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ــــتـــــحــــدة (الـــــواليــــات { اال ا
ـتـحدة) (أ ف ب) - أكـد الـرئيس ا
الــفــلــســطــيــني مــحــمــود عــبـاس
الــــثالثــــاء أمـــــام مــــجــــلس األمن
الـــــدولي رفـض خـــــطـــــة الـــــسالم
األمــيـركـيـة لـلــنـزاع االسـرائـيـلي-
الـفلـسطـيني مـعتـبرا انـها "حتول
ـزقة" شـعـبنـا ووطـنا الى دولـة 
ــقـــاومــة ومـــؤكــدا الـــتــمـــسك بـــا

الشعبية السلمية.
وأكد رئـيس السلطـة الفلسـطينية
خالل كــلـمــة ألــقــاهــا في مــجـلس
االمن الـــدولي "رفض مـــقـــايـــضــة
ـساعـدات االقتـصاديـة باحلـلول ا
الــسـيــاســيــة (...)" مــشـددا عــلى

أولوية احلل السياسي.
وتـأتي كــلـمـة عـبـاس بـعـدمـا عـدل
الفـلـسـطيـنـيون عن طـرح مـشروع
قـرار يــرفض اخلــطــة األمـيــركــيـة
عـلى الـتصـويت في مـجلس األمن
الـدولي بـسبب عـدم تلـقـيهم دعـماً

دولياً كافياً.
وقال عـباس وهـو يعرض خـريطة
كـــبــيـــرة لــدولــة فـــلــســطـــ كــمــا
تــقـتـرحــهـا واشـنـطـن "نـؤكـد عـلى
ــوقف الـــفــلــســطــيــني الــرافض ا
للـصـفقـة األمـيركـية-اإلسـرائـيلـية
ـــا ... نـــحن نـــرفض الـــصـــفـــقـــة 
تـــضــمـــنــتـه من مــواقـف أحــاديــة
اجلـانب ومــخـالـفـتــهـا لـلــشـرعـيـة

الدولية".
وأضــاف "يـــكــفي أن نــرفض هــذه
الصـفـقـة النـها تـخـرج الـقدس من
الــــســـيــــادة الـــفــــلـــســــطـــيــــنـــيـــة
وحتـــــــــــــول شـعبنـا ووطنا الى

زقة". دولة 
وسـأل احلـضـور "من يـقـبل مـنـكم

أن تكون دولته هكذا?".
وعــرض الــرئـيـس الـفــلــســطــيـني
خــرائط لــفــلــســطــ مــنــذ الــعـام

 1948وحتى اعالن اخلطة
ـــاذا األمـــيـــركــــيـــة مـــتــــســـائال "
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" ــرشّــحـ "اإلســرائــيــلــيـ حتــوّلت دعــوة الــرئـيـس األمـريــكي دونــالــد تــرامب ا
تنـافس لتولّي رئـاسة الوزارة بنيـام نتنيـاهو وبيني غانـتس الطالعهما على ا
قـترحـة   لـلسالم "اإلسـرائيـلي "- الـفلـسطـيني والـتي عُـرفت بـ "صفـقة خـطـته ا
القـرن" إلى جدال وسجـال وصراع سيـاسي داخل " إسرائيـل" أيضاً وإنْ كان
ـنع من مـثل ذلك الـتـجـاذب يـخــتـلف عـمّـا هـو عـلــيه عـربـيـاً وإسالمـيــاً لـكـنه لم 
االخـتالف حـول توظـيفـها داخـليـاً حيث اعـتـبر مـا يُعـرف بالـيسـار "اإلسرائـيلي"
ثـابة " مـؤامرة" مـزدوجة مـن جانب تـرامب ونتـنيـاهـو إلنقـاذ بعـضهـما الـدعـوة  
ريـبة لـتلك ـنتـظرة لـكـليـهمـا الفتـاً الـنظـر إلى اخلفـايـا ا الـبعض من "احملـاكـمة" ا
العـملـية  وهي عـكس نظـرة اليـم "اإلسـرائيـلي"  الذي يـرى في الدعـوة "فرصة
تـاريـخـيـة يـنـبـغي اسـتـغاللـهـا وعـدم تـفـويـتـهـا". وجـاءت خـطـة تـرامب لـتـصب في
سلسـلة خطواته الستكمـال صفقة القرن احلادي والعـشرين بعد أن كانت صفقة
الـقـرن الـعشـرين قـد بـدأت بـ" اتـفاقـيـة سـايـكس - بيـكـو" الـعام  1916وولـيـدها
ـفترض إعالنها كاملة "وعـد بلفور"العام   1917لكن الـصفقة اجلديدة كان من ا
قــبل نـحـو عــام  وتـأجّـلـت بـسـبب األزمــة الـسـيــاسـيـة "اإلســرائـيـلــيـة" واجلـوالت
االنتخـابيـة التي لم تثـمر في إعـادة تكـليف نتـنيـاهو لتـشكـيل احلكومـة علـماً بأن

الرئيس األمريكي قدّم مفرداتها على شكل جرعات: 
األولى - اعـتـرافه بـالـقـدس عـاصـمـة أبـديـة لـ "إسـرائـيل" وقـيـامه بـنـقل الـسـفـارة

األمريكية إليها.
والثـانية - إهـداؤه اجلوالن السـوري احملتل إلى " إسرائـيل" بحجـة  االعتراف بـ

"سياسة األمر الواقع".
والثـالثة - إعالنه أحقية " إسرائيل" و"أمـنها" في ضم غور األردن وشمال البحر

يت.  ا
أما الرابـعة فقد كانت التتويج العملي للجرعات الثالث واخلاصة بإعالن "يهودية

الدولة" وفرضية "السالم " االستسالمية.
ولعلّ جـميع هـذه اخلطـوات مخـالفـة بشـكل صريح وسـافر لـقرارات ما يـسمّى بـ

عاصر. تحدة وقواعد القانون الدولي ا "الشرعية الدولية" وميثاق األ ا
ـرحلة األخيرة من صـفقة القـرن خدمة لنـتنياهو ويأتي الـتوقيت احلالي إلعالن ا
ناورة حيث سيحمل الصفقة إلى اجملتمع "اإلسرائيلي" ليقول له الذي  يـحاول ا
"إنـنـا على أعـتـاب مرحـلـة جديـدة" األمـر الذي يـسـتوجب طـيّ صفـحـة احملاكـمة
وإعادة انتـخابه ليستمر في رئـاسة احلكومة التي تمـنحه "حصانة" من احملاكمة
عـلـمـاً بـأنه مـتـهم بالـفـسـاد وإذا كـان تـرامب قـد جنح بـاحلـصـول علـى براءة من
ــقـراطي ـوجــهـة إلــيه  وخــرج من جـولــة الـصــراع اجلــمـهــوري - الـد الــتـهـم ا

" فإن نتنياهو ما يزال يواجه التهمة إذا لم يستطع تشكيل احلكومة. "منتصراً
ا يطلق لقد بـدّدت الصفقة آخر ما تبقـى من إمكانية إعالن دولة فلسطـينية وفقاً 
علـيه بـ " الـشرعـية الـدوليـة" سواء لـلقرار  181لـعام  1947أو قـرارات مجلس
األمـن الدولي  242لـعام  1967و 338لـعام  1973وقـرارات اجلمـعـية الـعـامة
ـصـيـر لـلـشـعب الـعـربي الـفـلـسطـيـني ومع ذلـك وبسـبب اخلـاصـة بـحق تـقريـر ا
الرفض الـعربي واإلسالمي وتعاطف جزء ال يستهان به من اجملتمع الدولي فإن

" إسرائيل" حتاول كسب الوقت من خالل سيناريوهات عديدة:
أولهـا- إنهـا حالـياً ال تـقوى عـلى اتخـاذ أي إجـراء عمـلي قبل مـوعد االنـتخـابات
ــوقف الــعـربي اجلــديــدة (آذار/مـارس/ 2020 لـكــنــهــا ســتـحــاول إضــعــاف ا
ظهر احلرص على والفلـسطيني الرافض للـصفقة ومفرداتها والظـهور دولياً 
مناقـشة "خطـة واشنـطن" مع السلـطة الفـلسـطينـية حتديـداً بشأن اخلـطوات التي
ـوقف الفـلـسـطيـني بـالرفض ـكن اتـخاذهـا بـعـد االنتـخـابات حـتى وإنْ اتّـسم ا
كن القـاطع لكن تـرامب لوّح إلى أن ورثة الـرئيس الـفلـسطيـني محـمود عـباس 

أن يتقبلوا هذه اخلطة  وتلك رسالة مهمة ال بدّ من التوقّف عندها.
ـفاوضات مـفتوحاً وثانيـها -  محـاولتهـا اتخاذ خـطوات تمهـيدية مع إبـقاء باب ا
بالدعـوة القتناص الـفرصة التباع اسـتراتيجـية شاملة من مـنظورها لـلحل بعيداً
وقف الذي تبنّته واشنطن نظرياً على األقل منذ " وهو ا عن مطلب " حلّ الدولت
إدارة بــيل كــلـيــنــتـون  مــروراً بـجــورج بــوش اإلبن وبـاراك أوبــامــا وسـتــحـاول
ستـوطنات في "الضفة والقـطاع" التي تسمّيها " "إسرائيـل" فرض القانون على ا
يــهـودا" و"الـسـامــرة" مع عـدم تـغــيـيـر الـواقع الــيـومي ولـكـن بـالـتـدريج ســتـتـخـذ

اخلطوات الفعلية للضم.
ـقـترحـة في "الـصفـقـة" لتـكـون "أمراً وثـالـثهـا- ضـمّهـا بـخطـة آحـادية األراضي ا
" بـعـد رفض الـفلـسـطيـنـي واعـتـبـار تلك فـرصـة جديـدة لـفرض شـروطـها واقـعاً
وإعالء سـقف مـطالـبهـا معـتـمدة عـلى دعم واشنـطن وشـبكـة عالقاتـهـا اإلقلـيمـية
علماً بـأن خطة السالم العـربية التي أقـرت في مؤتمر قمـة  بيروت العام والدوليـة

 2001ظلّت عائمة  ورفضت " إسرائيل" حتى مناقشتها.
تبقّي من األراضي الفلسطينية وسيطرة وتصبّ هذه السيناريوهات في تقسيم ا
وعـود" بـحيث داخل واخملـارج لـلـكيـان الـفـلسـطـينـي "ا "إسـرائـيل" تمـامـاً عـلى ا
حتبس الـشعب الفلسطيني في سجن صغير وتخضعه حلصار شامل للرضوخ
وتـمـنع أية مـحـاولـة لـقيـام دولـة فـلـسطـيـنـية حـتى وإن كـانت مـنـزوعـة السالح في
حـدود الـ  %11من أراضي فـلـسـطـ الـتاريـخـيـة وذلك من خالل زحـف هاد
على ضمّ مـعـلن وفعـلي قـبل الضم الـشـامل وستـضـغط على األردن لـضـعضـعة
الـعالقـة األخـويـة األردنيـة - الـفـلـسـطـينـيـة والـتـلـويح بـالوطن
البـديل مستفـيدة من عامل الوقت باعـتبار تلك اإلجراءات

(معركة ب حرب )  حسب صحيفة هآرتس .

{ باحث ومفكر عربي
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فــقــد مـنـي بـاج
ـركـزي الــبـنك ا
الــعـراقي بـأسم
(حــنــ مـجــيـد
) يـرجى حـسـ
ن يعثر عليه
تــســـلــيـــمه الى
جهة االصدار.

ـتـحدة) (أ { هـيـوسـ (الواليـات ا
ف ب) - أطــلـــقت وكــالـــة الــفــضــاء
األمـيـركــيـة (نـاسـا) الــثالثـاء دعـوة
إلى الراغب في االنـضمام إليها...
رشح عـاييـر فـهي أن يكـون ا أمـا ا
أمــيـركــيــا ويـحــمل درجــة دراسـات
عـــلــــيـــا في تــــخـــصص عــــلـــمي أو
تـــــكـــــنــــولـــــوجـي أو هــــنـــــدسي أو
رياضي.وتـقبل الـطلـبات في الـفترة
متدة من  2آذار إلى  31منه لكن ا
لن يـتـم إجـراء االخــتـيــار الـنــهـائي
حـــتـى مـــنــــتــــصف الــــعـــام .2021
واالشخاص الـذي سيتم اخـتيارهم
دة عام أو سيخضعون للتدريب 
رة األخيرة التي فتحت أكثر.وفي ا

فــيــهــا "نــاســا" بـاب الــتــرشــيح في
العام  2017تقدم  18ألف شخص
بــطــلــبــات و اخــتــيـار  12مــنـهم
فــقـط.وقــالت "نــاســـا" إنــهــا وظــفّت
 350شــخــصــا مــنــذ الــســتــيــنـات
والـــيـــوم هـــنــاك  48رائـــد فـــضـــاء
يـنـتــمـون إلى وحـدة رواد الــفـضـاء
(مـــســـؤولـــة عـن اخـــتـــيـــار الـــرواد
وتـدريــبـهـم لـلــمـشــاركـة في رحالت
فــضـائــيـة) ومــقـرهــا في هـيــوسـ
رشح بوالية تكساس.أما مهمة ا
اجلــدد الــرئــيـــســيــة فـــهي ضــمــان
تحدة في محطة مناوبة الواليات ا
دة همات  الفضاء الدولية للقيام 
ستة أشهر تقـريبا.وستطلق "ناسا"

عـــــلى اجملـــــنـــــدين اجلـــــدد "جـــــيل
أرتــمــيس" تــيّــمــنــا بـاسـم بـرنــامج
ـتـحدة إلى الـقـمر عـودة الـواليات ا
ـريخ في ــا ا في الــعـام  2024ور
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كن لـلراغـب الـذين ال يحـملون و
شـهـادات علـيا أن يـتـقدمـوا بـطلب
تـرشيح إذا كـانوا قـد انخـرطوا في
. كــمـا بــرنــامج دكــتـوراه لــســنـتــ
سـتـتم األخـذ في االعــتـبـار طـلـبـات
األطـبــاء والـطـيــارين الـذيـن قـامـوا
ـــدة تــــزيــــد عن ألف بــــطـــلــــعــــات 
ســــاعـة. أعـلن رجل األعمـال أندرو
ــنح كل بــالغ يــانغ الــذي تــعـهــد 

أمــيــركي ألـف دوالر شــهــريــا خالل
حــمـلـته لالنــتـخـابــات الـتـمــهـيـديـة
ــوقــراطي الخــتــيــار لــلــحــزب الــد
مــرشـح رئــاسي تــعــلـــيق حــمــلــته
الـــثالثـــاء بــعـــد فــشـــله في إحــداث
ـــطــــلــــوب في نــــيـــو الــــتـــأثــــيــــر ا
هـــامــشـــايــر.وقـــال يــانـغ ألنــصــاره
"تـــعــلـــمـــون أنـــا رجل حـــســـابــات
والواضح الليـلة من األرقام اننا لن
نـفــوز بـهــذا الـســبـاق".أضــاف "انـا
لست شخصـا يريد قبـول التبرعات
والـدعم في ســبـاق ال مــكـان لــلـفـوز
فـيه. ولهـذا أنـا أعلن الـليـلـة تعـليق
حـملـتي لـلرئـاسـة".ولم يتـمـكن يانغ
البالغ  45عامـا من جتاوز نـسبة 3

ئـة في االسـتطـالعات وهـو كان بـا
ـــنـــافـــســة فـي نـــيــو بـــعـــيـــدا عن ا
هـامـشـيـر.وقـال "آمل أن تـكـون هـذه
احلــمــلـــة رســالــة وكــلـــمــة حتــذيــر
ــقـراطــيـ وتـوجــيه لــزمالئي الـد
بـأن دونـالــد تـرامب لـيس سـبب كل
ـــثل مـــشـــاكـــلـــنــا". وأضـــاف "إنه 
أعـــــــراض مــــــرض يـــــــنـــــــمـــــــو في
مـجـتمـعاتـنـا منـذ سـنوات". وأيـضا
أعـلن عــضـو مــجـلس الــشـيـوخ عن
واليـة كولـورادو مايـكل بيـنيت (55
عاما) تخلـيه عن ترشيحه الرئاسي
بـعدمـا أظـهرت الـنـتائج األولـية في
ـــركــز نـــيـــوهـــامـــشــيـــر احـــتاللـه ا

العاشـــر.
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أصـبــحـنـا هــنـا في هـذه اجلـزر?".
قـاصدا مـقتـرح اخلطـة األميـركية
ومــــتــــســـائـال ايـــضــــا عن ســــبب
اإلصــرار عــلى الــتــفــرد في صـوغ
هــذه اخلـطــة األمـيــركـيــة مـشـددا
عـلى أن الــسـلـطـة الــفـلـسـطــيـنـيـة
بـــحــثـت ســابـــقـــا قـــضــايـــا احلل

النهائي مع اإلدارة األميركية.
وقــال عــبــاس "لن نــقــبل أمــيــركـا
وسـيـطا لـوحـدهـا جـربـنـاها اآلن
ولن نـســتــطــيع أن جنـربــهــا مـرة

أخرى".
وأوضح عـبـاس ان "هـذه الصـفـقة
الـغت قــانـونــيـة مــطـالب الــشـارع
ـشروع. كـما الـفـلسـطيـني وحقه ا
شــرعت مـا هــو غــيـر قــانـوني من
اســتــيــطــان ومــصــادرة لألراضي

وضم".
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وطــــالب بـــعــــقـــد مـــؤتــــمـــر دولي
لــلـسـالم وقـال "ادعــوا الـربــاعـيـة
الــــدولـــيــــة وأمـــيــــركـــا واالحتـــاد
تحدة األوروبي وروسيا واأل ا
وأعـــضـــاء مــجـــلس االمـن لــعـــقــد
مــؤتــمــر دولي لــلــسالم لــتــنــفــيـذ
قـرارات الـشـرعـيـة الـدوليـة وعـلى

رأسها القرار ."2334
واضــاف "أتــمــنى عـــلى الــرئــيس
(االمـــيـــركي دونـــالـــد) تـــرامب ان
يتحـلى بالعـدل واالنصاف ويدعم
تـنفـيـذ قرارات الـشـرعـية الـدولـية

لصنع سالم حقيقي".
ــــفــــروض ال وأكــــد ان "الــــسالم ا

كن ان يعيش". يعيش وال 
وقـال ايـضـا "هـذه الـصـفـقـة تـهدم
األسس الـتي قـامت علـيـها عـملـية
الــــسـالم ولن جتــــلب الــــسالم وال
األمن للـمنـطقـة" مضـيفـا "جئـتكم
من قـبل  13مــلــيـون فــلــسـطــيـني

لنطالب بالسالم العادل فقط".
وأشـار عبـاس إلى ان الـسالم ب
ـكن إسـرائـيل والـفـلـسـطـيـنـي 

وقابل لـلتحـقيق مؤكـداً استعداد
الفلسطيني للتفاوض "اذا وجد
شـــريك مــســـتــعــد وحتـت رعــايــة

الرباعية الدولية".
وأكـــد "نــحـن ال نــلـــجـــأ لـــلــعـــنف
واإلرهــاب مــهـــمــا كــان االعــتــداء
عــلـيـنــا نـحن مـؤمــنـون بـالـسالم

ومحاربة العنف".
ـقـاومة ولـكـنه قـال "سـنـحـارب بـا
الشعـبية السلـمية... مئات اآلالف
في الضفـة الغربيـة وغزة خرجوا

اليوم ليقولوا ال للصفقة".
وتــــوجّه عــــبـــــاس إلى الــــشــــعب
اإلســرائـيــلي قــائال إن "مـواصــلـة

االحـتالل واالسـتـيـطـان لن يـصنع
لــكم أمــنـا وال سالمــا" مــؤكـدا أن
"صـراعـنا لـيس مع اتـبـاع الديـانة
الــــيـــهـــوديـــة (...) نـــحن ضـــد من
يعـتـدي عـلـينـا" وضـد "من يـحتل

أرضنا".
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وقـــال الـــرئــيس الـــفـــلــســـطـــيــني
"سنـواصل مـسـيرة كـفـاحنـا نـحو
انـهاء االحـتالل ونؤكـد ان شعـبنا

لن يركع (...) نريد حقنا".
واخلــمـيـس دافع صـهــر الــرئـيس
األمــيــركي وعــراب خــطــة الـسالم
األمـيـركــيـة جــاريـد كـوشــنـر أمـام

ـتـحدة وعلـى اعتـراف الـواليـات ا
بـضم إسرائـيل للـمسـتوطـنات في
الضـفة الغـربية احملـتلة. وتوصي
بـإقـامـة عـاصـمة فـلـسـطـيـنـية الى

شرق القدس.
وشـهـدت األراضي الـفـلـسـطـيـنـيـة
تصـعيدا لـلتوتـر في أعقاب إعالن

اخلطة األميركية.
ــاضي خـمــسـة وقــتل األســبـوع ا
فـلـسـطـينـيـ في أحـداث مـتـفـرقة
شهـدتها الـضفة الـغربيـة احملتلة
فـي حــ أصـــيب  12جـــــنـــــديـــــا
إســـرائـــيــــلـــيـــا فـي حـــادث دهس

بسيارة وسط القدس.

مجـلس األمن الـدولي عن ضرورة
ـة الــتـخــلي عن "الــعـادات" الــقـد
ـشـكلـة األكـثر لدى الـتـعامل مع "ا
صــعـوبــة في الــعــالم" في اشـارة
الى الــــــنـــــزاع بــــــ اســـــرائــــــيل

. والفلسطيني
وكـشف الرئـيس األميـركي الشـهر
ــاضي فـي واشــنــطن بــحــضـور ا
رئيس الـوزراء اإلسرائيـلي خطته

للسالم في الشرق األوسط.
ــا أعـلن الــفــلـســطــيـنــيـون ولـطــا
رفـضـهم اخلــطـة األمـيـركـيـة الـتي
تـنص عـلى بـقاء الـقـدس "عاصـمة
إسرائـيل غـيـر القـابـلة لـلـتجـزئة"


