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 من قرار ترامب إلى استراتيجية عمل فلسطينية جديدة
 

 د. بشير موسى نافعبقلم 

 

ةووح  أأالقوو بأنوولفأقروو ألوويا أالوويي اأارتاي بووقأا عووما أندلقووالأعدةووعتألراتلووتأالهو ووتأاع  وود ا أ ر ووت أ وو 
عروواأارت .وو األوويا أجووماأاانووهأاوودألوودفألووختأذفأ هروولأنوواتفأالوودسأذالووياأعروواألدعووانأالوويي اأا    دن ووت أ وو عدأ أا وود  أ
ت طأالغيبأارتاي بق أنيتتسو    تأال  .وخت أ أا ع  ود  أتنواتفأ سودبأالواتاحةأاترحوتأل ولافأا ةوورد أا ع و   أ

ل حوا د أالس د و تاأتلبولأا حومانأنولفأتيااورأيويغأ يو اأ و  أقر أاليي ا أالوم أ  ا.وختأ رسورتأاولأارت اود أتا
 ي رأعراأاؤ ستأاابهأت ر قاأالا ا تأالضيت  تأندلس د تأاخلد . ت أ  أاحمانأقود .اأ  واتأتيااورأي  و تأ و أ
أأاه وووووووووووودغن أت وووووووووووو ألدنوووووووووووولألر  لووووووووووووةأغايعوووووووووووود اأتلب ووووووووووووختألوووووووووووو اأندلغ وووووووووووود أالووووووووووووم أ رم ووووووووووووختأنهوووووووووووو أاوووووووووووويال أ يد وووووووووووو ختا

األا أ غتغأالرهلأالهين تأتاإل الا تأاحمل عرتألقيا ا أحالناأذفأاؤ سد أالاتلتأات  ررت أتست أاخلوونأإفأملأ بلأاليي 
بولأذفأ  لوااأاتمالعتأ أالشلفأاخلد .قأالأ  لخت أت أيؤتفأالشيقأارتت ط أعراأت.ختأاخل  ص ألاأذقووتاأاودأم

أليا اأالأ غتغأحهلا

ذفأالويي ا أتنهو أاولأل ود أي  و د أإغا توخت ألوي أاإليود نألرعسوللتأأليا أالقالأملأ   مأن و  نأارد.ةوت ألعود
 و ابأالشو   أا ومأتو اأإغا توختأاقدل وواأال  و أارتنو  اأاهوً أذفأ ا ود ألدح وود أا و  رلأ أغ ا وتأاتسوللتأنبدحوتأ. ا   وود أ

ال   ود أات حوان أتذفأاليي األدفأ هي أذفأليا األلأميأنواتفأع الوراأالومأتيااورألويا اأ وعلأت و  أقودصأنهاللوتأ
تالغوويبألبوول أنوودلهيبأتاتسوورعف أت وو  أ سوو  اأإةأ إ ووتأةووياع ت أإةأاع قوودغأن .وو غأقووويأإ ووالاق أ  وواغأااضوود نأ
أأالغين ووووووووووووتأتا لوووووووووووووةأال   وووووووووووود أات حوووووووووووووان أنغوووووووووووو أال  ووووووووووووويأعوووووووووووولأ وووووووووووووما.تأ بووووووووووووماأ إ وووووووووووووتألرهوووووووووووويبأتاتسووووووووووووورعفا

لووتأإعوودغنأن ود أةوو  نأال   ود أات حووانأ أالهوودمل أت أإفألودفأذتنداوود أترت و دبأ أيوودبأ  وودأل هوااغ د أنوواذأع وااأاحدتأ
روواأالهوودملأاإل ووالاق أن وو  نأقدةووت أتن  ووحلأقووودبأت ووداقأاووةأالهوويبأتاتسوورعف أحوويفأتيااوورأ هعوولأاوولأال اا ووتأع

أتل. جأا دخأال ياعأتات ا. تا

القويا أارتاي بوق أنوالأأتهلماأالس رأن   نأ ي سو ت أتل ولأذ أ و رأ،قوي أ نواأاولأالويغأعرواأتيااورأتلويا ااأم ول
يل أا    د ا أندلقد  فأالواتاأتذل ويأاولألويا أارواأارتاولأتا عه وتأالهداوتألداوهأات حواناأتم ولأاا ود ا أ ودحيا ألراتلوتأ
الهو وووت أتلر ووود أحهر ووود أعووولأغت أال  ووو طأ أاتسووود أال ردت وووقأاووولأاتسوووللتأالررسوووو   تاأتم ووولأا ووو  د تأ ررووود أال   ووود أ
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ال قر وووا فأ أاتشووويق أل ووولأق ووو ا داألعووودأ ه ووووأقوووو نأا رياغ وووت أملأتؤ وووا دأت أتق ر  ووودأذ أاووولأغتبأالهووودملأأات حوووان
أارتقيىا

ت ماأذ  دبألدح تأإل القأ غأعييبأتإ والاق أنودلي هأاولأذفأالقويا أارتاي بوقألولأ غو أل و ا أ أذ نأال الوة أ أ
اأا وووودغ نأارت نأتن وووود أاتسوووو    د اأتلبوووول أل وووولأ ووووماأعروووواأةووووه اأ  د وووود أإ ووووياي لأال    ا ووووت أت أعروووواأةووووه 

ارت  دبأتنها د أمثتأ  رأ أ   غقأجتد رختأذتأا تبدبأاخلولأ أليا توخت أذفأ وماأالويي اأ  هعواأندلرهولأت وحلأ  د ود أ
عاتا  وووتأ ووواأالهووودتفأالهوووييبأتاإل وووالاق أ وووسأع ووواادأتهد  وووختأاؤ سووود أالاتلوووتأارتاي ب وووتأارتقووو ن أتعرووواأةووو دعتأ

و ودعأنل ووختأن وواغأته وواأ وويبأيودارتأ وواألوو هأت ياوود أالهوويبأتاتسوورعف أ و ا أرتفأ بووماأ  د ووتأتووؤالألووختأغعووهأا  
ألت دمأال  ا اأالهييبأتاإل الاقالدعاتختأا    دن تأال ر ت أذتأرت ختأاق  ةأحهال أن

ا أتاولألدحوتأاله اةوهأتلدفأ.ا يا أخبو نأتياارأالهاتا  ت أندلرهول أذفأت ا.وختأنيغا وتأيودارتأ أيرواأارتاولأالواتأ
الغي  ووتاأتذفأغتلووتأعين ووتأذتأإ ووالا تأتا ووانأملأتسوو وةأالسووب  أعر  وودأذتأتل  ووا د أ ووسأتروولأالوواتبأالوو أ اوودأ سوورأ
تيااوووورأذتوووودأ وووو اعهأا لرووووختاأملأ هوووواأقدح وووود  أندل لل ووووا أذفأإغا نأتيااوووورألد وووو أتهعوووولأعروووواأتسوووو  تأ.ا ووووانألرعسووووللتأ

 أالوو أتشوو غلأعر  وودأيع عووتأاوولأاتسووؤتلفأارتاووي ب فأال  وو غ أاتهوويتحفأن ل  ووا هأالررسووو   ت أتذفأحرسوورتأ ووماأات وودغ ن
إ وود أإلتوود أال ووياعأعروواأألرعشوويتعأال وو   ق أتقوو مأعروواأتو  ووةأعووييبأيوودالأاووةأالاتلووتأالهو ووت أل وولأاتضووقأاوو أ ووي 

أحرسوفا

   ف أتلبولأاودأعوي أاولأ غتغأحهولأأ يي أالب  أامدأت    اأتاي ولأتياارأتدأمبلأذفأصح ولأعر وختأالررسوو مل
اليي اأالررسو حلأعراأادأتسرعختأالأاقم د أ أ  هثأعرواأا  عة ودفاأحويفألودفأذنو أاود ف أالوم أ و  أذفأذلواأ أ
ا د وو د أعا وووانأعوووامأتل  وووااأذ أةووو  نأتقدتاووتأا  ووو الب أتعرووواأإمد وووختأاتورووو أنوولفأاتردت ووود أ وووقأالسووو  لأال   ووواأ

   ت أ أ سووووو و ةأل ووووو بأاقم ووووود أإغا نأتيااووووورألر سووووو  ت أحياووووودأنووووود أاووووولأاتعبووووولألرح ووووو بأعرووووواأااقووووو قأالررسوووووو
ند تبودبأقوو نأا عوما أندلقوالأعدةوعتألراتلوتأأ هأ أذت ود أاإلغا نأارتاي ب وتلرررسو   فأت   أاودأ وو لألقضو  

لود  اأ سو هاتفألروم دبأأأالهو ت ألش أل دعأال ع أتالالا د نأعلأذةوالد أتيااور أعينود ألود  اأذتأ و أعويب أالوم ل
أ أال و  ةأاةأالاتلتأالهو تاأنه اا أ

لعوودألشوو أل وودعأال ووع أتالالا وود نأعوولأذتلةوولأالووم أ نوويتاأذ ووداأنهق نووتأتاا هووت أتععروو اأعروواأإنوودغنأذ ووداأ
 روورأت  وو أغاشوو  أند ووهأاتقدتاووتاأتلبوولأذ وواا أ أمبوولألووختأذفأ غروولأعوولأذفأال   نووتأارتت وو أتارتل وويأاضوود ألقوويا أ
الوويي اأارتاي بووقأ ققوو أ أيوو ا عأاتووافأالهين ووتأتاإل ووالا ت أاوولأ  وو  أتغ وود أنبوويأإةأالقوود ينأتالينوود  أت أيوو ا عأ
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اتوووافأتال رووواا أالررسوووو   تاأالررسوووو    فأنووواذتاأا  رد ووو  هأال دل وووت أتالهووويبأتاتسووورع فأ سووو ه اتفألضووو   هأالبووووى أ
ند وو ودع ختألهورأغت أ،هلوتأااويبأاتقا ووتأنواتفأع الور أح وودأأتععودغأت وا هأعووأالسوو فاأإفألودفأتيااورأ سورأذف

  حعولأ  أاليغأعر ختأ،قومأ أال  رو  اأت و ب فأإ وياي لأ    ود   أالو أ ود ع أإةأا   رودبأنقويا أالويي اأات ول م أاولأ
أال   رأارتلوأالأاله الرا

  وود أتووو ا فألوو نأ.ا ووااأمثوووتأن وواأذفأعوو غنأالشووهرأإةأ ووود تأال ووياع أ أحرسوووفأتقد . وود ألووولأ برووقأت ووانأل
تا. د أعراأ روتأاابهأالمايتأاغ ال وداأل سو أاسو نان أندل لل وا أتلبولأالقويا أارتاي بوقأ.هر ودأنوالأيولأذل ويأ
إاد وود  أت وو حيأحيةووتأا ات ووتأل ه ووا داأذ سوولأالوويي اأالررسووو حلأ أإعال ووختأ حوو أالقوويا أارتاي بووق أذ سوولأ أال قووامأ

القوويا  أذ سوولأ أإعال ووختأإلغوود أالرقوود أاووةأ ديوورأالوويي اأارتاي بووق ألعوودأذ سوولأ أأاروواأارتاوولأالوواتاأنشووب ىأ ووا
إ قد أذ. زتختأارتا  تأعلأال  وا أ عو عأالشو دبأتالشودند أالوم لأ   و فأات ا. وتأاوةألو ا أا  و البأ أيو ا عأ

ا  ووو عيا أ أ  د ووووتأأاتوووافأتال رووواا أالررسوووو   تاأتلبووول أ أالوووويي اأع ووودل أت أ وووروتأاابوووهأالوووومايت أمبووولأهلعووود
ال  ا ألرس د ود أالهاتا  وتأارتاي ب وتأتا  و البأاإل وياي رقأ أشولأالشويت أاليا  وتاأ هوي أع ودلأذفأ ورو ختأ    وتأ
اتسووودعاا أارتاي ب ووووتأتاسوووودعاا أالوووواتبأال ووووا قتأل ايوووو ول أالهين ووووتأا  ووودأت وووو أالهين ووووتاألعوووودأذتوووودأذ وووو نأالوووو حبهأ

ةألرسوووروت أاتدل وووتأت ووو أاتدل وووتاأت هوووي أع ووودلأذفأا ووو عيا اأ أال وووزامأا لووو أا  احووو أاووواإل وووياي رقأ أاتقوووا ا أات د وووتأ
  أند  ووتأعر ووختأتعروواأالسووروتاأالسووروتأالررسووو   تأ أتسوو و ةأ ووسأتلوو أغا لوو أيووه خت أ هووحلأحووينأعق نوود أت وو

ذل ويأاولأذ أتلو أاضووا أأال هودتفأارتاوحلأاوةأالهوواتأاحمل ولاأاتسوللت أندق  ود  أذفأعروواأالويي اأالررسوو حلأال و م أ اوود
أأبا حل أتل س أابس د أهلماأال ضدذفأ ا كأذفأالسروتأذة ح أع ةد أعراأال ضدبأال  حلأالررسو

 ووولأ وووروتأاابوووهأالووومايتأ أالضووورتأالغين وووتألر ووولأن حي ووويأال ضووودبأالووو  حلأاووولأذع ووود أا   ووودفألر   ووود أات حوووانأ
 وووياعأإةألدعاتوووختأارتتل وووتأال سووو وتأتال ا وووحت أالشوووهرأ أت رردي ووود أتاب اوووتأ    ووود  اأ ووولأالسوووروتأ هوووحلأإعووودغنأال

ا ا. ووتأا  وو الباأتإفألوودفأالوو ه أملأ هوواأند وو ودع ختأالهوو رأنوواتفأ ووروت أحياوودأمبوولأا   قوودبأاؤ سوود أاابووهأ
عولأالمايت أذتأادأ  ر أا  د أالأ امأاهللأإةألودعأ وزن أالوم أ و أندلرهولأذ نأحرسوو   تأ وي ن أتاتشود لتأ أالواحدعأ

 ي  ختاأا ع قدغأنلفأتياارأ و ما.ةأعولألويا األو اأ و ىأت وهاأاودأتري وختأال لوديةألو اأال هرو أنلت ودمأتغ و أ.زي وتأ أ
أات ل  أنلأ قرتألوىأ أذ اا أاتشيتعأال  حلأتا مات ن  ختا

 ٭ كاتب وباحث عربي في التاريخ الحديث

 


