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 ، بني القانون فة ب"صفقة القرن"ورؤية "ترامب" املعر
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 فة ب"صفقة القرن"، بني القانون ورؤية "ترامب" املعر

 الدولتني والرؤية التوراتية.وحل 

  ممدمة

التً تعرضت لرإٌة  الهامة وراقألمجموعة من ا مركزاالنطالقة للدراساتمدم ٌ

صفمة "جل اإلزدهار(! التً اصطلح على تسمٌتها أترامب المعنونة )سالم من 

 :وٌشتمل هذا الملؾ على العناوٌن التالٌة "المرن

اإلسرابٌلً الخطوط العامة –الفلسطٌنًخطة إدارة ترامب لحل الصراع -1

 .ودالالت التولٌت

مخالفة للمانون الدولً( كما ٌكتب عبدالكرٌم  216صفمة المرن معدومة )-2

 شبٌر

  .الدكتورعادل عامر،صفمة المرن فً ضوء المانون الدولً العام-3

ناصر المدوة: اإلدارة األمرٌكٌة عملت مع "إسرابٌل" على األرض -4

 لدولتٌنلتموٌض حل ا

 .عزمً بشارة: الصفمة كسر للمنظور األمٌركً لعملٌة السالم-ندوة-5

وٌمكن أن نضع بعض الخالصات التً ال تؽنً عن االطالع على الخطة وعلى 

  المماالت المدرجة هنا.

 تروج إدارة ترامب بالمول أن: المركز العربً لألبحاث والدراساتٌخلص حٌث 

لبل سنوات. وهً تمدمه مع  "إسرابٌل"لمشروع تسوٌة وضعه الٌمٌن المتطرؾ فً 

تعدٌالت طفٌفة كؤنه ممترح أمٌركً، مستفٌدة من ظروؾ االنمسام الفلسطٌنً 

والعربً، فضالا عن افتماد المٌادة الفلسطٌنٌة الستراتٌجٌة واضحة تعتمدها فً 

بر منه خالل السنوات الثالث التصدي لهذا المشروع الذي تم تنفٌذ الجزء األك

الماضٌة. ورؼم الظروؾ التً تبدو مواتٌة لتنفٌذه أمٌركٌاا وإسرابٌلٌاا، فإن الرهان 

ا على الرفض الشعبً، وعلى عدم لبول أي طرؾ فلسطٌنً بهذا  ٌبمى كما كان دابما

 الطرح أو إعطابه شرعٌة فً أي ظرؾ.

بمخالفة الرإٌة  والدكتور عادل عامر الدكتور عبدالكرٌم شبٌروٌحاجج كل من 

مخالفة واضحة حٌث تتم اإلشارات كمثال فمط  216للموانٌن الدولٌة بما ال ٌمل عن 

إن ضم الكٌان الصهٌونى للمدس الشرلٌة من جانب واحد هو اجراء ؼٌر الى )

أما فٌما ٌتعلك بالحدود ، لانونى ،وهو منعدم وباطل وال ٌرتب اي اثر لانونى

ان والضم،  فؤننا نإكد اٌضآ بؤن المخالفات األساسٌة التً احتوتها الصفمة واالستٌط
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ا وانتهاكآ  الفاسدة تضمنت حوالً ثالثون جزءاا ، والذي ما ٌشكل تسعون خرلا

 لنصوص المانون الدولً.

أما فٌما ٌتعلك بالمستوطنات فاننا نإكد بان جمٌع لرارات مجلس األمن لد اكدت 

و  465و  452و  446و  2334نات، خاصة لرار على عدم شرعٌة المستوط

، وهى جمٌعآ تعتبر أن المستوطنات لٌس لها أي صالحٌة لانونٌة 476و  471

 (بموجب اتفالٌة جنٌؾ الرابعة

 تظهر اإلسرابٌلً، الفلسطٌنً الصراع لحل األمرٌكٌة الخطة : فإند.عادل عامروحسب 

 الخطة توفر ألنها. الدولً المانون ٌنتهن بما حمولهم من الفلسطٌنٌٌن تجرٌد على إصراراا 

  ".المحتلة الفلسطٌنٌة األراضً فً واالنتهاكات المعاناة من لمزٌد بٌبة" المعلنة األمرٌكٌة

 والضوء المدس على كاملة سٌادة بمنحها خاصةا  ،"إسرابٌل" هو واحد لجانب انحازت ألنها

 االستٌطانٌة الكتل على سٌادتها وفرض الؽربٌة، الضفة من واسعة مناطك لضم األخضر

 ".الكبرى

تتبنًّ الرإٌةُ السردٌةَ اإلسرابٌلٌة حرفًٌّا، بما فً ذلن : د.عزمً بشارةومما ذكره 

الرواٌة التوراتٌة وكؤنها لانون دولً ووثٌمة سٌاسٌة معاصرة وصن ملكٌة؛ كل هذا 

ا إلى من دون التطّرق بكلمة واحدة إلى الرواٌة الفلسطٌنٌة، واإلشارة تك ون دابما

معاناة اإلسرابٌلٌٌن. كما تسرد الرإٌة االدعاءات اإلسرابٌلٌة النسحابها من أراٍض 

 وتنازالتها، من دون أي ذكر للرواٌة الفلسطٌنٌة

إن الخطة األمرٌكٌة تهدؾ إلى تموٌض كل الجهود من  : د.ناصر المدوةومما لاله 

أجل حل الدولتٌن، حٌث ٌتضح ذلن من خالل اإلجراءات األمرٌكٌة على األرض 

التً تمثلت فً نمل سفارتها إلى المدس، باالضافة إلى عدم تولؾ بناء المستوطنات 

على أراضً الضفة، وحتى عدم صدور أي تعلٌك ٌعارض أي مشروع فً بناء 

ا حكومة االحتالل للمزٌد من التوؼل ال مستوطنات، بل على العكس فمد دعمت مالٌا

 فً بناء المستوطنات.

دارة األمٌركٌة الحالٌة تمكٌن "إسرابٌل" من االستمرار فً وأوضح أن هدؾ اإل

مشروعها التوسعً لشرعنة االستعمار االستٌطانً وخطواتها ؼٌر المانونٌة بشؤن 

 الحموق الوطنٌة للشعب الفلسطٌنٌة.المدس والجوالن وانكار 

 انتهى

 مركز االنطالقة للدراسات

 بالتعاون مع لجنة التعبئة الفكرٌة فً حركة فتح
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            اإلسرائٌلً –خطة إدارة ترامب لحل الصراع الفلسطٌنً 

 الخطوط العامة ودالالت التولٌت

العربً لألبحاث ودراسة السٌاسات فً نمطة: ننمل لكم هذه الورلة من المركز -المدس-فلسطٌن

 لطر حول ما ٌسمى "صفمة المرن".

هً الوحدة المكلفة فً المركز العربً لألبحاث ودراسة السٌاسات : وحدة الدراسات السٌاسٌة

بدراسة المضاٌا الراهنة فً المنطمة العربٌة وتحلٌلها. تموم الوحدة بإصدار منشورات تلتزم 

ثالث سلسالت هً؛ تمدٌر مولؾ، وتحلٌل سٌاسات، وتمٌٌم حالة.  معاٌٌر علمٌةا رصٌنةا ضمن

تهدؾ الوحدة إلى إنجاز تحلٌالت تلبً حاجة المراء من أكادٌمٌٌن، وصنّاع لرار، ومن الجمهور 

العاّم فً البالد العربٌة وؼٌرها. ٌساهم فً رفد اإلنتاج العلمً لهذه الوحدة باحثون متخصصون 

 رجه، وفماا للمضٌة المطروحة للنماش..من داخل المركز العربً وخا

 الورلة 

، تفاصٌل 2020كانون الثانً/ ٌناٌر  28أعلنت إدارة الربٌس األمٌركً، دونالد ترامب، فً 

اإلسرابٌلً، المعروفة إعالمٌاا باسم "صفمة  -الشك السٌاسً لخطتها لحل الصراع الفلسطٌنً 

لى نشر واشنطن للشك االلتصادي من الخطة المرن". وجاء هذا اإلعالن بعد نحو ثمانٌة أشهر ع

بعنوان: "السالم من أجل االزدهار"، فً ورشة عمل عمدت فً العاصمة البحرٌنٌة، المنامة، فً 

. وبهذا تكون معالم خطة إدارة ترامب لسالم مفترض بٌن الفلسطٌنٌٌن 2019حزٌران/ ٌونٌو 

لحدٌث المتواتر عنها. ولد تمَّ جمع واإلسرابٌلٌٌن لد اكتملت مالمحها، بعد ثالث سنوات من ا

الشمٌن السٌاسً وااللتصادي للخطة بعنوان: "السالم من أجل االزدهار: رإٌة لتحسٌن حٌاة 

 [.1الشعبٌن الفلسطٌنً واإلسرابٌلً"]

 اإلطار العام للخطة

ا تؽطً  22صفحة، وتتضمن  181الخطة، فً شمٌها السٌاسً وااللتصادي، فً  جاءت لسما

من المضاٌا، مثل: الطموحات المشروعة للطرفٌن، ومفهوم حل الدولتٌن، ووضع حزمة واسعة 

المدس، والسٌادة، والحدود، واألمن، والالجبون، والمعتملون، والمعابر، ولطاع ؼزة، والتبادل 

[، فإنها تشٌر إلى سعٌها لتؤمٌن استثمارات دولٌة بمٌمة 2التجاري. أما فً الجانب االلتصادي]

ٌار دوالر على مدى عشر سنوات، ضمن مماربة لتحمٌك اندماج التصادي مل 50أكثر من 

إللٌمً. وتشتمل الخطة على أربعة مالحك، ٌتضمن األول منها الخرابط الممترحة لحدود 

ا  الدولتٌن، الفلسطٌنٌة واإلسرابٌلٌة، وٌعالج الثانً االعتبارات األمنٌة إلسرابٌل، وخصوصا

مة ؼور األردن، فً حٌن ٌتضمن الثالث المعاٌٌر األمنٌة التً لناحٌة سٌطرتها المطلمة على منط

ٌنبؽً للدولة الفلسطٌنٌة المفترضة أن تلتزمها فً محاربة اإلرهاب. أما الملحك الرابع، فٌرسخ 

السٌطرة اإلسرابٌلٌة األمنٌة المطلمة على الدولة الفلسطٌنٌة "منزوعة السالح"، بما فً ذلن حمها 

ع أي تهدٌدات تراها داخل حدودها. كما أنه ٌإكد سٌطرة إسرابٌل على فً التعامل المباشر م

المعابر الدولٌة مع كل من األردن ومصر، فضالا عن تحكمها فً المٌاه اإلللٌمٌة للدولة 

 الفلسطٌنٌة الممترحة.
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 أبرز بنود الخطة 

 . طبٌعة الدولة الفلسطٌنٌة1

لخطة على الفلسطٌنٌٌن دولة منموصة بعنوان فرعً "حل والعً لخٌار الدولتٌن"، تعرض ا

السٌادة، ممٌدة بحدود األمن اإلسرابٌلً، منزوعة السالح، ممطعة األوصال، ٌصل بٌنها جسور 

وأنفاق تحت إشراؾ أمنً إسرابٌلً. لكن حتى هذه الدولة مشروطة باعتراؾ الفلسطٌنٌٌن 

كافة" ومحاربته، والمبول بإسرابٌل دولة ٌهودٌة، ورفض ما تعّده إسرابٌل "اإلرهاب بؤشكاله 

بترتٌبات خاصة تلبً االحتٌاجات األمنٌة إلسرابٌل، بما فٌها المٌام بعملٌات أمنٌة داخل حدود 

الدولة الفلسطٌنٌة. كما تشترط الخطة على الفلسطٌنٌٌن المبول بالمسإولٌة األمنٌة اإلسرابٌلٌة 

لى مسإولٌة الدولة الفلسطٌنٌة وسٌطرتها على المجال الجوي ؼرب نهر األردن. وتلمح الخطة إ

 -فً التصدي لحركات المماومة الفلسطٌنٌة؛ وهو ما ٌفهم منه الدفع إلى التتال داخلً فلسطٌنً 

فلسطٌنً. وتشترط الخطة على الفلسطٌنٌٌن، لبل لٌام الدولة، بناء مإسسات شفافة ومحاربة 

، وعندها "إذا تم اتخاذ هذه الفساد، وإصالح النظام التعلٌمً و"ولؾ التحرٌض على الكراهٌة"

الخطوات واستٌفاء المعاٌٌر المنصوص علٌها فً هذه الرإٌة، فإن الوالٌات المتحدة ستدعم لٌام 

 دولة فلسطٌنٌة".

 . األرض والترانسفٌر2 

فً المبة من األراضً، التً تسٌطر علٌها إسرابٌل فً الضفة الؽربٌة، سٌتم  87تمّر الخطة بؤن 

فً المبة من الفلسطٌنٌٌن فً الضفة الؽربٌة داخل  97وفً حٌن سٌعٌش  ضمها إلى اسرابٌل.

فً المبة المتبمٌن من المواطنٌن الفلسطٌنٌٌن سٌعٌشون  3الدولة الفلسطٌنٌة الممترحة، فإن الـ 

[. ورؼم أن 3"ضمن جٌوب فلسطٌنٌة داخل األراضً اإلسرابٌلٌة، تخضع للسٌادة اإلسرابٌلٌة]

من أراضٌهم"، على أساس أن  –عرباا أو ٌهوداا  –ٌنبؽً "التالع الناس  الخطة تشدد على أنه ال

ا دٌموؼرافٌاا لرفع  ذلن سٌمود إلى فوضى واضطرابات أهلٌة، فإنها تطرح فً الممابل ترانسفٌرا

ا فً منطمة المثلث، والتً تحددها الخطة بـ "كفر لرع، عرعرة،  العبء عن إسرابٌل، وخصوصا

، للنسوة، الطٌبة، كفر لاسم، الطٌرة، كفر برا، جلجولٌة"، وهً البلدات بالة الؽربٌة، أم الفحم

 التً ٌمطنها فلسطٌنٌون ٌحملون الجنسٌة اإلسرابٌلٌة.

وتفسر الخطة ذلن بؤن هذه البلدات كان من المفترض أن تكون تحت السٌطرة األردنٌة خالل 

عسكرٌة، "تالشت أهمٌتها منذ ، إال أنها بمٌت بٌد إسرابٌل ألسباب 1949مفاوضات الهدنة عام 

ذلن الحٌن". وتضٌؾ الخطة بؤنها تدرس إمكانٌة إعادة رسم الحدود اإلسرابٌلٌة، بحٌث تصبح 

ا من الدولة الفلسطٌنٌة، "خاضعة لموانٌنها وأحكامها  البلدات الفلسطٌنٌة فً المثلث جزءا

ضفة الؽربٌة، الممامة المضابٌة". وفً الممابل، تضم إسرابٌل مستوطنٌها ومستوطناتها فً ال

على أراض األصل أن تكون خاضعة لسٌادة الدولة الفلسطٌنٌة، بحسب لرارات الشرعٌة 

 الدولٌة.

 . المدس3

تنص الخطة على أن المدس ستبمى عاصمة موحدة لدولة إسرابٌل، ضمن حدودها البلدٌة المابمة 

نة فً المناطك الوالعة شرق الٌوم، أما عاصمة دولة فلسطٌن فتكون فً الجزء الشرلً من المدٌ

الجدار األمنً المابم وشماله، بما فً ذلن كفر عمب، والمسم الشرلً من شعفاط، وأبو دٌس، 

وٌمكن تسمٌتها المدس أو أي اسم آخر تحدده الدولة الفلسطٌنٌة. ولد أكد بنٌامٌن نتنٌاهو بعد 

 1.6ً تمع على بعد اإلعالن عن الخطة بؤن العاصمة الفلسطٌنٌة ستكون فً أبو دٌس الت
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[. أما األماكن اإلسالمٌة الممدسة، فإن الخطة تعٌد 4كٌلومتر شرلً البلدة المدٌمة فً المدس]

طرح "الرعاٌة الدٌنٌة" الهاشمٌة األردنٌة بدالا من السٌادة الفلسطٌنٌة، فً حٌن تبمى السٌادة 

ا إسرابٌلٌة. وتنص الخطة على أنه سٌسمح للسكان الفلس طٌنٌٌن الممٌمٌن فً المدس، المادٌة دوما

 ، ولكن داخل الجدار األمنً المابم بخٌار من ثالثة:1949"ما وراء خط الهدنة لعام 

 أن ٌصبحوا مواطنٌن إسرابٌلٌٌن.

 أن ٌصبحوا مواطنٌن فلسطٌنٌٌن.

 أو االحتفاظ بوضعهم كممٌمٌن دابمٌن فً إسرابٌل".

 . الحدود واألمن4

للدولة الفلسطٌنٌة أن ؼور األردن سٌبمى تحت السٌادة تإكد الخطة والخرٌطة الممترحة 

اإلسرابٌلٌة المطلمة وأن إسرابٌل ستكون مسإولة عن األمن فً كل المعابر الدولٌة إلى الدولة 

الفلسطٌنٌة، بما فً ذلن معبر رفح، والذي سٌتم وضع ترتٌبات خاصة به بٌن إسرابٌل ومصر. 

منع واعتراض وصول األسلحة والمواد المحظورة،  كما سٌكون للبحرٌة اإلسرابٌلٌة الحك فً

التً تدخل فً صناعة األسلحة، من دخول دولة فلسطٌن بما فً ذلن ؼزة. ومع أن الخطة تنص 

على حك الدولة الفلسطٌنٌة فً تطوٌر مٌناء خاص بها، وإمكانٌة الوصول إلى منشآت إسرابٌلٌة 

تحت إشراؾ إسرابٌلً. وبموجب الخطة،  محددة فً مٌناءي حٌفا وأسدود، فإنها تضع ذلن كله

لن ٌكون لدولة فلسطٌن الحك فً الدخول فً اتفالٌات عسكرٌة أو استخباراتٌة أو أمنٌة مع أي 

دولة أو منظمة تهدد األمن اإلسرابٌلً، "وهذا أمر تحدده إسرابٌل". كما أنه لن ٌكون للدولة 

ة داخل أراضً دولتها أو خارجها. الفلسطٌنٌة الحك فً تطوٌر لدرات عسكرٌة أو شبه عسكرٌ

وسٌكون من حك إسرابٌل أن تموم بعملٌات التحام عسكرٌة لمناطك الدولة الفلسطٌنٌة فً حال 

 وجود أي تهدٌد أمنً ٌستهدفها.

 . الالجئون5 

الفلسطٌنٌة ٌنبؽً أن ٌتضمن إنهاء أي  -تشدد الخطة على أن تولٌع اتفالٌة السالم اإلسرابٌلٌة 

ة أو حمولٌة للفلسطٌنٌٌن، مثل "حك العودة". وتإكد بوضوح أنه "لن ٌكون هنان مزاعم تارٌخٌ

أي حك فً العودة، وال استٌعاب ألي الجا فلسطٌنً فً دولة إسرابٌل". فوق ذلن، تعتبر 

الخطة أن ثمة مشكلة لجوء ٌهودٌة كذلن متمثلة فً الٌهود الذٌن "طردوا من الدول العربٌة بعد 

دولة إسرابٌل"، وبؤنهم ٌستحمون حالا منصفاا "ٌنبؽً أن ٌتم تطبٌمه فً ولت لصٌر من إلامة 

الفلسطٌنٌة". وفً هذا السٌاق،  -إطار آلٌة دولٌة مناسبة منفصلة عن اتفالٌة السالم اإلسرابٌلٌة 

تإكد الخطة أن "اإلخوة العرب" للفلسطٌنٌٌن "ٌتحملون المسإولٌة األخاللٌة عن إدماجهم فً 

جت إسرابٌل الالجبٌن الٌهود. وتشدد على أن الالجبٌن المستمرٌن فً أماكن بالدهم"، كما دم

دابمة لن ٌسمح لهم بالعودة والتوطٌن، بما فً ذلن االنتمال إلى الدولة الفلسطٌنٌة، مع بماء حك 

التعوٌض لهم ضمن آلٌة دولٌة خاصة. وتعرض الخطة ثالثة خٌارات على الالجبٌن الفلسطٌنٌٌن 

 بإلامة دابمة فً أي مكان، هً: الذٌن ال ٌحظون

أن ٌتم استٌعابهم ضمن الدولة الفلسطٌنٌة الممبلة، ولكن ضمن لٌود مشددة، مثل ضرورة وجود 

اتفاق بٌن إسرابٌل والدولة الفلسطٌنٌة على معدل حركة الالجبٌن من خارج الضفة الؽربٌة 

ٌعابٌة االلتصادٌة للدولة ولطاع ؼزة إلى دولة فلسطٌن. وٌتحدد ذلن بناء على المدرات االست



8 
 

الفلسطٌنٌة، وبما ال ٌشكل عبباا على البنى التحتٌة، وال ٌضاعؾ من التهدٌدات األمنٌة لدولة 

 إسرابٌل.

 أن ٌتم إدماجهم فً البلدان المضٌفة التً ٌمٌمون بها حالٌاا، وذلن مرهون بموافمة تلن الدول.

آالؾ الجا كل  5ون اإلسالمً بتوطٌن أن تمبل كل دولة من الدول األعضاء فً منظمة التعا

 ألؾ الجا(.  50عام على مدى عشر سنوات )بإجمالً 

الفلسطٌنٌة فإن وضعٌة الالجا  –وتشدد الخطة على أنه مع تولٌع اتفالٌة السالم اإلسرابٌلٌة 

الفلسطٌنً سوؾ تنتهً كصفة لانونٌة دولٌة، وبؤن وكالة األمم المتحدة إلؼاثة وتشؽٌل الالجبٌن 

فلسطٌنٌٌن فً الشرق األدنى "األونروا" ستنحل، كما أن الشك االلتصادي من الخطة سٌعمل ال

 على استبدال مخٌمات اللجوء فً الدولة الفلسطٌنٌة وتفكٌكها لبناء مناطك سكنٌة جدٌدة.

 تولٌت اإلعالن عن الخطة

من ترامب  فً السٌاق العام، جاء اإلعالن عن الخطة فً ضوء مشكالت داخلٌة ٌتعرض لها كل

ونتنٌاهو؛ إذ ٌواجه ترامب محاكمة فً مجلس الشٌوخ تهدؾ إلى إلالته بتهم إساءة استخدام 

ا بالفساد منذ عام  . وكان 2019السلطة وعرللة عمل الكونؽرس. فً حٌن ٌواجه نتنٌاهو تهما

ً االدعاء اإلسرابٌلً لدم البحة اتهام ضده فً الٌوم نفسه الذي ولؾ فٌه إلى جانب ترامب ف

البٌت األبٌض إلعالن تفاصٌل خطة السالم األمٌركٌة. وسبك ذلن سحب نتنٌاهو لطلبه من 

الكنٌست للحصول على حصانة من التهم الموجهة إلٌه، بعد أن تبٌن له أن األؼلبٌة سوؾ 

ا بالخطة  2020تصوت ضده، وسوؾ ٌخوض انتخابات الكنٌست فً آذار/ مارس  متسلحا

رابٌل، والتً تعزز سٌطرتها على أجزاء واسعة من الضفة الؽربٌة، األمٌركٌة المنحازة إلى إس

 وتبمً المدس تحت سٌادتها عاصمة موحدة لها.

لكن حتى لو فشل نتنٌاهو فً االنتخابات الممبلة، فإن زعٌم المعارضة، بنً ؼانتس، أبدى 

دٌة، إلى حماسة مماثلة لضم مناطك واسعة من الضفة الؽربٌة، بما فً ذلن المستوطنات الٌهو

السٌادة اإٍلسرابٌلٌة. بل إن ؼانتس وعد بؤن ٌموم بذلن بكفاءة أكبر من نتنٌاهو وحزب اللٌكود، 

ا ربٌساا لم تكن إدارة ترامب  آمالا بذلن اجتذاب أصوات الٌمٌن. وبهذا المولؾ أزال ؼانتس حاجزا

طن من دعوة ترٌد تجاوزه حتى ال تتهم بدعم مرشح على حساب آخر. وهو ما مكن بدوره واشن

ا للماء ترامب، لالطالع على تفاصٌل الخطة لبل ٌوم من إعالنها، وحصلت على  ؼانتس أٌضا

 موافمته علٌها.

ولد أخذت إدارة ترامب فً الحسبان معطى آخر؛ فهً ترٌد االستفادة من االنمسام العربً، 

لمواجهة  والتفات جزء من العرب للصراع مع إٌران، واستعداد بعضهم العمل مع إسرابٌل

طهران. كما ٌبدو أن إدارة ترامب تراهن على ضؽط بعض الدول العربٌة على الفلسطٌنٌٌن مع 

[. ولعل فً حضور 5الولت حتى ٌجلسوا إلى طاولة المفاوضات على أساس الخطة الممترحة]

سفراء اإلمارات والبحرٌن وُعمان فً واشنطن مراسٌم اإلعالن عن الخطة فً البٌت األبٌض، 

فعل السعودٌة ومصر الداعٌة إلى التفاوض تحت رعاٌة أمٌركٌة، ما ٌإكد حسابات إدارة  وردود

 ترامب.

 خاتمة

تروج إدارة ترامب لمشروع تسوٌة وضعه الٌمٌن المتطرؾ فً إسرابٌل لبل سنوات. وهً 

تمدمه مع تعدٌالت طفٌفة كؤنه ممترح أمٌركً، مستفٌدة من ظروؾ االنمسام الفلسطٌنً 



9 
 

الا عن افتماد المٌادة الفلسطٌنٌة الستراتٌجٌة واضحة تعتمدها فً التصدي لهذا والعربً، فض

المشروع الذي تم تنفٌذ الجزء األكبر منه خالل السنوات الثالث الماضٌة. ورؼم الظروؾ التً 

ا على الرفض الشعبً،  تبدو مواتٌة لتنفٌذه أمٌركٌاا وإسرابٌلٌاا، فإن الرهان ٌبمى كما كان دابما

 دم لبول أي طرؾ فلسطٌنً بهذا الطرح أو إعطابه شرعٌة فً أي ظرؾ.وعلى ع
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 مخالفة للمانون الدولً( 612صفمة المرن معدومة )

 كما ٌكتب عبدالكرٌم شبٌر 

الدولى ان صفمة المرن تعتبر معدومة من الناحٌة المانونٌة، حٌث انها التستند الى اى اساس من المانون  

االنسانى ،او المانون الدولى لحموق االنسان، او للمانون الجنابى الدولى، او لمٌثاق االمم المتحدة، او 

للمرارات االممٌة الصادرة عن االمم المتحدة، سواء مجلس االمن او الجمعٌة العامة لالمم المتحدة،او 

الدولٌة بخصوص عدم شرعٌة جدار  المنظمات التابعه لها ، او الفتوى التى اصدرتها محكمة العدل

الفصل العنصرى، وعلٌة فان المٌادة الفلسطٌنٌة مع المجموعة العربٌة، وعلى راسها دولة الكوٌت 

الشمٌمة، تمدمت الى مجلس االمن بمشروع لرار، بعرض صفمة المرن على مجلس االمن ، الخذ لرار 

مانون الدولى بكل فروعه، وللفتوى الصادرة عن بعدم لانونٌة وشرعٌة هذه الصفمة الفاسدة، لمخالفتها لل

 محكمة العدل الدولى، ولمخالفتها للمرارات االممٌة.

إن صفمة المرن الفاسدة والتً لدمها الربٌس األمٌركً دونالد ترامب، وبحضور ربٌس وزراء الكٌان  

 الصهٌونى بنٌامٌن نتنٌاهو تضمنت  مبات الخرلات، واالنتهاكات للمانون الدولً.

ان هذه الخرولات اوجبت على المجموعة العربٌة و برباسة دولة الكوٌت الشمٌمة، بتمدٌم مشروع لرار 

بالتنسٌك مع دولة فلسطٌن، للتصوٌت علً هذه الصفمة الفاسدة فً مجلس األمن، ضد هذه الصفمة 

بما فٌها الفاسدة، والتى تحتوي على العدٌد من االنتهاكات والخرولات الصارخة للمانون الدولً، 

انتهاكات للمانون الدولً اإلنسانً، وحموق اإلنسان، والمانون الجنابً الدولً، والمانون العرفً الدولً. 

 اضافةا الى لرارات األمم المتحدة ذات الصلة بالمضٌة الفلسطٌنٌة.

ة أحكام من هذا ٌتضح للعٌان ومن خالل النظره االولٌه لهذه الصفمة الفاسدة ، بؤنها تهدؾ الى  مخالف 

المانون الدولً والشرعٌة الدولٌة، وهى بهذا الشكل سوؾ تإدى إلى تدمٌر منظومة األمم المتحدة 

ومٌثالها واهدافها، التى انشبت من اجلها وأهمها السلم واالمن الدولٌٌن، ومنظومة الدول المابمة على 

رارات الصادرة عن أعضاء احترام المانون الدولً، وشرعنة مخالفات المانون الدولى، ومنظومة الم

األمم المتحدة بخصوص المدس ،  فؤن الصفمة األمٌركٌة الفاسدة خالفت  جمٌع لرارات مجلس األمن 

والجمعٌة العامة لألمم المتحدة، والتً  مجملها ما ٌبلػ عددها ماٌمارب عشرون لراراا، وبالتالً احتوت 

 اٌمارب ستون مخالفة لانونٌة دولٌة.الصفمة الفاسدة على عشرٌن جزءاا، حاول فٌها شرعنة م

ا لمرارات األمم المتحدة العدٌدة، فان الكٌان الصهٌونى الٌتمتع بؤي حموق سٌادٌة على االراضى   ووفما

المحتلة خاصة المدس الشرلٌة، وهى جزء من الضفة الؽربٌة، وبالتالً فهً تعتبر أرضاا محتلة، كما 

 نصت على ذلن المرارات الدولٌة.

الكٌان الصهٌونى للمدس الشرلٌة من جانب واحد هو اجراء ؼٌر لانونى ،وهو منعدم وباطل إن ضم  

بضم المدس الشرلٌة، ومرة أخرى فً عام  1967وال ٌرتب اي اثر لانونى، فالكٌان الصهٌونى لام عام 

عندما اصدر المانون األساسً، وهذا اجراء ؼٌر لانونً، وهو بشكل واضح باطل لمخالفته  1981

 مرارات الصادرة عن االمم المتحدة، ولم ٌعترؾ به المجتمع الدولً.لل

أما فٌما ٌتعلك بالحدود واالستٌطان والضم،  فؤننا نإكد اٌضآ بؤن المخالفات األساسٌة التً احتوتها  

ا وانتهاكآ لنصوص المانون  الصفمة الفاسدة تضمنت حوالً ثالثون جزءاا ، والذي ما ٌشكل تسعون خرلا

 الدولً.

حٌث اكدت  1945من مٌثاق األمم المتحدة لعام  2ان الضم لالراضى المحتلة محظور بموجب المادة   

بعدم جواز ضم األراضً واالستٌالء علٌها  بالموة، وكذلن نصت على أن ٌمتنع األعضاء فً عاللاتهم 
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سٌاسً ألي دولة، أو بؤي الدولٌة عن التهدٌد باستخدام الموة، أو استعمالها ، وان النزاهة أو االستمالل ال

 طرٌمة أخرى ال تتفك مع مماصد األمم المتحدة ٌعتبر ؼٌر جابز .

شدد على عدم جواز االستٌالء على  1967لعام  242ان لرار مجلس األمن التابع لألمم المتحدة رلم   

ها فً األراضً بالحرب، وٌدعو إلى انسحاب "الموات المسلحة اإلسرابٌلٌة" من األراضً التً احتلت

 النزاع األخٌر.

ا للحموق     إن الضم من جانب واحد ألي جزء من األراضى الفلسطٌنٌة المحتلة ٌعد انتهاكاا صارخا

 الفلسطٌنٌة فً انهاء االحتالل  

 وتمرٌر المصٌر ، والامة دولة المستملة وعاصمتها المدس االبدٌة .

مجلس األمن لد اكدت على عدم شرعٌة  أما فٌما ٌتعلك بالمستوطنات فاننا نإكد بان جمٌع لرارات

، وهى جمٌعآ تعتبر أن 476و  471و  465و  452و  446و  2334المستوطنات، خاصة لرار 

( 6) 49المستوطنات لٌس لها أي صالحٌة لانونٌة بموجب اتفالٌة جنٌؾ الرابعة، حٌث نصت فى البند 

حٌل، أو نمل أجزاء من سكانها المدنٌٌن إلى من اتفالٌة جنٌؾ الرابعة: بؤنه "ال ٌجوز لدولة االحتالل تر

من نفس االتفالٌة : بؤنه "ٌحظر أي تدمٌر من لبل السلطة  53األراضً التً تحتلها" وأضافت  فى البند 

المابمة باالحتالل لممتلكات حمٌمٌة أو شخصٌة ... للدولة أو للسلطات العامة األخرى ... إال فً حالة 

 ات العسكرٌة".الضرورة المصوى لهذا العملٌ

أما فٌما ٌتعلك باألمن فان صفمة ترامب الفاسدة  تحتوي على اثنى عشرة جزءاا تمرٌباا ما ٌشكل سته   

 وثالثون مخالفة للمانون الدولً،

وفٌما ٌتعلك بالالجبٌن فؤن "صفمة ترامب الفاسدة  احتوت على ما ٌمارب ستة أجزاء تساوي ما ٌعادل 

ا لحموق ال ا للمانون الدولًثمانٌة عشرة خرلا  الجبٌن وفما

وللمانون الدولً العرفً، فإن حك العودة هو حك فردي وجماعً، حٌث اعترفت الجمعٌة العامة لألمم 

بحك العودة، وذكرت أنه "... ٌجب السماح لالجبٌن الفلسطٌنٌٌن الذٌن ٌرؼبون  1948المتحدة فً عام 

بالمٌام بذلن فً ألرب ولت ممكن، بشرط أن فً العودة إلى دٌارهم، والعٌش فً سالم مع جٌرانهم 

ٌكون لهم الحك فى التعوٌض، وٌجب أن تدفع ممابل ممتلكات أولبن الذٌن ٌختارون عدم العودة وخسارة 

أو تلؾ الممتلكات، والتً ٌنبؽً بموجب مبادئ المانون الدولً أو فً حموق الملكٌة، أن تجعل 

 الحكومات أو السلطات مسإولة.

ك باألسرى فهنالن عشرة أجزاء من الخطة تتعلك باألسرى ، والتً تإدي فً مجملها الى اما فٌما ٌتعل

ا وفما ألحكام المانون الدولً.  ثالثون مخالفة تمرٌبا

وعلٌة ٌمكن للعالم المتحضر الٌوم ان ٌثبت بانه مع مٌثاق االمم المتحدة، ومع االهداؾ االساسٌة التى 

ة، وما صدر عنها من لرارات اممٌة، وان تصبح الوالٌات المتحدة انشبت من اجلها هذه المنظمة الدولٌ

والكٌان الصهٌونى فى عزلة دولٌة، ومن ثم ٌتحرن الرأى العام االمرٌكى ضد هذه الصفمة الفاسدة، 

وٌموم الشعب االمرٌكى بمحاسبة ترامب ربٌس االدارة االمرٌكٌة، الذى تسبب بهذه الخرولات، 

لى، واساء الى سمعة ومكانة الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة ، والتى تعتبر اكبر واالنتهاكات للمانون الدو

دولة عظمى فى العالم، وهى احد الدول الكبرى التى سعت الى سعت لتؤسٌس االمم المتحدة، للحفاظ 

 على السلم واالمن الدولٌٌن، وانهاء االحتالل وتمرٌر المصٌر الى كل شعوب العالم .

 بٌر الخبٌر بالمانون الدولىبملم د.عبدالكرٌم ش
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 العام الدولً المانون ضوء فً المرن صفمة

 الدكتور عادل عامر 

  -ممدمة: 

 تجرٌد على إصراراا  تظهر اإلسرابٌلً، الفلسطٌنً الصراع لحل األمرٌكٌة الخطة أن

 بٌبة" المعلنة األمرٌكٌة الخطة توفر ألنها. الدولً المانون ٌنتهن بما حمولهم من الفلسطٌنٌٌن

  ".المحتلة الفلسطٌنٌة األراضً فً واالنتهاكات المعاناة من لمزٌد

 والضوء المدس على كاملة سٌادة بمنحها خاصةا  ،"إسرابٌل" هو واحد لجانب انحازت ألنها

 االستٌطانٌة الكتل على سٌادتها وفرض الؽربٌة، الضفة من واسعة مناطك لضم األخضر

 ".الكبرى

– السٌاسٌة بالجؽرافٌا تعصؾ متؽٌرات ثمة أنه ٌدرن الحالً الدولً للشؤن المتتبع أن شن ال

 وأجنبٌة محلٌة لوى مع تواطإ فً الحالٌة تركٌبتها من وتؽٌر األوسط للشرق – الجٌوبولتٌكا

 سورٌا فً الحال هو كما جدٌدة وعمٌدة جدد بسكان وتؤهٌلها األصلٌة للساكنة الكلً المسح بؽٌة

 وفلسطٌن،

 والفرات دجلة نهري من إلامته تنوي الذي الكبٌر "إسرابٌل" مشروع تحمٌك أجل من ذلن كل 

 ٌدرن من فؤول المٌاه، منابع على للسٌطرة ومصر. بالسودان النٌل نهر إلى وسورٌا بالعراق

 اإلسرابٌلٌٌن، الساسة هم المستمبلٌة بالحروب

 باألساس، مٌاه حرب الممبلة فالحرب إذن العالم. ٌملن المٌاه ٌمتلن التنبإٌة أن نظرٌتهم فحسب 

  مهم، حٌوي وطالً التصادي مورد الماء باعتبار

 بمابهم ضمان مع لها حلفاء وتعٌٌن الكبٌر مشروعها توسٌع الزمن بؽٌة "إسرابٌل" تسارع لذلن

 التوسعٌة. أهدافها خدمة أجل من الحكم فً

غٌر لانونً وغٌر شرعً،  وٌعتبر "ذلن ٌشكل مخالفة للمرارات الدولٌة التً تعتبر االستٌطان 

 ".2116فً دٌسمبر 2334وٌجب إزالته بما فً ذلن لرار مجلس األمن الدولً رلم 

 "إسرائٌل"التً تدعو  193و 338و 242تتنالض صفمة المرن مع لرارات مجلس األمن  

كوسٌلة لتعزٌز عملٌة السالم  1967إلى االنسحاب من األراضً الفلسطٌنٌة المحتلة فً العام 

 الجانبٌن.بٌن 

هً -)؟! علٌها المتنازع األراضً من االنسحاب مطلب تحمٌك فً "إسرابٌل" فشل وٌشكل 

ا  مركز االنطاللة للدراسات(-أراضً محتلة  السالم لمرارات وإهمال تمرد على ٌنطوي اتجاها

ا  الفلسطٌنٌٌن الالجبٌن ٌحرم أنه كما. الدولٌة  هو كما المصٌر تمرٌر حك ممارسة من عملٌا

  .المرارات فً علٌه منصوص

 هو وعادلة مسإولة بطرٌمة فلسطٌنً الجا مالٌٌن 5 من أكثر لضٌة معالجة فً الفشل أن

 الخطة بموجب السالم تحمٌك فرص ٌجعل ما مؤساوي، إنسانً وتهرب االلتراح، فً لصور

  الدولً، للمانون تستند ال خطة أي الن .مستبعداا  أمراا 
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 وحك اإلسرابٌلً، العسكري االحتالل بإنهاء مصٌرهم، تمرٌر فً الفلسطٌنٌٌن حك ٌضمن الذي

ا  سٌكون اإلسرابٌلٌة، المستوطنات وتفكٌن العودة، فً الفلسطٌنٌٌن الالجبٌن  علٌها محكوما

 .بالفشل

 الخطة والحماٌة اإلسرائٌلٌة 

 من الفلسطٌنٌٌن وحرمان "إلسرابٌل" حماٌة مظلة توفٌر إلى األمرٌكٌة الخطة إعالن تسعً

 التحمٌك أن دٌسمبر الماضً، فً الدولٌة الجنابٌة للمحكمة العام المدعً إعالن بعد العدالة

 وأن المحتلة، الفلسطٌنٌة األراضً فً حرب جرائم ارتكاب إلى انتهً فلسطٌن حول األولً

 .اإلللٌمً المحكمة اختصاص تأكٌد بمجرد ٌجرى أن ٌنبغً التحمٌك

 وتضع للفلسطٌنٌٌن، الؽربٌة الضفة من صؽٌراا  جزءاا  تعطً خطة المرن صفمة تمترح

 جزء فً لفلسطٌن جدٌدة عاصمة بإنشاء وعد مع "إسرابٌل" إلى المدس ملكٌة لنمل استراتٌجٌة

 .المتبمٌة األرض من

 الالجئٌن لضٌة دفن تحاول بها تحاول التً الكٌفٌة هو الصفمة من االعتٌادي ؼٌر الجزء ولعل 

ا  تنطوي الصفمة فإن الكبٌرة، التشوهات هذه إلى وبالنظر. الفلسطٌنٌٌن  لانونٌة مخالفات على حتما

 فإن الدولٌة، الموانٌن منظور من أُخذت ما وإذا. لها العرب رفض تبرر أن ٌمكن والتً جسٌمة،

 .لانونٌة ؼٌر الصفمة هذه

 إلى "إسرابٌل" تدعو التً 193و 338و 242 األمن مجلس لرارات مع المرن صفمة تتنالض

 بٌن السالم عملٌة لتعزٌز كوسٌلة 1967 العام فً المحتلة الفلسطٌنٌة األراضً من االنسحاب

 .الجانبٌن

)هً أرض  علٌها المتنازع األراضً من االنسحاب مطلب تحمٌك فً "إسرابٌل" فشل وٌشكل

ا مركز االنطاللة للدراسات( -محتلة ولٌس متنازع علٌها  وإهمال تمرد على ٌنطوي اتجاها

ا  الفلسطٌنٌٌن الالجبٌن ٌحرم أنه كما. الدولٌة السالم اتلمرار  تمرٌر حك ممارسة من عملٌا

 .أعاله المذكورة المرارات فً علٌه منصوص هو كما المصٌر

 سواء حد على واإلللٌمٌة الدولٌة المإسسات تدعم المرارات، هذه مثل مصدالٌة على للتؤكٌد

 اإلسالمً المإتمر ومنظمة األوروبً االتحاد ذلن فً بما الصدد، هذا فً الفلسطٌنً المولؾ

  .العربٌة الدول وجامعة المتحدة لألمم العامة والجمعٌة

 من واالستخباراتٌٌن، األمنٌٌن المستشارٌن من به المحٌط الكامل الفرٌك وبوجود ذلن، مع

 هذه انتهان إلى سعٌه عن ترامب دونالد األمٌركً الربٌس ٌتراجع ال أن تصور الصعب

 .الدولٌة والموانٌن المرارات

 للمرارات صرٌحة مخالفة ٌشكل ترامب دونالد ٌرٌده ما أن الصفمة محتوٌات من الواضح من

 المإامرة ترامب الربٌس وٌدعم. السلمً التعاٌش تحمٌك أجل من صدرت التً المذكورة الدولٌة

 الجوفٌة المٌاه طبمات مثل الموارد، ومن األسالؾ أراضً من الفلسطٌنٌٌن تجرٌد إلى الرامٌة

 األمٌركٌٌن المتعاطفٌن من وؼٌرها "إسرابٌل" عصابة إلى بانضمامه الؽاز، ومخزونات

  .فردٌة منافع على الحصول أجل من والصهاٌنة،
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 المتحدة، الوالٌات أعداء على المضاء فً ترامب ٌؤمل األمن، مجلس لرارات خرق خالل من

 اإلرهابٌة الطوابؾ ضد العربٌة الدول توحٌد طرٌك عن اإلرهابٌة، والجماعات إٌران مثل

  جٌدة، تكون لد األجندة لهذه النهابٌة األهداؾ أن من الرؼم وعلى. المنظمة

 من فلسطٌن تجرٌد على تنطوي كانت إذا خاصة واستفزازٌة، أخاللٌة ؼٌر تبمى الوسابل فإن

 كما .بحرٌة المدس فً عباداتهم وأداء بثمافتهم االرتباط فرصة من مواطنٌها وحرمان السالح،

 العادلة ؼٌر المرن صفمة تطبٌك اتجاه فً ٌدفعون الذٌن األمٌركٌٌن والمتطرفٌن الصهاٌنة أن

ا  ٌعارضون  المتحدة األمم علٌها صادلت والتً ،1993 للعام أوسلو اتفالٌة علٌه نصت ما أٌضا

ا   آخر انتهان الى وما هً كالعادة "إسرابٌل"ل دعمها فً أمرٌكا إصرار تؤكٌد إلى هً ما .أٌضا

 ولكن بالنسبة  صحٌح. لرن وهً صفمة .االستمالل فً ولحمها الشرعً لفلسطٌن

 وستزٌد من األوسط الشرق فً تغلغلهم من ستزٌد صفمة .فمط للغرب

 المرن كارثة ستكون لفلسطٌن بالنسبة الحمٌمة ولكن فً "إسرائٌل" لوة

 فً التصرؾ فً حمها تفمد الصفمة. هذه من لفلسطٌن استفادة أي أرى ال الدهر خسارة او

 ممابل المحتلة للدولة لتدفع وستضطر نفسها عن وفً الدفاع جٌش وفً تؤسٌس الداخلٌة شإونها

 .والدفاع عنها حماٌتها

...  وتمرٌر سٌاستها جٌش تؤسٌس حك عنها وهم نزعوا وٌلمبوها بدولة عاصمة لها ٌختاروا كٌؾ 

 هجمات اولها والذي سٌكون ضدها هجوم اي صد تستطٌع عسكرٌة لن لوى بدون دولة أي

 إلحاق عن المسإول وشعبً للطرؾ حدودي عن الدفاع حك سؤدفع كٌؾ... الصهٌونً الكٌان

 خطوة اي وال دور اي وإسالمٌة بال عربٌة دول كالعادة .بً الضرر

 تلخص لضٌة هً فمط. محتلة دولة لضٌة أنها من أكثر مبدأ. لضٌة رأًٌ فً الفلسطٌنٌة المضٌة

 تحدد مرة كل مسامعنا على ٌرتلونه الذي الدولً المانون حمٌمة لن تلخص العظمى الدول حمٌمة

 شًء تستفٌد لن محاٌدة دول مساندة. دول... لوٌة دول. الحمٌمً وترتٌب العالم الموة مٌزان لن

 فاشلة. دول وال مبدأ لٌمة ودول بال. أٌضا شًء أي خسارة ترٌد ولكن ال

 تفاصٌل صفمة المرن 

 والعٌاا حالا  تمدم األوسط الشرق فً السالم خطة أن ترامب دونالد األمرٌكً الربٌس زعم

 أن". المرن صفمة"بـ  إعالمٌاا والمعروفة للسالم، خطته عن حدٌثه معرض فً وذلن للدولتٌن،

 نزٌهة، وبوساطة-والفلسطٌنٌٌن اإلسرابٌلٌٌن أي- المعنٌٌن الطرفٌن بٌن بالتفاوض سوى ٌتحمك

 المولؾ أن على ُمشدداا  النجاح، لها ٌُكتب لن الطرٌمة بهذه حلول أٌة فرض محاولة فإن وبالتالً

 .الجماعً العربً المولؾ تشكٌل فً الحاسم العامل سٌُمثل الصفمة من الفلسطٌنً

 المتنازعة األطراؾ جمٌع مشاركة خالل من وسلمٌة ودٌة حلول إٌجاد على االتفالٌة هذه تنص

 خالل من اآلن المتحدة الوالٌات تمترحها التً المرن صفمة أن وٌبدو. المفاوضات طاولة حول

ا، الفشل بمدر محكومة ترامب الربٌس  ٌعلنون المتحدة الوالٌات باسم المتحدثٌن معظم ألن مسبما

 .دونها من أو الفلسطٌنٌٌن بموافمة تُنفذ سوؾ الصفمة هذه أن صراحة

 ٌجعل مما ،1993 للعام أوسلو اتفالٌة علٌها انطوت التً النواٌا ٌجسد ال المولؾ هذا لكن

 على وتفصٌالا، جملة الصفمة لرفض المبررات ٌوفر ما وهو لانونٌة، ؼٌر الممترحة الصفمة

 .الدولٌة لالتفالٌات مخالفتها إلى باإلضافة علٌها، تنطوي التً والتارٌخٌة السٌاسٌة المظالم أساس
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 أرض إلى العودة فً الالجئٌن بحك تتعلك والتً الدولً، للمانون أخرى مخالفة الصفمة تضم

 كؤجانب، أخرى دول وفً المحتلة فلسطٌن فً كالجبٌن الفلسطٌنٌون عاش ولد .أجدادهم

 .الثانٌة الدرجة من أوكمواطنٌن

 وسورٌة األردن بٌنها من الدول، من العدٌد بٌن التنمل فً الفلسطٌنٌون استمر ،1948 العام منذ

 حٌث من الالجبٌن أزمة تعمٌد من زاد ما وهو وؼٌرها، إفرٌمٌا وجنوب وفنزوٌال ومصر ولبنان

 مختلفة بلدان فً ٌعٌشون الفلسطٌنٌٌن هإالء معظم أن مع حتى ولكن،. المانونٌة التعرٌفات

 .المصٌر تمرٌر حك تدعم التً الدولٌة الموانٌن بموجب محمٌٌن ٌظلون فإنهم كالجبٌن،

 ترامب، الربٌس خالل من تعمد، أن المتحدة الوالٌات جانب من أخاللً ؼٌر عمالا  كان وهكذا،

 فً الفلسطٌنٌٌن لالجبٌن والعالج والتشؽٌل التعلٌم مولت التً األمٌركٌة المساعدات سحب إلى

 المبول إلى للدعوة االستجابة على فلسطٌن إجبار إلى تهدؾ خطة التحرن هذا وكان. ؼزة لطاع

 .ذاته حد فً لانونً ؼٌر أمر وهو اإلكراه، أساس على فٌها المشكون المرن بصفمة

 فً األمٌركٌة الدوالرات ملٌارات الفلسطٌنٌٌن المرن صفمة تكلؾ أن ٌمكن تطبٌمها، حال فً

 فً "إسرابٌل" تؤمل المثال، سبٌل وعلى. المكافبة واألصول والموارد السابلة األموال شكل

. هً كما الصفمة تطبٌك فرض تم إذا الؽربٌة الضفة أراضً من%  61 حوالً امتالن

 الدفاع وظابؾ من األكبر الجزء اإلسرابٌلٌة الموات تتولى أن المتولع من ذلن، إلى وباإلضافة

 .األصلٌٌن للسكان ألل عمل فرص وراءها مخلفة الفلسطٌنٌٌن، سالح نزع بعد

ا  المتولع ومن  بالكامل سٌستفٌدون الذٌن اإلسرابٌلٌٌن إلى والمٌاه الؽاز شكل فً الموارد نمل أٌضا

 الدول مع العاللات تطبٌع من المتحدة الوالٌات تستفٌد سوؾ كله، ذلن جانب وإلى. الصفمة من

 وعلى. المنظمة اإلرهابٌة الجماعات ذلن فً بما السٌاسٌٌن، أعداءها تستهدؾ بٌنما العربٌة

ا  ٌستفٌدون سوؾ الفلسطٌنٌٌن أن من الرؼم  ؼزة لطاع فً الموعودة التحتٌة البنٌة من جزبٌا

ا  مماثلة تكون لن المنافع هذه مثل فإن الؽربٌة، والضفة  واألراضً، الفرص فً للخسارة مطلما

 .الممدسة المدٌنة المدس، فً المتجسد الدٌنً رمزهم وكذلن

 دور الصفمة ومهندسها 

 جاسون مثل آخرٌن صهاٌنة مع كوشنر، جارٌد مثل أشخاص ٌلعب أن المفارلات من

 وكان .موجودٌن غٌر الفلسطٌنٌٌن وكأن الصفمة، هذه صٌاغة دور فرٌدمان، ودٌفٌد غرٌنبالت

 ٌمٌمها التً الشرعٌة ؼٌر للمستوطنات بتموٌلهم سابك ولت فً تفاخروا لد ونظراإه كوشنر

 .علٌها المتنازع الفلسطٌنٌة األراضً على اإلسرابٌلٌون

 دفع إلى ٌسعى الذي ترامب الربٌس صهر هو كوشنر أن المعروؾ من ذلن، إلى وباإلضافة

 كوشنر استخدام تم كما. المرن صفمة خالل من العدالة تحمٌك ضمان من بدالا  زوجته والد أجندة

  فحسب، التنفٌذ هو الصفمة فً الفلسطٌنٌٌن دور أن فكرة إلٌصال

 صٌاؼة لتسهٌل الشخص هذا مثل فً التفكٌر ٌمكن ال .لها لٌمة وال باطلة نظرهم وجهات وأن

 للتداول بهم خاص تصور بتمدٌم للفلسطٌنٌٌن السماح الممكن من وكان. الوزن هذا من صفمة

ر المتعمد باألذى السماح من بدالا  البلد احتٌاجات حول  من وفرٌمه كوشنر ٌدفعه الذي المتصوَّ

 المرن، صفمة التراح خالل من .الصهاٌنة
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 كما. الفلسطٌنٌٌن الالجبٌن أراضً من ممكنة مساحة أكبر على االستٌالء فً "إسرابٌل" أِملت 

ا  الفلسطٌنٌة السٌادة سرلة فً تؤمل "إسرابٌل" كانت  حدودها بجوار السالح نزع خالل من تماما

 .الصؽٌرة الدوٌلة على كاملة بسٌطرة واالحتفاظ

 فرصة لها تتاح أن المتحدة الوالٌات أِملت العربٌة، الدول جمٌع مع العاللات تطبٌع خالل ومن

 ربما األسباب هذه أن من الرؼم وعلى. المنطمة فً متفولة بموة واالحتفاظ اإلرهاب لمحاربة

 بؤكملها المرن صفمة جعل مما لانونٌة، وؼٌر أخاللٌة ؼٌر الوسابل كانت فمد معمولة، تكون

 .مجملها فً المانون على خارجة

 لكن االسرابٌلٌة، االنتخابات تنتهً أن بعد وضوحا أكثر بشكل المرن صفمة أبعاد تبرز ربما

 والمستوطنات المدس لضٌة مثل األجل، طوٌلة حلوال تنتظر عالمة لضاٌا هنان أن المإكد األمر

 "اسرابٌل" بٌن دابم لسالم الوصول ٌرٌد لمن شن بال وشالة عسٌرة مهمة وهً والالجبٌن،

 .والفلسطٌنٌٌن

 وذلن الضم عملٌة إلى تصل حتى النمو فً تستمر – اإلسرابٌلً الكٌان حال – الدولة أن كما

 إللٌمً صراع من الٌوم ٌمع فما ؼزة(، ولطاع الؽربٌة )الضفة إلٌها صؽرى وحدات بإضافة

 التً المرن بصفمة حالٌا علٌه ٌصطلح ما أو التوسعٌة "إسرابٌل" لسٌاسة تنفٌذ إال هو ما ومحلً

  األوسط، الشرق فً السالم بعملٌة األمرٌكٌٌن الساسة لدى تعرؾ

 دول فً الدول من أجزاء بانصهار إال تنتهً ولن لم األمد وطوٌلة جدٌدة حرب هً عملٌا لكن

 هذه أمرٌكً،-الصهٌو المخطط حسب الجدٌد للعالم السٌاسة الخرٌطة رسم وإعادة أخرى

 تجد فلم ،متعددة ألوجه حمال ألنه حله ٌصعب الوضع لهذا التحلٌل تجعل العكسٌة المعادلة

 األمرٌكً الربٌس بها جاء التً المرن صفمة باعتماد إال له حال األمرٌكٌة المتحدة الوالٌات

  دونالد ترامب،

 الدولٌة؟ العاللات على ذلن تأثٌر وما الصفمة؟ هذه جذور فما

 بل الدولٌة، الشرعٌة وضوابط الكونٌة اإلنسان بحموق لها عاللة ال بنودا المرن تحمل صفمة

 بمنطك ارتباط لها ودالالت أ( م الو ربٌس لدونالد ترامب )نسبة ترامبٌة تجارٌة حمولة تتضمن

 تصفٌة إلى تهدؾ فهً الصفمة لهذه العملٌة الداللة فً أما والخسارة، الربح ومنطك الصفمات

 ًاإلسرابٌل االحتالل وتمكٌن المدس، مدٌنة وضم الالجبٌن لضٌة شطب عبر الفلسطٌنٌة المضٌة

 تفكٌن ثم المحتلة، األراضً من تبمى مما أخرى أراضً واستصدار للمستوطنات جدٌد بناء من

  الداخل، فلسطٌنًٌ عن الشتات فلسطٌنًٌ فصل طرٌك عن الفلسطٌنٌة الوحدة

 واالعتراؾ الفلسطٌنٌة، المماومة سالح ونزع الؽربٌة، الضفة عن ؼزة لطاع فصل وأخٌرا

 الصفمة لتنزٌل الخلٌج دول من الدوالرات ملٌارات ضخ طرٌك عن ٌتم ذلن كل إسرابٌل، بدولة

 الحكم. فً بمابهم وضمان حماٌتهم ممابل

 عاصمة بالمدس أ م الو باعتراؾ المتعلك ترامب دونالد األمرٌكً الربٌس لرار فً المتؤمل إن

 حادة مصٌرٌة مساءالت نفسه أمام ٌجد إلٌها، أبٌب تل من األمرٌكٌة السفارة ونمل "إسرابٌل"ل

 المشإوم المرار هذا مع ٌتناسب الذي الفلسطٌنً العربً المولؾ ومستلزمات طبٌعة حول

 المرن. لصفمة كتجربة أولٌة
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جسٌمة،  لانونٌة مخالفات على وتنطوي لانونٌة ؼٌر الصفمة هذه فإن الدولً المنظور فمن

 صادر 2334 عدد حـــدٌث ، ولرار242 رلم لرار منها األمن مجلس لرارات مع وتتنالض

 .الفلسطٌنـٌة باألراضً المستوطنات بإنهاء الماضً 2116 بتارٌخ

 تمرٌر حك خاصة ومواثٌمه الدولً بالمانون االلتزام الموة وعدم على ترتكز الصفمة فهذه

األراضً  على االستٌالء جواز وعدم والتمٌٌز العنصرٌة وحظر االستعمار من والتحرر المصٌر

 وال االحتالل، بانتهاء تنتهً مؤلتة الغٌر حالة ألراضً االحتالل واعتبار والعدوان، بالموة

 .مؤلــــــتا تولفها بل الشعب سٌادة تبطل

 عن الدفاع ولانون المختلفة، الدول بٌن السلمً التعاٌش لانون المعاصر الدولً المانون ٌعتبر

 الخاضعة الشعوب تموده الذي التحرري الوطنً النضال ولانون وحماٌتها، المضطهدة الشعوب

 .واالستمالل الحرٌة وتحمٌك المصٌر تمرٌر بؽٌة األجنبً االحتالل ونٌران االستعمار تحت

 العامة النظرٌة تمضً حٌث التملٌدي، الدولً المانون عن المعاصر الدولً المانون ٌمٌز ما وهذا

 المانون، هذا تصنٌؾ ضمن الدولٌٌن األشخاص من أنواع ثالثة بوجود المعاصر الدولً للمانون

 الدولٌة، للمنظمات واإلضافة السٌادة ذات الدول جانب فإلى

 التحرر بحركات ممثلة المصٌر وتمرٌر واالستمالل الحرٌة من المكافحة الشعوب أٌضا تعتبر 

 اجل من ٌماوم شعبا ٌشكلون فلسطٌن أن وبما وعلٌة الدولً، المانون أشخاص ضمن من هً

 المتحدة، األمم طرؾ من الصادرة 1974 بتارٌخ 2526 رلم التوصٌة على بناءا المصٌر تمرٌر

 :التالٌة بالنماط تتلخص التً الدولً المانون لمواعد طبما به تتوفر الشروط كافة فان 

 بشكل ٌنعكس الشرط وهذا استماللها، وتحمٌك مصٌرها تمرٌر فً المستعمرة الشعوب حك ـ 1

 دولته وبناء مصٌره تمرٌر اجل من المكافح الفلسطٌنً الشعب نضال نموذج على واضح

 .المدس وعاصمتها المستملة الفلسطٌنٌة

 دولٌا بها والمعترؾ الفلسطٌنٌة التحرٌر منظمة فً الممثل والوحٌد الشرعً الممثل وجود ـ 2

 .1974 تارٌخ منذ المتحدة األمم داخل مرالب عضو على وتتوفر وعربٌا

 وفما الفلسطٌنٌة، أرضها فوق األجنبً اإلسرابٌلً االحتالل ضد الفلسطٌنً النضال شرعٌة ـ 3

  .اإلنسانً الدولً المانون ولواعد المتحدة األمم ومٌثاق الدولً، للمانون

 نداء بتوجٌه 1982ٌونٌو7 بتارٌخ لامت لد الفلسطٌنٌة التحرٌر منظمة إلى اإلشارة ٌجدر ـ 4

 التزامها الفلسطٌنٌة التحرٌر منظمة إعالن ٌتضمن السوٌسري، االتحاد مجلس إلى خطٌة ورسالة

 1977 لسنة اإلضافٌٌن للبروتوكولٌن وكذلن 1949 لسنة األربعة جنٌؾ اتفالٌات بتطبٌك التام

 .فٌها طرفا تعتبر التً المسلحة الصراعات أثناء

 طرؾ من استخدامها ٌجب التً فعالة الموانٌن أهم من هو الدولً الدبلوماسً المانون ٌعتبر

 من التمثٌلً مستواه ورفع والسٌاسٌة، الدبلوماسٌة وضعٌته لتحسٌن كسالح الفلسطٌنً الجانب

 .دولة( مستوى إلى منظمة
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 منظمة التحرٌر الفلسطٌنٌة الممثل الشرعً للفلسطٌنٌٌن 

 الشعب إلرادة ووحٌدا شرعٌا ممثال بصفتها الفلسطٌنٌة التحرٌر بمنظمة االعتراؾ إن

 مجلس وعن المتحدة األمم عن الصادرة الدولٌة والمرارات التوصٌات من بمجموعة الفلسطٌنً،

 فً مرالب عضو على حصولها بعد دبلوماسٌاا انتصارا هو مختلفة، دولٌة منظمات وعن األمن

 أن) على ٌنص والذي ،14/11/1974/بتارٌخ الصادر 3211 رلم المرار بنص المتحدة األمم

  المتحدة لألمم العامة الجمعٌة

 منظمة تدعو فلسطٌن، بمضٌة المعنً األساسً الطرؾ هو الفلسطٌنً الشعب أن ترى إذ

 بشؤن العامة الجمعٌة مداوالت فً االشتران إلى الفلسطٌنً للشعب الممثلة الفلسطٌنٌة التحرٌر

 هو الفلسطٌنً الشعب أن أكد لد المرار هذا أن نالحظ وبذلن ،(العامة جلساتها فً فلسطٌن لضٌة

  الفلسطٌنٌة، المضٌة فً الربٌسً الطرؾ

 األمم اجتماعات لحضور الفلسطٌنً للشعب كممثل الفلسطٌنٌة التحرٌر منظمة دعٌت لذلن وتبعا

 األجنبٌة الدول من العدٌد فً لها مكاتب بفتح المنظمة لامت االعتراؾ هذا ومع المتحدة،

 عن مختلفة بطرٌمة لها ٌنظر الدولً المجتمع وأصبح بها، االعترافات توالت حٌث المختلفة،

 .1974 سنة المتحدة األمم فً بها االعتراؾ لبل ما فترة

 تتمتع ال كانت التً الفلسطٌنٌة التحرٌر منظمة لمكاتب المستضٌفة الدول من العدٌد لامت حٌث

 بمنظمات صدالة عاللات أو لنصلٌة، عاللات تربطها فمط وكانت دبلوماسٌة، أو رسمٌة بصفة

 االتحاد الدول هذه رأس وعلى سفارة مستوى إلى التمثٌلً المستوى برفع هنان، المدنً المجتمع

 .واألجنبٌة العربٌة الدول من العدٌد وكذلن سابما، السوفٌتً

 لراره ،26ـ 11 ـ1974 بتارٌخ بالمؽرب الرباط مدٌنة فً المنعمد العربٌة الممة مإتمر اتخذ ولد

 الفلسطٌنً. والوحٌد للشعب الشرعً الممثل الفلسطٌنٌة التحرٌر منظمة باعتبار التارٌخً

 منظمة شخص إلى األممً االعتراؾ لهذا ودبلوماسٌة كبرى لانونٌة أهمٌة أعطى الذي األمر

 التطور مفاهٌم أهم من تعد والتً التكوٌن، طور دولة حالة فً اعتبرت التً الفلسطٌنٌة، التحرٌر

 الدولً، للمانون الحدٌثة العصرٌة للنظرٌة

 أنها إال الوالع، أرض على فعال المابمة السٌادة ذات المستملة الدولة عن كثٌراا  تختلؾ ال التً

  الدولة، بسٌادة تتمتع أن من بدال

 مرحلة انتهاء مع الدولة سٌادة إلى أوتوماتٌكٌا ستتحول والتً الوطنٌة، الشعب بسٌادة تتمتع فإنها

 ال الذي الفلسطٌنً الوالع على النظرٌة هذه وبإسماط .االحتالل من أراضٌها وتحرٌر تكوٌنها

 بها المعترؾ هً الفلسطٌنٌة الدولة فؤراضً فلسطٌن فً اإلسرابٌلً االحتالل تحت ٌرزح ٌزال

 ؼزة، ولطاع الؽربٌة، الضفة فً تتجلى والتً 181 التمسٌم لرار على بناءأا  1967 حدود على

 لدٌما المناطك هذه فً الماطنون أولبن فهم السكان أما فلسطٌن، دولة عاصمة الشرلٌة والمدس

 هذه ضمن ودٌارهم وممتلكاتهم أرضهم إلى سٌعودون الذٌن الالجبٌن إلى إضافة ثابت، بشكل

 .1974 سنة الصادر 194 بمرار المتحدة األمم العودة حك لهم كفلت التً المناطك

 سٌادة إلى ستتحول والتً الوطنٌة الفلسطٌنً الشعب سٌادة فً فٌتمثل الثالث للعنصر بالنسبة أما

 واالستمالل. الحرٌة وتحمٌك اإلسرابٌلً االحتالل وانتهاء زوال بعد الدولة
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 كاملة للدولة مجازٌة كصورة التكوٌن طور فً الدولة حالة مبدأ ابتكار تم أنه نرى وعلٌه

 وؼٌرها السٌادة، كاملة الدول بٌن ما الدبلوماسً والتمثٌل الدولٌة العاللات لؽاٌات وذلن السٌادة،

 أجل من المناضلة الشعوب وأهمها الصفة، هذه لهم تثبت حٌن الدولً المانون أشخاص من

 من ؼٌرها مع الدبلوماسٌة عاللاتها فً الدبلوماسً تمثٌلها ورفع المصٌر، وتمرٌر االستمالل

 .السٌادة كاملة الدول

 المتبادل االعتراؾ ٌمتضً الوطنً، التحرر حركات أو الدول بٌن الدبلوماسً التمثٌل مباشرة إن

 المستضٌفة الدولة إلى المرسلة الدولة من الدبلوماسٌة البعثة إٌفاد عملٌة وأن بٌنهم، فٌما والمسبك

 البعثة أعضاء على االعتراض أو الرفض أو بالموافمة األطراؾ هذه حموق من حك ٌبمً

 متبادل اعتراؾ بعد إال الدبلوماسً االمتٌاز فً وحمها عملها تباشر ان ٌمكن ال التً الدبلوماسٌة

 عاللات وإلامة بناء فً رؼبتهم عن وصرٌح واضح بشكل فٌها الحكومتٌن، ٌعبرون بٌن

 .1961 سنة فٌنا التفالٌة متبادلة. طبما دبلوماسٌة

 الفلسطٌنً الوطنً المجلس إعالن كان فمد ، الشؤن هذا فً الفلسطٌنً الوالع وبخصوص

 فً 1111 سنة فلسطٌن دولة استمالل إعالن وثٌمة الجزائر، فً 11 الـــ دورته فً المنعمد

 الفلسطٌنٌة للمناطك الدولً المانونً الوضع ،رفع والمانونً والسٌاسً المعنوي شمها

 ، المحتلة فلسطٌن دولة مستوى إلى محتلة فلسطٌنٌة أراضً مجرد من 1121 سنة المحتلة

 بالدولٌة والضمنً الصرٌح اعترافها تعلن المختلفة الدول أخذت اإلعالن ذلن اثر وعلى

 وبدأت الدولً، الدبلوماسً المانون أحكام بتطبٌك بوشر اإلعالن هذا مع وتماشٌا الفلسطٌنٌة،

 ,فلسطٌن لدولة بسفارات الفلسطٌنٌة التحرٌر منظمة مكاتب تستبدل الدول

 لهذه الحكومٌة المإسسات وأعلى الخارجٌة بوزارة مباشرة ترتبط السفارات هذه أخذت حٌث

 التحرٌر لمنظمة التنفٌذٌة اللجنة ربٌس عرفات ٌاسر الفلسطٌنً الزعٌم خطاب بعد وذلن الدول،

 . 1988/األول كانون/13/ بتارٌخ جنٌؾ فً الفلسطٌنٌة

 المستملة الفلسطٌنٌة بالدولة أصوات 114 بؤكثرٌة المتحدة لألمم العامة الجمعٌة اعترفت

 التحرٌر لمنظمة الدبلوماسً التمثٌل مستوى ورفعت 1967 عام حدود على المدس وعاصمتها

 الوضع هذا مع وتماشٌا محتلة، لدولة مرالب عضو إلى مرالب عضو مجرد من الفلسطٌنٌة

 الدولٌة الحكومٌة المنظمات من وؼٌرها المتحدة األمم فً التحرٌر منظمة ٌافطة استبدلت الجدٌد

 منظمة. من بدال فلسطٌن علٌها كتب أخرى بٌافطة

 بان تفٌد التً واالدعاءات ، الفلسطٌنٌة للدولة الفعلً الوجود حول المابم الخالؾ عن وبعٌدا

 واالدعاءات ، دولة ٌخلك ال دولة عن اإلعالن وأن ، ورق على دولة هً الفلسطٌنٌة الدولة

 هذا فً ٌهمنا ما إن ، الدولً المانون فمهاء من ومعارض مإٌد بٌن االدعاءات لهذه المتمابلة

 االحتالل تحت تخضع الفلسطٌنٌة الدولة ٌعتبر الذي الدولً المانونً الجانب هو الموضوع

 ، الدولٌة المرارات من العدٌد عبر المحتلة األراضً هذه من باالنسحاب تطالبه و ، اإلسرابٌلً

 منشؤ ولٌس كاشؾ اعتراؾ هو الدولً المجتمع أعضاء لبل من بالدول االعتراؾ أن التؤكٌد مع

 رفع لصالح المتحدة لألمم العامة الجمعٌة تصوٌت على الدولٌة الفعل ردود تباٌنت .للدولة

 انتمدت فبٌنما عضو، ؼٌر مرالب دولة صفة إلى الدولٌة المنظمة فً الفلسطٌنً التمثٌل مستوى

 األممً، التصوٌت أخرى دول ثمنت الخطوة، وكندا وإسرابٌل األمٌركٌة المتحدة الوالٌات

  .المفاوضات الستبناؾ النزاع طرفً إلى دعوات مع بالتزامن
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 النمل المسري والجماعً 

 الفردي أو الجماعً المسري النمل حظرت 1191 لسنة الرابعة جنٌف اتفالٌة من 91 فالمادة

 فً هذا ٌكون أن حال فً إال أخرى، أرض إلى سكناهم مناطك من نفٌهم أو لألشخاص،

 المسلحة. النزاعات مخاطر تجنٌبهم بهدف صالحهم

 فً السابعة المادة وخاصة الدولٌة الجنابٌة بالمحكمة الخاص األساسً روما لنظام وبالرجوع

 هجوم إطار فً ارتكب للســـــكان، متى المسـري النمل أو السكان إبعاد” فٌه: جاء د( الذي) بندها

”  اإلنسانٌة ضد جرٌمة ٌشكل المدنٌٌن، السكان من مجموعة أي ضد موجه منهجً أو واسع،

 .جمٌعا تساءلنا اإلنسانٌة ضد جرٌمة أمام نكون فإننا

 المشروعٌن النمل ؼٌر أو اإلبعاد فإن األساسً، روما نظام من 8و 7و 6 المواد وبموجب

 أمام سنكون فإننا مضامٌنها فً مدون هو بما الصفمة هذه تمت وإذا حرب، جرٌمة ٌشكالن

 ورق. على حبر مجرد الدولٌة واالتفالٌات المعاهدات واعتبار الدولً للمانون صرٌخ انتهان

 مسح ٌشكل الصفمة، هذه إطار فً أراضٌهم من الفلسطٌنٌٌن تهجٌر فإن ذلن، إلى باإلضافة

 الدولً المانون بموجب اإلنسان لحموق الثمافٌة الحموق من تعتبر التً األوطان وثمافة للهوٌة

 حموله تؤمٌن فً الحك شخص لكل أنه اإلنسان ٌمرر لحموق العالمً اإلعالن نجد حٌث ولواعده،

 والثمافٌة واالجتماعٌة االلتصادٌة بالحموق الخاص الدولً العهد الحموق هذه وٌعزز الثمافٌة،

 .بنفسها مصٌرها تمرٌر فً الحك الشعوب لجمٌع أنه على ٌنص الذي

 األهداؾ من الدولً مجردا األمن مجلس ستجعل الدولً للمانون ةحالصرٌ االنتهاكات هذه

 الدولٌٌن، والسلم األمن ضمان فً أساسا المتمثلة أجلها من خلك التً السامٌة

 وافمت التً المنطمة دول فشل وسط األوسط للشرق السٌاسٌة الخرٌطة تؽٌٌر إلى سٌإدي مما 

 ورشة: ” ب والمسماة 2119 ٌونٌو 26و 25 المنامة ٌومً اجتماع بعد المرن صفمة تمرٌر على

 لمنالشة كوشنر جارٌد األمرٌكً الربٌس صهر إلٌها دعا ، التً” االزدهار أجل من البحرٌن

 بها.  المتعلك االلتصادي الشك

 للشرق السٌاسة الجؽرافٌة على مباشر تؤثٌر من له لما الصفمة بهذه معنً العربً العالم كان فإذا

 الموي ٌؤكل حٌث الؽاب وشرٌعة الموة لمعاٌٌر وفما الؽزو حك ستبٌح آثارها فإن األوسط

 المإٌدٌن بٌن الموالؾ تباٌن نجد لذلن واألخاللٌة، المانونٌة للمعاٌٌر اعتبار دونما الضعٌؾ،

 لها. والمعارضٌن

 ورإاها، مصالحها تخدم التً والعاللات الروابط من شبكة وتنسج عاللتها "إسرابٌل" تدٌر فهكذا

 فحسب والعٌة، مصلحٌة أسس على تبنى فهً الجماهٌر، مشاعر ودؼدؼة العواطؾ عن بعٌدا

 فً والدولــــــة العامـــــة للشــــــإون األورشلمً المعهد بها لام التً اإلسرابٌلٌة الدراسات

 فً طوٌلة بحروب ٌنذر مما نهابٌا ستتؽٌر األوسط للشرق الجؽرافٌا السٌاسٌة فإن ذلن، ممابل

 البشري التارٌخ فطوال المنطمة

 ٌشهده انزالق خطٌر من الٌوم نشاهده فما الحروب، نشبت كلما الجؽرافٌا تؽٌرت كلما أنه رأٌنا 

 المصالح تضارب وسط األوسط الشرق بلدان فً لوي تصادم لمٌام محالة بال سٌإدي العالم

 والمذهبٌة. والسٌاسٌة االلتصادٌة
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 اآلتٌة: النمط فً إجمالها ٌمكن إخفالات عدة تعرف الصفمة هذه فإن ذلن، رغم لكن

 تام وتجاهل واالستكبار الظلم على مبنً ألنه النجاح له ٌكتب لن المرن صفمة مشروع: أوال•

 .التارٌخ لحمابك

 ممومات على ٌتوافر ال االؼراء. ثم واالكراه، التضلٌل بالموة المفروض السالم أن :ثانٌا•

 وفمت وان االنتصار عنصر تفمد التً المفروضة الحرب عن مصٌره ٌختلؾ ال لذلن النجاح،

 .والسالح للمال امتالكها فً

 المحددة الجرٌمة عناصر مفهوم عن جوهرٌة مبدبٌة بمٌزة تتمٌز الدولٌة الجرابم هذه إن-ثالثا: 

 المانون أن. الجرٌمة عناصر تركٌبة فً االختالؾ ٌنجم هنا من الوطنً الجنابً المانون فً

 الجرابم عن المعنوٌٌن األشخاص مسإولٌة تعٌٌن مسابل ٌتولى أن ٌجب العام الدولً الجنابً

 مع. الدولٌة للعاللات الطبٌعٌة التنمٌة على ٌساعد الدولً الجنابً المانون أن. جانبهم من الممترفة

 بكثٌر أوسع مهمات ٌعالج الذي الدولً المانون من جزءاا  الدولً الجنابً المانون ٌشكل ال ذلن

 .الدولٌة المانونٌة المجرمٌن مسإولٌة مسابل من

ا  الدولً الجنابً المانون اعتبار ٌجوز وال   هذا مثل أن رأٌنا، فً" العام الدولً المانون من جزءا

ا  صحٌح ؼٌر وجوهره الدولً الجنابً المانون لمفهوم التحدٌد  الجنابً المانون أن بمعنى تماما

ا  ٌعتبر أساسه، فً الدولً،  . الدولً المانون ذوات أي الدولٌة والمنظمات الدول بٌن تعاونا

ا  ٌمكن وال  الدولً، المانون خارج مصطنع بشكل الدولً الجنابً المانون وضع ذلن من انطاللا

 .الدولً الجنابً المانون لماهٌة تعرٌفه فً نفسه كاربٌتس ٌإكده الذي األمر

 المرارات خالل من المرن صفمة لبنود الفلسطٌنٌة الداخلٌة الجبهة صمود مدى-رابعا: 

 الدولٌة الوكالة مخصصات ولطع الفلسطٌنٌة للسلطة المساعدات ولؾ على تنص التً األمرٌكٌة

 الحدود تمثل ال خر آ جانب من الصفمة هذه أن حٌن الفلسطٌنٌٌن الالجبٌن وتشؽٌل لؽوث

 الفلسطٌنً الشعب لحموق الممبولة

 التطبٌع مفهوم إلى لتتسع الفلسطٌنٌة المضٌة تسوٌة حصرٌة تجاوزت األمرٌكٌة الصفمة إن

 فٌه ٌساند أمرٌكً والعً أمر خلك مع بالتزامن بداٌةَ  اإلسرائٌلً االحتالل كٌان مع العربً

 الفلسطٌنٌٌن والالجبٌن المدس عن بمعزل فلسطٌنً كٌان تؤسٌس فً اإلسرابٌلٌة والرإٌة المطالب

  والحدود والمٌاه

 تفرٌػ هً والصفمة تلن ،المفترضة الفلسطٌنٌة للدولة السٌادة مفهوم ركائز ٌضرب وبالتالً

 تتمحور والتً بٌروت لمة فً العرب علٌها وافك والتً ،2112 العربٌة السالم مبادرة لمضمون

َ  ٌسبك كاملة سٌادة ذات فلسطٌنٌة دولة لٌام حول َ  تطبٌعا  الرإٌة ومساندة جهة من هذا عربٌا

 فٌها االحتالل كٌان وٌكون األمرٌكٌة المٌادة تحت جدٌد أوسط شرق خارطة إلامة فً األمرٌكٌة

َ  عضواَ  َ  المومً أمنها على الحفاظ مع المنطمة دول مع طبٌعٌا    .الصفمة بنود فً للضمانات طبما

 الذاكرة إعادة فً ٌساهم عالمً عربً كفاحً نموذج هو لفلسطٌن العدالة مإتمر بؤن ال شن

  المركزٌة، لمضٌتهم العربٌة

َ  دوراَ  ٌمارس بحٌث الطبٌعً ومكانه ظرفه فً ٌؤتً الصرح وهذا  المضٌة ردؾ فً طبٌعٌا

 المرارات خرق وبالتالً الدولٌة الصدارة واجهة إلى الفلسطٌنً الشعب وحموق الفلسطٌنٌة

 الصهٌونً لالحتالل مناصرتها بسبب الدولً المجتمع مواثٌك تنتهن التً الظالمة األمرٌكٌة
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 واألمن والسلم العالمً السالم على تحافظ والتً بها تلتزم ان ٌجب التً الدولٌة والمعاٌٌر

 الدولٌٌن.

 المجتمع تنظٌم فً ودوره الكبٌر وبؽاٌة األهمٌة باإللزامٌة ٌتمٌز الذي العام الدولً المانون

 الداخلٌة واحترام الشإون المصٌر واألللٌات والشعوب وحك تمرٌر الدول وضمان حموق الدولً

 الفلسطٌنٌة للمضٌة ولكن تصل الدول كل على تطبٌمها ٌتم التً الشعارات وكل هذه للدول

 انتهان ٌتم لضٌة أمام آخر عالم فً كؤنهم والمطبك والكل ٌمفون المشرع. بالعمى وٌصاب الكل

 السابمة البنود كل فٌها

  .المرن لصفمة بدعمها وتصرح امرٌكا وعرؾ تتصرؾ لانون واي شرع وضمن اي حك باي

واعتراؾ  وشعب وسلطة سٌاسٌة إللٌم لدٌها كدولة فلسطٌن الؽاء ٌتم ان الحك ٌعطً لانون اي

 تملكها التً الممومات هذه كل  بالتدرٌج الخرٌطة ومحوها من إلؽاءها دول مجموعة من دولً

 سوى سٌادتها من ٌنمص شًء ال. وحرة وكامل السٌادة مستملة دولة تكون لكً فلسطٌن تدفعها

 .علٌها راضٌة لٌست عظمى دول أن
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ناصر المدوة: اإلدارة األمرٌكٌة عملت مع "إسرائٌل" على األرض 

 لتموٌض حل الدولتٌن

 خالل ندوة نالشت سبل التصدي لخطة ترامب فً الشرق األوسط
1551552119   

بدر أبو نجم: أكد عضو اللجنة المركزٌة لحركة فتح ناصر المدوة أن اإلدارة  -وطن -رام هللا 

 األمرٌكٌة عملت األرض مع "إسرابٌل" على تموٌض حل الدولتٌن.

ولال إن الخطة األمرٌكٌة تهدؾ إلى تموٌض كل الجهود من أجل حل الدولتٌن، حٌث ٌتضح ذلن 

لى األرض التً تمثلت فً نمل سفارتها إلى المدس، باالضافة من خالل اإلجراءات األمرٌكٌة ع

إلى عدم تولؾ بناء المستوطنات على أراضً الضفة، وحتى عدم صدور أي تعلٌك ٌعارض أي 

ا حكومة االحتالل للمزٌد من  مشروع فً بناء المستوطنات، بل على العكس فمد دعمت مالٌا

 التوؼل فً بناء المستوطنات.

دارة األمٌركٌة الحالٌة تمكٌن "إسرابٌل" من االستمرار فً مشروعها وأوضح أن هدؾ اال

التوسعً لشرعنة االستعمار االستٌطانً وخطواتها ؼٌر المانونٌة بشؤن المدس والجوالن وانكار 

 الحموق الوطنٌة للشعب الفلسطٌنٌة.

"السٌاسات وأضاؾ المدوة خالل ندوة عمدتها، مساء الٌوم األحد، مإسسة ٌاسر عرفات بعنوان: 

الشرق أوسطٌة لإلدارة األمٌركٌة وخططتها المرتمبة"، إن موالؾ اإلدارة األمٌركٌة الحالٌة 

وإجراءاتها المتعلمة بالشعب الفلسطٌنً، خارجة عن موالؾ اإلدارات السابمة وتنكر الحموق 

الدولٌة وتحاول تموٌض التوافك الدولً على أسس الحل وجره إلى وضع جدٌد أو مستوى 

 تلؾ.مخ

ولال: إن العدوان اإلسرابٌلً المتصاعد على لطاع ؼزة، مدان كما كل السٌاسات اإلسرابٌلٌة 

 المتعلمة بالمطاع وبعموم الشعب الفلسطٌنً، داعٌا للتصدي لهذا العدوان والعمل على إٌمافه.

تتبناها وأشار المدوة إلى أن السبب فً عمد هذه الندوة، الحدٌث المستمر عن "صفمة المرن" الذي 

االدارة األمٌركٌة وترٌد خداع العالم بها، مشددا على أهمٌة المشاركة من الجمٌع للتصدي لهذه 

 الصفمة.

وتحدث عن سٌاسة عامة شرق أوسطٌة أخرى لإلدارة األمٌركٌة، وهً الدفع باتجاه اعتبار 

 "إسرابٌل" أنها لٌست الخطر الربٌسً فً المنطمة.

ؽٌٌر مركزٌة الخطر اإلسرابٌلً فً المنطمة بمعزل عن الصراع وشدد المدوة على أهمٌة عدم ت

مع فلسطٌن، لابال: "اسرابٌل تتمتع بعملٌة توسعٌة ثابتة لٌست متعلمة فمط بالضفة بل بالجوالن 

 وجنوب لبنان وسٌناء، فالعملٌة التوسعٌة ممنهجة تمارس عملٌا من الجانب اإلسرابٌلً".

ك من السٌاسة العامة للوالٌات المتحدة ستكون بنفس االتجاه ولال: "إن أٌة أفكار أو خطط ستنطل

الذي ٌمول كٌؾ ٌمكن ألحد أن ٌكون ضد الصفمة لم ٌره، ونحن لم نراها لكننا رأٌنا الموالؾ 

واإلجراءات األمٌركٌة والمنطك ٌمول أن أي صفمة لن تمر بحموق الشعب الفلسطٌنً وبالمدس 

 عاصمة لشعبنا فإنها ستمر عكس ذلن".
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وشدد المدوة على أنه من المحظور التعامل مع صفمة المرن ولٌس لبولها أو رفضها ألن التعامل 

معها سٌشكل انتهاكا للمانون الدولً وتنكرا للحموق الدولٌة وتموٌض التوافك الدولً على أساس 

 الحل السٌاسً للمضٌة الفلسطٌنٌة.

بشؤن الصراع، وتعبٌرها الدابم أنها ترٌد وعدد المدوة الموالؾ التً اتخذتها اإلدارة األمٌركٌة 

إلامة السالم بٌن "إسرابٌل" والفلسطٌنٌٌن وهذا تعبٌر دابم ٌحمل فً طٌاته معانً عدٌدة أنه ٌوجد 

مجموعة أفراد داخل "إسرابٌل" نحاول أن نجد لهم حال، وموالفهم تتركز حول رفض حل 

لتؤٌٌد حل الدولتٌن، وهذا ال ٌمثل الدولتٌن، وبعد ذلن رفض متكرر من لبل ممثلً اإلدارة 

تراجع عن حل الدولتٌن كصٌؽة للحل السٌاسً وإنما ٌمثل تراجعا عن المبول بالحموق الوطنٌة 

 للشعب الفلسطٌنً، وتراجعا عن وجود دولة فلسطٌن.

وتحدث المدوة عن تراجع اإلدارة األمٌركٌة عن مولفها من المستعمرات اإلسرابٌلٌة وعدم 

رر الذي تلحمه المستعمرات بتحمٌك السالم ولم ٌصدر من اإلدارة الحالٌة أي إدانة اإللرار بالض

 لمشارٌع االستٌطان وهو ما ممثل دعما الستمرار االستٌطان.

وأشار إلى إسماط صفة االحتالل عن الضفة الؽربٌة والجوالن السوري المحتل من لبل هذه 

 مٌركٌة بؤن الضفة محتلة أم ال.االدارة، وال ٌوجد إجابة إٌجابٌة من اإلدارة األ

وتحدث عن حرب تشنها أمٌركا ضد المولؾ األممً المتعلك بكافة جوانب الصراع وضد 

التحرن الفلسطٌنً هنان، عبر تحٌٌد المنظمة الدولٌة والمانون الدولً، والجدٌد هو اإلمعان فً 

 ذلن. هذا االتجاه واستخدام أدوات، وضؽوط حمٌمة على كافة األطراؾ لتحمٌك

وتطرق المدوة إلى االعتراؾ بالمدس عاصمة لالحتالل ونمل السفارة إلى المدس المحتلة، وإنهاء 

، وهو ما ٌعنً 1876الوضع المستمل للمنصلٌة األمٌركٌة العامة فً المدس الموجودة منذ عام 

إلدارة إؼالق الباب حتى أمام فكرة ترتٌبات الدولة أو حتى األهمٌة الدولٌة للمدس، وأعلنت ا

األمٌركٌة أن موضوع المدس لد أؼلك، وكذلن ولؾ تموٌل األونروا واتخاذ إجراءات عدابٌة 

 ضدها وهً ممدمة شرسة إلنهاء موضوع الالجبٌن.

ولفت أٌضا إلى ولؾ المساعدات األمٌركٌة لممدمة إلى السلطة الوطنٌة الفلسطٌنٌة سواء بشكل 

ٌون دوالر، والكونؽرس لام بدور هام فً هذا مل 311مباشر أو ؼٌر مباشر وهً تبلػ بحدود 

 المجال باالعتماد على لوانٌن لدٌمة موجودة أساسا واحٌانا بتشرٌعات جدٌدة.

ولال المدوة: إن آلٌة طرح صفمة المرن التً تموم بها أمٌركا تتم عبر فرٌك ثالثً لٌس منهم أٌة 

شكل عملً للشعب محاٌد أو خبٌر فً شإون الشرق األوسط، بل هنان شخص معادي ب

الفلسطٌنً وهو سفٌر أمٌركا لدى "اسرابٌل" فرٌدمان الذي ٌدفع من ماله الخاص لبناء 

 المستعمرات.

ولمواجهة "صفمة المرن"، لال المدوة إنه مطلوب تشكٌل تحالؾ عربً دولً واسع لٌس فمط 

 لرفض الصفمة بل لطرح خطة بدٌلة تإكد األسس المتوافك علٌها للحل السٌاسً.

النسبة للجانب االلتصادي فً الخطة فً ضوء تجربة اوسلو، لال المدوة: إنه ال ٌوجد تنمٌة وب

التصادٌة دون استمالل وطنً وحرٌة المرار السٌاسً، ونحن لن نمبل ماال ممابل الحموق 

 الوطنٌة.
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وعن التؤجٌل المتكرر إلعالن الصفمة، أوضح أن األسباب تتعلك بؤمور داخلٌة لإلدارة، 

 لمحاولة نسؾ وتؽٌٌر األسس العادلة المتفك علٌها إلنجاز الحل السٌاسً. ومساعً

وأشاد المدوة باإلجماع الفلسطٌنً على رفض الصفمة، إضافة إلى وجود معارضة أوروبٌة هامة 

 ومعارضة روسٌة وصٌنٌة، إضافة إلى المولؾ العربً الواضح برفض الصفمة.

إلسرابٌلٌة تؽلك الباب أمام التسوٌة التفاوضٌة، وفً وأكد المدوة أن شعبنا ٌعتبر أن الخطوات ا

 الممابل نحن سنستمر فً النضال حتى تحمٌك االستمالل الوطنً.
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 .عزمً بشارة: الصفمة كسر للمنظور األمٌركً لعملٌة السالم-ندوة

اإلسرابٌلً لتصفٌة  -نتنٌاهو: خطة الٌمٌن األمٌركً  -صفمة ترامب -نمطة-المدس-فلسطٌن 

 المضٌة الفلسطٌنٌة فً سٌاق تارٌخً

، بممّره 2121شباط/ فبراٌر  3عمد المركز العربً لألبحاث ودراسة السٌاسات ٌوم اإلثنٌن  

اإلسرابٌلً لتصفٌة  -نتنٌاهو: خطة الٌمٌن األمٌركً  -بالدوحة، ندوة عنوانها "صفمة ترامب 

مها الدكتور عزمً بشارة المدٌر العام للمركز، وترأس المضٌة الفلسطٌنٌة فً سٌاق تارٌخً"، لدّ 

 الجلسة الدكتور مروان لبالن الباحث فً المركز ومدٌر وحدة الدراسات السٌاسٌة.

استهل بشارة محاضرته بالـتؤرٌخ للمبادرات األمٌركٌة للسالم من فترة ما بعد حرب حزٌران/ 

أوباما؛ حٌث تطّرق إلى مبادرة ولٌام ، وصوالا إلى نهاٌة حكم الربٌس باران 1967ٌونٌو 

، 1971روجرز، وزٌر الخارجٌة األمٌركٌة فً عهد الربٌس األمٌركً رٌتشارد نٌكسون، لسنة 

والتً تعّد األولى بعد الحرب. ومشروع زبٌؽنٌو برٌجنسكً، مستشار الربٌس جٌمً كارتر 

لتً ولّعها الربٌس ، وصوالا إلى اتفالات كامب دٌفٌد ا1977لشإون األمن المومً، سنة 

أٌلول/ سبتمبر  17المصري، دمحم أنور السادات، وربٌس الوزراء اإلسرابٌلً، مناحٌم بٌؽن، فً 

1978. 

كما تطّرق بشارة إلى المبادرات األمٌركٌة التًّ أعمبت حرب لبنان، منها مشروع رونالد رٌؽان 

تً جاءت بعد ؼزو "، وتلن ال1982"مبادرة سالم أمٌركٌة لشعوب الشرق األوسط لسنة 

 6الكوٌت، كإعالن الربٌس جورج بوش )األب( رإٌته، فً خطاب ألماه أمام الكونؽرس فً 

 242، بالمول إنّه "ال بد أن ٌموم السالم على لاعدة لراَري مجلس األمن رلم 1991آذار/ مارس 

ٌك فً ومبدأ األرض فً ممابل السالم"، ولكن من دون ممترحات للحل. ثّم خرٌطة الطر 338و

، وصوالا إلى مسار السالم فً عهد 2113-2112عهد الربٌس األمٌركً، جورج بوش )االبن(، 

الربٌس باران أوباما، ومحاوالت وزٌر خارجٌته جون كٌري، الذي تسلّم الملؾ، إلعادة إطالق 

 عملٌة السالم.

هم العرب وأوضح بشارة، فً بحثه ضمن هذا السٌاق التارٌخً، أن من كان ٌمبل بالمبادرات 

ا، ومن كان ٌرفضها هً إسرابٌل، وذلن خالفاا لما تروجه بعض األنظمة العربٌة حالٌاا.  عموما

أما فً سٌاق تحلٌله لـ "رإٌة ترامب للسالم"، فمد سّجل بشارة مجموعة من المالحظات النمدٌة، 

 ٌمكن إٌجازها فً ما ٌلً:

منطك المّوة، وهً سمة ربٌسة  تعمل هذه الرإٌة على تموٌض أسس المانون الدولً وتؽلٌب

ؼالبة على سٌاسة الربٌس دونالد ترامب منذ وصوله البٌت األبٌض، وفً مناطك عدٌدة فً 

 العالم.

تتمٌز صٌاؼة الرإٌة بنبرة استعمارٌة وصابٌة، ولد عّزز بشارة هذه المالحظة بالتباسات من 

 الوثٌمة.

فً ذلن الرواٌة التوراتٌة وكؤنها لانون دولً  تتبنًّ الرإٌةُ السردٌةَ اإلسرابٌلٌة حرفًٌّا، بما

ووثٌمة سٌاسٌة معاصرة وصن ملكٌة؛ كل هذا من دون التطّرق بكلمة واحدة إلى الرواٌة 

ا إلى معاناة اإلسرابٌلٌٌن. كما تسرد الرإٌة االدعاءات  الفلسطٌنٌة، واإلشارة تكون دابما

أي ذكر للرواٌة الفلسطٌنٌة، وال حتى اإلسرابٌلٌة النسحابها من أراٍض وتنازالتها، من دون 
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اإلشارة إلى كلمة النكبة وال معاناة الفلسطٌنٌٌن بسبب االحتالل. وال تُذكر معاناة الفلسطٌنٌٌن، 

بحسب بشارة، إال باإلشارة إلى أنها ناجمة عن سلون المٌادة الفلسطٌنٌة وفسادها، أو "إرهاب" 

 إسرابٌل أو االحتالل. الفلسطٌنٌٌن. وال توجد معاناة فلسطٌنٌة بسبب

" بمعنى احتالل على طول الوثٌمة، واستبدالها بكلمات مثل Occupationعدم ِذكر كلمة "

 " جاءت بمعنى "مهنة".Occupation"االنسحاب"، والحاالت التً وردت فٌها كلمة "

اعتبر بشارة أّن لؽة الرإٌة هً لؽة مطّورٌن عمارٌٌن؛ وذلن بالحدٌث مثالا عن أن دعم 

االستثمارات بهدؾ بناء فنادق ومطاعم ومسابح وأماكن السٌاحة، وتموٌل إضافً لتحسٌن 

التدرٌب فً مجال الضٌافة وتموٌل حمالت دعابٌة لتنشٌط السٌاح؛ فكؤن فلسطٌن لطعة أرض 

ٌتم منحها للشركات والمنظمات لتطوٌرها. وأشار إلى أّن هذا ٌُشابه الخطاب األمٌركً للسكان 

 أمٌركا الشمالٌة وبتطوٌر "محمٌات" مسٌّجة ألصمت بها كلمة "مستملة".األصلٌٌن فً 

نتنٌاهو هً تطبٌمها على أرض  -اعتبر بشارة أّن الخطوات األولى السابمة لصفمة ترامب 

ا من لرار الربٌس األمٌركً االعتراؾ بالمدس عاصمةا إلسرابٌل ونمل سفارة  الوالع، بدءا

لرارات تنزع الطابع ؼٌر المانونً عن المستوطنات فً  الوالٌات المتحدة إلى المدس، ثمّ 

األراضً الفلسطٌنٌة المحتلة بتصرٌح مباشر من ماٌن بومبٌو، وزٌر الخارجٌة، وولؾ التموٌل 

آب/ أؼسطس  31عن وكالة األمم المتحدة إلؼاثة وتشؽٌل الالجبٌن الفلسطٌنٌٌن "األونروا" )

فلسطٌنٌة بواشنطن بعد تولٌؾ التموٌل للوكالة (، وؼلك مكتب بعثة منظمة التحرٌر ال2118

ا إلى أّن صفمة المرن تشّكل لطٌعة مع المبادرات األمٌركٌة السابمة، وتعّد  بؤسبوعٌن. وأشار أٌضا

بمنزلة كسر للمنظور األمٌركً التملٌدي المتحالؾ أصالا مع إسرابٌل؛ وذلن باالنتمال إلى تبنً 

 ه.مولؾ الٌمٌن اإلسرابٌلً والتماهً مع

ولد رسم بشارة خرٌطة لفواعل خّطة السالم األمٌركٌة، والذٌن ٌُعتبرون فً نظره "عّرابً رإٌة 

ترامب للسالم"، وهم جارٌد كوشنر صهر الربٌس األمٌركً، ودٌفٌد فرٌدمان السفٌر األمٌركً 

ومحامً ترامب سابماا فً لضاٌا اإلفالس، والمحامً األمٌركً  2117لدى إسرابٌل منذ عام 

سون ؼرٌنبالت كبٌر الموظفٌن المانونٌٌن لدونالد ترامب وشركاته سابماا ثم عٌنه مساعداا له جٌ

والممثل الخاص للمفاوضات الدولٌة، ولد تسلّم مكانه بعد استمالته المحامً آفً بٌركوفٌتش، 

 والذي ٌُظِهر سجله أنه فمط صدٌك شخصً لجارٌد كوشنر ومساعده.

حملت مجموعة من المؽالطات، أهّمها االدعاء أّن إسرابٌل وٌذهب بشارة إلى أن الوثٌمة 

؛ وٌُظِهر 1967فً المبة على األلل من األراضً التً استولت علٌها فً عام  88انسحبت من 

، ٌُصبح الحدٌث 1967هذا انتمابٌة فً الحدٌث عن العرب والفلسطنٌٌن. فعند الحدٌث عن عام 

رؾ واحد موحد، وٌتهٌؤ للمارئ أن إسرابٌل فجؤة بحسب بشارة ٌضم جمٌع العرب كؤنهم ط

فً المبة من أراضً فلسطٌن. ولكن الحدٌث هنا عن سٌناء، وأما ما تبمى من  88أعادت 

فً المبة فهً تضم الجوالن وؼزة والضفة الؽربٌة. وٌضاؾ إلى  12األراضً التً تبلػ نسبتها 

ة، بحسب بشارة، أن إسرابٌل ال ما سبك اعتبار الٌهود من الدول العربٌة الجبٌن، لكن الحمٌم

تعتبرهم الجبٌن بل تعّدهم "لادمٌن ُجدداا" وهم أساس بناء دولتها. وتتحدث "الرإٌة" كٌؾ أن 

إسرابٌل خسرت أمواالا بدفعها "تعوٌضات" عند استٌعاب الالجبٌن الٌهود من الدول العربٌة، 

 وأنه ٌجب تعوٌض إسرابٌل عن تلن الخسابر.
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مؽالطات، التً حملتها رإٌة ترامب، مثل االدعاء بؤن الدولة الفلسطٌنٌة وٌضٌؾ بشارة إلى ال

ستتمكن من استخدام مٌناءي حٌفا وأسدود وتصوٌر ذلن بؤنه تنازل، فً الولت الذي ٌعّد هذا 

ا حالٌاا. وهنان مؽالطة أخرى تتعلك بمسؤلة االنسحاب من "أراٍض" فً لرار مجلس  األمر لابما

؛ إذ ٌرى بشارة أّن التفسٌر اإلسرابٌلً 1967تشرٌن الثانً/ نوفمبر  22بتارٌخ  242األمن رلم 

الذي دعا إلى "انسحاب الموات المسلحة اإلسرابٌلٌة من األراضً  242لمرار مجلس األمن رلم 

التً احتلتها فً النزاع األخٌر" ونّصت صٌاؼة النسخة اإلنكلٌزٌة على االنسحاب من 

"territories occupied in the recent conflict ًفسرتها إسرابٌل بؤنها ال تعن ،"

االنسحاب من كل األراضً، لكن هذه العبارة فً الحمٌمة هً تمٌٌز من األراضً التً احتلتها 

. 1967إسرابٌل فً نزاعات سابمة أخرى؛ والمعنى هو بالتؤكٌد كل األراضً التً احتلت عام 

تمنح للفلسطٌنٌٌن فً الصحراء لن تصل إلى وكل هذا لتبرٌر أنه حتى مع األراضً التً سوؾ 

 فً المبة من مساحة أراضً الضفة ولطاع ؼزة. 111

وٌرى بشارة أنه ٌجري من خالل تبادل األرض دس هدؾ آخر، وهو التخلّص من الفلسطٌنٌٌن 

داخل الخط األخضر؛ فاألراضً التً ستنسحب منها إسرابٌل هً مناطك النمب ؼٌر المؤهولة 

ء وتنفٌذ ممترح لٌبرلمان بضم المثلث إلى الكٌان الفلسطٌنً، لكن نجد أن هدنة على حدود سٌنا

لد نصت على ضمها لألردن، إال أن إسرابٌل لم تلتزم بذلن واحتفظت بها ضمن  1949عام 

 األراضً التً احتلّتها. وهذا فً الحمٌمة ترانسفٌر وتطهٌر عرلً فً لبوس رإٌة للسالم.

ة لالجبٌن الفلسطٌنٌٌن، فمد التبس بشارة من وثٌمة "رإٌة ترامب أما بالنسبة إلى حك العود

للسالم" التً أكدت على ضرورة أن "ٌنص اتفاق السالم اإلسرابٌلً الفلسطٌنً على إنهاء 

والتحرر من جمٌع المطالبات المتعلمة بوضعٌة الالجا أو الهجرة. لن ٌكون هنان أي حك فً 

 فً دولة إسرابٌل". العودة أو استٌعاب ألي الجا فلسطٌنً

وٌرى بشارة أّن مفهوم الدولة الذي تتبناه الرإٌة ٌتطابك مع رإٌة بنٌامٌن نتنٌاهو التً عبّر عنها 

؛ وٌرى كذلن أن الوثٌمة 2119حزٌران/ ٌونٌو  14فً خطابه فً جامعة بار إٌالن بتارٌخ 

سٌادة عثرة أمام السالم تتناول مفهوم السٌادة بالتنظٌر على أنه مفهوم مرن وؼٌر مطلك، وأن ال

: لماذا  فً تبرٌر فكرة الدولة بال سٌادة، وهً فكرة متنالضة ألن الدولة تعنً السٌادة، متسابالا

السٌادة الفلسطٌنٌة فمط هً التً تحتاج إلى "تنظٌر" وٌجب أن تكون مرنة؟!، واعتبر بشارة أّن 

تها، لدرجة تدّخل إسرابٌل حتى فً الدولة الناشبة ستكون فعلًٌّا داخل دولة إسرابٌل وتحت سٌطر

إدارة األمن الداخلً الفلسطٌنً، وعملٌاا تشرؾ علٌه، وتشرؾ على المعابر والحدود الدولٌة. 

 وتملن إسرابٌل كذلن السٌادة على الفضاء، وحتى حفر اآلبار والمٌاه.

وة هو الذي نتنٌاهو" أنها تُكّرس فكرة مفادها أن منطك الم –وأضاؾ أن من آثار "صفمة ترامب 

ٌنفع مع العرب، وذلن باإلمالء المباشر علٌهم بما ٌجب علٌهم فعله. لذلن، ٌرى بؤن السلون 

العربً بعد اإلعالن عن الصفمة ٌعّد سابمة خطٌرة تُشجع اإلسرابٌلٌٌن على اتباع المنطك نفسه 

لسطٌنً سٌبمى مستمبالا إن أرادوا ذلن. وٌشٌر بشارة إلى أن منطك الموة ال ٌعنً أن الشعب الف

ا أن ٌبمى الشعب العربً صامتاا.  صامتاا، وال ٌعنً أٌضا

أضاؾ بشارة أن لضٌة فلسطٌن هً لضٌة "أبارتهاٌد استعماري إحاللً"، مما ٌستوجب عند 

توافر اإلرادة للنضال أن تتركز الجهود فً مواجهة الصهٌونٌة على محوَري لضٌة األرض 

س، وؼٌرها( ولضاٌا العنصرٌة التً تضع النضال فً )االحتالل، واالستٌطان، وتهوٌد المد

مواجهة نظام الفصل العنصري، وأن ٌموم بذلن كٌل من مولعه، وأن تصاغ طروحات المناضلٌن 
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ضد االحتالل والعنصرٌة بلؽة العدالة والتحرر الوطنً والدٌممراطٌة وحموق اإلنسان فً كل 

 مكان.

ة ملحة لبناء منظمة التحرٌر الفلسطٌنٌة وإعادة واختتم بشارة مداخلته بالمول إن ثمة ضرور

االعتبار لدورها، على أن تتبى استراتٌجٌة وطنٌة تموم على أساس دٌممراطً تسعى فٌه 

الستمطاب حركات التضامن العربٌة والدولٌة، وتتبنى فٌه خٌار المماومة. وٌتطلب هذا فً 

الناس الٌومٌة فً األراضً الفلسطٌنٌة  الممابل أن تنهض السلطة الفلسطٌنٌة بدورها بتسٌٌر حٌاة

المحتلة وأن تُترن لٌادة الشعب الفلسطٌنً سٌاسًٌّا واستراتٌجٌة النضال لمإسسات وهٌبات ؼٌر 

مرتبطة باتفالٌات مع إسرابٌل. وهذا ٌعنً أن تنسحب منظمة التحرٌر الفلسطٌنٌة من جمٌع 

طة الخطؤ الذي ولعت به بحرؾ االتفالٌات ألنها أصبحت باطلة؛ ما ٌعنً أن تتجنب السل

المشروع الوطنً الفلسطٌنً إلى "صنمٌة الدولة"، بدالا من التركٌز على التحرر من نظام 

  االستعمار واألبارتهاٌد.
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