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ال تلّبي المطالب الفلسطينية والموقف العربي يرفضها

هذه بنود صفقة القرن إذا أُعلنت...
االعالن عن الخطة االمريكية للسالم يف الرشق االوسط الجديد، او ما سمي صفقة القرن، صار وشيكا ومرتقبا حصوله بعد 
تشكيل الحكومة االرسائيلية الجديدة برئاسة بنيامني نتنياهو. استبقت ادارة الرئيس دونالد ترامب هذا االعالن بترسيبات 

هدفها جس نبض االطراف املعنيني واختبار مواقفهم واستعداداتهم

الرئيس  خطة  او  القرن،  صفقة  واجهت 
الرشق  يف  للسالم  ترامب  دونالد  االمرييك 
االشهر  يف  وقطوعني  تهديدين  االوسط، 
يتعلق بوضع ترامب وبقائه  املاضية: االول 
التحقيقات  البيت االبيض يف ضوء نتائج  يف 
االنتخابات  يف  الرويس  بالتدخل  الخاصة 
رئيس  مبصري  يتعلق  والثاين  الرئاسية، 
وبقائه  نتنياهو  بنيامني  االرسائييل  الوزراء 
وقد  االنتخابات.  نتائج  ضوء  يف  منصبه  يف 
االستحقاقني  هذين  القرن  صفقة  اجتازت 
تخرج  ان  االمكان  يف  وصار  القطوعني،  او 
والتكتم  الرسية  طوق  يفك  وان  الضوء  اىل 

املرضوب حولها.
نجا نتنياهو من قطوع االنتخابات بصعوبة 
عىل رغم الهدايا الهائلة التي اغدقتها عليه 
مسار  ان  يف  شك  ال  وموسكو.  واشنطن 
كون  االهم  املحطة  شكل  الحكومة  تأليف 
تكون  ان  الحكومة  اهداف هذه  اهم  احد 
امرار  حيال  االمرييك  الطرح  مع  متجاوبة 
لتسوية  ترامب  ومرشوع  القرن،  صفقة 

النزاع االرسائييل ـ الفلسطيني نهائيا. 
طبيعة  تنتظر  واشنطن  ان  يف  شك  ال 
واالئتالفات  لنتنياهو،  الحكومية  الرتكيبة 
مسبقة  صورة  وتعطي  ستحصل،  التي 
صفوف  اىل  يضم  فان  الفعلية.  نياته  عن 
الحكومة احزابا ميينية متطرفة، فهذا يعني 
صفقة  والدة  درب  امام  االلغام  يزرع  انه 
القرن. وافادت مصادر سياسية يف تل ابيب 
لتسوية  خطته  سينرش  االمرييك  الرئيس  بأن 
ينهي  ان  بعد  العريب،  ـ  االرسائييل  الرصاع 

الجديدة. نتنياهو تشكيل حكومته 
اوساط  اىل  واشنطن  من  ترسيبات  وفق 
خطة  فان  ارسائيل،  يف  ميينية  سياسية 

يف االعتبار قبل صياغتها النهائية. لكن النص 
الدقيق لها ما زال رسيا، ال يعرفه اال الرئيس 
وجييس  كوشنري  جاريد  ومستشاراه  نفسه، 
غرينبالت، والسفري االمرييك يف ارسائيل ديفيد 
بريكوفتش.  ايف  كوشنري  ومستشار  فريدمان، 

وستسلم  متكامل،  بشكل  ستطرح  ترمب 
آٍن واحد.  العريب واالرسائييل يف  الطرفني  اىل 
نتنياهو وعددا  اطلعت  ان واشنطن  وقالت 
اتجاهاتها،  بعض  عىل  العرب  القادة  من 
واصغت اىل ردود فعلهم، واخذت كثريا منها 

- توسيع مساحة غزة اىل 7 االف كلم مربع 
الفلسطيني من سيناء اىل غزة،  الجزء  تضم 

وفق خريطة االنتداب الربيطاين.
مطار  واقامة  السمك،  لصيد  مرفأين  بناء   -

دويل قرب العريش.
العراق  يف  الفلسطينيني  من  عدد  توطني   -
الذي لديه مساحة جغرافية واسعة وكثافة 

وامكانات. سكانية 
بنود  نرشت  قد  ارسائيل  صحف  وكانت 
بنود  عنوان: هذه هي  تحت  القرن  صفقة 
صفقة العرص املقرتحة من االدارة االمريكية.

- االتفاق: يتم توقيع اتفاق ثاليث بني ارسائيل 
دولة  وتقام  وحامس  التحرير  ومنظمة 
الجديدة  فلسطني  عليها  يطلق  فلسطينية 
عىل ارايض الضفة الغربية وقطاع غزة، من 

دون املستوطنات اليهودية القامئة.
كام  االستيطانية  الكتل  االرض:  اخالء   -
اليها  وتنضم  ارسائيل  يد  يف  تبقى  هي 
الكتل  املعزولة، ومتتد مساحة  املستوطنات 
االستيطانية لتصل اىل املستوطنات املعزولة.

بني  وتقاسمها  تقسيمها  يتم  لن  القدس:   -
وستكون  الجديدة،  وفلسطني  ارسائيل 
الجديدة،  وفلسطني  ارسائيل  عاصمة 
مواطني  العرب  السكان  وسيكون 
القدس  بلدية  وستكون  الجديدة.  فلسطني 
مناطق  جميع  عن  مسؤولة  )االرسائيلية( 
ستتعامل  الذي  التعليم،  باستثناء  القدس 
الجديدة،  الفلسطينية  الحكومة  معه 
الجديدة  الفلسطينية  السلطة  وستدفع 

لبلدية القدس الرضائب واملياه.
املنازل  برشاء  لليهود  يسمح  لن  انه  كام 
املنازل  برشاء  للعرب  يسمح  ولن  العربية، 
اىل  اضافية  مناطق  ضم  يتم  لن  اليهودية. 
هي  كام  املقدسة  االماكن  ستبقى  القدس. 

اليوم.
جديدة  اراض  مبنح  مرص  ستقوم  غزة:   -
ومصانع  مطار  اقامة  لغرض  لفلسطني 
دون  من  والزراعة،  التجاري  وللتبادل 

فيها. بالسكن  للفلسطينيني  السامح 
عليه  متفقا  يكون  ومثنها  االرايض  حجم 
ويأيت  املؤيدة،  الدول  بواسطة  االطراف  بني 
تعريف الدول املؤيدة الحقا، ويشق طريق 

الغربية  والضفة  غزة  بني  اوتوسرتاد  خطة الرئيس االمرييك تبقي القدس عاصمة الرسائيل.

الرشقية  القدس  احياء  وستكون  الجبال. 
باستثناء  الفلسطينية،  للدولة  عاصمة 
ستبقى  التي  القدس،  من  القدمية  البلدة 
خاضعة امنيا للسيادة االرسائيلية، مع ادارة 
املقدسة  لالماكن  فلسطينية مشرتكة  اردنية 
لدى املسلمني. يف اطار هذه الخطة، ستضم 
البؤر  الرسمية وبعض  املستوطنات  ارسائيل 
االخرى،  البؤر  اخالء  وسيتم  االستيطانية، 

وضمها اىل مستوطنات قامئة.
بحق  االعرتاف  يرفض  بندا  الخطة  تتضمن 
حل  ويتيح  الفلسطينيني،  لالجئني  العودة 
الدول  يف  وجودهم  تثبيت  يف  قضيتهم 
ويعرض  فيها،  يقيمون  التي  العربية 
بعض  اىل  االنتقال  يقبل  من  التعويض عىل 
منح  يتم  املثال،  الغربية. عىل سبيل  الدول 
مبليون  عددهم  ويقدر  االردن،  يف  الالجئني 
االردن  وسيتلقى  االردنية.  الجنسية  نسمة، 
دوالر،  مليار   40 من  ميزانية  ذلك  لقاء 

ملنحهم االرض واملسكن.
شأن  يف  مثرية  وتفاصيل  معلومات  مثة 
كشفها  املصدر جرى  مجهولة  القرن  صفقة 

قبل ايام، وتتضمن اعرتافا امريكيا:
- بالقدس عاصمة الرسائيل وسحبها من اي 

مفاوضات.
عدد  ورفع  الضفة  يف  باملستوطنات   -
الفا اىل مليون  اليهود من 650  املستوطنني 

ونصف مليون. 
- بالدستور الجديد الذي ينص عىل ارسائيل 
اليهودي  الشعب  يهودية، وان  دولة قومية 
هو صاحب االرض وال يحق للفلسطينيني يف 

حق املواطنة.
تتضمن الخطة او الصفقة ايضا:

ماليني   3 بتوطني  واالردن  مرص  اقناع   -
فلسطيني.

مثل  اساسية  سياسية  قضايا  الخطة  وتتناول 
اىل  آخر  جانب  من  وتهدف  القدس،  وضع 
مساعدة الفلسطينيني عىل تعزيز اقتصادهم. 
اذا  ما  الرسية  تطوقها  التي  الجوانب  من 
كانت الخطة ستقرتح انشاء دولة فلسطينية 

مبا يلبي مطلب الفلسطينيني االسايس.
وجهها  التي  االسئلة  ان  املصادر  اضافت 
ارسائيل  املسؤولني يف  اىل  ترامب  مستشارو 
والعامل العريب دلت عىل بعض جوانب هذه 
الخطة، ويتضح منها انها تتحدث عن دولة 
يف   90 عىل  السيادة،  محدودة  فلسطينية 
املئة من الضفة الغربية ورشق القدس، ميكن 
 ،1948 ارسائيل  من  اراض  اليها  تضاف  ان 
ونرش قوات ارسائيلية يف مواقع حساسة من 
ورؤوس  االردن  غور  مثل  الغربية،  الضفة 

االعالن عن صفقة القرن 
ينتظر تشكيل حكومة 

نتنياهو
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املعالجة  للمياه  ناقل  باقامة  ويسمح 
تحت اراض بني غزة وبني الضفة.

- الدول املؤيدة: الدول التي وافقت عىل ان 
تساعد يف تنفيذ االتفاق ورعايته اقتصاديا، 
االورويب  واالتحاد  املتحدة  الواليات  وهي 
الغاية  لهذه  للنفط.  املنتجة  الخليج  ودول 
مدى  عىل  دوالر  مليار   30 مبلغ  رصد  يتم 
فلسطني  تخص  ملشاريع  سنوات  خمس 
الرسائيل  املستوطنات  ضم  )مثن  الجديدة 
بها  تتكفل  املعزولة  املستوطنات  وبينها 

ارسائيل(.
الداعمة:  الدول  بني  املساهامت  توزيع   -
املئة،  يف   20 االمريكية  املتحدة  الواليات 
الخليج  دول  املئة،  يف   10 االورويب  االتحاد 
املنتجة للنفط 70 يف املئة، وتتوزع النسب 
امكاناتها  بحسب  العربية  الدول  بني 
النفطية، وتفسري تحميل دول النفط غالبية 
من  االكرب  الرابح  هي  انها  املرشوع  تكلفة 

االتفاق.
الجديدة  لفلسطني  يكون  لن  الجيش:   -
جيش. السالح الوحيد هو االسلحة الخفيفة 

التي تحتفظ بها الرشطة.
وفلسطني  ارسائيل  بني  اتفاق  توقيع  سيتم 
الجديدة عىل ان تتوىل ارسائيل الدفاع عن 

خارجي،  عدوان  اي  من  الجديدة  فلسطني 
الرسائيل  الجديدة  فلسطني  تدفع  ان  رشط 
التفاوض  ويتم  الحامية،  هذه  دفاع  مثن 
قيمة  عىل  العربية  والدول  ارسائيل  بني 
مثنا  االرسائييل  للجيش  العرب  سيدفعه  ما 

للحامية.
- غور االردن: سيظل وادي االردن يف ايدي 
الطريق  وسيتحول  اليوم،  هو  كام  ارسائيل 
90 اىل طريق من اربعة مسارات، وارسائيل 
يكونان  مسلكان  منها  شقه،  عىل  ترشف 
الجديدة  فلسطني  ويربطان  للفلسطينيني 

مع االردن ويكون الطريق تحت ارشافهم.
كل ما فعله ترامب يف املنطقة والعامل منذ 
امنا هدف  االبيض  البيت  اىل  لحظة وصوله 

اىل امر اسايس هو  فتح الطريق امام صفقة 
وتهيئة  نجاحها  ظروف  وتوفري  القرن، 

املرسح الدويل ـ االقليمي لها.
شاملة  تسوية  او  صفقة  عن  البحث  لكن 
صعبة  ووقائع  ظروف  ظل  يف  يجري 
رغم  عىل  بأنه  اعتقاد  وهناك  ومعقدة، 
خطتها  ان  القول  االمريكية  االدارة  تكرار 
للسالم، او ما يعرف بـصفقة القرن ستعلن 
قريبا، فان الشكوك ما تزال تعرتي امكانات 
نرشها، وذلك بسبب تضاؤل فرص نجاحها 
فاملوقف  الحايل،  الوضع  يف  اطلقت  ما  اذا 
التعاطي  يرفض  والفلسطيني  العريب 
املطالب  اساسيات  تلبي  ال  النها  معها، 
فلسطينية  دولة  اقامة  خاصة  الفلسطينية، 
وعاصمتها القدس الرشقية. بسبب غموض 
فان  االساسيات،  من هذه  االمرييك  املوقف 
الخطة  نرش  يف  ترغب  ال  العربية  الدول 
االمريكية، ألن ذلك قد يضطرها اىل الدخول 
املتحدة.  الواليات  يف صدام ديبلومايس مع 
الخطة  عرض  يف  ترغب  ال  ارسائيل  ان  كام 
اوروبا  )خاصة  الدويل  واملجتمع  االن، 
املرحلة  هذه  يف  متحمس  غري  وروسيا( 
توتر  بسبب  امريكية  خطة  اي  لدعم 

العالقات االمريكية ـ الدولية.

الصفقة تطرح 
في ظروف اقليمية 

معقدة وتوتر العالقات 
ـ الدولية االميركية 

الخطة ترمي 
اىل اقناع 
مرص واالردن 
بتوطني 
3 ماليني 
فلسطيني


