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 مقدمة

ية على مكانة القضا طريقة تعامل اإلدارة األميركية الجديدة مع السلطة الفلسطينية مؤشر   تعد
لمقصود اتهميش إذ يبدو الميركية الشرق أوسطية. سياسة األلل التوجهات قيد التبلورضمن الفلسطينية 

دم نيامين نتنياهو في عبيلتقي مع موقف حكومة توطئة لتهميش أشمل لعالقة الرسمية مع السلطة ل
حو إدراج يميل ن، و اإلقليمية اعاتالنز  ر  مصد باعتباره اإلسرائيلي - الفلسطيني لصراعالتعامل مع ا

 ق الشر  سالم عمليةما أطلق عليه " حياءخطة الرئيس دونالد ترامب إل ضمن مقاربة حل هذا الصراع
 ".الكبير األوسط

ن ، تكو يتفتح هذه المقاربة نافذة فرص تسعى إسرائيل لتوظيفها باتجاه اعتماد إطار للتعاون اإلقليم
ار مع ا في إدارة حو وقد شرعت إسرائيل فعلي  . تركة عماده الرئيسيالمخاوف والمصالح األمنية المش

هو نتنيا ا للقاء، تمهيد  من الملفات الشرق أوسطية اللتوصل إلى تفاهمات تشمل عدد  طاقم إدارة ترامب 
 . وترامب منتصف الشهر الجاري 

 قارباتا يتعلق بالمالنتائج المحتملة للتفاهمات األميركية اإلسرائيلية فيمز هذه الورقة على ترك  
سيما من حيث  المطروحة للتعامل مع الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي في سياق إقليمي أشمل، ال

وتزايد احتماالت الضغط األميركي على  ،المؤشرات حول استبعاد فرص التوصل إلى حل نهائي
يني لفلسطا، والموقف ليةالجانب الفلسطيني للقبول بمسارات بديلة عنوانها االتفاقات المؤقتة أو المرح

  في ضوء ذلك.
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 لمسار اإلقليمي األولوية ل

ا يعكس استقبال نتنياهو في البيت األبيض قبل انقضاء الشهر األول على تنصيب ترامب رئيس  
م . وهو اهتما بشأن عدد من الملفاتأوال  إسرائيل  بالتفاهم معالجديدة األميركية اإلدارة  اهتماممستوى 

 قوبيعو  الموساد، رئيس ،كوهين يوسيعقدها  تمهيدية لزيارة نتنياهو "سرية" لقاءات فيا أيض   برز
 الجنرالوبخاصة  األميركي، الرئيس مستشاري مع  ،اإلسرائيلي القومي األمن مستشار نائب ،نيجل
 .القومي لألمن ترامب مستشار فلين، مايكل

 ،اشنطنالجارية بين تل أبيب وو  مباحثاتلم يرشح الكثير عن طبيعة التفاهمات التي قد تسفر عنها ال
بعض المواقف المعلنة لرئيس الحكومة اإلسرائيلية وعدد من وزارئها، وكذلك األفكار أن  غير

وفر ت ؛والمقاربات والنصائح التي يقدمها عدد من المسؤولين اإلسرائيليين واألميركيين السابقين
رات جانبين اإلسرائيلي واألميركي إزاء المسامؤشرات حول حدود التقاطعات المحتملة في مواقف ال

 .اإلسرائيلي - ملف الصراع الفلسطيني سيما في المنطقة، العدة ملفات  المتوقعة للتعامل مع

ملفي توظيف عدد من المواقف المعلنة للرئيس ترامب بشأن على  إسرائيل تعمل في هذا السياق،
لتحقيق تفاهمات ذات طابع  طرف اإلسالمي""الت ما يسمى البرنامج النووي اإليراني ومواجهة

ن، لى العلفيما يتعلق بتعزيز عالقاتها السرية مع عدد من الدول العربية ونقلها إإستراتيجي، وبخاصة 
 على قاعدة المصالح األمنية المشتركة في هذين الملفين. 

معهد وقائعها  رنشاإلسرائيلي، خالل ندوة  اإلقليمي التعاون  وزير هنغبي، تساحي وهو ما أكده
 مع إسرائيل عالقات على ونتنياهو ترامب لقاء يركز أن حرج  حيث  واشنطن لسياسات الشرق األدنى،

نفاذ "السنية" الدول  في تتمثل األساسية إسرائيل مصلحةا أن ، معتبر  المستقبل في إيران مع االتفاق وا 
 ومن. علنية أكثر حالي ا القائم لسري ا تعاونهما جعل عبر "السني" العربي العالم مع عالقاتها تعزيز



 

4 

 

 مواجهة منهاا انطالق   يمكنهما أقوى  قاعدة بناء من الجانبين كال سيتمكن" العلني، التعاون  زيادة خالل
 المتطرفة مواقفهم عن التراجع أجل من نفسه الوقت في للفلسطينيين الغطاء توفير مع التهديدات، هذه
 ."إسرائيل من والتقارب المفاوضات في

 

 "حل الدولتين" بين االنتهاء والتجميد

 ولتين"إما أنها ال تؤمن بفكرة "حل الد ياف الخارطة الحزبية اإلسرائيليةأط مختلفواقع الحال أن 
 حزب باستثناء) 67على أساس حدود عام  هذا الحللتوصل إلى اإمكانية ب تؤمنلم تعد  ، أوأصال  

 أمثال منرى أن انتخاب ترامب دفن هذا الحل إلى األبد، بين من ياليوم وتترواح المواقف  .("ميرتس"
 عن اللالنفص إجراءات اتخاذمن يطالب ببين و  ،"اليهودي البيت" وزعيمالتربية  وزير بينيت، نفتالي

 حل" أن مالطا ،العمل حزب وزعيم المعارضة رئيس، هيرتسوغ قامن أمثال إسح الفلسطينيين،
 ." برأيهاحالي   وارد غير الدولتين

بهذا المعنى، بات التيار الرئيسي على مستوى رجال السياسة واألمن والمراكز البحثية في إسرائيل 
 في البحث عن مسارات جديدة للعالقة مع الفلسطينيين تنطلق من واقع الضم المتسارع منشغال  

المنافس جدعون ساعر، الذي كان يعتبر الرجل الثاني  يرى الغربية. لذلك، ألجزاء واسعة من الضفة 
 تتقدم أنعلى الحكومة اإلسرائيلية  أن ياهو في حزب الليكود قبل انسحابه منه قبل نحو عامين،نلنت
 الفلسطينيين يعطي فلسطيني – ردنيأ فيدرالي حل ، من قبيلا عن "حل الدولتين"بعيد   جديدة فكارأب

 – إسرائيلي مشترك اقتصادي طارإ إنشاء في النظر أو الحالي، الذاتي حكمهم لىإ يضاف مجاال  
 أميركية دارةإ مع هادئ بعمل بلورتها يمكن" خرى أ افكار  أ أن هناك يؤكدكما  .فلسطيني – ردنيأ
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" سما" وكالة) "(ج) مناطق على بالسيادة مطالبتها تؤكد أن جهتها من إسرائيل وعلى. معنا متعاطفة
 .(21/1/2017 اإلخبارية،

ا ا واسع  الموقفين اإلسرائيلي واألميركي تتيح هامش   يشير ما سبق إلى أن مساحة التقاطعات في
دفها هللمناورة أمام حكومة نتنياهو للتفاهم حول مسارات جديدة ال تركز على إطالق عملية سياسية 

ن اعتمدت "حل الدولتين" كغطاء زائف  ، كما يطرح بعض السياسيينالتوصل إلى حل نهائي، حتى وا 
رقة ن أعدا و يوديفيد ماكوفسكي، اللذ ل دينس روسا، أمثت سابقةوالمستشارين األميركيين في إدارا

 من لترامب نصيحة: المستوطنات بشأن المقبلة الخطواتسياسات موجهة إلدارة ترامب تحت عنوان "
  "!األوسط الشرق  أمور في ني  متمرس ني  مفاوض  

ا عتمدتها المقاربة التي  على إدارة ترامب التخلي عن المنشورة على موقع معهد واشنطن وتقترح الورقة
 كل شيء أو ال"القائمة على أساس مفاوضات فلسطينية إسرائيلية بهدف تحقيق و اإلدارات السابقة 

طالق مبادرة سياسية شيء ية تنطلق من عدم إمكانو  ،يجري التوافق عليها مع إسرائيلمحدودة "، وا 
"حل زام بـلتمع إعالن اإل "حقيق المتاحت"مقاربة   من ذلكبدال   وتعتمد ،تحقيق السالم في هذه المرحلة

تل خل الكعبر التفاهم مع حكومة نتنياهو على إطالق يدها في البناء دا ،الدولتين" على المدى البعيد
أمام  ه المناطق، وفتح المنطقة )ج(ذاالستيطانية واألحياء اليهودية في شرق القدس، ووقفه خارج ه

ي، وتحسين األوضاع االقتصادية في الضفة الغربية النشاط االقتصادي الفلسطين نطاق توسيع
ية دول العربلتعزيز التعاون بين إسرائيل وال "بلوماسية أميركية هادئةيد"اتباع إلى  ، إضافةوقطاع غزة

 . "السنية" الرئيسية
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 مبادئ نتنياهو

 ئلى مبادتستند إ إلى البيت األبيض رؤية رئيس الحكومة اإلسرائيليةفي كل األحوال، سوف يحمل 
 ياهوننت أن إلى الماضي يناير/الثاني كانون  9 يوم العبرية" معاريف" صحيفة أشارت، حيث عدة

 اعليه للحفاظ يسعى التي المبادئ وأن ،"القادم السياسي مشروعه على كبيرة وبسرية بصمت يعمل"
 :اآلتي في تتلخص

 دة، القدس  عاصمة ،"زئيف جفعات"و "أدوميم معاليه" مستوطنتي اأيض   التي ستشمل الموح 
 .المقد سة همماكنأ إلى الوصول في األخرى  الديانات أبناء حقوق  على الحفاظ مع إسرائيل،

  الكلمة معنى بكل" األردن، غور في إسرائيل، لحماية األمن حدود ستكون". 

 عتصيون  غوش" مثل استيطانية كتل عن اإلعالن خالل من ،67 حدود إلى العودة عدم"، 
 ".السيادية إسرائيل ةدول" من كجزء

 دولة من أقل   يكون  فلسطيني، كيان. 

لى جانب محاولة التوصل إلى اتفاق مع اإلدارة األميركية على هذه المبادئ، التي تضاف إليها  وا 
شروط نتنياهو المعلنة بشأن االعتراف بإسرائيل كدولة يهودية واستمرار سيطرتها األمنية الدائمة من 

 أن ترامب إدارة من مقربة مصادر عن الجاري  شباط 7 يوم" القدس" صحيفة نقلتالنهر إلى البحر، 
 بحيث ،"المتشدد سالمياإل رهاباإل" لبحث أمني إقليمي مؤتمر عقد نتنياهو يطلب أن تتوقع واشنطن

 تمانع ال واشنطن أن وأضافت. ونتنياهو عرب زعماء بحضور المؤتمر لعقد الدعوة نفسه ترامب يوجه
 يرانا  و " اإلسالمي التطرف" مواجهة في حال أية على ترامب سياسة مع تنسجم ألنها ةالدعو  هذه مثل

 وحضور المؤتمر عقد على لموافقةا سرائيلإ من بالمقابل سيطلب ترامب أن غير ،"االرهاب" ومكافحة
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 ترامب يسميها كما أو اإلسرائيلي، – الفلسطيني للصراع شاملة سالم خطة في معه السيرو  نتنياهو
   ".قصىاأل الحد صفقة" أو" الكبرى  صفقةال"

 

 سيناريوهات املسارات السياسية

اإلسرائيلي للتوصل إلى تفاهمات بشأن  المرحلة الراهنة مكرسة للتفاوض األميركي سوف تبقى
وأسس  ميركية إلى المدينة،وسيناريوهات وتوقيت نقل السفارة األ ،مكانة مدينة القدسو االستيطان، 

 ، في حينفي سياق عملية إقليمية أوسع الفلسطيني اإلسرائيلي المحتمل لسياسيالمسار اوأهداف 
 بعاملين:  ان  مرهو مع الجانب الفلسطيني  الرسمي يبقى التواصل األميركيس

ر رئيسية، وبخاصة مصدول عربية التفاهمات التي يمكن أن تتوصل إليها إدارة ترامب مع  :األول
ت فاهماا من التت مع أطراف دولية، مثل روسيا وبريطانيا، انطالق  واألردن والسعودية، وربما تفاهما

وسط، ا آخر من الملفات في الشرق األعدد  التي تشمل ، أوال   مع إسرائيل التي سيجري التوصل إليها
 . وهي ملفات""التطرف اإلسالميما يسمى وبخاصة البرنامج النووي اإليراني، وسوريا، ومواجهة 

سرائيل وعدد من الدول العربية، قد تشكل  ا ساس  أتنطوي على مصالح مشتركة بين الواليات المتحدة وا 
لعربية مقايضة التقدم في خدمة المصالح األمنية التعاون إقليمي أشمل، كما تفتح مجال الرهان على 

 .الجانب الفلسطيني مقابلة لتليين موقف عربيةبضغوط 

، وربما بعض ستجابة القيادة الفلسطينية للضغوط التي سوف تمارسها اإلدارة األميركيةا : مدىالثاني
، )التدريجية( للقبول بمسار سياسي قائم على مقاربة الحلول المؤقتة أو المرحلية طراف العربية،األ

ات ويمكن اعتبار تجاهل فتح قنو  .ا فيهشريك   إسرائيل تكون بحيث يتم دمجه في إطار مسار إقليمي 
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تتجاوز حدود ما تم تداوله من لقاءات على مستوى  اتصال أميركية رسمية مع الجانب الفلسطيني
 اتخاذ أي خطوات لمنعأو رسالة حول طبيعة الضغوط التي قد تمارس  "بروفة" مسؤولي األمن،

ا على رد   عمليةالمسارات السياسية الجزئية والمرحلية، أو لتنفيذ إجراءات  إلحباطسواء  فلسطينية،
 سحب أو تجميد االعتراف بإسرائيل،مثل سياسة االستيطان، كتلك التي تلوح بها القيادة الفلسطينية، 

التحلل و يات الدولية أو األمم المتحدة، اوتفعيل التوجه إلى محكمة الجن، الشعبية المقاومة وتوسيع
 تصريحاتألمني وفق تنسيق اوقف الب التلويح ضمنهامن وسلو، و التدريجي من التزامات اتفاق أ

 الرئيس محمود عباس.

 من المرجح وضع الفلسطينيين أمام سيناريوهات صعبة، أولها قبول االنخراط في مسارات سياسية
  أحد االحتماالت اآلتية: تستبعد فرص التوصل إلى حل نهائي في هذه المرحلة، وتقوم على أساس

و ألنوايا" حول إجراءات شبيهة بمقاربة "حسن ارة، أو غير المباش ،استئناف المفاوضات المباشرة: أوًلا
اريو سين ووه لتزام مؤجل وشكلي بالتوصل إلى "حل الدولتين" على المدى البعيد.مع ا "بناء الثقة"

ع ا م. ويبقى احتمال التعاطي فلسطيني  االتي يطرحها روس وماكوفسكي وغيرهممن المقاربات قريب 
ر واستمراالضعف الداخلية وانكشافها على الضغوط الخارجية  ا في ضوء حالةهذا السيناريو وارد  

  الرهان على خيار المفاوضات.

وجزئية  والقبول بحلول مؤقتة ،نهائي اتفاق إلى التوصل إمكانيةالتسليم بعدم  غير أن نتائج ذلك هي
ل نفصاس االال تتجاوز تكريس واقع سلطة الحكم الذاتي القائم، أو تسهيل المقاربات القائمة على أسا

حاطتهم بمزيد من الجدران على شاكلة ما يطرحه هيرتسوغ.  ينعن الفلسطيني اريو ويعني هذا السينوا 
تحقيق مقولة بينيت بشأن نهاية "حل الدولتين"، في ظل استمرار إسرائيل في تعميق االحتالل 

 واالستيطان والضم.
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كون دور بحيث ي ،فيها إسرائيل ودول عربيةتشارك  أشمل عملية سياسية إقليمية بإطالققبول ال: اثانيًا
 لعربيةاتوفير الغطاء للمشاركة  ، أو "الصمت" في حال عدم المشاركة، أقرب إلىالمشاركة الفلسطينية

 عن طريق، الحقوق الفلسطينية المشروعة في هذه العملية الرامية من حيث الجوهر إلى تصفية
  .به العرب من تنازالت الضغط على الجانب الفلسطيني للقبول بما يقبل

 يدفع وقداإلسرائيلية، حكومة الإلدارة ترامب و  دم هذا السيناريو الذي يبدو مفضال  هناك فرصة لتق
نتنياهو في  سواء ظل   بصرف النظر عن التطورات اإلسرائيلية الداخلية، ،باتجاهه العرب بعض

 .بكرةى تم التوجه إلى انتخابات مأو حت ،منصبه أو اضطرته التحقيقات الجارية معه إلى االستقالة
مع  فتح مزيد األبواب العربية أمام التطبيع السياسية اإلقليمية سوف تكون محصلة هذه العمليةو 

 67عام الإسرئيل وا غالق فرص التوصل إلى حل يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة على أراضي 
 وعاصمتها القدس، ولو إلى حين.

من  بقين،م على حاله، في حالة رفض الفلسطينيين لكل من السيناريوهين السا: بقاء الوضع القائاثالثًا
اإلحجام عن طرح أي مبادرة سياسية على الجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي، مع تحميل  خالل

في مواجهة الفلسطينيين المسؤولية عن ذلك، وممارسة الضغوط عليهم لعدم اتخاذ أي خطوات 
لحماية اابل غض الطرف األميركي عن استمرار هذه السياسات وتوفير السياسات اإلسرائيلية، مق

ضع قد يتحقق في حالة تفضيل الجانب الفلسطيني بقاء الو  إلسرائيل في مجلس األمن. وهو سيناريو
  .لسطينيا مع سياسة االنتظار الطاغية على السلوك السياسي الفوانسجام   ،ا للمواجهةعلى حاله تجنب  

من قبل إسرائيل ينطلق من مستوى تقدم المشروع  فرض حل أحادي الجانبمحاولة : ارابعًا
االستعماري االحتاللي االستيطاني على األرض. وهو سيناريو تتعالى األصوات الداعية لفرضه حتى 

إقرار  أنه ينسجم مع السياسات الجاري تنفيذها، بما في ذلكسيما  ، المن داخل حكومة نتنياهو
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. كما تضم إدارة ترامب سوية" الذي يشرعن نهب ومصادرة األراضي الفلسطينيةالكنيست لقانون "الت
  مسؤولين يعارضون "حل الدولتين" ويدعمون االستيطان.

 يركيةإسرائيل واإلدارة األم انتقالسوف يؤدي رفض الفلسطينيين وتصديهم لمثل هذا السيناريو إلى 
ي دفعه ف سطينيين بفداحة الثمن الذي يتعين عليهمالفل ُتشعرمن التهديد والوعيد إلى اتخاذ إجراءات 

، ثة أعالهخيارات سياسية إلحباط السيناريوهات الثال أو حتى استمرار التهديد باعتماد، اعتماد،حالة 
 بما في ذلك إمكانية، والعدوان توفير ضوء أخضر أميركي لتوسيع مخططات االستيطان والضم مثل

خاذ خطوات إسرائيلية أحادية لالنفصال عن الفلسطينيين وات شن عدوان جديد على قطاع غزة،
يل إسرائ ومحاصرتهم في المعازل التي تديرها السلطة، واحتجاز أموال العائدات الضريبية التي تجبيها

تظهر الجدية يين، واللجوء إلى خطوات نوقطع المساعدات األميركية عن الفلسطي لصالح السلطة،
 رها.نظمة التحرير في واشنطن، وغيوا غالق مكتب ميركية إلى القدس، نقل السفارة األموالعزم على 

موقفه، هذه اإلجراءات "العقابية" في حالة تمسك الجانب الفلسطيني بتنفيذ ، فإن في نهاية المطافو 
مكانية يالمواجهة الد تنذر باحتدام قد نطوي على ديناميكية تصعيدي نفجار ابلوماسية والميدانية وا 

ع ا على جبهة قطا، إضافة إلى احتمال اندالع حرب جديدة أشد عنف  في الضفة دانيةاألوضاع المي
 .غزة
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 توصيات

على مستقبل القضية الفلسطينية وحقوق الشعب  مخاطر شديدةبالسيناريوهات  من هذه كل يهدد
ناريو يالس و تفضيل، أالرضوخ الفلسطيني للسيناريوهين األول والثاني ةسيما في حال ال الفلسطيني،

ريو السينا أما .في دائرة انتظار ما قد ال يأتي واستمرار الدورانقاء الوضع القائم الثالث المتمثل بب
 . أم عاجال  وصفة لتصعيد المجابهة السياسية والميدانية، آجال   يعد  ف، الرابع

مدى إن المطروح أمام القيادة الفلسطينية هو اإلقرار بعدم إمكانية التوصل إلى حل نهائي في ال
 بموجب مكانة تجسيد االستقالل الوطني إمكانية تحقيق وهمعن  أي التخلي المنظور، على األقل،

فاق نغالق اآلاتسليم ب، بما في ذلك الفي الظروف الراهنة فلسطيني كعضو مراقب في األمم المتحدة
ي، أو أمام أي جهود للتوصل إلى حل للصراع الفلسطيني اإلسرائيلي، سواء عبر المطالبة بمؤتمر دول

 حتى وفق المبادرة الفرنسية.

اااوفقااآلتي:العملافلسطينيًاوهواماايتطلبا

 ة في ضوء مواقف إدارة ترامب واستمرار سياس ،دراسة مجمل المتغيرات في المشهد السياسي
إعادة  ، بما يفتح الطريق أماماالستيطان والضم، وبلورة خطة عمل وطني عبر حوار شامل

  .بناء الوحدة الوطنية

 ا من عدم وجود حل انطالق  على عناصر القوة المتاحة في الوحدة والصمود والمقاومة،  البناء
أن تكون وطني قريب للقضية الفلسطينية، وأن سياسات العمل الكفاحي والسياسي ينبغي 

موجهة إلحداث تغيير في ميزان القوى، بما يستدعيه ذلك من تحديد العالقة مع دولة 
والخروج التدريجي من مسار  ،ودورها ووظائفها االحتالل وا عادة النظر في شكل السلطة
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وتوفير  حصار قطاع غزة،، والتصدي لوتطوير وتوسيع المقاومة والمقاطعة أوسلو والتزاماته،
ود وخلق األمر الواقع الفلسطيني في مواجهة سياسات فرض األمر الواقع مقومات الصم

 االحتاللي االستيطاني، وبخاصة في القدس ومجمل المنطقة )ج(. 

  رفض استئناف المفاوضات المباشرة أو غير المباشرة، أو توفير غطاء فلسطيني لعملية
 لمتحدةا الواليات مع للتعامل اداالستعد عدم عالنسياسية إقليمية بمشاركة دولة االحتالل، وا  

ول وتنسيق المواقف مع الدول العربية ود الدولية، الرباعية اللجنة أو ضمن ،مباشر كوسيط
العالم الصديقة على أساس رفض أي محاوالت إسرائيلية وأميركية إلطالق مسارات سياسية 

 تهدف إلى تغيير قواعد اللعبة وأسس ومعايير ومرجعيات حل الصراع.

 ية ، وبخاصة مع الدول التي توجد لها قنوات اتصال عالحرك الفعال على المستوى العربيالت
شأن ب، من أجل محاولة التأثير على السياسة األميركية قيد التشكل إدارة ترامبالمستوى مع 

سيما فيما يتعلق  ا على إسرائيل، الوعدم ترك هذا الميدان حكر   ملفات الشرق األوسط،
يني اإلسرائيلي، بما يضمن حضور الموقف الفلسطيني بلسان عربي خالل بالصراع الفلسط

يصال رسالة حازمة بشأن  اللقاءات المرتقبة لبعض الزعماء العرب في البيت األبيض، وا 
رفض تهميش القضية الفلسطينية، أو اتخاذ خطوات أميركية تمس بمكانة مدينة القدس أو 

  .توفر غطاء لسياسات االحتالل واالستيطان

  بلورة موقف فلسطيني واضح إزاء الموقف العربي المطلوب خالل المرحلة الراهنة، بما
بيع إعادة تمسك القمة العربية باألردن في آذار القادم بالموقف العربي الرافض للتط يضمن

 في ةالمتوقع والمناهض للتغيرات السلبية ،والمتمسك بالحقوق الفلسطينية ،مع دولة االحتالل
  .األميركيةالسياسة 



 

13 

 

 مة الجناياتكضمنها محمن بلوماسي على مستوى هيئات األمم المتحدة، و يتفعيل التحرك الد 
 الدولية، وعلى مستوى العالقات الثنائية مع دول العالم. 


