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الملخص :

تتناول هذه الدراسة السياسات اإلسرائيلية التي اتخذتها الحكوماات اإلسارائيلية المتقاة اة ااد الارئي

ياسر عرفات خالل الفترة 0224-0222م  ،حيث أدت سياسات التحريض والحصار المستمر في النهاية

إلى اتخاذ مجموعة ما الرا اررات ااد الارئي

ال ارحا ياسار عرفاات أدت إلاى وفاتا ، ،وستساتقرض الد ارساة

الرصااد والتحلي ا هااذه السياسااات وذل ا م ا أج ا الوةااوع علااى عمليااة الر ارار اإلس ارائيلي

احااة ال ارئي

عرفات عام  ،0222وةد استخدم ال احث منهج صنع الررار حيث ان ،األنسب في دراسات اتخااذ الرارار ،
وي دأ النطاق ال ماني للدراسة منذ عام  0222وهو القام الذي دأت في ،انتفااة األةصاى وتنتهاي الد ارساة

في القام  0224وهو القام الذي توفي في ،الرئي

الدور الك ير في انتهاج هذه السياسات اد الرئي

ياسر عرفات  ،وةد توص ال احث أ للمؤسسة األمنية
الراح ياسر عرفات .

Abstract :
This study discusses the Israeli policies taken by the successive Israeli
governments against the president Yasser Arafat from 2000 to 2004. These
policies of incitement and ongoing siege lead to make some decisions against
Arafat that end with his death. The research will observe and analyze these
policies so that it would stand on the Israeli decision making aiming to remove
the president Arafat in 2003.The researcher used the decision –making
methodology the appropriate among the decision –making studies. The study
period started in 2000 when the Aqsa Intifada erupted and it ends in 2004, the
year in which President Arafat Passed away .The researcher concluded that the
security institution play the primary role in pursuing these policies against
Yasser Arafat.
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قا ااد التوةيا ااع علا ااى اتفاةيا ااة إعا ااال الم ا اااد

المقدمة

أوسا االو) ا ااي مناما ااة التحريا اار الفلسا ااطينية والحكوما ااة

اإلسا ارائيلية ف ااي 32أيلول/سا ا تم ر  3992اعتر ااد الكثي اارو أ الصاارال القر ااي اإلساارائيلي ف ااي طرير اا ،إل ااى
االنتهاء حيث اتاح م المسيرة السلمية أ إسرائي نكثت ك عهودها لمنامة التحرير  ،حيث رفاات
وا دادت فاي رفااها ما

تنفيذ االتفاةات الموةقة والوفاء الت اماتها تجاه عملية التسوية مع الفلسطينيي

خاالل اسااتخدام الرااوة القسااكرية التااي دماارت مااا ناااه الفلسااطينيو فااي فتارة ساايطة ما الا م ما مؤسسااات
أمنية وسياسية  ،كما اغتالت إسرائي عدد كثير م الريادات السياسية واألمنية لجميع الفصائ الفلساطينية
.و دا وااحا أ إسرائي اتخذت مجموعة م السياساات ااد الفلساطينيي وااد ةيااداتهم فاي محاولاة مهاا

لارفض أيااة حلااول تااؤدي إلااى وجااود دولااة فلسااطينية ذات ساايادة .ولقا أشاادها كاناات الموجهااة ااد الارئي
ياسر عرفات الذي رفض ك االمالءات اإلسرائيلية للر ول أية تسوية سلمية تخ
مشكلة الدراسة

الثوا ت الفلسطينية .

تح اااول ه ااذه الد ارس ااة رص ااد وتحليا ا السياس ااات اإلسا ارائيلية الموجه ااة ا ااد الا ارئي

ياس اار عرف ااات

وخاص ااة سياس ااة التحا اريض اإلسا ارائيلية خ ااالل ث ااالث حكوم ااات إسا ارائيلية متقاة ااة خ ااالل الفتا ارة -0222
0224م حيااث شااكلت هااذه السياسااات خطااوة نحااو اتخاااذ ةا اررات اااد الارئي

الحصااار علياا ،عااام  ، 0223وتتااام الد ارسااة كااذل مقالجااة وتحلي ا

اتخذت ،عام 0222

احة الرئي

ياساار عرفااات منهااا  :فاارض

ة ارار الحكومااة اإلس ارائيلية الااذي

ياسر عرفات شك رسمي  ،حيث تسقى هذه الدراسة إلى تحليا ال يئاة

المحلية واإلةليمية والدولية لهذا الررار .
أهداف الدراسة

-3

تسقى الدراسة إلى إ ار دور المؤسسة األمنية في عملية اتخاذ الررار في إسرائي .

-2

تس ااقى الد ارس ااة إل ااى إ ا ا ار التنس اايل ااي الوالي ااات المتح اادة األمريكي ااة واسا ارائي ف ااي اتخ اااذ

-0

تواح الدراسة مدى التحريض الذي تقرض ل ،الرئي
مجموعة م الر ار ارت اد الرئي

أهمية الدراسة
-3

ياسر عرفات.

ياسر عرفات .

تكما أهمياة الد ارساة فاي ت ياي السياساات التاي اتخاذتها الحكوماات اإلسارائيلية ااد الارئي
ياسر عرفات وتوايح الفروةات ينها حيث تم التركي على الحصار دو التحريض.
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-0

تقت اار هااذه الد ارسااة م ا الد ارس اات الرليلااة التااي تقتمااد علااى ماانهج صاانع الر ارار فااي د ارسااة

-2

استكمال التراكم القلمي في مجال عملية اتخاذ الررار م اج إيااح تطور دور المؤسسة

السياسات القامة حيث تتج ،مقام الدراسات نحو المنهج التحليلي .
األمنية في عملية صنع الررار.

فرضية الدراسة

تستند الدراسة على فراية مؤداها كلما ا دادت مطال ة الفلسطينيي
الحكومات اإلسرائيلية تطرفا اد الفلسطينيي

حروةهم الشرعية كلماا ا دادت

شك عام ،ال يختلف ذل حكومة يرأسها ح ب القما عا

حكوم ااة ي أرس ااها حا ا ب الليك ااود ،كم ااا إ رف ااض الا ارئي

ياس اار عرف ااات المتواصا ا ف ااي رف ااض االم ااالءات

اإلسرائيلية خاصة في عملية التسوية أدى في النهاية إلى اتخاذ مجموعة م الر اررات اده .

وم اج الوصول إلى مناةشة الفراية السا رة فرد واع ال احث مجموعة م األسئلة كما يلي :

-3

ما دور المؤسسة األمنية في عملية صنع الررار ؟

-0

مااا اثاار وجااود رؤساااء و راء م ا المؤسسااة األمنيااة علااى اتخاااذ الر ا اررات اااد ال ارئي

-2

عرفات؟

ما اثر ال يئة المحلية واإلةليمية والدولية على إ احة الرئي

منهج الدراسة

ياساار

ياسر عرفات ؟

وةااد اعتماادت الد ارسااة علااى ماانهج تحلي ا السياسااات وماانهج صاانع الر ارار  ،اإلاااافة إلااى االعتماااد

على قض التصريحات الصادرة ع الريادات اإلسرائيلية المتقلرة الرئي
الدراسات السابقة

عرفات .

هنا القديد م الدراسات التي تناولت مواول الناام السياسي في إسارائي ولكنهاا شاك عاام

لم ترك على عملية صنع السياسات  ،وم هذه الدراسات :

 -د ارسااة ناااام ركااات  ) 3990وعنوانهااا النخ ااة الحاكمااة فااي إس ارائي  ،وهااي احااد الد ارسااات

المهمااة التااي رك ا ت عل ااى د ارسااة النخ ااة والص اافوة الحاكمااة فااي إساارائي

اعت ارهااا موجهااة للسياس ااات

ومتخااذة للرا اررات ساواء فااي المجاااالت السياسااية والقسااكرية  ،ويرجااع هااذا االهتمااام إلااى مااا يمارساا ،هااذا

القاما ما تااأثير علااى إسااتراتيجية إسارائي وسياساااتها شااك عااام  ،وةااد ركا ت الد ارسااة علااى القواما

المؤثرة علاى النخ اة الحاكماة ما اجا السياساات  ،ولكنهاا لام تتطارق شاك خاا

علاى عملياة صانع

الررار في إسرائي .
تقسيم الدراسة

وم اج الوصول إلى النتائج المرجوة فرد تم ترسيم الدراسة إلى أر قة محاور هي :
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المحااور األول  :ويااتم فيه ااا تناااول عملي ااة صاانع الرا ارار حسااب النم ااوذج اإلس ارائيلي ودور المؤسس ااة

األمنية في،

المحور الثاني  :ويتناول سياسة التحريض التي انتهجتها الحكومات اإلسرائيلية منذ عام  0222أي

قد القودة م مفاواات كامب ديفيد الثانية إلى القام  0224وهو القام الذي توفي في ،الرئي

وتشتم على تقريف التحريض واألةوال والتصريحات التحرياية اد الرئي

عرفات .

المحور الثالث  :يتناول ة اررات الحكومة اإلسرائيلية فرض الحصار على الرئي

المحور ال ار اع  :يتنااول هاذا المحاور ةارار الحكوماة اإلسارائيلية

احاة الارئي

عرفاات ،

عرفات .

عرفاات  ،حياث سايتم

تناااول يئااة الر ارار ،والمؤسسااات المتخ اذة للر ارار  ،ومحاولااة تفسااير هااذا الر ارار ،وه ا كااا يتااام إشااقا ار
اغتيال الرئي

ياسر عرفات؟.
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المحور األول  :عملية صنع القرار في النموذج اإلسرائيلي ودور المؤسسة األمنية

 -مدخل :

ت ارت م عمليااة صاانع الر ارار السياسااة القامااة فااي الاانام الديمرراطيااة ولااذل ال ااد م ا تحديااد أ قاااد

القالةااة ااي السياسااة القامااة وصاانع الر ارار ،وحيااث أ السياسااة القامااة تق ار ع ا ة ارار أو مجموعااة م ا

الر ا اررات ؛ ف نهااا ال تكااو

منااأى ع ا ال يئااة المحيطااة السياسااة الداخليااة والخارجيااة محمااود)059، 0223،

فالررار السياسي هو خاتمة لترا

مجموعة ال حصر لها م المتغيرات ر يع .) 242 ،3995،

وت اار فااي هااذا المجااال دور الساالطة التنفيذيااة خصوصااا فااي إطااار السياسااة الخارجيااة والقسااكرية،

فالرئي

أو رئي

الو راء يتمتع سلطات واسقة في مجال السياسة الخارجية والقسكرية و موجب الدستور

كما أنها ترت م الريم األيديولوجية واألهداع السياسة التي يت ناها الح ب الحاكم

جمقة .) 39، 0223،

 -مراحل صنع القرار

تمر عملية صنع الررار قدة مراح أهمها كما يلي:
مرحلة تحديد الهدع المطلوب تحرير.،

مرحلة جمع المقلومات ع الهدع.

مناةشة الحلول المرترحة وال دائ والنتائج المحتملة سواء في تحريل الهدع أو فشل.،

مرحلة أي الحلول أفا .

مرحلة إصدار الررار ،وم يمتل حل إصداره.
مرحلة التوةيت ،أي األوةات أفا التخاذ الررار.

وتتفاوت الر اررات في أهميتها وخطورتها وفرا ألهميتها ،إال أ أهمها هو الذي يصيب األداء المقتاد

ألسلوب صنع الررار االاطراب والخل والحيرة ،س ب تاافر عناصار المفاجاأة واايل الوةات والشاقور
ااالخطر الااداهم ،وهااذا مااا يقنااي أ لك ا ة ارار خصوصاايات ،التااي ةااد تشااذ ع ا الرواعااد القامااة لقمليااة صاانع

الر ارار ،ولااذل ف ا

صااناعة الر ارار ال تخاارج ع ا كونهااا ماادخال عمليااا محاادودا خااااقا لجميااع االحتماااالت

والمناةشات .حسي ) 0222 ،

أولا -صنع القرار في النموذج اإلسرائيلي:
 -مراك الروى في إسرائي التي تروم على عملية صنع الررار.
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تتقاادد م ارك ا الرااوى فااي إس ارائي وتتنااول ،حيااث أ م ارك ا الرااوى المشاااركة فااي صاانع الر ارار ليساات

ثا تة ،ر يع  249-42 ، 3995،؛ أ و جاا ر  ) 29 ، 3992 ،قاض المؤسساات التاي كانات تشاار ساا را فاي
صنع الررار ال تحاى حاليا مشاركة فاعلة مث مؤسسة نرا ة القمال القامة الهستدروت) ،أو لجنة األم
والخارجيااة فااي الكنيساات ،حيااث كااا لهااا دور أسااا

فااي عمليااة صاانع الر ارار ،ولك ا

أعااء الكنيست القرب في عاويتها ،أص ح دورها األسا

قااد مشاااركة قااض

في اطالل رئيسها على الر اررات المهمة التي

اتخااذتها الحكومااة ،كمااا ال يوجااد ناااام محاادد التخاااذ أو صااناعة الر ا اررات فااي إس ارائي وأ الاانام المت قااة
تختلف م حالة ألخارى وما شاخ

خار ا مئيار  ) 322، 3999،ولاذل يمكنناا تحدياد أهام المؤسساات

المشاركة في عملية صنع الررار كما يلي:
* رئيس الوزراء :يتمتع رئي

الحكومة قوام ةاوة مهماة ،وتن اع ةاوة رئاي

الحكوماة ما القواما

التالية:

ا هو عيم ح  ،،ومكانت ،في ح  ،تدعم عادة مكانت ،في الحكومة.
ا هو الذي يرود الحكومة وي أر

جلساتها ويحدد جدول أعمالها.

ا استرالت ،هي استرالة للحكومة أسرها.

ا يتمتع منذ عام  3993صالحية إةالة أي و ير م الحكومة.

ا ا ي ااتم اتخ اااذ الرا ا اررات المهم ااة ع ااادة ف ااي دائا ارة ،أو ف ااي المجلا ا

الحكومة ،وهو ما يتم التق ير عن ،إسرائيليا ب "المط خ " أو"مط خ رئي

ال ااو اري المص ااغر رئاس ااة رئ ااي
الو راء " .

ا ا ترااع ااام مهماتاا ،وصااالحيات ،المسااؤولية الم اش ارة ع ا جهااا ي أم ا مهمااي للغايااة همااا "جهااا

الموساد" و"جها المخا رات القامة الشا ا )".

ا هو المسؤول مسؤولية م اشرة ع الملف النووي وهو رئي

لجنة الطاةة النووية اإلسرائيلية) وع

الملف الكيماوي والملف ال يولوجي ،هيئاتهم ومؤسساتهم ومنتجاتهم المختلفة.
ا علاى الارغم ما

أ و يار الادفال هاو المساؤول عا و ارة الادفال ،وهاو الاذي يمثا سالطة الحكوماة

عل ااى الج ااي  ،ف ن اا ،ما ا ح اال رئ ااي

أما )" ،قلم و ير الدفال ،للتشاور.

الحكوم ااة دع ااوة رئ ااي

األرك ااا ورئ ااي

"جه ااا المخ ااا رات القس ااكرية

محارب )0233،

* الحكومة اإلسرائيلية .

الحكومة في إسرائي هي مرك الروة في النااام السياساي ،وفيهاا تاتم عملياة صانع الرا اررات الرسامية

والرانونية .ومقام الحكومات في إسرائي هاي حكوماات ائتالفياة وهاي ناتجاة عا ط يقاة نااام الحكام وهاو

مااا يشااك حجاار عث ارة فااي اتخاااذ ة ا اررات مصاايرية وحاساامة فهااي إمااا حكومااة موسااقة يصااقب التوفياال ااي
مرك اتها أو حكومة ايرة تقاني م عردة في شرعيتها في عملية اتخاذ الررار
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حيدر) 32، 0229،

الو اري المصغر الكا ينيت)

* المجل

* و ارة الخارجية و ير الخارجية)
* و ير الدفال.

* أجه ة المؤسسة القسكرية المختصة.
* رئي

لجنة الخارجية واألم في الكنيست.

م خالل ما تردم نجد أ

تقدد المشاركي في عملية صنع الررار حساب النماوذج اإلسارائيلي يؤكاد

على أ هذا النموذج م النماذج الصق ة عملية صنع الررار.
ثانيا  -مراحل صنع القرار حسب النموذج اإلسرائيلي

 -3مرحلة تحديد الهدع:

وهااي تن ااع أساسااا ما السياسااة القامااة للحكومااة فااي إسارائي  ،حيااث يااتم تحديااد هاادع مااا وتااتم حولاا،

عمليااة د ارسااة وجمااع للمقلومااات ،ويكااو فااي هااذه المرحلااة دور ك ياار للحكومااة اإلس ارائيلية وهااي القااادة
حكومات ائتالفية ولذل ف

هنا دور ك ير لألح اب المشاركة في عملية اتخاذ الررار ،وكذل هناا دور

وااح لك م و يري الخارجية والدفال تيم )390، 3999،

وعند تحديد هدع ما تروم األجه ة األمنية عداد ملفات المقلومات الخاصة الهدع المطلوب ماع

خطم القم المرترحاة للتنفياذ والمرترحاات التاي تسااعد فاي صاياغة الرا اررات الخاصاة القملياة اإلرها ياة أو

االغتيااال وتتااولى لجنااة رؤساااء األجه ا ة األمنيااة المقروفااة اساام فقااادات) وهااي الهيئااة التااي تنساال ااي
عمليات وأنشطة أجه ة األم واالستخ ارات والتي يشرع عليها رئي

الو راء شخصيا أو ينوب عنا ،مادير

الموساد عند غيا  ،و إدارة االجتماعات الخاصة اتخاذ مث هذا الررار  ،وهذه االجتماعات يحارها و ير
الاادفال أو أي مساائول آخاار تتطلااب عمليااة االغتيااال حاااوره وخااالل هااذه االجتماعااات يااتم ت ااادل وتنساايل
المقلومات والخ رات وا راء التي تساعد في لورة ة اررات هذه القملية السرية وطرق تنفياذها ااد الهادع .

الج وري )0229 ،

وم المشاك التي تواجا ،إسارائي فاي عملياة صاناعة الرارار تكما فاي ط يقاة القالةاة الرائماة اي
و ارة الدفال والحكومة  ،ويتمتع رئي
يقت ر حلرة الوص

األركا فاي الجاي

اإلسارائيلي تاأثير االا فاي الحيااة السياساية فهاو

ي الرياادة القساكرية القلياا وو ارة الادفال والحكوماة كماا أنا ،يشاتر فاي ةسام ك يار ما

جلسات الحكومة يري  ) 99 ، 0229،وترجع تلا المشاكلة شاك أساا

إلاى اماتال و ارة الادفال الوساائ

واإلمكانيات الال مة  ،وتردير السياسات والتفكير المت ار م والطرح المنهجي لالةتراحات إاافة إلى االفترار
إلى أي جها

دي أو أي جهة أو عنصر آخر مؤه لترديم ال دائ الرائمة على أساا

المنطر ااي المتس اااوق م ااع التحليا ا والتر اادير المنهج ااي

متاي ما التفكيار

ا ا مئي اار  ) 309، 3999،إا ااافة إل ااى ذلا ا فا ا
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دور

القساكريي فااي الحيااة السياسااية يقتماد شااك ك يار علااى مركا رئااي

. ) 322،

الاو راء وو ياار الادفال ركااات 3990،

وم ا خااالل مااا س ا ل نالح ا أ ثمااة تااداخال ك ي ا ار جاادا ااي المسااتويي السياسااي و القسااكري ،

والتداخ هذا لي

مت ادال و التالي لي

متوا نا فالتداخ يأتي م اتجاه واحد فرم ،م المساتوى القساكري

إلى المستوى السياسي .أي أ كثي ار م أفراد الريادة السياساية وما المساتوى السياساي هام جناراالت وك اار
ا اط سا رو  .وكثير م الجنراالت وك ار الا اط فاي الجاي

ماا أ يخلاع القساكري
رئي

الياوم هام سياسايو المساتر

تاا ،القساكرية حتاى ي ادأ فاي ارتاداء دلتا ،المدنياة ،ف اااألم

أركا أو جنراال ،وأص ح اليوم و ي ار رفيقا أو رئيسا للو راء .لاذل لاي

وةادتا .،لاذل

كاا ااا طا رفيقااا،

واااحا أحياناا ،ما هاو هاذا

وما هاو ذا ؛ فما حياث القرلياة والتأهيا والرؤياة والناارة إلاى المشااك الرومياة ،فا نهم ياأتو جميقاا ما

المدرسااة نفسااها وم ا التجااارب نفسااها المكونااة والمؤسسااة لشخصاايتهم .ونتيجااة لااذل تش ا  ،الحكومااة هيئااة

األركا وهيئة األركا تش  ،الحكومة ففي إمكا الاا م أو الجنرال أ يتار الجاي
ما الخدماة فيا ،،ولكا الجاي

والتفكيار القساكري والقرلياة القساكرية والرؤياا القساكرية وعالةاتا ،القساكرية

ت رى في داخل ،ال تترك ،،وتاا الماؤثر األساساي الحاسام فاي ة ار ارتا ،فاي ماا يخا

تفكي اره القسااكري تأس ا

قاد عشارات الساني

األما الراومي .فمانهج

ومفاهيماا ،ت لااورت وشخصاايت ،صاارلت فااي أثناااء عرااود خدمتاا ،فااي الجااي  .ك هااا

) 340 ، 0225،

والوااح حاليا أ القسكريي الك ار في إسرائي ي دو مسيسي في أعي مصممي الرأي القاام ما

اليمي واليسار على حاد ساواء  ،وةاد يكاو ذلا ناتجاا ما اخاتالط األماور سا ب إشاغال جناراالت ساا ري
لواااائف سياسااية أو نيااة جن اراالت عاااملي فااي الجااي

االنخ اراط فااي القم ا السياسااي والوااااح م ا هااذه

اإلشكالية أ هنا نموذجي لوصف القالةة اي المؤسساتي السياساية والقساكرية  :تؤكاد األولاى علاى أ

المستوى السياسي هو الذي يحدد األهداع  ،و قد ذل يقراها على المستوى القسكري الذي يروم وااع
الخطاام لتحرياال األهااداع  ،والنمااوذج ا خاار هااو المشاااركة الفقالااة للمؤسسااة القسااكرية فااي اتخاااذ الر ا اررات
حياث يقت اار الجااي

شاري

مكما للمسااتوى السياسااي فااي عمليااة رسام السياسااات منصااور و نحااا

، 0229،

 ) 099وما ين غي التأكيد علي ،انا ،فاي القراود الخمساة األخيارة شاغ أكثار ما  22جنارال ألاوع) منصاب
و ير ونائب و ير في الحكومات اإلسرائيلية المتقاة ة ،وأكثر م  322جنرال عاوية الكنيست ،وجناراال

رئاسة الدولة .محارب )0233،

 -0مرحلة جمع المقلومات ع الهدع:

وهي مرحلة أجه ة االستخ ارات والمؤسسة القسكرية ،وفيما يتقلل االقنف والتصافية الجسادية تلقاب

األجه ا ا ة االسا ااتخ ارية اإلس ا ارائيلية دو ار أساسا اايا فا ااي صا اانع الر ا ارار السياسا ااي  ،لا ااذل تقا ااد م ا ا أها اام أدوات
اإلساتراتيجية والحارب اإلسارائيلية وتقتماد عليهااا الرياادة اإلسارائيلية فاي عمليااة صانع الرا اررات السياساية وفااى
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توجياا ،سياسااتها الداخليااة والخارجيااة والقسااكرية وذل ا اسااتنادا لمهامهااا وتنايمهااا وخصائصااها وأياااا يااتم

االستفادة م الدراسات التي تنتجها المراك ال حثية في إسرائي  .الج وري )0229،

 -2مرحلة التخطيم:

حياث يااتم د ارسااة ال يئاة اإلةليميااة والدوليااة للرارار ود ارساة أثااار تنفيااذ الرارار علاى إسارائي فااي تخطاايم

السياسات الشؤو السياسية والقسكرية واالةتصادية والدولية .
 - 4مرحلة اتخاذ الررار:

وهي المرحلة األخيارة فاي عملياة صانع الرارار ،وهاي األساا

عملياة يشاار فيهاا السياسايو  ،وهاي

تتمحور حاليا حول:
 -رئ ااي

ال ااو راء وه ااو ال ااذي ير اارر ف ااي أيا ا ي ااتم التص ااويت عل ااى اتخ اااذ الرا ارار ،ها ا ف ااي الحكوم ااة

الموسقة أم في المجل

الو اري المصغر.

 -الحكوم ااة اإلسا ارائيلية ش ااكلها الموس ااع وه ااي مجموع ااة الر ااوى المش ااكلة لالئ ااتالع الح اااكم ،وه ااي

حكومة غيرة منفصلة ع ال رلما .وتشاار المؤسساة القساكرية حااور دائام فاي اجتماعاات الحكوماة ما
خالل ا ر ةادة الجي

اإلسرائيلي مث رئي

األركا وحاور رئي

شق ة االستخ ارات القسكرية ورئي

المخا رات القامة الذي يتركاو كالقاادة صامات واااحة علاى شاك وماامو الرارار السياساي منصاور و

نحا

) 224، 0229،

 -الحكومة المصغرة ،أو المجل

الاو اري المصاغر الكا ينيات) وهاو فاي القاادة يتركاب ما رؤسااء

الروى السياسية المشاركة في االئتالع الحاكم اإلاافة إلى و يار الادفال والخارجياة ،وأحياناا كثيارة ياام

الح ا ب الحاااكم م ا خااالل تركي ااة الحكومااة المصااغرة التااأثير علااى التصااويت فااي عملي اة اتخاااذ الر ا اررات.
وفولاا ) 0229، ،وتتخااذ الرا اررات الخاصااة شااا االغتياااالت فااي جلسااة المجلا

الااو اري السياسااي /األمنااي

المصغر إمارة ) 322 ، 0225 ،

المحور الثاني  :التحريض ضد الرئيس ياسر عرفات

يقت ر مفهوم التحريض أحد المفاهيم نادرة االستقمال في األد يات السياسية ،ولذل ال نجد ل ،وجود
في الروامي

أو الكتب السياسية ،ولق ذل عائد إلى ندرة استقمال هذا المفهوم في القلوم االجتماعية.

أولا -تعريف التحريض
التح ا اريض لغا ااة :هنا ااا اتفا اااق ا ااي علما اااء اللغا ااة القر يا ااة علا ااى أ التح ا اريض فيا اا ،مقنا ااى الحا ااث
ٍ
شيء ماا ،ومنهاا حراات فالناا علاى كاذا إذا أمرتا ،ا ،،وتحاريض
على ال ساتاني  ،) 323، 3992،أو األمر
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هااي المصاادر ،وهااي مقنااى ارتكااب جريمااة م ا أصاادةاء السااوء ،ومنهااا دفقاا ،علااى ارتكاااب المحاااور م ا

األعمال .الراسمي )229 ، 3999،

التح ا اريض اصا ااطالحا :ال يخا اارج مقنا ااى التح ا اريض االصا ااطالحي ع ا ا مقنا اااه اللغا ااوي ،فا اارغم خلا ااو

الموسوعات السياسية واالجتماعية م مقنى التحريض ،ف

الدالالت تشاير إلاى أ التحاريض يادور حاول

الحااث علااى الريااام ااالمحاور م ا األعمااال م ا أج ا تحرياال هاادع مااا ،ةااد يكااو ألج ا مصاالحة عامااة أو

خاصة ،و ذل يكو التحريض اجتماعيا أو اةتصاديا ،وسياسيا ،و ذل ف

مفهوم التحريض السياسي هو

مجموعة م األةوال واألفقال التي تحرل مصلحة سياسية ،سواء كانت صادرة ع مؤسسة رسمية أو غير

رسمية.

- 1مؤشرات التعريف
يالحا ما التقريفااات السااا رة ،أننااا أمااام كاام ك ياار ما المؤشارات الدالااة علااى التقريااف ،ساواء علااى

المساتوى الرسامي ،والتاي منهاا التصاريحات والمرااالت المنشاورة ،والخطاب واإلعاالم الرسامي مثا التلف يااو

والصحف .أما غير الرسمي ،فهي مجم التصريحات واألةوال التي تصدر ع أفراد الشقب أو أحا اب أو
مؤسس ااات المجتم ااع الم اادني ،ووس ااائ اإلع ااالم غي اار الرس اامية ،مثا ا الح ااث عل ااى اإلاا ا ار ات والما اااهرات
ومراطقة المنتجات م أج تحريل هدع سياسي.

ولق أهم اإلشكاليات التي تدور حول هذا المفهاوم ،هاو ةادرة كا

احاث علاى تفساير األماور حساب

انتمائ ،وأهداف ،ومصالح ،،والردرة على صياغة الماادة القلمياة المراررة األسالوب الاذي يخادم أفكااره ويحرال
أهداف.،

والوااح أن ،م خالل إد ار عميل لدور المفهوم والواةع الذي يتقام مق ،،فرم يساتطيع كا فارد،

احااث ،أو جهااة رساامية أو غياار رساامية ،أ يطااور لنفساا ،أساااليب لمخاط ااة ال ارأي القااام ،والتااأثير فياا ،م ا

خالل أساليب مختلفة تتراوح ي الخطب والتصريحات والمااهرات واستخدام التخويف والترهيب.
ثانيا -أشكال التحريض ضد الرئيس ياسر عرفات:

ال يمك ا تحلي ا وتفسااير ساالو الحكومااات اإلس ارائيلية مق ا ل ع ا التطااورات السياسااية التااي حاادثت
خالل التفاوض مع هذه الحكومات وخاصة منذ رفض الرئي

عرفات الراوخ للمطالب االسرائلية والتنا ل

عرفاات اعت ااره يرياد تادمير إسارائي

اغ ارياة  ) 32 ، 0224 ،وةاد تقاددت أشاكال

ع الثوا ت الفلسطينية األساسية فاي ماؤتمر كاماب ديفياد فاي تماو  /يولياو 0222م حياث حسامت حكوماة
ار موةفها م الرئي

وأنمااط التحاريض ااد الارئي

ياسار عرفاات ،ساواء ما خاالل اتهاما ،اإلرهااب ،أو أنا ،يراود عصاا ة ما

اإلرهااا يي  ،ومااع تقاادد هااذه األنماااط واألشااكال ،فرااد اهاار وااااحا أ ذل ا يمث ا سياسااة إس ارائي  ،ونهجااا
كامال اعتمدت ،حكومة ا ار وم ثم حكومة شارو التي تلرفت سياسة ار تجاه الرئي
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عرفات وجقلها

تحتا المكانااة المهمااة فااي اإلسااتراتيجية القامااة تجاااه الشااقب الفلسااطيني محااارب  ،) 29، 0225 ،وشاااركت

في ،المؤسسة القسكرية مختلف ةياداتها األمنية والقسكرية .

أخذت عملية التحريض نوعا م التدرج في التصريحات واالتهامات سواء م المستوى السياسي أو

القسكري ،إلى أ وصلت إلاى وصاف الارئي

عرفاات اإلرهااب ،أو ةائاد اإلرهاا يي  ،أو الرائاد الاذي يادعم

اإلرهاااب ويمولاا ،،أو ياساار عرفااات هااو عاادو إس ارائي األول ،المسااؤول ع ا اإلرهاااب ،خطاار علااى السااالم،

واستراتيجيت ،اإلرهاب ،إ مصيره هاو كمصاير ا ا الد وأحماد ياساي  ،والتشاكي فيا ،كونا ،شاريكا مناسا ا

للسالم ،غير شرعي ،لي

شريكا في عملياة الساالم ،دعام اإلرهااب ،ا ا الد  ،طال اا  ،فراد سايطرت ،علاى

حف الناام واألم  ،يرود شق  ،إلى كارثة ،إلى أ وصلت إلى التهديد أحيانا رتل .،وةد تناول شاارو فاي

خطا اتاا ،أكثاار م ا ماارة أ عرفااات عر ااة أمااام السااالم ،وعاادو إسارائي  ،وأناا ،خطاار علااى اسااتررار المنطرااة،
كذل موافرت ،على مغادرة الرئي

ياسر عرفات إلى خارج فلسطي  ،ولك

شرط عدم القاودة ياري 0229 ،

. ) 052 ،

وةااد اسااتمر الص ارال محتاادما ااي أط اراع الحكوم اات اإلس ارائيلية حااول طاارد ال ارئي

ياساار عرفااات

حيث أكد موفا و ير الدفال أ طارد عرفاات أحاد الخياارات المطروحاة أماام الحكوماة اإلسارائيلية فاي حاال

استمرار القمليات االستشهادية ،ويؤيده في ذل عدد م الاو راء اإلسارائيليي أهمهام و يار الخارجياة سالفا

شااالوم والااو ير اادو حري ااة عااو ي النااداو  ،اإلاااافة إلااى و راء االتحاااد الرااومي والمفاادال المشاااركي فااي

الحكومة.

والسؤال الذي يطرح ،لماذا يحرض اإلسرائيليو اد الرئي

عرفاات؟ تتمثا اإلجا اة شاك واااح،

أننا أمام مشروعي أحدهما وطني ةاده أ و عمار م أج إةامة دولة فلسطينية ،وآخر أمناي ةااده شاارو

م ا أج ا تق ي ا أم ا إس ارائي  ،وي اادو أ نراااط االخااتالع ااي المشااروعي أكثاار م ا نراااط االتفاااق ،و اادا
وااحا م تدهور القالةات ي الطرفي الفلسطيني واإلسرائيلي أ المشرول الوطني الفلسطيني دأ يهدد
جدية المشرول األمني اإلسرائيلي  ،ولذل كانت هنا جهود ك يارة ما اإلسارائيليي لاارب مصاداةية أ او

عمار ،وا ار أنفسهم كدعاة سالم .

ما يجب التأكيد علي ،هنا أ القام الحاسم في هذه الراية هي أفكار شارو ومقتردات ،وتصورات،

المسااتر لية ،حااول وجااود إسارائي ودورهااا اإلةليمااي ،فالوااااح ما خااالل فتارة حكاام شااارو  ،أناا ،ال ياارى فااي
السااالم إسااتراتيجية صااحيحة ،فكمااا أناا ،يحاارض ،فهااو يرت ا وياادمر ويهاادم ،وياار م ااي اإلرهاااب والساالطة

الفلسطينية ،شك وثيال .والواااح أ شاارو يخشاى إساتراتيجيا ما تغيار جاذري فاي مقاادالت وتحالفاات
وعالةات الواليات المتحدة على اوء المتغيرات الدولياة ،ولاذل فهاو يقما جاهادا لار م إسارائي

المقساكر

المناهض لإلرهاب وتصوير إسرائي على أنها الحليف الوحيد لألمريكيي في الدفال ع أمريكا ،وأ علاى
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األم اريكيي أ يقلم اوا أ اإلسااالم والمس االمي هاام األعااداء وأ إساارائي والغاارب هاام حلف اااء فااي وجاا ،ه ااذا

اإلرهاب سام أ و شريف  ،الرد .) 0223/32/22

ولذل كانت هنا دعوات إسارائيلية مختلفاة ومت ايناة حاول مساتر

السالطة الوطنياة ،وصايغة الحا

النهائي ،والوااح أياا أ اإلسرائيليي أنفسهم أكادوا أ شاارو أو حكومتا ،ال يملكاو أياة إساتراتيجية أو

رؤيااة للح ا مااع الفلسااطينيي  ،ومؤش ارات ذل ا هااي التص اريحات التااي أدلااى هااا رئااي

الااو راء أو أعااااء

حكومت ،والتي كانت في مجملها ع ارات وصيا عاماة ال ةيماة سياساية لهاا ،مثا "الادفال عا كا ماواطني

الدولة و لداتها ،حماية الدولة ،أم المواطني  ،إنني أرفض إجراء أية مفاواات سياسية مع الفلساطينيي "،

وهااي صاايا حملاات فااي ذات الوةاات طا قااا تكتيكيااا عسااكريا ،حيااث أدت إلااى ةيااام إس ارائي

قمليااة السااور

الواةي ،وهاو مؤشار أيااا علاى ا تقااد إسارائي عا مساار التساوية السالمية ،ويتفال ماع أفكاار شاارو التاي
تتحدث ع رفا ،التفاق سياسي شام .و دا وااحا م خالل لجا الوساطة األمريكية والدولية )تينات،

ميتش ا  ،ينااي ،وليااام رن ا ( أ الحكومااة وشااارو ياادو ار فااي فل ا إسااتراتيجية الااال مخاارج ،وهااو مااا يقنااي

اسااتمرار احااتالل األ اراااي الفلسااطينية والقم ا علااى إخاااال الفلسااطينيي
) 332

ااالروة القسااكرية .يااري ، 0229،

 - 3نظرة النخب اإلسرائيلية إلى أبو عمار
 - 1-نيامي نتنياهو ،والغال ية القامى م أعااء الكنيست اليمينيي  :يارو أ أ او عماار

ةااد انتهااى ،وما أهاام مااا ةااالوه "إ أياادي عرفااات ملطخااة اادماء اإلسارائيليي
عرفات مسألة وةت".

"يجااب طاارد عرفااات "إ طاارد

 - 2-شارو  :يتوافل م دئيا مع الفريل األول ،لكن ،يأخذ في االعت اار الموةاف الادولي شاك

عام ،الذي يقارض تصفية تمثي الفلساطينيي  ،وتصاريحات شاارو التاي تأخاذ طا قاا تحرياايا وال حصار

لها ومنها ةول" ،لرد انته ك االتفاةات ،وأنا ال أثل قرفات ،إن ،ةات  ،إنني أالحر ،منذ 30عاما
 - 3-شاامقو

ي اري

وح ا ب القم ا  :يتوافاال مااع الط ارفي السااا ري  ،فااي دعاام أ ااو عمااار

لإلرهاب ،ولكن ،يؤكد أ أ و عمار هو الجهة الوحيدة الرادرة على صنع التسوية مع إسرائي  ،فاي حاي أ
ا إليقااا ر هاااجم أ ااو عمااار أكثاار م ا م ارة ووصااف ،أناا ،عاادو لاادود وشاار وأكااد شاامقو

ياار و ياار

الخارجية اإلسارائيلي" ،إ لام يرام عرفاات القما علاى جقا السالطة الوطنياة ،كسالطة وحيادة تسايطر علاى

الميدا فأن ،ل يستطيع ال راء كقنوا أمام إسرائي
 - 4-ميرت

أ و عمار هو الرئي

المرجع السا ل ) 305،

وأعااء الكنيست القرب و قض أعااء الكنيست م ح ب القم يرولو  :أ

المنتخب فلسطينيا ،ويجاب التقاما مقا ،ااحترام ما أجا التوصا إلاى حا سياساي

وسلمي للصرال  .وديع أ و نصار  ،الرد

) 0223/30/9
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ولااذل ف ا

التصااورات اإلس ارائيلية ،حااول راااء أ ااو عمااار ت ايناات ،منهااا إ راااء عرفااات رئيسااا ج ئيااا

للدولة الفلسطينية ،أو عدم السماح ل ،مغاادرة مكاا تواجاده ،أماا شامقو

يار  ،فيؤكاد أ علاى أ او عماار

أ يث اات جدارتاا ،فااي الريااادة م ا أج ا أ تتقام ا إس ارائي مقاا ،،أمااا الجااي

ح س ،،وهو يشك ج ءا م مناومة التحريض اد الرئي

ياسر عرفات.

فياادعو إلااى طاارد عرفااات أو

المحور الثالث  :قرارات الحكومة اإلسرائيلية بحصار الرئيس عرفات

أولا – قرار الحصار
أدت المماطلااة اإلسارائيلية فااي تنفيااذ االتفاةااات إلااى إحااداث نااول ما الغاااب فااي الشااارل الفلسااطيني
مما حدا الفصائ الفلسطينية إلى الريام قدد م القمليات االستشهادية ردا على آلة الرت اإلسارائيلية وةاد

أدت القملياات االستشاهادية التاي حادثت فااي أواخار ناوفم ر و داياة ديساام ر  0223إلاى إر اا فاي الشااارل
اإلس ارائيلي ،وتحف ا ا لاادى األوساااط األمنيااة اإلس ارائيلية ،التااي كاناات تنتااار عااودة شااارو م ا
واشاانط  .وف ااور ع ااودة رئ ااي

يارتاا ،إلااى

ال ااو راء اإلس ارائيلي ف ااي  2ك ااانو أول  /ديس اام ر ،0223اجتم ااع ااالمجل

الو اري ،على عج في ةاعادة ساالح الجاو ةارب مطاار ا غورياو  ،حياث اتخاذ عادة ةا اررات ،ما
الم ا

ينهاا :

رمااو الساالطة الفلسااطينية ،وااارب منشاااتها وتاادمير مرراتهااا .وتاام التط ياال الفااوري لتل ا الر ا اررات

اإلغ ااارة واس ااطة الط ااائرات والا ا وارق الحر ي ااة عل ااى مدين ااة غا ا ة ،مس ااتهدفة مها ا م ط ااائرات الا ارئي

عرفات ،مما أدى إلى تادمير ثاالث مروحياات يساتخدمها الارئي

ياس اار

عرفاات ،وكاذل خ اناات الوةاود اإلااافية

الموجااودة تحاات األرض ،ممااا أدى إلااى اناادالل حرياال هائ ا  ،فيمااا أصااي ت م ااا إداريااة تا قااة لرااوى األم ا
الوطني أارار مادية ك يارة ،وكاا ةصاف مروحياات الارئي

إعال ع

دء حصار الرئي

و كذل ن

عرفات.

ليلاة 2كاانو أول  /ديسام ر  0223مثا اة

الطناني )2 ، 0220،

الررار الصادر عا الحكوماة اإلسارائيلية كماا ورد فاي صاحيفة هاارت

الصاادرة فاي 4

كانو أول  /ديسم ر  0223على اعت ار السالطة الوطنياة الفلساطينية كياا داعام لإلرهااب ،وأ المجلا

الو اري المصغر مخول اتخاذ ةرار شأ الخطوات القملية لاذل  .وةاد كشاف النااطل القساكري اإلسارائيلي

في 2كانو أول  /ديسم ر  ، 0223أ الجي
وكا الرئي

اإلسرائيلي تلرى أوامر تنفيذ عملية عسكرية طويلة األمد.

ياسر عرفات ،يتا ع أن اء القدوا اإلسرائيلي اد الشقب الفلسطيني م مكت  ،في مدينة رام

هللا ،الذي طوةت ،الروات اإلسرائيلية منذ يوم  2كانو أول  /ديسم ر  0223وهاتف عددا م الرادة القرب
واألجانب  ،للريام خطوات م شأنها الاغم على إسرائي لوةف عادوانها المرجاع الساا ل  .) 9 ،كماا طالاب
ع ر اتصال هاتفي مع و ير الخارجية اإلسرائيلي شمقو

يار  ،الحكوماة اإلسارائيلية وةاف عادوانها ااد

الشااقب الفلسااطيني ،والرصااف اإلس ارائيلي لمرااار الساالطة الوطنيااة الفلسااطينية ،ورفااع الحصااار واإلغ ااالق
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واالغتياااالت وأعمااال الرت ا  ،واالةتحامااات اإلس ارائيلية لمناااطل الساايادة الفلسااطينية المرجااع السااا ل  .) 9،وفااي

الوةاات الااذي سااقى فياا ،ال ارئي
االةتتال ،اتهم رئي

ياساار عرفااات لوةااف القاادوا اإلس ارائيلي وايجاااد ح ا د لوماسااي قياادا ع ا

أرئي شارو في جلسة خاصة لحكومت ،وفل ما نشارت ،الصاحف
الحكومة اإلسرائيلي ا

اإلسا ارائيلية ف ااي  2ك ااانو أول  /ديس اام ر  ، 0223الا ارئي

عرف ااات مس ااؤوليت ،عا ا القملي ااات ف ااي األي ااام

األخي ارة ،ووصااف ،فااي مااؤتمر صااحفي أناا ،عر ااة ك ي ارة جاادا للسااالم واالسااتررار .وطلااب مناا ،تنفيااذ مطالااب
تقجي ية ،منها اعترال المسلحي الفلسطينيي واستجوا هم ومقاة تهم ،وتفكي ال نياة التحتياة لحركاة حماا

وحركة فتح وحركة الجهاد اإلسالمي والج هاة الشاق ية لتحريار فلساطي

والراوة  ،39وجماع األسالحة "غيار

الش اارعية" وتس االيمها لألما اريكيي  ،وعما ا إجا اراءات وةائي ااة ،ووة ااف التحا اريض ا ااد إسا ارائي  .وذلا ا
التوص إلى سالم عادل وشام في المنطرة ،األمر الذي أكده الرئي

ه اادع

ياسر عرفاات ،فاي مرا لاة للتلف ياو

اإلساارائيلي فااي 9كااانو أول  /ديساام ر 0223عناادما ةال:أنااا مسااتقد لتط ياال ك ا االتفاةااات التااي س ا ل أ
أ رمت مع إسرائي مقاريف .) 0223/30/9

غيااار أ إس ا ارائي

ادت م ا ا حااادة إجراءاتها ااا التصا ااقيدية ،عن اادما ةا اارر مجل ا ا

المصااغر فااي 02كااانو أول  /ديساام ر  ، 0223منااع الارئي
احتفاالت عيد الميالد ،وةدا

ال ااو راء اإلس ا ارائيلي

عرفااات ما الااذهاب إلااى ياات لحاام لحاااور

منتصف اللي في المديناة مقااريف .) 0223/30/04ثام أكادت فاي 02كاانو

أول  /ديساام ر  ، 0223أنهااا لا تساامح للارئي

عرفااات مغااادرة رام هللا إلااى أي مكااا  ،مااا فااي ذلا مراره

الرئاسااي ف ااي غ ا ة ،ة ا ا اعترااال ما ا تااتهمهم اغتي ااال الااو ير اإلساارائيلي رح قااام ئيف ااي ،الااذي اغتياا ف ااي

39تشري أول /أكتو ر  0223يديقوت احرنوت .) 0223/30/09،

ومع اةتراب موعاد وصاول الم قاوث األمريكاي أنتاوني يناي للمنطراة ،أخاذ رئاي

الاو راء اإلسارائيلي

شااارو  ،تجديااد اشااتراطات ،،التااي منهااا االلتا ام الفلسااطيني سا قة أيااام ما الهاادوء التااام فااي الااافة الغر يااة
وةطااال غ ا ة .و ااالا كثي ا ار عناادما أعل ا للم ارة األولااى فااي  0كااانو ثاااني /يناااير  ،0220أ ال ارئي

ياساار

ر في رام هللا طالما أن ،لم يقتر ةتلة و ير السياحة اإلسرائيلي رح قاام ئيفاي هاارت
عرفات ،سي رى محاص ا

 .) 0220/3/2،و دأت الروات اإلسارائيلية فاي  39كاانو ثااني /ينااير  ،0220ياادة التوغا فاي مديناة رام
هللا والتمرك على قد أمتار م مرر الرئي

ياسر عرفات.

وفااي  5آذار/مااار  ،0220اجتمقاات الحكومااة األمنيااة اإلس ارائيلية المصااغرة ،فااي ت ا أ يااب ط اوال

أكثر م أر ع ساعات ،وةررت االستمرار في تكثيف عملياتها القسكرية اد الفلسطينيي ،وفي سا رة هاي
األولى م نوعها منذ اندالل انتفااة األةصى ،ةصف الطي ار الحر ي مرر الرئي

ياسر عرفات ،فاي رام

هللا فااي  2آذار /مااار  ،0220أثناااء اجتماعاا ،مااع الم قااوث األورو ااي لقمليااة السااالم ميغي ا موراتينااو ،
الااذي ع اار ع ا غا ا  ،واسااتنكاره للهجااوم اإلس ارائيلي الطناااني  ،) 39، 0220،ممااا ياادل علااى اسااتخفاع
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إسارائي

االتحاااد األورو ااي والمجتمااع الاادولي والجهااود الم ذولااة لحمايااة عمليااة السااالم .كمااا أناا ،يؤكااد علااى

نهج حكومة شارو وار ها عرض الحائم ك الجهود الدولية.
وفي تاييل آخر علاى حركاة الارئي

عرفاات المحاصار فاي مراره فاي رام هللا مناذ ديسام ر ،0223

ةاارر شااارو خااالل المااؤتمر الصااحافي مااع نائااب رئااي

الواليااات المتحاادة د تشاايني ،منااع عرفااات م ا

حاور مؤتمر الرمة القر ياة فاي ياروت فاي  09آذار/ماار  ،0220وةاال  :اأ عرفاات ةاد ياتمك ما

الذهاب إلى يروت إنها مسألة أيام .غير أن ،اشترط لقودة الرئي  ،أال تحدث هجمات إرها ية مروعة هنا،
وأال يلرى عرفات خطاب تحريض في الرمة المرجع السا ل .) 05 ،

ثانيا -قرار الجتياح

اتخاااذت الحكوما ااة اإلس ا ارائيلية الموسا ااقة ة ا ا ار ار طارئا ااا وهاما ااا  09-09آذار/ما ااار  ، 0220يراا ااي

اجتياح مناطل السلطة الوطنية الفلسطينية ،وذل للرد على القمليات القسكرية التي يروم ها الفلسطينيو

اد األهداع اإلسرائيلية ،سواء منها ما كا مدنيا أو عسكريا ،وسواء حدثت في المد اإلسرائيلية أو اد
المسااتوطنات اإلس ارائيلية .ويالح ا أ شااارو أمتنااع-كمااا هااو مت ااع قااد ك ا عمليااة -ع ا عرااد اجتمااال
للمطا خ األمنااي أو المجلا

الااو اري المصاغر ،حيااث عراد اجتمااال للحكوماة اإلسارائيلية شاك عااام ،هاادع

الحصول على دعم ك يار للخطاوات التاي ساوع يتخاذها .عارض شاارو أماام الحكوماة مشااريع ومرترحاات

مهمااة منهااا :ترااويض الساالطة الوطنيااة الفلسااطينية ،وةطااع ك ا الصااالت مااع رئيسااها ،مااع إمكانيااة ترحيلاا،
وتحميل ،مسؤولية ك القمليات التي جرت اد إسارائي

نااحوم رنياال ياديقوت  ،) 0220/2/09وةاد صاادةت

الحكومااة اإلس ارائيلية فااي تل ا الجلسااة علااى خطااة لقمليااات واسااقة اااد مااا ادعتاا ،اإلرهاااب الفلسااطيني،
وةررت هدم ال نياة التحتياة للسالطة الوطنياة الفلساطينية كا أجه تهاا وعناصارها ،خاالل عملياات عساكرية

واسااقة وةااد أكااد المشاااركو فااي ذلا االجتمااال أناا ،لاام تكا هنااا مقاراااة تااذكر ،ما الااو راء ،ومااع ذلا

موةف ك م شمقو

شارو كا م اج
أ رئااي

ير  ،ومتا فلنائي ح ب القما )هاو االمتناال عا التصاويت .ويالحا أ هادع

تحريل القملية القسكرية والريام ها فرم  ،حيث أكادت قاض المصاادر اإلسارائيلية،

األركااا موفااا اةتاارح شا حملااة علااى ةواعااد المراااتلي الفلسااطينيي األكثاار ةااوة ،ما أجا تغيياار

الواةااع األمنااي السياسااي لتمهيااد الطرياال أمااام المحادثااات السياسااية فيمااا قااد  ،األماار الااذي رفااا ،شااارو ،
وأكا ااد أنا اا ،ل ا ا تكا ااو هنا ااا

،) 0220/2/23

محادثا ااات سياسا ااية ما ااع السا االطة الوطنيا ااة الفلسا ااطينية  .نا اااحوم رنيا ااال يا ااديقوت

وانطالةااا م ا ذل ا  ،فرااد أيااد قااض أعااااء المجل ا

الااو اري األمنااي الموسااع فااي  23آذار /مااار

0220عملية عسكرية تستمر عدة أسا يع أطلل عليها اسم "السور الواةي"  ،وذل ما أجا الوصاول إلاى
األهااداع ،والتااي تمثلاات فااي مرحلتهااا األولااى الريااام قمليااة عسااكرية متدحرجااة ،وتاام عاارض خارائم وصااور
جويااة وأهااداع ميدانيااة ،وهااو مااا يحاادث ألول م ارة فااي جلسااة مجل ا
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الااو راء .يالح ا م ا خااالل ذل ا أ

الر ا اررات الحكوميااة أخااذت الطااا ع التكتيكااي واإلسااتراتيجي ،تمث ا الجانااب التكتيكااي منهااا ترااويض الساالطة

الفلسااطينية ،أمااا الجانااب اإلسااتراتيجي ،في اادو أناا ،تمث ا فااي الحساام علااى المسااتوى السياسااي مااع إمكانيااة
احتالل الافة الغر ية وةطال غ ة ،وطرح فكرة ترحيا رئاي

السالطة الوطنياة الفلساطينية ياسار عرفاات .

وما أدى إلى استمرار تدحرج القملية وا دياد نطاةها ال مني ،هو الااوء األخاار األمريكاي ،حياث أعر ات
عدة مصادر إسرائيلية رسمية ع ارتياحها م التغطية التي حصالت عليهاا إسارائي ما الارئي

ج ااورج ااو

األمريكاي

اال ا ا يوئيا ا م اااركو ه ااارت  ،) 0220/2/23سا اواء غ ااض الط اارع األمريك ااي عا ا القملي ااات
األمريكااي ع ا تفهماا ،لحاال إس ارائي فااي الاادفال ع ا

اإلس ارائيلية أو التص اريحات والتااي ع اار فيهااا ال ارئي

نفسها .ناحوم رنيال يديقوت ) 0220/4/3

 -1توسيع الئتالف :

ةام شارو مع داية الحملة القسكرية اإلسرائيلية ،التفاوض ماع قاض الراوى اليمينياة ،فاي محاولاة

من ،لتوسيع الحكومة للتخل

م الاغوط التي مارسها ح ب القم علي ،،والمالح أ شارو لم ينجح

في أول األمر ةنال كت المقاراة االنامام إلى االئتالع ،سواء ح ب إسارائي

أو حركااة شااينوي أو حا ا ب المفاادال

يتناا أو حركاة غيشار،

.وة ااد واااع ق ااض رؤساااء الكتا ا ال رلمانيااة ش ااروطا للمشاااركة ف ااي

االئااتالع ،مث ا اسااتمرار القمليااة القسااكرية ،والس اايطرة علااى قااض مناااطل أ) ودعماات األح ا اب والكتاا

السا رة الذكر جميع خطوات الحكومة الستمرار القملياة القساكرية .و قاد مشااورات مساتمرة ماع هاذه الكتا ،
نجااح شااارو

ااام ح ا ب المفاادال وحركااة غيشاار ،حيااث ةااررت كتلااة المفاادال اإلجمااال فااي 4نيسااا /ا ري

 ، 0220االناامام إلااى الحكوماة ما منطلراات كتلوياا ،،وسااد االعتراااد فاي أوساااط ةاادة المفاادال أ رئااي

الحا ا ب الجدي ااد ،إيف ااي إيت ااام ،س اااعد كثيا ا ار ف ااي إنق ااا

الحا ا ب  ،وس اايقم عل ااى توحي ااد كا ا المقسا ااكرات

الصهيونية الرومية).مقاريف ) 0220/4/5

ونتيجااة ألفكااار الترانساافير التااي يت ناهااا إيتااام ،فرااد الةاات هااذه الخطااوة مقاراااة شااديدة م ا ح ا ب

القم  ،حيث أكد عاو ح ب القم

أوفير ين

أ الحا ب ال يمكا أ يكاو عااوا فاي حكوماة ملوثاة

قنصارية إيتاام ).مقااريف  ) 0220/4/5وألجا ذلا أجارى حا ب القما نراشاا فاي 9نيساا  /ا ريا ، 0220

حياث عااارض فياا ،ااام المفاادال وايتاام للحكومااة عالنيااة ،وةااد حااذر أ ارهاام ااور رئااي
القم

الكنيساات ما حا ب

أ إليتام نارية أصولية وعنصرية ترانسافير ( ما حياث الجاوهر ويجاب علاى حا ب القما عادم

االستمرار في ائتالع مع المفدال ،وعند التصويت في الكنيست على اام أعاااء المفادال لالئاتالع خارج
أعااااء حا ب القما ما الكنيساات اعت اراااا علااى ااام المفاادال ،ورغاام ذلا فرااد تماات المصااادةة علااى هااذه

التقيينات أغل ية 51عاوا مرا

32عاوا ).يديقوت ) 0220/4/9
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شارو ةد نجح في استغالل االجتياح لتق ي الجانب اليميني في حكومت،،

وعلى الرغم م أ

و اد ما ا اس ااتررارها ،فان اا ،ل اام يكا ا مس ااتقدا للتن ااا ل عا ا اليس ااار ،مم ااا يقن ااي التن ااا ل عا ا مج ااال المن اااورة
السياسية ،كما أ شارو يقلم جيادا أ المقارااة ما الصافوع األولاى لحا ب القما ال ت عجا ،،ف يار
ال يريد االنسحاب ،و

إليقا ر لم يصرح ذل  ،و صورة عاماة ،فا

أي حا ب لا يوافال علاى االنساحاب

م الحكومة فاي وةات الحارب دو أ يتحما مساؤولية النتاائج ).سايما كيادمو  ،مقااريف  ،) 0220/4/9و ادا
وااحا أن ،ال يوجد لدى ح ب القم ساوى خياار ال رااء فاي الحكوماة واحتماال اإلهاناة والاذل ،والاذي تمثا

أحاادها لغاااء الكا يناات المرل ا

المكااو م ا شااارو  ،ياار  ،ا إليقااا ر ،وذل ا فااي محاولااة م ا شااارو

إللغاء تأثير و راء ح ب القم على ة اررات الكا ينت المرل

شااارو  ،سااليفا شااالوم –وما حا ب القما

اسرائي

 ،وأةام آخر موسقا يشم م حا ب الليكاود

ياري  ،ا إليقااا ر وما حركااة شااا

إيلااي يشاااي  ،وما

قليا نتا شيرانساكي ،وما حا ب المركا دا مريادور ،وما حا ب المفادال إساحل ليفاي  ،وما

حركة غيشر دافيد ليفي  ).ياعي ميالميد  ،مقاريف ) 0220/4/33

-0مواقف أعضاء الحكومة اإلسرائيلية من الرئيس عرفات:ت ايناات ا راء داخ ا اجتمااال الحكومااة الموسااقة  09-09آذار/مااار  ، 0220حااول الموةااف م ا

الرئي

ياسر عرفات ،فرد أيد اةتراح شارو

اعترال الرئي

عرفات ونفي ،،ك ما رئاي

وو راء الليكاود ،وعاراا ،ا إليقاا ر .أماا األجها ة القساكرية ،فراد أكاد رئاي
ديختر رئي

الشا ا  ،والجنرال عمو

األركاا موفاا ،

الموسااد إفارايم هليفاي ،وآفاي

جلقاد منسل عمليات إسرائي في األرااي الفلسطينية ،أ الرئي

ياسر عرفات يمك أ يس ب ار ار أك ر في حالة نفي ،،مرارنة الارر الذي يمك أ يس  ،وهو موجود

داخ األرااي الفلسطينية ،وكا السؤال المطروح ،ما هي مصلحة إسرائي ؟ أ يكو عرفات في المنفى،
يتنرا حريااة ما عاصاامة أورو يااة إلااى أخاارى ،ما مااؤتمر صااحفي فااي لا ٍاد مااا إلااى مااؤتمر آخاار فااي دولااة
أخرى ،و التالي ف

وجوده في رام هللا هو الخيار األة سوءا ،كما أ

قض ترارير األجه ة األمنية وجدت

آذاناا صااغية لاادى قاض الااو راء الاذي أ اادوا شاكوكا حاول جاادوى إ قااد الارئي

عرفاات ،وكااا مانهم و ياار

الداخليااة إيلااي يشاااي ،وروفااي ريفل ا  ،اللااذا توصااال إلااى حا وساام ،وهااو أ يقت اار ال ارئي

عرفااات علنااا

عدوا إلسرائي  ،ويق ل في مرره فاي رام هللا فاي الوةات الاراه  ،وةاد جااء هاذا الرارار متاأث ار-حساب المصاادر

اإلس ارائيلية  -م ا مكالمااة تليفونيااة تلراهااا شااارو أثناااء االجتمااال الحكااومي م ا و ياار الخارجيااة األمريكااي
كول

ه

اول ،الذي حذر م اعترال عرفات ونفي ،،أل ذل سيؤدي إلى عاصفة في الشرق األوسام

هارت

عمياره

.) 0220/5/9

وةاد أكااد شاارو  ،أكثاار ما مارة علااى وصااف الارئي

عرفااات القادو ،حيااث ةااال فاي الخطاااب الااذي

ألراااه فااي 23آذار /مااار " ، 0220عرفااات هااو عاادو إلسارائي  ،وعاادو القااالم الحاار عمومااا ،عرفااات هااو
عر ة أمام السالم في الشرق األوسم ،عرفات هو خطر على استررار المنطرة كلها .يري )302، 0229،

17

و دا وااحا أ المرحلة الثانية فاي خطاة الساور الاواةي اإلسارائيلي هاي ااد الارئي

حيااث اةترحاات إس ارائي علااى عاادة دول أجن يااة إخ اراج ال ارئي

ياسار عرفاات،

عرفااات م ا مكت اا ،المحاصاار فااي رام هللا،

شريطة أ يوافل مس را على عدم القودة إلى األرااي الفلسطينية هارت  ، ) 0220/4/0واستمر الوااع
دأت إسرائي في 02ح يا ار /يونياو 0220قملياة اجتيااح جديادة أطلرات عليهاا اسام "الطريال

كذل إلى أ

الحا م" والتي ي دو وااحا م مردماتها أنهاا عملياة اجتيااح جديادة طويلاة األماد .وةاد ادا واااحا ما ذلا
أ شارو لم يتخ عا طموحا،
م حوار خا

قااد الارئي

عرفاات عا األ ارااي الفلساطينية ،وةاد اهار ذلا واااحا

 ،دار ين ،و ي موفا الترطت ،وسائ اإلعالم ،دو أ يقلما ،ولك شارو عرب انتهاء

حديثاا ،مااع موفااا ذكاار أناا ،يجااب الحااذر .ولكا ي اادو أ اإلسارائيليي كااانوا علااى ثرااة راادرة الارئي

عرفات على االنتصار في المقركة حيث يدر اإلسرائيليو أ الرئي

ياساار

عرفات هو الرج األةوى رغم أنهم

ياادركو أناا ،ال يساايطر علااى كثياار م ا المناااطل ،إال أ حركااة فااتح وتنايمهااا هااي الفقالااة فااي األ اراااي

الفلسااطينية ،ولااذا فا

أي محاولااة إل قاااد الارئي

ةااررت الحكومااة اإلسارائيلية اإلجمااال عا ل الارئي

عرفااات ساايكو لهااا ردة فقا عنيفااة .وفااي سا تم ر0220
ياساار عرفااات فااي رام هللا وةصااف مراره ،وةااد أكااد نائااب

و ير الدفال اإلسرائيلي فايتسما شيري أ الهدع م المحاصرة والرصف هو رحي ياسر عرفات يديقوت

) 0220/9/02

ولك السؤال الذي يطرح نفس ،،لماذا أصر قض القسكريي والسياسيي على طرد عرفات؟

تنطلاال اإلجا ااة علااى هااذا الس اؤال م ا فراااية إس ارائيلية تؤكااد علااى أ عرفااات لاام يكااافح مااا يدعياا،
اإلسرائيليو

اإلرهاب ،ألنا ،ال يرغاب ،أو أل ةد ارتا ،ةاد تااررت وااقفت فاي آ واحاد ،ولاذل ال يمكا

تحريل أي إنجا تفاوااي مقا. ،و هاذا تكاو إسارائي مادعوة لادعم ةياادة فلساطينية جديادة ما خاالل تأيياد

سياساي ك ياار وتسااهيالت اةتصاادية ،مااع إمكانيااة فااتح المجاال أمااام القمااال الفلساطينيي ألماااك عملهاام فااي
إسرائي

الوع

 ،هارت  ،) 0220/4/35،إال أ الواةع أشار حسب تراارير شاق ة االساتخ ارات اإلسارائيلية

أمااا ) أ مكانااة الارئي

عرفااات ةااد تقا ت ،واناا ،رااي القناوا الوحيااد للتفاااوض ،فااال يوجااد ما يرااف فااي

مواجهت ،،ولذل تؤكد المصادر اإلسرائيلية أ إسرائي فرادت الرادرة علاى إ قااد عرفاات ،وأ األمار يتطلاب

إعدادا دةيرا إذا ما ةررت إسرائي ذل مستر ال.

المحور الرابع  :قرار الحكومة اإلسرائيلية إزاحة الرئيس عرفات

قد فو اليمي اإلسرائيلي في انتخا ات الكنيست التي جارت فاي ينااير 0222رياادة الليكاود وفاو
ش ااارو كا ارئي

للحكوم ااة ،أك اادت التحل اايالت أ منطر ااة الش اارق األوس اام ،و خاص ااة ةا ااية التس ااوية ااي
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الفلسطينيي واإلسرائيليي  ،سوع تشهد توت ار ملحواا ،وذل

سا ب مشااركة اليماي المتطارع فاي الحكوماة

الجدياادة ،وكااذل غياااب أفاال سياسااي لهااذه الحكومااة ،والتوافاال األمريكااي اإلس ارائيلي ،وخاصااة ااي رئااي
الواليااات المتحاادة ااو

اال ا

ورئااي

عملية التسوية حسب خطت ،األمنية.

الااو راء اإلسارائيلي شااارو  ،وهااي المكانااة التااي منحاات شااارو إدارة

وحسب خطة شارو األمنية سواء في الحكومة الساا رة أو الجديادة  ،فا

أجندتا ،لام تتغيار ،فاال اد

أوال م تصفية المراومة الفلساطينية ،حياث ةاام اساتخدام الراوة القساكرية جمياع أشاكالها وأنواعهاا ،واساتمر
في سياسة التحريض واإلرهاب اإلسرائيلي اد كا ماا هاو فلساطيني ما أجا كسار إرادة المراوماة وفارض

ما يريده م حلول.لم يك ةرار الحكومة اإلسرائيلية في 33أيلول/سا تم ر  0222إ احاة الارئي
إال أحد مؤشرات الحلول األمنية التي تنادي ها الحكومة اإلسرائيلية .

أ او عماار

أولا -البيئة الدولية للقرار
وهي ك ما يتقلال قالةاات إسارائي الخارجياة ،والتوجهاات الدولياة ،وسالوكيات الادول تجااه إسارائي

ف ااي فتا ارة ص اانع الرا ارار

.ويتا ااح ما ا الس االو اإلسا ارائيلي ال اادولي ،والخط ااوط القام ااة للسياس ااة الخارجي ااة

اإلسرائيلية ،محاولة التنسيل الكام ماع الوالياات المتحادة األمريكياة .أماا النسا ة للمجتماع الادولي والموةاف
الدولي فهو ال يتقام مع إسرائي والممارسات اإلسرائيلية الصورة المطلو ة حسب الرانو والقارع الادولي

 ،حيث منح المجتمع الدولي حصانات غير مس وةة إلسرائي  ،أهمها اللجنة الخاصة فح

الحرائل حول

أحاداث مخاايم جنااي الااذي نفااذت فيا ،إسارائي مجا رة شااقة والتااي رفاات إسارائي اسااتر الها ،وكااذل رفااض
إسارائي الساتر ال لجنااة حراوق اإلنساا الخاصااة ااألمم المتحادة ريااادة مااري رو نساو  ،حيااث كاا األولااى
ةررات األمم المتحدة وخاصة تل
المجتمع الدولي استخدام ا

التاي ط رات ااد القاراق ويوغساالفيا .الطنااني

)22،0222،

 -1دور الوليات المتحدة
ما المقلااوم أ الواليااات المتحاادة وادارة او

اال ا

لاام تراادم أيااة خطام سياسااية منااذ توليهااا الرئاسااة

فااي يناااير ،0222/وتركاات األماار للط ارفي الفلسااطيني واإلسارائيلي واسااتمر ذلا حتااى أحااداث  33أيلااول /
س تم ر  0223وةد جاءت رؤية إدارة و

النتفااة األةصى على أنها أعمال عنف وارهااب ،هاذه الرؤياا

انقكساات كمؤش ارات علااى الساالو األمريكااي حيااال الفلسااطينيي واإلس ارائيليي  ،وهااو الااتفهم الكام ا للموةااف

اإلسا ارائيلي ،وأحيان ااا كثيا ارة إل ااى ت ني اا ،،كم ااا تميا ا ت األطروح ااات األمريكي ااة الالحر ااة افتراره ااا إل ااى اإلرادة

السياسااية وآليااات تط ياال االتفاةااات ،ممااا أفرااد هااذه الخطاام ماهيتهااا وهااو مااا ت حااث عناا ،حكومااة شااارو .
المرجع السا ل ) 22 ،

 -0خطاب بوش
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وةااد جاااءت نرطااة التحااول األمريكااي فااي خطاااب ااو  04ح ي ا ار /يونيااو  0220والااذي رك ا علااى

نرطتي أساسيتي :

 -1تغيير في الرياادة الفلساطينية وهاو يتطلاب اختياار ةياادة فلساطينية جديادة ومختلفاة ،تقما علاى

الر ول سالم مع إسرائي .

 -2القم على إصالحات مؤسسية ديمرراطياة ،واجاراء انتخا اات خاصاة علاى المساتوى الرئاساي،

وشرط أساسي لهذه االنتخا ات أ ال يفو فيها الرئي
عكا

خطااب او

ياسر عرفات .

السياساة اإلسارائيلية ،و ادا او

كأنا ،ناااطل اسام الحكوماة اإلسارائيلية ،واهاار

وااااحا أ هنااا توافرااا سياساايا لاادى الريااادتي األمريكيااة واإلس ارائيلية  ،وهااو مااا أدى إلااى تطااور الساالو

القس ااكري اإلسا ارائيلي الموج اا ،ا ااد الفلس ااطينيي حي ااث ادت المش اااريع االس ااتيطانية ،و ادت ف ااي حمالته ااا
القسكرية م خالل السور الواةي والطريل الحا م ،والتي اعت رتها الواليات المتحدة دفاعا ع النف .
إ تقادد ياارات شاارو إلاى واشانط

)ثمانياة ياارات)أكادت التوافال السياساي اي الطارفي  ،حياث

يالح تغير الخطاب األمريكي اعت ار أ او عماار جا ءا ما المشاكلة ولاي
مدير مكتاب شاارو المحاامي دوع فايساغال

الحا .وكاذل تقاددت ياارات

إلاى واشانط  ،والتاي تميا ت يا ارتا ،المهاام الخاصاة وذلا

للحصااول علااى اااوء أخااار أمريكااي للريااام قمليااات وخط اوات إس ارائيلية إرها يااة اااد الفلسااطينيي والتااي

ترجم اات اغتي ااال ق ااض ة ااادة الحرك ااة اإلس ااالمية ،وك ااذل مفاوا ااات ،م ااع كون اادالي ا اريا ا
الرااومي األمريكااي إللغاااء التقهااد الااذي منحاا ،شااارو ل ااو
إ ال اإلدارة األمريكية.

قاادم التقاارض لل ارئي

وت اادل توجه ااات اإلدارة األمريكي ااة عل ااى أ إ ق اااد الا ارئي

مستش ااارة األما ا

عرفااات أو إ قاااده ة ا

عرف ااات س اايقني إنه اااء الس االطة الوطني ااة

الفلس ااطينية ،وه ااو م ااا س اايؤدي إل ااى الفوا ااى الت ااي س ااوع تا اار المص ااالح األمريكي ااة ف ااي منطر ااة الش اارق

األوسام ،إال أ آراء أخارى تؤكاد أ اةتاراب موعاد االنتخا اات األمريكياة ورغ اة او

اال ا

فاي الحصااول

علااى واليااة ثانيااة ادت م ا رغ ااة إس ارائي فااي الاااغم علااى الواليااات المتحاادة األماار الااذي يمهااد الطرياال

لمنحها الاوء األخار إل قاد أ و عمار.

ثانيا  -البيئة المحلية لقرار اإل زاحة
3

-الحكومااة اإلس ارائيلية :تتشااك الحكومااة اإلس ارائيلية م ا ثالثااة وعش اري و ي ا ار ينتمااو لح ا ب

الليكااود ،وشااينوي ،واالتحاااد الرااومي والمفاادال ،وترتك ا علااى ثمااا وسااتي عاااو كنيساات ،ولااذل ف ا

أحااد

ممي اتهااا أنهااا حكومااة مسااتررة ،وهنااا توافاال سياسااي ااي أعاااائها ،كمااا تتميا هااذه الحكومااة أنهااا يمينيااة

وخاصة أ

قض الروى المشااركة مثا المفادال ،االتحااد الراومي ،قاض أعاااء الليكاود تارفض االتفاةاات

الموةقاة ماع الفلساطينيي  ،كماا دلات الخطاوط األساساية للحكوماة علاى الادعوة إلاى تق يا أما إسارائي ما
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خ ااالل االس ااتمرار ف ااي عملي ااة االس ااتيطا  ،وخل اات الخط ااوط األساس ااية ما ا أي تط اارق للحا ا السياس ااي م ااع

الفلسطينيي .

المسلمي ) 03 ، 0222،

ويالح ا عل ااى الحكوم ااة اإلسا ارائيلية التمسا ا

الثوا اات األمنيااة مثا ا ال اادعوة للرا اااء عل ااى اإلره اااب

كشاارط أساسااي لتحرياال السااالم ،مااع أنهااا ال تمل ا خطااة سياسااية ،والس اؤال الااذي يطاارح حااول ماهيااة هااذه

الخطااة التااي ساايوافل عليهااا مجموعااة م ا اليمينيااي المتط ارفي فااي حكومااة شااارو  ،ولك ا المؤكااد أ هااذه
الحكومة مستقدة التخاذ أي ةرار اد الرئي
ويالح في تل

ياسر عرفات ،وخاصة مع استمرار عملية التحريض اده.

ياسر عرفات ،وذل م خالل إلصاق

تقدد أشكال وأنماط التحريض اد الرئي

قض التهم  ،مث :اإلرهاب ،يرود عصا ة م اإلرها يي  ،ياسر عرفات عدو إسرائي األول ،خطر علاى

السالم .وةد اهر وااحا أ السياسة اإلسرائيلية كانت موجهة ااد أ او عماار ،وهاي نفا
ت نتها حكومة شارو السا رة ،وهي تروم على التحريض اد الرئي

ياسر عرفات.

السياساة التاي

- 0الارأي القاام  :تاأثر الارأي القاام اإلسارائيلي شاك ك يار حكومتا ،،ولاذل كانات آراؤه مت ايناة،

فهااو يؤيااد مواصاالة عمليااة التسااوية مااع الفلسااطينيي  ،أو يؤيااد وجااود دولااة فلسااطينية حسااب خطاااب ااو ،
ولكنا ،ينتخاب كنيسات ذات طااا ع يميناي ،كماا أنا ،مااع اساتمرار سياساة االغتيااالت التااي تراوم هاا الحكومااة

اإلسرائيلية ،ونتيجة لسياسة التحريض التي انتهجتها الحكومة اإلسرائيلية اد الرئي
53%أيادوا طارد أ او عماار وذلا فاي أغساط

نفساا ،فرااد أيااد 46%

طاارد أو ةت ا ال ارئي

ياسر عرفات نجد أ

 0222ياديقوت  ،) 0222/9/00أماا فاي سا تم ر ما القاام

أ ااو عمااار هااارت

 ،) 0222/9/32وارتفقاات هااذه النس ا ة قااد

يومي فرم لتص إلى  ،60%ياديقوت  ) 0222/9/30وهو يدل داللة وااحة على مدى استجا ة الجمهور

اإلسرائيلي لتوجهات الحكومة اإلسرائيلية وتحرياها ،وي ره

أ الجمهور اإلسرائيلي ال يتقام

الراايا المصيرية التي تحيم  ،،وانما هو مرت م أكثر توجهات حكومت.،

جدية مع

أ  -خيارات وبدائل قرار اإل زاحة

قاد القمليتاي االستشاهاديتي فاي  9أيلاول /سا تم ر  0222فاي صارفند والراد
سوع تروم قم ماا ااد الارئي

اتااح أ إسا ارئي

ياسار عرفاات ،وةاد اساتمرت فتارة التشااورات حاول الخياارات وال ادائ مناذ

حدوث القمليتي  ،حيث كا شارو في يارة رسمية للهند ،وحي عودت ،اجتمع المجل
األمناي ،و ادا واااحا مناذ ال داياة أ أي ادي ساوع تراوم إسارائي
موافرة الواليات المتحدة ،والتي ما الت ترفض إ قاد الرئي

الاو اري السياساي

اختيااره ساوع يقتماد أوال وأخيا ار علااى

عرفات ،ولذل تقددت ال ادائ اإلسارائيلية اي

احااتالل المراطقااة واسااتمرار الحصااار أو الق ا ل التااام أو السااج أو المحاكمااة والسااج  ،وكااا الطاارد هااو
الخيار المفا على مقام و راء الحكومة ،ولك هذا الخيار مرهو
 -1مقاراة المجتمع الدولي إل قاد الرئي

ياسر عرفات.
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رايتي هامتي :

 - 2تحول الرئي

ياسر عرفات إلى ط ةومي قد إ قاده.

ولذل فرد سيطرت الرايتا السا رتا على اجتماعات المجلا
ةرار خا

الاو اري السياساي المصاغر التخااذ

شأ أ و عمار ،وةد تقددت ال دائ والخيارات التي طرحها الو راء ،منها :

 - 1احاتالل المراطقاة :جارت مشااورات سياساية وعساكرية إسارائيلية فاي مطلاع سا تم ر أي ة ا

وةول القمليات ع احتمال ةيام إسارائي

ااحتالل المراطقاة وفارض حصاار مشادد علاى مرار الارئي

عرفات واةامة ج رية ومنع وصول أية شخصيات سياسية فلساطينية أو أجن ياة

يارتا ،هاارت

ياسار

)0220/9/3

أو محادثت ،تلفونيا ،وهو االةتراح الذي لوره جها األم  .ايتمار ايخنر يديقوت )0222/9/9

 - 2أكاد موفاا أنا ،يؤياد طارد الارئي

السلمية ،أو األسا

عرفاات ماع نهاياة عاام  ، 0222ألنا ،يراوم قرةلاة القملياة

ال يريد التوص إلى سالم مع إسرائي  ،ولذل يجب أ يختفي م التاريخ على حاد

ةولاا ،يااري  ،) 302، 0229،وأكاادت صااحيفة يااديقوت أحرونااوت م ا خااالل اسااتطالل أجرتاا ،علااى أغلااب
الااو راء أ أغلااب و راء الحكومااة يؤياادو طاارد ال ارئي

المفادال طلاب لقراد اجتماال فاوري للمجلا

عرفااات ،كمااا توجاا ،الااو ير إيفااي إيتااام م ا ح ا ب

األمناي ما أجا طارد عرفاات ايتماار ايخنار ياديقوت )0222/9/9

وت ي أ اثني عشر ) (12و ي ار على األة م الحكومة يؤيدو الطرد اإلاافة إلى مقاام ةاادة األجها ة

األمنياة عميات كاوهي مقاااريف  ،)0222/9/9ورغام ذلا فا
ساارطت شااقرة م ا أر
عامو

هرئي هارت

جهاا االساتخ ارات اإلسارائيلي أكاد أنا ،حتااى إذا

عرفااات أثناااء طاارده فتكااو النتيجااة موجااة عمليااات لاام تشااهد إس ارائي لهااا مثاايال

.

)0222/9/9

 -3التصفية :لمح لي رما إلى تصفية عرفات حيث ةال لرد ث ت مرة أخرى أن ،طالما ري عرفات

حيا فال أم في التوص إلى تسوية .ايتمار ايخنر يديقوت )0222/9/9

أمااا المؤسسااة األمنيااة فرااد كاناات أكثاار تشااددا وذه اات إلااى المطال ااة تصاافية عرفااات ال إ قاااده ،علااى

اعت ااار أ اإل قاااد سااي يد المشااكلة تقرياادا ،وسيساااهم فااي تق ي ا مكانااة عرفااات داخليااا وخارجيااا اادال م ا
إ احت .،فرد أ دى رئي

جها األم القام آفي ديختر مقاراة لررار اإل قاد مقت ار أ التصفية أفا م

اإل قاااد .وةااال ديختاار ذل ا خااالل المشاااورات المغلرااة التااي جاارت فااي األس ا ول الااذي س ا ل صاادور ة ارار
اإل قاااد .وحس اب جهااا األم ا القااام الااذي ي أرساا ،ديختاار ،ف ا

إ قاااد عرفااات ساايقيده إلااى مكانتاا ،الدوليااة

وساايثير الهياااج فااي المنطرااة وفااي القااالم أساره ،ويحتما أ تاااطر إسارائي للخاااول لاااغم دولااي ك ياار

يتطور فيدفقها إلى الموافراة علاى إعاادة الا عيم الفلساطيني فاي اا اارر سياساي ك يار وانرااذ عرفاات ما

الق لة التي فرات علي ،في القالم .أما تصفيت ،فستثير ااط ار ا يستمر عدة أسا يع قدها يمك إلسرائي

أ تتاانف

الصااقداء وتخاارج المنطرااة رمتهااا ار حااة علااى حااد عمهااا  .ويؤيااد موةااف ديختاار عاادد ك ياار فااي

جها األم القاام ما فايهم و يار الادفال شااؤول موفاا  .وتادر هاذه المجموعاة أ تصافية عرفاات ليسات
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مر ول ااة ف ااي ه ااذه المرحل ااة ولكا ا يمكا ا تنفي ااذها ح ااي تت اااح الفرص ااة  ،أي ق ااد عملي ااة دموي ااة ك ياارة ينف ااذها

فلسطينيو أو حدث شاذ آخر يمك ر ط ،واوح ياسر عرفات .المسلمي )02 ، 0222،

وخالل التاداول حاول ةارار اإل قااد ،ةاال رئاي

أمر حيوي ،ولك لي

 .أما رئي

ا

شاق ة االساتخ ارات أهاارو

ئيفاي ،إ إ احاة عرفاات

األركاا موشاي ،يقلاو  ،فراال" :إنا ،ماع أ علاى إسارائي أ تحار

خطااوة فااي نهايتهااا ال يكااو عرفااات هنااا ،إال أ المطلااوب ا
الاغوط على أ و عالء لمكافحاة اإلرهااب ولاي

اسااتغالل نافااذة الفاار

الناشاائة لممارسااة

هاذا هاو الوةات الساليم إل قااد عرفاات .وةاال نائاب رئاي

األركااا غااا ي شااكنا ي تقري ااا علااى ة ارار طاارد عرفااات :عرفااات منشااغ

اإلرهاااب ،طلااب م ا الجااي

أ

يكو على أه ة االستقداد للقم حسب ةرار الحكومة ،وهذا ما سانفقل ،،ال أرياد التطارق حاول كيفياة الرياام
قاده ولكننا سنفق ذل

ر المرجع السا ل )04 ،
عندما سنتلرى ة ار ا

ثالث ا – قرار اإل زاحة

قااد القمليااة وة ا اجتمااال المجل ا

السياسااي األمنااي تقااماات الاادعاوي م ا أج ا طاارد أ ااو عمااار

وأص ح مقام الو راء يؤيدو الطرد ،وت ي م استطالل أجرت ،صحيفة يديقوت أحرونوت أ اةتراح طرد
عرفات يحاى أغل ية ساحرة حيث يؤيد اإل قاد كا م  :موفا  ،شاالوم  ،لفناات ،إيتاام ،لي رماا  ،هنغ اي،

ل يااد ،ويقارااا ،و ياار واحااد هااو أ ارهااام ااو ار شاامقو شاايفر يااديقوت  ،) 0222/9/33أمااا شااارو فلاام يقاارع

رأي.،

وخااالل جلسااة المجل ا

الااو اري السياسااي األمنااي التخاااذ ة ارار حااول كيفيااة رد الحكومااة اإلس ارائيلية

على القمليات االستشهادية األخيرة ،أيد شارو ة ار ار طارد عرفاات ،إال أنا ،أكاد خاالل الجلساة أ الوالياات

المتحاادة تقااارض ذل ا  ،و س ا ب ذل ا ف ا

أي ة ارار سااوع يااتم اتخاااذه ل ا يكااو ةااا ال للتنفيااذ ،ولااذل ف ا

شارو طرح مشروعا غاماا للتصويت ،لم يررر في ،إذا كا عرفات سايتم إ قااده أو تصافيت ،،وةاد حااي
الر ارار علااى أغل يااة الااو راء مااا عاادا أ ارهااام ااو ار  ،وحسااب و راء المجل ا

ش ااارو  ،فا ا

الااو اري والمحاف ا المرر ااة م ا

سا ا ب ه ااذا الغم ااوض المرص ااود ما ا دوج ،فما ا جه ااة ال يري ااد رئ ااي

األمريكيااة التااي نرلاات لشااارو رسااالة ةاطقااة أنهااا تقااارض أي ما

الغامض يتر لشارو ك الخيارات مفتوحة.

ال ااو راء إغا اااب اإلدارة

قرفااات ،وما جهااة أخاارى فا

الرارار

وين

الررار" :عادت أحداث األيام األخيرة وأكدت أ عرفات هو عائل أمام ك عملية مصالحة

شاك منفصا

".وةاد حاااول و يا ار شااينوي ل يااد ،و ااو ار  ،تلطيااف صاايغة الراارار ،حيااث اةتاارح ل يااد اساات دال

اي إسارائي والفلسااطينيي  ،وساوع تقما إسارائي علااى إ احاة هااذا القاائل فااي ال ماا والوسااائ التاي تراارر

كلمة إ احة ا تحييد واةترح و راء آخرو است دالها ا إ قاد ولك شارو أصر على إ احة سيلو ) ايتمار
ايخنر يديقوت ) 0222/9/30
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وتقت اار كلمااة ساايلو ( الق ريااة إذا تقاادت إلااى شااخ

مفقااول اا ،ف نهااا تقنااي طاارده أو إ قاااده،

وحسب الدكتور ع مي شارة  ) arabs48.com 18/9/2003تقت ر الترجمة غير دةيرة ،فالفق تقدى فاي
الررار إلى عثرة أو عائل ،وهنا يقني الفق إ الة أو إ احة القاائل وا الاة القاائل تحما مقاا عديادة ،أحادها
في مجموعة الخيارات التي واقتها إسرائي لتنفيذ ةرارها .المرجع السا ل)

إ قاده ،ونجد تصديرا لذل

 -1إ احة طوعية  :وهي أ يتنا ل الرئي

عرفات طواعية ع الرئاسة واحتماالت ،اقيفة ،ولكن،

ممك م خالل عملية اغم مستمرة م الواليات المتحدة واالتحاد األورو ي.

 -2اإل قااد  :وتكاو ما خاالل اةتحاام ةاوة عساكرية لمرار المراطقاة ،واعتراال الارئي

عرفاات ثام

إ قاده إلى غ ة أو أحد الدول القر ية ،وهو احتمال خطير.

- 3التصافية :إذا كاا االحتماال الساا ل ساايؤدي إلاى تقارض الجنااود اإلسارائيليي للخطار سا ب
وجاود ةاوات فلسااطينية فااي مرار المراطقااة ،فا

الرناصة أو ةصف المراطقة.

 -4المحاكمة :وتتم م خالل الر ض على الرئي

احتمااال ةتا عرفاات ممكا أ يااتم ما خااالل

عرفات وواق ،في السج .

 -5الحصار :وع ل ،ع القالم إلى أ يموت موتا ط يقيا.
 -رابعا  -ما بعد قرار اإل زاحة

كا ةرار الحكومة اإلسرائيلية

احة الرئي

عرفات ة ار ار م هما و حاجة إلى توايحات كثيرة

وماا يؤكااد ذلا هااو ةااول و ياار الخارجيااة اإلسارائيلي ساايلفا شااالوم أ أعاادادا ك يارة ما و راء الخارجيااة
فااي دول القااالم اتصاالوا اا ،لالستفسااار و مطااال ي
االحتماالت السيئة ال يمك إغفالها .

توااايحات للر ارار اإلس ارائيلي  ،وهااو مااا يقنااي أ

قااد مرحلااة الر ا ارر اإلس ارائيلي اإل احااة اادأت عمليااة التنفيااذ والمتا قااة لهااذا الر ارار م ا المؤسسااة

السياسية والمؤسسة القسكرية  ،فم خالل المؤسساة السياساية اساتمرت عملياة التحاريض ااد الارئي
عرفات واستمر الحصار ومحاولة عدم السماح للد لوماسيي الغر يي

فراد اسااتمرت فارض الحصااار المشاادد علاى مراار الارئي
حيث كا يمكث الرئي

مرا لت ، ،أما المؤسسة القسكرية

عرفااات مااع تادمير شا  ،كاما لمراار المراطقااة

عرفات حتى سفره األخير للقالج في فرنسا  ،وكا الهدع ما ذلا هاو نا ل

الشارعية عا الريااادة الفلسااطينية والقما علااى تاادمير ال نااى التحتيااة السياسااية واالجتماعيااة واالةتصااادية
للشقب الفلسطيني

اغ ارية ) 34 ، 0224 ،

وةااد اسااتمرت عمليااة التحاريض أو تط ياال ةارار اإل احااة اااد الارئي

عرفااات و يمكا أ نلحا

مجموعة م التصريحات التي ال يمك حصرها والتي م شأنها أ تدعم األةاوال وا راء التاي تؤكاد

أ الرئي

عرفات ةد تم اغتيال ،ويمك أ نشير هنا إلى ما يلي :
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 -لي

هنا ما يمك است قاده عند التقام مع إسرائي إذ ال د أ نستقيد في هذا الساياق

التهديدات المتكررة م شارو

وو رائ ،رت عرفات

الكرمي) 392 ، 0225،

 -أعل شارو أ لدي ،ة ار ار رت عرفات أو نفي ،وفي مرض عرفات أعل أ عاام 0224

م سااينتهي اادو عرفااات  ،ومنهااا التأكياادات اإلس ارائيلية المق ارة عناا ،أشااكال مختلفااة اأ عرفااات

انتهى

شفيل ) 022 ،0225،

 -أكد رئي

ةيااام إس ارائي

األركا اإلسرائيلي قد اغتيال الشيخ أحمد ياساي  00آذار /ماار  0224أ

اسااتهداع عرفااات أص ا ح ةري ااا  ،وفااي السااياق نفساا ،أكااد و ياار الصااحة اإلس ارائيلي

داني نفي ،أ على إسرائي الرااء على عرفات

اغ ارية ) 32 ، 0224 ،

 -وفي  5نيسا /ا ري  0224أعل شارو أ الرئي

ال ينصح شركات التأمي

ر ول تأمين ،حياث أكاد شاارو

عرفات لي

آمنا في كرسي ،كما ان،

رولا ،نحا نقلام ماا يخطام لا ،عرفاات ،

إن ،يخطم لرت اليهود وأ م يقم م أج ةت اليهود يجب ةتل،

اغ ارياة  ) 33 ، 0224 ،فاي

04نيسااا /ا ريا  0224وجاا ،شااارو تهدياادا اغتيااال عرفااات حيااث ا لااا الارئي

اال

أن ،لم يقد مل ما تقهده عدم المسا

األمريكااي ااو

حياة عرفات .

 -في0ايلول /س تم ر 0224أكد و ير الخارجياة اإلسارائيلي أ إسارائي ساوع تطارد عرفاات

في الوةت الاذي ترتئيا ،وأ طارد عرفاات أةارب ما أي وةات مااى  ،وهاو أحاد المؤشارات المهماة
في نوايا الحكومة اإلسرائيلية التخل

م عرفات ) 0222/9/0arabs48.com .

 -أمااا التص اريحات التااي رافراات ماارض ال ارئي

عرفااات قااد 04تش اري أول /اكتااو ر0224

وحملاات مؤش ارات ةويااة علااى وجااود دور إلس ارائي فااي اغتيالاا ، ،فكااا منهااا تص اريح رئااي

االسااتخ ا ارت فاارك

جهااا

الااذي توةااع أ ماارض عرفااات إمااا أ يااؤدي إلااى وفاتاا ،أو شاافائ ،وهااو إ دل

فاناا ،ياادل علااى االغتياااالت السااا رة التااي ةاماات هااا إس ارائي مث ا اغتيااال ودي اع حااداد أو المحاولااة

الفاشلة الغتيال خالد مشق

أ و الهيجاء ) 325، 0225،

وفي مرض وفات ،حي طلب م الحكومة اإلسرائيلية السماح قودة الرئي

عرفات قد خروج،

للقااالج فااي نهايااة س ا تم ر  0224كان ات هنااا تلميحااات وتصااريحات وااااحة اأ موافرااة الحكومااة

اإلس ارائيلية جاااءت قااد أ تأكاادت الحكومااة اإلس ارائيلية أ ساافر عرفااات لفرنسااا سااوع يكااو األخياار
اغ ارية . )33،0224 ،
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الخاتمة

السياس ا ااة الممنهج ا ااة الت ا ااي ات قتها ا اا الحكوم ا ااات اإلسا ا ارائيلية

يتا ا ااح ما ا ا خ ا ااالل الد ارس ا ااة أ

المتقاة ااة،خالل الفت ارة الواةقااة 0224-0222م اااد ال ارئي

عرفااات س اواء م ا خااالل التح اريض م ا

المؤسسااات الرساامية وغياار الرساامية فااي إسارائي كاناات ما أجا اإلساااءة الشخصااية أو رفااا ،كشاري

تفاواي مع إسرائي ولق أكثر ما أ عج اإلسرائيليي م السياسيي واألح اب والرأي القام هو إصرار

الارئي

عرفاات علاى رفااض االماالءات اإلسارائيلية شاأ عملياة التساوية وخاصااة قاد فشا مفاواااات

كامب ديفيد في تمو /يوليو 0222

أ و عامر) 393 ، 0225،

ويتا ااح ما ا خ ااالل الد ارس ااة أ هن ااا تتا ق ااا ف ااي عملي ااة اتخ اااذ الرا ارار وه ااي إصا ارار المؤسس ااة

القسااكرية علااى اتخاااذ مجموعااة م ا اإلج اراءات التصااقيدية القسااكرية اااد ال ارئي
موجااة التح اريض التااي تقاارض لهااا ال ارئي

ياساار عرفااات قااد

ياساار عرفااات س اواء م ا المؤسسااة السياسااية أو المؤسسااة

القسااكرية األماار الااذي أدى إلااى مجموعااة م ا الر ا اررات التصاااعدية مث ا فاارض الحصااار ومنقاا ،م ا

مغادرة مرر الرئاسة في مدية رام هللا انتهاء إلى ةرار اإل احة .
وكمااا جاااء فااي الد ارسااة م ا أناا ،لااي

هنااا مااا يمك ا اساات قاده عنااد التقام ا مااع إس ارائي فااي

عمليات االغتيال حيث اغتالت إسرائي خالل انتفااة األةصى كال م أ و علي مصطفى أمي عام
الج هاة الشااق ية لتحرياار فلسااطي

اإلاااافة

وأحمااد ياسااي وع ااد الق يا الرنتيسااي عيماا حركااة حمااا

إلااى عاادد ك ياار ما الريااادات الميدانيااة والسياسااية ما الفصااائ الفلسااطينية دو اسااتثناء وهااو مااا يؤكااد
مفهوم التخل

م "األعداء" عند الريادة اإلسرائيلية وخاصاة قاد التصاريحات التاي جااءت ما الرياادة

السياسية والقسكرية اإلسرائيلية للرااء على عرفات .

ومع غياب الموةف الرسمي الفلسطيني والقائلي في ةاية س ب الوفااة ف نناا ناذهب ماذه ا آخار

في تحلي الوفاة وهاو أ الارئي

عرفاات كاا مترادما فاي السا وكاا يقااني ما

استمرار الحصار م  0224-0223في ثالث غرع دو مشااهدة الشام

قاض األماراض وا

 ،ودو إجاراء فحوصاات

ط ي ااة  ،وك ااذل الغ ااذاء ال ااذي ك ااا ي اادخ إل ااى المراطق ااة مر اار الرئاس ااة ) ك ااا تح اات إشا اراع الج ااي
اإلس ا ارائيلي  ،وكا ااذل اسا ااتخدمت إس ا ارائي أنواع ا اا غيا اار اعتياديا ااة م ا ا المتفج ا ارات كا ااا
والتصفية،ولذل ك ما ورد تقت ر أس ا ا كافية إلدانة إسرائي
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اغتيال الرئي

رصا ااد الرت ا ا

ياسر عرفات .

-3
-0
-2
-4
-5
-2
-9

المصادر والمراجع
سروبل يلرو يل يلي بروم يل اظ و يل ب و

أبو جوبب كبمو ( )1973نظوب و لو سرو يل
يلربه ة .
للت ب يلثربف يل ل
أب و عووبم و.عووانب )2115( ،يإلر و يل ل  ،م ةل و مووب ب ووا ع فووبا م ل و وليرووبا
ببةث يل او  9ب ا .
أب يله بء سب يه م ( )2115م ل وليربا ببةث يل او  9ب ا .
يغببلي مي و ية ا ( )2114فبة يل ل س يبر ع فبا  :يل قف يإلرو يل لم يل رو م
م ل قضبيب سر يل ل يل او  16لي هللا .
سمبلة مح ا (  )2115يل شها يلي برم يلحزبم فم غبنم ير ا (تح يو ) تر يو موايل
يالرت يت م فم يل ب  2114مايل لي هللا .
يل حتلووو
ماشوو ليا فليووو
ب كووبا نظوووب ( ) 1982يلاخبوو يلحبك ووو فووم سرووو يل
ب ا.
يلبيتبنم  ،طر  )3992محيم المحيم  ،مكت ة ل نا  ،يروت .

بو مر و يهو وي ( ) 1989صووابع قو يليا يامو يلو رام فووم سرو يل
-9
ع ب. ،
عر لم ويل يل ل
ب ف لوووع عبوووا هللا ( )2119أرووول ن صووواا يلرووو يل فوووم سرووو يل http://abdellah-
-9
boufoula.maktoobblog.com
ي و لي () 2117جا و يالا فووم م لووس يل و رليء ت ج و ةي و ض و مووايل –
 -32ب و
يل كز يلفلي ام للاليربا يإلر يل ل لي هللا .
ب ا.
 -33ت م ر ا ( ) 1989يلاظب يلي برم يإلر يل لم ويل يل ل
 -30يل بو ل عبووا يل هووبن ( )2118عابصو يلتوور فووم صوابع يلرو يل يلي برووم يلحو يل
يل ت ا ،يل او http://www.airssforum.com. 2351
 -32ج و روول  )2111( ،تحل و يلي برووبا يل بمو فووم يلرو  ،ي  21م لو يلاي ر ير و
يل او  . 1يلربه ة .
( )2116يلي بربا يل بم ويل يل اه يللبابنم ب ا
ل
 -34ةي
http://drkhalilhussein.blogspot.com
 -35حياادر  ،ع ي ا  )0229 ،إس ارائي قااد 22عامااا  :أ مااة اتخاااذ الر ارار فااي مواجهااة اااغوط
ت ج و بووال

األم والديمغرافيا  ،مجلة ةاايا إسرائيلية  ،القدد  ، 22رام هللا .

 -32ر ي ااع  ،حام ااد  )3995 ،ما ا يحك اام ف ااي تا ا أ ي ااب ،المؤسس ااة القر ي ااة للد ارس ااات والنش اار ،
يروت .

 -39شف ق ما ( )2115قت ع فبا ببليم شه اي م ل صبما يالقتصبو
كانو الثاني -ح ي ار  /يناير  -يونيو  ،عما .
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يل او 141/139

 -39الطناني  ،مقي  ) 0220 ،حصاار الارئي
الفلسطيني  ،القدد  ، 2/5غ ة.

-39

واالجتيااح اإلسارائيلي  ،مجلاة مركا التخطايم

الطناااني  ،مقااي  ) 0222 ،المواةااف الدوليااة م ا ة ارار إس ارائي

مجلة مرك التخطيم الفلسطيني  ،القدد  ، 30/33غ ة.

إ قاااد ال ارئي

عرفااات ،

 -02القاسمي  ،علي (تنسيق) ( ، 9191المعجي العبييي ااساسيي ،المنظمي العبيقي للتبيقي
والثقاف والعلو  ،القاهبة.
 -03الكرم ااي  ،غ ااادة  )0225 ،ما ا ةتا ا ياس اار عرف ااات  ،م لوووو صووووبما يالقتصووووبو يل وووواو
 141/139كانو الثاني -ح ي ار  /يناير  -يونيو  ،عما .

 -00ك ها  ،مصطفى ) 0225المشهد االستراتيجي والقسكري ،فاي غاانم ،اساقد ( ،تح يو )
تر ي مايل يالرت يت م فم يل ب  2114مايل لي هللا.
 -02محااارب  ،محم ااود )0225إس ارائي ولرا ااية الفلسااطينية والقالة ااات الخارجيااة ،ف ااي غ ااانم
،اسقد (،تح ي ) تر ي مايل يالرت يت م فم يل ب  2114مايل لي هللا .

 -04محااارب  ،محمااود  )0233ع ل ووو صووواا قووو يليا يامووو يلرووو مم فوووم سرووو يل

تووور

يل ؤري يل يك ي ف هب http://www.dohainstitute.org/Home،

 -05محمااود  ،نجااوى إ اراهيم  ، )0223مفهااوم السياسااات القامااة ،مجلااة الديمرراطيااة ،القاادد 3
،الراهرة .

 -02المسلمي  ،عاطف  )0222 ،ردود األفقال اإلسرائيلية على إ قاد الارئي
-09

مرك التخطيم الفلسطيني  ،القدد  ، 30/33غ ة .
منصااور  ،ج ااوني  /نح ااا

 ،فااادي  )0229المؤسس ااة القس ااكرية فااي إساارائي  ،م اادار-

المرك الفلسطيني للدراسات اإلسرائيلية ،رام هللا .

 -09صحف فلسطينية.
-09

سام أ و شريف  ،الرد

-23

صحف إسرائيلية.

-20

ايتمار ايخنر  ،طرد عرفات ةري ا  ،يديقوت احرنوت 0222/9/9 ،

 -22وديع أ و نصار  ،الرد

.0223/32/22 ،

.0223/30/9 ،

 -22ايتمار ايخنر  ،إةامة ج رية لقرفات  ،يديقوت احرنوت 0222/9/9 ،
 -24ايتمار ايخنر  ،عرفات  ،يديقوت احرنوت 0222/9/30 ،
-25
-22

سيما كديمو ،شارو

عرفاات  ،مجلاة

ي اليمي واليسار ،مقاريف 0220/4/9

شيمقو شيفر  ،عرفات  ،يديقوت احرنوت 0222/9/33 ،
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 -29عامو

هرئي  ،طرد عرفات  ،هارت

 -29عميت كوهي  ،كيفية التخل
 -29عميره ه
-42

0222/9/9 ،

م عرفات  ،مقاريف 0222/9/9،

 ،ير و الفلسطينيي  ،هارت

0220/5/9 ،

ناحوم رنيال  ،نتدحرج نحو الحرب  ،يديقوت احرنوت 0220/2/09 ،

 -43ناحوم رنيال  ،مقركة في الرواق ،يديقوت احرنوت 0220/2/23 ،
 -40ناحوم رنيال  ،شارو اد الوةت ،يديقوت احرنوت 0220/4/3 ،
-42
-44

ياعي ميالميد ،م يوةف لي رما وايتام  ،مقاريف 0220/4/33 ،
يوئي ماركو

 -45موةع عرب 49

 ،يقرفو كيف يدخلو ،هارت
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0220/2/23 ،

