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لخصالم 

من خالل   ، في إدارة األزمات من أهمية  لتخطيط االستراتيجي  تبيان ما ل  يحاول هذا الكتاب 
، نجاعتها بالوصول للحل األمثل لألزمةالتطرق لالستراتيجيات الفاعلة في إدارة األزمات ومدى  

 وتحديد وكذلك معرفة الواقع الفلسطيني في إدارة األزمات وخاصة التعامل مع أزمات صفقة القرن،  
  سطينية لالفات  تيجيااالستر   ممعال  ورصد ،  وغاياتها   امدلوالتهما هي  و ،  األزمات الناجمة عنها   ماهية
للوصول إلى رؤية استراتيجية فاعلة    والباحثين  اءوتقييمها من وجهة نظر الخبر صفقة  الة  هلمواج

   .للتغلب على هذه األزمات 
  أزماتضعف استجابة الجانب الفلسطيني إلدارة  عدة نتائج كان من أهمها  إلى    الكاتبانتوصل  و 

لتعامل مع األزمة، على الرغم من ظهور مؤشرات لصفقة القرن، وعدم وضوح استراتيجية أو خطة  
تعامل    وعدم،  كافية لالستعداد لمواجهة األزمةأزمة صفقة القرن قبل اإلعالن عنها بمدة زمنية  

كالذي يتم التعامل به في حال األزمات   القيادة الفلسطينية مع األزمة بأسلوب إداري منهجي سليم 
الفلسطينية  ، ولم تأخذ الدولية . ولم بتوصيات الخبراء أو مراكز األبحاث في إدارة األزمة  القيادة 
وكذلك  الجانب الفلسطيني سواء الرسمي أو التنظيمي أقواله وتصريحاته بأفعال على األرض،    يترجم
لبناء استراتيجية  هيئات منظمة التحرير إمكاناتها السياسية أو األمنية أو الشعبية    لستغالعدم ا

 . صفقة القرن  فاعلة لصد 

اسناد إدارة األزمات إلى فريق أو إدارة  ضرورة    رج الكتاب بمقترحات عدة كان من أهمها وخ
العمل    وضرورة  بطرق علمية.  ات ستراتيجية إلدارة األزماال  طخطالوضع  استراتيجية متخصصة ب

التوجه لبحث  و  على توحيد كل الجهود في إعادة ترتيب البيت الفلسطيني لتوحيد القرار الفلسطيني.
تشكيل شبكة أمان اقليمي على المستوى السياسي واالقتصادي واالجتماعي لبناء االستراتيجيات  

القرن. لمواجهة صفقة  إلى    الفّعالة  تستند  االستراتيجية  لتعزيز هذه  مقترحة  أنشطة  الباحث  وقدم 
الفلسطينية،   التحرير وتفاهمات األطراف  بتوصيات كذلك  إمكانات هيئات منظمة  ضرورة األخذ 

راكز األبحاث والدراسات الفلسطينية في كافة األزمات وتفعيل دورها العلمي والمعرفي، وكذلك  م
على مراكز األبحاث والدراسات اجراء الدراسات المتعلقة بكافة األزمات بحيادية وأمانة علمية ورفع  

 .اختصاص األزمةالتوصيات إلى جهات 
  



ت
 

Abstract 

This book attempts to demonstrate the importance of strategic planning in crisis 

management, by examining effective strategies in crisis management and the extent 

of their effectiveness in reaching an optimal solution to the crisis. The study also 

aimed to know the Palestinian reality in crisis management, especially in dealing 

with crises of the Deal of the Century and the crises resulting from it, as well as 

determining its implications and goals. The study also traces the features of 

Palestinian strategies used to confront the Deal of the Century, and to evaluate them 

from the point of view of experts and researchers, and to find out if there had been 

better options than the already available ones  . 

The two authors reached several conclusions, the most important of which were, 

the most important of which were the weak response of the Palestinian side in 

managing the crisis of the Deal of the Century, and that there was no clear strategy 

or plan to deal with the crisis although indications about the Deal of the Century 

had emerged before its announcement and there was enough time to prepare to face 

the crisis. The researcher also found that the Palestinian leadership did not deal with 

the crisis using a sound and systematic management style, as is the case with 

international crises, and that the Palestinian leadership did not take into account the 

recommendations of experts or research centers in managing this crisis. The 

Palestinian side, whether official or organizational, did not translate its words and 

statements into action on the ground, and the PLO bodies did not exploit their 

political, security or popular capabilities to build an effective strategy to repel the 

deal of the century. 

 

The book came out with several proposals, the most important of which was the 

necessity of assigning crisis management to a team or a strategic department 

specialized in developing strategic plans for managing crises scientifically. He also 

recommends the need to work to unify all efforts in putting the Palestinian affairs 

in order again so as to unify the Palestinian decision, and to move towards the 

formation of a regional safety net at the political, economic and social level to build 

effective strategies to confront the Deal of the Century. The researcher presented 

suggested activities to enhance this strategy based on the capabilities of the PLO 

bodies and the understandings of the Palestinian parties. It is also necessary to take 

into account the recommendations of Palestinian research and studies centers on all 

crises and to activate the scientific and knowledge role of these centers. It is also 

recommended that research and studies centers conduct studies related to all crises 

with impartiality and scientific integrity and to submit recommendations to the 

competent authorities dealing with the specific crisis. 
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تقديم

من خالل    ،في إدارة األزمات من أهمية لتخطيط االستراتيجي  ما ل هذا الكتاب يسعى إلى تبيان 
، بالوصول للحل األمثل لألزمة  نجاعتهاالتطرق لالستراتيجيات الفاعلة في إدارة األزمات ومدى  

 وتحديد وخاصة التعامل مع أزمات صفقة القرن،  إدارة األزمات    معرفة الواقع الفلسطيني في  وكذلك
عن  ماهية الناجمة  هي  و ،  عنها  األزمات  ات  تيجيااالستر   ممعال  ورصد ،  وغاياتها  امدلوالته ما 

إذا كان باإلمكان    ما  ومعرفة  والباحثين  الخبراءوتقييمها من وجهة نظر  صفقة  الة  هلمواج  سطينيةلالف
   .أفضل مما كان

إدارة األزمات   ومنهجيات وأدوات   استراتيجيات ضرورة االستفادة من  من    الكتاب تنبثق أهمية  
من خالل    القرار استنادا على معلومات أكثر شمولية وشفافية  صناعتحسين قدرات  التي تهدف إلى  

التي ستالمس االحتياج الفلسطيني    مخرجات هذا  يضاف الى ذلك.  التعامل معها بطريقة علمية 
المستقبلية،   أو  الحالية  األزمات  تسهم في خروجها من  استراتيجيات موحدة  الكتابلوضع    وهذا 

 مواجهة أزمة صفقة القرن وتقييمها وتحديد مدى فعاليتها.  راجع االستراتيجيات الفلسطينية فييس
الناتجة  الكتاب بتتلخص أهداف   الفلسطينية لمواجهة صفقة القرن واألزمات  رصد االستراتيجيات 

اقتراح استراتيجية فلسطينية موحدة و   .األزمةتقييم التجربة الفلسطينية في التخطيط إلدارة  و   عنها.
 مات الناتجة عنها. لمواجهة صفقة القرن واألز 

المؤلفان
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 : تعاىل قال

وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا وَلَنَصْبِرَنَّ   لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ وَمَا﴿

   ﴾الْمُتَوَكِّلُونَعَلَى مَا آذَيْتُمُونَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ 

 ( 12، 11إبراهيم: )
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داءــــــــإهشكرو

 ،والنور والمعرفة للعلم طريقاً هذا الجهد إلى من أنار بعلمه قلوبًا غلفا ورسم بسنته  أهدي

 .. (، إلى نبينا محمد مْن َسَلَك َطريًقا َيْبَتِغي ِفيِه عْلًما سهَّل َّللاَّ َله َطريًقا ِإَلى الجنةِ : )القائل

 .. علينا فضل له من وكل وعلمائنا أساتذتنا إلى وعلمناه الخير علمنا من كل إلى

من منطلق قول رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ))من ال يشكر الناس ال يشكر هللا(( فإنه ال  و 

وكل  ا وساندن افي هذا المقام إلى أن نتقدم بجزيل الشكر والعرفان إلى كل من ساعدن ايسعن

 . ناوكل من له فضل عل هذا الكتاب في إتمام   نامن قوى عزيمت 

وأخص بالذكر منهم   ا الكتاب في إتمام هذ  ناكل من ساعد تقدم بالشكر والعرفان إلى نكما أو 

إلى مدير عام مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات و محسنمحمدصالحاألستاذ الدكتور  

عدنانعبدالرحمنأبوواألستاذ الدكتور  عبدالستارتوفيققاسماألستاذ الدكتور روح 

 . أبونحلأسامةمحمدعبد واألستاذ الدكتور مخيمرسعودأبوسعدةواألستاذ الدكتور   عامر
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الم قدمة:
:مقدمة

يلعب الّنظام الّدولّي دوًرا ضابًطا أثناء إدارة األزمات اإلستراتيجّية الّدولّية، إاّل أّن تكرار حدوث  
األزمات الّدولّية في ظّل نظاٍم دولّي معّين يدّل على الّطبيعة الفوضوّية للّسياسات بين الّدول في 

الّصراع من فرص حدوث مواجهات  . ويزيد هذا  بين الدوليستمّر صراع المصالح  فهذا الّنظام،  
عسكرّية مباشرة بين الوحدات الّدولّية. ويتزايد العداء بين الّدول إلى درجة تصبح فيها الحرب وشيكًة 
أو محتملة الحدوث. وعند اندالع مثل هذه األزمات فإّن كيفّية إدارتها تؤّثر في العالقات بين القوى  

و قد تساهم في حّل بعض القضايا التي انقسم األطراف  العظمى، فهي قد ُتجّمد الّصراع بينها، أ
المدى   على  وتناسًقا  استقراًرا  أكثر  لتأسيس عالقات  الّطريق  تمّهد  ثمَّ  ومن  شأنها،  في  الّرئيسون 

 (2011)سليمان خ.،  البعيد.

األزمات   إلىإدارة  المنظمات    تحتاج  تتبعها  واساليب  وخطط  لمواجهة   وقادتهااستراتيجيات 
على    حاذقة قادرة  قيادةتطلب  وهذا ي  ومستقبلها،هداف المنظمة  أ الحاالت غير االعتيادية التي تهدد  

لردم الفجوة بين    مخططاً   من خالل استراتيجيات تقدم  .األزمات مواجهة  اتخاذ القرارات الصعبة في  
المتاحة وهامش   والموارد  المستقبلية  األهداف  المنشود في إطار حسابات  والمستقبل  اليوم  الواقع 

 المخاطر المقبول به للوصول إلى نتائج مستقبلية أفضل مما لو ترك األمر على ما هو عليه. 

ب ، القدس،  ينية الفلسط  تناولت مختلف القضايا  صفحة  مئة وواحد وثمانون أزمتنا هنا تشكلت 
كل هذه  مروًرا بحق العودة، ووصواًل إلى شكل االقتصاد الفلسطيني،  ،  الحدود، الُمقدسات الدينّية

من    اط األوراق الفلسطينية على كافة المستويات، بدءً لكانت كفيلة لخ  مالءات للقيادة الفلسطينّية اإل
 وصواًل إلى رأس الهرم الفلسطيني.  واألحزاب المنهكةالشعب المطحون مرورًا بالتنظيمات 

التي  وسط،  للسالم في الشرق األ  الخطة األمريكية الجديدة، هي  صفحة  مئة وواحد وثمانون 
أطلق عليها البعض "الصفقة النهائية للسالم العربي اإلسرائيلي"، وقال آخرون أنها "صفقة العصر"،  

الذي  المصري    نظيرهالرئيس األمريكي    م التقى2017في ابريل    وغيرهم قال أنها "مؤامرة ترامب".
 .حسب قوله التي ستحل مشكلة القرن  عن "صفقة القرن"صراحتًا حينها   أعلن
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وتبيان    الكتاب   اهذ حاول  ي األزمات  اإلستراتيجيات إلدارة  كيفية صناعة  الضوء على  تسليط 
 التعرفو   ،وغاياتها  اومدلوالته،  القرن صفقة    ماهية  األزمات الدولية والمؤشرات الدالة عليها، وتوضيح

وتقييمها من وجهة نظر الخبراء ومعرفة إذا ما    ،صفقةالة  هلمواج  سطينيةلالفات  تيجيا االستر   على
 . كان باإلمكان أفضل مما كان

Introduction 

The international system plays a controlling role during the management 

of international strategic crises. However, the recurrence of international 

crises under a specific international system indicates the chaotic nature of 

the policies between states in this system, and the conflict of interests 

between states continues. This conflict increases the chances of direct 

military confrontations between international units. Hostility between 

states is increasing to the point where war becomes imminent or probable. 

And when such crises erupt, how to manage them affects the relations 

between the great powers, as they may freeze the conflict between them, 

or they may contribute to resolving some of the issues about which the 

main parties have divided, and then pave the way for the establishment of 

more stable and harmonious relations in the long run. 

Crisis management needs strategies, plans and methods that organizations 

and their leaders follow to face the unusual situations that threaten the 

organization's goals and future, and this requires dexterous leadership 

capable of making difficult decisions in the face of crises. Through 

strategies that provide a blueprint to bridge the gap between today's reality 

and the desired future, within the framework of calculations of future goals, 

available resources and the acceptable risk margin to reach better future 

results than if it was left as it is. 

Our crisis here was formed by one hundred and eighty-one pages that dealt 

with various Palestinian issues, Jerusalem, borders, religious sanctities, 

through the right of return, and down to the shape of the Palestinian 

economy. Exhausted down to the top of the Palestinian pyramid. 

One hundred and eighty-one pages, it is the new American plan for peace 

in the Middle East, which some have called the "final deal for Arab-Israeli 

peace," others have said it is the "deal of the age," and others have said it 

is "Trump's plot." In April 2017, the US President met his Egyptian 
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counterpart, who, according to him, announced the "deal of the century" 

that would solve the problem of the century. 

This book tries to shed light on how to create strategies for managing 

crises, clarify international crises and the indications for them, clarify what 

the deal of the century is, its implications and objectives, identify the 

Palestinian strategies to confront the deal, evaluate it from the point of view 

of experts and find out if the possible is better than what was possible. 
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األزماتواالستراتيجيات

:تمهيد
ذات العالقة مصطلحات  الأهم ما يتعلق ب   المؤلفانسيستعرض    الكتاب في هذا الفصل من  

، وما يتعلق بهذه  (مؤشرات األزمة  –   إدارة األزمة  -األزمة    -   االستراتيجية )مثل:    بموضوع الكتاب 
 .الكتاب المصطلحات من مفاهيم علمية تخدم موضوع 

ن نجاح إدارة األزمات يعني بوضوح تطبيق  من خالل هذا الفصل أ  وضح يأن  وسيحاول  
متوسطة أو طويلة األمد تمنع بموجبه نشؤ األزمات أو امتدادها أو تالفي تلك األزمات   استراتيجية

 قبل تفاقمها. 
بواقع األزمات ممكن أن يسمح  بكيفية صناعة االستراتيجيات و   من هنا فإن التعّرف المسبق

ل يساعد بأن تكون آثارها أقل كارثية. وهذا الشكل هو  بمنع حصول تلك األزمات، أو على األق
  وهو مهم جًدا إلدارة األزمات. االستراتيجيما يطلق عليه األساس 

الفلسطينية واإلقليمية أيضًا   الفلسطينية  وأزمتنا تالمس جميع القطاعات  بل تهدد الوجود 
وتهدف إلى محو القضية الفلسطينية، لذا كان لزامًا علينا أن نقف عند جميع مفاصل االزمة والتي  

 . الكتاب خاص بها في هذا  فصلسنوضحها في 
في المباحث التالية   تتضح المفاهيم لنا أكثر سنتناول المفاهيم السابقة كًل على حدةولكي 

 بالتفصيل. 
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األولالمبحث

وإدارتهااألزمات
بإيجاز في المبحث األول هذا المصطلحات الرئيسية بحيث تضع القارئ   ؤلفانسيتناول الم

من الناحية النظرية    (إدارة األزمة  -مؤشرات األزمات    –)األزمة   اآلتيةفي صورة ذهنية للمفاهيم  
، وكذلك محاولة  ومؤشراتها  وخصائصها وأنواعهاوتمكنه من معرفة المعنى االصطالحي لها  العلمية  

 :وسنبدأ باآلتي . الكتاب ربط هذه المفاهيم وتطويعها لتخدم 

:(Crisis)األزمة/أوالا
( مشتق  Crisis)  أو  مصطلح أزمةبمفهوم األزمة في نطاق العلوم الطبية  كان أول ظهور ل

( فإدارة األزمات تستند To decideي بمعنى لتقرر )أ  (KIPVEWأصاًل من الكلمة اليونانية ) 
 ( 2020)كريم، أساسا على عملية اتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب. 

وهي لحظة مرضية محددة للمريض يتحول فيها إلى األسوأ أو إلى    نقطة تحول..  فاألزمة
العلوم اإلنسانية وخاصة علم   إلى  ذلك  بعد  انتقل  ثم  األفضل خالل فترة زمنية قصيرة نسبيا . 
السياسة وعلم النفس ثم االقتصاد وخاصة بعد تفجر األزمات االقتصادية في العالم منذ أواخر  

   الستينيات.
األزمة في كتابه "إدارة األزمات" بأنها    Alastair Buchan–وخانألستاربكما عّرف  

 تحدٍّ ظاهر أو رّد فعل بين طرفين أو عدة أطراف، حاول كل منهم تحويل مجرى األحداث لصالحه. 
(Buchan ،1966)   

التخصصات   في  االزمة  المسئولية   االداريةوعرفت  لدى  والحيرة  التوتر  من  نوعًا  بانها 
الجوانب اإلدارية واداء العاملين وكيان المؤسسة االستراتيجي بقائها    علىذلك    وأثرداخل المؤسسة  

اما االزمة من الناحية االجتماعية فهي تعرف   عليها.وعالقتها بالجمهور واالهداف التي ترتبت  
عناصر    على في  توازن  وعدم  والقلق انها خلل  التوتر  من  في ظل حاالت  االجتماعي  النظام 

القدرة   وعدم  االفراد  لدى  بالعجز  قيم    علىوالشعور  وظهور  وانسانية  اجتماعية  عالقات  اقامة 
 (2015)الالمي و داود،   .للثقافة السائدة مغايرةومعايير اخالقية 

األزمة هي نقطة تحول مصيرية في مجرى حدث ما، تتميَّز بتحّسن ملحوظ أو بتأخر  
حاد، وترتبط بتجاذبات قديمة ال بد أن تزول لتحّل محلها ارتباطات جديدة، وتورث تغيرات كّمية  

  – ونوعية في هذا الحدث. األزمة كمصطلح قديم ترجع أصوله التاريخية إلى الطب اإلغريقي  
وهي ُتطلق للداللة على حدوث   –عنى أنها لحظة قرار حاسمة في حياة المريض "نقطة تحول" بم
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تغيير جوهري ومفاجئ في جسم اإلنسان. في القرن السادس عشر شاع استخدام هذا المصطلح 
في  التوتر  درجة  ارتفاع  على  للداللة  السابع عشر  القرن  في  اقتباسه  وتم  الطبية.  المعاجم  في 

كنيسة. وبحلول القرن التاسع عشر تواتر استخدامها للداللة على ظهور  العالقات بين الدولة وال
.  واالجتماعية  واالقتصاديةمشكالت خطيرة أو لحظات تحّول فاصلة في تطور العالقات السياسية  

 ( 1993)العماري، 
أن األزمة هي مشكلة غير متوقعة قد تؤدي إلى كارثة إن لم    Scher Mehornيرى  و 

  (2006)سعيد،  يجر حلها بصورة سريعة.
 

عرض    وزير خارجية الواليات المتحدة األسبق هنري كيسنجر اعتبر األزمة بأنهاويعتبر  
(Symptom  لوصول مشكلة ما إلى المرحلة التي تسبق )  مباشرة االنفجار، مما يقتضي ضرورة

 ( 2019)البريزات،  المبادرة بحلها قبل تفاقم عواقبها.
عرفها بأنها عبارة عن خلل يؤثر تأثيرا ماديا    ،نعيمإبراهيمالظاهرالدكتور  فيما عرفها  

وهي نتيجة نهائية لتراكم    النظام.على النظام كله كما يهدد االفتراضات الرئيسية التي يقوم عليها  
مجموعة من التأثيرات أو حدوث خلل مفاجئ يؤثر على المقومات الرئيسية للنظام وتشكل تهديدا 

 ( 2009)الظاهر، . م نفسهصريحا وواضحا لبقاء المنظمة أو النظا 
بأنها موقف ينتج عن تغيرات بيئية مولدة لألزمات   منىشريفتعريًفا آخر لألزمة أوردته  

ويتضمن قدًرا من الخطورة والتهديد وضيق الوقت والمفاجأة ويتطلب استخدام أساليب إدارية مبتكرة  
 (  1998)شريف،  وسريعة.

ولقد استعمل المصطلح بعد ذلك في مختلف فروع العلوم اإلنسانية وبات يعني مجموعة  
الظروف واألحداث المفاجئة التي تنطوي على تهديد واضح للوضع الراهن المستقر في طبيعة  
د عندها مصير تطور ما، إما إلى  النقطة الحرجة، واللحظة الحاسمة التي يتحدَّ األشياء، وهي 

إلى أو  أو    األفضل،  ما  لمشكلة  إليجاد حل  السلم(  أو  الحرب  الموت،  أو  الحياة  )مثل  األسوأ 
 انفجارها.  

لقد عرف الباحثون األزمة بأنها: " حالة توتر ونقطة تحول تتطلب قرارًا ينتج عنه مواقف 
بأنها:" جديدة سلبية كانت أو إيجابية تؤثر على مختلف الكيانات ذات العالقة".  ومنهم من عرفها  

حالة غير عادية تخرج عن نطاق التحكم والسيطرة وتؤدي إلى توقف حركة العمل أو هبوطها إلى  
 (2006)الجديلي،  درجة غير معتادة، بحيث تهدد تحقيق األهداف المطلوبة في الوقت المحدد.

أ لمفهوم األزمة نجد  السابقة  التعاريف  الحرجة ومن خالل استعراض  اللحظة  تعني  نها 
وجوده، وهذا المفهوم قد ينطبق على جميع  هدد  تو لحاضر والمستقبل  ونقطة التحول التي تتعلق با 
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أنواع األزمات مثل: )األزمات السياسية، واألزمات االقتصادية، واألزمات االجتماعية، واإلدارية..  
 . إلخ(، وسنحاول تصنيف األزمات في هذا المبحث أيضاً 

 األزمات:تصنيف

و نوع االزمة، لكن تحديد نوع  أالسليمة لألزمة هي تحديد طبيعة    إلدارةلالخطوة االولى  
االزمة ليس عملية سهلة، ألن االزمة، أي ازمة، بحكم طبيعتها تنطوي على عدة جوانب متشابكة  

بتعد  التصنيفات  وتتنوع  تتعدد  وبالتالي  وسياسية،  وانسانية وجغرافية  واقتصادية  المعايير ادارية  د 
 المستخدمة في عملية تحديد انواع االزمات.

 وعلى هذا االساس يمكن تصنيف االزمات استنادا الى المعايير التالية: 
 نوعومضموناالزمة: .1

فهناك ازمة تقع في المجال االقتصادي او السياسي إلخ، ووفق هذا المعيار قد تظهر ازمة 
، او ازمة اعالمية، او ازمة اقتصادية، وفي داخل كل  بيئية، او ازمة سياسية، او ازمة اجتماعية

وهكذا. االقتصادية،  االزمة  المالية ضمن  االزمة  مثل  فرعية  تصنيفات  تظهر  قد  )عائشة،   نوع 
2013) 
   النطاقالجغرافيلالزمة: .2

المحلية التي تقع في نطاق جغرافي    باألزمات ان استخدام معيار جغرافي يؤدي الى ما يعرف:  
المدن  أمحدود   او حادث أو ضيق، كما يحدث في بعض  كانهيار جسر  البعيدة  المحافظات  و 
ثم هناك ازمات قومية عامة تؤثر في المجتمع ككل كالتلوث البيئي او وجود تهديد عسكري   قطار.

 جي. من عدو خار 
ونظم   الحاسوب  ازمة  او  الحراري  االنحباس  ازمة  او  كوسوفا،  كأزمة  دولية  ازمات  ثمة  واخيرا 

 ( 2001)شومان،  .المعلومات مع االلفية الثالثة 
حجماالزمة: .3

 يشيع معيار الحجم او الضخامة في تصنيف االزمات فهناك:
 داخل احدى منظمات او مؤسسات المجتمع. * ازمة صغيرة او محدودة تقع 

 * ازمة متوسطة. 
 * ازمة كبيرة. 

 زمة. ألويعتمد معيار الحجم او الضخامة على معايير مادية كالخسائر واالضرار الناجمة عن ا
المدىالزمنيلظهوروتأثيراالزمة: .4

 هناك نوعان من االزمات:  اإلطاريعتمد هذا المعيار على عمر االزمة، في هذا 
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وتتوقف نتائج    ،* االزمة االنفجارية السريعة: وتحدث عادة فجأة وبسرعة، كما تختفي ايضا بسرعة
هذه االزمات على الكفاءة في ادارة االزمة، والتعلم منها مثال: اندالع حريق ضخم في مصنع  

 الكيماوية.  المواد  إلنتاج
* االزمة البطيئة الطويلة: تتطور هذه االزمة بالتدرج، وتظهر على السطح رغم كثرة االشارات 
التي صدرت عنها، لكن المسؤولين لم يتمكنوا من استيعاب دالالت هذه االشارات والتعامل معها, 

 (2019)التميمي م.،  أيام.وال تختفي هذه االزمة سريعا، بل قد تهدد المجتمع لعدة 
االزمة:أطرافطبيعة .5

استنادا إلى طبيعة االطراف المنخرطة في االزمة او تأثيرها على الدولة يمكن التمييز بين االزمات 
الداخلية واالزمات الخارجية، فاذا تعلق االمر بأحد جوانب السيادة الخارجية للدولة او انخرط طرف  

الموقف كانت االزمة دولية خارجية كما هو الحال في النزاعات البرية والجوية والحروب خارجي في  
 ( 2001)شومان،   .والتهديد باستخدام القوة العسكرية، وقطع العالقات الدبلوماسية

 تصنيف األزمات بالشكل اآلتي: مكن تلخيص وي

 
تصنيفاألزمة1شكلرقم

 األزماتتصنيف
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 خصائصاألزمات:

كما هو موضح في الشكل    خصائص وسمات األزمة متشابهة إلى حد ما على اختالف نوع األزمة
سمات تميز    ست   (Steve Albertستيفألبرت)وقد ذكر  ،  التالي المعنون بخصائص األزمة

 األزمة وهي: 
 .المفاجأة: وتعني أن األزمات تحدث بدون سابق إنذار، أو قرع لألجراس بل بشكل مفاجئ .1
نقص المعلومات: وتعني عدم توفر معلومات عن المتسبب بهذه األزمة، ويعود السبب إلى  .2

 .النقص في المعلومات، خصوصًا إذا كانت تحدث ألول مرة
ا .3 ألزمات تتوالى األحداث لتضييق الخناق على أصحاب تصاعد األحداث: عند حدوث 

 .القرار
فقدان السيطرة: جميع أحداث األزمة تقع خارج نطاق قدرة وتوقعات أصحاب القرار فتفقدهم   .4

 .السيطرة والتحكم بزمام األمور
له   .5 إقالة كل من  إلى  القرار  فيعمد صاحب  الذعر  الذعر: تسبب األزمة حالة من  حالة 

 . مة، أو يلجأ إلى التشاجر مع معاونيهعالقة بوقوع األز 
غياب الحل الجذري السريع: األزمات ال تعطي مهلة أو فرصة لصاحب القرار حتى يصل  .6

إلى حل متأن، بل بسرعة ال بد من االختيار بين عدد محدود من الحلول واختيار أقلها 
 (Albert, 1997) ضررا.

:األزمةمؤشرات/ثانياا
في جميع مراحل النشوء واالرتقاء واالنحدار. ولو   الكيانات األزمات ظاهرة ترافق سائر  

لوجدنا أن األزمة على مر العصور تتوسط المراحل المهمة   دورة حياة أي كيانأمعنا النظر في  
، فبين كل مرحلة ومرحلة جديدة ثمة أزمة تحرك األذهان وتشعل الصراع وتحفز  الكيانات في حياة  
آخر،    مقبالً   يراً بطن بوادر أزمة أخرى وتغينتمهد السبيل إلى مرحلة جديدة، غالبا ما تست و اإلبداع  

واتساع لنمو  واالقتصادية    وكان  السياسية  المنافسة  وشدة  المتنوعة  الموارد  ونضوب  المنظمات 
للوصول   أسباب حدوث األزمات ال بد لنا أن نتحدث عن ت. صل في طول حياة األزماالكلمة الف

 إلى مؤشراتها. 
أسباباألزمات:

ويقع  مما يجعل أسبابها متعددة أيضًا،  متعددة، ومتجددة مع تجدد سبل الحياة،    األزمات 
ا تشخيصًا  أن يكشف هذه األسباب وأن يحدد جوانبها وأبعادها ويشخصهعلى عاتق مدير األزمات  
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جيدًا حتى يتمكن من التعامل معها وإدارة األزمة بنجاح، وأيا ما كان فإن هناك أسبابًا مختلفة لنشوء 
 : األزمات يظهرها لنا الشكل التالي

 

 (2017)الجعبري، 

عنصرا أساسيا وضرورة أكيدة لفهم مسارها وتحديد مؤشرات األزمة  تحديد    أنويمكننا القول  
مراحل األزمة نظرا العتمادهم على  وتختلف المؤشرات في كل مرحلة من  أبعادها بشكل دقيق.  

. لذلك فقد ارتأى إن أغلب األفكار في هذا المضمار تصب في نفس السياق تقريباً و معايير متنوعة.  
 زمة كما يلي:مراحل األمؤشرات األزمة حسب الباحث تحديد 

ماقبلاألزمة:مرحلةمؤشراتفي .1

الظهور ألول مرة في المؤشرات بيطلق عليها مرحلة التحذير أو اإلنذار المبكر، حيث تبدأ  
شكل إحساس مبهم ينذر بخطر غير محدد المعالم. ويعود هذا األمر أساسا إلى غياب كثير من  

)الالمي و داود، المعلومات حول أسبابها، تطوراتها أو المجاالت التي سوف تخضع لها أو تمسها.  
2015) 

مؤشراتفيمرحلةحدوثاألزمة: .2

تنمو األزمة في حالة حدوث سوء الفهم لدى متخذ القرار في المرحلة األولى )ميالد األزمة( 
األزمة وتفاعلت معها. وفي   استقطبتهاتتطور المحفزات الذاتية والخارجية التي    يعد المؤشر  حيث 

المرحلة اإلحساس    هذه  للضغوط   باألزمةيتزايد  نظرا  ينكر وجودها  أن  القرار  متخذ  يستطيع    وال 
 (2006)الجديلي،  المباشرة التي تسببها.

 الفهم سوء

 اإلدراك سوء

 التقدير سوء

 والتقييم

 اإلدارة

 العشوائية

 في الرغبة

 االبتزاز

 اليأس

 اإلشاعات

 استعراض

 القوة

 األخطاء

 البشرية

 السلطة حب

 األهداف ض تعار

 األزمات نشوء أسباب

 المصالح تعارض

 األزمة  أسباب 2شكلرقم
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مابعداألزمة:مرحلةمؤشرات .3

تطور األزمة من حيث   ويعد المؤشر على وجود األزمةتعتبر من أخطر مراحل األزمة،  
الحدة والجسامة نتيجة سوء التخطيط أو ما تتسم به خطط المواجهة من قصور أو إخفاق. فعندما  
يكون متخذ القرار على درجة كبيرة من الجهل واالستبداد برأيه أو الالمباالة، فإن األزمة تصل إلى  

)الجديلي،    .مرحلة محتوماً مراحل متقدمة بحيث يصعب السيطرة عليها ويكون الصدام في هذه ال
2006) 

بعد هذه المرحلة من مراحل حياة األزمة تصبح المؤشرات محسوسة لدى الجميع فال يمكن  
 أن يتجاهلها. 

 :(Crisis Management)األزماتإدارة/ثالثاا

بأنها "تعني باألساس كيفية التغلب على األزمات باألدوات العلمية  عرفت إدارة األزمات  
من   واالستفادة  سلبياتها  وتجنب  المختلفة  إدارة  إواإلدارية  علم  هو  األزمات  إدارة  فعلم  يجابياتها 

كافة المجاالت، ويمكن القول أيضًا إنها    فيمع المتغيرات المختلفة وبحث آثارها  التوازنات والتكيف  
تهدد بدرجة خطيرة    التي عملية اإلعداد والتقدير المنظم والمنتظم للمشكالت الداخلية والخارجية،  

 (2001)عليوه،  تواجه األزمة. التي الكيانات سمعة وبقاء 
المستمرة التي تهتم باألزمات المحتملة وإعداد الموارد للتعامل  بأنها العملية اإلدارية    ّرفت وعُ 

مع األزمات بكفاءة وفاعلية ودراسة أسباب األزمة الستخالص النتائج لمنع حدوثها أو تحسين طرق  
 (  1998)شريف،  التعامل معها مستقباًل.

ارية متميزة ألنها تتعرض لحدث مفاجئ، :" عملية إد ات هيويرى عشماوي أن إدارة األزم
وألنها تحتاج لتصرفات حاسمة سريعة تتفق مع تطورات األزمة، وبالتالي يكون إلدارة األزمة زمام 

 ( 1996)عشماوي، . المبادأة في قيادة األحداث والتأثير عليها وتوجيهها وفقًا لمقتضيات األمور"
إدارة األزمة " التعامل مع األزمات من أجل تجنب حدوثها من خالل التخطيط  كما تعني  

للحاالت التي يمكن تجنبها، وإجراء التحضيرات لألزمات التي يمكن التنبؤ بحدوثها في إطار نظام  
. يطبق مع هذه الحاالت الطارئة عند حدوثها بغرض التحكم في النتائج أو الحد من آثارها التدميرية"

 ( 2000)دقامسة و األعرج، 
إدارة األزمات بأنها قدرة المنظمة على التعامل مع المواقف    Gigliotti & Jasonعرف  و 

األرواح والممتلكات واآلثار   فيبسرعه وفعالية وكفاءة بهدف تقليل التهديدات والخسائر    الطارئة
 (Gigliotti & Jason, 1991) السلبية على استمرار أنشطتها وعملياتها.
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بيق مجموعة من اإلجراءات والقواعد واألسس المبتكرة،   وهي أيًضا عبارة عن محاولة لتط 
تتجاوز األشكال التنظيمية المألوفة وأساليب اإلدارة الروتينية المتعارف عليها، وذلك بهدف السيطرة 

 ( 2006)حّماد، المنظمة. على األزمة والتحّكم فيها وتوجيهها وفًقا لمصلحة 
قدرة المنظمة على إدراك المخاطر والتهديدات    فيإدارة األزمات تتمثل    إنوخالصة القول  

أقل وقت    فيالحالية والمحتملة والعمل على تجنبها أو تقليل آثارها السلبية إلعادة التوازن للنظام  
ممكن وبدء نشاطه مرة أخرى واستخالص الدروس المستفادة لمنع تكرار األزمة أو تحسين طرق 

تدار بواسطة مجموعة من  ، وتحتاج ألن  تتيحها   التيمستقبال واالستفادة من الفرص  التعامل معها  
،  تهدف إلى تقليل الخسائر إلى الحد األدنى،  المدربة تدريبًا خاصًا في مواجهة األزمات   الكفاءات 

 م األسلوب العلمي في اتخاذ القرار. استخد با
تحليلاألزمة:

دقيًقا،   تحديًدا  وتحديدها  األزمة  تقدير  القيامبعد  األزمة وعناصرها    يتوجب  بتحليل حالة 
المختلفة ومكوناتها، بهدف اكتشاف المصالح الكامنة وراء صنع األزمة، واألهداف الحقيقية غير  

 المعلنة التي يسعون لتحقيقها.
أجزائه البسيطة ثم إعادة تركيبه  ومن هنا يتم تحليل الموقف )أو حالة األزمة( المركب إلى  

 بشكل منتظم، بحيث يتم التوصل إلى معلومات جديدة، عن صنع حالة األزمة وكيفية معالجتها. 
وفي هذه المرحلة، يتم استخدام النماذج الرياضية لقياس حالة األزمة وتحليلها. ويعتمد هذا 

 والتي من أهمها:  الدقيق والصحيح ألدوات القياس والتحليل االختياربالطبع على 
عالقات   • األزمة   واالنحدار  االرتباطتحليل  حالة  بعوامل  الخاصة  والثوابت  للمتغيرات 

وعناصرها والعوامل المساعدة على إيجاد األزمة، ومدى تأثر كل منها وتأثيرها على صنع  
 األزمة وعلى تشكيل حالة األزمة.

ل عليها والوصول إلى العوامل  تحليل أسباب التوتر على أساس المعلومات التي تم الحصو  •
والتعادل   االستقرارالتي دعمته، وأيًضا تحديد مستويات التوتر التي بلغتها األزمة، ومراحل  

 التي استطاعت قوى كبح األزمة الوصول إليها.
لها،  • الكابح  الطرف  وكذلك  لألزمة  الصانعة  األطراف  لدى كل من  القوة  مواطن  تحليل 

 ومواطن الضعف لدى الطرفين.
تحليل طبيعة الخطر الذي تشكله األزمة، وتكاليف استمرارها وأعباؤه، ومدى تأثير كل ذلك   •

 (1998)السعود،  على الكيان الذي نشأت به األزمة.
وبعد هذا كله، يتم تحويل ما توصلنا إليه من تحليالت إلى عناصر كمية ورمزية، واستخراج  

من بينها، األمر    االختيارالمؤشرات والنتائج والحلول الكّلية والجزئية والبدائل المختلفة التي يتعيَّن  
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من   يقلل  التخطيط  احتماالت الذي  بعملية  القيام  الموضوعي عند  والتحّيز غير  لمواجهة    الخطأ 
 األزمة.

ات:مراحلإدارةاألزم
االزمة تم اختيار هذا التصنيف   إدارة  هناك أكثر من تصنيف لمراحلمن الجدير بالذكر أن  
الزمن في حل األزمات وخاصة األزمة التي يتحدث عنها الكتاب، الزمني لميالد األزمة ألهمية  

   أساسية:بخمس مراحل تمر معظم األزمات  لك ألن وكذ 
:التحذيرية()المرحلةاكتشافإشاراتاإلنذارالمبكر–1

أو  المبكر،  اإلنذار  إشارات  من  سلسلة  طويلة  بفترة  وقوعها  قبل  األزمة  ترسل  ما  عادة 
األعراض التي تنبئ باحتمال وقوع األزمة، وما لم يوجد االهتمام الكافي فمن المحتمل جدًا أن تقع 

 ( 2015)الالمي و داود،  األزمة.
األزمة(:نشوء)مرحلةاالستعدادوالوقاية–2

فمن  السبب  ولهذا  وقوعه،  باحتمال  تنذر  أو  تتنبأ  لم  وقوع شيء  تمنع  أن  الصعب  من 
الضروري تصميم سيناريوهات مختلفة وتتابع لألحداث ألزمة نتخيلها، واختبار ذلك كله حتى يصبح  

 وهذا يتطلب من المجتمع االستعداد الكافي للوقاية من األزمات. ،معروفًا لديه تماماً دور كل فرد 
:انفجاراألزمة(منها)مرحلةاحتواءاألضراروالحد–3

إن هذه المرحلة تتلخص في إعداد وسائل للحد من األضرار ومنعها من االنتشار لتشمل 
تتوقف هذه المرحلة في إدارة األزمات على طبيعة  األجزاء األخرى التي لم تتأثر بعد في المجتمع، و 

 ( 2015)الالمي و داود،  الحادث الذي وقع.
(.انحساراألزمة)مرحلةاستعادةالنشاط–4

وإعادة   الوضع  مع  والتكيف  وتقييمها  الخسائر  ومعرفة  المواجهة  بعد  المرحلة  هذه  تأتي 
وتتسم هذه المرحلة بشيء من الحماس الزائد، وتكاتف الجماعة في مواجهة    األمور إلى طبيعتها

 الخطر.
التعلم.–5

المرحلة األخيرة هي التعلم المستمر وإعادة التقييم لتحسين ما تم إنجازه في الماضي، حيث 
م ال يعني  أن التعلم يعد أمرا حيويًا، غير أنه مؤلم للغاية ويثير ذكريات مؤلمة خلفتها األزمة. والتعل
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  ادعاء تبادل االتهامات، أو إلقاء اللوم على الغير وتحميله المسؤولية، أو البحث عن كبش فداء، أو  
 ( 2015)الالمي و داود،  بطوالت كاذبة.

 الشكل التالي يوضح مراحل إدارة األزمة:

 

ادارةاألزمةمراحل3شكلرقم

 ( 2019)حس، 
:نجاحإدارةاألزمة
ــة  ــاح إدارة األزمــــ ــت يإن نجــــ ــى الوقــــ ــد علــــ ــارلز هيرمــــــان( أن األزمــــــات  -عتمــــ ــول )تشــــ ــذلك يقــــ لــــ

 مكونات هي:  ثالث تتألف من 
ــت القصــــير المتــــاح ) ــيم المهمــــة، والوقــ ــد الخطيــــر للقــ ــرار التخــــاذ المفاجــــأة، التهديــ )جــــارنم، . (القــ

2001) 
ــإن  ــراطفــــــ ــاذ  االنخــــــ ــة، واتخــــــ ــة األزمــــــ ــدخل لمعالجــــــ ــه بالتــــــ ــا يطلــــــــق عليــــــ ــريع أو مــــــ الســــــ

ــر،  ــبعض اآلخــ ــه الــ ــرف بعضــ ــانس يعــ ــل متجــ ــق عمــ ــو فريــ ــرار، وهــ ــّناع القــ ــريعة لصــ ــرارات الســ القــ
 ويعمل بسرعة قصوى وبفاعلية أكبر من الحاالت العادية والروتينية. 

لـــــــــــة"، ومـــــــــــن خـــــــــــالل المعرفـــــــــــة واإلحاطـــــــــــة الشـــــــــــاملة والكاملـــــــــــة "بالســـــــــــيناريوهات البدي
والســـــيناريو المعتمـــــد والمجـــــاز للتـــــدخل فـــــي األزمـــــة، وإســـــناد المهـــــام وتوزيـــــع األدوار علـــــى فريـــــق 

ــر  ــل عنصـــ ــع لكـــ ــيء ووضـــ ــل شـــ ــّدد كـــ ــد حـــ ــات قـــ ــدير إدارة األزمـــ ــون مـــ ــام ويكـــ  االحتمـــــاالت المهـــ
 محددة. التجاهات وفًقا 

 وتتم معالجة األزمة على أنها مجموعة مهام: أساسية وثانوية وتكميلية.
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ــية • ــاماألساســــــ تقــــــــوم علــــــــى الصــــــــدام والــــــــدحر والمواجهــــــــة الســــــــريعة والعنيفــــــــة  :المهــــــ
 .واالستنزاف واالستيعاب  واالمتصاص 

ــامالثانويــــــة • ــة،  :المهــــ ــرح األزمــــ ــداد مســــ ــارات، وإعــــ ــة المســــ ــات تهيئــــ ــى عمليــــ ــوم علــــ تقــــ
ــؤثر أو  ــة بشــــكل علنــــي مــ ــة األزمــ ــام الخاصــــة لمعالجــ ــد لفريــــق المهــ ــدعم والتأييــ وتقــــديم الــ

 بشكل سري وفًقا لما تقتضيه وتحتاجه الحالة.
الســـــيئة التـــــي تركهـــــا  واالنطباعـــــات فهـــــي تقـــــوم علـــــى إزالـــــة اآلثـــــار  :المهـــــامالتجميليـــــة •

"الخـــــــــاص بمعالجـــــــــة األزمـــــــــة" فـــــــــي مســـــــــرح األزمـــــــــة، وتحســـــــــين هـــــــــذه فريـــــــــق المهـــــــــام 
  (2001)جارنم،  وإعادة األوضاع إلى ما كانت عليه قبل األزمة. االنطباعات 
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المبحثالثاني

استراتيجياتاألزمات
استراتيجيات إدارة األزمات و   االستراتيجيةهوم  مف  هذا  الثانيفي المبحث    المؤلفانسيعرض  

العلمية   النظرية  الناحية  على  من  نقف  االصطالحي  بحيث  وكذلك المعنى  المفاهيم  لهذه 
أهداف  ، وكذلك محاولة ربط هذه المفاهيم وتطويعها لتخدم  االستراتيجيات المتبعة في إدارة األزمات 

 : سنتناولها كاآلتي. و الكتاب 

:(Strategy)االستراتيجيةأوالا/
وفقًا  العسكري  التاريخ  عصور  مختلف  عبر  إستراتيجية  كلمة  وتعريف  مفهوم  تطور 

في كل عصر    الختالف العسكرية  التقنية  العصوروتطور  الفكرية من  المدارس  لتباين  ووفقًا   ،
مفكر، ومن هنا تنبع الصعوبة لتقديم تعريف جامع مانع لكلمة إستراتيجية،   والسياسية لكل قائد أو

تتطور تبعًا لتطور   االستراتيجيةتعريف موحد متفق عليه حتى اآلن لهذه الكلمة، ألن  يوجد    ألنه ال
والسياسة والعلوم، لذلك نجد أن لكل دولة خالل فترة معينة إستراتيجية عسكرية خاصة    االقتصاد 

والسياسية والعسكرية والجغرافية، وأن أية إستراتيجية فعالة    االقتصاديةبها تتوقف على العوامل  
من دروس الماضي وأن تصاغ وتوضع في إطار مناسب    واالستفادةجب أن تبنى على الخبرة  ي

 للمستقبل .  
وكانت تعني فن قيادة   (Strategos)وكلمة إستراتيجية مشتقة أصاًل من الكلمة اليونانية  

حول المعنى االصطالحي  عسكريين  السياسيين و اللمفكرين  وهنا سوف ندرج بعض تعريف االقوات.  
 ستراتيجية.لال

استخدام : بأنها  كالوزفيتزالجنرالكارلفونصاحب كتاب "عن الحرب"    يعرفهاحيث  
السياسي الهدف  لفرض  الصراع  استخدام  أو  الحرب،  هدف  إلى  للوصول  وسيلة    .االشتباك 

(Clausewitz ،1832 ) 
أنه    لالستراتيجية على تعريف كالوزفيتز    ليدلهارتتب العسكري البريطاني  وقد عاب الكا

يدخل هذه الفكرة في حقل السياسة أو في أعلى مستوى لقيادة الحرب، وهذه أمور تتعلق بمسؤولية  
عمل القادة العسكريين الذين تستخدمهم السلطة الحاكمة ليقوموا بإدارة العمليات   د ال بحدو الدولة  

المعارك فقط، أي   باستخدامفيما يتعلق    االستراتيجية وتنفيذها، والعيب اآلخر هو تحديده لمعنى  
في الحرب للبحث عن المعركة التي تحقق الحل الحاسم بقوة   واإلمكانيات   االعتبارات تكريس كل  

 ( 1991)طالس،  .السالح
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تلميًذا لكارل   والذي كان Helmuth von Moltke فونمولكتهاأللماني  بينما عرفها
اعتبر االستراتيجية العسكرية بمثابة فن تطبيقي للتكيف مع الوسائل من أجل  حيث  فون كالوزفيتز  
والتي تظهر في جميع خططه  -كانت إحدى استراتيجيات مولتكه الخاصة به  .  تحقيق الغايات 

، وهي قيام جيشه  "استراتيجية دفاعية هجومية"ما ُيطلق عليه    - خالل الحرب مع روسيا وفرنسا
بالمناورة عن طريق قطع خطوط التواصل بين قوات العدو ثم اختراق صفوف العدو وهزيمة قواته 

إنشاء خ  إعادة  تحاول  الدفاعي. التي  العمل  به كنوع من  الخاصة  االتصال  و    Dupuy)  طوط 
Trevor ،1984 ) 

كانت فكرة مولتكه الرئيسية أن االستراتيجية العسكرية يجب أن ُتفهم على أنها نظام من  
اعتبر أن المهمة  الخيارات إذ أنها قادرة على التخطيط لبدء عملية عسكرية فقط. ونتيجة لذلك،  

الرئيسية للقادة العسكريين تتمثل في اإلعداد الشامل لجميع النتائج المحتملة. يمكن تلخيص فكرته  
بعبارتين، إحداهما مشهورة واألخرى أقل شهرة، تُترجم األولى إلى اللغة العربية بالشكل اآلتي »ال  

الل إلى أبعد من  تمتد بشكل واضح  العسكرية  للعمليات  الرئيسية  توجد خطة  القوة  قاء األول مع 
للعدو« أو »ال توجد خطة تنجو من االحتكاك مع العدو« و»االستراتيجية العسكرية هي نظام من  

 ( Daniel ،1993و   Hughes) الحيل«.
العراقي   الكاتب  سليمانويعرفها  داود كتابه   احمد العسكرية   االستراتيجيةنظريات    في 

على أنها فن اعداد وتوزيع القوات المسلحة واستخدامها أو التهديد باستخدامها ضمن أطار  الحديثة  
 (1988)سليمان ا.، . اإلستراتيجية العامة لتحقيق أهداف السياسة

الوسائل والقدرات المتاحة  ”علم وفن استخدام    االستراتيجية بأنَّها:  عبدالقادرفهمييعرف  و 
في إطار عملية متكاملة يتم إعدادها والتخطيط لها، بهدف خلق هامش من حرية العمل يعين  

 (2009)فهمي،    صناع القرار على تحقيق أهداف سياستهم العليا في أوقات السلم والحرب“.
مفهوم   وه و   هي علم وفن التخطيط والتكتيك والعمليات نستخلص مما سبق أن االستراتيجية  

ذو داللة عسكرية، إذ اسُتخدمت في الحروب القديمة من أجل وضع الخطط المناسبة لإلعداد 
تّم   لذلك  محتمل،  أّي هجوم  من  الدولة  أو  المعسكر،  أجل حماية  من  أو  وقوعها،  قبل  للحرب 

جّية كفن من الفنون العسكرية، والذي يساهم في التعامل مع كافة الظروف التي تصنيف االستراتي
تؤدي إلى االستعداد لحالة الحرب. ومن تعريفات االستراتيجية بأّنها مجموعة من القواعد والمبادئ 
بناًء على   المناسبة  القرارات  اتخاذ  به من  المرتبطين  األفراد  وتساعد  بمجال معين،  ترتبط  التي 

الصحيحمجموع االستراتيجيات  على وضع  تعتمد  والتي  الدقيقة،  الخطط  من  إلى  ة  للوصول  ة 
ناجحة نتائج  جميع  .تحقيق  عن  عبارة  االستراتيجية  أن  نستنتج  التعريفات  هذه  األساليب   ومن 

تحقيق األهداف المخطط لها، مع األخذ بعين االعتبار    سيتم اتخاذها في سبيلالتي  واإلجراءات  
 .على األرض  ، أو تطبيقها بشكل فعليتحقيق األهدافكافة العوامل التي تؤثر على إمكانية  
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:ستراتيجيةجّيدةامعاييربناء
 منها:  لّبي معايير عّدةيستراتيجيات يجب أن اال بناء إنّ 

التخطيط القطاعي والتخطيط الوطني  و بالرؤية    تهاعالق و   االستراتيجيةتعطي توجيهًا عامًا على   .1
، كما على تعزيز الخبرة والمهارات أو زيادة الموارد والفرص، أن تشير إلى السبيل  القومي

 . العام من دون أن تحدد مقاربة ضّيقة معّينة
والفرص  .2 الموارد  اإلمكانات،   ، تناسب  أو  والمقدرات  الموارد  من  تستفيد  الجّيدة  االستراتيجية 

 كاستعداد الناس للعمل، أو كتقليد المساعدة الذاتية والفخر المجتمعي.  
إلنجاز أمور مهّمة فال مهرب من  االستراتيجيات عندما تخّطط  ،تقّلل من المقاومة والحواجز .3

ا من  ليس  ولكن،  المعارضة(.  )وحّتى  سببًا  المقاومة  االستراتيجيات  توّفر  أن  لمفترض 
 . فاالستراتيجيات الجّيدة تجذب الحلفاء وتردع المعارضين.تهاللمعارضين لمهاجم 

المتأّثرين .4 التدّخل   ،تطال  بين  تربط  أن  االستراتيجيات  على  المشكلة  أو  المسألة  لمواجهة 
 واألطراف الذين ينبغي أن ينتفعوا منه.  

كن لالستراتيجيات معًا أن ُتحدث فرقًا في الرسالة واألهداف؟ إذا هل يم  ،تدفع قدمًا بالرسالة .5
كان الغرض خفض مشكلة ما، كالبطالة مثاًل، هل تكفي االستراتيجيات إلحداث فرق في 

 ( Fawcett ،1995) .معّدالت التوظيف؟
:الحاجةإلىبناءاستراتيجيات

جهود والتفكير في كيفية القيام باألمور. الإّن بناء االستراتيجيات هو بالفعل طريقة لتركيز  
 ومن خالل ذلك، يمكنكم تحقيق الميزات التالية: 

 . االستفادة من الموارد والفرص الناشئة .1
 .االستجابة بفعالية للمقاومة والحواجز .2
أكبر .3 بكفاءة  والموارد  والطاقة،  الوقت،  ، Catalanoو    Hawkins)  .استخدام 

1992) 
االستراتيجية:بناء

قبل  لالبد   ببناءنا  عن    االستراتيجية  البدء  أساس  مهمةمور  أ الحديث  بناء    تعد  في 
 وهي:  االستراتيجية

 (. االستراتيجي التأثير، الفعل االستراتيجي، التفكير االستراتيجي، االستراتيجية القيادة)
االستراتيجية:أوالا/القيادة

يطبق  ي، و هذه المهمة تقع على عاتق الجميع ولكن هي باألساس مهمة القائد االستراتيج
حين يفكرون ويؤثرون في االخرين بطرائق تشجع على الوصول    االستراتيجية   القيادية االفراد وفرق  
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و  أ   المستدامة  التنافسية   الميزةعلى    االستراتيجية  القيادةبحيث تركز    ،للمنظمة   التنافسية  الميزةالى  
 ( Beatty  ،2005و   Hughes) .للمنظمةالنجاح الدائم 

 ،تحقق النجاح واالزدهار على المدى البعيد ل  المنظمةهو دفع    االستراتيجية  القيادةوعمل  
واسعه   المنظمةعلى    ةوافعالهم اثار استراتيجي  القادةحين تكون لقرارات    االستراتيجية  القيادةوتمارس  

الن  ةواسعب  ونعني   .المدى خارج  ؤ ت  ها المدى  تقع  مجاالت  في  والقسم    إطارثر  الوظيفي  المجال 
  القيادة وليس من الضروري دائما ان يصل مدى    ا،ذاته  المنظمةوم  خالخاص بالقائد بل يتجاوز ت 

 . الى هذا الحد 

  ة خطط غير مرتبط  ةصناعو في حال افتقارها الى بئر التركيز    االستراتيجية  القيادةوتتعثر  
على النجاح قصير    القادةركز  يالمدى بحيث    ةومحدودي  أفراد المنظمة،بحيث ال تتوافق مع ما يفعله  

 .المدى

:القائداالستراتيجيدور
 اإلستراتيجية. الخطط مع  مالءمة .1
 .المدى القريب  رةم من خطو غال المدى البعيد بالر همعدم ا  .2
 المحيطة. البيئةاالخذ بعين االعتبار نوع  .3
بهدف الوصول الى حاله مستقبليه من النماء   المستدامة التنافسية ةالميز ايجاد  .4

 . للمنظمة والحيوية

  لبناء استراتيجية جيدة، جيداً   استراتيجياً   ان تكون قائداً   وهنا ال بد ان نذكر انه ليس كافياً 
، Beattyو    Hughes)   داخل المنظمة.لدى االخرين ايضاً   اإلستراتيجية  القيادةبل عليك ان تعزز  

2005) 

:التفكيراالستراتيجيثانياا/
ن وراء م على مراجعه وتقويم الوضع الراهن وتوقع ما يك  القدرة  وه التفكير االستراتيجي  

الرؤيا  األفق. او  المدى  بعيد  الجيد  التخطيط  انه  القول  يمكن  ،  Beattyو    Hughes)  .وكذلك 
2005) 
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 المنظمةالتفكير االستراتيجي االبداعي واحد من ثالث عمليات تدفع التعلم االستراتيجي في  
  المطلوبة   المعرفيةويتعلق التفكير االستراتيجي بالعمليات    .االستراتيجي  والتأثيراضافه الى الفعل  

يشكل   ما  وهو  وتقويمها  وتوليدها  وتغييرها  واالفكار  المعلومات   المستدامة   التنافسية  الميزةلجمع 
 : التفكير االستراتيجيللمنظمة. ويكون 

  .التركيب والتحليل  يتطلب التفكير االستراتيجي  .1
   .التفكير االستراتيجي خطي وغير خطي .2
  ن.التفكير االستراتيجي ضمني ومعل .3
 . يجي يحتاج القلب والعقل معاالتفكير االسترات .4

   تحتاج إلى:  كفاءه التفكير االستراتيجي

 .الفحص الدقيق .1
  ا الواضحة.الرؤي .2
   الصياغة.اعاده  .3
 . استخالص المعنى المشترك الصحيح التفكير المنظومي .4

  األمور أهمها:من  ةواسع ةتحتاج المنظمات الى استخالص معنى مشترك حول سلسل

 . رؤيتهم للمستقبل .1
   منظمتهم.فهمهم التحديات التي تجابه   .2
 .العليا  اإلدارةاالرشاد والتوجيه من  .3
   األخرى.التفاعل مع المجموعات  كيفية .4
 . العقبات التي تعرقل نجاح الفرع وطرائق فعاليتها .5

:القائداالستراتيجيأساليبتحسينتفكير
 ين وهي:االستراتيجي  القادة لتطوير تفكيرلتحسين التفكير المنظم  هنالك خمسة أساليب 

   .ابحث عن االنماط مع اخذ الزمن بعين االعتبار .1
   الواسعة. الصورةانظر الى  .2
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  المعقدة. التفاعليةابحث عن العالقات  .3
   .افتراض وجود عالقات اساسيه غير رسميه .4
  . والنتيجةصح فهمك للسبب  .5

:االستراتيجيالفعل/ثالثاا
الفعل االستراتيجي  و   ،منظمةللستراتيجي  المستقبل االالفعل الذي يؤثر على  هو  الفعل االستراتيجي و 

 الغد ايضاً   ةاليوم بل باكتشاف استراتيجي  ةتطبيق استراتيجي ب ال تتعلق فقط    اإلستراتيجيةو التكتيكات  أ
دائما ما يتخذ في حاله   االستراتيجي  الفعل .باعتبارها عمليه تعلم  اإلستراتيجيةوهذا ينسجم مع فهم 

   ة:ويتشكل الفعل االستراتيجي من الكفاءات االتي. عدم اليقين

  ة.وضع اولويات واضح .1
 . االخرين لفعالية المناسبةايجاد الظروف  .2
  .عدم اليقين ةحال ةالتصرف بشكل حازم وحاسم في مواجه .3
   .وبعيده المدى بعين االعتبار ةالمصالح القصير تصرف مع اخذ لا .4
 ( Beatty ،2005و   Hughes) .بالقناعات  ةوالثق  ةالشجاع .5

:بعداتخاذهاالستراتيجيمراجعهالفعل
  تكون باإلجابة عل األسئلة اآلتية:الفعل بعد اتخاذه  ةمراجع  ةطريق

   ؟ماذا كان المقصد  .1
 ؟ما الذي حصل .2
   ؟ما العبر التي تم تعلمها .3
   ؟ما هي الخطوات واالجراءات الواجب اتخاذها .4

:اليقينمستوياتالغموضأوعدم
  .الوضوح الكافي األول/المستوى  •
   .سيناريوهات المستقبل البديل /المستوى الثاني •
   ة.سلسله من الحاالت المستقبلي /المستوى الثالث  •
 . الغموض التام /المستوى الرابع •
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:التأثيراالستراتيجي/رابعاا
 للمنظمة   اإلستراتيجيةبتوليد االلتزام بالوجه    القادةقيام    كيفيةاالستراتيجي في    التأثيريتمثل  
 القادةيمارس  و   .التنافسية  الميزة  لالستدامة  ةبالنسب  ةمطلق   ةجوهري  بأهميةويحظى    ،والتعريف بها

 اآلتي:  تحقيقجل أمن  تأثيرهماالستراتيجيين  

  .بعيده المدى ةاستراتيجي بالوجهةاقناع العاملين  .1
  .قتناع الكامل بالمشروع االستراتيجي االعلى  العاملين ث ح .2
   .التي يتم عبرها استخدام الموارد لتنسجم مع المقصد االستراتيجي الطريقةتغيير  .3
 (Beatty  ،2005و  Hughes) .تشارك والمالحظات مع المدراء التنفيذيين .4

   اآلتي: على االخرين التركيز على  للتأثيراالستراتيجيين  القادةيتطلب من و 

   ؟ما الذي يفكرون به  .1

   ؟هل سيوافقون على افكاري  .2

   ؟ماهي اعتراضاتهم .3

   ؟بتحقيقه  يأملون ما الذي  .4

   ؟لهم  بالنسبة  الجديدةما هي االفكار  .5

 ؟ سماعه أملون ما الذي  .6

:األزماتإدارةاستراتيجيات/ثانياا
 :االستراتيجيات هناك نوعان من 

أي أنها تم استخدامها عبر الدهور وأثبتت نجاحات كبيرة، ولقد   تقليدية:استراتيجيات
تعودت المنظمات والدول على استخدامها.

وهي ظهرت بسبب طبيعة التطورات العصرية، وتم اكتشاف بعضها   حديثه:استراتيجيات
 كنتيجة للتطور والبحث العلمي.

التقليدية:االستراتيجياتأوالا:
عبر العصور المختلفة تاريخيًا وعسكريًا واقتصاديًا،    االستراتيجيات تم استخدام العديد من  

 ومن هذه االستراتيجيات:وتم تجريبها والتحقق من دقتها. 
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(اإلنكار:1)
وهي تشير إلى رفض االعتراف بوجود خلل أو أزمة، بل يصل األمر إلى التعتيم اإلعالمي 

اإلداري ديكتاتوريًا ومتسلطًا يميل إلى أن يكون حساسًا تجاه أي نقد    للموقف. وحينما يكون النظام 
أو لوم، وللمحافظة على مكاسب النظام يميل المديرون إلى اإلنكار والتكتم والتعتيم، وادعاء سالمة 
الموقف وكفاءة النظام اإلداري، وأنه "ليس في اإلمكان أحن مما كان"، وأن النظام يتسم باالزدهار  

 (2011)ماهر،  .والرواج
(اإلخماد:2)

وهو يشير إلى صدام عنيف وعلني وصريح مع قوى األزمة. وبالتالي فهو عكس األفكار 
)الجعبري، تمامًا. وحينما يتم الصدام العنيف يتم أساسًا مع المحركين لهذه األزمة. وتصفيتهم.  

2017) 
(الكبت:3)

هو تحرك عنيف وسريع وسري ضد قوى األزمة بهدف تدمير وإخماد العناصر األساسية  
وهي   لألزمة  ومتسلطة.   استراتيجيةالمحركة  مستبدة  لها  المستخدمة  المنظمة  أن  إلى    تشير 

 ( 2013)السعدنى، 
(العزل:4)

الموقف األزموي. وفي هذا الموقف يتم  وتشير إلى قيام المنظمة بإبعاد قوى األزمة عن  
ومادياً  جغرافيًا  وعزلهم  الرئيسيين  المحركين  نفسهاتحديد  األزمة  أحداث  عن  ونفسيًا  )ماهر،   . 

2011) 
(التنفيس:5)

من   للتنفيس  األزمة  في  جانبية  فتحات  إيجاد  من خالل  األزمة  تهدئة  إلى  تشير  وهي 
 ( 2017)الجعبري، الضغط والتوتر والصراع الموجود داخل األزمة ومنعها من االنفجار. 

(البخس:6)
وأنها "زوبعة في فنجان"، وأن هنا تقوم المنظمة باالعتراف باألزمة ولكنها تقلل من شأنها  

األمر بسيط وتحت السيطرة، وأن األمر غير هام وغير مقلق وسيتم التعامل مع أسباب األزمة  
 (2013)السعدنى،  باألساليب المناسبة لظروف األزمة وأسبابها ومحركيها.

(التفريع:7)
هي مواجهة حادة وعنيفة مع محركي األزمة ومؤيديها، وذلك بغرض التعرف على مدى 

 (2011)ماهر، صعوبة المحركين والمؤيدين. 
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الحديثة:االستراتيجياتثانياا:
إلى  واالجتماعية  واالستخبارية  والعسكرية  واالقتصادية  اإلدارية  العلوم  في  التطور  أدى 

 د من االستراتيجيات الحديثة والعصرية الخاصة بمواجهة األزمات والمشاكل والكوارث. مزي
(فرقالعمل:1)

فالبد من وجود أشخاص متخصصين في كل جانب   إذا كانت األزمة متشعبة الجوانب 
من هذه الجوانب، وكل يدلي بدوله في محاولة حل األزمة. وعند مواجهة المشكلة المتشعبة تطرح  
على هؤالء المتخصصين ويقدم كل واحد منهم تصوره العلمي لمواجهة الجزء الخاص به، حيث  

لتي تواجهها المنظمات ذات أبعاد كثيرة  ال يترك شيء لالجتهاد وللصدفة. ولقد اصبحت األزمات ا
حيث ان المشكلة أو األزمة الواحدة يكون لها جوانب صحية وطبية، وأخرى مرتبطة بالشرطة، 
وجوانب قانونية، وجوانب للخسائر الفنية، والخسائر المادية، لها تأثيرات على اإلنتاج، والموارد  

وريًا ومحببًا لدى  تكوين فرق العمل أمرًا ضر   البشرية، وغيرها من الجوانب. األمر الذي يجعل من
 ( 2017)الجعبري،  متخذي القرار.

(المشاركةالديموقراطية:2)
يتم استخدام هذه الطريقة حينما يكون طابع االزمة يغلب عليه الجانب البشري، وفي بيئة  

يح منظمة  وفي  واالقتصادية،  السياسية  الحرية  سيقود تفضل  الذي  األعلى  المدير  أفرادها  ترم 
 الديموقراطية اإلدارية بينه وبين العاملين. 

ويبدأ األمر بإعالن صريح عن األزمة، وعمقها، وحدودها، وخطورتها، والخطوات التي  
 ( 2011)ماهر،  اتخذت لحلها، وما يتبقى من خطوات للوصول إلى الحل السليم.

(االحتياطيالتعبوي:3)
أخذت هذه الطريقة من علوم اإلعداد العسكرية وعلوم إدارة المشتريات والمخازن وإدارة 
المواد في المجال اإلداري، حيث يلزم وجود احتياطي في امان أو "حد أمان" للمواد والخامات  

س الفكرة إن كان نقص  وذلك في حالة تأخر توريدها من الموردين. وعلى المنظمات إذًا أن تتبع نف
  المواد ومتطلبات العمل يمثل خطورة على استمرار اإلنتاج أو العمل أو قد يهز كيان المنظمة. 

 ( 2013)السعدنى، 
(التصعيد:4)

هو ترك األزمة أو الصراع يزيد ويحتدم، على األخص حينما يكون هناك أطراف مختلفين  
في المصالح أو الخلفية السياسية أو العرقية، على األخص في العمل الشعبي والسياسي، وفي  
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مجالس المحليات والبلديات واألحزاب السياسية ويتم التصعيد لكي يصل النقاش وتصل األزمة 
 (2006)سعيد، نقاط( التعارض والتضارب والتطاحن. غلى نقطة )أو  

(التفتيت:5)
وهي تشير إلى تجزئة األزمة إلى مجموعة من األزمات األصغر واألقل حجمًا واألهون  

العاملين  شكاًل واألبسط حاًل. فحينما تكون هناك أزمة كبيرة تهد كيان المنظمة، كإضراب كافة  
بإحدى الشركات، فإنه يمكن تجزئة المشكلة من خالل التعرف على األطراف المسببة والمؤيدة 
لألزمة، والتعرف على مطالبهم، ثم التعامل مع كل طرف على حدة. وفي حالة اإلضراب يمكن  
وكالعامالت  كالموظفين  أخرى  مجموعة  عن  وبمعزل  بمفردهم  العاملين  صغار  مع  التعامل 

فين، فكل طرف له احتياجاته ومطالبه عن باقي األطراف، ويمكن عالج مشكلة اإلضراب وكالمشر 
إلى أزمات صغيرة يمكن   تفتيت األزمة  ببدء مناقشة كل مجموعة على حده. وهنا أمكن  العام 

 (2011)ماهر،  التعامل معها.
(التفريغ:6)

تنشأ األزمة ألسباب معينة وإن فقدت األزمة هذه األسباب انتهت "وفاقد الشيء ال يعطيه". 
أسبابها(.   )أي  وفلسفتها  األزمة  مضمون  على  يتعرفوا  أن  المسؤولين  على  الطريقة  هذه  وفي 

 (2017)الجعبري، 
(التحويللمساراألزمة:7)

حينما تصبح األزمة شرًا مستطيرًا يهدد كيان المنظمة أو الدولة، قد يصعب مواجهتها، 
 ( 2011)ماهر،  وإنما يمكن بالحكمة تمويل مسارها إلى مجال آخر وربما إلى شيء منتج وفعال.  

(االحتواء:8)
بشكل  معهم  والتفاوض  ومناقشتهم  األزمة  مع محركي  التفاهم  الطريقة على  هذه  تعتمد 
يستغرق الوقت، ويفوت الفرصة على أي جهة خارجية ترغب في تدمير المنظمة وتهديد كيانها  

 (2013)السعدنى، والتعامل مع نقابات العمال يمثل أفضل مثال الستراتيجية االحتواء. 
(تدميراألزمة:9)

تسمى هذه الطريقة أيضًا بالتفجير الداخلي لألزمة أو بالصدام المباشر. وتستخدم حينما  
لي ر مدمر للمنظمة ويهدد بقاءها وهنا تلجأ المنظمة إلى التفجير الداخخطترى المنظمة أن هناك 

 ( 2017)الجعبري،  لعناصر االزمة ومحركيها.
 ويمكن تلخيص هذه استراتيجيات إدارة األزمات بالشكل اآلتي: 
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استراتيجياتإدارةاألزمات4رقمشكل

 ( 2019)حس، 
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الثانيلــــــالفص

واألطرافذاتالعالقةصفقةالقرن
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األولالمبحث

وصفقةالقرنالفلسطينياالسرائيليالصرع
ــة الصــــراع و علــــى فــــي هــــذا المبحــــث المهــــم  نعــــرج ــة لحــــل طبيعــ ــادرات الدوليــــة الراميــ المبــ

ــفقة القــــرن  القضــــية الفلســــطينية ــادرة صــ ــواًل إلــــى مبــ ــذه ليســــت األولــــى  وصــ ــة هــ ــادرة األمريكيــ فالمبــ
ــرة  ــد وتحليــــل و ولــــن تكــــون األخيــ ــذلك تحديــ ــفقةكــ ــراف الصــ ــي ، و أطــ ــم فــ ــة األهــ ــد األزمــ ــنقف عنــ ســ

ــنتناول  ــرائيلي، ســ ــطيني اإلســ ــراع الفلســ ــاريخ الصــ ــراف الصــــفقةتــ ــرن ومــــا  أطــ ــفقة القــ ــماة بصــ المســ
ــذا الوصــــف ومــــاذا ســــماها اآلخــــرون، بح ــبب التســــمية هــــذه ومــــن أطلــــق عليهــــا هــ يــــث نضــــع ســ

ــيطها  ــال وتبســ ــذا المجــ ــي هــ ــتتة فــ ــات المتشــ ــع البيانــ ــن خــــالل تجميــ ــدث مــ ــورة الحــ ــارئ فــــي صــ القــ
 ليسهل الفهم ويسهل القرار.

وحتـــــى ال تتبعثـــــر المعلومـــــات ويتشـــــتت القـــــارئ ســـــنقف علـــــى هـــــذه المحطـــــات الرئيســـــية 
 في هذا المبحث على النحو اآلتي:

:األزمةالفلسطينيةاالسرائيليةتوصيفأوالا:
األزمة   مصطلح  الرتباط  االسرائيليةنظرًا  التفاعالت   الفلسطينية  أو  الصراعي  بالجانب 

الصراعية في العالقات الدولية نجده يتداخل مع العديد من المصطلحات التي تتشارك معه في قدر  
من الخصائص، مما ُيصعب على الباحث أحيانًا اختيار المصطلح المناسب، ويضع القارئ أحيانًا  

 : المستخدمة في األزمات الدولية اآلتي  في مرحلة الخلط بين المفاهيم، ومن بين هذه المفاهيمأخرى  
 التوتر: -1

ويعنى "حالة من القلق وعدم الثقة المتبادلة بين فاعلين أو أكثر داخل الدولة الواحدة أو بين  
 (2005)الخزرجي،    دولتين"، وعليه فالتوتر يكون مرحلة سابقة عن األزمة قد يؤدي إليها أو ال.

النزاع: -2
الناتج عن االختالف في دوافع الدول وتصوراتها وأهدافها،  ويعنى "تنازل اإليرادات الوطنية 
التي تؤدي إلى اتخاذ قرارات وانتهاج سياسات خارجية ذات طبيعة اختالفيه أكثر منها توافقية"،  

الحقة عن األزمة أي مرحلة من مراحل تطور األزمة، ففي حالة ما  وبالتالي النزاع هو مرحلة 
 ( 2005)الخزرجي،  إذا لم يتم إدارة األزمة بالطرق السلمية سوف تتحول إلى نزاع.
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الصراع: -3

الصراع على أنه: "كالدويتش"كثيرا ما يتداخل مفهوم الصراع مع مفهوم األزمة حيث ُيعرف  
" وجود أنشطة حادثة أو أفعال جارية تتعارض مع بعضها البعض، وهو النشاط الذي ال يتفق 
مع أحد آخر ويمنع وُيعرقل فعالية النشاط الثاني"، فالصراع يكون معروف األطراف واألبعاد 

ات على عكس األزمة التي في أغلب األحيان تفتقر للمعلومات حولها، وعليه فاألزمة واالتجاه 
هي المرحلة األعلى الحساسة من الصراع، والصراع هو آخر مرحلة من تطور األزمة والذي  

 (2005)الخزرجي،  غالبًا ما تكون فيه المعادلة صفرية تؤدي للحرب.
على ذلك تتدرج التفاعلية الصراعية في العالقات الدولية بدءًا من التوتر، الذي إذا ما استمر بناًء 

وزادت حدته يؤدي إلى أزمة، فإذا لم تدار هذه األزمة من قبل صّناع القرار بشكل صحيح ستتفاقم  
ة والذي  لتصبح نزاع، أي يصبح الحل التوافقي أكثر صعوبة على األطراف المباشرة أو غير المباشر 

هذا المفهوم يكون األقرب   في أغلب األحيان يوصلنا إلى صراع، كآخر مرحلة من تطور األزمة.
 في ظل عدم تكافء القوى بين أطراف الصراع. ةلتوصيف الحالة الفلسطينية اإلسرائيلي 

:الصراعالفلسطينياإلسرائيلي
والمشكلة اإلنسانية في فلسطين بدءًا مصطلح يشار به إلى الخالف السياسي والتاريخي  

تعّد جزءًا جوهريًا من   1897من عام   وهي  الحالي.  الوقت  األول( وحتى  الصهيوني  )المؤتمر 
 الصراع العربي اإلسرائيلي، وما نتج عنه من أزمات وحروب في منطقة الشرق األوسط.

هذا   إلى  الصراعيرتبط  اليهودية  والهجرة  الصهيونية  بنشوء  جذري  فلسطين،    بشكل 
واالستيطان فيها، ودور الدول العظمى في أحداث المنطقة. كما تتمحور القضية الفلسطينية حول 
قضية الالجئين الفلسطينيين وشرعية دولة إسرائيل واحتاللها لألراضي الفلسطينية بعدة مراحل. وما  

ولة العبرية، وصدور نتج عن ذلك من ارتكابها للمجازر بحق الفلسطينيين وعمليات المقاومة ضد الد 
 .242والقرار رقم  194كالقرار رقم  قرارات كثيرة لألمم المتحدة، كان بعضها تاريخياً 

العربي  الصراع  في  المركزية  القضية  والسياسيين  المحللين  من  الكثير  قبل  من  ُيعتبر 
منطقة جغرافية  اإلسرائيلي وسبب أزمة هذه المنطقة وتوترها. بالرغم من أن هذا النزاع يحدث ضمن  

صغيرة نسبيًا، إال أنه يحظى باهتمام سياسي وإعالمي كبير نظرًا لتورط العديد من األطراف الدولية 
فيه وغالبًا ما تكون الدول العظمى في العالم منخرطة فيه نظرًا لتمركزه في منطقة حساسة من  

 .العالم وارتباطه بقضايا إشكالية تشكل ذروة أزمات العالم المعاصر
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في الشرق األوسط.   ي الماضي القريب كان يمكن لمشروع كخطة ترامب أن يثير حرباً ف
القضية    فأصبحت   .على مستقبل أنظمتهم الحاكمةلكن اليوم ال يخشى العرب إسرائيل بقدر خشيتهم  

 . ا ثقيال على الحكام العرب على األقل ظاهرياً عبئً   تشكلالفلسطينية 
 وفي خضم حرب السادس من أكتوبر   1973في عام   تغير العالم خالل عقود قليلة فقط؟ 

بين مصر وإسرائيل لجأ العرب إلى استخدام النفط كسالح فعال ضد الواليات المتحدة وكل الدول  
الغربية، التي دعمت إسرائيل في حربها. وارتفع سعر النفط آنذاك أربعة أضعاف ما دفع باالقتصاد  

الغربية إلى جوف ركود اقتصادي خانق استمر سنوات وتسبب األمريكي ومعها اقتصادات الدول  
وبعد زيارة أنور السادات   1979وفي عام    في ظاهرة واسعة للبطالة في الدول الصناعية الكبرى.

العربية عضوية   الجامعة  اإلسرائيلي، جمدت  المصري  السالم  بشأن مسار  والتفاهم  إسرائيل  إلى 
)حسين ح.،   س وفرضت مقاطعة اقتصادية على القاهرة. مصر ونقلت مقرها من القاهرة إلى تون

2020) 
الرئيس األمريكي دونالد ترامب بحضور رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين    واليوم يملي عملياً 

، نتنياهو على الفلسطينيين شروط السالم اإلسرائيلية دون ردود فعل رسمية نارية من العواصم العربية
ويمارس العنجهية الدولية بأبشع صورها تجاه الفلسطينيين والعرب كذلك دون أن يلقي ألحد منهم  

 م. أي اهتما 

:المبادراتالدوليةلحلالصراعالفلسطينياالسرائيليثانياا:
قائمة بأهم الخطط والمبادرات التي شرع فيها الطرفان أنفسهما،  في الجدول اآلتي سأدرج

والموجودة على الموقع الرسمي لمنظمة التحرير، م، 1967أو وسطاء دوليون، منذ حرب عام  
 صورة مختصرة عنها كاآلتي: أن هذا الجدول يقدم المؤلفانويرى 

 
 1967المبادراتالدوليةمنذ1جدول

مصيرتفاصيلالمبادرةالزمنالمبادرة#
المبادرة

1.  

قرار 
مجلس 
األمن  
الدولي  
242 

1967 

، أصدر مجلس األمن قرار  1967في أعقاب حرب 
يدعو إلى "انسحاب القوات اإلسرائيلية من األراضي  
التي احتلت خالل النزاع األخير"، مقابل أن تحترم  

دول المنطقة سيادة كل منها األخرى، ووحدة 
أراضيها، واستقاللها. ويعد القرار أساس كثير من  

فشلت لعدم  
التزام الطرف 
اإلسرائيلي  

 بها. 
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مصيرتفاصيلالمبادرةالزمنالمبادرة#
المبادرة

قة، فيما  مبادرات السالم، لكن صياغته غير الدقي
يخص اإلشارة إلى األراضي المحتلة، وهل هي كل  

األراضي، أو بعضها، عقدت الجهود على مدى 
 عقود.

خطط   .2
 روجرز

1967 -
1971 

اقترح وزير الخارجية األمريكي آنذاك، وليام روجرز، 
ثالث خطط ركزت على إنهاء الحرب بين إسرائيل  

ومصر، اللتين كانت قوات كل منهما تتربص  
باألخرى، عبر قناة السويس. ودعت إلى أن تكون  

القدس "مدينة موحدة" على أن تتولى إسرائيل واألردن  
معا إدارة شؤونها المدنية واالقتصادية والدينية. ودعت  
 أيضا إلى "تسوية" أوضاع الالجئين الفلسطينيين فقط. 

فشلت لعدم  
التزام الطرف 

سرائيلي  اإل
 بها. 

3.  
اتفاقية  
كامب 
 ديفيد 

1978 

عقب سلسلة من اتفاقات وقف إطالق النار بين  
مصر وإسرائيل، زار السادات إسرائيل، وكان أول  

رئيس عربي يفعل ذلك. وفي كامب ديفيد اتفق هو  
وبيجين على إطار للسالم في الشرق األوسط. ودعت 

سالم بين  اتفاقية كامب ديفيد إلى توقيع معاهدة 
مصر وإسرائيل، وانسحاب إسرائيل على مراحل من  

سيناء، وإنشاء حكم ذاتي فلسطيني في الضفة الغربية  
 وقطاع غزة.

فشلت لعدم  
التزام الطرف 
اإلسرائيلي  

 بها. 

 1981 خطة فهد   .4

اقترح ولي العهد السعودي آنذاك، األمير فهد بن عبد 
من  العزيز خطة تدعو إلى انسحاب إسرائيل الكامل 

، وإنشاء دولة 1967األراضي المحتلة في عام  
فلسطينية، تكون القدس عاصمة لها، مع حق العودة 

 لالجئين الفلسطينيين، أو تعويضهم. 

فشلت لعدم  
 جدية المبادرة. 

5.  
خطة  
 ريغان 

1982 
في أعقاب احتالل إسرائيل للبنان، حث الرئيس  

األمريكي آنذاك، رونالد ريغان، على "بداية جديدة"  
لحل الصراع العربي اإلسرائيلي. واقترح مرحلة انتقالية  

فشلت لعدم  
جدية المبادرة  
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مصيرتفاصيلالمبادرةالزمنالمبادرة#
المبادرة

مدتها خمس سنوات لتأسيس حكم ذاتي للفلسطينيين  
 في الضفة الغربية وغزة. 

عدم التزام  
 الطرفين بها. 

6.  
قمة 
 1991 مدريد

بعد أربع سنوات من بدء االنتفاضة الفلسطينية، التي  
اندلعت في الضفة الغربية وغزة، بدأت جلسات مؤتمر  

دولي في مدريد. حضره ممثلون إلسرائيل، ومنظمة  
التحرير الفلسطينية معا ألول مرة. ولم يتوصل  

المؤتمر إلى اتفاق، لكنه أسس لبدء اتصاالت مباشرة  
 بينهما. 

فشلت لعدم  
توصل  
الطرفين 

 التفاق بينهما.

7.  

إعالن  
المبادئ 
واتفاق  
 أوسلو

1993 -
1995 

عقد الفلسطينيون وإسرائيل محادثات سرية في النرويج  
انتهت باتفاقات مؤقتة للسالم. ودعت تلك االتفاقات  
إلى تأسيس حكم ذاتي فلسطيني في الضفة الغربية  

تتجاوز خمس سنوات، وغزة خالل مرحلة انتقالية ال 
مع انسحاب القوات اإلسرائيلية. ودعت إلى بدء 

مفاوضات في العام الثالث بحد أقصى لمرحلة مؤقتة 
 إسرائيلي دائم. -التفاق فلسطيني 

فشلت لعدم  
التزام الطرف 
اإلسرائيلي  

 بها. 

8.  
قمة 

كامب 
 ديفيد 

2000 

مع استمرار عدم قدرة إسرائيل والفلسطينيين على حل  
ساسية، دعا الرئيس األمريكي آنذاك، بيل  القضايا األ

كلينتون، الزعيم الفلسطيني، ياسر عرفات، ورئيس  
الوزراء اإلسرائيلي، إيهود باراك، إلى كامب ديفيد. 

لكنهما لم ينجحا في التوصل إلى اتفاق نهائي، وبدأت 
 انتفاضة فلسطينية أخرى. 

فشلت لعدم  
التوصل إلى 
اتفاق نهائي  

يرضي  
 الطرفين.

9.  

إعالن  
بوش  

المبادرة  
العربية  
 للسالم

2002 -
2003 

كان جورج دبليو بوش أول رئيس أمريكي يدعو إلى  
إقامة دولة فلسطينية، جنبا إلى جنب مع إسرائيل "في  

 سالم وأمن".
وقدمت السعودية خطة سالم تدعمها جامعة الدول 
العربية تدعو إلى انسحاب إسرائيلي من األراضي 

فشلت لعدم  
التزام الطرف 
اإلسرائيلي  

 بها. 
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مصيرتفاصيلالمبادرةالزمنالمبادرة#
المبادرة

خارطة 
 الطريق

، وقبول إسرائيل لدولة 1967تلتها في التي اح
 فلسطينية مقابل تطبيع العالقات مع الدول العربية.
ثم قدمت الرباعية الدولية، التي تشكلت من أربعة  
وسطاء هم: الواليات المتحدة، واالتحاد األوروبي، 

واألمم المتحدة، وروسيا، خارطة طريق تقضي بحل  
 با إلى جنب. دائم للصراع مبني على إقامة دولتين جن

ومع مواصلة االنتفاضة، دعت الخطة إلى "إنهاء 
اإلرهاب والعنف"، وانسحاب القوات اإلسرائيلية، 

وتجميد بناء المستوطنات اإلسرائيلية، ثم بدء  
 مفاوضات الوضع النهائي. 

10.  
قمة 

 أنابوليس 
2007 

الفلسطينية، دعا  -اإلسرائيلية مع انهيار المفاوضات 
الرئيس بوش إلى استضافة قمة للشرق األوسط في 
أنابوليس، في والية ميريالند. وحضر القمة ياسر  
عرفات وإيهود أولمرت، اللذان اتفقا على استئناف  

المحادثات، مع إعالن يهدف إلى توقيع معاهدة سالم  
. ثم قال أولمرت بعد ذلك إنهما كان على  2008في 
ك التوصل إلى اتفاق، لكن بدء تحقيق في الفساد وش

  2008ضده، واندالع حرب إسرائيلية في غزة في 
 أوقفا المحادثات.

فشلت لعدم  
التزام الطرف 
اإلسرائيلي  

 بها. 

11.  

خطاب 
نتنياهو  
في 

 بارإيالن 

2009 

إيالن قال رئيس الوزراء  -في خطاب في جامعة بار 
إلى التوصل  اإلسرائيلي، بنيامين نتنياهو إنه مستعد 

إلى اتفاق سالم يتضمن إنشاء دولة فلسطينية منزوعة  
السالح. ووضع شرطا آخر، هو اعتراف الفلسطينيين  

 بأن إسرائيل "دولة للشعب اليهودي". 

فشلت لعدم  
قبول الطرف  
الفلسطيني  

 لها.

12.  
محادثات  
واشنطن  
 للسالم

2013 -
2014 

اقنع وزير الخارجية األمريكي آنذاك، جون كيري،  
المفاوضين اإلسرائيليين والفلسطينيين باستئناف  

محادثات السالم في واشنطن. وقال كيري إن هدفه  

فشلت لعدم  
 جدية المبادرة. 
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مصيرتفاصيلالمبادرةالزمنالمبادرة#
المبادرة

هو التوصل إلى اتفاق بشأن الوضع النهائي خالل  
تسعة أشهر. ولم تحقق المحادثات أي شيء، وعلقتها  

ارضتها التفاق  ، لمع2014إسرائيل في أبريل/نيسان  
وحدة وطنية بين الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، 

زعيم حركة فتح، وأعضاء حركة حماس، التي تسيطر  
 على غزة. 

 

  أبرز االتفاقيات والمبادرات الرامية لحل الصراع الفلسطيني اإلسرائيليأن  هنا يمكن القول  
يتبنى القضية الصهيونية ويجب  يظهر من خاللها أن الجانب األمريكي  كانت برعاية أمريكية، و 

وهذا يتضح من خالل السرد التاريخي للمبادرات فإننا نجد    عليه أن يبرز ذلك في دعايته االنتخابية
 .قضية الشرق األوسطأن معظم الرؤساء األمريكان قد قدموا مبادرات لحل 

:لقرناصفقةثالثاا:
ات مصـــــطلح "صـــــفقة القـــــرن" األكثـــــر اســـــتخداًما وانتشـــــاًرا لوصـــــف الجهـــــود األمريكيـــــة بـــــ

اإلســـــــرائيلي خــــــــالل العــــــــامين -فـــــــي التوصــــــــل إلـــــــى اتفــــــــاق ســـــــالم كحــــــــل للصـــــــراع الفلســــــــطيني
الماضـــــيين، وانتشـــــر المصـــــطلح فـــــي وســـــائل اإلعـــــالم المحليـــــة والدوليـــــة وعلـــــى لســـــان القيـــــادات 

ــب  ــية والنخـــــ ــامينه وبنـــــــود السياســـــ ــه ومضـــــ ــمية بدالالتـــــ ــة ورســـــ ــة حقيقيـــــ ــطينية، دون معرفـــــ الفلســـــ
الصـــــفقة التـــــي يـــــتم التـــــرويج لهـــــا، فـــــي حـــــين أن الطـــــرف الوحيـــــد المـــــتحكم بغمـــــوض المصـــــطلح 
وداللتـــــه والمســـــؤول عـــــن تدفقـــــه للعـــــالم هـــــو الجهـــــات الرســـــمية األمريكيـــــة التـــــي بـــــدأت بالحـــــديث 

ــالي د  ــي الحـــ ــرئيس األمريكـــ ــولي الـــ ــد تـــ ــمنيا بعـــ ــه ضـــ ــة عنـــ ــة نهايـــ ــة األمريكيـــ ــب الرئاســـ ــد ترامـــ ونالـــ
ــح ورســــمي حــــول  2018، إال أنــــه حتــــى نهايــــة العــــام 2016العــــام  ــرح أي تصــــور واضــ ــم يطــ لــ

 (2018)عرقوب،  "صفقة القرن" في وسائل اإلعالم.

منوجهةنظراالطراف:التسمية
توصيفاتهم لهذا المسار اأُلحادي، بعد اإلعالن  امتأل الَمشهد السياسي والثقافي، بتداول  

عنه في حفل رسمي، واندلعت بعد ذلك َمعركة أسماٍء ال تقل في ضراوتها عن سائر المعارك، من  
 خالل التالعب بطريقة استحضار هذه "الصفقة" وتمثيلها وتقديمها لوْعي الناس. 
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رن"، في ترجمة حرفية عن  فمن جهة أولى، أطلقت عليه الجهات المؤيِّدة اسم "صفقة الق
، من معاني الربحّية والتفاوض الذكّي  Deal، بكل ما تحمله كلمة  Deal of Centuryاإلنكليزية  

من أجل الظفر بأكبر الغنائم. وهكذا، ُصوِّرت هذه الخّطة بأنها أكبر "اتفاق" وقع في الَقرن، َمع أنه  
، فضاًل عن حمولة خاّصة، تومئ إلى شعائر الرأسمالية في  عقدان من الزمنلم يمِض منه سوى  

الفل الُكبرى، كأنما القضية  بالصفقات  ُمناقصة. كما لم  الفوز  للبيع" إثر مزايدة أو  سطينية "أرض 
وأما اإلدارة   ُتحدد هذه التسمية المستفيَد الحقيقي من هذه الصفقة، وهو قطًعا ليس صاحب الحّق. 

األميركية الرسمّية، فحاولت تمرير هذه الخطة باستعمال العبارة الماكرة "رؤية للّسالم"، بل وأضافت 
مفاهيمّية"، في سبيل مزيٍد من التعمية وإضفاء نزعة ذهنيَّة، مجّردة، على    عنواًنا فرعيًّا: "خريطة 

معنى األرض. وهل األرض، في فلسطين وغيرها، "مفهوم"؟ أم هي امتداٌد جغرافيٌّ وواقع حّي،  
 ( 2020)خلف هللا،  بماضيه وُتربته وناسه؟

تظهَر، َزْعًما، بمظهر الحياد فاستخدمت تسمية "خطة السالم"، وأما الجهات التي تحاول أن  
أو "الخطة األميركية للسالم" بما في ذلك جهات عربيٌة، مع أنها تدرك تماًما أنها خطة عدائية،  

المحتّلين عام   "اتفاقية أوسلو" لصالح  بقايا فلسطين التي قضمتها  وحرمان    1993تسعى لسرقة 
عاصمته من  الفلسطيني  التي    الشعب  فصولها  في  اإلجحاف  مظاهر  سائر  عن  فضاًل  القدس، 

ا على هذا المنزع "اإليجابي" أو الحيادي البارد في التسمية،    ِحيَكت في أكثر من ثمانين صفحة. وردًّ
بادر معارضو هذه "الخطة" بإجراء تحويل صوتي السمها، فصارت "صفَعة القرن"، بإبدال القاف 

غة العربية، وفنُّ البديع تحديدًا عبر تقنية الجناس الناقص، حيث أّن عيًنا، وذلك مما تتيحه البال 
إبدال حرف َيقلُب المعنى، فتعود الحقيقة العدائية للصفقة ظاهرة إضافة إلى معان حافة، إذ تتجلى  
"االتفاقية" مثل َضربة غادرٍة على الوجه. ومن التسميات األخرى، عبر تغيير المضاف إليه في  

قة العار"، كما استعملت عبارُة "الصفقة الشيطانية" وغيرها من العبارات التي تحاول  العباَرة، "صف
 ( 2020)خلف هللا،  وأرٍض. العودة إلى "الصفقة"، بوصفها جريمة في حق شعبٍ 

عبارة "خطة ترامب"،  وأما خطاب الدبلوماسية العربية، وهو السائر دائًما على الَبْيض، فُيحّبذ  
أو "الرؤية األميركية"، وهو ما استعمله أحمد أبو الغيط، األمين العام للجامعة العربية، وذلك ضمن  

 َمسار المواربة السخيفة الذي َتسلكه هذه المنظمة حتى ال تغضَب أيَّ طرٍف من األطراف.
يعني الُحكم عليه  عند الحديث عن هذا المسار من استعمال َبريء، وأن اختيار التسمية  

واتخاذ موقف منه، في مسعى إما إلى تمريره أو تقويضه. وقد أدركت سائر األطراف ما في سالح  
األسماء من عنٍف رمزي وما فيه من طاقاٍت على المناورة واإلقناع والصراع. وعلى أصحاب الحق 

ها وأال يقعوا، على  في األرض أن يستخدموا بذكاء وإصرار عبقرية األسماء وأال يقللوا من سطوت
 ( 2020)خلف هللا،  األقّل في فخاخها. وُربَّ اسٍم أمضى، في هذه المعركة التاريخية، من سالح.
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ووجد  .  إلقناع الشعوب بالصفقة المترادفات    تغيرك َمن التجأ إلى  لهناأن    المؤلفانيرى  و 
ق لهذه التسميات قنواٌت ومنابر عربّية متواطئة مع هذا المشروع، وال َهدَف لها سوى تلميع  ويالتس

صورة "الصفقة" وتمريرها في خيال الشعب العربي، عبر تقنيات التكرار واإللحاح والتحييد، كما لو  
 يحصل الفلسطينيون على عرض أفضل منه.  أالكانت "َمكسًبا جمًّا يمكن 

:فيالصراعالفلسطينياالسرائيليأصحابالمصلحةواألساسيين:الالعبينرابعاا
  أصحاب المصلحة و   األطراف الالعبين  مختلفحليل  ت  المؤلفانتحت هذا العنوان حاول  

بناًء على مواقفهم من الصراع الفلسطيني االسرائيلي وأفعالهم وتصريحاتهم، وكذلك تحديد األهمية  
 والتأثير لكل طرف منهم، بحيث يتم: 

أهمية    :أوالا و تحليل درجة  اهتمام  الالعبين  بمعنى: درجة  المصلحة،  ما   طرفأصحاب 
أصحاب المصلحة التي    اهتمامات و واألهمية تعنى األولوية المعطاة لتحقيق احتياجات    .بالصفقة

 .  الضمان نجاحه الصفقة دفعتهم لالنخراط في 
. تعني  الصفقةأصحاب المصلحة في نجاح أو فشل  و   االعبين   ونفوذ   تأثير  تحديد   :ثانياا

 .  لقدرته أو قوته  الصفقةالقوة امكانية تأثير صاحب المصلحة على تنفيذ 

معرفة امكانية وكيفية تصرف أصحاب المصلحة،   لتوقع مستقبل الصفقة ومن المهم جدًا  
على المشاركة. وفيما يخص    م، ومدى قدرتهفي تغيير مجريات األحداث   االنخراط  موكيف يمكنه

التي يمكنها أن   المصلحةاالخفاقات، من المهم معرفة التأثيرات )السلبية( المحتملة ألحد أصحاب 
 .الصفقة تعيق أو حتى توقف 

  



38
 

خالل  المؤلفانويلخص   من  المصلحة  وأصحاب  والالعبين  الصفقة   Stakeholders  أطراف 
analysis على النحو اآلتي:  الالعبين وأصحاب المصلحة  مصفوفة تحليل 

 
مصفوفةالالعبينوأصحابالمصلحة2شكلرقم
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ــد  ــة التأييــــ ــين حســــــب درجــــ ــنف الالعبــــ ــا سنصــــ للطــــــرف الفلســــــطيني والــــــذي يعكــــــس وهنــــ
حســـــب مـــــواقفهم الملعنـــــة مـــــن الصـــــفقة وكـــــذلك المواقـــــف التاريخيـــــة  تأييـــــدهم للطـــــرف االســـــرائيلي
 لهم، من خالل الشكل اآلتي:

 

 
للطرفالفلسطينيمؤشرتأييدالالعبين 3شكلرقم

قد نجحنا في تحديد وتحليل أطراف الصفقة والالعبين  نأمل أن نكون  هذا المبحث  في  
يمكن أن نستطيع تحديد استراتيجية العمل ومن خالل ما سبق  األساسيين وأصحاب المصلحة فيها.  

للطرف الفلسطيني من تعزيز موقف المؤيد والحفاظ عليه وسحب الالعب المحايد إلى مؤيد مع 
 تأثيره بعين االعتبار وجعلها أولوية والعمل على تحييد المعارض.أخذ قوة 
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المبحثالثاني

 أطرافهاوقضاياهاصفقةالقرن

ــرج  ــفقة  المؤلفــــــانيعــــ ــماة بصــــ ــة المســــ ــيل األزمــــ ــم علــــــى تفاصــــ ــث المهــــ ــذا المبحــــ فــــــي هــــ
ــ ــذلك ســ ــارئ يالقــــرن، وكــ ــع القــ ــفقة، بحيــــث نضــ ــذه الصــ ــا هــ ــايا التــــي تناولتهــ ــم القضــ تطرق إلــــى أهــ

ــهل فــــي  ــيطها ليســ ــال وتبســ ــذا المجــ ــتتة فــــي هــ ــات المتشــ ــع البيانــ ــن خــــالل تجميــ ــورة الحــــدث مــ صــ
 الفهم ويسهل القرار.
كلمة، وتتضمن    42844صفحة، تحتوي على    181خطة ترامب تتكون من  الصفقة أو  

 جزئين: الجزء األول بعنوان "إطار العمل السياسي"، والجزء الثاني بعنوان "إطار العمل االقتصادي".
( مالحق، احداها خارطة مفاهيمية، وثالثة مالحق عن  4( قسما و )22ون الجزء األول من ) يتك

(  3صفحة، ويتكون الجزء الثاني من )  46األمن والترتيبات األمنية، وقد بلغ حجمه مع المالحق  
من الواضح من خالل التقسيم واألحجام،   ( صفحة.127أقسام وملحق اقتصادي، وبما مجموعه )

االقتصادي يستحوذ على االهتمام األكبر، بينما الجانب السياسي جاء مقتضبا ويجري   ان الجانب 
 التركيز فيه على األمن والترتيبات األمنية. 

 في هذا المبحث على النحو اآلتي: كل ذلك سنقف عليه بشيء من التفصيل

:الصفقةأطراف:أوالا
جاز لنا التعبير أن نسميهم  من البديهي أن كل صفقة لها طرفان وسماسرة أو وسطاء إن  

بذلك يحاولون تقريب وجهات النظر أو إرضاء الطرفان بالمكاسب التي سيتحصلون عليها، ولكن 
صفقة القرن هذه شذت عن جميع الصفقات فهي بمثابة إمالءات من الوسيط حسب زعمه والذي  

لصفقة إال طرف لم يظهر دوره كوسيط هنا بل وكأنه أحد أطراف الصفقة، وكذلك لم يكون في ا
الطرف  لخدمة  الوسيط  من  الصادرة  والقرارات  االمالءات  تنفيذ  عليه  آخر  وطرف  كاسب  واحد 

 الكاسب.
ان جاز لنا أن نسمي هذه االمالءات صفقة والالعبين وأصحاب المصالح فيها أطراف 

 فإن:
الطفل هو الطرف الكاسب فيها هو الطرف اإلسرائيلي الذي ظهر بدور  الطرفاألول:

المدلل وأوكل المهمة لتنفيذ شروطه ورغباته للوسيط. 
الثاني: لم الطرف الذي  الفلسطيني  الطرف  هو  االمالءات  بتنفيذ  المطالب  الطرف  هو 

 يظهر في الصفقة كطرف وإنما جهة تنفيذية مطالبة بتطبيق شروط االتفاق. 
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ليصبح طرفًا قويًا والوسيط هنا هو الطرف األمريكي والذي تعدى دور الوسيط  الوسيط:
 وضاغطًا على الجميع لمصلحة الطرف اإلسرائيلي. 

هذه الصفقة جاءت أيضًا بشهود عليها حيث باركتها دول عربية وأجنبية، وهذه الشهود:
المباركة ناتجة عن الهيمنة األمريكية التي تخطت الضغوط الدبلوماسية واالقتصادية حتى وصلت 

رًا دون خجل عالوة على أنها مارست ذلك فعليًا في عدة دول كما إلى التهديد بتغيير األنظمة جها
 حدث بعد ما يسمى بالربيع العربي.

إن سفراء  هذه المباركة جاءت صراحتًا من بعض الدول إن لم تكن علنًا كانت سرًا، بل  
مب  بعض الدول مثل دولة اإلمارات العربية المتحدة والبحرين وعمان كانوا حاضرين أثناء إعالن ترا

ونتنياهو لما يسمى بـ "صفقة القرن". واألكثر من ذلك لفتًا لالنتباه هو ما قاله السفير اإلماراتي في  
واشنطن بعد إعالن ترامب، حيث وصف خطة الرئيس األمريكي بـ "الخطة الجدية" وبـ "نقطة انطالق  

 (2020)حسين ح.،   مهمة" لمفاوضات مستقبلية تحت رعاية الواليات المتحدة، حسب تعبيره.
البحرين استضافت مؤتمرا قادته الواليات المتحدة في يونيو/ حزيران  والجدير بالذكر أن  

 المعروفة بصفقة القرن.   الماضي بشأن االقتصاد الفلسطيني في إطار خطة السالم الموسعة لترامب 
المملكة تثمن جهود ترامب بشأن خطة سالم  الخارجية السعودية ذكرت في بيان "أن  أما  

شامل"، مؤكدة "دعمها إلجراء مفاوضات سالم مباشرة تحت رعاية الواليات المتحدة". وفي الوقت  
  هاتفياً   نفسه ذكرت وسائل اإلعالم الرسمية السعودية أن الملك سلمان عاهل السعودية أجرى اتصاالً 

على   للتأكيد  عباس  محمود  الفلسطيني  الفلسطينية  بالرئيس  القضية  من  "الثابت"  المملكة  موقف 
 ( 2020)حسين ح.،  وحقوق الشعب الفلسطيني.

أما الجامعة   من جانبها دعت مصر اإلسرائيليين والفلسطينيين إلى "دراسة معمقة" للخطة.
درت بيانها على استحياء  وأص العربية فقد قررت عقد جلسة استثنائية على مستوى وزراء الخارجية

 الذي يدعم الحقوق الفلسطينية.
وزير  فقد حذر  األردن،  موقفها هي  في  ما  إلى حد  واضحة  كانت  التي  الوحيدة  الدولة 

 الخارجية أيمن الصفدي "من مخاطر إجراءات إسرائيلية أحادية الجانب". 

:التيطرحتهاصفقةالقرنالقضاياأهم:ثانياا
من شهر يناير، من عام    28في    صفقة القرن المتمثلة بخطتها  طرحت اإلدارة األمريكية  

كشف الرئيس األميركّي دونالد ترامب، ورئيس الحكومة اإلسرائيلّية بنيامين نتنياهو،   حيث  ،2020
صفحة، وتناولت مختلف القضايا من    181عن الخطة الكاملة لـ"صفقة القرن"، التي امتدت على  
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الحدود، مروًرا بحق العودة، ووصواًل إلى شكل االقتصاد الفلسطيني، على شكل إمالءات للقيادة 
   ينّية.الفلسط

سنسردها هنا كما وردت    على الوثيقة األصلية والترجمات العربية لها،  المؤلفانوبعد اطالع  
مركز الدراسات  السالم من أجل االزدهار( والتي ترجمها    –صفقة القرن  ـ )بالصفحات المعنونة ب

 اآلتي: ك السياسات التنموية

:القدس:أوالا
تنص الصفقة على تجنب التقسيم المادي للمدينة، يوجد حالًيا حاجز أمني ال يتبع الحدود  

دار الفصل(، ويفصل بالفعل األحياء العربية )أي كفر عقب، والجزء الشرقي الخطة جالبلدية )تقصد  
من شعفاط( في القدس عن بقية األحياء في المدينة؛ يجب أن يظل هذا الحاجز المادي في مكانه  

 ينبغي أن يكون بمثابة حدود بين عاصمتي الطرفين.و 
، وينبغي أن تظل مدينة غير  "إسرائيل"ستبقى القدس عاصمة دولة  حسب ما ورد في الخارطة  و 

مقسمة، يجب أن تكون عاصمة دولة فلسطين ذات السيادة في جميع المناطق الواقعة شرق وشمال  
والج ذلك كفر عقب،  بما في  الحالي،  األمني  ويمكن  الجدار  وأبو ديس،  الشرقي من شعفاط  زء 
 تسميتها باسم القدس أو أي اسم تحدده دولة فلسطين. 

وتتيح هذه الرؤية للسكان العرب في "عاصمة إسرائيل"، القدس، االختيار واحد من ثالثة خيارات؛  
ة  يصبحوا مواطني دولة إسرائيل، أو يصبحوا مواطني دولة فلسطين، أو االحتفاظ بمكانتهم الدائم

 الحالية. 
، ينبغي االعتراف بالقدس )أو أي اسم آخر  "إسرائيل"ويجب االعتراف بالقدس دولًيا كعاصمة لدولة  

 تختاره دولة فلسطين( دولًيا كعاصمة لدولة فلسطين. 
وال يشجع أي من الطرفين أو يدعم الجهود التي تبذلها البلدان األخرى أو األشخاص إلنكار شرعية  

 و سيادته. عاصمة الطرف اآلخر أ 
دولة   لدى  المتحدة  الواليات  سفارة  السالم"   "إسرائيل"وستبقى  "اتفاقية  توقيع  وبعد  القدس،  في 

اإلسرائيلية الفلسطينية، ستتم إقامة سفارة للواليات المتحدة لدى دولة فلسطين في القدس في مكان  
 ستختاره الواليات المتحدة، باالتفاق مع دولة فلسطين. 

ودولة فلسطين في عواصمها وتشجع الدول األخرى    "إسرائيل"المتحدة بدولة  وستعترف الواليات  
الحاجة. حسب  والقدس،  القدس  إلى  سفاراتها  نقل  والتنموية،  -السياسية-الدراسات -)مركز  على 

2020) 
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:الم قدساتالدينّيةفيالق دس:ثانياا
القدس يجب أن تخضع لنفس أنظمة الحكم الموجودة اليوم،  جميع األماكن المقدسة في  

على وجه الخصوص، يجب أن يستمر الوضع القائم في "جبل الهيكل" بحسب الخطة )المسجد 
 األقصى( دون انقطاع. 

يجب أن تظل األماكن المقدسة في القدس مفتوحة، ومتاحة للمصلين المسالمين والسياح من جميع  
الخطة؛ ينبغي السماح لألشخاص من جميع األديان بالصالة في الحرم الشريف، الديانات، وفق  

بطريقة تحترم دينهم احتراًما تاًما، مع مراعاة أوقات صالة كل دين وعطالته، فضاًل عن العوامل 
 (2020والتنموية، -السياسية -الدراسات -)مركز الدينية األخرى.

:التواصلعبرالحواجز:ثالثاا
سهولة السفر داخل دولة فلسطين من خالل حلول البنية التحتية الحديثة، التي تتكون من 
الجسور والطرق واألنفاق. وستستفيد دولة فلسطين من وصلة نقل عالية السرعة، ستمكن الحركة  

 سيادية.ال "إسرائيل"الفعالة بين الضفة الغربية وقطاع غزة، عبر أو تحت أراضي دولة 
إلى أن تقوم دولة فلسطين بتطوير ميناء خاص بها، ستستفيد دولة فلسطين من الوصول الخاص 
إلى بعض المنشآت المحددة في مينائي حيفا وأسدود في إسرائيل، مع وجود وسيلة فعالة للتصدير،  

 واستيراد البضائع إلى دولة فلسطين وخارجها دون المساس بأمن إسرائيل.
قين للوصول لصالح دولة فلسطين وستخضعان لمتطلبات األمن اإلسرائيلية، هذه  سيتم بناء طري

األردنية   المملكة  مع  الحدودي  المعبر  إلى  األردن  غور  عبور  من  الفلسطينيين  ستمكن  الطرق 
الهاشمية، وبالتالي تسهيل سفر الفلسطينيين من وإلى المملكة األردنية الهاشمية وخارجها، وتخضع  

 في دولة فلسطين، وتسمح لألردنيين وغيرهم من المنطقة بدخول دولة فلسطين. لقواعد الهجرة 
سيتم إنشاء هيئة معابر تتألف من ثالثة إسرائيليين، وثالثة فلسطينيين وممثل عن الواليات المتحدة،  

 ستجتمع الهيئة كل ثالثة أشهر لمعالجة المخاوف المتعلقة بالمعابر. 
الحدودية بطريقة تجعل رؤية الدور األمني لدولة إسرائيل في حده األدنى،  سيتم تنفيذ نظام المعابر  

وفًقا لما يسمح به القانون، يجب على أفراد األمن في هذه المعابر ارتداء مالبس مدنية دون تحديد 
 (2020والتنموية،  -السياسية-الدراسات -)مركز الدولة.
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:الحدود:رابعاا
سيتم إعادة ضبط الحاجز األمني )جدار الفصل العنصري في الضفة الغربية( ليتناسب 

 مع الحدود الجديدة، سيتم بناء معابر حدودية جديدة وحديثة وفعالة.
للحدود    ت نشر  المقترح  والشكل  الحدود  توضح  اآلتية  المفاهيمية  الخريطة  ترامب  خطة 
 الفلسطينية. 

 
 1شكل رقم: 

 ( 2020،  48)عرب 
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الرئيس الفلسطيني في اجتماع األمناء العامون للفصائل  وهنا ال بد أن نشير إلى ما قاله  
ة المقترحة للدولة الفلسطينية وقال "هاتولي واحد  طعندما رفع الخار   2020الفلسطينية في سبتمبر 

 . ، فهذه الخطة ال يمكن القبول بها فلسطينيًا على األقلبقبل بهالخارطة"
فلسطين التاريخية قبل لمساحة  تطرحها خارطة الصفقة بالنسبة    يالت  حةالمساإن  وكذلك  

  م 1967ال  الخاص بأراضي  في قراره  مجلس األمن    هاقر للمساحة التي أبالنسبة    وأم  1948عام  
كيلومترًا مربعًا، عوضًا    6220أن مساحة فلسطين    الخارطة  ظهرت  حيث ال يمكن مقارنتها  فإنها  
كيلومترًا مربعًا(    5655: الضفة الغربية )مقسمة إلى ثالث مناطق  كيلومتر مربع.  27000عن  

 .كيلومترًا مربعًا( 22.145كيلومترًا مربعًا(، وأراضي االحتالل اإلسرائيلي )  365وقطاع غزة )
:األمنخامساا:

على المسؤولية    "إسرائيل"عند توقيع اتفاقية السالم اإلسرائيلية الفلسطينية، ستحافظ دولة  
در األمنية العليا على دولة فلسطين، مع التطلع إلى أن يكون الفلسطينيون مسؤولين عن أكبر ق

ممكن من أمنهم الداخلي، وفًقا ألحكام هذه الرؤية. ستكون دولة فلسطين منزوعة السالح بالكامل،  
 وستبقى كذلك.

  " اإلرهابية"سيكون لدولة فلسطين قوات أمنية قادرة على الحفاظ على األمن الداخلي، ومنع الهجمات  
 المملكة األردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية.و ، "إسرائيل"داخل دولة فلسطين وضد دولة 

ومكافحة  تتمثل مهمة قوات األمن في دولة فلسطين في الحفاظ على النظام العام وإنفاذ القانون  
 اإلرهاب، وأمن الحدود، وحماية المسؤولين الحكوميين والشخصيات األجنبية، واالستجابة للكوارث.

  "إسرائيل"إذا فشلت دولة فلسطين في تلبية جميع أو أي من معايير األمن في أي وقت، فإن دولة 
ة إسرائيل في كل  سيكون لها الحق في عكس العملية المذكورة أعاله؛ ستزداد البصمة األمنية لدول

أو أجزاء من دولة فلسطين نتيجة لتصميم دولة إسرائيل على احتياجاتها األمنية الموسعة والوقت  
 الالزم لمعالجتها.

تحتفظ دولة إسرائيل بمحطة واحدة على األقل لإلنذار المبكر في دولة فلسطين، والتي ستديرها  
سرائيلي دون انقطاع من وإلى أي محطة قوات األمن اإلسرائيلية، سيتم ضمان وصول األمن اإل 

 (2020والتنموية، -السياسية -الدراسات -)مركز لإلنذار المبكر.
 تها الصفقة لم تبقي للفلسطينيين أي سيادة أو أي سلطة على األرض.هذه الشروط والبنود التي طرح

:المستوطنات:سادساا
من وجود حدود آمنة ومعترف بها، لن تضطر إلى اقتالع أي   "إسرائيل"ستستفيد دولة  

 مستوطنة، وستدمج الغالبية العظمى من المستوطنات اإلسرائيلية في األراضي اإلسرائيلية المتجاورة. 
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  وستصبح الجيوب اإلسرائيلية الواقعة داخل األراضي الفلسطينية المتجاورة جزًءا من دولة إسرائيل 
 وسيتم ربطها من خالل نظام نقل فعال.

القومي   لألمن  حاسم  وهو  الغربية،  الضفة  مساحة  ثلث  تقريبا  ومساحتها  األردن  غور  سيكون 
  (2020والتنموية،  -السياسية-الدراسات -)مركز إلسرائيل، تحت السيادة اإلسرائيلية.

:الفلسطينّيةفيالضفةالغربّيةالجيوب:سابعاا
الغربية سيتم دمجهم في األراضي اإلسرائيلية  97حوالي   الضفة  المستوطنين في  ٪ من 

 ٪ من الفلسطينيين في الضفة الغربية في أراض فلسطينية متجاورة.97المتجاورة، وسيتم دمج حوالي  
األراضي اإلسرائيلية المتجاورة لكنهم  ويصبح السكان الفلسطينيون الموجودون في جيوب تبقى داخل  

جزء من دولة فلسطين، مواطنين في دولة فلسطين ويكون لهم الخيار في البقاء في مكانهم إال إذا 
الجيوب   هذه  فلسطين، وستخضع  بدولة  تربطهم  لديهم طرق وصول  ذلك، ستكون  اختاروا غير 

 وطرق الوصول للمسؤولية األمنية اإلسرائيلية. 
للمستو  الفلسطينية  سيكون  األراضي  داخل  تبقى  التي  الجيوب  في  الموجودين  اإلسرائيليين  طنين 

المتجاورة لكنهم جزء من دولة إسرائيل، خيار البقاء في مكانهم إال إذا اختاروا غير ذلك، والحفاظ 
على جنسيتهم اإلسرائيلية القائمة، ستكون لديهم طرق وصول تربطهم بدولة إسرائيل؛ وسيكونون  

لإلدارة المدنية اإلسرائيلية، لن يتم التمييز ضدهم وستكون لديهم حماية أمنية مناسبة،  خاضعين  
اإلسرائيلية. األمنية  للمسؤولية  إليها  الوصول  وطرق  الجيوب  هذه  - الدراسات -)مركز   ستخضع 

 ( 2020والتنموية، -السياسية 
:الالجئون:ثامناا

أو استيعاب أي الجئ فلسطيني في دولة إسرائيل،   لن يكون هناك أي حق في العودة 
دائم؛  إقامة  مكان  عن  يبحثون  الذين  الفلسطينيين  لالجئين  خيارات  ثالثة  الخطة  هذه  تتضمن 
االستيعاب في دولة فلسطين مع خضوع هذا الخيار لقيود إسرائيلّية، أو االندماج في البلدان المضيفة  

  10الجئ سنوًيا على مدى    5000اجدون بها بما يخضع لموافقة الدول ذاتها، أو قبول  التي يتو 
( في دول مجلس التعاون اإلسالمي التي توافق على المشاركة في الجئ  50000سنوات )بواقع  

 إعادة توطين الالجئين الفلسطينيين. 
  من   الالجئ الفلسطيني سوف ينتهيعند توقيع اتفاقية السالم اإلسرائيلية الفلسطينية، فإن وضع  

وتحويل  "أونروا"،  األممية،  الفلسطينيين  الالجئين  وتشغيل  غوث  وكالة  إنهاء  وسيتم  الوجود، 
 مسؤولياتها إلى الحكومات المعنية. 

جزء من خطة ترامب االقتصادية، سوف تستهدف استبدال مخيمات الالجئين في دولة فلسطين  
سطين، وبالتالي، فإن اتفاق السالم اإلسرائيلي الفلسطيني، سيؤدي بتجمعات سكنية جديدة في دولة فل
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- السياسية-الدراسات -)مركز  إلى تفكيك جميع مخيمات الالجئين الفلسطينيين وبناء مساكن دائمة.
 ( 2020والتنموية، 

:غّزة:تاسعاا
، وتجريد "إسرائيل"لن تحدث تحسينات كبيرة للناس في غزة، حتى يتم وقف إطالق النار مع  

التزاماتها بحسب االتفاق فقط في حال، سيطرة السلطة    "إسرائيل"غزة بالكامل من السالح، ستنفذ  
سالح  الفلسطينية أو أي هيئة وطنية أو دولية أخرى مقبولة لدى دولة إسرائيل بالكامل، وإذا تم نزع  

 حماس، والجهاد اإلسالمي، والمنظمات اإلرهابية في غزة.
تتوقع الواليات المتحدة أال تضم حكومة دولة فلسطين، أًيا من أعضاء حماس أو الجهاد اإلسالمي،  
ما لم يكن كل ما سبق قد حدث. يجب أن يكون المجتمع الدولي مستعًدا لتقديم تعويض في شكل  

يد قطاع غزة من السالح بشكل كامل وقابل للتحقق، وبعد مرور استثمارات كبيرة، من أجل تجر 
خمس سنوات على توقيع اتفاقية السالم اإلسرائيلية الفلسطينية وفي حال الرضا الكامل عن تطبيق  
البنود المتعلقة بغزة، يكون لدولة فلسطين الحق، رهنا بما يرضي المتطلبات األمنية والبيئية لدولة 

م إنشاء  في  الصغيرة.إسرائيل،  للطائرات  ومطار  والتنموية،  -السياسية-الدراسات -)مركز  يناء 
2020) 

:األسرى:عاشراا
ينص اتفاق السالم اإلسرائيلي الفلسطيني على إطالق سراح األسرى والمعتقلين اإلداريين  

السجون اإلسرائيلية،   المحتجزين في  أو الفلسطينيين  بالقتل،  الشروع  أو  بالقتل  المدانين  باستثناء 
إسرائيل(. في  )الفلسطينيون  اإلسرائيليين  المواطنون  أو  القتل،  الرتكاب  التآمر  بتهمة   المدانين 

 ( 2020والتنموية، - السياسية-الدراسات -)مركز
:المياهالحاديعشر:
تعتبر حيوية ألمن إسرائيل    "إسرائيل"ستحتفظ دولة   التي  المياه اإلقليمية،  بالسيادة على 

 (2020والتنموية،  -السياسية-الدراسات -)مركز والتي توفر االستقرار في المنطقة.
:منطقةالمثلثالثانيعشر:

ومد  )بلدات  من  المثلث  مجتمعات  باقة  تتألف  قرع، عرعرة،  كفر  الفحم،  الغربيةن(  أم   ،
هذه المجتمعات، التي تعرف إلى حد كبير   قلنسوة، الطيبة، كفر قاسم، الطيرة، كفر برا، جلجولية.

بأنها فلسطينية، تم تحديدها أصاًل لتقع تحت السيطرة األردنية خالل مفاوضات خط الهدنة لعام  
 يفها منذ ذلك الحين. ، لكن إسرائيل احتفظت بها في النهاية ألسباب عسكرية، تم تخف1949

تفكر الرؤية في إمكانية إعادة رسم حدود إسرائيل، وفًقا التفاق الطرفين، بحيث تصبح مجتمعات  
 المثلث جزًءا من دولة فلسطين.
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وفي هذا االتفاق، تخضع الحقوق المدنية لسكان مجتمعات المثلث للقوانين المعمول بها واألحكام  
 ( 2020والتنموية، - السياسية-الدراسات -)مركز القضائية للسلطات المعنية.

الثالثعشر:االقتصاد:
وهو   لالقتصاد  منها  كبير  الخطة جزء  الثانيخصصت  جاء  الجزء  والذي  الخطة،   من 

( 127( أقسام وملحق اقتصادي، وبما مجموعه )3ويتكون من )   بعنوان "إطار العمل االقتصادي".
الواضح من خالل التقسيم واألحجام، ان الجانب االقتصادي يستحوذ على االهتمام  من    صفحة.
 . في الخطة األكبر

لسالم  ا  وكخطوة استباقية في هذا الجانب دعت البحرين إلى مؤتمرها االقتصادي الشهير
وُيعرف رسمًيا   االزدهاراالقتصادي  أجل من السالم عمل ورشة البحرينية    باسِم العاصمة  في 

المتحدة األمريكية بهدف    والواليات بدعوٍة من مملكة البحرين    2019يونيو    26و   25المنامة يومي  
تشارك األفكار ومناقشة اإلستراتيجيات، وتوفير الدعم لالستثمارات االقتصادية المحتملة والمبادرات  

كل من السعودية واإلمارات ومصر   تشارك في المؤتمرو التي يمكن التوصل لها باتفاقية سالم.  
والبحرين واألردن والمغرب، والواليات المتحدة واالتحاد األوربي إضافة إلى مؤسسات مالية دولية، 
ومنها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وكذلك كبار الشركات ورجال األعمال بالمنطقة والعالم.  

بعض الدول األخرى جزًءا مما ُيعرف بصفقة    اُعتبر المؤتمر من الجانب الفلسطيني ومن جانب 
 القرن.

قد أوجزنا ما ورد في الخطة األمريكية المسماة بصفقة القرن أو السالم    هنا يمكن أن نكون 
لحقوق   وهضمها  اإلسرائيلي  للجانب  بتحيزها  للشك  مجااًل  تدع  ال  والتي  االزدهار،  أجل  من 

 . الفلسطينيين
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الثالثالفصل

مؤشراتأزمةصفقةالقرناألزماتالدوليةو
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مؤشراتأزمةصفقةالقرناألزماتالدوليةو

:تمهيد
من    يتناول الفصل  و   الكتاب هذا  معها  التعامل  واستراتيجيات  الدولية  مؤشرات األزمات 

حتى  .  ومؤشرات أزمة صفقة القرن أثناء المراحل اإلعالن عنها  منهااألزمات الدولية أو السياسية  
 . األزمات المترتبة على صفقة القرن تتضح لنا الرؤية حول مدى حجم 

مالحظة دقيقة ودائمة للسياسة الدولية التي تتطلب  إدارة األزمات المعاصرة    ولنتعرف على
القوى لمواجهة  رسم  و   . واالجتماعية  االقتصادية وللسياسات   الخطط وحشد  السيناريوهات ووضع 

 األزمة والتصدي لها.
 والذي يعد التشخيص السليم لألزمات    ولنتعرف على مؤشرات األزمات والتي ستمكن من

مفتاح التعامل معها، وبدون هذا التشخيص السليم يصبح التعامل مع األزمات ارتجااًل، وأساس  
فاألزمة تعد بمثابة مرض فجائي المعرفة، الخبرة والممارسة.    التشخيص السليم هو وفرة المعلومات،

(  شفاء المريض   -  معالجة حاسمة  -  معالجة سريعة)  أصاب إنسانًا معينًا ويهدد حياته ويحتاج إلى:
ولن نستطيع تحقيق أي من هذه األهداف دون تشخيص حالة المريض، ليس فقط لمعرفة ما هو  

رفة مدى قدرة المريض على تحمل العالج المقترح، والبدائل المرض الذي أصابه، ولكن أيضًا لمع
المناسبة للتعامل مع الحالة المرضية على أقصى درجة من السرعة، والدقة، والكفاءة وهي أمور  

 كلها تمارس تحت ضغط األزمة الرهيب. 
سمات األزمة الدولية عدم قدرة أطرافها على التحكم في مسارها، وغموض أهداف فمن أهم  

القوة   استعمالأطرافها. فضاًل عن جو التوتر الذي يسود وسط التهديدات المتبادلة، والميل إلى  
 المسلحة. 

 على النحو اآلتي:  الكتاب كل هذا سنتطرق إليه بالتفصيل في هذا الفصل من 
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المبحثاألول

ماتالدوليةاألز
مفهوم األزمة الدولية وسماتها ومراحلها التي تتسم بالديناميكية    المؤلفانفي هذا المبحث سيتناول  

 ومبادئ إدارتها والمؤشرات الدالة على وجودها، على النحو اآلتي: 

األزماتالدولية:مفهوم
األزمات الدولية ال يمكن حصرها بتعريف واحد شامل جامع مانع، وهذا يرجع إلى تعقيد  

واالعتبارات، ومع ذلك فإننا سنجتهد لتعريفها للوصول للمفهوم   البيئة الدولية واختالف التوازنات 
 األقرب للواقع. 

ي نورث    شيرحيث  الدولية  Robert North)روبرب  األزمة  أن  إلى  عبارة عن    بأنها( 
بين   الفعالية  تغييرات في مستوى  انشقاق تحدث  الفعل، أي هي عملية  للفعل ورد  تصعيد حاد 
التهديد واإلكراه. ويشير نورث إلى أن األزمات غالًبا ما تسبق   الدول، وتؤدي إلى إذكاء درجة 

أنه تهدأ، على  أو  أو تجّمد  إذ تسّوى سلمًيا  الحروب  إلى  تؤدي كلها  يمكن    الحروب، ولكن ال 
  (North  ،1962) .دراستها على اعتبارها إشتراك دولتين أو أكثر في المواجهة نفسها

 A study in  –األزمة    اتفاقيات ( فإنها تعّرفها في كتابها "Coral Bill  – أما )كورال بل  
Diplomatic Management, the Conventions of Crisis  ارتفاع الصراعات إلى  " بأنها

 ( Bill ،1971) مستوى يهدد بتغيير طبيعة العالقات الدولية بين الدول.
بأنها "موقف تطالب فيه دولة ما بتغيير الوضع القائم، وهو األمر الذي تقاومه   وعرفت 

 (2013)السعدنى،  اندالع الحرب. احتمالدول أخرى، ما يخلق درجة عالية من 
"موقف مفاجئ تتجه فيه نا يمكن أن نقول أنها  فإن  لتعريف األزمات الدولية السابقوفقًا  

العالقات بين طرفين أو أكثر نحو المواجهة بشكل تصعيدي نتيجة لتعارض قائم بينها في المصالح  
واألهداف، أو نتيجة إلقدام أحد األطراف على القيام بتحدي عمل يعّده الطرف اآلخر المدافع،  

المصا تلك  للحفاظ على  تحرًكا مضاًدا وسريًعا  يستلزم  ما  الحيوية،  وقيمه  لمصالحه  لح،  تهديًدا 
مستخدًما في ذلك مختلف وسائل الضغط وبمستوياتها المختلفة، سواء أكانت سياسية أو اقتصادية  

 ( 2006)حّماد،  أو حتى عسكرية.
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األزمةالدولية:سمات
لهذا  تتسم األزمات الدولية بخصائص تميزها عن غيرها وهي مستنبطة من التعاريف المقدمة لها، 
 نجدها تختلف من اتجاه إلى أخر وعمومًا يمكن إجمال أهم خصائص األزمة الدولية فيما يلي: 

 أنها نقطة تحول جوهري في تطور األحداث الجارية. -1

 موقف يتطلب عماًل عاجاًل، يستدعي التدخل الفوري لمنع تدهور األمور.  -2

 في وجوده.موقف يهدد أولويات النظام القائم، أو يهدد النظام  -3

 من المتوقع أن تقود إلى نتائج مهمة ذات آثار محورية على أطرافها.  -4

 وجود أحداث محورية تفرز مجموعة نتائج جديدة تمامًا. -5

 تشكل موقفًا عصيبًا يتزايد فيه الغموض بشأن طبيعة الموقف المطروح والبدائل المتاحة.   -6

 تائجها.عدم القدرة على التحكم في األحداث أو في ن  -7

 اإلحساس باألهمية القصوى لما يجري مما يشكل ضغطًا على األطراف المسئولين عن إدارتها.  -8

قلة المعلومات الصحيحة المتاحة )وبالذات في الدول المتخلفة حيث ال توجد برامج محاكاة    -9
 ر لألزمات. األزمات: منع األزمة والتحذير من وقوعها وإدارة األزمات(، أو برامج اإلنذار المبك

 الضغوط المفروضة بسبب ضيق الوقت. -10

 ( 2007)بكر، ارتفاع حدة التوتر بين أطراف األزمة.  -11

 كما تتسم األزمات الدولية بالديناميكية والنمو التدريجي، حيث تمر بمراحل في تطورها:

المرحلةاألولى)ميالداألزمة(: -1
المرحلة يبدأ صانع القرار يحس بخطر ما يلوح في األفق، والبد عليه التعامل معه  في هذه  

 ودرئه قبل تفاقمه وانتقاله للمرحلة التالية. 
المرحلةالثانية)نمواألزمةواتساعها(: -2
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هنا تبدأ األزمة في النمو واالتساع مستمدة قوتها من محفزات داخلية وخارجية نتيجة عدم  
 السيطرة عليها في المرحلة األولى. قدرة صانع القرار 

المرحلةالثالثة)نضجاألزمة(: -3
تعد هذه المرحلة األخطر من عمر األزمة فيها تصل األزمة إلى أقصى قوتها وعمقها، 
مما يصعب السيطرة عليها وفي كثير من األحيان تقف األزمات عند هذه المرحلة ألسباب  

 داخلية أو إقليمية أو دولية. 
المرحلةالرابعة)انحساراألزمة(: -4

تأتي هذه المرحلة نتيجة لقدرة صانع القرار على احتوائها وفق خطط مدروسة أي بداية 
 لالنفراج. 

المرحلةالخامسة)حلاألزمة(: -5
وانتهاء األزمات الدولية غالبًا يكون بإحدى الطريقتين    األزمة نهائيًا.  تنتهيفي هذه المرحلة  

سلمية   بطرق  التفاوض إما  طريق  عن  صفرية  غير  حلول  إلى  الطرفان  فيها  يتوصل 
والمساومة، وإما بطرق عنفيه تؤدي إلى اللجوء للحرب واستخدام القوة العسكرية في حالة 

 ( 2005)الخزرجي،  تعنت الطرفين واختيارهم الحلول الصفرية.

الدولية:األزماتإدارةمبادئ
اخذ  أنه    المؤلفانيرى   األزمات يجب  إدارة  وتطبيق    الدولية  مبادئ  اختيار  عند  االعتبار  في 

 وسنأتي علينا بالتفصيل كاآلتي: االستراتيجية المناسبة للتعامل مع إدارة األزمات الدولية، 
تحديداألهداف:-1

بأنه    وبكل األحوال،  يإن إدارة األزمة بنجاح يعني أن كل جانب متورط بها عليه أن يع 
 ليس بمستطاعه الوصول إلى أقصى أهدافه السياسية. 

التطبيقالتدريجي:-2
إذا سّلمنا بمقولة "الدفاع عن مصلحة الدولة" موضوع غير قابل للنقاش أو التفاوض حوله، 

 استعمالمن تلك المقولة من حق الطرف المتورط في األزمة اللجوء وربما حتميًا إلى    انطالقاً يصبح  
ولكن على العكس من ذلك، يجب عدم إغالق الباب كاماًل، ويجب   تدريجيًا وتصاعديًا. القوة ولو  

 ( 2006)حّماد،  اإلمساك بكل فرصة وبارقة أمل من أجل شراء الوقت.
عدماإلصرارعلىالمطالبالتعجيزية:-3
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تستعمل إعطاء الخصم/الشريك طريق إن عدم اإلصرار على المطالب التعجيزية ممكن أن  
األزمة. وبالتالي الظهور بمظهر كسب نصر جزئي على الصعيدين    – مقبول للخروج من الورطة  

فالحل العقالني ممكن أن يمّهد الطريق لعالقة ايجابية وبناءة بين الطرفين، بينما   المحلي والدولي.
 (Herman ،1969) العكس سيؤدي إلى تدهور مميت للطرفين.

:عنطريقالوسطاءمعالخصماالتصاالتالحفاظواإلبقاءعلى-4
السلوك التفاوضي الحالي متناقض مع الماضي بحيث أن يعد  أثناء األزمات المعاصرة  

صّناع القرار هم على اتصال خالل األزمة، وإذا ما حصل توقف فهو يستثمر لتحسين المواقع 
فاإلشارات المتبادلة    العسكرية أو للتقدم التدريجي للقوات المسلحة بغية استثمارها في المفاوضات.

ُيسبب   أن  ممكن  الصحيح  غير  فالتفسير  الشفوية،  بالوسائل  فقط  محصورة  ليست  األزمة  أثناء 
ما.  أو عرض  كتهديد  حقيقتها  غير  تفهم على  أن  ممكن  متعددة  استنتاجات  أن  كما    المشاكل، 

 ( 2006)حّماد، 
:والتأييدالبحثعنالدعم-5

القوة العسكرية، فعليه البحث عن   وخاصة إذا ما لجأ الطرف المتورط في أزمة ما إلى 
كما أن الحاجة تفرض   الدعم العريض والتفويض لخططه من الدول األخرى كل ما كان ذلك ممكنًا.

باألعمال    لالشتراكأيضًا الحصول على الدعم المعنوي واألخالقي وليس فقط التفتيش عن األحالف  
 ( Herman  ،1969) العسكرية.

:السابقةمناألزماتواالستفادةاالعتبار-6
في   تؤثر  التي  األزمات  أثناء  تتخذ  التي  والقرارات  والحرب  األزمات  بين  الصلة  من  الرغم  على 

وتعد دراسة األزمات السابقة وسيلة نافعة  ،  نشوب الحرب، فإن ليس كل أزمة ُتسبب الحرب   احتمال
التي ندير بها مثل  لمعالجة األزمات المستقبلية. وينبغي علينا دراسة األزمات السابقة لنتعلم الكيفية  

 ( Herman ،1969) .هذه المواقف بفاعلية ولنتفادى الحرب 
كوجهمنأوجهإدارةاألزمات:–سيكولوجيةالتفاوض-7

هنا نذكر بأن التكوين السيكولوجي ألطراف التفاوض من المواضيع التي اهتم بها علماء السلوك، 
التكوين من أهمية كبرى في سير عمليات التفاوض بمختلف أنواعه وأساليبه، كما أن الفهم لما لهذا  

الحقيقي لطبيعة التكوين السيكولوجي للمفاوضين تتيح للمفاوض موقفًا أفضل برسم الهدف والخطط 
 والتوازن بين اإلستراتيجية والتكتيك.

مجموعة من األسس والنوايا الطيبة، ولكنها  فالخطة أو اإلستراتيجية في حد ذاتها ال تعدو أن تكون   
بدون العمل اإلنساني الكفوء والجاد ال تساوي شيئًا. من هنا أصبح الجانب اإلنساني في التخطيط  
عنصرًا أساسيًا في عملية التفاوض، وأصبحت قدرة المفاوض على تفهم إمكانيات من يفاوضهم  

 ( 2006)حّماد،  ودوافعهم شرطًا أساسيًا لنجاح عمليات التفاوض.
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:علىاألزمةالدوليةالتأثيرالمتغيراتذات

االنفراديةفياتخاذالقرارفياألزمةالدولية:-1

اعتبرت الواليات المتحدة وحلفاؤها ألول مرة منذ حرب الخليج الثانية أن الشرعية الدولية 
ما مثل نقلة نوعية في العالقات الدولية وفي التنظيم الدولي  لم تعد تسعفها في إدارة األزمة، وهو  

عمومًا، وكانت دراسات كثيرة عن األزمة الدولية قد تنبأت بمثل هذه االنفرادية في اتخاذ القرار 
الدولي، لتنفيذ السالم األمريكي على العالم من خالل وسائل االستعمار القديم كروما وبريطانيا،  

في عدد من االتجاهات بهدف السيطرة على العالم في فترة ما بعد الحرب  وذلك من خالل السير  
 ( 2007)بكر،  إلى رؤية موضوعية لألمور. رالباردة، في ظل االفتقا

استمرارأحاديةالقطبية:-2

الدولي، أي   النظام  المسيطرة على  الدولة  تأثير  بالقطبية هو  المقصود  العالقات المعنى 
االرتباطية القائمة بين عدد القوى الكبرى والعظمى في مركز صنع القرار في النظام الدولي عند 

 ( 1996)عبدالحليم،  انفجار األزمة وإدارتها.

:صعودالسالماألمريكي-3

الدولية، كما حدث في السالم  وهو ما يعكس الرؤية األمريكية لسالم العالم وبالتالي لألزمة  
الروماني والسالم البريطاني من قبل، فالعديد من األزمات التي نشبت في أعقاب الحرب الباردة  
تمت بتخطيط أمريكي سواء في البداية أم في النهاية أم في إدارة األزمة، وكلها تمت وفق المفهوم  

تحدة كطرف ثالث في أزمات العالم يستهدف  األمريكي لسالم العالم، ومن هنا كان تدخل الواليات الم
 ( 2007)بكر،  أساسًا إنجاز المصالح األمريكية.

وسواء أكانت الواليات المتحدة تستخدم اإلدارة باألزمات أم إدارة األزمة الدولية، فاألرجح  
أنها ستظل لسنوات قادمة تطبع األزمات الدولية بطابعها القومي )ما هو في صالح الواليات المتحدة 

م. وسوف البد أن يكون في صالح العالم بالضرورة(. وبمعنى أصح نشر السالم األمريكي على العال
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ينعكس ذلك بالضرورة على دراسة األزمات الدولية مستقباًل، وبالذات في المدرسة األمريكية لدراسة  
 األزمة.

:التحويل-4

يعني التحويل تأجيل أو نقل وضع األزمة إلى منطقة أخرى أو مجال آخر أو زمان آخر. 
المحلية تتجه لتحويل صراعاتها ألزمات ُويقصد به أنه لعجز بعض الدول عن إنهاء أو حل مشاكلها  

خارجية قد تتسبب في أزمة دولية قد تقود إلى حرب كحرب الخليج الثانية على الجانب العراقي  
 ( 1996)عبدالحليم،   أو النموذج اليوغسالفي خالل التسعينيات. 1990عام  

لتغطية مشاكل   للخارج  فترة  إن االنكفاء  السياسة منذ  الداخل هو مبدأ معروف في علم 
طويلة، ولكن الجديد هو استخدامه خالل العقد الماضي بطريقة مكثفة. والنتيجة غير المتوقعة أن  
يزداد عدد األزمات الدولية لألطراف محل الدراسة بسبب حالة االستضعاف الهيكلي في النظام  

تقرار النسبي فيه. ومن هنا تتعرض هذه الدول ألن تكون  الدولي وحالة السيولة التي تتجه إلى االس
نفس   المتحدة  الواليات  للعبة الصراع بين األمم نحو نظام دولي ما. وتنطبق على  حقل تجارب 
القاعدة “االنكفاء للخارج”. وبما أنها هي العنصر األقوى والمسيطر في النظام الدولي، فيمكنها  

اسب محلية للرئيس في االنتخابات أو لحل مشاكله الداخلية  التالعب بمصير هذه البلدان لقاء مك
 التي يتعرض لها.

:ازديادحدةالعنف-5

به من  بأس  المسألة جانبًا ال  هذه  وقد شغلت  األزمة.  لحدة  الرئيس  المحدد  العنف هو 
أدبيات األزمة الدولية. ويمكن القول إن حدة العنف قد زادت بصورة ملحوظة في األزمات الدولية  

 منذ حرب الخليج الثانية مع قلة عدد األزمات التي تحولت إلى حروب.  

والموقع  السائد،  القطبية  نظام  بينها  من  أبعاد،  عدة  الدولية حسب  األزمة  إدارة  تختلف 
الجغرافي ونوع النظام السياسي ونوع الصراع )ممتد أو غير ممتد(، ولكن أهم هذه األبعاد على  

 ( 2007)بكر، خدم وكثافته عند تصعيد األزمة إلى حرب. اإلطالق هو حدة العنف المست

ازدياددورالطرفالثالث:-6
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دور الطرف الثالث من األدوار المعروفة في إدارة األزمة. وثمة عالقة طردية طوال عقد  
والتدخل   األزمات  بين سرعة حل  العشرين  القرن  من  للحل. التسعينيات  ثالث  األمريكي كطرف 

ويمكن التمييز هنا في إدارة الصراعات واألزمات بين عدة مستويات مختلفة، أولها عمليات الحل 
والتسوية والتأجيل والتجنب واإلنهاء، وثانيها تدخل الطرف الثالث، الذي يأخذ أشكااًل متعددة، منها  

التحكي الوساطة،  المساومة،  التفاوض،  بالقوة،  الخ،  اإلكراه  العمل..  ورش  الحميدة،  المساعي  م، 
وثالثها وسائل الحل مثل القوات متعددة الجنسيات أو قوات طرف ثالث، أو لقاءات المتخصصين  

 ( 2007)بكر،  في ورش عمل مشتركة، وإجراءات بناء الثقة، ولقاءات القمة ..الخ.

الثالث في أي صراع أو أزمة له مصلحة في الحل عن طريق  وعادة ما يكون الطرف 
توفير الموارد المالية أو البشرية، كما أنه عادة ما يكون مقبواًل من الطرفين وموثوق به، ومن ثم له  

 القدرة على التأثير نحو الحل. 

الواقع:تخطيالشرعيةالدوليةوالتحولإلىفرضسياساتاألمر-7

الدولية،  العالقات  تاريخ  في  جوهرية  تحول  نقطة  العراق  على  األمريكية  الحرب  تشكل 
وبالذات في الشق المتعلق بالتنظيم الدولي، فقد درج النموذج األمريكي على االرتكاز على األمم  
االتحاد  سقوط  بعد  وذلك  إذنها،  دون  األخرى  للدول  الداخلية  الشئون  في  التدخل  في  المتحدة 
الشرعية   أخذ قرار من  أم  الميثاق،  بتبني قضية عادلة من قضايا  يتعلق  فيما  السوفييتي، سواء 
الدولية، غالبًا من مجلس األمن، ثم بتفويض منها أيضًا تتكون قوات متعددة الجنسية تحت علم  

رغم  األمم المتحدة وبقيادة أمريكية. تخطت الواليات المتحدة هذه المرة هذا السقف، وذلك على ال
 ( 1996)عبدالحليم،  من محاولة إضفاء شرعية الحقة على الغزو.

وال شك أن ذلك كله سوف يكون تحديًا ثقياًل، ليس فقط لتحوالت النظام الدولي بل لبحوث 
طبقت خالل  السالم الدولية، التي أصبح عليها تغيير العديد من النظريات والنماذج والمناهج التي 

 عقد التسعينيات من القرن العشرين. 
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الدولية:األزماتمؤشرات

بعض  وجود  ينفي  ال  هذا  أن  إال  األزمة  أحد خصائص  هي  المفاجأة  كون  من  بالرغم 
المؤشرات التي تحفزها والدالالت التي تتنبأ بقرب حدوثها، كتعارض األهداف والمصالح بين الدول،  

في الشؤون الداخلية للدول، الصراعات الطائفية، وقد تنشأ نتيجة  النزاعات حول الحدود، التدخل  
 لعوامل نفسية تتعلق بسوء الفهم وسوء اإلدراك وسوء التقدير والتقييم من قبل صانع القرار.

األزمأنه    أيضاً   المؤلفانويرى   استنباط مؤشرات  الدوليةيمكن  بحيث   هاتعريفاتمن    ات 
 : ةاآلتينستدل على األزمات الدولية من خالل المؤشرات 

 . عسكري القتصادي أو االسياسي أو  الالضغط شعور ب .1
   .تغيير الوضع القائمتؤدي إلى  ممارسات  .2
 . تؤدي إلى تأجيج الصراعممارسات  .3
 . الوجوديةقيم الو  حمصاللتهديًدا لسبب تممارسات  .4

 

  



59
 

الثانيالمبحث

القرنصفقةأزمةمؤشرات
مؤشرات األزمات الدولية التي توصل إليها في   افي هذا المبحث أن يسقط  المؤلفانحاول  

المبحث السابق على مراحل صفقة القرن الثالثة المرتبطة في اإلعالن عنها )قبل وأثناء وبعد(  
 على النحو اآلتي: 

:مؤشراتقبلاإلعالنعنالصفقةأوالا:
"موقف تطالب بأنها    عليالسعدنيتعريفًا لـ    الدولية  سبق وأن ذكرنا في تعريفات األزمة

جة عالية من  فيه دولة ما بتغيير الوضع القائم، وهو األمر الذي تقاومه دول أخرى، ما يخلق در 
ال    نيقتضي التنويه أن طبيعة الصراع بين الفلسطينيين واإلسرائيليي   وهنا،  "احتمال اندالع الحرب 

بة العتاد، أما الحالة يرتقي إلى درجة الحرب، فالحروب تكون بين الدول متكافئة القوى أو متقار 
الفلسطينية اإلسرائيلية ال يوجد مقارنة بين القوى من حيث العتاد واإلمكانات، فهي إن صح التعبير  

يصل ربما  ،  لشعب احتلت ارضه وطرد منها بالقوة العسكرية  تكون صراع بين دولة ومقاومة شعبية 
إلى   او  األمر  والتصعيد   مناوشات صراع مزمن  الجزئي  التصعيد  و  الحذر  الهدوء  بين  متذبذبة 

 . هذا التنويه لتكون العالقة واضحة والمسميات واضحة أيضًا.الكبير
 وقد سبق ايضًا استنباط مؤشرات األزمة، من التعاريف السابقة. 

 وسوف نسقط هذه المؤشرات على الوضع القائم قبل اإلعالن عن صفقة القرن كاآلتي:
 :عسكريالقتصاديأواالسياسيأوالالضغطشعورب .1

اجتمعت في أزمتها هذه الضغوط الثالثة السياسية واالقتصادية والعسكرية وحتى مورست  
 أيضًا ضغوطًا اجتماعية. 

  2018مارس    17بتاريخ    9126في عددها    التي أفادت   صحيفة القدس  هنا سنشير إلى
بأن دولتين عربيتين تحفظت على اسميهما تمارسان ضغوطا كبيرة على الرئيس الفلسطيني محمود 
عباس والملك األردني عبد هللا الثاني من أجل إقناعهما باالنخراط في صفقة القرن، التي سيطرحها  

 الرئيس األميركي دونالد ترمب لحل إقليمي بين العرب وإسرائيل. 
ة التي تصدر في القدس المحتلة، فإن الدولتين تحاوالن ثني عباس وعبد وحسب الصحيفة الفلسطيني 

هللا الثاني عن رفضهما للخطة األميركية التي يرى فيها الفلسطينيون تصفية لقضيتهم بينما يعتبرها  
 األردن مجحفة بحقه.
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يني  وتشير التفاصيل إلى أن تحركات حثيثة تقوم بها عاصمة إحدى الدولتين لتحقيق قبول فلسط
 وأردني للخطة المرفوضة كونها تأتي بالكامل لصالح إسرائيل. 

وحسب المصادر التي استندت إليها الصحيفة، فإن صهر الرئيس األميركي جاريد كوشنر المكلف 
بهذا الملف قد أجرى مؤخرا زيارة سرية إلى عاصمة عربية بحث خاللها موقفي الرئيس الفلسطيني  

 ضغط عليهما.والملك األردني وطلب منها ال
وقد باشرت هذه العاصمة العربية ضغوطات على األردن لالنخراط بالصفقة في مقابل ربط موافقته 

 على الصفقة بمشروع كبير يجري الحديث عنه. 
بشكل رسمي فإن العديد من تفاصيلها تسربت خالل   في ذلك الوقت رغم أن صفقة القرن لم تعلن  

ة وغربية، وعلى لسان أكثر من مسؤول من هذا الطرف الشهور الماضية عبر وسائل إعالم عربي
 أو ذاك.

هذه الخطة ستكون شاملة وتتجاوز األطر التي وضعتها اإلدارات األميركية السابقة، وتتناول كل  
القضايا الكبرى، من ضمنها القدس والحدود والالجئون، وتكون مدعومة بأموال من السعودية ودول 

 ( 2018)القدس،  ين.خليجية أخرى لصالح الفلسطيني
ويمكن تلخيص هذه الضغوط األمريكية على الفلسطينيين وعلى بعض الدول العربية على النحو  

 اآلتي: 
 استثمارات ومشاريع تصل إلى مليارات الدوالرات مقابل القبول بالصفقة.   :ضغوطاقتصادية .1
التهديد بوقف الدعم المقدم في حال عدم القبول بالصفقة في المقابل اغراءات    :ضغوطمالية .2

 مالية ضخمة في حال القبول.
رسائل تهديد مبطنة عن طريق بعض الدول العربية من قبل صهر الرئيس    :ضغوطمعنوية .3

 يكي كوشنر. األمر 
اغالق مكتب منظمة التحرير في الواليات المتحدة االمريكية ونقل السفارة    :ضغوطسياسية .4

األمريكية إلى القدس، وضغوط من قبل بعض الدول العربية على الرئيس الفلسطيني لقبول 
 الصفقة. 

ا حيث أوقفت الواليات المتحدة األمريكية دعمه  المنظماتالمحليةوالدولية:علىضغوط .5
، وكذلك بعض المنظمات والهيئات  االونروا  –  نلوكالة الغوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيي 

 العاملة في هذا المجال وتشديد اإلجراءات عليهم. 
الضغوط هذه  الضغوط  كل  من  والسياسية    وغيرها  والمعنوية  والمادية  األمريكية  االقتصادية 

 دليل واضح على أزمة صفقة القرن.  والصهيونية والعربية واإلقليمية الواضحة لهي

:تغييرالوضعالقائمتؤديإلىممارسات .2
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بفترة زمنية ليست بسيطة عبر   اإلدارة األمريكية بعض النقاط قبل اإلعالن عن الخطة سربت 
كان من   ،وسائل اإلعالم تارة وعبر شخصيات رسمية تارة أخرى وتصريحات غير رسمية أيضاً 

عن مصادر وصفها    م2018مارس  30بتاريخ    االستخباري العبري  موقع"ديبكا"  ما سربهأبرزها 
 :جاءت كاآلتي طةبالمطلعة بأّن اإلدارة األمريكية حددت بعض النقاط قبل اإلعالن عن الخ

 . ستقام دولة فلسطينية ذات سيادة محدودة على نصف الضفة الغربية وعلى كل قطاع غزة. 1
 بالمسؤولية األمنية لمعظم أرجاء الضفة الغربية ولكل معابر الحدود.   "إسرائيل"تحتفظ س. 2
 . سيبقى غور األردن تحت السيادة اإلسرائيلية والسيطرة العسكرية.3
األحياء العربية في القدس الشرقية إلى الدولة الفلسطينية، باستثناء البلدة القديمة، التي  . تنضم 4

 ستكون جزًءا من "القدس اإلسرائيلية". 
 . كفر عقب وشعفاط ايضاً أو  . "أبو ديس" هي العاصمة المقترحة لفلسطين5
 ع السالح.. سيتم دمج غزة في الدولة الفلسطينية الجديدة بشرط موافقة حماس على نز 6
. ال تتطرق الخطة إلى الالجئين الفلسطينيين، ولكن سيتم إنشاء آلية تعويض وإدارة من قبل  7

 المجتمع الدولي.
 . االعتراف بإسرائيل كوطن للشعب اليهودي، وفلسطين كوطن للفلسطينيين. 8

ضع الراهن  هذه النقاط المسربة قبل اإلعالن كلها تشير إلى تغيير الو هنا أن كل    المؤلفانويرى  
، مما كان يستوجب على القيادة الفلسطينية أن تتخذ إجراءات وأنشطة مضادة للقضية الفلسطينية

 لهذه التسريبات في حينه. 

:إلىتأجيجالصراعتؤديممارسات .3
تر  أمريكا  ارؤية  َسحُب  اإلعالن.  قبل  واقعًا  بدأت  الفلسطيني  اإلسرائيلي  للصراع    لمعظم مب 

، وتنّصلها من تقديم األموال لألنروا،  باستثناء ما يخدم التنسيق االمني  دعمها الُمقّدم للفلسطينيين
لقدس، وهذا يعني ضمنيًا عدم االعتراف بالالجئين الفلسطينيين، وكذلك نقل السفارة األمريكية إلى ا

. كّل ما سبق مشمول  "إلسرائيل"عاصمًة مّوحّدة   القدسوالذي َيتماهى مع اإلعالن الجديد باعتبار 
 .مب األخيرابإعالن تر 
ُعرض عليهم من قبُل أكثر  الذين    تعني مزيدًا من الضغوط على الفلسطينيين،الممارسات  هذه  

 . للصفقةينيين من هذا ورفضوا، لذا فإن أمريكا وإسرائيل تدركان رفض الفلسط
يرسم صورة بأن الفلسطينيين أضاعوا فرصة ال   عن الصفقة  التهويل الذي سبق اإلعالنأما  

عبر توسيع خطوات التهويد، مع    ،تتكرر، وهذا ُيشرعن مزيدًا من ضغوط إسرائيلية داخلية عليهم
أطراف من  وكذلك  األساليب،  متنوع  أمريكي  يرافقه ضغط  وهذا  المستحقة،  أموالهم  دولية   قضم 

 ورسمية عربية. 
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أن الممارسات اإلسرائيلية واألمريكية هذه لهي محركات قوية لتأجيج الصراع    المؤلفانويرى  
 . ورفع مستوى التصعيد والذي من الممكن ألن يصل إلى االستخدام العمل المسلح

التسببممارسات .4  :الوجوديةقيمالوحمصاللتهديدا
مواقعها اإللكترونية،  شطب الخارجية األميركية لفلسطين والسلطة الفلسطينية عن خرائطها في  

ر ترامب اعالنه باعتبار القدس العاصمة االبدية " للشعب اليهودي"، هو استمرار لتنفيذ وعد  ااصد 
كشف ما كنا نعلمه  ت  عملياً   ات القرار   هبلفور، تنفيذ لمخطط الغاء فلسطين والشعب الفلسطيني. هذ 

الفلسطينية، تصفي القضية  اال وهو تصفية  القرن  اهداف صفقة  للشعب حول  السياسي  الوجود  ة 
الفلسطيني وتصفية حقوقه الوطنية المشروعة، حق تقرير المصير، حق العودة، حق االستقالل  

  الوطني واقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس.

فان هذا القرار وهذه الخطوة االستعمارية لن    الفلسطينية  ما قال بيان الرئاسة وبيان الخارجيةك
، حقيقة وجود فلسطين وشعبها، ليس الوجود المادي ليسوا كسكان واقليات لها تغير من الحقيقة

حقوق مدنية ودينية كما نص وعد بلفور بل وجود سياسي وجود لشعب له حقوق سياسية في وطنه  
 ( 2020)برهوم،  التاريخ، وهي حقيقة اقوى بكثير من تغيير خرائط وشطب دول.

من ثوابت القضية الفلسطينية إال وهددته وهذا المؤشر    ئاً شي  الصفقة لم تبقِ أن    المؤلفانويرى  
الفلسطيني برمته عالوة على مصالحه    هو األقوى للداللة على وجود أزمة حقيقية تهدد الوجود 

 . الرئيسية

:الصفقةاإلعالنعنأثناءمؤشراتثانياا:
، فالمؤشرات واضحة حول الصفقة وماهيتها وبنودهافي هذا المبحث أصبحت المعالم شبه  

، فباإلمكان الحكم عليها بشكل  التي ذكرناها في المبحث األول تفاقمت وأصبحت أكثر وضوحاً 
وكما ذكرنا في المبحث األول من هذا الفصل عن مؤشرات  منصف إن كانت ستسبب أزمة أم ال،  

 اإلعالن عن صفقة القرن كاآلتي: ثناءأاألزمة سوف نسقط هذه المؤشرات على الوضع القائم 

 :عسكريالقتصاديأواالسياسيأوالالضغطشعورب .1
بعنوان    أفادت صحيفة هآرتس  األمنية مع "في مقال  العالقات  إنه سيقطع  يقول  عباس 

نشرته على موقعها االلكتروني    ب"الواليات المتحدة وإسرائيل فيما ترفض الجامعة العربية خطة ترام
نقاًل عن مصدر مسؤول في منظمة التحرير، إن عباس مورست ضده   م،2020فبراير    1بتاريخ  
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أطرافًا   إن  كثيرًا، حتى  كافة كي ال يصّعد  كبيرة من األطراف  الماضية ضغوطات  األيام  خالل 
 فلسطينية داخلية مارست عليه ضغوطًا. 

األمريكية مارست ضغوطات كبيرة جدًا على الدول العربية كي ال    وأشارت الصحيفة إلى أن اإلدارة
عربي، بعد  TRT)  ترفض الصفقة بالكامل، وعرضها على أنها أساس لمفاوضات سالم مستقبلية.

 (2020رفض الجامعة العربية لصفقة القرن.، 
" لقد تحدثنا معهم لفترة وجيزة،  وكان قد أشار ترامب في حديثه للفلسطينيين الذي قال فيه  

لكننا سنتحدث إليهم في فترة من الزمن، ولديهم الكثير من الحوافز للقيام بذلك، أنا متأكد من أنهم  
بالنس للغاية  إيجابية  الواقع  في  )الخطة(  لكنها  البداية،  في  سلبي  بشكل  يتصرفون  لهم". ربما    بة 

   (BBC ،2020)عربي
الفلسطينيين   في حال رفض  آخر  معنى  لها  بالصفقة  القبول  في حال  الحوافز  إلى  اإلشارة  هذه 

 للصفقة. 
صرح كما  أيضًا  الفلسطيني  الجانب  من  ضغوط  هنالك  كانت  الرئاسة    وكذلك  باسم  المتحدث 

الفلسطينية نبيل أبو ردينة في بيان "سنطالب إسرائيل بتحمل مسؤولياتها كاملة كسلطة احتالل،  
 (2020)ردينة،  ونحّذر إسرائيل واإلدارة األميركية من تجاوز الخطوط الحمراء".

اإلسالمية   المقاومة  حركة  توعدت  األميركية. كما  الخطة  بإفشال  أصدرته،  بيان  في    "حماس"، 
 ( 2020)حماس، 

  التي ظاهرها سياسيًا وباطنها اقتصاديًا أو عسكريًا لهي   كل هذه الضغوطات أن    المؤلفانويرى  
 صفقة القرن.حقيقية ناتجة عن  أزمة وجود دليل واضح على 

:الوضعالقائمتغييرتؤديإلىممارسات .2
بكل   على األرض   ا تهدف إلى تغيير الوضع القائمهبعد اإلعالن عن الصفقة ظهر جليًا أن

من مساحة السيادة لألطراف على األرض والذي يتبعها التغير الجغرافي على األرض   تفاصيله
 في حق الحركة والتنقل.وصواًل إلى أبسط األمور 
حيث    "إسرائيل"أكد أن األرض أصبح ملك    الرئيس األمريكي دونالد ترامب   ففي مستهل خطاب 

أن   أكد  حيث  المقدسة"،  إسرائيل  أرض  بزيارة  "قمت  بالحرف  أصبحت  قال  الفلسطينية  األرض 
وقال إنها المرة األولى التي سمحت فيها إسرائيل "بطرح خارطة نظرية توضح التسويات   ،لإلسرائيليين

 ( BBC ،2020)عربي اإلقليمية التي ترغب في تقديمها من أجل قضية السالم". 
لجنة مشتركة مع إسرائيل لترجمة الخارطة وأضاف ترامب: "قطعوا شوطا طويال. وسنشكل  

  النظرية بشكل مفصل ومحكم، حتى يكون االعتراف فوريا".



64
 

و   المؤلفانويرى   الممارسات  هذه  مثلأن  الخطيرة  القضايا  والسيادة   باقي  والحدود  القدس 
الوضع الراهن للقضية الفلسطينية، مما يدل  كلها تشير إلى تغييروالعاصمة واألسرى واألمن إلخ، 

 على وجود أزمة حقيقية تمر به القضية الفلسطينية بكافة مستوياتها. 

:إلىتأجيجالصراعتؤديممارسات .3
صفقة القرن: ترامب يعلن خطته للسالم ويقول إنها "ربما عربي مقال بعنوان "  BBCنشر موقع  

في مؤتمر صرح  ترامب،    الرئيس األمريكي دونالد " ذكر فيه أن  للفلسطينيينتكون فرصة أخيرة"  
الصفقة إن    اإلعالن عن  نتنياهو،  بنيامين  الوزراء اإلسرائيلي  وإلى جواره رئيس  األبيض  بالبيت 

 لفلسطينيين. لخطته "قد تكون الفرصة األخيرة" 
"رفضنا خطة ترامب منذ  لكن الرئيس الفلسطيني محمود عباس رفض الخطة المقترحة قائال:  و 

وأكد عباس أن خطة ترامب "لن تمر وستذهب إلى مزبلة    البداية ولن نقبل بدولة دون القدس".
 ( BBC ،2020)عربي التاريخ".

وضع حد ألنشطة أن الخطة تنص على    ذكر  ترامب عربي أيضًا أن    BBCموقع    كما ذكر
، مما يعني احتمالية حدوث حرب شرسة في غزة على األقل  اإلسالميحماس والجهاد  حركتي  

عباس  الرئيس الفلسطيني محمود  أرسل إلى  وكما أنه    .المقاومةللقضاء على أنشطة هذه المنظمات  
حسب زعمه، وهذا يعني أنه إن   للسالم هسنوات لدراسة خطت  4رسالة مفادها أن لدى الفلسطينيين  

 بالصفقة ستواجه مشاكل قد تصل إلى القضاء عليها.  لم تقبل السلطة الفلسطينية
على الرغم من  واإلسرائيليين  بين الفلسطينيين    كل هذه الممارسات تؤدي حتمًا إلى تأجيج الصراع

كدولة منقوصة السيادة واإلمكانات والطرف األقوى أمريكا كدولة عظمى   ظلم المقارنة بين فلسطين
أن األمريكي بأنها وضعت نفسها ندًا لتنظيمات صغيرة مقارنتًا  ، وهذا بدوره ليقلل من الشواسرائيل

 .بالترسانة األمريكية الضخمة 

التسببممارسات .4 :الوجوديةقيمالوحمصاللتهديدا
اهداف صفقة القرن اال وهو تصفية القضية الفلسطينية،  أهم  هذا عمليا يكشف  اعالن ترامب  

الفلسطيني وتصفية حقوقه الوطنية المشروعة، حق تقرير المصير،  تصفية الوجود السياسي للشعب  
  حق العودة، حق االستقالل الوطني واقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس.

اإلعالن جاء ليؤكد قرار ترامب باعتبار القدس عاصمة إسرائيل وهذه النقطة باألخص هي خط  
 معنى لدولة فلسطين بدون القدس.أحمر للجانب الفلسطيني الذي يعتبر أنه ال 

وجودية   للداللة على وجود أزمة  مؤشر صارخ  الوجوديةللمصالح والقيم    تهديداً الممارسات تعد  هذه  
 . ناتجة عن صفقة القرن 



65
 

:الصفقةاإلعالنعنبعدمؤشراتثالثاا:
هنا وفي هذا المبحث سنضع ما جرى على األرض بعد اإلعالن عن الصفقة في ميزان  

األزمة سابقًا    مؤشرات  عليها  اتفقنا  اإلعالن  التي  قبل  بدأت  التي  األزمة  حجم  إلينا  وسيتضح 
وتطورت أثناء اإلعالن إلى أن وصلت لهذا الحجم بعد اإلعالن عن صفقة القرن، وسوف نسرد 

 كاآلتي:  المؤشرات 
 :عسكريالقتصاديأواالسياسيأوالالضغطشعورب .1

على السلطة الفلسطينية وعلى األطراف المرتبطة    متنوعة  اً مارست اإلدارة األمريكية ضغوط
جينا  CIAاإلطار، زارت رئيسة وكالة االستخبارات المركزية األمريكية    هذا  فيبخطة ترامب، ف

مدينة رام هللا في الضفة الغربية سرًا، بعد يومين من إعالن الرئيس األمريكي عن خطته    هاسبل
الفلسطي السلطة  فعل  القرن الستطالع رد  يعلن عنها،   نية على إعالن صفقة  لم    وإيصال رسائل 

 ( 2020)زبون،  حسب هيئة البث اإلسرائيلية نقاًل عن مصادر مطلعة.
 " الوزير اإلسرائيلي السابق لوزارة الشؤون االستراتيجية في مقاليوسفكوبرواسركتب العميد "

سالم سابقة، تخبر هذه الخطة الجديدة السلطة الفلسطينية أنه إذا لم " على عكس أي خطط  له:  
تختر التغيير في السنوات األربع المقبلة، فإن الواليات المتحدة وإسرائيل والعرب البراغماتيين لن  
ينتظروا لفترة أطول ولن يمّكنوا السلطة الفلسطينية من االحتفاظ بحق النقض )الفيتو( على إرادتهم  

دمًا فالوقت يدق، وهذه السلطة الفلسطينية يجب استبدالها بسلطة عمل فلسطينية، تنزع  للمضي ق
سالح حماس وبعد ذلك تستطيع أن تحكم قطاع غزة. يجب استبدالها بـ سلطة مستعدة لقبول إسرائيل  
كدولة قومية للشعب اليهودي. يجب استبدالها بسلطة ال تعيق التطبيع مع الدول العربية، يجب  

الشهداء  استبد  أسر  )المقصود:  القتل  مقابل  "الدفع  سياسة  وتوقف  اإلرهاب،  تحارب  بـسلطة  الها 
والجرحى واألسرى(، سلطة تُنهي التحريض في الداخل والخارج. وفي النهاية، إذا حدث هذا التغيير  
  الثقافي، فإن السلطة الجديدة سوف تتحول إلى دولة وسيتم تزويدها بوفرة من الموارد الجديدة."

 (2020)واسر، 
الثاني الملك عبد هللا  األردني  العاهل  أيضًا ظهرت في تصريحات  الضغوط  ما   وهذه  كثيرًا 

تحدث عن ضغوطات خارجية باتت تمارس على األردن، نتيجة موقفه الرافض لصفقة القرن، ليؤكد 
واستهداف  والتوطين،  البديل،  الوطن  المتعلقة برفض  الثالثة،  الثاني على الءاته  الملك عبد هللا 

 ( 2020)أبومحفوظ،  الوصاية الهاشمية على القدس.

األردنية   األحزاب  أبدت أما  على    فقد  الضاغطة  االقتصادية  األوضاع  تؤدي  أن  من  تخوفًا 
قبول الحكومة مساعدات "مشروطة" لتمرير "صفقة القرن"، وهو السيناريو األسوأ  ةالمملكة، لمحاول
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يتعرض األردن لضغوط أمريكية وخليجية في مجال المساعدات العسكرية و   الذي ينتظر عمان.
)أبومحفوظ،    والمالية، لحمله على القبول بتمرير "صفقة القرن" وتوطين الفلسطينيين على أراضيه. 

2020) 
يتلقى مساعدات اقتصادية مباشرة من أمريكا وحلفائها في المنطقة بما  ويشار هنا أن األردن  

ة األردنية السنوية والتي تعاني كل عام عجزا  مليار دوالر، وهو ما يشكل ربع الميزاني  2.5مقداره  
 ( 2020)العوادات،  في المئة تقريبا. 10يصل إلى 

 ويمكن تلخيص هذه الضغوط على النحو اآلتي: 
بالصفقة في   :ضغوطماليةاقتصادية .1 القبول  المقدم في حال عدم  الدعم  التهديد بوقف 

استثمارات ومشاريع تصل إلى مليارات الدوالرات في حال و المقابل اغراءات مالية ضخمة  
 لتمرير "صفقة القرن" للحكومة األردنية مساعدات "مشروطة"  القبول بالصفقة.

 .CIAرئيسة وكالة االستخبارات المركزية األمريكية  في زيارة  رسائل تهديد    :ضغوطمعنوية .2
امهال الفلسطينيين أربع سنوات وإال استبدالها بسلطة أخرى مستعدة لقبول   :ضغوطسياسية .3

 . ضغوطات خارجية تمارس على األردنالصفقة. و 
تعرض األردن لضغوط أمريكية وخليجية في مجال المساعدات العسكرية   :عسكريةضغوط .4

نزع سالح حماس وبعد مطالبة السلطة ب  .والمالية، لحمله على القبول بتمرير "صفقة القرن"
 ذلك تستطيع أن تحكم قطاع غزة. 

 كل هذه الضغوطات دليل واضح على أن صفقة القرن هي أزمة القرن.أن  المؤلفانويرى 

 :تغييرالوضعالقائمتؤديإلىممارسات .2
أن األرض أصبح ملك إسرائيل    فيه  أكد الذي    خطاب ترامب وبعد  بعد اإلعالن عن الصفقة  

  30، إن "إسرائيل ستفرض سيادتها على  ي مقابلة مع صحيفة "ماكور ريشون" أضاف نتنياهو، ف
وتخضع المنطقة    بالمائة من المنطقة المصنفة )ج(".  50بالمائة من مساحة الضفة أو ما يعادل  

بالمئة من مساحة الضفة لسيطرة أمنية وإدارية إسرائيلية، وفق اتفاقية أوسلو   60والتي تمثل  "ج"  
اإلسرائيليين بالبناء    سنوات لن يسمح للفلسطينيين أو  4على مدى  أنه  وذكر نتنياهو    .1995الثانية  

د أي وال توج  بالمائة من مساحة المنطقة )ج( التي لن تفرض إسرائيل سيادتها عليها".  50في  
مستوطنات إسرائيلية قائمة في المناطق التي سيمنع الفلسطينيين من البناء فيها، بحسب الصحيفة  

أنه سيطرح للتصويت في الحكومة والكنيست )البرلمان( اإلسرائيليين، مسألة الضم  و   اإلسرائيلية. 
 ( 2020)ريشون،  تنفيذا التفاقه االئتالفي مع وزير الدفاع رئيس الوزراء المناوب بيني غانتس.

في    المؤلفان يرى   تغيرات  بشكل رسمي من  تتشكل  األمور  بدأت  الصفقة  اإلعالن عن  بعد 
تشير    العاصمة والحدود والسيادة والالجئين والتنظيمات الفلسطينية واألمن والدفاع، كل هذه القضايا
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مما يدل على وجود أزمة حقيقية تمر به القضية  .  الفلسطينيةإلى تغيير الوضع الراهن للقضية  
 الفلسطينية بكافة مستوياتها.

:تأجيجالصراعتؤديإلىممارسات .3
الخطة التي طرحتها اإلدارة األمريكية لم يقبلها الطرف الفلسطيني وهو الطرف األهم في الصفقة  

كيف ال وهي ستمس بمصيره ومستقبله،  ومعنى رفضه أنه سيقاتل من أجل أال تطبق هذه الخطة  
في خطتهم   ترامب وصهره كوشنر  الرئيس  استخدمها  التي  والترهيب  الترغيب  درجة  فإن  وكذلك 

والنمو للسالم   لالزدهار  يسوق  وتارة  والتمويل  الدعم  بوقف  يلوح  فتارة  عالية،  كانت  المزعوم 
 االقتصادي غير المسبوق للفلسطينيين. 

اآلخر،   الطرف  صعيد  على  سياسة  وحتى  رجال  جاء  سياسيون فقد    ون وعسكري  ومحللون 
ترامب    إسرائيليون  الرئيس  يتوقعها  لم  ربما  القرن  صفقة  تجاه  مسبوقة  وغير  مغايرة  فعل  بردود 

سابق يقول "أن صفقة القرن ليست خطة   إسرائيلي ونتنياهو، فهذا "يوسى بيلين" ناشط سالم ووزير 
 ( 2020)صافى،  .راضي الفلسطينية يعتبر خرقا فظ"سالم، وأن ضم األ

التوتر الناتج من اعالن ترامب عن صفقة القرن لدى الطرفين من تهديدات أن    المؤلفانيرى  
ليس بين الطرفين فقط ولكن ممكن أن تصل    بتأجيج الصراعهنا وإجراءات على األرض هناك كفيل  

 . على اإلقليم برمته

التسببممارسات .4 :الوجوديةقيمالوحمصاللتهديدا
القضية الفلسطينية،    انهاء  الجانب األمريكي لها هدف واضح أال وهوهذه الخطة المعلنة من  

فهي شطبت العاصمة والسيادة والحدود والدفاع وأبقت ما ال يذكر للشعب الفلسطيني، هذا الشعب 
 .نوالالجئيال معنى له من دون القدس واألرض والعودة 

الفلسطينية بدأ من قيمها وصواًل إلى وجودها أصاًل، كما أنها تهدد مصالح الكيانات والتنظيمات  
   . على انهاء التنظيمات اإلرهابية حسب زعمها وتسليم سالحهاةً فهي تنص صراح

موضوع الدولتين لم  وكما ذكر رئيس المكتب السياسي لحركة حماس السيد إسماعيل هينة أن  
فماذا بقي   سرى سيبقون في السجون يعد قائمًا والقدس والالجئون غير موجودين على الطاولة واأل

 ( 2020)الميادين،  للقضية الفلسطينية.
للفلسطينيين تذكر في حال تم تطبيق الخطة على  قيم  ال  مصالح و لم يبقى  أنه  هنا    المؤلفان يرى  

 مؤشر صارخ للداللة على وجود أزمة. األرض، وهذا
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:خالصةالفصل
التي تناولت مؤشرات أزمة صفقة القرن في مراحل  اتضح لنا من خالل المباحث الثالثة السابقة  

عدة أمور يمكن أن نلخصها في  األزمة الثالثة قبل اإلعالن وأثناء اإلعالن وبعد اإلعالن عنها،  
 الجدول اآلتي:

 مؤشراتأزمةصفقةالقرن2جدول

مؤشراتأزمةصفقةالقرن
بعداإلعالنأثناءاإلعالنقبلاإلعالنمؤشراتاألزمة

سياسيأوالالضغطشعورب
.عسكريالقتصاديأواال

مؤشراتاقتصادية
مؤشراتسياسية
مؤشراتمعنوية

مؤشراتاقتصادية
مؤشراتسياسية
مؤشراتعسكرية

ماليةمؤشرات
اقتصادية

مؤشراتسياسية
مؤشراتمعنوية

مؤشراتعسكرية
تغييرالوضعتؤديإلىممارسات

مؤشراترسميةقويةمؤشراترسميةقويةمؤشراتغيررسمية.القائم

تأجيجتؤديإلىممارسات
مؤشراتواضحةيوجدمؤشراتيوجدمؤشرات.الصراع

التسببممارسات حمصاللتهديدا
.الوجوديةقيمالو

مؤشراتتهدد
المصالحوالقيم

الوجودية

مؤشراتتهدد
المصالحوالقيم

الوجودية

مؤشراتتهدد
المصالحوالقيم

الوجودية


لنا أنه كان لدى الجانب الفلسطيني مؤشرات قوية وقوية جدًا وواضحة على وجود   يظهر  وعليه
، من خالل المعلومات التي كانت بين أيديهم  أزمات ستخلفها لهم صفقة القرن أو خطة ترامب هذه

والتسريبات الرسمية لها من قبل الشخصيات البارزة في الجانب اإلسرائيلي والجانب األمريكي وحتى  
 العربي، أو من خالل المعلومات التي توفرت لدى الجانب المخابراتي الفلسطيني.الجانب 

مرحلة ميالد -مرحلة مبكرة  وكان ال بد لهم أن يجهزوا ويعدوا العدة لمجابهة هذه الخطة في  
أو وأدها في بداياتها قبل أن    والمحاولة في منع وصولها إلى مرحلة اإلعالن عن الخطة  -األزمة

  زمات.تتشكل هذه األ
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فعاليةاالستراتيجياتالفلسطينيةفيالتعامل
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االستراتيجياتالفلسطينيةفيالتعاملمعأزمةصفقةالقرنفعالية

:تمهيد
في تاريخ الشعوب   من دور  ال يخفى على المتابع لسير األحداث ما لألزمات بكل أنواعها

قراءة متأنية لدور األزمة بشكل عام يفضي بنا  بو   البناء،والمجتمعات سواء على صعيد الهدم أو  
التي   المجتمعات  ان  مفادها  حقيقة  إلى  يقودنا  خيط  تلمس  في   استراتيجية   ت اعتمد إلى  سليمة 

انتهجت    االستمرار من قريناتهاقدرة على  التعامل مع األزمات كانت أصلب عودا وأكثر   التي 
  مع بؤر الصراع والتوتر تمثل بالتصدي المرتجل والتعامل بطرق غير مدروسة سلفاً  مغايراً  أسلوباً 

   .وتفككهاتلك المجتمعات إلى ضعف  مما يؤدي ،المولدة لألزمة
قرارات حاسمة   اتخاذ أنفسهم مدعوين إلى    أطراف األزمةاألزمة الدولية يجد    ظهرتوما إن  

، أي خطأ في هذه القرارات له تداعيات كبيرة على الطرف صاحب القرار، في فترة زمنية محدودة
 .فال بد أن تدار األزمات بطريقة علمية منهجية تقلل قدر اإلمكان من الوقوع في الخطأ

الفلسطيني ة  ففي أزمتنا هذه سنحاول أن نقف على القرارات واالستراتيجيات واإلجراءات 
السلطة  التي اتخذت في هذه الفترة من األزمة وسوف نذكرها مفصلة لجميع األطراف الفلسطينية،  

 الرسمية والتنظيمات الموجودة على الساحة الفلسطينية. 
في التعامل مع أزمات صفقة    االستراتيجيات الفلسطينية  اآلتيةسوف نتناول في المباحث  

  .ومحاولة الوقوف على مدى فعاليتها آراء الُمقابلين فيهاالقرن، وسنذكر 
والتي   الفلسطيني  الشأن  في  المختصة  األبحاث  مراكز  توصيات  إلى  أيضًا  وسنتطرق 

 تناولت أزمة صفقة القرن. 
  



71
 

المبحثاألول

الرسميةستراتيجياتالفلسطينيةاال
نوضح الهيئات الممثلة للشعب الفلسطيني والسلطات المنبثقة عنها حتى  هنا ال بد أن  

 تتضح المفاهيم، فسوف نعرج عليها بصورة مختصرة كاآلتي: 
:منظمةالتحريرالفلسطينيةأوالا:
منظمة سياسية شبه عسكرية، معترف بها في األمم المتحدة والجامعة العربية كممثل هي  

بعد انعقاد المؤتمر    م 1964خل وخارج فلسطين. تأسست عام  شرعي وحيد للشعب الفلسطيني دا
العربي   القمة  مؤتمر  لقرار  نتيجة  القدس  في  األول  الفلسطيني  لتمثيل  ب  م1964العربي  القاهرة 

 ( 2013الفلسطيني، -الوطني -)الميثاق الفلسطينيين في المحافل الدولية. 
والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين باإلضافة إلى العدد األكبر من وهي تضم حركة فتح  

الفصائل واألحزاب الفلسطينية تحت لوائها، باستثناءات واضحة مثل حركة حماس وحركة الجهاد  
القيادة العامة التي علقت عضويتها. يعتبر رئيس    –اإلسالمي والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين  

لفلسطين والشعب الفلسطيني في األراضي التي تسيطر عليها السلطة    اً اللجنة التنفيذية فيها، رئيس
 الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة باإلضافة إلى فلسطينيي الشتات.  

:السلطةالوطنيةالفلسطينيةثانياا:
إعالن   أساس  على  الذاتي   نواإلسرائيليي   نالفلسطينيي بين    المبادئتأسست  الحكم  حول 

، وفي إطاره تم إعطاء الصالحيات المدنية بشكل مؤقت م1993سبتمبر    13المرحلي في واشنطن  
سنوات. أنشأت السلطة   3لحين مفاوضات الوضع النهائي التي كان من المفترض ان تجري بعد  

ونس،  في ت  م 1993أكتوبر    10بقرار من المجلس المركزي الفلسطيني في دورته المنعقدة في  
ويعول عليها أن تكون نواة الدولة الفلسطينية المقبلة على جزء من ارض فلسطين التاريخية وهي  

 (2013الفلسطيني، -الوطني- )الميثاق  الضفة الغربية وقطاع غزة وعاصمتها القدس.
الفلسطينية. فالمنظمة هي كيان سياسي  تختلف السلطة الفلسطينية عن منظمة التحرير  

يعتبر الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني وفقا لمؤتمر القمة العربي الذي عقد بالرباط عام  
، أما السلطة الفلسطينية فهي كيان إداري وسياسي لتنفيذ اتفاق لحكم ذاتي محدود في  م1974

الفلسطينية من المجلس التشريعي والسلطة بعض مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة. تتألف السلطة  
  التنفيذية )الحكومة(.
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الحالة الفلسطينية هذه جعلت من محمود عباس رئيسًا للسلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير 
فتح، ولهذا لن نجد    –ويمكن أن يقال أنه رئيسًا للوزراء ورئيسًا لحركة التحرير الوطني الفلسطيني  

 ة المستخدمة من قبل تلك الهيئات الفلسطينية.اختالفًا في االستراتيجي
االستراتيجيا هذه سنجمل بينتلذلك المقسمة الفلسطينية السلطة استراتيجية في

بالمجلس المتمثل التشريعي والجهاز الفلسطينية بالرئاسة المتمثل التنفيذي اإلداري الجهاز
التشريعيالفلسطيني،كاآلتي:

الفلسطينية:الرئاسة
باتت مالمحها واضحة    بعد أن لم ينتظر الرئيس أبو مازن اإلعالن النهائي لصفقة القرن،  

من خالل قرارات وإجراءات اإلدارة األميركية بشأن القدس والالجئين، فأعلن بشكل واضح وحاسم  
ا  ومدوية  كبيرة  "ال"  وكانت  وتفصيال،  الصفقة جملة  لهذه  التأويل رفضه  يقبل  ال  عتبرها  وقاطع 

واعتبر   بالجنون،  البعض  وصفها  بل  السياسي  واالنتحار  المغامرة  من ضروب  ضربا  البعض 
الكثيرون أن الرئيس أبو مازن تسرع برفض الصفقة قبل االعالن عنها رسميا، واستهجن واستكثر  
البعض وقلق وخشي البعض اآلخر على الرئيس أبو مازن من تبعات موقفه هذا، متسائلين عن  

 ( 2020)ملحم،  القوة التي يراهن عليها.مقومات 
عندما حانت لحظة الحقيقة وتم اإلعالن عن بنود أنه  ولكنها لم تكن "ال" عدمية، حيث  

وبدعم جماهيري وشعبي وذهب الى   منظمة التحريرالصفقة، تسلح الرئيس أبو مازن بمؤسسات  
حامال رؤية بديلة تستند إلى قوة الحق والمنطق ومتسلحا بتأييد عربي وإسالمي   الدوليالمجتمع  

، ورويدا رويدا بدأت دائرة الرفض والتحفظ وإفريقي راهن على تحقيقه فأفشل محاوالت شرعنتها دولياً 
على هذه الصفقة تتسع تدريجيا، وانطفأت شعلتها وباتت حبيسة األدراج في مكاتب صانعيها وإن  

 ى حين. كان إل
السلطة الفلسطينّية الزمن من أجل القيام ببعض الخطوات ضمن استراتيجّية وطنّية    ت سابق

التي  ، و 2020، قبل االنتخابات اإلسرائيلّية المزمع إجراؤها في آذار/مارس  ة صفقة القرن لمواجه
يتعّلق    فيمابتنفيذ بنود الصفقة، خصوصًا    ء هذه االنتخابات من المتوّقع أن تقوم إسرائيل عقب إجرا

 بضّم أجزاء من الضّفة الغربّية وإعالن السيادة اإلسرائيلّية عليها. 
مسارين    عملت  على  الفلسطينّية  االنتخابرئيسيينالسلطة  إجراء  قبل  اإلسرائيلّية  ،  ات 

 هما:  لمواجهة الصفقة
 .شددعمعربّيودولّيرافضللصفقةحالمساراألول: •

الحصول على موقف معارض للصفقة من الجامعة العربّية بإجماع  وقد بدأت به السلطة من خالل  
  شباط/فبراير   3، ومن منّظمة المؤتمر اإلسالمّي في  2020  شباط/فبراير  1األعضاء كاّفة في  
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السلطة الفلسطينّية لطرح مشروع قرار على مجلس األمن    استعدت وعلى المستوى الدولّي،    .2020
كما   بعد،  طرحه  موعد  يحدد  لم  في  ألكن  المجلس  في  كلمة  عّباس  محمود  الرئيس    11لقى 

لرفض الصفقة، والتأكيد أّن حّل القضّية الفلسطينّية يجب أن ينسجم مع قرارات    2020  شباط/فبراير
يات المّتحدة األميركّية الـ"فيتو" على مشروع القرار، فإّن  الشرعّية الدولّية، وفي حال استخدام الوال

إلى   للصفقة  الرافض  بالمشروع  لألالفلسطينّيين سيتوّجهون  العامة  بند الجمعية  تحت  المّتحدة  مم 
المالكي في   الفلسطينّي رياض  الخارجّية  به وزير  السالم"، وفق ما صّرح    4"مّتحدون من أجل 

 (2020)ملحم،  صوت فلسطين )رسمّية(. إلى إذاعة 2020 شباط/فبراير
 .الوطنيةالنقساموإنجازالمصالحةإنهاءا:المسارالثاني •

قيادّي في منّظمة التحرير الفلسطينّية، وهو أحد أعضاء الوفد الذي سيزور غّزة، رفض  قال  
القرن خلق موقفًا موّحدًا لدى الفصائل الفلسطينّية  الكشف عن هوّيته، لـ"المونيتور"، أّن إعالن صفقة  

برفضها، وضرورة العمل وفق استراتيجّية وطنّية للتصّدي لها، على قاعدة إنهاء االنقسام الداخلّي، 
ولفت المصدر إلى أّن االجتماع القيادّي   لخلق جبهة داخلّية موّحدة من دون انقسامات واختالفات.

كانون الثاني/يناير بمشاركة    28المقاطعة في رام هللا برئاسة الرئيس عّباس في  الذي عقد في مقّر  
حركتي حماس والجهاد اإلسالمّي، واالّتصال الهاتفّي الذي جرى بين الرئيس واسماعيل هنّية في 

 ( Al-Monitor ،2020) اليوم نفسه، شّكال دفعًا كبيرًا لجهود إنهاء االنقسام، بعد توّقفها.
أمين سّر المجلس الثورّي لحركة فتح ماجد الفتياني لـ"المونيتور" إّن " حركة فتح ذاهبة بقلب وقال  

مفتوح من أجل إنهاء االنقسام وعدم الرجوع إلى الماضي، والخروج بموقف يثلج صدور شعبنا، مّما  
عنق الزجاجة"، مضيفًا: "يجب أن نكون  يجعلنا قادرين على التعاطي مع كّل الملّفات للخروج من  

متفائلين، فتح لن تتوّقف عند الكثير من التفاصيل، ألّن ملّف االنقسام يجب أن يغلق مهما كانت 
 ( Al-Monitor ،2020) التضحيات السياسّية".

ضع الرئيس  و  ،م2020/ 09/ 05وفي اجتماع األمناء العامين للفصائل الفلسطينية بتاريخ  
ابو مازن أمام األمناء العامين، كل التفاصيل وترك لهم ايضا كل الخيارات والمسارات الرامية بشكل 
أساسي في تحقيق الوحدة الوطنية بكل الوسائل التي تؤدي إلى الوصول لتحقيق ذلك الهدف، وقد  

يكون عائقا من حيث وسائل   يمكن أن  إلى االختيار  ازال كل ما  العودة  التنفيذ حيث أكد على 
الديمقراطي عبر صناديق االقتراع واالنتخابات الرئاسية، والتشريعية بالتمثيل النسبي الكامل، وفقا 
لما يتم من توصيات في اللجنة التي سوف تشكل من الفصائل والشخصيات الوطنية المستقلة لهذه 

االن إنهاء  األمر  هذا  والمهم في  الفلسطينية من  الغاية.  الوطنية  الشراكة  وتعزيز  الفلسطيني  قسام 
خالل لجنة تضع المعايير وآلية العمل في سبيل إنهاء االنقسام الفلسطيني. وهي مسؤولية الجميع  

 (2020)الفلسطينية،   دون استثناء.



74
 

من القرارات الحاسمة والمصيرّية إرجاءها اّتخاذ أّي  و اعتماد السلطة على هذين المسارين،  
ذات الصلة بعالقتها بإسرائيل، قبل االنتخابات اإلسرائيلّية، كقرار وقف التنسيق األمنّي مع إسرائيل،  
الطيراوي في   توفيق  السابق  المخابرات  المركزّية لحركة فتح ومدير جهاز  اللجنة  إذ قال عضو 

: "وقف التنسيق األمنّي آخر ورقة 2020  رايرشباط/فب  5تصريحات إلى تلفزيون وطن المحّلّي في  
  في يد السلطة، وسيؤخذ قرار بوقفه في حال نّفذ االحتالل قرار الضّم ألراضي الضّفة الغربّية". 

 ( 2020)ملحم، 
في   الحكومة  اجتماع  ترأسه  اثناء  كلمته  خالل  قال  عباس  الرئيس   3وكان 

على   2020شباط/فبراير يدلل  ما  ذلك،  في  مانع  وال  اسرائيل سيتوقف  مع  االمني  التنسيق  ان 
استمراره حتى اللحظة، على الرغم من اعالنه اثناء كلمة له امام مجلس الجامعة العربية على 

الخارجية في   بقطع    2020شباط/فبراير    1مستوى وزراء  المتحدة  والواليات  اسرائيل  تبليغ  عن 
 ( Al-Monitor ،2020) العالقات معهما.

كانون الثاني/يناير    28وكان الرئيس عّباس أشار في خطابه عقب اجتماع القيادة في  
إلى هذه االستراتيجّية في شكل مقتضب، قائاًل: "سنبدأ فورًا باّتخاذ كّل اإلجراءات التي تتطّلب  

 تنفيذًا لقرارات المجلسين المركزّي والوطنّي". تغيير الدور الوظيفّي للسلطة الوطنّية، 
  2018وكان المجلس المركزّي لمنّظمة التحرير الفلسطينّية قّرر في كانون الثاني/يناير  

تعليق االعتراف بإسرائيل إلى حين اعترافها بدولة فلسطين، ووقف التنسيق األمنّي مع االحتالل،  
الصالحيّ  كامل  دولّي  مؤتمر  عقد  إلى  شبيهة  والدعوة  قرارات  وهي  السالم،  عملّية  إلطالق  ات 

، لكن 2018بقرارات المجلس الوطنّي لمنّظمة التحرير الفلسطينّية خالل اجتماعه في أّيار/مايو  
 ( 2020)ملحم، . كل تلك القرارات لم تنفذ 

:المجلسالتشريعيالفلسطيني
رفضت رئاسة المجلس التشريعي ونواب كافة على صعيد المجلس التشريعي الفلسطيني  

ما يعرف بـ"صفقة القرن" رفضًا قاطعًا، داعين لرص الصفوف وتظافر الجهود الوطنية إلفشال  
 الصفقة التي وصفوها بأنها أمريكية الوجه صهيونية العمق.

  2020يناير    29  ة غزة يوم األربعاءجاء ذلك خالل جلسة عقدها التشريعي بمقره في مدين 
، وأوصى النواب بدعم صمود الشعب  ومستقليننواب من كتلتي حماس وفتح البرلمانيتين    بحضور

الشعب   لتوحيد جهود  تمهيدًا  والرئاسية  التشريعية  االنتخابات  الفوري إلجراء  واللجوء  الفلسطيني 
 (2020الفلسطيني، -التشريعي -للمجلس-االعالمي-المكتب ). الفلسطيني في افشال الصفقة

ودعا الكل الوطني الفلسطيني إلى النفير العام في كل مكان لمواجهة صفقة العار ولنصرة  
للقوى   العامين  األمناء  مستوى  على  جامع  فوري  وطني  لقاء  لعقد  دعا  كما  وفلسطين،  القدس 
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والفصائل الوطنية واإلسالمية والشخصيات الشعبية وقادة الرأي والمجتمع بهدف إرساء استراتيجية  
موحدة تفضي إلى بلورة برنامج وطني شامل، سياسيا وكفاحيا، واستعادة الوحدة الوطنية  وطنية  

 لنقف صفًا واحدًا حماس وفتح والجهاد والجبهات وكل الفصائل الوطنية. 
الهاتفي الذي جرى بين السيد محمود عباس )أبو مازن( ورئيس   وقدر بحر، االتصال 

وة أولى نحو تجسيد العمل الوحدوي المشترك، داعيًا حركة حماس إسماعيل هنية، معتبرًا إياه خط
للبناء على هذه الخطوة واستكمالها عبر ترتيب اللقاء الوطني الجامع بأسرع وقت ممكن بهدف  
إفشال صفقة القرن، مهيبًا بالسلطة والسيد "عباس" لوقف التنسيق األمني مع االحتالل وسحب 

في   المقاومة  يد  وإطالق  بإسرائيل  -التشريعي -للمجلس -االعالمي -)المكتب   الضفة.االعتراف 
 ( 2020الفلسطيني،  

كما دعا بحر، الحكومات العربية واإلسالمية والبرلمانات واالتحادات البرلمانية وشعوب 
في   واإلنسانية  واألخالقية  والسياسية  والقومية  الدينية  مسؤولياتهم  تحمل  إلى  عن  األمة  الدفاع 

فلسطين وحماية شعبها ومقدساتها، واتخاذ مواقف وإجراءات عملية ضاغطة في مواجهة االحتالل 
الصهيوني وإدارة ترمب، وفي مقدمتها وقف وتجريم كل أشكال التطبيع واالتصال مع االحتالل، 

تي ترتبط بعالقات  وإعادة النظر في عالقاتها السياسية مع اإلدارة األمريكية، وقيام الدول العربية ال
الفلسطيني،  -التشريعي -للمجلس-االعالمي -)المكتب   دبلوماسية مع االحتالل بقطع هذه العالقات.

2020) 
ودعا شعبنا ومقاومته الباسلة للرد على صفقة القرن وعرابيها عبر كل أشكال المقاومة 

بفلسطي يليق  بما  والجماهيري  الشعبي  وأهميتها  والعمل  ومكانتها  ومقدساتها  وثوابتها  وحقوقها  ن 
وحضورها كقضية كبرى ذات بعد عقدي ووطني وسياسي وقانوني وأخالقي وإنساني، وأن يلقنوا 
التاريخ   يشهدها  دروسا عظيمة  ومقدساتنا  وثوابتنا  بحقوقنا  المساس  على  وتجرأ  تطاول  كل من 

مدى لكل من تسول له نفسه بالعبث بمقدساتنا    والعالم أجمع، فيد المقاومة طويلة تصل إلى أبعد 
 ( 2020الفلسطيني،  -التشريعي -للمجلس-االعالمي -)المكتب  وحقوقنا.

إعادة    أهم تلك القرارات الواجب اتخاذهاوأوصى المجلس التشريعي باتخاذ عدة قرارات كان  
وحدة فلسطينية تتجاوز اتفاقية أوسلو وتبعاتها االقتصادية  ترتيب البيت الفلسطيني بما يكفل تحقيق  

واألمنية التي كبََّلت الشعب الفلسطيني. رفض التنازل عن شبر واحد من أرض فلسطين والثبات  
على الحقوق الفلسطينية وفي مقدمتها حق العودة مهما كانت الضغوط واألثمان. إيقاف التنسيق  

المقاومة في كل األرض الفلسطينية بكافة أشكالها. دعم صمود األمني مع جيش االحتالل، وتفعيل  
المواطن الفلسطيني بكافة أشكال الدعم المعروفة. إيقاف سياسة التمييز العنصري التي تنتهجها  
انتخابات  عقد  الفلسطيني من خالل  الشارع  لرأي  االحتكام  أبناء غزة.  الفلسطينية ضد  السلطة 

   فلسطينية شاملة.
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أن السلطة الفلسطينية ومؤسساتها استخدمت عدة استراتيجيات    المؤلفانيستخلص  مما سبق  
   على الرغم من ضعفها إال أنا كانت موجودة وسأحاول أيجازها بالجدول التالي:

 ملخصاستراتيجياتالسلطةالفلسطينية3جدول

االستراتيجية
األداةالتوقيتالتصنيفالمستخدمة

استراتيجيات  الحشدالشعبي
 داخلية 

أثناء 
 االعالن 

شارك اآلالف في وقفة دعم  م 2020يناير  28بتاريخ 
وتأييد للقيادة الفلسطينية في مواجهة التحديات والتصدي 
لـ"صفقة القرن"، مؤكدين التفافهم حول الرئيس المتمسك 

 لـ"صفقة القرن". بالثوابت الوطنية، ورفضهم المطلق 

استراتيجيات  الحشدالعربي
 خارجية

بعد 
 اإلعالن 

الحصول على موقف معارض للصفقة من الجامعة العربّية  
، ومن  2020 شباط/فبراير 1بإجماع األعضاء كاّفة في  

  .2020 شباط/فبراير  3منّظمة المؤتمر اإلسالمّي في 
 . وعلى المستوى الدوليّ 

استراتيجيات  الحشدالدولي
 خارجية

بعد 
 اإلعالن 

السلطة الفلسطينّية لطرح مشروع قرار على مجلس   استعدت
لقى الرئيس أاألمن لكن لم يحدد موعد طرحه بعد، كما 

 شباط/فبراير 11محمود عّباس كلمة في المجلس في 
 . لرفض الصفقة 2020

انهاءوالمصالحة
االنقسام

استراتيجيات  
 داخلية 

بعد 
 اإلعالن 

اجتماع األمناء العامين للفصائل الفلسطينية بتاريخ  
 م 05/09/2020

 وغيره..

العالقاتمعقطع
الوالياتالمتحدة

األمريكية

استراتيجيات  
 خارجية

بعد 
 اإلعالن 

اثناء كلمة له امام مجلس   الرئيس محمود عباس اعالن
  1الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية في  

عن تبليغ اسرائيل والواليات المتحدة  2020ر شباط/فبراي
 بقطع العالقات معهما. 

استراتيجيات  وقفالتنسيقاالمني
 خارجية

قبل 
 اإلعالن 

المجلس المركزّي لمنّظمة التحرير الفلسطينّية في قرار 
وقف التنسيق  بتعليق  المتعلق ب 2018كانون الثاني/يناير 

 . األمنّي مع االحتالل

وقفالعمل
باالتفاقيات

استراتيجيات  
 خارجية

قبل 
 اإلعالن 

المجلس المركزّي لمنّظمة التحرير الفلسطينّية في قرار 
تعليق االعتراف  القاضي ب 2018كانون الثاني/يناير 

 .بإسرائيل إلى حين اعترافها بدولة فلسطين

تغيرالدورالوظيفي
للسلطة

استراتيجيات  
 داخلية 

أثناء 
 اإلعالن 

كانون   28اجتماع القيادة في أشار له الرئيس عباس بعد 
، قائاًل: "سنبدأ فورًا باّتخاذ كّل  2020 الثاني/يناير

اإلجراءات التي تتطّلب تغيير الدور الوظيفّي للسلطة  
 الوطنّية، تنفيذًا لقرارات المجلسين المركزّي والوطنّي".
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 مدىفعاليةاالستراتيجياتالمستخدمة:
أعاله، ال بد    التحرير الفلسطينيةلمؤسسات منظمة  جيات الرسمية  وبعد أن ذكرنا االستراتي

مقابلة العديد منهم وكانت معظم    ت في هذا الشأن، حيث تم  الخبراء والمفكرينلنا أن نقف عند آراء  
 اآلراء تتمحور حول اآلتي: 

 بيروت، أن   –  مدير عام مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات صالحأ.د.محسنيرى  
مرتبكأداء السلطة الفلسطينية   وفشل    ،فشلفيالتعاملمعأزمةالصفقةبشكلسليمااكانأداءا

 باإلصرارمن أزمات الحالة الفلسطينية    ت القوى الفلسطينية في مواجهة الصفقة بل زاد   تجميعفي  
صنع    على حصار غزة وإلغاء المجلس التشريعي واالستمرار في سياسة الهيمنة واالقصاء في دوائر

 . القرار الفلسطيني
البيت الفلسطيني وال في تجييش الرأي العالمي المتضامن    لم شملفهي لم تستخدم إمكاناتها في  

معها وال في المحافل الدولية التي تحصلت على مكاسب سياسية فيها رغم بعض المواقف التي 
الدولتين،  التي كانت ضد الصفقة ومع حل  الدولية  كانت تحصيل حاصل من بعض األطراف 

في الضفة الغربية وتابعت التنسيق األمني  وكذلك لم تستخدمها حتى على صعيد إطالق الحريات  
توقفه  آيار    إال  شكلياً   ولم  وبئيسًا.2020في  بائسًا  كان  إلمكاناتها  استخدامها  فكان  )صالح،    ، 

2020) 
إن األدوات التي   غزة،بزهر  ستاذ العلوم السياسية في جامعة األأ  أ.د.أسامةأبونحلذكر  

استخدمها الفلسطينيون إلدارة أزمات صفقة القرن غير مجدية، وغير ذات قيمة على أرض الواقع؛  
ن المطلوب من القيادة  أو فهي أواًل وأخيرًا تفتقد إلى الحد األدنى من استخدام القوة الخشنة لمجابتها.  

ما تالها من قراٍر بنقل السفارة  الفلسطينية للرد على ما تناثر من معلوماٍت عن صفقة القرن، و 
لدولة   موحدة  عاصمة  بالقدس  األمريكي  واالعتراف  القدس،  مدينة  إلى  أبيب  تل  من  األمريكية 
لتلك   يعد  لم  إذ  )إسرائيل(،  مع  الموّقعة  االتفاقيات  من  نهائيًا  التحلل  من  أقل  ليس  )إسرائيل(، 

تم اإلجهاز نهائيًا على أخطر قضية من االتفاقيات أي معنى أو قيمة سياسية أو أخالقية، بعد أْن  
القدس،قضاي النهائي، وهي قضية  الحل  يعتبر    ا  القرن،  وضمن حلقة جديدة من حلقات صفقة 

جيدااإلىالتحرك الرسمي الفلسطيني للرد على المخطط االسرائيلي لضم أجزاء من الضفة الغربية 
ما،لكنهيعتبرمائعااوغيرحاسم ف العمل باالتفاقيات الموّقعة مع الجانب ؛ فالرد كان بإيقا حدٍّ

اإلسرائيلي وليس بإلغائها تمامًا. وثمة فرق بين الحالتين؛ فإيقاف العمل بهذه االتفاقيات تفيد بأن  
هذا التوقيف مؤقت وليس دائمًا، أما اإللغاء فيعني تنصل منظمة التحرير الفلسطينية من ارتباطاتها  

الجانب اإلسرائيلي.   تتنّصلال  و كافة مع  لم الفلسطينيطالما الرسمي للرد نرىجديةحقيقية
، ألنه ببساطة في حال أقدمت المنظمة على التنّصل  رسمياامناتفاقياتهامعالجانباإلسرائيلي
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الفعلي التفاقياتها مع الجانب اإلسرائيلي، فهذا يعني حل السلطة الفلسطينية على أرض الواقع، وما  
تداعيات  من  عليه  الغربية. سيترتب  الضفة  أراضي  من  تبقى  ِلما  )إسرائيل(  احتالل  إعادة  من   ،  

 ( 2020)أبونحل، 
رئيس قسم العلوم السياسية واإلعالم في جامعة األمة    د.عدنانأبوعامرفيما كان رأي  

إداريةمهتمةمنظومةاليمكنالقولبوجوداستراتيجيةفلسطينيةلعدموجودأنه    ،للتعليم المفتوح
تقوم على تحديد األزمات واعداد استراتيجيات لمواجهتها فهم ال يتعاملون مع األزمات    بإدارةاألزمات

بمنطق إداري وإنما بمنطق فردي يعالج األزمات لحظة بلحظة على طريقة المفرق وليس بالجملة.  
 ( 2020)أبوعامر، د كشف حساب يحدد الفرص والتهديدات أو الخسائر والمكاسب. دون وجو 

  ، في جامعة النجاح الوطنية  العلوم السياسية  أستاذ   عبدالستارقاسمالبروفيسورفيما ذهب  
استراتيجيتها هي  ، وقال أن نفىوجوداستراتيجيةللسلطةالفلسطينيةإلى أبعد من ذلك حيث أنه  

 ( 2020)قاسم،  االستمرار في الكولسة الدولية.

فقد توافق مع    أستاذ العلوم السياسية في جامعة األزهر بغزة،  أ.د.مخيمرأبوسعدةأما  
كل ما هو موجود   اليمكنالحديثعنوجوداستراتيجيةفلسطينية،أ. د. عبد الستار قاسم بأنه 

، وأداءها ال يخرج عن إطار التكتيك، فهي إجراءات مرحلية لمواجهة بعض الخطوات على األرض 
وأداءها بعد اإلعالن أصبح أفضل قلياًل، ومن المفترض    ئاً قبل اإلعالن عن الصفقة كان أداء سي

عن الصفقة منذ أن بدأ   أنها تبنت موقفًا رافضًا وتبدأ بالتحرك لثني الواليات المتحدة عن اإلعالن
% فما  90معلومات عن الصفقة بنسبة    امتالكها، على الرغم من  الحديث عن وجود صفقة أصالً 

م،  2020يناير    28تبقى هو اإلعالن عن الخرائط فقط والذي تم يوم اإلعالن األمريكي بالفعل يوم  
االقتصادي كان مبكرًا   فترامب في تغريداته قال أنه تم رفع القدس عن طاولة المفاوضات، والشق

 . في ورشة البحرين ونقل السفارة إلى القدس وإغالق مكتب المنظمة وغيرها الكثير
لمتتعاملمعاألزمةوفقمنهجيةعلميةإلدارةمنظمةالتحريروالهيئاتالتابعةلها

الدولي،   األزمات، القانون  في  خبراء  من  األزمات  إدارة  خلية  هنالك  تكون  أن  المفترض  فمن 
 ( 2020)أبوسعدة،  فالعنتريات ال تجدي نفعًا في مثل هذه المواقف.

أداء السلطة قال أن  بغزة،   اإلسالميةأستاذ العلوم السياسية في جامعة  أميندبوراألستاذ 
ألحداث تغيرات على الموقف األمريكي، وذلك في ظل عدم علم ومعرفة، أو  كانمترددااوانتظارياا

 توفر معلومات وافية عنها. 
التردد كان مرتبطًا بالموقف العام للسلطة والمرهون بعملية المفاوضات والتسوية، وألنهم أضعف  

يحيط   كان  الطويل،  باألطراف  االنتظار،  الموقف  موقفها  تغير  احتمال  لديهم  كان  لعله  ولماذا. 
 األمريكي. 
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بعد اتضاح الصفقة وخروج كل بنودها، تصلب موقف السلطة تجاهها، الموقف العلني، ولكنها 
 بقيت تراهن على االتصال باألمريكان، لتعديل أو تغيير بعض النقاط. 

تفاوضي في لمنطقة والتزاماتها  الذي حكم الموقف العام للسلطة هو ارتباطها بالمشروع السياسي ال
مع أطراف النزاع والقوى الدولية األخرى المؤثرة. وهذا في ظل ضعف السلطة وموقفها، وغياب  

 استراتيجية محددة وواضحة للتعامل مع األمر. 
اللقاء مع األمريكان ورفض كل العرض حول الصفقة سرعان ما   الجملة الثورية والتصلب تجاه 

 وافقتها على العودة للمفاوضات من حيث انتهت مع اإلسرائيليين واألمريكان.انتهى بعرض السلطة م
وضع   وليس  االرتجال  واألزمات،  المفاوضات  مع  التعاطي  في  السلطة  تجربة  من  واضح 
االستراتيجيات، وأن كل ما كان يبدر منها هو ردود فعل على أفعال اآلخرين. حتى القرارات التي  

كثيرة، ونراها صلبة وقوية وتحمل بعض األدوات والوسائل للرد على كانت تتخذها أحيانًا، وهي  
 ( 2020)دبور،  األزمات كانت استعراضية وليست للتطبيق.

عدمفاعليةاالستراتيجيةالفلسطينيةإلدارةأزمات  على  يدلهذا كله  أن    المؤلفانيرى  و 
، وسوف نتطرق لهذا التقييم  إدارية للتعامل مع األزمات وإدارتها، وعدم وجود منهجية  صفقةالقرن

 . الحقاً  الكتاب في ملخص هذا الفصل من  
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المبحثالثاني

استراتيجياتالفصائلالفلسطينية
القرن طالما   أّنهم ال يستطيعون مواجهة صفقة  الفلسطينّيون  قائمبقي  يدرك  ، اً االنقسام 

وبالتالي بات ملّف إنجاز المصالحة ضرورة ال مفّر منها أمامهم، نظرًا إلى التحّديات التي ستفرضها  
زمانّيًا ومكانّيًا  إسرائيل على األرض سواء بضّم أجزاء من الضّفة الغربّية أم تقسيم المسجد األقصى  

أم اّتساع المواجهات الشعبّية مع الجيش اإلسرائيلّي، مّما يضع مختلف الفصائل في اختبار عسير،  
 سيكون الفشل فيه بمثابة خدمة مّجانّية لصفقة القرن. 

في  تضم  الُعليا"،  الوطنية  "اللجنة  تشكيل  عن  الرئيسية،  الفلسطينية  الفصائل  أعلنت 
لسياسية والوطنية والشعبية داخل األراضي الفلسطينية وخارجها، لمواجهة عضويتها كافة القوى ا

 صفقة القرن. 
جاء ذلك في مؤتمر شعبي عقدته لجنة المتابعة للقوى الوطنية واإلسالمية بمدينة غزة، 

 للحديث عن الصفقة. م 2020فبراير   02بتاريخ  
لمة نيابة عن اللجنة:  وقال محمد البريم، الناطق باسم لجان المقاومة الشعبية، في ك

"ستعمل اللجنة على وضع خطة مواجهة تكافئ خطورة هذا النهج الجديد الذي يدير ظهره لكل 
 المعايير والقيم اإلنسانية واألخالقية والقانونية". 

وأكد البريم، خالل حديثه على ضرورة "وحدة الشعب والفصائل في مواجهة الصفقة،  
"، ودعا إلى صياغة ميثاق شرف ُيجّرم كل من "يتعاطى أو  ووضع استراتيجية موحدة لمواجهتها

 يتماهى أو يقبل" بالصفقة. 
واستكمل قائاًل: "من الضرورة سرعة التحرك اإلعالمي والدبلوماسي والحقوقي والشعبي 

العربي والفلسطيني واستثمار كل التحركات الدولية إلسقاط الصفقة"، وأدان المواقف "التي  
 ف العربية حول الصفقة". صدرت عن بعض األطرا

وطالب هذه األطراف بمراجعة "نفسها والتراجع عن موقفها واالنسجام مع حالة الرفض 
العربية واإلسالمية"، ودعا األمم المتحدة والمؤسسات الدولية برفض "الصفقة باعتبارها مخالفة  

 فلسطينية". صريحة لكافة القوانين والقرارات األممية، وتعديًا على الحقوق الوطنية ال
وطالب السلطة الفلسطينية باتخاذ "إجراءات عملية إلدانة الصفقة وتفعيل المقاومة الشعبية  

عربي، فصائل فلسطينية  TRT)  بمختلف وسائلها في الضفة وغزة والقدس، وفق برنامج موحد".
 (2020في غزة تعلن تشكيل لجنة وطنية لمواجهة صفقة القرن، 
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بعض  استخدمتها  التي  القرن  صفقة  أزمة  مع  التعامل  استراتيجيات  أهم  هنا  وسنسرد 
 الفصائل الفلسطينية، والتي كانت كاآلتي: 

حماس:-استراتيجيةحركةالمقاومةاإلسالمية
السياسي لحركة حماس  المكتب  السيد إسماعيل هنية رئيس  جاءت واضحة في مقابلة 

لمواجهة ما يسمى    ت ، حيث تحث عن ثالثة مسارا2020مارس    03على قناة الميادين بتاريخ  
 "صفقة القرن" 

هو ترتيب البيت الفلسطيني واستعادة الوحدة الوطنية واالتفاق على برنامج   :المسار األول •
 .سياسي مشترك

 . هو المقاومة الواسعة الشاملة بكل عناوينها بدءًا من المقاومة الشعبية :المسار الثاني •
هو تعزيز شبكة األمان العربي واإلسالمي لتبّني الموقف الفلسطيني الرافض   :المسار الثالث  •

 ( 2020)الميادين،   .لصفقةلهذه ا
هنية  وكما عرض  إسماعيل  خيارا أيضًا    السيد  يوصل  ت أربعة  أن  منها  الوحدة    إلى  يمكن ألي 

 : على حد قوله، والخيارات التي عرضها هي  الوطنية
 . هو إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية والحقًا للمجلس الوطني الفلسطيني :الخيار األول •
هو أن ينعقد المجلس الوطني الفلسطيني خارج رام هللا، في بيروت أو في   :الخيار الثاني •

 . أي عاصمة أخرى 
 . هو أن ُيعقد إطار القيادة المؤّقتة لألمناء العاّمين للفصائل الفلسطينية :الخيار الثالث  •
هو أن نؤّلف حكومة وحدة وطنية تتولى إدارة الوضع الفلسطيني في الضفة    :الرابع  الخيار •

 .والقطاع
الرابع واألهم  المؤلفانيالحظ   المسار  أن حركة حماس غاب عنا  الدولي هنا  المسار  ، وهو 

وخاصة أن الطرف األمريكي ال يأبه بمثل هذه المسارات التي طرحتها حركة حماس فهو يحتاج  
قوي كالطرف الروسي مثاًل لمحاولة كبح العنجهية األمريكية الواضحة في صفقة  لي  إلى طرف دو 

 القرن.
فتح:-استراتيجيةحركةالتحريرالوطني

ناصر   ولكن تصريح  ،منظمة التحرير والهيئات المنبثقة عنهاكانت متطابقة مع استراتيجية  
إلى تبني استراتيجية عمل فلسطينية جديدة،   الذي دعا  القدوة، عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"،

، كان فيه بعض الوضوح والقرب من استراتيجية باقي الفصائل  لصفقة القرن األمريكية  للتصدي
  قال "القدوة" في ندوة، عقدها بمتحف ياسر عرفات، في مدينة رام هللا، اإلثنين ، حيث  الفلسطينية
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القيادة الفلسطينية "واضح برفض الرؤيا األمريكية، لكن األمر يحتاج  ، إن موقف  2020فبراير    03
 الى استراتيجية عمل محددة، وطواقم جديدة للمواجهة". 
 :تقوم االستراتيجية الجديدة بحسب "القدوة" على

استعادة الوحدة الفلسطينية بين حركتي "حماس" وفتح"، وإعادة هيكلية السلطة الفلسطينية   •
 .خدماتية للشعب الفلسطينيلتكون 

 إعادة هيكلة عمل األجهزة األمنية من خالل تغيير عقيدتها األمنية ومهامها.  •
ضرورة "تصعيد العمل الشعبي لمواجهة االحتالل اإلسرائيلي في األراضي الفلسطينية كافة،  •

 ضمن خطة مدروسة، وعمل مستدام".
ول أو التفاوض على خطة ترامب، وقال إن "الشعب الفلسطيني، وقيادته ال تستطيع القب

أو التعامل معها"، معبرا عن أمل بالده من األطراف كافة الداعمة للقضية الفلسطينية، والحريصة 
)أبوسمرة،   على تحقيق السالم والقانون الدولي اتخاذ موقف ينسجم مع الموقف الفلسطيني الرافض.

2020) 
 :الجبهةالديمقراطيةاستراتيجية

لسان  فلسطين صالح    جاءت على  لتحرير  الديمقراطية  للجبهة  السياسي  المكتب  عضو 
بغزة، "ال نريد مواجهة صفقة  مؤتمر "متحدون في مواجهة "صفقة القرن"  ناصر، في كلمٍة له خالل  

التي واجهنا عليها االنقسام على مدار   الطريقة  بنفس  إلى   13ترامب  ُمشيًرا  "صفقة   أن  عاًما"، 
ترامب ال يمكن مواجهتها بالكالم اللفظي، بل بخطوات عملية جدية بالبدء الفوري بخطوات انهاء 
االنقسام بعيًدا عن المحاصصة واالستفراد ونفي اآلخر، واستنهاض الحالة الجماهيرية، واعتماد  

المقاومة في  سياسة وطنية بديلة لسياسة أوسلو وهي استراتيجية الخروج من أوسلو تعتمد على  
كممثل   الفلسطيني  التحرير  بمنظمة  وإقرار  الدولية،  المحافل  وفي  السياسي  العمل  وفي  الميدان 

 شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني". 
ودعا حركة حماس "لالبتعاد عن أية جهة أو هياكل تنظيمية أو إدارة مثل تشكيل هيئة  

ًيا في ذات الوقت "لمواجهة التطبيع والذي  عليا لمواجهة صفقة القرن باعتبارها تعزز االنقسام"، داع
 يعد انتهاًكا لقرارات القمم العربية ولمشاعر الشعوب العربية ومصالحها القومية". 

وخالل حديثه، دعا "لرد االعتبار لمنظمة التحرير ومؤسساتها كي تضطلع بدورها في 
الوطني مع عدم جواز   تحشيد كل الطاقات الفلسطينية للُمشاركة من الباب األوسع في المعترك

الديمقراطي مع   الخلط ما بين مستوى تفعيل وتطوير منظمة التحرير وما يترافق مع اإلصالح 
 اإلقرار بمكانتها التمثيلية كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني". 
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قال نائب أمين عاّم الجبهة الديمقراطّية قيس عبد الكريم لـ"المونيتور" إّن العمل على وضع  
وذلك استرات  الفلسطينّية،  التحرير  لمنّظمة  والوطنّي  المركزّي  المجلسين  قرارات  في  ستتمّثل  يجّية 

بتصعيد المقاومة الشعبّية في األراضي الفلسطينّية، وصواًل إلى مواجهة شعبّية شاملة، والتحّرر 
رائيل سياسّيًا  من كّل التزامات اّتفاق أوسلو، والتنّصل منها، بما فيها التنسيق األمنّي، ومقاطعة إس 
 واقتصادّيًا، وسحب االعتراف بإسرائيل، ومالحقة قادة إسرائيل على الصعيد الدولّي.

هو خّطة عمل  فقط  والمطلوب  واضحة،  االستراتيجّية  معالم  أّن  إلى  الكريم  عبد  ولفت 
 لتنفيذها، وهذه الخّطة ستتّم صياغتها على أعلى مستوى قيادّي، والحوارات التي جرت في رام هللا
وستجري في غّزة هي خطوة للوصول إلى عقد اجتماع على أعلى مستوى، في حضور الرئيس  

 ( 2020)ملحم،   عّباس لوضع خّطة تنفيذ لهذه االستراتيجّية.
:استراتيجيةحركةالجهاداإلسالمي

  "القدس لنا وسنحميها بدمائنا" نظمت حركة الجهاد اإلسالمي مؤتمرا حاشدا، حمل عنوان 
الجهاد   فيه  أكد   2020يناير    26بتاريخ   لحركة  السياسي  المكتب  عضو  عزام،  نافذ  الشيخ 

اإلسالمي، أن صفقة القرن لن تمر، ولن يوافق عليها فلسطيني واحد، مشددا على أن القدس 
 واألقصى سيعودان إلى أصحابهما الحقيقيين طال الزمن أو قصر.

المي، من جهته، دعا األستاذ خالد البطش عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد اإلس
وفي الشتات،   48إلى حراك جماهيري شعبي في الضفة والقدس وغزة واألراضي المحتلة عام  

 . لمواجهة صفقة القرن ومنع تمريرها
كما دعا الرئيس محمود عباس، للقدوم إلى غزة، من أجل إنهاء االنقسام والبدء بإجراءات  

 .المصالحة واستعادة الوحدة، لمواجهة تحديات صفقة القرن 
البطش جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون اإلسالمي، لوقف التنسيق والتعاون مع  دعا  

الواليات المتحدة، وسحب سفراء الدول العربية واإلسالمية من أمريكا احتجاجا على ما تقوم به من  
الفلسطيني. الشعب  حقوق  تضييع  حساب  على  الصهيوني  للعدو  فصائل  TRT)  دعم  عربي، 

 ( 2020فلسطينية في غزة تعلن تشكيل لجنة وطنية لمواجهة صفقة القرن، 
وهنا نجد أن معظم التوصيات دعت إلى الوحدة الوطنية والمصالحة الفلسطينية والتي دار  
عليها الجميع وأخذت حقها من الكالم وتنتظر التطبيق.. ولهذا ال بد أن نقف على أهم االتفاقيات  

 اآلتي:  الجدولعت للمصالحة الفلسطينية والتي سنختصرها التي د 
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 أبرزاالتفاقياتبينفتحوحماس4جدول

أبرزاالتفاقياتبينفتحوحماس

2007اتفاقمكة


بمكة المكرمة وبرعاية ملك  2007فبراير/شباط  8وّقعت فتح وحماس في 
العزيز آل سعود، على اتفاق مصالحة يقضي  السعودية آنذاك عبد هللا بن عبد 

ورغم   بإيقاف أعمال االقتتال الداخلي في قطاع غزة، وتشكيل حكومة وحدة وطنية.
أجواء التفاؤل الكبيرة التي رافقت التوقيع على ذلك االتفاق، فإن التوتر بقي موجودا 

اع  في قط 2007في األسابيع التي أعقبته، بسبب أحداث منتصف يونيو/حزيران 
 .غزة والتي انتهت إلى سيطرة حماس على السلطة في القطاع

2009الورقةالمصرية


وبعد انتهاء الحرب اإلسرائيلية   -2009أي في عام  -بعد عامين من االنقسام 
، تجددت الوساطة المصرية بين الفصائل الفلسطينية، حيث  2008على غزة عام 

ف بـ"الورقة المصرية" التي طرحتها في أعدت القاهرة خالصة أفكارها فيما بات ُيعرَ 
 . 2009سبتمبر/أيلول 

2011اتفاقالقاهرة


  2011ديسمبر/كانون األول  20اجتمعت الفصائل الفلسطينية في القاهرة يوم 
برعاية مصرية، لبحث آليات تنفيذ اتفاقية الوفاق الوطني الفلسطيني التي وقعت  

 . 2011مايو/أيار  4عليها الفصائل بالقاهرة في 

2012اتفاقالدوحة


  2012فبراير/شباط  6وقعت حركتا فتح وحماس في العاصمة القطرية الدوحة في 
  -نيابة عن حركة فتح-اتفاقا للمصالحة، حيث وقع الرئيس الفلسطيني عباس 

بهدف تسريع وتيرة المصالحة الوطنية  -نيابة عن حركة حماس-وخالد مشعل 
 الفلسطينية.

2014الشاطئاتفاق


يعتبر اتفاق الشاطئ من أهم اتفاقات المصالحة بين حركتي فتح وحماس، وقد  
سمي بهذا االسم ألن جلسات الحوار ُعقدت في منزل إسماعيل هنية في مخيم  

  23الشاطئ لالجئين غرب مدينة غزة. وقد تم عقب االتفاق الذي جرى في 
فلسطينية، على أن يعقبها بستة أشهر ، تشكيل حكومة توافق 2014أبريل/نيسان 

 إجراء انتخابات؛ لكن ذلك لم يحدث.

2017اتفاقالقاهرة


إلى اتفاق برعاية  2017أكتوبر/تشرين األول   12توصلت فتح وحماس يوم 
مصرية في ختام جلسة حوار عقدت في القاهرة. ويقضي االتفاق بـ"تمكين حكومة 

ولي كافة المسؤوليات في قطاع غزة، وأن  الوفاق برئاسة رامي الحمد هللا من ت
 يتولى الحرس الرئاسي اإلشراف على المعابر ومعبر رفح الحدودي مع مصر".

2020تفاهمات

أسفرت المباحثات بين وفد من حركة فتح مع قادة من حركة حماس في العاصمة  
، عن تقدم ملحوظ نحو اإلعالن رسميا عن  2020سبتمبر  24في  التركية أنقرة

مصالحة وطي صفحة االنقسام واالتفاق على إجراء االنتخابات التشريعية خالل  ال
أمين سر اللجنة المركزية لحركة بجهود واضحة من قبل كل من  األشهر المقبلة.

فتح، جبريل الرجوب، ونائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، صالح  
 .العاروري 
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المستخدمة:مدىفعاليةاالستراتيجيات
في هذا الشأن، حيث تم مقابلة العديد منهم وكانت معظم    الخبراء والمفكرينعند آراء  هنا  نقف  س

 اآلراء تتمحور حول اآلتي: 
ألنها هي  أن أداء حركة فتح مرتبط بأداء السلطة الفلسطينية    أ.د.محسنصالحيرى  

،اامرتبكهماؤكانأداالذي  يسمى الشرعية الفلسطينية، و   عمان يعبران  ياللذ   الكيانينالتي تقود هذين  
ومعها بعض التنظيمات الفلسطينية الصغيرة. وأما باقي التنظيمات  ،  زمةاألشلفيالتعاملمعاف

الفلسطينية سواء كانت اإلسالمية أو اليسارية والتي تواجه ظروف استثنائية من حصار وتنسيق  
بالمقاومة الفاعلة. وهذا سبب  أمني وأزمات عديدة تعطل إمكاناتها وقدراتها في مواجهة الصفقة  

ض في مواجهة األزمة الكبرى. والمطلوب منهم أن يطوروا أداءهم بشكل  أدائها المتواضع على األر 
، على الرغم من ممارستهم ألدوات محدودة إعالمية  أكثر فاعلية في مواجهة مثل هكذا أزمات 

 ( 2020)صالح،  .وسياسية
كان رأي   عامرفيما  أبو عدنان علىأن    د. الموجود باهتاألداء أداء هو األرض

من  الفلسطينيةللفصائل فهناك  الفلسطينية  الحزبية  واألهداف  النظر  وجهات  الختالف  وذلك 
إلى مستوى    وهذا األداء لم يرتقِ   يعتبرها أزمة وهناك من يعتبرها فرصة وهناك من يراها خيار.

 ( 2020)أبوعامر،  الحدث.
الفلسطينية  دبورأمين.  أذكر   التنظيمات  أداء  موقف  أن  عن كثيراا األمر يختلف لم

أمريكا أنه جزء    ه . حتى أن البعض لم يتابع، ولم يعرف ما كانت تعرضالسلطة،وكاناستعراضياا
ريكيًا رسميًا للصفقة، في الوقت الذي  مأصيل من الصفقة. كان الكل ولفترة طويلة ينتظر إعالنًا أ

 طرحت فيه أمريكا كل النقاط وطبقتها عمليًا على األرض قبل أن تعلن رسميًا ذلك.
البعيدة عن طرح أّي أدوات ووسائل ميدا الثورية النضالية  التنظيمات للجملة  نية  ذهبت 

 واقعية تطبيقية للمقاومة لتلك الصفقة. وبقيت في هذا اإلطار حتى في قضية الضم. 
االقترابات في المواقف فيما بينها، جاءت في إطار المحافظة على الذات في هذا المحفل 
السياسي الفلسطيني الواسع )جمل ثورية، تصورات نظرية برامجية ال تستند إلى أّي أدوات ووسائل 

 ( 2020)دبور،  .يذية(عملية تنف
سعدة أبو مخيمر د. رسمية    أ. مسئولية  بموقع  ليست  الفلسطينية  التنظيمات  أن  قال 

مسالة التنديد واالستنكار    لمخاطبة العالم ولكن على األقل ما صدر منهم من تصريحات لم تتعدَ 
فمن المفترض العمل على إنهاء االنقسام  يعدأداءسيءوالتهديد بالرد في جميع مراحل األزمة  

)أبوسعدة،   بما يسمح بوجود موقف فلسطيني موحد لمواجهة الصفقة.وإعادة ترتيب البيت الفلسطيني  
2020) 
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الموقف الفصائلي الفلسطيني بمجمله فيما يخص صفقة  إن    أ.د.أسامةأبونحلذكر  و 
، إذ لم يختلف كثيرًا  لميكنمقبوالافيحّدهاألدنىالقرن، وما تبعها من إجراءاٍت على األرض  

عن الموقف الرسمي الفلسطيني باإلدانة واالستنكار لصدور تلميحاٍت بشأن ما سُيعلن عن هذه 
الصفقة، أو بشأن القرار األمريكي بنقل السفارة األمريكية من تل أبيب إلى مدينة القدس، واالعتراف  

حاول من خالله تعطيل تنفيذه، بالقدس عاصمة موحدة لدولة )إسرائيل(. ولم نجدها تقوم بعمٍل ت
وربما يعود ذلك لكون هذه الفصائل مجتمعة باتت عبئًا ثقياًل على القضية الفلسطينية بملّفاتها  
كافة. فأيٍّ من تلك الفصائل ليس لديها برنامٍج فعلي لمواجهة قرار الرئيس "ترامب"، أو مواجهة  

لـ )إسرائيل(. وال نجافي الحقيقة إْن قلنا: إنَّ  القرار اإلسرائيلي بضم جزٍء كبيٍر من الضفة الغربية  
هذه الفصائل قد وصلت إلى حدِّ المراهقة السياسية، واالحتضار السياسي واألخالقي، وأّنها باتت  

انتقاٍم قاٍس بحّقها إْن حاولت   بردِّ فعٍل يخالف مشيئة القوى المهيمنة على    أن تأتيتخشى من 
 الفصائل الفلسطينية مجتمعة ال تقلَّ في إفالسها السياسي عن  المشهد الفلسطيني. وبالتالي: فإنَّ 

   إفالس السلطة الفلسطينية، كلٌّ حسب برنامجه وأيديولوجيته.
الموقف الفصائلي بكافة تنوعاته وفسيفسائه األيديولوجية لم يعد قويًا بما فيه الكفاية، وذلك  

المتالحقة، وما ترّتب على ذلك من توزيع والءتها على الدول في ظل المتغّيرات العربية واإلقليمية  
المركزية في منطقة الشرق األوسط. لذلك؛ فكل فصيٍل فلسطيني يحسب حساب أي خطوة أو 
الفصائلي   الموقف  تموله. وعليه؛ فلن يتطور  التي  المركزية  الدولة  يتخذه قبل موافقة  موقٍف قد 

عليه اآلن من اتباع سياسة االنتظار، أو بمعنى آخر:    للتصدي لملفات صفقة القرن أكثر مما هو
أو  الرسمي  المستوى  على  أكانوا  الفلسطينيين سواء  فإن  وبالتالي  نفعل؟(.  ماذا  نحدد  ثم  )لنرى 
الفصائلي، فاشلون بامتياز في إدارة أزمة صفقة القرن، ويظهرون وكأنهم ضعفاء ال حول لهم وال  

 ( 2020)أبونحل،  ٍد تجاه هذه الصفقة.قوة، ال يستطيعون اتخاذ موقٍف موحّ 
يتوافق  المؤلفان الفلسطينية    نسبياً   انهنا  للحالة  تشبيهه  نحل في  أبو  أسامة  د.  مع رأي 

كون بموقف اإلمبراطور البيزنطي ورجال الدين  تأشبه ما  أنها  الرسمي والحزبي،    ابشقيه  ةالراهن
، عندما انشغلوا بجدٍل سفسطائيٍّ ال  م1453مدينة القسطنطينية في عام األرثوذكس عشية سقوط 

طائل من وراءه مفاده: هل يستعينون بروما الكاثوليكية لمجابهة الجيش العثماني المسلم من عدمه؟  
فكانت النتيجة الحتمية لذلك الجدل: سقوط عاصمتهم، وانهيار إمبراطوريتهم التي عّمرت طوياًل 

فالفلسطينيون من   البيزنطي،  الموقف  عن  كثيرًا  الفلسطيني  الموقف  يختلف  ال  واليوم  الزمن. 
منشغلون في توصيف الوطنية والشرعية الفلسطينية، فكل طرف فلسطيني يّدعي لنفسه أّنه الطرف 

   الشرعي دون اآلخر.
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المبحثالثالث

توصياتمراكزالدراساتواألبحاثالفلسطينية
ينتقد فيه كتاب فلسطينيون، غياب استراتيجية فلسطينية موحدة، لمواجهة   وفي الوقت الذي

الفلسطينيين، عن خيارات   صفقة القرن منذ اإلعالن عنها ألول مرة، يتحدث بعض السياسيين 
متعددة أولها السعي إلنهاء حالة االنقسام الفلسطيني داخليا، ثم التوجه إلى مجلس األمن الدولي 

لدولية، وصوال إلى تفعيل كل أشكال المقاومة الشعبية، ووضع حد لالتفاقات وغيره من الهيئات ا
وسنتناول هنا في  .  وفرض مقاطعة شاملة على االحتالل  األمنية والسياسية مع الجانب اإلسرائيلي،

مهتمة بالشأن الفلسطيني على الصعيد المحلي ال  مراكز الدراسات واألبحاث   هذا المبحث توصيات 
 على النحو اآلتي: والتي تناولت قضية صفقة القرن،   والدولي

منظمةالتحريرالفلسطينية:-مركزاألبحاثأوالا/
ضرورة توفر إرادة سياسية فلسطينية رسمية وشعبية صلبة لمواجهة أوصى المركز على  

ة،  صفقة القرن؛ والتصدي للهجمة العدوانية التي تستهدف الهوية الفلسطينية بمركباتها الكالسيكي
واستعادة الخطاب الفلسطيني التأسيسي المعبر عن الكل الفلسطيني والهوية الفلسطينية بمكوناتها  

لعام   الفلسطيني  الوطني  الميثاق  الفلسطينيين  1968المركزية، وفق  ، ومن وحي وثيقة األسرى 
السياسي  ، وتحويل البرنامج  2004، ومن نداء حركة المقاطعة األكاديمية والثقافية إلسرائيل  2007

والنضالي الفلسطيني إلى برنامج نضالي يومي، بحيث يعيش المواطن الفلسطيني والقائد والوزير  
تعزيز   خالل  من  ذلك  ويكون  كمقاومة،  اليومية  الحياة  المجتمع  شرائح  وكل  والعامل  والطالب 

الشعبية أو    الصمود المقاوم، وتحويل المقاومة اليومية إلى مقاومة بنيوية تراكمية، سواء المقاومة
 المدنية أو العسكرية أو الذكية، وأن تتغّلل المقاومة في كل مفاصل الحياة اليومية. 

اآلنية وطويلة المدى من أجل   االستراتيجيات مطالبة األحزاب والمؤسسات الشعبية يتبني  
 مواجهة صفقة القرن والمشروع الصهيوني، من خالل:  

 . المصالحة الفلسطينية إنهاء االنقسام الحزبي الفلسطيني وتحقيق .1
 . توحيد الخطاب السياسي والبرنامج الوطني الفلسطيني .2
 . انسجام األحزاب والمؤسسات الشعبية مع الحراك الشعبي والمشاركة في المقاومة الشعبي .3
 تبني كافة أشكال المقاومة واالنخراط فيها وتصليب عودها. .4
مطالبة المؤسسة الفلسطينية الرسمية بدور أكثر فاعلية في تعزيز صمود الشعب الفلسطيني   .5

في مواجهة العدوان الصهيوني اليومي. وخاصة بعدما أتضح الدور الرسمي الفلسطيني 
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العربية   المواقف  سقف  رفع  في  الفاعل  األثر  له  كان  والذي  الصفقة،  رفض  في  القوي 
 القرن.واإلسالمية في مواجهة صفقة 

 اآلتي: توصي الدراسة ب 
 . إعادة تفعيل النظام السياسي الفلسطيني .1
 . إحداث تغيير في موازين القوى الدولية واإلقليمية لصالح القضية الفلسطينية .2
 .التخلص من عالقات التبعية مع االحتالل الصهيوني .3
للكل  .4 وحاضنة  جامع  فلسطيني  كبيت  الفلسطينية  التحرير  منظمة  إلى  العودة 

 . طينيالفلس
كل ذلك من أجل استعادة مكانة القضية الفلسطينية وتحقيق مسارات ملموسة على  

 (2020األبحاث، -)مركز أرض الواقع في دحر المشروع الصهيوني في فلسطين.

)مسارات(المركزالفلسطينّيألبحاثالسياساتوالّدراساتاإلستراتيجّيةثانياا/
في " مبادرة الخالص الوطني إلنهاء االنقسام واستعادة الوحدةقدم المركز مبادرة بعنوان: " 

قبل اإلعالن الرسمي عن  م  2019يونيو    30- 29المنعقد بمدينتي غزة والبيرة بتاريخ  مؤتمره  ختام  
 تتضمن النقاط اآلتية:صفقة القرن، والتي  

. يتمثل المدخل إلنهاء االنقسام وتحقيق الوحدة الوطنية بعقد لقاء وطني شامل للنخب 1
الفلسطينية من قادة فصائل العمل الوطني والمجتمعي، وكافة القطاعات الشبابية والنسوية والنقابية  
من مختلف أماكن تواجد الشعب الفلسطيني، من أجل الشروع في حوار وطني يستهدف االتفاق  

السياسية والنضالية، وتوفير اإلرادة السياسية، بما يوفر متطلبات    واالستراتيجيةالرؤية الشاملة،  على  
 .مواجهة التحديات والمخاطر، خصوًصا "صفقة ترامب"

الحوار من خالل وقف  توفير ظروف مناسبة إلنجاح  المهم جًدا  السياق، من  في هذا 
المتبادل، واحترام وصون حقوق اإل  نسان وحرياته في الضفة الغربية وقطاع  حمالت التحريض 

 غزة، ورفع اإلجراءات ضد قطاع غزة. 
.  توحيد المؤسسات الوطنية عبر اتخاذ خطوات ملموسة على مستوى السلطة والمنظمة 2

وفق االتفاقيات الموّقعة، وأخذ العبر والدروس والمستجدات والخبرات المستفادة في الحسبان دون  
للتنفيذ، من أجل تجاوز  انتقائية وفق حل الرزم ة الشاملة، مع التوافق على جدول زمني محدد 

العقبات التي حالت دون تطبيق االتفاقات، وانطالًقا من التوافق على أسس الشراكة السياسية، 
 ومبدأ توازن المصالح. 

. إعادة بناء منظمة التحرير على هذه األسس، من خالل عقد مجلس وطني توحيدي  3
في مكان يتيح مشاركة الجميع، بحيث يقر ميثاًقا وطنًيا يحفظ الرواية والحقوق التاريخية والطبيعية  
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والقانونية الفلسطينية، على أن يتم توزيع مقّرات المنظمة ودوائرها وقيادتها على مختلف أماكن  
اجد تجمعات الشعب الفلسطيني حيثما أمكن، وانطالًقا من التصدي ألي محاوالت لخلق بدائل  تو 

 أو أطر موازية للمنظمة. 
. تشكيل حكومة وحدة وطنية على أساس برنامج الحد األدنى الوطني المشترك، برنامج  4

حليق فلسطينًيا  العودة وتقرير المصير والحرّية واالستقالل الوطني، على أن تكون قادرة على الت
وعربًيا ودولًيا، لتحقيق أقصى ما يمكن في المرحلة الراهنة، وبحيث يستند هذا البرنامج إلى القانون  

 الدولي وقرارات األمم المتحدة.
يلتزم  5 للمقاومة كخطوة على طريق تشكيل جيش وطني  إيجاد مرجعية وطنية عليا   .
وحدة، بما يحقق سلطة واحدة وسالح واحد ومقاومة وطنية واحدة، وبقرارات القيادة الم  باستراتيجية

 واحدة وقرار واحد. 
السلطة وطبيعتها ووظائفها والتزاماتها وموازنتها، من خالل 6 النظر في شكل  إعادة   .

تطبيق قرارات المجلس الوطني بهذا الخصوص، وتصحيح العالقة بين المنظمة والسلطة لتعود 
 ا عن المحاصصة الفصائلية.بعيدً ، السلطة إلى مكانتها الطبيعية 

داخل 7 وأوضاعها  شعبنا حسب ظروفها  تجمعات  كافة  في  الشعبية  المقاومة  تفعيل   .
الوطن وخارجه، ودون المس بحق شعبنا في مقاومة االحتالل والدفاع عن نفسه بكافة األشكال 

 المتاحة المكفولة بموجب القانون الدولي. 
الثنائية برعاية أميركية أو في سياق إقليمي أو  . التمسك برفض العودة إلى المفاوضات  8

غيره، والتمسك بعدم استئناف التفاوض إال على أساس االلتزام بالحقوق الوطنية الفلسطينية أواًل،  
وفي إطار مؤتمر دولي ذي صالحيات كاملة ودور مستمر برعاية األمم المتحدة، وعلى أساس  

المتحدة وفق جدول زمني محدد وليس إعادة التفاوض   القانون الدولي، وبهدف تطبيق قرارات األمم
 بشأنها.

. الدعوة إلى تفعيل الموقف العربي على مختلف المستويات الرسمية والشعبية، لمواكبة 9
التحركات الفلسطينية والتنسيق في المواقف، إقليمًيا ودولًيا، ولقطع الطريق على اآلمال األميركية 

وإعادة االعتبار للعالقة الفلسطينية مع الشعوب    ،ف ردة الفعل العربيةواإلسرائيلية المعّلقة على ضع 
 العربية والقوى واألطر الشعبية العربية.  

. بلورة جبهة عالمية تضم كتاًل وقوى دوليًة مختلفة، والدول الشقيقة والصديقة، مثل 10
الالتي امريكا  ودّول  واألفريقية،  اإلسالمية  والدول  وأوروبا  والصين  العام  روسيا  الرأي  وقوى  نية، 

العالمي المناصر لقضيتنا، ومختلف مؤسسات األمم المتحدة، بما يكفل تمكين الشعب الفلسطيني  
 من ممارسة حقوقه الوطنية المشروعة.
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وتبني  11 االحتالل،  والقانوني واإلعالمي مع  والديبلوماسي  الشعبي  االشتباك  تعظيم   .
العالم إلى فرض العقوبات على  حركة مقاطعة إسرائيل وسحب االستثمارات   منها، ودعوة دول 

إسرائيل، وإحالة ملفات جرائم الحرب والجرائم ضد اإلنسانية، إلى المحكمة الجنائية الدولية، وتفعيل  
الدولية ذات   الرأي االستشاري لمحكمة العدل في الهاي، واالنضمام إلى المنظمات واالتفاقات 

مسؤوليا العالم  دول  وتحميل  دولة الجدوى،  ترتكبها  التي  اليومية  والجرائم  االنتهاكات  إزاء  تها 
االحتالل، وتجريم التطبيع مع دولة االحتالل على مختلف المستويات، ودعوة المجتمع الدولي 

 والمنظمات الدولية للتحرك الجاد إلنهاء االحتالل ورفع الحصار المفروض على قطاع غزة.
الوطني هو حل الرزمة الشاملة الذي يعتمد . إن حجر الزاوية في مبادرة الخالص  12

على اتخاذ خطوات ملموسة إلنهاء هيمنة "فتح" على السلطة والمنظمة، وإنهاء سيطرة "حماس"  
 على قطاع غزة. 

وتشكيل  13 المشترك  الوطني  البرنامج  أساس  على  والشراكة  الوطني  التوافق  . ضمان 
وتشريعية، التي يجب أن توضع في سياق    حكومة وحدة وطنية إلى حين إجراء انتخابات رئاسية

 التحرر من االحتالل، وإجراء انتخابات المجلس الوطني حيثما أمكن ذلك.
بشكل  تطبيقها  على  والعمل  أواًل،  عليها  االتفاق  يجب  واحدة  رزمة  المبادرة  هذه  تشكل 

شراف على  متزامن ومتواٍز ضمن جدول زمني متفق عليه، على أن ُتشّكل لجنة وطنية، لتقوم باإل 
 .متابعة هذه المبادرة، وتحميل المسؤولية للطرف أو األطراف التي تمنع أو تعرقل تنفيذها

المستحيل،  التاريخ مليء بصناعة  المبادرة مستحيلة، لكن  إمكانية تطبيق هذه  تبدو  قد 
 ( 2020)مسارات،  وكما قال نيلسون مانديال "المستحيل يبقى مستحياًل إلى أن يقوم أحد بتحقيقه".  

:معهدفلسطينألبحاثاألمنالقوميثالثاا/
نحواستراتيجيةوطنيةفلسطينية"دراسة بعنوان:  م  2020يناير    30المعهد بتاريخ  أصدر  

ان ُيقابل هذا المنعطف النوعي الخطير بموقف استراتيجي فلسطيني  جاء فيها ضرورة    "موحدة
بشكل  واألداء،  األدوات  وفاعلية وكفاءة  الشامل،  الوطني  الموقف  نوعيا، يضمن وحدة  مختلف 

 ا عن االرتباك والتراخي وبعيدا عن التطرف أيضا. حكيم وعقالني، بعيد 
وعليه فإنه من الضروري الحرص على الصعيد الوطني العام أن يتم استمرار التأكيد على 
ما جاء على لسان السيد الرئيس أبو مازن شخصيا بشكل علني من رفض للصفقة بوضوح، وهو  

مما يمهد السبيل للعمل الجاد وبشكل   الموقف الذي أجمعت عليه كل القوى السياسية الفلسطينية،
من أجل استعادة الوحدة الوطنية وتذليل كل العقبات أمامها، كما جرى  ملموسة  سريع و بخطوات  

في حضور الجميع الجتماع القيادة الذي ترأسه الرئيس عباس، وما يجري التحضير له من لقاء  
 ي القاهرة قريبا. في غزة، وما قد يجري على هامش اجتماع الجامعة العربية ف
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الفلسطيني   الموقف  أن  بالحسبان  تأخذ  ان  اليها يجب  المشار  الوطنية  االستراتيجية  ان 
الرسمي والشعبي حاسم في الرد على صفقة القرن، وحاسم في دفع اآلخرين التخاذ مواقف غير  
مؤيدة للموقف األمريكي. وعلى هذا الصعيد من الضروري أن يجري التحرك الفلسطيني تحت  

يجري التأكيد على دعوة شعبنا في كل    ث شعار عام موجه لكل تجمعات الشعب الفلسطيني، وبحي 
أماكن تواجده للصمود والتعبير عن موقف الرفض للصفقة، والتمسك بالحقوق، وتفعيل المقاومة 

 الشعبية والتحركات الجماهيرية، في الداخل والخارج.
 ل كل المجاالت الداخلية والخارجية.وكي تكون االستراتيجية فاعلة ال بد وأن تشم

الداخلي الصعيد لتغيير  فعلى الالزمة  اإلجراءات  اتخاذ  معنى  توضيح  الضروري  من   ،
الدور الوظيفي للسلطة، وذلك باإلعالن عن مؤسسات السلطة كمؤسسات لدولة فلسطين تحت  

وتوفير مقوم الناس على أرضهم،  تعزيز صمود  بالضرورة  يعني  ما  العيش  االحتالل، وهو  ات 
الكريم لهم، والحفاظ على أمن المواطن والنظام العام، ومواجهة أي عبث بالجبهة الداخلية والعمل 

 على تحصينها، والحفاظ على السلم األهلي، وتعزيز العمل والنفوذ في مناطق "ج". 
، وال بد من انجاز خطوات ملموسة لتحقيق الهدف، الذي  وعلى الصعيد الداخلي أيضاً 

، إلعادة االعتبار لدور مؤسسات وهيئات منظمة التحرير الفلسطينية  مكرراً اره، وبات  طال انتظ
وتفعيلها كمرجعية وطنية عليا واطارا وطنيا تمثيليا وحيدا جامعا وقائدا للتحرر الوطني، وتفعيل  
 عمل هيئاتها القيادية ومؤسساتها ودوائرها وخاصة فيما يتعلق بالعمل في التجمعات والجاليات في
الخارج وعلى صعيد قضية الالجئين، والعالقة مع قوى التحرر والتقدم والديمقراطية والسالم في 

 العالم.
تعزيز الثقة بين المواطن والسلطة ومؤسساتها،   إن من األمور المهمة على الصعيد الداخلي

تزيل   توافقية،  وديمقراطية  تشاركية  آليات  وخلق  المجتمعي  الحوار  تعزيز  عبر  اعترى  وذلك  ما 
العالقة من لبس في الفترة الماضية، وضرورة إطالق الحريات في مناطق السلطة والتأكيد على  
احترامها، وبما يضمن استمرار الحفاظ على األمن والنظام العام واألخالق واآلداب العامة، ومنع  

الت التخريب بث الفوضى وأعمال التحريض والعبث بمقومات السلم األهلي. والتصدي الحازم لمحاو 
 واعالء لغة التحريض بديال للحوار. 

أما على صعيد المقاومة الشعبية فالمطلوب ليس الحديث المكرر عن تعزيزها وتصعيدها، 
كما كان يقال دائما، بل ضرورة االرتقاء بها على أساس استراتيجية وطنية موحدة تضمن مشاركة  

ماهيرية والوحدة الميدانية واالشتباك الشعبي  فاعلة لكل القوى السياسية وبما يعزز المشاركة الج
المتأثرة   والمناطق  واألغوار  والخليل  القدس  مناطق  في  وخاصة  ومستوطنيه  المحتل  مع  الدائم 

 باالستيطان.  
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وعلى كل القوى السياسية وخاصة في غزة، العمل على تنسيق المواقف والتحركات فيما  
ة من تجربة غرفة العمليات المشتركة على هذا الصعيد يتعلق بإدارة الصراع مع االحتالل واالستفاد 

 عن االنجرار لردات الفعل والمصالح الفئوية.  من أجل ضبط قرار الحرب بعيداً 
إن طبيعة اللحظة التاريخية تستدعي التداعي السريع من قبل الهيئات الفلسطينية القيادية، 

لوطني او المجلس المركزي، وباتفاق  وعليه ال بد من العمل على عقد دورة استثنائية للمجلس ا
وطني شامل، وذلك بهدف البحث في الخطوات العملية الالزمة لتنفيذ القرارات السابقة المتعلقة  
باالتفاقات والعالقة مع دولة االحتالل، والمسائل المتعلقة بالوحدة الوطنية وتفعيل منظمة التحرير  

الوطني التصدي  التحرري، وكيفية  الوطني  القرن في كافة أماكن تواجد   ودورها  الفاعل لصفقة 
الشعب الفلسطيني وعلى كافة المستويات. وإن تعذر عقد المجلس الوطني فمن الهام والضروري 
الوطنية   القوى  كل  بمشاركة  والخارج  الداخل  في  واسعة  شعبية  مؤتمرات  بتنظيم  ذلك  تعويض 

الفكري واالجتماعي وذلك تحت والمؤسسات وشخصيات وطنية من كافة ألوان الطيف السياسي و 
 رعاية منظمة التحرير الفلسطينية كممثل شرعي وحيد للشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده. 

أن جمع اإلطار الوطني الشامل وتفعيله، يستدعي في نفس الوقت العمل بروح الوحدة 
،  48ج، وفي منطقة  الوطنية وفي الميدان لتعزيز نشاط وفاعلية تجمعات وجاليات شعبنا في الخار 

وضرورة االهتمام بوحدة تجمعات وجاليات شعبنا واعالء صوتها للضغط على حكومات البلدان 
التي تتواجد فيها التخاذ مواقف داعمة للحقوق الفلسطينية ورافضة لصفقة العار. وان لجماهير  

المصيرية. ، دور خاص، كبير وذو ثقل في هذا العمل وهذه المعركة  48شعبنا في داخل منطقة  
مناطق   في  والشعبية  الوطنية  القوي  مع  الجهود  تنسيق  على  العمل  الضروري  من    48ولذا 

التمييز  وإجراءات  سياسات  مواجهة  في  الشعبي  الحراك  لتعزيز  والدعوة  الوطنية،  ومرجعياتها 
بلدات وقرى من مناطق   بمناطق السلطة   48العنصري واألبارتهايد واالستيطان ورفض الحاق 

ة. وفي المجال الوسع ال بد من أن يجري التنسيق أيضا للتأثير على الرأي العام اإلسرائيلي  الوطني
  لإلسرائيليين رسالة واضحة    وإيصالواستثمار التناقضات في المجتمع والوسط السياسي اإلسرائيلي،  

للفلسطينيين في أرضهم  وأن  لهم سواه،  الفلسطينيين وال وطن  التاريخية هي وطن  فلسطين  ان 
ووطنهم حقوقا فردية ووطنية جماعية، وإن أي حل عادل ال بد وان يتأسس على مبدئين: االعتراف  
بحق الشعب الفلسطيني بتقرير المصير على أرض آبائه وأجداده أسوة بكل شعوب العالم، وحق 
 الفرد الفلسطيني بكامل حقوقه المتساوية كإنسان دون تمييز على أساس العرق او الدين أو الجنس، 

 وبما ينسجم كليا مع الشرعة الدولية لحقوق اإلنسان. 
العربي الصعيد القوى  أماعلى الفلسطينية وكل  القيادة  تولي  أن  بمكان  األهمية  فمن   ،

السياسية اهتماما أكبر بالساحة العربية وبالعالقة مع القوى الشعبية العربية، وأن تتم دعوة الجماهير  
العربية بقيادة قواها الحية للتضامن ونصرة الشعب الفلسطيني ورفض التطبيع. كما وال بد الطلب 
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ة كافة ان تعلن موقفا واضحا رافضا للصفقة، واتخاذ إجراءات عملية بحق من  من الدول العربي
 يؤيد صفقة القرن ومن ينقل سفارة بالده الى القدس.

ومن الجدير بالتنويه هنا، إلى ان للموقف األردني الرسمي والشعبي دورا كبيرا في تعزيز 
ة كبيرة لتوفير توافق ما بين  مقومات افشال صفقة القرن. وعليه فإنه من الضروري إيالء أهمي 

الموقفين األردني والفلسطيني بخاصة حتى تبدد المخاوف واالوهام التي تروج إلعادة النظر بفك 
االرتباط بالضفة والعودة لما يسمى بالخيار األردني، مع التنبه لضرورة بحث الخطوات العملية 

ى الموقف الموحد للشعبين في رفض من قبل الجانبين لتحصين الجبهتين الداخليتين والتأكيد عل
صفقة القرن ومواجهة أي محاوالت للعب على التناقضات او توفير أجواء وتحركات لتهيئة الظروف 
إلنفاذ الصفقة. كما وال بد من أن يولى اهتماما خاصا للموقف المصري، الذي يبدو متساوقا مع  

سرائيليين على أساسها، ولذا ال بد الخطة المطروحة، حيث دعا لدراسة الصفقة والتفاوض مع اإل
من الحرص على احداث تغيير في الموقف المصري لصالح رفض صفقة القرن، وبحيث تنسيق  
الجهود مع مصر الشقيقة للحفاظ على المصالح المشتركة وعدم االنزالق الى توتير األجواء بين  

 الجانبين. 
مل في الهيئات والمحافل الدولية  فإن الواجب يقتضي استمرار الع  واماعلىالصعيدالدولي

بزخم أعلى الستصدار القرارات المؤكدة لحقوق شعبنا الوطنية المشروعة غير القابلة للتصرف، 
ولكسب المزيد من االعترافات بدولة فلسطين وتأييد حل الدولتين، واستمرار مطالبة األمم المتحدة 

ه ضمان احترام القانون الدولي وتفعيل آليات بضرورة االلتزام بواجباتها القانونية واألخالقية تجا
االلزام الدولية لتطبيق قراراتها، بما في ذلك القرارات التي تؤكد عدم شرعية االحتالل واالستيطان  
االستعماري والحصار اإلسرائيلي، وعدم شرعية أي تعديالت على الوضع الخاص لمدينة القدس، 

بجرائ  بالتحقيق  للمطالبة  العمل  في  واستمرار  اإلسرائيليين  الحرب  مجرمي  ومحاكمة  االحتالل  م 
محكمة الجنايات الدولية، وضرورة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني. ومن المهم هنا ان  
يجري بذل المزيد من الجهد للحفاظ على استمرار الموقف األوروبي المتمسك بحل الدولتين، وان  

لذي بدأ يتحدث عن دراسة الخطة المقترحة، وبحيث  يجري االهتمام ايضا بالموقف الروسي، ا
يجري التأكيد دون لبس على ثبات الموقف الروسي في دعم الحق الفلسطيني بإقامة الدولة المستقلة 

- ألبحاث - فلسطين-)معهد  .1967وعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران عام  
 ( 2020القومي، -ألمن ا
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مركزالزيتونةللدراساتواالستشاراترابعاا/
إن “صفقة  " ذكر فيها  تطورات صفقة القرن ومساراتها المحتملة  قدم المركز دراسة بعنوان: "

الشعب   صمود  بسبب  حقيقيًا  مأزقًا  تواجه  المتداولة،  التسريبات  وفق  وقواه القرن”،  الفلسطيني 
محتماًل   دعمًا  ُتقدم  قد  التي  العربية  البيئة  و”برود”  تراجع  وبسبب  الفاعلة،  والوطنية  اإلسالمية 
للصفقة، وبسبب ارتباك أداء السياسة الخارجية األمريكية. غير أن ذلك كله، ال ينبغي أن ُيقّلل  

لسعي إلضاعة الحق  من خطورة المحاوالت الجارية لفرض الحقائق على األرض، وخصوصًا ا
الفلسطيني في القدس وفي عودة الالجئين الفلسطينيين إلى ديارهم التي ُأخرجوا منها. وما زالت  
إمكانات إسقاط الصفقة وإفشالها عالية، طالما أنه ال يوجد طرف فلسطيني يوافق على أن ُيقدم  

 (2020الستشارات، وا-للدراسات -الزيتونة-)مركز غطاء لتمريرها.
:وأوصىالمركزباآلتي

 . تعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية، وتنسيق الجهود كافة في مواجهة “الصفقة”. 1
. إصدار ميثاق تتعاهد فيه القوى والفصائل والرموز الفلسطينية على المحافظة على 2

 الحقوق الفلسطينية.الثوابت، ورفض “صفقة القرن” وأي صفقة أو تسوية تنتقص من 
،  2017، وتوافقات بيروت في  2011. إنفاذ اتفاق المصالحة الفلسطينية الموقع في  3

وعقد مجلس وطني فلسطيني توحيدي، وإعادة بناء منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية بما يتوافق 
 مع إعادة القوة والحيوية للمشروع الوطني الفلسطيني. 

 عن قطاع غزة فورًا. . رفع لإلجراءات العقابية4
. الدعوة العاجلة إلى عقد اإلطار القيادي الموحد للشعب الفلسطيني، وتفعيله كإطار 5

 لحماية الحقوق والثوابت الفلسطينية، إلى حين إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية. 
 . تفعيل مؤسسات العمل الشعبي والنقابي في الداخل والخارج. 6
 ي مع االحتالل اإلسرائيلي. . وقف التنسيق األمن 7
. رفع سقف الحريات في مناطق سيطرة السلطة، وحماية كرامة وعزة اإلنسان الفلسطيني، 8

 وتفعيل دوره في التنمية السياسية والمجتمعية والنضالية. 

مدىتأثيرمراكزاألبحاثعلىدوائرصنعالقرار:
وبعد سؤالنا للباحثين في الشأن الفلسطيني عن دور مراكز األبحاث والدراسات ومدى هنا  

د.عدنانأبوعامروالذيقالأنناالنستطيعأننقولتأثيرها كانت إجابة تدور حول إجابة  
فهي ال تزيد    بوجودمؤسساتبحثيةجادةعلىالساحةالفلسطينيةمرتبطةبدائرةصنعالقرار

د الواحدة ولكن معظمها يعمل بشكل شخصي بناًء على طلب الممول أو الداعم، عن أصابع الي
الفلسطينية ورغم قلتها   إالأنتوصياتهابعيدةكلالبعدعنأداءفالمراكز القريبة من السلطة 
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، فمعظم رؤساء مراكز األبحاث يشتكون من عدم وجود تواصل بينهم وبين  السلطةالفلسطينية
تعاون معهم من قبل رجاالت السلطة في ال  وضعفاه لألوراق التي ينشرونها  االنتب وقلة  السلطة  

 اجراء األبحاث والدراسات. 
أبحاث   ذلك أن هنالك مراكز  تقدم توصيات وآراء كما  واألخطر من  قريبة من السلطة 

ية  يريدها صانعي القرار الفلسطيني، وهذه مشكلة خطيرة جدًا ألنها تمارس التضليل للقيادة الفلسطين 
رائها مما يشعرنا ويشعر  وذلك ألن القيادة الفردية للسلطة ال تريد أن تصطدم بقناعات مخالفة آل

صانع القرار أن قرارته هي الصحيحة واألقوى واألفضل مما يجعله يمضي في ذات الطريق التي  
 تقدم نتائج سياسية جيدة.

الخالصة:
من   الفصل  هذا  ختام  متعلقة   الكتاب في  تفاصيل  من  فيه  ما  نجمل  أن  سنحاول 

الرسمية والفصائلية وتوصيات مراكز األبحاث ومدى فعاليتها من وجهة  باالستراتيجيات الفلسطينية  
 والخبراء على األقل، وفق الجدول اآلتي: المؤلفاننظر 

 ملخصاالستراتيجياتالمستخدمة5جدول

 المؤلفانرأي  رأي الخبراء  الجهة  االستراتيجية 
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أنها استراتيجية فعالة على الصعيد  

لم يعد الداخلي ولكن تأثيرها الخارجي 
 مجدياً 

استراتيجية مطلوبة ولكن التنفيذ كان  
يشوبه شوائب فكان يطغى عليه  

الفصائلي وكان  الجانب الحزبي 
يفترض أن يكون وطنيًا خالصًا بعيدًا 
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أنها لم تخرج عن طور الكالم ولم 
يكن لها وجود على أرض الواقع  

سوى اجتماع الجامعة العربية الذي 
 لم تنفذ قرارات.

االستراتيجية مهمة جدًا وتحتاج هذه 
توحيد الجهود لتحقيقها فالكل مطالب 
بالعمل على حشد البعد العربي حسب 
عالقاته فيمكن للسلطة الحشد من 

الجانب الرسمي والفصائل الحشد من  
الجانب الشعبي الجماهيري الضاغط  

 على إدارات هذه الدول. 
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لم تمارس السلطة هذا الدور بالشكل 
المطلوب فكان باإلمكان أفضل مما 

 كان.

على السلطة أن تستخدم جميع  
األوراق التي بأيديها في هذا المجال  
واستغالل كل المكتسبات الدولية التي  
حصلت عليها في ذلك، وأيضًا على  
الفصائل استغالل بعدها الدولي مثل 

وإيران وقطر وغيرها للضغط  تركيا
على الدول الصديقة ومطالبتها  

 برفض الصفقة دوليًا. 

سام
النق

ءا
نها

وا
حة

صال
الم

مة 
منظ

ت 
هيئا

ها 
ت ل

دع
كز 

ومرا
ئل 

صا
والف

ير 
حر

الت
اث 

ألبح
ا

 

لم يكن مقبواًل في  صدر منهم من ما 
، فمن المفترض العمل  حّده األدنى

على إنهاء االنقسام وإعادة ترتيب 
البيت الفلسطيني بما يسمح بوجود  
موقف فلسطيني موحد لمواجهة  

 بشكل فوري.  الصفقة

هناك حراك ال شك فيه مثل لقاء 
العاروري ورجوب ولقاء األمناء 

العامون للفصائل الفلسطينية، ولكن  
 يمكن تلخيصه بمقولة شهيرة: 

 نسمع ضجيجًا وال نرى طحينًا..

ت
واليا

عال
تم

القا
الع

طع
ق

ةا
حد

لمت
ا

كية
مري

أل
مة 
منظ

ت 
هيئا

ها 
ت ل

دع
ائل 

ص
والف

ير 
حر

الت
 

كان مترددًا وانتظاريًا ألحداث األداء 
تغيرات على الموقف األمريكي، وذلك  
في ظل عدم علم ومعرفة، أو توفر 

الصفقة. وذلك  معلومات وافية عن
 لضعف الموقف الفلسطيني.

أرى أن األمر كان يحتاج حنكة أكثر 
رة من من ذلك فالسلطة هي المتضر 

قطع العالقة وليس أمريكا وكان 
يفترض منها أن تبحث عن البديل  
بسرعة والتشبيك معه لتبني موقفها 

 الرافض للصفقة. 
ني
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التن

ف
وق
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هي استراتيجية ناجعة ولكن لألسف 
لم تخرج عن طور التصريح بها ولم  

 األرض.تطبق على 

هذه الخطوة جيدة ومطلوبة لكن  
أظهرت تفكك السلطة عن قاعدتها 
فالقيادة أصدرت تعليمات والقاعدة 
تصرح ببقائه وعدم االستغناء عنه. 

يتطلب تبعات أخرى لبيان مدى هذا 
 إطالقفعالية هذه االستراتيجية مثل 

يد المقاومة المسلحة في الضفة مثاًل 
وما له من أثر كبير على االحتالل  

هيوني مما يدفعه هو إلى  الص
المطالبة بإلغاء الصفقة والعودة إلى 

 ما كانوا عليه. 
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  ما، لكن دجيد إلى حاالستراتيجية 
يعتبر مائعًا وغير حاسم؛ فالرد   التنفيذ

كان بإيقاف العمل باالتفاقيات  
الموّقعة مع الجانب اإلسرائيلي وليس 

 . بإلغائها تماماً 

أن  نالفلسطينييكان يجب على 
المجتمع الدولي الراعي لهذه  واضعي

االتفاقيات أمام مسؤولياته وامهاله 
فرصة إن لم يلزم االحتالل بها وإلغاء 

بها    هذه االتفاقيات وليس وقف العلم
 ووضع االحتالل تحت األمر الواقع.

ي
ظيف

الو
ور

الد
غير

ت
طة

سل
لل



مة 
منظ

ت 
هيئا

ها 
ت ل

دع
ئل  

صا
والف

ير 
حر

الت
اث 

ألبح
ز ا

راك
وم

 

زادت من لم تطبق على األرض بل 
أزمات الحالة الفلسطينية باإلصرار 
على استمرار حصار غزة وإلغاء 

 .المجلس التشريعي

هذه االستراتيجية تكاد تكون األهم 
ففي تطبيقها يدخل في طياتها جميع 
االستراتيجيات السابقة، ولكن لألسف 

لم نرى تطبق لها سوى بعض 
 األرض.الحاالت المحدودة جدًا على 



ن األدوات التي استخدمها الفلسطينيون إلدارة أزمات صفقة القرن وهنا يمكننا القول أيضًا أ 
استخدامفهي أواًل وأخيرًا تفتقد إلى الحد األدنى من    ،غير مجدية، وغير ذات قيمة على أرض الواقع

نقل    رقراو وأن المطلوب من القيادة الفلسطينية للرد على صفقة القرن،    .لمجابتها  القوةالخشنة
السفارة األمريكية من تل أبيب إلى مدينة القدس، واالعتراف األمريكي بالقدس عاصمة موحدة لدولة  

وباألخصاتفاقيةالتحللنهائياامناالتفاقياتالموّقعةمع)إسرائيل()إسرائيل(، ليس أقل من  
م يعد لتلك االتفاقيات أي معنى أو قيمة سياسية أو أخالقية، بعد أْن تم اإلجهاز نهائيًا  إذ ل  ،أوسلو

 .على أخطر قضية من قضايا الحل النهائي، وهي قضية القدس
أنشطةمقترحةلتعزيزاالستراتيجياتالفلسطينية:

مـــــــــــن مخرجـــــــــــات التحليـــــــــــل ألطـــــــــــراف الصـــــــــــفقة والالعبـــــــــــين األساســـــــــــيين وأصـــــــــــحاب 
تاليـــــــة األنشـــــــطة ال المؤلفـــــــان، يقتـــــــرح الكتـــــــاب ح فـــــــي الفصـــــــل الثـــــــاني مـــــــن المصـــــــلحة والموضـــــــ

 :لتعزيز االستراتيجيات الفلسطينية المستخدمة
 أنشطةمقترحةلتعزيزاالستراتيجياتالفلسطينية6جدول

النشاطالتصنيفاالستراتيجية

 استراتيجيات خارجية الحشدالعربي

العالقات الشعبية غير الرسمية إلثارة شعوب الدول استخدام  •
العربية والجماعات الضاغطة على األنظمة العربية لحثها 
على تأييد الموقف الفلسطيني وكذلك ثني بعض األنظمة 

 المؤيدة للطرف اإلسرائيلي األمريكي عن موقفها. 
تعزيز موقف األردن وإظهار دورها التاريخي ومسؤوليتها تجاه   •

 ت اإلسالمية في فلسطين.المقدسا
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النشاطالتصنيفاالستراتيجية
اشراك دول المغرب العربي بالقرار الفلسطيني والمحاولة في   •

 تعزيز دوره وأنشطته. 
االستفادة من المكتسبات الدولية للدول العربية المؤيدة مثل  •

التمثيل في المحافل الدولية والدعوة لعقد اجتماعات دولية  
 داعمة للموقف الفلسطيني.

 يات خارجية استراتيج الحشدالدولي

استمالة الدول العظمى المحايدة والتي تتطلع إلى دور في   •
الشرق األوسط مثل روسيا والصين واليابان وكوريا الجنوبية 

 وغيرها.
الدخول في أحالف دولية توفر الحماية للطرف الفلسطيني   •

مثاًل محور تركيا ايران قطر الجزائر أو محور كوريا الجنوبية 
 أو غيرها.أو محور روسيا ايران 

 توفير بديل عن الوسيط األمريكي غير النزيه مثاًل روسيا. •

العالقاتقطع
الوالياتمع

المتحدة
األمريكية

 استراتيجيات خارجية 

وضع األطراف الدولية الراعية لالتفاقيات السابقة والتي كانت   •
الواليات المتحدة األمريكية طرفًا أو العبًا أساسيًا فيها أمام 

 مسؤولياتهم. 
مقاضاتها في المحافل الدولية من خالل الدول األعضاء فيها   •

 والمؤيدة للموقف الفلسطيني.
تشكيل جماعات ضاغطة داخل الواليات المتحدة األمريكية  •

من الجالية الفلسطينية والعربية فيها، للضغط على صناع  
 القرار األمريكي. 
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الخاتمـــــــــة

(خالصةالكتاب)السيناريوهاتالمحتملة،
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السيناريوهاتالمحتملة
فشلالصفقة:السيناريواألول:

إسرائيلي،  صالح الطرفهي في  الكتاب لنا من خالل  تبينبناًء على أن الصفقة وفق ما 
وهي ال تصل إلى الحد األدنى الذي يقبل به أي طرف فلسطيني، بمن فيها األطراف المؤيدة لمسار 
التسوية. وما دام ال يوجد طرف فلسطيني مؤهل للموافقة والحديث باسم الفلسطينيين، فلن تكون  

 هناك تسوية أو صفقة، ألن الطرف المعني ليس جزءًا منها.

يني من خالل وجوده على األرض، ومن خالل مقاومته قادر على  كما أن الطرف الفلسط
إفشال الصفقة، كما أفشل عشرات مشاريع التسوية طوال السبعين سنة الماضية. وليس من المتوقع  
أن يتمكن أي طرف عربي من فرض إرادته على الشعب الفلسطيني. كما أن البيئة العربية نفسها  

 (2020واالستشارات،  -للدراسات -الزيتونة-)مركز لصفقة.غير متحمسة، وغير مؤهلة إلنفاذ ا

، فلن يحصلوا وأن األمر إن قصد فيه تطويع الشعب الفلسطيني للقبول بالصفقة فأمر لن يتم
متوافقة  على موافقة الفلسطينيين على تمرير الصفقة أو انفاذها فما تزال السلطة رغم ضعفها وهوانها  

)صالح،  .  مع الفصائل الفلسطينية ومع الشعب على رفض هذه الصفقة أو إعطائها أي شرعية
2020) 

الحالةالفلسطينيةوالعربيةواإلسالمية"تأهيل"السيناريوالثاني:تمريرالصفقةبعد
لقبولها:

صامدًا  باعتباره  التسوية،  بمسار  الملتزم  الفلسطيني  الطرف  تسويق  على  ذلك  ويعتمد 
  نشرها ومحافظًا على الحقوق الفلسطينية، في الوقت الذي يتم فيه تخفيف عدد من النقاط التي  

، وتقديم ذلك كانتصارات للطرف الفلسطيني  وإظهار “تراجع” الطرف اإلسرائيلي واألمريكي عنها
والعربي، في الوقت الذي يتم فيه تمرير قضايا جوهرية عالقة أو تأجيلها، بحيث تكون المحصلة 
على   والسيادة  والالجئين  القدس  مواضيع  في  وخصوصًا  جديدة؛  بتنازالت  جديدًا  اتفاقًا  النهائية 

ساحة السيطرة الفلسطينية في الضفة الغربية من  فمثاًل يتم تخفيف التشدد فيما يتعلق بم  األرض.
%… وتتم جدولة “إعادة االنتشار” اإلسرائيلي بطريقة ُيمكن  6% أو حتى  12% أو  30% إلى  60

  تسويقها.
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أو يتم توسيع دائرة النفوذ الفلسطيني في شرقي القدس، وإعطاء قدر من اإلدارة المشتركة فيما يتعلق  
 بالبلدة القديمة. 

 االكتفاء بالمستعمرات القائمة دون ضّم البؤر االستيطانية… أو يتم 

أشكال  بعض  توفير  مع  قريب،  زمني  إطار  في  الفلسطينية  الدولة  إعالن  على  الموافقة  تتم  أو 
“السيادة” واالستقالل االقتصادي، ورفع الحصار عن القطاع والموافقة على إنشاء الميناء والمطار،  

وقد يتضمن ذلك الدخول في كونفدرالية بين الدولة   لقطاع،…إلخ.وتوفير ممر آمن بين الضفة وا
ويجب وفق ذلك، أن تسّلم حماس قيادة السلطة في القطاع إلى حكومة رام هللا    الفلسطينية واألردن.

)ما فوق األرض وما تحت األرض( التي ستسعى لنزع أسلحة المقاومة، وتوفير البيئة المناسبة  
 (2020واالستشارات، -للدراسات -الزيتونة-)مركز لمسار التسوية.

حيث أنه قال أن الوقت أصبح متأخرًا  أ.د.مخيمرأبوسعدةه  عهذا السيناريو توافق مع ما توق
وخصوصًا أننا لن نستطيع مواجهة الصفقة لوحدنا فنحن بحاجة إلى دعم عربي وإسالمي وقد سبقنا  

  1968حويلهم إلى جانبه فمثاًل الالءات المصرية التي رفعت في مؤتمر الخرطوم عام  العدو في ت
ت  العربية  الدول  فمعظم  تساقطت،  كلها  لالستسالم  وال  تفاوض  ال  للصلح  مع  تال  للتطبيع  هافت 

 (2020)أبوسعدة،  االحتالل.

:الشروطوالمعاييراألمريكيةالسيناريوالثالث:نجاحالصفقةوفق
على أساس متابعة الواليات المتحدة إصرارها على إنفاذ خطوط التسوية عمليًا على األرض، 
ومتابعة الضغط على األنظمة العربية إلجبارها على دعم الصفقة، مع تهديدها بتركها إلى مصيرها  

تهديد عباس باستبداله، وتوفير  في صراعاتها اإلقليمية أو في نزاعاتها مع شعوبها. وعلى أساس  
- للدراسات -الزيتونة-)مركز   زعامة فلسطينية جديدة ُتوفر الغطاء الالزم فلسطينيًا لمسار التسوية.

 ( 2020واالستشارات، 

المرجح:السيناريو
خيار    يبدو وفق المعطيات الحالية أن الخيار األول الذي يتحدث عن فشل الصفقة هو

، حيث ما زال الوضع الفلسطيني مجمعًا على رفضها، وما زالت المقاومة على  الشعب الفلسطيني
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وتغطية التطبيق العربي الصهيوني من قبل  األرض، كما تراجع الحماس العربي بشأن الصفقة،  
 . على الصفقة المنطقة بعض دول

مستبعدًا، وإن كان البعض ُيلّوح بأسماء من  ومن جهة أخرى، فإن الخيار الثالث ما زال  
أعمال   برجال  حتى  أو  أنظمة عربية،  من  مدعومة  بأسماء  أو  للسلطة،  األمنية  المؤسسة  داخل 

السياسي المشهد  لتسلق  الشعب وشخصيات تسعى  يقبل  الواقع فال يمكن أن  بعيد عن  أنه  ، إال 
ظم الشعب الفلسطيني مؤطر في الفلسطيني صاحب الثورات واالنتفاضات بذلك، وكذلك فإن مع

التنظيمات الفلسطينية وله مرجعيات فال يستطيع أحد من خارج هذه المرجعيات الوصول للسلطة 
 إال من خالل التنظيمات الفلسطينية. 

حسب ما    ة وهو األكثر واقعي  أما الخيار الثاني فهو خيار ينبغي أن يظل “تحت المراقبة”
إنفاذ سياساتهمعهدنا على الجانب اإلسرائيلي واأل ، خصوصًا وأن أداء قيادة السلطة  مريكي في 
توحيد الصف الوطني وإعادة بناء منظمة التحرير   بطيء نحووالمنظمة على األرض يسير بشكل  

اإلجماع  ما استمر الوضع على ما هو عليه في حالة التباطء هذه فإن سيضعف  وإذاالفلسطينية، 
 .طيني تأزيمًا وإضعافاً الفلسطيني. بل إنه يزيد الوضع الفلس

انفاذ المصالحة الفلسطينية وإعادة تشكيل البيت  أيضًا أن حالة التباطء في    المؤلفانويرى  
الفلسطيني لهو مدعاة للشك في نوايا األطراف الفلسطينية، حيث أنهم يناورن بالمصالحة بغية أن  

 هذا.يتدخل أحد األطراف الخارجية لتقديم عرض أفضل من العرض األمريكي 
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خالصةالكتاب
 المهمة، كان من أبرزها النقاط اآلتية:االستنتاجات العديد من َخُلص إلى  الكتاب هذه 

أو خطة    ، وعدم وضوح استراتيجية إلدارة أزمة صفقة القرن الجانب الفلسطيني    ضعف استجابة .1
، على الرغم من ظهور مؤشرات أزمة  في التعامل مع األزمة  يهوفق منهجية علمية لد معدة  

 .تزيد عن عامينصفقة القرن قبل اإلعالن عنها بمدة زمنية  
كانت ضعيفة ولم ترتق    اإلجراءات الفلسطينية المستخدمة في صد صفقة القرن معظم  فعالية   .2

الفلسطيني  الشعب  الفلسطينيةجراءات  اإل، سواء  لتطلعات  الرسمية  الجهات  أو    الصادرة عن 
 الفلسطينية. التنظيمات 

والذي توفر   المعلوماتي المتعلق بالصفقة قبل اإلعالن عنها الكم لم يستغل الجانب الفلسطيني  .3
في اتخاذ اجراءات تثني الجانب األمريكي  التسريبات األمريكية،    وأله من األطراف الدولية  
 . عن اإلعالن عن الصفقة

الفلسطينية من توصيات للتعامل مع القيادة الفلسطينية لم تعبأ بما صدر عن مراكز األبحاث   .4
أزمة صفقة القرن، ولم تكلف نفسها عناء سؤال هذه المراكز عن توصياتها، على الرغم من أن  
مركز أبحاث منظمة التحرير نفسه أصدر توصيات لو تم تطبيقها لكان الوضع على األقل 

 مختلف.
أو خبراء مختصين في المثل هذه    تشكيل خلية أزمة تتكون من خبراء في القانون الدولي  لم يتم  .5

 للتعامل مع الصفقة وأزماتها بشكل منهجي وإداري سليم.  األزمات 
، مثل وعدم المبادرة بالمواجهة بأي خطوة  رد الفعلتعامل الجانب الفلسطيني مع األزمة بطريقة   .6

بية للضغط على االحتالل للتراجع عن نواياه، أو اللجوء إلى  يد المقاومة في الضفة الغر   إطالق
 .194رقم وقرار  242لتنفيذ قرارته المتعلقة بالحق الفلسطيني مثل قرار مجلس األمن ل

على   .7 بأفعال  وتصريحاته  أقواله  التنظيمي  أو  الرسمي  سواء  الفلسطيني  الجانب  ترجمة  عدم 
، وأنه كان باإلمكان  ترتقي للمستوى المطلوب األرض، وإن كان هنالك بعض األفعال فإنها ال 

 أفضل مما كان. 
إمكاناتها السياسية أو أمنية أو الشعبية في مواجهة صفقة  هيئات منظمة التحرير لم تستغل   .8

، فكان بإمكانها استغالل مكتسباتها السياسية الدولية في تحشيد الرأي العام الدولي ضد القرن 
 . اتفاقية أوسلو ووضع االحتالل أمام مسئولياتهالتحلل من الصفقة وكذلك 
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في  على األرض    الفصائل  إجراءات   حدت من الفصائل الفلسطينية بأجندات خارجية    ارتباط .9
، فالدول التي تدعم المقاومة على األرض لها أجنداتها وأولوياتها السياسية وهي  مواجهة الصفقة

،  إسرائيل أو الواليات المتحدة األمريكيةمع    غير جاهزة على األقل في هذا التوقيت للمواجهة
وبالتالي تضغط على الفصائل الفلسطينية المرتبطة بها في سبيل تهدئة األوضاع على الساحة 

 . الفلسطينية حالياً 
بعض مراكز األبحاث تعمل وفق رؤية الممول أو المالك لها، فتمارس التضليل لمتخذي  .10

 توجهاتهم. ، عن طريق الخروج بنتائج تتوافق معالقرار
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القرارلصناعموجهةمقترحات
وتشكيل خاليا  ضرورة بناء االستراتيجيات والقرارات في مواجهة األزمات على أسس علمية،  أواًل/

استراتيجية إلدارة  وضع خطة وبالتالي  .األزمة نوعحسب أهل االختصاص العلمي  األزمات من
إنهاء إلى  الهادفةالفلسطينية  األطرافاالتفاقيات الموقعة ما بين  تنبثق من أزمات صفقة القرن 

 ترتكز على:  ،االنقسام
 يجب أن يكون الركن األبرز في االستراتيجية الفلسطينية. والذي استعادة الوحدة الوطنية،  .1
 مسار استراتيجي واضح نحو المستقبل.  رسم  .2
 هندسة المستقبل وفق اإلرادة الوطنية.  .3
 صمود المواطن حتى التحرير.تعزيز  .4
 لشباب في النهوض بالوطن. ل فاعل دورإيجاد  .5

ضرورة األخذ بتوصيات مراكز األبحاث والدراسات الفلسطينية في كافة األزمات وتفعيل دورها    /ثانياً 
   .العلمي والمعرفي

وأمانة علمية    ةبحياديعلى مراكز األبحاث والدراسات اجراء الدراسات المتعلقة بكافة األزمات    /ثالثاً 
 ، أو نشرها على المأل. ورفع التوصيات إلى جهات االختصاص 

األفعال  /رابعاً  بمبدأ ردود  التعامل معها  األزمات، وعدم  المبادرة في مواجهة  التفرد ضرورة  أو   ،
 . بالقرار
لب  /خامساً  أمانالتوجه  شبكة  تشكيل  المستوى    اقليميعربي    حث  واالقتصادي على  السياسي 

 .صفقة القرن  االستراتيجيات الفّعالة لمواجهةلبناء  واالجتماعي
 : اآلتيةتتمحور في إلجراءات سريعة  منظمة التحريرسابعًا/ ضرورة اتخاذ 

 تجميدها فقط. إلغاء العمل رسميًا باالتفاقيات الموقعة مع االحتالل وليس  .1
سرعة التنسيق بين الموقف الرسمي الفلسطيني والفصائل الفلسطينية كافة، إليجاد صيغة   .2

 موّحدة للرد على هذه الصفقة.
 العمل بجدية على رأب الصدع بين الفصيلين الفلسطينيين األكثر أهمية وشعبية.  .3
الفلسطينية يد   ترفعأن   .4 ربية، دون أن تأخذ موقفًا المقاومة في الضفة الغ  ها عنالسلطة 

  رسميًا بتبنيها.
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 (. نحو استراتيجية وطنية فلسطينية موحدة.  2020القومي. )-األمن-ألبحاث - فلسطين -معهد 
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منظمةالتحريرالفلسطينية:الصادرةعنهيئاتبياناتال/الثالثالملحق
 بيانصادرعناللجنةالتنفيذيةلمنظمةالتحريرالفلسطينية

 الموقع االخباري الرسمي لمنظمة التحرير الفلسطينية
 بيانصادرعناللجنةالتنفيذيةلمنظمةالتحريرالفلسطينية

ا والتي تهدف الى تصفية تتابع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية اجراءات السلطة القائمة باالحتالل بأدق تفاصيله
القضية الفلسطينية ، من خالل التنكر للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية، واالتفاقيات والتفاهمات بينها وبين منظمة 

دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية ، على حدود الرابع من  التحرير الفلسطينية، والتي تقوم على قاعدة اقامة 
 . 194  ، وحل قضية الالجئين على أساس قرارات األمم المتحدة ، وخاصة القرار رقم 1967 ان حزير 

تقوم بخطوات  وحكومة السلطة القائمة باالحتالل االسرائيلية  ما يسمى )صفقة القرن(،  ومنذ بروز مالمح خطة ترمب ، 
ي الفلسطينية وهدم البيوت، من أجل توسيع  متالحقة لضم االراضي الفلسطينية المحتلة ومصادرة المزيد من األراض 

االستيطان االستعماري عن طريق ضم مساحات واسعة من االراضي الفلسطينية المحتلة ، وفرض السيادة االسرائيلية على 
  وقد كان آخر الخطوات االسرائيلية : مصادرة أجزاء من االراضي المحيطة بالمسجد االبراهيمي في الخليل، الضفة الغربية، 

اغالق الحسابات البنكية الخاصة باالسرى وعائالتهم، من أجل منع   والطلب منها وتهديد البنوك العاملة في فلسطين، 
ومنحها  الرواتب عنهم، متجاهلة السيادة الفلسطينية التي هي صاحبة القرار في التعامل مع البنوك العاملة في فلسطين، 

وحرية العمل لها ، وفق القوانين الفلسطينية السارية، كما أن رعاية األسرى   تراخيص العمل، ومن واجبها توفير الحماية
 "أنه لو بقي قرش واحد سيدفعه لهم".  أكد الرئيس أبو مازن مرارًا وتكرارًا  والشهداء وعائالتهم هي حق مقدس حيث 

مان استمرار رعاية األسرى  وتؤكد اللجنة التنفيذية على دعم خطوات الحكومة الفلسطينية من اجل حماية البنوك وض
والشهداء وعائالتهم، باعتبار ذلك أبسط ما نتمسك به من أجل احترام تضحياتهم والسير قدمًا في دربهم من أجل تحقيق  

 أهداف شعبنا في الحرية واالستقالل.
2020-05-16 

 
منظمةبيانصادرعناجتماعاللجنةالتنفيذيةفيالذكرىالسادسةوالخمسينلتأسيس

 التحريرالفلسطينية

المنظمةتعلنانفكاكهاوإلغاءاالتفاقياتمعدولةاالحتالل

 الموقع االخباري الرسمي لمنظمة التحرير الفلسطينية
 بيانصادرعناجتماعاللجنةالتنفيذية 

 فيالذكرىالسادسةوالخمسينلتأسيسمنظمةالتحريرالفلسطينية
 االتفاقياتمعدولةاالحتاللالمنظمةتعلنانفكاكهاوإلغاء

ها هي الذكرى السادسة والخمسون على تأسيس منظمة التحرير الفلسطينية تأتي في واحدة من أصعب واخطر المراحل   
 28والظروف على قضيتنا وشعبنا وأرضنا الفلسطينية، مثلما كانت الظروف صعبة وحساسة حين تم إنشاء المنظمة في )

انعقد المؤتمر الوطني الفلسطيني األول في القدس، في ذلك الوقت الذي عجز المجتمع الدولة م( حين 1964أيار/ مايو 
في دحر الخطر الصهيوني عن فلسطين واألراضي العربية، كانت الحاجة الى ان يتحمل الفلسطيني الخطر الداهم، وبات  

 ار الخبيث الذي يهدد باجتثاثهم. الفلسطينيون بحاجة الى مؤسسات تمثلهم وتدير شئونهم في مواجهة هذا اإلعص
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منظمة التحرير الفلسطينية التي نشأت بقرار صدر عن مؤتمر القمة العربي المنعقد في القاهرة بدعوة من الرئيس جمال عبد 
م( والقاضي بضرورة إنشاء كيان فلسطيني، حيث بادر أحمد الشقيري، 1964كانون ثاني/يناير  16-13الناصر ما بين ) 

خصيات الوطنية البارزة، إلى بلورة أفكار تتصل بإقامة كيان فلسطيني من خالل الدعوة إلى عقد اجتماعات وكان من الش
تمهيدية في األقطار التي تضم تجمعات فلسطينية الختيار ممثليهم إلى المجلس الوطني الفلسطيني األول الذي عقد في 

لمؤتمر "الميثاق الوطني الفلسطيني" والنظام األساسي لمنظمة  وإقامة منظمة التحرير الفلسطينية، وأقر ا 1964القدس عام 
م والدة منظمة التحرير الفلسطينية ) 1964حزيران/ يونيو  2التحرير الفلسطينية، وفي ختام أعماله أعلن أحمد الشقيري يوم 
 ممثلة للشعب الفلسطيني وقائدة لكفاحه من أجل تحرير وطنه(.

ل والقوى والمستقلين والتي عبرت واجتازت أخطر وأصعب المراحل بأقل الخسائر وحالت  هذه المنظمة وقيادتها من الفصائ 
دون إنهاء القضية الفلسطينية واإلجهاز عليها، هي نفسها القيادة التي اتخذت قرار النضال والمقاومة وكذلك قرار السالم،  

قق االتفاقات والتفاهمات االستقالل لشعبنا والدولة واليوم فهي تقول كلمتها حين لم تفضي مسيرة السالم إلى السالم، ولم تح
 م وفق قرارات الشرعية الدولية. 1967المستقلة المنشودة بعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران للعام 

ر الرئاسة إن التوجه الذي أعلن عنه الرئيس الفلسطيني محمود عباس / أبو مازن خالل االجتماع القيادي، الذي عقد في مق
من جميع االتفاقيات والتفاهمات مع كل من  في التاسع عشر من شهر أيار الجاري، والذي قال فيه ان المنظمة في حل 

دولة إسرائيل والواليات المتحدة األمريكية ، بالعودة إلى قرارات المجلس الوطني الفلسطيني في دورته األخيرة وقرارات  
ووضع اآلليات المناسبة لتطبيق تلك القرارات ، المتعلقة بإعادة بناء العالقة   نة التنفيذية ،المجالس المركزية للمنظمة واللج

مع إسرائيل على أساس العالقة بين دولتين فلسطين و إسرائيل واالعتراف المتبادل بينهما بما يتطلبه ذلك من خطوات فك 
قتصادية ، والبدء بالخطوات العملية لتجسيد سيادة الدولة  ارتباط على جميع المستويات السياسية واإلدارية واألمنية واال

( ونالت عضوية كل المؤسسات  67/19الفلسطينية على األراضي الفلسطينية المحتلة وفقا لقرار األمم المتحدة رقم )
 اإلقليمية والدولية الممثلة للشعب الفلسطيني ولدولته الوطنية.

سطينية تدعو أبناء شعبنا الفلسطيني لاللتفاف حول ممثلها الشرعي والوحيد وقائدة  إن اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفل
نضاله منذ تأسيسها وقدمت الشهداء واألسرى والتضحيات والعذابات ، والتي تمثل وحدانية التمثيل للشعب الفلسطيني في  

ي للوقوف في وجه المؤامرات التي تهدف أنحاء العالم، وتدعو كافة أبناء الشعب الفلسطين  جميع اماكن تواجده في جميع 
إلى تصفية القضية الفلسطينية ومحاوالت القفز عن قيادته الوطنية الفلسطينية عبر تمرير خطة إدارة ترامب في )صفقة  

 القرن( التي بدأت أولى فصولها باإلعالن عن الضم بمشاركة كاملة من حكومة الواليات المتحدة بإدارة ترامب.
،  2020أيار  16بنا الفلسطيني وامتنا العربية والمجتمع الدولي على تفاصيل قرارات اللجنة التنفيذية بتاريخ وبعد اطالع شع

،  19/05/2020والتي أعلن جوهرها الرئيس أبو مازن أمام وسائل االعالم في اجتماع القيادة الفلسطينية الموسع بتاريخ 
ات التي تشكل برنامج عملها للمرحلة القادمة كخطوات عملية لالنفكاك عن  فإن اللجنة التنفيذية تنشر أدناه مجمل هذه القرار 

االحتالل واالنتقال من السلطة الى الدولة، تنفيذًا لقرارات المجلس الوطني في دورته األخيرة والمجلس المركزي الذي تبعه،  
 وبناًء على اعتبار ان المرحلة االنتقالية منتهية ، فقد قررت القيادة ما يلي :

عماًل بقرارات المجلسين الوطني والمركزي، إنهاء العمل باالتفاقيات والتفاهمات التي تنكرت لها إسرائيل، السلطة القائمة  -1
 باالحتالل وإدارة الرئيس ترامب، بما في ذلك التنسيق األمني الذي تم وقفه اعتبارا من تاريخه.

 ريكية الحالية.إنهاء العمل باالتفاقية األمنية مع اإلدارة األم -2
بواجباتها ومسؤولياتها كافة استنادا إلى القانون الدولي والقانون الدولي   وجوب إلزام إسرائيل، السلطة القائمة باالحتالل، -3

، وتدعو العالم إلى إنفاذ قرارات مجلس األمن بتوفير الحماية الدولية 1949اإلنساني وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة لعام 
 الفلسطيني في دولة فلسطين المحتلة.للشعب 

التأكيد على حق شعبنا في مواصلة كفاحه وتدعوه إلى تصعيد مقاومته الشعبية من أجل دحر وإنهاء االحتالل، وتحقيق  -4
، واستنهاض طاقاته  1967االستقالل الوطني لدولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران 

 وطن ومخيمات اللجوء والشتات.الشاملة في ال
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وضع آليات لتنفيذ االنتقال من السلطة الى الدولة وفقًا لقرارات المجلس الوطني والمركزي بصالحياتها الكاملة المحددة   -5
وقرار  1988في هذه القرارات، واالستمرار في بناء وتطوير مؤسسات الدولة استنادًا إلى إعالن االستقالل الفلسطيني عام 

 . 2012لعام   67/19مم المتحدة األ
ومبادرة السالم العربية  194حل قضية الالجئين استنادًا لقرارات الشرعية الدولية وقرار الجمعية العامة لألمم المتحدة  -6

 . 1515والتي تضمنها قرار مجلس األمن 
لية والمحاوالت األمريكية لتجريم  دعم نضال األسرى من أجل الحرية، والتصدي للسياسات والقرارات العسكرية اإلسرائي  -7

نضالهم ووسمه باإلرهاب، وآخرها القرار العسكري اإلسرائيلي الحجز على حسابات مخصصات األسرى في البنوك  
الفلسطينية، في تطاول على حقوقهم وعلى والية السلطة الوطنية الفلسطينية. وتجدد موقفها الثابت بأن إطالق سراح جميع 

ن من سجون االحتالل هو استحقاق يجب الوفاء به من أجل التوصل التفاق سالم شامل بين الطرفين.  األسرى الفلسطينيي 
وتطالب باإلفراج الفوري عن األسرى القدامى وكبار السن والنساء واألطفال والمرضى والمعتقلين اإلداريين في ظل انتشار  

ة السامية لحقوق اإلنسان ومبعوثي األمين العام لألمم وفقًا التفاقية جنيف الرابعة، وعماًل بنداء المفوض 19-كوفيد
  المتحدة.

 وتؤكدمنظمةالتحريرمجددااإستمرارالعملعلىالصعيدالدوليلضمان: 
مالحقة المسؤولين اإلسرائيليين عن جرائم الحرب والجرائم ضد اإلنسانية المرتكبة بحق شعبنا، بما فيها جرائم   -1

 اإلستعماري والضم والعدوان على المقدسات المسيحية واإلسالمية، ومساءلتهم في المحكمة الجنائية الدولية. االستيطان 
دعوة الدول إلى إتخاد إجراءات عقابية ضد المستعمرات والمستعمرين ومنتجات المستعمرات تنفيذًا إللتزاماتها التعاقدية   -2

خاذ اإلجراءات المناسبة لمعاقبة الشركات العاملة في المستعمرات الواردة في وفقًا إلتفاقية جنيف الرابعة، ودعوتها إلى ات 
 قائمة المفوضة السامية لحقوق اإلنسان، ودعوة الدول التي تملك التشريعات المالئمة لمساءلة هؤالء المجرمين.

 دعم حركة مقاطعة إسرائيل وسحب اإلستثمارات منها. -3 
بالقيام بذلك فورًا،   1967بدولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية على حدود  الطلب من الدول التي لم تعترف -4

 وخاصة دول اإلتحاد األوروبي، والعمل على تمكين دولة فلسطين على الحصول على العضوية الكاملة في األمم المتحدة.
 (. WIPOمواصلة اإلنضمام المنظمات الدولية بما فيها منظمة الملكية الفكرية )  -5
مطالبة دول العالم بتسديد العجز الحاصل في موازنة وكالة غوث وتشغيل الالجئين "األونروا" من أجل النهوض  -6

لعام   302بمسؤولياتها كاملة تجاه الالجئين الفلسطينيين إلى حين حل قضيتهم من جوانبها كافة عماًل بقرار الجمعية العامة 
1950 . 

 سالمالشاملوالدائموالعادلفيمنطقةالشرقاألوسطفإننانجددإلتزامنا:وعلىضوءذلك،وحرصاامناعلىتحقيقال
أ. بالقانون الدولي والشرعية الدولية ومبادرة السالم العربية، وندعو إلى عقد مؤتمر دولي للسالم كامل الصالحيات، برعاية 

ى هذه األسس، بما يضمن إنهاء اإلحتالل  الرباعية الدولية بما في ذلك األعضاء الدائمين في مجلس األمن إستنادًا عل
وحل قضية الالجئين  1967اإلسرائيلي، وإنجاز اإلستقالل الوطني لدولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية على حدود 

 ، واإلفراج عن جميع األسرى.194وفقًا للقرار األممي 
يير على مبادرة السالم العربية، والعمل على مراجعة  ب. دعوة الدول العربية إلى التمسك بقرارات القمم العربية، ورفض التغ

 عالقاتها مع اإلدارة األمريكية وإسرائيل في ضوء إعالن الضم األخير، والمحافظة على إلتزاماتها تجاه الشعب الفلسطيني.
راكة الوطنية ج. التمسك بمنظمة التحرير الفلسطينية ممثاًل شرعيًا ووحيدًا للشعب الفلسطيني، والعمل على تحقيق الش

الفلسطينية ارتكازًا لبرنامجها الوطني وقرارها الوطني المستقل القائم على إنجاز إستقالل دولة فلسطين ذات السيادة 
بعاصمتها القدس الشرقية، وعلى قاعدة تعزيز المقاومة الشعبية، ودعم صمود أبناء شعبنا، وذلك لمواجهة وإسقاط صفقة  

 القرن. 
2020-05-27 
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 بياناللجنةالتنفيذيةلمنظمةالتحريرالفلسطينية
2020-07-08 

 الموقع االخباري الرسمي لمنظمة التحرير الفلسطينية
، رفضها الُمطلق  8/7/2020أكدت اللجنة التنفيذية لُمنظمة التحرير الفلسطينية في أجتماعها الذي ُعقد اليوم األربعاء 

اإلسرائيلية الهادفة لتنفيذ خطة الضم واألبرتهايد، مؤكدة على أن موعد األول من تموز  –لمختلف التكتيكات األميريكية 
، الذي ُحدد في االتفاق األئتالفي للحكومة اإلسرائيلية ُيعتبر موعدًا لبداية اإلجراءات لتنفيذ ُمخططات الضم 2020

، وليس موعدًا نهائيًا  2020كانون ثاني  28 نتناياهو( التي ُطرحت يوم –واألبرتهايد كما حدد في خريطة ) خطة ترامب 
 للتنفيذ. 

أيار   19وشددت اللجنة التنفيذية بأن قراراتها وقرارات القيادة الفلسطينية التي أعلن عنها األخ الرئيس محمود عباس يوم 
اهمات األمنية، وقد ، وبما يشمل إلغاء االتفاقات والتفاهمات مع الجانبين األميريكي واإلسرائيلي وبما في ذلك التف2020

دخلت فعاًل حيز التنفيذ، وأن قيام الحكومة اإلسرائيلية بالتالعب بتوقيت الضم أو مساحته هي مجرد أالعيب ُتمارس لخداع  
 العالم ومحاولة للظهور وكأنها تراجعت، أو قللت مساحة الضم. 

اإلسرائيلي  -ما المشروع التصفوي األميريكيإن الضم حسب القانون الدولي يعني ديمومة إحتالل أراضي الغير بالقوة، و  
إال بداية تنفيذ مشروع تدمير إمكانية قيام دولة فلسطين المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران عام  

اإلفراج  (، و 194، وحل قضايا الوضع النهائي كافة ، وعلى رأسها قضية الالجئين استنادًا لقرار الجمعية العامة )1967
وكذلك تدمير الهوية الوطنية الفلسطينية، وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وإجبار أبناء الشعب  عن األسرى، 

الفلسطيني على العيش في معازل وجيوب ) معسكرات أعتقاالت( كما أسماها رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنجامين نتناياهو،  
ي الفلسطينية المحتلة، أو ضمها جميعًا، يعني ذات الشيء ويؤدي إلى نفس وبالتالي فإن ضم شبر واحد من األراض

النتائج، وتحديدًا تدمير السلطة الوطنية الفلسطينية التي ولدت باتفاق تعاقدي بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل، لنقل 
خدماتية أقل من مستوى الخدمات البلدية ،  الشعب الفلسطيني من االحتالل إلى األستقالل، وتحويل هذه الوظيفة إلى وظيفة

 لتكون أداة من أدوات ديمومة االحتالل وشرعنة االستيطان االستعماري اإلسرائيلي، والضم واألبرتهايد. 
إن تدمير السلطة الوطنية الفلسطينية سيعني بالضرورة تحمل ُسلطة االحتالل ) إسرائيل ( مسؤولياتها كافة، استنادًا للقانون   

 . 1949لي وميثاق جنيف الرابع لعام الدو 
وثمنت اللجنة التنفيذية ما صدر من مواقف عن األجتماعات الوزارية العربية والتي كان آخرها اجتماع اللجنة الوزارية  

، والذي أكد الموقف العربي الثابت والمتمسك 7/2020/ 7العربية لمتابعة مبادرة السالم العربية ، الذي ُعقد يوم أمس 
، وبما يضمن إنهاء االحتالل اإلسرائيلي وتحقيق 2002نون الدولي والشرعية الدولية وُمبادرة السالم العربية لعام بالقا

، وحل قضايا الوضع النهائي  1967استقالل دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران عام 
لية ذات العالقة، وعدم تغيير مبادرة السالم العربية، اضافة الى رفض كافة ودون استثناء استنادًا لقرارات الشرعية الدو 

 باي شكل من االشكال.   التطبيع مع سلطة االحتالل
كما ثمنت اللجنة التنفيذية مواقف دول االتحاد األوروبي، روسيا، والصين واليابان ودول عدم االنحياز واالتحاد اإلفريقي،  

الالتينية والكاريبي، واألمم المتحدة، ومجلس حقوق اإلنسان وخاصة فيما يتعلق بقراراته األخيرة، ودعت ودول أميريكا 
المحكمة الجنائية الدولية إلى األسراع في الخطوات التي من شأنها ُمساءلة وُمحاسبة المسؤولين اإلسرائيليين الذين أرتكبوا وال  

يني، وبما في ذلك اإلعالن عن تنفيذ خطة الضم واألبرتهايد وتكثيف  زالوا يرتكبون جرائم حرب بحق الشعب الفلسط
النشاطات االستعمارية اإلسرائيلية واإلعدامات الميدانية والتطهير العرقي واحتجاز جثامين الشهداء والحصار واإلغالق 

قانون الدولي في واالعتقاالت، ورفض اإلفراج عن األسرى وخاصة المرضى وكبار السن واألطفال والنساء، حسب ال
 التعامل مع األسرى في زمن إنتشار األوبئة.
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لإلعالن عن أنشاء تحالف دولي ضد الضم، مع  وتعمل اللجنة التنفيذية لعقد جلسة خاصة للجمعية العامة لألمم المتحدة  
احة من أراضي  إعالن إجراءات وقرارات عقابية ضد سلطة االحتالل )إسرائيل( في حال أقدمت على تنفيذ الضم ألي مس

دولة فلسطين المحتلة، على أن تشمل عقوبات ومقاطعة اقتصادية وسياسية، وسحب سفراء، وعدم استقبال مسؤولين  
إسرائيليين أو القيام بزيارات من قبل مسؤولين دوليين إلى إسرائيل، إضافة إلى مقاطعة شاملة لمنتوجات المستوطنات 

بعاصمتها القدس   1967اف بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران عام اإلسرائيلية في المجاالت كافة، واالعتر 
نتناياهو للضم  –الشرقية، واستمرار العمل لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، والتمسك برفض خطة ترامب 

والشرعية الدولية   واألبرتهايد، والعمل من أجل عقد مؤتمر دولي للسالم كامل الصالحيات على أساس القانون الدولي
ومبادرة السالم العربية وبما يضمن إنهاء االحتالل اإلسرائيلي، وتجسيد استقالل دولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران  

( ، وضمن سقف    194بعاصمتها القدس الشرقية، وتامين حق الالجئين من العودة عمال بالقرار الدولي )   1967عام 
 قوده األمم المتحدة.زمني ُمحدد وإشراف دولي ت 

كما ثمنت اللجنة التنفيذية اعالن حركتي "فتح" و "حماس"، الُمشترك في المؤتمر الصحافي الذي عقده أمين سر اللجنة   
المركزية لحركة "فتح" اللواء جبريل الرجوب، ونائب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" األخ صالح العاروري، مؤكدة  

االعالن بتعزيز العمل والجهد المشترك بين كافة القوى والفصائل والفعاليات الفلسطينية السقاط  على وجوب ُمتابعة هذا 
ايار ، وتصعيد المقاومة  19مؤامرة الضم وصفقة القرن ، وفقا لقرارات القيادة الفلسطينية التي اعلنها الرئيس ابو مازن يوم 

 الشعبية الواسعة وفق ما اقرته فصائل العمل الوطني 
لى صعيد ُمحاربة فيروس الكورونا، دعت اللجنة التنفيذية لُمنظمة التحرير الفلسطينية، أبناء شعبنا الفلسطيني إلى وع 

االلتزام الحازم الصادر عن سيادة الرئيس محمود عباس وعن الحكومة الفلسطينية ولجان الطواريء العليا في ُمختلف 
محافظة الخليل الصامدة الصابرة المثابرة والتي تتحمل العبء األكبر  المحافظات، وتوجهت بتحية األكبار إلى أهلنا في

إلنتشار هذه الجائحة، وكذلك الحال بالنسبة ألبناء شعبنا في عاصمتنا األبدية القدس، والتي تتحمل عبئًا كبيرًا نتيجُة 
ن وعي شعبنا، وإدراكه لضرورة  إلنتشار هذه الجائحة، وإلى محافظات الوطن في الضفة الغربية وقطاع غزة، مؤكدة على أ

االلتزام بتعليمات وتوجيهات الحكومة الفلسطينية، ُيعتبر الطريق األمثل للحد من الضرر ووقف إنتشار هذا الوباء، وخاصة  
 اغالق المحافظات وامكانية تمديده للحد من انتشار الوباء . 

طن والمهجر ومخيمات اللجوء، بتحية الفخر واالعتزاز كما توجهت اللجنة التنفيذية إلى أبناء شعبنا الفلسطيني في الو  
داعية إلى رص الصفوف، واستمرار بذل كل جهٍد ُممكن في مواجهة ُمخططات تصفية المشروع الوطني الفلسطيني 
الخمس   والقضية الفلسطينية، ُمعربًة عن تقديرها العميق للتظاهرات السلمية التي يقوم بها أبناء شعبنا الفلسطيني في القارات

 لمواجهة وإسقاط ُمخطط الضم واألبرتهايد. 
وأعادت اللجنة التنفيذية التزامها التام بعائالت الشهداء واألسرى والجرحى مؤكدًة أنهم سوف يكونون على الدوام على رأس  

ارة لحق الشعوب في  قائمة أولويات ُمنظمة التحرير الفلسطينية، ُمبينًة أن الصمود األسطوري لحركتنا األسيرة، بات ُيشكل من 
 الحرية واالستقالل وتقرير المصير واألنعتاق من االحتالل واالخضاع. 

وحملت اللجنة التنفيذية سلطة االحتالل االسرائيلي مسؤولية استشهاد االسير سعدي الغرابلي ، وتقدمت من عائلته الصغيرة 
 دق مشاعر المواساة .وعموم ابناء الشعب الفلسطيني ، عائلته الكبيرة ، احر التعازي واص
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 بيانصادرعناجتماعاألمناءالعامينللفصائلالفلسطينية
2020-09-04 

 الموقعاالخباريالرسميلمنظمةالتحريرالفلسطينية
بسمهللاالرحمنالرحيم

ق وا َِجِميعااَواَلَتَفره َواْعَتِصم واِبَحْبِلَّللاه
العامينللفصائلالفلسطينيةبيانصادرعناجتماعاألمناء

ياشعبناالعظيم
ياأمتناالعربيةواإلسالمية

ياأحرارالعالم
فيهذهاللحظاتالمصيريةمنتاريخشعبنا،والتيتتعرضفيهاقضيتكمالمركزيةلمخاطرالتآمروالتصفيةومحاوالت

امةدولتناالمستقلةكاملةالسيادةعلىحدوداختزالهافيحلولمعيشية،وتجريدنامنحقنافيتقريرمصيرنا،وإق
،والقدسالمحتلةعاصمتها،كمانصتعليهوثيقةالوفاقالوطني،وحلقضية1967الرابعمنحزيرانعام

،تأتيالمؤامراتوالمخططاتالتي194الالجئينوحقهمفيالعودةإلىديارهمالذينهجروامنهاعلىأساسالقرار
االحتاللواإلدارةاألمريكيةالحالية،منخاللصفقةالقرنومخططاتالضم،وتمريرالتطبيعالمجانيتقومبهاحكومة

.الذيرفضهشعبنابأكمله
واحدتحتمظلةم.ت.ف،الممثل وفيهذااالجتماعالتاريخيالمنعقداليوم،ينطلقالفعلالفلسطينيعلىقلبرجلٍّ

جاعةومسؤوليةوطنيةعاليةمناألخالرئيسأبومازن،رئيسدولةفلسطين،الشرعيوالوحيدلشعبنا،بمبادرةش
ورئيساللجنةالتنفيذيةلمنظمةالتحريرالفلسطينية،واألمناءالعامينللفصائل،للشروعفيجهدٍّوطنيمباركيستجيب

الترجمةالحقيقيةإلنهاءاالنقسام،للرغبةالوطنيةالصادقة،وينسجممعأهدافناومبادئناومنطلقاتناالتيتحتمعلينا
.وإنجازالمصالحة،وتجسيدالشراكةالوطنيةالفلسطينية

إنالشعبالفلسطينيبمكوناتهكافة،وفيمقدمتهاالقيادةالفلسطينيةالمجتمعةاليومبرئاسةاألخالرئيسأبومازن،
طنية،وتجاوزحقوقناالمشروعة،كماتؤكدرفضهاتؤكدرفضهاالمطلقلجميعالمشاريعالهادفةإلىتصفيةقضيتناالو

بالقدسومقدساتهاالمسيحيةواإلسالمية.وتدينكلمظاهرالتطبيعمعاالحتالل،وتعتبرذلكطعنةافي أليمساسٍّ
اظهرالشعبالفلسطينيواألمتينالعربيةواإلسالمية،وتدعوالقيادةالفلسطينيةشعوبناوأحرارالعالمللتصديبكلم

.أوتوامنقوةلهذهالمخططات
كماوناقشاجتماعاألمناءالعامينقواعداالشتباكمعاالحتالل،بمافيذلكتفعيلالعامليناإلقليميوالدوليلمواجهة
تلكالمخططات،وتوافقالمجتمعونعلىوسائلوآلياتالنضاللمواجهةاالحتاللعلىأرضناالمحتلة،بمافيذلكما

.واثيقالدوليةمنحقالشعوبفيمقاومةاالحتاللكفلتهالم
ونحنكفلسطينييننرىأنمنحقناممارسةاألساليبالنضاليةالمشروعةكافة،وفيهذهالمرحلةنتوافقعلىتطوير

.وتفعيلالمقاومةالشعبيةكخيارأنسبللمرحلة،دفاعااعنحقوقناالمشروعةلمواجهةاالحتالل
افنااالستراتيجيةإلنهاءاالحتاللوإقامةالدولة،يتوجبعلينااإلسراعفيإنهاءاإلنقساموتحقيقومنأجلتحقيقأهد

.المصالحةوالشراكةالوطنية
واحد،توافقناعلىضرورةأننعيشفيظلنظامسياسي حرٍّ وفيهذاالسياق،وكشعبواحدوموحد،نعيشفيوطنٍّ

واحد،فيإطارمنالتعدديةالسياسيةوالفكرية،وترسيخمبدأالتداولالسلميديمقراطيواحد،وسلطةواحدة،وقانون
.للسلطةمنخاللاالنتخاباتالحرةوالنزيهة،وفقالتمثيلالنسبيالكاملفيدولةٍّوفقالمعاييرالدولية
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س،ونؤكدهنابأنهالكماونؤكدعلىإقامةالدولةالفلسطينيةعلىكاملاألرضالفلسطينيةالمحتلةوعاصمتهاالقد
.دولةفيغزة،والدولةبدونغزة

وإلدراكنابوجوبتوحيدالموقفعلىالرغممنوجودالتبايناتفيالرأيحولبعضالقضايا،فقدقررناتشكيللجنةمن
راكةفيشخصياتوطنيةوازنة،تحظىبثقتناجميعا،تقدمرؤيةاستراتيجيةلتحقيقإنهاءاالنقساموالمصالحةوالش

إطارم.ت.فالممثلالشرعيوالوحيدلشعبناالفلسطيني،خاللمدةالتتجاوزخمسةأسابيع،لتقديمتوصياتها
.للجلسةالمرتقبةللمجلسالمركزيالفلسطيني

جميعكماتوافقناعلىتشكيللجنةوطنيةموحدةلقيادةالمقاومةالشعبيةالشاملة،علىأنتوفراللجنةالتنفيذيةلها
.االحتياجاتالالزمةالستمرارها

تحيةإكباروإجاللألهلناالصامدينالصابرينفيالقدسالمحتلة،وفيمخيماتاللجوءفيكلمكان،ونحييبكل
.التقديرواالحترامعائالتالشهداءواألسرىوالجرحى،ونقوللهمإنالفجرقريب

للبنانيالشقيقفيمحنتهالحالية،ونعربعنشكرناوتقديرناوفيالختامنعبرعنتضامنناالعميقمعالشعبا
والهاملشعبناالفلسطيني.الستضافةلبنانلهذااالجتماعالتاريخيالوطنيالوحدوي

المجدللشهداءوالحريةلالسرىوالشفاءللجرحىوأنهالثورةحتىالنصر
عاشتفلسطينحرةعربيةمستقلة
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لفصائلالفلسطينية:بياناتا/الرابعالملحق
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