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 ملخص تنفيذي.
تواجه خطة السالال ا اريكية ة فقالالالة اللكأفب ة تحة تت رئي  ة سالال ة ت حل يو البالالحوتة   ةئأب 

يو السالالال ا ساقسالالالفلكا  في ال عطلةب رغم الكتط يو تطف لهئ فحغ ئ  داة ة ن ئحهئ في إ سالالالئا حئلة 
يو رغم ة ض الواقع يو جئنب ساح ب ارسل تلويض ال ائه ط الفلغ  رة في قالالالالالالالالالالالعئرة السالالالالالالالالالالال اب 

الكا ع ر ا ق  ة س الثئلث تكاجع الكتفة اإلسالالالالكاة غ ة في السالالالال اب س الثئني اضالالالالطكان العائا ال سليب س 
 . دسأ تسوية اللض ة الاغسط ع ةس ئسّ ة خّطة  ال سل الحكت ة ل رط

ستلعع  البالالالالالالالالالالالة  تسالالالالالالالالالالعّ و ساشالالالالالالالالالالعطو يو إر ئد ياغة دسل ة ةس إقغ   ة سفلئ  لهذا ال عاو  لط تف ةّ 
رغم ة ض الواقع يو  لبالالالالالالالالالالالالالالة اللكأ  الح غيالفطف ق إأ هئب الطكف الاغسالالالالالالالالالالالالالط عي  ئلفحئ ي يح

ةسق  سقفل كل شالالالالالال ا رغم ال سالالالالالالفو   يسالالالالالالفويئي سالالالالالالغف ة رغم     ال هب يفكك ت ار ئتجئنب ساح 
 اإلسكاة غيب  ئن ئ  رغم يسفو  دسل اإلقغ طب س ئلثئ  رغم ال سفو  الاغسط عي.

ب ةب إدا ة إيكية ة دار ة سيسئن نئفذة لاكص اسفكات  ّ ة نئد ةالواقع التئلي يوفك إلسكاة ل ب ّ  ةأ 
اللضالالالالال ة الاغسالالالالالط ع ة في  خك سالالالالالغط س ب غعزاعلحل دسل ركت ة رغم اسالالالالالفح اد لغ سالالالالالئر ة في ار ئد س 

ةب رغم إسالالالكاة ل سال  ف ع ال سلي اسالالالفه ل هذص الاكقالالالة ل نابالالالئل  اقهف ئيئي ال سل ة ساإلقغ  
يثل هذص الخطوة  شالالالئيغةب سار ئد تسالالالوية و سالالال ئسالالال ئ  ساقفبالالالئدرئ  سدر هكاف ئ  سجاكاف ئ برو الاغسالالالط ع 

فإأ  في الوقت الكاهو لط يفط اسفه ل هذص الاكقة ب سإأّ  ئل  جة ارسلميبغتة إسكاة غّ ة تشةل 
 اريو  سفف س ةكثك تحل  ا  في ال سفلفل.
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 مقدمة.
لسةةةةةةةة م لوهي تتحدث عن خطة غامضةةةةةةةةة  2016دارة األمريكية الحالية الحكم عام تولي اإلمنذ 

لتسةةةةةةةةةوية البةةةةةةةةةرا  العر ي ، ولم تعلن حتى اللحظة عن تفاصةةةةةةةةةي  خطت ا في الشةةةةةةةةةر  األو ةةةةةةةةة 
با تثناء تسريبات إع مية وتبريحات متناثرة، وتم تأجي  اإلع ن عن الخطة أكثر ، اإل رائيلي

مرة، مؤخرًا تم تأجي  اإلع ن عن ا لما بعد االنتخابات اإل ةةةةةةةةةةةةةةرائيلية في إبري  ال ادم، و عد من 
اقتر ةة ، ومن المحتمةة  أن تتم تةةأجيل ةةا لبعةةد االنتخةةابةةات قةةد ت األمريكيةةة اذلةةت تنون االنتخةةابةة

 . 2020األمريكية في 
ق البةةةةةةةةف ة على لى تطبيإمن الناحية العملية اتخذت واشةةةةةةةةنطن م موعة من اإلجراءات تؤشةةةةةةةةر 

الس م واال ت رار حالة دائمة من إال أن فرص ن اح ا في تح يق أرض الواقع من جانب واحد، 
تطبي  ةةا بةةاإلكرار تترا تةةداعيةةات  ةةةةةةةةةةةةةةلبيةةة على الفةةاعلين  ن  أحةةدتةةات،  مةةا تواجةةم م موعةةة من الت  

إعادة توجيم إلى تم ا ةةةةةةةةةتؤ ل ا،  ةةةةةةةةةيؤد   االرئيسةةةةةةةةةين، بيد أن الواقع الراهن تفتر نافذة فرص إذ
 المسار.

 رن ـق  ـة الـقـفـصـة بـطـيـحـم  ـال اتـيدـحـت  ـالأواًل: 
الواقع من  ، على الرغم من تطبي  ا فعليًا على أرضتواجم خطة السة م األمريكية صصةف ة ال رنص

أر عة تحدتات رئيسةةةةةية ت ع  من البةةةةةعو ة بمكان، ن اح ا في إر ةةةةةاء حالة دائمة جانب واحد، 
، الثاني في صةةةناعة السةةة م ةت ويض المفاهيم الت ليدتاألول من السةةة م واال ةةةت رار في المنط ة  

تسةةةةةةوية ال ضةةةةةةية عدم ال درة العر ية لدعم خط ة  ةةةةةةيا ةةةةةةي ة دون  الثالثاضةةةةةةطراا النظام الدولي، 
 ، الرابع تراجع الرغبة اإل رائيلية في الس م.الفلسطينية

 .في صناعة السالم ةتقويض المفاهيم التقليدي .1
ُتشةةةةةةةةةةةةرا والتي  ان  السةةةةةةةةةةةةاب ة،  األمريكية داراتلإل تفاوضةةةةةةةةةةةةي مخال ن ج  صترامبصتبن  إدارة 

أن  لطرفي البرا وتترا  ،العريضةتضع الخطوط اإل رائيليين والفلسطينيين في المفاوضات، و 
 ر يزتينقائم على إلدارة ترامب ال دتد التفاوضةةةةةةةةةةةةةةي الن ج ، إن ت رروا ويتف وا حول التفاصةةةةةةةةةةةةةةي 

  أ ا يين 

أ  إدارة مفاوضةةةةةةةةةةات مع الدول العر ية وتطبيع  األول، نهج الســــــالم خمر اللا ا دلخ الدا  خ،
  أن تمارس الدول العر ية نفوذها على الع قة مع إ ةةةةةةةةةةةةةةرائي ، تح  بند مواج ة إتران، على أم

 الفلسطينيين من أج  دفع الس م في الشر  األو  .
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تشةةةةةةكي  الواقع على من خ ل وإجبار الفلسةةةةةةطينين على ال بول،  التام، اإلكراه ســــياســــة، الثاني
 ،وإجرءات ع ابية  تخفيض المساعدات والمستوطنات، وال جئين، ،ال دسفي موضو  األرض، 

راهن على تُ َتُنن اإلكرار فإن اإلدارة األمريكية لم  ةيا ةة وف ًا لةةةةةةةةةةةةةةةة و ، واغ   المكاتب الدبلوما ةية
، ولم تعد هناا شةةةةةةةةةةةةيء الواقع ضبالفع  على أر ح    أهداف ا   دف، تسةةةةةةةةةةةةويةالن اح في تح يق 

 .لعرضم أو التفاوض عليم مع الفلسطينين

في تعزيز الطريق المســــــدوأل في العال ات ســــــاهم  التفاوضــــــي الإلديد لاألا ي األمري يةالنهج 
الإلموأل، علخ  لفية  فض الفلســـــــطينيير د را  ، وعمق مر حالة اإلســـــــراليلية الفلســـــــطينية

كان لهذه اللطوات تأثير سلبي علخ  د ي  مر الناحية العمليةو  ،محاألثات مع مسؤولي اإلألا ي
 نا حة. سياسية المتحدي علخ  ياألي عمليةالواليات 

 اضطراب النظام الدولي. .2
في تسةةةةةةةةعينات ال رن الماضةةةةةةةةي، والتي في إطار تم ع د  مثيلت اتختل  البيئة الدولية الراهنة عن 

ت يمن على  ، قب  أكثر من ر ع قرن،  ان  الوالتات المتحدةمؤتمر مدريد وتوقيع اتفا  أو ةةةةةةةةةلو
أهل ةةا لفرض رتيت ةةا على ال ود الةةدوليةةة األخر ، بينمةةا النظةةام الةةدولي قمةةة النظةةام الةةدولي، بمةةا 

الراهن تشةةةةةةةةةةةةةة د حالة من التؤيير، منذ والتة أو اما بدأت الوالتات المتحدة بالتراجع عن التزامات ا 
وتعزز  وتبن   ةةةيا ةةةة صال يادة من الخل ص، الدولية، في تحم  أعباء ال يمنة على النظام الدولي،

، واالنسةةةةةةةحاا ع والتة ترامب، ليس ف   في تعزيز االت ار نحو المبةةةةةةةالر الداخليةهذا االت ار م
ب  زعزعة بنية الع قات عبر األطلسةةةةةةي مع االتحاد األورو ي، التدري ي من الشةةةةةةر  األو ةةةةةة ، 

وفي المنظور األو ةةةةع إلى جانب الحرا االقتبةةةةةادتة مع البةةةةةين، وتوتر الع قات مع رو ةةةةةيا، 
ين ورو ةةيا   ود منافسةةة للوالتات المتحدة على قمة النظام، ولم تعد صةةعدت البةة للنظام الدولي

واشةةةةنطن قادرة على فرض  ةةةةيا ةةةةات ا على السةةةةاحة الدولية، أو العم  في تحالفات لتنفيذ رتيت ا 
 لح  األزمات. 

، توجد حالة من الخ ف العميق بين برو سةةةةةةةةةةةةةةة  وواشةةةةةةةةةةةةةةنطن، وقد أعلن قادة االتحاأل األو وبي
بةةأن الع قةةة بين أورو ةةا والوالتةةات المتحةةدة ت ةةب إعةةادة ت ييم ةةا، و ةةدأ االتحةةاد  االتحةةاد األورو ي

 ا األورو ي تتبنى مواق  ورتد مخالفة للرتية األمريكية خاصةةةةةةةةةةةةةةة في المل  اإلتراني والبةةةةةةةةةةةةةةر 
اإل ةةةةرائيلي الفلسةةةةطيني، نظرًا لذلت أصةةةةدرت دول االتحاد األورو ي األعضةةةةاء في م لس األمن 

تؤ د على أن أ  خطة  ةة م تت اه  صالمعاتير المتفق  2018دتسةةمبر  18يخ بيانًا مشةةتر ًا بتار 



 

3 
 

مع ال دس عاصةةمة مشةةتر ة ص ةةتواجم  1967وال ائمة على ح  الدولتين على حدود  "علي ا دوليا
 ."الفش 

إرتفع  حدة التوترات خ ل الفترة األخيرة بين واشةةةةةةةنطن ومو ةةةةةةةكو، ووصةةةةةةةل  الع قة   وســـــيا،
واالت ار المحتم  هو تفاقم التوتر، بما في ذلت احتمال زيادة الع و ات بين ما ن طة منخفضةةةةةةةةةةةة، 

المفروضة على رو يا، وعدم قدرت ما على التوص  إلى تواف ات،  واء بشأن قضاتا في الشر  
تعلق ت ضاتا الشر  تاألو   أو قضية أورو ا الشرقية، وتعارض مو كو توج ات واشنطن فيما 

ا ةةةةةةتضةةةةةةاف  الفبةةةةةةائ  حيث فيما تتعلق بال ضةةةةةةية الفلسةةةةةةطينية، األو ةةةةةة ، وتبن  توجم مخال  
صةةةةةف ة ال رن تعارض لى محادثات  ةةةةة م بين الفلسةةةةةطينين واإل ةةةةةرائيلين، و إالفلسةةةةةطينية، ودع  

ى أن صهذر البةةةةةةةةف ة  ةةةةةةةةوف تدمر ما تم تح ي م حتى ا نص إلت ا للتسةةةةةةةةوية، واشةةةةةةةةار وزير خارجي
لى الترويج لن ج أحاد ، إمريكي الذ  ت دف صإننا نرد الخطر األكبر في الموق  األ ..مضةةةةةةةيفاً 

 و سر األ اس ال انوني لح  المشكلة الفلسطينيةص.

، البةةةةةين للمرة األولى 2017اعتبرت وثي ة صا ةةةةةتراتي ية األمن ال ومي األمريكيص عام الصـــير، 
لبلدتن باعتبارها ُتشةةةك  تحد  للوالتات المتحدة، و اإلضةةةافة إلى النزا  الت ار ، فإن التوتر بين ا

آخذ في االرتفا ، بسةةةةةبب حبةةةةةول البةةةةةين على األ ةةةةةلحة من رو ةةةةةيا، والمسةةةةةاعدات األمريكية 
ت بكين في منافسة واشنطن ألتاتوان، والبرا  من أج  السيطرة على بحر البين ال نو ي، و د

بالشةر  األو ة ، لتأمين مبةالح ا االقتبةادتة، وتعم  على صةياغة  ةيا ةة منسة ة مع مو كو 
  إتران و وريا الشةةةمالية، وتبن  رتية لتسةةةوية النزا  الفلسةةةطيني اإل ةةةرائيلي، حيث في قضةةةاتا مث
ن اط، وأكد السةةةةةةةةةفير البةةةةةةةةةيني في توليو  4مبادة لتسةةةةةةةةةوية النزا  مكونة من  2013طرح  عام 

   ذلت بدتً  عن صف ة ال رن.كأن ب در  تعيد طرح مبادرت ا للس م، ويش 2018

وفقًا لهذا المنظو  يو د اآلن حالة مر عدم اليقير بشأن وضع الواليات المتحدي في الساحة 
الدولية، و د تها علخ فرض  ؤيتها في العديد مر القضـــــايا علخ المســـــر  العالمي، وفي هذا 
اإلطا  لم تتم ر واشنطر مر  لق حالة مر اإل ماع الدولي علخ  طة ترامب للسالم خصفقة 

بشــ   أحاأل  ت مواقف القوى الدولية معا ضــة، بما يدفع واشــنطر لتنفيذ اللطة القرنخ، وبد
  ماع الدولي.ألون الحصول علخ الحد األألني مر اإل
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 لدعم  ّطة سياسّية ألون تسوية القضية الفلسطينية. د ي العربيةعدم الق   .3
الت دتدات  تعيش الدول العر ية منذ بداتة الع د الحالي، معر ة وجودتة في مواج ة  ةةةةةةةلسةةةةةةةلة من

والحروا األهلية في بعض الدول العر ية، وتعاظم اإلرهاا، وتر يا، إتران ، اإلقليمية والداخلية
 .والث افيةتدلوجية، األ، و قتبادتةاالداخليًا التوترات و اإلخوان المسلمين، و 

دفع  الدول العر ية إلى تؤيير  ةةةةةلم أولويات ا خريطة المبةةةةةالر اإلقليمية، و الت دتات غي رت هذر 
فوجدت نفسةةةة ا في اتسةةةةا  مبةةةةالر مع إ ةةةةرائي  لمواج ة ت ار ال ضةةةةية الفلسةةةةطينية، وإ ةةةةرائي ، 

إلى جزء رئيسةةي " مشةةةكلة"الت دتدات المشةةةتر ة، في إطارها تحول  إ ةةةرائي  و شةةةك  تدري ي من 
رتفا  منسةةةةةةةةةةوا الع قات العر ية من الح  للمشةةةةةةةةةةاك  التي تعترض المنط ة، وانعكس ذلت في ا

 .العر يةاإل رائيلية، في الم اب  تم إقباء ال ضية الفلسطينية إلى قا   لم األولويات 
، مع وجود شةةةةةةعبياً  ال تزال تحظى بمكانة فريدة أن ال ضةةةةةةية الفلسةةةةةةطينيةإال  من ذلتوعلى الرغم 

وت برهةةةا على االنتظةةةام خل  عوائق تمنع الةةةدول العر يةةةة من المواف ةةةة على صةةةةةةةةةةةةةةف ةةةة ال رن، 
 الفلسطينين، لعدة اعتبارات 

، تتطلب ثمنًا داخليًا الفلسطيني اإل رائيلي تتضمن تسوية للنزا  ال رائي  إأ  ح  أو ت ارا مع 
ومن البةةةةةةةةةعب على الزعماء العرا تعريض أنفسةةةةةةةةة م للخطر ودفع الثمن السةةةةةةةةةيا ةةةةةةةةةي  ،وإقليمياً 

 دون ات اد تسوية لل ضية الفلسطينية. المترتب على أ  ح  أو ت ارا مع إ رائي 

أل  ح  ، ومعارض تام اً  زال الرأ  العام العر ي تدعم مطالب الفلسطيني ين دعماً  ال ،ألا لياً : أوالً 
حدتات الداخلية أو ع قة مع إ ةةةةةرائي  قب  تسةةةةةوية النزا  الفلسةةةةةطيني اإل ةةةةةرائيلي، وفي ضةةةةةوء الت  

للةةدول العر يةةة  ةةال ود المعةةادتةةة والمحرضةةةةةةةةةةةةةةةةة، والتراجع االقتبةةةةةةةةةةةةةةةةاد ، والتؤيرات االجتمةةاعيةةة 
، وزعزعة لسةةةةةةةةةريعة، من البةةةةةةةةةعب قبول حلول تؤد  إلى تدهور الوضةةةةةةةةةع الداخليوالتننولوجية ا

 اإل ت رار.
 علىإضافة إلى أن مبر واألردن وهم أكثر ارتباطًا بال ضية الفلسطينية، لن تعبروا عن مرونة 

أ  خطة تؤثر على مبةةالح م ال ومية، في ضةةوء خشةةية مبةةر من تبعية غزة االقتبةةادتة ل ا، 
مبةةةةرية ال إ ةةةةرائيلية، وخشةةةةية األردن من آثار صةةةةف ة ال رن على تؤيير  مشةةةةكلة ابشةةةةك  ت عل 

 %.70-50الدتمؤرافية إذ أن نسبة األردنيين من أص  فلسطيني ما بين  اتر يبت 

إن أ  ح  بدون تسةوية ال ضةية الفلسةطينية،  ةيتم ا ةتؤ لم من قب  إتران وتر يا  د ليميًا؛ثانيًا: 
والم د ةةةةةةةةةةةةات  بشةةةةةةةةةةةةرعية الدول العر ية وات ام ا بالتخلي عن الفلسةةةةةةةةةةةةطينيين اسمن أج  المسةةةةةةةةةةةة  
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ومبر في  ،، نظرًا لذلت فإن الدول العر ية وخبوصًا السعودتة في صراع ا مع إتراناإل  مية
إلتران أو تر يا تتير مكا ةةةةةب ير قادرتان على أن تسةةةةةمر لنفسةةةةةي ما بت دتم غ، تنافسةةةةة ا مع تر يا

 ل ما مراكمة أر اح  يا ية إقليمية على حساب ما.

أثرًا لذلك لر تدعم الدول العربّية أّية  ّطة سياسّية، بما فيها صفقة القرن دذا كانت  ريبة مر 
ات األ ألن ومصر والسعوألية موقف دسرالي  وبعيدي عر موقف الفلسطينّيير، وتؤشر تصريح

الداعمة للموقف الفلسطيني، و افضة لصفقة القرن، باعتبا ها لم تتسق مع القرا ات الدولية، 
فشـــ  ســـياســـة واشـــنطر القالمة علخ  لب خالســـالم مر اللا ا دلخ واالتفا يات الســـابقة دلخ 

وفي التوّ عات بأن تســـــــــاعد الدول العربّية في تليير الموقف الفلســـــــــطينّي،  يدتبدّ الدا  خ، و 
 دية تتعام  بشـــــ    د  عربية العثو  علخ  هة  لم تتم ر اإلألا ي األمري ية مر المحصـــــلة

د الملطط وتقنع الطرف  ي  مظلة د ليمية تســـنّ تشـــّ وفشـــلت في ، مع ملر ات خصـــفقة القرنخ
 .صفقةالالفلسطيني بالتعاطي مع 

 ترا ع الرغبة اإلسراليلية في السالم. .4
تدرا الحكومة اإل ةةةةةةرائيلية أنم ال تمكن التوصةةةةةة  إلى تسةةةةةةوية شةةةةةةاملة مع الفلسةةةةةةطينيين في هذر 
المرحلة، أل ةةةباا متعددة، من ا  غياا قيادة فلسةةةطينية موحدة قادرة على التوصةةة  إلى اتفاقيات 

ائت ف تميني تعارض أتة اتفاقية تشةةةةةةةةترط ح  وتطبي  ا؛ مع ا ةةةةةةةةتناد الحكومة اإل ةةةةةةةةرائيلية إلى 
 الدولتين.

وانعكس ذلت في تراجع حاد في الرغبة اإل رائيلية للس م م ارنة بالماضي،  واء على المستود 
الشةةةةعبي، أو على المسةةةةتود السةةةةيا ةةةةي، شةةةةعبيًا أظ ر ا ةةةةتط   رأ  أجرتم جامعة ت  أبيب في 

يدون من حكومت م إعطاء األولوية للتوصةةة  % ف   من اإل ةةةرائيليين تر 9اغسةةةطس الماضةةةي أن 
، وجاءت تبريحات المستود السيا ي ما بين 2019إلى اتفا    م مع الفلسطينيين في عام 

 نتنياهو صخطة ترامب للس م ليس  ضرورة ملحةص، ووزيرة العدل صبأن الخطة مضيعة للوق ص.

الحّيز المريح المســّمخ خوضــعًا  نظرًا لذلك تتموضــع الح ومة اإلســراليلية في الو ت الراهر في
 المًاخ، وهو حّيز ال يســتو ب اتلاذ  را ات صــعبة ب  مواصــلة دألا ي الصــراع مع الفلســطينير، 

 باعتبا ه ساحة ثانوية مقا نة بالتهديد علخ الإلبهة الشمالية.
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 ة ـقـفـصـاأل  للـق األحـيـبـطـتـللة ـيـبـلـس  ـال اتـيـعداــت  ــالثانيًا: 
صةةةةةةف ة ال رن على أرض الواقع؛ من جانب الوالتات المتحدة وإ ةةةةةةرائي ، ويترا عمليًا تتم تطبيق 

ذلت إنعكا اتم السلبية على إ رائي  بالدرجة األولى، ودول اإلقليم في مستود ثاني، والفلسطينين 
 بدرجة ثالثة.

 .دسرالي علخ مستوى  .1
ا تترا إال أن على عكس ما تعت د البعض بأن إ ةةةةةةةةرائي  الفائز األول من تطبيق صةةةةةةةةف ة ال رن، 

 ا ات ا السلبية علي ا في ات اهين كانع

 .الدولة الواحدي وا عاالنزالق نحو   .أ
حيث تم  ةةةةةن قانون عمق من  ةةةةةيطرة إ ةةةةةرائي  على الضةةةةةفة وال دس، تُ لتطبيق العملي للبةةةةةف ة ا

ويعتبر تطبيق ال انون شةةةةةةةةةةك  من تنظيم اال ةةةةةةةةةةتيطان بأثر رجعي للمسةةةةةةةةةةتوطنات غير ال انونية، 
لفحص عملية في صالننيسةةةةة  اإل ةةةةةرائيليص تم طرح م ترحات  إطارروفي أشةةةةةكال الضةةةةةم ال انوني، 

تشةةةكي  واقع مع د جدتد في صةةةلبم عدم  ى ذلتويترتب عل، ضةةةم أجزاء من الضةةةفة إلى إ ةةةرائي 
ال درة على االنفبال عن الفلسطينين، بما تضع إ رائي  أمام خيار الدولة الواحدة، الذ  تشم  

 احتمالين 

 .دولة بح و  متساوية للي ود والفلسطينيين، وهذا ت ضي على فنرة الدولة ت ودتة ،ألولا

دولة من دون ح و  متسةةةاوية، وهذا ت ضةةةي على فنرة إ ةةةرائي  دولة دتم راطية وأخ قية،  الثاني
 ةاإل ةةةةةةةةةةةةةةرائيلي الدولةواألخطر االنزال  نحو دولة واحدة بأغلبية عر ية، بما ُتعرض ا ةةةةةةةةةةةةةةتمرارية 

للخطر، لذلت من األفضةةةة  إل ةةةةرائي  االنفبةةةةال عن الفلسةةةةطينيين  ةةةةيا ةةةةيًا ودتمؤرافيًا وجؤرافيًا، 
 يار صدولتين لشعبينص.وفق خ

 هدم فكري االحتالل النظيف. .ب
نيون،  ةةةةةةيؤد  إلى زعزة السةةةةةةلطة الفلسةةةةةةطينية يالفلسةةةةةةط ات بل  ة ةةةةةةيا ةةةةةةي ن عدم تح يق تسةةةةةةويةإ

وال يام باعتبارها  ةةةةةةةةةلطة مسةةةةةةةةةئولة، وقادرة على العم  والتعاون مع إ ةةةةةةةةةرائي  لحف  اال ةةةةةةةةةت رار، 
، وا ةةةةةةتؤ ل قود عن  في الضةةةةةةفةالفرص اندال  السةةةةةةكان، بما ترفع من بواجبات ا المدنية ت ار 

لطة الفلسةةةةةةةطينية السةةةةةةة  للتبةةةةةةةعيد ضةةةةةةةد  حماس وال  اد اإل ةةةةةةة مي  تر يا وإتران لحر تي إقليمية
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وفي هذر الحالة تضةةطر إ ةةرائي  إلى التدخ  األمني والعسةةكر  في الضةةفة، بما ترفع ، إ ةةرائي و 
 من التنلفة االقتبادتة، واألمنية والعسكرية.

دسرالي ، علخ المدى  أثرًا لذلك فأن تطبيق صفقة القرن علخ أ ض الوا ع له تأثير سلبي علخ
أليمقراطية  يفكر  يهدأل البعيدالمدى القصـــــــير يهدم فكري االحتالل النظيف ويرفع التكلفة، وعلخ 

تنعم باألمر في ذات الو ت ، و يهوألية الدولة، دن ضـــــــــمان الو وأل ألولة يهوألية وأليمقراطيةو 
 يتطلب ديإلاأل ح  يأ ذ في االعتبا  و وأل الفلسطينيير وحقو هم.واالستقرا  

 اإل ليم.لخ مستوى ع .2
في ميزان البةةةرا  اإلقليمي، والثاني  ات اهين، األولفي عيات على المسةةةتود اإلقليمي تأتي دا الت  

 .في ميزان محار ة اإلرهاا

 .في ميزان الصراع اإل ليمي  .أ
تران ، تعطي فرصة إلبدون تسوية ال ضية الفلسطينيةدء تطبيق صف ة ال رن على أرض الواقع ب

بشةةةةةرعية الدول العر ية وات ام ا بالتخلي عن الفلسةةةةةطينيين والم د ةةةةةات  اسوتر يا من أج  المسةةةةة
في البةةةةرا  مع السةةةةعودتة  ،تران وتر ياإويراكم الن اط في البةةةةرا  اإلقليمي لبةةةةالر اإل ةةةة مية، 

 الترويج فيومبر على التوالي، وفي هذا اإلطار بدء اإلع م التر ي وإع م اإلخوان المسلمين 
، بما تؤد  الى تحريض الرأ  العام إلى أن الزعماء العرا باعوا ال دس من أج  مواج ة إتران

 العر ي، وشحن المعارضة والتنظيمات المتطرفة ضد األنظمة العر ية.

 .في ميزان محا بة اإل هاب  .ب

الفلسةةةةطينية  ح ة ومسةةةةو  ؤشةةةةر الت ر ة التاريخية إلى ا ةةةةتؤ ل التنظيمات المتطرفة ال ضةةةةية ت
البدء في  ومع، وفلسةةةةطين ر ائز أ ةةةةا ةةةةية في أدبيات اال دس ألة لتبرير أعمال ا، ف د شةةةةكل  مسةةةة

  ال اعدة، رض، صةةةةةدرت العدتد من البيانات من تنظيمات متطرفةاألتطبيق صةةةةةف ة ال رن على 
ين في مبةةر، داعش، وحر ة الشةةباا الم اهد، وحر ة صحسةةمص الذرا  العسةةكر  لإلخوان المسةةلمو 

وفي هذا السةةةةةةةيا  ، وحر ة تحرير الشةةةةةةةام في  ةةةةةةةوريا، وجميع ا دع  إلى العم  من أج  ال دس
  ث ثة ات اهاتالمتطرفة على ا تؤ ل الظروف للعم  في التنظيمات   وف تعم 

ا ةةةةةةةةتؤ ل الظروف إلعادة هيكلة ذات ا والتبلور في إطار ال ضةةةةةةةةية الفلسةةةةةةةةطينية  ،األول •
ال اعدة تريد العودة والسةةةةةةيطرة على المشةةةةةة د مرة أخرد، وتنظيم خاصةةةةةةة وأن تنظيم مث  

 داعش تريد مسوغات جدتد إلعادة بناء الذات.
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ذرا  اإلخوان ا تؤ ل الوضع من أج  العم  ضد األنظمة ال ائم، فحر ة حسم الثاني،  •
حر ة صهيئة أكدت في بيان ا على أن ال دس لن تحرر قب  تحرير ال اهرة، و ن يالمسةةةةةةةةةةةةةلم

 .اسنية في  وريتمر عبر المدن الالطريق إلى ال دس أكدت أن تحرير الشامص 
 مسةةةةةو  للت نيد، ثم تتم  على ا ةةةةةتع ل الموضةةةةةو  ةةةةةتعم  التنظيمات المتطرفة الثالث،  •

، في دول العالمتوجيم الم ندتن نحو ال يام بعمليات في مناطق أخرد وأهداف مختلفة 
 تح  شعار المساس بالم د ات اإل  مية.

فقًا لهذا المنظو  فإن تطبيق صــفقة القرن مر  انب واحد، ســيضــفف موقف الدول العربية و 
ران، مر  انب آ ر يوفر البيئة اللصـــــبة إلعاألي المعتدلة في صـــــراعها اإل ليمي مع تركيا و ي

تفعي  التنظيمات المتطرفة، باتلاذ موضوع المقدسات  كيزي للعم  العنيف سوا  ضد األنظمة 
 أو علخ المستوى األوسع.

 .الفلسطينيالمستوى علخ  .3
موضةةةةو  بدء تطبيق صةةةةف ة ال رن، وما ترتب علي ا من ن   السةةةةفارة األمريكية لل دس، وتبةةةةفية 

ة عجئين، والت في  المالي للسةةةةةةةةةلطة الفلسةةةةةةةةةطينة، ووق  العم  الدبلومسةةةةةةةةةي، تؤد  إلى زعز ال 
لتنفيذ مخطت ما لتفعي  السلطة وا ت رارها، ويفتر الم ال أمام حر تي حماس وال  اد اإل  مي 

لطة الفلسطيني ة. اس بإ رائي  و الس   أعمال العن  في الضفة الؤر ية، ب دف المس 
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 رصــف  ــالذي ــافــنثالثًا: 
دول و ، واعمة إدارة أمريكية مؤيدةتوفر الوضةةةةةع الراهن إل ةةةةةرائي  نافذة لفرص ا ةةةةةتراتي ي ة نادرة  

 انف دو عر ية رائدة مسةةةةةةةتعدة للتعاون مع ا واإل ةةةةةةة ام في عملية تسةةةةةةةوية النزا  مع الفلسةةةةةةةطينين، 
 هذر األوضا  تمك ن، أهميت ا في  يا ات الشر  األو   والمنظومة الدوليةالفلسطينية ال ضية 
من والم تمع الدولي  تتمكنوإن لم من ات خاذ خطوات فعالة في الموضةةةةو  الفلسةةةةطيني،  إ ةةةةرائي 

ا ةةةتؤ ل هذر الفرصةةةة إلن از اتفا   ةةةيا ةةةي قائم على تسةةةوية ال ضةةةية الفلسةةةطينية، فإن األمور 
  تبدو أكثر تع يدًا في المست ب . 

ممار ةةةةة  ةةةةيا ةةةةة مبادرة ونشةةةطة  والوالتات المتحدةباالرتناز على الواقع الراهن، تمكن إل ةةةةرائي  
والتي ل ا تداعيات ا  ،ن  ةةيا ةةة اإلكرار م بدالً بمشةةار ة الفلسةةطينين، من أج  ات اد حلول خ قة، 

ؤرافي انفبةةةةةةال إ ةةةةةةرائي  السةةةةةةيا ةةةةةةي والدتمُ على   ةةةةةةيا ةةةةةةة قائمة ،واإلقليمالخطيرة على إ ةةةةةةرائي  
  تاعتبارا لعدة أوالً شك  ذلت مبلحة إ رائيلية ويُ  وف ًا لح  الدوليتين وال ؤرافي عن الفلسطينين

ت ودتة ودتم راطية  فنرة، الذ   ي ضي على واحدةالإ رائي  نحو واقع الدولة  انزال  يمنع  أواًل:
 ، أو دولة بتر يبة دتمؤرافية لبالر الفلسطينين.الدولة

م واقعًا  ةةةةةةةةةةيا ةةةةةةةةةةيًا أمنيًا أكثر ا ةةةةةةةةةةت رارًا، تسةةةةةةةةةةاعدها في تح يق رتية دولة ت ودتة يبةةةةةةةةةةمت ثانيًا:
 .ت ا الدوليةحسن من مكانتو حدتات اإلقليمية، وتر يم حدودها، ومواج ة الت  دتم راطية، آمنة، 

تحسةةةةةةةةةةةةن من قدرت ا على ا ةةةةةةةةةةةةتؤ ل الفرص النامنة في ع د ع قات ر ةةةةةةةةةةةةمية مع الدول  ثالثًا:
 .العر ية، لمواج ة الت دتدات المشتر ة

 اللاتمة:
ن ا من إر ةةةةاء قيادة عملية  ةةةةيا ةةةةية ناجحةمن غير الممكن أن تن ر اإلدارة األمريكية في  ، ُتمك 

حدتات،  ما أن  التطبيق من الت  مر بة نتي ة م موعة حالة دائمة من السةةةةةةةةةةةةةة م واال ةةةةةةةةةةةةةةت رار، 
، بيد  أن الوضةةع على الفاعلين الرئيسةةةيينوالخطيرة تداعياتم السةةةلبية تترا األحاد  لبةةةف ة ال رن 

ل ا فإن األمور  ةةةةةةتبدو الدولي واإلقليمي والفلسةةةةةةطيني الراهن تفتر نافذة فرص إن لم تتم ا ةةةةةةتؤ 
أكثر تع يدًا في المسةةةةت ب ، على إ ةةةةرائي  والوالتات المتحدة ممار ةةةةة  ةةةةيا ةةةةة مبادرة ونشةةةةطة من 

والدتُمؤرافي واالقتبةةةةةةةةاد  أج  ات اد حلول خ قة، قائمة على انفبةةةةةةةةال إ ةةةةةةةةرائي  السةةةةةةةةيا ةةةةةةةةي 
ة أواًل وقب     وال ؤرافي عن الفلسةةةةةطينين، وف ًا لح  الدوليتين، ويشةةةةةك  ذلت مبةةةةةلحة إ ةةةةةرائيلي

 شيئ.


