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مقدمة حول الصفقة
فوز

دونالد

ترمب

شكل
حد ًثا بالغ األهمية ،نظ ًرا
إىل شخصيته االستثنائ ّية
بشكل
وتصرحياته املنحازة
ٍ
كامل لالحتالل ولالستيطان
خالل محلته االنتخاب ّية ،ومع
تولي ترمب مقاليد الرئاسة
األمريكية،

أعلن

عزمه

التوصل إىل صفقة نهائية
للصراع يف الشرق األوسط.

وقال إنه سيحقق ما فشل سابقوه يف حتقيقه .وقد أُطلق على هذه الصفقة أمساء خمتلفة

من املؤيدين واملعارضني هلا ،مثل« :صفقة احلل النهائي»« ،صفقة القرن»« ،صفقة ترامب»،
«الصفقة اإلقليمية الكربى»« ،مؤامرة القرن» .وأعلنت اإلدارة األمريكية مرات عدة أنها
ستطرح تفاصيل هذه اخلطة/الصفقة ،وحددت مواعيد خمتلفة يف خريف ( )2017وشتاء
( ،)2018وربيع العام  ،2018ولكن الصفقة مل ُتط َرح حتى اللحظة.1
ويف سياق إجناز هذه الصفقة ّ
عي ترامب فري ًقا أمريك ًيا برئاسة صهره جاريد كوشنر للعمل

من أجل إمتامها ،وقد وصف هذا الفريق بأنه ٌ
فريق «صهيوني متطرف» ،حيث ال يكتفي بتأييده
ريا ،حتى وصف بأنه
العلين لـ «إسرائيل» ،بل يؤيد «اليمني الصهيوني» املتطرف تأييدًا كب ً
ميثل «إسرائيل» أكثر مما ميثل الواليات املتحدة.2
 1هاني المصري ،قراءة من منظور فلسطيني في السياسة األميركية وصفقة القرن ،مركز الجزيرة للدراسات،2018/6/4 ،
http://studies.aljazeera.net/ar/reports/2018180604081824831/06/.html
 2المرجع نفسه.
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أو ًلا :ترمب وبلورة صفقة القرن
منذ تولي ترمب مقاليد الرئاسة أعلن بأنه حيمل احلل الشامل للقضية الفلسطينية ،وبأن
الصفقة اليت يعد هلا ستكون «صفقة القرن» ،وهي اليت ستنهي سنوات طويلة من الصراع العربي

– اإلسرائيلي ،وتدفع عجلة عملية السالم اليت تعثرت بشكل كبري خالل السنوات املاضية.
ويعمل على إعداد هذه الصفقة والرتويج هلا يف األوساط العربية صهر ترمب ومستشاره لشؤون
الشرق األوسط جاريد كوشنر،
وممثل ترامب للمفاوضات الدولية
جيسون

غرينبالت،

والسفري

األمريكي يف «إسرائيل» ديفيد
فريدمان .ومع عدم اإلعالن الكامل
عن بنود الصفقة ،سرب مسؤولون
غربيون بعض البنود ،وأبزرها:1
-1

إقامة دولة فلسطينية

تشمل حدودها قطاع غزة واملناطق (أ ،وب) وأجزاء من املنطقة (ج) .على أن تكون أبو ديس
العاصمة املقرتحة للدولة الفلسطينية.
 -2حتتفظ سلطات االحتالل باملسؤولية األمنية على معظم أرجاء الضفة الغربية واملعابر
احلدودية.
 -3مفاوضات حول حمادثات سالم إقليمية بني «إسرائيل» والدول العربية ،بقيادة السعودية.
 -4تتشارك فلسطني واألردن املسؤولية الدينية عن األماكن اإلسالمية املقدسة يف مدينة
القدس.
 1سبوتنيك عربيhttps://goo.gl/bXsXym ،2017/11/23 ،
وكالة وطن لألنباءhttp://www.wattan.tv/ar/news/253358.html ،2018/5/22 ،
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ومع الرفض العربي الشعيب والرمسي هلذه الصفقة بدأت اإلدارة األمريكية الرتويج جلوانب
أخرى فيها ،حيث قال مسؤول يف البيت األبيض إن خطة إدارة دونالد ترمب للسالم يف الشرق
األوسط ستشمل «خطة اقتصادية قوية» للمساعدة يف حل الصراع الفلسطيين اإلسرائيلي.1

وقد أظهرت القرارات األمريكية حول القدس ،وسحبها الدعم عن وكالة األونروا بأنها جادة
يف املضي بالصفقة ،على حساب اجلانب العربي ،وتقديم حل الالجئني عرب توطينهم وهو
بشكل قاطع .باإلضافة إىل رفض عد ٍد من قادة الدول العربية ،يف
ما يرفضه لبنان واألردن
ٍ
مقدمتهم ملك األردن عبد اهلل الثاني ،حيث شكل االعرتاف األمريكي بالقدس استهدا ًفا
للوصاية اهلامشية على املقدسات يف املدينة احملتلة ،ورفض الرئيس الفلسطيين حممود عباس
التخلي عن الشطر الشرقي من القدس عاصمة للدولة الفلسطينية.
 1الجزيرة نتhttps://goo.gl/YrRTzi ،2018/7/27 ،
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وتوصف مشاركة السعودية يف إبرام الصفقة بأنها مشاركة أساسية ومهمة ،حيث مجعت
اجتماعات عديدة بني ولي العهد السعودي حممد بن سلمان وكوشنري .وقد وضع مراقبون
هذا التقارب الكبري يف حماولة الستثمارها يف االصطفاف اإلقليمي املتزايد يف املنطقة .1ويرى
مراقبون بأن التسويق األمريكي للصفقة يدفع باجتاه تطبيع العالقات بني دول خليجية
يف مقدمتها السعودية واإلمارات والبحرين وإسرائيل» ،وتعمل الواليات املتحدة على إقامة
هذا التحالف ض ّد إيران وملكافحة «التطرف» ،مقابل غض الطرف عن اإلجراءات الداخلية
احلاصلة يف بعض هذه الدول.2

ثانيًا :هل صفقة القرن تخص القضية الفلسطينية وحدها؟
بشكل كامل،
تؤكد مفاعيل الصفقة بأن هدفها األساسي هو إنهاء القضية الفلسطينية
ٍ
وجعل «إسرائيل» ليس الكيان القوي يف املنطقة فقط ،بل الكيان الطبيعي واملرغوب فيه بني
الدول العربية احمليطة ،اليت تعاني من مشاكل داخلية ،أو من حروب وخالفات مع اجلريان،
أو الساعية للخروج من عباءتها التقليدية .وهو ما يدفع لرفع الوعي مبخاطر هذه الصفقة
بشكل
وبأنها تستهدف الوجود العربي واإلسالمي ،عرب إنهاء ملفات القضية الفلسطينية
ٍ
متتابع ،وانعكاسات هذه امللفات على البيئة اإلقليمية العربية.
ً
واحدا من جتليات سحب الواليات املتحدة دعمها عن وكالة غوث وتشغيل
ويشكل التوطني
الالجدئني «األونروا» ،ففي  2018/8/31قالت وزارة اخلارجية األمريكية إن الواليات املتحدة
قررت ايقاف أي متويل لألونروا ،ووجهت متحدثة باسم وزارة اخلارجية انتقادات الذعة لطريقة
عمل الوكالة ،قائلة إنها «معيبة بشكل ال ميكن إصالحه» ،وكتب كريس جانيس املتحدث
باسم «األونروا» يف سلسلة تغريدات على تويرت «نرفض انتقاد مدارس األونروا ومراكزها
الصحية وبراجمها للمساعدة».3
 1عربي https://goo.gl/xJsvH9 ،2018/1/3 ،21
 2محسن صالح ،صفقة القرن ...هل ستمر؟ ،الجزيرة نتhttps://goo.gl/bL1A4t ،
 3بي بي سيhttp://www.bbc.com/arabic/middleeast-45377520 ،2018/9/1 ،
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وتأتي هذه اخلطوة يف إطار إنهاء املطالبة بعودة الفلسطينيني إىل أراضيهم ،وإجياد حل نهائي يف
أماكن وجودهم ،وحبسب مصادر صحفية سيتم البدأ يف توطني الالجئني الفلسطينيني على
مرحتلتني ،املرحلة األوىل ستتم يف األردن ومصر والضفة الغربية ،أما املرحلة الثانية وستمشمل
قطاع غزة وسوريا ولبنان ،سيتم تأجليها إىل مرحلة الحقة ،إلجياد الظرف اإلقليمي والداخلي
املناسب .1ويف هذا السياق ذكرت جملة فورين بوليسي أن جاريد كوشنري حاول الضغط على
األردن إللغاء صفة الالجئ عن مليوني فلسطيين حيملون اجلوازات األردنية.2
ويف إطار استهداف اململكة األردنية ضمن هذه الصفقة الشاملة ،تعمل إدارة ترمب على نزع
الوصاية اهلامشية عن املقدسات اإلسالمية واملسيحية يف القدس احملتلة ،ويأتي هذا االستهداف
انطال ًقا من اعرتاف ترمب بالقدس عاصمة لدولة االحتالل يف  ،2017/12/6ونقل سفارة بالده
عاما على
إىل املدينة احملتلة يف  2018/5/14بال ّتزامن مع احتفال دولة االحتالل مبرور ً 70

إعالن قيامها ،3وهي قرارات مسحت لالحتالل برفع سقف استهدافه للمدينة ،خاصة يف املسجد
األقصى واملناطق اليت حتيط به.

 1األخبار اللبنانيةhttps://al-akhbar.com/Palestine/257194 ،2018/9/3 ،
 2محســن صالــح ،تقديــر اســتراتيجي :تطــورات صفقــة القــرن ومســاراتها المحتملــة ،مركــز الزيتونــة للدراســات واالستشــارات ،أيلول/ســبتمبر ،2018
https://goo.gl/ZJGieM
 3براءة درزي ،نقل السّفارة األمريكيّة إلى القدس :بين األمر الواقع وإمكانيّة إحباطه ،مؤسسة القدس الدولية ،مادة غير منشورة.
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وتأتي هذه اخلطوات مع تصاعد اعتداءات االحتالل يف املسجد األقصى ،واستهداف املنطقة
الشرقية من املسجد بالتقسيم املكاني ،وتهميش اإلدارة األردنية لألقصى ،وفرض القيود على
عمال وموظفي األوقاف وحراس األقصى ،ومنع عمليات الرتميم الالزمة للمسجد ،1يف إطار
ً
وصول لتحقيق أهداف االحتالل يف نزع الوصاية
الدفع حنو املزيد من التدخل يف إدارة املسجد،
بشكل كامل.
األردنية عن املسجد
ٍ
وإضافة إىل استهداف األقصى والقدس ،يشكل التطبيع العربي مع االحتالل أبرز األهداف اليت
يعمل عليها فريق إدارة الصفقة األمريكية ،وتشري بنود الصفقة اليت مت تسريبها عرب العديد
من وسائل اإلعالم إىل إقامة مفاوضات سالم إقليمية بني «إسرائيل» والدول العربية ،بقيادة
اململكة العربية السعودية ،وهي خطوة ستتوج بالتطبيع بني عد ٍد من الدول العربية واخلليجية

على وجه اخلصوص ،وهي السعودية واإلمارات والبحرين.2

وتشري معطيات الصفقة إىل مرحلة لبناء ثقة ،يتم خالهلا تثبيت عد ٍد من امللفات األساسية

لـ»إسرائيل» ،على رأسها األمن ونزع سالح املقاومة ،على أن تستمر  10سنوات ،تدخل خالهلا
الدول اإلقليمية يف مشروع التسوية والتطبيع والتعاون يف شتى اجملاالت احليوية ،وعلى رأسها
أمن «إسرائيل» واألنظمة الرمسية.3

ثالثًا :تقييم الدور الشعبي بعد قرارات ترمب
على الرغم من حالة الرتدي العربي ،وغياب الصوت العالي للرفض الرمسي العربي لصفقة
القرن ،وما تقوم به سلطات االحتالل اإلسرائيلي من ممارسات حبق الفلسطينيني ومدينة
القدس احملتلة .استطاعت الشعوب العربية إحداث خرق يف هذا الواقع املرتهل ،حيث شهدت
العديد من الدول العربية محالت شعبية ومظاهرات رافضة للقرارات األمريكية.
 1هشام يعقوب (محرر) وآخرون ،الملخص التنفيذي لتقرير عين على األقصى  ،12مؤسسة القدس الدولية ،بيروت.2018 ،
 2الشرق اإللكترونيةhttps://goo.gl/yY9N7j ،2018/5/9 ،
 3المرجع نفسه.
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مفتوحا ً
رفضا لقرارات
اعتصاما
ففي األردن شهد حميط مبنى السفارة األمريكية يف عمان
ً
ً
ترمب ،ورفع احملتجون شعارات منددة بالقرار األمريكي ،مطالبني بإلغاء اتفاقيات وادي عربة
وأوسلو وكامب ديفيد ،ومقاطعة البضائع األمريكية ،ومقاضاة الرئيس األمريكي دونالد
ترامب دول ًيا باعتباره حيض على العنف والكراهية وال ميتثل للشرعية الدولية .1وقد أعيد
االعتصام إثر نقل السفارة األمريكية إىل القدس احملتلة يف  2018/5/14مبشاركة املئات من
األدرنيني.2
وشهدت العديد من العواصم العربية مظاهرات رافضة للقرارات األمريكية ،ما يؤكد نبض
الشعوب املتفاعل مع القضية الفلسطينية ،والرافض ألي صفقات متس بهذه الثوابت ،حيث
شهدت عواصم لبنان والسودان واألردن وتونس واملغرب ومصر ،مظاهرات حاشدة ً
رفضا لقرار
ترمب.3
 1الغد األردنيhttps://goo.gl/WFuba7 ،2017/12/9 ،
 2الدستور األردنيhttps://goo.gl/tcPw7B ،2018/5/14 ،
 3الجزيرة نتhttps://goo.gl/namypx ،2017/12/10 ،
الجزيرة نتhttps://goo.gl/isDykK ،2017/12/15 ،
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واعتربت مسريات العودة التجلي األبرز لرفض صفقة القرن على الصعيد الفلسطيين والعربي،
وهو التحدي األوضح للمشروع التصفوي األمريكي «صفقة القرن» .وبدأت املسريات يف ذكرى
يوم األرض يف  ،2018/3/30وتوالت أيام ُ
أحس
اجل َمع ،وقاد الدفة ،وأبدع يف أساليبه ،حتى ّ
االحتالل باخلطر ،فبات يهدد ويتوعد ،ولكنه فشل يف ر ّد شعب قرر العودة إىل أرضه ،وجعل
قبلته القدس واملسجد األقصى .وأكد استمرار مسريات العودة ،بأدواتها البسيطة املبتكرة،
ومشاركة الكل الفلسطيين فيها ،وااللتزام برفع العلم الفلسطيين فيها فقط ،أنها إحدى أهم
وسائل توحيد الشعب الفلسطيين .1ويشري مراقبون بأن منوذج مسريات العودة النموذج السلمي
للنضال الفلسطيين يف املرحلة القادمة ،ما سريهق «إسرائيل» ويستنزفها ،ألنها ستدان أمام

العامل الستخدامها القوة املفرطة أمام ال ُع ّزل.2

 1هشام يعقوب (محرر) وآخرون ،الملخص التنفيذي لتقرير عين على األقصى  ،12مرجع سابق ،ص .41
 2العرب اللندنيةhttps://goo.gl/7Hz3Em ،2018/4/2 ،
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ويف مواجهة التطبيع مع االحتالل اإلسرائيلي ،شهدت ٌ
دول خليجية محالت لرفض كل أشكال
التطبيع مع االحتالل ،ففي بداية عام  2018أطلق نشطاء قطريون محلة على مواقع التواصل
االجتماعي بعنوان «شباب قطر ضد التطبيع» لرفض التطبيع مع االحتالل اإلسرائيلي من
قبل مؤسسات وأشخاص قطريني ،على خلفية مشاركة العب إسرائيلي يف بطولة أقيمت يف
قطر .1ويف الكويت أطلق االحتاد الوطين لطلبة جامعة الكويت ورابطة شباب ألجل القدس
محلة حتت شعار «كوييت ضد التطبيع» ملناهضة التطبيع مع االحتالل اإلسرائيلي ،ونشر
القائمون على احلملة لوحات إعالنية كربى يف شوارع الكويت ،عربت عن رفضهم الكامل
للتطبيع وبكافة أشكاله.2
ويشري مراقبون بأن هذه احلمالت والرفض الشعيب للتطبيع واحد من األسباب اليت متنع

القيادة الرمسية من املضي يف هذه خطوات التطبيع ،يف مقابل إطالق ك ّتاب وشخصيات شهرية
على الصعيد اخلليجي للرتويج للعالقات الودية مع االحتالل اإلسرائيلي ،يف إطار تغيري الوعي
اجلمعي للشعوب اخلليجية ،وتقديم التطبيع بأنه مصلحة عليا للدول العربية واخلليجية،
وبأن االحتالل الكيان الطبيعي يف هذه البيئة اإلقليمية.3

رابعًا :كيف يمكن أن تواجه الشعوب العربية قرار ترمب؟
 ال ّتظاهر الشعيب املستمر على غرار مسريات العودة الكربى يف قطاع غزة ،خاصة أمام مراكزاألمم املتحدة ووكالة األونروا يف البلدان العربية اليت توجد فيها هذه املؤسسات األممية،
وحتويل هذه التظاهرات إىل اعتصامات دائمة إن دعت احلاجة.
 رفع ّالضغط على احلكومات العربية ،لالضطالع بدورها حيال القضية الفلسطينية .خاصة
الدول اليت ال متارس أي دور مباشر وواضح يف دعم الفلسطينيني والتخفيف من معاناتهم.

 1شبكة قدس اإلخباريةhttps://www.qudsn.co/article/136198 ،2018/1/4 ،
 2الخليج الجديدhttps://goo.gl/7PKQvW ،2018/2/3 ،
 3صحيفة األخبارhttps://al-akhbar.com/Media_Tv/255231 ،2018/7/31 ،
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 تنظيم محالت شعبية من خالل اللوحات اإلعالنية والفاعليات املختلفة ،باإلضافة إىلاحلمالت اإلكرتونية لوقف التطبيع مع االحتالل اإلسرائيلي ،وفضح املطبعني على خمتلف
الصعد واألشكال كافة.
 التظاهر أمام السفارات األجنية للدول الكربى ،حلمل هذه الدّول املعنية على الضغط علىدولة االحتالل لوقف اعتداءتها.
 تنظيم فعاليات شعبية دائمة رافضة لصفقة القرن ،تشمل خمتلف فئات اجملتمع ،وخاصةفئات الطالب والشباب.
 تفعيل املقاطعة االقتصادية للبضائع األمريكية ،والبدء حبمالت مقاطعة للسلع ذات البدائليف البلدان العربية ،ويف مقدمتها املطاعم واألجهزة اإللكرتونية ،وجعل محالت املقاطعة جز ًءا

من حراك شعيب مستمر ومرتاكم.

 رفع األحزاب واملؤسسات األهلية من فاعليتها ،وجهودها على صعد التثقيف والتحريكاجلماهريي ،وتنظيم اللقاءات التفاعلية الرافضة للصفقة.
 تشكيل هيئات شعبية جامعة ،جتمع خنب املثقفني والوجهاءو القيادات احلزبية ،لقيادة حراكفاعل ودائم ،وحتويل هذه اهلئات للوبيات ضغط قادرة على إيصال نبض الشارع العربي لصناع
القرار يف العامل العربي.
 تضمني خطاب رفض الصفقة يف خطب اجلمعة ،وتوجيه علماء األمة اجلماهري العربيةلرفض الصفقة والتحرك الفاعل انطال ًقا من املساجد.
 على اهليئات العلمائية العربية بيان حرمة التطبيع مع االحتالل اإلسرائيلي ،والدفع لتبيناملؤسسات الرمسية الدينية العربية هلذا اخلطاب ،وعدم التنازل عنه مهما كانت الضغوط
الرمسية كبرية.
 توجيه الدعاة واإلعالميني والفنانني الرساليني ،الذين ميتلكون قاعدة مجاهريية كبريةعلى وسائل التواصل االجتماعي ،للمشاركة يف احلمالت الرافضة للتطبيع ،وبث الوعي
مبخاطر القرارات األمريكية وصفقة القرن.

مؤسسـة القدس الدولية

 نشر الوعي بأخطار صفقة القرن بني خمتلف األطر الشعبية ،لرفع فاعلية مواجهتها،وحتويل هذا اخلطاب من خطاب خنبوي ال يصل إىل الفئات يف الشارع ،إىل خطاب عام
يوجه للشباب والنساء والفتيان يف إطار تثقيفي عام.
 تغليب خطاب احلوار والوحدة ضمن الشارع العربي ،ونبذ اخلالفات اليت تشتت اجلهود،يف سياق متتني الصف الداخلي يف مواجهة الصفقات والتآمر اخلارجي ،واستعادة مظلة
بشكل
القدس وفلسطني كقضية جامعة توحد اجلهود يف وجه الصلف األمريكي املنحاز
ٍ
متزايد حنو االحتالل اإلسرائيلي.
 تنظيم محالت تربع مالي لقضايا يف البدان العربية لدعم ملفات الرباط وامللفات احلياتيةللفلسطينيني يف الداخل الفلسطيين احملتل ،يف إطار املشاركة يف اهلم الفلسطيين،
ووضع التفاعل يف مسارات التفاعل املباشر والتأثري.
 مالحظة قصر النفس العربي يف التفاعل مع قضايا األمة ،وضرورة جعل التحرك الً
دائما ،يرفده اهليئات املدنية والشعبية،
يرتبط باألحداث اآلنية فقط ،بل ليكون
تفاعل ً
ويقوم بتفعليه النخب واملثقفني ،وقيادات اجملتمع املدني.
 الدفع حنو ترميز جمموعات من الشباب ،لقيادة هذه التحركات ،واختيارهم على أسسصارمة ،يف إطار تشكيل الرأي العام العربي.
 -تنظيم فعاليات فنية حاشدة ،ومترير الرسائل املناسبة واملؤثرة خالهلا.
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