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 مقدمة

 
 
ك  الرئيس ال ر التطورات السياسية أن إدارة ظه  ت لم تنجح حتى   دونالد ترامبمير

  
 
 عدةأسابيع ، رغم مرور "صفقة القرن" ا عنلإلعالن رسمي   تهيئة المناخاتاآلن ف

ك  مستشار الرئيس ال  ،كوشي    جاريد عىل جولة   المبعوث، غرينبالت جيسونو  ،مير

  حزيران  ،للمفاوضات الخاص
 
  شملت عد، 2018ف

ا من التى
 
عربية الدول الد

كية، ولكن لصالح ل. بل إرسائيو  عاد الحديث عن تأجيل جديد لطرح الخطة المير

  ضوء فشل مساع  استئناف المفاوضات مقا
 
ربة السع  لتمريرها عىل مراحل ف

  للخطة. 
 بسبب الرفض الفلسطيت 

  عىل التحركات ال جاء 
كالرد الفلسطيت  الناطق نبيل أبو ردينة، عىل لسان ية مير

كإن الجوالت ال " : ، إذ قالباسم الرئاسة الفلسطينية ية المتعددة للمنطقة مير

صفقة أو خطة، متجاوزة القيادة الفلسطينية واستمرار البحث عن أفكار أو اإلعداد ل

، لن تؤد  يوموقفها الثابت من القدس وإقامة الدولة الفلسطينية وقضية الالجئير 

 1. سوى إىل طريق مسدود"

  مقابل كوشي    أظهر 
 
ت  مع جريدة القدس ة لهف  ،24/6/2018بتاري    خ نشر

ا كان   إذا ، عباسالستئناف الحديث مع الرئيس محمود  استعداده
 
، لذلك مستعد

 القادة العرب الذين التقاهم "أوضحوا بأنهم يريدون رؤية دولة 
ّ
ا إىل أن مشير 

                                                           
. 23/6/2018، رويترز، لى طريق مسدوديين للمنطقة ستصل إأميركالرئاسة الفلسطينية: زيارة مبعوثين  1

goo.gl/dK5qDJ 

https://goo.gl/dK5qDJ
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قية م كرامة  فلسطينية عاصمتها القدس الشر ... ويريدون أن يروا صفقة تحيى

"  2. الفلسطينيير 

كاإلدارة ال لم تطرح   عن اإلعالن بالرغم من ،خطتها "صفقة القرن"ا رسمي   يةمير

،  بشأن وتوجهاتها ها قرارات استمرتو . رةأكير من م طرحها نيتها  القدس، والالجئير 

  توالمستوطنات، 
يك إىل  ها شير إىل انتقالالتى   سعيها لتصفي لرسائيإل موقع الشر

 
ة ف

ك  ال التوجه  حول تساؤالت ثير وهذا ي . القضية الفلسطينية ب   المعنون للتسوية مير

ابه"الصفقة" - كوشي    ىل  للحل، وأهداف جوالت رسائيور اإل من التص ، ومدى اقيى

  ، ونتائجها؟غرينبالت

 

 .. ترصيحات متناقضة ترامب

من  االنتخابية، حملته أثناء الفلسطينية القضية تجاه متطرفة مواقف ترامب أبدى

  الضفة الغربية، والتأكيد عىل نقل السفارة ال 
 
كدعم وتأييد لالستيطان ف إىل ية مير

اف بلقدس، ومحاربة اإلرهاب والتطرف، ومطالبة الفلسطينيير  ا ل إرسائياالعيى

  "؛ دولة يهودية"
 
    جاء ذلك ف

   ألقاها  كلمته االنتخابية التى
 
  ف

أمام اللوب   الصهيوب 

   AIPACالواليات المتحدة 
 
  3. 2016 آذار ف

  أول وأكد 
 
ير  نتنياهو بعد بنيام لقاء جمعه برئيس الوزراء اإلرسائيىل  ترامب ف

   سدة الحكمإىل وصوله 
 
" ، 2017 شباط ف ليس السبيل الوحيد أن "حل الدولتير 

                                                           
 جريدة القدس، ي،ميرك"القدس" وليد أبو الزلف مع جاريد كوشنر مستشار الرئيس األ جريدة رئيس تحرير أجراه حوار شامل  2

24/6/2018. 
3 SARAH BEGLEY. Read Donald Trump's Speech to AIPAC, TIME, 21/3/2016. 
goo.gl/3PvHDm 

https://goo.gl/3PvHDm
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  لتحقيق السالم،
 
حل  "لالموقف التقليدي للواليات المتحدة المؤيد بذلك ا مخالف

  لقائه مع الرئيس المرصي عبد ، ا وعىل النقيض تمام   4". الدولتير  
 
أعلن ترامب ف

  الفتاح السيس  
 
  نيسان ف

 
 الرصاع تسويةلتوصل إىل ا ، نيته2017واشنطن ف

   - ىل  رسائياإل 
 5. "القرن "صفقةعىل تلك التسوية  أطلقو ، الفلسطيت 

  أيار  عباسمع ترامب اجتمع 
 
  البيت البيض ف

 
خالل المؤتمر ، وتعهد 2017ف

  
. ليير  رسائينيير  واإل اتفاق دائم بير  الفلسطيإىل بالتوصل الذي جمعهما الصحف 

  "تحقيق معاهدة  أكد من جهته و 
 
، وعي  عن أمله ف عباس تمسكه بحل الدولتير 

 
ً
  عهد ترامب، وخاطبه قائل

 
والرغبة لتحقيق هذا  اإلرادة: "لديكم سالم تاريخية" ف

 6. النجاح"

 

ي الرؤية اإل  "صفقة القرن"
  لية للحلرسائيتبين

 
ً
 - ىل  رسائياإل لرصاع لية تسو إىل التوصل نيته  رامبتإعالن حول  أبدى البعض تفاؤل

  
كإال أن القرارات الالحقة لإلدارة ال ، الفلسطيت  الحديث ال يدور  ية أظهرت أنمير

ك  سع قرارات المم المتحدة، بل عن مإىل عن تسوية سياسية تستند  لحسم  أمير

  المفاوضات "قضايا الحل ال
 
"القضايا العالقة ف  

وع اإل  نهاب  ، رسائيلصالح المشر ىل 

                                                           
4 ABC NEWS. Trump says he 'can live with' either one- or two-state solution in Israel, 
15/2/2017. goo.gl/wCXDj6 

 .4/4/2017اليوم، جريدة المصري تصريحات السيسي عن "صفقة القرن" تعيد األمل في تحقيق "اتفاقية سالم"،  5
goo.gl/UoJ46C 

 goo.gl/uVHJDy. 3/5/2017الجزيرة نت،  ترامب يلتقي عباس ويؤكد ثقته بتحقيق السالم، 6
 

https://goo.gl/wCXDj6
https://goo.gl/UoJ46C
https://goo.gl/uVHJDy
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واتضح ل مع الدول العربية، إرسائيوتطبيع عالقات  "الحل اإلقليم  "ا لتمرير تمهيد

 : ذلك من خالل

 

 
ً
 المفاوضاتمن طاولة استبعاد ملف القدس  : أول

السفارة  تنقلو ، 6/12/2017بتاري    خ ترامب بالقدس عاصمة إلرسائيل ف اعيى 

كال  اف أخرى ب أمام دول البا، ما فتح 14/5/2018بتاري    خ  لقدسإىل اية مير لالعيى

 . لرسائيعاصمة إل  القدسب

كأفشلت اإلدارة ال و    مير
  مجلس من أجل استصدار قرار ية التحرك الفلسطيت 

 
ف

  القدس، 
 
  ف

"الفيتو" حق النقض  تاستخدم إذ المن لمنع تغيير الوضع القانوب 

 7. 17/12/2017بتاري    خ  ضد إدانة قرار ترامب

  أن  لك إىلذيشير 
كال  اإلدارةتبت  س استبعاد ملف القد، بىل  رسائياإل لموقف لية مير

، وليست "لإرسائيبدية لدولة ال عاصمة "ال ها ا من جدول المفاوضات، باعتبار نهائي  

 
 
  واإل ا موضوع

ىل  ضمن ما يعرف بقضايا رسائيللتفاوض بير  الطرفير  الفلسطيت 

"، بحسب  "الوضع  
 . 1993مرجعية اتفاق أوسلو النهاب 

 

ن  تصفية ا: ثاني    قضية الالجئي 

كأقدمت اإلدارة ال   أحد أكير  ،خطوات فعليه إلزاحة قضية الالجئير  عىل ية مير

  
  قضايا الحل النهاب 

 
وكالة المم  مذكرة إىل رئاسةرفعت ، و المواضيع صعوبة ف

                                                           
. 18/12/2017موقع األمم المتحدة،  ا وفيتو أميركي،عضو   14مشروع قرار مصري حول القدس: تأييد  7

bit.ly/2KHnllk 
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، 16/1/2018( بتاري    خ الونروا) فلسطينيير  الالمتحدة لغوث وتشغيل الالجئير  

 علمها ت
 
 8. وكالةلمليون دوالر من دعمها ل 65مقداره ما ق بأنها ستعل

  ذات السياق،  
 
" ال ف ككشفت مجلة "فورين بوليس  تخلص ية مساع  كوشي  للمير

  وذلك من الونروا، 
 
  إطار ف

 
الكونغرس و ترامب  إدارةا تقودها حملة أوسع نطاق

إىل قضية عودتهم  وإخراج، صفية قضية الالجئير  الفلسطينيير   بهدف تك  مير ال 

إدارة ترامب نية ظهر ذلك المسع يلمجلة بأن ذكرت او . وطنهم من المفاوضات

وط قضية الالجئير  لصالح  إعادة   إرسائيصياغة رسر
 
كانون   ل، عىل غرار ما فعلت ف

ف ترامب بالقدس عاصمة إل 2017الول   9. لرسائي، عندما اعيى

 

ا: 
 
 إضعاف السلطة الوطنية ثالث

كلوحت اإلدارة ال  ين مير   تشر
 
  الية ف

 بإغالق مكتب منظمة التحرير  2017ثاب 

كية  الفلسطينية إبقاء المكتب لديها. وبعد وساطات عربية، أعلنت الخارجية المير

وط أوضحها  ، بشر
 
كالمتحدث باسم الخارجية ال  ،إدغار فازكير  مفتوحا  : ، بقولهيةمير

مون ىل أنه إذا رأى الرئيس بعد تسعير  يوم  "القانون ينص ع ا أن الفلسطينيير  مليى 

ة وذات معت  مع   المنظمةل، فيمكن رفع القيود عن إرسائيبمفاوضات مبارسر

  واشنطن"
 
 10. ومكتبها ف

                                                           
. 17/1/2018، وكالة شينخوا الصينية، ا من الدعم لوكالة غوث الالجئين وسط قلق دوليتوقف جزء   الواليات المتحدة 8

goo.gl/qTXtXc 
9 COLUM LYNCH, ROBBIE GRAMER. Trump and Allies Seek End to Refugee Status for 
Millions of Palestinians, FP- foreignpolicy, 3/8/2018. goo.gl/EzU6cx 

 bit.ly/2M2RS2N . 26/11/2017جريدة الشرق األوسط، ، إلغاء قرار إغالق مكتب منظمة التحرير 10

https://goo.gl/qTXtXc
https://goo.gl/EzU6cx
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  حزيران الية للذلك وقف إدارة ترامب مساعداتها الم ال ت
 
سلطة الفلسطينية ف

 اإلجراءات وجاءت . 2018
 
الذي مرره  تايلور فورس""قانون ا ل الجديدة وفق

ك  الكونغرس ال    بوقف كافة المساعدات للسلطة  ،مير
مالم توقف الرواتب والقاض 

  تدفع لرس الشهداء والرسى
 11. التى

هو عنها  وقطع المساعداتا لعل الهدف البرز من محارصة السلطة سياسي  

كات ال السياسيعىل التجاوب مع وإرغامها ها إضعاف قبول ، و الجديدة يةمير

 ". صفقةال"

  

ا:   ليةرسائياإل -تطبيع العالقات العربية رابع 

 ل الوضاع العربية لتسويق فكرة التعاون مع الدول العربية لمحاربةإرسائياستغلت 

وي    ج لسالم إقليم     أول اجتماع له ، إذ طلب نتنياهو من ترامباإلرهاب، واليى
 
 ما ف

  واشنطن
 
  رفع مستوى التعاون مع الدول العربية، ورصح بأنه  ةمساعد، الف

 
ف

ة "يمكن دحر المعسكر المعادي لنا، وعلينا انتهاز الفرصة، فالدول العربية المعتدل

  
 
 لول مرة". ا ل عدو  إرسائيال ترى ف

"، يقوم عىل متحدة تسع الواليات ال - تطبيع العالقات العربيةلتمرير "حل إقليم 

". واتضح ذلك لية، رسائياإل   
  مواجهة "الخطر اإليراب 

 
ا جلي  وإقامة تحالف بينهما ف

                                                           
جريدة القدس،  شروط إلعادة صرفها، 4تقدم واشنطن تجمد بهدوء مساعداتها المالية للسلطة الفلسطينية و  11

26/6/2018 . 
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  خطاب ترامب 
 
كالقمة العربية اإلسالمية ال خالل ف   عقدت با يةمير

  التى
 
لرياض ف

 12. 2017أيار 

   إىل" القرن صفقة" تشير التشيبات حول
  رسائياإل رؤية للترامب  إدارةتبت 

 لية التى

من خالل إقامة  ، 1967 تقوم عىل منع إقامة دولة فلسطينية مستقلة عىل حدود 

  يكون مركزه قطاع غزة، 
تلحق به المعازل الفلسطينية ذات و كيان فلسطيت 

  الضفة الغربية، دون تحديد الشكل النه
 
  لهالكثافة السكانية العالية ف

 . انذا الكياب 

  طرحتها مراكز أبحاث 
يتطابق هذا التصور، من حيث المضمون، مع الفكار التى

 لية، تضمنت إرسائي
ً
  جوهرها عىل الحل  حلول

 
، تقوم ف بديلة لحل الدولتير 

 ،  
وع اإلقليم  وتبادل لألراض    أيلول  "غيورا آيالند"أبرزها مشر

 
 13. 2008ف

 

  غرينبالت - جولة كوشين مرامي 

  الغرينبالت  - ولة كوشي  استهدفت ج
 
  ف

 
  ، 2018حزيران منطقة ف

ت شملالتى

جانب لقاء كوشي  وفريقه بنتنياهو  إىل ،الدوحةو القاهرة، و  عمان،و الرياض، 

ك  ال السفير  ،فريدمانديفيد بحضور    إرسائيل مير
 
تهيئة المناخات لطرح  ؛ف

  اآلراء حول ما يمكننا واقعي  ، والقرن" "صفقة
 
 14. "ا تحقيقه"بناء توافق ف

                                                           
 .21/5/2017، 24فرانس  بين األديان"، اب  قمة الرياض: ترامب يؤكد أن مكافحة اإلرهاب ليست "حر  12

goo.gl/p5pDEc 
جامعة  "،قطاع غزة: الواقع وآفاق المستقبل"مؤتمر  غزة الكبرى في الفكر اإلسرائيلي وسبل المواجهة،قاعود، يحيى  13

 .2015ول األتشرين  غزة، ،األزهر
 مع كوشنر، مصدر سابق.حوار  14

https://goo.gl/p5pDEc
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  ذات السياق
 
  بيانه أن ،ف

 
سبل تقديم تناولت المباحثات  أعلن البيت البيض ف

  غزة، وجهود 
 
بير  ترامب لتسهيل السالم دارة إمساعدات للفلسطينيير  ف

"رسائيالفلسطينيير  واإل   15. ليير 

ك  جتمع بالوفد ال ا لن تأنه أعلنت القيادة الفلسطينية صائب عريقات،  كشفو ، مير

كأن الجولة ال ، فيذية لمنظمة التحرير مير  رس اللجنة التنأ ية هدفت إىل شطب مير

كالونروا، وإسقاط القيادة الفلسطينية، بعدما ظنت اإلدارة ال  ية أنها أسقطت مير

يب صفقة مالية لقطاع غزة، تحت ما يسم حل الزمة ترتجانب إىل ملف القدس، 

 16. اإلنسانية

تهتتقاطع ترصيحات عريقات مع ما  كال  "فورن بوليس  "مجلة  نشر ، عن عزم  يةمير

 
 
  اطلعت عليه المجلة، ا كوشي  إنهاء عمل الونروا، وفق

  التى
وب  يده اإللكيى لي 

   جدول المفاوضات، بعد تجريدهم من و  واستبعاد قضيتهم من
ضعهم القانوب 

 17. كالجئير  

  أدىل بها  تشير ترصيحات كوشي  
فعالية موقف القيادة ، إىل لجريدة القدسالتى

كالفلسطينية، برفضها التعاط  مع الصفقة ال    إفشالمير
 
 جهود اإلدارة ية، ف

كال    تسويق خطتها مير
 
 18. للتسوية ية ف

  اإلدارة ال 
ت الرئاسة الفلسطينية أن جولة مبعوبر كاعتي  ية ستؤدى إىل طريق مير

  الذي ما مسدود، 
  بيان الرئاسة الصحف 

دام هناك تجاوز للسلطة الفلسطينية، فف 

                                                           
 Egoo.gl/cK23w .24/6/2018الجزيرة نت،  ي متواصل والسلطة تهاجمه،أميرك.. حراك  ترتيبات صفقة القرن  15
 .23/6/2018 يام،جريدة األ ية في المنطقة هدفت لشطب األونروا وقضية الالجئين،ميركعريقات: الجولة األ 16

goo.gl/gRwZ4X 
17 IBID. COLUM LYNCH, ROBBIE GRAMER 

 مع كوشنر.حوار  18

https://goo.gl/cK23wE
https://goo.gl/gRwZ4X
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ك  نتهاء جوالت الوفد ال نتمت  أنه بعد ا: "أبو ردينة قالألقاه   للمنطقة، أن تدرك مير

كاإلدارة ال  ورة التوقف عن السع  لبدائل سياسية وهميةمير  19. "ية وتستوعب رص 

ك  عىل  ئة الموقف العرب   من المسؤولية عىل التجرؤ المير   تي 
ما سبق ال يعت 

الحقوق الفلسطينية، فالعرب عارضوا معارضة لفظية من دون االستعداد 

  العقبة الساسية أمام تمرير 20اربتها وإسقاطهالمح
  الرفض الفلسطيت 

، وبفى

يركز أنه ولعل ذلك ما يفش هجوم كوشي  عىل الرئيس عباس، واتهامه بالصفقة. 

   فقط عىل بقائه السياس  
بنشر  ه، وتلويحبدل تحسير  حياة الشعب الفلسطيت 

كال الخطة    حال استمرار الموقف ية مير
 
  اعالنية، ف

  21لها.  الرافضلفلسطيت 

ية،  كاإلدارة ال مصادر مقربة من عن نقلت صحيفة "يشائيل هيوم" العي  ، يةمير

 طرح "صفقة القرن"، بسبب انتخابات تجديد نصف أعضاء لجؤ تأنها قد 

  الكونغرس 
 
  ف

ين الثاب    انتخابات احتمال إجراء و  ،2019 تشر
 
   لإرسائيمبكرة ف

 
 ف

 ، 2019 العامبداية 
 
 ة عىل فرص نجاح كل من الجمهوريير  تأثير الصفقا من تخوف

ىل  رسائيواليمير  اإل 
معهد نتائج استطالع الرأي، الذي أجراه أن خاصة  ،22

   ،ىل  وجامعة تل أبيبرسائيالديمقراطية اإل 
 
٪ من 74أن ، أظهر 2018تموز ونشر ف

 23. ليير  يعتقدون أن "صفقة القرن" محكوم عليها بالفشلرسائياإل 

                                                           
 سابق.  صدرم الرئاسة، 19
  5b137goo.gl/P. 26/6/2018كوشنر يعود بخفي حنين، جريدة القدس،  ،هاني المصري  20
 مع كوشنر.حوار  21

22 Israel Hayom. Report: US postpones rollout of Mideast 'deal of the century', 3/8/2018. 
bit.ly/2Mp4ddA  
23 Tamar Hermann, Ephraim Yaar. Will Trump’s Peace Plan Gain Traction?, the Israel 
Democracy Institute, 2/7/2018. bit.ly/2ORzbNb  

 

https://goo.gl/P137b5
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  وجود صفقة جاهزة إن 
فرص طرح صفقة مقارنة بالترصيحات اإلعالمية، ال يعت 

ك  توجه أو طرح واضح، وإنما هناك  "،  لحسمسع  يأمير  
"ملفات الحل النهاب 

، تعقيد الرصاع اإل  عي - ىل  رسائيوبالتاىل  ، ناتج عن مخالفة قرارات الشر  
ة الفلسطيت 

  
 
 مضمون القرارات الدولية واالتفاقيات الموقعة بير  الطراف، وليس ف

كواالتفاقيات، حتى تقدم اإلدارة ال   ية تسوية جديدة بعنوان "صفقة القرن". مير

 

 خاتمة

  "صفقة القرن" كان بناء عىل ما سبق، يمكن القول بأن رفض القيادة الفلسطينية ل

   العامل الرئيس
 
كال ، وامتناع اإلدارة تعطيلها ف ، ية اإلعالن عنها وتأجيلها مير

  معها الدول الامتناع إىل  باإلضافة
 . عربية التعاط  العلت 

  ن موقف إفرغم ذلك، 
  "الصفقة"لمواجهة  ا لن يكون كافي  الرفض الفلسطيت 

، التى

، بشأن القدسترامب ا قبل اإلعالن عنها، من خالل قرارات بدأ تنفيذها فعلي  

دارة واتجاه اإل المقدمة للسلطة الفلسطينية، وقطع المساعدات والونروا، 

كال   مير
 
ا ية إليجاد حلول إنسانية لمشكالت قطاع غزة، بغرض تعزيز فصله تمهيد

ىل  رسائياإل  تنفيذ المخططمع ناغم بالتيجري كل ذلك   أنبا "، علم  الصفقةلتمرير "

تصفية ، بهدف قطاعالوتكريس فصل ، تهويد القدس وابتالع الضفةرام  إىل ال

 القضية الفلسطينية. الحقوق و 

اكة  وهذا يطرح أولوية استعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية، عىل أسس الشر

اتيجيةوبلورة والتمسك بالحقوق الوطنية، الوطنية الكاملة،  شاملة نضالية  إسيى

  تواجهها القضية الفلسطينية، وتجنيد الدعم 
ى التى لمواجهة التحديات الكي 
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  من أجل 
"صفقة القرن"،  سقاطإالعرب   والدوىل  لنضال الشعب الفلسطيت 

  
وع االستعماري الصهيوب    . والتصدي للمشر

 

ي  اتيج  ي للسياسات والتفكي  اإلسير
 *منتدى الشباب الفلسطيين

/ات  ن ا من الباحثي 
 
ي مستدام، حر ومستقل، يجمع عدد

ي فلسطيين مني  شباب 

ي الذي ينفذه مركز  اتيج  ي برنامج السياسات العامة والتفكي  اإلسير  الشباب خريج 

ن بواقع ومستقبل القضية الفلسطينية. وي  هدف إىل تعزيز  مسارات، المهتمي 

ط االستعماري. كما  ي ضمن الشر
ي السياق الوطين

ن
ي ف

مشاركة الشباب الفلسطيين

اف ومتابعة مركز  يمثل المنتدى حاضنة سياساتية متخصصة تعمل تحت إرسر

 مسارات. 


