمريكية واألطراف الدولية
عمى حل سياسي لمنزاع ،حل قائم عمى أساس حل الدولتين ،وأن ىناك جيود ترمي إلى الحصول
عمى العضوية الكاممة لدولة فمسطين في األمم المتحدة ،جاءت تصريحات الرئيس عباس بعد

زيارتو لممممكة العربية السعودية بشكل غير متوقع حيث التقى بالممك سممان ،ونشرت عدة وسائل
إعالمية في الشرق األوسط شائعات ومعمومات تفيد بأن الممك السعودي قد ضغط عمى الرئيس
عباس لقبول مبادئ صفقة القرن التي أعدىا الرئيس ترامب أو االستقالة من منصبو (.)16

الموقف الفمسطيني الرسمي من المساعي األمريكية واضح ومعمن عبر عنو الرئيس محمود
عباس في كل المناسبات والمحافل الدولية ،وىو موقف متمسك بالثوابت الوطنية والحقوق
األصيمة لمشعب الفمسطيني ،وال يمكن باي حال من األحوال التراجع عنو تحت تأثير أي ضغط
إقميمي أو دولي ،ىذا الموقف يطالب اإلدارة األمريكي بأن تتأسس مبادرتيا المسماة بـ "صفقة
القرن" عمى مبدأ حل الدولتين ،عبر إقامة دولة فمسطينية كاممة السيادة عمى األرض الفمسطينية
المحتمة عام  .)17(1967خالصة الموقف الفمسطيني أنو يرفض الحمول الجزئية ،ويصر عمى
تطبيق حل الدولتين ،وااللتزام بأسس عممية السالم ،عبر التأكيد عمى الثوابت الوطنية في دولة
فمسطينية كاممة السيادة عمى حدود  ،1967ورفض الدولة المؤقتة ودولة غزة والدولة بال حدود،
والحكم ذاتي واسع الصالحيات ،مما يشكل تحدي كبير أمام تمرير صفقة القرن األمريكية.
وفي ضوء ما تقدم يمكن استخالص النتائج التالية:
 الطرح األمريكي في إطار صفقة القرن لن يراعي الحد األدنى من الحقوق الفمسطينية في
دولة فمسطينية عمى حدود 1967م.

16
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 سوف يرتكز الطرح األمريكي عمى فكرة الحل المرحمي مرة أخرى( أوسمو  )3أي عمى فكرة
دولة بال حدود أو ذات حدود مؤقتو قابمة لمتطوير ،مع وجود مساىمة إقميمية غير واضحة
المعالم حتي اآلن.
 الخطة يمكن أن ترتكز عمى مبادئ عممية السالم وحل الدولتين في الشكل؛ لكن من حيث
الجوىر سوف ترتكز عمى فكرة الحل المتفق عميو في كل القضايا ،بمعني ليس ىناك مسممات
ثابتو ولكن كل شيء قابل لمتفاوض والتعديل.


الطرح األمريكي لن يوضع جداول زمنية محددة ولكن سوف يترك األمر لمطرفين( ليس

ىناك مواعيد مقدسة)
 المفاوضات سوف تنطمق برعاية عربية واقميمية بما يساىم في إعطاء شرعية لمتقارب العربي
اإلسرائيمي ،الذي يسعى لتكوين تحالف إقميمي لمواجية التمدد اإليراني في المنطقة.
 الدور االمريكي سيكون مساعد وليس ضاغط ،بمعني أن أمريكا لن تضغط عمى الطرف
اإلسرائيمي ،في ظل وجود ضغط عربي عمى الفمسطينيين.
 ىناك تحديات إقميمية واسرائيمية وفمسطينية تواجو صفقة القرن ،ىذه التحديات تعمل اإلدارة
األمريكية بالتعاون مع األطراف اإلقميمية عمى تجاوزىا.
 تنطمق الصفقة عمى تعزيز إجراءات بناء الثقة بين األطراف ،التي تقوم عمى أساس:
 .1خالل فترة المفاوضات سوف تمنع إسرائيل من إقامة مستوطنات جديدة وسوف يقتصر البناء
داخل المجمعات االستيطانية ،ونقل منطقة صغيرة من المنطقة  Cإلى .A
 .2تمزم السمطة الفمسطينية بمكافحة التحريض واالبتعاد عن إيران واالمتناع عن صرف
مخصصات األسرى ،واستئناف التعاون األمني بشكل كامل وجدي ،وعدم التوجو إلى المؤسسات
الدولية لالعتراف بدولة فمسطين.
 .3تمتزم الدول العربية السيما السعودية ومصر واإلمارات العربية المتحدة واألردن ،بفتح
األجواء الجوية في وجو الرحالت الجوية اإلسرائيمية ،وتقديم تأشيرات عمل ،وكذلك ربط شبكات
االتصاالت مع إسرائيل.
 .4تحسين الظروف االقتصادية لمفمسطينيين ،واالعتماد عمى فكرة السالم االقتصادي بدل
السالم السياسي بمعني انتعاشو اقتصادية تنسي الشعب الفمسطيني مطالبة السياسية.
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التوصيات
في ضوء ما تقدم توصي الورقة باالتي:
 سرعة إنياء االنقسام واستعادة الوحدة الوطنية الفمسطينية ،ألنيا الضمانة الوحيدة لمواجية
ىذه التحديات والمشاريع التصفوية.
 توحد الشعب الفمسطيني في الداخل والخارج في جبية واحدة رافضة ليذه الصفقة.
 دعم المفاوض والقيادة الفمسطينية في مواجية ىذه التحديات ،عبر تشكيل لوبي شعبي رافض
لمحمول المؤقتة والجزئية.
 التمسك بالحقوق الوطنية الفمسطينية عبر إقامة دولة فمسطينية كاممة السيادة وقابمة لمحياة
عمى حدود1967م وعاصمتيا القدس الشريف.
 وضع الشعوب العربية واإلسالمية أمام مسؤوليتيا في الدفاع عن القضية الفمسطينية أمام ىذه
اليجمة عبر تعرية ىذه المخططات وفضحيا في وسائل اإلعالم العربية والدولية.
إعداد/أ .منصور أبو كريم
كاتب وباحث سياسي فلسطيني
Mansour197566@gmail.com
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