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القضية الفلسطينية  :ماذا تريد السعودية؟
محمد أبو سعدة
وصلللللللل الرسيي الفلسلللللللطينرئ محمود نةللاتئ يسيي اللظنللة الرنفيل يللة لمن مللة الرحرير
الفلسللللللطينيةئ ملل المملرة العربية السللللللعودية .االثنين 2017-11-7مئ وكان فر اسللللللرقةال
األمير فيصللللللل بن بندي بن نةدالعيييئ أمير منطقة الريارئ وووير الدولة نضلللللللو مظلي
الووياء الدكروي مساند بن محمد العيةانئ ومدير شرطة منطقة الريار اللواء نةد العييي
اليمامر1ئ وقد أثايت وياية يسيي السلللللطة الفلسللللطينية للريارئوالرل جاءت بدنوة من
العاه السللللللعودك الملن سلللللللمان بن نةد العييي2ئ الرثير من الرسللللللالالت هوف ال د

من

اليياية المفاجئةئ فر الوقت ال ك تشللل د في السلللعودية الرثير من األهداث السلللا نة .اال
وأن من الف يصلللد األ ةاي الرل تناقلر ا وسلللاس االنالم هوف اليياية "بشلللر تحليلر"
يمرن هصر النقاشات السعودية الفلسطينية فيما يلر:

أوالً – ملف المصالحة الفلسطينية :
تشلللللير العديد من الرقايير ملل أن القيادة السلللللعودية قد طلةت من السللللللطة الفلسلللللطينية
الضلللللى نلل قيادات همات بقطق نالقات ا مق ميران وهيا ل اللةنانر كةنود اةللللافية
نلل اتفاقية المصالحةئ وتقاند ندد كةير من موظفين همات .مقاب أن تقدم السعودية
مساهمة مالية كةيرة لقطاع غية تقدي بلللللللل  20مليون دوالي ش ريا3؛هيث تسعل السعودية
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وكالة سيبوتنك  " ،الرئيس الفلسطيني يصل السعودية " ،تاربخ النشر 2017-11-6م ،الرابط.
القناة االسرائيلية السابعة  " ،المملكة العربية السعودية تطالب الرئيس الفلسطيني بقبول خطة السالم األمريكية المتوقعة"2017-11-10 ،م ،الرابط.
موقع فلسطين ا ليوم  " ،السعودية تعهدت للرئيس عباس بدفع رواتب موظفي حماس بشرط  ،"...تاريخ النشر 2017-11-17م ،الرابط.
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ألن ترو ن أهد المسللللرثمرين فر منادة منماي القطاعئ ةللللمن مسللللاني ا لرثةيت وترسللللي
مرانر ا اإلقليمية كقاسدة للمحوي السنر وللقطر العربر.
وهنا تةرو مظمونة من الرسللللللالالت هوف الطلةات السللللللعودية فر موةللللللوع المصللللللالحة
الفلسللللللطينيةئ وهر ه سللللللرقة همات قطق نالقات ا مق ميران ؟ وما مد ت ثير نةات
نلل همات فر مسلللل لة العالقات اإليرانية الحمسللللاوية ؟ وكيف سللللرواون السللللعودية فر
طلةات ا بالشلللر ال ك ال يفشللل الظ ود الرل تة ل ا هليفر ا مصلللر تظاة المصلللالحة؟ أم أن
العالقات المصرية السعودية قد تش د مةطرابا فر االيام القادمة؟

ثا ً
نيا :الرحركات السعودية تظاة ميران وهيا ل اللةنانر:
ذكر الةعض أن السلللللللةس الرسيسلللللللر لدنوة نةات هل محاولة السلللللللعودية منرياع موقف
فلسللللللطينر دانّ ومهيد ل ا فر المواج ة مق ميرانئ ن ً
را ألهمية و صللللللوصللللللية الموقف
الفلسلللطينر  .بمعنر هو سلللعر سلللعودك لبمسلللا بالويقة الفلسلللطينية ملل جانس الويقة
اللةنانيةئ فر محاولة مفقاد الظم ويية اإلسللللالمية اإليرانية أهّ ويقة من أويام المقاومة
لليا وهاسل ً
يكنا أسلللاسل ً
ً
للما فر سلللياسلللر ا ال ايجية .وكان ال بد
والممانعة الرر تعرةرها ميران
للسللللعودية من الرحر الفويك والعاج لقطق الطريى نلل نراسز اليياية الرر قام ب ا وفد
همات برساسللة ناسس المررس السللياسللر للحركة " صللالا العايويك" مه ً
را إليران وهيا
ل اللةنانر وانالن ان العالقات بين ما اسرراتيحية. 4

4

صائب عارف  ،موقع الميادين  " ،لماذا استدعت السعودية الرئيس الفلسطيني؟" ،مرجع سبق ذكره.
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فيما وصللفت بعض المصللادي دا

هركة فرا ب ن السللعودية أوصللت الرسيي الفلسللطينر

محمود نةللات بمنق القوات الفلسلللللللطينيللة المرواجللدة فر م يمللات لةنللان من مقللامللة أك
تحالفات مق هيا ل مذا تّ توجي أك ةربات نسررية للةنان. 5
وم ما يعيو من ه ة االهر مال ية هو ت ح ير نيام األه مد من أن ترون هنا قو

مقليمية

ً
مطالةا
كثيرة تريد وج الم يمات الفلسلللللللطينية فر لةنان بال الفات اللةنانية الدا ليةئ
ً
ً
ومهكدا أن فر الفررة
تماما نن ال الفات الدا لية فر لةنانئ
أبناء الم يمات باالبرعاد
األ يرة "أجرت اتصللللللاالت مق السلللللللطة الفلسللللللطينية نلل أنلل المسللللللروياتئ أكدت في
ً
طرفا فر األومة اللةنانية". 6
السلطة أن ا لست
ويوجد فر لةنان  12م يما فلسلللللللطينيا يسلللللللميا أنشللللللل ت ا الدولة اللةنانية ووكالة غوث
وتشلللللي الالجئين الفلسللللطينيين (أونروا)ئ والرل ترمرق ب من ذاتر

اص ب ائ ينرشللللر ب ا

نللدد من المظمونللات المسللللللللحللة تنقسلللللللّ مللئ مظمونللات تللابعللة لحركللة فرا "نلمللا أن
مظمونات فرا اللالةية من ّ تابعة للرسيي الفلسطينر محمود نةاتئ وهنا مظمونات
تللابعللة لللدهالن"ئ ومظمونللات تللابعللة لحركللة همللاتئ ومظمونللات تللابعللة لقو

يسللللللللاييللة

ً
جدا من أجندة
فلسللطينية ولدي ا نالقات مرميية مق الن ام السللويكئ وبالرالل هر قريةة
ميران وهيا ل اللةنانر .7
وهنا يظس الرنوي ملل أن ا رال

األيديولوجيات للمظمونات المسلحة الفلسطينية فر

لةنانئ تشلللير الل صلللعوبة السللليطرة المطلقة نلي ائ من قة السللللطة الفلسلللطينية  .كما أن
األوةلللللللاع اإلقرصلللللللادية السللللللليئة ألبناء الم يمات الفلسلللللللطينية تظعل ّ نرةللللللل للر ثرئ

5

موقع وطن  " ،في حال توجيه ضربة عسكرية ..ابن سلمان أوصى أبو مازن بمنع قوات فلسطين في لبنان من التحالف مع حزب هللا" ،تاريخ النشر -11

2017-11م ،الرابط.
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موقع دنيا الوطن  " ،األحمد" :السلطة لعبت دو اًر وسيطاً بين شخصيات لبنانية والسعودية" ،تاريخ النشر 2017-11-15م ،الرابط.
مجلة العرب الدولية  " ،المخيمات الفلسطينية في لبنان :جزر أمنية وبؤس ..وآمال ضائعة" ،تاريخ النشر 2014-11-5م ،الرابط.

تقديرات

3

 22نوفمبر 2017

وال الصللللة هنا أن فر هاف شللللنت هربا نلل لةنان من قة " مسللللراسي " ونلل الرغّ من
كون سلليناييو مسللرةعد نونا ما فر ظ ه ة ال رو ئ مال أن ذلن سلليرون دافعا للفصللاس
الفلسطينية المسلحة للةنان فر المشايكة فر صد العدوان.

ً
ثالثا :صفقة القرن:
أشللللللايت بعض المواقق ملل من السللللللعودية ةلللللللطت نلل يسيي السلللللللطة محمود نةات
للقةوف ب طة الرسيي األمريرر دونالد ترامس لرحقيى "السللللللالم" فر الشللللللرم األوسللللللى
وهر ما تسللللللمل "صللللللفقة القرن " .

صللللللوصللللللا بعد اللقاء ال ك جمق القيادة السللللللعودية

بالمةعوث األمريرر ال اص لعملية السلللالم جيسلللون غرينةالت وجايد كوشلللنير مسلللرشلللاي
الرسيي األمريررئ

الف ويللايت مللا "السلللللللريللة" للريللار قةلل

نحو أسلللللللةونين من لقللاء

السعودية بعةات .
وأوةا ولر الع د محمد بن سلمان للرسيي الفلسطينر أن "واشنطن تسرعد للرشف نن
ً
الفرا ملل أن "ترامس يعرر
طة ترامس إلهياء العملية السللللمية الراكدة"ئ

طة للسلللالم

بين مسلللللراسي والفلسلللللطينيين نلل أسلللللات ه الدولرين ب طود نريضلللللةئ مقاب دنّ
سلللل ر من الدوف العربيةئ ونلل يأسلللل ا السللللعودية واإلماياتئ للسلللللطة الفلسللللطينيةئ كما
تعرر هال لمس لة الالجئين الفلسطينيين" . 8
ونوهت المصللللللادي ملل أن "الرسيي أبو ماون نةر نن امرعاةلللللل من ال طةئ ولرن بسللللللةس
موقف الصلللللعس والضلللللعيفئ فال ه أمام مال المضلللللر قدما ب

ة ال طة أو االسلللللرقالة"ئ

واصللللفا "الصللللفقة الرايي ية الرر تحدث نن ا ترامسئ ونولت نلي ا القيادة الفلسللللطينية

8

القناة االسرائيلية السابعة  " ،المملكة العربية السعودية تطالب الرئيس الفلسطيني بقبول خطة السالم األمريكية المتوقعة"2017-11-10 ،م ،الرابط.
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كثيرائ ب ن ا ليسلللللللت مال فقانة تّ تضللللللل يم ا والر وي ل ا وأن نةات لّ يقدم يدة بعد
للسعوديين".9

المروقق من الرسيي الفلسطينر محمود نةات:
القراءة العميقة لرافة االهرماالت السللللللابقةئ تشللللللير ملل أن هنا صللللللفقة أمريرية لعملية
سللللمية فلسلللطينية – مسلللراسيليةئ سلللررون المملرة العربية السلللعودية هر الضلللامن العربر
واإلقليمر ل ا .وقد أصلللللللةا ظاهرا أن الدوف العربية تريد توجي الةوصللللللللة العربية هوف
تحديد هوية ندو ها األ طر فر المنطقة من (مسلللللللراسي ) ملل ( ميران) .بالشلللللللر ال ك
يرماشللللر مق الرلية االمريرية واإلسللللراسيلية .ل ا فمن المروقق أن ترون الصللللفقة ترضلللمن
تطةيعا نربيا مسللللراسيليا نلنيا .واتفاقية سلللللمية بين الفلسللللطينين واالسللللراسيلين بالشللللر
ال ك يريدة يبما اليمين االسراسيلر.
وقة الرنةه برد فع الرسيي الفلسلللللللطينر محمود نةاتئ يظس نلينا الر كيد ب ن العرر
األمريرر األ ير لّ يرن األوف فقدئ هاولت الواليات المرحدة األمريرية فر ن د الرسيي
االمريرر بي كلينرونئ فرر متفاقية سللالم بين الفلسللطينين واالسللراسيليينئ ونرر من
الل ا هصلللللللوف الفلسلللللللطينين نلل قطاع غية والضلللللللفة اللربية والقدت الشلللللللرقيةئ مق
اسلللرةداف اياةلللر بنسلللةة %3ئ وقد يفض نرفات ه ا المقررح فر العام 2000مئ وناد ملل
فلسللللطين ليشللللع بعدها اإلنرفاةللللة الفلسللللطينية المعروفة باسللللّ "انرفاةللللة االقصللللل".
ليحاصلللر نرفات بعدها  4سلللنوات فر مقر مقامر فر يام لئ دون أن يرلقل اتصلللاال من
أك ونيّ نربرئ وال

9

منر ل باغريال .

قناة العالم  " ،معادلة السعودية :قبول عباس بصفقة القرن أو االستقالة" ،تاريخ النشر 2017-11-9م ،الرابط.
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ه ة الن اية يعلّ تفاصللللللللي ا الرسيي الفلسلللللللطينر محمود نةات تمامائ ويعلّ فر هاف
ً
مصلليرا مشللاب ا لمصللير نرفاتئ ف
يفضلل لصللفق القرن فقن قد يلقل

يصلل نةات الل

هر ا قراي؟
فر الحقيقة ياسللر نرفات ش ل صللية نسللررية أكثر من كون ا ش ل صللية سللياسلليةئ كما أن
شلللل صللللية يميية ترمرق بشللللعةية كةيرة لدك الشللللعس الفلسللللطينرئ مال أن ه ة الصللللفات ال
تنطةى نلل الرسيي الفلسطينر الحالل محمود نةاتئ فعةات يج

سياسر ويج دولة

ي م بح النياع بطرم سللللللللمية بحر ل لن فمن المروقق أن يسللللللللن نةات ن ظا ملايرا
لسلو نرفات يمرن تل يص فيما يلر :
1للللللللل بالنسةة لمس لة المصالحة الفلسطينيةئ فقن الممايسات واآلليات الرل ترةع ا السلطة
الفلسللطينية تظاة المصللالحة هرل اآلن فر غاية الةطرئ فقد مضللل نلل اتفام المصللالحة
أكثر من شل ر ونصللفئ ولّ تقّ السلللطة الفلسللطينية ب ك مجراء من شل ن ت فيف المعاناة
نن أه غية .مال أن فر هاف شلللللللعر الرسيي الفلسلللللللطينر محمود نةات أن المصلللللللالحة
الفلسللللللطينية م مة لمواج ة الضلللللللود اإلقليمية والدولية فقن يبما سللللللو

يسللللللرع من

تنفي ها فر األيام القادمة .من أج توهيد الظ ود الفلسلللللللطينية لبسلللللللرفادة من قديات
هركرر همات والظ اد اإلسالمر.
2للللللللللل فيما يرعلى بملف العالقات الفلسلللطينية اإليرانيةئ فقن نةات يبما سللليرون من أشلللد
المرهةيةن بقطق العالقات بين همات وميران منالميائ مال أن يبما لّ يفع ذلن لسلللللللةةين؛
األوف أن ال يمرلن القدية نلل تحديد السللياسللة ال ايجية للفصللاس الفلسللطينية .الثانرئ
أن يمرلن ةرات سلللللللياسلللللللية تظنة االصلللللللطفا

ملل جانس أطرا

دون أ ر فر ظ

مرليرات مقليمية مرسلللللللاينة وفر غاية الرعقيد .مال أن ه ا ال يمنق أن يطلس نةات من
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كافة الفصلللللللاس الفلسلللللللطينية ندم اليج بنفسللللللل ا فر أك

الفات وهروا مقليمية قادمة

ً
وتحديدا فر الساهة اللةنانية.
3للللللل ب صوص ما يسمل بللللللل "صفقة القرن"ئ فمن المعرو

أن نةات داسما يقدم نفس ب ن

"يج سللالم"ئ مال أن طموح نةات السلللمر هو أن يحصلل نلل العرر ال ك قدم لعرفات
نام 2000مئ أك دولة فلسللللللطينية نلل هدود 1967مئ مق اسللللللرةداف أياةللللللرئ وه نادف
لالجئين الفلسطينين.
ل

ا فقن نةات من المروقق أن ينر ر العرر األمريرر الرسللللمر لير

قرايا فر صللللفقة

القرنئ ويب ما وصللللللل لت تلمي حات للواليات المر حدة األمرير ية أن ن ةات يب ما يرفض ما
سو

يطرح نلي فر الصفقةئ وه ا ما قد يفسر الرفض األمريرر األ ير با سرمراي فرا

مررس من مة الرحرير الفلسطينية فر واشنطن كويقة ةلى.10
وفر اللالس نةات لن يسللللرطق قةوف أ نرر "هيي " إلتفاقية سلللللمية مق مسللللراسي ئ مال
مذا هصللل نلل توافى كافة الفصلللاس الفلسلللطينية نلي ائ كر ال يرحم المسلللئولية وهدة.
أو من الف تقديم ا السلللرفراء شلللعةر .وهر طريقة قد يلظ ملي ا الرسيي نةاتئ لرفض
العرر األمريرر بطريقة دبلوماسية.
مال ان ه ة الطريقة من شلللللللان ا أن تلضلللللللس الواليات المرحدة االمريرية ودولة االهرالف
االسلللللللراسيلرئ والعديد من األن مة العربيةئ مما يظعل ا تر

طوات نقابية بحى نةات

والسلللللطة الوطنية الفلسللللطينية .أقل ا هصللللايا مقرصللللاديا انقا وتقيديا لحركة السلللللطة

10

أدم أرسغون  ،موقع جيروزليم بوست  " ،الفلسطينيون يرفضون اسباب ترامب بالتهدي د الغالق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية " ،تاريخ النشر -11-19
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الفلسللطينية فر الضللفة اللربيةئ ل ا فمن المروقق أن تش ل د السللاهة الفلسللطينية انرفاةللة
شعةية جديدة فر الضفة اللربيةئ ومواج ات نسررية فر قطاع غية.
ويبما تص ل األموي ملل تقديّ الرسيي الفلسللطينر محمود نةات اسللرقالر ئ تظنةا لمصللير
الرسيي الفلسطينر السابى ياسر نرفات؛ وترليف ش صية فلسطينية مقرب من

ليف

ل  .لرر يقطق الطريى أمام وصلللوف يسيي الرياي االصلللالهر فر هركة فرا محمد دهالن
الل يساسلللللة السللللللطة .كما تةقل اهرمالية ه السللللللطة الفلسلللللطينيةئ وايدة .لرح محل ا
مظالي بلديات فر االياةر الفلسطينية ترمرق بحرّ ذاتر فلسطينر .بروجي وتنسيى
مق الظ ات االدايية االسراسيلية(.)11

( )11اآلراء الواردة تعبر عن كتابها ،وال تعبر بالضرورة عن وجهة نظر المعهد المصري للدراسات
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