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 اآلفاق المستقبلية لـ"صفقة القرن" األمريكية

 
 

  

 
 
 

 ملخص
يظهر أن اإلدارة األمريكية تسير نحو الكشف الرسمي عن بنود "صفقة القرن" خالل سنة 

. وبالرغم من أن ما تسرَّب من هذه البنود ال يصل إلى الحد األدنى الذي يمكن أن يقبل 2019
السلمية، إال أن الطرف  التسوية به أي طرف فلسطيني، بمن في ذلك األطراف المؤيدة لمسار

الصفقة رفض من يسعى جاهدًا إلى إيجاد ميزان قوى محلي وإقليمي ودولي يجعل األمريكي س
 أمرًا متعذرًا؛ بينما ستظل االستجابة للمتطلبات والشروط اإلسرائيلية هي جوهر الصفقة.

ومع ذلك، فإن الصفقة تواجه تحديات كبيرة، وإمكانات إفشال حقيقية، وعلى رأسها الرفض 
بيئة الرسمية العربية الراغبة في التجاوب معها، وعدم حماسة الفلسطيني لها، وتراجع ال

المجتمع الدولي وخصوصًا االتحاد األوروبي والصين وروسيا لها؛ باإلضافة إلى المشاكل 
الداخلية التي يواجهها ترامب، والمشاكل الداخلية التي يواجهها نتنياهو؛ مع احتماالت 

رات في البيئة اإلقليمية التي تتميز بحالة من تصاعد المقاومة الفلسطينية، وحدوث انفجا
 .التوتر والال استقرار



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  

 التقدير االستراتيجي
مادته وتركيزها، ويحاول دراسة حدث أو قضية معينة،  بكثافةهو تقدير دوري يتميز 

راحات للتعامل والنظر في مساراتها المستقبلية، مع ترجيح السيناريو األقوى، ثم تقديم االقت
 معه بالشكل األفضل.

وعادة ما تتناول مواضيع التقدير الشأن الفلسطيني وما يتعلق بذلك من أبعاد عربية 
  وإسالمية ودولية، باإلضافة إلى اهتمامه بالخطوط األخرى التي تدخل ضمن عمل المركز.

     
 ل أحمد سعدمدير التحرير: وائ سن محمد صالح     رئيس التحرير: د. مح       
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 قة القرن" األمريكيةاآلفاق المستقبلية لـ"صف

 

 مقدمة:
تشرين الثاني/ في  Donald Trump أعلن الرئيس األمريكي دونالد ترامبمنذ أن 

النشاطات  سرائيلي، تتابعت"صفقة" لتسوية الصراع العربي اإلأن لديه  عن 2016نوفمبر 
دون  ،طارفي هذا اإل والعسكرية اديةالدبلوماسية واالقتص األمريكية على الجبهات

"بصفقة  صبح معروفاً أالذي  عالن الرسمي عن "نص رسمي" لبنود هذا المشروعاإل
غير المعلن ، ونتيجة لذلك، اعتمدت التحليالت السياسية لمشروع صفقة القرن  1.القرن"
 عدين هما:على ب   ،حتى اآلن رسمياً 

لتي ترد على لسان الفريق السياسي التسريبات الصحفية وبعض اإلشارات العامة ا .1
 الذي أوكل له ترامب جهود إدارة هذا المشروع.

الممارسة السياسية الميدانية للواليات المتحدة في الشرق االوسط واعتبارها مؤشرا  .2
 على المضمون الفعلي الذي ينطوي عليه ذلك المشروع.

كثر من سنتين على مرور أ على الرغم من ،خفاء بنود الصفقة حتى اآلنإويبدو أن 
 بيئة سياسية مواتية في المستوى المحلي )الفلسطيني إيجاديستهدف  ،أول إشارة لها

من خالل  ،قليمي )العربي بشكل خاص( والدولي )بشكل عام(والمستوى اإل ،اإلسرائيلي(و 
 عالن عن الصفقة بعد ضمان قدر كاف  تلو اآلخر، ثم اإل طراف بالبنود واحداً قناع األإ

رويج لها بين القوى األساسية في المستويات الثالثة السابقة الذكر، وتكشف من الت
عن الترابط بين  Michael Pompeo مريكي مايك بومبيوألتصريحات وزير الخارجية ا

خرى، فقد ذكر في أعالن عن الصفقة من ناحية الظروف السياسية من ناحية وبين اإل
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مشروع إال بعد انتهاء االنتخابات اإلسرائيلية عالن عن بنود النه لن يتم اإلأ 23/1/2019
 9/4/2019.2المقررة في 

 

 التسريبات الصحفية لبنود الصفقة:
رات العامة التي في التسريبات الصحفية أو اإلشا يمكن تحديد البنود األكثر ترداداً 

 3من ذوي العالقة بالموضوع في البنود التالية: ولينمسؤ ترد على لسان 
أو التوجه نحو دولة  ،سرائيل"إلى جانب "دولة إامة دولة فلسطينية قإترك موضوع  .1

واحدة لطرفي النزاع  ليقررا ما  يناسبهما في هذا الشأن، أي عدم التمسك بالضرورة 
 بحل الدولتين.

 %60-40سيقوم على مساحة تتراوح بين  ،كان شكله النهائي أياً ، ن الكيان الفلسطينيإ .2
من  %90مؤخرًا عن  ت؛ غير أن تسريبات جديدة تحدثمن مساحة الضفة الغربية

 مساحة الضفة.

بينما  ،أن تكون بعض ضواحي القدس الشرقية هي عاصمة للكيان الفلسطيني .3
 ."إسرائيلـ"لالقدس بكاملها عاصمة 

على أن  ،سالمية في القدس ضمن السيادة اإلسرائيليةتقع مناطق المقدسات اإل .4
 ردن وتركيا والسعودية.سالمية مثل األإتترك "إدارتها" لدول 

الالجئين الفلسطينيين في الدول التي يتواجدون يتم تقديم مساعدات دولية لتوطين  .5
فيها، ومساعدة هذه الدول المضيفة لالجئين من خالل االستثمارات وغيرها من 

 دوات االقتصادية لتحسين فرص دمج هؤالء الالجئين في هذا االتجاه.األ
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 ،جزاء التي يقوم عليها الكيان الفلسطيني في الضفة الغربية بقطاع غزةربط األ .6
ي الكيان يم مساعدات دولية لتحسين الظروف االقتصادية في كل من شق  وتقد

 .الفلسطيني المقترح

سيكون الكيان الفلسطيني المقترح منزوع السالح ويقتصر على أجهزة أمنية بتسليح  .7
 من الداخلي.يتناسب مع مهمات الحفاظ على األ

، بينما يتم "إسرائيلـ"ل ضم الكتل االستيطانية اإلسرائيلية الرئيسية في الضفة الغربية .8
 و خضوعها لسلطة الكيان الفلسطيني.أخالئها إتفكيك المستوطنات "العشوائية" أو 

الجنسية لـ"إسرائيل" منح الفلسطينيين في مناطق الضفة الغربية التي سيتم ضمها  .9
 سرائيلية. اإل

 ردن من الجانب الغربي للنهر.سرائيلي على طول نهر األإتواجد عسكري  .10

 "دولة يهودية".بـ"إسرائيل" كـاف الفلسطيني االعتر  .11

 
 المنظور األمريكي لتحقيق الصفقة:

مريكي يمكن تحديد عدد من المؤشرات التي تشكل البيئة التي يسعى الرئيس األ
 إيجادترامب لصنعها لتوفر النجاح لمشروعه، وتتمثل هذه المؤشرات في جوهرها في 

من ناحية، واعتبار  متعذراً  رفض الصفقة أمراً قليمي ودولي يجعل من إميزان قوى محلي و 
 األمن االسرائيلي هو الدالة المركزية للصفقة من ناحية ثانية.

عدين السابقين )ميزان القوى واألمن اإلسرائيلي( اعتمد ترامب على ما ولضمان الب  
 يلي:
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 : فريق الصفقة:أوالا 
بقين ويعمل على صياغة اختيار فريق أمريكي للعمل يؤمن بالمبدأين السا فقد تم  

 من: وطرح وتنفيذ الصفقة، ويضم هذا الفريق كالً 

مريكي ينتقل من ول شخص في التاريخ األأوهو : Pompeo Mikeمايك بومبيو . 1
 Central Intelligence Agency يه(إ آي مريكية )سيرئاسة المخابرات المركزية األ

(CIA) مريكية نيفه بين صقور اإلدارة األمريكي، ويتم تصلى منصب وزير الخارجية األإ
لعمليات الطعن التي يقوم بها  انتقاداً  مريكييناأل ولينالمسؤ وهو من أكثر  الحالية،

بأن  بعاداأل، وهو صاحب الدعوة الواضحة المقاومون الفلسطينيون في الضفة الغربية
بين  ر رفضاً كما أنه االكث 4.هي "النموذج المحتذى" لدول الشرق االوسط "سرائيل"إتكون 

يران إتجاه  Barack Obama أوباما باراك المشرعين الجمهوريين لسياسة الرئيس السابق
 وانتناموجبقاء سجن وكان من بين أكثر الدعاة إل 5ما في موضوع االتفاق النووي.ال سي  

 6يه التعذيب.إعن استخدام السي آي  كثر دفاعاً ، وهو األمفتوحاً 
 ،للصحافة اإلسرائيلية طبقاً ، على الرغم من أنه: Jared Kushnerجاريد كوشنير . 2

 7اختياره لمهمة تسوية الوضع في الشرق االوسط، وسط، فقد تم  األقل خبرة بالشرق األ
 ندبندنتواألاألمريكية  The New York Times وتشير كل من صحيفة نيويورك تايمز

The Independent ،ن كوشنير ينتمي ألى إ ،عالم غربية أخرى إ ووسائل  8البريطانية
 Beitلف دوالر لمساعدة مستوطنة بيت إيل أ 38ألسرة يهودية قدمت مؤسساتها "الخيرية" 

El  التي قدمت لها  نفسها ، وهي المستوطنة2013 سنةاليهودية في الضفة الغربية
، ويحظى كوشنير بشعبية كبيرة بين 2003 سنةآالف دوالر  10مؤسسة ترامب 

 9.الغربية والقدس ستوطنين في الضفةالم
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، وهو يترأس "إسرائيل"السفير األمريكي في : David  Friedmanديفيد فريدمان . 3
مجموعة األصدقاء األمريكيين  وهي السابقة الذكرمجموعة لمساندة مستوطنة بيت إيل 

 Institutions fundraising group American Friends of Bet El،10 لمؤسسات بيت ايل
ول من أعلن قبيل تنصيب ترامب أترامب في حملته االنتخابية، وهو ل وكان مستشاراً 

قامة دولة فلسطينية مسألة حيوية للمصالح إن الواليات المتحدة ال تعتبر أ رئيساً 
ن ترامب لن يعارض ضم أ، كما "سرائيل"إمريكية، وهي مسألة متروكة لتقديرات األ
مريكية هي ضمان أمن لمصلحة األألجزاء من الضفة الغربية لها، كما أن ا "سرائيل"إ
ن نموذج غزة وما أعلى ذلك يجب تجنبها، وهو يرى  ي سياسة تؤثر سلباً أ، و "سرائيل"إ

 11قامة دولة فلسطينية في الضفة الغربية.إمور فيها ال يشجع على آلت له األ

وهو الممثل الخاص للرئيس في : Jason  Greenblatt رينبالتججيسون  .4
وهو  .)بما في ذلك الشرق االوسط( 2017يناير كانون الثاني/ ة منذ المفاوضات الدولي

 United ن اإلسرائيلي، وهو من خصوم أي دور لألمم المتحدةأمستشار ترامب للش

Nations   ن أالدولتين ويدعو لترك ذلك للطرفين المعنيين، وهو ال يرى  في فرض حل
 United Nations قرارات اليونسكو، وهو يعارض "السالم"مام أ المستوطنات تشكل عائقاً 

Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO)  الخاصة
ن مصادر معلوماته عن المنطقة والصراع العربي أوتشير بعض المراجع  12بالقدس،

لكتروني القادم من  من مصدرين هما رسائل البريد اإل يرئيساإلسرائيلي يتلقاها بشكل 
 American Israel Public Affairs Committeeيهودي المعروف باآليباك اللوبي ال

(AIPAC) ، ذاعي يشرف عليه رئيس مؤتمر رؤساء المنظمات اليهودية في إوبرنامج
لى طاولة المفاوضات إنسب طريقة إلعادة الفلسطينيين أن أمريكا، وهو من المعتقدين أ

 13هو الضغط االقتصادي.
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، 2018مريكي منذ وهو مستشار األمن القومي األ: John  Boltonجون بولتون . 5
مم المتحدة مريكية الحالية، فهو معارض شرس لدور األويعد من أعتى صقور اإلدارة األ

الدولتين في الموضوع الفلسطيني، ناهيك  نه من معارضي حل  أفي تسوية الصراع، كما 
المؤيدين لنقل السفارة شد أنظمة المعارضة بالقوة، وهو من عن تأييده لتغيير األ

عادة قطاع غزة للسيادة المصرية والضفة إ لى القدس. كما أنه من دعاة إاألمريكية 
 14.الغربية لألردن

مريكي الذي يتولى العمل على صياغة وطرح عرضه من آراء الفريق األ إن ما تم  
كر التي تتسق والنقاط سابقة الذ يدل على أنه فريق يتبنى أفكاراً  "صفقة القرن "بنود 

عالم، وقد تظهر بعض االختالفات في التفاصيل لكن جوهر االتجاه تسربت لوسائل اإل
مريكي ذاته ال إذا اضفنا لها مواقف الرئيس األ خصوصاً العام للصفقة سيبقى هو ذاته، 

 15لى القدس وهو ما توقعناه في دراسة سابقة،إمريكية من تل أبيب ما نقله السفارة األسي  
 16هاته العامة تجاه الصراع والتي تقوم على:ناهيك عن توج

أولوية ربط عدم االستقرار اإلقليمي بالدور اإليراني، وليس بانعكاسات االحتالل   .1
 مريكي العربي ضد  ، وهو ما يتضح في تزايد التنسيق األاإلسرائيلي لألراضي العربية

 ."إسرائيل" قليمي العربي ضد  يران على حساب التنسيق اإلإ

وهو  ،على التسوية السياسية للقضية الفلسطينية "إسرائيل"لتطبيع العربي مع أولوية ا .2
 سرائيليين للدول العربية.اإل ولينالمسؤ التطبيع وزيارات ما تعززه وفود 

 .عد التجاري المالي على البعد السياسي في العالقات مع الدول العربيةأولوية الب   .3

 
 



لقرن" األمريكيةاآلفاق املستقبلية لـ"صفقة ا                                                           

7 

 ل طرحها:: تشكيل البيئة السياسية للصفقة قبثانياا 
في أدائه  خصوصاً لى التحليل النفسي لشخصية ترامب إمن الضروري العودة 

ن أالمتخصصة في هذا المجال على  ةاألمريكيالتفاوضي، فقد أجمعت التقارير العلمية 
وال يعرف تأنيب  دوات القوة التي لديه من بداية التفاوض،أترامب "شرس في توظيف كل 

 17خسائر في التفاوض". الضمير لما يصيب اآلخرين من
وتتجلى خطوات اإلدارة األمريكية الحالية في إعداد البيئة التفاوضية في عدد من 

 المؤشرات التي سيكون لها انعكاسها على نتائج أي تفاوض:
مريكي يتبنى توجهات الرئيس كما يتضح من المواقف التي أتشكيل فريق تفاوضي  .1

 شرنا لها أعاله.أ

مالي المتواصل على كل من السلطة الفلسطينية وقطاع الضغط الدبلوماسي وال .2
 غزة، وهو ما يتجلى في الترتيبات التالية:

 2019.18سبتمبر أيلول/ غالق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن في إ أ. 
الالجئين األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل قطع المساعدات األمريكية عن وكالة ب. 

 United Nations Relief and Works ألدنى )األونروا(في الشرق ا الفلسطينيين

Agency for Palestine Refugees in the Near East (UNRWA)  والتي بلغت
 2018 سنةمليون دوالر  65لى إ( ثم تراجعت 2017 سنةمليون دوالر ) 359.3

قبل التوقف عن تقديمها، ووقف مساعداتها لمشروعات الوكالة والتي تصل الى 
 19ن مجموع مشروعات الوكالة في المنطقة.م 30%

مريكية للسلطة الفلسطينية في ضوء سلسلة من إعادة النظر في المساعدات األج. 
ومصادقة الرئيس  Congressاألمريكي  صدرها الكونجرسأالتشريعات التي 
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ترامب عليها، وتشمل إعادة توجيه بعض المساعدات التي كانت تقدم للسلطة 
و أجهة  ألي  هات أخرى، والعمل على منع وصول المساعدات لى جإالفلسطينية 

"األرهاب" )أي تنظيمات المقاومة(، وحجب ـبفرد فلسطيني ممن لهم صلة 
حكومة وحدة وطنية تشارك فيها حركة حماس، وربط  أي  المساعدات عن 

لى المحكمة إدعاوى  بأي  المساعدات بامتناع السلطة الفلسطينية عن التقدم 
لسلطة جهود تستهدف حصول ا أي  وحجب المساعدات عن  لدولية،الجنائية ا

مم المتحدة، ومنع المساعدات عن كل رجال على عضوية أي من وكاالت األ
عالم الفلسطيني، ناهيك عن مراقبة كل السلطة العاملين في غزة، وعن هيئات اإل

ية ذات مريكالنشاطات المالية للسلطة، واستثنت كل هذه القرارات المساعدات األ
 20والسلطة الفلسطينية. "سرائيل"إمني بين الصلة بنشاطات التنسيق األ

دول مجلس التعاون الخليجي على التحلل من  خصوصاً تشجيع الدول العربية  .3
 رينبالتجوال يشترط  21بتسوية الموضوع الفلسطيني، "إسرائيلـ"لربط المقاطعة العربية 

قليميين ن شركاءنا اإلأ "أعتقد جازماً  فياً قبول العرب للصفقة بل يكفي دعمهم ويقول حر 
جرينا معهم مشاورات مكثفة، ولدينا أمل في أوقد  ساسيون في جهودنا،أهم العبون 

من موافقتهم  بدالً  supportاالعتماد على دعمهم لنا، وأنا استعمل كلمة "دعمهم" 
approval.22 

 ضد   Veto ن الدولي باستخدام الفيتومعرقلة القرارات الدولية في مجلس األ .4
كما جرى في القرار الخاص بالقدس في  "سرائيلإ"القرارات التي تعترض عليها 

 .1/6/2018، والقرار الخاص بغزة والقدس في 18/12/2017



لقرن" األمريكيةاآلفاق املستقبلية لـ"صفقة ا                                                           

9 

نيسان/ سرائيلية في لى ما بعد االنتخابات اإلإتأجيل الكشف عن نصوص "الصفقة"  .5
 Benjamin Netanyahu نتنياهو بنيامينى احتماالت فوز بريل القادم لعدم التأثير علأ

 " من الطرف اإلسرائيلي.إذا تضمنت الصفقة تنازالت "ما خصوصاً بالسلطة مرة أخرى، 

 
 اآلفاق المستقبلية للصفقة:

 لى حيز التطبيق:إثمة مجموعة من العوائق التي تواجه نقل الصفقة 
استئناف التحقيقات عن  ما في ظل  المشكالت الداخلية التي يواجهها ترامب ال سي   .1

 خصوصاً  لكوشنير في هذا الموضوع، مهمعالقات انتخابه بدور روسي وعن دور 
التوتر القائم بينه وبين الكونجرس في موضوعات عديدة أخرى مثل موضوع  في ظل  

ثر إوموضوع التحقيقات في عالقات مالية مشبوهة على  ،الجدار مع المكسيك
 لخ.إالصحفي السعودي جمال خاشقجي...التحقيقات بموضوع 

غلبية له في لى جانب ضعف األإ)الفساد(  تنياهونلمشكالت الداخلية التي يواجهها ا .2
ناهيك عن منافسين له أكثر يمينية منه في  )مقعد واحد فقط(، Knesset الكنيست

 موضوع التسوية مع الفلسطينيين.

ساس، األفي التفاوض على هذا  العلنية صعوبة قبول أي طرف فلسطيني بالمشاركة .3
وقد تسعى اإلدارة باإلضافة إلى أن ثمة إجماع فلسطيني شعبي على رفضها. 

 و تفاوض عربي بديلأفاوضات سرية مريكية إليجاد مخرج لهذا الموضوع إما بماأل
ن رئيس السلطة الفلسطينية في وضع صحي "مقلق" من أ خصوصاً ، للفلسطينيين

غلب التنظيمات الرئيسية من سياساته أ ناحية وفي وضع داخلي مأزوم بسبب مواقف 
 لداخلية والخارجية. ا
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و على الجبهة أيران أو في غزة إو  "سرائيل"إقليمية بين غاحتماالت تفجر مواجهة  .4
 و السورية.أاللبنانية 

قل من المأمول أالشقاق الداخلي في مجلس التعاون الخليجي يجعل الدور الخليجي  .5
 حلية.ما مع المشكالت الداخلية لدول الخليج وانشغاالتها المال سي   ،أمريكياً 

 صفقةـ"لوروبي وروسيا والصين االتحاد األ خصوصاً عدم حماس المجتمع الدولي  .6
 ، وهو ما اتضح في توجهات هذه القوى في األمم المتحدة."القرن 

ساس أبضرورة التعامل على  رينبالتجر عنه ء المنظور الواقعي الذي عبَّ في ضو و 
مريكي وهو ما يتبناه الفريق األ ن"،ساس "ما يجب أن يكو أرض ال على الواقع القائم على األ

 يمكن تصور المالمح التالية: ،المسؤول عن إدارة الصفقة بمن فيهم الرئيس ترامب
 من ناحيتين:الضفة الغربية في قطاع غزة العمل على استنساخ نموذج  .1

االنسحاب من أقل قدر من األراضي بأكبر قدر من السكان الفلسطينيين،  .أ
مليون  2دى للتخلص من قرابة أ)قطاع غزة(  2مك 365فالتخلي عن حوالي 

ن صفقة ترامب ستحاول رسم خريطة تقوم على انسحاب إنسمة، وعليه ف
 راضي األكثر كثافة سكانية فلسطينية في الضفة الغربية.سرائيلي من األإ

ويتضح هذا االختالل  ؛استغالل موازين القوى المختلة لصالح الطرف اإلسرائيلي .ب
في التسلل و  ،وأمريكياً  سرائيلياً إمكانية استثمارها إلفلسطينية و في االنقسامات ا

وفي النتائج الكارثية التي  ،"سرائيل"إالعربي العلني والخفي باتجاه التطبيع مع 
 .لى اآلنإ 2010انتهت لها االضطرابات السياسية العربية من نهاية 

على  د مطروحاً ن موضوع القدس لم يعأمريكية للقدس يعني إن نقل السفارة األ .2
 مريكية بل المطروح هو "بديل القدس".طاولة المفاوضات األ
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 أمالعمل على تطبيق الصفقة سواء شاركت السلطة الفلسطينية في التفاوض   .3
، أي تطبيق الصفقة من جانب واحد، وهو ما سيضطر امتنعت عن المشاركة

 ئم.وتحويله فيما بعد لواقع قا الفلسطينيين للتعامل معه تدريجياً 

وهو محاولة ربط غزة بمشروعات اقتصادية مع  ؛ثمة احتماالت ما تزال قيد الدراسة  .4
 نشاء منطقة تجارة حرة بين الطرفين مع مشاركة بالدعم المالي من قبل دول الخليج.إو  ،مصر
 

 الخالصة:
ف الكش ما إذا تم  سي  ال ، ن فرص نجاح ترامب في تطبيق صفقة القرن أيمكن القول ب

و ثالثة كما ذكرنا أعاله، تبقى رهينة المتغيرات والمعوقات أبعد شهرين عن مضمونها 
عالن عنها واالنتقال لتطبيقها قد لى أن اإلإمع ضرورة التنبه  ،شرنا لها سابقاً أالتي 

الذي مضى على توقيعه قرابة ربع  على غرار اتفاق أوسلو) يفصلهما فترة زمنية طويلة
قبل انتهاء فترته  ملموساً  ن يحقق شيئاً أمب على (، وسيعمل تراولم يتم تنفيذه قرن 

ليستثمر ذلك في حمالته االنتخابية إذا نجا من التحقيقات  2020الرئاسية في نهاية 
 المختلفة الحالية.

(، لكن 2019) عالن عن الصفقة قبل منتصف العام الحالين يتم اإلأومن المرجح 
كبر قدر ممكن ألى تكييف مضامينها بع "سرائيل"إتطبيقها سيستغرق فترة طويلة ستعمل 

لصالحها، وهو ما قد يتعثر في حالة حدوث تحوالت عميقة في دول اإلقليم باتجاه 
إن شبه اإلجماع الفلسطيني على رفض الصفقة سيظل ثم  مناهضة الوجود اإلسرائيلي.

 في وجه الصفقة وفي وجه "شرعنتها". ءعقبة كأدا
________________ 

 .هذا التقديرإعداد بخالص الشكر على  ليد عبد الحيو  الدكتور لألستاذيتقدم مركز الزيتونة  *
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