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 سيناء وصفقة القرن: قراءة يف التسريبات
 محمد أبو سعدة

، دراسة لمركز األمن القومي اإلسرائيلي، حاوال فيها رسم كتب كاًل من "إيتاي هامنيس، وساره فيور، وإيتا برون "
سيناريوهات منطقة الشرق األوسط بعد مرور ثمان سنوات على اندالع سلسلة من الثورات في معظم أنحاء الشرق 
األوسط. وقد أشارت الدراسة إلى أن منطقة الشرق األوسط ما تزال غير مستقرة. وقد رجحت الدراسة عددا من 

ت لشكل منطقة الشرق األوسط. أهمها أن التغييرات التى شهدتها منطقة الشرق األوسط، قد أضعفت الهيمنة الخيارا
 .(1) لمصرالتقليدية 

وفي ظل التحديات التى تشهدها منطقة الشرق األوسط، ومع اقتراب موعد إعالن "صفقة القرن" أو تطبيقها. سوف 
ما تعتبر بندا أساسيا في صفقة القرن. والمتمثلة في مستقبل سيناء المصرية. يتناول هذا التقرير نقطة مركزية رب

ومما يعزز من احتمالية ورود سيناء في صفقة القرن كمحور رئيسي ما كتبه "أودي مانور" أثناء تناوله اتفاقية السالم 
يات السلمية. وأنه كان يجب الموقعة بين مصر وإسرائيل. والذي أوصى أنه ال يجب أن تكون سيناء نموذجًا لالتفاق

أن تنسحب "إسرائيل" فقط إلى حدود مدينة العريش على أن تبقي جزءا من األراضي السيناوية بعيدة عن السيطرة 
 . (2) والعسكريةالمصرية بكافة أشكالها السياسية 

 لتسريبات: فإن هناك العديد من التسريبات التي تناولت ما أسمته بنود صفقة القرن، ومن أهم هذه اوعليه 

تصريح الرئيس األمريكي دونالد ترامب أمام الجمعية الصهيونية )إيباك( "بأن الواليات المتحدة وإسرائيل قاما -أولًا
إن المكان و  بشراء سيناء من السيسي من أجل ترحيل الفلسطينيين إليها وبناء الدولة الفلسطينية، وبقاء دولة "إسرائيل"

مليون نسمة وأن  25ألف كلم مربع وتتسع إلى  30ينية هي نصف سيناء ومساحتها الوحيد إلقامة الدولة الفلسط
 .(3)ماليين" 9عدد الفلسطينيين كلهم 

                                  
(1) Itai Brun, Sarah J. Feuer, Itay Haiminis, Eight Years after the Upheaval: Alternative Approaches to Understanding the 

Current Middle East, INSS Insight No. 1141, February 27, 2019,link. 
ااودي مانور، "  (2)  الرابط.م، 2019-5-21م، تاريخ االطالع 2019-2-5موقع انتاج المعرفة العبري ، تاريخ النشر  "،يجبًألًتكونًسيناءًنموذجا
م، 2019-5-19م، تاريخ االطالع 2019-4-6، تاريخ النشر ترامبً:ًقمناًبشراءًسيناءًمنًالسيسيًإلقامةًالدولةًالفلسطينيةًفيهاموقع غزة االن ،  (3)
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http://www.eipss-eg.org/
https://twitter.com/Eipss_EG
https://telegram.me/eipss_eg
https://www.youtube.com/channel/UC-rQnAcnS_EOe8G1qU-a5Pw
https://www.facebook.com/Eipss.EG
https://plus.google.com/b/117429369591470995361/117429369591470995361/posts
https://instagram.com/egyptian.institute/
http://www.eipss-eg.org/
https://www.facebook.com/Eipss.EG
https://www.inss.org.il/publication/eight-years-upheaval-alternative-approaches-understanding-current-middle-east/
http://www.ידע.com/2019/02/05/%D7%90%D7%95%D7%93%D7%99-%D7%9E%D7%A0%D7%95%D7%A8-%D7%90%D7%A1%D7%95%D7%A8-%D7%A9%D7%A1%D7%99%D7%A0%D7%99-%D7%99%D7%94%D7%99%D7%94-%D7%93%D7%92%D7%9D-%D7%99%D7%92%D7%90%D7%9C-%D7%90%D7%9C%D7%95%D7%9F/#sthash.7zZ0AzzA.5ssMPYLE.dpbs
https://gazaalan.net/post/31329/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A8-%D9%82%D9%85%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%84%D8%A5%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A%D9%87%D8%A7
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ما ذكره تقرير صحيفة ألمانية "فرانكفورتر ألغماينه تسايتونغ" أن إقامة دولة فلسطينية في سيناء بدال من  -ثانياًا
". وأضاف التقرير أن هناك اتصاالت أمريكية صهيونية من الضفة الغربية وقطاع غزة يمثل أساس "صفقة القرن 

 .(4) أخري جهة، مع أطراف عربية من جهة 
ً يناير/كانون الثاني  9في -تصريح عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أحمد مجدالني  –ثالثاا

وذلك من خالل تبادل أراٍض،  أن مقترحات ما ُيعرف بصفقة القرن تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية،-2018
بعد أن يتم توسيع قطاع غزة على حساب سيناء، وتوسيع دولة االحتالل اإلسرائيلي على حساب الكتل االستيطانية 

 المتواجدة في الضفة الغربية ومناطق الغور األردنية. 
اخله ميناء ومطار دولي لتصبح الدولة الفلسطينية على النحو التالي: قطاع غزة الموسع، على حساب سيناء، بد

تحت مراقبة دولية، ومناطق الضفة الغربية )أ، ب( تتصل فيما بينهم بطريقة اتصال )مترو أنفاق، قطار سريع، 
معبر أمن(، مع حق اسرائيل في االحتفاظ بضمانات أمنية )جوية وبرية وبحرية( بالشكل الذي يفقد الدولة الفلسطينية 

ي حكم ذاتي وظيفي موسع. وسيستفيد سكان غزة من إنشاء ميناء دولي كبير )في المتوقعة صفتها السيادية، بمعن
كم من الحدود مع الكيان الصهيوني. واألهم، بناء  ٢٥القطاع الغربي من غزة الكبرى(، ومطار دولي على بعد 

ويمكنها  مدينة جديدة تستوعب مليون شخص على األقل، وتشكل منطقة تطور ونمو طبيعي لسكان غزة والضفة، بل
 استيعاب أعداد من الالجئين الفلسطينيين المقيمين في دول أخرى.

تصريح الوزير اإلسرائيلي "أيوب قرا" إن رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو والرئيس األمريكي دونالد  -رابعاًا
وكتب "قرا" وهو وزير بال  .اءترامب يتبنيان ما قال إنها خطة الرئيس المصري إلقامة دولة فلسطينية في غزة وسين

حقيبة في حكومة نتنياهو في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر": سوف يتبنى ترامب ونتنياهو خطة الرئيس المصري 
السيسي بإقامة دولة فلسطينية في غزة وسيناء بدال من الضفة الغربية. وبذلك ُيمهد الطريق لسالم شامل مع االئتالف 

 (5)السني".

                                  
-5-20م، تاريخ االطالع 2017-12-17، تاريخ النشر، صفقةًالقرن"ًأساسهاًدولةًفلسطينيةًبسيناء،ًموقعًالجزيرة"خالد شمت، كاتب ألماني: "  (4)

 الرابط.م، 2019
م، تاريخ 2017-2-14، موقع مصر العربية، تاريخ النشر، وزيرًإسرائيلي:ًنتنياهوًوترامبًيتبنيانًاقتراحًالسيسيًبضمًسيناءًلغزةمعتز باهلل محمد،   (5)

 .رابطلم، ا2019-5-19االطالع 
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شفته صحيفة "إسرائيل اليوم" عن وجود وثيقة داخلية تناقلتها مصادر في وزارة الخارجية اإلسرائيلية، ما ك-خامساًا
تتعلق بنشر التفاصيل الكاملة لـ "صفقة القرن". دعت فيها الوثيقة اإلسرائيلية أن مصر ستقوم بمنح أراٍض جديدة 

راعة، دون السماح للفلسطينيين بالسكن فيها. لفلسطين، بهدف إقامة مطار ومصانع ومكان للتبادل التجاري والز 
مليار دوالر على مدى خمس سنوات لمشاريع تخص فلسطين الجديدة. تتحمل فيها  30على أن يتم رصد مبلغ 

  (6).%70% بينما دول الخليج العربي 10%، واالتحاد األوروبي 20الواليات المتحدة األمريكية 

 ؟ملاذا سيناء حاضرة يف مشروع صفقة القرن
هناك العديد من المنطلقات التي ربما تراها اإلدارات األمريكية والصهيونية كمبرر لضم سيناء لقطاع غزة، والتي 

 يمكن تسويقها في األوساط السياسية الدولية والتي تبدو منطقية وفق المقاييس الغربية، أهمها:
  ـ تاريخ وجذور:1

م مسألة ضم جزء من سيناء لغزة. انطالقا من البعد التاريخي، ربما تبرر اإلدارات األمريكية والصهيونية للعال
م، عبر اتفاقية بين بريطانيا والدولة 1906وبالتحديد أن الحدود الجنوبية بين فلسطين ومصر، وضعت في العام 

بريطاني العثمانية وقتذاك، وبعيدا عن الموقف الفلسطيني والمصري. وأن الحدود اإلدارية لقطاع غزة زمن االحتالل ال
كانت تصل إلى منطقة القنطرة المصرية غرب قناة السويس. ووفقا للتقسيم البريطاني لفلسطين، فإّن لواء غّزة كان 
يشمل قضاء بئر السبع، وغّزة الممتد إلى مصر، ويسمى بعض األحيان اللواء الجنوبي، وهو أكبر لواء في ذلك 

الفلسطينية، لها منازل وأراض تصل مساحتها إلى نهاية منطقة الزمن. كما أن هناك قبائل فلسطينية تسكن في رفح 
 .(7) العريش

 : البعد االجتماعي –2

ألفًا غالبيتهم من البدو، كما أن  35فلسطينية، حاليًا، يبلغ نحو تذكر مصادر في سيناء أن عدد السكان من أصول 
 10أكثر العشائر البدوية بعض أصولها تعود إلى بئر السبع الفلسطينية، كقبيلة أبو عمرة البالغ عددها في سيناء 

                                  
 الرابط.م، 2019-5-21م، تاريخ االطالع ، 2019-5-7، تاريخ النشر ، لـ"صفقة القرن"... وثيقة مسربة داخل وزارة الخارجية اإلسرائيلية تكشف التفاصيل الكاملةموقع سبوتينك ،  (6)

 الرابط.م، 2019-5-12م، تاريخ االطالع 2019-4-21، تاريخ النشر، هل خرائط ترمب لغزة صحيحة؟، موقع اإلندبندنت العربيةعز الدين ابو عيشة،   (7)
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ب النقب آالف فرد، وال يزال حتى اآلن أبناء العائلة نفسها موزعين في غزة ومنطقة رهط في بئر السبع، جنو 
 .(8)المحتل

 ـ المكاسب االقتصادية: 3

تسعى اإلدارة األمريكية إلقناع الجانبين المصري والفلسطيني أن "صفقة القرن" تقدم حلوال اقتصادية كبيرة قادرة على 
أن تحقق طفرة نوعية في اقتصادهما. مستغلة حالة الضعف االقتصادي الشديد الذي تعاني منها مصر. واإلدارات 

نية الحاكمة سواء حركة حماس في غزة، أو حركة فتح في الضفة الغربية، الباحثين عن حلول للخروج من الفلسطي
أزماتهم المالية الخانقة. خاصة أن هناك دراسات تتحدث عن فوائد مصر االقتصادية من خالل التبادل االقتصادي 

صر من ودائع العمالء في البنوك الفلسطينية باإلضافة إلى استفادة م .مليار دوالر 2.5مع قطاع غزة فقد تصل إلى 
وإلى جانب المكاسب المصرية االقتصادية من المتوقع أن تنخفض البطالة  .مليار دوالر 10بغزة والتي تقدر بحوال 

ً(9)% خالل عامين من االنفتاح المصري الفلسطيني االقتصادي في سيناء.20% إلى 80في قطاع غزة من 
 : بعدها االستراتيجي -4

شغل مثلث شبه جزيرة سيناء حيزًا استراتيجيا في خريطة التوازنات الدولية واإلقليمية منذ فجر التاريخ؛ نظرًا لموقعه ي
الحاكم في خريطة الشرق األوسط. حيث إنه رقعة اليابسة الوحيدة التي تقسم المنطقة العربية إلى شرق وغرب، 

في ظل الظروف اإلقليمية المستقرة، وسد فاصل بينهما تحت  ونتيجة لذلك فهو بمثابة حلقة االتصال بين الشطرين
. وهو ما يعني وجود رغبة صهيونية أمريكية بعدم بقاء هذه البقعة (10)ضغط هذه الظروف السياسية والعسكرية

االستراتيجية في يد دولة بحجم بمصر. فالمنظور اإلسرائيلي لمنطقة الشرق األوسط قائم على تفتيت الدول اإلقليمية 
 الكبرى والتي من بينها جمهورية مصر.

 : الفلسطينية المقاومة قدرات تبديد –5

عسكرية الموجعة "إلسرائيل". بات من الواضح أن المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة قد وصلت إلى مستوى في القوة ال
وهذا يعني بأن هناك رغبة إسرائيلية حقيقة على إضعاف قوة المقاومة الفلسطينية. علما بأن األساليب الصهيونية 

                                  
 .الرابطم، 2019-5-20م، تاريخ االطالع، 2015-5-15موقع االخبار، تاريخ النشر،  لَم كانت مصر أقل املستقبلين لالجئين الفلسطينيين؟،أمجد ياغي،  (8)
 الرابط.م، 2019-5-23م، تاريخ االطالع، 2016-11-27، املعهد املصري للدراسات السياسية واالستراتيجية، تاريخ النشر، بين غزة ومصر: دالالت املنطقة الحرةمحمد أبو سعدة،  (9)

 الرابط.م، 2019-5-21، تاريخ االطالع ،  جغرافياًمصرموقع افق العالم العبري ،   (10)
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السابقة إلضعاف المقاومة الفلسطينية معروفة. والتي تتمثل في توجه ضربة عسكرية مؤلمة كبيرة. ومن ثم تحقيق 
رجال المقاومة في المكاسب االقتصادية والسياسية. وبالتالي فان توسع غزة على حساب طفرة اقتصادية كبيرة تشغل 

سيناء قد يذهب في المقاومة الفلسطينية أربعة مربعات، األول تعرض غزة لحرب شرسة مدمرة. الثاني االستسالم 
قوى المسلحة في سيناء. إلى صفقة القرن وتوسع غزة على حساب سيناء. الثالث صدام المقاومة الفلسطينية مع ال

أما الرابع واألخير. تولى رجال المقاومة الفلسطينية المناصب السياسية واالقتصادية في إرة غزة الموسعة. وهي نقاط 
 كفيلة بتدمير قدرات المقاومة الفلسطينية. 

وبداية التسعينات "حركة  علما بأن هذه االستراتيجية قد اتبعتها "اسرائيل" سابقا مع أقوى فصيل مقاوم في الثمانينات
م، وتشكيل سلطة 1993م، ثم توقيع اتفاق أوسلوا عام 1982فتح". وذلك من خالل تعرضها لحرب بيروت عام 

فلسطينية على األراضي في غزة وأريحا. والتي وصلت بحركة فتح إلى السيطرة على المناصب السياسية المهمة في 
قتصادية الحيوية. مما جعل العديد من المقاومين التابعيين لحركة فتح السلطة الفلسطينية وأيضا على المؤسسات اال

ًمنشغلين بالمكاسب الربحية واالبتعاد عن عملهم األصلي "الكفاح المسلح".

 خالصة:
يمكن القول إن مسألة توسع غزة جنوبا على حساب سيناء. باتت شبه حتمية في المخطط األميركي الصهيوني، 

صراحة في نصوص وبنود صفقة القرن التي يتم التسويق والترويج لها. كما وإنه على الرغم  حتى وإن لم يتم ذكرها
من حالة التضارب في العديد من النقاط التي تناولتها التسريبات ما بين حجم األراضي المصرية "من سيناء" التي 

كي تصبح قادرة على استيعاب سيحصل عليها الفلسطينيون. وعدم وضوح حجم االستثمار المالي المخصص لسيناء ل
 الفلسطينيين. إال أن هناك العديد من النقاط التي يمكننا القول إنها باتت واضحة ويمكن تلخصيها فيما يلي:

أن صفقة القرن ليست ابتكارا جديدا إلدارة الرئاسة األمريكية في عهد الرئيس األمريكي الحالي "ترامب"، بل  -1
، تتبناها اإلدارات األمريكية السابقة والحالية. إال أن الرئيس األمريكي هي صفقة ذات جذور تاريخية كبيرة

الحالي هو األكثر حماسا من أجل تطبيقيها، وعليه يمكن القول إن بنود المعاهدة المصرية االسرائيلية 
ن م، وإهمال الرئيس المصري األسبق مبارك لسيناء، من ثم تخلي اإلدارة األمريكية ع1979"كامب ديفيد" 

مبارك في ثورة يناير، ومن ثم اإلطاحة بالرئيس األسبق مرسي بعد اهتمامه بسيناء، إلى جانب إجراءات 
 السيسي من الممكن أن تكون ضمن سياق صفقة القرن. 
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تتمتع صفقة القرن بمرونة عالية، فمسألة االختالف في مساحة سيناء المخصصة للدولة الفلسطينية  -2
خصصة لالستثمار في سيناء، تأتي في سياق مدى نجاح الجهود المبذولة في وتضارب األرقام المالية الم

تطبيقيها، مما يصعب مسألة الحسم في نجاح الصفقة أو فشلها. خاصة وأنه من الواضح أن صفقة القرن 
 سوف تستغرق زمنا طويال للتطبيق ربما تتجاوز العشر سنوات. 

لسطينية والمصرية، أو بين الدول العربية. ال يمكن الجزم بعيدا عن حالة المناكفات سواء في الساحتين الف -3
بأن هناك موقفا مصريا معلنًا بقبول صفقة القرن. بل إن الصفقة ُتمرر بشكل انسيابي تدريجي تسلسلي 

 وعلى مدار سنوات. 
إن صفقة القرن والتي تظهر بالرداء االقتصادي التنموي، هي في الغالب لن تمر دون حرب شرسة بين  -4

قاومة الفلسطينية في غزة و"اسرائيل". كما أنه ليس من المستبعد حدوث تصادم مصري أمريكي أو الم
 مصري إسرائيلي في الفترة المقبلة.

، فنحن لسنا أمام صفقة تاريخية تقّدم حلواًل ناجعة أو مقبولة ألطراف ”صفقة القرن “وإذا كان ما تسرب صحيحًا عن 
ة اإلقليمية، وإنما نحن أمام محاولة جديدة لتصفية قضية فلسطين ونهب ثروات الصراع مع العدو الصهيوني والمنطق

شعوب المنطقة مرة أخرى على غرار الصفقات التاريخية السابقة سايكس بيكو وسان ريمو. وهي بالتالي ليست 
دة على صفقة بين طرفين، بل هي تعبير عن غطرسة القوة األميركية/اإلسرائيلية، ومحاولة لفرض معادلة جدي

 .(11) المنطقة تهدف أوال إلغالق الملف الفلسطيني

                                  
 المصري للدراسات.اآلراء الواردة تعبر عن أصحابها وال تعبر بالضرورة عن المعهد  (11) 
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