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مقدمة
جمال البابا
تح ددال قيدة دداي قالمخ د قيته ددات سقي ااع دداقع س ددلو قيد ددمن ستدب ددق قاسي د ي ددو لمات ددا ب ة د
تس غو لزقيا قياسي سع قلو قية ي ف اا ستةلو لن ع باا ،هذه قاسي

تتثو جانباً هالاً لن قيدة اي قالمخ

سقال د قتخةخ  ،صا د فددق داي د قياسي د قي ددغ ي قيتف ة د ي يلدتددت قت د قتخةق ستس ددخت فددق س د ت مف د
قي ااعاقع سقيتهات  ،سن خة إدساس إ قئ و تشكل اا قية ب ي خكخ فق ظو غخدا

قيدتدت قت د قتخةق

س ددغ قيتس دداد سقيش ددكو قيبد د يق س تد د ق قيح دداسل قي ددق ال ت ما ددو لد د لس دداد اا سسج له ددا ف ددق س د د
لدالي ،تلمت إ قئ و عاي صخارقع يتدايةد هدذه قيتشدكل لدن صدم تبد
ايتدبخاع ايف قيذك .

يةددا قرت ددب لفا د د قال ددن ي دداو إ د قئ و تفا د د قيس ددخب ي سقي

عة داتاا قالمخد قي دق تد ع

د  ،لة ن داً دداية ي قيدس ددك  ،س ي د

دسددو تب د ر سادداعاا ،د ددت ق د هالت إ د قئ و ل ددبلس قالددن كةمدداو ال د ت قر ددخب تاا ست ددداا،
سبذي ي بس قالن ياعاا س ل سيخس هافاً ،ل قرت ازها علد إرقلي قيبةداب داية ي سقي دق ع يدا عمادا م د
لفاهخم

ا خ  ،قالن ،قيدمد ،،د تخد قيحد

قيت حداي ،سهمددا المددا لددن قي ا ددا علد

 ،لد ت ا دا قالع تدال علد لسدانا صدارجق ل تثدو اي اليداع
سقيسدخب ي يددا لد

م لفاد د قالددن سعمي د دداار

ل دلد قيةاعدداي قال د خبانخ  ،ل دلد تح دو قيةاعدداي إيد لسيد  ،ل دلد قي
يدم ددق م لفاد د د قال ددن قت د د قئ لق ي ددخس لفا لد داً جال دداقً ،م ددو ع ل ددا

ربدد ل قدددو،

د س ص د قً ل دلد قياختمد  ،لتددا

ا د د ت قر تل ددا قي د د س

قيسخا ددخ

سقيدسددك قيتحخبد سب ددف عالد لمددذ إخدداد لسي د إ د قئ و سد د قيلح د لددا قز قيادداجس قالمددق لاختم داً
عل عة قت قئ ل ن س ماو قية قر ف اا ،فام َّعاع م نادم صااد ق قاثد لدن صتسد دد س فدق دل و

قيحفدداع علد سجد لهم ست ددخ ريدد كخددانام ي حسد ن هد سم قيددافاو عمد  ،سهددم عد َّداع م ي داً م إ د قئ و

لازقيت ت قج قيتهات سقي ااعاقع قالمخ  ،يذي فتدن قيبلخددق م عبةد ل اد و قالدن لسدخب قً
لبايغ ف اا عل

هانام رغم قتفاإخاع قيسمد.
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فق هذق قتتار عم

قت قئ ل م إي قالن تفا ل قيشالو ند ال يةداس فةد

داية ي قيدسدك

سقيةددارقع قيدتلخ د يت قجا د قي ااعدداقع سقيتهددات  ،مددو إم قالددن يةددو قم ع د ف قتدسدداس االددام قيددذي

ت بلب قيحخاي قي لخ قي ست مخ  ،يذي فإنام عم سم إي قي ت باع قالمخ قياقئت قي ق يةو م ت
ي إتفاإخ د

دتماا

ددمد نا ددا قع هتخ د كل د ي س ة ددو م ت ددضلي ه ددذه قي ت ب دداع اي دد سري إيد د قية دداب علد د

قي ااعاقع ستةل و قيتهات .

سرغم إي قر قت قئ ل ن ات ااد قيتش ك يلسمد فق ي دخ ت دخا قالدن إال نادم ال يةد سم د م

ددخك م مدداعمً عددن قالددن ،فايسددمد لددن سجاد ن د هم يةد ي س دداعم قالددن سي ددن يددخس مدداعمً

قيسددمد نفسد

عمد د  ،يد ددذي ف ددإنام عم د د سم إيد د قي ت بد دداع قالمخد د قيت مد د فد ددق ي قتفاإخد د

د ددمد نا ددا د د ة ي قيسد ددمد

سقت د ة قر قتيلخت ددق ،سه ددذق عك ددس قيفا ددم قيد ب ددق د د م قيس ددمد هد د ل ددا يةل ددو قال ددن س ة د د س ددضلي إيد د

قت ة قر سقي متخ .
ي ةا هافت لةت عد قيتحااد قع قي دق قد تادا لف دق قي دا

ايارجد قاسيد إيد لدايةد قيدميد

قالن قت قئ لخ سعتلخ قيسمد لن صم قتجا عل

هدو يتكدن قيتزقسجد

من ن
من ن

سف

قالن قت قئ لخ قيةائت عل قي

قالند لدن قيحةد ل قيفلسدب مخ ن سلدن صدم ق د د ق
يتكن قم تس قخم ي عتلخ
ية ددم قار

ضق لحال هد

للا قية ي سب ن عتلخد

دمد دقخقخد تحةدت قيحدا

لح د و قيتحااد قع ،إت دس سبشدكو جلدق ند ال

مد دقخقخ فق ظدو تتسد دكداد إ د قئ و مادذق قيف د قالمدق قيدذي يدم عمفد

قيفلسددب مخ  ،س س د ح

عل د ل قرلهددا لددن صددم

نشددب ق د خبانخ تهدداي ،كددو قتتفاإخدداع

سقيت ق ددت قياسيخ د  ،قال د قي ددذي ج د ل عتلخ د قيس ددمد ل ددن ل ددت ناا قيحقخة ددق سنس دد ،د ددو قي دداسي ن قي ددذي

يح

إجتاو لسيق.

سي ق ت

س قي

ري س ك تدو قيتشداا ،المدا لدن قتهداري إيد

سل ت قزت د قي ئخسددخ قي ددق ت دددار

تدارا داً لبلة داً ل د قي

م تد دا قالدن قيةد لق قيفلسدب مق

د رقع قالمخ د قت د قئ لخ سر اددا يته جدداع

قيدتلخد د قيس ددلتخ  ،ف دداالن قيةد د لق قيفلس ددب مق هد د لةت عد د قتجد د قبقع سقي دداقم

قي ددق ت ه ددذها لم تد د

قي ح د د قيفلسد ددب مخ يحتايد د دةد د ل قيشد دددو قيفلسد ددب مق سلش دد سع قيد د تمق فد ددق ل قجاد د ي تااعد دداقع
ستح دداياع لقصلخ د سصارجخ د  ،ت ددا يحة ددت قي

د

إيد د قاه دداق

قي تمخ د ف ددق قيبة دداب سقيح د سقت د ةم

سقيدد لي  .لددا قيت ت دزقع قي ئخسددخ يملددن قيةد لق قيفلسددب مق سقي ددق تد لد قيمدداظم قي ئخسددق يت قيدد ،لم تد
قي ح

قيفلسب مخ لن قيدتلخ قيسلتخ يتكن تلهخ اا اآلتق

•دتاي دة ل قيشدو قيفلسب مق قي ار هخ سقيسخا خ سه

لة لاع ةائ فق فلسب ن.

قي تمخد سقيثةايخد عمتدا سجدا ستدز دز

•قيحفاع عل سداي قيشدو قيفلسب مق سلك سبات سل قرله سسداقنخ تتث ل سق ةم ي قره.
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• تدز ددز قم ددت قيتشد د سو قيد د تمق قيتسد د ما يةد د قرقع قيشد د نخ قياسيخد د ف ددق ددل و إنا دداب قتدد د م
قت قئ لق سل قجا

خا

سإيال قياسي قيفلسب مخ سعا ت اا قيةاس ساتام دت قيد لي يمجئ ن.

•تدز ز قيحة ل قي تمخ لن صم تت ن هبك قيدمياع قيفلسب مخ ل قياس سقيشد

قي اية

سقيتم تاع قياسيخ .

سفق قيه اد ال يسدمق إال م تةاد لن قيزلمب فق لقئ ي حاث قالن قية لق ايشدك قيةز دو يتدا

مذي ه لن جاا سقف فق إرفال هذق قي ا

تحاا قتام قيقخت .

7

تطور مفهوم األرض يف نظرية
األمن اإلسرائيلية
د .إلهام جبر شمالي
يختلػؼمفهوػ ـممنفػفممائػ مل يل مضػ مف ػف بقمةػفمل يػعمل ؿممخرػ،خـممنخػللكم يليػةم خػؾمخطليرػػعم

تك ػ يفم ػ ػ لممخل خػػعم ودػ ػ بيعم ي ل ػػ،كم يوتػػؿمفهوػ ػ ـممنلضم مخت ئ ػػةم ػػؽموئ،ئػ ػ مضػػ مبظلي ػػعممنف ػػفم
مائ ػ مل يليعممختػ متطػ ل مفػػفممخ ػػر،لم منئػػط لامتخػػةممختئػ يعممخئي،ئػػيعكمفػػفممػػـممخف مض ػػعممنفليكيػػعمةلػػةم
ػػلةبقم ػػـممخفئ ػػت طب ،ممائػ ػ مل يليعمضػ ػ ممخ ػػهعمتخ ػػةمل خ ػػعمم و ػػت ؿكم مخػ ػ مل ػػ ،ميط ػػلحمضػ ػ مم ب ػػعمم
منخيلا.

فو لممنففممائ مل يل مق ،ـمةلةممخ ام

ـممن مل

كمضأئسممنفػفممخ ػ ف ممائػ مل يل مم،لتػعم م

تتغيػػلكمل،ةتلػػ،لمق ػػيعممنفػػفم ػ مق ػػيعمل ػػ،ومل خػػعمم وػػت ؿم مئػػتفلملم ي ل ػػ،كملفربػػةموفمتك ػ فم ػ لم
مخل خعمو م متك فكمتل ةمو متز ؿ؛م خ خؾممةتلل مق يعممنلضمفو لم ي لمتئ مل يؿمفب ممق،فتو،م.
موم ميتيػزومفػػفمفبطػػؽمل خػػعمم وػػت ؿكممخػ متأئػػسمةلػػةمضكػلامموفم
يرػػلممخت ئػػةمم ئػػتيط،ب ميػز أ
مئتيط،فممنلضم–مكؿممنلض-م مقيفعمي ليعمفتيئػلامضػ متلةػ،وموػؽمخليوػ لمةلػةمولضمضلئػطيفكم
ي كؿم خؾموولمو ـممخفرت لم ممنئ،ئيعمض ممخهكلممخئي،ئ ممخدوي ب ممخ موئئقممخي ليعمق ،فعمةلةم

م،خ ثمفتػلملطممي ػفؿ:ممخفئػت طفم منلضم مخ ػ اممخرئػكليعم ػ مف فػ ،مم،لتػعمخ فػفممائػ مل يل ؛م خػؾم
مخم،خ ثمخـميتغيلموتةملرلمتق،فعمل خعمتئ مل يؿمةػ،ـم1948ـكم خكبػقموخػ ملػ،ختط لمكمض،تخػ مفهوػ ـممنلضم
لرػلمأمفغػػ،ي مألملػػيفمضتػلام وخػػللملبػػ،ومةلػػةملاليػػعمل خػعمم وػػت ؿمخفهوػ ـموفبوػػ،م وػػل ل ..،مضكػػ،فم ػػر،ل ،مخكػػؿم
زف،فمول لكمخ خؾم كل ممنلضمفلكزيعمخ،دعمض ممخدلمعممخرلل ممائ مل يل  .م

أوالً :حدود األرض بني اإلدعاءات الدينوة والشعارات:
ت دؼمول لم"ولضمتئ مل يؿ"ملأبو،مول لمفترللامض مب ةو،كم مت يلمن مل خػعمضػ ممخرػ،خـموػل لم
فملو،كمنبو،مول لم ةلممهللملو،مكمض لمولل ممخت لمامول لمل خعمتئ مل يؿملكػؿملقػعم تهدػيؿمضيػ،ومضػ مئػهلم
ي ع":م تفمف ئةمةلل مقلمف ،م م فمقـمض،ةللم مممنللفموب م يفيةم ال وممخ ربمتخةممنلضممختػ م
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وبػػ،مفرطيوػػ،مخلب ػ متئ ػ مل يؿمكمفػػفممخلليػػعم خلبػػ،فمتخػػةممخبوػػلممخكليػػلمبوػػلممخه ػ مل ميفيػػةمولضممخوميػػيفم مخػػةم
مخلو ػػلممخكلي ػػلممخػ ػ م يو ػػعمفغ ػػ،لبممخ ػػفسمتكػ ػ فمتخػ ػ فكـ"1كموف ػػ،ممخترلي ػػؼممخيغ ملضػ ػ مخفد ػػطل مولضم
تئ مل يؿم"مملتسمتئ مل يؿ"ممخػ مل يػ مخػقممخدػوي بيعمضػ ميػزمؿمف

ػةمخػ ؼمليػبوـكمضفػبوـموػلللملػ،خخطم

من ؿممخ ػ مي ػػفؿمضلئػػطيفمك،فلػػعكم ئػػيب،وكم منللفم ئ ػ لي،م خلبػػ،فم وي ػزمومكلي ػلامفػػفمتلكيػػ،مويػػثمخلػػي م
م ئػػكبلل بعكم"كم يلػػلوممخخػػطممخمػػ،ب مفػػفمفدػػبم مل ممخر ػليشم ترتلػػلممخيػػزلم مخفيػػ،لممخ مقرػػعملػػيفم ػ يفم
مخخطػػيفميػػزومأمفػػفمولضمتئ ػ مل يؿ؛مو موفم خػػؾمي ػػفؿمقلػػلصم كلي ػ م يػػزلمي ب،بيػػعم يػػزومأمفػػفمميط،خيػػ،م
مئل،بي،م ميزمومكليلامففمل ؿم ف،ؿممضلي ي 2،م

كف،ممةتفل مل خعمماوت ؿمض م ي ل ،مةلةمفيف ةعمففممنئ،طيلممخت مزةف موفمخوـمو ،مض م
منلضممخهلئػػطيبيعكم مبطلػػؽمفهوػ ػ ـممنفػػفممائػ ػ مل يل مفػػفمف خ ػػع"مولضملػػ م ػػربمخ ػػربملػ ػ مولض"كم
مبك،لممخ ي لممخهلئطيب م

ل لامضلضممخ ي لممخدوي ب كم فػفممػـمتفم يػلمفمػؿم ػ مممخ ػربمض لػلموفم

يغيبكمو موفمفهو ـممنففم"مائ مل يل "ميبطلؽمففمتبكػ،لممخزفػ،فم مخ يػ لممخهلئػطيب مةلػةم يػقممختوليػل.م
ػ مميرب ػ م ػػل ملامضػػلضممخ ي ػ لممخدػػوي ب ملكػػؿممخ ئػػ ،ؿممخفت،وػػعكمو موفمللعممخرػػلبم م ػػر،ضوـم ػ م

لؼموئ،ئ مخ ففممخ ف م"مائ مل يل "م .3م

مخ ػػر،لممخئػػ،لؽمخػػـميػػأ مفػػفمض ػلمغمبرػػـمولضمضلئػػطيفمفت ػ ضلاكم خكبوػػ،مخيئ ػ مض،ل ػػعكم مبفػػ،مييػػبم

تقبػ،عموبهئػػوـمل،خكيهيػػعممختػ ميػػتـمتو يلوػػ،منلضملػ م ػػربمختدػػل موػؽمخوػػـكم تػػـم خػؾمل،خفػ مل م م ل ػػ،بم
مائ ػ مل يل كم ةلػػلممخ ػ مبيفم مخت ػلير ،ممائ ػ مل يليعممخفت مدػػلعموتػػةمي فبػػ،م ػ مكمل،ا ػػ،ضعمتخػػةمم ةتفػػ،لم
ةلةمةلاموئ،طيلم و فو،ممئط لاكممخ ربممخفختػ،لكم ولضممخفيرػ،لم مخرػ لامتخػةمدػوي فمفيػلمثممنيػلملم
مخفوػػلـمةلػػةمو ميوػ ل مضػ ممخرػػ،خـممختهػليطمضيػػقكمخفػػ،مضػ م خػػؾمفخ،خهػػعمتئػػت يبم

ػػبممخػػلبممخػ م ةػػلم

تل مل يـم بئلقمض م لمم لضمق ،أ":مخبئلؾموةط م لممنلضم–مخؾموةطيتوػ،م خبئػلؾمتخػةممنلػل"كمكفػ،م
وفممخت لملموةطتوـمخي،ليفمفتب،ق يفم ئتر،لاممنلض"...مضإ مموبتـموضبيػتـممخ ػر بمتئػكب فممنلضكموفػ،م

ت ممخػػـمتليػػل ـمتئػػتل فمفبوػػ،مو ػ مك،مض ػ موةيػػبكـمفبػػ،خسمض ػ ميب ػ لكـ"4؛مو موفمتبكػػ،لممخدػػو،يبعمخوػػؽم
مخهلئػػطيبييفمض ػ مول ػػوـممخفوتلػػعمبػػ،لةمفػػفمفرت ػػلمضكػػل مقػػ ،ـمةلػػةممئػػ،سمليب ػ كميػػأفل ـمل،ئػػتر،لامملموػػـم
مخئليب .م
م

1مئهلمي ع:1مض لام 5-1م

2مفوبلمفدطهة:متئ مل يؿمففممخول لمم يلي خ ييعمتخةممخول لمم مبيعكمفيلعمفلملمق ،ي،متئ مل يليعكملمـممهللكمص 20م
3م)مةفلمفد،خوعم:مولضممخفير،لممض ممخت لملم...فتةم مخةمويف؟مكمفيلعمفلملكمص 87م

4م)متل ػ ػ ػ مل يـممخرل ػ ػ ػ :ممال ػ ػ ػػ،بممخدػ ػ ػػوي ب متيػ ػ ػػ،لممنلضممخهلئػ ػ ػػطيبيع؛مقػ ػ ػػ،ب فموف ػ ػ ػ ؾممخغػ ػ ػػ ،ليفمبف ي ػ ػ ػ،أكمفلكػ ػ ػػزمتيفػ ػ ػػةممخر ػ ػ ػ لاممخهلئػ ػ ػػطيب كملف ػ ػ ػػؽكم

ص3

9

دائرة العمل والتخطيط الفمسطيني

ثانواً :األرض يف الفكر الصهووني
كؿمم ئتي ومةلةممنلضمةبد مألموئ،ئي،أمضػ ممخهكػلم مخفف،لئػعممخدػوي بيعكمتخػةمي،بػبممخويػلام

مخيو ليعكمض لمي،ومض مفو ،لممخفالتفلممن ؿ":متفمفلكيعممنلضممخخ،دعمل،خفب،طؽممخت متفب مخب،مييػبم

وفمببتزةو،متللييي،مففمويل مودو،لو،كم ييبموفمبو ،ؿمب لوـملول ومتخةمخ،لجممخول لم"()5كمو موبقم بػ،م
يالئسم يالكلمةلةمةبدليعم لممخولكعكممخت موئئ مخلطللم ماخػ و؛موتػةمقلػؿمت ميػل ،مضػ مضلئػطيفكم
كفػػ،موكػػلم لتػػزؿمض ػ مف ك ملتػػق"موفممخولكػػعممخدػػوي بيعمفب ػ مب ػػأتو،مكولكػػعمئي،ئػػيعم
م ئتي ومةلةممخولممنقدةمففممنلضمكوتفيعماق،فعمل خعميو ليع"( .)6م

ػػر موف،فوػػ،م ػػلؼم

ت موبػػقملولموفمموت خػػقمخ ػ لضمئػػييلبممخفب ػػ،ضةممخه ليػػعمخلل خػػعممخفوتل ػعكم وبوػػـمئػػيل،لل فملبػػزعم
مخفلكيػعممخخ،دػػعمضػ ممخر ػػ ،مل ممخفخددػػعمخوػـكملرػػلممب ػػف،ـمودػػو،بممنفػ ؾمخوػـكم فػػفممػػـمتػػتـمةفليػػعم
تيليل ـمففموؽممخفلكيعكمتخةمي،ببمت ييةمض لمومتلؾممخل خعمةلةمميتي،زممخول لم مختخلصمفبوـكمفالكلمأم
لأبػػقم ملػػأسمت مموةت ػػلمودػػو،بمتلػػؾممخر ػػ ،مل ملػػأبوـميغ ػ بوـمو ميلير ػ بوـممن ػػي،وملأئػػر،لمته ػ ؽممفبوػػ،م

كميلمكمضوـمخفميلير مم ي ،أمفبو،مفتةمئيطل ممةليو .)7،م

ػزؿمقئػػـمو ػػ،خ مضلئػػطيفمتخػػةممخكم ػلاممخه ي ػلاكم مخ لػػعممخف،خكػػعمخ مل ػ كمضل،خبئػػلعم
وئػػبمتد ػ لم لتػ
ل
خله ػػلمومف ػػفممخه وػػيفممخفئ ػػتأيليفكممقت ػػلحمبػػزعممخفلكي ػػعمفػػبوـملدػ ػ لامي لي ػػعمل فمتر ػ يضكموف ػػ،ممخفػ ػ ؾم

مخ

ؿمض لمت قةممب ف،فوـمتخيوـكم ميو،فوـملليةموف كوـملأكملمففمقيفتو .،م

خ لمك،بػ مفئػأخت،ممنلضم مخويػلامفػفممخػلة ،ـممن خػةمخلبظليػعممنفبيػعممائػ مل يليعكم ليبوفػ،مة قػعم

طيػلام تل،لخيػع()8كم لفػ،موفممخوػلؼمتق،فػعمل خػعكمضكػ،فم ملػلمفػفموفميدػل ممخفئػت طب فممخ ػ،لف فمو لليػػعم
لػيفممن ػ،خ كم تطلػبم خػػؾمت ئػيةمق،ةػلامم ئػتي ومةلػػةممنلضكمضف ػلملمفػ،ميػتـميللػػقمفػفمفوػ،يليفميػػتـم

ت ئػ ػػيةمفئػ ػػ،وعممنلضكم ك ػ ػ خؾممخوػ ػػ،ؿمكلفػ ػػ،مزمل مويػ ػػ،زاممنلضكممبت ػ ػػل ممخلة،يػ ػػعممخدػ ػػوي بيعملػ ػػيفم
مختيفر ،ممخيو ليعممن ل ليعمةػفمو،خػعممخلخػ،وممختػ ميري ػو،ممخفئػت طب فمضػ مضلئػطيف؛مختل يػبممنخػليفم
م مل وـمل،خويلامتخيو .)9(،م

()5مب مؼممخزل :مم ئتلمتيييعممخدوي بيعمض ممئتير،بم ت طيفممخفو،يليفممخيو لمض مضلئطيفكمفيلعمد،فلمم قتد،ل كمعم82كم1990ـكمص51ك .52م
()6م يللممد،يغ:مي في ،م لتزؿكمفلكزممنلو،ثكمليل كم1968ـكمص19كم.20

()7ةد،ـ ملضر  :مبف م تط ل مم ئتيط،ف ممخدوي ب مفف ممخب،ويع مم قتد،ليع؛ مم ئترف،ل مم ئتيط،ب ممخدوي ب مض مضلئطيف م(1948-1882ـ) مج1كم

مخفبظفعممخرلليعمخلتلليعم مخم ،ضعم مخرل ـكمفرولممخلو ثم مخللمئ ،ممخرلليعكم1975ـ؛ص.185

( )8مئول ممخوبيل  :ممختأئيس ممخلليط،ب مخل طف ممخ ف ممخيو ل مضتلا م للل مدف يؿ م1925-1920ـك مط1ك مفالئئع ممخللمئ ،ممخهلئطيبيعك م مليل كم

2003ـكمص.261

()9مبيليب،ممخول :مة مفؿمتك يفمتئ مل يؿممخئي،ئيعم مخرئكليعم م قتد،ليعكمفلكزممنلو،ثكمليل كم1965ـكمصمص .53-52م
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تلب ػ ممخولكػػعممخدػػوي بيعملك،فػػؿمتي،لمتوػػ،مبظليػػعممخفلكيػػعممخ فيػػع؛ملوػػلؼمت ػػييةم ػلموممن مل ػ م

خدػػ،خ م(مخ ػػربممخيوػ ل )مكفيف ةػػعم مخت ليػػؿمفػػفمو فيػػعممخفلكيػػعممخخ،دػػعكم كػ متدػػل ممن مل ػ مفلكيػػعم
م،لتعمخليو لكموخو تقممخفبظفعم

ػفبتقم ػففمفلػ،لممفالئئػ،تو،كم تليفتػقمةلػةمولضممخ مقػة()10كم تطلػبم

خػػػؾممق،فػ ػػعممخرلي ػػلمفػ ػػفممخفالئئ ػػ ،ممخدػ ػػوي بيعممخف،خيػ ػػعم مختبظيفي ػػعمختيبيػ ػػلممنفػ ػ مؿم مخرب،دػ ػػلممخل ػ ػليعم
مخئي،ئيعمخد،خ ممخف ل عممخدػوي ب كمفبوػ،ممخفدػلؼممخيوػ ل مم ئػترف،ل 1898ـكم مخدػبل ؽممخ ػ ف م

مخيوػ ل م1901ـكم فػػفممػػـمدػػبل مؽمتأئػػيسمضلئػػطيفمةػػ،ـم1920ـ؛مختلػػلومفلولػػعممختبهيػ ممخرفلػ مخ ضكػػ،لم
مخف تلو ،ممخدوي بيعمةلةممنلضممخهلئطيبيع.م م

ثالثاً ادرتاتوجوة السوطرة على األرض قبل عام 0491م:
متئػػف مم ئػػتلمتيييعممخدػػوي بيعمض ػ ممخئػػيطلامةلػػةممنلضمل،خلب،فيكيػػعكم لفػػ،مت ػ ضلمفػػفمتللةػػ ،م
خ،لييعمختلةيـمم ئػتيط،فم يلػبممخفوػ،يليفممخدػو،يبعكمتخػةمي،بػبممخ ػ مبيفممخلليط،بيػعممخلمةفػعمخلف ػل عم
مخدػوي ب كم لضػػةممخدػػبل ؽم ػػر،للم"منلضمفلكػ ممخخػػ،صمو ممنلضمخػ م وبوػػ،مخػػفمتلػػ،عمتخػػةممنلػػل"()11كم

مئػتب،لمأمخفػ،ميػ،ومضػ مئػهلممخ يػيفموف":ممنلضم متلػػ،عملتػقم فمخػ ممنلضم وبػتـم للػ،وم بػز ومةبػػل كم
لؿمض مكؿمولضمفلككـمتيرل فمضك،ك،مخ لض"(.)12

فل متلؾمم ئتلمتيييعملأللةمفلموؿمطل و،ممخدبل ؽممخ ف ممخيو ل  :م
 -1استتتراتيجيد دونتتم ونتتا ودونتتم ونتتاتر خ ت ل الفتتترة متتن 8081-8091ممكمويػػثموكػػلمولمػػلم

ل ض ػػيفموفممخوك ف ػػعممخرمف،بي ػػعمخ ػػفمتف ػػب ممخفئ ػػت طبيفمتلملام متي ػػعمضػ ػ مضلئ ػػطيفكمت مت ممود ػػلو مموكملي ػػعكم
مفتلكػ ممفئػ،وعمكليػلامفػفمو مل ػيو،؛م اوػلمثمتغييػػلميػ ل مضػ ممختلكيلػعممخليفغلمضيػعم مخيغلمضيػعم ملػلمفػػفم

مختلكيػػزمةلػػةمفبط ت ػ مطلليػػ،م مخفبط ػػعممخيلليػػعممخيب ليػػعمفػػفمضلئػػطيف-ممخ ػػلسم مخخليػػؿم ل ػػلممخئػػلة-كم
تو يلوف،متخةمفب،طؽم م موكمليعمدوي بيع؛مك ميئف ملتمويل فَ،ميغلمضي،أ؛م منئل بممنفمؿمخ خؾممتل،عم

ئي،ئعمل بـم ب،م ل بـم ب،ؾ( .)13م

خ ػلم ػػلض ممخئي،ئػعممخدػػوي بيعمفػفم لمومئي،ئػػتو،ممختلليييػعمتخػػةممختئػلؿملػػلطوكم ةػلـمخهػ موبظػػ،لم

مخئػػلط ،ممخفوليػػعممخرمف،بيػػعمض ػ مضلئػػطيفمتزمومت مزيػػلمةفليػػ ،م ػلموممن مل ػ كم ك ػ خؾمةػػلـمتلكيز ػػ،مو ػ ؿم

( )10م Rashid Khalidi :Palestinian Identity, The Construction of Modern National Consciousness ,Columbia University,

 New York,1997,P.107.م

()11אופרה קובלסקי :בעבר ,פרקים בתולדות הקרן הקיימת לישראל ,תל אביב ,בר אילן ,6002 ,עמ كע 21م
()12مئهلممخ ييفمم دو،حممخخ،فسم مخر ل فكممخه مل م24كم25مكمصمص198كم .199م
()13נתן אגמון :מגילת האדמהكمהקרן הקיימת לישראלكمירושליםك 1951ע .53
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فبط ػػعمفوػػللامقػػلمتػػالل مامػػ،لاممن ػػ،خ م ػػلممخفئػػت طبيفممخدػػو،يبعممخ ػ يفمتػػـمت ػ طبيوـمض ػ ممخفئػػت طب ،م
مخفتل،ةلا .م

ممممموض

م لمم ئتلمتيييعمةفم لمومفئػ،وعم16.000موخػؼمل بػـمخيدػل مفيفػ عمفػ،ميفتلكوػ،م

مخد ػػو،يبعموضػ ػلملم فالئئ ػػ ،مف ػػ،مي ػػ،لبمف ػػفمبوػ ػ م420.600موخ ػػؼمل ب ػػـكم لل ػػغمة ػػللممخفئ ػػت طب ،مئ ػػلةم

موللريفمفئت طبعمليفمفب،طؽممخيليؿم فلجملفمة،فلم مخئوؿممخئ،ول ( .)14م
 -2استراتيجيد مناحيم أوسشكين :

مخبظػلاممخت ئػػريعممخدػػوي بيعمظوػػل ملدػ لامو

ػ مضػ ممخفػ كلاممختػ مقػػلفتو،ممخفبظفػػعممخدػػوي بيعم

خفالتفلممخدل كمة،ـم1919ـكمولل مضيو،مترليه،أمخلولممنلبةمافتلملمضلئطيفمكم لف يلقم فل م"مولضم
تئ مل يؿ"مضلئطيفكممنللفكم يب بمخلب،فكم يب بم لبمئ لي،مكم تهد متدليو ،ممخ ،لاممخدو،يبعمةفم

منطف،عمم ئترف،ليعكم ل لعممخولكعممخدوي بيعمل،خئيطلامةلةمول ٍ
مضميليلاكمت ةم ففمول لمفػ،متئػفيقم
لألضمم يلمل .م
ظوػ ػػل ض ػ ػ مئػ ػػب م ممخر ػ ػليبي ،ممئػ ػػتلمتيييعمفبػ ػػ،ويـ و ئ ػ ػػكيفكممخ  ،فػ ػػعمةلػ ػػةم"ئي،ئػ ػػعمق فيػ ػػعم

منلض"كملكػ ػػزمخ خوػ ػػ،مةفليػ ػػ ،مئػ ػػلبمو مل ػ ػ ممخ ػ ػػللممخزلمةيػ ػػعكمةلػ ػػةموئػ ػػ،بممخئي،ئػ ػػ ،مم يتف،ةيػ ػػعم
م قتدػػ،ليعممخر،فػػعممخفتفملػػعمضػ م ػلمومو مل ػ ملمخػػؿممخفػػلف؛مختبهي ػ مخطتػػقملضػػةم ػػر،ل"متوليػػلممخئػػو ؿ"كم
مخت ممئتفل موتةمفبتدؼممخم ميبي ،؛مبظ مألمخخدػ لعمتللػعممخئػو ؿم دػ ويتو،مخلز ملةػعكم ل،ختػ،خ موقػؿم

تكلهعمف،خيعمضػ ممئػتيط،بو)15(،كم لوئػبممئػتلمتيييعمو ئ ػكيفمضػإفممنلضمو ػـمفػفممخفئػت طبعكم منلضم
ئ ػ ؼمت ػػيةمخ ػ مخػػـميػػتـممخئػػيطلامةليوػػ،كمضك،ب ػ ممخبتييػػعمم ئػػتي ومةلػػةمفئػػ،و ،م ،ئػػرعمفػػفمو مل ػ م

مخئو ؿممخخفئعمض م ف،ؿمضلئطيفمويثمفب،لةممنبو،ل .م
 -3استراتيجيد وجوم أمني استيطاني:

وػػلم متغي ػ مل مي ليػػعمضػ مفهػػ ،يـمم ئػػتيط،فملرػػلممػ لامةػػ،ـ1936ـكمللػ ل ممةتلػػ ،مل ممئػػتيط،بيعم

فغ،يلاكمضتو خ مفرو،متخةم لقممئتلمتيييعمق ،فعملولم متو،كمض لمك،فمففممخبت ،ممختػ متلتلػ مةلػةممخكئػ،لم

م قتدػػ،ل م م ػلمبمةػػ،ـم1936ـ؛مت لػػصمب ػػ،طملوسممخف ػ،ؿممخخػػ،ص()16كمموفمط،خل ػ ممخفبظفػػعمل

ػػةم

فئػػت طبعمةل ػػةمك ػػؿمقطر ػػعمولضمت ػػـم ػ ػ مل و،كم ة ػػلـممختفلك ػػزمضػ ػ مفبط ػػعمد ػػغيلامفو ػػل لامخلئ ػػـمو ػػل للم

مخفئػػت لليعر ئػػفي متلػػؾمم ئػػتلمتيييعمل ػػرفليع"م ي ػ ـموفب ػ ممئػػتيط،ب "م()17كمو موفممخت يػػقملػػلوميتفو ػ لم
()14تف،لم ي،بئك :متط لممخلوئف،خيعمض مضلئطيفكمتليفع:موب،متل مل يـكمط2كملم لاممخم ،ضعكممخب،دلاكم1987ـكمص .155م
()15נתן אגמון:שָ םكمע 76

( )16مدلل ميليس:مخدوي بي ف م مخم لا ممخرلليع ممخكللل مض مضلئطيفك م1939-1936ـك متولي ،م ته،ة

ص .68م

ك م ال ف مضلئطيبيعك م1985ـك مع150ك م151كم

()17ي ئيؼمبوف،ب :مف ك مل مئفئ،لمولمضمدوي ب كمطم1كمتليفع:متخي،سم ض،ب كململممخود،لكملف ؽمكم2010ـكمص .36م
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ةل ػػةمتق،ف ػػعمل خ ػػعمتتفت ػػةمللر ػػلموفبػ ػ مخلل خ ػػعممخفئ ػػت لليعكمضك ػػ،فممختلكي ػػزمةل ػػةمف ػػلفمويه ػػ،م مخ ػػلسم ةل ػػةم
مخفلتهر ،ممخيلليعم دولموممخب بكمختأفيفممن مل

ممخت ملوي،زتقم ت ضيلممنففم مخولمئعمخو .،م

ودػ ػػلو ممختيفرػ ػػ ،مم ئػ ػػتيط،بيعمت ػ ػػكؿم ي،كػ ػػؿمخلل خػ ػػعكمت ػ ػػلقممخ ػ ػ عممخفودػ ػػبعملفػ ػػ،مةػ ػػلؼم
لفئت طب ،مئ لم لػلجمو فػ،مضفيػلمؿكم تلكػزمو للوػ،مضػ ممخفبػ،طؽممخ ػلقيعمم مخ ػف،خيع؛مو مةلػةممخوػل لم
مخئػ ػ ليعم مخللب،بي ػػعم منللبي ػػعكم د ػػل مل ػػيفم مل مليئ ػػ،فم ػ ػ لممنللفكم ملتلطػ ػ ملف ػػلجمل ػػفمة ػػ،فلمةل ػػلم

فئػػت طب ،م ػػطعم ةػػيفموػػ،ل لم فلو،ليػػ،كم لغ ػ لممنللفكمو موبػػقمتػػـم دػػؿمفئػػت طب ،مفبط ػػعممخو خػػعم
طلليعملغ لمليئ،فمملفلجملفمة،فلملئوؿمويه .18،م

ةػػل متلػػؾمم ئػػتلمتيييعملفم،لػػعمموػػت ؿمخلفػػلفم مخ ػػللكمخف ميوػػعممخوظػػلممخ ػ مضل ػػتقممخوك فػػعم
مخلليط،بي ػػعمةل ػػة%95مف ػػفمو مل ػ ػ مضلئ ػػطيفملف ي ػػبمق ػػ،ب فمة ػػ،ـ1940ـكمخيد ػػل مم ةتل ػػ،لممخئي،ئػ ػ م
مخفتدػػللمخيفيػػةمم ةتلػػ ،مل ممخدػػوي بيعكم خ ػ خؾمطػػلحمول مل ػػ،ـمي ملب ػ

مضكلتػػقممخ  ،لػػع"مئي،ئػػعممن مل ػ م

مخفبط ي ػ عم مخ ،للػػعمخلتطليػػؽ"كممخت ػ مفػػفمخ خوػػ،متػػـمتػػأفيفممخلبيػػعممنئ،ئػػيعماق،فػػعمل خػػعميت ػ ضلمخوػػ،ممنفػػفم
م ئػػتلمتيي م مخلرػػلممخيغ ملضػ كم وض ػ متلػػؾممخئي،ئػػعممخئػػيطلامةلػػةمفئػػ،وعم1.491.699مل بفػ،أمو مفػػ،م

ير ػػ،لؿم%5.6مف ػػفمفئ ػػ،وعمضلئ ػػطيفملف ػػ،مير ػػ،لؿم%20مف ػػفمفيفػ ػ عمفئ ػػ،وعممن مل ػ ػ ممخزلمةي ػػعم()19كم
ممئتط،ة متق،فعموكملمففم350مفئت طبع .م

يفكفممخ ؿم:متفمم ئػتلمتيييعممائػ مل يليعمممةتفػل مةلػةمفيف ةػعمفػفممخفلتكػ مز مفبوػ،ممخر مفػؿم

مخفتغي ػ ػ مل ممخليف لمضيػ ػػعم مخيي ئي،ئػ ػػيعكمضوتػ ػػةمقيػ ػػ،ـمتئ ػ ػ مل يؿمل ػ ػ ممخهلئػ ػػطيبي فميفمل ػ ػ فممن لليػ ػػعمض ػ ػ م
ضلئطيف.م ففم ب،مخـمتتلللممخرد،ل ،ممخدوي بيعمض ممئتخلمـمئي،ئعممختوييلممخ ئل مخلتخلصمففموكللم
ةللمففكفمففممخهلئطيبييفمفلام موػلا؛مختفويػلممخطليػؽموفػ،ـممخيوػ لممخفوػ،يليفمفػفمل ئػي،كم ػلؽمو ل لػ،م

خ ئت لملمفوؿممخهلئطيبييفكم ض ؽمو مل يوـممخفد،للا.م

رابعا :ادرتاتوجوة األرض بعد عام 8491م :
مةتفػػل مل خػػعمتئ ػ مل يؿمضػ م ي ل ػػ،مةلػػةمفيف ةػػعمفػػفممخ ػ مل مل ممخل خيػػع؛مضك،بػ ملفم،لػػعمفلتك ػ مز م
خلبظليعممنفبيعممائ مل يليعكمم مففمو ـمتلؾمممخ مل مل مقلملممخت ئيـملقـ181ممخد،للمةفممخيفريػعممخر،فػعم
خ فـممخفتولامض م29مب ضفللمة،ـم1947ـكممخ ،

ملت ئيـمضلئطيفمخل ختيفميو ليعم ةلليعم مق،فعم ولام

مقتد،ليعمليبوف،كم تل يؿمفبط عممخ لسكم فب ممخ لملممخدو،يبعم%56مففمفئ،وعمضلئطيفم( .)20م

18م بلممخلليل :مللملة لمبزعممخفلكيعكمط1كململممخكلفؿكمةف،فكم1987ـ.مص .21م

( 9.197.000)19مل بـ موئب مت ليل ممخ ك،خع ممخيو ليع مب أ م مخبظ،ـ مم قتد،ل مض مضلئطيفك مي،فرع مليل

1939ـكمص .54م

ممنفليكيعك مفب مل مكليع ممخرل ـ م م لمبكم

()20ب مؼممخزل :مم ئتلمتيييعممخدوي بيعمض ممئتير،بم ت طيفممخفو،يليفممخيو لمض مضلئطيفكمفيلعمد،فلمم قتد،ل كمعم82كم1990ـكمص ..53م
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لض

مل خعمم وت ؿمتبهي ممخرليلمففممخ مل مل مممخت م فل مم بئػو،بممائػ مل يل مفػفممن مل ػ م

مخهلئطيبيعم فبو،مقلملم242مخر،ـم1967ـكممخلمة م بئو،بمتئ مل يؿمففممخفب،طؽممخرلليػعممختػ مموتلتوػ،كم
ف ،لػؿموفميبوػ ممخرػػلبمك،ضػعمم لةػ،وم م و،خػػعممخوػلبمفروػػ،كمف ،لػؿمم ةتػلمؼملئػػي،لتو،م وػلاممن مل ػ م

مخت مموتلتو،كم و وػ،مضػ ممخرػيشملئػ ـم ػففموػل لممفبػعم فرتػلؼملوػ21،كم فػفمو ػـمم ئػتلمتييي ،ممختػ م
طلو

لرلمتق،فعممخل خع :م
أ -استراتيجيد األرض والحرب.

لولمكمي ػػلمف ػػفموة ػػ،وممخفالئئ ػػعممخرئ ػػكليعم"مائػ ػ مل يليع"موفممخت ي ػػقمبوػ ػ ممخئػ ػ ـمفي ػػللمفلول ػػعم

مبت ،خيعميلت طممخرلبمضيو،موبه،ئوـمخير ،ل مممخ ت،ؿكم مئتبلمفهو ـممنففممائػ مل يل م بػ،متخػةموفممخئػ ـمفػفم
خ ػ ؿممخوػػلبميػػتـم ضػػؽمبف ػ ييفممن ؿ:مفهو ػ ـمك ز ضػػشممنخفػػ،ب كممخ ػ مو ػػ،لملػػأفم"ممخوػػلبممئػػتف مل مألمم

خلئي،ئػػعم خكػػفمل ئػػ ،ؿموخػػلل"م ل ػ خؾميوػػؽمخلل خػػعموفمتئػػتخلـمق توػػ،م قتفػػ،مت ػػ،ومختو يػػؽمفدػػ،خ موي يػػعم
ةػ امةلػػةمفهو فوػػ،مخلػػلض،عمةػػفممخ يػ لممخػ مت كمو موفممخوػػلبمت ػػةم بػػ،مخلفػػعمخلئي،ئػػعكمخخلػػؽمظػػل ؼم
فليوػػعم ئػػتفلملممخفئػػ،لممخئي،ئػ ممخ ػ ميلػػلومفػػةممبتوػػ،وممخوػػلبكموفػػ،ممخبفػ جممخمػػ،ب مكمضيرػػلؼملػػ،خفهو ـم
ماولػػ،ط مخلوػػلب؛مو ممول ػػ،طمب ميػػ،ممخرػػل مم مئػػترلملتقمخ ػػفمو ػػلب؛م يػػتـم خ ػػؾمةل ػػلممئػػل ليف:ممخوي ػ ـم
م ئتل،ق كم تلفيلمق م ممخرل مقلؿملخ خو،مو مفرلكػعكم وئػـممخفرلكػعمقلػؿملػلو ،متخػةممقدػةموػلمففكػفم
موت ؿمو مل يق .22م

لب،ومةلةمتلؾممخفه ،يـمضإفمول بمتئ مل يؿموتةمة،ـم1991مك،ب موئبممخبفػ جممن ؿمخػ ضم

مخولب؛م ئتي بممخئ ـم مختئ يعمئ مومك،بػ ممخوػلبملفلػ،للامفبوػ،مو موبوػ،مضل ػ مةليوػ،كموفػ،ممخفهوػ ـم
مخم،ب مضيفتلمفب مة،ـم1991م وتةمم ف .م
ةلػةم خػؾمخػـمتتغيػلملاليػعمتئػ مل يؿمخػ لضم ت ئػيةممخوػل لكملػؿم مدػل مفئػ،ةيو،مخلئػيطلامةلػػةم
ل يعمو مل

مضلئطيفم مخل ؿممخفيػ ،لامضخ ،ػ موػلبمةػ،ـم1956ـكمكممخفهوػ ـم بػ،متلػلؿمب ةػ،مفػ،ملويػثم

و ،خػ متئ ػ مل يؿمب ػػؿممخوػػلبملد ػ لامكليػػعم لضممخرػػل ملأئػػلعم ق ػ مففكػػفممةتفػػ،لمةلػػةمئ ػ حممخطي ػلمفم
مخ ػ م ممخفللةػػعكمفػػفمويػػؿمم ػػ،ةعممخ ػ ةلملػػيفمو ئػػ،طممخف ػ مطبيف؛مففػػ،ميػػلضروـمتخػػةممخلويػػؿ23كم توليػػلم

مخيلوػػعممخلمخليػػعمل ػكؿمفل ،ػػلم تدػػليرو،كمضأمبػػ،وممخوػػلبمو قر ػ متئ ػ مل يؿملرػػضممخفي ػ،زلمكفيػػزلامكهػػلم
ق،ئـممفيزلامخ،بي بس1956ـكم يل  .،م

21مخ،خلمة،يل:مم ئتيط،فمض مظؿمةفليعممختئ يعكمفيلعممخللمئ ،ممخهلئطيبيعكمعم9كم1992ـكمص .277م
22م ووفػ ػ ػػلمة ػ ػ ػ ملممخهػ ػ ػػ،ة ل :ممختو ػ ػ ػ

من ئطكم2011ـكمص 96م

مم قليفيػ ػ ػػعمممخرلليػ ػ ػػعمم ومل ػ ػ ػػ،مةلػ ػ ػػةمبظليػ ػ ػػعممنفػ ػ ػػفممائ ػ ػ ػ مل يل ممض ػ ػ ػ ممخهت ػ ػ ػلام2012-2006ـمكمي،فرػ ػ ػػعممخ ػ ػ ػػلؽم

23مفوفلمةللممخلوفف:ممتي ، ،ميليلامختوليثمبظليعممنففممائ مل يليعكمفيلعم ال فمضلئطيبيعكمع200كم1989كمص75
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ق ػػلممةتل ػػل متئػ ػ مل يؿمخطػ ػ امةل ػػلممخب،د ػػلملإلخ ػػ،ؿممخي ػػيشمتخ ػػةمئ ػػيب،وم فط،خل ػػعممنف ػػـممخفتو ػػلامم

ػػل لاممخػ ػ ومئ ػػيب،وكم م ػ ػ ؽمف ػػيؽممختيػ ػلمفموف ػػ،ـممخف و ػػعممائػ ػ مل يليعمتولي ػػلمأمو ي يػ ػ،أمنف ػػفمتئػ ػ مل يؿم

يئػت يبممخػللمةليػقمئػلير،مك بػػقميفمػؿممةػ فموػلبمةليوػ،كمخػ ؿموػلبمةػ،ـم1967كممختػ م قرػ متوػ م
ر،لمتئ مل يؿممخولب"ممخ ق ،يػع"كم وػللمتييػ،ؿممخػ فمو ػلمؼممخوػلبمضػ "مت مزخػعممختوليػلمةػفمئػك،فمتئػ مل يؿم
ةلػػةممفتػػلملموػػل ل ،كم ضػػت مف ػػ ،ؽممختيػػلمفكم ت ػػلفيلممخيػػيشممخفدػػل كم م مممقت ػػ ممخ ػػل لامتػػلفيلم
مخيي ػػيفممنللبػ ػ م مخئػ ػ ل كم مو ػػت ؿمولمضميلي ػػلامل فمتولي ػػلمف ق ػػةم ػ ػ لممن مل ػ ػ م"24كم مئ ػػتكفل م

تئػ مل يؿممخفئػػ،وعممخفتل يػػعمفػػفمضلئػػطيفممخت،ليخيػػعممخل،خغػػعم22مل،خف ،ػػعكمةلػػةممةتلػػ،لموبوػػ،متدػػوي مفػػ،مبػػت م
ففموخط،ومض مفئ،لم لبعمةػ،ـم1949ـكملػ،خل ـمفػفموبوػ،مقلدػ مفئػ،وعم200مكيلػ مفػفمفئػ،وعمقطػ،عم
ػزاكموئػػبممخفئػػفةممائ ػ مل يل كم ػػفؿممخوػػلؼممخئػػيطلامةلػػةممخ ػػهعممخغلليػػعم مخ ػػلسممخ ػلقيعم قطػػ،عم

زا25كمتخةمي،ببمئيطلتو،مةلةمويزمومففمئيب،وم

لعممخي فممخئ ليع .م

لرلممخولبمض لممخرلبممخخي،لممخرئكل مخئب م مط يلػعموئػبم دػؼممخػ فكم خكػفممخوػلبمو ػ م
م معمو لمؼمائ مل يؿمضلضر مفرب ي ،ممخييشممائ مل يل ملأبقممخييشممخػ م مي وػلكم مئػتط،ة مت ئػيةم
ةف و،ممخيغلمض مم ئتلمتيي من ؿمفلاكم لفل ممخيي شممخرلليعكم وخ

مخط طم قؼممط ؽممخبػ،لملرػلمم

ةفمفلمكزممخل خعممخوي يعكم فبوو،مفتئر،مففممخ ق مخ ب ملممخفلكػلم ػلمو م يػ ـمفوتفػؿكم مفتدػ،صم

و م للعمفوتفلعم

26

ةلض ػ ػ ممئػ ػػتلمتيييعممخئػ ػػب م م1973-1967ـمل،ئػ ػػتلميتييعممخبدػ ػػلم مخفو،ضظػ ػػعمةليػ ػػقمل،خت ئػ ػػةم
م ئ ػػتيط،فكمةفلػ ػ مف ػػفمخ خو ػػ،مل خ ػػعمم و ػػت ؿمةل ػػةمتمليػ ػ ممن ػػلمؼممخفو ػػعمضػ ػ ممخو ػػل بممخئ ػػ،ل عم
مئ ػػتمف،لممخبد ػػلملإل،و ػػعممن مل ػ ػ ممخفوتل ػػعم لمومو ػػل لمة ػػ،ـم1967ـمخ ئ ػػتيط،فم مب ػػ،وممخفئ ػػت طب ،م

فبتوكعمل خؾممخ ،ب فممخل خ كم ففممـممبتزمعممخئ ـممخفالق مو مم ئتئ ـمخل ل طممائ مل يليعمةلػةمق،ةػلام

ف مزيفممخ لممخ مل بعكمم وللملفمي لي فمم ئتلمتيييعممنفبيعممائ مل يليعمخ ؿم لممخفلولعملف،ميل  27:م
ممئتفلملممخويلا .م
م
-1منففممخو ي مائ مل يؿميرب
-2تئ يعممن مل

ممخفوتلعمض م ف،ؿم يب بمضلئطيفكم مئك،بو،م تبفيتو.،

-3م ف،فمئيطلامتئ مل يؿمةلةممخللم مخلولم مخي .

 -4ي لمق م ملض،ةيعمتر ضملب ةيتو،م ي لتو،مةفممخ لعممخرلليع.م

24مخليؿممختهكي :مفئت لؿممخفئت طب ،كمفلكزمختخطيطممخهلئطيب كمفبتللم زاكم2010ـكمص 39م
25م https://www.nad.ps/م

26مي ب مفبد ل:مفليةمئ،لؽكمص85

27مي،ئيفمئ يل:مفالمفلاممخغلبمةلةممخرلبكممخفلكزممخرلل مخ لو،ثكمليل كم1992كمص301
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ملتلطػ ػ مفو ػػللم مل ػػفمي ليػ ػ فملف ػػكلعممخليفغلمضي ػػعممائػ ػ مل يليعممختػ ػ م مزخػ ػ متر ػػ،ب مفبو ػػ،مل خػ ػعم

م وػػت ؿملتهػ ؽممخربدػػلممخهلئػػطيب مةلػػةممخربدػػلممخيوػ ل م ػ مفػػ،مةلػػلمةبػػقملػػفمي ليػ ف"متببػػ،مب ميػػقم
ف ػػكلعمةئػػكليعمضليػػلامفػػفمب ةوػػ،كمبوػػفمقلػػعم وةػػلمالب،مكمػػلكمئػػبظؿموقليػػعم ػػـموكمليػػعكم مي يػػلمموتفػػ،ؿم
ف

ة ملأبب،مبتئ ،لمفةممخرلبمض مي ـمففممني،ـكم مخرللكمي كؿمةبدلمم ،ف،أمضػ ممخيػيشكمضػ مو لػبم

منويػػ،فمةبد ػ مألمو،ئػػف،أ"28كمخ ػ خؾمك،ب ػ ممخوي ػلاممخيو ليػػعم ئػػيلعمل خػػعمم وػػت ؿمخ ػػف،فممخئػػيطلامةلػػةم
مخته ؽممخليفغلمض ممخهلئطيب مم مةلةممنقػؿممخفئػ ،مامفرػقملرػلممفمكػ،فمةػللممخيوػ لمفػةممةػ فمقيػ،ـمل خػعم

تئػ مل يؿم ميتيػػ ،زموكمػػلمفػػفم650موخػػؼميوػ ل مللػػغمةػػلل ـممخيػ ـمفػػ،مي ػػ،لبمفػػفمئػػتعمفليػ فميوػ ل كمتػػـم
ت طيبوـمةلةمط مؿممخول لممخرلليعممخهلئطيبيعمض ممخئوؿممخئ،ول كم توليلمأمض مفبط تػ مويهػ،م تػؿموليػبم
ت ،ضعمخل لسكمخدلمو م ي ـمففممخل ؿممخرلليػعممخفيػ ،لاكمو ممبوػ،مخػـمترػلملو،يػعمخب ػؿممخفرلكػعمنلضم

مخرل  .29.م

ودػػلو ممئػػتلمتيييعممئ ػ مل يؿم م مفلػػلومل يئ ػ م ػ م"مخوػػل لممخ ،للػػعمخلػػلض،ع"ممخ ػ مي ػلتلطملإفك،بيػػعم
متل،عمتئتلمتيييعمللةيع/ملض،ةيعمفرت،لامخوئـممخولبكملولمولبةمفػفمفلػ،لمممخويػ ـكمم وملتػ موػلبمةػ،ـم
1973ـكم ػػرؼمتلػػؾممخلاليػػعملهرػػؿممخويػ ـممخفدػػل ممخفهػػ،يلمةلػػةممخوػػل لممخت ػ مك،بػ مترتلل ػػ،متئ ػ مل يؿم
وػػل لمأموفبػػعكم وملػ م خػػؾمض ػػؿمم ئػػتلمتيييعممائػ مل يليعممخ  ،فػػعمةلػػةممخوػػل لمم فبػػعكم ةػػلـميػػل لممخرفػػؽم
م ئػػتلمتيي ملػػ،وت ؿمولمضمةلليػػعميليػػلا30مكفػػ،ممفممخت ػػلـممختكب خ ػ ي ممخرئػػكل ممخفت ػػلـممخ ػ مودػػل م
ةلي ػػقمل خ ػػعمم و ػػت ؿكمخ ػػـميد ػػفلكمطػ ػ ي موف ػػ،ـمو ػػلبم ػػ،فلعم؛ملئ ػػلبمفول لي ػػعمف ملل ػػ،مم قتد ػػ،ليعكم
مةتف،ل ػػ،مةلػػةمق ػ م مم وتيػػ،طمكمتخػػةمي،بػػبممخػػلةـممخخػػ،لي ؛مففػػ،ملضػػةمتئ ػ مل يؿم ةتفػػ،لمم ئػػتلمتيييعم
مخئ،ل عممخ  ،فعمةلػةمفلػلوممخويػ ـملػلي مةػفممخوػلبممخلض،ةيػعكم مخفلػ،للامل،خ ػللعمم ئػتل،قيعمضػ مو مل خػعم

ففمل ؿممخر،خـممخرلل كملإةتل،لمو مف كلعمتخصممخر،خـممخرلل متالملمةليو،متل  ،ي،أميئت يبم للعململةػعم
خلفو،ضظعمةلةممففمتئ مل يؿكمضك،فمم يتي،حممائ مل يل مخللب،فمة،ـم1982ـ31م .م
خ لمك،فمكؿم خؾملغلضم

ةمول لموفبعمففم يوعمبظلمتئ مل يؿمت ففمخو،ممخئيطلامةلةموكللم

ل رػػعمفػػفممن مل ػ ممخرلليػػعكمل،ا ػػ،ضعمخ ػػف،فممخػػتوكـمض ػ مو موػػلبمقػػلمتهػػلضمةليوػػ،مففػػ،مي ػػكؿمخوػػ،م
فئ،وعمففممخلض،عم مخرفؽمم ئتلمتيي ملت ئيةمول ل ،م.

28مول يؿمخهيت:،ممخبظليعممخرئكليعممائ مل يليعكململممخيليؿمكمةف،فكم1990كمصم39م.

29مميف ػ ػػفمي ئ ػ ػػؼ:ممقػ ػ ػلموامضػ ػ ػ مبظلي ػ ػػعممنفػ ػ ػ فممائػ ػ ػ مل يليففمم بئ ػ ػػو،بموو ػ ػػ،ل ممخي،ب ػ ػػبمف ػ ػػفممن مل ػ ػ ػ ممخهلئ ػ ػػطيبيعمتخ ػ ػػةمو ػ ػػلبمخلب ػ ػػ،فممخم،بي ػ ػػعكمفيل ػ ػػعم

مخرل ـمم بئ،بيعم م يتف،ةيعكمعم1كم2010ـكمص 10م
30مفوفلمةللممخلوفف:فليةمئ،لؽكممص78

31مhttps://www.aljazeera.netمكمفوفلمةللممخلوفف:ممفليةمئ،لؽكمص 79م
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وئ طممبل عممبته ،عمة،ـم1987ـمم ئػتلمتيييعممائػ مل يليعممنفبيػعممخ  ،فػعممةلػةممخوػلبممخػ،لجم

و ػػل ل ،م ةل ػػةمولضمة ػػل ،مةل ػػلمت يي ػػقم ػ ػلل ،مي ي ػػعممئ ػػتل،قيعكم خل ػػؽم خ ػػؾممئ ػػتلمتيييعميلي ػػلامضػ ػ م
مخدلمعكملريلممةفممخولبممخبظ،فيعممخفرت،لامائ مل يؿكم ففممـمتط ل ممخبظلاممنفبيعممائ مل يليعمخ لضم
خ ػ ؿممخر ػػلمئػػب م مم خي ػلامةلػػلممنخ ػ ملبظليػػعمتػػلفيلممخ ػ اممخفر،ليػػعملػػل أمفػػفمموػػت ؿمفئػػ،و ،مفػػفم
من مل ػ ؛مو موبػػقمتػػـمم ئتر ،ػػعمةػػفمفلػػلوم"مب ػػؿممخوػػلبمتخػػةمولضممخرػػل "ملفػػ،ميئػػفةم"موفػػفممخػػلض،عم

مخ مت "م؛مةللمتكميػؼممخػللعم مخ ػلبممخيػ مل فممخو،يػعمتخػةمتوليػؾمق متوػ،مةلػةممنلضممتيػ،لممخرػل كم
توط ػػيـمو مق ػ ػ اممقتدػ ػػ،ليعم ةئػ ػػكليعمفر،ليػ ػػعمخل خػ ػػعمتئ ػ ػ مل يؿمكمتخػ ػػةمي،بػ ػػبمم ةتفػ ػػ،لمةلػ ػػةممختو،خهػ ػػ ،م

م ئتلمتيييعممخل خيع؛مخإلل ،ومةلةمته ؽمتئ مل يؿممخرئكل 32؛مخي كؿم خؾمبط،ق،أمخرفؿمتئ مل يؿمتو مفظلعم

وف،يػػعممخئػ ـمفػػةممخرػػلبملػػ،خ اممخرئػػكليعكم مئػػتفلملمو،خػػعممخوػػلبممخخ،طهػػعكمخوئػػـمو متطػ لميػػالملمةلػػةم

وففمتئ مل يؿكم

مف،مل ،مفلف ئ،مم ف.

ب-العمق االستراتيجي :

مئػػتبل ممخبظليػػعممنفبيػػعممائ ػ مل يليعمتخػػةمضك ػلاممخرفػػؽممخيغ ملض ػ كممخفلتكػػزمةلػػةمم وتهػػ،ظملػػأكللم

فئػػ،وعمففكبػػعمفػػفممن مل ػ ممخفويطػػعكمض ػػلمة،ب ػ متئ ػ مل يؿملرػػلمقي،فوػػ،مفػػفم ػػيؽممخرفػػؽمم ئػػتلمتيي ؛م
لئلبمة مفؿميغلمضيعمت موفممخفئ،وعممخه،دلعمليفممخئ،وؿممخت متوتلقمتئػ مل يؿم فػليبت مطػ خكلـم قل يليػعم
ةلةمئليؿممخفم،ؿكم ميترللمل رعموفي،ؿكم
ض ػ ممخئػػب م ممخت ػ متل ػ متب ػػ ،و.،مويػػثملضػػةممخ

ممف،ملضةمتئ مل يؿمتخةمتلبػ ممئػتلمتيييعمت ئػريعم مةل مبيػعم
ػػةممخيغ ملض ػ ملػػ،خفخططيفممخرئػػكلييفممخت دػػؿمتخػػةموفم

تئػ مل يؿم متئػتطيةمخػ ضموػلبمةلػةمو مل ػيو،كم خكػفميفكػفمب ػؿممخوػلبمتخػةممن مل ػ ممخرلليػعكمضك،بػ م
ػػةمماقليفػ ػ مخلدػ ػلمعممخرللػ ػ ممائػ ػ مل يل م

و ػػلبم1956ـكم ف ػػفمم ػػـم لي ػػل مو ػػلبمة ػػ،ـم1967مف ػػفممخ
لطلي ػػعمي ليػػعمنفمتئ ػ مل يؿمخػػـمتئػػتطةمض ػػطمتوطػػيـممخ ػػل مل ممخرئػػكليعمخكػػؿمفػػفمئ ػ لي،م فدػػلم منللفكم
خكبو،مو ،ض مفئ،و ،مكليلام قر متو ممخئيطلاممائ مل يليعممخفل ،لا.م م

مئػػتبل ممخلاليػػعممائ ػ مل يليعمض ػ مول لوػػ،مةلػػةموفمتئ ػ مل يؿمل خػػعمدػػغيلام ئػػطمةػػ،خـمةلل ػ مكليػػلم

يوػػلؼمتخػػةمتػػلفيل ،ممبط ق ػ،أمفػػفم

ػػرو،م"ممخيي ػ مئي،ئ ػ "ملأبوػػ،مل خػػعمفط قػػعمفػػفمل ؿمتػػلضضم ي ل ػػ،م
33

لئػػلبمم تدػػ،لو،منلضمضلئػػطيفم ت ػليلمو ،خوػػ،كم خػ خؾمضوػ مت ػػرلملم فػػ،مل،ختوليػػلم مخخطػػلممخفئػػتفل كم
خلتدػػل مخ ػ خؾمتوػػ ،ؿممفػػت ؾممخ ػ اممخرئػػكليعمخوف،يػػعمبهئػػو،م للعموةػػلم و،كم ل،ختػػ،خ مضػػإفمق ػػيعممنفػػفم
ل،خبئلعمخو،مخيئ مفئأخعمض لمفمئي،لاملؿمتبو،متوليلمخلل ،وم"ففممخب،ويعممخهيزي ،يع"م.

32مةفلمة ،ل:ممخفه ،يـم م تف،ف ،ممنفبيعمةبلممائ مل يلييفم مخهلئطيبييفكمفلكزممختخطيطكمفبتللم زاكم2010ـكمص 49م
33مي ب مفبد ل:مفليةمئ،لؽكم 255م
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ػػ،فمدػػغلم

ض ػ ممخ ق ػ ممخوػػ،خ مةلض ػ مل خػػعمم وػػت ؿمب ػ ةيفمفػػفممنةفػػ،ؽمم ئػػتلمتيييعكمير

فئػػ،وتو:،مو خوفػػ،ميتفمػػؿمض ػ ممخرفػػؽمم فيلك ػ كمك بوػػ،متفمػػؿممخفف ػ ؿممخ ولئ ػ مخ ػلوسمفػػ،ؿمم،ل ػ مةلػػةمفػػلملم
ة لمففم ي ل ،كم م،بيوف،ميتفلكزمضػ ممخرفػؽممخبػ

ممخلػ مفمي ػف،فمخوػ،مت ئػيةمفئػ،وتو،م تلئػي موفبوػ،م

لػ،خته ؽممائػ مل يل ممخو،ئػػـمضػ مفيػ،ؿممخطيػلمفكمضفئػػ،وعمتئػ مل يؿممخي يػػعموكلػلمفػػفمفئػػ،وعممخػػل ؿممخرلليػػعم
فيتفرػػع؛مويػػثموبوػػ،متئػػتلي ممني ػ موممخللب،بيػػعم مخرلمقيػػعم مخئ ػ ليعملػػيفمضتػ ػلام وخػػللمل ػػكؿمفت مزيػػل؛ملغيػػعم

مخ د ؿمخرفؽممئتلمتيي مب ة مق ،ـمةلةممخللعم مخته ؽممخب ة  .م
ج -استراتيجيد فرض القوانين

ػلة ممخوك فػ ،ممائػ مل يليعملإدػػلملميفلػعمفػفممخ ػ مبيفم مخت ػلير ،كممختػ متفكبوػ،مفػفمفدػػ،للام

مخفزيلمفػفممنل ػ ممخرلليػعكم ل،ختػ،خ مت ػيؽممخل رػعممخيغلمضيػعممختػ ميئػيطلمةليوػ،ممخهلئػطيبي فكم تو يػؿم
ػتـمملي،ةوػ،مخلهلئػطيبييفكم فػفمو ػـمتلػؾممخ ػ مبيفكمقػ،ب فم
تلؾممخفئ،وعمخفلكيػعممخدػبل ؽممخ ػ ف ؛مكػ م مي م
وف ؾممخغ ،ليفكموقلممخ ،ب فملت،لي م1950/3/20ـ.34ممخ مفبوو،ممنو يعمل

ةميل ،مةلةمو مفئ،وعم

تليػػل ،ملف يػػبم خ ػػؾممخ ػػ،ب فكم خ ػ ؿممخهتػػلامفػػفمةػػ،ـم1953-1948مـكمزلةػػ م370مفئػػت طبعمةلػػةم
من مل ػ ػ ممخهلئ ػػطيبيعمبد ػػهو،مو مل ػ ػ مفتل ك ػػعممةتل ػػل متئػ ػ مل يؿمود ػػو،لو،م ػػ ،ليفمموئ ػػبمق ػػ،ب فمة ػػ،ـم

1950ـمكمخت ػػكؿمتل ػػؾممخفئ ػػت طب ،موػ ػ ميزمل ػ ػليعمفئ ػػلوعمت ط ػػةمةل ػػةممخهلئ ػػطيبييفمو مت مد ػػؿمل ػػيفم
مخوػػل لممخ ػلقيعم مخ ػػف،خيعمفػػةممخوػػل لممخغلليػػعكمكفػػ،موفمتلػػؾممخفئػػت طب ،مفوفتوػػ،موف،يػػعممخوػػل لم ت ػػكيؿم

ب ػػ،طمفلمقلػػعمةئػػكليع35كمتل ػػةم خػػؾمئلئ ػػلعمف ػػفممخ ػ مبيفمفبو ػػ،مق ػػ،ب فممئػػتف ؾممن مل ػػ مة ػػ،ـم1952ـكم
قػػ،ب فمةػػ،ـم1980ـممخ  ،ػ مل ػػـممخ ػػلسم مةتل،ل ػػ،مة،دػػفعمخل خػػعمتئػ مل يؿكم وخيػ مألمقػػ،ب فممخ فيػػعم وفم

مئ مل يؿمتفمؿمل خعمخل ربممخيو ل ممخد،للمة،ـم2018ـ36كمتلؾممخ مبيفمخـمتكفممخبو ،يعمضل خعمم وت ؿم
زمخ متئفممخ مبيفممخربدليعمففمويؿممخ غطمةلةممخهلئطيبييفم وفلوـمةلةممخويلام .م

خامساً :األرض والتسوية السوادوة
طػػلحمفػػالتفلممختئ ػ يعم"مفلليػػلمةػػ،ـم1991ـ"م ػػر،لممنلضمف ،لػػؿممخئ ػ ـممئػػتب،لممخ ػلمل مفيلػػسم

منففم242كم338كممخ  ،ي،فمل،بئو،بمتئػ مل يؿمفػفممن مل ػ ممختػ مموتلتوػ،مخػ ؿموػلبمةػ،ـم1967ـكم
ف ،لػػؿمتبوػػ،ومو،خػػعممخوػػلبم م ةت ػلمؼملئػػي،لامتئ ػ مل يؿمةلػػةم"مو مل ػػيو"،م مئػػت خو،ممخئي،ئ ػ م و وػػ،مض ػ م
مخرػػيشملئ ػ ـم ػػففموػػل لممفبػػعم فرتػػلؼملوػػ،كمكفػػ،ملةػػ،مق ػلملم338ممخطلضػػ،فماي ػلمومفه،

ػػ ،ملوػػلؼم

تق،فعمئ ـمة،لؿم لم ـمض ممخفبط ػعم تبهيػ مقػلملم242م؛مو موفممخفيتفػةممخػل خ ممتهػؽم ضػؽمتلػؾممخ ػ مل مل م
34متل مل يـممخرل :مفليةمئ،لؽكمص 11م

35مفي يؿم يوع:مي لممخهكلممخدوي ب م ئي،ئعممختفييزممخربدل مض متئ مل يؿكمفيلعمي،فرعملف ؽمكمف 19كمعم2كم2003ـكمص .405م
36مخ،خلمة،يلكموفلم مقةمدوي ب كمص101
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لرلـمي مزمموت ؿممن مل

لةيعمم ئتيط،فمض ممن مل

دائرة األمن القومي

مل،خولبكم مةتل،لمفلػلوممنلضمف ،لػؿممخئػ ـموئػ،سمةفليػعممختهػ ،ضكم ةػلـم
ممخفوتلعملف،مضيو،ممخ لس .37م

تلكػ ػػز ممئػ ػػتلمتيييعممنلضمض ػ ػ مظػ ػػؿممخفف،طلػ ػػعممائ ػ ػ مل يليعمةلػ ػػةمئػ ػػلبممخفزيػ ػػلمفػ ػػفممن مل ػ ػ م
م ئػػتيط،فموػ ؿممخ ػػهعممخغلليػػعم فليبػػعممخ ػػلس؛ماق،فػػعمف ػػل عممخ ػػلسممخكلػػللمم مػػعمو ػػر،ؼمةفػػ،م ػ م

ةليقمففمد ويعمللليعممخ لس38؛مختدل مفئ،وتو،م110مم ؼمل بـكملػل أمفػفم38موخػؼمل بػـكم تو يػؿم
خػػؾمنفػػلم مقػػةمخ ػػيعمفػػفمتةػػ،لامت ئػػيفو،مض ػ مو مفه،

مخفزيلمففممن مل

ػػ ،كم

ػػـمفئػػت طب ،ممخ ػػهعمتخيػػقم فدػػ،للام

كم خلولمف فممختزميلممخليفغلمض مم خ مض مم لته،عمخد،خ ممخف لئييفمم فلممخػ م ػكؿم

فدللمقلؽمخوك فعمم وت ؿ.39

مئػتفل مئي،ئػعمت طيػةمو مل ػ ممخ ػهعممخغلليػعم قطػ،عم ػزام تو يلوػ،متخػةمكبت بػ ،مفبهدػلعمةػفم

لر و،ممخلرضكمفف،ميفكفمل خعمم وت ؿمففممختوكـملتلؾممخطلؽممخ مدلعمليفممخ ػللم مخفػلفمكم خػؾمفػ،م
تو ػػؽمخوػػ،مفػػةممبته ،ػػعمم قدػػةمةػػ،ـم2000ـكم مخويل خػػعمل فممق،فػػعمل خػػعمضلئػػطيبيعمفت مدػػلعم فتدػػلعم
يغلمضي،مةبلمضت مفله ،مق ،ي،ممخوؿممخبو 40. ،م

خـمتكفممخت يو ،ممائ مل يليعمفبر لامئ لمايلموممخفزيلمففممخفه،

 ،م ته،ديلو،مل فممخت دػؿم

تخةموؿمبو ،كم خؾمف،موكلمةليقممئو،ؽم ،فيلمل خق"ملأفممخبيعمفر لامةلةممئتفلملممخفه،

 ،مل فم

بتييػػعمخئػػب م "كم مئػػتب،لممخ مفػػلممخرئػػكليعم مخ ػ مل ةممنفبيػػعمللغ ػ مبئػػلعممنلمضممخت ػ موةلبتوػػ،مئػػلط ،م
م وػ ػػت ؿ"مولمضمل خػ ػػع"م%70مت ليلػ ػػ،مفػ ػػفمفيف ػ ػ عمفئػ ػػ،وعمو مل ػ ػ ممخ ػ ػػهعممخغلليػ ػػع41كم دػ ػػؿمةػ ػػللم
مخفئػػت طبيفملرػػلمئ ػتعم ة ػ مػليفمة،ف ػ،أمةلػػةممته،قيػػعمم ئػػل م750موخػػؼمفئػػت طفكم وقيف ػ موكمػػلمفػػفم130م

فئت طبعمت ليل .،م

ت ػػففممتهػػ،ؽمتةػ فممخفلػػ،لممضػ مف،لتػػقممخخ،فئػػعموفمبو،يػػعممخهت ػلامم بت ،خيػػعمفػػفممخفه،

خفئعمئب م مففمم بئو،بممائ مل يل مففمقط،عم زام مخ ػهعممخغلليػع؛مختلػلومفه،
مخخ،دعمل،خ لسم مخ ي يفم مختلتلي ،مم فبيعم مخوػل لم مخر قػ ،؛مو مفه،

ػ ،ممخ

ػػ ،ملرػػلم
ػةممخبوػ ،م

ػ ،ممبوػ،وممخدػلمعممخرللػ -م

مائ مل يل كم ت كيؿممخكي،فممخهلئطيب 42كمت موفم خؾمخـميللوموتةمي فب،م مملئلبممايلموم ممائ مل يليعم
مخظل ؼممخفوليعكم م قليفيعكم مخل خيعكممخت مملة مل خعمم وت ؿموبو،متالملمةلةمفتطلل ،موفبو،كم ةلػةم
خػػؾممنئػػ،سمتيفػػل ممته،قيػػ ،ممختئ ػ يعكم بكم ػ متئ ػ مل يؿملكػػؿمتروػػلمتو،ممخت ػ م مض ػ مةليوػػ،مض ػ متة ػ فم

37مخ،خلمة،يل:مم ئتيط،فمض مظؿمةفليعممختئ يعكمفيلعممخللمئ ،ممخهلئطيبيعكمعم9كم1992ـكمص .277م
38ممل لملمئريل:مئ ـمل مولضم2كمليل كململممخفئت لؿممخرلل كم1995ـكمص 59م
39مخ،خلمة،يل:مم ئتيط،فمض مظؿمةفليعممختئ يعكمص278
40ووفلممخه،ة ل :مفليةمئ،لؽكمصكم78

41مخ،خلمة،يل:مفودلعمم ئتيط،فمفب مو ئل موتةمة،ـم1995ـكمفيلعممخللمئ ،ممخهلئطيبيعكمعم21كم1995كمص.115

42م لمئـمخف،يئ :مففلممففموـمت مدؿميي ئي،ئ مض ممخل خعممخهلئطيبيعكمفيلعممخللمئ ،ممخهلئطيبيعكمعم33كم1998ـكمص 26م
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مخفل،لمكم طلو مللم ؿمخوؿممخدلمعممخرلل -ممائ مل يل مكػ ،قتلمحممخػ مةػلؼ"ملخطػعممخكبت بػ" ،ممختػ م

ةل ػػو،م ػػ،ل فمةػػ،ـم1997ـكم ت ػػفب مخطتػػقمفػػب ممخهلئػػطيبييفموكػػـم متػ م م يػ لم تدػػ،ؿميغ ملضػ م
ضيوػػ،كمل،ةتلػػ ،مل ممفبيػػعمتئ ػ مل يليعمكم فػػفممػػـموةػػ،لمت ئػػيفو،مم ػ ثمفبػػ،طؽكم ػػف،ؿممخ ػػهعمكم ئػػطممخ ػػهعكم

يب لو،كم ل خعمفئت لعمض مقط،عم زا43.كمت موفم مممخف تلحمكغيللمفػفمخػـمي ػلمتخػةممخو ػ ؽممخهلئػطيبيعمم

خل ػػربممخهلئػػطيب م و خوػػ،مو ػػقمض ػ مت ليػػلمفدػػيللم مق،فػػعمل ختػػقمةلػػةمك،فػػؿممل ػػقكمو مة ػ لاممخ ي ػػيفم

مخهلئطيبييف .م

دادداً :ادرتاتوجوة تبادل األراضي و الضم
للو ممخوك فعممائ مل يليعملل ،ئعم ،ل فموفلعم مئرعكماقب،عممخر،خـملأفم ب،ؾمفب،طؽمض ممخ هعم
مخغلليػػعم ميفكػػفمم ئػػتغب،ومةبوػػ،؛منئػػل،بمليفغلمضيػػعم مئػػتلمتيييعملض،ةيػػعم ف ،يػػعموئػػبمملة ،وػػ،مييػػبم
ػػفو،مائ ػ مل يؿمض ػ مو موػػؿمبوػػ ،مفػػةممخهلئػػطيبييف.م وػػ ،ؿم ػػ،ل فممخود ػ ؿمةلػػةم ػػف،ب ،موفليكيػػعم

ل ي لمفب،طؽملمخؿممخ هعممخغلليعمييػبموفميالخػ ممخت ميػلمم ئػتيط،ب مضيوػ،ملرػيفمم ةتلػ،لمةبػلممخوػليثم
ةفممخوؿممخبو ،كم ةفل مةلةمطلحم خؾمةلػلمئػيب،لي  ،مترطػ مخوػ،مفطلػؽممخوليػعمضػ ممخئػيطلامةلػةم

تلػػؾممن مل ػ مك بوػػ،مفوفػػعمخفدػػ،خوو،ممخوي يػػعم44م فبوػػ،مت ئػػيةمةفليػػعمتلػػ،لؿممن مل ػ مخت ػػفؿمئ ػ لي،م
منللفموئػبمف تػلحمةػ ز مولملكمو م ػػففمف تػلحمييػ لمموي بػلملػػيفمتئػ مل يؿم منللفم ضلئػطيفم فدػػلكم

ض ػػلممةتلػػلممي بػػلموفممتهػػ،ؽم مل مةللػػعملػػيفمتئ ػ مل يؿم منللفمت ػػففمتلػػ،لؿمخ مل ػ م تلتيلػػ ،مخ،دػػعم
خل ي لممائ مل يل كم فل مم ته،قيعموئبموي بلممئت ي،لمتئ مل يؿمو مل

موللبيعكم ملتك،لمب عمففممخوكـم

مخخ،صمض مفبط عم مل مةللعمئف مائ مل يؿمل،ئتفلملممخزلمةعم مختب يبمةفممخفي،لمل،ختبئيؽمفػةممخففلكػعم
منللبيعممخو ،فيع .م

ضلئػطيبي،أمترػ لمضكػلامتلػ،لؿممن مل ػ متخػػةمفو،لمػ ،مك،فػبمليهيػلمةػ،ـم2000ـكم لوئػبممخفدػػللم

مائ ػ مل يل مضػػإفممخي،بػػبممخهلئػػطيب م مضػػؽمةلػػةممخهك ػلامفػػفمويػػثممخفلػػلوكم خكبػػقمم ػػتلطموفمتك ػ فمةفليػػعم
مختلػػ،لؿملػػبهسممخبئػػلعم بهػػسممخب ةيػػعكم ويبفػػ،مة ػػلمفػػالتفلموبػػ،ملػ خيسمةػػ،ـم2007ـمطلوػ مضكػلاممختلػػ،لؿكم
مخت متفو ل موئبممخيفيفممخفتطلؼملتلويؿممخرلبمففمفبط عممخفملثكمو متلئيـممخول لم ولكعممخئك،فم
ليفممخطلضيفممخهلئطيب م مائػ مل يل كملطلي ػعمتلئػيـممخوػل لم بػ،كمو متوليػؾممخخػطممنخ ػلم ػلق،أملويػثم
ت ػػـممخكتػػؿمم ئػػتيط،بيعمض ػ ممخ ػػهعممخغلليػػعمتخػػةمتئ ػ مل يؿ؛مك ػ ميػػتـممخػػتخلصمفػػفممختيفرػػ ،ممخهلئػػطيبيعم

43ممووفلممخه،ة ل :مفليةمئ،لؽكمص138
44ميف،ؿممخل،ل:،مفليةمئ،لؽكمص 115م

11

دائرة األمن القومي

لمخؿمتئ مل يؿمفت،خفعمخل هعممخغلليع؛مملػ خؾميتو ػؽمفلػلوميو ليػعممخل خػعملدػ لام مقريػعمفػةممفك،بيػعممضػلمغم

تئ مل يؿمففموكللمةللمففممخهلئطيبييفمةللمترليؿممخول ل .45م
ت ـممخخطعمةلةمتل،لؿمم م مخ مل

م مخئػك،فملػيفمتئػ مل يؿم منللفم مخئػلطعممخهلئػطيبيعم ضػؽم

ف،مةػلؼملخطػعم"فملػثممخئػ ـ"م ت ػفب مم ئػتلمتيييعممائػ مل يليعمةػلـملض ػو،مقيػ،ـمل ختػيفمضػ مضلئػطيفم
ميتو ػػؽم خػػؾمت مل،خهدػػؿممخك،فػػؿملػػيفممخ ػػرليفممخيوػ ل م مخرلل ػ كم ضػػؽمفهو فوػػ،ممخ مئػػةممخػ ميت ػػففم

تخػةمي،بػػبممخر،فػؿممخػػليفغلمض ممنفػفمم ئػػتلمتيي م منفبػ ممخ خدػ م منفػفممخفػ ،ممخػ ميػػتوكـملػػ ،ففم
م ئتلمتيي م مخ خد مفر،أ .م

ل ػػلومضػ ػ ممن مب ػػعمم خيػ ػلامط ػػلحمف ػػ،ليةممخ ػ ػ مبيفممائػ ػ مل يليعمخلفط،خل ػػعمل ػػـمفئ ػػت طب ،ممخ ػػهعم

مخغلليػػعمخل خػػعمم وػػت ؿكم ػ مفػػ،ممئػػتخلفقملبيػػ،فيفمبتبيػػ ،م ػػر ،مألمخلة،يتػػقمم بتخ،ليػػعمكأوػػلمو ػػـممخ

ػػ،ي،م

مختػ ػ مةل ػػةمي ػػل ؿموةف،خ ػػقمخلوك مف ػػعممخيلي ػػلا46كم تب ػػتو مل خ ػػعمم و ػػت ؿمةفلي ػػ،مئي،ئ ػػعممخ ػػـممخد ػػ،ف م
خلفئت طب ،مةلػلمت ػلير ،م ميػلموم مودػللتو،ممخكبيئػ كمتخػةمي،بػبمت ئػيةمفئػت طب ،ممخ ػهعممخغلليػعم
ةل ػػةمفئ ػػ،وعممن مل ػ ػ ممخهلئ ػػطيبيعمخلويل خ ػػعمل فمتق،ف ػػعمل خ ػػعمضلئ ػػطيبيعكم ل ػػ،خل ـمف ػػفموفمبتي ػػ ،موخغ ػػةم

ف ػػل عمق ػػ،ب فميئ ػػتبلمتخ ػػةم ػ ػ مممخ ػ ػلملمة ػػ،ـم2018ـممئ ػػتي،لعمخ ػػلرضممخ ػػغ ط؛مت موب ػػقمضرلي ػػ،ممئ ػػتفل م
مخكبيئػ مضػ مئػػفمقػ مبيفم وفمك،بػ موقػػؿموػػلامض ػ مدػػي ،تو،كمك ػػ،ب فملئػػطممخ يػػعممائ ػ مل يليعمةلػػةمتلملام
مخكلي ،م مخي،فر ،مض ممخفئت طب ،متو مئلطعمفيلسممخترليـممخر،خ ممائ مل يل 47كم ففممػـميػ،وممخ ػلملم

منخيػػلمخبتبيػػ ،مل ػػـممن ػ ملمقليػػؿممخػػل لاممخم،بيػػعمضػػ م11ئػػلتفللمة ػػ،ـم2019ـ؛مخػػيرلفمةػػفممئ ػػتفلملم
مخت ئةمم ئتيط،ب كم طللممخئك،فمكم فد،للاممخفزيلمففممن مل

ممخهلئطيبيع.مم م

دابعاً :تردوم احلدود من جانب واحد " اجلدار"
تبلوػ ػ مل خ ػػعمم و ػػت ؿملر ػػلممب ػػل عممبته ،ػػعممنقد ػػةمة ػػ،ـم2000ـ؛مخ ػػلملامتطلي ػػؽمفخط ػػطم
ض ليفيلمي،ل تبئك ممخئ،لؽممخفرل ؼمل،خو ،طممخوليل كممخ ملولم ل لاممييػ،لمفمػؿم ػ مممخيػلملمكػ فم
وفمتأئ ػػيسممخل خ ػػعممخد ػػوي بيعمةل ػػةمول ػػو،مخ ػػفميل ػػزـممخ ػػربممخهلئ ػػطيب مل،ا ة ػػ،فم م ئتئػ ػ ـمخ ػػإللملام
مخد ػػوي بيع؛مت ملإق،ف ػػعممخي ػػلملممخولي ػػل ممخػ ػ مئيهد ػػؿمل ػػيفممائػ ػ مل يلييفم مخر ػػلبكملفرب ػػةموفممخي ػػلملم
مخوليل م ممخ ميخ روـمخإللملاممائ مل يليعكمضػ مضػلؽملػيفممخهكػلممخدػوي ب مئػ،ل ،م و،خيػ،أكم ةفليػ،ملػلوم
لتبهيػ ػ مفخط ػػطمتق،ف ػػعمي ػػلملممخهد ػػؿممخربد ػػل مخكػ ػ مي ػػـممخفئ ػػت طب ،ممائػ ػ مل يليعكم ييرلو ػػ،مفتلملط ػػعم
فت مدػػلعمفػػةملر ػػو،ممخػػلرضمةلػػةموئػػ،بمةػػزؿممنويػػ،وممخهلئػػطيبيعمةػػفملر ػػو،ممخػػلرضمض ػ ممخ ػػلسم
45ميف،ؿممخل،ل:،مفليةمئ،لؽكمص115
46م http://hadfnews.ps/post/م

47م https://al-shabaka.org/briefsم
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يل ،كملو ممودلو ممخ ػللمتتهتػ مةػفممخت مدػؿممخو ػل ممخهلئػطيب كم ت طرػ مو دػ،خو،كممنفػلممخػ م

وللمتخةمةزخو،م تئيييو،م تط ي و،كم

ر متئ مل يؿممخفرػ،للمل ػكؿم ػ لمطليرػعممخفبط ػعم48مكم خػـميػأ م

لبػػ،وممخيػػلملمفػػفمويػػؿممي ػػ،ؼمةفليػػ ،مممخف  ،فػػعملػػؿميػػ،وم ئػػتفلملمةفليػػ ،مفدػػ،للاممن مل ػ كم ةػػزؿم
م وي،وممخهلئطيبيعمةفم مقرو،ممخيغلمض كم تط ي و،ملفزيلمففممخفئت طب ،ممائ مل يليع .49م

فف،م م ؾمضيقموفممخهكلممنفب ممائ مل يل مضيف،ميخصممنلضميئتبلمض م لةيتقممخئي،ئػيعمةلػةم

مختر،خيـممخليبيعممخيو ليعكم ففمخ ؿممخ مقػةممخػ م يػل مضيػقمتئػ مل يؿكمففػ،مكػ،فمخػقممختػأميلممخفل ،ػلم يػلم
مخفل ،ػلمضػ مت ػػكيؿمبظليتوػػ،ممنفبيػع؛ملئػػلبم ػػيؽملقرػػعممنلضممختػ متئػيطلمةليوػػ،مل خػػعمم وػػت ؿمفػػفم
يوعكم قلػعمةػللممخئػك،فمبئػلي،مفػةم يػ لموقليػ ،م يػلمفتي،بئػعملمخلوػ،كم مو،طتوػ،ملػل ؿم ػر بمفر،ليػعم
يلمق،للعمخ ي ل ،كمكؿم خؾموللم ةتف،ل ،مخئي،ئػعمفتغيػلامضػ ممخبظػلمتخػةممنلضممخهلئػطيبيعم مخرلليػعم

ئ مومض مو،خعممخولبمو مو،خعممختئ يع.

كف،موفمت ،لؾمم ئتيط،فم م ئتلمتيييعممخرئكليعملئلةعمكليلام خـميبهد مقػطم خػلم ػ مممخت ػ،لؾم
تكتػػؿمم ئػػتيط،فممخرئػػكل ؛مت مد ػ ل ممخفئػػت طب ،مكيػػزوم ميتي ػزومفػػفمم ئػػتلمتيييعممنفبيػػعكم مةتلػػلم
مخفئػػت طب فمةلػػةممخوػػل لمف ػػ،تليفمل،ئػػـ"مممخ ػػربممخيوػ ل "م ػػـمض ػ موػػ،ؿممئػػترلملمتػػ،ـمن مطػػ،لممةلػػةم
مخيلو ،ممائ مل يليعكمم ف،مزمخ مل خعمم وت ؿمتلكفمةلةممخفلل مل ممخئ،ل عمض ممخئػيطلامةلػةممخفزيػلمفػفم

من مل ػ ػ م مخلو ػػثمة ػػفممخرف ػػؽمم ئ ػػتلمتيي م ئ ػػتخلمفقمضػ ػ متو ي ػػؽممنف ػػفمةل ػػلممخو ػػل لمم فب ػػعمختللي ػػلم
ئي،ئ،تو،ممخت ئيريعم مخلوثمةفممخفي،ؿممخوي كم ففم ب،مبيل ،مت،لامت لبممخرلمؽم ئ ليعم ت،لاموخػللم
ت لبمخلب،فكم موي،ب،موخللممخئ لمف .م
فةم خؾمل ي مفلتك مز ممخبظليعممنفبيعممائ مل يليعمترتفلمل،نئ،سمةلةمفهو ـممخللعكمففمخ ؿم

تبفيػػعمقػػللمتو،ممخرئػػكليعممخت ػ متكهػػؿمخوػػ،مت ييػػقم ػلل ،م ق ،يػػعم ػػلممخخدػػـكم تكليػػللمخئػػ ،لم ميفكػػفم
موتف،خوػ،ملفػ،مي ػػففمتو يػؽمته قوػػ،كم ل،ختػ،خ ممخوهػػ،ظمةلػةم ي ل ػػ،مضػ ممخفبط ػػعموتػةمضػ مظػؿممختطػ مل م
م قليفيػػعم مخر،خفيػػعممخت ػ م ػػولتو،ممخفبط ػػعكم مخت ػ مودػػلو ميفيروػػ،متدػػل مضػ ػ مدػػ،خ متئػػ مل يؿكمت موفم
تئ مل يؿممةتلل م خؾموكملمتوليلمأمنفبو،مل،خل ـمففمت قيرو،ماته،قي ،ممختئ يعمفةمةلامل ؿمةلليع.م

48م ئػ ػ ػػ ،فمةلػ ػ ػػلل:موط ػ ػ ػ ؽم ةػ ػ ػػزؿم مختو يػ ػ ػػلممائ ػ ػ ػ مل يليعمض ػ ػ ػ ممخ ػ ػ ػػلسك 2010-1967ـمكملئػ ػ ػػ،خعمف،يئػ ػ ػػتيلم يػ ػ ػػلمفب ػ ػ ػ لاكمي،فرػ ػ ػػعممخ ػ ػ ػػلسكول مليػ ػ ػػسكم

2012ـم 130م
49

م ئ،فمةللل:ممخفليةممخئ،لؽكمصم133
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البعد اجليوبوليتي يف نظرية االمن اإلسرائيلية

وانعكاسه على مشروع إقامة الدولة الفلسطينية
أ.رائد نجم
د.اسالم عطااهلل

مقدمة
تش ػكؿ الجغرافيػػل السيلسػػيا ما ػػدا عػػف العمةػػمالت الشػػلجكا فػػف الد ارسػػلت الجغرافيػػا ف ػػف تػػر ط
مت مػػؿ تعػػلانت ا للػػر العكػػلف ال ش ػريا ماستجل ػػلت السيلسػػيا الدايميػػا ماليلرجيػػا ماا ػػداث ال سػػكريا
عػػع ا للػػر العكػػلف الط ي يػػا مال ماعػػؿ الجغرافيػػا اارةػػيا شػ ل البل تػػاا عػػل الجيم مليتيكػػل فتػػدرس ان ػػا
الدملا ع يط ل اليلرجف مسيلسلت ل اليلرجيا متلمر ل اف ذات ػل ماػف الع ػيطا متربير ػل متربر ػل لل ػللـ
اليػػلرجفا مكيعيػػا لػػيل ا السيلسػػلت مال شػػلطلت التػػف ت ػػؽ ل ػػل ك ػػر ال ماجػػد متج ػػل العيػػلطر .1معػػف
الت ريعػػلت الع عػػا لعلػػطما الجيمسيلس ػػيا ا ػػد الغ ػػر ييف

ػػل ا ػػلرة اػػف “ اس تيلجػػلت السيلسػػيا الت ػػف

تتطم ل الدملا لت عم تى ملم كلف عم ل يعتػد للػى عػل مراد ػدمد ل “ مع ػل يةػلد د ارسػا تػربير السػممؾ
السيلسف فف تغيير اا لد الجغرافيا لمدملا .م مغا ع سطا ت ف السيلسا العت م ػا للسػيطرة امػى اارض
م سػػط عػػمذ الدملػػا فػػف س عكػػلف تسػػتطيع الدملػػا الملػػمؿ لليػػل .لذ ف ال ظػرة الجيمسيلسػػيا لػػد دملػػا عػػل

تت مؽ درت ل امى ف تكمف سا لد ف ّ لسد فف مسع عسل ا ععك ا عف الكرة اارةػيا .م كػذا فػلف تمسػيع
لعل دمافع ليديملمجيا ا لجديا سيلسيا كل ت اـ دي يػاا كعػل
ال عمذ الجيمسيلسف لل س ا ايا دملا د يكمف ّ
د يكمف دمافع معيا ا لريا كلل لزيا مالعلشػيا ماسسػراجيمياا م ػد يكػمف اييػ ادر ػدمافع اسػت علريا ع يػا
1

جلسـا سمطلفا 2013ا الجغرافيل مال مـ ال ر ف ال لدـ "جيم مليتيؾ"ا تعكيف لأل لث مال شرا ط1ا يرمتا ل لفا ص85

23

دائرة العمل والتخطيط الفمسطيني

كللرسعلليا .2لذا سيتـ ت ميؿ العؿ العكلف مالعسل ا فف (لسراجيؿ) مال عؽ اسستراتيجف ل يػلف ػلط ال ػمة
مالة ػ ؼ ل ػػذا ال لعػػؿ فػػف م ػػت ال ػػرب مالسػػمـ عػػف اجػػؿ رسػػـ تلػػمرات سيلسػػيا عسػػت ميا امػػى ةػػمد

تعلانت اسستراتيجيا عع العكلف الجغرافف.
تيجا ا سلس اسراجيؿ الداجـ عشكمت ل الجيم مليتيكيػا فػف ظػؿ يػلب ال عػؽ اسسػتراتيجف ملػغر
العسل ا مالشكؿ الطملف مال دمد الطميما عع ع يط ع لدسا ت ت لسراجيؿ ادة ييلرات لمت لعػؿ عػع ػذ

العش ػػكما م ػػف تط ػػمير ال ي ػػدة اسع ي ػػاا ال زل ػػاا مالتمس ػػعا م م ػػا الع ط ػػاا مش ػػد اسطػ ػراؼا مالتل ػػللا.

مت ظى سيلسا اسراجيؿ اليلرجيا تجل دمؿ الشرؽ اسمسػط ر عيػا يللػا س ػل ال يجػا الع لشػرة لعلػللا
اسراجيؿ ال معيا.

أوالً :تطوير اسرتاتيجية لألمن القومي
عػػف ال ل يػػا ال ظريػػاا يجػػب ال ظػػر للػػى ال يػػدة ا سػػتراتيجيا امػػى

ػػل ظريػػا دملػػا ع ي ػػا ػػمؿ

كيعيػػا ل تػػلج ااعػػف ل عس ػ ل .ميعكػػف اات لر ػػل سمسػػما عػػف المسػػلجؿ العرت طػػا غليػػلتا ت ػرت ط في ػػل ال ػػدرات
ال سكريا لل تلجج ال سكرياا التف ترت ط دمر ل لل تلجج السيلسيا .ميػتـ ايت ػلر ال ظريػا عػف يػنؿ ػدرت ل
ال عػػلظ امػػى اسػػتعرار ػػلد مرفل يػػا الدملػػا التػػف تت ل ػػل .مت ػػدد ال يػػدة اسسػػتراتيجيا الت ديػػدات مس ػ ؿ
ال نج مت طف ااملميا لكؿ ع ل .معف ال ل يا العبللياا ت مـ ذلؾ طري ا تستغؿ عزايل الدملا مت مػؿ عػف
ع ازيػل يلػمع ل .مااملميػا ػف جل ػب ػلـ عػف ال يػدة ا سػتراتيجياا يللػا فػف للػا الػدمؿ اللػػغيرة م

الع يرةا ا ل عع مجمد مسلجؿ ع دمدة يجب اتيلذ ييلرات ل ا.
 -1التهديدات
تعيؿ لسراجيؿ

م مج ا ظر رف الت ديد الذس تت رض لل شلعؿ معكبؼ .متعترض ف ع ظـ م

جعيع الدمؿ ال ر يا جزد عف ت للؼ ع تعؿ ي دؼ للى تدعير ل م ازالت ل .م ل د زاد عف عيلمؼ اسراجيؿ
ادد الدمؿ ال ر يا العشلركا فف رب  1973مالتراكـ العستعر فػف ػدرات التيطػيط لػد الػدمؿ ال ر يػا.
ػر لل سػ ا لأل ػداؼ
م د يم ت مج ا ال ظر ذ مؿ عمارد الطػرؼ اخيػر ماع ػل ا سػتراتيجف ما دػل عري دا
التػػف يعكػػف ف ي ػػل ا س ػراجيميمف فػػف س ػػرب ع ي ػػا .ف ػػد اشػػلر لجػػب رجػػيس ااركػػلف السػػل ؽ الم ػماد
لس ػراجيؿ تػػؿ للػػى ػػل ع ػػذ اايػػلـ ااملػػىا درؾ ػػلدة الجػػيش ا س ػراجيمف ػػل س يعكػػف سس ػراجيؿ اف ت ػػؽ
ا تللر عف ينؿ ال زيعا ال سكريا ااداج ل" .م ف ا سراجيمييف س يستطي مف فرض لرادت ـ امى ع ط ػا

2

“

mostakbaliat,الج ػ ػػيم مليتيؾ ام الجيمسيلسػ ػػا

”Geopolitics,

http://www.mostakbaliat.com/archives/16716.
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تعتد عف الع يط ااطمسف للى اليميج ال ر ف .م للتللفا يعكف ف يستعر اللراع لعترة طميما لمغلياا عع

ادد ير ع دد عف جمست ال رمب الك ر .3

كػػـ ف طػػمؿ ال ػزاع ماتسػػلال مشػػدتلا مالتعلمتػػلت العلديػػا ػػيف الجػػل يفا م ػرادة السيلسػػا ال ر يػػا
الدايميا ما ميعيا العةطر اا دف ت ا سراجيمييف للى ايذ اليطػلب ال ر ػف ػمؿ "ال ةػلد امػى لسػراجيؿ
امى ع ار ؿ" م امى العد الطميؿ لستيداـ استراتيجيلت اسسػت زاؼ امػى ع عػؿ الجػد .م ػذا يعكػف ف

يؤدس للى اس كعلش الجغرافف التدريجف سراجيؿ ( مسد للى دمد عل ؿ 1967ا بـ للػى يطػمط الت سػيـ
فف ااعـ العت دة لم لـ )1947ا م تست زؼ طل ا ال ند مارادت ل للى د اس يلر ال لجف.

فػػف عطمػػع يعسػػي يلت ال ػػرف العلةػػف لػػلغ دافيػػد ػػف مريػػمف مؿ رجػػيس مزراد سػراجيؿ ممزيػػر
الدفلع آ ذاؾ استراتيجيا لسراجيؿ ااع ياا ما طمؽ عف فكرة ف ال رب لف يتللل ما عع فكرة مجمد اسراجيؿ
مسيستعرما ع لدات ل تى د ادة زاجـ تعلـ الع عا التف فشمما فف ا جلز ل الـ 1948ا م ف اسراجيؿ
لػػيس لػػدي ل رؤيػػا ػػمؿ ال ػػلؽ زيعػػا اسػػكريا لسػػعا للػػدمؿ ال ر يػػا ما ػػلد الل ػ ارع عػػف يػػنؿ لػػر
اسػػكرس .م ف ال ػػرب يعكػػف اف يت عمػ ػما ػػزاجـ عت ػػددةا ما ػػـ س ي تػػلجمف اس ال ػػى ل ػػر ما ػػد لت ػػدعير
اسراجيؿ .م ف

لؾ ادـ تكلفؤ سلسف يف لسراجيؿ مالدمؿ ال ر يا ما سػنعيا الع يطػا ػلا امػى لػ يد

الع طيلت الجغرافيػاا مالديعغرافيػاا ما عكل ػلت اس تلػلدياا م ػذا الت ػليف يشػير الػى اف ال ػرب عػع عػرمر
الم ت يعكف اف ي لمما امى ا ظعػا اسسػم ا مال ػدرات ال سػكريا التػف كل ػت ت لػ ـ اػلـ 1948ا ععػل

ي ػػرض لسػراجيؿ لت ػػدس س يعكػػف التغمػػب اميػػل .م تيجػػا لػػذلؾا يتمجػػب امػػى لسػراجيؿ ل ػػلع الػػدمؿ ال ر يػػا
ػػللتيمف اػػف فك ػرة تػػدعير اس ػراجيؿ مالتسػػميـ مجمد ػػل ا ػػر ت يػػؽ ا تلػػلرات اسػػكريا عتتلليػػا تػػؤدس للػػى

تيجػػيس ال يػػلدات ال ر يػػا مدف ػػل الػػى اسسػػت تلج ػػل س س ػ يؿ اعمػػف لتػػدعير دملػػا لس ػراجيؿ .4مت ػػى عع ػػمـ
زجيػؼ جل مت سػػكف "الجػدار ال ديػػدس" :مفكرتػل ا ػػل اذا تعك ػت لسػراجيؿ عػف ػػلد جػدار ديػػدس س يسػػتطيع

ال رب اس لطل فلف اسعػر سػي ت ف ػـ الػى ملػل .معػف طػا اس طػنؽ ػذ جػلدت اسػس ظريػا اسعػف

ال معف اسسراجيمف.5

-2المحددات

ل د تربر التعكير اسستراتيجف ا سراجيمف لسػتعرار رر ػا يػمد ع عػا :الجغرافيػل ا سػراجيمياا ماػدد

السكلف اللغيرا مالعمارد اس تللديا الةجيما س يلدا متديؿ ال م ال ظعى فف الع ط ا.

3

Yoav Ben Horin, Barry Posen, Israel's Strategic Doctrine, Rand corporation. USA. 1981. P4.

4

ا لك ػ ػ ػػس عي ػ ػ ػػتس مش ػ ػ ػػلؤمؿ ش ػ ػ ػػلسا  2014ا التغييػ ػ ػ ػرات الجيمسيلس ػ ػ ػػيا ف ػ ػ ػػف الع ط ػ ػ ػػا تع ػ ػ ػػرض ام ػ ػ ػػى لسػ ػ ػ ػراجيؿ لا ػ ػ ػػلدة ل ػ ػ ػػيل ا ا ي ػ ػ ػػدت ل ااع ي ػ ػ ػػاا

5

Itai Brun,Itamar Rabinovich, Israel Facing a New Middle East: In Search of a National Security Strategy, Hoover

http://samanews.com/ar/post/205609
Institution, 2017.
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-3الجغرافيا:

تربرت اسستراتيجيا ا سراجيميا دـ مجمد اعؽ استراتيجف س سيعل فف الشرؽ مالشعلؿا م ػللطمؿ

ال س ف ال لجؿ لم دمدا يػث يتركػز السػكلف ماللػ لاا مال يػا الت تيػا ال سػكريا فػف لسػراجيؿ شػكؿ ك يػر

فف علكف يعكف الملمؿ للي ل س ملا عف ال دمد .م للتللف فػنف س تم ػؿ ار ػف ك يػر فػف س جػزد عػف
ااجػزاد ال رجػػا عػف الػ ند ػد يكػػمف لػل تػػلجج كلربيػا .م ػػد تػـ التملػػؿ للػى اسػػت تلجيف ع كػريف :ف امػػى
اتيجيل علػػػط د ل اػ ػػف طريػ ػػؽ الت لػ ػػي لت ف ػػف ال عػ ػػؽ (يللػ ػػا ت لػ ػػيف
لسػ ػراجيؿ ف تيمػ ػػؽ اع دػ ػػل اسػ ػػتر د
العستمط لت)ا ماا ـ عف ذلؾ ل يجب ؿ جعيع ال رمب للى راةف ال دم رسرع عػل يعكػف .ميتطمػب
اسست تلج البل ف درة جمعيا ك يرةا معيؿ داجـ لنست لؽ .اسست تلج البللػثا الػذس تػـ استعػلؽ اميػل امػى
ط ػػلؽ ماس ػػع ع ػػذ ػػرب ا ػػلـ 1967ا ػػم ف يط ػػمط ال د ػػا ل ػػلـ  1949فرة ػػت عي ػػلطر س تطي ػػل

لسراجيؿ لذلؾ فلف الت دينت ال دمديا م ير ل عف "الترتي لت ااع يا" ةرمريا لج م ل " ل ما لمدفلع" .6
الموقع الجغرافي

ت تؿ لسراجيؿ دملا فمسطيف ال ر ياا التف ت َػع فػف ع ط ػا الشػرؽ اامسػطا متش َػغؿ شػريطلد ةػي لدا
عف ااراةف الع ِ
تليعا لمسل ِ ؿ الج م ف الشر فا عف ال ر العتمسط .ميتعيػز عم ػل ر عيػا ك يػرة ا ػل
ت ع ج مب رب لرة آسيل فف الجػزد الج ػم ف لمسػل ؿ الشػر ف لم ػر اا ػيض العتمسػطا م ػف ػذلؾ ت ػع

فف مب ال للـ ال ديـ؛ عل يج م ػل جسػ ادر ريػلد يػر ط ػيف ػلرتف آسػيل مافري يػلا م ػيف ال ػر العتمسػط مال ػر

اا ع ػػرا مع ػػف ب ػػـ الع ػػيط ااطمس ػػف مالع ػػيط ال ػػدس .مت ػ ػع لسػ ػراجيؿ (فمس ػػطيف الع تم ػػا) ف ػػف الج ػػلح
اخسيمس عف المطف ال ر ف امى ال ر العتمسط يف علر مل لفا مج مب رب ند الشلـا يف ال ػر

العتمسط ر لد م ر ااردف شر لد .فةػند اػف م ما ػل ػلل رب عػف دمؿ اليمػيج ال ر ػف الغ يػا ػلل عط .م ػد

شػكؿ مجػػمد ال ػريف (العتمسػػط ماا عػػر) عػف ل يػػا ػػلرتف آسػيل م فري يػػلا يػػز ال ػمة لظ ير ػػل اللػ رامس
الععت ر للى الع لفذ ال ريا م م عل يعكف استبعلر لللل لا لس لف سلس مجمد ل الع ف امى اس تنؿ
ة ؼ عف لعكل يا تمظيؼ مة عم ل الجغرافف ال رس فف ت عيا لعكل لت ل .7
-4الحدود:

أ .حدود اسرائيل البرية :إجمالي طول الحدود البرية 1141 :كم.

ي د ل عف الشعلؿ الشر ف سمرياا مي مغ طمؿ ال دمد ي عل  76كـا فف يف ي مغ طػمؿ ال ػدمد

ػػيف لس ػراجيؿ مااردف  238كػػـ ( يػػر ػػدمد الةػػعا الغر يػػا عػػع اسردف ال للغػػا  97كػػـ .)8مي ػػد ل عػػف
الشعلؿ كؿ عف ل لف مسمريا .مي مغ طمؿ دمد ل عػع ل ػلف
6
7
8

ػم  79كػـ .مي مػغ طػمؿ ال ػدمد العلػريا

Yoav Ben Horin, Barry Posen, Israel's Strategic Doctrine, Rand corporation. USA. 1981, p5.

الر ي فا ظل را 2011ا المزف الجيم مليتيكف لمعسل ا فف اسراجيؿ دراسا تط ي ياا عجما اداب ال لرة ال دد 56ا ال راؽا ص264-262

العمسماا ال رةا https://bit.ly/2sT9N2Y .2018/4/3
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– اسسراجيميا  266كـ ( .ير طمؿ دمد طلع زة عع علر  11كـ)9ا معع طلع زة  51كـا معػع
الةعا الغر يا  330كـ.10

ب -حدود اسرائيل البحرية :إجمالي طول الحدود البحرية 198 :كم.

ي د اسراجيؿ عف الغػرب ال ػر العتمسػطا مل ػل اميػل سػل ؿ طملػل  227كػـ (ع ػل  40كػـ سػل ؿ

طلع زة) .متطؿ امى الرس الشعللف ليميج ال ا ا ػر سػل ؿ طملػل  11كػـ فػف لػى الج ػمب .11
م ػػذا ي ػػف ا ػػل لػػيس عػػف السػ ؿ امػػى اس ػراجيؿ استلػػلؿ ا ميعػػف لس اػػف طريػػؽ ال ػػرا ل يػػؾ ف ػػذ

ال دمد ا تزات لل ؼ ماللراع العسما  .12مر ـ ف دمد اسراجيؿ ال ريػا ت ػدـ مظػلجؼ اديػدة مع عػا
فػػف التمالػػؿ عػػع ال ػػللـ لس اف سػػل ؿ اس ػراجيؿ مشػػلطج ل يعػػبنف طػػا ة ػ ؼ فػػف جسػػع ل اذ ت ػػداف عػػف

مج ا ال ظر الجيمستراتيجيا عيدا ل عبلليل لإل زاؿ ال رس .س ب است لعا سػل م ل متكمي لتػل الرعميػاا ي عػل

لـ تؤد ال دمد ال ريا تى اخف سم المظيعا الدفلايا .13

مال سػ ا ال لليػػا لعجعػػمع طػماؿ ال ػػدمد اسس ػراجيميا ال ريػػا مال ريػػاا مي مػػغ ار ػػا  1238كػػـا للػػى
عسل ا لسراجيؿ ال للغا

م  21لؼ كـ 2تج ؿ اسػراجيؿ فػف لجعػا ال مػداف ذات ال ػدمد الطميمػا لل سػ ا
2

للػػى عسػػل ت ل فكػػؿ كيمػػم عتػػر عػػف ال ػػدمد ي ل مػل ( )17كػػـ عػػف العسػػل اا م ػػم عػػل يشػػكؿ عػػمطف ةػ ؼ
ماةا .ميؤدس شكم ل العستطيؿ الى ارتعلع س ا طمؿ دمد اسراجيؿ للى عسػل ت ل .فطمل ػل عػف الشػعلؿ

للى الج مب ي مغ

م 470كـ .م عل ارة ل عف الشرؽ للى الغرب فل ل يزداد لستجل ج م لد فيتػرامح فػف

الع ط ا الشػعلليا عػف اسػراجيؿ ػيف  50م 70كػـا مفػف الع ط ػا المسػطى ػيف  70م 95كػـ ا ػد ال ػدس.

ميتسع ارة ل فف الع ط ا الج م يا فيلؿ للػى  117كػـ ػيف رفػا مال ػر العيػت .م ػم لػى اػرض.
مي ػمد ػػد ذلػػؾ فيةػػيؽ لتجػػل الج ػمب للػػى

ػػم  10كػػـ فػػف ع ط ػا ال ػػا – ايػػنت .م ػػلؾ لسػػلف عػػف

اارض العمس ػػطي يا يعت ػػد ف ػػف ل ػػى الط ػػرؼ الش ػػعللف الش ػػر ف لعمس ػػطيف ػػيف اا ارة ػػف الس ػػمريا ش ػػر لد

مااراةف الم ل يا ر لدا مس يتجلمز طمؿ ذا ال تمد  22كـا فف يف يلؿ ارةل للى  14كـ .14

وبناء عمى ما تقدم فلف عجعمع طماؿ ال دمد (ال ريا مال ريا) ا تشكؿ ب ند ك ي ادر امى اسراجيؿا
ً
سف طمل ل س يت لسب عع جع ل اللػغير .كعػل اف ػذ ال ػدمد س تػؤدس المظيعػا الدفلايػا امػى المج ػا

9

العمسماا ال رةا https://bit.ly/347Um48 .2018/4/3

10

https://www.cia.gov/library/publications/the -world-factbook/geos/is.html CIA World fact book

11

العمسماا العمسطي ياا https://2u.pw/eT6wk .2015

13

ال د اا فمزسا 2008ا رب الـ  1948م يلـ دملا اسراجيؿ (دراسا فف الجغرافيا السيلسيا) الجلع ا اسسنعياا زةا ص.18-17

12

14

الر ي فا ظل را 2011ا المزف الجيم مليتيكف لمعسل ا فف اسراجيؿ دراسا تط ي ياا عجما اداب ال لرة ال دد56ا ال راؽا ص.266

العمسماا العمسطي ياا https://2u.pw/eT6wk .2015
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ااكع ػػؿا ا ػػل س تس ػػت د لل ػػى رك ػػلجز ما ػػلت ط م رافي ػػا لس ػػعاا ػػؿ ػػف عل ػػط ا مععرمة ػػا ام ػػى

تكمي لت جيملمجيا متةلريسيا ك دمد الةعا الغر يا الع ددة للجدار الععتدة لعسلفا  720كـ .15
-5المساحة:

تت سػػس اس ػراجيؿ عػػف جع ػػل للع لر ػػا عػػع جػػمـ الػػدمؿ ال ر يػػا الع يطػػا ػػلا لذ ي مػػغ اجعػػللف

عسل ا تمؾ الدمؿ ( )102860974كـ2ا متشكؿ عسػل ت ل ( )%1.6عػف جعػللف تمػؾ العسػل ا س عػل
ي لدؿ ( )62ة علدا م ف ذ العسل ا تديؿ ةعف تل يؼ الدمؿ اللغيرة جداد مال زعيػا فػف تلػل يؼ

2
الكميا 20.770 :كـ2ا مت مغ عسػل ا
ير  .مس تتجلمز عسل ا اسراجيؿ  21لؼ كـ ا اذ ت مغ عسل ت ل ّ
اليل سا  20.330كـ2ا معسل ا العيل في ل  440كـ.2

م ػػد ف ػػد ل شػػكم ل الطػػملف اس اعػػؽ جغ ارفػػف م اسػػتراتيجفا س ع دمديػػا ال عػػؽ اسسػػتراتيجف

لػػألرض ماسفت ػػلر للػػى تػػمفير ػػدرات ع ػػلمرة طميمػػا ماريةػػا م مػػا ال ماجػػؽ مالعما ػػع الط ي يػػاا ععػػل ي ػػف
ت ػػرض اا ػػداؼ ال يمي ػػا اسسػ ػراجيميا لإلل ػػل لت الع لشػ ػرة ع ػػع م ػػا ال ػػزعف العت ػػمفر لإل ػػذار مرد الع ػػؿ

ملػ ػ م ا ال ػػدفلع 16ا م ػػد لػ ػ ت ك ػػؿ ال ػػلط ال يمي ػػا ت ػػت عرع ػػى الع لمع ػػا الم ل ي ػػا الت ػػف مل ػػمت
لماريي ل للى عدي ا ط ريل التف ت د  35كـ اف ج مب ل لفا عػل ج ػمب اسػراجيؿ فرلػ ا ت ػت عرعػى
لماريخ الع لمعا العمسطي يا التف لتت تلؿ للى تؿ ا يب.

م كػػذا تشػػكؿ يلػػلجص العسػػل ا مال ػػدمد طػػا الةػ ؼ الجيم ػػملتيكف الك يػػر فػػف كيػػلف اسػراجيؿ

السيلسفا فلغر عسل ت ل ا كس فف تمجيل سيلست ل اليلرجيا مان ت ل اس ميعياا لذلؾ اتج ت اسراجيؿ
الى ا داؿ ظريت ل الجيمسيلسيا لل س ا لمعسل ا عف ال عػؽ الجغ ارفػف ػلل عؽ اسسػتراتيجف مالػذس يتعبػؿ
فف ل شلد ت لي لت دفلايا ع كعا ت ر ؿ اسيتراؽ السريع فف ال عؽا م للعكر الجيم ا تللدسا لم ػث
اػػف ا للػػر ال ػػمةا مال عػػؿ يمػػؼ اليطػػمط ال ر يػػا ةػ لف ل .اذ ركػػزت فػػف ان لت ػػل امػػى دمؿ الجػمار
اافري ف عع ا ت لج ل استراتيجيا ت مـ امى ادـ لاطلد العرلا ااداج ل ريذ زعلـ الع لدرة.
-6العمق االستراتيجي:

مامى الر ـ عف ف اسراجيؿ د دلت ظريت ل الجيمسيلسيا لل س ا لمعسػل ا ػلل عؽ اسسػتراتيجف

مالػػذس يتعبػػؿ فػػف ل شػػلد ت لػػي لت دفلايػػا ع كعػػا ت ر ػػؿ اسيت ػراؽ الس ػريع فػػف ال عػػؽا ماعتلػػلص س
ع لدرة جمعيا ما لج ل يدة اف العراكز السكل يا ماس تللديا ال يمياا اس ا ػل عػل ازلػت ت ػل ف عػف مػا
ال عؽ اسستراتيجف ر لد السيلسيا ماس تللديا ماسجتعلايا مالجغرافيا مالعتعبما فف:

15
16

ال د اا فمزسا 2008ا رب الـ  1948م يلـ دملا اسراجيؿ (دراسا فف الجغرافيا السيلسيا) الجلع ا اسسنعياا زةا ص.18-17
الر ي فا ظل را علدر س ؽ ذكر ا ص275ا .268
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 م ػػا ال ع ػػؽ الجغ ارف ػػفا س ع دمدي ػػا ال ع ػػؽ اسس ػػتراتيجف ل ػػألرض ماسفت ػػلر لل ػػى ت ػػمفير ػػدرات

ع ػػلمرة طميمػػا ماريةػػا م مػػا ال ماجػػؽ مالعما ػػع الط ي يػػاا ععػػل ي ػػف ت ػػرض اا ػػداؼ ال يميػػا اسس ػراجيميا
لإللل لت الع لشرة عع ما الزعف العتمفر لإل ذار مرد الع ؿ مل م ا الدفلع.
 ما ال عؽ اسستراتيجف السيلسفا مي ف ايتنؿ ا للر الدملا السيلسياا يث ا ل س تتشػكؿ
عف سيج عتجل س ي ط ؽ اميل ملؼ الش مبا ل ل اي ػلت لػغيرة عػف عجتع ػلت مشػ مب عت ػددة فػف
اارض تجع ت امى فكرة اس تلػلب مالت لػب لػديف ةػد ديػلفا متغيػب في ػل العسػلماة ػيف الجعلاػلت

السيلسيا العت ددة مالعت ماا.
 مػػا ال عػػؽ اسسػػتراتيجف اس تلػػلدس مي ػػف ع دمديػػا البػػرمات الط ي يػػا مةػ ؼ الػػديؿ ال ػػمعف
م ما عللدر العيل ا فةند اف تجعع السكلف مالل لاا فػف ع اركػز ع ػدمدةا يللػا ماف لػؼ عسػل ا
اسراجيؿ فف الع ط ا ال ل ما عف ل راد ال ػبا تج ػؿ العػمارد الزراايػا في ػل ع ػدمدة مت تعػد امػى العيػل

عرك ادز ع مريلد.

 مػػا ال عػػؽ اسجتعػػلافا ف جػػد ل ماةػ ا فػػف ت ل ةػػلت االػػمؿ اسجتعلايػػا م شلشػػا اارلػػدة

الع ميػػا مة ػ ؼ الم ػػدة المط يػػا س ا ػػل تعت ػػد الػػى ع معػػلت الم ػػدة العتعبمػػا ػ ػ (اس سػػجلـا التعلسػػؾا
ال يميا).

 مػػا ال عػػؽ التػػلرييف امػػى اارض عس ػ ل سف اارض العمسػػطي يا ػػف ارض سػػك ت ل االػػمؿ

الك ل يػػا ال ر يػػا االػػؿا معػػل اسػراجيؿ لس للػػب مع تػػؿ ع تعػػدة امػػى فكػرة االعيػػا م ػػم عػػذ ب دي ػػف
يػػؤعف ػػمدة العسػػيا للػػى اارض م يػػلـ ال ػػد االعػػف الس ػ يد الػػذس ي كػػـ فيػػل العسػػيا لػػؼ اػػلـ تسػػمد ل
ال دالا .مالعسلماة مال ركا ماليير سب ااسلطير الي مديا.

م س ػ ػ ب الت ػ ػػليف الك يػ ػػر ػ ػػيف عسػ ػػل ا اس ػ ػراجيؿ مدمؿ الطػ ػػمؽ ال ر يػ ػػا العجػ ػػلمرة ظ ػ ػػرت عيػ ػػلطر

جيم مليتيكيا اديدة لل س ا اع لا مع ػل افت لر ػل للػى ال عػؽ الجغ ارفػف ال ػا س ركػا ايتػراؽ سػري ا
لم عػػؽ متع ػػد ل يللػػيا الػػدفلع ػػلل عؽا التػػف تتػػيا ل ػػل الع ػػلمرة فػػف زعػػف ال ػػرب .متظ ػػر ػػذ العشػػكما
شػػكؿ ماةػػا فػػف ع ط ػػا السػ ؿ السػػل مف لذ ي مػػغ ال عػػؽ الجغ ارفػػف فػػف لػػى شػػعلؿ لس ػراجيؿ (فمسػػطيف
الع تما) يف

يرة ط ريا ماكل (ٓ ٠كػـ) م لػى الج ػمب ػيف ال ػا مالعرشػرش (ٔٔ كػـ) ماك ػر اعػؽ

يف ال ر العيت مرفا (ٓ 11كـ) عل يف اليميؿ م زة (ٕ ٠كـ) م يف طملكرـ م تل يل ( ٔ٠.١كـ) م يف

ػػل مس متػػؿ يػػب (ٕ ٠كػػـ)ا ععػػل ي ػػف س ػ ملا فلػػؿ جزاد ػػل متعركػػز سػػكل ل م شػػطتل اس تلػػلديا فػػف

عما ع ع دمدةا م ذلؾ اف د فرلا التمزيع الجغرافف الماسع لع شآتل اس تلػلديا  .17م ػذا ي طي ػل ا ط ػلع
رف دملا اسراجيؿ س يعكف ف تكمف دملا اظعى س ب عسل ت ل مشكم ل الطملف الرفيع.
17
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يمػػص عػػف ذلػػؾا ال ػػى ف مػػا ال عػػؽ اسسػػتراتيجف اسسػ ػراجيمف ا كػػس ميسػػتعر امػػى ال للػػر

العكم ا ل ظريا اسعف اسسراجيمفا مفرض امى اسراجيؿ الس ف لتمفير ع ظمعا عتكلعما لترعيف ذا ال عؽ
مالػدفلع ا ػػل عػػف يػػنؿ ايجػػلد عع ػمـ م عػف سػػعل (ال ػػدمد ااع ػػل) س ا ػد عػػل يكػػمف اػػف ػػدمد الدملػػاا
م م اف تستملف امى اك ػر عسػل ا عػف اسرض كرسػلس لألعػف مالػدفلعا م عػلـ للػا اس كشػلؼ مالةػ ؼ
ع ل ؿ الدمؿ ال ر يا العجػلمرة ت عػؿ اسػراجيؿ امػى ػلد فكر ػل التمسػ ف مذلػؾ لس تعػلخ

ػم عجػلؿ يػمس

ايػر لمتغمػب امػى لػغر العسػػل ا ال ي يػاا ملت يػؽ ذلػؾ اتج ػػت للتمسػع امػى سػلب اسرض ال ر يػػا
العجلمرة لعرض عمذ ل امى اك ر عسل اا فةند اػف ػؿ الع ركػا الػى ا ػد اعػؽ ععكػف دايػؿ ارةػف
ال ػػدمؿ ال ر ي ػػاا ماعكل ي ػػا اي ػػذ العرل ػػا لمع ػػؿ اسس ػػت ل ف العة ػػلد اس اع ػػؿ ار ػػف عس ػػت ندا مالتعكي ػػر

جيم مليتيكيلد لمملؿ الى ا رب عل ع ط ي ف ام ل لاف.
أ-تعداد السكان.

عػػف العػػرلمؼ سػػعلع العسػػؤمليف ا س ػراجيمييف يت ػػدبمف اػػف  423عمي ػػمف ار ػػف ع ل ػػؿ  6عميػػمف

داجعػل فػف ال ػدد
ي مدس .ملم ا تلر ال سلب امى دمؿ "يط العماج ا" ف طا ستتعمؽ كبي ادر امػى لسػراجيؿ د
الع تعػػؿ لم ػمات العسػػم ا؛ معػػف ػػل جػػلدت يػػا الجػػيش ا س ػراجيمف ع ػػذ يلعػػل ااملػػى عػػع ااتعػػلد ك يػػر
امى جيش ا تيلطف عدرب تدري لد الليلد يعكػف ت جتػل عػف السػكلف ا سػراجيمييف سػراا .م ػد تعك ػت دمؿ

العماج ػػا ال ر ي ػػاا ميلل ػػا عل ػػر مس ػػمريلا ع ػػف ال ع ػػلظ ام ػػى جي ػػمش داجع ػػا ك ػػر كبي ػػر ع ػػف الج ػػيش

اسس ػراجيمفا م ػػم عػػل يج م ػػل ػػلدرة امػػى لج ػراد ا ت ػػلؿ س ػريع لم جػػمـ عػػف عما

ػػل م ػػت السػػمـ عػػف جػػؿ

اسػػتغنؿ ال جػػـ اللػػغير لمجػػيش ا س ػراجيمف الػػداجـ مت طيػػؿ ت جػػا اس تيػػلط .م ػػد ت معػػت اس ػراجيؿ درس

عركزس عف رب الـ  1973م م ال لجا لم م ال شريا مالى مات جميػا م ريػا ك ػر كبيػرا يػث كػلف
الجػػيش ا س ػ ارجيمف يعت ػػر للػػى م ػػدات كلفيػػا امػػى كمتػػل الج تػػيف م يػػر ػػلدر امػػى م عػػل عػػف ج ػػا للػػى
يػػر  .م كػػذا فػػنف ال يػػمد الجغرافيػػا مال يػػمد امػػى ال ػػم ال ش ػريا تج ػػؿ ا س ػراجيميمف ي ظػػرمف الػػى ا ػػـ

ارةػػا شػػكؿ يػػلص لم جػػمـ الععػػلجن الك يػػر عػػف ل يػػاا مسسػػتراتيجيلت اسسػػت زاؼ الععتػػدة عػػف ل ي ػا

ير  .فف ةمد تجر ت ـ فف رب الـ 1973ا لػـ ي ػد ا سػراجيميمف ماب ػيف عػف مجػمد م اعكل يػا مجػمد
ػػؿ ع لسػػب لعشػػكما الععلجػػرة .مل ػػد تملػػمما للػػى ػػل س ت ػماد جػػمـ ار ػػف ععػػلجنا عػػف الةػػرمرس ل ػػـ
جيشػػل داجػػـ
ال عػػلظ امػػى ( ) ظػػلـ ا ػػذار الع كػػر ااكبػػر تطػػم ادر مترعي ػلد الععكػػف ال لػػمؿ اميػػل م (ب) د
ك ر كبير عف ذس ؿا (ج) ات لع ج ال رب اسست ل يا م الم لجيا.18

18

Yoav Ben Horin, Barry Posen, Israel's Strategic Doctrine, Rand corporation. USA. 1981, p5.
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ثانياً :العزلة
ظ ادر س تنؿ فمسطيف مطرد سكل ل ع لا ما تنؿ اراةف ار يا اير ل ت اسػراجيؿ ت ػيش

ط ي يػلد فػػف يجػػا ع لديػػا ل ػػل رافةػػا لمجمد ػػلا فيلةػػت ع ػػل عػػل يزيػػد اػػف سػػتا ػػرمبا م ػػم عػػل كػػرس
ازلت ػػل ك ػػمة ا تنلي ػػا ع لديػػا مجسػػـ ري ػػب زرع ليدعػػا

ػ ػراض اس ػػت علريا ر يػػاا ما ػػداؼ ا تنلي ػػا

لػ يم يا كل ػػت ػػد مةػ ت فمسػػطيف ييػػل ادر ةػػعف دمؿ يػػر س تنل ػػلا فرلػ ا كيل ػلد يػػر ػػلدر امػػى

اس ػػدعلج ع يطػػل الجيمسيلسػػفا ف مػػى اللػ يد الػػدايمف اعمػػت امػػى ا ػػداث تعػػمؽ اسػػكرس امػػى الػػدمؿ
ال ر يا ا ر لد جيش يعكػف ف يلػؿ ت ػداد ا ػد الت جػا الشػلعما الػى عػل ي ػلرب العميػمف ج ػدس ميعمػؾ

سػػنح جػػم عتعػػمؽ م ػػدرات تك ملمجيػػا عتطػػمرة م ػػدرات مميػػا س تعمك ػػل الجيػػمش ال ر يػػا .متمج ػػت امػػى
العستم اس ميعف لمتغمب امى ازلت ل الى ا لعا ان لت عع دمؿ اسطراؼ عبؿ تركيل مابيم يل مايػراف ػؿ
البمرة اسسنعيا فف ع لملا ة لؼ العركز م ال مب ال ر ف الع يط ل مت ميا اسطراؼ م م عل ي ف

زيػلدة مت ػل امػػى سػلب العركػػز ال ر ػف .مامػى العسػػلر الػدملف اػػززت ان ت ػل عػع ال ػػم الدمليػا مامػػى
رس ل المسيلت العت دة اسعريكيا م دعت عس ل ك مة ديع راطيا فػف ما ػا عػف الػديكتلتمريلت ال ر يػا تػؤعف
لل يـ الغر يػا التػف ت عػؿ عيػلمؼ تلريييػا تجػل الع ط ػا ال ر يػاا م طعػلع لليػا تجػل عمارد ػل مييرات ػلا
م ػػؿ ماات ػػرت ف ااػػلدة لػػيل ا الع ط ػػا جيمسيلسػػيلد عػػف يػػنؿ تعكيك ػػل لم ػػدات سيلسػػيا الػػغر امػػى

اسػس طلجعيػػا مار يػا مدي يػا م ز يػػا ييػػدـ ػلد م عػػف اسػراجيؿ اسػتراتيجيلد معػػف يػػنؿ ػذ اس ػػلد البنبػػا

يعكػػف ف ت عػػف لج ػػل متة ػ ؼ ع يط ػػل ال ػرافض لمسػػنـ ع ػػلا م تػػى لمتط يػػع ع ػػل عػػف ػػؿ الػػدمؿ

ال ر يا التف م ت اتعل يلت سنـ ع ل .

ثالثاً :التوسع
لػػـ تكتػػؼ اس ػراجيؿ لا ارةػػف التػػف يللػػت ل ػػل مف ػلد ل ػرار الت سػػيـ الػػذس جػػلد ظللع ػلد لمش ػ ب

العمس ػػطي ف لل ػػل ب اسرض ع ػػل ع ػػل سػ ػ تل  %56.74ع ػػف عس ػػل ا فمس ػػطيف لمس ػػكلف الي ػػمدا معػ ػ ا
ال ػ ػ لب اسرض  %42.88عػ ػػف عسػ ػػل ا فمسػ ػػطيف .ػ ػػؿ عػ ػػدت سػ ػػيطرت ل عػ ػػف يػ ػػنؿ ال ػ ػػرب مالعػ ػػذا ا
مالت جير الـ  1948لتسيطر امى عزيد عف اسراةف العيللا لمدملا العمسطي ياا مت ف ع ػل %22
فيعل ي رؼ

دمد .191967

كلف ف مريمف د ااتعد امى الردع عف ينؿ لظ لر درات اسراجيؿ ال سػكريا الت ميديػا لم ػرب

م للتللف دف ـ ل مؿ لد اسراجيؿا معف د دافػع ايغػلؿ الػمف اػف ال ػمة ال مميػا كعػنذ اييػر لمػردعا اس

19

العمسماا العمسطي ياا ت سيـ فمسطيف https://2u.pw/L5hA3
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ا ل مةع عػذ لد جديػداد لمػردع فػف اليعسػي يلت يريػذ ػيف اسات ػلر الجما ػب الجغرافيػا مالتمسػع اس ميعػف

ك لعؿ ع ـ لمردعا م د طمر ليعف شكمؿ رجيس المزراد الـ  1963ع د ال د اس لى لمتمسعا مال رب
اسس ػػت ل يا كمس ػػلجؿ ردع جدي ػػدة ف ػػف مج ػػل الت ػػدس العل ػػرس .ف لجع ػػت اسػ ػراجيؿ ا ػػلـ  1967اليط ػػمط
العل ػريا مالسػػمريا ماسرد يػػا ما تمػػت عرتع ػػلت الجػػمسف مش ػ ل جزي ػرة سػػي لد م ػزة مالةػػعا الغر يػػا مشػػرؽ
ال دسا مر ـ ف ذا اس تنؿ كلف ععيداد جغرافيلد سراجيؿ اس ا ػل يمػؼ ةػليل عػل ازلػت لجعػا دمف ػؿ

تى اسفا معع ذلؾ استعلدت اسراجيؿ ا ر سيطرت ل امػى عزيػد عػف اس ارةػفا يػث مفػرت ل ػل العرلػا

لمعسلمعا عف جؿ السنـ ملمسد الى عع مـ اسرض ع ل ؿ السنـ.20.

رابعاً :بلقنة ادلنطقة

يست دؼ تكريس للا التجزجا ال لليا لممطف ال ر ف مت عي ػل

ػم عزيػد عػف تعتػت الػدمؿ ال ر يػا

للى دمينت لػغيرة امػى سػس ار يػا مطلجعيػا معذ يػاا مذلػؾ لسػتغنؿ عشػلكؿ اا ميػلت الع تشػرة فػف
ال ػػللـ ال ر ػػف مالتػػف تػػدام للػػى اس علػػلؿ ماسسػػت نؿا م اسلت ػػلؽ ػػدمؿ يػػر

يػػر ار يػػا فػػف الػػداجرة

ا ميعيػػا تشػػكؿ ال معيػػا (ااـ) لل سػ ا لػ ض اا ميػػلتا ماجػػز ػػض ال كمعػػلت ال ر يػػا اػػف ػػؿ ػػذ
العشػػلكؿا للػػى جل ػػب اسػػتغنؿ لس ػراجيؿ لمينفػػلت ال ر يػػا مالعذ يػػا مالطلجعيػػا متغػػذيت ل نبػػلرة ال ػرات
اس عل ػػلليا الت ػػف ت ػػؤدس لل ػػى ػػرمب مي ػػاا م ػػرز ااعبم ػػا ام ػػى ال ػػدمر ال ػػذس تم ػػل لسػ ػراجيؿ ف ػػف ػػذا

اليلمص :ال رب اا ميا فف ل ػلفا مال ػرب اس علػلليا فػف ج ػمب السػمدافا مبػمرة ااكػراد فػف شػعلؿ
ال ػ ػراؽا مب ػػمرة ال ر ػػر ف ػػف الج ازج ػػرا مع ػػلمست العت ػػا الطلجعي ػػا ف ػػف عل ػػر لل ػػى ي ػػر ذل ػػؾ ع ػػف

لدي ػػث

اس علػػلؿ التػػف جػػد ل ػػل سلسػػل ظريػػل فػػف عيططػػلت الػػزايـ اسس ػراجيمف ال ػػديـ (جل مت سػػكف) لػػل ب
ال ركػػا التل ػ ي يا فػػف البنبي ػػلت عػػف ال ػػرف العلةػػفا مالتػػف داػػل في ػػل للػػى ل لعػػا (كمع ميمػػث ا ػػرس)

تكػػمف فيػػل لس ػراجيؿ ال ػػمة ا ميعيػػا ال ظعػػفا مالتػػف تػػدمر فػػف فمك ػػل دميػػنت ار يػػا ة ػ يعا ع سػػعا امػػى
سس ار يا مطلجعيا معذ يػا .م ػم عػس العيطػط الػذس داػل لليػل يةػل (امديػد ي ػمف) عستشػلر ع ػل ـ
يجيف رجػيس مزراد لسػراجيؿ ااسػ ؽ فػف د ارسػتل الع رمفػا (لسػتراتيجيا لسػراجيؿ فػف البعل ي ػلت) .كعػل جػد
ل ػػذا العيطػػط سلسػلد فػف كتػػلب ( ػػيف جيمػػيف) ل ريجي سػػكف عستشػػلر ااعػػف ال ػػمعف فػػف لدارة كػػلرتر ت ػػت
ا ماف (تعتيت مس اازعلت)ا معيططلت ( ر لرد لميس) ستلذ الدراسلت ا سنعيا فف جلع ا ر ستمف

فف كتل ا (ر ي ا اليمعي ف)ا معشرمع ف مريمف لت سيـ ل لف س ا .21 1954

20

Tiberiu Condulescu, Geopolitics and Foreign Policy, The Case of Israel, Central European University, Hungary,
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خامساً :شد األصراف
مذلػػؾ ن ػػلـ الػػدمؿ ال ر يػػا العتماجػػدة فػػف ط ػراؼ الػػمطف ال ر ػػف فػػف ل ػراالت جل يػػا عػػع دمؿ
يػػر

يػػر ار يػػا فػػف داج ػرة الج ػمار الجغ ارفػػفا مذلػػؾ ػػدؼ جػػذب ػػذ الػػدمؿ ال ر يػػا معػػف مراج ػػل دمؿ

ال مػػب ال ر ػػف يللػػا علػػر – للػػى لػراالت جل يػػا يػػداد اػػف اللػراع الرجيسػػف ػػيف ال ػػرب ماسػراجيؿا

م عل ييعؼ الةغط امى ااييرة .م د مجد ل تط ي ػلد ل ػذا العيطػط فػف ػرب البعػل ف سػ مات ػيف ال ػراؽ
مايػ ػرافا مف ػػف ال ػ ػزاع ال ػػلجـ ػػيف س ػػمريل متركي ػػل ال ػػذس تؤجج ػػل اتعل ي ػػلت الت ػػلمف ا س ػػتراتيجف ػػيف تركي ػػل

ماسػراجيؿا مفػػف داػػـ لسػراجيؿ لتركيػػل فػػف اعميلت ػػل ال سػػكريا شػػعللف ال ػراؽا مكػػذلؾ الػػدمر ا سػراجيمف فػػف
ال ازاػػلت ال لجعػػا ػػيف السػػمداف مابيم يػػلا م ػػيف الػػيعف ماريتريػػل لعػػرض السػػيطرة ا س ػراجيميا امػػى العػػديؿ
الج م ف لم ر اا عرا م يف عمريتل يل مالس غلؿ فف رب فري يل .22

سادساً :التحالف احمليطي
فػػف ال ػػمد ااملػػى لترسيسػ لا طػ ّػمرت لسػراجيؿ اسػػتراتيجيا ع يػػا ما تلػػلديا لتتيطّػػى ال زلػػا التػػف
مجدت عس ل في لا سعيت "ا يدة ااطراؼ .م عمجب ذ ال يدةا التف ت ّل ػل ديعيػد ػف مريػمفا اات ػد
ا سػراجيميمف ف مسػ ـ ال عػػز فػػمؽ الت ػ ّػدس الػػذس يم تػػل ل ػػـ ال معيػػا ال ر يػػا عػػع ا ػػد ال للػػرا متيطّػػف

الع لط ا مال زلا التف فرةت امػى كيػل ـا مذلػؾ عػف يػنؿ عػريف :اامؿ ل لعػا ان ػلت عػع دمؿ يػر
ػرجيميمف تطميػؽ "دمؿ
لسنعياا ماسنعيا ير ار يا ت يط لل ػللـ ال ر ػف جغرافيػلد ي ػمـ عػف ينل ػل ا س ا
الطمؽ" ال ر فا عل البل ف ف م ل لعا مػؼ عػع اا ميػلتا معػ ـ ااكػرادا مالعمار ػا فػف ل ػلف مال ر ػر فػف

العغرب ال ر ف م ميلت ج مب السمداف م ير ل

23

معع ذلؾ معع كؿ اسػتراتيجيلت ااعػف الت ميديػا مالييػلرات اسيػر التػف مةػ ت ل اسػراجيؿ ل عليػا
كيل ػػلا اس ا ػػل فش ػػمت ف ػػف ت ػػمفير اسع ػػف ل ػػل يلل ػػا ع ػػع تط ػػمر الع ػػددات ي ػػث الػ ػ ت اللػ ػماريخ

مال عميلت العداجيا فف ال عؽ اسسػراجيمف ت ػؿ عيػداف الع ركػا الػى مػب العػدف اسسػراجيمياا مر ػـ اةػلفت ل
ل د جديد يتعبػؿ فػف عع ػمـ الػدفلع اػف السػكلف العػد ييف مال ػى الت تيػاا ماسػطا اسػتيداـ كػؿ عػل يتػمفر
عف مسلجؿ سيلسياا ماسكريا دفلايا م جمعياا متمفير لعكل يػلت ل عليػا السػكلف مداػـ لػعمد ـ اس اف
ػػذا العع ػػمـ ع ػػل زاؿ للػ ػ ادر ا ػػف ت ػػمفير ااع ػػف سػ ػراجيؿ ف ػػف ظ ػػؿ اس ػػتعرار ا تنل ػػل ا ارة ػػف الدمل ػػا

العمسطي يا مدمؿ الع ط اا مالذس م ؿ شر اسؼ اللماريخ العمج ػا لعػد لا فظػؿ ال ػث اػف ييػلرات

22
23

سلـا سميمـا اا داؼ ال معيا ا سراجيميا ماستراتيجيلت ت عيذ لا الجزيرة تا https://2u.pw/AVrDe .2004
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تج ػؿ عػف اسػراجيؿ كيل ػلد ع ػػمسد فػف الع ط ػا ا ػػر ما ػا السػػنـ م ػلد الت للعػلت عػػع دمؿ الع ط ػاا م تػػى
ذا الييلر تريد ت عيذ ع مللد مف لد اطعلا لا معج رة كلر ا مليست ع ا لل.

سابعاً :السالم

ػػدد ػػف مريػػمف ع ػػذ ال ػػلـ  1953ػػدفلد اسػػتراتيجيلد امػػى لدملػػا لسػراجيؿ م ػػم السػػنـ عػػع دمؿ

الجمار ال ر يا؛ مذلؾ ظ ادر لمععلايؿ السم يا لملراع ا سراجيمف-العمسطي ف سماد فف السػل ا الدايميػا م
لل س ا للمرة لسراجيؿ فف السل ا الدمليا .ف مى العد ال يد يجسد ذا اللػراع ت ديػداد لم ميػا الي مديػا

لدملا لسراجيؿ .فعف العجلؿ ااع ف يملّد ت ديدات عف ؿ ت ظيعلت فمسطي يا عف زاميتيف رجيسيتيف :امل ل
سػػم ا يعكػػف الػػت كـ عسػػلر ل عبػػؿ الل ػماريخ مالبل يػػا اعميػػلت فداجيػػا .م ػػلؾ ية ػلد يطػػر ا ػػدسع بػػمرة

ش ػ يا تجعػػع ػػيف اس تجػػلج العػػد ف مال عػػؿ العسػػما .كع ػػل ف العرام ػػا السيلسػػيا س تس ػ ـ فػػف ا تشػػلؿ
لسػراجيؿ عػػف يطػػر ال زلػػا الدمليػػاا متت ػػلرض عػػع رؤيػػا المسيػػلت العت ػػدة اسعريكيػػا الداايػػا ل ػػؿ ال ةػػيا

العمسػػطي يا فػػف سػػيلؽ ترتيػػب الع ط ػا

لج ػػل فػػف داجػرة ال عػػمذ اسعريكػػفا م ػػم عػػل يتطمػػب ت سػػي لد متعل عػلد

اسراجيميلد عع المسيلت العت دة يللػا م ػل الػدااـ اس ػـ ل ػل فػف عماج ػا اعميػلت ػزع الشػرايا ا ػل فػف
الع لفؿ الدمليا العت ددة مالعكمف ال يمس فف ا يدة لسراجيؿ ااع يا.
م ػػد اسػػتغمت اس ػراجيؿ اسفةػػميا الجيمسيلسػػيا التػػف

ت ػػل ػػد سػػيطرت ل امػػى اج ػزاد يميػػا عػػف

اراةف الدمؿ ال ر يا العجلمرة الـ 1967ا يث مجدت في ل فرلا لمت لعؿ عع ازعت ل الجيم مليتيػا عػف
ينؿ التملؿ الى سنـ عع جي ار ل يست د امى ع ليةا اسرض التف ا تمت ل للسنـا م ػم اسعػر الػذس
ير اسسراجيميمف ا ل لـ يكف عتمف ادر ل ـ د رار الت سيـ يث يدامف ف عسل ا اسػراجيؿ كل ػت لػغيرةا

م ف ال ػػرب كػػل ما ي ظػػرمف الػػى اس ػراجيؿ كدملػػا لػػغيرة م د ػػى ع زلػػاا م ػػد تعك ػػت اس ػراجيؿ عػػف تم يػػع امؿ

ع ل دة سنـ الـ  1979عع جع مريػا علػر ال ر يػا ػد اتعل يػا كلعػب ديعيػد .معػف ػد ل لػ ا ت عيػذ
السنـ عسرلا م تا فعف اكتم ر  1991دبت يطمة رجيسيا ير

يث طمؽ العسلر التعلمةف عت ػدد

اسطراؼ جل ػب عسػلر الععلمةػلت الب لجيػا ا ػب عػؤتعر عدريػدا مكػلف ال ػدؼ ع ػل ايجػلد مػمؿ لم ةػليل
اس ميعيا الرجيسياا مالدفع لتجل تط يػع ال ن ػلت ػيف دمؿ الشػرؽ اسمسػط .مر ػـ ف اعميػا السػنـ التػف
د ت فف مسمم الـ  1993د فشمت اس ا ل دت الى عراج ا المةع ال لجـ فف الشرؽ اسمسط .24

م ػػد ا تشػػرت ع لر ػػلت جيمسيلسػػيا عيتمعػػا دايػػؿ العجتعػػع ا س ػراجيمف فػػف ع لملػػا ل ػػؿ ع ةػػما

اسراجيؿ الجيم مليتيكيا .مت كس ػذ الع لر ػلت ع ػليير م ػيـ عيتمعػا تت مػؽ ػللتمازف العنجػـ ػيف الجغرافيػل

24
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(اعؽ ااعػف)ا مالػديعم رافيل (ال ميػا المط يػا) مالديع راطيػا م ػمؽ اس سػلف (السػيطرة امػى شػ ب آيػر)

مالشرايا الدمليا .متشكؿ ذ ال يـ سلسل ل رادات عيتمعا لم عميلت التف تجرس فف الشرؽ اامسػط مالتػف
ػػد تػػؤدس للػػى يػراجط ػػدمد عيتمعػػا م مػػمؿ عيتمعػػا لع ةػػما اسػراجيؿ الجيمسيلسػػياا م ػػذ المقاربااات هااي

:25

 .1حاادود عااام  1967عػػع استعػػلؽ امػػف ت ػػلدؿ اا ارةػػف .ػػذا ال ػػؿ يةػػع تلػػمر لػػدملتيف ذات
سػػيلدة لشػ يف ععلػػملا لل ػػدمد العطل ػػا ليطػػمط ال د ػػا التػػف تملػػمت للي ػػل عػػع ااردف فػػف
ليػػا ػػرب  1948متػػـ ترسػػيع ل عػػف اػػلـ 1951-1949ا عػػع اعميػػا ت ػػلدؿ ارةػػف عتعػػؽ

امي ل .متتطل ؽ يطمط  1967سلسلد عع يطمط 1949.

 .2حدود يمكن الدفاع عنهاا تةـ ظػلعيف لم ػدمدا م عػل  -ػدمد اع يػا امػى طػمؿ مادس ااردف
م دمد سيلسيا.

 .3حدود مؤقتة تتةعف ا س لب

لدس الجل ب عف ؿ لسراجيؿ عف جزاد عف الةعا الغر يا.

 .4حدود غير واضحةا م م عل ي ف سلسل طعس ال دمد ما شلد دملا ب لجيا ال معيا.
 .5حدود أرض إسرائيل الكبرىا التف تةـ دملا ي مديا ما دة يف ال ر اا ػيض العتمسػط م ػر
ااردف

ميعكف ف جد لمرة ط ؽ االؿ عف ذ اس ت ار لت لد الجل ػب العمسػطي فا عػف ا تػراب دملػا
فػػف ػػدمد اػػلـ  1967للػػى ا ت ػراب ل لعػػا دملػػا لسػػنعيا عػػف ال ػػر للػػى ال ػػر .م ي عػػل ييػػلرات تتةػػعف
ييلر ال دمد ير الماة ا ما لعا دملا ب لجيا ال معياا مكذلؾ ييلر ال دمد العؤ تػا عػف يػنؿ ال لػمؿ
امى ااتراؼ

لدس الجل ب فف ااعػـ العت ػدة لمدملػا العمسػطي ياا م عػف يػنؿ اتعػلؽ عؤ ػت ي ػرؼ لعػل

للت دجا م لل د ا.
-1خيار حدود 1967

ممف ل ل ذا اس ترابا فنف ؿ الدملتيف سي ؿ الع ةما الجيمسيلسيا سراجيؿ .ذا اس تراب يداـ

دملا معيا لمش ب الي مدسا مدملا معيا لمش ب العمسطي فا عع دمد آع ا مع تػرؼ ػل لكمتل عػل امػى
ػػد سػماد .مسػػت تعظ لسػراجيؿ ر م يػػا ي مديػػا ك مػػد ديع ارطػػف س يسػػيطر م ي ػػد عػػف

ػػمؽ شػ ب آيػػر.

مسػػمؼ تسػػت د ال ػػدمد امػػى ػ اررات عجمػػس ااعػػف  242م338ا مالتػػف عمج ػػل ست س ػ ب لس ػراجيؿ عػػف
الع ػػلطؽ التػػف ا تمػػت فػػف ػػرب اايػػلـ السػػتا الػػى ػػدمد اع ػػا .مسػػتكمف ال ػػدمد التػػف كل ػػت لجعػػا ػػيف
 1967-1949سلس استعل ياا عع اعميا ت لدؿ راةف عتعؽ امي ل.

Shlomo Hass,

25
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سػػمؼ تة ػػـ لسػ ػراجيؿ الع ػػلطؽ اسسػػتيطل يا الك ػػر التػػف ا يع ػػت ف ػػف الةػػعا الغر يػػا مس ػػت مض

العمسطي ييف رراةف ير فف لسراجيؿ .مسيتـ ت ديد العيطط الد يؽ لم دمد عف ينؿ الععلمةلت ػيف
الطرفيف .ميست د ذا ال ؿ امى ر ا ع لدئ .1 :سلس استعلؽ م ال دمد التف كل ت لجعا يف العف
 1949م 1967ع ػ ػػع استع ػ ػػلؽ ام ػ ػػى ت ػ ػػلدؿ ارة ػ ػػف .2 .الل ػ ػػعتيف ف ػ ػػف ال ػ ػػدس .3 .س ػ ػػيتـ الس ػ ػػعلح
لمعمسػػطي ييف

السنح.

ػػؽ ال ػػمدة ف ػػط للػػى الدملػػا العمسػػطي ياا ملػػيس للػػى لسػراجيؿ .4 .سػػتكمف فمسػػطيف ع زماػػا

-2حدود يمكن الدفاع عنها

ممف ل ل ذا اس تػرابا فػنف الت لعػؿ عػع ع ةػما اسػراجيؿ الجيمسيلسػيا يتطمػب اعػؽ جغ ارفػف يشػعؿ
السػػيطرة امػػى مادس ااردفا ماس تشػػلر ال سػػكرس امػػى سنسػػؿ الج ػػلؿ التػػف تطػػؿ امػػى ال ػمادس متمسػػيع
الععر العؤدس عف ال دس للى ال ر العيت .م د مةع ذا اس تراب فف الـ  1967عف ؿ ليغلؿ لػمف
الذس كلف فػف ي ػل مزيػ ار فػف ػزب ال عػؿ اسسػراجيمف .اسات ػلر الرجيسػف ل ػذا اس تػراب ػم ةػعلف عػف
لس ػراجيؿ عػػف يػػنؿ ال عػػؽ ا ميعػػف .م ػػذا ال عػػؽ ةػػرمرس لع ػػع س جػػيش ار ػػف ع ػػلدس س ػراجيؿ عػػف
ديػػمؿ الةػػعا الغر يػػا ماسسػػتيند امػػى سنسػػؿ الج ػػلؿ التػػف تػػت كـ فػػف الع ػػلطؽ ذات الكبلفػػا السػػكل يا

ال لليا امى طمؿ الس ؿ السل مف التف يتركز ع ظػـ ال شػلط السػكل ف ماس تلػلدس سػراجيؿ في ػل .الع ػد
الرجيسف مراد ذا اس تراب م ال علظ امى مجمد دملا لسراجيؿ عف س ادماف ةد ل .م ذا يتطمب اعؽ
جغ ارفػف عػف جػؿ ع ط ػا الزلػػاا ع ط ػا ت ػذير مردع تسػ ؿ الػدفلع اػػف الػ عس .ممف ػل ليطػا لػمفا كػػلف

العع ػػرمض ف يك ػػمف الس ػػكلف ال ػػرب ف ػػف الة ػػعا الغر ي ػػا كيل ػػل عس ػػت ن م ج ػػزدا ع ػػف الععمك ػػا اارد ي ػػا

ال لشعيا.26

-3حدود مؤقتة

مف ػػل ل ػػذا اس تػ ػرابا يج ػػب ف تك ػػمف اسػ ػراجيؿ م ػػاا مس م ػػؿ ك ػػؿ ش ػػفدا ام ػػى مجمد ػػل كدمل ػػا

ديع راطيا ممطف معف لمش ب الي مدس .فلستعرار المةع ال ار ف دمف اس س لب عف اا ارةػف الع تمػاا
فػ ػػنف الػ ػػديعم ارفيل ػ ػػيف ػ ػػر اسردف مال ػ ػػر اا ػ ػػيض العتمسػ ػػط عتج ػ ػػا لمتغييػ ػػرا مذلػ ػػؾ امػ ػػى سػ ػػلب
ا سراجيمييف .مستل ا الدملا الي مديا ال معيا التف يكمف في ل الي مد ـ اا مياا ير ديع راطيا .مالدملا

الديع راطيا لف تكمف ي مديا اف العمسطي ييف سيل مف فف ليا العطلؼ اا م يا .لذلؾ فلف الةرمرة
المجمديػػا لم عػػلظ امػػى دملػػا ي مديػػا ال معيػػا تتطمػػب اس س ػ لب عػػف اا ارةػػف العمسػػطي يا .مي ت ػػد ملجػػؾ
الػػذيف يػػداف مف اػػف ا ت ػراب ال ػػدمد العؤ تػػا ف اسػػتعرار المجػػمد ا س ػراجيمف فػػف اا ارةػػف العمسػػطي يا عػػف

26

Regional Alternatives to the Two-State Solution,The Begin-Sadat Center for Strategic Studies,Bar- Giora Eiland,

Ilan University, Israel,2010.15-17.
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شر ل ف يعل ـ اللراع عع العمسطي ييف ميزيد عف ازلا لسراجيؿ الد ممعلسيا .ميزاـ ػؤسد ف لسػراجيؿ فػف
الم ت ال لةر لػيس لػدي ل شػريؾ فػف الععلمةػلتا م ػذا ػم السػ ب الػذس يمجػب امػى لسػراجيؿ ف تتيػذ

يطمات ا لديا الجل ب لعؾ اسرت لط عع العمسطي ييف.
ميت ػليف الجػػدؿ فػػف اسػراجيؿ ػػيف اليعي يػػيف ماليسػػلرييف شػػرف ػػذا اس تػراب .اذ ي ت ػػد اليسػػلريمف ف
اس س لب عف ااراةف العمسطي يا يجمب السنـا ي عل ي ت د اليعي يػمف ػل يجػب امػى لسػراجيؿ ف تظػؿ
فف ااراةف العمسطي يا طللعل

لؾ لراعا فف ػيف يجػلدؿ العػداف مف اػف ػذا الػ ج ر ػل يجػب امػى

لسراجيؿ اس س لب عف ااراةف عف جل ب ما د الى دمد عؤ تا تى ملم استعر ال زاعا ما دعل تل ا
الظػػرمؼ لةػػجاا فن ػػل يعكػػف لج ػراد ععلمةػػلت ػػمؿ ال ػػدمد الداجعػػا .ميعكػػف لم ػػدمد العؤ تػػا ف تكػػمف
ػدمد الجػدار العللػؿ عػع لةػلفلت عػف ارةػػف عػل مراد الجػدار .27ميعكػف ف يجػد العػداف مف اػف ػػذا

اس ت ػراب ع ػػررات ستيػػلذ لج ػرادات عػػف جل ػػب ما ػػد فػػف اليط ػمات التػػف اتيػػذ ل العمسػػطي يمف فػػف دايػػا
 .2011ف ػػد تيمػػى العمسػػطي يمف اػػف طريػػؽ الععلمةػػلتا ماتج ػما ع لش ػرة عػػف جل ػػب ما ػػد للػػى عجمػػس
ااعف التل ع لألعـ العت دةا سلايف للى اساتراؼ ل كدملا عست ما.28
-4ازالة الحدود :دولة ثنائية القومية

ال ؿ ال ار ع لع ةما لسراجيؿ الجيمسيلسيا م عف ينؿ طعس ال دمد .ممف ل ل ذا اس ترابا فػنف

اللػراع ا سػراجيمف-العمسػػطي ف ػػم لػراع ار ػػف مط ػػف ع ػػد م يػػر ل ػػؿ لم ػػؿ اسػػتعر اكبػػر عػػف علجػػا
سػ ا .م ػػد يمػػؽ اسسػػتيطلف الي ػػمدس اعميػلد مةػ لد س رج ػػا فيػػل فػػف الةػػعا الغر يػػاا متغييػػر المةػػع عػػف
يػنؿ فػػؾ اسرت ػػلط ماس سػ لب للػػى ػػدمد يػر ػلت عػ ادر لػ لد .مس تمجػػد كمعػا فػػف لسػراجيؿ سػػتكمف
لدرة امػى ليػند لػؼ عميػمف عسػتمطف ي ػمدس ع تشػريف فػف جعيػع

ػلد

يػلد ال ػدس مال شػرات عػف

العستمط لت يمؼ اليط اايةرا عبؿ يتلر ايميتا ع لليػل ادمعػيـ م رجيػؿ .مال تيجػا ال تعيػا ػف دملػا

ب لجيا ال معيا .29مير عيرمف ع ستف اسستلذ فف امـ السيلساا ف المةع د يمػؽ دملػا ب لجيػا ال معيػا
كػػـ ااعػػر الما ػػع تيجػػا الجعػػمد فػػف الع لدبػػلت ػػيف ا س ػراجيمييف مالعمسػػطي ييف .يػػث يم ػػت لس ػراجيؿ
مة لد ليس فيل لمعمسطي ييف ييػلر لتطػمير دملػا عتمالػما جغرافيػلد .ميعكػف ملػؼ ال ظػلـ ا سػراجيمف فػف

الةػعا الغر يػػا ظػػلـ فلػػؿ ا لػػرس م امػػى اا ػػؿ ار ػػفا ي طػػف اعتيػػلزات لمعجعماػػا ال ر يػػا المط يػػا
ال لكعا .معع ذلؾا فلف التغيرات الديعم رافيا التف سػت دث عػع عػرمر الم ػتا سػت يد تشػكيؿ ال ظػلـ فػف

27

لرتسا 2010ا ا تراح جديد عف ت يل م لممسيلت ت يل م ي ترح دملا فمسطي يا فف دمد عؤ تا فف ع لملا س لد اسزعا السيلسيا عع المسيلت العت ػدة

ا سعل اسي لرياا http://samanews.ps/ar/post
Shlomo Hass,
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ليا العطلؼا لت مد فف اتجل كبر ديع راطيا .مال تيجا ستكمف دملا ديع راطيا ب لجيػا ال معيػا ػيف ػر

ااردف مال ر اا يض العتمسط ت ؿ ع ؿ دملا ي مديا ال معيا.
-5حدود ارض اسرائيل الكاممة

ال ػػؿ الي ػػلعس ماايي ػػر لع ة ػػما اسػ ػراجيؿ الجيمسيلس ػػيا ػػم التمس ػػع لل ػػى ػػدمد رض لسػ ػراجيؿ

الك ر  .ممف ل ل ذا ال ػؿا يجػب ف ت تشػر العسػتمط لت الي مديػا فػف

ػلد رض لسػ ارجيؿ اسػ لب دي يػا

م ع يػػا .ميجػػب ف تكػػمف ال ػػدمد ا ػػد ػػر ااردف مي غػػف ػػؿ السػػمطا العمسػػطي يا .مي غػػف ف ي لعػػؿ
ال رب الذيف ي يشمف فف الةعا الع تما ما دة عػف بػنث طػرؽ :الةػـ ا سػراجيمف لأل ارةػف العمسػطي يا
معػ ػ ا س ػػكل ل ج س ػػيت ل .عػ ػ ا ال ك ػػـ ال ػػذاتف الع م ػػف لمجي ػػمب العمس ػػطي يا ف ػػف الع ط ػػا .م "التر ي ػػؿ".
اس ت ػراب ااكبػػر شػ يا فػػف الم ػػت ال لةػػر ػػيف العػػداف يف اػػف ػػذا اس ت ػراب ػػم ػػؿ الكل تم ػػلت الػػذس

رس ػػعل فيغ ػػدمر لي رع ػػلف .ممف ػػل ل ػػذاا س ػػمؼ يتعت ػػع العمس ػػطي يمف ػػلل كـ ال ػػذاتف ف ػػف الجي ػػمب الع لط ػػا
للعسػػتمط لت الي مديػػا .مسيلػػمتمف فػػف اس تيل ػػلت اارد يػػا .مي ػػمؿ ع ت ػػدم ػػذا اس ت ػراب ػػل ملػػعا

عؤكدة ال جلح لدملا فلؿ ا لرس.30

ثامناً :تداعيات احللول على القضية الفلسطينية
فة ػػت ال م ػػمؿ اسسػ ػراجيميا الت ػػف مةػ ػ ت ل لع للج ػػا ع ة ػػمت ل الجيم مليتيكي ػػا ػػللردعا مالتمس ػػعا
م م ػػا الع ط ػػاا مش ػػد اسطػ ػراؼا ام التل ػػللا ع ػػع ع يط ػػل الجيمسيلس ػػف ال ػػى ت ػػداايلت ام ػػى ال ة ػػيا
العمسطي يا ماعميا السنـ مفكرة ا لعا دملا فمسػطي يا عسػت ما امػى ػدمد ال ار ػع عػف زيػراف  .1967ف ػد

اعدت اسراجيؿ الى الت رب عف الع لدرات مالععلطما فف ت عيذ اسػت ل لت السػنـا مت ػدت ذلػؾ الػى يمػؽ
ما ػػع جيم ػػمليتيكف س ػػد اف تت لعػػؿ ع ػػل اس ع ػػلدرة عسػػت ميا ام امػػى اس ػػؿ س يعكػػف اف تتجػػلمز م ػػم
اسسػػتيطلف الع تشػػر فػػف ال ػػدس مالةػػعا الغر يػػا مالػػذس عػػف شػػر ل ال ةػػلد امػػى س فػػرص

لعػػا دملػػا

فمسطي يا عتمالما امى دمد ال ار ع عف زيػراف  .1967فع ػذ تم يػع اتعل يػلت مسػمم ػؿ

ػم  11سػ ا

ملغليا اسفا لـ يتـ تط يؽ شفد ععل مرد فػف ػذ استعل يػلت يلػمص ل لعػا الدملػا العمسػطي ياا ما ػلد
اس ػػتنؿ ماسس ػػتيطلف ف ػػف الة ػػعا الغر ي ػػاا ػػؿ ام ػػى ال ك ػػس ع ػػف ذل ػػؾ تعلعػ ػلدا ف ػػد س ػػلرات ال كمع ػػلت

اد للػ ػػللا تمسػ ػػيع العما ػ ػػع
ا س ػ ػراجيميا العت ل ػ ػػا عػ ػػف لجرادات ػ ػػل فػ ػػف علػ ػػلدرة اارض العمسػ ػػطي يا سػػ ػم د
اسسػػتيطل يا م للػػللا ػػلد جػػدار الةػػـ ال لػػرس عػػف ج ػػاا م التل ػ يد عػػف ا ج ػرادات ال ع يػػا ةػػد
السكلف العمسطي ييف ينؿ ذ العترة عف ج ا ير .

Shlomo Hass,
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تقاااويض الساااالم :ي ػػث تمّع ػػت الععلمة ػػلت العمس ػػطي يا ا سػ ػراجيمياا لي ػػا ري ػػؿ 2014ا دمف
ت يؽ س تلجج تذكرا د  9ش مر عف الع ل بلت راليا عريكيا م مرم يا؛ س ب رفض لسراجيؿ م ػؼ
اسسػػتيطلفا م ػػمؿ ػػدمد  1967كرسػػلس لمععلمةػػلتا مرفػػض ا ف ػراج اػػف الدف ػػا ال ار ػػا عػػف ااسػػر

ال ػداعى فػػف سػػجم ل .31ماع ل ػلد فػػف ت ػػميض فػػرص السػػنـا مال ةػػلد امػػى اعكل يػػا ا لعػػا دملػػا فمسػػطي يا

امى دمد ال ار ػع عػف زيػراف  1967داػل الكبيػر عػف السيلسػييف اسسػراجيمييف عػف اليعػيف اسسػراجيمف للػى

اجيميا ػػد ا تيػػلب دم للػػد ت ارعػػب لرجلسػػا
ا اػػنف اػػف ةػ ّػـ ع ػػلطؽ عػػف الةػعّا الغر ّيػػا للػػى السػػيلدة ا سػر ّ
يكيػػاا ملػػدمر ػرار عجمػػس ااعػػف ر ػػـ  2334الػػذس داف العسػػتمط لت م ّكػػد امػػى
المسيػػلت العت ّ ػػدة ااعر ّ

ّؿ الدملتيف امى سلس دمد زيراف الـ  .1967مازدادت المات اليعيف م رز ل مزير الت مػيـ عتػللف
ةـ ع لطؽ " "Cللى السيلدة ا سراجيمياّ م ف تعبؿ  %60عف عسل ا الةعا الغر يػا
ي يت التف تطللب ّ

ةـ
تملؿ الميكمد مال يت الي ّ
مت تمس امى  % 100عف العستمط لتا م د ّ
مدس للى اتعّلؽ طرح ل مف ّ
عستمط ا "ع لليل دمعيـ" للى السيلدة ا سراجيمياّ كيطمة ملى فف ذا العشرمع.
ػللف لميعػػيف اسسػراجيمفا مرؤيتػػل لعسػػت ؿ
ػف الكملم يػ ّ
متكشػػؼ ع ػػلمست الةػػـ اػػف العشػػرمع السيلسػ ّ
ػدادا لة ّػـ
ال ّؿ عع العمسطي ّييفا م م ال ّؿ الػذس يتعبػ ّؿ فػف ة ّػـ ع ػلطؽ " "Cللػى السػيلدة ا سػراجيميا اعت د
اجيمياا ما ػػلد السػػمطا العمسػػطي ّيا ةػػعف
ال ػػدس اػػلـ 1967ا مةػ ّػـ الجػػمسف اػػلـ 1981ا لمسػػيلدة ا س ػر ّ

ػللف
العسػػل ا التػػف امي ػػلا مالت لعػػؿ عػػع السػػمطا العمسػػطي ياّ كدملػػا فمسػػطي ياّا س الت لعػػؿ عػػع الما ػػع ال ػ ّ
ةـ ال دسا ف ػد لعػت لسػراجيؿ ة ّػـ
كمةع لجف .متيتمؼ لستراتيجياّ
الةـ ذ ّ
العرة اف لستراتيجياّ ّ
ّ
ػللف اسػػتيطل ف ع ْ َكػػـ ي ػػمـ امػػى اسسػػتيطلف
ال ػػدس ػػد ا تنل ػػل بػ ّػـ لعػػت ت ميػػد لا ا ْ ػػر عشػػرمع كملم يػ ّ
ػنف
مالتةييؽ امى الع دسييف مت جير ـ عف ينؿ ما يف اس لعا ي عل فف للا عشػرمع ة ّػـ ع ػلطؽ  Cف ّ

مف لع ػلطؽ Cا ت ت ػف ة ّػـ ػل م ف
اسستراتيجيا اسسراجيميا كل ت ع كمساا ف ف ت مـ ععلرسلت ّ
ةـ ف ّ
ل ل.

ػف لع ػػلطؽ " "Cال م ػاَ اا ػ ّػـ فػػف فػػرض ااعػػر الما ػػعا متتكػ ّػمف سيلسػػلت ػػذا
ميشػػك ّؿ الةػ ّػـ الع مػ ّ
الةػ ّػـ عػػف عرّك ػػلت اديػػدةا عػػف ي ػػل :ػػلد الم ػػدات السػػك ياّ اسسػػتيطل ياّ فػػف ع ػػلطؽ  Cمداػػـ ال ْيػػا
العؤسسػػلتياّ دايػػؿ العسػػتمط لت؛ تةػػييؽ ال يػ ّػز العمسػػطي ّف مت جيػػر سػػكل ل م ػػدـ يمتػػلا؛ مع ػػع لاطػػلد
ّ

طم ػلد فمسػػطي يلّ

ػيؽ امػػي ـ فػػف ع ػػلطؽ  Cفعػػف ػػيف 1,426
السػػكلّف العمسػػطي ّييف تػراييص لم ػػلد متةػ ّ
لم ل ػػمؿ ام ػػى تلػ ػريا ػػلد ػػيف اساػ ػماـ  2010 – 2007ماف ػػػت ا دارة العد ّيػػػا التل ػػػا لن ػ ػػتنؿ

المي ا فف الت لعؿ
اجيمف امى  106طم لت ف طا م لدر 64
ترييلل ف طا مجر اتّلع سيلسا اليد ّ
د
ا سر ّ
لع ػ ػػاا
ع ػ ػػع اات ػ ػػدادات العس ػ ػػتمط يف ام ػ ػػى الععتمك ػ ػػلت العمس ػ ػػطي ياّا ماساتػ ػ ػراؼ عؤسس ػ ػػلت اس ػ ػػتيطل ياّ ّ
31

ةب فمسطي ف" ..اليميج م نيف" يكشؼ ط يا تراعب مت لزست ا لسا اليميج ام نيفا https://2u.pw/NmcVF .2017
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كلساتراؼ جلع ا فف عستمط ا ريجيؿ .م د عك ّػف اتعّػلؽ مسػمم اليعػيف اسسػراجيمف عػف التملػؿ الػى ػذ
ال تيجا السيلسػياا يػث سػ ـ اتعػلؽ امسػمم فػف يمػؽ ي تػيف امػى اسرض كػلف عػف الععتػرض اف تكم ػل
ما لد عؤ تلد م عل ا لعا السمطا المط يا العمسطي يا مت سيـ ااراةف العمسطي يا الػى  Aم BمCا مااييػرة
الت ػػف ت ػػع ت ػػت الس ػػيطرة ااع يػ ػاّ مالعد يػ ػاّ ا سػ ػراجيمياّ .ملك ػػف ػػذ ال ػػلجؽ ت مل ػػت ال ػػى ععت ػػلح لميع ػػيف

ا سراجيمف فف تطمير يطل ل ما لد السػيطرة اسسػت علرياّ اسسػتيطل ياّ امػى اا ارةػف العمسػطي ياّ الع تمػاّ

الـ  1967مذلؾ امى ال م التللف:

اسداػػلد اف السػػمطا العمسػػطي يا تشػػكؿ التجسػػيد ال عمػػف مالع مػػف لم ػػمؽ السيلسػػيا العمسػػطي ياا
ف لؾ رلعلف معكتب رجلساا مرجلسا مزراد يجر تكميع ل ما تيل ـ شكؿ ديع راطفا مليس

للؾ لجػا

لدملػػا؛ فللدملػػا اعمي ػلد لجعػػا .لػػذا فػػلف ل ػػلد السػػمطا دمف تطمر ػػل لدملػػا ػػلت علػػم ا لميعػػيف فػػف ت يػػؽ

طعم لتل السيلسيا.
لػػيس

ػػلؾ ا ػػتنؿ اس ػراجيمف فنسػػراجيؿ ا سػػ ت عػػف كلعػػؿ الع ػػلطؽ التػػف ت ػػيش في ػػل

م يػػا

س عشػػكما فػػف
السػػكلف السػػل اا عػػل اػػدا ةػػع اش ػرات عػػف اخسؼ فػػف ع ػػلطؽ Cا لػػيس لميعػػيف العركػػز ّ
اعميػػا ت ار سػػعير عع جػػا ملػػلعتا فػػف ػػذ الع ػػلطؽ.
لاطلج ػػل ػػمؽ عماطَ ػػاا فةػ دػن اػػف ّ ػػل تجػػرس ّ

مت تع ػػد يط ػػا ي ػػت ععب ػػؿ اسسػ ػراجيميا الدي ي ػػا ال ػػى ة ػػـ ع ػػلطؽ " "Cال ػػى الس ػػيلدة اسسػ ػراجيميا مااط ػػلد

العمسطي ييف

مؽ العماط ا ماات لر ع لطؽ السمطا ال لليا ت ي ار ع ج ادز م لجيل لم مؽ العمسطي يا.

اس سػػلـ السيلسػػف العمسػػطي ف مالجغ ارفػػف ػػلت ج ػػزد عػػف اسس ػػتراتيجيا اسسػ ػراجيميا فػػف السػػيطرة
اامؿ عػف
مالت لعؿ عع العسرلا العمسطي ياا فف فلػؿ ػزة اػف الةػعا الغر يػاا ما ػلد الطػرفيف ةػ يعيف ّ
ينؿ للر ا تللديًّلا مالبل ف عف ينؿ للر سيلسيلد.

اذف اسػراجيؿ ت عػػؿ امػػى فػػرض ظػػلـ سيلسػػف لسػراجيمف ما ػػد دايػػؿ اليػػط اسيةػػر مفػػف ع ػػلطؽ

Cا مايتزاؿ العشرمع العمسطي ف فف لد السمطا العمسطي يا ( لؼ ام ش ل دملاا م دملا ع ملا كعػل
لػػرح ت يػػل م فػػف العت ػرة اايي ػرة)ا م كػػذا فلل ػػديث لػػيس اػػف ظػػلعيف سيلسػػييف لس ػراجيمييف؛ ما ػػد دايػػؿ
الي ػ ػطّ اايةػ ػػرا ماخيػ ػػر فػ ػػف اا ارةػ ػػف العمسػ ػػطي ّيا الع تمّػ ػػا اػ ػػلـ  1967ي علػ ػػؿ للػ ػػى اب ػ ػػيف (ما ػ ػػد
اجيمف ما ػػد لشػػ ب يج ػػرس ت سػػيعلا ع ل ػػؿ
ػف لس ػر ّ
لمعمسػػطي ييف ماايػػر لمعسػػتمط يف) ػػؿ ػػم ظػػلـ سيلسػ ّ
لؼ م ش ل دملا فمسطي ياّا م دملا ع ملا ( لػمرة السػمطا العمسػطي ياّ)ا لشػ ب ع سػـ امػى عسػل

(فف ّزة مالةعّا) امى رض ع تمرة التمالؿ الجغرافف.32

32

عػػد الكرعػػؿا 2017ا ت ػػدير عم ػػؼ الػػدامة الػػى ةػػـ ع ػػلطؽ فػػف الةػػعا الغر يػػا لمسػػيلدة ا س ػراجيمياا العركػػز ال ر ػػف لمد ارسػػلت اسجتعلايػػا التط ي يػػاا

ر لعج دراسلت اسراجيؿا راـ اهللا صhttps://2u.pw/3y0qo .2
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تعزيااز االسااتيطان :لعػػت اسػراجيؿ تكبيػػؼ اسسػػتيطلف لعػػل ي

ػػل عػػف ػػداؼ سيلسػػياا تتعبػػؿ فػػف

التمسع م ؿ ال رمب الى اراةف اليلـا ملػذلؾ تػـ اات ػلر العسػتمط لت مااػد علعيػا عػف جػؿ عليػا
ال دمدا مت لي ل ا ر مااد اسكريا مديعغرافيا ي مدياا م للتللف تكػمف يطػمط دفلايػا لعػاا م مااػد

اعلعيا تشكؿ يط الدفلع اامؿ اف دملت ـ فف لؿ شمب ػرب عػع الػدمؿ العجػلمرةا كعػل تسػل ـ شػكؿ
ك يػػر فػػف السػػيطرة امػػى الطػػرؽ مالع ػػل ر التػػف تػػر ط ػػيف الع لفظػػلت العمسػػطي ياا متج م ػػل ت ػػت ر عػػا
ج ػػمد اس ػػتنؿ معسػػتمط يل الػػذيف لسػػتطلات ـ ل ن ػػل عتػػى رادما .كعػػل ت ػػدؼ ال كمعػػلت ا س ػراجيميا
العت ل ا عف زيلدة متيرة اسستيطلف الى التربير فػف ال مػمؿ السيلسػيا مالػت كـ في ػلا ممةػع ال ار يػؿ عػلـ
ال ممؿ التػف ترفةػ ل لسػراجيؿا مامػى ارسػ ل ا لعػا الدملػا العمسػطي يا العسػت ما مذات السػيلدة امػى كلعػؿ

ااراةف الع تما الـ1967ا م للتللف ع ع التملؿ للى تسميا ل ميعيا فمسطي يا لسػراجيمياا تسػعا ن لعػا
كيػػلف فمسػػطي ف ذس سػػيلدة مذس مسيػػا جغرافيػػا ما ػػدة عتمالػػما امػػى كلعػػؿ اا ارةػػف العمسػػطي يا الع تمػػا
امـ  1967ـ.33

م ػػد ب ػػر اسس ػػتيطلف كلف ػػا ش ػػكللل ام ػػى عس ػػت ؿ ػػدمد الدمل ػػا العمس ػػطي يا يلل ػػا عس ػػتمط لت

اا ػ ػمار مالجػ ػػدار العللػ ػػؿا فعسػ ػػتمط لت اا ػ ػمار تؤكػ ػػد ال كمعػ ػػلت ا س ػ ػراجيميا العت ل ػ ػػا امػ ػػى كم ػ ػػل
عس ػػتمط لت ع ي ػػا س يعكػ ػف التيم ػػف ا ػػلا م ػػد ك ػػلف لػ ػرجيس ال ػػمزراد اسسػ ػراجيمف الس ػػل ؽ اي ػػمد ملع ػػرت
تلري لت فف ذا استجل

يث ػلؿ" :سػمؼ ػديؿ للػى تكػتنت العسػتمط لت العركزيػاا مسػ لفظ امػى

ال دس العم دةا مستكمف ع لليل ادمعيـا م مش اتليمفا م رجيؿ جزددا عف دملػا "لسػراجيؿ" كعػل س يعكػف
التيمػػف اػػف السػػيطرة امػػى ػػمر ااردفا مامػػى ال ػػدمد الشػػر يا لدملػػا "لس ػراجيؿ" .متشػػكؿ ع ط ػػا ػػمر
ااردف  %30ع ػػف عس ػػل ا الة ػػعا الغر ي ػػاا م ػػد ت ػػـ ا ا ػػنف ا ػػل ع ػػذ ا ػػتنؿ ال ػػلـ 1967ـ ع ط ػػا
اسكريا عغم اا ميشير الي راد العمسطي يمف مفف ع ػدعت ـ يميػؿ التعكجػف عػدير داجػرة اليػراجط فػف جع يػا
ا لدراسلت ال ر يا للػى ف ال كمعػلت ا سػراجيميا ت ػؽ ر ػا ػداؼ عػف السػيطرة امي ػل ػف .1 :اات ػلر
ػػمر ااردف عبل ػػا ػػلجز ع ػػف عػػلـ عػػل كػػلف يسػػعى "الج ػػا الشػػر يا"ا مت ميمػػل للػػى ػػلجز جغ ارفػػف

(لسراجيمف) يف الدملا العمسطي يا مااردف يع ع التمالػؿ ي عػل .2.السػيطرة امػى كػؿ علػلدر العيػل فػف
اا ػماض الجمفيػػا .3 .ت ميػػؿ عسػػتمط لت الغػػمر للػػى عسػػتمط لت ل ػ لاياا مع ػػلطؽ زراايػػا عرت طػػا
للل لااا مع لطؽ ل لالت انجيا ا د ال ر اا عر.
ػػذا كمػػل يج ػػؿ عػػف الدملػػا العمسػػطي يا دملػػا عغم ػػا امػػى ال ػػللـ اليػػلرجفا فلل ػػدمد الشػػر يا ػػف

الع ع ػػذ الم ي ػػد ل ػػذ الدمل ػػاا م للت ػػللف ف ػػلف ا تع ػػلظ ال كمع ػػا ا سػ ػراجيميا للعس ػػتمط لت ي ػػف ا تعلظ ػػل
للع ػػل ر مالجسػػمرا م ػػذا يشػػكؿ ا ت للػػل عػػف سػػيلدة الدملػػا العمسػػطي ياا م للتػػللف ف مػػى ال يػػلدة العمسػػطي يا
33

ظريعاا مجيلا اسستيطلف الي مدس م بر امى عست ؿ الش ب العمسطي فا عركز دراسلت الشرؽ اامسطا عم ع كتب ار ياا ص154
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التعتػػرس مراد ػػؽ العمسػػطي ييف فػػف السػػيطرة امػػى الع ػػل را ععػػل ي ػػف ل ازلػػا العسػػتمط لت الع لعػػا ف ػػف

اا مار.

عػل الجػدار الع ػػلـ امػى ارةػػف الةػعا الغر يػػاا ف ػم ػد اكتعللػػل سيشػكؿ ال ػػدمد السيلسػيا ي ػػل
م يف "لسراجيؿ"ا فعف الم ت الذس ةـ فيل الجدار ( )107عستمط لت ع لعا امى ارةػف الةػعا الغر يػا
ي ط ل  % 85عف عجعمع العستمط يف فف الةعا الغر ياا ف د جز الةعا الغر يا للى كل تم لت لغيرةا
م د للػػى فلػػؿ ( )40تجع د ػػل فمسػػطي يل ي ط ػػل عػػل ي ػػلرب (  ) 750000لػػؼ فمس ػػطي فا ااعػػر ال ػػذس
ي مؿ فف العست ؿ دمف ل لعا دملا فمسطي يا عست ما امى دمد ال ار ع عف زيػراف تتعتػع م ػدة جغرافيػا
ما ػػدة مسػػيلدة كلعمػػا امػػى ارةػػي ل .ميت ػػيف عػػف يػػنؿ ذلػػؾ ف اسسػػتيطلف رشػػكللل العت ػػددةا م للػػذات
العستمط لت الع لعا امى ال دمد الشر ياا ل ةلفا للى ال ػماجز ال سػكريا الع لعػا فػف الةػعا الغر يػاا

امةػل اػف ت طيػع ملػلل لا كػؿ ذلػؾ
مالجدار العللؿ الذس ي زؿ الةعا الغر يا اف ع يط ل اليلرجف
د
ي ةف امى لعكل يا التمالؿ الدايمف يف العمسطي ييفا مكذلؾ طع التمالػؿ عػع ال ػللـ اليػلرجفا كػمف
"لس ػراجيؿ" تػػت كـ للع ػػل ر مال ػػدمدا م للتػػللف فػػنف لال ػػا التمالػػؿ الػػدايمف ماليػػلرجف ي ػػف ةػػرب ع ػػمـ

ع ـ عف ع معلت الت عيا السيلسياا مع يؽ عف ع ي لت ل.34

تعزيااز االنقسااام الفمسااطيني :ر ػػـ يػػمض اس ػراجيؿ بػػنث عماج ػػلت عػػع ركػػا عػػلس العسػػيطرة

امى طلع زة ع ذ الـ 2007ا اس ا ل ابرت ا لد كع ل

لد اس سلـ العمسطي فا ما لر ال دؼ

عف العماج لت ال سػكريا عػع عػلس ت ػذيب مت ػل ما لج ػل فػف عسػتم ع ػيف يسػعا ل ػل

كػـ ػزة ػلل مة

دمف ف ي دد اسراجيؿ اسكريلَ .مال علظ امى ال دمد م عليا دمد ل ا ر الت سػيؽ اسع ػف العيػدا ف .كعػل
اعمػػت اسػراجيؿ امػػى اداعػػا كػػـ عػػلس ا ػػر مكػػند ا ميعيػػيف عبػػؿ طػػر علظػلد امػػى اسػػتعرار اس سػػلـا

فسػػع ت ت ػػديـ التسػ ينت النزعػػا ما اعػػلر ماسعػماؿ داعػػا كػػـ عػػلس عػػل س يػػؤدس لت يػػؽ الم ػػدة

العمسطي يا التف عف شر ل اج لر اسراجيؿ امى الت لعؿ عع العمسطي ييف كم دة ما دة ماس ليلع لةػغمط
العجتعػػع الػػدملف ن ػػلد اس ػػتنؿا س ااػػلدة الك ػرة عػػف سػػل ا اللػراع العمسػػطي ف العمسػػطي ف الػػى سػػل ا

الل ػراع العمسػػطي ف اسسػػراجيمف .كعػػل ف اسػػتعرار رف ػػض عػػلس لمم ػػدة ي ػػداـ اسداػػلد اسسػػراجيمف ػػلف
العمسطي ييف ل ـ دمل ا فف زة مبل يا فف اسردف ماف س لجا ل ـ فف دملا بللبا فف الةعا مال دس.
مت ت ػػر لاػػلدة تم يػػد العمسػػطي ييف ت ػػت سػػمطا فمسػػطي يا ما ػػدة ديع راطيػػا شػػرايا امػػى سػػلس
ر ػػلعج ـ ت ؼ مع ػػلدئ المج ػػا الر لايػػا م كػػـ ال ػػل مف ملميػػاا عػ ادر لسػػعلد لت يػػؽ التطم ػػلت المط يػػا

لمش ب الع مسطي ف .اس اف ال يمد التف يعرةػ ل اس ػتنؿ امػى ال ركػا مالت ػؿ عػف مالػى ػزةا الػى جل ػب

34

نؿا ا ار يـا 2010ا اسسػتيطلف اسسػراجيمف فػف الةػعا الغر يػا م بػر امػى الت عيػا السيلسػيا فػف فمسػطيفا رسػللا علجسػتيرا جلع ػا ال جػلحا فمسػطيفا
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يػلب اس تيل ػػلت مةػغمط العي از يػػا تسػػل ـ فػف يمػػؽ للػا عػػف اػػدـ الرةػل الشػ ف العت ازيػد متػػؤدس للػػى

فش ػػؿ الش ػػرايا الشػ ػ يا لمعؤسس ػػلت مال ي ػػلدة العمس ػػطي يا .ك ػػذلؾ ي ػػؤدس اس س ػػلـ لل ػػى ا ةػ ػرار للت عي ػػا
اس تللديا لغزة مي يؽ ليللؿ اليدعلت ااسلسيا ميؤير اعميا لالدة ال لد.35

تاسعاً :اخلامتة
لجرت اسراجيؿ الى تمظيؼ عجعماا عف اسستراتيجيلت لمت لعؿ عع عشلكم ل الجيمسيلسياا مالتف

ل ت الجغرافيل دم ادر لعلد فف التربير امي ل سماد عف ج ا جغرافيػل اسػراجيؿ الط ي يا ػ ام عػف ج ػا م ما ػل

جغرافي ػلد ككيػػلف سيلسػػف ريػػب مسػػط يجػػا ار يػػا ت ت ر ػػل كيل ػلد عزرما ػلد فػػف مسػػط ل لع ػػع م ػػدت ل مع ػػع
ة ػ ػػت ل ماس ػ ػػت زاؼ عمرد ػ ػػل لات لر ػ ػػل رس جس ػ ػػر لعش ػ ػػلريع اس ػ ػػت علريا عتتللي ػ ػػا .مع ػ ػػف ة ػ ػػعف ػ ػػذ

اسستراتيجيلت المجمد لم زلا فػف دايػا ترسيسػ ل بػـ ا ت لل ػل الػى اسػتراتيجيا التمسػع بػـ الت ػللؼ عػع الػدمؿ
الع يطػا لل ػػللـ ال ر ػػف بػػـ ا ػػلـ ال ػللـ ال ر ػػف فػػف لػراالت عػػع الػدمؿ الطرفيػػا لم ػػللـ ال ر ػػف بػػـ م ػػا

الع ط ا لتعتيت ل بـ ترسيس عل ي رؼ للكعم ملث ال رس لتكمف ف الدملا اس ميعيا ال ميا تدمر فف فمك ػل
دمؿ لغيرة امى اسلس طلجعف مار فا م يي ادر استراتيجيا السنـ التف ت ملت الى اعميا ادارة يداد اف

مجمد يا

ي يا فف ال ؿ يث تريد ت عيذ ع مللد مف لد اطعلا لا معج رة كلر ا مليست ع ا لل.

لؾ بعا لجعلع لسراجيمف ػمؿ اسػتيداـ الػردع ػلل مة ال سػكرياا ملػعل ال لػر الرجيسػف الػذس

لعت اميل الدملا ال رياا م لفظ امى لج ل ممجمد لا م م الذس فرض السنـ عع ال رب؛ ملذلؾ ت ػت
الدملا فكرة الدملػا ال سػكرياا لعػا عجتعػع اسػكرس ي ّػمض الػ ص الػديعم رافف .مبعػا لاػا لسػراجيميا
يػػر ا ػػمة الػػردع ال س ػػكرس مال ػػممسا م ػػدرت عل ام ػػى ف ػػرض ش ػػرمط معما ػػؼ لسػػراجيمياا ل ػػؿ ال ة ػػليل
ا ميعيا .مي تعد ال لعنف امػى ػلد جػيش ػمسا ػلدر امػى ال سػـ فػف كػؿ جملػا اسػكريا ػيف لسػراجيؿ

مجي ار ػػل .م ػػم عػػر يت ػػمؿ فػػف تراكعػػل للػػى ردعا شػػكؿ جػػدار ديػػدسا ميطمػػؽ اميػػل “ردع تراكعػػف ػػلتج
اف ا تللر لسراجيؿ فف كؿ جملا اسكريا عف اللراع .م د كؿ جملاا م ادة جمست اسكرياا سمؼ
تي ػػرج ال م ػػداف ال ر ي ػػا ت لاػ ػلد ع ػػف داجػ ػرة ال ػػربا عب ػػؿ للت ػػل عل ػػر مااردفا م ػػذا ع ػػل يعس ػػر ال ػػرمب
ا سراجيميا العتماليا عع جي ار لا ماست داد ل الداجـ لم رمب الع ما.

ت د اسستراتيجيا ااع يا ا سراجيميا معل ي دث عػف تطػمرات عت ل ػا م يػر عتم ػا عؤشػ ار لت يػيـ

ااع ػػف ال ػػمعف ا سػ ػراجيمف ع ػػف ع ظ ػػمر لدت ػػل م ي راج ػػل ال ػػذيف يتمل ػػمف مة ػػع التل ػػمرات لمت لع ػػؿ ع ػػع
الت ديلت ال لجعا م الع تعما .م د لعت ال ظريا ااع يا امى ركلجز بل تا ع ل :مس :ظريا الػردع التػف
ت ت ػػل لسػراجيؿ فػػف لطػػلر ا يػػدت ل ااع يػػا للػػى جل ػػب اسػػتراتيجيا ال ػػرب اسسػػت ل يا .بل يػػل :عع ػػمـ ال ػػدمد

35

يلف لدة المج ا الر لايا مؿ الدار ت رير المجا الر لايا مؿ الشرؽ اامسطا /1يمليم 2016
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اخع ا م ف فف لطلر ذ ال ظريا ا لرة اف عع مـ عتغير ل ؿ لمت ديؿ م الت ديؿ سب عتطم لت ااعػف
ا سػراجيمف .بللبػػل :العػػؿ ال عػػؽ اسسػػتراتيجف الػػذس ي ػػد يل ػل تػػى اخف عػػف ك ػػر الت ػػديلت التػػف تماجػػل

ال ظريػ ػػا ااع يػ ػػا اسسػ ػػتراتيجيا ظ ػ ػ ار لممةػ ػػع الجغ ارفػ ػػف لدملػ ػػا لس ػ ػراجيؿ .ملػ ػػـ تسػ ػػتطع ال ظريػ ػػا ااع يػ ػػا
اسسػػتراتيجيا ت يػػؽ ػػداف ل م ليلت ػػل عػػف يػػنؿ الملػػمؿ للػػى ااعػػف م السػػنـ س ػراجيؿا فػػلاعف م
السنـ لف يت

ل فف ظؿ يع ا ال ميا ااع يا امى تعكير ماة ف ذ ال ظرياا ف د لـ الجل ػب ال ر ػف

م الجل ػػب العمسػػطي ف للػػى جل ػػب ػػض الج ػػمد الدمليػػا ت ػػديـ رؤ مع ػػلدرات اديػػدة
فشمت جعي ل س ب ا دة ااعف ا سراجيميا.

22

ػػنؿ السػػنـا

توجهات اجملتمع اليهودي يف إسرائيل
حنو عملية السالم
د .ابراهيم محمد المصري
أ.حسن نبهان سالمة

منذذالتوقيع ذذىلاتذذقلتقأوع ذ لعيقذذتيكلتاقمذذالتواق ذ لمذذتلتوم ذ تعا تليتومقذذوا تلعتلتون ذذو لتو قذذم ل ذ ل
إقذ تل قلعذذالقمذذا لإلذيتملإوذذقلتلمذذو لنعذذيلتوق ذذو

لمذذىلتوأتقذذل ن تلا ذذالامذذيالمذذتلتوصذ تالتومذذومقلاذ تل

توجذونا تكلوذ ل قذذقلىل ذملععذذاحمولعتل عقذ لتوصذ تالوصذذووعملامذذاقلعوقذ كليعذذالقذذوالت اقمذوالقا ذذولوذذاو ل
اأتلتومجقمىلتإلق تل ت لااعل إليلإليتملجواةليعم م لوت

لاقال لمذىلمع لذملتو اذ ل ايت جذوالاالعذ ل

لا ذ لاذ تلإق ذ تل قليج تنرذذولتو ذ هكل ذ لعتلحذذاتلت اقمذذوالتوذذاقلعذذال اذذيتلمققذ اولمذذولواذ لعتلقالمذذقل
امهلقيو ل"ان وم تلنقن وحي"لزا لعزهلتوت اذيالقذاةلتوعاذ ل ذ لإقذ تل قلاذو ل 1999-1996كلقذ لقذيو ل
"إ ريالاو ت "لزا لعزهلتو مذقل لوقذ لتوذيز تللتوذاقلوذ ل اذتلاأ

ذقلعذوقلمذتلقذتأمل"نقن ذوحي"ل ذ لتوقناذ ل

وعمذذيالتوم ذ هلتوأتقذذل ن كلق ذ لق ذيتو لعع ذزتهلتو م ذ تلاذذووأيزلاووعايم ذ لل ت ذ لتوأق ذ ةلتوق ذ لعاماذذملتنقأو ذ ل
تلعصقلاالتلمت"لمو يت"لاو ل2000لتنقروللا و ل2008ل لياياةل"نقن وحي"لإوقلقاةلتوعا لم ةلعإذ ،كل
امول نذ لي مذ لتوذقلجنذيلل ووا ذ لتومجقمذىلتإلقذ تل ت لنعذيلتو مذ تليقأ ذالاذ تمسلتو مذ تلتإلقذ تل ت لتوقذ ل
لوومذذولاو

ذذملامت ذ لتوقذذال لمذذىلتوأتقذذل ن تليي ذ ملتو تع ذذقلعمذذو لعقلإل ذيتملجذذواةلمذذتلتوجونذذهل

توأتقل ن لوقنم لل ايتع وللتو مت لتوقتم  .ل
قذذق قمالتوا تق ذ لاتذذقلقعت ذذقلم ذ تلمليماينذذوملتومجقمذذىلتو رذذياقل ذ لإق ذ تل قل مذذللايتلقنويورذذول
تو هلتوأتقل ن تلاتإقلتوإللتلإ ذ ليتلعت ذوملتلإذ ،لتوقذ لوذ لقاذتلقمذاقلاذوماللعوقذمول ذ لنقذولسل
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تو مت ذ لت نقإوا ذ لانذذالقمذذا قلتوعايمذذوملتإلق ذ تل ت لتومق وعا ذ كلاع ذ ل ماذذتلتويصذذيقلإوذذقلم ذ لعح ذ ل

تلقاوهليتو يتمقلتو ل ق لتوق لعاملإوقلقأ التومجقمىلتو رياقلوألعزتهلتو م ن  .ل

مكونات اجملتمع اليهودي يف إسرائيل:
ققذ لتومجقمذىلتإلقذ تل ت لاقنذيالق ا اقذملتوقذذاون لتوقذ لعتمذذولنجذاحول ذ لعقلمجقمذذىلهإذ كليقيتجذذا ل
ذذوليق ذذللمعذ ذ للجا ت ذ ذ ليق ذذاون لا اذ ذ ل إقتذ ذ لان ذذملم ذذتلاو ذ ذ لتونذ ذيتع لتوا ن ذ ذ ليتوتاي ذ ذ ليتوقمو ذ ذ ل

ع

يتوأا ذ كليعتلحذذاتلتوقنذذيالعقذ لقذذأق تلاا ذ تل ذ لقيجرذذوملتومجقمذذىلتإلق ذ تل ت لتوذذاقل ر ذ ليت ذذعوليتن ا ذ ل
اتقلنقذولسلت نقإواذوملتوقذ لع ذ زملعذي،ل م ن ذ ل ريا ذ لقن ذ لو مت ذ لتوقذال لن ذ ةلمقمذاا ليقذتا لي ذ ل
مجا ل لقعم التوقلت ومليتوملومملتو ريا ل لايو ل ريا لنم ليإووص  .ل
ياصذذأ لاوم ذ لتقجرذذملن ذذ ةلتو رذذيالتومقذذقلت له تلر ذ لنع ذذيلتوقمذذااليتاقاذ ذ يتلتوقذذال لمذذولحذذيلت ل
تقققال لو اوملتوأتقل ن تكل ر ل

يتلمنملتوأتقل ن تلا ونذولمقذقماللعيلايوذ لمقذقمت لعواتذ لوتع ذوةكل

عيلعقذذقلتوقذذموللام ذذو لايوذ لمنزياذ لتوقذذاللكليعتلجذذقلمذذولعذذال يت مذذيتلات ذذملعاذ لاتقذ لوانقينذذوملم زيوذ ل

معول لاوومققيلنوملتو ريا لقعملتوق واةلتإلق تل ت لقإتيلمتلاقلمميموملتوايو لتومق و

لات رو .ل

أوال :اليهود األشكيناز "الغربيين":

مصذذالاذذوو ريالتلمذذا نوزلح ذ لتو رذذيالتوذذا تلحذذوج يتلإوذذقل تقذذل تلمذذتلعي ياذذوليتوي ذذوملتومقعذذاةل

تلم ا ذ كلياذذوتلت مذذا نوزل مذذاتيتلعذيتو ل%80لمذذتلقذذاوتلإقذ تل قلانذذالع ذذو لتوايوذ كلييصذذتملتونقذذا ل
توقلعذيتو ل45ل%لمذتلتومرذوج تلإذالقلتوأقذ ةلمذتل1962-1948كلإ لعنرذ لتنتل ل مذاتيتلعاقذ لمذتل

%36لمذذتلاذذاالتوقذذاوت1كلي مذذاقلتلمذذا نوزلامذذوالعجر ذزةلتوعا ذ ليتإلات ةليت عقصذذوال ذ لإق ذ تل قكل ر ذ ل
مؤققذذيلتوايو ذ ليع واقرذذولتوق وق ذ ليتو قذذا ليت عقصذذوا ليتوق ت م ذذ لي قذذ ل يتلاتذذقلعجرذذزةلتوعايم ذ ل
يايتل حذذولتومإقتأ ذ لمذذتلإذذالقلتوي ذذول لتوم از ذ لاتملتوصذذأ ليتوم ذ ت لي ق ذ لق وق ذ لإق ذ تل قكليح ذ لع

ذذول

عصعوهلتلمال ليتو مو تملي ع لتوموقكلوراتل ووم ت لتوق وق ل ل زتقلا اح 2كليح لق وق ول قيزايتلاذ تل

ق ذذو تلم اذذز تكلتلع ذزتهلتوا ن ذ لقذيتللاونذذمل ذ لتو م ذ تلتإلق ذ تل ت لاعذذزهلتومأذذاتقليعجذذياتملإق ذ تل قكل
يم ذذنر لم ذذتل ل قذ ذ

لايج ذذيالإقذ ذ تل قلان ذذولي تقلاو ق ذذوكليتلعذ ذزتهلتوص ذذر ين لتومإقتأذ ذ لاتملتوص ذذاا ل

تو تمون لمققلتو مقليتوت اياليم نيق .3ل

1ل از زلع ا كلتومجقمىليتوق ا هلتوقاون كلاقوهلاو قلإق تل قلتو و كلمؤقق لتوا تقوملتوأتقل ن كلا يمكل2011كلص 258ل
2لتقموللاايقل قع كلتق تل قلتومنمقم لاتقلنأقروكلماا لتلإاو لتو ا ل ANNك13/10/2010لكاتقلتو تال ل
 http://anntv.tv/new/showsubject.aspx?id=14768ل

3لتما نوزكلميقيا لتومصلتعومكلم ازلمات لت قق تق ج كلاتقلتو تال https://bit.ly/2VBBRo6ل ل
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ثانيا :اليهود الشرقيين:

ذ لتلاذيت لتوقذذا لتليوذذقلوم ذذو لتوايوذ لاذذوتلعاقذ لعتذ اللمذذتلنصذ لتومرذذوج تلمذذتلتومذ ع تلمذذتل

هق وليت م وكل متلمجميال742.000لمروج ليصقلعذيتو ل362.000لمرذوج تلمذتلتقذ وليت م ذولإذالقل

توأق ةل1954-1948كليوقصقلنقا لتوقاوتلتومذ ع تل ذ لتومجقمذىلتإلقذ تل ت لعذيتو ل4%29-20كليوذ ل
قاتلامت لامسلتو ريالتوم ع تل لتومجقمىلتإلق تل ت لمنالاات لحج قر لاوو ق ةلاقاهلقذان لمقذقيتح ل
ت جقموا ليتوقمذو لممو نذ لمذىل رذيالعي ياذوكلإوصذ لمذىل ؤ ذ لتوع اذ لتوصذر ين لا ذ ي ةلتوذقإتصلمذتل
قمو ذ ذ لتو ر ذذياقلتومذ ذ ع ليعقذ ذ وقمكلمم ذذول ذ ذ

لا ذذاي لت نمق ذذو لاذ ذ تلقم ذذو ق تلمقنوع ذذق تلاتإ ذذقلتومجقم ذذىل

تإلقذ تل ت كلقمو ذ لتمذذا نوز ل ا ذ لق قاذ لعنرذذولمقأيعذ لي وا ذ كليقمو ذ لمذ ع ل ن ذ لإو رذذولعنرذذولعانذذقليععذقل

م قا لي ل عالورولعتلققايعلتوم واةليتوعا  .ل
يق ،لتواوقا ل"ت وقلعا ا لميعل"لعققواةلتوا تقوملتوقمو ليتوا تقوملتونقول لاجوم لن ي ي لعتل
توصذر ين ليتوقذ لقذزا لعنرذذولقمذا ليلنذولإوذذقلجم ذىلتو رذيال ذ لتو ذوو كلإ لعتلتوذيلتلوذ ل مذا لوتجم ذىلاتذذقل

نأ ذ لتومقذذقي،كليعتلمج ذ للتو رذذيالتوم ذ ع تلإوذذقلإق ذ تل قلاذذوتللقذذاوهلصذذر ين لعي يا ذ لإوص ذ كليعتل
توصر ين لاونذمل ذ لتويتعذىلع اذ لقعذ لوت رذيالتلي يا ذ تلياصذي ةلعاقذ لاعذ لوقتذ لتلعت ذ لتوصذا ةلمذتل

تو ريالتلي يا تلتومولن تلاإق تل قل ال .5ل

حذذاتلتوقم ذذزلاذ تلتو رذذيالتوم ذ ع تليتوا ذ ا تلو ذ ل مقص ذ لاتذذقلتوج ذذقلتليقل مذذللاذذقلتمقذذالوألج ذذوقل

توالعم كلتلم لتواقلعا،لإوقلتنا الع اوملتعقجوجلاا ةلوت ريالتوم ع تل لملتىلتوقا ن ومكلي ذ ل
او لو ل ققل يتلتقققمو حولق وق ول لقأق

لععزتهلق وق لعي لقات ىلاتلمصووعر ل مانرولعتلقايتل

منلتمولوقيتزنوملجا اةل لتوع وةلتوق وق ليتوعزا ل لإق تل قكليمتلتومتأملوالنقاذو لعتلتوذي للتوق وقذ ل
وت ريالتوم ع تلقيزالاذ تلعزاذ لتوت اذياليتو مذقكليم ذقليت ذملنعذيلعذزهلتوت اذيالتوذاقلعإذالاتذقلاوقمذمل
منالاات لقأق قملعيوي لتوا والاتلتولاموملتو

ار كلامولتن ا لقمقلتو ريالتوم ع تل لقأق

أ ليتو موقلتوم ع تكلممولعم ح لاأتلحنو لمتل رق ل

لعزهلمو لتوا ن ليتوذاقل مقذقلتوليتلذ لتومذ ع لتوذاقل

ق اوتلمولتققلوالعتل عمالنجوعولاا تل لتنقإواوملتوان قملتومق وعا  .6ل

4لاز زلع ا كلمصا لقوااكلص 256ل

5لت وقلعا ا لميعلكلتو ريالتوم ع يتل لإق تل ق:لتوصر ين لمتليجر لن
1998كلص105

ل عو وحولتو رذياكلمجتذ لتوا تقذوملتوأتقذل ن كلتومجتذال9كلتو ذاال36كلإ ذ ل

6لتو ريالتو هل لتق تل قكلتوجز ةلنمكلاتقلتو تالل ل

 http://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/2f520825-c299-4ef8-8a7c-25a14a88d09fل
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ثالثا اليهود الروس:

عاملحج ةلتو ريالتو ي لإوقلإق تل قليإوص لا الاو ل1990لإوذقلقا ذ تملاا ذ ةلاتإذقلتومجقمذىل

تإلق ذ تل ت كل ت ذ ل اذذتلقذذراللقماذذقلتومجقمذذىلتإلق ذ تل ت لورذذؤ للتومرذذوج تكلامذذولعتلتوقذذتلوملتوعوام ذ ل ذ ل
إق ذ تل قلو ذ لقاذذتلاتذذقلجوحز ذ ل قذذق وهلحذذؤ للتومرذذوج تلامذذاقل ذذي قكليق ومذذقلتومؤقق ذ لتوا ن ذ ل ذ ل
إق تل قلم ر لان ةلم ليت ق وهل لعنر لو قذيتل رذياتلعم م ذ تكلاوإل ذو لإوذقلتو ا ذالمذتلتوعذيتجزلتوقذ ل
يتجررذذولتومرذذوج يتلتو ذ ي لمذذتلإذذالقلتنقمذذوور لوت ذ

ل ذ لإق ذ تل قلمقذذقلع ذيتجزلتوتا ذ ليتوقمو ذ ليتوعذذوجزل

ت عقصواقلاو نقموقلمتلمجقمىلم يا لإوقلمجقمىل عقموو كلامولعتلتناموجلتو ريالتو ي ل لتومجقمىل

و ذ ل اذذتلقذذرالكلاذذقلعذذو يتلإوذذقلعذذالاا ذ لاتذذقلقمذذو قر ليواذذقر ليو ذ ل اذذتلقذذراللاياذذونر لاتإذذقلتومجقمذذىل
تإلقذ تل ت لممذذولإتذذالورذ لإصيصذ لم ذزقر لاذذتلام ذ لتو رذذيالتوذذا تلحذذوج يتلمذذتلاتذذاتتلمإقتأذ ليتن اذذو ل
او لاتقلمأ زتملتو مت لت نقإوا ل لتوان قمل مولا ا .ل
حذذا لتوإصيص ذ لقجقذذامل ذ لتقذذقلالالعج ذ ت لتوا ي قذذي لموجذذالتوعذذوجكلمذذا لم رذذالتوق اا ذ ل

توقمو ذ ذ ل ذ ذ لجوم ذ ذ لع أ ذذولاو م ذذق ت لم ذذىلا.لعيوا ذذولاجن ذذيلواعذ ذ لعجذ ذ قلات ذذقلا نذ ذ لنمياج ذ ذ لم ذذتل605ل
عمإوصكليح ل ذ لج ذقل18لاومذول صذوااتلممذتلحذوج يتلإوذقلإقذ تل قلمذتلايقلت قعذوالتوقذي ق لقذوامول
تاقذذاتللمذذتلاذذو ل1989كليتق ذذملمذذتلنقذذولسلتواع ذ لعتل77ل%لمذذول تزو ذيتل قذذقإاميتلتوتا ذ لتو يق ذ ل ذذ ل
قإذذولار ل ذ ذ لا ذذيقر لعيلان ذذامول تقم ذذيتلمقاتمذذولاوو يقذ ذ كلامذذولع ذذوقل54ل%لإنرذ ذ ل مذ ذ عيتلتوص ذذع ل م ذذلل
اوو يق كلي قا ل%79لمتلتو ريالتو ي لعنأقذر ل رذياتكل%66لمذنر ل قاذ يتلعنأقذر لإقذ تل ت تكلواذتل
%57لمذذتلتوذذا تل ذ ذ ذذقا يتلعنأقذذر لإق ذ تل ت تل ؤاذذايتلعتلحذذاتلت نقمذذولل ل ذذأق لاتذذقلعقذ ذذوهلتنقمذذولر ل
و يق وليعنر لمولتزويتل قا يتلعنأقر ل يقوكلي ملل%43ل قا يتلعنأقر لصرو ن .7

رابعا يهود الفالشا:

مذذاقلتوأالمذذولتوميتلنذذيتلايقلتلصذذيقلتلق يا ذ لنعذذيل%2.5لمذذتلقذذاوتلتق ذ تل ق8كلي قاذ ل51ل

%لم ذذتلتلقذ ذ لتلق يا ذ ذ ل م ذ ذ ةلعق ذذهلقم ذ ذ لوم تع ذذهلتوايوذ ذ لا ذذو ل2014كلع ذ ذ ل ص ذذقلتو ذذاإقلتوم ذذوو ل
تإلجم ذذوو لوألقذ ذ ةلتويتع ذذاةل ذ ذ لعيق ذذوللتوق ذذاوتلم ذذتلعص ذذيقلإق يا ذ ذ لإو ذذقل11.453لمذ ذ ماللجا ذذاتلمموا ذذقل

17.711لمذ ماللجا ذذاتل ذ لامذذي لتلقذ كليحذذيلمذذول مذ لإوذذقليجذذيال جذذيةلتجقموا ذ لإل ذ ةلاذ تلتوقذذاوتل
تإلق يا تليتومجقمىلتإلق تل ت كلامول اتغلم اقلتومروج تلمتلتق يا ولا تلامي لمتل إاميتل ذ لتوجذ

ل

تإلق تل ت لنعيل3ل%ل ملكلامولعتلنقا لتوق ت لوا،لتوميتلن تلايقلتلصذيقلتلق يا ذ لنعذيل%0.9ل ذ ل
7ل ن

لمجت لكلتو ريالتو ي ل لتق تل قلتاق لقل ول لتوق وق ليعاق لتوقصوعولاووقمو لتو يق كلج اةلتوع وةلتوتنان ك ل

http://www.alhayat.com/Details/547686ل:تو تاللاتقكل 2/9/2013ل

8لا حذذي لج ق ذ كلتوقا ذ تملتوا ما ت ذ لتو ريا ذ لتإلق ذ تل ت ليعا واحذذولتوق وق ذ ل2017-1948كلتوم اذذزلتوأتقذذل ن لوتا تقذذوملتإلق ذ تل ت ل"مذذات "كل ت لت كل
قاقما ل2017كلص20
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مؤققوملتوق ت لتو وو ل ذ لإقذ تل قلمذتلمجمذيالتولذالهل ذ لإقذ تل قكلاوإل ذو لإوذقلعتلق ومذقلتومذ ل ل

مىلتوقاوتلتإلق يا تلاتقلعنر لممقاملار ل ي ليعيالتوج م لايتلعقلعقذو لمذتلتلاوذ لعا،لإوذقلميجذ ل

متلت عقجوجوملوا،لحؤ للتوقاوت .9ل

يق جىلحا لتوم ومت لتوق ل لاولقو لإوقلايتلعتلو

لاقلعانوللتوأالمولمتلتو ريالياوذ لوقنصذ ل

اذذاالاا ذ لمذذتلعانذذوللتولولأ ذ لتو ريا ذ ل ذ لتوم ذ تلتو تاذذىلام ذ لتوم ذ الاقلعقنذذوللتوعمذذالملتوقام ذ ل لاتذذقل

تق يا وكليقنمق لن ةلتومجقمىلتإلقذ تل ت لإوذقلحذؤ للتومرذوج تل ايتوذقل ذ ي ةلتقذقماتمر لإوذقلعتلتوعايمذ ل
قرمتر للقاوهلانص كلا نمول ميقلتوم و يتلعنر لو قيتل ريات .10ل

استطالعات الرأي يف إسرائيل:
مذذىلاات ذ لتلوأ ذ لتوقون ذ لو ذ لقع ذ لع ذذو ولتوقذذال لمذذىلتوأتقذذل ن تلاقال ذ لاا ذ ةل ذ لتقذذقلالاومل
تو عقلتإلق تل ت ليتنعصذ مل ووا قرذول ذ لتوم ذو ولتلمن ذ ليعاتلل لذ

لتوعايمذ ليت نقإواذوملتواتإت ذ ل ذ ل

تلع ذزتهلتواا ذ ةكليتاقا ذ ملح ذ لتومذذواةلتو ل ق ذ لوقت ذ لت قذذقلالاومكليمذذىلاو ذ ل ذذإتلمذذولقل ذ المذذتلحذذا ل
ت ققلالاوملإوقلع و ولتوقال لع ر لاي يللعتلتوقمتهلتواقل صقلإوذقلعذالتوقنذوعولحذيلتوقذم لتوقذ ل
ماذذتلتقذذمولرولاتذذقلميتعذ لتوجمرذذي لتو رذذياقلمذذتلتوقذذال لمذذىلتوأتقذذل ن تلإذذالقلقتذ لتوأقذ ةكليحذ ل قذ ةل
ي ذ ل لذ

لتوعايمذ له ل ذذقلمذذو يتكليتوقذ ل تذذهلات رذذولتن ذذات لتوقمذ لاووجونذذهلتوأتقذذل ن ليتوم ذذقلتوجذذو

إوذذقلقأ ذذالتوميتعذ لتو م ن ذ لتومقل ذ لتوقذ ل قانوحذذول ل ذ

ل

لتوعايم ذ كليقأ ذذالتوعتذذيقلتإلق ذ تل ت لمذذتلجونذذهل

يتع ذذالاووأص ذذقلعع ذذواقلتوجون ذذهل ايتعومذ ذ لتوج ذذات لتلمنذ ذ لتوأوص ذذقكلي ذ ذ لاتملتويع ذذملقأ ذذالإإ ذذالللع ت ذذهل
تومققيلنوملقيتلل لإلو لتقأوالعيلمتلجونهليتعاكليتققلنو لقأ التومأوي وم .ل

قضايا االستطالع :
أوال :الفترة األ ول من 0222-0222م

 - 1المستوطنات والفصل

عقهلتققلالالتوقال لومر لمو يل 2002كلع ال%65لمتلتوجمري لتو رياقلإإالللمقذقيلنومل

ذ ذ لإلذ ذذو لإل ذ ذ لتوأصذ ذذقلععذ ذذواقلتوجونذ ذذهكلارذ ذذا لإتذ ذذالمنلم ذ ذ لاوزو ذ ذ ل وو ذ ذ ليمجا ذ ذ لا ذ ذ تلإق ذ ذ تل قل

يتوأتقذل ن تكلياوذ لممواذقلم و

ذ ل%27ل مذذلكلعمذولعقذذهلتقذقلالالومم ذذو لتوقذذال لمذر لنذذي ما لمذذتل

9لحات لح ي كلاقلمولق ايتلم قملاتلتلق يا تل لتق تل قكلتومصا كل2015/5/4لكلاتقلتو تالل ل
 http://www.al-masdar.netل

10لحات لح ي كل5لعمولالاتلتانوللتوأالموكلتومصا كل2016/4/10لكلاتقلتو تالل ل
http://www.al-masdar.net/5
ل
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نأ لتوقن كل مالعا هل%58لمتلتومققلت تلتو ريالقأ اح لتإالللاومقلوجم ىلتومققيلنومل ذ لعلذوال
زةكلقيتللاعقلعيلاايتلعقكلممواقلم و

ل%33كليعذيقلتومقذقيلنومل ذ لتو ذأ لتوا ا ذ ل مذالاونذمل

تونقا لماو ةلقموموكلع لع ذال%20ل مذللإإذالللاذقلتومقذقيلنوملامذول رذولتوقجم ذوملتواا ذ ةلمذتلإذالقل
مأوي ومكلممواقل%52لعا ايتلاتلتقق اتاح ل مللتإالللا ولتومققيلنوملتوم زيو ليتوا اة .ل
ومالع ر لتققلالالمم و لتوقال لومر لمو يل2001لعتلع تا ل%80لمتلتوجمرذي لتو رذياقل ل

قصذاالعتلتوأتقذذل ن تلقذ عق ميتلتقأوعذذولإلنرذذوللتونذزتالمذذىلإقذلتل قكلياحذذهل%70لمذذنر لإوذذقلتوقمذذا لعتل
ا ذذوملمإصذ ول ل ذذالعيلوذ

لمقذذق اتلوتقيع ذذىلاتذذقلتقأذذوالإلنرذذوللتونذزتالمذذىلإقذ تل قكلعقذذقلوذذيليت مذذمل

إق تل قلاتقلجم ىلملوواملع لق ل للملووهلعإ ،لو عت لت قأوا .ل
امذذولع ر ذ لت قذذقلالالعتلتوجمرذذي لتو رذذياقلاذذوملعاق ذ لم ذ اللوقأ ذذالعتذذيقلإق ذ تل ت لمذذتلجونذذهل

يتعاكل مالعا املع تا ل ريا لاتامل%60لاتلقأ احولوتأصقلععواقلتوجونهكلعقلإذ يجلإقذ تل قلمذتل
ايتلتقأذذوالمذذتلمنذذولال تقذذل ن ل ذ لع ي ذ للمنرذذول ايتنمذذوللمنذذولالاوزوذ لا نرذذولياذ تلتوأتقذذل ن تكليعذذال

وم لحاتلتوعقلقأ اتلاا تلاتإقلتوم قا تلتوت اياقليتو موو ل ايلتتلاذوتلانقذهلمقأويقذ لع ذ ل ؤ ذا %53ل

متلنوإا لتوت ايالي%76لمتلنوإا لتو مق .ل

و لقع لع ذ قولي ذىلتومذا ليتوايوذ لتوأتقذل ن لاقال ذ لاا ذ ةل ذ لتقذقلالاوملتوذ عقلتإلقذ تل ت ل

ياو لوقاا تكلتليق:لحذيلتنمذاوقلحذا لت قذقلالاوملاوومقذولقلتلمن ذ ليتومذزتجلتو ذو لوتمذو التإلقذ تل ت كل
عمذذول توقذذون :لحذذيلعتلحذذوق تلتوم ذ ق تلق قاذ تتلمذذتلتوم ذذو ولتوقأصذ ت لتومق تمذ لاووعذذقلتونرذذول لتوقذ لقعقذذوجل
إوقلمأوي وملعق ق كلإوص لعتلتومأوي ذوملاونذمل ذ لعووذ لقيعذ لمقذقم ليمذتل ذ لتومجذاقلتوقلذ ال
توقلحاتلتومت كليمىلاو ل مالعمو لهإ لتققلالالومم و لتوقال لاتلمذر لنذي ما ل2002لإوذقلعتل31ل
%لمتلتوجمري لتو رياقلاتذقلتقذق اتالوققذت لتلع ذوللتو ا ذ ل ذ لمذ ع لتومذا لوتقذ واةلتوأتقذل ن ل ذ ل
قلمأوي ذوملمقمامذ كليعتلقاذيتلتومذا لاوصذم لوايوذ ل تقذل ن .لياوذ لممواذقل63ل%ل و
توميع لمنر ل52ل%ل و

ذيتلحذاتل

ذيتلاوذ لامذاةكليحذاتل مذ لإوذقلعتلع ذ لقمقذ لتومذا ل ل تزوذملقمقذقلإلذول

تعم لوا،لع تا لتوجمري لتو رياقلع لعتلعج لتوم و

لوراتلتوعقل لزتوملاا ةل ايتتلقجتملا ول

توق تج ذذىكلام ذذولع رذ ذ ملت ق ذذقلالاوملا ذذأتلحن ذذو لع تا ذ ذ لعوق ذذم ل ذ ذ لتوجمر ذذي لتو ر ذذياقلعذ ذيتو ل%69ل

ق ذذو ولقمقذ لتومذذا لمذذتلإذذالقلجذذات لعيلقذذي لعيلع ذ ليقذ ت لموا ذ لعإذ ،كلمذذتلعجذذقلمنذذىلتو مت ذذوملعيل
قمت تروكلياو لممواقلقأ ال25ل%ل مل .ل
اتقلتونم ولمتلع

لتوما كل إتلع

لإعومذ لايوذ ل تقذل ن ل ذ لنرو ذ لتومأوي ذوملوذ لقمواذقل

امقذذقي،لاذذوقلمذذتلتوذ وكلاذذقلقذيت ملع تا ذ ل ذ لتوجمرذذي لتو رذذياقلقؤ ذذالحذذاتلتوعذذقكلع ذ لقذذجقلعجذ ل

توقأ ذذال ذ لتوجمرذذي لتو رذذياقلإعوم ذ لايو ذ ل تقذذل ن ل55ل%ل ذ لنرو ذ لا قذذما ل2001لممواذذقلم و
 .%37ل
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ع

ي ذ ذ قاللام ذ ذ لقأ ذذالعيلا ذذا لقأ ذذالع ذذو لايوذ ذ ل تق ذذل ن لم ذذتليجرذ ذ لن ذ ذ لتوجمر ذذي لتإلقذ ذ تل ت ل

قوتلتليوق:لعا ةلحا لتوايو لاتقليع لتو نذ لتوأتقذل ن كلتوقون ذ لع ذ لتوقاواو ذ ل ذ لتل ت ذ لاذ تل

إق ذ تل قليحذذا لتوايوذ ليي للا ذ هلإق ذ تل قلورذذا لتوايو ذ .لاوونقذذا لوتم ذ لتليوذذقكل ذذإتلحنذذو لع تا ذ لاا ذ ةل
ع ذيتو ل81ل%ل ذ لتومذذو التإلق ذ تل ت لق قمذذالعنذذمل ذ لعذذوقلع ذذو لايو ذ ل تقذذل ن ل ذذإتلتو ن ذ لتوأتقذذل ن ل
ق قيع كلياحهل59ل%منر لإوقلت اقموالعتلمصتع لإق تل قلققلتهلإعوم لايو ل تقل ن  .ل
-3الموقف من اتفاقات أوسمو والسالم

امذذهلتنذذا التوميتجرذذوملا ذ تلتوأتقذذل ن تل ايتق ذ تل قكلمنذذالاذذو ل2000ل لصذذهلم ذ لتوجمرذذي ل

تو رذذياقلجذذو ل

ذذاملاتذذقلتقأوعذذوملعيقذذتيليتومذذولم تلات رذذوكلم قاذ تلعنرذذولتوقذذاهل ذ لتواو قذ لتلمن ذ لتوقذ ل

ق ون رولإق تل قلتو ي ليمقلي لاتلعجذ لتو ذعو ولتإلقذ تل ت تلتوذا تلقذمليتل ذ لحذا لتوميتجرذومكلامذولعتل
يصيقلمو يتلتو م ن لتومقلذ

لإوذقل لوقذ لتوعايمذ لتإلقذ تل ت لتوذاقلج ذقلمذتلعحذ لعيوي وقذملقذام لمذول

نذقسلاذذتلتقأوعذوملعيقذذتيكلتوذاقلصذ لل ذ لعاقذ لمذذتلمنوقذا لعنذذمل قاذ لتقأذذوالعيقذتيل

ذذولممذولقذذوح ل ذ ل

ز ذذواةلتن ذذات لقم ذ لتوجمرذذي لتو رذذياقلارذذا لت قأوعذذوملعقذذقلعنذذمليصذذقلتلم ذ لإوذذقلعتلنقذذا لاا ذ ةلمذذتلحذذاتل
توجمري لاوقملق ،لعتلتقأوالعيقتيلعصاملم قوكليتنمل جهلتققلنو لتومأوي وملاا لمقو تملعإ  .،ل

يان ذ ةلقعت ت ذ لاتذذقلمقذذقي،لتوقأ ذذال قأوع ذذوملعيقذذتيلمنذذالتنذذا التوميتجرذذومل30لع تذذيقل2000ل
عق ذذقلتنتكلنذ ذ ،لمق ذذقي،لتو ذ ذ لتو ذذاقلعوعمق ذذملتوميتجر ذذوملاقأ ذذالتوجمر ذذي لتإلقذ ذ تل ت لور ذذاتلت قأ ذذواكل
يتومققي،لتوا ون لتومنإأولوراتلتوقأ ال ا لما،لتن ات لتوقم لاإماون لعتلقجتهلحذا لت قأوعذوملتوقذال ل

ا ذ تلتوم ذ ا تكل أ ذ لنرو ذ لقذذاقما ل2000لعاذذقل ذذيم تلمذذتلتنذذا التوميتجرذذومكلاتذذغلتوقأ ذذال قأذذوالعيقذذتيل
51.3ل%قذ لتنإأذول ذ لاات ذ لعاقذيا كلعقلا ذالع ذذو لمذتلتنذا التوميتجرذذوملإوذقل42.6ل%لي ذقلتوقأ ذذال
قاحي لإوقلعتلاتغل33.1ل%ل لني ما ل .112002ل

ثانيا :الفترة الثانية بين 0212 - 0222م

متلتوقواملعتلتو عقلتو و لتو رياقل ق ولاوققم ت لوقإي لمنرج لمذتلعاذقلتلعذزتهلتو مولا ذ ل

تومقنو قذ ذ لعيلتوم ذذواةلتوق وقذ ذ تلتومقن ذذوع تلإلم ذذالللعجن ذذاقر لتويلن ذ ذ ليعيوي ذذوملتون ذذوإا تكل ذذوو عقلتو ذذو ل
تو رذذياقل جذ قلمذذعنملاصذذي ةلاي ذ كلم اذذز تلاتذذقلتوملووذذهلتوأتقذذل ن لاعذذالتو ذذياةكلامذذولعتلتورجمذذومل
توأتقل ن ل العحات لمان ل لإق تل قل مالتققاتقرولتلعزتهلتومقل ذ ليتومقمذااةلييوذاملتوإذي لوذا،ل
تو ريال يتوعمذاليتوا تح ذ ليتومذ كليعنذمل لقيجذال صذ لعم م ذ لوققذي لمذىلتوأتقذل ن تكلإ ذو لإوذقلتن ذات ل
توعقلتوق وق لوتص تا .ل

11ل.لاول لتومقتم كلتوجمري لتإلق تل ت ليامت لتوقال لمىلتوأتقل ن تل1995ل–ل2001كلمجت لم ازلتوقإل لكلم ازلتوقإل للتوأتقذل ن كلتو ذاال2كل
توقن لتليوقكلص31
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ع ر ذ ملنقذذولسلت قذذقلالاوملتو ا ذذاةلامذذاقليت ذذملتزا ذذوالقيجذذملتو ذ عقلتو ذذو ل ذ لإق ذ تل قلنعذذيل

تومز المتلتوقصتهليتوقل

ليتو نص كل متلممو ن لنقولسلت ققلالالتواقلعجذ ت لا نذومسلتلمذتلتومذيم ل

يتو عقلتو و لتإلق تل ت ل"ل لع و /مو يل2009لاوققلالاوملتو عقلتلإ ،لتوق لعج تحولنأ لتوا نومسل ل
توقذ ذذنيتملتوقذ ذذوام كل قا ذ ذ تلعتلتومجقمذ ذذىلتو رذ ذذياقلتقجذ ذذملنعذ ذذيلتومز ذ ذذالمذ ذذتلتوقل ذ ذ
يتو نص ل لعقلع

ليتو ايتن ذ ذ ليتوقصذ ذذتهل

ليمقأو لتققلتىل رول عقلتإلق تل ت ت .ل

ومذذالع ر ذ ملنقذذولسلتقذذقلالالوت ذ عقلاذذو ل 2009كلعتلتومجقمذذىلتو رذذياقلتنقمذذقلانقذذا ل8ل%لنعذذيل

تو م ذ ت.ل مذذالعق ذ لت قذذقا وتلتومجقمذذىلتإلق ذ تل ت لتو رذذياقلإوذذقلإم ذ لمجمياذذوم:ل قذذو لمقل ذ
م قاقكلم ازكل م تلم قاقكل م تلمقل
يتو م ذ تلتومقل ذ

كل قذذو ل

.ليع ر ملتونقولسلقع لتوذ عقلتو ذو لانقذا ل8ل%لنعذيلتو مذ تل

كلع ذ لقمتذذصلتو قذذو لتومقل ذ

لومصذذتع لتو قذذو لتوم ق ذذاقكليواذذتلجذذزلتلمذذتلتو قذذو ل

توم قذذاقلتقجذذملنعذذيلتوم اذذزكليجذذزللمذذتلتوم اذذزلتنقمذذقلإوذذقلتو م ذ تكليتنقمذذقلجذذزللمذذتلتو م ذ تلإوذذقلتو م ذ تل

تومقل

.ل
-1المستوطنات والفصل:

ؤاذذالت قذذقلالالتوذذاقلعج ذ ت لتوا نذذومسلتومذذااي كلمذذولع ر قذذملت قذذقلالاوملتوقذذوام كل ذ لقاتذذي ل

ع تا لاا ةل لتو عقلتو و لتو رياقلق وليع لت قذق لوتليقذؤمتلاإماون ذ لتقذقم ت لقيقذ ىلت قذق لوتل
تو رذذياقل ذ لمنذذولالاا ذ ةلمذذتلتو ذذأ لتوأتقذذل ن لمذذتلنوع ذ كليعمذ لتوأتقذذل ن تل ذ لتومنذذولالتوماق ذ ل
اووقذاوتل ذ لايوذ لعولمذ لاتذقلجذذزللمذتلتو ذذأ لتوا ا ذ لعذالقصذذقلمقذوعقرولإوذقلنصذ لتومقذوع لتلصذذت ل
وت أ لتوأتقل ن لعيلعاق لامت قلمتلنوع لعإ  .،ل

ومالعاالتققلالالتو عقلامول ل ذاالمجذو لوتمذ لعتلميعذ لتو رذيالمذتلت قذق لوتلعذالتزاتالقمذااتل
يقل ذذولامذذولاذذوتلات ذذمل ذ لتوقذذنيتملتوقذذوام كلانذذامولجذذولملتلجياذ لاذذتلقذؤتقل ذ لمذذأتلإماون ذ لإإذذاللل
تومقذذقيلنومل ذ لتو ذذأ لتوأتقذذل ن لاوقذذققنوللتومقذذقيلنومل ذ لتومذذا لتوم ذ ع لتومعقت ذ لاذذو ل1967ل ذ ل

إلو لعقلاتل ل نر لتوص تالا تلإق تل قليتوم هلتوأتقل ن لام و
عقل

ذ ل42ل%لإ تزوذ لتومقذقيلنوملقعذمل

كلممواقل%28ل لاو ل2005كليع ال43ل%لإزتو لتومققيلنوملتومن زو ليتوصا ةلكلممواقل52ل

%ل لاو ل 2005لكلامولعتل15ل%ل مللع ذالإ تزوذ لجم ذىلتومقذقيلنومل ذ لتو ذأ لتوأتقذل ن لاوقذققنولل
تومققيلنومل لتوما لتوم ع لتومعقت ل لتو و 1967لكممواقل%20ل ل . 2005ل
- 0الموقف من القدس والدولة الفمسطينية

ذ لق ذ والع ذ تلةله تللتو ذ عقلتو ذذو لتو رذذياقليميتعأذذملتو ت

ذ لامذذاةلوت ذذياةلإوذذقلعذذايالتو تاذذىلمذذتل

عز تت /ين ذذيل1967ليتومقمقذذا لاو قذذق لوتليامقذذوعومليتقذ لمذذتلتو ذذأ لتوا ا ذ كل ماذذتلإا ت لميعذ ل
تو ذ عقلتو ذذو لتو رذذياقلمذذتلتوايو ذ لتوأتقذذل ن كل امذذول قا ذ تلمذذتلنقذذولسلت قذذقلالاكلقإقت ذ لات ذ لاذذتلايو ذ ل
تقل ن لمققمت ل لتل ت
05
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اتقلجزللمتلتومنولالتوأتقل ن لتومعقت لقملىلعيصوورولتومققيلنومليجات لتوأصقليتوميتاالتو قا كل

يح لعقلومول لتالات ملتإلق تل ت يتل"توممات لتوا مي ت "لا ل"ققإتصلإق تل قلمتلتوأتقل ن تكلي ل
تويعذذملنأقذذملقعص ذ ح ل ذ لم ذذوزقلقلتذذالات رذذولايو ذ ل تقذذل ن لمقذذوعقرولتإلجموو ذ لنعذذيلنص ذ لمقذذوع ل
تو أ لتوا ا لعيلعاق لعت الكلو صاملعقرقلات رولتوقعا لاووأتقل ن تليتوق ل ةلات ر كلياو لع
إامولر لقعملت عقالقلتوماوم كلياتقلتو

قلمتل

لمذتلاوذ لاتذملتنإأذولقأ ذالتوذ عقلتو ذو لتو رذياقلوم ذو لايوذ ل

تقل ن لمتل58ل%ل لتو و ل2005لإوقل53ل%ل لتو و ل . 2009ل
-3الموقف من اتفاقات أوسمو والسالم

ع ر لتققلالالاذو ل 2009كلعتل%30ل قمذايتلعنذمل ماذتلتوقيصذقلإوذقلعذقلمذىلتوأتقذل ن تكل

ذ لعذ تل قمذذال%70عتلاوذ لمقذذقع قكل ذ لممواذذقل39ل%ل ذ لتقذذقلالال2005لاذذونيتل قمذذايتلعتلاوذ ل
ممانولي%61لاونيتل يتلعتلاو لمققع ال .ل
ي ام لت ققلالالع

ولعتل44ل%متلتو ريال قمايتل لتو ذو ل2009لعتلع تا ذ لتوأتقذل ن تل

ق ذذالتوقذذال لممواذذقل52ل%ل ذ لتو ذذو ل2005كليت ر ذ لت قذذقلالالعتل58ل%مذذتلتو رذذيال قمذذايتلا ذذا ل
يجذذيالعذذقلق وق ذ لوتص ذ تالتوأتقذذل ن .لتإلق ذ تل ت كليتتل%25ل مذذلل قمذذايتلايجذذيالعذذقلق وقذ كلي ذ ل
تو و ل2005لاونملنقا لتوا تل قمايتلا ا ليجيالعقلق وق ل%52كلينقا لتوا تل قمايتلايجيالعذقل
ل

ق وق ل33ل%كليمتلتوجا لاا لعتلتققلالالتو عقلاو ل2009ل لعي ملاايتلوا لتزا والتوم و

لتو عقلتو ذو لتإلقذ تل ت لوماذوا ةلتوقذال لتو ا ذ كل مذالع ذال%19ل مذلل اتلإقذ تل ت ولإ جوا ذولاتذقلتوماذوا ةل

تو ا ذ كل ذ لع ذ تلاو
تو ا لا نمولاو

ذذرول60ل%كلعمذذول ذ ل2007ل مذذالع ذذال27ل%ل اتلإق ذ تل ت ولت جوا ذذولاتذذقلتوماذذوا ةل

رول .%.49ل

قأا اتلورا لتونقولسل وتلتققلالاولوتذ عقلنمذ ل ذ ل2ل ين ذيل 2017لعاذالعتلتل تا ذ لتوقذوعم لمذتل
تو رذذيال ذ لإقذ تل قل و

ذذيتلتوقذذال كلاذذقلعنرذ لم ذذوايتلوذذمكلي ؤ ذذايتلتوممذ يالت قذذق لون كلإ ذذو لإوذذقل

عنر ل عمتيتلااووا قر لع او تل م ن لي قموميتلمىلا مو ي

ل

لتو م تكلاقأق لمتلعايمذ لتو مذ تلتومقلذ

ا لوق ذ لان ذذوم تلنقن ذذوحيكليي مذذولوالقذذقلالالتوذذاقلنم ذ قملصذذع أ ل" ذذا يملعع ينذذيم"كل ذذإتل63ل%لمذذتل
تومققلت تلتو ريال قا يتلعنمل ل يجالتعقمذوقلوقذال لعم مذ لاذ تلإقذ تل قليتوأتقذل ن تكلا نمذولعذوقل33ل

%إنمل يجالتعقموقلوقال لارات .12ل

12لتققلالال عق:لع تا لقوعم لمتلتإلق تل ت تل و
 khbrpress.net/post/111361ل

يتلتوقال كلياوو لإا كل2017/7/2اتقلتو تال :ل
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لق ذزتقلع تا ذ ل ذذل ت لمذذتلتو رذذيال ذ لإق ذ تل قلقؤ ذذالتوعذذقلتومذذول لاتذذقلتوذذايوق تكلع ذ لقنذذوعصل

قا ج ولتوقأ الوراتلتوعقلمناليصيقلنقن وحيلو لوق ليز تللإق تل قليقعا ذاتلمنذالاذو ل2009ل كلي مذولومذول
ع ر لتققلالالوت عقلنم ل لتليقلمتلع قل ل2017ل  .ل
مىلاو كلع رذ لت قذقلالالعتلجذزلتلاا ذ تلمذتلم و

ذ لعذقلتوذايوق تلجذوللمذتلاذا لتوقمذ ليوذ

ل

اذذتلام ذذاةكلاتذذقلقذذا قلتومقذذوقكلتقذذقلالالتو ذ عقلتوذذاقلعجذ ذ ت لا ذذوعقيل عقلإقذ ذ تل ت يتلي تقذذل ن يتلاذذو ل

 2017كليجالعتلقت لتو ريالتإلق تل ت تلتوا تل

يتلاات لتقأوع ذ لاتذقلعقذو لعذقلتوذايوق تلقذ ا يتل

ه تلح لإاتلممقلت قأوالتاق ت ول تقل ن ولاذووميتعىلتومماقذ لتو ريا ذ ل ذ لتو ذأ لتوا ا ذ كلي مذ لاوذ لإوذقل
ل قأوع لقال لو

عتلتوم و

لق وق لعيلع ا يويج كلاعقذهليت ذ لتقذقلالالتوذ عقلاو قذقنوالاتذقل

نقذذولجر كليتو ذذا تلاا ذيتلتومذذواةلمذذتلتوجذذونا تلإوذذقلتوقيعذذ لاذذتلتإلم ذذو ةلإوذذقلتوذ ذ عقلتو ذذو لاقذذاهلو
توقيتصذذقلمذذىلتول ذ

تو عق .13ل

ذذر ل

لتنإ ذ كلمم ذ تلإوذذقلعتلتوقيتصذذقل ماذذتلعتل ملذذىلمذذيلوللذذي اللنعذذيلقا ذ لحذذاتل

يتإقو لعيتو لنصذ لتو رذيالتإلقذ تل ت تل%45لتقأذوالتوقذال كل ذ لعذ تلعتل18ل%مذنر لتإقذو يتل
توي ىلتو تحتكل12ل%ل مللع ايتل ا ةلع هلعوقم ل التوأتقل ن تل لع تلعوقل9ل%لمذنر لإتلاتذقل
إق تل قل

لتو أ لتوا ا  .ل

يمتل

لتومأوجئلتإقال لتل عو ل لصأي لتو ريالتوا تل ميتل لتو أ لتوا ا  :ل

35ل%لم ذذنر لااذ ذيتلإو ذذقلتق ذذقم ت لتوي ذذىلتوذ ذ تحتكل24ل%لعا اذ ذيتلا ذذتلقأ ذذاح لوت ذ ذ كل15ل%ل
تيتلتقأوع لقال كل10ل%لمنر لعوويتلإنر ل أ تيتلمتلع هلعوقم ل التوأتقل ن ت .ل
يمذذتلتونقذذولسلتو ل قذ لوالققمصذذوللعتلتوعذيت زليانذذوللتوقم ذ ل ماذذتلعتل اذذيتلورمذذولقذذأق لاا ذ لاتذذقل

تو عقلتو و كلع ل ،ل اىلتو ريالتإلق تل ت تلتوا تلعوويتلإنر ل و

يتلتقأوالقال لاوإلقنوالاتقلإعوم ل

ايوذ ذ ل تق ذذل ن لم زيوذ ذ لتوق ذذالللم ذذىلتوم ذذا لتومذ ذ ع لاوص ذذم لور ذذوكل ذ ذ يتله تلحذ ذ لان ذذامولع ذ ذ أملإو ذذقل
ت قأوع ذ لممذذو ىلتعقصذذوا ل تقذذل ن -إق ذ تل ت لممذذق ا .لنعذذيل30ل%لع
وقا ذ ل ع ر ذ لإاتلعا ذ هل ل ذ
تإلق تل ت تلتوذا تل

ذذولعذذوويتلإنر ذ لاتذذقلتقذذق اتال

لتوذذيز تللا ن ذذوم تلنقن ذذوحيلاذذتلقأ ذذا لوالقأذذواكلياوومقذذقكلعذذوقلقت ذ لتو رذذيال

ذيتلتقأوعذول مذمقلعاذيقلإقذ تل قلاذاإيقلنعذيل100.000لمذتلتوالجلذ تلتوأتقذل ن تل

إو رذولمذىلقذ واةلإقذ تل ت لاتذقلتوعذذولللتوا اذ كلإنرذ لقذ ا يتلمذيعأر ل ذ لعذذوقلتاق ذمل ت لت لاذذووميتعىل

تومماق لتو ريا ل ذ لتو ذأ لتوا ا ذ ليقذمعملوئقذ تل ت تلاز و قرذوكل43ل%لمذتلتوذا تلعا اذيتلاات ذ لاذتل
مو

ذ ذذقر لوم وحذ ذذاةلقذ ذذال كلعذ ذذوويتلإنر ذ ذ لق ذ ذ ايتلتوقأا ذ ذ ل ذ ذ لمذ ذذيعأر لإاتلتاق ذ ذذملتوايو ذ ذ لتوأتقذ ذذل ن ل

تومققمات لاإق تل قلاايو ل ريا ليا الع لتوم هلتو رياقلتوقو إ يتوا ن لاول و .ل
13لا.لمعميالمعو هكلع تلةل لتو عقلتو و لتإلق تل ت كلميعىلا هل48كل2011/3/22كلاتقلتو تال:ل https://bit.ly/38dXNIuل
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قاذ ذ تلقذ ذذأق تملتقوق ذ ذ ل ذ ذ لتومجقم ذذىلتو رذ ذذياقل ذ ذ لتق ذ ذ تل قلاأ ذذقلتقذ ذذاوهلتعقصذ ذذوا ليق وق ذ ذ ل

يتجقموا ذ ليع ذ لقمق ذ هلن ذ ةلتو رذذيالتوم ذلع تلو مت ذ لتوقذذال لمذذتلا ذ تمسلعذذزهلتوت اذذيالتوذذاقلاذذو ول
تقأوع ذذوملعيقذذتيكليتوذذاقل ذ ،ل ذ لتو ذذأ لي ذزةلجذذزلتل ل قج ذزعلمذذتلع ولإق ذ تل قكل ذ لتوممواذذقلو ذ لقجذذاهل
تلع ذزتهلتوق ذ لق ذذىلم ذ و لتوقذذال ليتو ذ

لتوممذذق لمذذىلتوأتقذذل ن تلعن ذذو لتو رذذيالتوم ذ ع تلمقذذقلعذذزهل

م ق لتواقلو ل قل الإوقلتوقم زلتو ع ل التوم ع تلي ل إصصيتلور لعمواتلي ل قل عذيتلورذ ل ذ ل

ا تمجر لتوعزا  .14ل

عمذذولا ذذتلعق ذذاوهلقانذ ذ لتو ر ذذيالتومذ ذ ع تلق وق ذذوملمقم ذذااةلإزتللامت ذ ذ لتوق ذذال لام ذذاقلا ذذو لي ذذال
توأتقل ن تلامذاقلإذوصكل مذيقلتواوقذهلتإلقذ تل ت لعي قلع ن ذ قلعتلتوقذاهلتوذ ل

ل ذ لاوذ ل جذىلإوذقل

اذيتلم ذ لتو رذيالتومذ ع تلمذذتلتولامذوملتوأم ذ ةكليعتلتو نصذ لتوقذ ل ق ومذذقلارذذولتو رذيالتومذ ع يتلقجذذو ل
توأتقل ن تلح لنق ج لماوم ةلو نص لتو ريالتلما نوزلإزتللتو ريالتوم ع تلعنأقر  .15ل

ام ذذولعتل اذ ذ لتو ر ذذيالتومذ ذ ع تل ذ ذ لت ن ذذاموجل ذ ذ لتومجقم ذذىلتإلقذ ذ تل ت لم ذذتلإ ذذالقلتوق ا ذ ذ لا ذذتل
ا ذل تح قر لوت ذ هلي رذذي ح لام ر ذ لتومقم ذذزلاذذتل ذ ح لمذذتلتو ذ هلتومقذذتم تليا ذ تح قر لوتقمو ذ لتو ا ذ كل
ياقاهلتواتا ةلتوجموا لوت هلتومقتم تلتوا تللو ايح ل لع ولميواح ليمولوعمذقر لمذتلعاذقلتلن مذ ل
تو ا ذ ل لقذ مولا ذذالإعومذ لايو ذ لإق ذ تل قليق ذ ار للمالار ذ لممذذولق ذ ل ذ لاتا ذ قر لصذي ةلوت اذ لتو ن ذ ل

تواذذو لوت رذذياليتزا ذذوالاذ تح قر لوذذم16كلعقذذقلعنذذمل صذ هلعتلقجذذال رذذياتلمذ ع تلمن ذذم تلوع اذذوملتوقذذال ل
يتوق ل نقم لم مرولتوقلتو ريالتلما نوز .ل
ياتلقأق لتو ريالتو ي ل لتوع وةلتوق وقذ لتإلقذ تل ت لي ؤ ذقر لوتصذ تالتو اذ لتإلقذ تل ت ل مذال
تق ذملمذتلنقذولسلت قذقلالاوملعتلتوذ ي لتزاتايتلقل ذولامذاقلاا ذ ل ذ لمذيتعأر لمذتلحذاتلتوصذ تاكل مذذال

عوقل5ل %لمذنر ل مذللإنرذ لمقذق ايتلوتقنذوزقلاذتلح ذا لتوجذي تلتوقذي لتومعقتذ لممواذقلقذال لاومذقلمذىل
قي كل لع تلتقق ال13ل%ل مللوتقنوزقلاتلع تول لتو أ لتوا ا ل(%37لعاقل20لاومذو،كلي مذلل
%11لمقذذق ايتلوقموق ذ لتومذذا لمذذىلتوأتقذذل ن تلي م ذذلل4ل%لمقذذق ايتلإلإذذالللمقذذقيلنومل ذ لإلذذو ل
توققي لتوقتم ل(%24ل لتومو

 .،ل

ي تذذالتوا ي قذذي لموجذذالتوعذذوجلاتذذقلنقذذولسلتواع ذ كل مذذيق:لإتلتو ذ ي لصذذو يتلعاق ذ لإق ذ تل ت ل

يص ذذر ين لم ذذىلتو ذذزمتكليوا ذذنر لوذ ذ ل ص ذذاعيتلعع ذذقل يقذ ذ كلإنرذ ذ لقات ذذي يتلامجمياذ ذ لإقن ذ ذ ل ذ ذ لتومجقم ذذىل
تإلق تل ت كليتقإايتلميتعذىل تقذإ ل ذ لصذأي لتو مذ تلتو تمذون كلانذامولعقذيتلإوذقلإقذ تل قكلوذ ل اينذيتلاتذقل
ااتللاا ذ لمذىلتو ذ ه.لواذنر لع تايتلعتل اينذيتلمماذيو تل ذ لتومجقمذىلتإلقذ تل ت ل يجذايتلعتلتو ذاتللوت ذ هل
14لحات لح ي كلومواتلتو ريالتاق لا حولوت هكلتومصا كل2014/9/6لكلاتقلتو تالكل http://www.al-masdar.net/ل
15لتومصا لتوقواا ل

16لحات لح ي كلمصا لقواا
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حيلميع لإجموا ل لإق تل ق.ل أصاعيتلعاق لقمااتلعققل ق لعايور ل لتومجقمىلتإلق تل ت كليتنإ ليتل
امذذاقل ذذوقل ذ لاذذقلمجذذو ملتوع ذذوةكلاوقذذققنوللتوج ذ

كليواذذتلاو ذ لاذذوتلمذذتلعجذذقلتوامذذولليو ذ

لاذذات ىل

تل ذذا يويج وكلإالامذ لا ذذنر لياذ تلتوقمو ذ لتإلق ذ تل ت لت ق ذ ته.لاذذقلإنر ذ لو ذ ل عق مذيتلتوقمو ذ لتإلق ذ تل ت ليو ذ ل
ق ذيتلار ذذوليق ذذومتيتلم ر ذذولامذ ذ للم ذذتلت قذذقإأو ليعق ذذقلت قذذق اللليع ذذال

ذيتلعنأق ذذر ل ذذ لتومجقم ذذىل

تإلق تل ت لاتقلحاتلتونعي .ل

العوامل املؤثرة يف توجهات الرأي العام اإلسرائيلي:
قنمق لايتمقلتوقأق ل لتو عقلتو و لتإلق تل ت لإوقلاومت تل ل ق ت :ل
تليق:لتو ومقلتواتإت  :ل
قماقلامت لتوقذال لمذىلتوأتقذل ن تلتوم ذ لتلاذ زل ذ لقعا ذالقيجرذوملتوذ عقلتو ذو لتإلقذ تل ت كل
ع ل م لاتقل ع لحا لتومعااتم :ل

-قيجرذ ذذوملتوعايمذ ذذوملتإلق ذ ذ تل ت لتوقذ ذذتم لنعذ ذذيلتوأتقذ ذذل ن تكليمذ ذذاقلتلع ذ ذزتهلتوممذ ذذو ا ل ذ ذ ل

توعايم  .ل
ت نقموللتوق وق ليتوعزا لوتجمري لتإلق تل ت كلع ل قا ل%70لمتلتوجمري لتإلق تل ت لمتلتومؤل تلعزا و .ل

-ا جذ ذ لتوق ذذا تلتوقذ ذ لقاذ ذ زلان ذذالتوع ذذا لا ذذتلت نق ذذعوهلم ذذتلتل ت ذ ذ لتومعقتذ ذ كلع ذ ذ ل قاذ ذ ل

تومقا نيتلعاق ل لوملتومجقمىلتإلق تل ت لم و

لوالنقعوه .ل

-توي ىلت جقموا ليت عقصواقكلع لعتلعاقذ لتومذ تلملتإلقذ تل ت لم و

ذ لومي ذيالتوققذي ل

حذ لتوألذذوملتلاقذ ل مذ تكليقمقذقل ووا قرذذولمذذتلتو رذيالتومذ ع تكليتوقذ ل قذذقاترولتو مذ تلتإلقذ تل ت لوااو وقذذمل
ت نقإوا  .ل

-م و

لتو عقلتو و لتإلق تل ت لاماقلاو لامولحيليت ملمتلإالقلتقذقلالاوملتوذ عقلوأقذ تمل

زمن ذ لمإقتأذ كلوتم ذذو ولتوجيح ذ ليتوقذ لحذ لمذذتلصذذم لامت ذ لتوققذذي كليععذذقلم و

ذ لوقنأ ذذالت قأوع ذذومل

توم عت  .ل
العامل الثاني :العامل غير اإلسرائيمي:

يح لق قمالاماقلاا لاتقلميتع لتوجونهلتوأتقل ن لياو لمتلإالق :ل

-توق تز لتوأتقل ن تلاقلا التومالتلمن لمتلت قأوعوم .ل

-توممواقلتو ووم ل لتوقوع لتوأتقل ن ليإوص لا تلتوقتل لتوأتقل ن لي صولقلتوم و

17لاول لتومقتم كلمصا لقوااكلص 31ل

04

 17ل

واتل ماننولعتلنتإصلعقاوهلقيجملتوجمري لتو رياقلنعيلتو م تلامول ت  :ل
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أوال :تراجع اليسار اإلسرائيمي:

ذ لعتلتو قذذو لعمذذقلم ذ و لتوقذذال لمذذىلتوأتقذذل ن تلمنذذالتواذذات وملتليوذذقل قأذذوالعيقذذتيكلإ لعتل

قج اذ لتو قذذو ل مذذاملمصذذاتع قرولع نمذذولتنذذاو ملتنقأو ذ لتلعصذذقل ذ لاذذو ل2000ليمذذولقذذامرولمذذتلتن مذذوال
ومؤقم لاومهلا أ اكليتوق لاونملح لاات وملقميللتو قذو لياتذقل عقذملعذزهلتو مذقكليتعذقالالعقلمأرذي ل
وتقال لا تلتوم ا تلتوأتقل ن ليتإلق تل ت كلع نمذولعذويقلإ رذيالاذو ت لزاذ لعذزهلتو مذقل ذ لاوذ لتويعذمل
تعنذوالتوذ عقلتو ذو لتإلقذ تل ت لم يجذولون
م

ذ ل"توذاللمذ

"لعذولاللمميوقذملتومذر ةل"ععذ ليتاقذ

لعنذمل ل يجذذال

ل تقل ن ل لتوققي كليعتلا وملتإقو لعتل ذ الات نذولتوقذال لاوإل حذوه"كليقذ ي سليقذولقلتإلاذال ل

تإلق تل ت لورذا لتلعذيتقليتوقذ لاونذملقمذ

لات رذولتونإذهلاتملتوقيجرذوملتو قذو كلممذولعا،لإوذقلققذ هل

حذذا لتوممذذي ملإوذذقليا ذ لتوجمرذذي لتإلق ذ تل ت ليتإل مذذوتلارذذولاعمذذولالمقذذت لارذذوكليتإل مذذوتلا ذذا لجذذاي،لعقل
مأوي ذذوملعيلعقلقق ذذي ل ذ ذ ل ذذقل ذذوهلتومذ ذ

كلتلمذ ذ لتو ذذاقلعا،لإو ذذقلقيج ذذملعلوا ذذومليتقذ ذ لم ذذتل

توجمر ذذي لتإلقذ ذ تل ت لإو ذذقلتو مذ ذ تليتو ذذاقلتق ذذقلوالاا تاذ ذ لقي ذ ذ لعإل ذذوللتو ق ذذو ل ذ ذ لج ذذاهلتوجمر ذذي ل

تإلق تل ت  .ل
امذذولعتلتو قذذو لوذ ل قذذقلىلتإق ذ تالتوملواذذوملتوقذذاون لتوجا ذذاةل ذ لإق ذ تل قليتوقذ لقاتذذي ملإذذالقل
تو ميالتوقالق لتومو

لمققلتو ي ليتوم ع تلتومقا ن تكليتوق لعصاعملقماقلمول مو هلمذتل80ل%لمذتل

تومقذذقيلن تلتو رذذيال ذ لإق ذ تل قكل ايتحمووذذملوتمرذذوج تلتوجا ذذاكلممذذولج ذذقلحذذا لتوملواذذوملإو ذ لوقذذأق ل

تونإهلتو م ن ليتعق ونر ليمقذوااقر لاتذقلانذوللمنذوا لإاالم ذ لإوصذ لارذ لمذتلإذالقلإصذات لصذع ل
يمعلذ ذذوملإاتا ذ ذ ليقتأ ذ ذزةلنولم ذ ذ لاووتا ذ ذ لتو يق ذ ذ كلققانذ ذذقلتوميتع ذ ذ لتو م ن ذ ذ لتومقل ذ ذ لياووقذ ذذوو لتقذ ذذقمولل
تومرذذوج يتلتو ذ ي لم تيمذذوقر لمذذتلإذذالقلحذذا لتومن ذيتملتوميجر ذ كلامذذولعتلحذذا لتوملواذذوملمذذتلتوجمرذذي ل
تإلق ذ تل ت لع تاملعتلققاذذملي لحذذولوتايو ذ ليتوقم ذذزلاذذتل

حذذولمذذتلتوجمرذذي لتإلق ذ تل ت لمذذتلإذذالقلتقإذذوال

ميتعذ ذ لمقل ذ ذ ليت ن ذذمو لوألعذ ذزتهلتو م ن ذ ذ ليتوقذ ذ ل عمل ر ذذولعنر ذذولحذ ذ لتواأ تذ ذ لاوو ذذا والا ذذتلعم ذذيعر ل
يمصووعر كل ليعملو ل م ل ملتوجمري لتإلق تل ت لايجيال يت الع ا يويج لاا ةلا تلععذزتهلتو قذو ل
يتو م ذ تلياوذ ذ لم ذذتلإذذالقلمم ذذو ا لعذذزهلتو م ذذقلتو ذذقلجون ذذهلع ذذزهلتوت ا ذذيال ذ ذ لعايمذ ذ لم ذذو يتلتليو ذذقل

يتوقون كل ايتوقلجونهلعزهل"لتق تل قلا قنول"ل لعايم لعيوم مكلاوإل و لإوقلتنااوهلعذزهلتو مذقلاتذقل
توق ا ذذزلات ذذقلتوم ذذو ولتلمن ذ ذ ليايتلتوق ا ذذزلات ذذقلتوم ذذو ولت عقص ذذوا كليمذ ذ لي لعلوا ذذومليتقذ ذ لم ذذتل
تومجقمذذىلتإلق ذ تل ت لاذذا لتحقمذذو لتو قذذو لارمذذي ليممذذواقلتومجقمذذىلتإلق ذ تل ت لت عقصذذوا كلإوص ذ لا ذذال
ق وقذ ذ لتوإصإصذ ذ لتوقذ ذ لتقا ذذمل ذ ذ لإقذ ذ تل قليتوقذ ذ لن ذذقسلانر ذذولتوقيعذ ذ لا ذذتلقم ذذا لمإصص ذذوملتو ذذو ل
ت جقمذذوا كلممذذولعا،لإوذذقلم ذ ي لتونذذو لا ذذا لتلمذذتلت عقصذذواقليت جقمذذوا كلياذذا لقمذذا لتو قذذو لعقل
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ا تمسلقل للقمت صلتوأم ليتوأيت الت جقموا كلتلم لتواقلا ىلعلواومليتق لمتلتوجمري لتإلقذ تل ت ل

اووقيجملنعيلتو م تللتلحاتلتوجمري ل ل ،لعتل لتو قو لع واةلوا رولتعقو لاوو قوو ليت وق تز  .18ل

ثانيا :عسكرة التعميم في المجتمع اإلسرائيمي:

تاقماملإق تل قلمنالع ومرذولتقذق تق ج لقعم ذالتوعقذ ل ذ لتوصذ تالاذووميةليتوقذ لقمذي لاتذقلتومن ذ ل
تو قا كلتلم لتواقلتعقوجلإوقلقذ واةلتولذواىلتو قذا قلوتمجقمذىلتإلقذ تل ت لاأامتذمكلممذولتقذقااقلإوذقل
ميتصت لاقا ةلتومجقمىلتإلق تل ت لاصي ةلمقيتصت ليقيو لم

لتومنوصذهلتوقذ وا ليمذا تللتومؤققذومل

ت عقصوا ليتوصع لييقولقلتإلاال ل لتوايو لإوذقلجنذ ت ملمقمواذا تلعيلإ جذ لتوجذ

لتإلقذ تل ت كل

يعذذالقجت ذذقلاو ذ ل ذ ذ لعي ذذملصذذي ل ذ ذ لمن ذذوحسلتوق ت ذ لتإلقذ ذ تل ت ليتوقذ ذ لامت ذذملتوعايم ذذوملتإلقذ ذ تل ت ل
تومق وعا لاتقلاقا ةلتومجقمذىلمذتلإذالقلقات ذ لتو قذا لاذإات ةلمؤققذوملتوق تذ ليممو قذ لمرنذ لتوق تذ ل
لا ولتلع وتكليز المأوح لتو قا ةليتومذيةل ذ لنأذي لتولووذهكليمعويوذ لإتذالمذول قذمقل"تإلقذ تل ت ل
توجا ا"كليلحيلتو رذياقلتوذاقلإذ جلمنقصذ تل ذالقذا لج ذي لا ا ذ ليععذو لايوقذملا ذالعوذ لاذو ليق قذ ل

حا لتومأوح ل لعاحوتلتللأوقليتوما ا  .ل

يمتلإالقلاع لعاا لتواوع لتإلق تل ت لت ت لايا ولتومعو

ل لجوم لع أذول ذإتلاقذهلتوق تذ ل

ق ذذوحممل ذ ذ لتق ذذقم ت لإمذ ذ وقلج ذذايةلتوصذ ذ تالتوأتق ذذل ن لتو اذ ذ ليقاذ ذ

لم ذذنرسل ذذاايلوميتص ذذت لعووذ ذ ل

توص تاكلتلم لتواقلقوح ل لز الا تح لتو هليتوأتقل ن تل لنأي لتوقالم التإلق تل ت تكليقاذ

ل

عوو ل توع هليتوع تيو لايتلتويصيقلوقال لا تلتو هليتو رياكلحا لتو مت لتوق ل تملقعا لإق تل قلمنذال
اات ذ لنمذذأقروليقمذذاقليقيجذذملتو مذذقلتإلق ذ تل ت لإوذذقلم ذ لن لتو ذ هليق ق ذ لصذذي ةلنمل ذ لوذذا،لتوم ذيتلتل
تإلق تل ت ليتواقلق ذوح لاتلمذولاصذي ةلتوا اذ لتومقع ذ لصذونىلتوقذال لممواذقلتو اذ لتو ذايتن لتومقإتذ ل
يتوماوا لايمولنعيلتوقام كلحا لتو مت لعاملإوذقلقمذا لتومجقمذىلتإلقذ تل ت لاجا ذ لعقلقذال لمذىلتو ذ هل

ج تقر ل يجريتله تلر لاتلمولنعيلتو م تليتوقل وللقلققي لمىلتوأتقل ن ت .19ل

ثالثا :البعد االقتصادي واالجتماعي:

قا ذ لتو ومذذقلت عقصذذواقليت جقمذذوا لمذذتلتو يتمذذقلتومرم ذ ل ذ لقيجذذملتومجقمذذىلتإلق ذ تل ت لنعذذيل

تو م ذ تكلاقذذاهلتوقعذذي ملت عقصذذوا لتوق ذ لمذذراقرولإق ذ تل قل ذ لتوأق ذ ةلتلإ ذ ةكليتوق ذ لقمقتذذمل ذ لقعذذيقل
ت عقصوالتإلق تل ت لإوقلتوت ا تو كلمتلإالقلت نقعوهلتوقا ج لوتايو لمتلقيالتو مذقليت قجذو لامذاقل
مققذو النعذيلتوإصإصذ كلع ذ لوذ لق ذالتوايوذ لحذ لتومعذاالتلقوقذ لو قذ لتوق وقذوملت عقصذوا ليتوقذ ل
18ل صووملتون وم كلا

لص التو م تليتنرو لتو قو ل لتق تل قكلميعىلتوصعو لصووملتون وم كلاتقلتو تال ل

 https://naamy.net/news/View/815ل

19لاقا ةلتوق ت ل لإق تل قكلميعىلياوو لي ولكلاتقلتو تال ل
http://info.wafa.ps/atemplate.aspx?id=4023
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ذذاللي ذذؤق لامذذاةلاتذذقلتوق وق ذ ل

ت عقصذذوا كلحذذا لتوق وق ذ لتن اقذذملاتذذقلمإقت ذ ل لذذوملتومجقمذذىلتإلق ذ تل ت كليقذذوحمملامذذاقلعيلا ذ إ ل

ام ي لتوميتلتلتإلق تل ت لاقأا لايو لتو و لت جقموا ليق وؤقلتوم ي لاوو و ليتلمذتلت جقمذوا 20كل
ياذاملياأنرذولنوعمذ لاتذقلتلعذزتهلتو قذو لاعذزهلتو مذذقلاتذقليجذملتوقعا ذالا ذالقإت ذملاذتلتوذا والاذذتل
مص ذذووملح ذذا لتوأل ذذومكلمم ذذولا ذذىلار ذذا لتومذ ذ تلملاووقص ذذي ملوألعذ ذزتهلتو م ن ذ ذ ليع ذذالعا،لح ذذاتلتو ذذنمللم ذذتل

توقصذذي ملإوذذقلصذ يالتلعذزتهلتو م ن ذ لامذذاقلاا ذ كليق ت ذذالاوذ لمذذىلتلزمذ لت عقصذذوا لتو ووم ذ لوقذذؤق ل
قتا ولاتقلت عقصواليتومجقمىلتإلق تل ت لمتلإالقلم وياةلت قأوالم ا ملتوالوو ليتو ولت تلاتلتو مذقل
متلجا اكل ايتعات لتو ا المتلتوم اوملتإلق تل ت لاتقلقق مله
لم عت ل ايالياقوالتعقصواق .21ل

لتو موقكلياإذيقلت عقصذوالتإلقذ تل ت ل

تاقا ذ لاق ذ لمذذتلتإلق ذ تل ت تلعتلان ذذوم تلنقن ذذوحيلزا ذ لعذذزهلتوت اذذيالحذذيلتومذذإصلتلعذذا لاتذذقل

ميتجر ليم ووجذ لتلزمذ لت عقصذوا كل مذالتاقاذ لنقن ذوحيلعتلتوقصذاقلوألزمذ لت عقصذوا لاتذقل ع لقذت ل
تليوي ذذوملوا ذذمكليعنذذملاصذذاالي ذذىلإلذذللتعقصذذوا لقذذقميالإوذذقلتوعذذالمذذتلقذذأق تملحذذا لتلزمذ كليقذذق مقل
اتقلتونريولاو عقصوالتإلق تل ت ل لعوقل يزلعزامل لحا لت نقإواوم .ل

رابعا :العامل األمني:

ن ذذوقلمي ذذيالتلم ذذتلع ذ ذزتلاا ذ ذ تلم ذذتلتلحم ذ ذ ليتإلجم ذذوالو ذذا،لاو ذ ذ لمذ ذ تلملتومجقم ذذىلتإلقذ ذ تل ت ل

توق وقذ ليتومذ ا كلي مذاقلمذذواةلق ذ لوألعذزتهلتوق وقذ لتوقذ لققذ قلون ذذقلعااذ لاذذاالمذتلتلصذيتملمذذتل
إذذالقلقي ذ لمذ ي لعلواذذومليتقذ لمذذتلتومجقمذذىلتإلق ذ تل ت لاذذوومتالجذ تللقصذذواالتوقرا ذذاتملتلمن ذ كل
يتوقر ذ هلمذذتلعذذقلحذذا لتوممذذاالملتلمن ذ لمذذتلإذذالقلتويقذذولقلتوق وق ذ كلاذذقلتوق ومذذقلم رذذولمذذتلإذذالقل
تإلج تلتملتلمن لياو لاا لتوقأا الاتلمولاتذقلإالذوللتليوي ذ لاتلمذولومي ذيالتلمذتكلياوذ لمذتلإذالقل
ذذموتلتلمذذتلتومإص ذ لواذذقلم ذيتلتلإق ذ تل ت ليمذذتلنوع ذ لعإ ذ ،لتلمذذتلتوجمذذوا ليتاقاذذو لتومقذذو لاذذمل

قجويزتل ل ماذتلتوقذايملانذمكلممذولا ذىلتومجقمذىلتإلقذ تل ت لاوواعذ لاذتلع ذواتملعي ذ لعذوا ةلاتذقلقذي ل

تلمتلاونيتل قمايتلعتلتلعزتهلتو م ن لتومقل ليزامولرولعوا يتلاتقلقعم التلمت .22ل
ل

خامسا :دور الدين:

و ذذهلتو ومذذقلتوذذا ن لاي تلحومذذول ذ لقيجذذملتومجقمذذىلتإلقذ تل ت لنعذذيلتو مذ تلتومقلذ

كلإوصذ ل ذ ل

قلت مق وزتملتوق لقعصقلات رولتوق و تملتوا ن ليتلصذيو ل ذ لإقذ تل قكليتوقذ لاذاعملقذ لؤق لقذأق تلاا ذ تل

20لعمقلجموقل".عنموللقما قلتومقويتةلتوميم ل لإق تل ق"كلع و ولإق تل ت كااا24لك2006ل-لص65-64
21لعقو لج

ك.لتوممرالت عقصواقل "لقم

لمات لت قق تق ج ل2009لتوممرالتإلق تل ت "ل2008كلص14

22ل تن لتل وكلتوقيجملتإلق تل ت لنعيلتو م تليعق لاتقلع

لتوما ل..ل2000ل-ل2011كل قوو لموجقق ل

لمنمي ةكلجوم لتلزح كل213لكص 98ل
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منذذالعيتلذذقلتوقمون نذذوملاتذذقلتوعايمذذوملتإلق ذ تل ت لتومق وعا ذ كلمقذذقماةلعيقرذذولمذذتلتوان ذ لت جقموا ذ لتوق ذ ل
تزاتاملمىلقعيقلتومجقمىلتإلق تل ت لإوقلمول

لا وح ةل"توقعيقلنعيلتإل موتكلياو لإمولاقذاهلقذأق ل

إاذال لتلعذزتهلتوا ن ذ ل ايتاتاوقرذذوكلعيل ذذولتوجمرذذي لواذقلمذول قمذذوحقلمذذىلتو قذذو كلوذ
ع ذذو ولتومجقمذذىكلاذذقلع

ل مذذللامذذول إذذصل

ذذول مذذول إذذصلع ذذو ولتوصذ ذ تالتو اذ ذ لتإلقذ ذ تل ت 23كلياوذ ذ لمذذتلإذذالقلن ذذ ةل

تلعزتهلتوا ن لتومقل لو مت لتوققي لمتلمن ي لا ن ل منىلاووملتالعقلقنوزقلاتلعقلجزللمنرذوكل ل

ق موليعتلجزلتلاا تلمتلتومققيلن تلح لمتلتومجمياذوملتوا ن ذ لتومقل ذ ليتوذا تل و
عقلتنقعوهلمتلتل ت

ذيتليامذاةل اذ ةل

لتوأتقل ن كلتلم لتواقل ج قلعقلعايم لإق تل ت لققذيوقلتوعاذ ليتومأوي ذومل

مذذىلتوأتقذذل ن تلنصذذهلعا نرذذولم و

ذ لتوجمواذذوملتوا ن ذ لتومقل ذ ليتوقذ لقنذذوقلععزتارذذولنقذذا لاا ذ ةلمذذتل

تلا وللاتإقلتوان قذمكلامذولقعقذقل قذوي،لتوعوإومذوملع ذزتلاا ذ تل ذمتلماينذوملتوقذ ل ةل ذ لتومجقمذىل
تإلق تل ت ليا ملنعيلتو م تليتوقل

كليقايتلتومعذ لتوذ ل

ل ذ لا ذولتلع ذوتلومذيعأر لقجذو لع ذو ول

توص تالمىلتوأتقل ن تليتوقعذ ول ذالتو ذ هكلحذاتلتوقعذ وليتوذاقلقمذولىلمذىلتوعايمذوملتإلقذ تل ت ل
تو م ن لع زلقيجملتومجقمىلتإلق تل ت لنعيلتوقل
مو

كليعتلقُي ِجذالتومنذوالتومنوقذهللتلقزاحذ ليقنقمذ ل ذ ل

لتو مت لتوقتم لا مقرولاتإقلتومجقمىلتإلق تل ت  .ل

سادسا :الصهيونية ويهودية الدولة:
يت نقأو

قذ ذذوحمملتلعذ ذذات لتوق ذ ذ لق

ذ ذذملورذ ذذولإق ذ ذ تل قل ذ ذ ل ق ذ ذ ةلتوقمون ن ذ ذذوملا ذ ذذالع ذ ذ هلاذ ذذو ل1982ل

لتليوقل لاو ل1987لإوقلتوقأو لتومجقمىلتإلق تل ت لنعيلتوقيجملإوقل وح ةلتوقأ

لتوجا ال

وتع اذ لتوصذذر ين ليعذذالمذذوال ذذملمأرذذي لمذذولا ذذالتوصذذر ين ليتوذذاقل صذذأملتنصذذو لحذذا لتوما قذ لعتلاتذذقل
إق ذ تل قلإقذذموللماينوقرذذولتوصذذر ين للنرذذولقمذذاقلعذذوجزتل منذذىلقعيورذذولإوذذقلايو ذ لا مم تل ذ لمذذىل

ذذر ل

ققعوو لامسلإق تل قلا تلاينرولايو ل ريا ليا مم تل ل لهتليتعاكليعتلحنو لاذا لقيت ذالاذ تلحذا تل

توا ذذا تلوتايوذ 24كليتو مذذقلاتذذقلقلا ذذىلتوايوذ لتإلق ذ تل ت لمذذىلمع لرذذوكلييع ذ لق وق ذ لتوقم ذذزلتو نص ذ قل
يت جقموا ل التوأتقل ن تلمىلقان لقمو لتوققوممليت نأقوللاتقلتنإ  .ل

يعالتنقمقلااالتقل ققروتلاملمذتلتواذوعق تل ذ لتوجوم ذوملتإلقذ تل ت لإوذقلحذاتلتوق ذو لممذولج ترذ ل
يتجر ذذيتلم و

ذ ذ لم ذذا اةلم ذذتلعا ذذقلتو مذ ذ تليتو ق ذذو لتوص ذذر ين تلات ذذقلع ذذالقذ ذيتلكليع ذذاليص ذذأر لعمن ذذيتل

يانم ذذقو تليتو ذذاقلا ذذوتليز ذ ذ تلوتق ا ذ ذ ليتوق تذ ذ لعتلعنص ذذو لح ذذا لتوما قذ ذ ل عمت ذذيتلا ذذاتللم ذذا اتلإلقذ ذ تل قل

ي رذذا يتلإوذذقلا ذذتلتوصذذر ين كلإ لعتلتلعذذات لتوق ذ ليتااذذملقجم ذذالتو مت ذ لتوقذذتم ليإوص ذ لمذذىل مذذقل
مأوي ذذوملاومذذهلا أ ذذال ذ ذ لقتذ ذ لتوأقذذ ةكليتن ذذا الت نقأو ذذ لتوقون ذذ كلعا،لإو ذذقليعذذ لمقذذو لقلذذي لح ذذا ل

23لموح لتوم

كلا

لتنزتللتومجقمىلتإلق تل ت لنعيلتو م تكلمجت لا تقومل تقل ن كلتو اال84كلإ

24لعنليتتلمتعمكل لصي ةلإق تل قلماتإالملعيقلقن ل2000ليمولا احوكل ت لت كلمات كلهات /مو

45
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تو ذذوح ةليا ر ذذولإو ذذقلت ناأ ذذوللات ذذقلنأق ذذرو25كلتنلتم ذذملا ذذاحولعمتذ ذ لع ا يويج ذ ذ ليتقذ ذ لق ذذاايلتومجقم ذذىل
تإلق تل ت لإوقلعتل ع لع لتوصر ين لي الق ا ذ لتوج ذقلتوأقذ لاذ يللعذ هل1948مذتلإذالقلمعذوي مل

تققع و لتومقتموملتومؤقق ل"وتصر ين ليعقول حوكل ايتعات لقا تملاتذقلتون ذو لتوق اذيقلياتذقلاذوو ل
توقمو ذ ذ لييق ذذولقلتإلا ذذال كل م ذذالامت ذذمليز ذ ذ ةلتوق تذ ذ لو مذ ذلي لو أن ذذومكليحذ ذ لم ذذتلزام ذذوللتوجن ذذوللتو م نذ ذ ل
تل ا يويج ل لتوت ايالإوقلقن

لعمت لقلر ليتق لاتإقلن و لتوق ت كليعاإتذملجمتذ لمذتلتوق ذا المل

اتقلتومنوحسلتوق ت م لقعاملاقهلتوقو

لتوق لصو ل تم ل رولقأق لتومؤ إ تلتوجااكليعواملتوذا ي ل

تومإصص لومي يا لتوقال ليتوا مملتل كليع ملز واةلااالتوعوإومومل لتومات

لتوعايم لوق ز زل

تو ذذيا لتو ذذا ن لتو ر ذذياقليقم ذذا التوما ذ ذ لتل ا يويج ذ ذ لتوص ذذر ين لات ذذقلتوجوم ذذوملتوقذ ذ لاون ذذملم تا ذذزل
وتقيجروملتوت ا تو لي نقموالتوق وقومليتل ا يويج وملتو قم  .ل

ي لمجوقلتإلاذال لقذ لقي ذ لمعلذوملتوقتأذزةليتإلاتاذ ل ذ لإامذ لي تز ةلتوذا واكل ايتا ذوالتوم تمذ تل
يتوصذذعو تلتو قذذو تلمقذذقل ذذي قلع ن ذ قكليق ز ذذزلتو نص ذ ل ذذالتوم ذيتلن تلتو ذ هلاتإذذقلإق ذ تل قلمذذتل

إ ذذالقلاذ ذ تمسلعيت ذ ذ لات ذذقلموم ذذوملتوقتأذ ذزةلع ذذيقل ذ ذ ي ةلق ع ذذقلتو ذ ذ هليعم ذذيعر ل ذ ذ لمم ذذو اقر ل ذ ذ ل
ت نقإواوملتإلق تل ت  .ل
امذذولعتلملوواذذومل ل ذ

لتوعايم ذ لان ذذوم تلنقن ذذوحيلتومقا ذ ةلع ذذيقل ذ ي ةلتاق ذ ت لتوأتقذذل ن تل

ا ريا لتوايوذ لتإلقذ تل ت لامذ لل قذقلنو لامت ذ لتوقذال كليمذول عمتذملمذتلإلذي ةل ذ لتواذوللعذالتو ذياةل
والجل تلتوأتقل ن تكلق قا لتواوعق ل ي ل و زيتلعتليجيالايو ل ريا ل مققلم لول لمنقرقلتلحم ل
و ذذموتلعم ذ تلتو رذذيالتوذذا تل مذذيتل رذذوكليعتلإا ذ تزلتولذذواىلتو رذذياقلوايو ذ لإق ذ تل قلعم ذ لمر ذ لوقمذذج ىل
ت قذذق لوتليقذذيل تلتو رذذيال ذ لاو ذ لعنعذذوللتوذذاالاليتوعأذذو لاتذذقلق تالرذذولييعذذاقرولتوجا ت ذ كلاو ذ لاذذأتل

إق ذ تل قلتو ريا ذ ل ذ لن حذذوكلورذذولتوعذذال ذ لإعوم ذ لمقذذقيلنومل ريا ذ لارذذا لتوع تيو ذ لايتلإتذذالتمقذذاتال
جا ت ذ لاذ تلمذذاتليعذ ،لا ا ذ لاتإذذقلعذذاياحوكلامذذولقذ ول ذذو زيتلمذذتلنوع ذ لعُإذ ،كلتوذ عقلتومولذذقلعتل
عذذونيتلاذذياةلتو رذذيالإوذذقلإق ذ تل قكلتومم ذ ل ذ لقذذن ل1950ل مذذاقلمقذذو لاذذو زتلاتذذقلتو نص ذ كللنذذمل ق ذ مل
وتم هلتو رياقلقجق العممل لقم

لتومص لمتلإالقلتوعأو لاتقلتل تا لتو ريا ل لتوايو  .26ل

25لعنليتتلمعمكل 261-67ل
26لموح لتوم

كلمصا لقواا ل
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خامتة:
وذ لقاذذتلت قذذقلالاوملتوقذ لعج قرذذولم تاذذزلت قذذقلالاليتلاعذذو لتإلقذ تل ت لحذ لتومؤمذ لتويع ذذال
اتذذقلجنذذيللتومجقمذذىلتإلق ذ تل ت لنعذذيلتو م ذ تكلاذذقل ماذذتلتومذذيقلع

ذذولعتلقيجذذملتونوإذذهلتإلق ذ تل ت لنعذذيل

تنقإواذذوملمااذ ةل ذ لعاقذ لمذذتلمذ ةلاقذذاهلمذذولاونذذملقيتجرذذملتوعا ليمذذوملتإلقذ تل ت لتومق وعاذ لمذذتلم تز ذذاتمل
ق وق لعيقلمققماقلامت لتوققي لمىلتوأتقذل ن تكليتوقذ لاونذملقذؤاقل ذ لتونرو ذ لاتلمذولإوذقلعايمذومل
م ن ذ لمقل ذ لو ذ لقاذذتلققر ذ هلمذذتلتقذذقعموعوملامت ذ لتوققذذي ل مذذللاذذقلاونذذملاإج تلتقرذذولاتذذقلتل وكل

امقواذ ذ لمؤمذ ذ لعإذ ذ لع ذذيقلا ذذا لتاقذ ذ ت لتومجقم ذذىلتإلقذ ذ تل ت لا مت ذ ذ لتوقق ذذي كلمق ذذقناتلاوو ذذاا لتلم اذ ذ ل
توملتالوتميع لتإلق تل ت لي

ل لتوميعأ تلتو ا ليتوأتقل ن  .ل

لتوإقو ل امقلققوؤقلعيقلجاي،لت ققم ت ل لامت لققي لمىلمجقمىلإقذ تل ت لمصذن لاذ تل
مذ تلي م ذ تلمقل ذ

ل ل ل ذ لو مت ذ لتوققذذي لعقلجا ذ كل ذ لممواذذقل ذ

ل ذ لتوميع ذ لتوأتقذذل ن ل ل

ققنالإوقلاا لا ا لعم م لي وهلتقق تق ج ل تقل ن لميعاةل ماتلعتلقيتجملحاتلتوقل

تو م ن .
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مفهىم األمن اإلسرائيلي يف ضىء التطىرات
اإلقليمية وتداعياتها على عملية السالم

أ.منصور أحمد أبو كريم
أ.سميم محمد ماضي

مقدمة
ثمة مساحة واسعة في الفكر األمني اإلسرائيمي ،خصوصاً تمؾ التػي اػاب ايػا ديفيػد اػف اوريػوف،

أوؿ رئػػيس وزراب لمدولػػة إس ػرائيؿ وأحػػد مؤسسػػييا ،التػػي اسػػتمدت تػػرايتيا السياسػػية مػػف األفكػػار والتعػػاليـ
التي نادت ايا الديانة الييودية ،والى حػد يمكػف اللػوؿ فيػو إف ااسػتراتياية األمنيػة اإلسػرائيمية مػا ىػي إا
إطار فكري وتطايلي لمعليدة الدينية ،سواب امى صعيد الداوة لالستيالب امى األرض "تنفيذاً لواػد الػرب"

أو مػػف خػػال ؿ اللنااػػات الييوديػػة الصػػييونية ،وينلسػػـ مفيػػوـ األمػػف اإلسػرائيمي إلػػى أراػ م ارحػػؿ أساسػػية6
مرحمة اللاادة ااستيطانية ،ومرحمػة تحويػؿ اللااػدة إلػى دولػة ،ومرحمػة التوسػ  ،ومرحمػة الييمنػة ،ويعتاػر

مفيوـ األمف اإلسرائيمي مفيوما مرف ،فيو ليس اامداً ،اؿ ىو متحرؾ يواكب التطو ارت الدولية واإلقميمية
ويحػػاوؿ تسػػخير التحػػوات الدوليػػة واإلقميميػػة ايػػدؼ ااسػػتفادة منيػػا ،امػػا يخػػدـ السياسػػة التوسػػعية التػػي

تنتيايػػا "إس ػرائيؿ" ويتاػػدؿ ااسػػتمرار اتاػػدؿ الظػػروؼ السياسػػية والعسػػكرية المحيطػػة" م ػ انػػداع الح ػراؾ
التػػعاي العراػػي وحػػدوث تحػػوات اسػػتراتياية فػػي الايئػػة العرايػػة م ػ انطالقػػة مػػا يسػػمى لاػػالراي العراػػي

حدث تحوؿ إضافي في مفيوـ األمف اإلسرائيمي ،خاصة الػب انييػار دوؿ وايػوش كانػت تعتاػر مصػدر

تيديػد لممػف اللػومي اإلسػرائيمي ،ااػر التركيػز امػى التمػدد اإلي ارنػي مػف اانػب والامااػات اإلرىاايػة مػف
اانب أخر ،إضافة لمحاولة إسرائيؿ تحليؽ اكار استفادة مف ىذه التحوات اار اليروب مػف اسػتحلاقات
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اممية السالـ ،وااستفادة مف التحوات في الايئة العراية واإلقميمية اار ادـ الراط ايف التسوية السياسػية

كترط إلقامة االقات طايعية ايف إسرائيؿ والدوؿ العراية

للد تركت التحوات في الايئة ااستراتياية اإلقميمية في العلديف األخيريف انعكاسػات امػى األمػف
اإلسرائيمي افعؿ مامواة العوامؿ التي غيرت الواق الايوسياسػي وااسػتراتياي فػي المنطلػة ،خاصػة مػ
انطالقػػة الراي ػ العراػػي ،ومػػا صػػاحب ذلػػؾ مػػف انييػػار ألنظمػػة وايػػوش كانػػت تتػػكؿ خط ػ اًر امػػى األمػػف

اإلسرائيمي ،مما انعكس امى ادد مف الركػائز التػي قامػت امييػا نظريػة األمػف اإلسػرائيمية ،فلػد أدت ىػذه
التطػػورات الحاصػػمة فػػي منطلػػة التػػرؽ األوسػػط اتػػكؿ اػػاـ ،والمنطلػػة العرايػػة اتػػكؿ خػػاص إلػػى وض ػ

نظر لمتغيػرات التػي حػدثت فػي الايئػة اإلقميميػة ،ممػا سػااد إسػرائيؿ امػى أف
تتعر فيو إسرائيؿ ااألريحية ًا
تطرح نفسيا كحميؼ استراتياي لاعض الدوؿ العراية ملااؿ التحالؼ اإليراني ،األمػر الػذي انعكػس اتػكؿ
سماي امى اللضية الفمسطينية ،وامى الحلوؽ الفمسطينية المترواة

احملور األول:
نظرية األمن اإلسرائيلية بني (إسرائيل الكربى واحلدود اآلمنة)
أوالً :ماهية األمن القومي اإلسرائيمي

يعرؼ األمف اللومي ألي دولة في العالـ“ 6اأنو قدرة الدولة امى الحفاظ امػى مصػالحيا ،والػدفاع
انيا؛ ولكف تعريؼ األمف اللػومي اإلسػرائيمي يكػاد يكػوف تػاذاً اػف كػؿ تمػؾ المفػاىيـ ،حيػث يعػرؼ ديفيػد

اػػف اوريػػوف األمػػف اللػػومي اإلس ػرائيمي الولػػو ىػػو" 6الػػدفاع اػػف الواػػود" لػػذلؾ ف ػ ف مفيػػوـ األم ػف اللػػومي
اإلسرائيمي يمتد ليتمؿ محاولة التأثير امى خط التفااالت اإلقميمية ،التي تضمف منػ أي تحديػد للػدرات

إس ػرائيؿ السياسػػية والايواوليتيكيػػة؛ ممػػا سػػياار األط ػراؼ العرايػػة امػػى اللاػػوؿ ايػػا والتعامػػؿ معيػػا امػػى
أسػػاس واقعػػي ا يمكػػف تغيي ػره كمػػا يػػرا العسػػكريوف اإلس ػرائيميوف أف مفيػػوـ األمػػف اللػػومي يمتػػد ليتػػمؿ
ل1

قضية النلاب الييودي وضماف تدفؽ الميااريف الييود إلسرائيؿ واارتااط الوة اظمى

أولوياتيػػا ،وامػػورت اسػػتراتياية
قمػػة ّ
منػػذ قياميػػا اػػاـ  ،8594وضػػعت “إسػرائيؿ” مسػػألة األمػػف فػػي ّ
يخيػة
ئيمية ّأنيػا أاػادت صػياغة رواياتيػا التار ّ
متكاممة لمفيوـ أمنيا وسػاؿ تحليلػو ويسػ لاؿ لمليػادات اإلسػ ار ّ
ػي اروايتيػػا
لاػذور الصػراع ومس ّػاااتو ،وأقنعػت اميورىػا وأقسػاـ واسػعة مػف الػرأي الع ّ
ػي واألوروا ّ
ػاـ األمريك ّ
اماايػػة
وحولتػػو إلػى الػػدة
زمنيػػة طويمػة ،واعمػػت مػػف أمنيػا مسػػألة مصػيرّية فأحاطتػػو ايالػػة ّ
ّ
فتػرة ّ
ملدسػةّ ،
1

موسػػى ،حسػػيف ،خمػػؼ 6محػػددات سياسػػة األمػػف اللػػومي اإلس ػرائيمي فػػي ضػػوب ومرحمػػة مػػا اعػػد “الثػػورات العرايػػة ،لالمركػػز العراػػي الػػديملراطي لمد ارسػػات

ااستراتياية والسياسية واللانونية ،ارليف ألمانيا ، 4189 ،امى الرااط التاليhttps://democraticac.de/?p=219 6
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ػر
ػر حاس ًػما حاض ًا
ائيمي والي ىػااس األمػف انص ًا
تح ّكمت وما تزاؿ في تحديد اتااىات الرأي ّ
العاـ اإلسر ّ
ل2
الخاراية إلسرائيؿ
الداخمية و
والوة في السياسات
ّ
ّ
ّ
أراد اف غوريوف مؤسػس النظريػة األمنيػة اإلسػرائيمية اػاـ 8595ـ؛ اإلاااػة امػى سػؤاؿ مصػيري

يوااػػو تمػػؾ الدولػػة الناتػػئة يلػػوؿ 6كيػػؼ يمكػػف تحليػػؽ األمػػف لتػػعب قميػػؿ العػػدد يعػػيش فػػي دولػػة صػػغيرة
المسػػاحة ،مح ػػدودة المػ ػوارد ،محاط ػػة اكثػ ػرة اددي ػػة معادي ػػةم ولػػـ يتام ػػور مفي ػػوـ األم ػػف ال ػػذي ص ػػاغو ا ػػف

غوري ػ ػػوف إل ػ ػػى الي ػ ػػدة أمني ػ ػػة متماس ػ ػػكة ،وانم ػ ػػا ال ػ ػػي امثاا ػ ػػة الي ػ ػػدة ت ػ ػػفوية ملا ػ ػػوؿ لممس ػ ػػتويات األمني ػ ػػة
ل3

اإلسرائيمية

ػي المعلّػػد المحػػيط
ّ
ثمػػة اوامػػؿ كثي ػرة ومتعػ ّػددة أسػػيمت اصػػورة أو اػػأخرا فػػي خمػػؽ المنػػاخ األمنػ ّ
اػ سرائيؿ” ،مف اينيا الصعواات التػي واايتيػا "إسػرائيؿ" لتػأميف ايئػة تحفػظ ليػا أمنيػا وواودىػا ومسػتلاميا
الخاصػػة ايػػذه المسػػألة
والتػػاريا الطويػػؿ مػػف الحػػروب والمنازاػػات وياػػري تصػػوير األوضػػاع والمتطمّاػػات
ّ
ػتـ مػػف خػػالؿ تانيػػد
امػػى ّأنيػػا تتػ ّكؿ مرادفًػػا لواػػود “دولػػة” إسػرائيؿ ّ
ائيمي يػ ّ
إف الحفػػاظ امػػى األمػػف اإلسػر ّ
التحالفيػة فػي ىػذا ااتاػاه إزاب المخػاطر والمي ّػددات المختمفػة التػي ارحػت تػرتاط
الذاتيػة و
مختمؼ الطاقات
ّ
ّ
داخميػػة وأخػػرا
متغي ػرات
ّ
التغي ػرات فػػي الايئػػة ااسػػتراتياية إلس ػرائيؿ ،وت ػتح ّكـ ايػػا ّ
أكثػػر فػػأكثر اػػالظروؼ و ّ

الدولية
وتحوات السياسة
خاراية تخض لمعطيات الواق
ّ
ّ
ّ
المستاد ّ

ثانياً :نظرية إسرائيل الكبرى من النيل لمفرات

انػػد الحػػديث اػػف حػػدود إس ػرائيؿ الكاػػرا كػػاف مػػف المفتػػرض الخػػوض فػػي ادليػػة العالقػػة مػػا اػػيف

الػػديف والدولػػة اػػيف راػػاؿ السياسػػة والحكػػـ وراػػاؿ الػػديف؛ لكػػف الحركػػة الصػػييونية اػػذكاب واحنكػػة سياسػػية
ناحت في تدتيف االقة مف التفاىـ والتوافػؽ و ارحػت ترتكػز إلػى العديػد مػف المرتكػزات الدينيػة والتاريخيػة
لتارير مطالايا اوطف قومي لمييود في فمسطيف ،وناحوا في التوافؽ م المتدينيف الصياينة حػوؿ رؤيػتيـ

لحدود "أرض إسرائيؿ" ،ففي الوقت الػذي نػادا المتػدينوف وراػاؿ الػديف فػي إسػرائيؿ لتأسػيس دولػتيـ وفػؽ
مػػا اػػاب فػػي التػػوراة المػػزورة احػػدودىا مػػف النيػػؿ الػػى الفػرات ،ناػػد راػػاؿ السياسػػة والحكػػـ يتركػػوف إسػرائيؿ
دوف دستور مكتوب حتػى ا تمػزـ نفسػيا اموضػوع الحػدود الػذي يليػد مػف حريتيػا فػي التوسػ ويلػؼ اائلػاً

أماـ أطماايا الدينية والتاريخية

وتتير أرض إسرائيؿ الكاممػة ،أو أرض إسػرائيؿ الكاػرا لحػدود إسػرائيؿ حسػب التفسػير الييػودي
لكتػػاايـ الملػػدس مػػف النيػػؿ حتػػى الف ػرات ،حسػػب ىػػذا ااداػػاب ،تتػػمؿ حػػدود أرض إس ػرائيؿ كػػؿ فمسػػطيف

2
3

المليس ،االؿ 6األمف اللومي اإلسرائيمي اعد ااـ  ،4112لدار المعارؼ الحكيمة لمدراسات الدينية والفمسفية ،اماف ، 4182 ،ص 84
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ومصػػر وسػػوريا ولانػػاف واألردف والع ػراؽ واذا كانػػت الحركػػة الصػػييونية قػػد قامػػت امػػى ركي ػزتيف اثنتػػيف،
ىما 6الواد اإلليي والانس الييودي ،فما ىو مفيوـ ىذا الواد وحدوده االنساة إلييـ

ويعتاػػر مفيػػوـ "أرض الميعػػاد" مفيػػوـ روحػػي المعنػػى ،رمػػزي ،لػػو دالػػة انػػد أحاػػار الييػػود واممػػاب
الالىوت ،وقد ظؿ ىكذا طواؿ التاريا الييودي ولكف م ظيور الصػييونية فػي اللػرف العتػريف فسػر ىػذا
المفيوـ تفسي اًر سياسياً ا يمت لمصؿ اصمة

ل4

"ىذه األرض ىي الملر التاريخي لمييود" ىذا ما أامنتو

مذكرة المنظمة الصييونية العالمية إلى مؤتمر السالـ في انيؼ ااـ  8585ويؤكد إاالف دولة إسرائيؿ

في  89أيار  8594أنيا قامت في "فمسطيف افضؿ الحؽ الطايعي والتػاريخي لمتػعب الييػودي" إف ىػذا
المفيػ ػػوـ "لمحلػ ػػوؽ التاريخيػ ػػة" ي ػ ػرتاط فػ ػػي الداايػ ػػة الص ػ ػييونية امفيػ ػػوـ "الواػ ػػد" اػ ػػاألرض الػ ػػذي يعطػ ػػي
لإلسرائيمييف "حلػاً إلييػاً" اػامتالؾ فمسػطيف والسػيطرة امييػا

ل5

فلػد اداػى الييػود المتػدينوف الصػياينة أف

"ييػوه" إلييػـ قػد واػدىـ اتممػؾ أرض العػرب التػي تمتػد مػف نيػر مصػر-النيػؿ-إلػى الفػرات-العػراؽ ،-وأف

امػػييـ أف يعمم ػوا امػػى تحليػػؽ ى ػذا الواػػد اأنفسػػيـ ،وأا ينتظػػروا المسػػي المخمػػص لكػػي يحلػػؽ ليػػـ ىػػذا
الواد ،وقد قاـ الصياينة االفعؿ ا قامة دولة إسرائيؿ امى أرض فمسػطيف ،وأرغمػوا ييػود التػتات
اليارة إلى فمسطيف غير ااائيف اااتراض الييود الروحانييف امى ذلؾ

ل6

امػى

وىناؾ العديد مف النصوص التوراتية التػي ااتمػدت امييػا الحركػة الصػييونية فػي تحليػؽ أىػدافيـ

السياسية ا قامة وطف لمييود-حسب اداائيـ-امى "أرض الميعاد" فلد ااب في سفر التكويف الواد الذي
قطعػػو الػػرب ا اطػػاب فمسػػطيف إلػػى حفػػدة إا ػراىيـ وىػػو مػػا يفسػػر" ااداػػاب الصػػييوني" اػػأف أرض إس ػرائيؿ
تمتد مف نير النيؿ حتى نير الفرات ،وىذا أيضاً ما يفسر واود خطػيف اػالموف األزرؽ فػي "امػـ إسػرائيؿ"

وواود نامة داود اينيما دالة امى الواد اإلليي لداود لاميو السالـ اتممؾ ىذه األرض فلػد اػاب فػي
ِِ
ؾأِْ
ػؾ ا ْلَيػ ْػوِـ قَطَ ػ َ الػ لػر ْ
ضِ ،مػ ْػف َن ْيػ ِػر
ب َم ػ َ أ َْاػ َػر َاـ ِميثَاقًػػا قَػػائِالً" 6لَِن ْسػػمِ َ
سػػفر التكػػويف " ِفػػي ذلِػ َ
ُاطػػي ىػػذه األ َْر َ
يرَ ،ني ِر ا ْلفُر ِ
ِ
ات"ل ، 7وتكررت ىذه الواود إلى يعلوب اميو السالـ فلػد اػاب فػي سػفر
م ْ
ص َر إِلَى اللن ْي ِر ا ْل َكاِ ِ ْ
َ
الر ْ ِ ِ ِ
الر ْ
ػت
ؼ َامَْييَا ،فَلَا َؿ 6أََنا ل
التكويف أيضاً َ"و ُى َوَذا ل
يـ أَاِي َ
ب َو ِاق ٌ
ػح َ
ض اللتِػي أ َْن َ
اؽ األ َْر ُ
ػؾ َوِالػوُ إِ ْس َ
ب إلوُ إ ْا َػراى َ
89
ؾ َكتُػر ِ
اب األ َْر ِ
واػا،
ؾ َولَِن ْسمِ َ
ُا ِطييَا لَ َ
ضطَ ِا ٌ َامَْييَا أ ْ
ُم ْ
ضَ ،وتَ ْمتَػ ْد َغ ْرًاػا َو َت ْػرقًا َو َت َػمااً َو َاُن ً
ؾ َوَي ُك ُ
وف َن ْسػمُ َ َ
ؾ َا ِمي ػ ُ قََاائِػ ِػؿ األ َْر ِ
ؾ إِلَػػى ىػ ِػذ ِه
بَ ،وأ َُرْد َ
َحفَظُ ػ َ
ض َو َىػػا أََنػػا َم َع ػ َ
ؾ َوِفػػي َن ْسػػمِ َ
ؾ ِفي ػ َ
ػار ُ
ؾَ ،وأ ْ
ؾ َح ْيثُ َمػػا تَ ػ ْذ َى ُ
َوَيتََاػ َ
ل8
األ َْر ِ
ؾ اِو"
ؾ َحتلى أَ ْف َع َؿ َما َكمل ْمتُ َ
ض ،ألَِّني اَ أَتْ ُرُك َ
4

ىاتـ ،محمد يونس" 6الديف والسياسة والناوبة ايف األساطير الصييونية والترائ السماوية" ،لدمتؽ-اللاىرة 6دار الكتاب العراي ، 4181 ،ص42

5

غارودي ،روايو" 6إسرائيؿ ايف الييودية والصييونية" ،ترامة 6حسيف حيدر ،ايروت 6لدار التضامف لمطاااة والنتر والتوزي  ، 8551،ص25

7

توراة الييود المحرفة 6سفر التكويف ،إصحاح  ،81الفلرة 84

6

8

ىاتـ ،محمد يونس" 6الديف والسياسة والناوبة" ،مرا سااؽ ،ص42

توراة الييود المحرفة 6سفر التكويف ،إصحاح  ،44الفلرة 81 -82

44

دائرة األمن القومي

ولػػو وقفنػػا قمػػيال أمػػاـ ىػػذه الواػػود وأخػػذنا امصػػداقيتيا اػػداً ،ف ننػػا سػػنالحظ أنيػػا لػػـ تواػػو لمييػػود

اتػػكؿ خػػاص وانمػػا وايػػت إلػػى ذريػػة إا ػراىيـ اميػػو السػػالـ والييػػود ليسػوا وحػػدىـ نسػػؿ إا ػراىيـ لػػذلؾ ا
مارر لالدااب اأف الييود ىـ الورثة الوحيدوف لمواود اإلليية اتأف فمسطيف حسب كتاايـ المزور يعتلد
الييود ،وفلاً لمترائ الييودية ،اأف الرب اصطفاىـ دوف غيرىـ مػف انػى الاتػر ،وممكيػـ األرض امػا فييػا
ومف امييا ،ومكنيـ امى غيرىـ مف األمـ األخرا ،فلد ااب االتوراة" 6كؿ موض تطػأه أخػامص أقػدامكـ

يكػػوف لكػػـ مػػف الاريػػة ولانػػاف مػػف النيػػر الكايػػر نيػػر الف ػرات الػػى الاحػػر األقصػػى يكػػوف تخمكػػـ ا يلػػؼ
اانسػػاف فػػي واػػوىكـ ف ػ ف الػػرب أليكػػـ يملػػى ذاػػركـ ورىاػػتكـ امػػى كػػؿ األرض التػػي تطؤنيػػا كمػػا واػػدكـ

ل9
" ،وااب أيضاً في موض أخر في التػوراة" 6وأمػا مػدف أولئػؾ األمػـ التػي يعطييػا لػؾ الػرب إليػؾ مي ارثػاً

فػػال تسػػتاؽ فييػػا نسػػمة اػػؿ أاسػػميـ إاسػػااً الحثيثػػيف واألمػػورييف والكنعػػانييف والفػػرزييف والحػػوييف والياوسػػييف
ل10

كمػػا أمػػرؾ الػػرب أليػػؾ"

واػػاب فػػي التممػود 6كػػؿ مػػا يخػػص األمػػـ ىػػو ممػػؾ لالمػػة الييوديػػة المؤىمػػة أف

تستولى امييا ادوف أدنى تؾ"

ل11

وقد حددت التوراة حدود انى إسرائيؿ اكؿ دقة وتفصيؿ منذ أكثر مف خمسة وثالثػيف قرنػاً ،حسػب

المفيوـ الييودي ،فلد ااب في سفر يتوع 6و"كاف اعد وفاة موسى ااد الرب ،أف الرب كمـ يتوع اف نوف
خادـ موسى قائالً 6إف موسى اادي قد مات واآلف قػـ فػااار ىػذا األردف أنػت واميػ ىػؤاب التػعب إلػى

األرض التػػي أنػػا معطييػػا لانػػى إس ػرائيؿ ،مػػف الاريػػة ولانػػاف إلػػى النيػػر الكايػػر نيػػر الف ػرات امي ػ أرض

الحثييف والى الاحر الكاير الذي في واية مغارب التمس تكوف تخومكـ"

ل12

لكػػف التعري ػػؼ الاغ ارفػػي ال ػػدقيؽ لمص ػػطم لأرض إسػ ػرائيؿ ا يػ ػزاؿ موضػ ػ خػػالؼ ا ػػيف اليي ػػود
أنفسيـ فاعض الييود يرا أف أرض إسرائيؿ تتمؿ لااإلضافة إلى فمسطيف نفسيا كامػؿ سػيناب واألردف

وسػػوريا ولانػػاف وأا ػزاب كاي ػرة أيض ػاً مػػف تركيػػا ومػػنيـ مػػف يض ػ الحػػدود التػػمالية لفلػػط انػػد منتص ػؼ

الطريػػؽ ااػػر سػػوريا ولانػػاف ،انػػد خػػط العػػرض لمدينػػة حمػػص وكػػاف اػػف غػػوريف يؤيػػد وايػػة النظػػر ىػػذه

ل13

وتػ ػػداو التػ ػػوراة الييػ ػػود لػ ػػيس فلػ ػػط لالسػ ػػتيالب امػ ػػى أرض فمسػ ػػطيف وحسػ ػػب ،اػ ػػؿ ا اػ ػػادة سػ ػػكانيا

وااسػػتيطاف فييػػا محميػػـ ،فلػػد كانػػت خطػػة يوتػ اػػف نػػوف وقومػػو انػػد دخػػوليـ فمسػػطيف تيػػدؼ لػػذلؾ" 6إذ
أدخمؾ الرب إليؾ إلػى األرض التػي أنػت داخػؿ لترثيػا ،استأصػؿ أممػاً كثيػرة مػف أمػاـ وايػؾ 6الكنعػانييف
وأسمميـ الرب إليؾ ،وأضرايـ فأاسميـ إاسااً لأىمكيػـ ىالكػاً  ،ا تلطػ معيػـ ايػداً وا تتػفؽ امػييـ وا

9

توراة الييود المحرفة 6سفر التثنية ،إصحاح  ،88الفلرة 41-49
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توراة الييود المحرفة 6سفر التثنية ،إصحاح  ،41الفلرة 83-82

12

توراة الييود المحرفة 6سفر يتوع ،إصحاح  ،8الفلرة 1-8
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تصاىرىـ تعمموف ايـ ىكذا 6تيدموف مذااحيـ وتكسروف أنصاايـ وتلطعػوف أتػاارىـ وتحرقػوف تمػاثيميـ
ل14

االنار"

وحينما دخموا أريحا ،نفذوا تمؾ الخطػة ،كمػا اػاب فػي سػفر يوتػ " 6صػعد التػعب إلػى المدينػة

لأريحا وأىمكوا كؿ مف في المدينة مف راؿ وامرأة وطفؿ وتيا حتػى الالػر والغػنـ والحميػر احػد السػيؼ
واحرقوا المدينة م كؿ ما فييا"

ل15

لل ػػد ترس ػػخت تم ػػؾ المعتل ػػدات والتػ ػرائ العنصػ ػرية الفوقي ػػة ف ػػي المي ػػة وفك ػػر الل ػػادة اإلسػ ػرائيمييف

والمفكػريف ،وا أدؿ امػػى ذلػػؾ مػػف قػػوؿ اػػف غوريػػوف رئػػيس الػػوزراب اإلسػرائيمي األوؿ" 6أف أورتػػميـ ليسػػت
فلط ااصمة إسرائيؿ والييوديػة العالميػة ،إنيػا تفػوؽ لتصػا المركػز الروحػي لمعػالـ كمػا صػورىا األنايػاب
"وفي السياؽ ذاتػو يلػوؿ منػاحيـ اػيغف ،رئػيس الػوزراب اإلسػرائيمي اػاـ  ،8533فػي كتااػو ثػورة الييػود "للػد
اتػػى الييػػود الػػى فمسػػطيف ليال ػوا ويؤسس ػوا وطػػنيـ الػػذي يمتػػد مػػف النيػػؿ الػػى الف ػرات"

ل16

وااتاػػر "إياػػاؿ

ل17

وذىػ ػػب المفكػ ػػر

آلػػوف" ،وزيػػر الػػدفاع اإلسػػرائيمي إاػػاف السػػاعينيات ،أف الوس ػػائؿ التػػي تتاعيػػا الدولػػة العاريػػة ،فػػي تحليػػؽ
مصػ ػػالحيا الحيويػ ػػة وفػ ػػي التعامػ ػػؿ م ػ ػ اآلخ ػ ػريف ،ليػ ػػا مراعيػ ػػة دينيػ ػػة فػ ػػي التػ ػػوراة

ااسػػتراتياي اإلسػرائيمي " تسػػفي انيػػر" إلػػى أاعػػد مػػف ذلػػؾ حينمػػا قػػاؿ اػػأف الياػػوـ ااسػػتااقي مػػأخوذ مػػف

التوراة ل ، 18دااماً قولو ىذا اما ااب في التممود "مف قاـ اميؾ ليلتمؾ اسالو واقتمو"

ل19

أمػا تػاروف فلػد

طالب رسمياً ،أثناب انعلاد مؤتمر حزب الميكود ااـ  ،8552اضرورة تانى إسرائيؿ لالحدود التوراتية في
سياستيا الرسمية

ل20

وللػد اسػتخدمت الصػييونية أسػطورة "أرض الميعػاد" ،أو "أرض إسػرائيؿ" ،لتػأايس الحماسػة الدينيػػة
لدا الييود لميارة إلى فمسطيف انطالقاً مف ااداابات التوراتية التي تػرا أف أرض فمسػطيف ممػؾ لمييػود

وحدىـ ،وأف ىػذه األرض ا واػود ليػا خػارج التػاريا الييػودي ،ولعػؿ ىػذا ىػو األسػاس الػذي خراػت منػو
ااارة "أرض اػال تػعب لتػعب اػال أرض" وااإلضػافة إلػى ذلػؾ مكػف مصػطم أرض الميعػاد الصػييونية
مف تحاتي استخداـ مصطم أرض فمسطيف الػذي ينسػؼ اداػاباتيـ مػف أساسػيا امػا يحممػو مػف داات

امى الواود التاريخي غير الييودي في فمسطيف ل ، 21وىو ما أكده "ايغف"

ل22

اندما قػاؿ "إف الييػود لػو

14

توراة الييود المحرفة 6سفر التثنية ،إصحاح 1-8

16

ضياب أيغور" 6الصييونية حركة انصرية" ،ترامة إاراىيـ الداقوقي ،لاغداد 6و ازرة الثلافة واإلرتاد ، 8522 ،ص84-83

18

تسفي انير" 6الغايات السياسية واألىداؼ العسكرية لحروب إسرائيؿ" ،مرا سااؽ ،ص21

20

إسرائيؿ ،تاحاؾ" 6الديانة الييودية وتاريا الييود" ،مرا سااؽ ،ص21

15

التوراة المحرفة ،سفر يوت  ،اصحاح 3-2

17

ايغاؿ ألوف" 6أمف إسرائيؿ اللومي خالؿ  21ااماً مف امرىا" ،لقارص 6وكالة المنار لمصحافة والنتر ، 8542 ،ص2

19

التممود ،ص 834

21

"األرض المواودة" ،لموق وكالة األنااب والمعمومات الفمسطينية "وفا"  ،معمومات نترت امى الرااط االكتروني التاليhttps://cutt.us/qSS8k 6
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تحػػدثوا اػػف فمسػػطيف اػػداً مػػف "ارتػػس يسػرائيؿ" لأرض إسػرائيؿ فػ نيـ يفلػػدوف كػػؿ حػػؽ ليػػـ فػػي األرض؛
ألنيـ اذلؾ يعترفوف ضمناً اأف ىناؾ واوداً فمسطينياً"

ل23

وقد حاولت الحركة الصييونية اادااب اأف الواد اإلليي في التوراة كاف متعدداً ولـ يرسـ حدوداً

ثااتػػة ألرض الميعػػاد ،اػػؿ كػػاف ىنػػاؾ حػػد أدنػػى وحػػد أقصػػى ليػػذه األرض ،مسػػتنديف فػػي ذلػػؾ لالخػػتالؼ

الذي حصؿ ايف الحاخامات ورااؿ الديف ،حيث رأا الحاخػاـ "صػموئيؿ ايػزاكس " ل 8583-8441أف

لمييػػود "إس ػرائيؿ الصػػغرا" و"إس ػرائيؿ الكاػػرا" ولكػػؿ منيمػػا حػػدود معينػػة رسػػمتيا التػػوراة

ل24

فػػالخالؼ

الديني ىذا كاف لو تأثيره في الفكر الصييوني حوؿ تحديد الحدود الػذي يعاػر اػف إمكانيػة تنفيػذ المتػروع
الصييوني امى م ارحػؿ وااسػتيالب امػى األرض المواػودة االتػدريس وىػذا مػا اػدأ فعػالً فػي فمسػطيف التػي

تعتار خطوة أولى وقاادة انطالؽ في اناب المتروع الصػييوني الكايػر إذ تتسػ فمسػطيف إذا أمكػف ولكػف

ا تصػػغر وا تتضػػابؿ وا تػػنكمش وا تت ارا ػ حػػدودىا إلػػى الػػوراب أي إلػػى الػػداخؿ

ل25

فالحػػدود االنسػػاة

لمييػ ػػود تلتػ ػػرف اػ ػػالمغز المػ ػػايـ لممتػ ػػروع التػ ػػوراتي الصػ ػػييوني الػ ػػذي ا حػ ػػدود لػ ػػو إا فػ ػػي أذىػ ػػاف اللػ ػػادة
والحاخامات الصياينة الذيف لـ يصدر انيـ أي تصري يعرؼ ىذا الكياف أو يحػدد خطوطػو

ل26

فحػاييـ

وايزمف "في نظرتو إلى واد اهلل إلاراىيـ –اميو السالـ-يلوؿ قوا غير محػدد 6إننػي ااتلػد أف اهلل قػد واػد
أان ػػاب إسػ ػرائيؿ افمس ػػطيف ،ولكن ػػي ا أا ػػرؼ الح ػػدود ال ػػذي رس ػػميا ،إنن ػػي ااتل ػػد اأني ػػا أوسػ ػ م ػػف الح ػػدود
الملترحة اآلف ،وراما ضمت وادي األردف ف ذا حػافظ اهلل امػى واػده لتػعاو فػي الوقػت الػذي يختػاره فػ ف

وااانا ىو إنلاذ كؿ ما يمكف إنلاذه مف الايا إسرائيؿ"

ل27

للػ ػػد ناحػ ػػت الحركػ ػػة الصػ ػػييونية فػ ػػي تسػ ػػخير النصػ ػػوص التوراتي ػ ػػة لخدمػ ػػة أىػ ػػدافيا السياسػ ػػية
والتوسػػعية ،ااػػر الػراط اػػيف أراض فمسػػطيني والحػػؽ الػػديني والتػػاريخي المزاػػوـ لمييػػود فػػي فمسػػطيف ،وللػػد

اسػػتخدمت الصػػييونية أسػػطورة "أرض الميعػػاد" ،أو "أرض إسػرائيؿ" ،لتػػأايس الحماسػػة الدينيػػة لػػدا الييػػود
لمياػرة إلػػى فمسػػطيف انطالقػاً مػػف ااداػػابات التوراتيػػة التػػي تػػرا أف أرض فمسػػطيف ممػػؾ لمييػػود وحػػدىـ،

22

مناحيـ ايغف ،ل ، 8554-8582رئيس وزراب إسرائيؿ اػاـ  8533نػاؿ اػيغف مػ الػرئيس المصػري أنػور السػادات اػائزة نواػؿ لمسػالـ امػى الايػود التػي

اػذاىا لتحليػؽ السػالـ اػػيف مصػر واسػرائيؿ المصػػدر 6منصػور ،كمػاؿ ،لتحريػر " 6دليػؿ إسػرائيؿ العػػاـ  ،"4188لراـ اهلل 6مؤسسػة الد ارسػات الفمسػػطينية ،راـ
اهلل ،حزيراف  ، 4188ص843-841
23

حسػػونة خميػػؿ" 6الييوديػػة الصػػييونية والصػػييونية الييوديػػة" ،لمامػػة رؤيػػة ،السػػنة الثانيػػة ،العػػدد  ،84غ ػزة 6الييئػػة العامػػة لالسػػتعالمات ،نيسػػاف ، 4114

24

اليمػػوؿ ،ااػػر" 6المواثيػػؽ والعيػػود فػػي ممارسػػات الييػػود 6قػرابة فػػي الفكػػر الػػديني والفكػػر السياسػػي الييػػودي المعاصػػر" ،لايػػروت 6ماػػد المؤسسػػة الاامعيػػة

25

أنيس ،صايغ" 6الوصايا العتر لمحركة الصييونية" ،لايروت 6مركز اإلسراب لمدراسات والاحوث ، 8554 ،ص14-18

ص83

لمدراسات والنتر والتوزي  ، 4119 ،ص819-812
26
27

كنعاف ،اوراي" 6سلوط اإلماراطورية اإلسرائيمية" ،ط ،4لايروت 6دار النيار لمنتر ، 8544 ،ص842

 8أحمد ،إاراىيـ" 6إسرائيؿ فتنة األاياؿ" ،لاللاىرة 6مكتاة الواي العراي ، 8531 ،ص29
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وأف ىػػذه األرض ا واػػود ليػػا خػػارج التػػاريا الييػػودي ،ولعػػؿ ىػػذا ىػػو األسػػاس الػػذي خراػػت منػػو ااػػارة

"أرض اال تعب لتعب اال أرض

ثالثاً :مفهوم الحدود والتخوم اآلمنة لدى إسرائيل

أراد اػػف غوريػػوف مؤسػػس إسػرائيؿ والنظريػػة األمنيػػة اإلسػرائيمية اػػاـ 8594ـ؛ اإلاااػػة امػػى سػؤاؿ

مصػػيري يوااػػو تمػػؾ الدولػػة الناتػػئة يلػػوؿ 6كيػػؼ يمكػػف تحليػػؽ األمػػف لتػػعب قميػػؿ العػػدد يعػػيش فػػي دولػػة

صػػغيرة المسػػاحة ،محػػدودة المػوارد ،محاطػػة اكثػرة ادديػػة معاديػػةم أدركػػت الليػػادة اإلسػرائيمية أف 6اإلاااػػة
امػػى ىػػذا الس ػؤاؿ ليسػػت سػػيمة ،وأنػػو ياػػب التغمػػب امػػى محػػوري الس ػؤاؿ الرئيسػػييف المتمثمػػيف فػػي صػػغر
حاػػـ الدولػػة ،والكثػرة المعاديػػة ،فػػتـ ااتفػػاؽ إلػػى تحديػػد ركيػزتيف أساسػػيتيف لنظريػػة األمػػف اإلسػرائيمي ،أواً

تايش التعب اكاممو لكؿ التعب ىو ايش  ،وثانياً نلػؿ الحػرب إلػى أرض العػدو .ولتثايػت تمػؾ الركػائز
وضماف فااميتيا ،أكد اف اوريوف امى ضرورة امتالؾ الملومات التالية):(28

اناب ايش قوي يكوف امثااة العمود الفلري لممؤسسة األمنية لتلوـ امى النواية .الحرب اللصيرة لالخاطفة أو المفاائة .تاني أسموب الياوـ في اللتاؿ.-ضرورة امتالؾ قوة ردع والعمؿ امى تطويرىا.

توفير المرونة الميدانية وسراة الحركة في أرض المعركة.فلػػد دلػػت حػػروب المواايػػة العسػػكرية اػػيف العػػرب و"إس ػرائيؿ" ،امػػى صػػحة الفػػروض التػػي تنطمػػؽ
منيا النظرية األمنية اإلسرائيمية ،والتي تتحدد اتماثؿ الغايات السياسية م األىداؼ العسكرية ،فاللنااػات
العسػػكرية حػػوؿ مضػػاميف "الحػػدود اآلمنػػة ،والعمػػؽ ااسػػتراتياي ،والػػردع ،والض ػراة اإلاياضػػية المسػػالة"

كميػا تػػكمت محػور النظريػػة األمنيػة واإلسػرائيمية ،والتػي تنطمػػؽ مػف أىميػػة واػود الدولػػة ،وضػرورة الحفػػاظ
امييا مادياً وروحياً ،ثـ تدايـ مستلاميا ،وتأميف استمرار واودىا

لذا يعد مفيوـ الحدود اآلمنة أو "التخوـ اآلمنػة" "إلسػرائيؿ" ،مفيػوـ متحركػاً يتغيػر اتغيػر الظػروؼ

الذاتيػة والموضػػواية التػػي تعيتػػيا "إسػرائيؿ" ،ومػ ذلػػؾ فػ ف التحػػديات ليػػذا المفيػػوـ لػػـ تتغيػػر كثيػ اًر ،فمنػػذ

اداية المتروع الصييوني في فمسطيف كاف ىناؾ اتااه لرفض واود حدود ثااتة لمكياف الصػييوني المػراد

إقامتػو ،وقػػد حػػاوؿ مفكػػرو وزامػاب الصػػييونية األوائػػؿ إالػػاب الاػػاب مفتوحػاً أمػػاـ التوسػ اإلسػرائيمي حسػػب

ملتضيات الظروؼ واللدرة ااستيعااية لمصييونية في ماالي اليارة وااستيطاف فناد مثالً ىرتػزؿ يلػوؿ

فػػي مذك ارتػػو اػػأف" 6حػػدود الدولػػة سػػتكوف حػػدوداً موسػػعة
28

وأف حػػدودىا سػػتكوف حسػػب الحااػػة وازديػػاد

استراتياية األمف اللومي اإلسرائيمي – ماادئ وأىداؼ ،لمركز اكا لمتؤوف اإلسرائيمية ، 4182 ،امى الرااطhttps://cutt.us/i6wJD 6
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المي ػػااريف" ،أم ػػا ا ػػف غوري ػػوف فك ػػاف ي ػػري ف ػػي قي ػػاـ الكي ػػاف الص ػػييوني ما ػػرد مرحم ػػة ف ػػي طري ػػؽ تحلي ػػؽ

األىػػداؼ الصػػييونية وىػػو يػػرا اػػأف "دولػػة إس ػرائيؿ" قػػد قامػػت فػػوؽ اػػزب فلػػط مػػف "أرض إس ػرائيؿ" كمػػا
سػيطر ىػػذا ااتاػػاه فيمػػا اعػػد امػػى فكػػر النخاػػة الحاكمػػة فػػي إس ػرائيؿ والػػذيف أروا اػػأف الحػػدود اإلس ػرائيمية
ياب أف تكوف حدوداً موسعة سواب استناداً إلى دواف سياسية واسكرية أو ماررات دينية وتاريخية

ل29

فمػـ يكػف "لمحػدود األمنػة" فػػي المفيػوـ األمنػي اإلسػرائيمي أي مػػدلوؿ سياسػي قاػؿ انتصػار إسػرائيؿ

فػػي حػػرب  ،1967ف سػرائيؿ دولػػة "اػػال حػػدود" تلػػؼ حػػدودىا ،مؤقتػاً ،انػػد أخػػر قػػدـ انػػدي إسػرائيمي ،أو

موقػ اسػػكري تحتمػػو اللػوات اإلسػرائيمية أو اللػوات المواليػػة ليػػا ،اانتظػػار تلػػدميا إلػػى موقػ اديػػد ،ولػػيس

ذلؾ اختالقاً لماػادئ وأسػس غيػر مواػودة فػي ذىػف اللػادة اإلسػرائيمييف ،اػؿ حليلػة واقعػة ناػدىا ،خاصػة،
انػػد أولئػػؾ الػػذيف صػػنعوا ،ويصػػنعوف حاضػػر إس ػرائيؿ وغػػدىا ،فلػػد أكػػد " إياػػاؿ آلػػوف ل" 6" 30إف الحػػدود
ل31

الحليليػػة لدولػػة إس ػرائيؿ تتحػػرؾ وتتكػػوف م ػ حركػػة وموق ػ حػػارث األرض ،العامػػؿ الييػػودي"

ولخػػص

آلػػوف نظريتػػو فػػي احػػث نت ػره اعػػد اػػاـ  8523تحػػت انػواف "الػػدروس المسػػتفادة مػػف حػػرب يونيػػو حزيراف
 "8523ونترتو صحيفة معػاريؼ وأكػد آلػوف"إف األمػف ا يتحلػؽ االضػمانات الدوليػة وا اػاللوات الدوليػة
وا امعاى ػػدات الس ػػالـ ،إن ػػو يتحل ػػؽ فل ػػط ا ػػاألرض ،تم ػػؾ األرض الت ػػي تص ػػم كلواا ػػد ص ػػالحة لميا ػػوـ
اإلسػ ػرائيمي ف ػػي المس ػػتلاؿ والح ػػدود حينئ ػػذ يا ػػب أف ترتك ػػز ام ػػى موانػ ػ طايعي ػػة مث ػػؿ اللنػ ػوات واألني ػػار
والممرات المائية والمرتفعات ،امى أف تادأ اااسػتيطاف األمنػي فػي المنػاطؽ التػي تضػميا إسػرائيؿ ،فػذلؾ
خير مف اإلاالف اف ضميا" ويؤكد آلوف امى أنو ا يمان مف انضماـ الضفة الغراية وقطاع غزة إلى
األردف تريطة ادـ واود قوات أردنية فييما وتأميف الحػدود اإلسػرائيمية األردنيػة ا قامػة مسػتوطنات أمنيػة
امى امتدادىا

ل32

اينما رأا "موتي داياف" ،الذي قػاؿ فػي حػديث لػو اتػاريا " 61968 12 27إف حػدود ،1948

التي تعكس فلط نتائس الحرب ،ليست أم اًر ملدساً ،واف المستعمرات المدنية والزرااية والصػنااية واللوااػد
العس ػػكرية سترس ػػـ خريط ػػة ادي ػػدة"ل ، 33كم ػػا ق ػػاؿ" 6إذا وقػ ػ الس ػػيؼ م ػػف ي ػػدنا فس ػػوؼ نم ػػوت" وك ػػاف ا ػػف
ل34

غوريػػوف كػػاف قػػد أكػػد" 6إف تحليػػؽ أمننػػا ا يكػػوف إا اػػف طريػػؽ انتصػػاراتنا العسػػكرية"

فػػي حػػيف أف

29

اركػات ،نظػػاـ 6المفيػوـ اإلسػرائيمي لمحػػدود اآلمنػة ،مامػػة الداموماسػي ،السػػعودية ،معيػػد الد ارسػات الداموماسػػية اػو ازرة الخارايػػة السػػعودية ،ع،8544 ،81

30

ييغاؿ آلوف ،صاحب المتروع ااستراتياي لالستيطاف في الضفة الغراية وقطاع غزة اعد حرب  ،8523المسمى لمتروع آلوف

ص43
31

48
32
33
34

إسػرائيؿ 6العليػدة العسػكرية وتػؤوف التسػم  ،سمسػة الد ارسػات ااسػتراتياية ،العػدد  ،2ايػروت ،لالمؤسسػة العرايػة لمد ارسػات والنتػر ،ايػروت  ، 8549ص

إيااؿ آلوف ،معمومات نترت امى موق الازيرة نت ،امى الرااط التاليIhttps://goo.gl/CzPB5 6

الحاناف ،أورف 6دور ااستيطاف وأىدافو األمنية ،لمؤسسة الدراسات الفمسطينية ،أمف إسرائيؿ في الثمانينيات ،العدد  ،31ايروت  ، 8541ص448

سويد ،ياسيف 6تطور نظرية األمف اإلسرائيمية اار أراعيف ااـ ،مامة تؤوف اراية ،العدد  ،11اللاىرة  ، 8544ص852
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"غولدا مائير" ،قالت في خطاب أللتو اتاريا  1971 9 25في مستعمرة "ميروـ ىاغواف"" 6إف الحدود
ل35

الصحيحة ىي األماكف التي يلطف فييا الييود ،ا الخطوط المرسومة امى الخرائط"

لذلؾ ف ف حالػة السػيولة التػي تتػيدىا المنطلػة فػي الوقػت الحػالي ،تخػدـ إلػى حػد اعيػد اسػتراتياية
الحدود اآلمنة وفػؽ المنظػور ،ألنيػا مػف ايػة سػمحت اانييػار أنظمػة وايػوش كانػت تعتاػر مصػدر تيديػد
ألمف إسرائيؿ امى المسػتوا ااسػتراتياي ،ومػف ايػة أخػرا سػمحت إلسػرائيؿ االتوسػ السياسػي واألمنػي

وااستراتياي ،إف لـ يكف األمر تعدا تمؾ الحدود

فلد نتأت نظرية "الحدود األمنة" مف حرص إسػرائيؿ امػى إياػاد مسػوغ تاػرز اواسػطتو ااحتفػاظ
ااألراضي العراية التي احتمتيا إااف حرب حزيراف يونيػو  1967ىػي سػيناب والضػفة الغرايػة وقطػاع غػزة
والاواف ،واف كانػت تنازلػت اػف سػيناب ،للػاب صػفلة سياسػية لطالمػا حممػت ايػا وسػعت إلييػا ،اعػد حػرب

ااستنزاؼ التي خاضتيا مصر ضد إسرائيؿ أىمكت قواىا ،نتس اف ىذه الصفلة اسػتاداؿ سػيناب امعاىػدة

صم م مصر والذي ميد لعممية التسوية السياسية وفؽ الل اررات الدولية
وام ػػد الفك ػػر ااس ػػتراتياي اإلسػ ػرائيمي إل ػػى تعزي ػػز مفي ػػوـ "الح ػػدود اآلمن ػػة" كح ػػؿ لمت ػػكمة العم ػػؽ
ااستراتياي في إسرائيؿ ،وكاف إيغاؿ آلوف مف أارز المؤمنيف ايذا المفيوـ ،وقد أااب آلوف امى تساؤؿ
رئيسػػي حػػوؿ مػػا ىػػي الحػػدود التػػي تحلػػؽ إلس ػرائيؿ الحػػد األدنػػى مػػف األمػػفم وذلػػؾ انػػدما طػػرح مفيػػوـ
الحدود اللاامة لمدفاع انيا

فلػاؿ آلػوف 6إف اليػدؼ الرئيسػػي لمحػدود اللاامػة لمػدفاع انيػػا ىػو تصػحي الضػعؼ ااسػػتراتياي،
ومػ ػػن إس ػ ػرائيؿ الحػ ػػد األدنػ ػػى المطمػ ػػوب مػ ػػف العمػ ػػؽ ااسػ ػػتراتياي ،والحػ ػػدود ذات األىميػ ػػة الطاوغرافيػ ػػة
ااستراتياية ،ويؤكد آلوف امى أف اااتاارات ااستراتياية ،ىػي المحػدد األوؿ ليػذا المفيػوـ 6إف إسػرائيؿ

يمكػػف أف تلاػػؿ المسػػاومة امػػى األرض لكنيػػا ا يمكػػف أف تلاػػؿ المسػػاومة امػػى األمػػف ،إف الحػػدود اللاامػػة
لمدفاع انيا ىي مسألة حيوية إلسػرائيؿ لػيس اسػاب الرغاػة فػي ضػـ األ ارضػي والتوسػ الاغ ارفػي ،ولػيس
اػػداف أي ح ػوافز تاريخيػػة أو أيديولوايػػة ،فحسػػب إنمػػا المنطػػؽ الرئيسػػي وراب فك ػرة الحػػدود اآلمنػػة اللاامػػة
لمدفاع انيا ىو منطؽ استراتياي ااألساس

ل36

وىك ػػذا يختم ػػؽ "آل ػػوف" الما ػػررات لض ػػـ األ ارض ػػي العراي ػػة المحتم ػػة ،مختملػ ػاً المغالط ػػات التاريخي ػػة

واللانونية الفاضحة والعليمة الادوا ،ثـ إنو يعزز نظرتو ىذه اواق سااؽ يرفض العودة إليو وىػو "إراػاع
الخػػط الػػدفااي إلػػى سػػااؽ ايػػده" فيػػو "ا يتصػػور اػػودة المدفعيػػة السػػورية إلػػى مرتفعػػات الاػػواف واػػودة
المػػدراات األردنيػػة ملااػػؿ سػػيوؿ التػػاروف واميػػؽ وحفيػػر والسػػاحؿ"  ،ولػػف تسػػم إس ػرائيؿ ااػػداً "ا اػػادة

35
36

الييثـ ،األيواي 6دروس الحرب الرااعة ،نلال اف صحيفة معاريؼ ،8538 5 42 ،ص45
Allon, Yigal, Israel, The Case for Defensible Borders, Op. Cit, P. 42
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تلس ػػيـ الل ػػدس" أو ف ػػت "أاػ ػواب النل ػػب إل ػػى ح ػػدود س ػػيناب" أو أف توضػ ػ "حري ػػة المالح ػػة اإلسػ ػرائيمية ف ػػي

المم ػرات المائيػػة الدوليػػة" موض ػ تسػػاؤؿ أو تػػكوؾ

ل37

وتػػـ اختيػػار اصػػطالح "الحػػدود اآلمنػػة" لػػـ يػػأت

ازافاً ،اؿ اختير اعناية ،إذ إف تعاير الحدود اآلمنػة اػاب معاػ اًر اػف الفكػر اإلسػرائيمي فػي ماػاؿ الحػدود،

فيػػو ينطػػوي امػػى مرونػػة كاي ػرة ،ألف مػػدرؾ الحػػدود اآلمنػػة قاامػػة لمتم ػػدد امػػا يتماتػػى ومتطماػػات األمػػف

اإلسرائيمية ،وىذه األخيرة موضوع نساي ودينػاميكي ،وامػى ىػذا؛ فػ ف موضػوع الحػدود اآلمنػة سػيكوف ىػو

اآلخػ ػػر نسػ ػػاي ودينػ ػػاميكي ،وسػ ػػتكوف ىنػ ػػاؾ حااػ ػػة دائمػ ػػة لػ ػػدف الحػ ػػدود صػ ػػوب الخطػ ػػر ،لزيػ ػػادة العمػ ػػؽ
ااستراتياي ،ولمحصوؿ امى أمف أكثر فعالية

ل38

وقػػد حػػاوؿ "أاػػا إياػػاف" وزيػػر الخارايػػة اإلسػرائيمي األسػػاؽ ،تعزيػػز مفيػػوـ "الحػػدود اآلمنػػة"؛ كحػػؿ
لمتػػكمة العمػػؽ ااسػػتراتياي فػػي "إس ػرائيؿ" ،ااػػر التأكيػػد امػػى الدالػػة ااسػػتراتياية ليػػذا المفيػػوـ اأنيػػا6
"ح ػػدود يمك ػػف الػ ػػدفاع اني ػػا مػ ػػف دوف ما ػػادرة اسػ ػػتااقية" وكػ ػػذلؾ حػ ػػدد "ليفػ ػػي أتػ ػػكوؿ" ،رئ ػػيس الحكومػ ػػة

اإلسػ ػرائيمية آن ػػذاؾ ،الموق ػػؼ اإلسػ ػرائيمي ا ػػاـ  ،8524ام ػػى النح ػػو الت ػػالي" 6ا يمك ػػف التوص ػػؿ إل ػػى ح ػػؿ
سياسي إا اعد ااتفاؽ امى حدود آمنة ودائمة"

ل39

إف سػعي "إسػرائيؿ" لمتأكيػػد الػػدائـ امػى األىميػػة "الحػػدود اآلمنػػة" ،ا يتعػدا الاحػػث اػػف متػػرواية
لتوسعيا وسيطرتيا امى المواقػ ذات األىميػة ااسػتراتياية داخػؿ األ ارضػي المحتمػة؛ اااتاارىػا اػزباً مػف
حػػدودىا اآلمنػػة ،التػػي تػػوفر ليػػا مميػزات مػػف حيػػث سػػيولة الػػدفاع ،وسػػيولة تػػف العمميػػات الياوميػػة واا
كيؼ يمكف تفسير احتفاظ "إسرائيؿ" ااحتالليا مواق مثؿ ىضاة الاػواف السػورية ،ومػزارع تػاعا المانانيػة،
ومنػػاطؽ ،تع ػػدىا اس ػػتراتياية ،فػػي الض ػػفة الغراي ػػةم وكي ػػؼ يمكػػف تفس ػػير مض ػػييا قػػدماً ف ػػي ان ػػاب الا ػػدار

العػػازؿ الػػذي ياتمػ أ ارضػػي الضػػفة الغرايػػة امصػػادرة اتػرات األاؼ مػػف الػػدونمات فػػي محاولػػة لتكػريس
سيطرتيا امى ىذه األراضي ،اتتى األسػاليب والسػاؿ رغػـ دخػوؿ اوامػؿ أخػرا افلػدت الحػوااز والموانػ

الطايعية أىميتيا ،ورغـ ذلؾ يالى مفيوـ الحدود اآلمنة مفيوـ مطاط تسػتخدمو الليػادة اإلسػرائيمية لتحليػؽ
أغ ارضػػيا حسػػب كػػؿ مرحمػػة ،وىػػو مفي ػوـ يتغيػػر اتغيػػر الظػػروؼ ،ويسػػتخدـ فػػي الغالػػب كذريعػػة لمتوس ػ
اإلسرائيمي وتارير السيطرة اإلسرائيمية امى المناطؽ العراية المحتمة؛ لتأميف مااؿ اغرافي حيوي

Ibid
38
39

37

P194

رياض ،اادؿ محمود" 6الفكر اإلسرائيمي وحدود الدولة" ،لمعيد الاحوث والدراسات العراية ،اللاىرة  ، 8533ص493

طاؿ ،يسرائيؿ 6أمف إسرائيؿ في الثمانينيات" ،لمؤسسة الدراسات الفمسطينية ،ايروت  ، 8541ص23
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احملور الثاني:
نظرية األمن اإلسرائيلي يف ضوء التطورات اإلقليمية
قا ػػؿ الح ػػديث ا ػػف التط ػػورات العميل ػػة ف ػػي الايئ ػػة اإلقميمي ػػة ك ػػاف اا ػػد الح ػػديث ا ػػف مفي ػػوـ أرض
إسرائيؿ الكارا ،وما تمثمو في فكر قادة إسرائيؿ ومف قاميـ قادة الحركة الصييونية ،ومف ثـ الحديث اف

الحػػدود اآلمنػػة ،ألنيػػـ ليػػـ ارتاػػاط قػػوا اػػالتطورات والتحػػوات فػػي المنطلػػة العرايػػة ،فػ ف كانػػت إسػرائيؿ لػػـ
تستطي تحليؽ إسرائيؿ الكارا ،أو إيااد حدود آمنة االمعنى الدقيؽ؛ فأف التطورات اإلقميمية قد ساادتيا
امى التكيؼ وااندماج في المنطلة ،خاصة اعػد انييػار أنظمػة وايػوش كانػت تعتاػر مصػدر تيديػد ألمػف
إسرائيؿ امى المدا الاعيد

أوالً :الربيع والعربي وتداعياته عمى نظرية األمن اإلسرائيمية

ترؾ الراي العراي تأثي اًر اميلاً امػى األوضػاع السياسػية واألمنيػة فػي المنطلػة ،فلػد تػأثرت اػو كػؿ

دوؿ المنطلػػة ،امػػا فييػػا إسػرائيؿ ،إا أف اسػرائيؿ حاولػػت تسػػخير ىػػذه التطػػورات لخدمػػة أىػػدافيا التوسػػعية
وااستفادة مف ىذه األحداث لتنفيذ متروايا السياسي وايااد الحدود اآلمنة ،اار ااندماج فػي المكونػات
السياسػية والثلافيػػة لممنطلػػة فكػػؿ المؤتػرات تؤكػػد أف الرايػ العراػػي أو الحػراؾ التػػعاي العراػػي قػػد أحػػدث

مامواػػة مػػف التحػػوات ااسػػتراتياية فػػي انيػػة النظػػاـ السياسػػي العراػػي ممػػا انعكػػس اتػػكؿ إياػػااي امػػى
األمف اللومي اإلسرائيمي ،حيث أدت ىذه الظػاىرة لتػداايات خطيػرة امػى أمػف واسػتلرار المنطلػة العرايػة،
اسػػاب محاولػػة اللػػوا الغرايػػة ااسػػتفادة منيػػا وتاييرىػػا لخدمػػة مصػػالحيا ،واقامػػة متػػروع التػػرؽ األوسػػط
الكاير ،الذي يلػوـ امػى اسػاس دمػس اسػرائيؿ فػي المكػوف السياسػي والثلػافي لتػعوب المنطلػة ،فاػاب ذلػؾ
امى حساب ااىتماـ العراي واإلسالمي االلضية الفمسطينية

وقد راقات إسرائيؿ األحداث في المنطلة العراية ،اعيف اللمؽ ،واسرات إلػى د ارسػة السػيناريوىات

المستلامية ،لتحديد تكؿ االقاتيا في مرحمة ما اعد الثورات ،م محيطيا العراي ،وكاف يتمخص الموقػؼ

اإلسرائيمي في اداية األحداث ماممو في ادة اتااىات ،وذلؾ امى النحو التالي ل6 40

األول :يعتلد اواود مخاطر حليلية امى األمف اللومي اإلسرائيمي اراب الثػورات العرايػة الثااني:

أنػػو ا تػػيب اػػوىري سػػيتغير ويكػػوف لػػو تػػداايات امػػى إس ػرائيؿ ،وأف األمػػور ستمضػػي وفل ػاً لمتلػػديرات

اإلسرائيمية الموضواة الثالث :واود اعض المخاطر امى إسرائيؿ ،ولكنو يستاعد أف تظيػر آثارىػا امػى
المػػدا اللريػػب ،إا أف ااتاػػاه الغالػػب فػػي إس ػرائيؿ ،يػػرا أف الثػػورات العرايػػة سػػتكوف ليػػا تػػداايات أمنيػػة

40

فيمي ،طارؽ" 6الرؤية اإلسرائيمية لمثورات العراية" ،لمامة الديملراطية ،مؤسسة األىراـ ،مامواة  ،84العدد رقـ  ،92اللاىرة  4184ص818

06

دائرة األمن القومي

واسػػتراتياية امػػى إسػرائيؿ ،اعضػػيا سػػيكوف فػػي المػػدا اللصػػير ،اينمػػا سػػتظير آثػػار اعضػػيا اآلخػػر امػػى

المدا الاعيد

ويمكف رصد ااتااىػات التاليػة فػي الخطػاب اإلاالمػي ،والتحركػات الداموماسػية اإلسػرائيمية أثنػاب
انداع الثورات العراية اامة والمصػرية خاصػة ،وفػي أالاايػا ،والتػي كانػت موايػة ااألسػاس لمػرأي العػاـ
ولمحكومات في الغرب ،ومنيا التخويؼ مف ادـ ااستلرار في المنطلة اعد نااح الثورة المصرية وسلوط

النظاـ الم صري ،والتحذير مف مخاطر اػدـ ااسػتلرار امػى دوؿ المنطلػة ،وامػى المصػال الغرايػة فييػا

والتأكيػػد امػػى أف الديملراطيػػة ىػػي فػػي مصػػمحة إس ػرائيؿ مػػف حيػػث الماػػدأ ،ولكػػف م ػ التخويػػؼ مػػف أف
"ايػات متطرفػة" كػػاإلخواف المسػمميف قػػد تسػتغؿ الديملراطيػػة لفػرض ااسػػتاداد واانفػراد االسػػمطة ،وىػو مػػا
يضػر االمصػػال الغرايػػة فػػي المنطلػػة تػػذكير الغػػرب اػأف األحػػداث الااريػػة فػػي مصػػر وغيرىػػا مػػف الػػدوؿ

العراية ،تثات أف إسرائيؿ ىي الحميؼ الوحيد لمغرب في المنطلة

ل41

الكاتب اإلسرائيمي "تسفي أرئيؿ" أتار إلى أف قمؽ الطالة الحاكمة في إسرائيؿ والنخػب المرتاطػة
ايا مف أف الثورات العراية ستنتيي اسػيطرة اإلسػالمييف ييػدؼ اتػكؿ أساسػي إلػى امػورة انطاػاع مفػاده أف
العرب ا يستحلوف الديملراطية ،ويتير إلى أف أي نظاـ حكـ ديموقراطي نيااي سيسم حتمػاً لكػؿ اللػوا

اااتمااية االتعاير اف نفسيا ،وضمف ذلؾ اللوا المتدينة ،مسػتذك اًر حليلػة أف اإلدارة األمريكيػة السػاالة
كانػػت مرتاطػػة اتػػكؿ كايػػر ااألصػػولييف الاروتسػػتانت الػػذيف ىػػـ فػػي نفػػس الوقػػت أوثػػؽ حمفػػاب إسػرائيؿ فػػي

الوايات المتحدة

ل42

فكػػاف التخػػوؼ األكاػػر ،مػػف قػػوة الاػػيش المصػػري ،الػػذي رامػػا سػػيتحوؿ إلػػى أداة ايػػد "المتطػػرفيف"
حسػػب وايػػة النظػػر اإلس ػرائيمية ،اعػػد أف تػػـ تحييػػد ىػػذا الاػػيش طيمػػة فت ػرة النظػػاـ السػػااؽ وفلػػداف الثلػػة
ا مكانية استمرار إدارة الوض امػى الحػدود المصػرية اإلسػرائيمية ،اػنفس األسػموب الػذي كػاف اميػو خػالؿ

العلػػود الثالث ػػة الماضػػية ،والتخ ػػوؼ م ػػف تلمػػيص الض ػػمانات التػػي ك ػػاف يل ػػدميا النظػػاـ المص ػػري الس ػػااؽ
إلحك ػػاـ الحص ػػار ام ػػى قط ػػاع غ ػػزة ومنػ ػ تيري ػػب األس ػػمحة إلي ػػو ،وى ػػو م ػػا ق ػػد يس ػػتداي إا ػػادة الا ػػيش
اإلس ػرائيمي احػػتالؿ الت ػريط الحػػدودي المعػػروؼ اػػ "ممػػر صػػالح الػػديف" اػػيف قطػػاع غ ػزة وسػػيناب الزيػػادة
المتوقعػػة فػػي حا ػػـ اإلنفػػاؽ امػػى الػػدفاع والتسػػمي  ،لمواايػػة التغييػ ػرات ااسػػتراتياية اعػػد سػػلوط النظػػاـ

المصػػري ،حيػػث تتػػير المصػػادر اإلسػػرائيمية إلػػى أف النظ ػػاـ المصػػري ك ػػاف يتانػػى سياسػػة ممتزمػػة تا ػػاه
معاىدة كامب ديفيد ،وىو ما أدا إلى خفض موازنة الدفاع اإلسرائيمية خػالؿ المرحمػة السػاالة مػف %21
ل43

إلى  %5مف إامالي الناتس المحمى
41
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مػ احتمػػاؿ اػػودة الخطػػر إلػػى الاايػػة الانوايػػة المتراميػػة األط ػراؼ ممػػا يعنػػي لػػيس فلػػط تخفيػػؼ

ضػػغطيا واسػػتنفارىا امػػى الاايػػات األخػػرا والتػػمالية تحديػػداً ،وانمػػا إاػػادة نتػػر الاػػيش وتوسػػي الػػذراع

الاريػػة ،وااػػادة تدرياػػو امػػى اللتػػاؿ امػػى اػػدة اايػػات اعػػد أف اكتفػػى االتػػدريب امػػى اايػػة واحػػدة خػػالؿ
الثالث ػػيف ا ػػاـ الماض ػػية ،وى ػػذا يتطم ػػب تخص ػػيص ما ػػالغ مالي ػػة طائم ػػة ،واألمػ ػراف غي ػػر مت ػػوفراف حي ػػث ا
ميزانيات وا حتى انود لنترىـ اعدما تحوؿ "ايش التعب" إلى "ايش نصؼ التػعب" ورامػا يتحػوؿ إلػى
"ا ػػيش راػ ػ الت ػػعب" ف ػػي العل ػػود اللادم ػػة ،حس ػػب التعاي ػػر الس ػػاخر إليي ػػود ا ػػاراؾ الخ ػػوؼ م ػػف التح ػػوؿ
التدرياي لمصر ،لتصا دولة إقميمية قوية امى النمط التركي ،وىو ما يض إسرائيؿ في موااية محور
إقميمي يضـ إيػراف وتركيػا ومصػر كمػا أف اللمػؽ مػف انتلػاؿ اػدوا الثػورات إلػى األردف ومنػاطؽ السػمطة
الفمسطينية ،وىو ما سيؤدي في حاؿ حدوثو إلى تداايات خطيرة امى األمف اإلسرائيمي

ل44

أيضػػا كانػػت تختػػى إس ػرائيؿ مػػف ظيػػور تحػػديات أمنيػػة أخػػرا فػػي حػػاؿ تلمػػص مسػػتوا التنسػػيؽ

األمنػػي اػػيف مصػػر واس ػرائيؿ األمػػر الػػذي سػػياعؿ سػػيناب منطػػؽ أمنيػػة رخػػوة ويزيػػد مػػف امميػػات تيريػػب
السالح إلى غزة وتعاظـ نساة المتسمميف مف العماؿ األاانب مف مصر إلى إسػرائيؿ ،وىػي الظػاىرة التػي
ااتت تمثؿ قنامة ديمغرافية األمػر الػذي دفػ حكومػة نتنيػاىو لانػاب اػدار اػازؿ اػيف مصػر واسػرائيؿ اكمفػة
ممياري تيكؿ ل 911مميوف دوار

ل45

مػػا فػػاقـ مػػف تػػأثير زيػػادة التحػػديات األمنيػػة امػػى إسػرائيؿ مػ انػػداع الحػراؾ التػػعاي العراػػي ،امػػا

أدا إلى زيادة النفلات األمنية الناامػة اػف التحػوات المرتلاػة فػي انيػة الاػيش ،حليلػة فػي أنيػا تػأتي فػي
ظػػؿ اػػدـ حػػدوث أي تغييػػر امػػى مسػػتوا التيديػػدات ااسػػتراتياية امػػى إس ػرائيؿ التػػي كانػػت قائمػػة قاػػؿ
انػداع الثػورات العرايػػة ،سػيما الارنػػامس النػووي اإلي ارنػي ومتطماػػات مواايتػو ،وتسػػمي حػزب اهلل ،وامكانيػػة

انػػداع انتفاضػػة ثالثػػة فػػي الضػػفة الغرايػػة ،وىػػذا يتػػي احاػػـ التحػػدي الػذي ينطػػوي امػػو اضػػطرار الاػػيش
إلدخاؿ تحوات انيوية امى تركياتو م كؿ ما سيسفر انو ذلؾ مف زيادة النفلات األمنية

ثانياً :التحديات والفرص لدى إسرائيل بعد الربيع العربي

اع ػػد م ػػرور ال ػػد ام ػػى انطالق ػػة الحػ ػراؾ الت ػػعاي العرا ػػي ،ال ػػذي أدا لتح ػػوات اميل ػػة ف ػػي الايئ ػػة

اإلقميميػة المحيطػة ا سػرائيؿ ،حػاوؿ اػػف معيػد احػوث األمػف اللػومي اإلسػرائيمي التػاا لاامعػة تػؿ أايػػب،
رصػػد أاػػرز التحػػوات فػػي الايئػػة ااقميميػػة المحيطػػة "االدولػػة العاريػػة" وا سػػيما اازمػػة السػػورية واازمػػة

اليمنيػػة والارنػػامس النػػووي اإلي ارنػػي ،ورصػػد مالم ػ الفكػػر الوقػػائي اإلس ػرائيمي وتحػػدد نيػػس امميػػا سياسػػياً

واسػػكرياً وداموماسػػياً واقتصػػادياً فػػي السػػنوات الخمػػس الملامػػة ،ااػػر تلريػػر األمػػف اللػػومي اإلسػرائيؿ الػػذي
44
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صػػدر ادايػػة اػػاـ 4182ـ ووض ػ التلريػػر توصػػيات اتػػأف ااسػػتراتياية التػػي يناغػػي العمػػؿ امييػػا فػػي

السنوات الخمس الملامة

وركز التلرير امى الفتػرة الزمنيػة التػي اػدأت اػاـ  4188وصػواً إلػى الفتػرة الحاليػة ،أي الخمػس

سنوات الفاصمة في تػاريا المنطلػة االكامػؿ ،ومػا ليػا مػف تػأثيرات امػى الوضػ اإلقميمػي إلسػرائيؿ حيػث
يعتار العنواف ا لعريض لخالصة ىذه الفترة الزمنية ىو "ضعؼ الدوؿ العراية المحورية إلى دراة التفكػؾ"
ودخػوؿ التػرؽ األوسػط فػي مامواػة مػف اإلتػػكاليات المعلػدة ،واتسػامو اػالعنؼ وحػروب الوكالػة والتػػدخؿ

المااتر لملوا العالمية وأكد التلرير ّإنو امرور خمسة أاواـ امى ادب ااضطرااات اإلقميمية الدراماتيكية
الحليلي ،الذي تفككت
اي ،ف ّف التوقيت
ّ
اديدة الصن وغير المتوقعة وغير محددة المعالـ في الوطف العر ّ
خاللو دوؿ وسلطت أنظمة واندلعت حروب ولـ تتوقؼ ،لـ ِ
ينتو اعد ،ولفتت في الوقت اينو إلػى ّأنػو مػف
ل46

سيرافلنا في المستلاؿ اللريب
أف ىذا ىو الواق الذي ُ
الواض ّ
فم انداع الثورات العراية في كانوف األوؿ 4181ـ واايت اسرائيؿ ثالثة تحديات أساسية امى

المستوا اإلقميمي ،أواً 6الممؼ النووي اإليراني ،ثانياً 6موااية التغيرات السياسية وااستراتياية المتساراة
فػػي الايئػػة اإلقميميػػة ،واخاصػػة فػػي دوؿ الاػوار ،ثالثػاً 6إدارة الصػراع مػ الفمسػػطينييف فػػي ظػػؿ المتغيػرات

اإلقميمية والدولية ،حيث اممت إسرائيؿ وا تزاؿ ،امى ااستفادة مف انتغاؿ العالـ العراي انفسػو ،لتعزيػز

مواقعيا ااقميمي امى المدا اللصير والاعيد

ل47

فالمنطلة دخمت خالؿ السنوات الماضية في مامواػة

ػادي الػػذي أتػػعؿ الرايػ العراػػي ،والػػذي
ػااي ااقتصػ ّ
مػػف الصػرااات المتنواػػة كػػاف أوليػػا 6الصػراع اااتمػ ّ
قاده تااب محاطوف أغملت في واوىيـ امي الساؿ وتػعروا ّأنيػـ ا يسػتطيعوف تحليػؽ تطمعػاتيـ ،فيػذه
أف خرج ىؤاب التااب إلى الميػاديف أاعػدتيـ أكثػر اػف اليػدؼ المراػو منػو أمػا
األحداث التي ادأت منذ ْ
الطائفي ايف السػنة والتػيعة حػوؿ الييمنػة اإلقميميػة ،حيػث تموضػعت اايػة
الصراع الثاني 6وىو الصراع
ّ

س ػػنية مني ػػارة ومتنازا ػػة تض ػػمنت العراي ػػة الس ػػعودية وتركي ػػا ومص ػػر واألردف ودوؿ الخم ػػيس ،ض ػ ّػد الييمن ػػة
السمفي وىـ اللاادة والدولة
المتنامية لممحور التيعي اليادة إيراف ،ااإلضافة لمصراع ضد اناصر الاياد
ّ
اإلسالمية دااش

أف الديناميكية والصرااات متعددة ااتااىات تضػ
لذلؾ أوض تلرير األمف اللومي اإلسرائيميّ ،
ل48
الرؤيػػة
تحػػديات مػػف الػػوزف الثليػػؿ ،والػػى اانػػب فػػرص كثي ػرة لتصػػميـ ايئػػة اسػػتراتياية مػػف نػػوع آخػػر
 -46لمزيد مف المعمومات ،أنظر 6ممخص تلرير األمف اللومي اإلسػرائ يمي لالفػرص والتحػديات  ،لترامػة مركػز رؤيػة لمد ارسػات السياسػية وااسػتراتياية ،غػزة

فمسطيف ، 4182 ،ص 8

 -47مصػػطفي ،مينػػد ،إس ػرائيؿ والايئػػة اإلقميميػػة التحػػوات ااسػػتراتياية والحالػػة الفمسػػطينية ،المركػػز الفمسػػطيني ألاحػػاث السياسػػات والد ارسػػات ااسػػتراتياية

لمسارات راـ اهلل فمسطيف  ، 4182ص 43

 -48أاو كريـ ،منصور ،الاعد اإلقميمي في تلرير األمف اللومي اإلسرائيمي ،ورقة امؿ في مؤتمر قرابة في تلرير األمف اللومي اإلسرائيمي لفرص وتحديات

مركز رؤية لمدراسات ااستراتياية ، 4182 ،ص 9 2
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اإلس ػرائيمية كانػػت تػػرا أف ليػػذه التطػػورات انعكاسػػات كاي ػرة امييػػا ،لػػذلؾ اممػػت امػػى تفػػادي التػػداايات
السػػماية ،ااػػر محاولػػة اسػػتغالؿ ىػػذه التطػػورات والتحػػوات ااسػػتراتياية امػػا يخػػدـ المصػػمحة اإلس ػرائيمية،

ايدؼ إيااد موق ليا فػي الايئػة اإلقميميػة الاديػدة ،وفػرض األمػر الواقػ فػي الضػفة الغرايػة ااػر سياسػة
ااستيطاف اضـ مناطؽ منيا لمسيادة اإلسرائيمية اتكؿ رسػمي ،وذلػؾ مػف خػالؿ تعزيػز االقتيػا اإلقميميػة
م ػ الػػدوؿ العرايػػة التػػي تصػػنفيا "معتدلػػة" ااػػر الػػدخوؿ مػػف اوااػػة المصػػال اآلنيػػة التػػي فرضػػيا الواق ػ ،

وأيضا مف خالؿ تعزيز االقتيا م دوؿ مؤثرة فػي الاػوار العراػي مثػؿ تركيػا واليونػاف والينػد ودوؿ اللػارة
األفريلية

ل49

تلرير األمف اللومي اإلسرائيمي الصادر في 4182ـ ،قسػـ اللػوا ااقميميػة المتصػاراة إلػى أراػ
محػػاور رئيسػػية ،اينيػػا تناقضػػات سياسػػية وفكريػػة ،وايػػنيـ أيض ػاً اعػػض المصػػال  ،ايػػدؼ تحديػػد وضػػعية
اسرائيؿ مف ىذه اللوا كيفية ااستفادة مف ىذا الوض امى المدا اللريب والاعيد ،المحاور ىي650

المحػػور األوؿ واألكثػػر تماسػػكا أسػػماه التلريػػر "محػػور الملاومػػة" الػػذي تلػػوده إي ػراف ،وليػػذا المحػػور
ثالثة أاعاد رئيسية الاعد السياسي ،الذي تطم مف خاللو إيراف لتصا دولة رائدة المنطلة ،احيث يصا
لػػدييا النفػػوذ الميػػيمف امػػى اميػ أنحػػاب المنطلػػة الاعػػد المػػذىاي  -الػػذي تتػػكمو اللػػوة التػػيعية المركزيػػة
اإليرانيػػة ،وأف تحمػػي وتعػػزز مصػػال التػػيعة وحمفػػائيـ والاعػػد األيػػديولواي – أنػػو ممتزمػػة االملاومػػة ضػػد

النفػػوذ الغراػػي الػػذي اساسػػو واػػود الوايػػات المتحػػدة وحميفتيػػا اسػرائيؿ ،ويػػرا التلريػػر أف ىػػذا المحػػور ىػػو
أكثر المحاور تماسؾ ويتسـ ااانضااط الكاير
المحور الثاني ىو الدوؿ السنية الاراغماتية اليادة المممكة العراية السعودية ،ويكاف ىذا المحػور
ضد ااعاد ثالثة 6فالسعودية تكاف ضد إيراف امى الزاامة اإلقميمية ،خاصة في منطلػة الخمػيس الصػراع
التاريخي ايف التيعة واإلسالـ السني ،وضد التكؿ المتطرؼ السعودي الايادييف السمفييف

المحور الثالث ااسالـ السياسي وامى رأسو امااة اإلخواف المسمميف ،وىي الحركػة التػي نتػأت
فػػي مصػػر فػػي الثالثينػػات ،وأصػػاحت قػػوة إسػػالمية كاي ػرة اكػػؿ المنطلػػة ولػػدييا اتصػػاات اليػػادة الوايػػات
المتحدة واالقات م قطر وتركيا
وخمػػص التلريػػر إلػػى األزمػػة الحاليػػة كتػػفت أزمػػة الدولػػة الوطنيػػة والنظػػاـ السياسػػي فػػي المنطلػػة

وكتػػفت اػػف ضػػعؼ اليويػػة الوطنيػػة تػػدريايا ،وااتارىػػا فسيفسػػاب تخفػػي اليويػػات الادائيػػة ،وامػػى أرسػػيا
اانتماب الديني أو العرقي والعتائرية وأكد ىذه اليويات تعتار أنظمة اديمة لمختمؼ ىيكؿ الدولة الوطنية
 -49مصػػطفي ،مينػػد ،إس ػرائيؿ والايئػػة اإلقميميػػة التحػػوات ااسػػتراتياية والحالػػة الفمسػػطينية ،لالمركػػز الفمسػػطيني ألاحػػاث السياسػػات والد ارسػػات ااسػػتراتياية

لمسارات راـ اهلل فمسطيف  4182ص 43
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في الترؽ األوسط ،وأكد أف الحدود السياسية اللائمة في واطار "دولة الوطنية" في المنطلة لف تكوف ىي
نفسػػيا فػػي المسػػتلاؿ وأكػػد أف امميػػة التازئػػة فػػي سػػوريا والع ػراؽ وليايػػا والػػيمف سػػتتوج فػػي نظػػاـ سياسػػي
اديد لفدرالي يمكف أف تحتوي امى اليويات الدينية والعرقية لسكاف المنطلة لذلؾ يتواب امى إسرائيؿ
اقامة االقات سرية واالنية م كؿ المكونات السياسية والثلافية استعداداً لمنظاـ الفدرالي

ل51

ا تػؾ اف التطػػورات األمنيػة والسياسػػية فػي منطلػػة التػرؽ األوسػػط ،قػد خػػدمت إسػرائيؿ إلػػى أاعػػد

الحػػدود ،ف س ػرائيؿ اسػػتطاات ااسػػتفادة مػػف التحػػوات فػػي الايئػػة اإلقميميػػة والعرايػػة ،ايػػدؼ تعزيػػز أمنيػػا،
اار الولوج لنظاـ اإلقميمي العراي مػف خػالؿ ااسػتفادة مػف حالػة الصػراع والتفكػؾ التػي تتػيدىا المنطلػة
العراية ،اعد الحراؾ التعاي العراي ،والتي أدت انييار دوؿ وسلوط أنظمػة ،ممػا سػم إلسػرائيؿ االتمػدد
في العالقات السياسية واألمنية م اعض الدوؿ العراية ،امى حساب الحلوؽ الفمسطينية

احملور الثالث:
تأثري التحوالت اإلقليمية على القضية الفلسطينية
ا ت ػػؾ أف التح ػػوات ف ػػي الايئ ػػة اإلقميمي ػػة ق ػػد الل ػػت اظاللي ػػا ام ػػى الصػ ػراع العرا ػػي اإلسػ ػرائيمي،
وخاصػػة امػػى اللضػػية الفمسػػطينية ،اسػػاب تتػػااؾ العالقػػة الفمسػػطينية واإلس ػرائيمية ،والتػػأثير المااتػػر ألي
حػػدث اراػػي أو إقميمػػي امػػى اللضػػية الفمسػػطينية ،حيػػث تػػيدت المنطلػػة العرايػػة خػػالؿ السػػنوات األخي ػرة

اضطراااً في مالم النظاـ اإلقميمي مف ا ارب التحوؿ الانائي الذي أحدثتو الثورات العراية امى المنطلة،
وقد أكسات تمؾ األحداث إسرائيؿ مامواة مف الفرص التي ساادتيا امى التلدـ نحػو الولػوج إلػى امميػة

تطاي م العالـ العراي اار اوااات خمفية

أوالً :تأثير التحوالت اإلقميمية عمى القضية الفمسطينية

لعػػؿ مػػا يميػػز ا للضػػية الفمسػػطينية اػػف غيرىػػا مػػف قضػػايا التحػػرر المماثمػػة ليػػا ىػػو أف أصػػحاايا

الػػذيف تنسػػب إلػػييـ سياسػػياً واغرافي ػاً ا يممكػػوف وحػػدىـ منفػػرديف اتخػػاذ ق ػ اررات مصػػيرية اخصوصػػيا فػػي

موااي ػػة الط ػػرؼ اآلخ ػػر ف ػػي الصػ ػراع ،دوف ت ػػدخؿ إح ػػدا إرادت ػػيف أخػ ػرييف فرض ػػتيما الاغرافي ػػا والت ػػاريا

والعليػػدة والمصػػمحة المتػػتركة ىاتػػاف اإلرادتػػاف تمػػثالف دائرتػػي العرواػػة واإلسػػالـ ،اصػػرؼ النظػػر اػػف
51

أنظػػر 6تلريػػر األمػػف اللػػومي اإلس ػرائيمي ،معيػػد اامػػف اللػػومي اإلس ػرائيمي ،اامعػػة تػػؿ اايػػب ،لترامػػة مركػػز رؤيػػة لمد ارسػػات ااسػػتراتياية ،غ ػزة فمسػػطيف

 ، 4182ص24622

79

دائرة العمل والتخطيط الفمسطيني

تػػداخميما أو اػػف تعدديػػة الكيانػػات والامااػػات والفوااػػؿ التػػي تنطمػػؽ مػػف إحػػدا ىػػاتيف الػػدائرتيف إف مػػا

يعطي ىاتيف الدائرتيف مصداقية التأثير وحتمية التدخؿ ،ىو أف تأثير أي منيما ا يتامى في تكؿ مػؤثر
دخيػػؿ يمثػػؿ إرادة خارايػػة تعاػػر اػػف مصػػال تتن ػػاقض م ػ مصػػال الفمس ػػطينييف ،اػػؿ يا ػػد لػػو اسػػتاااة
فمس ػػطينية مكمم ػػة اس ػػاب امت ػػداد كمت ػػا ال ػػدائرتيف ف ػػي المكون ػػات اااتمااي ػػة والثلافي ػػة والسياس ػػية والعليدي ػػة
لمفمسػػطينييف أنفسػػيـ ،احيػػث ا يمكػػف تصػػور أي تتػػكؿ لػػإلرادة الفمسػػطينية أو تامػػور ألي متػػروع وطنػػي
ل52

فمسطيني دوف أف يكوف لياتيف الدائرتيف امتداد اضوي وتأثير امى ىذا التتكؿ والتامور

فقاد اساتفادت إسارائيل كثيا ار ماان الصاراع اإلقميماي باين السااعودية واياران فقاد أدا صػعود ناػػـ

السعودية في منطلة الخميس لصدىا أي محاولة لتغيير األنظمة في دوليا ،ىو دور مفيد لمغاية إلسػرائيؿ،
مف منطمػؽ أف السػعودية تتاػ سياسػة التصػدي إليػراف اكػؿ ثمػف ،واػداـ مػف الغػرب اطايعػة الحػاؿ ،دوف

اإلاػالف اػف ذلػؾل ، 53فهااا الوضاع تاػد إسػرائيؿ نفسػيا فيػو قػادرة امػى المنػاورة فػي تػرؽ أوسػط متغيػرة
ومتلمب ،وتاد نفسيا قادرة امى تاميد ملصود لمعممية السممية ،وقادرة أيضاً امى ااستمرار فػي تصػوير
المتروع النووي اإليراني اأنػو أكاػر خطػر فػي التػاريا امػى إسػرائيؿ ذاتيػا وامػى العػالـ أامػ  ،وأف الرايػ

العراي ا يتكؿ خط اًر امييا في الظروؼ الراىنة التي يعيتيا العالـ العراي ،فانتغاؿ العػرب الضػاياىـ،

وفػػي ملػػدمتيا إاػػادة تتػػكيؿ أنظمػػة الحكػػـ التػػي سػػلطت ،وااػػادة انػػاب منظومتيػػا الداخميػػة ،يػػوفر إلسػرائيؿ
فرصاً مؤقتة لمتحرؾ احرية أكثر ،إا أف مصر اعد سلوط ماارؾ اتايت نحو اللضية الفمسطينية اصػورة
ل54

إياااية ومغايرة لما تريده إسرائيؿ

وقد حاولت السياسة اإلسرائيمية في تعامميا م أي ممؼ في العػالـ

العراي وممػؼ الثػورات العرايػة خاصػة إلػى تفتيػت وتمزيػؽ العػالـ العراػي امػى الصػعيد السياسػي والػديني،
المػػذىاي ،والطػػائفي ،واألثنػػي ،وتنطاػػؽ ىػػذه السياسػػة أو الرؤيػػة م ػ الخطػػط األمريكػػي فػػي الوقػػت نفسػػو

تعمػػؿ آلػػة اإلاػػالـ اإلس ػرائيمية إلػػى تممي ػ واػػو إس ػرائيؿ كونيػػا الديملراطيػػة الواحػػدة والوحيػػدة فػػي التػػرؽ
األوسط ،وأنيا افعؿ نظاميػا السياسػي تثاػت ااسػتلرار فييػا أكثػر مػف أي دولػة ارايػة وامػى أرسػيا مصػر
التي انيار فييا نظاـ ماارؾ ،الذي كاف يعتار نظاماً مستل اًر إلى يوـ واحد قاؿ سلوطو وانيياره
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 السنوسي ،صال  ،اللضية الفمسطينية في زمف الراي العراي ،الازيرة نت ،4189 ،امى ال اراط التاليhttps://cutt.us/4oQTr 6مالحظة 6يعتلد تاؤوؿ يناي أف السعودية تريكة في ىذه الحرب حماية لمصالحيا ،فالخطر اإليراني متترؾ إلسرائيؿ ولمسعودية

تػاؤوؿ ينػػاي " 6الحػػرب الاػاردة فػػي التػػرؽ األوسػػط" إيػراف إسػرائيؿ" ،لموقػ ااػػري ممكػف التفكيػػر ،متػػراـ ،تػػاريا النتػر 89 6نػػوفمار  ، 4189امػػى الػرااط
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منصور ،اوني" 6أثر الثورات العراية امى اممية السالـ في الترؽ األوسط ،مرا السااؽ ،ص11

ىناؾ اترات اؿ مئات مف الوثائؽ التي تـ نترىا منذ أاواـ مضػت ،وخاصػة مػا اػرؼ اوثػائؽ ويكمػيكس  ،4188ولكػف أتػيرىا وثيلػة ارلػؼ ايتػر "إاػادة

ىيكمة خريطة الترؽ األوسط" ،في وثائؽ مختارة فػي تفتيػت الػوطف العراػي ،سمسػمة د ارسػات وثائليػة  ،8صػادرة اػف حػزب الاعػث العراػي ااتػتراكي ،4115

ويلترح تلرير ايتر أف يتـ تلويض أركاف دوؿ وااادة رسـ كيانات لدوؿ اديدة وااتعاث أخرا مف العدـ
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ػاب مػف التحػرؾ احريػة لتحليػؽ مكاسػب سياسػية امػى الصػعيد
الثورات العراية وفػرت إلسػرائيؿ فض ً
الدولي ،ومكاسب إقميمية امػى صػعيد التػرؽ األوسػط ،وامػى الصػعيد الػداخمي اتثايػت نظػاـ الحكػـ فييػا،
والظيػػور اكونيػػا دولػػة قويػػة سياسػػياً ومسػػتلرة اقتصػػادياً وااتمااي ػاً ،وأنيػػا وفػػرت وتػػوفير لمواطنييػػا كافػػة
احتياااتيـ في منظومة حياتية متكاممة

ل56

انعكست الثورات العرايةل الراي العراي امى التوايات اإلسرائيمية نحو المسألة الفمسطينية ،فم

انداع الثورات العراية ،قػدمت إسػرائيؿ انطاااػاً لمعػالـ نحػو نيتيػا التلػدـ فػي مسػار التسػوية ،تحػت ضػغط

التطورات الحاصمة في المتيد العراي ،وضاااية الايئة اإلقميمية حيث تعرت إسرائيؿ في اداية األمر أف

ىذه التطورات وااحداث سوؼ تضػر امكانػة إسػرائيؿ اإلقميميػة "مرحمػة الصػدمة" ،إا أنيػا ترااعػت احلػاً
اف ىذا الواو "العمني المراوغ" إلى تواو ييدؼ إلالاب الوض امى مػا ىػو اميػو ،رغػـ محػاوات السػمطة
ل57

الفمسطينية إلاادة تدويؿ اللضية الفمسطينية في األمـ المتحدة

للد سعت إسرائيؿ إلى تعظيـ ااستفادة مف التطورات الايئة اإلقميمية ،فلد اممت إلػى اتخػاذ موقػ
ليػػا وسػػط الموقػػؼ اإلقميمػػي تػػديد السػػيولة الػػذي تسػػاب فيػػو وقػػوع كثيػػر مػػف ايرانيػػا فريسػػة لالضػػطراب
الداخمي ،فضالً اف حمحمة الوض الايوسياسي الناتس اف التنافس السعودي اإلي ارنػي وكػذلؾ ت ازيػد حالػة
الصػػمؼ الروسػػي فػػي مواايػػة اانسػػحاب األميركػػي المالحػػظ وفػػي ىػػذا السػػياؽ ،تاػػرز إسػرائيؿ اااتاارىػػا
أكث ػػر المس ػػتفيديف م ػػف اض ػػطراب النظ ػػاـ اإلقميم ػػي ف ػػي أال ػػاب الث ػػورات العراي ػػة فعم ػػى ال ػػرغـ م ػػف حال ػػة
الفوضى التي تنتتر في كثير مف الامداف المااورة إلسرائيؿ ،فمف المؤكػد أف ثمػة مامواػة مػف العناصػر
المرتاطة االنموذج اإلقميمي الحالي التي تستفيد منيا إسرائيؿ مف الناحية األمنية فلد

ل58

فمن ػػذ انحص ػػار ظ ػػاىرة اإلس ػػالـ السياس ػػي ،وانتت ػػار حال ػػة ا ػػدـ ااس ػػتلرار السياس ػػي واألمن ػػي ف ػػي

المنطلػػة العرايػػة ،تانػػت إس ػرائيؿ خطاا ػاً مغػػاي اًر لمتعامػػؿ م ػ المسػػألة الفمسػػطينية ،وذلػػؾ نػػاا مػػف تغي ػرات

الايئة اإلقميمية ااألساس ،فيي تصرح اأف أي تسوية لمصػراع مػ الفمسػطينييف ياػب أف يكػوف ااػر اوااػة
العػػالـ العراػػي ،كاػػزب مػػف تسػػوية إقميميػػة ارايػػة تسػػاىـ فػػي حػػؿ المسػػألة الفمسػػطينية ،والوصػػوؿ لتسػػوية

سياس ػػية مػ ػ الت ػػعب الفمس ػػطيني ،حي ػػث أف إسػ ػرائيؿ تان ػػت رؤي ػػة ا ػػابت انعكاسػ ػاً لمح ػػداث الااري ػػة ف ػػي
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دائرة العمل والتخطيط الفمسطيني

المنطل ػػة العراي ػػة ،تل ػػوـ ام ػػى أس ػػاس ما ػػدأ تطايػ ػ العالق ػػات مػ ػ الع ػػالـ العرا ػػي كم ػػدخؿ لتس ػػوية اللض ػػية

الفمسطينية

ل59

فيما يتعمؽ امسألة األرضي الفمسطينية ترا إسرائيؿ إنو مف خالؿ النموذج الحالي ،ليس ثمة مػف
يمكنو تحدي قػدرة إسػرائيؿ امػى اإلالػاب امػى الوضػ الحػالي ،أو مػف يمكنػو فػرض تكػاليؼ ااىظػة امييػا
في حاؿ استمرار ااحتالؿ فلد فاقمت حالة التنافس ايف الالاايف اإلقميمييف مف حالة الفرقة فػي الػداخؿ

الفمسػػطيني ،كمػػا أااقػػت الل ػرار الفمسػػطيني فالص ػرااات العنيفػػة فػػي سػػوريا والع ػراؽ وليايػػا والػػيمف-امػػى
سايؿ المثاؿ ا الحصر-امعت أاندات السياسات األانايػة للػادة العػالـ ،ممػا يعنػي أف كثيػريف يػروف أف
اللضػية الفمسػطينية ذات تاعػات اسػػتراتياية أقػؿ ممػا كانػػت اميػو االنسػاة لمتػػرؽ األوسػط وطالمػا وصػػؼ
نتني ػػاىو دولت ػػو إسػ ػرائيؿ اأني ػػا تػ ػريؾ أساس ػػي لمحكوم ػػات العراي ػػة ف ػػي قض ػػايا محارا ػػة اإلرى ػػاب واإلس ػػالـ
ل60

األصولي وايراف

اطرائؽ اديدة ،أتاح المتيد اإلقميمي الحالي إلسرائيؿ أف تلوض المسااي الفمسطينية لالاتراؼ،
فػػي ملااػػؿ تحليػػؽ مسػػعاىا اػػالتطاي

وااإلتػػارة إلػػى العالقػػات المزدى ػرة م ػ دوؿ التػػرؽ األوسػػط وآسػػيا

وافريلي ػػا ،الت ػػي ي ػػنعـ نتني ػػاىو اي ػػا ،يت ػػي ذل ػػؾ األم ػػر لل ػػادة إسػ ػرائيؿ ا ػػأف يارىنػ ػوا ام ػػى أف ح ػػؿ اللض ػػية
الفمس ػػطينية ل ػػـ يع ػػد مطماػ ػاً ،حت ػػى ف ػػي الع ػػالـ اإلس ػػالمي ،م ػػف أا ػػؿ اااتػ ػراؼ ا سػ ػرائيؿ وقاولي ػػا تػ ػريكاً

استراتياياً

ثانياً :الحل اإلقميمي كخيار لمتسوية

كاف مف ثمار التحوات العميلة في الايئة اإلقميمية طرح إسرائيؿ نفسيا لمعرب كحميؼ اسػتراتياي

فػػي مواايػػة إي ػراف ،طػػرح الخيػػار اإلقميمػػي أو الحػػؿ اإلقميمػػي اػػديؿ اػػف حػػؿ الػػدولتيف اللػػائـ امػػى ق ػ اررات
التػػراية الدوليػػة ،ااػػر حػػؿ يلػػوـ امػػى متػػاركة العػػرب سياسػػياً واغرافي ػاً فػػي تحمػػؿ تكػػاليؼ حػػؿ اللضػػية

الفمسطينية خالؿ السنوات الماضية التي أالات الثورات العراية ظيرت اػدة تصػورات إسػرائيمية لمتعامػؿ
م اللضية الفمسطينية ،وفؽ منظور الحؿ اإلقميمي ،الذي أصاحت كؿ اللوا السياسية اإلسرائيمية تنػادي

او
ويمكف اإلتارة إلى ستة تصورات مركزية ىي6

تصػػور رئػػيس الحكومػػة اإلس ػرائيمية وزاػػيـ حػػزب الميكػػود نتنيػػاىو الػػذي يلػػوـ امػػى أسػػاس مطالاػػة
الفمس ػػطينييف ا ػػاااتراؼ اييودي ػػة الدول ػػة ،واقام ػػة كي ػػاف سياس ػػي "مات ػػور ون ػػاقص" مػ ػرتاط ا سػ ػرائيؿ أمنيػ ػاً
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دائرة األمن القومي

واقتصادياً ،ويؤكػد نتنيػاىو امػى أف الماػادئ اليامػة لدولػة إسػرائيؿ ألي تسػوية سػممية ،تلػوـ امػى ااتػراؼ

الفمس ػػطينييف اات ارفػ ػاً حليليػ ػاً ا سػ ػرائيؿ كدول ػػة الت ػػعب اليي ػػودي وأف المنطل ػػة الت ػػي س ػػوؼ تك ػػوف اأي ػػدي
الفمسطينييف ياب أف تكوف منزواة السالح ،م ترتياات أمنية صماة لصال إسرائيؿ امػى أف يسػاؽ كػؿ

ذلػػؾ تلػػارب وتعػػاوف اراػػي إس ػرائيمي فػػي مواايػػة خطػػر اللنامػػة النوويػػة اإليرانيػػة ،ومواايػػة خطػػر تنظػػيـ
دااش ويتدد نتنياىو امى أنو مف دوف ىذيف الترطيف لف يكوف ىناؾ سػالـ" ،فثمػة تخػوؼ حليلػي مػف
قياـ دولة فمسطينية مسمحة إلى اانانػا ،سػتتحوؿ إلػى قااػدة إرىػاب أخػرا ضػد إسػرائيؿ ،مثممػا حػدث فػي

غػزة" يلػػوؿ نتنيػاىو وثانيػاً تػػأتي خطػة نفتػػالي اينيػػت رئػيس حػػزب الايػت الييػػودي ،التػػي تتحػدث اػػف ضػػـ

منػاطؽ "ج" فػي الضػفة الغرايػة واقامػة سػالـ اقتصػادي ،مػف خػالؿ تحسػيف األوضػاع ااقتصػادية لمتػعب
الفمسطيني

ل61

ااإلضافة إلى رؤية تسفي ليفني ،أحد قيػادات معسػكر الوسػط الصػييوني ،التػي تلػوـ امػى أسػاس

تاػػادؿ أ ارضػػي ،وتػػرا ليفنػػي أف تحليػػؽ تسػػوية سياسػػية ىػػي مصػػمحة إس ػرائيمية مػػف الدراػػة األولػػى وتػػرط
لضماف مستلاميا كدولة ييودية وديملراطية ،تتمت اداـ وتأييد دوليػيف واسػعيف وتػرا ليفنػي أف المعسػكر
الصػػييوني سػػوؼ يعمػػؿ مػػف أاػػؿ امػػورة تسػػوية سياسػػية ورسػػـ الحػػدود الدائمػػة لدولػػة إس ػرائيؿ ،إلػػى اانػػب
تعريػػؼ دولػػة إس ػرائيؿ الػػذي ا لُػػاس فيػػو اأنيػػا الدولػػة اللوميػػة لمتػػعب الييػػودي ،وأف الارنػػامس السياسػػي
لممعسػكر الصػػييوني ىػػو اسػتئناؼ المفاوضػػات السياسػػية ،فػي إطػػار ثنػػائي ،واقميمػي ودولػػي ،انطالقػاً مػػف

النية لمسعي إلى تسوية دائمة م الفمسطينييف ،تستند إلى مادأ دولتيف قوميتيف لمتعايف ،وأف تسوية كيػذه

'تستند إلى الحفاظ التػديد امػى ااحتيااػات األمنيػة لدولػة إسػرائيؿ وانيػاب الصػراع اإلسػرائيمي – العراػي
ووضػ 'المعسػػكر الصػػييوني تػػروطاً لتسػػوية كيػػذه وىػػي 6دولػػة فمسػػطينية منزواػػة السػػالح ،الحفػػاظ امػػى

الكتؿ ااستيطانية تحت سيادة إسػرائيؿ ،وتعزيػز اللػدس ومكانتيػا كعاصػمة أاديػة لدولػة إسػرائيؿ ،وضػماف

الحريػ ػػة الدينيػ ػػة والوصػ ػػوؿ إلػ ػػى األمػ ػػاكف الملدسػ ػػة لكافػ ػػة الػ ػػديانات ،إلػ ػػى اانػ ػػب الحفػ ػػاظ امػ ػػى السػ ػػيادة
اإلسرائيمية حؿ قضية الالائيف الفمسطينييف مف خالؿ إقامة دولة فمسطينية وليس في إسرائيؿ

ل62

ومف اية أخرا يطػرح يػائير لايػد رئػيس حػزب" يػيش اتيػد" رؤيػة تلػوـ امػى تحميػؿ الفمسػطينييف
مسػػؤولية افتػػاؿ امميػػة السػػالـ ،حيػػث يػػرا أف الفمسػػطينييف رفضػوا مػرة تمػػو األخػػرا يػػد إسػرائيؿ الممػػدودة
لمس ػػالـ ،اينم ػػا ي ػػرا ح ػػزب العم ػػؿ أف ح ػػؿ ال ػػدولتيف ل ػػـ يع ػػد ممكنػ ػاً ف ػػي ظ ػػؿ ى ػػذه الظروؼلالفمس ػػطينية

واإلقميميػػة وينطمػػؽ كمػػا الػػيمف مػػف أف حػػؿ المسػػألة الفمسػػطينية ياػػب أف يكػػوف اػػزباً مػػف تسػػوية إقميميػػة
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واسعة ياب أف تتـ ايف إسرائيؿ والعالـ العراي " المعتدؿ" امعنػي أنػو ا يمكػف تسػوية الصػراع مػف خػالؿ

مفاوضات مااترة م منظمة التحرير الفمسطينية ،وانما في اطار صفلة تاممة

ل63

فاػػداً مػػف اتفػػاؽ م ػ الفمسػػطينييف يلتػػرح حػػزب العمػػؿ" اراػػي امميػػة السػػالـ" اسػػتمرار الاحػػث اػػف

حموؿ تتمثؿ اتسويات إقميميػة حليليػة ودائمػة ،وتسػوية كيػذه ستتػكؿ رداً لمواايػة مامػؿ التيديػدات ،لكػف
خالؿ للائو م وزير الخاراية األميركي ،اوف كيري ،في رومػا اػاـ  ،4182ت اراػ قمػيالً اػف فتػؿ حػؿ

الػػدولتيف ،واسػػتعرض رئػػيس حػػزب العمػػؿ يتسػػحاؾ ىيرتسػػوغ  -المػػتيـ اأنػػو ينسػػا سياسػػات اليمػػيف ويلمػػد
أدابه ،-خطػػة' ىػػدفيا اانفصػػاؿ اػػف الفمسػػطينييف فػػي الضػػفة الغرايػػة وااتاػػر أف "خطػػة اانفصػػاؿ" ىػػي
الطريػػؽ الوحيػػدة لمتحػػرؾ فػػي المنطلػػة والتلػػدـ نحػػو رؤيػػة الػػدولتيف فػػي المسػػتلاؿ مواطنونػػا ُيلتمػػوف ،ونحػػف
ممزموف اتنفيذ خطوات انفصاؿ "واداى" أنو مػؤمف احػؿ الػدولتيف وأضػاؼ ىرتسػوغ أف 'امػى األميػركييف
الدف لعلد المؤتمر األمني اإلقميمي امتاركة الدوؿ العراية المعتدلة ،وأكد لكيػري ،أف الػد مػؤتمر إقميمػي

كيذا يتكؿ خطوة ىامة لمحاراة اإلرىاب اإلسالمي المتطرؼ الذي ييدد العػالـ الغراػي كمػو ودوؿ التػرؽ
األوسػػط خصوصػػا وتلضػػي "خطػػة" ىرتسػػوغ ااسػػتكماؿ انػػاب الاػػدار الفاصػػؿ حػػوؿ الكتػػؿ ااسػػتيطانية،
وفصػػؿ اللػػرا الفمسػػطينية اػػف اللػػدسلأي اػػف الامػػدة اللديمػػة ومحيطيػػا ومػػن حريػػة مدنيػػة لمفمسػػطينييف،
وذلؾ مف أاؿ تيدئة الوضػ

ويػرفض ىرتسػوغ رؤيػة أسػااب الياػة التػعاية الفمسػطينية التػي انطملػت فػي

العاـ  ،4181وقاؿ خالؿ مؤتمر الده 'معيد أاحاث األمف اللومي' في اامعػة تػؿ أايػب ،قاػؿ أسػاوايف،
إنو 'قاؿ أف نتحدث اف السالـ ،يناغي تحليؽ األمف اآلف سنعزز األمف اواسػطة خطػة اانفصػاؿ إننػي
أريد اانفصاؿ اف أكار ادد مف الفمسطينييف ،واأسرع ما يمكف نحف ىنا وىـ ىناؾ
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وتلػػوـ فكػرة الحػػؿ اإلقميمػي ااألسػػاس امػػى إمكانيػػة إاػػادة رسػػـ الحػػدود الدقيلػػة لممنطلػػة انػػاب امػػى

ااتا ػػارات ديمغرافي ػػة وأمني ػػة احي ػػث أف تا ػػادؿ األرض يت ػػي انتل ػػاؿ الس ػػيادة ام ػػى التامع ػػات الس ػػكانية
المتاػاورة ،التامعػػات السػكانية الييوديػػة فػي الضػػفة الغرايػة اللرياػػة مػف خػػط اليدنػة ،والتامعػػات السػػكانية
الفمسػػطينية الواقعػػة غػػرب وتػػماؿ خػػط اليدنػػة وذل ػػؾ مػػف منطمػػؽ وا ػػود ض ػػرورة ميمػػة لفصػػؿ السػػكاف
الفمس ػػطينييف ا ػػف اليي ػػود وترتك ػػز ى ػػذه النظري ػػة ام ػػى افتػ ػراض حتمي ػػة قي ػػاـ دولت ػػيف واح ػػدة ييودية ػ ػ ى ػػي
إسػ ػرائيؿ ،والثاني ػػة اراي ػػة ،ويطم ػػؽ اميي ػػا فيم ػػا اع ػػد فمس ػػطيف ،نظ ػػر ألف مع ػػدؿ النم ػػو الطايع ػػي لمس ػػكاف

الفمسػػطينييف لوالػػذي يعػػادؿ ضػػعؼ معػػدؿ الييػػود يمثػػؿ خطػ اًر امػػى ييوديػػة الدولػػة ممػػا يػػدف إلػػى تكػػويف

دولػػة فمسػػطينية ااانػػب الدولػػة الييوديػػة الخالصػػة ومػػف ثػػـ ف ػ ف امػػى إس ػرائيؿ مػػف أاػػؿ المحافظػػة امػػى

ىويتيا الييودية والديملراطية أف تداـ ماادلة األ ارضػي لتكػويف الدولػة الفمسػطينية ،وتػوفر ماادلػة المنػاطؽ
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تاعػػا لخصائصػػيا السػػكانية حػػؿ "الػػدولتيف" وامػػى أسػػس طويمػػة األمػػد وسػػوؼ تحػػوؿ الحػػدود الاغرافيػػة
ً
الديموغرافيػػة الحاليػػة اكػػؿ وضػػوح فكػرة "الػػدولتيف لتػػعايف" إلػػى واقػ دولتػػيف لتػػعب واحػػد فلػػد كانػػت فكػرة
ل65

ثلافيا
ارقيا ً
التلسيـ في اوىرىا تتضمف تلسيما ً
وتستيدؼ ىذه الخطة زيادة ىامش المرونة في رسـ الحدود ،اف طريؽ إتراؾ دولػة ثالثػة ممتزمػة
اعالقات سالـ م إسرائيؿلمصر  ،وا يواد ليا نزاع إقميمي م الدولة اإلسرائيمية ويلضي ىػذا ااقتػراح

اأف تلػوـ مصػر انلػؿ أر ٍ
اض لاػيف قطػاع غػزة ومدينػة العػريش إلػى الفمسػطينييف ،وأف تضػـ إسػ ارئيؿ إلييػا
تامعػػات اسػػتيطانية وأ ارضػػي فػػي منطلػػة غػػور األردف ،وصػػحراب "ييػػودا" ،انػػوب تػػرؽ الضػػفة الغرايػػة
حيػػث سػػتتنازؿ إسػرائيؿ لمصػػر اػػف  111-411كيمػػومتر مراػ مػػف ا ارضػػي النلػػب الماػػاورة لتػػاو ازي ػرة
ػر ارًيػػا اػػيف مصػػر واألردف واالملااػػؿ تتنػػازؿ
سػػيناب م ػ طريػػؽ لكوريػػدور اػػري يعاػػر النلػػب ليتػػكؿ اسػ ًا
مصػػر لمفمسػػطينييف اػػف ضػػعؼ تمػػؾ المسػػاحة فػػي تػػماؿ سػػيناب تكػػوف ماػػاورة للطػػاع غ ػزة احيػػث تزيػػد
ازدحامػػا فػػي العػػالـ واالمثػػؿ ياػػب أف يلاػػؿ الفمسػػطينيوف
اتػػكؿ مممػػوس مسػػاحة األرض لممنطلػػة األكثػػر
ً
اسيادة إسرائيؿ امى مناطؽ في الضفة الغراية اػنلس اللػدر والمسػاحة وانػدىا لػف تتػتمؿ امػى المنػاطؽ
المااورة لملدس فلط ومعيا الكتؿ ااستيطانية ،اؿ منػاطؽ اضػافية اػدوف مػواطنيف فمسػطينييف امػى طػوؿ
نير األردف ،ومحميات طايعية في صحراب الخميؿ وامى تاطئ الاحر الميت

ل66

امى الرغـ أف الحػؿ اإلقميمػي لػيس اديػداً امػى الفكػر اإلسػرائيمي ،فلػد طرحػو الكثيػر مػف الفكػريف

اإلس ػرائيمييف خػػالؿ السػػنوات الماضػػية ،وكػػاف مػػف أىيػػـ "غيػػو ار إيالنػػدا" ،فػػي اطػػار خطتػػو لمحػػؿ اإلقميمػػي
لممسألة الفمسطينية ،الذي يلوـ امى أساس تاادؿ أراضي تتترؾ فيػو كػؿ مػف منظمػة التحريػر الفمسػطينية
واسرائيؿ ومصػر واألردف والسػعودية ،ويسػتيدؼ توسػي قطػاع غػزة امػى حسػاب تػاو ازيػرة سػيناب ،امػى
ااتاار اف مساحة قطعة األرض ايف الاحر والنير صغيرة ،وا تتحمؿ قياـ دولة فمسطينية امييا ،إا أف
التحػػوات والتطػػورات التػػي تػػيدىا العػػالـ العراػػي الػػب انػػداع الراي ػ العراػػي ،قػػد سػػاادت إس ػرائيؿ امػػى
إاادة طرح الموضػوع الػوة ،اعػد مػا أصػاحت تعتاػر نفسػيا تػريكاً وحميفػاً اسػتراتياياً لػاعض الػدوؿ العرايػة
في موااية التمدد اإليراني مف اية والامااات اإلرىااية مف اية أخرا
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خامتة
حاولػت إسػرائيؿ وكتمػة اليمػػيف المتطرفػػة الحاكمػة فػػي إسػرائيؿ منػذ الػػد مػػف الزمػاف تحليػػؽ أقصػػى
استفادة مف التحوات في الايئة العراية واإلقميمية الب انطالقة ما يعرؼ االراي العراي ،مف أاػؿ إاػادة
ترتيب األولويات في المنطلة ،احيث تتخطي ترط التسوية السياسة كأساس وملدمة لتطاي االقاتيػا فػي
الػػدوؿ العرايػػة مسػػتفيدة مػػف حالػػة الصػػراع اإلقميميػػة اػػيف المحػػور العراػػي والمحػػور اإلي ارنػػي مػػف اانػػب

وانتتار الامااات اإلرىااية مف اانب أخر

للد وفرت التطورات اإلقميمية والعراية مساحة إلسرائيؿ وادت نفسيا فيػو قػادرة امػى المنػاورة فػي
تػرؽ أوسػػط متغيػر ومتلمػػب ،مػػا مكنيػا مػػف تاميػد امميػػة التسػػوية السػممية وتعزيػػز ااسػتيطاف فػػي الضػػفة
الغرايػػة واللػػدس اػػدوف ثمػػف سياسػػي أو مواقػػؼ مناىضػػة مػػف قاػػؿ الماتم ػ الػػدولي والػػدوؿ العرايػػة ،اػػؿ
طرحت نفسيا كميؼ استراتياي لػاعض الػدوؿ العرايػة فػي مواايػة التمػدد اإلي ارنػي مػف اانػب والامااػات
اإلسالمية الراديكالية مف اانب أخر ،األمر الذي ساىـ في تااوز إسرائيؿ اللضية الفمسطينية في طريػؽ

إقامة االقات طايعة م اعض دوؿ الخميس
ا تػػؾ أف الحكومػػة اإلس ػرائيمية سػػعت لالسػػتفادة مػػف ىػػذه التطػػورات اإلقميميػػة ايػػدؼ دفػ العػػرب
لتلديـ تنازات ا يعتزـ الفمسطينيوف أنفسيـ تلديميا ،سػواب فيمػا يتعمػؽ االحػدود أو االيويػة الييوديػة لدولػة

إسػ ػرائيؿ وف ػػي ذات الوق ػػت ،ا ت ػػرا إسػ ػرائيؿ حاا ػػة حليلي ػػة لتل ػػديـ تن ػػازات مريػ ػرة فيم ػػا يتعم ػػؽ االلض ػػية
الفمسطينية لكي تحصؿ مف الدوؿ اإلقميمية امى ما تمتمكو االفعؿ ،أو ما يمكف الحصػوؿ اميػو فػي حالػة
استمرار الديناميكيات الحالية
وأمػػاـ ىػػذه المعطيػػات والتحػػوات فػػي الايئػػة اإلقميميػػة التػػي سػػمحت إلس ػرائيؿ انسػػس االقػػات تػػاو

طايعػػة م ػ اعػػض الػػدوؿ العرايػػة ،وفػػي إطػػار الحػػؿ اإلقميمػػي الػػذي يتػػكؿ تيديػػد اػػدي لمحلػػوؽ الوطنيػػة
الفمسطينية ،وفي ملدمتيا الحؽ التاريخي في أرض فمسطيف يمكف لنا التأكيد امى النلاط التالية6
 يتوا ػ ػػب ام ػ ػػى الك ػ ػػؿ الفمس ػ ػػطيني؛ منظم ػ ػػة التحري ػ ػػر الفمس ػ ػػطينية والفص ػ ػػائؿ والل ػ ػػوا السياس ػ ػػية
واااتمااي ػػة ،تحم ػػؿ مس ػػؤوليتيا التاريخي ػػة والسياس ػػية واألخالقي ػػة ،والتوح ػػد ف ػػي موااي ػػة ى ػػذه المتػػػاري
التصفوية

العمػػؿ امػػى ضػػرورة إنيػػاب اانلسػػاـ األسػػود ،واسػػتعادة الوحػػدة الوطنيػػة ،ايػػدؼ التصػػدي الاػػدي

ليذه الحموؿ التي تستيدؼ الحلوؽ الوطنية الفمسطينية
التمسػػؾ امنظمػػة التحريػػر الفمسػػطينية ،الايػػت الاػػام لمكػػؿ الػػوطني ،والعمػػؿ امػػى سػػراة تطػػوير
وتفعيؿ مؤسساتيا ،اما ياعؿ منيا حاضنة لممتروع الوطني التحرري
64
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 ضػرورة رفػض كػؿ اللػوا السياسػية واااتماايػة لمتػاري الحػؿ اإلقميمػي ،الػذي تسػتيدؼ تسػػوية

الصراع العراي اإلسرائيمي واللضية الفمسطينية امى حساب حلوقنا المترواة

 داػوة اامعػػة الػدوؿ العرايػػة واألمػـ المتحػػدة ومامػس األمػػف الػدولي ،لمتأكيػػد امػى ماػػادئ امميػػة
والسالـ ،ومنيا مادأ األرض ملااؿ السالـ ،وقرار  ،224 494ورفض الحموؿ اإلقميمية
 داػػوة الػػدوؿ العرايػػة اضػػرورة اػػدـ إقامػػة أي االقػػات سياسػػية أو داموماسػػية ،أو اقتصػػادية أو

ثلافيػػة أو رياضػػية مػ إسػرائيؿ إا اعػػد التزاميػػا اأسػػس التسػػوية السياسػػية وقػ اررات التػػراية الدوليػػة ،واػػدـ
مساادتيا امى تااوز الحلوؽ الفمسطينية المترواة ،وأىميا حؽ تلرير المصير
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مقاربة إسرائيلية أمريكية جديدة حلل

الصراع(..االقتصاد مدخل لألمن والسالم)
أ.رائد محمد حمس
أ.محمود حسين عيسى

متهيد:
مػػب ءػػدل ةمالػػو ا الػػالو ا للرلػػلو اط ػراع ا الػػطل

– اإللػراللا

ػ مطاػػب ا الػػتل رت ااءػػردؿ

االةاػراؼ ءػػلف م ظمػػو ا الرلػػر ا الػػطل لو اا لئامػػو اإللػراللالو اااقلتهمػػر اا ػػرؽ ا لئػػـ ا ػػذاا اال ا ػػر
لءامءر  ،1993ااالا رقرت ا الل و ءرةرلو أمرلئلو ااأللد دا  ،لرد االةا رد ءإمئر لػو لػداث اطػار

ماات

ءللو ا للرلرت االقاطردلو ا الطل لو ،خطاطرً جهو إ هرل ا للرلرت اا ممررلرت االلاال لو

اإللراللالو مف جهو ،اا اهرج للرلرت ا مالو الطل لو مف جهو ثر لو ،ااا ر دةـ دا

مف جهػو ثر ثػو،

اذ ؾ إلطالح ا اشاهرت ا هلئالو ا ماراثو ةف االلاالؿ ااتزلز رص ا ما اا ا ملو ا ملادامو.
أف إلراللؿ ـ ااخ اؿ ةف ظرلاهػر امم لػو ا اػ ا تئلػت ةاػي ةمالػو ا الػالو لاا هػرل ا طػراع،
اإال ا
ألئمت للطراهر ةاي االقاطرد ا الطل  ،ا رضػت مزلػداً مػف ا شػراط اا لػاد اا ممررلػرت م ػب قلػرـ

دا ػػو ال ػػطل لو ،اا ئ ػػرت ئ ػػؿ ل ػػاؽ اثااء ػػت ا ش ػػتب ا ال ػػطل  ،ئل ػػل ػ ػ ا رل ػػر ا مط ػػلر اةػػػادة
ا الجللف ،اا للردة ةاي امرض اا لداد ،مراه و

ذ ؾ ةاي إلراز ا مزلد مف ا خاؿ

ملػزاف ا ػا،،

الجػػو ا ػػدةـ ااال للػػرز اممرلئ ػ ا الملػػداد هػػذا ا ممررلػػرت اإلل ػراللالو ،ا ا ػ لػػتت مػػف خال هػػر إ ػػي
الاءداؿ مءدأ امرض م رءؿ ا لالـ ءرممف م رءؿ ءتض ا اللل رت اا الهلالت االقاطردلو.

مف هذا ا م طاػؽ لػاا راؿ ا د ارلػو ا ءتػد االقاطػردل تمالػو ا لػالـ ا ػؽ ظرلػو اممػف اإللػراللا

اا ػػذل ا ػػراج ػػل ئ ػػؿ م ػػف إلػ ػراللؿ اا االل ػػرت ا مال ػػدة اممرلئل ػػو ئء ػػدلؿ ال ػػؿ ا ه ػػرل ا ت ػػردؿ اطػ ػراع
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– اإلل ػ ػراللا  ،ائمػ ػػدخؿ لػ ػػة ةالقػ ػػرت اقاطػ ػػردلو مػ ػػب ا تػ ػػر ـ ا ترء ػ ػ مػ ػػف ءااءػ ػػو ا لػ ػػالـ

االقاطردل ا ذل لجاب االزدهرر اا ر رهلو.

احملور األول :تقييم االقتصاد الفلسطيين يف ظل االتفاقيات
املرحلية
لتامػػد مشػػراع ا لػػالـ االقاطػػردل ةاػػي الػػاءداؿ مءػػدأ امرض م رءػػؿ ا لػػالـ ءػػرممف م رءػػؿ ءتػػض
ا الل ػ ػػل رت اا ال ػ ػػهلالت االقاط ػ ػػردلو ،ػ ػػذ ؾ م ػ ػػف امهمل ػ ػػو ءمئ ػ ػػرف ال ػ ػػاتراض أء ػ ػػرز ا ا ػ ػػرلة اا اءت ػ ػػرت

االقاطػػردلو ا ا ػ أثػػرت ةاػػي االقاطػػرد ا الػػطل

–

م ػػذ ا ػػدخاؿ ػ ةمالػػو الػػالو ا ط ػراع ا الػػطل

اإلل ػراللا  ،قءػػؿ ا خػػاض ػ مشػػررلب ا لػػالـ االقاطػػردل ءرةاءررهػػر إلػػد ،أداات ا لػػؿ اط ػراع ا ا ػ
الاخدمهر ئؿ مف إلراللؿ اا االلرت ا مالدة اممرلئلو إلق رع ا جر ب ا الػطل

ءػر ءاؿ ءالػالو ا طػراع

ةءر ا ءااءو االقاطردلو مف خالؿ ا مءردرات اا مشررلب االقاطردلو.

أوالً :معطيات االقتصاد الفلسطيين يف ظل االتفاقيات املرحلية
ػػد اتػػرض االقاطػػرد ا الػػطل

ػ ئ ػ لؿ مػػف ا ض ػ و ا رءلػػو اقطػػرع ة ػزة ،م ػػذ األػػلس ا لػػاطو

ا ترـ  ،1993إ ي ا تدلد مف ا طػدمرت ا داخالػو اا خررجلػو ا اػ ل اػدت ئثلػ اًر مػف
ا اط لو ا الطل لو
اذءذب ا تدلد مف ا مؤشرات ا ئالو ا رلللػلو ءشػئؿ ااضػف ،ػد جػـ ةػف هػذا
ا دمل ااطارا ،االءءت
ا طدمرت قطار لجـ ا راة ا ملا ا ل ل

ئ لؿ مف ا ضػ و ا رءلػو اقطػرع ةػزة ءػدرجرت ما رااػو اءتػرً

ا ػػرات ا تاامػػؿ االقاطػػردلو اا للرلػػلو ،اخػػالؿ ا ت ػػدلف ا طػػؼ ا مرضػػللف جػػف اقاطػػرد ا ضػ و ا رءلػػو
ػ مضػػرة و لجمػػل  2.5م ػرة ،ػ لػػلف ػػـ لػػامئف اقاطػػرد ة ػزة مػػف مضػػرة و لجمػػل اال م ػرة ،ءػػؿ ػػـ

أف
لاجراز مجماع ماا طااؿ هذا ا اػرة  %50ػط ،أل ءمتػدؿ ماالػط  %2لػ الرً ،اهػا مػر لشػلر إ ػي ا
ماا ئػرف داف ا متػدالت ا الزمػو ػردـ جػاة اإل اػرج ،اماائءػو ا زلػردة ػ أةػداد ا لػئرف اأةػداد ا ػداخالف
ا
إ ي لاؽ ا تمؿ.1

ااشػػلر ا ءلر ػػرت ا طػػردرة ةػػف لػػاطو ا ػػد ا الػػطل لو إ ػػي ارا ػػرع متػػدؿ ا ءطر ػػو ػ ام ارض ػ

ا الػػطل لو إ ػػي  %30.8خػػالؿ ا تػػرـ  ،2018ءااقػػب  %18.7ػ ا ض ػ و ا رءلػػو %52.1 ،ػ قطػػرع
ةزة .التاءر متدؿ ا ءطر و

1

الطلف ،ا

قطرع ةزة الدلداً ،مف أةاي ا ملاالرت ةر ملرً ،اذ ؾ ة د

لاطو ا د ا الطل لو ( ،)2019ا ا رلر ا ل ال  ،2018راـ اهلل ،الطلف ،ص.7
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م رر ال ءر متدالت ا لرلدة

داؿ ا جاار ئإلراللؿ امطر اامردف ،ا ا ءاػ

ا ترـ  %15 ،%11 ،%4 ،2018ةاي ا ااا .2

لهػر متػدؿ ا ءطر ػو خػالؿ

اةاػػي طػػتلد مؤشػػر ا ػػر ،ػػد ءا ػػت لػػءو ا ػػر ءػػلف ام ػراد ا الػػطل للف خػػالؿ ا تػػرـ 2017
ل ػاا

 ،%29.2ءااقػػب  %13.9ػ ا ض ػ و ا رءلػػو %53 ،ػ قطػػرع ة ػزة ،ئمػػر أشػػررت ا ءلر ػػرت أف

ل ػاا

 %16.8مػػف ام ػراد ا الػػطل للف لتػػر اف مػػف ا ػػر ا مػػدقب ،ءااقػػب  %5.8ػ ا ض ػ و ا رءلػػو،

%33.8

قطرع ةزة.3

أمر ةاي ا طتلد ا مر  ،د ارا ب ا تجز ػ ا رطػلد ا ئاػ

امااز ػو قءػؿ ا ػدةـ (شػرمالً ا ػرت

ا اطالرل ػػو) إ ػػي م ػػر ل ػػررب  1.729.4مال ػػاف ش ػػلئؿ ،لش ػػئؿ ل ػػا  %3.3ئ ل ػػءو م ػػف ا ػػراة ا ملاػ ػ

لجـ ا تجز ا ملػماح

اماراء
رقلو مرلارخت الاالرد
ا
اإلجمر  ،ماجرا اًز ءذ ؾ ا مؤشر ا ذل اضتال ااا ا
لداد  %3مف ا اراة ا ملا اإلجمر .
لددت لءو هذا ا تجز
ترمو اادا و ،اا ا
ءل
ا
ا مااز و ا ا

ئمػػر الػػامر ا ا ارجػػب ػ لجػػـ ا م ػ ف اا ملػػرةدات ا خررجلػػو اطػػؿ إ ػػي  670مالػػاف داالر خػػالؿ ا تػػرـ

أف ا ما ػػأخرات ا ماراء ػػو ةا ػػي
 ،2018م رر ػػو ء ػ ػ ػ  2مال ػػرر داالر ة ػػرـ  .2008اأش ػػررت ا ءلر ػػرت ألضػ ػرً ا
ا لئامػػو ا ال ػطل لو مضػػر رً إ لهػػر ا ػػدلف ا لئام (ا ػػداخا اا خػػررج ) ارا تػػت خػػالؿ ا تػػرـ  2018إ ػػي
 5.777.4مالاف داالر.4

ا ػػـ ائػػف ا مؤش ػرات ا خرطػػو ءاطػػارات ا طػػرع ا خػػررج أ ضػػؿ لػػرالً مػػف لػػرء راهر ،ػػد ارا ػػب

ا تجػز ػ رطػلد ا للػرب ا جػررل خػالؿ ا تػرـ  2018إ ػي  1.659.3مالػاف داالر ،ءل مػر ارا ػب ا تجػز
ػ ا مل ػزاف ا اجػػررل ا الػػطل

خػػالؿ ػػس ا تػػرـ إ ػػي  5.827.4مالػػاف داالر ،أل مػػر لػػءال %39.9

أف إلػراللؿ
مػػف ا ػػراة ا ملاػ اإلجمػػر  ،اهػ مػػف أةاػػي ا لػػب ةاػػي ملػػاا ،ا تػػر ـ ،الػ ترض الل ػرً ا
ملؤا و ةػف أئثػر مػف  %50مػف ا تجػز ا اجػررل ا الػطل  ،للػث ااتػد ،لػءو ا اجػررة ا الػطل لو مػب
إلراللؿ  %60مف إجمر

ا اجررة ا خررجلو ا الطل لو.5

خػالؿ ا لػ اات ا مرضػلو،

أف ا مؤشػرات ا خرطػو ءػأدال االقاطػرد ا الػطل
إجمرالً لمئف ا اؿ ا
داػػت ةا ػػي ا ارج ػػب ا ػػدرة ا ذاال ػػو القاط ػػرد ا ال ػػطل  ،اا ازل ػػد االراه ػػرف ا متلشػ ػ

القاط ػػرد اإللػ ػراللا

أف ا جر ب اإللػراللا ال لرا ػ إ ػي ملػاا،
ا اللرلرت اا ممررلرت اإللراللالو ،اممر ا ذل لؤئد الدةـ ا
ا شرائو ا جءرلػو ،ا اػ للػااجءهر ا خ ارطػل ػ ةمالػو ا الػالو ا للرلػلو إل هػرل ا طػراع امػر ل رضػل ةالػل

س ا مرجب ا لرءؽ ،ص.17

2
3
4

ا جهرز ا مرئزل إللطرل ا الطل

( ،)2018ئارب اطلف اإللطرل ا ل ال  2018رقـ " ،"19راـ اهلل ،الطلف ،ص.95

لاطو ا د ا الطل لو ( ،)2019مرجب لءؽ ذئرا ،ص.33 ،27
5

مػػؤامر اممػػـ ا مالػػدة ااجػػررة اا ا ملػػو "اما ئاػػرد" ( ،)2018ا رلػػر ةػػف ا ملػػرةدة ا م دمػػو مػػف اما ئاػػرد إ ػػي ا شػػتب ا الػػطل  :ا اط ػارات ا ا ػ شػػهدهر

اقاطرد امرض ا الطل لو ا ملااو ،)TD/B/65(2)/3( ،ج لؼ ،ص .8
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ذ ؾ مػف ااجءػرت املػؤا لرت ،اأهمهػر ا اخاػ ةػف ا للرلػرت اا ممررلػرت االلاال لػو ،اءخرطػو مطػردرة
امراض  ،اااللالطرف ،اا لطػرر ااإلةػالؽ ،اا للػد لرئػو امشػخرص اا لػاب داخػؿ ا م ػرطؽ ا الػطل لو

امػػب ا تػػر ـ ا خػػررج  ،ااتطلػػؿ ةمالػػو اإلطػػالح االقاطػػردل لااةػػردة ا هلئاػػو ،اةرقاػػو ا مػػا االقاطػػردل،
امراض ا الطل لو.
االءب ذ ؾ ئال ادهار اماضرع االقاطردلو ااالجامرةلو

ثانياً :تداعيات االتفاقيات املرحلية على االقتصاد الفلسطيين
رض ػػت ةا ػػي ا ل ػػاطو

أف ا ل ػػاد اا ممررل ػػرت اإللػ ػراللالو ا للرل ػػلو ااالقاط ػػردلو ا اػ ػ
ال ش ػػؾ ا
الرئراهر اطالللراهر اا ضرلر ا ا اـ اأجلاهر ،ءجر ب ا شراط ااال ازامرت ا مطااءو مػف
ا الطل لو

ا لػػاطو ا الػػطل لو ،لر ػػت داف الػػالو ا ط ػراع ،لاالجػػرد لػػؿ ةػػردؿ اشػػرمؿ اط ػراع ل ض ػ إ ػػي إقرمػػو
ا دا و ا الطل لو أا ء رل اقاطرد الطل ملا ؿ.
ا لمر لا أءرز اداةلرت االا رقلرت ا مرلالو ةاي االقاطرد ا الطل :
 .1السيطرة اإلسرائيمية عمى الموارد االقتصادية الفمسطينية

اتاءػػر لػػلطرة إلػراللؿ ةاػػي ا مػاارد ا طءلتلػػو ا الػػطل لو مػػف أءػػرز أشػػئرؿ اال اهرئػػرت اإلل ػراللالو

اجػػرا االقاطػػرد ا الػػطل  ،إذ الػػلطر إلػراللؿ ةاػػي ئر ػػو ا مػاارد ا طءلتلػػو ا الػػطل لو مػػف ملػػرا اأراض

زراةلػػو اثػػراات طءلتلػػو ػ ءػػرطف امرض ،الر ػػت هػػذا ا الػػلطرة داف إ جػػرح ا خطػػط ا ا مالػػو ا ا ػ اػػـ
اض ػػتهر م ػػف قء ػػؿ ا لئام ػػرت ا ال ػػطل لو ءر ات ػػراف م ػػب ا مؤلل ػػرت ا دا ل ػػو خ ػػالؿ ا ت ػػدلف ا مرض ػػللف،
رططدمت هذا ا خطط ءجماو مف ا تراقلؿ ااالجرالات اإللراللالو اامثؿ

:

أ.ل ػػلطرة إلػ ػراللؿ ةا ػػي  % 85م ػػف مط ػػردر ا مل ػػرا ا ال ػػطل لو ،ا اػ ػ أدت إ ػػي ا ارج ػػب إ ارجل ػػو

ا طرع ا زراة ا الطل  ،خرطو

م ط و امةاار ا ا مثات ةاػي مػر ا تطػار لػاو ةػذال ا شػتب

ا الطل  ،اأدت إ ي ةدـ ا درة ةاي ا االب أئثر

االلاثمرر

هذا ا طرع ا مهـ.6

ب.مطردرة إلراللؿ ا ماااطاو أل ارضػ ا الػطل لو مػف أجػؿ ا االػب االلػالطر  ،األضػرً ء رؤهػر

ج ػدار ا ط ػػؿ ا ت ط ػػرل ا ػػذل ط ػػردر مل ػػرت ا الؼ مػػف ا ػػدا مرت ا اػ ػ اطػ ػ ؼ ػ ػ أةاءه ػػر ئ ػػأراض
زراةلػػو ،ءرإلضػػر و إل شػػرلهر ام ط ػػو ا ترز ػػو ػ قطػػرع ة ػزة ،ا ا ػ أثػػرت ةاػػي لجػػـ ا رقتػػو ا مخططػػو
ازراةو ،هذا إ ػي جر ػب ا لػلطرة اإللػراللالو ةاػي ملػرلرت ئءلػرة مػف ا ضػ و ا رءلػو اامةػاار ا مطػ و

ءر م ط و "ج" اا ا اءا ملرلاهر  %62مف ملرلو ا ض و ا رءلو للب اا رؽ أالاا.7

6

مطط ي ،ا لد ( ،) 2016ا ماارد ا طءلتلو

7

شالل ،ملمد ( ،)2017ا اطار االقاطردل

راـ اهلل.

الطلف :ملددات االلا الؿ اآ لرت اتظلـ ا رلدة ،متهد أءلرث ا للرلرت االقاطردلو ا الطل  ،مػرس،
ظراؼ ملءطو ،ا مجاس االقاطردل ا الطل

اا ملو ااالةمرر – ءئدار ،ا دس ،ص.131
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ت.االل ػػا الؿ ةل ػػر ا مش ػػراع طػ ػ رةو ا لج ػػر ا ال ػػطل

ا مل ػػااط رت اإللػ ػراللالو ةا ػػي لػ ػاا

ػ ػ ا ضػ ػ و ا رءل ػػو" :لل ػػث ال ػػلطر

 % 85م ػػف ه ػػذا ا طػ ػ رةو ،م ػػف خ ػػالؿ  11مطػ ػ ترً اللػػػاالؿ

اإللراللا ماااجداً ةاي أراض ا ض و ا رءلو ،مالءءو ػ خلػررة االقاطػرد ا الػطل

مال ػػاف داالر لػ ػ الرً ،أل م ػػر لت ػػردؿ  % 2م ػػف ا ػػراة ا ملاػ ػ اإلجم ػػر
االلاالؿ اإللراللا ةاي هذا ا ط رةو ا هرمو.8

مػر قلماػل 241

ات ػػرـ  ،2011ءل ػػءب ل ػػلطرة

ث.الػػا زاؼ ا ثػػراات ا متد لػػو اءلػػر ا ملػػت ،للػػث ال ل ػزاؿ االلػػاالؿ اإلل ػراللا لااطػػؿ لرمػػرف

االقاطػػرد ا الػػطل

مػػف اال ا ػػرع مػػف مػػارد الػػاراالج هػػرـ هػػا ا ءلػػر ا ملػػت امػػر للاالػػل مػػف أمػػالح
الجػو ةػػدـ

ممػر لالػاػءب ػ خلػررة القاطػرد ا الػطل
امتػردف ذات قلمػو ةر لػو (ا ءااػرس اا ءػراملف) ،ا
الػػا ال ل هػػذا ا م ػاارد مػػر ل ػػرب مػػف  918مالػػاف داالر ل ػ الرً ،أل مػػر لتػػردؿ  % 9مػػف ا ػػراة ا ملا ػ
اإلجمر

اترـ .92011

 .2محدودية االتفاقيات واجحافها:

ػـ ائػػف االا رقلػػرت ا اػ اقتػػت ءػػلف ا جػر ءلف ا الػػطل

ااإللػراللا م طػ وً اجر ػػب ا الػػطل ،

د اة ةف هذا االا رقلرت ا للد ا للرلو ا مر لو اا دلو ا الػطل لو ،إضػر و إ ػي قضػرلر ا اجػررة اا تمػرؿ
اةلرا ،اممر ا ذل لرؿ داف اطار ا ما االقاطرد ا الطل  ،المئف لطرهر لمر لا :
أ.تقييد السياسة المالية الفمسطينية:

ا ػرً الا رقلػػرت ا مرلاػػو اال ا ر لػػو ،ػػإف ا للرلػػو ا مر لػػو ا الػػطل لو ملػػدادة ػ

طػػرؽ اإل ػػرؽ

ا لئام ا ظرـ ضرلءو ا دخؿ ،للث ال الاطلب ا لاطو ا الطل لو الدلد ا ضرالب ةلر ا مءرشرة ،ا اػ

اشئؿ ا جزل امئءر مف اإللرادات ا ترمو ،ءمتزؿ ةف لاطرت االلاالؿ اإللراللا  ،ئمر أف ا جزل امئءػر

مػػف هػػذا ا ضػرالب ةلػػر ا مءرشػرة (ضػرالب ا م رطػػو) ا ػػاـ إلػراللؿ ءجءرلاػػل امػػف ثػػـ إةرداػػل إ ػػي ا لػػاطو
ا الطل لو ءماجب اا رؽ ءررلس االقاطردل ،اةر ءرً مر الػاخدـ إلػراللؿ هػذا اإللػرادات اضػ ط ا للرلػ

ةاي ا لاطو ا الطل لو الءازازهر ،اممر ا ذل جتؿ جر ب اإل رؽ مف ا للرلو ا مر لو ا الطل لو مراءطرً

امتامػ ػػداً ءشػ ػػئؿ ئءلػ ػػر ةاػ ػػي ا م ػ ػ ف اا ملػ ػػرةدات ا خررجلػ ػػو ،اامهػ ػػـ أ ػ ػػل ا ػ ػ لر ػ ػػو اخاػ ػػؼ االلػ ػػاالؿ
اإلل ػراللا ةػػف د ػػب ض ػرالب ا م رط ػػو اتجػػز ا ل ػػاطو ا الػػطل لو امرمػ ػرً ةػػف ممررل ػػو ا للرلػػو ا مر ل ػػو

ءأاجههر ا مخاا و.10

World Bank (2013), Area C and the future of the Palestinian economy, october2,2013,p. ix.
Ibid., P. viii.
10

9

اشالل ،ملمد ( ،)2017ا اطار االقاطردل

09

ظراؼ ملءطو ،مرجب لءؽ ذئرا ،ص.133
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ب.تقييد السياسة النقدية الفمسطينية:

ػػـ للػػمف اا ػػرؽ ءػػررلس االقاطػػردل الػػاطو ا اط لػػو ا الػػطل لو ءممررلػػو ا للرلػػو ا دلػػو ءئػػؿ

جاا ءهػػر ،اءر ػػذات ءإطػػدار ا ػػد اا ػػالئـ ءتػػرض ا ػػاد االدلػػد لػػتر ا رلػػدة ،ةاػػي ا ػػرةـ مػػف أف هػػذا
االا رقلرت لملت ءإ شرل لاطو ا د ا الطل لو ،إال أ هػر ػـ اخا هػر ألػو طػالللرت إلطػدار ػد خػرص

ءرم ارض ػ ا الػػطل لو ،اءر اػػر

اةامػػد االقاطػػرد ا الػػطل

اإلل ػراللا  ،ا ػػداالر اممرلئ ػ  ،اا ػػدل رر امرد ػ ) ،اءر اػػر

ةاػػي ظػػرـ مػػر

ماتػػدد ا تمػػالت (ا شػػلئؿ

أطػػءلت ا للرلػػو ا دلػػو ا الػػطل لو م لػػدة

اةلر مؤثرة ءؿ ااأثر ءشدة ءر للرلرت ا دلو ا ا ا ذ مف قءؿ ا داؿ ا مطدرة هذا ا تمالت.11
ت.تقييد السياسة التجارية الفمسطينية:

الامرت ا للرلرت ا اجررلو اإللراللالو اجرا ا لػاؽ ا الػطل

ػ ام ارضػ ا الػطل لو ةاػي مػر

ئر ػػت ةالػػل قءػػؿ قلػػرـ ا لػػاطو ا اط لػػو ا الػػطل لو ةػػرـ  ،1994داف لػػداث أل ا لػرات ػ أدال ا اجػػررة
ا خررجلو ،ءؿ زادت ا تالقرت ا اجررلو طر ف االقاطرد اإللراللا  ،الجو لمرح اا ػرؽ ءرااائػاؿ ءػررلس
االقاطردل ءراللالراد مف ا خررج ،ااد ؽ ا ااردات إ ي امراض ا الػطل لو ممػر أء ػي ا لػاؽ ا الػطل
لاقرً ل اًر م االرً ءال قلاد أا ضااءط طر ف ا لاؽ اإللراللا .
ااشلر ا ءلر رت ا ااردة

ا شػئؿ رقػـ ( ،)1إ ػي اضػخـ لجػـ ا تجػز ا اجػررل مػب إلػراللؿ طػااؿ

ا ا ػرة ( ،)2018 – 1995الت ػز ،ه ػػذا ا اضػػخـ ػػ ا تجػػز إ ػػي أف ءرااائ ػػاؿ ء ػػررلس امػػر أة ءػػل مػػف
اا رقلػػرت اجررلػػو اءراائ ػاالت امتػػرمالت مػػب ا تدلػػد مػػف ا ػػداؿ ،اخرطػػو االا رقلػػرت ا اجررلػػو مػػب ا ػػداؿ
ا ترءلو ،ـ ا جف

زلردة لجـ ا طردرات إ ي ا لاؽ ا تػر م أا ا ترءػ  ،اا لػد مػف ارئلزهػر مػب شػرلؾ

قلرل مهلمف امللطر ءشئؿ ةلر ا ر ل ءلئـ ا ااقػب امم ػ اا ج ار ػ االئمػل ءلرئػو دخػاؿ اخػراج
ا لاب اا ءضرلب ا الطل لو.12

11

لاطو ا د ا الطل لو ( ،)2017ا ا رلر ا ل ال  ،2016دالرة امءلرث اا للرلرت ا دلو ،راـ اهلل ،ص.3

12

لاطو ا د ا الطل لو ( ،)2017ا ا رلر ا ل ال  ،2016مرجب لءؽ ذئرا ،ص.40
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شكل رقم ( :)1حجم التبادل التجاري الفمسطيني – اإلسرائيمي خالل الفترة ()2112 – 1991

ا مطدر :إةداد ا ءرلثرف ءراللا رد إ ي ءلر رت ا جهرز ا مرئزل إللطرل ا الطل  ،إلطػرلات

ا اجررة ا خررجلو ا مرطادة ا لاب اا خدمرت ( ،)2018-1995راـ اهلل – الطلف ،أةداد مخاا و.
أف" ا للػػد ا للرلػػو ا اجررلػػو ا الػػطل لو أد ،إ ػػي ضػػتؼ ا ػػدرة ةاػػي ا اترمػػؿ مػػب امل ػ ػااؽ
ئمػػر ا
ا خررجلػو ءلػءب ا ات لػدات اإلدارلػو اا ااجل ػػالو ا اػ اضػتهر إلػ ػراللؿ أمػرـ ا اجػررة ا خررجلػو ا الػػطل لو،
ممر أثر لاءرً ةاي ا ػدرة ا ا ر لػلو الػاب ا الػطل لو ،ائػذ ؾ اػدهار ا اجػررة ا داخالػو ءػلف ا ضػ و ا رءلػو
اا طرع ااتطؿ لرئو ا اجررة ءلف مدف ا ض و ا رءلو".13

اتػػرض قءػػؿ اءتػػد ااقلػػب اا ػػرؽ أالػػاا

أف االقاطػػرد ا الػػطل
استتتنادال لمتتا ستتب يمكتتن القتتول ا
امال ل االقاطردل ،إ ي ارائـ ارات طالاو مف االلػاالؿ اا لػلطرة ااإلخضػرع االقاطػردل ،ا ػذل ئر ػت
مػػف أءػػرز ارلجػػل ا اءتلػػو االقاطػػردلو شػػءل ا ئرماػػو القاطػػرد ا الػػطل

ظل ػرا اإلل ػراللا  ،اءر اػػر

ػػـ

ا ػ جف هػػذا االا رقلػػرت ػ ا ػػاخاص مػػف ا اءتلػػو االقاطػػردلو ،ا ػػـ ا ػػض إ ػػي ال لػػؽ االزدهػػرر اا ا ملػػو

االقاطردلو ،ءلءب ةدـ ا ازاـ ا جر ب اإللراللا ءهذا االا رقلرت ،لاامتر ل ػ خ ػؽ االقاطػرد ا الػطل

اا ػػدملرا ،لل ػػث أدت اإلجػ ػرالات اا للرل ػػرت اإللػ ػراللالو إ ػػي ا ارج ػػب ا اض ػػب االقاط ػػردل اةرقا ػػو ا م ػػا

االقاطردل ءشػئؿ ئءلػر ،اءهػذا أطػءف االقاطػرد ا الػطل

13

لتػر

مػف ا اشػ ظػرهرة ا ءطر ػو ءشػئؿ ةلػر

قرش ،ملمد خضر ( ،)2014أثر اا رقلو ءررلس االقاطردلو ةاي ا اجررة ا خررجلو ا الطل لو ،مجاو شؤاف الطل لو ،ا تػدد  ،257طػلؼ  ،2014راـ

اهلل ،ص.97
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ملػػءاؽ ،اارا ػػرع شػػدلد ػ متػػدالت ا ػػر اا تػػداـ اممػػف ا ػػذال  ،ااالرا ػػرع ػ ةجػػز ا ملػزاف ا اجػػررل،
ءرإلضر و إ ي ارا رع لجـ ا دلف ا ترـ ا خررج اا داخا اا خ رض لجـ ا م ف اا ملرةدات ا خررجلو.

احملور الثاني
السالم االقتصادي :هروب من ادتحقاق عملية التسووة:
أف ا جر ػػب اإلل ػراللا قػػد رئػػز ةاػػي ا جاا ػػب امم لػػو ػ ئػػؿ
ػ ا ءدالػػو ال ءػػد أف شػػلر إ ػػي ا
االا رقلرت ا مرلالو ا ا أءرمػت مػف أجػؿ إ هػرل ا طػراع ا الػطل  -اإللػراللا امػف ا مؤئػد ألضػرً أ ػل

ل ػػلاـ ا ارئل ػػز ةاله ػػر ػ ػ أل اا ػػرؽ ق ػػردـ لػ ػاال ػ ػ إط ػػرر اا ػ ػػرؽ دال ػػـ " ه ػػرل " أا ػ ػ إط ػػرر ا ل ػػالـ
االقاطػػردل ا ػػدلـ ا جدلػػد ا ػػذل لػػتت إلػراللؿ ارالجػػل ااء اػػل ا االلػػرت ا مالػػدة اممرلئلػػو ا طلػػو شػػاهر
إ هرل ا طراع لاالداث ا دـ ماماس

ةمالو ا لالـ.14

ػػد لػػتت إل ػراللؿ إ ػػي اػػرالة م هػػاـ ا لػػالـ االقاطػػردل ئءػػدلؿ امرلػػر ر ضػػهر ال لػػلرب إ ػػي

لداد ا راءب مف لزلراف  ،1967ال ا رؼ ةاػي ةجزهػر ةػف امػاالؾ رؤلػو أا لػؿ اطػراع ا الػطل

-

ػرد لػاؿ خػط لػداد
اإللراللا  ،اا اخ ءأهدا هر ا ت طرلو ارال ا ااجهو االقاطػردلو ،االػللة جػدار مض ا
مطرطلػػو مر ػػو ،لضػػمف هػػر الػػا الؿ ا لج ػو امم لػػو الػػلطرة ةاػػي ام ارض ػ ا الػػطل لو االػػا ال هر ػ
االلالطرف م رءؿ ءتض ا الهلالت االقاطردلو ا ا لاؼ ا دمهر اجر ب ا الطل .

أف مشػػراع "ا لػػالـ االقاطػػردل" مػػف اجهػػو ا ظػػر اإللػراللالو هػػدؼ إ ػػي اأجلػػؿ قضػػرلر ا لػػؿ
أل ا
ا هػػرل أا ا هػػراب م هػػر (اه ػ قضػػرلر ا لػػداد ،اا الجلػػلف ،اا ػػدس ،اا ملػػرا ،اا ملػػااط رت) ،ءػػدالً مػػف

ػر الػالو للرلػلو
لاهر لاـ ا ارئلز ةاي ء رل ةالقرت اجررلو ءلف إلراللؿ اا لاطو ا الطل لو ،ائػاف مم ااً
االػػراؽ مػػب االلػػاراالجلو اإللػراللالو .ائػػذ ؾ هػػد ت إ ػػي اللػػلف ا اضػػب االقاطػػردل ا الػػطل للف إلءتػػرد

شءف ا دالع ا ا رضو الطل لو جدلدة.

أوالً الرؤوة اإلدرائيلية للسالم االقتصادي:
اتاد جذار ئرة ا لالـ االقاطردل إ ي ج رح مف قلردة لزب ا تمؿ اإللراللا ا ذل اضب رؤلو
ااطار تمالو ا الالو لاا هرل ا طراع ا ترء اإللراللا الت شترر ةمالو ا لػالـ اا اتػراف االقاطػردل

14

ا ءرء ػػر ،جم ػػرؿ ( ،)2014ا م راض ػػرت ا ال ػػطل لو – اإللػ ػراللالو ا مااق ػػؼ اا ااقت ػػرت " ا مل ػػار ا ال ػػطل " ،لال ػػاو قػ ػرالات ال ػػاراالجلو :ا م راض ػػرت

ا الطل لو اإللراللالو خطو ئلرل االقاطردلو ،ا تدد ا ثر ث ةشر ،مرئز ا اخطلط ا الطل  ،ةزة ،ص.34
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ةءػػر ةػػف هػػذا ا مشػػراع ااػػااي ا ا ظلػػر اا اػػرالة ػػل ازلػػر
ػ إطػػرر مشػػراع ء ػػرل إقالم ػ جدلػػد ،اقػػد ا
ا خررجلػػو اإلل ػراللا شػػمتاف ءلػػرس ،ا رلءػػل لال ػ ءلاػػلف ،للػػث ااقاػػب شػػمتاف ءلػػرس االدة شػػرؽ أالػػط

جدلػػد ال ػػادا ا ر رهل ػػو االزده ػػرر اذ ػػؾ ػ ػ ئارء ػػل ا ػػذل ط ػػدر ء ػػر ازامف م ػػب م ػػؤامر مدرل ػػد ػ ػ خرل ػػؼ

15
ئرالرً ءت ااف "رؤلو اشػرؽ امالػط" ػ
 ،1993ءت ااف "ا شرؽ امالط ا جدلد"  ،ااضب لال ءلالف ا
ئماج ػػل اللرل ػػو اإللػ ػراللالو ا خرط ػػو
أااخ ػػر ا لػ ػ و ل ػػهر ،اءا ػػي ل ػػل مش ػػراع ءل ػػرس رل ػػملرً ،اطرل ػػل
ا

ءر تالقرت اإلقالملو

ا ملردثرت ا ماتددة امطراؼ ا ما رةو مف مؤامر مدرلد.16

اقد طرح رللس ا ازرال اإللراللا ء لرملف ا لرها أ ئر اًر الالـ االقاطردل ءم ظار مخااؼ ةمػر

طرلل ءلرس ،لامثػؿ ءػرالةاراؼ ءلهادلػو ا دا ػو م رءػؿ الػهلالت اقاطػردلو اجر ػب ا الػطل

داف إقرمػو

دا و الطل لو ،اء رل ا اضب ا رلـ ةاي مر ها ةالل ،ءر ااازل مب ا رةءو اإللػراللالو اااطػؿ إ ػي لػالـ

اقاط ػػردل اا ا ػػرح اقاط ػػردل م ػػب ءت ػػض ا ػػداؿ ا ترءل ػػو ،اال ل ػػؽ ا ر رهل ػػو ااالزده ػػرر اامم ػػف ش ػػتاب
أف ئال
أف ءلرس ا ا لرها ا
ةء ار ةف ا لالـ االقاطردل ءم ظارلف مخاا لف ،اإال ا
ا م ط و ،اةاي ا رةـ مف ا
ا م ظ ػػارلف لل ػػاهدؼ ػ ػ ظ ػػرهرا امش ػػمؿ ا ل ػػلطرة اإللػ ػراللالو ةا ػػي ا ػ ػاطف ا ترءػ ػ اا ػػالئـ ءم رالل ػػل

املرللو.17

إف ةمالػػو ا اػػرالة الػػالـ ءػػر م طؽ االقاطػػردل "ا تػ " ا ػػذل لجاػػب ا رخػػرل اا ا ملػػو ػػـ ا اطػػر
ا
ةاػػي ا طػػرؼ اإلل ػراللا ػػط ،ءػػؿ راجػػت ػػل ا االلػػرت ا مالػػدة اممرلئلػػو خػػالؿ االلا ػػرؿ ا رلػػم ػ
ا مؤامر ا ذل دةت ا االلرت ا مالدة إ لل ءتد ااقلب اا رؽ "إةالف ا مءردئ" ءلف إلراللؿ ام ظمػو ا الرلػر
ء ا ػرة قطػػلرة ،الػػت شػػترر اػػأملف ملػػرةدات مر لػػو ا ملػػو م ػػرطؽ ا لئػػـ ا ػػذاا ا الػػطل  ،ئمػػر أةلػػد
ا اػػرالة ػػل ػ ا مػػؤامر االقاطػػردل ا تػػر م

اا ملػػو ػ ا شػػرؽ امالػػط اشػػمرؿ إ رل لػػر ،ا ػػذل ة ػػد ػ

ا ػػدار ا ءلض ػػرل ػ ػ أااخػ ػر اشػ ػرلف اماؿ/أئا ػػاءر  ،1994الضػ ػرال أةاءل ػػو داؿ ا م ط ػػو امل ػػرت رج ػػرؿ
امةمرؿ مف داؿ ا م ط و اخررجهر ،ا شطت ا االلرت ا مالدة لاالراللؿ ،ءرإلضػر و إ ػي ا دا ػو ا مضػل و،
ا ظلمل ،ا جد ئرة ا لالـ ءهذا ا م طؽ االقاطردل ألضرً شػ ات للػ اًز مهمػرً مػف أةمػرؿ ءتػض جػرف

ةمؿ ا م راضرت ا ماتددة امطراؼ ،ءمر
رلملو،

ذ ػؾ ءتػض امطػراؼ ا ترءلػو ،ةاػي ملػاالرت رلػملو اةلػر
18

أف "ا لالـ" اإللراللا –ا ترء للجاب ا رخرل ااالزدهرر .
الالؽ م ا و ا

Shimon Peres, The New Middle East (Dorset: Element Books, 1993).

15

Yossi Bellin, A Vision of the Middle East (Tokyo, December 15, 1993).
17

لػتد ا ػدلف ،ردلػو ( ،)2013ا لػالـ االقاطػردل اإللػراللا خطػو ئلػرل االقاطػردلو :اقػرلب مضػردة ،ا جزلػرة ػت 7 ،لا لػا  ،2013ا ماقػب اال ئارا ػ :

.http://www.aljazeera.net
18
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ا مشئاو ه ػر للػت مػر إذا ئػرف ػ "ا لػالـ" م ػر ب اقاطػردلو أـ ال ،هػذا قضػلو اخضػب ااملػلص
طالف

ا تام اا ادقلؽ ا تلر ئؿ شرط اقاطردل لطءف ممئ رً ء تؿ "ا لالـ ".إامر ائمف ا مشئاو
ألرلػػلالف :أاالً ةػػف أل م هػػاـ ػ ػ "ا لػػالـ" لجػػرل ا لػػدلث هػػؿ هػػا "لػػالـ" ةػػردؿ امائػػر ي أـ الػػالو

مراج ػ "ا لػػالـ" االقاطػػردل
م راضػػو ا لػػدهر ةالقػػرت قػػاة اهلم ػػو  ،ثر ل ػرً ه ػػرؾ ملػػرع لثلثػػو مػػف قءػػؿ ا
ػلتـ ءمج ػػرد لاا ػػل ا رخ ػػرل ااالزده ػػرر ػ ػ
ال ػػالؽ "اه ػػـ" لامث ػػؿ ػ ػ اط ػػالر "ا ل ػػالـ" ر الػ ػرً ل ػػلرلرً ل ػ ا
ا م ط و ،اااالشي متل متظـ ا مشئالت اامزمرت ا ما رقمو ا ا لتلشهر ا تر ـ ا ترء .19

خرط ػػو اق ػػد خء ػػرت ا م ط ػػو ماذجػ ػرً ه ػػذا ا اض ػػب ءت ػػد ااقل ػػب االا رقل ػػرت ا مات ػػددة ء ػػلف ا جر ػػب

اإللراللا اا ترء (مطػر اامردف ام ظمػو ا الرلػر ا الػطل لو) ،اا اػ اتهاػدت ءماجءهػر إلػراللؿ ءإقرمػو
ا تدلػػد مػػف ا مش ػػررلب اإلقالملػػو ماتػػددة امطػراؼ دةػػػـ ا اتػػراف اإلقالمػ اال لػػؽ ا ل ػػالـ ااالل ػػا رار ػ

ا م ط و االالو ا طراع.

للػػث ئ ػػرف م ػػف ا مااق ػػب أف ا ػػاهة إلػ ػراللؿ ة ػػب ذ ػػؾ طرل ػػؽ ا ل ػػالـ اال ػػالو ا طػ ػراع ء ػػر طرؽ
ا لػػاملو ،ااتمػػؿ ةاػػي ارلػػلن ا اتػػراف االقاطػػردل ا مشػػارؾ ءػػلف إل ػراللؿ اا ػػداؿ ا ترءلػػو ا ماقتػػو ةاػػي

أف ل ل و اممر ـ للػدث مػر ئػرف مػأماالً ام اظػ اًر  ،ػد شػات إلػراللؿ لراءػرً ةدلػدة ةاػي
االا رقلرت ،اإال ا
أف إلراللؿ ـ ااخذ
ء رف ا الطلف (ا ض و ا رءلو اقطرع ةزة) ءرإلضر و إ ي لارلر اةلرهر ،اهذا لت
ا

ءتػػد قػ ار اًر الػػاراالجلرً ءشػػأف إ هػػرل ا لػػراب ػ ا م ط ػػو ،ااء ػ الػػاراالجلو ا لػػالـ الػػؿ ا طػراع ءػػر طرؽ
ا لاملو ،اهذا ها جاهر الامرار ا طراع ءداف لؿ إقالم لاي ا لاـ.

ػػد ئر ػ ػػت ه ػػرؾ ماا ػ ػػرت ةاػػي إقرم ػ ػػو مش ػ ػػررلب إقالمل ػػو ئءلػ ػرة امش ػػارئو مثػػؿ :طػ ػ داؽ ا ش ػػرؽ
امالػػط اا ملػػو ،االلػػا الؿ ا مشػػارؾ ثػػراات ا ءلػػر ا ملػػت ،امجرءهػػو ا اطػػلر ،اق ػػرة ا ءل ػرلف ،االالػػو
ا ملرا ،ارءط ا م ط و ءشءئرت ا الرر ا ئهرءرل ا مشارؾ ،اا اتراف

مجرؿ ا للرلو اا ػؿ ااالاطػرالت

أف األ ػرً مػػف هػػذا ا مشػ ػػررلب ػػـ لجػػد طرل ػػل اا لػػذ ءلػػءب ةػػدـ اء ػ اا اهػػرج
ااػػد ؽ رؤاس امم ػااؿ ،اإال ا
إلراللؿ اللاراالجلو ا لالـ.20
اةاػػي ا طػػتلد ا الػ ػػطل

ئػػرف مػػف ا مااقػػب ألض ػرً أف اشػ ػػهد الػػطلف ا ل ػ اًر ل ل ل ػرً ػ ػ ا ءلل ػػػو

اا م ػ ػػرخ االقاط ػ ػ ػػردل ،اأف لام ػ ػػس ا م ػ ػػااطف ا ت ػ ػػردل آث ػ ػػرر ا ا ػ ػػرلة ا ااج ػ ػػل ل ػ ػػا ا ل ػ ػػالـ ،اأف ل ػ ػػام ائف
ا الطل لاف مف ء ػرل قرةػدة اقاطػردلو قالػو ا ػؽ ا خطػط ا اػ اػـ إ ػرؽ ماللػلف ا ػداالرات ةالهػر ،اإال أاػل

ػإف ا اػػرلة ا اػ ال ػػت ةمالػرً ئر ػػت
اءتػػد لػػا ثالثػػو اةشػرلف ةرمػرً مػػف ااقلػػب اا ػػرؽ أالػػاا امالل ػػل ،ػ ا
ا تمالو ا لاملو ا ػـ ا إ
ػض إ ػي الػالو ا طػراع ،ػلس ذ ػؾ للػب ،ػد شػات ئػؿ
ئاهر لاءلو اضررة

19
20
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قرش ،ملمد خضر ( ،)2014مرجب لءؽ ذئرا ،ص.96
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دائرة العمل والتخطيط الفمسطيني

ا خطط اا مءردرات اا مشررلب ا ا ئر ت م ارلو الالو ا طػراع ،اا تػدمت ا ث ػو ،اازدادت لػدة ا اػاارات

اا تدال ءػلف ا جػر ءلف ،اءػدأت ااالشػي رطػو إقرمػو ا ػدا الف ا ػرً ػ اررات ا شػرةلو ا دا لػو .ءػؿ اائرل ػػت
ةاػػي امرض اءترت ا ارلة مخلءو آلمرؿ اماتررضو مب جاهر ةمالو ا لػػالـ ،ئرف مف أءرزهر:21
 .1ةرقاو ا ما االقاطردل ا الطل .
 .2الامرار زلردة ا تجز

ا ملزاف ا اجررل ا الطل

مب إلراللؿ اا تر ـ.

 .3اتملؽ ا اءتلو ااالةامرد ةاي االقاطرد اإللراللا .

 .4زلردة ائا و ا متلشػػو ةاي ا مااط لف ا الػػطل للف ءشػػئؿ ةلر ملامؿ ءلػػءب ال ػػاخداـ ا تماػو

اإلل ػراللالو شػػدلدة ا ا اػػب إزال ا تمػػالت امخر ،ا ملاخدمو

الطلف.

 .5ضتؼ ا درة ةاي ا اترمؿ مب امل ػااؽ ا خررجلو ءلػءب ا ات لػدات اإلدارلػو اا ااجل ػػالو ا اػ

اضتهر إل ػراللؿ أمرـ ا اجررة ا خررجلو ا الطل لو ،ممر أثر لاءرً ةاي ا درة ا ا ر للو الاب ا الطل لو.

 .6ال ل ػػؽ خل ػػرلر مر ل ػػو اخزل ػػو ا ال ػػطل لو ،ق ػ اػدرت ء ل ػػا  200مال ػػاف داالر لػ ػ الرً ،ءل ػػءب
اهرلػػب ا لػػاب اا ءضػػرلب ا ػ ػػذل لػػاـ مػػف ا مل ػػااط رت ،اةػػػدـ د ػػػب االلػ ػرادات ا ض ػرلءلو ةاػػي ا لػ ػػاب ا اػ
للػػااردهر اإلل ػراللالاف مف ا خررج داف اإلشررة

ءلػرف االل ػػالراد أف م طػدهر ا هػرل ل ػػلئاف م ػرطؽ

ا لاطو ا اط لو.

 .7االلب االلالطرف امطردرة امراض ام ب ا الطل للف مف االلاثمرر

ا م رطؽ ج.

 .8ا لج ػػز ا م ػ ػاظـ اا مل ػػامر ا ػػذل ا ػػاـ ء ػػل إلػ ػراللؿ ءل ػػؽ اممػ ػااؿ ا ال ػػطل لو ا ماأال ػ ػػو م ػػف

اإلل ػرادات ا جمرئلػػو ةاػػي ا لػ ػػاب اا ءضػػرلب ا ملػ ػػااردة مػػف قءػػؿ ا اجػػرر اا شػ ػػرئرت ا ترماػػو ػ م ػػرطؽ
ا لاطو ،أد ،إ ي لداث أزمرت مر لو اأثر ءشئؿ مءرشر ةاي اضب ا خطط امالؿ ا مشررلب.

ثانياً :خطة كريي االقتصادوة
ةماػ ػػت ا ػ ػػو اإلةالملػ ػػو اإلل ػ ػراللالو ااممرلئلػ ػػو ئمػ ػػر ذئر ػ ػػر لػ ػػرء رً ةاػ ػػي اػ ػػرالة ئ ػ ػرة ا لػ ػػالـ

االقاطػردل ،اقػد جػرلت خطػو ئلػرل االقاطػردلو ػ لػلرؽ ا اػرالة هػذا ا ئػرة ،اا اشػجلب ال خػراط ػ

ا م راضػػرت مػػب إل ػراللؿ ،اقػػد لئػػاف ذ ػػؾ امرهل ػرً مػػب رؤلػػو شػػمتاف ءلػػرس ا رلءػػل لال ػ ءلاػػلف اأ ئػػرر
ا لرها لاؿ ا لالـ االقاطردل.22

االقاطردلو
أةاف جاف ئلرل ةف خطال
ا

تر لرت ا م اد ،االقاطردل ا تر م

اشرؽ امالػط

اشمرؿ أ رل لر ا ذل ة د ةاي شػااطي ا ءلػر ا ملػت ػ امردف ػ شػهر مػرلا  ،2013اا ػدرجت خطاػل
21

س ا مرجب ا لرءؽ ،ص.97

 22ا تجاو ،مرزف ( ،)2013خطو ئلرل االقاطردلو :امهداؼ ،ا مضرملف اامءترد ،مجاو مرئز ا اخطلط ا الطل  ،ا تدد  ،39مرئز ا اخطلط ا الطل  ،ةزة ،ص.163
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ا ػرً اط ػرللرال ،ػ إطػػرر ء ػػرل ا ث ػػو مػػف أجػػؿ اهللػػو أج ػاال مااالػػو ءػػدل ا م راضػػرت االػػامرارهر ،اقػػد
ج ػػرلت ألضػ ػرً ءت ػػد ج ػػرح ئل ػػرل ػ ػ ء ػػدل ا م راض ػػرت م ػػب ة ػػدـ اق ػػؼ االل ػػالطرف امرهلػ ػرً م ػػب ا ش ػػراط

اإللراللالو ارؤلاهر ا ار ضو إلقرمو دا و الطل لو ةاي لداد  ،1967اةرطماهر ا دس ،اا للطرة ةاػي

م ط و امةاار ،ا زاةو االةاراؼ ءر دا و ا لهادلو.23
.1أهداف خطة كيري االقتصادية

هػػر هػػا ال لػػز متػػدالت ا مػػا االقاطػػردل

أف ا هػػدؼ املرل ػ
اءل ػػت خطػػو ئلػػرل االقاطػػردلو ا
اشما هر ئؿ امراض ا الطل لو ،مػف خػالؿ ضػن أرءػب مالػررات داالر خػالؿ ثػالث لػ اات ،ئمػر هػد ت

ا خطػػو إ ػػي اخ ػػلض متػػدالت ا ءطر ػػو ءشػػئؿ ئءلػػر ،لاا ػػي زلػػردة ملػػاا ،دخػػؿ امل ػرة ا الػػطل لو ءشػػئؿ
ماماس ،لاا ي ال لؽ زلردة ئءلرة ػ ا اػد رت االلػاثمررلو ا داخالػو اا خررجلػو ،ااخ ػلض اةامػرد ا لػاطو
مااز اهر ةاي ا ملرةدات ا خررجلو.

ا الطل لو

امػػف ءػػلف أهػػداؼ ا خطػػو إلػػداث الػػاؿ ءراجػػرا امئػػلف ا طػػرع ا خػػرص مػػف قلػػردة ةمالػػو ا مػػا
اا اط ػػار االقاط ػػردل ػ ػ ام ارضػ ػ ا ال ػػطل لو ،م ػػف خ ػػالؿ ا ارئل ػػز ةا ػػي اط ػػالر ا طػ ػ رةرت ا رللل ػػلو
ا طػػرع ا خػػرص ،ااةاءػػرت ا خطػػو أف اطػػالر قطػػرع ةػزة اا م ط ػػو "ج" هػػا أهػػـ أجػزال هػػذا ا خطػػو اذ ػػؾ

مػػف خػػالؿ اطػػالر ا ء لػػو ا الالػػو ػ مجػػرؿ ا ملػػرا اا طرقػػو ػ ا م ط اػػلف ،اال ػائمرؿ مشػػررلب ا طػػرؼ
ا طل

الط اشمرؿ قطرع ةزة ،لااقرمو مشػررلب الالػو ملػرا ا ءلػر ،لاا شػرل ملطػو اا لػد ئهرءػرل ػ

ا ض و ا رءلو.

ئمر هد ت ا خطو ألضرً إ ي ا االب

مجرؿ ا ء رل ا لػئ  ،اا االػب ػ ا طػرع ا ز ارةػ ا ػ

قطرع ا ط رةرت ا خ ل و ،مف خالؿ اخ لؼ اإلجرالات اإللراللالو ،اااللاثمرر ا خرص اا ملرةدات مػف
ا داؿ ا مر لو ءمر لهر ا ملرةدة ا ا لو ،اءمر لشمؿ ةزة اا م ط و "ج"

ا ض و ا رءلو .24

.2العوامل التي تسببت في إفشال خطة كيري:

ػػـ ااػػؽ خطػػو ئلػػرل أل جػػرح ،ءػػؿ ءػػرلت ء شػػؿ ذرلػػب ،م رقضػػاهر ،ااقػػرلب ا رلمػػو ،امتطلػػرت

ام طػػؽ املػػداث ا جررلػػو ،اخرطػػو ا ماتاػػؽ م هػػر ،ءمجرلػػرت ا م راضػػرت ا الػػطل لو  -اإلل ػراللالو ،امػػر
آ ت إ لل  ،25اذ ؾ تدة ألءرب ،اه :

الستتبب األول :ا رقضػػت ا ممررلػػرت اإلل ػراللالو اا اقػػرلب ا رلمػػو ةاػػي ام ارض ػ ا الػػطل لو مػػب

خطػػو ئلػػرل االقاطػػردلو ،ػػد ألئمػػت إل ػراللؿ لػػلطراهر ةاػػي ا م ػػرطؽ ا ملػػمرة "ج" مػػف ملػػرلو ا ض ػ و
23

ا تجاو ،مرزف ( ،) 2014م رقشو مهداؼ خطو ئلرل االقاطردلو ،لالاو قرالات الاراالجلو :ا م راضرت ا الطل لو اإللراللالو خطو ئلرل االقاطػردلو،

ا تدد ا ثر ث ةشر ،مرئز ا اخطلط ا الطل  ،ةزة ،ص.7
24
25

ا تجاو ،مرزف ( ،)2013مرجب لءؽ ذئرا ،ص.165

شءلب ،لملف ( ،)2017ا لالـ االقاطردل :قدلـ جدلد ،طلل و املرـ 20 ،ءرالر  ،2017ا ماقب اإل ئارا .http://www.al-ayyam.ps :
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ا رءلػػو ،اةمػػدت إ ػػي هػػب ماارهػػر ا طءلتلػػو مثػػؿ ا ػػرز اا ػ ط اا ملػػرجر ام اجػػرت ا ءلػػر ا ملػػت اا ثػػراة

قاض رص االلػاثمرر ػ هػذا ا م ػرطؽ ،اا اػ اتاءػر ا مرائػز املرلػ ا اػ ا ػاـ
ا مرللو اةلرهر ،ا
ممر ا
ةالل هذا ا خطو.26
ػ

ضف ا خطو ا لػو ا اػ لمئػف ءاالػطاهر ا اطػاؿ إ ػي االلػا الؿ ا مػر
السبب الثاني :ـ اا ا
ظؿ مااطاو للطرة إلراللؿ ةاي ا مترءر اا لداد اا اجررة ا خررجلو ،الرلو ا لرئو اا ا ؿ ،اشؿ ا للػرة
ػ ا ض ػ و ا رءلػػو ءجػػدار ا طػػؿ ا ت طػػرل اا طػػرؽ اال ا ر لػػو ،اةػػزؿ مدل ػػو ا ػػدس الرمػػرف ا لػػاطو

ا الطل لو مف ةرلدااهر ا للرللو ،اضرب لرئاهر ا اجررلو.27

الستتبب الثالتتث :ا ارضػػت ا خطػػو ماا ػػو إل ػراللؿ ةالهػػر االػػاتدادهر اػػا لر ا الػػهلالت ا مطااءػػو

ا ل ػػذهر ،اق ػػد أاض ػػف ط ػػا

ءال ػػر ػ ػ م ػػرؿ ػػل ل ػػاؿ ا ماض ػػاع " أف اطءل ػػؽ خط ػػو ئل ػػرل االقاط ػػردلو

للاطاب ا ازامرً جالالً ااضلرً ال ةءرر ةالل مف قءػؿ لئامػو إلػراللؿ ،الػ و امضػما رً ،لػلتامد جرلهػر
ءشئؿ ملااـ ةاي اطءلؽ إجرالات إلراللالو الهلالو ةاي طرؽ ئءلر جداً ،ال ازلؿ ػط ا تاالػؽ ا مردلػو

أمػػرـ اطءل هػػر ،ءػػؿ ائلػػر ا ل ػااجز ا لػػلو أمػػرـ ا مشػػئئلف ءإمئر لػػو جرلهػػر أا جػػرح ا تمالػػو ا للرلػػلو

ئئؿ" .28

السبب الرابت ::أف إلػراللؿ لػائاف ا ملػا لد امئءػر ػ ا لػذ ا مشػررلب ا اػ اضػم اهر ا خطػو ،إذ

أف متظـ مدخالت اإل ارج اا لػاب اا مػااد ا الػلطو ا اػ لػادخؿ ػ ا لػذ هػذا ا مشػررلب لػلاـ الػالرادهر
مف إلراللؿ ،اللئاف امثر االلاثمررل مثؿ هذا ا مشررلب ضتل رً ةاػي االقاطػرد ا الػطل
أثرا ا ئءلر ةاي االقاطرد اإللراللا  ،اءر ار
القاطرد ا الطل

م رر ػوً مػب

ـ ارئز ا خطو ءشئؿ ااضف ةاػي دةػـ ا رةػدة اإل ارجلػو

ا ا ادةـ الا ال ل لاا هرل اءتلال القاطرد اإللراللا

29

.

م ػػف ا ممئ ػػف أف ائ ػػاف خط ػػو ئل ػػرل االقاط ػػردلو ق ػػد اض ػػم ت إلجرءل ػػرت لمئ ػػف أف للػ ػا لد م ه ػػر
اـ ا رل هػر مػف ملاااهػر ئػاف هػذا ا خطػو رئػزت ةاػي ا ءتػد
االقاطرد ا الطل  ،إال أف هذا االلجرءلرت ا
االقاطػػردل ػػط ،اأهماػػت ا ءتػػد ا للرلػ ا ػػذل لمثػػؿ ا مءػػدأ املػػرس ة ػػد ا الػػطل للف ا ػػذل مػػف خال ػػل
لأمااف

ا ااطؿ إ ي اا رؽ لاراب ةالػل إقرمػو دا ػو الػطل لو ملػا او ةاػي لػداد  ،1967اةرطػماهر
30

ا دس لاا از و ا ملااط رت اةادة ا الجللف .

26

اشالل ،ملمد ( ،)2017االقاطرد ا الطل  :لطرر ةاامؿ اال ارج ،مرجب لءؽ ذئرا ،ص.206

27

اشالل ،ملمد ( ،)2017االقاطرد ا الطل  :لطرر ةاامؿ اال ارج ،مرجب لءؽ ذئرا ،ص.206

29

اشالل ،ملمد ( ،)2017االقاطرد ا الطل  :لطرر ةاامؿ اال ارج ،مرجب لءؽ ذئرا ،ص.207

28

30

ا تجاو ،مرزف ( ،)2014مرجب لءؽ ذئرا ،ص.12

ا تجاو ،مرزف ( ،)2013مرجب لءؽ ذئرا ،ص.166
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أف ا ارئلػػز ةاػػي ا ءتػػد االقاطػػردل ػ ا خطػػو ػػـ لئػػف ئر لػرً ال لػػؽ ا ا ملػػو
اةالػػل لمئػػف ا ػػاؿ ا
االقاطردلو ا ملادامو ،خرطو اأاهر ـ ا ارض لرلو ا لرئو لاا از و ئر و ا لاد اا تراقلػؿ ا اػ ا ػؼ ةرل ػرً
أمػػرـ اطػػار االقاطػػرد ا الػػطل  ،ئػػذ ؾ ػػـ الػػمف ءر اءػػردؿ ا اجػػررل ا لػػر مػػب ا تػػر ـ ا خػػررج  ،لاا هػػرل
الائرر إلراللؿ ااءردؿ ا اجررل ا لر
ظرلػػو اممػػف اإلل ػراللا

مب امراض ا الطل لو ،ممر لال أف هذا ا خطو ا ػدرج ضػمف

ػ إدارة ا ط ػراع ا ػػلس ا لػػؿ ،ءمػػر لتط ػ إلل ػراللؿ ا مزلػػد مػػف ا اقػػت ػػرض

اقرلب جدلدة ةاي امرض ،مف خػالؿ مطػردرة مزلػد مػف ام ارضػ ا الػطل لو ااالػلب ا ءػؤر االلػالطر لو
ا دس اا ض و ا رءلو االا الؿ مر لهر مف ماارد اقاطردلو.

ثالثال :صفقة القرن لتسوية وانهاء الصراع

ل طػػد "ءط و ا رف" :ا ااطػػؿ إ ػػي الػػالو اطػراع ا ترء ػ مػػب االلػاالؿ اإلل ػراللا

الػػطلف

ءرةاء ػػرر الػػاالؿ ال ػػطلف (قضل ػػو ا ػ ػػرف )،اأف ا ط ػ ػػو إذا مػ ػػر امػ ػػت الػ ػػالؽ أف اتػػد (ط ػ ػػو ا ػ ػػرف)،

اق ػ ػػد م ػ ػ اػر أئث ػػر مػػػف ق ػ ػػرف ( 100ةػ ػػرـ) ،ةاػ ػػي االا رقلػ ػػو ا ل ػ ػرلو ا ا ػ ػ اقتاهػ ػػر ا ااػ ػػرف االلػ ػػاتمررلارف
ا رلللػػلارف ام ط ػػو ا ترءلػػو لل هػ ػػر ءرلطر لػ ػػر ا ر لػ ػػر ،اا ا ػ ػ اػػـ ءماجءهػػػر ا رلػ ػػـ ارئػػػو ا دا ػػػو ا تثمر لػ ػػو
ءتػػد هزلماهػر

ا لػرب ا تر ملػو اما ػي ،اةر ػت الل ػرً ءرلػـ اا رقلػو (لػرلئس-ءلئا)

ا تػػرـ ،1916

اا ا ػ ئرف الاالؿ الػػطلف هد ه ػػر ا مرئ ػػزل ءت ػػد إ ه ػػرل ا خال ػو ا تثمر ل ػػو اا ل ػػلـ ا م ط ػػو ا ترءلػػو إ ػػي
ئ اا ػػرت للرل ػػلو ،ائػػذ ؾ مػػرار مل ػػو ة ػػرـ ءر ضء ػػط ةا ػػي اةػ ػػد ءا ػ ػػار ،اا ا ػ ػ اتػ ػػد أاؿ خطػ ػػاة لاخذهػ ػػر
ا ػ ػػرب إلقرمػ ػػو اطػػف قػػام

ءإقرمػو دا ػو الهػاد

الهػ ػػاد ةا ػػي أرض ال ػػطلف ،اق ػػد قطت ػػت له ػػر ا لئام ػػو ا ءرلطر ل ػػو اته ػػداً
31

الػػطلف .

-1اإلجراءات والق اررات األمريكية التي سبقت اإلعالن عن صفقة القرن:

ااجهرت ةلػر
مب قداـ ارامب إ ي ا
لئلو ا جدلدة ةف ا
لدة ا لئـ ةرـ  ،2017ئش ت اإلدارة اممر ا

ااجهػػرت
مأ ا ػو ءشػأف مااق هػر مػػف ا ض اػلو ا الػطل الو اا ػػدس اا االجلػلف ،امرهػت إ ػي لػ اػد ا ااطػرءؽ مػب ا ا
اللالو ارؤلاهػػر لػػؿ ا ط ػراع ا ػ اػدالر م ػػذ ة ػػاد ،ائ الجػػو ػػر ض ا لػػردة ا الػػطل الو ال طػػلرع هػػذا
اإلل ػر ا

لئل ػػو قػ ػ اررات خطلػ ػرة اةاء ػػر ا ػػءتض أ ه ػػر اه ػػدؼ إ ػػي اطػ ػ لو ا ض ػػلو
ااجه ػػرت ،ااخ ػػذت اإلدارة اممر ا
ا ا
ا الػطل لو ،مػػف خػػالؿ ػرض اقػػرلب جدلػػدة ةاػي امرض مطػػالو االلػػاالؿ اإللػراللا  ،ااةاءػػر ا ػػءتض

ا خر أف هذا ا اررات جزًلا ال لاج أز مف "ط و ا رف" ،أا م دمرت هر ،ا لمر لا أءرز ااؾ ا اررات:

31

ا ط ررل ،مطهر ( ،)2017الطلف ..ط و ا رف ا الدلرت اا رص ،مرئز ا ئر االلاراالج
ص.3

ادرالرت ،ءلرات،

101

دائرة العمل والتخطيط الفمسطيني

أ-االعتراف بالقدس عاصمة إلسرائيل ونقل السفارة األمريكية من تل أبيب إليها:

قػ اػرر ا ػرللس اممرلئػ ا ارمػب ءاػػررلن  6ئػػر اف أاؿ  2017االةا ػراؼ ءر ػػدس ةرطػػمو إلل ػراللؿ
ا ؿ ل ررة ا االلرت ا مالدة اممرلئلو إ ي ا ػدس ،للػث اقاػب اشػرلب لػ ررة ا ػدس ،ا ػذل أقػرا ا ئػا رس
اـ ا لػذ هػذا ا ػرار تالػرً ءاػررلن  14الػرر  2018ءلضػار ا ػد أمرلئػ ر لػب
اممرلئ ةرـ  .1995اقد ا
ا ملاا،

م دمال ملاشرر ا رللس اممرلئػ "جلػرار ئاشػ لر" اازلػر ا خ از ػو املػؤا لف مػف ا خررجلػو

اممرلئلو اقػرؿ ا ارمػب ػ خطػرب ػل أمػرـ اجمػب م طػررا ػ االلػو لرجل لػر ػ  21آب  :2018ػد
للء ر ا دس مف طرا و ا م راضرت.32

ب -وقف التمويل المخصص لوكالة غوث وتشغيل الالجئين الفمسطينيين (أونروا):
 1ألااؿ  2018أةا ت ا ازرة ا خررجلو اممرلئلو

ءلرف هر ةف اقؼ دةمهر ا مػر

جملػب

أف ا االل ػػرت ا ماال ػػدة ةل ػػر
مؤلل ػػرت ائر ػػو ة ػػاث ااشػ ػ لؿ ا الجل ػػلف ا ال ػػطل للف" ،اما ػػراا" ،ءذرلت ػػو ا
لطو ةلر ما رلءو مف ةبل ائا و امالؿ اما راا ،اأ اف ا ممررلرت ا مر الو ألا راا ةلر
ا
المؿ ا
ملاتدة ا
قرءاو اللادامو.33

أف ا االلػػرت ا مالػػدة اممرلئلػػو ،ةاػػي مػػد ،ة ػػاد ،ئر ػػت اتاءػػر ا ملػػرهـ اماؿ ػ مااز ػػو
لػػذئر ا
اما ػػراا ،ء لػػءو اطػػؿ لػػا  %30للػػث ءا ػػت ملػػرهماهر ػ ا تػػرـ  2017لػاا  350مالػػاف داالر،

اراجتت

ا تػرـ  2018إ ػي  65مالػاف داالر ػط .اقػد الػءب هػذا ا ػرار ءم رقمػو امزمػو ا مر لػو ا اػ

ئر ت اتر

م هر ائر و "أا ػراا" أط ًػال اهػا مػر د تهػر إ ػي ااخػرذ قػ اررات ةػدة أدت إ ػي ا اػلص خػدمراهر

ػ مخلمػػرت ا الجلػػلف ا الػػطل للف ،اا ا ػ اشػػامؿ خػػدمرت قطرةػػرت ا اتاػػلـ اا رةرلػػو ا طػػللو ااإلةرثػػو
اا خدمرت االجامرةلو اا ء لو ا الالو االللف ا مخلمرت اا لمرلو ااإلقراض ا ط لر.
ت -وقف الدعم المالي المباشر لمفمسطينيين:

خررجلػو اامم الػو اااػ
رللػو ضػمف ءػرامة ا اللرلػو ا
ا
للث شػمؿ قػرار ا اقػؼ جملػب ا ملػرةدات ا ثا ا
جلػو ،ائػذ ؾ جملػب ا ملػرةدات اإل لػر الو
لئلػو
ا هر ةدد مف ا هللرت ا
اخرطػوً ا ازرة ا خرر ا
لئاملػو اممر ا
ا
ا
لئلو ااا ملو ا ادا الو (.34 )USAID
رللو ااا ا ادمهر ا ائر و اممر ا
مالو ا ثا ا
اا اا ا

32

ا مرئػ ػ ػػز ا ترءػ ػ ػ ػ

ألءل ػ ػ ػػرث اد ارلػ ػ ػػو ا للرل ػ ػ ػػرت ( ،) 2017قػ ػ ػ ػرار ا ارم ػ ػ ػػب إةػ ػ ػػالف ا ػ ػ ػػدس ةرط ػ ػ ػػمو إلل ػ ػ ػراللؿ :ا ػ ػ ػػداا ب اا مت ػ ػ ػػر

https://www.arab48.com
33

اا ػ ػ ػػرؽ،

م ػػرس ( ،)2019قط ػػب ا مل ػػرةدات اممرلئل ػػو ا م دم ػػو ا ال ػػطل للف :امءت ػػرد االقاط ػػردلو ااالجامرةل ػػو ال ػػءؿ مااجهاه ػػر ،ارق ػػو خا ل ػػو –جال ػػو طرا ػػو

ملادلرة( ،)2متهد أءلرث ا للرلرت االقاطردلو ا الطل (مرس) ،راـ اهلل ،الطلف.

USAID Database, 2019, (accessed at https://explorer.usaid.gov/aid -dashboard.html).

099

34

أف ا ءلر ػرت ا م شػارة ةاػي ا ماقػب اال ئارا ػ
لجدر اإلشررة ه ر ا
ءأف ا دةـ اممرلئ ا ماجل ا الطل للف ءدأ لاراجب
( )USAIDاشلر ا

دائرة األمن القومي

ملػو ا ادا الػو
لئلػو ااا ا
اائر ػو اممر ا
مخااػؼ ق اااػل م ػذ مطاػب ا تػرـ

 2017اشرةت اإلدارة اممرلئلو ءإةردة ااجلل مالللف ا داالرات ئر ػت مخططػو ملػرةدات اقاطػردلو
اض و ا رءلو اةزة ،إ ي مشررلب

أمرئف أخر ،لاؿ ا تر ـ ،لاي ااقؼ هذا ا دةـ ءشئؿ ئرمؿ خالؿ

ا ترـ .2018
ث-إغال مكتب منظمة التحرير الفمستطينية واغتال الحستابات المصترفية لممنظمتة بواشتنطن
وطرد السفير:

 10ألااؿ لءامءر  2018ق ار اًر ءإةالؽ مئاػب ا ءتثػو ا ترمػو م ظمػو

اااخذت اإلدارة اممرلئلو
ا الرلر ا الػطل لو ،للػث أةا ػت ا رط ػو ءرلػـ ا خررجلػو اممرلئلػو "هلػذر ارلػت" :أف ا االلػرت ا مالػدة

قػػررت ،اءتػػد مراجتػػو ماأ لػػو ،إةػػالؽ أءػااب ا ءتثػػو ا ترمػػو م ظمػػو ا الرلػػر ا الػػطل لو ،اأضػػر ت" :هػػذا
ألضػر مػب مخػراؼ اإلدارة اا ئػا رس مػف ا ملػراالت ا الػطل لو ا راملػو إ ػي إجػرال ال لػؽ
ا رار لاطػرءؽ ً
إلراللؿ مف قءؿ ا ملئمو ا ج رللو ا دا لو".35
اةالل لمئف ا ػاؿ أف ااػؾ ا ػ اررات ا اػ لػتت اإلدارة اممرلئلػو مػف خال هػر إ ػي اطػ لو ا ضػلو
ا الطل لو ،ا رض اقرلب جدلدة طر ف االلاالؿ ،امهلداً إلةالف ةف "ط و ا رف" ،هد ت إ ي ال لؽ

أف هذا ا لؿ ـ لتد ها
مجماةو مف امهداؼ ا للرللو ،ئرف أا هر ا اخا امملرئ ةف لؿ ا دا الف ،ا ا
املػػرس االػػالو ا ملػػا ءالو ،امػػف ثػ اػـ إخ ػراج قضػػلو ا ػػدس مػػف ا م راضػػرت ،اا ضػػرل ةاػػي لػػؽ ةػػادة
أف ا ملػػااط رت ػػـ اتػػد اشػػئؿ ة ءػػو ػ اجػػل ا لػػالـ ،اأخل ػ اًر ػػاف ا ءػػرب أمػػرـ
ا الجلػػلف ا الػػطل للف ،ا ا
االةا ػراؼ امملرئ ػ ءاطءلػػؽ ا لػػلردة اإلل ػراللالو ةاػػي ا ئاػػؿ االلػػالطر لو ا ئءػػر ،اةاػػي ا م ط ػػو ج مػػف
ا ض و ا رءلو ،ءمر لت

اأءلد االلاالؿ اإللراللا اد ف أل ةمالو الالو لاملو ملا ءالو.

-2اإلعالن عن الش االقتصادي من "صفقة القرن":
أطا ت اإلدارة امملرئلو خطااهر الالـ

ا شرؽ امالط ءتد ا اظرر ترملف ا طؼ،

ارشػو

ةمػػؿ ا ت ػػدت ػ ا ءل ػرلف لػػام  26-25لزل ػراف لا لػػا  ،2019تػػرض ا جاا ػػب االقاطػػردلو اخطػػو،
ءمشررئو  39دا و م هػر ا دا ػو ا مضػل و ا ءلػرلف ،اا لػتادلو امطػر اامردف ،ػ لػلف قرطتػت ا لػاطو
ا الطل لو ااؾ ا ارشو.

35

ائر ػػو ام ء ػػرل اا متاام ػػرت ا الػػطل لو ا ػػر ( ،) 2019ا ػ اررات ا اػ ػ ااخػػذاهر إدارة رل ػػلس ا االلػػرت ا مال ػػدة اممرلئلػػو دا ر ػػد ا ارمػػب اطػ ػ لو ا ض ػػلو

ا الطل لوhttp://info.wafa.ps/ar_page.aspx?id=g71iU4a27591319470ag71iU4 ،
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 المالمح الرئيسية لمخطة:

ا اـ ا خطو ةاي مجماةو مف ا ملددات ه :36

الطل

 مش ػػراع "م ػػف ا ل ػػالـ إ ػػي االزده ػػرر" ه ػػا رؤل ػػو امئ ػػلف ا ش ػػتب ا ال ػػطل

م ػػف ء ػػرل مجام ػػب

مزدهر ام تـ ءر للالو ،الاأ ؼ مف ثالث مءػردرات اػدةـ ا رئػرلز ا ماملػزة امجامػب ا الػطل :

االقاطرد ،ا شتب ،ا لئامو .مشػراع "مػف ا لػالـ إ ػي االزدهػرر" قػردر ةاػي إلػداث الػاؿ جػاهرل ا ػاف
طؿ جدلد

ا اررلن ا الطل

لالـ ءر لرلو اا ئرامو.

 لءا ػ ةػػدد ا مشػػررلب ا ئالػػو اء ػرامة ا ا ػ اضػػم اهر ا خطػػو  213مشػػراةرً ،م هػػر  32مشػػراةرً

داؿ ا جاار ا ثالث اا ءرق ( )181مشراةرً

الطلف.

 اضمف ا خطو اممرلئلو أ هر لاطءؽ ةاي مدار ةشر ل اات ،اأ هر الػاهدؼ جمػب 50.670

مالػػرر داالر ،الػػاازع ةاػػي ا لػػا ا ا ػ  :ا ض ػ و ا رءلػػو اقطػػرع ة ػزة  27.813مالػػر اًر مطػػر 9.167

مالررات امردف  7.365مالررات ء رف  6.325مالررات.

 امالػػؿ ا خطػػو لػػلئاف  13.380مالػػر اًر م ل ػرً ا 25.685مالػػر اًر قراض ػرً مػػب االػػد ا11.6

مالر اًر مف ا طرع ا خرص.

 ا اؿ ا خطو إ هر لاضرةؼ اإل ارج ا ملا اإلجمر

ا الػطل  ،ااػا ر مالػاف رطػو ةمػؿ،

اا اؿ ا ءطر و إ ي أقؿ مف  ،%10الاخ ض متدؿ ا ر ء لءو .%50
 قراءة في الخطة االقتصادية األمريكية "من السالم إلى االزدهار":

 ػ ػػـ ا ػ ػػرقش ا خطػ ػػو ل ػ ػػاؽ ا الػ ػػطل للف ءراللػ ػػا الؿ ازااؿ االل ػ ػػاالؿ اةػ ػػادة ا الجلػ ػػلف ،ءػ ػػؿ

ػأف
ةرضػػت " رط ػرً اأ شػػطو ث ر لػػو جدلػػدة" مػػف أجػػؿ إةػػردة اللػػلف اةلػػو ا للػػرة اشػػتب ا الػػطل  ،ائػ ا
مشئااهـ ءلءب ث ر اهـ.
 اجرهاػت ا خطػو أل إشػػررة مءرشػرة الػاطو ا الػػطل لو ،ا ػـ ا إ
ػأت ةاػػي ذئػر أا ااطػلؼ ائلػػرف
ا
أف ه ػػرؾ ةش ػرات ا مشػػررلب ا مدرجػػو ػ ا خطػػو ذات
ا ػػاط ا الػػطل ا شػرلؾ ػ ا خطػػو ،اءرةاءػػرر ا
ةالق ػػو مءرشػ ػرة ءر ل ػػاطو الئاماه ػػر امؤلل ػػراهر ،ئل ػػؼ لمئ ػػف ا ل ػػذ ه ػػذا ا مش ػػررلب ءتل ػػداً ة ػػف ا ل ػػاطو

ممر لتئس ةدـ جدلو هذا ا خطو ااءاترد أهدا هر ا ل ل لو ةف ااؾ ا متا و ،التزز مػف هػذا
ا الطل لو  ،ا
ا شؾ ا لجـ ا ئءلر لػءلرً مػف ا امالػؿ ( 27.8مالػرر داالر) القاطػرد ا الػطل  ،الػاا  22.8مالػرر

داالر ئؿ مف االردف امطر ا ء رف ،اا ذل مف ا طتب لشدا ااا لرا ػ ظػؿ ا ظػراؼ ا لػرلدة إقالملػرً

اةر ملرً ،داؿ ا تر ـ ا دـ ملرةدااهر مف أجؿ ا لالـ ،اها ا رلب ا رللل

36

ا تجاو ،مرزف ( ،)2019مرجب لءؽ ذئرا.
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 طات ا خطو ءلف ا ا ملو االقاطردلو ااإلطرر ا للرل  ،ااجرهات ئؿ مػر ػل ةالقػو ءر للرلػو

ممػػر زاد مػػف شػػئاؾ ا الػػطل للف ػ
اااللػػا رار ا للرلػ  ،ائػ ا
ػأف ا ا ملػػو االقاطػػردلو لػػاال ؽ ػ ػراغ ،ا
لال االر اإلدارة اممرلئلو للرؿ ملا ءاهـ ا للرل ااطاتراهـ ا اط لو.

أف ا ضػ و ا رءلػػو اقطػرع ةػزة الػػت االلػاالؿ ،ا ػػـ اشػػر ةاػػي
 ػـ اػػذئر ا خطػػو اال مػرة االػػدة ا
ائأف
اإلطالؽ إ ي االلاالؿ االلالطر اا للرلرت اإللراللالو ا ا الاؿ داف جرح أل خطط ا مالو ،ا
االلاالؿ اإللراللا

أل ارضػ ا الػطل لو ػلس ة ءػو أمػرـ ال لػؽ االزدهػرر أءػداً ا ػف للػاؿ داف ال ل ػل،

أف قءاؿ ا الطل للف ءء رل االلاالؿ للجاب هـ االزدهرر اا ر رهلو الت مظاال المرلال.
اا
أطال ،ءؿ رض اجهو ظػر م ردهػر ءأ ػل
 إف ا خطو االقاطردلو اممرلئلو ال اتد خطو الالو ً
ال ااجػػد قضػػلو اط لػػو الػػطل لو ،ءػػؿ قضػػرلر إ لػػر لو متلشػػلو .إ هػػر أقػػرب إ ػػي رؤلػػو ا لمػػلف اإلل ػراللا

االالو ا للرللو ،ءإمالل اجهو ا ظر اإللراللالو ا دلمو ةاي ا ترب ،اجاهرهر "ا لالـ االقاطردل" مػف

خالؿ مجماةو مف ا مل زات االقاطردلو.
أف ا ضػرر ا ػذل أ ل اػل اإلدارة اممرلئلػو ءل ػاؽ ا الػطل للف ااطاتػراهـ
ائخالطو لمئػف ا ػاؿ ا
ا اط لػػو ئءلػػر جػػداً ،لاػػي قءػػؿ اإلةػػالف ةػػف ا شػػؽ ا للرلػ ػػ"ط و ا ػػرف" .ئمػػر أف اال للػػرز امملرئػ

ا طػ ػػررخ مطػ ػػالو إل ػ ػراللؿ اا اطػ ػػرءؽ ا ئءلػ ػػر ءػ ػػلف ا م ررءػ ػػو امملرئلػ ػػو االػ ػػالو اءػ ػػلف ااجهػ ػػرت ا لمػ ػػلف

لءل رف أف ا االلػرت ا مالػدة ػدت طػ و ا الػلط ا تػردؿ اا زلػل ػ ةمالػو
اإللراللا لاؿ "ط و ا رف" ا
ا الالو.

د أئدت اجػررب ا ت ػاد ا لػرء و ػ ا ػداؿ ا رملػو أف ا ا ملػو ملػرر للرلػ اجامػرة أئثػر م ػل
ةمالػػو ا ل ػػو ءلاػػو اامل ػػار لػػاؿ مجماة ػػو مؤشػ ػرات االاػػلالت إلط ػػرللو .امػػف ث ػػـ ػػإف ا ا ػػرر ا دا ػػو
اللػػا رار ا للرل ػ  ،لػػلؤدل لام ػرً إ ػػي إرءػػرؾ أل ءر ػػرمة إ مػػرل  ،مف ا ءللػػو ا ترمػػو ا لرئمػػو اا رظمػػو

تمالػػو ا ا ملػػو (إدارلػرً اقر ا لػرً اأم لػرً ااجامرةلػرً) لػ صػلتاصارهر قطػػار ااضػػف ئ ار تػػو ألرلػػلو اشػػرط رلللػ
جرح ةمالػو ا ا ملػو ،اهػذا مػر الػءب ػ

شػؿ جملػب ا خطػط اا مشػررلب ا لػرء و ،اا اػ اجرهاػت ل ل ػو

أف اال طالؽ لا ا ملو اقاطردلو ل ل لػو ػ ا ضػ و ا رءلػو اقطػرع ةػزة لءػدأ مػف إ هػرل اءتلػو االقاطػرد
ا
ا الطل القاطػرد اإللػراللا  ،اهػا أمػر ػف لال ػؽ ءػدارا مػر ػـ للطػؿ ا الػطل لاف ةاػي الػا ال هـ

ا للرل .
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عبد الجبار زكي قاعود

مقدمة
تأسستتتسإس ترابموسب قرتتبسل ترارساقت ستتم سرل ت س181ساقتتذيسمتتلصستقتتمست ستتم سلقستتطميسإقتتمسدققتتتميس
تربمةسقمهقدمة،س ت ستأيمتدساق ترارستقتمستتد ساقست احسب اتادرةسارضسم قيهتاستربتفسلتفساقدققتةساقمهقدمتةسأقس
أرضسم قيهاسمهقديسلفساقدققةساقعربمة،ساالسقألغراضساقعا ة،سققييسب رردساالتاليستيسلما سإسرابموسلفس
س
اقعا س،1948سبدأتسإسرابموسبعدسارتيابهاس ر قتةس يساق رازرسقتشرمدسايبرستددس تيساقلقستطملمميسرتارجس
حتدقدسلقستطمي،سقلا تتسبإاتتدارسقتشترم س ر قتتةس تتيساق تقالميساقعلاترمةساقتتفستهتتد سإقتمست يتميساقمهتتقدس
تتيسلقستتطمي،سقق ت ستيت ت ساقستتقطاتسابس ترابمقمةسبتتذقاسبتتوسطب تتتسصتتذ ساقتش ترمعاتساقعلا ترمةساقهادلتتةسإقتتمس

اقتقس سقاقسمطرةستقمساألراضفساقلقسطملمةساقتفساحتقتهاستا س .1967س
مؤ يسلتادةسإسترابموسق تيسرقلهت ساق شترتقيسأيساق تقةسقحتدصاسصتفساقيلمقتةسقتح متاساق اتاق ساقحمقمتةس
بسرابموسلفسلقسطميساقتارمرمة،سق يسصلاسلإيساق ؤسسةساقتشترمعمةسقاق ضتابمةسقاقتللمذمتةسلتفسإسترابموستبلتتس
صذاساقلهجسبهد ستح ماس ااقحهاساقحمقمةستقمسحسابساقح قاساققطلمةساقلقسطملمة .س

لفسإطارسصذاساقليرساقعلاريساقتقسعف،سمستت رساقبرق تايسابسترابمقفسكاقيلمستت)سبإاتدارساق تقالميس
قاقتش ترمعاتساقتتتفستستتاتدسستتقطةسابحتتتالوسلتتفساقستتمطرةستقتتمساألرضسقاق تقاردسلتتفساأل ارضتتفساقلقستتطملمةس
106
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اق حتقةستا س،1967سرااةسبعدساعقدساقم ميسابسرابمقفسإقتمسستدةساقحيت ستتا س.2009سقتقمت سلتإيسصتذ س
اقدراسةستسعمسإقمسإق اءساقضقءستقمسثاقثةس حاقرسربمسمة :س
اق حقرساالققفس:ستشرم ساق قالميسلفساقيلمست س
اق حقرساقثالف:ساق ضاءساالسرابمقفسلفسرد ةساال يس س
اق حقرساقثاقث:ساقسقطةساقتللمذمةسكاالقا رساقعسيرمةسابسرابمقمة س
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احملور االول
تشريع القوانني يف الكنيست
لتتذسلمتتا ساقيمتتايساالس ترابمقفسقحتتتفستتتا س2016سشتترعساقيلمستتتس تتاسم تتاربس201سلالقلتتاسق رستتق اًس

رااساً،1ستريزتس ل ذسلما ستقفسابعادس تعددة،سبهد سرد ةسا يساسرابمو،سقلفسصتذاساق حتقرسستلريزستقتفس
اص ساق قالميساقتفسصدلتساقفسطردساقسيايساالاقممي،سقاالستمالءستقفساالرضسبدأس يساقعا س1950كلالقيس

تاءسب تتالقيسك اتتادرةساال تقاوساقلقستتطملمة)س2018سقاقتتتفسادرقتتتساقستتقطةساقلقستطملمةس
ا تتالاساقئتتاببمي)سقالتهت ً
لفساز تهاساق اب ةساقفسااليسايتقبرس.2019س س

.1قانون انمالك الغائبين:2

رتاءسلتتالقيسالا تتالاساقئتاببمي،س1950الستتقمرتاًسقسقستتةس تيسابرتراءاتسقاق ت ارراتساقاتادرةس لتتذساقعتتا س

1948س يسرهة،سقاالساسساقذيساسلدتساقم ساقستقطاتسابسترابمقمةسلتفس اتادرةسرتزءسيبمترس تيساال ارضتفس
اقعربمتتةسلتتفسلقستتطملفساق حتقتتةس تتيسرهتتةسارتتري.سيتتذقاسمعتبتترسلتتالقيسا تتالاساقئتتاببميسررلتاًسرست ماًساترمحاًس

قتتلصسل ترار181سقت ستتم سلقستتطمي،ساقاتتادرستتتيساقر عمتتةساقعا تتةسقأل ت ساق تحتتدةسلتتف.1947سقاقتتذيسبتتدقر س
مقض ت ساق قل ت ساالس ترابمقفساق عتتارضسقعتتقدةساقلقستتطملمميساقتتفسدمتتارص سق تقيتتاته سرالل تاًسق تتاسلتتصستقم ت س
اق القيساقدققفسقسل ارراتساال ساق تحدة .س

اضالةساقفسذقا،سشيوسلالقيسا الاساقئاببميساقئطاءساق القلفسقل وس قيمةسرزءسيبمرس تيساال ارضتفس

اقعربمةسل الًستعسلماًسظاق اًساقفساالمديساقاهمقلمة .3س
س
س

1س لتتذرسابتتقسر تتقز،سح قتتةسسل تقالمميستلا ترمةساس ترابمقمةسضتتدساقلقستتطملممي،ست تتدمرس قلت ،سس ريتتزس ستتاراتس،سايتتتقبر.2016سبرصتتق سررامستتف،ساقيلمستتتساق تتس20س

سروساق قالميساقعلاترمةسقاقدات تةسقالحتتالوسقاالستتمطاي،ست رمترس تدارك7امتار-2015س1يتالقيسساالقوس)2019س،سشتباطس2019س.كستت ساضتالةستتددس23سلالقلتًاس

الرتسبعدساقعا س2016سقماتوساقعتددساقتفس201سلالقلتاًسبعتدسايسيتايس178سحستبست رمترسابقر تقزساق شتارساقمت ساتتال س.سحمتثسشتهدتساقتدقرةساقعشترقيسققيلمستتس
االسرابمقفسقاقتفسا تدتسرالوساقلتترةسا ق تذيقرةسلتفساقت رمترس قرتةسغمترس ستبقلةس تيساقتشترمعاتساقعلاترمةسقاقدات تةسقالحتتالوسقاالستتمطاي.سل تدستتاقجساقيلمستتس

اقعشرقيس221سلالقلًاسض يسصذاساالطار،س يسبملهاس35سلالقلًاسألرتسباق راءةساقلهابمة،سإضالةساقتفس6سلتقالمميسإستتد رتسلتفسصتذ ساق تقالممي،س تاسمعلتفست قمتاسالت س

ت سسيس42سلالقلاً.سي اسب فستقفسردقوسات اوساقيلمستسلالقلايسلفس رحقتةساق تراءةساالققتف،سقص تاس رشتحايسالستت رارستشترمعه اسلتفساققالمتةساقبرق المتةساقردمتدة،س
لفسحميسايساق قالمميساو23س اقتفسالرتسباق راءةساقت همدمة،سقب متستلدسصذ ساق رحقةس يس سارساقتشرم ،ستعيسسأيثرسطتاب ساقتريمبمتةساقبرق المتة،سقصتذاس تاسمتعتززس

أيثرس يسرالوسلراءةس153س شرقعسلالقيسأدررتستقفسردقوساألت اوسقق ستدروس سارساقتشرم .س س

2سقااانون انمااالك الغااائبين:سألرت ت ساقيلمستتتسسابس ترابمقمةسلتتفس1950/3/14س،سقمتتتأق سلتتالقيسأ تتالاساقئتتاببميس تتيستس ت سقثالثتتميس تتادة،سقلتتدسقلشتترسلتتفس“يتتتابس

اق قالمي”سلفس،1950/3/30سقاتتبرسلالقلاًس عدالًسأللظ ةساقطقارئسكسأ الاساقئاببمي)ساقاادرةسلفس1948/12/12سقبدمالًسقهاسابتداءس يس .1950/3/31س
3ساق قسقتةسساقلقسطملمة،سا الاساقئاببميسكلالقي)س8،سسبت برس،2013ستارمخساقدرقوساق قل س https://bit.ly/37B6yxe،2019/9/15س
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.2قانون العودة.4

اتطمسالسلالقيساقعقدة،س1950الساقمهقدسحاساقهرترةسقاالستت رارسلتفسإسترابمو،سقلمتوسرلستمتها.سحمتثس

ارحسربمسساققزراءساألسباسدملمدسبيسغقرمتقيستلتدست تدم سالتتراحساق تالقيسا تا سرقستةساقيلمستتساقعا تة،سايس
القيسراءسقمحددسصد سقطبمعةساقدققةساقمهقدمة.سقاضا سايساق القيسقت سمهتد ساقتمس تل سح تقاس تيس
صذاساق
ُ
لبوساقدققةسال اس ل ساقليرةساقاهمقلمةسابئةسلالقلمةسقت قمةساقحاساقرتقصريسقيتوسمهتقديسبيقلت سمهقدمتاًسايس

مهاررساقمساسترابموسقم تم سلمهتا.سقأيتدسبتيسغقرمتقيسايسصتذاساقحتاسستاباسق متا ساسترابمو.سقم تل سصتذاساق تالقيس
قزمرساقدارقمةسح اسلفس ل سأيسمهقديس يساقدرقوساقمساسرابموساذاستبميسال سمع توسضتدسدققتةساسترابمو،ساقس

سمعرضساحةساقر هقرسقأ يساقدققةسققرطر .5س
ال ُ

رضت ساللتتالقيساقعتتقدة1950،الساقتتفستعتتدموستتتا س،1970سقباقتحدمتتدسبلتتدسك4سب)ساقتتذيسم تتل سح قلتاًس

البيسقحلمدسيوسمهقدي،سققزقجسمهقديس،سققزقجسابيساقسحلمدسمهتقديسكحتتمسقتقسيتايساقمهتقديساق شتارساقمت س

لدسلاراساقحماةساقسال سق سمهاررساقمساسرابموس)،سب علمسايسح قاساقمهقديس حلقظةسحتمساقحلمد.سقاستثلمس
اق القيسمهقدماًستراسدمالت سقتحقوساقمسدمالةسأررىسلالسح تقاسقت سب قرتبساق تالقي.سقب قرتبساقتعتدموساقتذيس

تةساقسصتقدسقصتقسقتمسستابعتاًسقدمالتةسارترى).سقرتتقوس
أُدرتوساقعتا س1970سلتفسبلتدس4سبتتسكيتوس تيسققتتدسألُ سمهقدم
ُ
تالةسلظت سقهتاستاللتةسبطبمعتةسقرتقصرساق تالقي،سققيلت س
اق القيسقزمرساقدارقمةساق ما سبتللمتذ سققت ساقحتاسلتفساض ُ
محتاجساقمس اادلةس يسقرلةساق القيسقاقدستقرساقتابعةسققيلمست.6س س
لتتفسذاتساقستتماا،ساتتبتترسلتتام ساقل تراسأيسلتتالقيساقعتتقدةس تتيساق عتتاق ساق م تزةستقتتمستلا ترمةسدققتتةس
االحتتتالو،سحمتتثسأقرتتبسلتتالقيساقعتتقدةسبتتاق بقوساقلتتقريسققمهتتقدساقتراغبميسبتتاقعقدة،سقحاتتققه ستقتتمساقرلستتمةس
قحظةساققه سأرضساسرابمو.سقأضا سلابالً:سال عرق سايسأيسرلسمةسلفساقعتاق ست تل ستقتفساستاسسرابطتةس
االلقم ساقسرابطةساقد سققييسلالقيساقعقدةسابسترابمقفسمرترجستتيسصتذ ساالاتقوساق تررةسلتفساق تالقيساقتدققف،س

لمقردساشدساالحيا ستلارمةسقم ررس ل ساقرلسمةسقألشراصسق رردسالته سيمهقدال .7س
س

4سقانون العودة:سالرت ساقيلمستساالسرابمقفساالققمسلفساقرا سس يست قزس.1950

5س ريزس دارسققدراساتساالستراتمرمةس،حاساقعقدة،س،ستارمخسزمارةساق قل ،س/15س/9س . https://bit.ly/354C3yc2019س
6سقالستزادةسرار  :س

 -ريزس دارسققدراساتساالستراتمرمةس،حاساقعقدة.

7سقالستزادةسرار  :س

-لام ساقلرا،سلالقيساقرلسمةساالسرابمقفسقاثر ستقفساقلقسطملممي،س يتبةسلسمايسققطباتةسقاقلشر،سط،1،2017سصس .89-88س
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.3قانون الجنسية:8
ملاوسلالقيسالاقرلسمةساالسرابمقف،س1952الساقتشرمعاتساقرااةسب سابوساقهررة،سقملصستقفسحتاس

اقمهتتقدسباق تتدق ساقتتفساس ترابموسك تقاطيساستتالله ساق زتتتق )سقتقتتفساقتيلتتوسبتستتهموسصر ترته ،سقتتتلصساق تتادةس
ك) /14س تتيسلت تتالقيساقرلست تتمةسايساقمهت تتقدساقت تتذميسمحات تتققيستقت تتفساقرلست تتمةساالس ت ترابمقمةسالسمتقرت تتبستقت تتمه س
اقترقصس يسرلسماته ساالاقمة.سقمتا سلالقيساقرلستمةساالسترابمقفسباتلتميسص تا:ساقالًسازدقاجساقرلستمة،س

ثالماًساقالةساقعلارمة .9س

ل تتفسذاتساقس تتماا،س م تتزسل تتالقيساقرلس تتمةسابست ترابمقفسب تتميساقمه تتقديسقغم تترساقمه تتقديسبش تتيوسيبم تتر،س

لأتطمساق القيساقرلستمةسقيتوسمهتقديسبطترم تمي:ساألققتمستشت وسيتوسمهتقديسايتستبساتلةسالتققمت السبحستبس
لالقيساقعقدة،سقاقثالمةستيسطرمتاساق تمالدسألبسأقسأ سإسترابمقممي.سأ تاساقرلستمةسقئمترساقمهتقد،سللظ تتستحتتس
بلدسآررسلفساق القي،سقصقسالاقرلستمةستتيسطرمتاسابلا تةال.سقبحستبسبلتقدساق تالقي،سأيسشترصسيتايس قاطلتاس
لقسطملماسلبموسإلا ةساقدققة،سالسماب س قاطلاسإسرابمقماسبحسبساقبلد2س يساق القي .10س

.4قانون االطعام القسري لألسري الفمسطينيين:11

ال تترساقيلمس تتتسل تتالقيسالاالطع تتا ساق س تتري2015،الساق تتذيسمرب تترساالس تتمرساقلقس تتطملفساق ض تتربست تتيس
اقطعا سباقتئذمةساق سرمة.سقمطقتاستقمت سامضتاًسال لت ساضترارساالضترابستتيساقطعتا ال،سحمتثسم يتيسققستقطاتس
االسرابمقمةساطعا ساسرىس ضربميستيساقطعا سبشيوسلسريساذاستعرضتسحماته سققرطر .12س

مس ساق القيسباقتدروسبشيوسلظم سلفسرسدسابلساي،سقرغ س قل سل ابةساألطباءسابسرابمقمةساقتتفس

حتتذرتس تتيس ضتتاتلاتسقرطتتقرةسإطعتتا ساألستترىسبتتاق قة،سإالسأيساقحيق تتةسابس ترابمقمةسألرت ت .سالصتتذاساق تتالقيس
مئقت سبتتاقئال سابلستتالف،سققيل ت سم تتق ستقتتمسأستتاسسأ لتتف،سالسستتم اسقأيساألستتمرساقلقستتطملفسمعت تتدسقستتمقةس
ابضرابستيساقطعتا سيإحتدىسقستابوساقلضتاوسقتح متاس طاقبت س تيسستقطاتساالحتتالوسابسترابمقف،سرااتةس

االحتراجستقمساالتت اوسابداريساقذيستلتهر سإسرابموال .13س
س

8

سقانون الجنسية االسرائيمية :سألرس يسلبوساقيلمستسلف،س1سلمسايس، 1952سسقأاب سساريساق لعقوسلفس14سأمققوس،1953سقوس،.1953سقلدسرض سصتذاس

اق القيسقتعدمقميسالح مي:سأحدص استا س،2008سقاقثالفستا س .2011س
9سلام ساقلرا،س رر سسابا س

10سقالستزادةسرار :س اق ريزساقعربفسقألبحاثسقدراسةساقسماستات.سلاتمةسلقستطميسق ستت بوساق شترقعساقتقطلفساقلقستطملف،سكت)س رتديساق تاقيفسقآرترقي،سج،1س

اب/ساغسطسس .2015س

11سقاانون االطعاام القساري ( قاانون لتعاديل ظنةنماة الساجون رقاام  :)2415148بتدأسصتذاساق تالقيسلتفسق ازرةساق ضتاءسلتفسحيق تةسلتالمتاصقساقستتاب ةسك-2013س

) 2014سق قارهةسحريةساالضرباتستيساقطعا ساقتفسمرقظهاساالسريساقلقسطملمميسلفسسرقيساالحتتالو.ساتادلتستقمت ساقيلمستتسابسترابمقمةسبتتارمخس30ست تقزس
 2015س،سباق راءتميساقثالمةسقاقثاقثة،سبئاقبمةس46ساقتًا،س ابوس40ساقتًاسقالرت  .س
12سقياقةسااللباءساقلقسطملمةسقلاس،سلالقيساقتئذمةساق سرمةسقألسري،ستارمخسزمارةساق قل س،2019/9/13سhttps://bit.ly/330pjXKس .س
13س رر سساباس،سقياقةسااللباءساقلقسطملمة .س
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ألرسلالقيسالاقتلتمشساقرسدي،س2016ال،سأليسشرطفساقسرلدي،سلفس لط ةساتقيسلابدساقشرطةسالهتاس

لط ةسذاتسارطارسا لمة،سايسملتشسأيسشرصسرسدماسلفساقشارعسحتفس تيسدقيسايسميتقيس شتبقصا.سي تاس
قردساق تتلصساقله تتابفسقق تتالقي،سألت ت سرع تتوسصت تذ سااللظ تتةس رلل تتةسل تتفساق ل تتاطاسذاتساالحت تتاوسققل تتقعستلت ت س
رت عف،سقرريستشتدمدصاسحمتثس تاسمست فسالارطتارسا لمتةالسقصتذاساقبلتدساالرمترسلاتتوسققعتا قميسيتأ رس ؤلتتس

لابوسققت دمد .15س

تقم ،سماب سيوسلقستطملفسترضتةسققتلتتمشساقرستديسدقيساشتتبا س ق تقس.16ستحتاقوسق ازرةسالاال تيس

اقدارقفساالسرابمقمةالساق يقلةسباقشرطةسقب قاتس تاسمست فسالحترسساقحتدقدالس لتذستتدةسستلقاتسستيسلتالقيسمرلت س
ت قماساق مقدستيستلتمشسأيس قاطيسرسدماسقلفسا تعت ،ساذاسيايساق القيساقستاباسمتلصستقتفسالت سمرتبسايس
ميتتقيساقشتترصس شتتبقصاسبحمتتازةساستتحق سلارمتتةساقسالبتتادرةالسكستتيميسق تتاسشتتاب )سحتتتفسمرتتقزسققشتترطةستلتمش ت .س

ملصساق القيستقمسأيسميقيساقتلتمشسلفسر م ساأل اييساق عرقلتةسألهتاستشتهدسحتاالتستلت سكرلابمتة)س ثتوس
اقل تقاديساققمقتتةسقاقب تتارات،سقل تقاديساقبقم تتاردق،سقغمرصتتاس تتيساق الصتتفسقأ تتاييساقل اصتتةساقعا تتة،سقمض تتا سقهتتاس
األ تتاييساقتتتفسأتقتتيستلهتتاسلابتتدساق لط تتةسلتتفساقشتترطة،سألهتتاس لط تتةس رشتتحةسقحتتاالتستل ت .سقاق اتتدسصلتتا،س
اق لاطاسذاتساقطاب ساأل لفس ثوساق دسساق حتقة،سقغمرصا .17س

.6قانون نمكافحة االرهاب:18

ألتترتساقهمبتتةساقعا تتةسققيلمستتتسلتتالقيسال يالحتتةسابرصتتاب،س2016السبشتتيق ساققاست سقاق تشتتعب،سمعتبتترس

ل تتفسر تتقصر س اق تتةساالح تتتالوسق اق تتةسسماس تتمةساقت مم تتزساقعلات ترمةسالارصابت تاًالسقم تتل ساألرهت تزةساالست ترابمقمةس
االحماتسقاسعةسلفساق الح ةسقت مدساقحرماتسقاقسطقستقفساق تقياتسقغمرصا .19س

مسريساق القيستقفسر م ساق لاطاساقتتفستلترضستقمهتاس تاستست فسالاقستادةساالسترابمقمةالسقاقتتفستشت وس
اق تتدسسق رتلعتتاتساقرتقالي،سبمل تتاساالحيتتا ساقتتتفستلتترضسلتتفساقضتتلةساقئربمتتةسقاق طتتاع،سصتتفساحيتتا ساق حتتاي س

14سقانون التفتيش الجسادي (قاانون حاالحيات ألجال الحفااة عماي انمان الجنمداور 1تعاديل رقام  5وظنمار السااعة:)2416-سالترتساقحيق تةسابسترابمقمةسلتفس

رقستهاساقعادمةسمق ساألحدس18ستشرميساألقو/سأيتقبرس،2015سقطُترحساق تالقيسألقوس ترةستقتمسرتدقوسأت تاوساقيلمستتسقألترسبتاق راءةساألققتمسمتق س35سأمتار/س تامقس

،2011سإالسأيساقتشرم ستقل ،سي اسمبدقسلظراسالتتراضستدةسرهاتستقم ،سقرااةساق لظ اتساقح قلمة.

15سبرصق سررامسف.ساقيلمستساقتس20سسروساق قالميساقعلارمةسقاقدات ةسقالحتالوسقاالستمطاي،ست رمرس دار،سشباطس،2019سص 12س

16سلت ت ت تتالقيس اقتلتت ت ت تتمشساقرست ت ت تتديسقدقيسقرت ت ت تتقدسشت ت ت تتبهات،سصمبت ت ت تتةسشت ت ت تتؤقيساالست ت ت تتريسقاق حت ت ت تتررمي،س،2019/3/13ستت ت ت تتارمخسزمت ت ت تتارةساق قل ت ت ت ت ،س.2019/9/14س

 https://bit.ly/2LItOQVس

17س رر سسابا.سبرصق سررامسف،سصس.12

18س(قانون نمكافحة االرهاب):سألرتساقهمبةساقعا ةسققيلمست،ساالثلميس13سحزمرايس،2016سلالقيس اسمس مسال يالحةساالرصابالستا س .2016س
19س رر سسابا.سبرصق سررامسف،سصس.12
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اقعستتيرمةساق شتتددة.س تتيساق الحتتظسأيساقتتدقرةساق تتس،20سلاتتقتسبلتتقدس تقار تراءاتسأيثتترسا ت ار ةس تتيساألقا تترس

قاق قالميساقساب ة،س يسبملها :20س

لالقيسملاوسبميساقتحرمضستقفساالرصابسقبميساقتحرمضستقفساقعل .تتتلصساقتعتتدمالتساقردمتتدةستقتتمسإل تزاوست قبتتةساقستتريساق ؤبتتدسبيتتوس تتيسمللتتذست قمتتاتسضتتدسرلتتقدساالحتالوسابسرابمقف.
سقلاساقتعتدمالت،سستمقار سيتوس تيسمتدربسألتراداستقتمستللمتذسأت تاوسالإرصابمتةالساقستريستست سستلقات.سأ اس يسمرلدسلشطاءسقئرضستللمذست قماتسإرصابمةسقمهتددسبتللمتذصاسلستاتوست قبتت سقستب سستلقات،س
ق يسمساتدس للذيساقع قماتسستاوست قبت سقر سسسلقاتسسرلا .س
إيسست تتيسلت تتالقيسال يالحت تتةسابرصت تتابال،سدقمت تتوسدا ت تتوستقت تتمسمهقدمت تتةساقدققت تتةسقاق ضت تتاءستقت تتمساقحرمت تتاتس
اقشراتتمة،سقمعتبتترستاتتعمداًسرطم ت اًرسقت تتقمضساقع تتوساقسماستتفساقرستت فسقاقشتتعبفساقلقستتطملف،سقتتمسسصتتذاس

لحسب،س تقال استررم سقتررم سيوس يستثبتستاللت ساقدات ةسققشعبساقلقسطملمة .س

.7قانون تسوية التوطين:21

معل تتفسلتتالقيسالتس تتقمةساقتتتقطمي،س2017السش تترتل ساالستتتمطايسبتتاق لهق ساق تتالقلف،سقاتتبئ سباقا تتلةس
اقرس ت مة،سقماتتب س قضتتقعساقبمتتقتساقستتيلمةسق رال هتتاسلتتفساق ستتتقطلاتسراضتتعاًسققترطتتمطسقاقبلتتاء،سقت تتل س

لعقماًسترارمصسبلاءسقل اًسقق القي.سقمهد ساق القيسإقم :22س

ظوالا:سشرتل ساق ستقطلاتسقاقبؤرساالستمطالمةساقراث ةستقمساألرضساقلقسطملمة .س

ثانيااا ا:ستتتدتفسدققتتةساالحتتتالوسلتتفس شتترقعساق تتالقيسأيساألرضسقاق بتتالفسقاق لش ت تساق ا تتةستقمهتتاس

ق قح اتهاسقاق ما سلدسألشأتسبحسيسلمةسكأ رسقال سق لرقضستقمساقلقسطملممي)،سقتقمه ساق بقوسبتاقتعقمضس
اق اقفسقل اًسق القله  .س

20سلالقيسابرصابسابسرابمقف..سيتبسق

ساقلقسطملمميس،ساقرزمرةس،س،2016/6/16ستارمخسزمارةساق قل ،س،2019/9/14س .https://bit.ly/2MbjgZCس

21سقااانون تسااوية التااوطين (قااانون تسااوية االسااتيطان فااي يدااودا السااانمرة:)2417 1سألتترتساقهمبتتةساقعا تتةسققيلمستتتسمتتق ساالثلتتميس6سشتتباط/سلب ارمتترس، 2017س

باق راءةساقلهابمة،س شرقعسلالقيس عدوسقثالثةس شارم سلالقي،س اسمس مسبتساللالقيساقتسقمةال،ساقذيسم ضفسب اادرةساألراضفساقلقسطملمةسب قيمةسرااةسلفساقضلةس

اق حتقتتة،سقئتترضستثبمتتتساقبتتؤرساالستتتمطالمةساق ا تتةستقمهتتا،سبعتتدسأيساستتتققتستقمهتتاستاتتاباتساق ستتتقطلميستقتتمس تترساقستتلمي.سقيتتايساقيلمستتتسلتتدسألتترساق تتالقيس

باق راءةساقت همدمة،سلفس5سيتالقيساألقو/سدمست برس.2016سقلتفس7سيتالقيساألقو/سدمست برس،2016سبتاق راءةساألققتمس.سلتدسألترساقيلمستتساق شتارم ساقثالثتةساقستاب ةس

باق راءةساقت همدمةسسلفس16ستشرميساقثالف/سلقل برس، 2016سقالت قتسي شرقعسلالقيسقاحد،سبتداد سقق راءةساقت همدمة .س
22سقالستزادةسرار  :س

-تبتتدساقربتتارسلتتاتقد،سس شتترقعسلتتالقيساقتستتقمةساالس ترابمقفسكتستتقمةساقتتتقطمي)2017سقاألثتتارساق ترتبتتةسح تاوستطبم ت ستقتتمس دملتتةساق تتدس،سرا عتتةس

اقلراحساققطلمةس،س.2017س.https://bit.ly/31KDsYJ
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ثالثا:سالسمحتاسققلقستطملفسقلتاس شترقعسلتالقيساقتستقمةساالتتتراضستقتمس اتادرةسأرضت سأقساققرتقءس

قق حاي سابسرابمقمة-سقاقتفسصفسقمستسااحبةسارتااصستقمساألرضساقلقسطملمة .س

.8قانون يدودية الدولة:23

معتبتترسلتتالقيسالمهقدمتتةساقدققتتةالسأحتتدسأصت سقأرطتترساق تقالميساقتتتفساتتاغهاساقيلمستتتساقتتس،20سثت سألرصتتا.س

حمتتثسحس ت سطتتاب ساقد سققتتةسقلتتقعساق قاطلتتةسلمهتتا،سقاقعاللتتةس ت ساالرضسبقاتتلهاستارمرمتتةسابدمتتةسقستتطستئمتتبس
يا وسققرقدساقشعبساقلقسطملفسققح قل ساالساسمةسقتثبمتسلم ساالستمطايساالستع اريساقتقسعف .24س

ملطقتتاساق تتالقيس تتيسح تتقاسق اتتاق ساقشتتعبساقمهتتقديسلتتفساس ترابموسقاقعتتاق ،سقستتطساستتتبعادسأيسلتتم س
قاطلةساحتقابمةست ض يس ستاحةسقق شتاريةسقق تقاطلميساقلقستطملمميسلتفساقتدارو.سل تدسرتاءسلتفساقبلتدسكأ)س تيس

باديساالساستمةسق تالقيساق ق متةسأيسالارضساسترابموسصتفساقتقطيساقتتارمرفسققشتعبساقمهتقدي،سقلمهتاسلا تتس
اق
ْ
دققتتةساس ترابموالسأ تتاساقبلتتدكب)سلرتتاءسالسايسدققتتةساس ترابموسصتتفساقدققتتةساق ق متتةسققشتتعبساقمهتتقديسقلمهتتاسم تتق س

ب ارسةسح ساقطبمعفسقاقث تالفسقاقتدملفسقاقتتارمرفسقت رمترساق اتمر.سقلتفساقبلتدسكج)ستت ساقتحدمتدسالس ارستةس

حاست رمرساق امرسلفسدققةساسرابموسحارمةسققشعبساقمهقديال .25س

السمعتر ساق القيسبحاسأيس يساق رت عاتسالغمرساقمهقدمةالسلتفست رمترساق اتمرسقالسمعتتر سايسصتذ س

اقبالدسصفس تقطيسشتعبسارتر.سيتذقاس يالتةسرست مةسقدستتقرمةسق اتطق سالسارضساسترابموالسصتذاساقتذيسمتأتفس
قمشددستحدمداًستقفساقراقمةساقاهمقلمةساق تعق ةسبارتباطساقشعبساقمهتقديسبهتذ ساالرضسكلقستطميساقتارمرمتة)س

قاتتبارصتتاساقتتقطيساقتتتارمرفسققشتتعبساقمهتتقدي.26سقالسمحتتدساق تتالقيسحتتدقدسدققتتةساس ترابموسقمحققهتتاسبتتذقاساقتتفس
قضقعسارتهادسق لاقرةسسماسمة.سقلفساقبلدساقثاقثسراءسالاق دسساقيا قةسقاق قحدةسصفستاا ةساسرابموال .س

ق سمت سذيرساقعربسلفساق القيساالس يسرالوسالساقستقبالستبترسترلتمضس يالتةساققئتةساقعربمتةس تيسقئتةس

رس مةساقفسقئةسذاتس يالتةسرااتة،سي تاسرتاءسلتفساقبلتدساق اربت سكب)سالساققئتةساقعربمتةسقهتاس يالتةسرااتةسلتفس
اقدققة؛ستلظم ساستع اوساققئةساقعربمةسلفساق ؤسساتساقرس مةساقسلفساقتقر ساقمهاسميقيسب قربساق القيال.س س
بتتاقلظرسقق تتالقيساالستتاسسقاقتتذيسم تترسبأيكاس ترابمو)سصتتفسدققتتةساقشتتعبساقمهتتقدي،سصتتقس طتترقحسلتتفس

اقيلمستتتساالسترابمقفس لتتذسلتترةسطقمقتتة،سقتعتتقدسرتتذقر ساقتارمرمتتةساقتفسلتترةساق لاقضتتاتسلتتفس تتؤت رسألتتابققمسس
26سلقل بر،2007سحمثسايدسربمسساقحيق تةسابسترابمقمةسامهتقدسأقق ترتستقتفسضترقرةساالتتت ار سبإسترابموس
يدققتتةسمهقدمتتة،سقق ت سملتتقتساق تربمسساأل رميتتفسبتتارااسأقبا تتاساقلراتتة،سحمتتثسايتتدسصتتقساالرتترس تتاستلتتق سامهتتقدس

23سقانون يدودية الدولة "اسرائيل الدولة القونمية لمشعب اليدودي":سااداساقيلمستستقمساق القيسلفساقثا يستشرس يسحزمرايس/سمققمقس2018سرتالوساقتدقرةس

اقعشرميسققيلمستس .س

24س رر سسابا.سبرصق سررامسف،سصس .5س
25س رر سسابا.سبرصق سررامسف،سصس.6

26سمقس سربارمي،سلالقيساقدققةساق ق مةسقاقلقلمةساقمهقدمة،سردو،ساقعددساقثاقثسقاقعشرقيس،2015س ديساقير وس .س
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اقق ت تترت،سقامت تتدساالتت ت ت ار سبإس ت ترابموسيدققت تتةسمهقدمت تتة،سقيت تتررسذقت تتاسا ت تتا سقرلت تتةساقشت تتؤقيساقعا ت تتةساال رميمت تتةس
االسرابمقمةسكامباا)سلفساقعا س.2008سقيذقاسلفسامققوس يساقعا س2010سلفسرطابت سا تا ساقر عمتةساقعا تةس
قأل ساق تحدة،ستلد اسايدساقت از ساققالماتساق تحدةسباالتت ار سبإسرابموسبالتهاسدققةسمهقدمة .27س

إذاس اسلظرلاسقق قالميساألققمسي القيساقعقدةسقأ الاساقئاببمي،ساقتفسلرغتساألرض،سقغمبتسااللسايس
اقلقستتطملف،سث ت سأ علتتاساقلظتترسلتتفسلتتالقيسالمهقدمتتةساقدققتتةال،سلرتتدسأيساق تقالميساقعلا ترمةسابس ترابمقمةسرتتاءتس
تيا ق تتةستق تتمس تترست تتارمخساقات تراعسابست ترابمقف-ساقلقس تتطملف،سحم تتثسبع تتدستلرم تتوساقس تتيايسقاالس تتتمالءستق تتمس

األرض،سراءساق القيسالتتبارصاسأرضاًسمهقدمةسقققشعبساقمهقديسحا اًر .س

.9قانون ندب االنموال الفمسطينية:28

بتتادرتساقحيق تتةسابس ترابمقمةسبتتإرراءسم ضتتفسبتر متتدسأ تقاوساقض تراببساقلقستتطملمة،سقت قتتتسراصتتدةس
الستا تتدارسل تتالقيس تتيساقيلمس تتتسم تتلصستقتتمسالتط تتاعسقتر م تتدسأ ت تقاوساقضت تراببساقلقستتطملمة،سب تتدرس ت تقازس

قق راات تتاتساقتت تتفستت تتدلعهاساقست تتقطةسقاالطت تترساقلقست تتطملمةساق رتبطت تتةسبهت تتاسقألست تتريسقتت تتابالته ،سققألست تتريس
اق حررمي،سققعابالته ساقشهداء.سقلدرسررتستعدمالتسيثمرةستقفساقلصساقلهابفسقق القي،س ارلةس ساقلصس
اقذيسترضت ساقحيق ةسقماب ستر مد .س
معتبرساق القيست تابسر تاتفسآرترسضتدساقشتعبساقلقستطملفسقتهدمتدسق اتادرسدرتوساقعتابالتساقتتفس
تعتتتاشس تتيسصتتذ ساق رااتتاتساالرت اتمتتة،ساق تبعتتةسلتتفساقعدمتتدس تتيسدقوساقعتتاق السإللتتاسلتحتتدثستتتيسلتتالقيس

يقققلمتتاقفسبا تمتتاز،سإذسأيساأل تقاوساقتتتفستلتتقيسإسترابموساحترازصتتاسصتتفس قتتاسققشتتعبساقلقستتطملف،سقلتتفسظتتوس
ح م ةسأل سالستقردستابقةسلقسطملمةست ر ًمباساالسقبملهاساسمرساقساسمرس حرر،سلايساق تالقيسمستعمساقتمسترستمخس
االحتالوسقاقمس اادرةس قاردساقشعبساقلقسطملفسقح قل ال.سقبحستبساقت از تاتسإسترابموسلتفساتلالمتاتسأقستققس

لهفس قز ةسبل وساأل قاوساقمساقسقطةساقلقسطملمةسدقيسلمدساقسشرط،سقصذاساق القيسملالضسبقضقحساقت از اتس

إسرابموسبهذ ساالتلالماتساقدققمة .29س
س
س

27ستبدساقحلمظس حارب،سمهقدمةساقدققة...ساقليرة،ساقدققة،سقاشهارصا،س رقةسشؤقيسلقسطملمةساقعددس،246س.2011

28س قانون ندب األنموال الفمسطينية 1قاانون تجنمياد االنماوال التاي دفعتداا السامطة الفمساطينية بنماا يارتبط باارهااب نمان االنماوال التاي تنقال لداا نمان حكونماة

اسارائيل :)2418-سالرتت ساقهمبتةساقعا تةسققيلستمتسمتق س2ست تتقزس،2018سبتاق راءةساقلهابمتةسقتت ستطب ت س تيسشتتهرسشتباطس2019س تاساديساقتفساز تةسلتفساق قازلتتةس

اقلقسطملمة.س س

29س مقست ت ت ت ت سرب ت ت ت تتارمي،سل ت ت ت تتالقيساحتر ت ت ت تتازساال ت ت ت ت تقاوسمل ت ت ت تتالضساتلالم ت ت ت تتةساقس ت ت ت تتقق،سقياق ت ت ت تتةسقط ت ت ت تتيس24ساالربارم ت ت ت تتة،ست ت ت ت تتارمخسزم ت ت ت تتارةساق قلت ت ت ت ت س.2019/9/13سس

 .https://bit.ly/2LK93USس
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ألرسلالقيس ل سق سش وساقعابالتساقلقسطملمةسألقوس رةستا س،2003سث سراءست دمدسسرمال سلفستا س

، 2018ستقمسأيسمرددسلفسيتوستتا .سقصتقسأحتدسأبترزساق تقالميساقعلاترمةساقتذيسمحتر ساقعتابالتساقلقستطملمةس
قأبلابهتتاسبتتأيسميقلتقاس تقاطلميسلتتفسالإسترابموالسقملتترضس عالتتاةسداب تتةسقلاستتمةستقتتمسصتتذ ساقعتتابالتسقمتتؤديسلتتفس
يثمترس تتيساقحتتاالتسإقتتمست زم هتا.31سقبتتذقاست تتق ساقحيق تتةساالسترابمقمةسباالقتلتا ستقتتمساق تتالقيساألستتاسس تتيس
رتالوست دمتتدسلتالقيس لت سقت ساقشت وسلتفسيتتوستتتا سب ترارسحيتتق فسرتاصستاتتاداستقمت ساقيلستتمتساالسترابمقفس

باقتاقمتس رةسقاحدةس تيساقهمبتةساقعا تةسدقيساق ترقرسب ارحتوساقتشترم ساقرست مة،سقصتقس تاست ارست ساقحيق تةس
تق تتفس تتدارساقر س تتةستش تترستا ت تاًساق اض تتمةسبع تتدسايسال تترساق تتالقيس ل تتذساقع تتا س2003سي تتالقيس ؤل تتتسقع تتا س

قاحد.32س س

إيساق القيسم سساقلقسطملمميسبشيوستا ،سقاق م ميسلفساق دسسبشيوسراص،سقيذقاساق م ميسلفس

اق لتتاطاساقتتتفستتطق ت سإس ترابموسإقتتمساستتتمطالها.سقباقتتتاقف،ساق تتالقيسم ل ت سإلا تتةساقلقستتطملمميساقطبمعمتتةسلتتفس
أرضه ،سيقله سلقسطملمميسققمسسمهقداًسي اسملصساق القي.س س

30ستنمديد سريان القانون النمؤقت لنمنع لم شنمل العائالت العربية (قانون النمواطناة والادخول اسارائيل):ساتدرساق تالقيستتا سألقوس ترةستتا س،2003سثت سرتاءس

ادرجسققت دمدسيوستا ،سحمثسالرت ساقهمبةساقعا ةسققيلمستساالسرابمقفسلفس4سرزمرايس2018ست دمدساق القيساق ؤلتسقررىست دم سمق س30سحزمرايس .2018س
31ست رمرس دارس

32سا قلر ت تتاحساالرب ت تتاري،ساالح ت تتتالوسم ت تتددسست ت ترمايس لت ت ت سقت ت ت سشت ت ت وساقع ت تتابالتساقلقس ت تتطملمة،س،2019/5/26

https://bit.ly/30Kr0a0

ت ت تتارمخسزم ت تتارةساق قلت ت ت ،س.2019/9/13
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احملور الثاني
القضاء االسرائيلي يف خدمة االمن
استتترد تسإس ترابموساقلظتتا ساق ضتتابفسقتعزمتتزسستتمطرةسل تقاتساالحتتتالوسقلتترضسإرادتهتتاستقتتمساألرضس
قاقشتعبساقلقستطملفسلتفساق لتاطاساق حتقتة.سإضتالةسإقتتمسذقتا،ساستترد تساق حتاي سقتستقموسقتبرمترس اتتادرةس
األ ارضتتفساقلقستتطملمة.سرااتتةساأل ارضتتفساقتتتفستت ت ت سبراقاتتمةسرئرالمتتةسصا تتة،سياأل ارضتتفساقتتتفستلاتتوس
بميساق ديسقاق حالظاتساقلقسطملمة .س

النمحكنمة العميا االسرائيمية:

تقز سل ارراتساق حي تةساقعقمتاسر مت ساق حتاي ساألدلتمس لهتاسقستقطاتساقحيت ساألرترىسلتفسلظتا ساقحيت س
ابس ترابمقف.سقصلتتااس حي تتةستقمتتاسقاحتتدةسم ت س رصتتاسلتتفساق تتدسسقتتشتتيوسصمبتهتتاس تتيسك)3سلضتتاةسإقتتمسك)9س

حسبساق ضمةساق لظقرةسقلفسحاالتساستثلابمةستلع دساق حي ةسبتشيمقةس يسك)11سلاضما .33س
تمتئم النمحكنمة العميا بحفتين ظو وةيفتين ظساسيتين 1هنما:

األولىسبالتهاس حي ةستقماسقالستبلالاتساقرلابمتةسقاق دلمتة.ستلظترساق حي تةساقعقمتاسباتلتهاساألققتمس

الاالستبلالاتالسلفسلضاماساالستبلا ساق رلقتةسضدسل ارراتس حتاي ساقاتق سقتيتقيسبتذقاس حي تةسذاتسدررتةس
لضابمةسثاقثةسقتلظرسلفساستتبلالاتسلت ارراتساق حي تةساق ريزمتةسقلتفسحتاالتسرااتةسقلتادرةستلظترساق حي تةس
لتتفساستتتبلالاتسضتتدسل ت ارراتساق حي تتةساقعقمتتاسذاتهتتاسبلتتاءستقتتمسطقتتبسإتتتادةساقلظتترسلتتفساق ضتتمةسحمتتثستلع تتدس

اق حي ةسبهمبتهاساق قسعةس يس11-9سلاضماسققلظرسلفسصذاساقلقعس يساالستبلالات .34س

ظنماااا الثانياااةسباتتبارصتتاس حي تتةستتتدوستقمتتا.ستلظتترساق حي تتةسباتتلتهاساقثالمتتةسال حي تتةستتتدوستقمتتاالس

قباتتبارصتتاسدررتتةسلضتتابمةسأققتتمسقأرم ترةسلتتفساق ضتتاماساق تعق تتةسباقعاللتتةسبتتميساق تقاطيسقستتقطاتساقحي ت سقالس
تع وس حي ةساقعدوساقعقماسب بادرةسذاتمةس لهاسبوستحتاجسإقتمس تيسمتقرت سإقمهتاسبرلت سلضتمةسحتتمستقتتب سبهتذ س

اقالةسقمت ساقتقر ستبرساقت اسسرطفسقمس مس د ساقشيقىسالس د ساالقت اسالسأقسالاق قت سال .35س
س
س
س

33سرهازساق حاي سلفسإسرابمو،سشرحستيسألسا ساق حاي سلفساسرابموسقتيسيملمةست قها،ساقعاللةسبتميسألستا هاسقدقرس حي تةساقعتدوساقعقمتاسلتفساقرهتازساق ضتابفس

ابسرابمقفس،ستارمخسزمارةساق قل ،س،2018/11/24سس.https://bit.ly/2DbrI75س س
34سرهازساق حاي سلفساسرابمو،س رر سسابا .س
35سرهازساق حي سلفساسرابمو،س رر سسابا .س
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سياسات نفاذ قوانين النمحكنمة العميا وتأثيراتدا عمى الفمسطينيين:

 -1ق اررات النمحكنمة العميا وهدم نمنازل الفمسطينيين.

لتفسبدامتةسشتهرسأمقتقوستتا س2018سقبعتدسستتلقاتس تيساق تداقالتساق ضتابمةسلتررسلضتاةس حي تتةس
اقعدوساقعقماسأل سالسمقردس اسم ل سلالقلمًّاسصد ستر سرايساألح رسحمثسأيساقبلاءسلتفساق لط تةساققالعتةس

تقمسبعدسلحقس2سي سرلقبفس ستقطلةسيلارسأدق م س راق سقق القي .36س
ُ

حتتميستعتبتترساق حي تتةسلتتفسلرارصتتاسأيسصتتد ساق رمتتةسقتتمسسستتقىس ستتأقةستتعقتتاسبتتسالتطبمتتاساق تتالقيالس

لهفستلقبستيساقدققة؛سإذستض سإسرابموسلفسصذاسابطتارس ر توسسماستتهاسترتا ساقبلتاءساقلقستطملفسلتفس
ألحاءساقضلةساقئربمةسطمقةسسلمي.س س
تقمس ستقىساقتارمحاتستطرحساقسقطاتسابسرابمقمةس سأقةسصد س لازوساقلقسطملمةستقتمسألهتاس
رردس ستأقةسبلتاءس رتاق س حتضسقق تالقيسقيأل تاسالستقرتدسبسترابموسغامتاتسبعمتدةساق تدىسلتفساقضتلةس
اقئربمة.سقيأل اسالستقردسقهذ ساق سأقةسإس اطاتسقآثارسبعمدةساق دىستقمسح قاسابلستايسق بتاتسآال س

اقبشرسقض يسذقاستقمسلدرته ستقمساق عمشةسقيسبساقرزاس تقادارةسحماته  .37س
تبل ت تتتساق حي ت تتةساقعقم ت تتاسص ت تتذ ساقرؤم ت تتةسل ت تتفسآال ساق ت ت ت ارراتسقاألحي ت تتا ساقات ت تادرةسقه ت تتد س ل ت تتازوس
اقلقس تتطملمميسل تتفساقض تتلة،سقاتتب تترساق ض تتاةسسماس تتةساقترط تتمطسابست ترابمقمةسلالقلم تتةسقالستش تتقبهاسش تتاببةس
ستتقطميساقضتتقءسلتتفسر م ت ساقحتتاالتست ر ًمبتتا.38سإيسيالتتةساألحيتتا سقاق ت ارراتساقتتتفساتتدرتستقتتمس تترس

اقستتلميسلتتفسلضتتاماستتعقتتاسبهتتد س لتتازوساقلقستتطملمميسلتتفساقضتتلةساقئربمتتة،ساتتبرتهتتاساق حي تتةسقلضتتابهاس

لالقلمةسقسقم ةسقايساقحرةسصفسصوسقدىس د فساالقت اسستاارم سبلاء 39.س

-2إجازة النمحكنمة تعذيب النمعتقمين الفمسطينيين.

ست ت حتساق حي تتةساقعقم تتاساالست ترابمقمةسق ح تتفسره تتازساق ر تتابراتساالست ترابمقفسكاقش تتاباا)سباس تتتردا س
اقتعتتذمبسبحتتاساق عت قتتميساقلقستتطملمميسلتتفساقستترقيساالس ترابمقمة.سقيالتتتساق حي تتةسلتتدسالع تتدتسقتقتتمسغمتترس

اقعتتادةستشتتيقتس تتيسك)9سلضتتاةسققلظتترسلتتفساقت تتاسسلتتد ساقمهتتاسبتعتتذمبساحتتدساق عت قتتميساقلقستتطملمميسحمتتثس
أادرتسل ارراسمس سق ح فسرهازساق رابراتساالسرابمقمةس يساست رارستعذمب  .40س

36س ريتتزساق عقق تتا تساالس ترابمقفسقح تتقاسااللستتايسلتتفساال ارضتتفساقلقستتطملمة،ستداقتتةسزابلتتة:س ستتبققمةسلضتتاةس حي تتةساقعتتدوساقعمتتاستتتيسصتتد س لتتازوساقلقستتطملمميس

قسقبه ،س قرصساقت رمرس،سشباطس2019س،ستارمخسزمارةساق قل ،س https://bit.ly/2XKfCex،2019/9/16س.س س
37س ريزساق عقق اتساالسرابمقفسقح قاسااللسايسلفساالراضفساقلقسطملمة،ستداقةسزابلةس،س رر سسابا .س
38س ريزساق عقق اتساالسرابمقفسقح قاسااللسايسلفساالراضفساقلقسطملمة،ستداقةسزابلة،س رر سسابا.س س

39س اقلر تتاحساالرب تتاري،ساقيشت ت ست تتيسدقرساق حي تتةساقعقم تتاسل تتفسترحم تتوساقلقس تتطملمميس،س2019/2/11س،سست تتارمخسزمت تتارةساق قلت ت س،س،2019/9/16
.https://bit.ly/2rlWBD4jسس س

40س اق ري ت تتزساقلقس ت تتطملفسقح ت تتقاسااللس ت تتاي،ساق حي ت تتةساقعقم ت تتاساالست ت ترابمقمةستش ت تترعساقتع ت تتذمب،س13سمل ت تتامر1998س،ست ت تتارمخسزم ت تتارةساق قلت ت ت س2019/9/16س،

.https://bit.ly/35yXvuQ
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راءسلرارسصمبةساق حي ةسبأغقبمةسك)5سلضاةس ابتوسك)4سقمست سقق ح تميسباستتردا سأستاقمبساقشتب س

قاقحر تتايس تتيساقل تتق سقتعت ترمضساق عت ق تتميسألات تقاتس زتر تتةسبش تتيوس تقاا تتوسققضت ت سأيم تتاسسلتل تتةستق تتمس

رؤقسه سي اسمعلفسذقاسأمضاسارازةساستع اوساسققبساقهزساقعلم .41س س

ايسارازةساقتعذمبسلفساسرابموسيسماسةسرس مةسقاتطاءساق حي ةساقعقماساالسرابمقمةسغطاءسلالقلمتاسقت س
قمسسردمداسققييس اسصقسردمدسصقسأيساق حي ةساالسرابمقمةستلدسلظرصاسلفساالقت اسسصذ ساق رة،سلدستشتيقتس
تيستستتعةسلضتاةس تتاسمتتدوستقتمسردمتتةسقرطتتقرةس تاسرتتاءسلتفساالقت تتاسساق تتد ،ساالسأيسلترارساق حي تتةسحتتتمس

قبأغقبمتتةسلتتاضسقاحتتدسلتتدسحست س تتيسأ تترستعتتذمبساقلقستتطملمميسقرعتتوس لهتتاسلضتتمةسالستحتتتاجساقتتمس ثتتوسذقتتاس
اقل اشسلهفسلضمةس س قحسبهاسقبدمهمةسقلاساق عاممرساق القلمةسقاق ضابمةسلفسدققةساسرابمو .42س

استرابموسصتتفساقدققتةساققحمتتدةسلتتفساقعتاق ساقتتتفسترعتوس تتيساقتعتتذمبست تالس شتترقتاسقتتقلرسقت ساقئطتتاءس

اق تتالقلفساقتتالز ،سقبتتذقا،سماتتب ساق تتالقيسقاق تتاب قيستقتتمستطبم ت سلتتفسرد تتةسرهتتازساق رتتابرات،سقصتتفستقتتمس
تيسس استدتفس يسألهاستستلدسلفسادارةسشبقلهاساقمساألسسسقاق بادئساقدم راطمة .س
ايسلترارساق حي تتةساقعقمتتاسمشتتيوسالتهايتتاساتتارراسق عتتاممرسح تتقاسااللستتايسقق بتتادئساق تتالقيساقتتدققف،س
اقتفستحر ساقتعذمبستحرم اسلاطعا.سحمثسحر تتساتلالمتةسرلمت ساقرابعتةسقاقرااتةسبح امتةساقستيايساق تدلمميس

قلتتتساقحتتربسققعتتا س1949ساقتعتتذمب،43سبتتوسقايثتترس تتيسذقتتاساتتبرت ت ساالتلالمتتةسب ثابتتةسررم تتةسحتتربسقتقتتمس
اق رت ت ساقتتدققفس الح تتةس ترلمهتتاسلضتتابما.سي تتاستتتلصساق تتادةس2سك)1س تتيساتلالمتتةس لاصضتتةساقتعتتذمبساقتتتفس

تبلتهتتاساأل ت ساق تحتتدةسلتتفساقعتتا س1984سقاقتتتفسقلعتتتستقمهتتاساقحيق تتةسابسترابمقمةستقتتمسأيسالتترتتذسيتتوسدققتتةس
طر سارراءاتستشرمعمةسأقسادارمةسأقسلضتابمةسلعاقتةسأقسأمتةسارتراءاتسأرترىسق لت سأت تاوساقتعتذمبسلتفسأيس

القم سمرض سالرتاااهاساق ضابفال .44س

-3النمحكنمة العميا االسرائيمية تسنمح باحتجاز جثانمين الشدداء الفمسطينيين:
معدسلرارساق حي ةساقعقماسابسرابمقمةسب ل ساقرمشسحاساحترتازسرثتا ميساقشتهداءسالستتئالقهاسيقرلتةس

ضتتئطسلتتفساق لاقضتتاتسستتاب ةًسلضتتابمة.سحمتتثسشتتيوساقرستتدساقلقستتطملفسصتتدلًاسثابتًتتاسق ارستتاتسااللتهتتااس
قاببادةساقتفست ق ستقمهاسبلمةساالحتالوساالسترابمقف،سققت ستتقلت ستقتاساق ارستاتستقتمسأرستادساألحمتاء،سبتوس
تياالستدمتتدةس تتيساقعلت ،سإ تتاسباقت ثمتتوساق تتلظ سبهتتاسأقس
طاقتتتسأرستتادساأل تقاتسيتتذقا،سإذس ارستتتسضتتدصاسأشت ً
باستتتردا هاسيقستتمقةسردعسأقساحترازصتتاسيقرلتتةسضتتئطستلاقضتتمةسالستتتردادسرلقدصتتاسأقسرثتتا مله ساق حتر تزةس

41ساق ريزساقلقسطملفسقح قاسااللساي،ساق حي ةساقعقماساالسرابمقمةستشرعساقتعذمب،س رر سسابا.
42س اق ريزساقلقسطملفسقح قاسااللساي،ساق حي ةساقعقماساالسرابمقمةستشرعساقتعذمب،س رر سسابا.

43سرار ساق ادةسك)3،37،147س يساتلالمةسرلم ساقرابعةساقرااةسبح امةساق دلمميسقلتساقحربسقسلةس.1949

44سرار ساق ادةسكس2سل رةس)1س يساتلالمةس لاصضةساقتعذمبسقغمر س تيسضترقبساق عا قتةسأقساقع قبتةساق استمةسأقساقالإلستالمةسأقساق هملتةساتت تدتهاساقر عمتةساقعا تةس

قلتحتسبابساقتقلم سقاقتادماستقمهاسقااللض ا ساقمهاسلفساق رارس46/39ساق ؤرخسلفس10سيالقيساألقوس/سدمس برس.1984
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قدىساق اق ة،سقصتقساالدتتاءسالاق تالقلفالساقتذيساستتلدسإقمت سلترارساقهمبتةساق قستعةسقق حي تةساقعقمتاسابسترابمقمة،س

بئاقبم تتةس4سلض تتاةسض تتدس3سلض تتاة،سل تتفس قت ت ساحتر تتازساقرث تتا ميساق رل تتقعسأ ا ه تتاس ل تتذسمققمق/ت تتقزساقع تتا س
2018قاق اضتتفسب تتل سا تتالحمةسقق ابتتدساقعس تتيريسباحتر تتازسرث تتا ميساقشتتهداءساقلقس تتطملمميسقدل تتله س ؤلتًتتاس
قئرضساستئالقه سيقرلةستلاقضس ست بقمةسلفست قماتستبادوساألسرى .45س

اقرتتدمرسذيتتر ،ساق رقتتسساقتتقزاريسابس ترابمقفساق اتتئرسكاقيابملمتتت)،سيتتايسلتتدسأاتتدرسبتتتارمخس/1/1س

،2017سل ت ار اًرسم ضتتفسب ل ت ستستتقم سرثتتا ميساقشتتهداءساقلقستتطملمميسقاحترازصتتا،سبتتاقرغ س تتيسإل ترارساق حي تتةس
اقعقمتتاسابستترابمقمةسبت تتارمخس،2017/12/15سبعتتد سلالقلمتتةسصتتذاسابرت تراء،سقبه تتذاساقستتمااست تتد تس ؤسستتاتس
ح قلمتتةس تتيسلطتتاعسغ تزةسقاقتتداروسبإقت تتاسسقق حي تتةساقعقمتتاسابس ترابمقمةسبتتإق از سستتقطاتساالحتتتالوسابس ترابمقفس
بتست تتقم سرثت تتا ميساقشت تتهداءساقلقست تتطملمميسإالسأيساق حي ت تتةساقعقمت تتاسل ضت تتتسلرارصت تتاساقست تتاباساقات تتادرسبتت تتارمخس

 46.2017/12/15س

استتلدساقرتمشسابسترابمقفسلتفسإمرتادساتالحمةسالحترتازساقرثتا ميستقتمسلتالقيساقطتقارئس133سقعتا س
،1945سقاتتمئت ساق عدقتتةساقحاقمتتةساقتتتفستعتتقدسقشتتهرسملامر/يتتالقيساقثتتالفس تتيساقعتتا س1948ساقتتتفستعطتتفس
االحماتسقق ابدساقعسيريسباحترازسقدليسرثا ميس ؤلتًاسقاستئالقهاسيقرلةس لاقضات .س

رطقرةساق رارستقمساقاعمدساقدققف،ستأتفس يسرالبمي:ساألقو،سالتهااساق رارسألسسساق القيساقدققفس

قتقمسرأسهاساتلالمتةس لاصضتةساقتعتذمبسقغمرصتاس تيسضترقبساق عا قتةسأقساقع قبتةساق استمةسأقساقالإلستالمةسأقس
اق هملة،سقاقثتالف،سأيسلت ارراتساقتدقوسم يتيسأيستُشتيوس ررعمتةسلالقلمتةستستتلدستقمهتاسدقوسأرترىسقت رمترسذاتس
اق ارساتساق لتهيةسقح قاسابلساي،سب اسأيساق القيساقدققفسم اسسيذقاسقل ًاسق ارساتساقدقو .س
لرارس حي ةساقعتدوساالحتالقمتةسرتاءسباقتستاقاس ت سسماستةسحيق تةساالحتتالوساقتتفست عتيسلتفستشتدمدس
اقع قباتساقر اتمةستقمستابالتساقشهداءسب اسمتعارضس سيوسأحيا سقلقاتدساق القيساقدققفسابلسالفال 47س

حاققتتةساالحتتتالوسستتيسلتتالقيسمس ت سباحترتتازساقرثتتا ميسالتهتتااساتتارخسققاض ت سقق تتالقيساقتتدققفس
ابلستتالفسقلتتالقيسح تتقاسابلستتاي،سقمرتتبساالل تراجساقلتتقريسقغمتترساق شتترقطستتتيسر مت ساقرثتتا ميساق حتر تزةس
قبإقئتتاءسسماستتةساحترتتازساقرثتتا ميس ترةس تقاقتتمساألبتتد،سستقاءسيالتتتسلتتفساقثالرتتاتساقس تتابرساألرلتتا ،سأليسحتتاس
األحماءسقاأل قاتسباقي ار ةسابلسالمةسصقسحاسأساسسقربمسسالسملبئفستحقمق سإقمس راقغةسسماسمة 48.س

45سدلماساققطي،سلرارساق حي ةساقعقماسابسرابمقمةسباحترازسرثا ميساقشهداءستتقمرًاسقسماسةس عقلةسق لهرة،س،2019/9/10سستارمخسزمارةساق قل س2019/9/16

http://bit.ly/2N7YxIWسسس .س

46سدلماساققطي،سلرارساق حي ةساقعقماسابسرابمقمةسباحترازسرثا ميساقشهداءستتقمراًسقسماسةس عقلةسق لهرة،س رر سسابا .س

47س يسبقس تتت،سرث تتا ميساقش تتهداء:ساق ض تتاءسابست ترابمقفسقسش تترتلةسسالتهاي تتاتساقرس تتدساقلقس تتطملف،س11س تتبت بر،2019ست تتارمخسزم تتارةساق قلت ت س،2019/9/16
https://bit.ly/2QVYz7Pس .س

48س ريتزساق تتدسسقق ستاتدةساق القلمتتةسقح تتقاسااللستاي،سلترارساق حي تتةساقعقمتاسابسترابمقمةسبراتقصساحترتتازساقرثتتا ميسمعيتسسحاقتتةساقتستتمسسقتدمها،ستتتارمخسزمتتارةس

اق قل س .https://bit.ly/2XSoDCs،2019/9/17س
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احملور الثالث
االوامر العسكرية االسرائيلية حبق الفلسطينيني
تعتتددتساألقا تترساقعستتيرمةساقتتتفستستتتهد ساقلقستتطملممي،سقلتتدستلقتتتتستقتتاساألقا تترس تتاسبتتميساقرلابمتتةس
قاأل لمتتةسقغمرصتتا،سقم يللتتاسلتتفسصتتذاساق حتتقرسراتتدسأص ت ستقتتاساألقا تترسق تتيسث ت س لالشتتتها.سحمتتثسرتتاءساأل تترس
اقعست تتيريسرل ت ت سك،)387ساق تعقت تتاسباق راقلت تتاتساقرلابم ت تتةسكاقرر م ت تتة)سقاالحترت تتاز؛سقاال ت تترساقعست تتيريسرل ت ت س
ك،)1229ساقتتذيسمبتتم ساالتت تتاوساالداريسقلت تراتسز لمتتةس دمتتدةسدقيستقرم ت ساتهتتا ساقسار تراءس حاي تتة.سقأ تتاس
اال تترساقعستتيريسرل ت سك،)378سلملاتتوس ر قتتتةسقاستتعةساقلطتتااس تتيساق راقلتتاتساقتتتفسقهتتاستاللتتةسالبتتاأل يالس
قمحتقيستقفسل راتس ئاقمةسلفساقشدةسقاقا ار ة،سأ اسلم اسمتعقاسباالحتراز .س

اقسلم تتاسمرتتصسااتتدارساألحيتتا .49سقتقتتفسستتبموساق ثتتاو،ستس ت ساق تتادةسك)78سققرتتمشساالس ترابمقفس

باحترازساقلقسطملمميس دةستاوسث المةساما سلبوساحضتارص سقق ثتقوسا تاسلتاضستستيري؛سق تدةسارتريستاتوس
إق تتمس188سمق ت تاًسلب تتوستقرمت ت ساالته تتا ساق تتمه ؛سق تتدةسثاقث تتةستا تتوساق تتفست تتا ميستلا تتوسب تتميستقرمت ت ساالته تتا س

قاالحضارسقق حي ة.سقبإ يايساق شر ستقفست قمةساقتح ماسامضاًسايسم ل ساقلقسطملفساق عت وس يس ابقتةس
حتا سطمقتةسر ستةستشترسمق تاًسبعتدساالتت تاو.50سقلتدسمرتريست دمتدسصتذ ساق تترةس تيسلبتوساقستقطاتساق ضتتابمةس

اقعستتيرمةسحتتتفستستتعميسمق تاًساذاساتتبتترتساالرمترةسذقتتاسضتترقرماًس تتيساقلاحمتتةساال لمتتةسأقس طققبتاًسقضت ايسالس

سال ةساقتح ماال .51س

بعتتدسحتتربستتتا س،1967سستتمطرساالحتتتالوسابسترابمقفستقتتمساقلظتتا ساق تتالقلفساقلقستتطملفس تتيسرتتالوس
لتترضساق تتالقيساقعستتيريسكاألقا تترساقعستتيرمة)سلتتفس لط تتتفساقضتتلةساقئربمتتةسقلطتتاعسغ تزة،س تقارضتتاعساق تتدسس
اقشرلمةسقق القيساق حقفسقق حتوسابسرابمقفسبعدسض هاسلفستا س .521980س

ادرساأل ترساقعستيريسرلت س2سقستلةس،1967سقلتدسلتصستقتمسإقئتاءسأمتةسلتقالميسستارمةساق لعتقوسلتفس

اق لاطاساق حتقةسلفسحاوستعارضهاس ساألقا رساقاادرةستيسإدارةساالحتالو .س

سقبعدسلشرساأل ترساقعستيريسرلت س947سقستلةس،1981سل قتتسر مت ساقاتالحماتساق القلمتةسقابدارمتةس
إقتتمس تتاسس ت فسبتتسالسابدارةساق دلمتتةسالساقتتتفسأسستتتسحتتدمثاسلتتفسحمل ت .سق لتتذسبتتدءساالحتتتالوساحتلظتتتساق حتتاي س

49

س باحثسققدراساتس،احتالوس،ساستع ار،سلاوستلاريس،ساتادةست قم سق ارساتسالاسرابموالسسلفساالراضفساقلقستطملمةساق حتقتةسلتفسظتوساق تالقيساقتد سققف،سصس

233س-س234س،ساقطبعةساالققفس–سبمرقتس–سقبلايس،س.2010سhttps://bit.ly/2QLrc7N
50ساال رساقعسيريسرل سال378الساق ادةس78كج)سكا).

51ساق ادرساقسابا.ساق قادس78جسكج)سك)2سق78سدسكب)سك)3سق78سدسكب)سك.)4

52سرا عةسبمرزمتس،س عهدساقح قا،ساققض ساق القلفسلفسلقسطمي،ستارمخسزمارةساق قل س .https://bit.ly/34hQ1vS،2019/9/16س
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اقعسيرمةسقاققرايساقعسيرمةساق شيقةسبقالمتةسيا قتةستقتمسلضتاماسلتفس ستابوسرلابمتةس عملتةسقر مت س لازتتاتس
األراضفسقاقضراببسقاق اادرساقطبمعمةسقاأل قرساق اقمة.53س س

بشتتيوست تتا ،ستلاقق تتتساألقا تترساقاتتادرةسر تتالوسلتت ترةساالح تتتالوسبتتاقتلظم سيالتتةسرقال تتبساقحمتتاة،سقل تتدس
ارتقلتتتسلتتفساقضتتلةساقئربمتتةسبعتتضساقشتتفءستلهتتاسلتتفسلطتتاعسغ تزة.سق لتتذستتتا س،1967ساتتدرسلتتفساقضتتلةس

اقئربمةسقلطاعسغزةس اسم اربساقتس2500سأ رستسيريسبابضالةسإقمستدةسأقا رسأررىسق سمت سلشرصا .54س

ققل اسققتشرمعاتساقعسيرمةس لذستا س،1967سلإيساق ستقطلميسابسرابمقمميسداروساق لاطاساق حتقتةس

ق سمرضعقاسإقتمسلتقالميسلابتدساق لط تةسأقسابدارةساق دلمتة،س تقال تاسقق تالقيساق حقتفسابسترابمقف.سقبتذقاسقستعتس
اقحيق ةسابسرابمقمةس يس لهق ساقتقطيسابسرابمقفسقمش وساق ستقطلاتساقتفسألم تسلتفساق لتاطاساق حتقتة.س
ققع تتوسذقتتا،سادتتتتستقتتاساقحيق تتةسبتتأيساق ستتتقطلاتسالستعتبتترسرتتزءاس تتيساق لتتاطاساق حتقتتة،سي تتاسلا تتتس

بلات تتوساقلظت تتا ساق ت تتالقلفساق طبت تتاسلت تتفساقضت تتلةساقئربمت تتةسقلطت تتاعسغ ت تزةساق حتقت تتميستت تتيسذقت تتاساق طبت تتاسلت تتفس
اق ستقطلات .55س

تتعا تتوساقتش ترمعاتساقعستتيرمةساألرتترىس ت سل ترابيس حتتددة،سحتتميسلشتتقبهاسللتتفسابرمتتوس،2002ستقتتفس

ستتبموساق ثتتاو،سااتتدرساال تترساقعستتيريسرل ت س،561500ساقتتذيسمرمتتزساالتت تتاوساقر تتاتفسققلقستتطملمميساثلتتاءس
اقتتتقغالتساقعستتيرم ةسل تتفساقض تتلةساقئربمتتة.سقل تتدساتط تتفسصتتذاساال تترساتتالحمةسقي تتوسرلتتديساستترابمقفستق تتفس
االراضفساق حتقةسالتت اوساقلقسطملمميسدقيسابتداءساقستببساقساقررتقعساقتفساقضتابطساألتقتمس لت سرتبتة؛سي تاس

قست ت سقرت تتمشساالح تتتالوسباحترت تتازساقلقستتتطملمميسق ت تتدةسث المتتتةستشت تترسمق ت تاًسدقيساحضت تتارص سقق ثتتتقوسا ت تتا س
اق اضتتف57.سقلم تتاسمتعقتتاسبتتإرراءاتس حاي تتةساق ااترميسكستتلاً)سصلتتااستشترم سكتستتيريساسترابمقف)سذقساتتقةس

مرسد ساال رساقعسيريسرل س .58132س

لم تتاسمقتتف،ستستتتعرضساقد ارستتةسأص ت ساألقا تترساقعستتيرمةساالس ترابمقمةساقتتتفساتتدرتسبحتتاساقلقستتطملمميس

رد ةسقأل يسقت قمضساالراضفساقلقسطملمةسق اقحته  :س
س
س

53سرار ساال رساقعسيريساالسرابمقفسرل سك)947سبشأيسإلا ةسإدارةس دلمةسكمهقداسقاقسا رة)س،س8ستشرميسثالفس1981س .س
54سرا عةسبمرزمتس،س عهدساقح قا،ساققض ساق القلفسلفسلقسطمي،س رر سسابا .س
55سرا عةسبمرزمتس،س عهدساقح قا،ساققض ساق القلفسلفسلقسطمي،س رر سسابا .س

56ساال رساقعسيريسرل س1500ساق تعقاسباالتت اوسقلتساق عريةسكا رس ؤلت)سلمسايس.2002

57سباحثسققدراساتس،احتالوس،ساستع ار،سلاوستلاريس،ساتادةست قم سق ارساتسالاسرابموالسسلفساالراضفساقلقسطملمةساق حتقةسلفسظوساق القيساقدققفس،س رر س

ساباسص .234س

58ساال رساقعسيريسرل س132ساق تعقاسب حاي ةس رتيبفساق راقلاتس يساالحداث،سقاقاادرسلفس24سامققوس.1967
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-1األوانماار العسااكرية التااي تسااتند عميدااا ق اوات االحااتالل ااس ارائيمي فااي تشااريع

اعتقال األطفال:

تلتتتهجسحيق تتةسإس ترابموسسماستتةساقت ممتتزساقعلا تتريسضتتدساألطل تتاوساقلقستتطملممي؛سلهتتفستتعا تتوس ت س

األطلاوسابسرابمقمميس يسرالوسلظتا سلضتابفسرتاصسباألحتداث،سقتتتقلرسلمت سضت الاتساق حاي تةساقعادقتة.س
قلفسذاتساققلت،ستعتبرساقطلوسابسرابمقفسصقسيوسشرصسق سمتراقزسسيس18ستا اً،سلفسحميستتعا وس ت س
اقطلوساقلقسطملفسبأل سيوسشرصسق سمتراقزسسيس16ستا اً .س

راللتاًسالقت از اتهتتاسبتتتقلمرسضت الاتسلضتتابمةس لاستتبةسالتت تتاوساألطلتتاوسق حتتاي ته سب قرتتبساتلالمتتةس

ح تتقاساقطلتتوسقاق تتالقيساقتتدققفسابلستتالف،سطب تتتسستتقطاتساالحتتتالوسابس ترابمقفسأقا تترستستتيرمةستلا ترمةس
تقتتمساألطلتتاوساقلقستتطملمميساألستترى،سقتعا قتتتس عهت س تتيسرتتالوس حتتاي ستستتيرمة،ستلت تترسققحتتدساألدلتتمس تتيس
عاممرساق حاي اتساقعادقتة،سراقاتاًساأل ترساقعستيريس،59132ساقتذيسمست سقستقطاتساالحتتالوسباتت تاوس

أطلاوسلفسسيس12ستا ساً،60سقلالقيساقطقارئساقعا سقعا س،611945سقاأل رساقعسيريسرل سك)1500سقاأل رس

اقعسيريسرل سك)101س .62س

-2األوانمااار العسااااكرية ( )141و( )938القاضااااية بحةاااار التجنمعاااات الساااامنمية وتقيااااد الحياااااة
السياسية الفمسطينية.
استرد تسإسرابموسسماسةساالتت اوسقاالحترازسيقسمقةسققسمطرةستقمسأبلاءسشعبلا،سق عالبةسيتوس تيس

تتراسلتتفسلشتتاطاتسسماستتمةستهتتد سإقتتمس اق تتةساالحتتتالوسابس ترابمقف.سقتستتتئوسإس ترابمو،ساقستتقطةساق اب تتةس
مشت س
بتتاالحتالو،سلضتتمةساألستترىسض ت يست قمتتةسابتتتزازس تيا قتتةسق لهرتتة،سقتترتتذص سرص تتابيسق تتدمهاسلتتفس حاققتتةس
ررما تتةسققلم تتوس تتيسإرادتهت ت سقيت ت ار ته سقي ار تتةسش تتعبه ،س لتهي تتةسب تتذقاساق تتم سقاألتت ت ار ساقسماس تتمةسقح تتقاس

ابلساي .63س

األنمر( :)141محظرساأل رساقعسيريسرل 101الاق سمراتساالحترارمتةسقاقتر عتاتسكتشترةسأشتراصس

أقسأيثرسإذاسيايساأل رسمرتبطسبشأيسسماسف)سدقيساقحاقوستقتمستاترم سبتذقاس تيساق ابتدساقعستيريال.سي تاس

محظرساأل رستقزم ساق قادسقاقاقرساقسماسمةساقتفستحتقيستقمسالدالالتسسماسمةال .64س
59سقياقةسااللباءسقاق عقق اتساقلقسطملمةسقلاس،ساالسريساالطلاو،س رر سسابا .س

60سقياقةسااللباءسقاق عقق اتساقلقسطملمةسسقلا،ساالسريساالطلاو،ستارمخساقدرقوستقفساق قل س .hhttps://bit.ly/35CqUEv،2019/9/16س

61سرار ساق ادةسك)111س يسلالقيساقطقارئسقسلةس 1945ساستلاداسإقمساقاالحمةساق رققةسقق لدقبساقسا فسلفساق ادةساقسادسةس يس رسق ساقدلاعستيسلقسطميس

قسلةس .1937س

62سرار ساال رساقعسيريساالسرابمقفسرل سك)101سبشايس ل سأت اوستحرمضسقدتامةس عادمة،س .1967س

63س دققةسلقسطمي،س لظ ةساقتحرمرساقلقسطملمة،ساالسريساقسماسمقي،سقاق ل قدقيسقرلتاتساقشتهداء،2018/8/30،ستتارمخساقتدرقوستقتفساق قلت س2019/9/16س،
 .http://www.plo.psس

64سرار ساال رساقعسيريساالسرابمقفسرل سك)101سبشايس ل سأت اوستحرمضسقدتامةس عادمة،س.1967
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األنمر(:)938سمعتبرساأل رساقعسيريسرل س938سأيسالدت ساق لظ اتساق عادمتةستتيسطرمتاسرلت ستقت س

أقساالست اعسأللاشمدسقطلمةالسصقسبحدسذات سالت ألستدابماًال .س

سقمعتبرساأل ترايسرتزءاًس تيساقعدمتدس تيساألقا ترساقتتفست متدساقحمتاةساقسماستمةساقلقستطملمةسلتفسلقستطميس

اق حتقة .س

-3االعتقال االداري لمفمسطينيين بناء عمي االنمر العسكري رقم .1651

ُمستتترد س اتتطق سالاالتت تتاوسابداريالسققدالقتتةستقتتمستقلم ت ساألل ترادسألغ تراضسقلابمتتة،سقصتتقسإر تراءس
مس ت ت سقست تتقطاتساالحت تتتالوساقعست تتيرمةسابس ت ترابمقمةسبتقلم ت ت ساقلقست تتطملمميسألرت تتوسغمت تترس س ت ت مسبلت تتاءستقت تتمس
ال عقق تتاتسس ترمةالسدقيستقرم ت ساقته تتةسقه ت سأقس ث تققه سأ تتا ساق حي تتة.سقلتتفساقضتتلةساقئربمتتةساق حتقتتةسم قتتاس
رمشساالحتالوسابسرابمقفساقسقطةسبادارسأقا رساتت اوسإداريسضدساق دلمميساقلقسطملمميسب قرتبساأل ترس

اقعسيريس1651سكاق ادةس،)285سقتعطفسأحيا سصذ ساق ادةساقسقطةسقق ادةساقعسيرمميسابسرابمقمميسالتت اوس
اقلقسطملمميسق دةس6سشهقرسلابقةسققتردمتدسلتفسحتاوسقرتقدسستببسال ع تقوسقالتت تادسأيسصلاقتاسظترق ستتعقتاس
بأ يساق لط ةسأقسبسال ةساقر هقرستقز ساحترازسشرصس عميسباالتت اوال .65س

" االتت اوسابداريالساقذيست ارس سسقطاتساالحتالوسغمرسلالقلفستسترد سإسترابموساالتت تاوسابداريس

يقل سالبدمالًسلعاالًسقسرمعاًسقق حاي ةساقرلابمةال،سلبحسبس تاسرتاءسلتفساق تالقيساقتدققفسالإيساقحتبسساالداريسالس
مت ساالسإذاسيايسصلااسرطرسح م فسمهددساال يساق ق فسققدققةال،سقصقسبذقاسالسم ييسايسميتقيسغمترس حتدقدس

ققلترةسز لمةسطقمقة .66س

-4االنمر العسكري رقم  321لنمحارة االراضي الفمسطينية

استتتئوسرتتمشساالحتتتالوساالستسترابمقفساأل تترساقعستتيريساالسترابمقفسرلت س321سققعتتا س.671969سقاقتتذيس

مرمزسققدققةسقبشيوساحاديساقرالبس اارةساالراضفساقلقسطملمةسألغراضستا ة،سقبتدقيست تدم ستعقمضتاتس
ققرهتتةساق تضتتررة،سقملتترضست قبتتةساقحتتبسسق تتدةس5سستتلقاتسقيتتوس تتيسمعتتارضساقسمعرلتتوسذقتتاساال تتر،سقلتتدس

استترد تساسترابموسصتذاساال ترسقبلتتاءسشتبيةسطتراسققرتمشسلتفسدارتتوساال ارضتفساقلقستطملمةساق حتقتة،سقيتتذقاس
اقحتتاوسقق ستتتقطلميسابس ترابمقممي،ساقتتذميسقلتترساقرتتمشساالس ترابمقفسقه ت سطرل تاًسبدمقتتة،سبعمتتداًستتتيساقتر عتتاتس

اقلقسطملمة .س

65س دابت ت ترةسشت ت تتؤقيساق لاقضت ت تتاتس .ت، .ساالست ت تتريساقسماست ت تتمقيساقلقس ت تتطملمقي،ساقراا-سح ت ت تتاباس29حزم ت ت ترايس،2015ستت ت تتارمخسزمت ت تتارةساق قل ت ت ت ،س،2019/9/21س

 .https://bit.ly/2KPDbgIس

66س ؤسسةساقض مرسقرتامةساالسمرسقح قاسااللساي،س اسصقساالتت اوساالداري،س رر سسابا .س

67ساال رساقعسيريسرل سك)321سبشأيسلالقيساست الاساألراضفسقق شارم ساقعا ةسكاقضلةساقئربمة)،س28ساذارس .1967س
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رتتاءساال تترساقعستتيريساالس ترابمقفسبتلتتقمضسققعستتيرمةسابس ترابمقمةسقاتتالحمةسلتتفس اتتادرةسأ ارضتتفس

راا تتةسالس تتتردا اتستا تتةسكقت ت سم تتت ستحدم تتدس عل تتمساس تتتردا اتستا تتة)سقب تتدقيست تتدم ستعقمض تتاتسققره تتةس

اق تضررة.س س

-5االوانمااار العساااكرية ااسااارائيمية  1649و  :1654الترحيااال والنقااال القساااري

كجرائم دولية.

معتتدوساأل تترساقعستتيريسرلت س1650ساأل تترساقعستتيريساقستتاباسرلت س329سالبشتتأيس لت ساقتستتقوالسحستتبس
اقتس مةساالسرابمقمةسقاقذيسيايسلدسأادرسلفساقعا س.1969سققل اًسقذقاساأل رساقعسيري،سلإيساق تسقوسيايس
معتبتترسأيسشتترصسدرتتوسإقتتمساقضتتلةساقئربمتتةس تتيساألرديسأقسستتقرماسأقسقبلتتايسأقس اتترسبتتدقيستا ترم س تتيس
اق ابتتدساقعستتيريسقق لط تتة،سأقسب تتفسلتتفساق لط تتةسبعتتدسالتهتتاءستا ترمح .سقيتتايساقهتتد س تتيسصتتذاساأل تترسلتتفس
األستتاسسصتتقس ل ت ساقالربتتميساقلقستتطملمميس تتيساقعتتقدةسإقتتمسدمتتارص ،سق ل ت ساق تتاتقميساق ستتقحميس تتيسدرتتقوس
األ ارضتتفساق حتقتتة.سآ تتاست ت ستعرم ت سالاقتتدرقوسغمتترساق تتالقلفالسإقتتفساق لط تتةسبشتتيوسم تتق ستقتتمسابشتتارةسإقتتمس

تاءستقتمستاترم س تتيس
تيست ،سأيستقتتمس اتتطق ساقتتدرقوساق تتالقلف،سقاقتتذيسيتتايسسمعلتتفسدرتتقوساق لط تتةسالبلت ً
اق ابدساقعسيريال.سقاشت وساقع ابستقمساقتسقوستقمساقسريسأقساقئ ار ة،س سإ يالمةساببعاد .68س

مقست ت ساأل تترساقعس تتيريس1650ساق تتذيسا تتدرس تتؤر اًرستعرمت ت ساقتس تتقوسبش تتيوسر تتذري،سقمشت ت وسي تتوس

األشراصساقذميسكأ)سمتدرققيساق لط تةسالبشتي ٌوسغمترسلتالقلف،سقسكب)سأققبتاساق قرتقدقيسلتفساق لط تةسبتدقيس
أيسميقيسبحقزته ستارم سلالقلف .69س

تتيساق ه ت سأيسلله ت سأيساألقا تترساقعستتيرمةساقردمتتدة،س تقايسيالتتتسغمتترس ستتبقلةس تتيسحمتتثسلطالهتتا،س

قمستسردمدةس يسحمثسلرضهاسلمقداًستقتمسحمتاةساقلقستطملممي.سقصتفستتأتفسرتزءس تيسلظتا سلتاب س تيساألقا ترس
اقعستتيرمةسمهتتد سق لتتذسبتتدءساالحتتتالوسإقتتمست ممتتدساققر تتقدسالاق تتالقلفالسققلقس تتطملمميسلتتفساألرضساقلقستتطملمةس
اق حتق تتة،سحم تتثسل تترضستق تتمساألش تتراصساقحا تتقوستق تتمستا تتارم سقي تتفسمت يلت تقاس تتيساققر تتقدسل تتفسبع تتضس

اق لتتاطا،سأقسقاللت تتاوسبتتميساق لتتاطاساق رتقلتتة.سآ تتاسأيسإاتتدارسبطالتتاتساقهقمتتة،سقبمل تتاسصتتقس تعقتتاسأساس تاًس

بح تتقاسابلا تتةسلتتفساألرضساقلقستتطملمةساق حتقتتة،س تتداروس ت س ارستتةس تبعتتةستت ثتتوسلتتفست ممتتدساققرتتقدسلتتفس
صذ ساق لاطاسقحرمةساقتل وسلمها.س س

68س ؤسسةساقحا،س ؤسسةساقحا:ستحقموسلالقلفسقألقا رساقعستيرمةسابسترابمقمةس1649سقس:1650ساقترحمتوسقاقل توساق ستريسيرتراب سدققمتة،ساق ررت س،61/2010س

26ابرموس ،2010تارمخسزمارةساق قل س https://bit.ly/2qJRSLu،2019/9/20س .س

69س ؤسسةساقحا،س ؤسسةساقحا:ستحقموسلالقلفسقألقا رساقعسيرمةسابسرابمقمةس1649سقس:1650ساقترحموسقاقل وساق سريسيرراب سدققمة،س رر سسابا .س
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القانون الدويل ونظرية
األمن اإلسرائيلية
أ.محمد عوض التمباني

مقدمة
تحتل اآلليات واألدوات القانونية مكانة مهمة ناظمة ومؤثرة ،ومحددة لمعالقة بين إسرائيل والشعب
الفمسطططين  ،سطوا لط ظططل اعحططتالل العسططكري الكامططل ،والنمططال الططوطن لط موا هتط  ،وو ططوب ومططوع
ذلك اعحتالل ومقاومت ألحكام القانون الدول اإلنسان  ،ولقواعد القانون الدول العام ،أو ل ظل عممية

السالم ،وتوقيع اعتفاقيات الثنائية باعتبارها قواعد قانونية دوليطة ،دون ت اهطل مطا شطهدت السطنوات األويطرة
مططن تعططاظم دور اآلليططات القانونيططة ،مططع ت ميططد العمميططة التفاومططية وانسططداد ،لاقهططا ،وبططروز سططاحة نمططالية
مهم ططة ،تعتم ططد بش ططكل مط ط ومتق ططاعد عمط ط المقاوم ططة الس ططممية الش ططعبية ،والموا ه ططة الرس ططمية الفمس طططينية

لالحتالل باستودام األدوات السياسية والدبموماسية والقانونية.

وعمي نسمط المو والل عرض ال انب القانون  ،واتقطال بنظريطة األمطن اإلسطرائيمية عمط عطدد
مططن النقططاط األساسططية ،التط تتمحططور حططول اعسططتودام الفمسطططين ألدوات القططانون الططدول  ،مططن وططالل بيططان
موقف القانون الدول من قمية السالم لط الحالطة الفمسططينية وذلطك لط المطمطب األول مطن هطذ ،الورقطة،

ثم نتناول ل المطمب الثان اآلليطات واألدوات القانونيطة الدوليطة المتاحطة أمطام القيطادة الفمسططينية ،كوسطائل
نمالية ،نبحث ل مدى لعاليتها ،وقدرتها عم الوقول بنا إل تحقيط أهطداف المشطروع الطوطن  ،وذلطك
كما يم :
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املطلب األول
موقف القانون الدولي من قضية السالم يف احلالة الفلسطينية
يشكل عرض موقف القانون الطدول مطن قمطية السطالم واألمطن الطدوليين بقطفة عامطة ،ثطم الموقطف
مططن اعحططتالل اإلسطرائيم لا ارمط الفمسطططينية ووا ار اتط  ،ونمططال الشططعب الفمسطططين كممارسططة حقط لط
تقريططر مقططير ،،يشططكل مططدوالً مهمطاً لبيططان اإلطططار القططانون الططدول الططذي يحكططم المعادلططة الراهنططة ،وطبيعططة
التحركات وحدودها وقواعدها ،وهو ما سنبين كما يم :

-1الحرص الدولي عمى حفظ السمم واألمن الدوليين:

يعد حفظ السمم واألمن الدوليين أول وأهم المقاقطد الرئيسطية لامطم المتحطدة ،وكطذا المسطع لبطاق

العناقططر المشططكمة لمتنظططيم الططدول  ،لقططد أكططد عمط هططذا الهططدف ميثططا األمططم المتحططدة ،وتحقيقطاً لهططذ ،ال ايططة
قرر الميثا بأن " تتوذ الهيئة التدابير المشطتركة الفعالطة لمنطع األسطباب التط تهطدد السطمم وإلزالتهطا ،وتقمطع

أعمال العدوان ،وغيرها مطن و طو ،اإلوطالل بالسطمم وتتطذرع بالوسطائل السطممية ،ولقطا لمبطادئ العطدل والقطانون

الططدول لحططل المنازعططات الدوليططةؤ التط تططؤدي إلط اإلوططالل بالسططمم أو لتسططويتها" ،1كمططا سططعت لتحقيط هططذا
اله ططدف اعتفاقي ططات التط ط رعته ططا األم ططم المتح ططدة ،ووم ططعت نق ططب أع ططين المنظم ططات الدولي ططة المتوقق ططة

والمنظمططات الدوليططة اإلقميميططة والططدول لطرادى و ماعططات  ،2لططال يومططو أي قطرار دول ط  ،أو مبططادرة دوليططة ،أو
دعوة ،أو إعالن دول من التأكيد عمط السطمم واألمطن الطدوليين ،ونبطذ الحطرب أو التهديطد بهطا أو التحطريض
عميهططا ،كأحططد الططدعائم الرئيسططية لمتنظططيم الططدول  ،والقططانون الططدول الحططديث ،أوططذاً باععتبططار نتططائ الحططروب

والقراعات ،واستودام القوة من ويالت و،عم ،وواقة والل اوماع واذعل الشعوب األورى ،وومطعها

تحت الوقاية واعحتالل.3
1
2

ار ع المادة ( )1من ميثا األمم المتحدة.

نططص ق طرار م مططس األمططن ل ط األمططم المتحططدة رقططم ( )2320لسططنة  " :2016إن م مططس األمططن اذ يسططمم بططأن التعططاون مططع المنظمططات اإلقميميططة ل ط المسططائل

المتعمقة بالسمم واألمن وبما يتناسب مع ميثا األمم المتحدة يمكن أن يعزز األمن ال ماع  ...وواذ يعقد العزم عم تعزيز الدور المركزي لامطم المتحطدة لط
حفظ السالم وعم كفالة األدا الفعال لنظام األمن ال ماع المنشأ بمو ب ميثا األمم المتحدة ،ومن والل الشطراكة الفعالطة مطع المنظمطات الدوليطة اإلقميميطة
(وباألوص اعتحاد اعلريق ) ب ية تيسير التقدي ل الوقت المناسب لممنازعات واألزمات الت تهدد السالم واألمن الدوليين".
3

عبد الرحمن أبو النقر ،محامرات ل قانون التنظيم الدول  ،ط ( ،)1بدون دار نشر ،غزة ،1996 ،ص 82وما بعدها.

و ار ع قرار م مس األمن رقم ( )2310لسنة  2016والمتعم بالحد من التسمح ونزع السالح ومنع انتشار ميع أسمحة الدمار الشطامل ونطزع السطالح النطووي

واعستودام السمم لمطاقة النووية اذ يعد انتشار تمك األسمحة يشكل وطر يهدد السمم واألمن الدوليين.

و ار ع قرار م مس األمن رقم ( )2325لسنة  2016والتأكيطد عمط مسطؤوليات الوكالطة الدوليطة لمطاقطة الذريطة ومنظمطة حظطر األسطمحة الكيميائيطة والتأكيطد عمط

القمط ا از التهديططد الططذي يشططكم اإلرهططاب وحيططازة ال هططات التط ع تتبططع الدولططة لاسططمحة النوويططة والكيمائيططة واسططتحداثها او اعت ططار بهططا او اسططتعمالها بمططا يشططكل

تهديد وطر يهدد لمسمم واألمن الدوليين.
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لذا دعت األمم المتحدة عستودام الوسائل السممية لحل المنازعات ،كبطديل عممط لحالطة الحطرب،

سوا وسائل دبموماسية سياسية ،أو وسائل قمائيةؤ لقطد أكطد ميثطا األمطم المتحطدة عمط أنط  ":ي طب عمط

أطراف أي نزاع من شطأن اسطتم ارر ،أن يعطرض حفطظ السطمم واألمطن الطدول لموططر ،أن يمتمسطوا حمط بطادئ
ذي بططد بطري ط المفاومططة والتحقي ط والوسططاطة والتولي ط والتحكططيم والتسططوية القمططائية ،أو أن يم ططأوا إل ط
الوكاعت والتنظيمات اإلقميمية ،أو غيرها من الوسائل السممية الت يقع عميها اوتيارها".4
 -2موقف القانون الدولي من االحتالل اإلسرائيمي واجراءاته:

قططرر القططانون الططدول عططدداً مططن المبططادئ المهمططة اسططتناداً لتح طريم الم تمططع الططدول عسططتودام القططوة

والحرب وارج نطا القانون الدول  ،واستبعاد الحرب كوسطيمة مشطروعة عكتسطاب السطيادة ،وترتيطب حقطو

عم ط األقططاليم ،أو اسططتودام الحططرب إل بططار دولططة أوططرى عم ط التوقيططع عم ط معاهططدة دوليططة تحططت اعك طرا،
والتهديد ،أو تحت تأثير الحرب بل" تكون المعاهطدة باطمطة إذا تطم التوقطل إلط عقطدها بطريط التهديطد ،أو
استودام القوة بقورة موالفة لمبادئ القانون الدول المنقوص عميها ل ميثا األمم المتحدة "  ،5وكطذا

عدم مشروعية اعستيال عم أرام ال ير بالقوة ،وكمها مبادئ دولية رئيسية ،و وهرية ،وأمطرة ،وحاكمطة

ل العالقات ممن الم تمع الدول .

وقططد كططان لالحططتالل اإلسطرائيم نقططيب كبيططر مططن القط اررات الدوليططة ،سطوا التأكيططد عمط مبططدأ عططدم

طواز اعسططتيال عم ط األ ارم ط بططالحرب ،وتطبيق ط عم ط حالططة اعحططتالل اإلس طرائيم لا ارمط العربيططة ،6
وكذا نتائ

وو وب احترام مبادئ حقطو اإلنسطان ،واعلتطزام بتطبيط أحكطام اتفاقيطات نيطف األربعطة لسطنة
7

 1949عمط األ ارمط المحتمطة  ،وكطذا لط موا هطة إ ط ار ات اعحطتالل لط مدينطة القطدس ،أو لط عمططوم
األرام الفمسطينية المحتمة ،سوا اتوذت تمك اإل ار ات شكل ممارسات تتعم باعستيطان ،أو اعبعاد
لمم طواطنين الفمسطططينيين ،أو الحفريططات ،أو تقييططد الوقططول الحططر ألمططاكن العبططادة ،وغي طر ،مططن الممارسططات

القادرة عن اعحتالل  ،8والتماس بين ذلك اعحتالل وبين الحقو المشروعة لمشعب الفمسطين  ،كالح
ل الوقول لالماكن الدينية ،وح العودة ،وغيرها من الحقو المشروعة .9
4

مفتاح عمر درباش ،العالقة بين محكمة العدل الدولية وم مس األمن ل التسوية السممية لممنازعات وحفظ السطمم واألمطن الطدوليين "د ارسطة لط إططار أحكطام

وقواعد القانون الدول " ،رسالة دكتورا ،الفمسفة ل القانون مقدمة لكمية الحقو

امعة الورطوم ،الورطوم ،2015 ،ص  18وما بعدها (نسوة إلكترونية).

و ار ع المادة ( )33من ميثا األمم المتحدة.

5

ار ع المادة ( )52من اتفاقية لينا لقانون المعاهدات لسنة  .1969كما أكدت ديبا ة هذ ،اعتفاقية عمط أهميطة المعاهطدات كسطبيل لتططوير التعطاون السطمم

بين الدول والتأكيد عم أن المن ازعات المتعمقة بالمعاهطدات ،كبقيطة المنازعطات الدوليطة ،ي طب أن تسطوى بطالطر السطممية وولط مبطادئ العدالطة والقطانون الطدول

والتأكيططد عمط مبططادئ القططانون الططدول المقططررة لط ميثططا األمططم المتحططدة مثططل :الحقططو المتسططاوية ،وتقريططر الشططعوب لمقططائرها ،والمسططاواة لط السططيادة واسططتقالل
6
7
8

ميع الدول وعدم التدول ل ششؤونها الداومية ،ومنع التهديد بالقوة أو استعمالها ...

ار ع قرار م مس األمن ل األمم المتحدة رقم ( )242الذي اقر ل ال مسة رقم ( )1382عام .1967

ار ع قرار م مس األمن رقم ( )237والقادر بتاريخ .1967 /6/14

ار ع قرار م مس األمن لامم المتحدة رقم ( )217والقادر بتاريخ .1969/9/15
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ورغططم ذلططك ع ينفط تحطريم الحططرب مططن أن تنططدلع الحططرب أو أن يقططع النطزاع المسططمحؤ كحالططة واقعيططة

بعيداً عن مدى شرعيت  ،ورغم ذلك ي ب عدم ت اهطل هطذ ،الحالطة ،بطل ي طب أن تحطاط الحطرب والن ازعطات

المسططمحة ،ومططا قططد ينططت عنهططا مططن حالططة احططتالل دائططم أو مؤقططت بقواعططد ومبططادئ يتو ططب احترامهططا ،وهنططا

يتشكل الم ال األساس لقواعد القطانون الطدول اإلنسطان  ،واتفاقيطات ينيطف وعهطاي بشطكل وطاص ،حيطث
تططم التأكيططد مططمن العديططد مططن الق ط اررات الدوليططة عم ط انطبططا أحكططام اتفاقيططة نيططف الرابعططة عم ط األ ارم ط

الفمسطينية المحتمة ،وو وب احترام قواعد القانون الدول اإلنسان من قبل إسرائيل باعتبارهطا قطوة احطتالل
عسططكريؤ حيططث نططص أحططد ق ط اررات ال معيططة العامططة ق طراحة عم ط أن ط " وواذ تعيططد( ال معيططة العامططة) تأكيططد
انطبططا اتفاقيططة نيططف المتعمقططة بحمايططة المططدنيين وقططت الحططرب المؤروططة ل ط  1949/8/12عم ط األرض
الفمسططينية المحتمططة ،بمطا ليهططا القططدس الشطرقية ،وعمط ال طوعن السططوري المحتططل ،وواذ تؤكطد أن قيططام السططمطة
القائمططة بططاعحتالل بنقططل بعططض سططكانها المططدنيين إل ط األرض ،الت ط تحتمهططا يشططكل ورق طاً عتفاقيططة نيططف
الرابعط ططة ،واألحكط ططام ذات القط ططمة بالمومط ططوع مط ططن القط ططانون العرل ط ط  ،بمط ططا ل ط ط ذلط ططك األحكط ططام المدونط ططة ل ط ط

البروتوكول اإلمال األول عتفاقيات نيف األربع" .10

-3موقف القانون الدولي من النضال الوطني الفمسطيني والحق في تقرير المصير:

يعد اععتراف بمبدأ تقرير المقير ،وح الشعوب ل النمال من أ ل الوقول لتقريطر المقطير

المدول الرئيس لموالص من اعحتالل واعستعمار ،واعست الل لمموارد والشطعوب وانتقطاص السطيادة ،دون

أن يعد ذلك ورو اً عن مبدأ تحريم استودام القوة أو عن مقاقد األمم المتحدة  ،11وهو ما قررت العديطد

من اعتفاقيات الدولية الهامة.12

وقططد نططال النمططال الططوطن الفمسطططين  ،والحقططو المشططروعة لمشططعب الفمسطططين اعت ارلطاً دوليطاً بططار اًز

وقريحاً ،عبرت عنط العديطد مطن القط اررات الدوليطة ،حيطث أكطدت ال معيطة العامطة لامطم المتحطدة قطراحة "
و ار ع قرار ال معية العامة لامم المتحدة رقم ( )24/67القادر بتاريخ .2012/11/30

و ار ع قرار ال معية العامة لامم المتحدة رقم ( )82/68والقادر بتاريخ .2013/12/11

9عبد الناقر قاسم الفرا ،ح العودة لال ئين الفمسطينيين ل الشرعية الدولية ،بحث محكم منشور ل م مة كمية دار العموم ،امعة القاهرة ،أبريطل ،2009

ص  45وما بعدها( .نسوة إلكترونية)

ار ع قرار ال معية العامة لامم المتحدة رقم ( )181الذي اقر ل ال مسة رقم ( )128بتاريخ .1948/12/11

ار ع قرار ال معية العامة لامم المتحدة رقم ( )83/86والقادر بتاريخ .2013/9/11

10

ار ع قرار ال معية العامة لامم المتحدة رقم ( )82/68والقادر بتاريخ .2013/12/11

 11عبد الناقر قاسم الفرا ،ح تقرير المقير لمشعب الفمسطين ل مو الشرعية الدولية ،بحث محكم منشطور لط م مطة كميطة اآلداب ،امعطة المنيطا ،عطدد

( ،2009 ،)69ص  10وما بعدها( .نسوة إلكترونية).
12

تنص المادة ( )1/1من العهد الدول الواص بالحقو المدنية والسياسية لسنة  " :1966ل ميع الشعوب ح =

= تقرير مقيرها بنفسها .وه بمقتم هذا الح حرة ل تقرير مركزها السياس وحرة ل السع لتحقي نمائها اعقتقادي واع تماع والثقال .".

و ار ع المواد ( )55-1من ميثا األمم المتحدة.
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بأن مشكمة الال ئين الفمسطينيين ع تزال تعرض السمم واألمن الطدوليين لموططر ،وبطأن الشطعب الفمسططين

قد منع من التمتع بحقوق غير القابمة لمتقرف ،ع سيما حقط لط تقريطر مقطير ،،ولتؤكطد ال معيطة العامطة

لامم المتحدة عم حقطو الشطعب الفمسططين لط لمسططين ،غيطر القابمطة لمتقطرف ووقوقطاًؤ الحط لط

تقريططر مقططير ،دون تططدول وططار  ،والح ط ل ط اعسططتقالل والسططيادة الططوطنيين ،وح ط الفمسطططينيين ،غيططر
القابل لمتقرف لط العطودة إلط ديطارهم وممتمكطاتهم ،التط شطردوا منهطا واقتمعطوا منهطا ،كمطا تعتطرف ال معيطة

العامططة بح ط الشططعب الفمسطططين ل ط اسططتعادة حقوق ط بكططل الوسططائل ولق طاً لمقاقططد ميثططا األمططم المتحططدة

ومبادئ  ،وتناشد ميع الطدول والمنظمطات الدوليطة أن تمطد بطدعمها الشطعب الفمسططين لط كفاحط عسطترداد

حقوق ولقاً لمميثا "  ،13وهو القرار الذي تم إعادة التأكيد عمي م ار اًر مطمن دورات ال معيطة العامطة لامطم
المتحدة  ،14وقد تطم اعسطتناد عمط تمطك القط اررات ،وذلطك اععتطراف بحقطو الشطعب الفمسططين  ،ومنهطا حط

تقريططر المقططير عن ططد مططنح لمسطططين مرك ططز دولططة غي ططر عم ططو له ططا ق ططفة م ارق ططب لط ط األم ططم المتحططدة ع ططام

.152012

املطلب الثاني
آليات وأدوات القانون الدولي املتاحة للقيادة الفلسطينية
يمحظ المتابع لمقمية الفمسطينية والح الفمسطين  ،أن األوماع لط لمسططين لطم تكطن بعيطدةً عطن
أروق ططة و مس ططات ودورات المنظم ططات اإلقميمي ططة والدولي ططة ،نظط ط اًر لم ططا يش ططكم ع ططدم تمت ططع الش ططعب الفمس طططين

بحقوق ط العادلططة مططن تهديططد كبيططر لمسططمم واألم طن الططدوليين ،وعمي ط لالنمططال عم ط الحمبططة الدوليططة ع يشططكل
حططادث طططارئ ووانمططا سططيا مسططتمر ،يمكططن مططن والل ط تحقي ط مكاسططب وطنيططة ،و مططب دعططم دول ط قططانون
وسياس لمح الفمسطين  ،ول هذا الم ال يمكن التركيز عم

وانب أربعة رئيسية يمكن العمل الطدول

القطانون مطن واللهططا وهط  :المنظمططات الدوليطة ،والقمطا الططدول  ،والمعاهطدات الدوليططة ،وتفعيطل مسططؤوليات
الدول الراعية عتفاقيات نيف األربعة لسنة  ،1949وهو ما سنمق عمي بعض المو  ،بتوقيص لقطرة
لكل انب من ال وانب األربعة ،وذلك عم النحو اآلت :

 13ار ع قرار ال معية العامة لامم المتحدة رقم ( )3236القادر بتاريخ .1974/11/22

وأنظر :عبد الناقر قاسم الفرا ،ح تقرير المقير لمشعب الفمسطين  ،مر ع ساب  ،ص  41وما بعدها.

14

ار ع قرار ال معية العامة لامم المتحدة رقم ( )176/43القادر بتاريخ .1988/12/15

و ار ع قرار ال معية العامة لامم المتحدة رقم ( )17/66القادر بتاريخ .2011/11/30

و ار ع قرار ال معية العامة لامم المتحدة رقم ( )158/68القادر بتاريخ .2012/12/20

15

ار ع قرار ال معية العامة لامم المتحدة رقم ( )119/67القادر بتاريخ .2012/11/29
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-1المنظمات الدولية:

شططكل حقططول منظمططة التحريططر الفمسطططينية بقططفتها الممثططل الشططرع  ،والوحيططد لمشططعب الفمسطططين

عم ط العمططوية الكاممططة ل ط

امعططة الططدول العربيططة ،كإحططدى المنظمططات الدوليططة اإلقميميططة عططام ،161974

المططدول لولططوج لمسطططين أروقططة هيئططة األمططم المتحططدة ،مططن وططالل حقططول منظمططة التحريططر الفمسطططينية عمط

قفة مراقب وظيف  ،ثم مراقب دائم ل ذات العام.17

ثططم تم ط ذلططك الحقططول عم ط العمططوية الكاممططة ل ط الم نططة اعقتقططادية واع تماعيططة ل رب ط ،سططيا
(اإلسططكوا) عططام  ،1977كمططا اسططتمر مركططز لمسطططين ل ط األمططم المتحططدة بططالترق  ،ونيططل مزيططد مططن الم ازيططا
المقاربة لمزايا الدول كاممة السيادة ،وباألوص بعد إعالن الم مس الطوطن الفمسططين لط ال ازئطر وثيقطة

استقالل دولة لمسطين عام  ،1988وقوعً لحقول لمسطين عمط مركطز دولطة م ارقطب لط األمطم المتحطدة

عام  ،2012وذلك بعد نيل لمسطين العموية الكاممة ل منظمطة األمطم المتحطدة لمثقالطة والعمطوم اليونسطكو

عططام  ،18 2011وهططو مططا يؤهططل لمسطططين لمحقططول عمط عمططوية العديططد مططن المنظمططات الدوليططة والمحططاكم
الدوليططة ،ممططا يعططزز مططن أو ار الق ططوة الفمسطططينية القانونيططة والسياسططية ،ويف ططتح م ططال رحططب لمسططائمة دول ططة
اعحتالل اإلسرائيم عم ممارساتها الموالفة لمقانون الدول والمتنكرة لمح الفمسطين  ،والطمب مطن تمطك

المنظمططات الدوليططة دعططم الشططعب الفمسطططين وحقوق ط  ،وقططد قططدرت العديططد مططن الق ط اررات المهمططة الداعمططة
لمحقططو الفمسطططينية سطوا مططن قبططل أ ه طزة األمططم المتحططدة ،وبططاألوص ال معيططة العامططة ،أو مططن قبططل بعططض
الوكاعت الدولية المتوققة كاليونسكو.

19

وتعد فمسطين عضواً كامل العضوية في عدد من المنظمات ،أبرزها :

منظمة األمم المتحدة لمتربية والعمم والثقالة.
منظمة ال مارك العالمية.

منظمة التعاون اإلسالم .
حركة عدم اعنحياز.
16

وذلططك ولط قطرار مططؤتمر القمططة العربيططة السططابع المنعقططد لط الربططاط .أنظططر :وثططائ لمسطططين )280( ،وثيقططة موتططارة ( ،)1987-1839دائطرة الثقالططة ،منظمططة

17

عيس الشعيب  ،الكيانية الفمسطينية ،الوع الذات والتطور المؤسسات ( ،)1977-1947مركز األبحاث ،منظمة التحرير الفمسطينية ،بيطروت،1979 ،

التحرير الفمسطينية ،بدون دار نشر ،1987 ،ص .425
ص .225

و ار ع قرار ال معية العامة رقم ( )3237والقادر بتاريخ .1974 /11/ 22

18

محمطد عططوض التمبططان  ،تحططديات قانونيططة لامططن القططوم الفمسطططين  ،محططور مططمن كتططاب (األمططن القططوم الفمسطططين مرتكطزات وتحططديات) ،مركططز التوطططيط

19

تقري ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ططر اوب ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ططاري عمط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط موق ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ططع الن ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ططاح اعوب ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ططاري ،منش ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ططور بت ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ططاريخ  2018/2/20عمط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ارب ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ططط

الفمسطين  ،بدون دار نشر ،غزة ،2016 ،ص  197وما بعدها.

(.)/https://nnarchive.najah.edu/news/sys/2018/02/20/101219
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م موعة السبعة والسبعين والقين .20

دائرة األمن القومي

المنظمة الدولية لمحماية المدنية والدلاع المدن .
المحكمة ال نائية الدولية.
المحكمة الدائمة لفض النزاعات.
المحكمة الدولية لقانون البحار.
السمطة الدولية لقاع البحار.

المنظمة الدولية لا هزة العميا لمرقابة المالية العامة والمحاسبة.
المنظمة الدولية لمشرطة ال نائية .21
الم مس الدول لمزيتون .22

مؤسسة الكومسات التعميمية .23

ال معية العمومية لمنظمة عالم المهارات الدول .24

النيابة العام ة لدولة لمسطين عمو رسم ل ال معية الدولية لممدعين العامين.25
تتمتع دولة فمسطين بصفة مراقب في عدد من المنظمات الدولية ،أبرزها:

منظمة األغذية والزراعة ( لاو).
برنام األمم المتحدة لمبيئة.
20

تعد م موعة ال  77نسبة إل أن أكبر تحالف ل العالم الثالث باألمم المتحدة ،ويهدف هذا التحالف إل مساعدة دول العالم الثالث النامية عمط تططوير

وتنمية مقالحها اعقتقادية وتحسطين قطدرتها التفاومطية المشطتركة حطول كالطة الموامطيع اعقتقطادية العالميطة الكبطرى مطمن منظومطة األمطم المتحطدة ،وتططوير

وتنمية التعاون اعقتقادي والفن ممن الدول النامية.
21

يشكل اإلنتربول ،أكبر منظمة شرطية ل العالم .يتمثل دور اإلنتربول ل تمكين أ هزة الشرطة ل العالم أ مع من العمطل معطا ل عطل العطالم أكثطر أمانطا.

يهدف اإلنتربول إل تسطهيل التعطاون الطدول بطين أ هطزة الشطرطة حتط لط غيطاب العالقطات الدبموماسطية بطين بمطدان محطددة .وي طري التعطاون لط إططار القطوانين
القائمة ل موتمف البمدان وبطروح اإلعطالن العطالم لحقطو اإلنسطان .ويحظطر قطانون المنظمطة األساسط أي تحطرك أو نشطاط ذي ططابع سياسط أو عسطكري أو

دين أو عنقري .هنا ،ور أوبار اإلنتربول وواقدارات مطن المطواد المتعطددة الوسطائط .اقط أروا نشطراتنا اإلعالميطة ،وتقاريرنطا اإلوباريطة ،ووطابطات المسطؤولين لط

الكتيبات والتقارير السنوية الت نقدرها.
المنظمةؤ واطّمعوا عم أنشطة المنظمة من والل أشرطة الفيديو والقورؤ وأنزلوا قحائف الوقائع و ّ
 22اعستفادة من البحوث العممية والدراسات المتعمقطة بطالزيتون والتقنيطات الحديثطة لتططوير ز ارعطة الزيتطون بأقطل تكمفطة وألمطل الططر  ،والتأكطد مطن مالئمطة زيطت

الزيتون وزيتون المائدة لممواقفات العالمية ،باإلمالة إل تنفيذ مشاريع ديطدة لط ز ارعطة وقطناعات تتعمط بطالزيتون وتبطادل الوبطرات واعستشطارات بمطا يطط أر

من ديد بوقوص الزيتون ،وبنا القدرات وذلك عن طري ورش العمل والدورات والمؤتمرات ،وومع المنطت الفمسططين عمط الطاولطة العالميطة والتطروي لط
مما سيزيد لرقة التقدير ألسوا
23

ديدة ل شت أنحا العالم.

6أكتوبر /تشرين األول  :2015لمسطين تنمم إل مؤسسة الكومسات التعميمية ،ما يتيح الفرص لمطمبة الفمسطينيين بتبادل الوبطرات مطع دول األعمطا

ل المؤسسة.
24

12أغسطططس، /ب  :2015ال معيططة العموميططة لمنظمططة عططالم المهططارات الططدول  ،ول ط أعمططال دورتهططا ال ط 43الت ط عقططدت ل ط مدينططة سططاو بططاولو الب ارزيميططة،

25

26نطولمبر /تشطرين الثطان  :2014ال معيططة الدوليطة لممطدعين العططامين توالط عمط طمطب النيابططة العامطة لدولطة لمسططين اعنمططمام إليهطا ،لتقطبح لمسطططين

تقوت لقالح انممام دولة لمسطين إل عمويتها رسمياً ،لتكون الدولة رقم  75ل المنظمة .وه متوققة ل تططوير التعمطيم والتطدريب المهنط والتقنط
ّ
لدى الدول األعما ليها ،وتسع لتنظيم مسابقة المهارات الدولية مرة كل عامين ل إحدى الدول األعما .
الدولة رقم  147ل هذ ،ال معية ،وذلك عقب مباحثات مع عدد من نيابات الدول األطراف
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المنظمة الدولية لمطيران المدن .

القندو الدول لمتنمية الزراعية.
منظمة العمل الدولية.
المنظمة البحرية الدولية.
اتحاد اعتقاعت الدول .

منظمة األمم المتحدة لمتنمية القناعية.
اتحاد البريد الدول .
منظمة القحة العالمية.
المنظمة العالمية لمممكية الفكرية.

المنظمة العالمية لارقاد ال وية.
منظمة السياحة العالمية.
مؤتمر اعمم المتحدة لمت ارة والتنمية.
الوكالة الدولية لمطاقة الذرية.

26 27

نقابة القحاليين الفمسطينيين عمواً مراقباً ل اتحاد القحاليين األوروبيين ل موسكو

.

-2القضاء الدولي:

يعتبططر حقططول لمسطططين عم ط الشوقططية القانونيططة الدوليططة بقططفتها دولططة ،باإلمططالة لمعمططوية لط

المنظمات الدولية ،سوا اتوطذت عمطوية لمسططين شطكل العمطوية الكاممطة لط بعطض المنظمطات الدوليطة،
أو شططكل عم ططوية الم ارقططب لط ط منظم ططات أوططرى ،إلط ط

ان ططب اعتط طراف عشط طرات ال ططدول بفمس طططين كدول ططة،

وتر مططة ذلططك وتعزي طز ،مططن وططالل تبططادل البعثططات الدبموماسططية معهططا ،يعططد كططل ذلططك مكسططب قططانون يم ّكططن
لمسطططين مططن أن تكططون طرل طاً ل ط المعاهططدات المنشططئة ،والمنظمططة لمقمططا الططدول والتحكططيم الططدول  ،وه ط
اآلليططات التط ط دعططت األمططم المتحططدة إلط ط اعتمادهططا لحططل أي نط طزاع دولط ط  ،إلط ط

انططب الوسططائل السياس ططية

والدبموماسططية السططممية ،وعميط نمقط بعططض المططو عم ط أهططم هيئططات القمططا الططدول  ،وهط محكمططة العططدل
الدوليططة ،والمحكمط ة ال نائيططة الدوليططة ،إلط

انططب حقططول لمسطططين عمط عمططوية المحكمططة الدوليططة لقططانون

البحططار والمنبثقططة عططن اتفاقيططة قططانون البحططار ،والت ط تتططيح تحديططد الحططدود البحريططة لدولططة لمسطططين ،والحفططاظ

26

22نططولمبر /تش طرين الثططان  :2014اتحططاد القططحاليين األوروبيططين يقططرر قبططول نقابططة القططحاليين الفمسطططينيين عم طواً مراقب طاً ل ط اعتحططاد ،وذلططك وططالل

27

تقري ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ططر اوب ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ططاري عمط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط موق ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ططع الن ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ططاح اعوب ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ططاري ،منش ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ططور بت ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ططاريخ  2018/2/20عمط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ارب ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ططط

ا تماعات السنوية الت عقدت ل العاقمة الروس

( .)/https://nnarchive.najah.edu/news/sys/2018/02/20/101219
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عم مواردنا الطبيعيطة لط أعمطا البحطر ،ومنهطا ال طاز أو حقطو القطيد أو التنقيطب وغيرهطا  ،وذلطك عمط

النحو اآلت :

أ-المجوء لمحكمة العدل الدولية:

حق ططمت دول ططة لمس طططين بت ططاريخ  2015/12/29عمط ط العمطططوية الكامم ططة لط ط المحكم ططة الدائم ططة

لمتحكيم بقفتها أحدث دولة من الدول ال ( )121األعما لط تمطك المحكمطة ،بنطا عمط اتفاقيطة عهطاي

لسططنة  ،281907وهط المحكمططة التط يططتم انتوططاب قمطاة محكمططة العططدل الدوليططة مططن وططالل أسططما القمططاة
المس مين ليها أي ل المحكمة الدائمطة لمتحكطيم  ،29حيطث قبطل اسطتعادة لمسططين مركزهطا القطانون الطدول

بقفتها دولة لم يكن باستطاعة لمسطين التقام أمطام محكمطة العطدل الدوليطة  ،30حيطث التقامط أمامهطا
هو حقري لمدول دون بطاق أشطواص القطانون الطدول اآلوطرين ،مطن منظمطات دوليطة أو ألطراد أو شطركات
أو ماعططات ،ولكططن بططالرغم مططن عططدم حقططول لمسطططين عمط عمططوية كاممططة لط األمططم المتحططدة ،والحا ططة
لحقول لمسطين عم توقية من م مس األمن ،من أ طل أن تقطبح عمطواً لط محكمطة العطدل الدوليطة،

ولكن يمكن لفمسطين التقامط أمطام تمطك المحكمطة دون اشطتراط العمطوية لط المحكمطة ،حيطث تطم الفقطل
ل المركز القانون لفمسطين باعتبارها دولطة ،ولكطن تبقط عقبطة أوطرى مهمطة وهط شطرط الرمطائية ،وعطدم
اإللزامية ل انعقاد اوتقطاص محكمطة العطدل الدوليطة ،حائطل يقطوم دون قطدرة لمسططين عمط اوتقطام دولطة
اعحتالل ،أو غيرها من الدول أمام محكمة العدل الدولية لمحقول عم حكطم قمطائ دولط ممطزم ،ينهط
أي نطزاع قططانون دولط  ،أي يشططترط أن يقبططل الطططرف الثططان لط النطزاع الططدول باوتقططاص محكمططة العططدل

الدولية ل نظر ذلك النزاع ،وواقدار حكم ممزم ينهي  ،حيث أن األقل ل وعية محكمطة العطدل الدوليطة،

أن تكططون اوتياريططة ل ط النظططر لط القمططايا التط يمكططن أن تعططرض عميهططا ،ومعن ط انهططا اوتياريططة هططو أنهططا
قائم ططة عمط ط الرم ططا وق ططدور موالق ططة م ططن مي ططع المتقام ططين ،ل ططإذا رل ططض أح ططد المتواق ططمين أن يوم ططع

لممحكمطة اسطتحال عطرض النطزاع عمط المحكمططة ،31لاعوتقطاص القمطائ لمحكمطة العطدل الدوليطة تأسططس

عم مبدأ أساس وهو مبدأ الرما المسب لاطراف المتنازعة .32
28

ار ط ط ططع قائم ط ط ططة ال ط ط ططدول األعم ط ط ططا لط ط ط ط محكم ط ط ططة الدائم ط ط ططة لمتحك ط ط ططيم عمط ط ط ط موق ط ط ططع المحكم ط ط ططة عمط ط ط ط ش ط ط ططبكة اعنترن ط ط ططت عمط ط ط ط ارب ط ط طططhttps://pca-( :

29

ار ع المادة ( )3من النظام األساس لمحكمة العدل الدولية.

)/cpa.org/ar/about/introduction/contracting-parties
30

أنشئت محكمة العدل الدولية عام  1945م ،بمو ب النظام األساس الممح بميثا األمم المتحدة ،وقد انشطئت هطذ ،المحكمطة عمط أنقطاض محكمطة العطدل

الدولية الدائمة مع احتفاظها بنظامها األساسط ذاتط  .والتط تعطد مطن األ هطزة الرئيسطة لامطم المتحطدة ،وهط أكبطر هيئطة قمطائية دوليطة ذات اوتقطاص قمطائ

تتول تسوية المنازعات الدولية طبقا لقواعد القانون الدول  ،وه بذلك ليست منظمة دولية قائمة بذاتها حيطث نظامهطا األساسط ممحط بميثطا األمطم المتحطدة.

أنظر :أسئمة وأ وبة عن ال هاز القمائ الرئيس لامم المتحدة ،محكمة العدل الدولية ،منشورات إدارة شؤون اععالم ل األمم المتحدة ،نيويورك،2001 ،

ص  .2و ار ع المادة ( )92من ميثا األمم المتحدة.

31غازي حسن قبارين  ،الو يز ل مبادئ القانون الدول العام ،ط ( ،)1دار الثقالة لمنشر والتوزيع ،عمان ،2005 ،ص.84
32

مرشد أحمد السيد ،ووالد سممان واد ،القما الدول اإلقميم  ،ط ( ،)1دار الثقالة لمنشر والتوزيع ،عمان ،2004 ،ص.112

133

دائرة العمل والتخطيط الفمسطيني

كما ومت اعتفاقيات اعنتقالية بين منظمة التحرير الفمسطينية وواسرائيل ،من أي نطص يقطرر إحالطة
أي والف عم تفسير أو تطبي نقوص اعتفاقية عم أي قورة من قور التحكيم الدوليطة ،أو يسطمح
بالتقام ط أمططام القمططا الططدول  ،بططل ل ط المقابططل قططررت تمططك اعتفاقيططات بططأن يططتم تفسططير وتطبي ط وتعططديل
اعتفاقيات من والل التفاوض المباشر بين الطرلين ،حيث ورد ل اعتفاقيات اعنتقالية السالفة الذكر أن
 ":سوف يتم تحويل أي والف يتعم ل تطبي اعتفاقية إل ،لية التنسي والتعاون المناسبة الت أقيمت

بمقتم هذ ،اعتفاقية ،سوف تطب أحكام المادة الوامسة عشر من إعالن المبطادئ عمط أي وطالف لطم

يسوى من والل ،لية التنسي والتعاون المناسبة ،وقوقاً النزاعات الت تنشا من تطبي أو تفسطير هطذ،
اعتفاقي ططة أو أي ططة اتفاق ططات مرتبط ططة وتو ططص المرحم ططة اعنتقالي ططة ،ي ططب إن ي ططتم تس ططويتها م ططن و ططالل ل ن ططة

اعرتبططاط .يمكططن حططل الن ازعططات التط ع تسططوى بالمفاومططات مططن وططالل ،ليططة لحسططم النطزاع يتفط عميهططا بططين

الط ط ط طرلين .يمكط ط ططن لمط ط ط طرلين أن يتفقط ط ططا عم ط ط ط الومط ط ططوع لمتحكط ط ططيم مط ط ططن ا ط ط ططل لط ط ططض الن ازعط ط ططات المتعمقط ط ططة
بالمرحمططة اعنتقاليططة ،والت ط ع يمكططن تسططويتها بالمقططالحة لهططذ ،ال ايططة ،وبنططا عم ط اتفططا الط طرلين ،يمكططن
تشكيل ل نة تحكيم ".33

ولكططن يبق ط طريقططان لالسططتفادة الفمسطططينية مططن و ططود محكمططة العططدل الدوليططة ،الطري ط األول هططو
الطري اعلتائ أي طمب لتوى أو رأي استشاري من المحكمة ،وذلطك عطن طريط ال معيطة العامطة لامطم

المتحططدة ،الت ط تو ط س طؤال إل ط المحكمططة ،وقططد تططم اسططتودام هططذ ،الوسططيمة عططام  ، 2004وعبططر ال معيططة
العامططة تططم الحقططول مططن محكمططة العططدل الدوليططة عمط لتططوى بعططدم شططرعية ططدار الفقططل العنقططري ،المقططام
عم األرام الفمسطينية المحتمة عام  1967ل المفة ال ربية بما ليها القدس الشرقية  ،وه الوسطيمة
المتاحططة حالي طاً لطمططب رأي استشططاري ل ط موا هططة اإل ط ار ات اإلس طرائيمية ،أو اعمريكيططة س طوا ليمططا يوططص
ومع القدس أو ح العودة لال ئين الفمسطينيين .

أما الطري اآلور أو اعسطتفادة مطن اإلحالطة اإللزاميطة لمحكمطة العطدل الدوليطة ،المقطررة ولط بعطض
اعتفاقيططات الدوليططة ،مثططل اتفاقيططة اإلبططادة ال ماعيططة ،لالططدول األعمططا ل ط حططال وقططع ن طزاع حططول تطبيطط
اعتفاقيططة ،تقبططل الططدول األعمططا مسططبقاً بططالم و لمحكمططة العططدل الدوليططة ،والمثططال األقططرب هططو البروتوكططول

اعوتياري عتفاقية لينا لمعالقات الدبموماسية ،الذي يطنص عمط أن الطدول األعمطا لط هطذا البروتوكطول،

تقبل مسطبقاً وتمتطزم بالوعيطة القانونيطة لمحكمطة العطدل الدوليطة ،لط حطال نشطو نطزاع حطول تفسطير ،أو تطبيط

اتفاقية لينا لمعالقات الدبموماسية ،وكل من لمسططين والوعيطات المتحطدة أعمطا لط هطذ ،اعتفاقيطة ،وت نبطاً
لططذلك أعمنططت الوعيططات المتحططدة اعنسططحاب مططن هططذا البروتوكططول ،لسططد الطري ط عم ط دولططة لمسطططين الت ط

33

ار ططع المططادة ( )21تحططت عن طوان تسططوية الواللططات والن ازعططات مططن البنططد الثالططث -الفقططل الثالططث (القمططايا القانونيططة) مططن اعتفاقيططة الفمسطططينية-اإلس طرائيمية

المرحمية حول المفة ال ربية وقطاع غزة الموقعة ل واشنطن بتاريخ  28أيمول .1995
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أعمنططت نيتهططا تقططديم شططكوى مططد الوعيططات المتحططدة أمططام محكمططة العططدل الدوليططة بسططبب نقططل سططفارة الوعيططات

المتحدة إل القدس المحتمة.

ب-المحكمة الجنائية الدولية:

وقططع ال طرئيس الفمسطططين بتططاريخ  2014/12/31أو ار اعنمططمام ل ممططة مططن المعاهططدات الدوليططة،

ومن بينها ميثا روما لسنة  ،1998وبذلك أقبحت لمسططين عمطواً لط المحكمطة ال نائيطة الدوليطة ،وتطم

استبعاد ح ة عطدم حقطول لمسططين عمط قطفة دولطة لمنطع لمسططين مطن رلطع ممفطات اتهطام أمطام المحكمطة

ال نائيططة الدوليططة ،34وبالفعططل قامططت لمسطططين بت هيططز ورلططع العديططد مططن الممفططات ل طرائم حططرب و طرائم مططد

اإلنس ططانية ارتكبته ططا إسط طرائيل لط ط األ ارمط ط الفمس طططينية ،وتم ططك الممف ططات لط ط ط ططور الد ارس ططة أم ططام ال ططدوائر
التمهيدية ل المحكمة ال نائية الدولية ،قبل أن يو

مدع عام المحكمة عئحة اتهام نهائيطة ألي ططرف

متورط بتمك ال رائم ،وت در اإلشارة ال أن طريط التقامط أمطام المحكمطة ال نائيطة الدوليطة طريط طويطل
وشططا  ،وتكتنفط العديططد مططن القططعوبات اإل رائيططة والسياسططية سطوا بططط اإل ط ار ات التمهيديططة والتحمططيرية

 ،35كما تممك الدول الكبرى القدرة عم ممارسطة تطأثير عمط عمطل المحكمطة ،سطوا بشطكل مباشطر أو غيطر
مباشططر ،ومططن تمططك الطططر قططالحية م مططس األمططن ل ط وقططف أي تحقي ط أمططام المحكمططة ال نائيططة الدوليططة،
وعميط لططإن محاكمططة م رمط الحططرب اإلسطرائيميين أمططام المحكمططة ال نائيططة الدوليططة ،رغططم أنط طريط مشططروع
ويسططتند ألحكططام القططانون الططدول  ،إع أنط مططن الناحيططة العمميططة مططن القططعب تحققط لط مططدى زمنط معقططول،

وبدون إعاقة متعمدة حماية لدولة اعحتالل .36

ورغططم ذلططك يططرى الباحططث بأن ط يقططع عم ط ال انططب الفمسطططين وا ططب تحمططير الممفططات ،وتططدعيمها

وتوثيط ط ال ط طرائم والموالف ططات ال س ططيمية ألحك ططام الق ططانون ال ططدول اإلنس ططان  ،ورل ططع تم ططك الممف ططات لممحكم ططة
ال نائية الدولية ،بهدف أن يشكل ذلك رادعاً عن ارتكطاب ال طرائم الدوليطة ،ولكطن دون انتظطار مطب سطريع
لم رم ط ط الحط ططرب اإلس ط طرائيميين أمط ططام المحكمط ططة ال نائيط ططة دون أعاقط ططة أو تط ططأوير ،كمط ططا يتو ط ططب أن تحط ططاط

ممارس ططات وألع ططال وتقط طريحات ال ان ططب الفمس طططين  ،سط طوا ر ططال الحك ططم أو لق ططائل المقاوم ططة ،بالحكم ططة
والدراية بحدود ما يسمح ب القطانون الطدول  ،وعطدم موالفطة أحكامط حتط ع يطتم طمطب التحقيط معهطم أمطام
المحكم ططة ال نائي ططة الدولي ططة ،أو الت ططذرع بارتك ططاب ال انط ططب الفمسططططين لت ططاوزات ألحكطططام القطططانون الط ططدول
اإلنسان كمبرر لمت ام عن ال رائم اإلسرائيمية.
34

أنظر التقرير السنوي العشرين ( 1كانون ثطان حتط  31كطانون أول  ،)2014ومطع حقطو اإلنسطان لط دولطة لمسططين ،الهيئطة المسطتقمة لحقطو اإلنسطان،

35

ميس لايز قبيح ،سطمطات المطدع العطام لطدى المحكمطة ال نائيطة الدوليطة ،رسطالة ما سطتير لط القطانون العطام مقدمطة لكميطة الحقطو

امعطة الشطر األوسطط

36

حمزة طالب المواهرة ،دور م مس األمن ل إحالطة ال طرائم الدوليطة إلط المحكمطة ال نائيطة الدوليطة ،رسطالة ما سطتير لط القطانون العطام مقدمطة لكميطة الحقطو

رام اهلل ،2015 ،ص .21

لمدراسات العميا ،عمان ،2009 ،ص ،111ص.157

امعة الشر األوسط لمدراسات العميا ،عمان ،2012 ،ص  89وما بعدها.
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-3المعاهدات الدولية:

يعططد اعنمططمام لممعاهططدات واعتفاقيططات الدوليططة إحططدى أهططم األدوات القانونيططة ،واألليططات التط يسططمح

به ططا الق ططانون ال ططدول  ،باعتب ططار لمس طططين الي ططوم ططز أق ططيل م ططن الم تم ططع ال ططدول  ،بق ططفتها دول ططة تتمت ططع
بالشوقططية القانونيططة المسططتقمة ،وتسططع منظمططة التحريططر لتعزيططز تمططك الشوقططية القانونيططة لدولططة لمسطططين،

عمط ط ال ططرغم م ططن وم ططوع ططز كبي ططر م ططن إقم ططيم ه ططذ ،الدول ططة لالح ططتالل العس ططكري اإلسط طرائيم  ،م ططن و ططالل
اعنمط ططمام لممعاهط ططدات واعتفاقيط ططات الدوليط ططة ،بهط ططدف اسط ططتثمار اآلليط ططات الت ط ط كرسط ططتها لتمط ططك المعاهط ططدات
واعتفاقيططات بمططا يوططدم حقططو الشططعب الفمسطططين  ،ومشططروع الططوطن ونمططال إلنهططا اعحططتالل ،واسططترداد

السطيادة المنتققططة ،لقططد أقططبح البطاب مشططرعاً أمططام لمسطططين لالنمططمام لعطدد مططن المعاهططدات ،بعططد حقططول
لمسططين عمط قطفة دولطة م ارقططب لط األمطم المتحطدة عطام  ،2012ولكططن القيطادة الفمسططينية انتظطرت حتط

مطمططع شططهر نيسططان  2014لتوتططار اعنمططمام لعططدد ( )16معاهططدة واتفططا وبروتوكططول دول ط  ،مططن وططالل
تسططميم و ازرة الوار يططة الوثططائ الرسططمية ،التط تفيططد برغبططة دولططة لمسطططين ل ط اعنمططمام بططالتوقيع عمط تمططك
المعاهط ططدات ،وتسط ططميم تمط ططك الوثط ططائ لم هط ططات الدوليط ططة الموتقط ططة ،حسط ططب نط ططوع المعاهط ططدة س ط طوا الحكومط ططة
السويس طرية ،أو األمططين العططام لامططم المتحططدة ،أو غيرهططا مططن ال هططات المنططاط بهططا اسططتقبال أو ار اعنم طمام

لممعاهططدات ،وقططد تنوعططت تمططك اعتفاقيططات بططين تمططك الواقططة بالقططانون الططدول لحقططو اإلنسططان ،أو القططانون
الط ططدول اإلنسط ططان  ،أو القط ططانون الط ططدول الدبموماس ط ط وغي ط طر ،،وقبط ططل سط ططاعات مط ططن نهايط ططة ذلط ططك العط ططام يط ططوم
 2014/12/31ع ط ط ططادت دول ط ط ططة لمس ط ط طططين ،وق ط ط ططدمت طمب ط ط ططات لالنم ط ط ططمام لع ط ط ططدد ( )18م ط ط ططن اعتفاقي ط ط ططات

والبروتوكططوعت واإلعالنططات الدوليططة منهططا :اتفاقيططة قططانون البحططار ،اتفاقيططة عططدم تقططادم طرائم الحططرب وال طرائم
المرتكبططة مططد اإلنسططانية ،اتفاقيططة األمططم المتحططدة لمكالحططة ال ريمططة المنظمططة عبططر الوطنيططة ،اتفاقيططة التنططوع

البيولططو

 ،اتفاقيططة الحقططو السياسططية لمم طرأة ،معاهططدة الحططد مططن انتشططار األسططمحة النوويططة ،اتفاقيططة بشططأن

الذوائر العنقودية وغيرها

37

37

.

هططذ ،اعتفاقيططات الدوليططة ه ط -1 :اتفاقيططة عهططاي المتعمقططة بق طوانين وأع طراف الحططرب البريططة لسططنة  1907ومرلقهططا :الالئحططة المتعمقططة بق طوانين وأع طراف الحططرب

البرية- 2.اعتفاقية الدولية لقمع ريمة الفقل العنقري والمعاقبة عميهطا-3 .اتفاقيطة منطع ريمطة اإلبطادة ال ماعيطة والمعاقبطة عميهطا-4 .اتفاقيطة األمطم المتحطدة
لمكالحة الفساد-5 .اتفاقية مناهمة التعذيب وغير ،من مروب المعاممة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة-6 .اعتفاقية الدولية لمقما عم
أشكال التمييز العنقري-7 .اتفاقيطة ليينطا لقطانون المعاهطدات-8 .اتفاقيطة حقطو األشطواص ذوي اإلعاقطة-9 .اتفاقيطة القمطا عمط

ميع

ميطع أشطكال التمييطز مطد

المط طرأة - 10.اتفاقي ططة حق ططو الطف ططل-11 .اتفاقي ططة ليين ططا لمعالق ططات الدبموماس ططية-12 .اتفاقي ططة ليين ططا لمعالق ططات القنق ططمية-13 .اتفاقيط طات ني ططف األرب ططع-14 .
البروتوكططول األول اإلمططال لالتفاقيططات نيططف الرابعططة الوططاص بحمايططة مططحايا الن ازعططات المسططمحة ذات الطططابع الططدول -15 .العهططد الططدول الوططاص بططالحقو

المدنية والسياسية-16 .العهد الدول الوطاص بطالحقو اعقتقطادية واع تماعيطة والثقاليطة .انظطر :التقريطر السطنوي العشطرون -ومطع حقطو اإلنسطان لط دولطة
لمسطين ،مر ع ساب  ،ص  21وما بعدها.

وبتطاريخ  2015/12 /12لمسطططين تنمطم رسططمياً إلط اتفاقيطة األمططم المتحططدة اإلطاريطة لت يططر المنطاخ "اتفططا بططاريس" ،وذلطك بتسططميم قططك اعنمطمام الموقططع مططن

ال طرئيس محمططود عبططاس إل ط األمططين العططام لامططم المتحططدة ب طان ك ط مططون ،بقططفت ال هططة الوديعططة لالتفاقيططة .أنظططر :وكالططة اعنبططا الفمسطططينية ولططا عم ط ال طرابط:

(.)http://www.wafa.ps
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كمطا يسط ل الباحطث أنط لط الوقططت الططذي يعطد ليط انمطمام الدولططة لالتفاقيطات والمعاهططدات الدوليططة،

،لية وأداة قد تولر دعمطاً سياسطياً وقانونيطاً وتقنيطاً لحقطو الشطعب الفمسططين ونمطال المشطروع ،إع أن ذلطك

اعنمطمام يرتططب عطدد مططن اعلت ازمطات القانونيططة الهامططة ،أبرزهطا نشططر اعتفاقيطة لط ال ريطدة الرسططمية ليتحقط

العمططم بهططا ،وليططتم دم هططا ل ط النظططام القططانون الططداوم  ،وكططذا موائمططة التش طريعات السططارية مططع اعتفاقيططات
الدوليططة ،واحت طرام اعلت ازمططات عنططد الممارسططة الفعميططة لططدى السططمطات الططثالث ،وبططاألوص السططمطة التنفيذيططة،
وكذا تقديم إعالنات وتقارير بشكل دوري لممؤسسات الدولية ،الت تفرمها تمطك اعتفاقيطات ،بهطدف مراقبطة
احتطرام والتطزام الططدول األعمططا بأحكططام اعتفاقيططات ،ولتشططكل رقابططة دوليططة عميهططا ،مططع األوططذ بعططين اععتبططار
طر اسطتمرار اعنقسطام السياسط الطداوم  ،و،ثطار ،العميقطة عمط عمطل
الومع القانون والقمائ المنقسم ،ا
المؤسسطات الدسطتورية التشطريعية والتنفيذيطة والقمطائية ،وازدواج المؤسسطات والهيئطات والتشطكيالت ،والتنططازع
لط ط اعوتقاقط ططات والقط ططالحيات ،ول ط ط ممارسط ططة مظط ططاهر السطططيادة الوطنيط ططة ،مط ططا يتطمط ططب معال ط ططة تمط ططك

اعشكاليات والقمايا بهدف حسن استثمار اعتفاقيات الدولية

38

.

-4تفعيل مسؤوليات الدول االطراف التفاقيات جنيف الرابعة:

تمططمنت اتفاقيططة نيططف الرابعططة الواقططة بحمايططة المططدنيين وقططت الحططرب لسططنة  1949إقطرار أحكططام

وأليططات ،تقططب ل ط ات ططا ،تعزيططز احت طرام نقططوص تمططك اعتفاقيططة ،والتقططدي عنتهططاك أحكامهططا ،ول ط هططذا
السططيا

ططا ت المططادة األول ط مططن هططذ ،اعتفاقيططة لتقططرر بأن ط  ":تتعهططد األط طراف السططامية بططأن تحتططرم هططذ،

اعتفاقيطة وتكفطل احترامهطا لط

ميطع األحطوال " ،ليشطكل ذلطك الت ازمطاً قانونيطاً دوليطاً عمط كاهطل ميطع الطدول

األطراف لالتفاقية ،وقد عادت اعتفاقية لتمع التزامات ووا بات عم تمك الدول ل موا هة الوروج عن
قواعد تمك اعتفاقية ،حيطث قطررت اعتفاقيطة بأنط  " :تتعهطد األططراف السطامية المتعاقطدة بطأن تتوطذ أي إ ط ار
تش طريع يمططزم لفططرض عقوبططات زائيططة لعالططة عم ط األشططواص الططذين يقترلططون أو يططأمرون بططاقتراف إحططدى
الموالفططات ال سططيمة لهططذ ،اعتفاقيططة ،المبينططة لط المططادة التاليططة.يمتططزم كططل طططرف متعاقططد بمالحقططة المتهمططين

بططاقتراف مثططل هططذ ،الموالفططات ال سططيمة أو بططاألمر باقترالهططا ،وبتقططديمهم إلط محاكمططة ،أيطاً كانططت نسططيتهم.
ول أيمطاً ،إذا لمطل ذلطك ،وطبقطاً ألحكطام تشطريع  ،أن يسطممهم إلط ططرف متعاقطد معنط ،وطر لمحطاكمتهم

مادامططت تتططولر لططدى الطططرف المططذكور أدلططة اتهططام كاليططة مططد هططؤع األشططواص .عم ط كططل طططرف متعاقططد
اتوططاذ التططدابير الالزمططة لوقططف ميططع األلعططال الت ط تتعططارض مططع أحكططام هططذ ،اعتفاقيططة بوططالف الموالفططات

ال سيمة المبينة ل المادة التالية" .39

38

محمد عوض أحمد التمبان  ،اعبعاد القانونية عنممام لمسطين لمعهد الدول الواص بطالحقو المدنيطة والسياسطية ،ورقطة عمطل غيطر منشطورة ،مقدمطة وطالل

39

ار ع المادة ( )146من اتفاقية نيف الرابعة الواقة بحماية المدنيين وقت الحرب لسنة .1949

اليوم التدريب المنظم من قبل مركز مساواة ،غزة ،2015 ،ص  25وما بعدها.
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ول هذا السيا تعد المطالبة بتفعيل دور الدول األططراف لط اتفاقيطة نيطف الرابعطة ،هطدف و،ليطة

مهمططة يمكططن اعسططتعانة بهططا لططردع إس طرائيل عططن ممارسططاتها الت ط تنتهططك بشططكل ممططنه  ،ومسططتمر إلتزاماتهططا
كدولطة احطتالل عسططكري ،يتو طب أن يتوالط سططموكها ووا ار اتهطا مطع أحكططام اعتفاقيطة ،وقطد تططم المنطاداة بططذلك
والطمب من الحكومة السويسرية بعقد ا تماع لمدول األطراف لممان احترام إسرائيل علتزاماتها ل مو
اعتفاقي ططة ،ولك ططن الواق ططع العممط ط ورغ ططم عقط ططد أكث ططر مط ططن ا تمطططاع دول ط ط لتمط ططك ال اي ططة، ،وط طر ،كطططان بتط ططاريخ

 ، 2014/12/17إع أن تم ططك اع تماع ططات ل ططم تحقط ط ال اي ططة المنش ططودة منه ططا ،ول ططم تحقط ط الط طزام إسط طرائيل
باحترام التزاماتهطا الدوليطة ،و انتهطت اع تماعطات دون اتوطاذ تطدابير لعميطة قطادرة عمط ارغطام إسطرائيل عمط
اعمتثططال لمقططانون الططدول اإلنسططان  ،أو بات ططا ،معاقبتهططا عم ط انتهاكاتهططا ال سططيمية ألحكططام القططانون الططدول

اإلنسان  ،40ومع ذلك ي طب عطدم ت اهطل تمطك اآلليطة واعسطتمرار لط العمطل عمط تفعيطل هطذ ،اآلليطة وحطث
الدول عم اتواذ تدابير لعالة ل هذا الم ال.

40

التقرير السنوي العشرون -ومع حقو اإلنسان ل دولة لمسطين ،مر ع ساب  ،ص .19

631

مراكز الفكر والدراسات اإلسرائيلية
والتسوية السياسية
أ.يحيى سعيد قاعود

تقديم
تضع أغمب الدوؿ المتقدمة ضمف استراتيجيتها االعتماد عمى مراكز األبحاث لمساعدتها في رسـ
عالقاتهػػا الدوليػػة وتنحػوا رسػراهيؿ اػػنا المنحػػى فهػػي تػػولي تمػػؾ الم اركػػز ااتمامػاً كبيػ اًر وت تمػػد عميهػػا فػػي
وضػػع اسػػتراتيجياتها وفػػي د ارسػػة الواقػػع والمسػػتجدات ال ربيػػة والدوليػػة لتكػػوف فػػي مرمػػى النظػػر ا سػراهيمي

بشػػكؿ داهػػـ( .)1وتبحػػث اػػند الد ارسػػة فػػي تطػػور الػػرمي ال كريػػة لم اركػػز ال كػػر والد ارسػػات ا س ػراهيمية تجػػاد
األمف والتسوية السياسية ومدى تطبيقها في السياسية الخارجية ا سراهيمية .ولجأت الدراسة رلى اسػتخداـ
المػػنها االسػػتقراهي لد ارسػػة وتحميػػؿ انتػػاج م اركػػز ال كػػر والد ارسػػات ا س ػراهيمية ودوراػػا فػػي تطػػور مشػػاريع
التس ػػوية السياس ػػية م ػػع ال ػػالـ ال رب ػػي عام ػػة والشػ ػ ب ال مس ػػطيني خاف ػػة ورميته ػػا ل م ػػف والس ػػالـ ف ػػي
المنطقة ال ربية وتطم اتها المستقبمية.

تكمػػف مشػػكمة الد ارسػػة فػػي البحػػث عػػف مػػدى تػػأوير م اركػػز ال كػػر والد ارسػػات ا سػراهيمية فػػي الحيػػاة

السياسػػية س ػراهيؿ وتركػػز عمػػى فهػػـ طبي ػػة ال القػػة بػػيف األمػػف ا س ػراهيمي والتسػػوية السياسػػية فػػي ظػػؿ
البيهة السياسية والجغرافية لممنطقة ال ربية ومف وـ دراسة ان كاس الرمى ا سراهيمية الجديػدة عمػى عمميػة
التس ػػوية السياس ػػية .وت ػػأتي ا ػػند الد ارس ػػة لتجي ػػب ع ػػف تس ػػامؿ ره ػػيس وا ػػو :م ػػا ا ػػي رمي ػػة م ارك ػػز ال ك ػػر

والدراسات ا سراهيمية المستقبمية ل مف والتسوية السياسية؟

تهدؼ الدراسة رلى قراءة وتحميػؿ تطػور الػرمى ال كريػة لم اركػز ال كػر والد ارسػات ا سػراهيمية ل مػف
ا س ػراهيمي وعمميػػة التسػػوية السياسػػية .وكػػنلؾ م رفػػة رميػػة وتفػػور م اركػػز ال كػػر والد ارسػػات ا س ػراهيمية
ل خطار التي تواجهها رسراهيؿ ومدى تأويراػا عمػى عمميػة التسػوية .وبالتػالي تطػرح اػند الم اركػز لتجػاوز
) (1الشهواني ااشـ :) 2011( .مراكز األبحاث ا سراهيمية وأوراا عمى فػنع القػرار السياسػي ا سػراهيمي مركػز الد ارسػات ا قميميػة جام ػة الوفػؿ ال ػدد
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األخطػػار الداخميػػة والخارجيػػة التػػي تواجػػف رس ػراهيؿ رميػػة فكريػػة جديػػدة لمتسػػوية السياسػػية مػػا بػػيف الػػدوؿ

ال ربية واسراهيؿ مف خالؿ التخمي عف حؿ الدولتيف وتبنى الال حؿ في المرحمػة الحاليػة .وتنطمػؽ أاميػة

الد ارسػة مػف واقػع ال القػة بػيف ال كػر والسياسػة فػػي رسػراهيؿ فػال كر ينظػر ألمػف رسػراهيؿ ومجالهػا الحيػػوي
فػػي ظػػؿ البيهػػة المحيطػػة بهػػا سياسػػياً وجغرافي ػاً والسياسػػة ال امػػة ف ػػي رس ػراهيؿ تطبػػؽ اػػند األفكػػار أي
تن كس اند األفكار في السياسة الخارجية ا سراهيمية وتوجهاتها نحو التسوية السياسية.

في الختاـ ت رض الدراسة أاـ االستنتاجات التي توفمت رليها عف رمية مراكز ال كر والدراسات

ا سراهيمية المسػتقبمية تجػاد التسػوية السياسػية وعالقتهػا بم ضػمة األمػف ا سػراهيمي .وكػنلؾ تقتػرح الد ارسػة
عدة مسارات لفانع القرار ال مسطيني لمواجهة السياسة ا سراهيمية ال امة تجاد التسوية السياسية.

احملور األول
مراكز الفكر والدراسات اإلسرائيلية
بقي الفػراع ا سػراهيمي -ال ربػي رغػـ كػؿ محػاوالت الترقيػع والتزييػؼ فػراع وجػود ولػيس فػراع
حػػدود واػػو فػػي أحػػد جوانبػػف ف ػراع حضػػاري وقيمػػي مركػػب ومت ػػدد الوجػػود والػػدواهر يحمػػؿ بػػيف طياتػػف
الكوير مف الت قيدات وا شكاليات المترابطة بت ػدد وجواػف ومسػتوياتف التػي تج ػؿ منػف فػراعاً لػيس كغيػرد

مػػف الف ػراعات ومػػف أبػػرز سػػماتف رقحػػاـ كيػػاف مفػػطنع دخيػػؿ وجسػػـ غريػػب نػػافر وسػػط محػػيط عربػػي
متجانس وقد أدرؾ االحتالؿ اند الحقيقة وت امؿ م ها بحنكة عالية .وقػد ل بػت م اركػز ال كػر والد ارسػات

ا سراهيمية دو اًر بار اًز في ضماف ت وؽ االحتالؿ عسكرياً وسياسياً ودبموماسياً وقد أوبتت انتاجاتها البحوية

في رسـ مستقبؿ دولة االحػتالؿ فكانػت أحػد دعػاهـ ردارة الفػراع ووسػيمة تكمػؿ الغػزو ال سػكري( .)2فيمػا
يرى واهؿ احريز أف ت دد مراكز األبحاث في رسراهيؿ ال ي بر بالضرورة عف حالة تقدـ بحوي أو أكاديمي

كمػػا اػػو الحػػاؿ فػػي الػػدوؿ الغربيػػة المتقدمػػة بقػػدر مػػا ي بػػر عػػف حاجػػة اػػند الدولػػة رلػػى اسػػتباؽ محيطهػػا
"ال داهي" بكؿ السبؿ والوساهؿ والتأكيد الداهـ عمى أنها نقطة مضيهة متقدمة -ضمف م ايير غربية -في
عالـ عربي متخمؼ( .)3تن ؽ رسراهيؿ ما مقدارد  %4.7مف انتاجها القومي عمى البحث ال ممي بما يموؿ
أعمى نسبة رن اؽ في ال الـ في الوقت الني تن ؽ فيف الػدوؿ ال ربيػة مجتم ػة مػا مقػدارد  %0.2فقػط مػف

( )2خطاب نظيرة :)2012( .دور مراكز األبحاث ا سراهيمية في مخطط الغزو ال كري لممنطقة ال ربية مجمة مركز الد ارسػات ال مسػطينية -جام ػة بغػداد

ال دد( )12كانوف أوؿ  2012ص.4-3

( )3احريز واهؿ :)2017( .مراكز البحث والت كير االستراتيجي في دولة االحتالؿ مركز برؽ ل بحاث والدراسات ص.3
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دخمها القومي عمى البحث ال ممي وانا يػدلؿ عمػى أاميػة م اركػز ال كػر والد ارسػات فػي رسػراهيؿ( .)4وتتنػوع

مراكز ال كر والدراسات ا سراهيمية في كافة المجاالت ال ممية فيما تركز الدراسة في محوراا األوؿ عمػى
مراكز ال كر والدراسات ا سػراهيمية التػي تفػنع السياسػة ال امػة مػف خػالؿ انتاجهػا ال ممػي واالسػتراتيجي
لفػػناع الق ػرار فػػي رس ػراهيؿ والػػني يػػن كس بشػػكؿ مباشػػر فػػي السياسػػة ا س ػراهيمية ال امػػة .وبالتػػالي نجػػد
أاميػػة كبي ػرة لم اركػػز ال كػػر والد ارسػػات ا س ػراهيمية فػػي رسػػـ االسػػتراتيجية ا س ػراهيمية وم الجتهػػا لمهػػددات

وتحديات األمف ا سراهيمي.

أهمية مراكز الفكر والدراسات اإلسرائيمية
رف أاميػػة م اركػػز ال كػػر والد ارسػػات ا س ػراهيمية تكمػػف فػػي دوراػػا ال اعػػؿ فػػي النظػػاـ السياسػػي فػػي

رسراهيؿ بشكؿ عاـ وتاريخ دولة االحتالؿ يشهد بنلؾ حيث ن نت الحكومات ا سراهيمية المختم ة ال ديػد
مف المشروعات ال كرية التي قدمتها مراكز ال كر والد ارسػات ا سػراهيمية با ضػافة رلػى اسػتطالعات رأي
المجتمػػع ا س ػراهيمي المتناغمػػة مػػع مػػا يفػػدر عػػف تمػػؾ الم اركػػز .فالحكومػػات ا س ػراهيمية تػػرفض االلت ػزاـ

باسػػتحقاقات أوسػػمو وتس ػ ى لتطبيػػؽ الػػرمى ال كريػػة الجديػػدة التػػي تفػػدر عػػف م اركػػز ال كػػر والد ارسػػات
ا س ػ ػ ارهيمية حػ ػػوؿ مػ ػػا ايػ ػػف وشػ ػػكؿ الدولػ ػػة ال مسػ ػػطينية المسػ ػػتقبمية .وكػ ػػنلؾ يػ ػػرفض المجتمػ ػػع ا س ػ ػراهيمي
االنسػػحاب مػػف القػػدس ويميػػد البنػػاء االسػػتيطاني فػػي الض ػ ة الغربيػػة ويريػػد الػػتخمص مػػف عػػرب الػػداخؿ
"عػرب  ."48رف د ارسػػة ال ػػالـ ال ربػػي مػػف قبػػؿ الم كػريف ا سػراهيمييف كانػػت داهمػاً موضػػع ااتمػػاـ رسػراهيؿ
ألنهػػا وسػػيمة فاعمػػة تخػػدـ مفػػالحها بتزويػػداا بالم رفػػة ال مميػػة لمم ػػادالت السياسػػية واالسػػتراتيجية والقػػيـ
الوقافية واالجتماعية لمدوؿ ال ربيػة المجػاورة والمحيطػة بهػا .كمػا أف الد ارسػات التػي يقػوـ بهػا ا سػراهيميوف
عف ال الـ ال ربي ليست جديدة فم هػد الد ارسػات الشػرقية عمػى سػبيؿ الموػاؿ أنشػ فػي الجام ػة ال بريػة
منن عاـ 1926ـ.

رف اسػػت داد دولػػة االحػػتالؿ لمم ػػارؾ السياسػػية وال سػػكرية مػػع ال ػػرب كانػػت تػػأتي نتيجػػة رفػػد

رمكاني ػػات ال ػػرب ود ارس ػػة كاف ػػة األنش ػػطة ال ربي ػػة م ػػف كاف ػػة الجوان ػػب أي د ارس ػػة األوض ػػاع السياس ػػية
والتاريخيػػة واالجتماعيػػة .وكانػت م اركػػز ال كػػر اػػي الحاضػػنة المالهمػػة والمفػػنع ألفكػػار الغػػزو السياسػػي

واالقتفػػادي وال كػػري( .)5بػػات واضػػحاً أف دور م اركػػز البحػػث والد ارسػػات فػػي رسػراهيؿ حيػػوي واسػػتراتيجي

لدرج ػػة أف االعتم ػػاد عميه ػػا ف ػػي السياس ػػة الخارجي ػػة والداخمي ػػة أف ػػب ش ػػبف كم ػػي كم ػػا أف ت ػػدد المن ػػابر

واالستراتيجيات التي تقوـ عميها ج ؿ منهػا موضػع وقػة ألف موػؿ تمػؾ الت دديػة تضػمف أف ت طػي راءاػا

( )4قاعود يحيى :)2015( .غزة الكبرى في ال كر ا سراهيمي وسبؿ المواجهة كتػاب مػمتمر قطػاع غػزة الواقػع و فػاؽ المسػتقبؿ ج 1جام ػة االزاػر ب ػزة

غزة -فمسطيف .ص.235

( )5مرجع سابؽ .خطاب نظيرد ص.6
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طي ػاً واس ػ اً مػػف مكونػػات المجتمػػع وال ت كػػس رأي ومػػة اسػػتأورت بػػالرأي دوف غيراػػا ممػػف يج ػػؿ الق ػرار

أح ػػادي التوج ػػف واالتج ػػاد .وف ػػانع القػ ػرار ف ػػي رسػ ػراهيؿ ي تم ػػد عم ػػى خ ازن ػػات الت كي ػػر ف ػػي ظ ػػؿ األح ػػداث

والمسػػتجدات التػػي ت فػػؼ بالمنطقػػة ال ربيػػة وبػػروز تهديػػدات جديػػة أمنيػػة عميهػػا لالسػػت ادة مػػف مخزونهػػا
ال ممي وال ممي جنباً رلى جنب مع عقد التحال ات واالست داد ل سوأ(.)6

وحػػري بنػػا أف نػػنكر مػػا تقػػوـ بػػف جام ػػة بنسػػم انيا األمريكيػػة بنفػػدار تقريػػر سػػنوي عػػف تفػػنيؼ

مراكز البحث والت كير االستراتيجي حوؿ ال الـ وي د أاـ تقرير دولي عف اند الم اركػز ويتضػمف ترتيػب
أفضمها عمى مستوى ال الـ أو مستوى كؿ رقمػيـ حيػث فػدر اػنا التفػنيؼ مػف فريػؽ مكػوف مػف 750
خبي ػ اًر مػػف  120دولػػة وعػػدد كبيػػر مػػف الممسسػػات ويػػتـ اختيػػار أفضػػؿ  100مركػػز حػػوؿ ال ػػالـ مػػف

مجموع ػػة تق ػػارب  6600مرك ػػز ت كي ػػر ف ػػي  182دول ػػة وف ػػي ع ػػاـ 2012ـ ح ػػوؿ ترتي ػػب ا ػػند الم ارك ػػز

تفػدرت رسػراهيؿ دوؿ المنطقػة بوجػػود عػػدد كبيػر مػػف م اركػز الت كيػػر وفيهػػا  54مركػ اًز وبالتػػالي رسػراهيؿ

تقع ضمف أكور  25دولة حوؿ ال الـ بها مراكز بحث وت كير واحتؿ أحداا "م هد أبحاث األمف القػومي
 "INSSالترتيب  108عمى ال الـ( .)7ومف الجدير نكرد أف الجام ات ا سراهيمية حفدت المرتبة األولى
فػػي الشػػرؽ األوسػػط لترتيػػب الجام ػػات حػػوؿ ال ػػالـ ل ػػاـ 2017ـ وفق ػاً لمممشػػر ال ػػالمي ويبػػومتريكس

عالميػػا واػػو "أكبػػر تفػػنيؼ أكػػاديمي لممسسػػات
Webometricsالمتخفػػص فػػي ترتيػػب الجام ػػات
ً
الت مػػيـ ال ػػالي" حػػوؿ ال ػػالـ( .)8اػػنا التقػػدـ ال ممػػي الهاهػػؿ فػػي جام ػػات وم اركػػز ال كػػر ا س ػراهيمية ي طػػي
ممش اًر قوياً عمى دوراا ال اعؿ في الحياة السياسية ا سراهيمية بشكؿ كامؿ وقبؿ أف نحمؿ تطػورات ال كػر

السياس ػػي ل مػػف والتسػػوية السياسػػية فػػي م اركػػز ال ك ػػر والد ارسػػات ا سػ ػراهيمية عمين ػػا أف ن ػػنكر أاػػـ ا ػػند

المراكز واألدوار الم هودة لها.

أهم مراكز الفكر والدراسات اإلسرائيمية
تتنوع مراكز ال كر والدراسات في رسراهيؿ حيث توجد اناؾ مراكز بحػث فػناعية وتكنولوجيػة أو

زراعية أو تربوية وتنقسـ مراكز البحث رلى مراكز متخففة لحقػؿ عممػي واحػد أو تكػوف م اركػز بحػث
متنوعػػة التخفػػص أو م اركػػز البحػػوث االقتفػػادية بمختمػػؼ أشػػكالها أو م اركػػز البحػػوث االجتماعيػػة أو

( )6أبو عامر عدناف :) 2013( .مراكز البحث ال ممي في رسراهيؿ السياسات األاداؼ التمويؿ مركز نماء لمبحوث والدراسات غزة -فمسطيف ص.66
( )7أبو عامر عدناف :)2013( .ص.92-91

( )8موقػػع ساسػػة بوسػػت :)2017( .ترتيػػب جام ػػات ال ػػالـ  :2017رس ػراهيؿ تتفػػدر الشػػرؽ األوسػػط .أيػػف يقػػع ال ػػالـ ال ربػػي؟ نشػػر بتػػاريخ  1أغسػػطس

2017ـ.

/https://www.sasapost.com/webometrics-global-ranking-webs-of-universities
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السياسية وا ستراتيجية( .)9ويمكف تقسيـ مراكز ال كر والدراسات في رسراهيؿ رلػى أرب ػة قطاعػات رهيسػية

واي:

أوالً :القطااااع العاااامعي :ت ػػرؼ الجام ػػات فػػي رس ػراهيؿ كجام ػات بحػػث ونلػػؾ لحفػػولها عمػػى

ميزانيات بحث وتطوير با ضافة رلى كونها ممسسات ت ميـ عاؿ وتدريس فهناؾ سػبع ممسسػات ت ػرؼ
بأنهػػا جام ػػات بحػػث فػػي رسػراهيؿ :الجام ػػة ال بريػػة جام ػػة تػػؿ أبيػػب جام ػػة بػػار ريػػالف جام ػػة حي ػػا
جام ػػة بػػف غوريػػوف م هػػد ال مػػوـ التطبيقيػػة -التحنيػػوف وجام ػػة حي ػػا وم هػػد وايػػزمف لم مػػوـ وفػػي عػػاـ
2013ـ تػػـ االعتػراؼ بجام ػػة تاسػ ة :جام ػػة مسػػتوطنة اريهيػػؿ وانػػاؾ الجام ػػة الم توحػػة ولكػػف ال ي تػػد

بها جام ة بحث(.)10

ثانيااً :القطاااع العااام أو ال:كاومي :ي تمػػد نظػاـ الحكػػـ الممسسػاتي فػػي رسػراهيؿ عمػػى كػوادر عمػػؿ

وقوى بشرية متخففة وابتػة ت مػؿ داخػؿ الػو ازرات والممسسػات الحكوميػة المختم ػة .فهنػاؾ م اركػز ت كيػر
متالزمة وتاب ة لكؿ و ازرة ي مؿ فيهػا بػاحووف مت رغػوف لرفػد وتقػديـ التوفػيات المت مقػة فػي الػو ازرة التػي

ي مؿ فيها الطاقـ( .)11وت تبػر م اركػز الت كيػر الخافػة بػالو ازرات والممسسػات الحكوميػة نات أاميػة عميػا

حيث تفدر الدراسات الخافة وتقديرات المواقؼ وتقارير الم مومات فقد أظهرت دراسة مهنػد مفػط ى
ب ػػأف الم ارك ػػز الخاف ػػة تش ػػكؿ  %11فق ػػط بينم ػػا تش ػػكؿ الم ارك ػػز الحكومي ػػة  %36والم ارك ػػز األكاديمي ػػة
()12

والجام ية

تشكؿ  %53مف بنية مراكز البحث والت كير في رسراهيؿ(.)13

( )9الشهواني ااشـ :) 2011( .مراكز األبحاث ا سراهيمية وأوراا في فػنع القػرار السياسػي ا سػراهيمي جام ػة الموفػؿ مجمػة الد ارسػات ا قميميػة ال ػدد

( )8ص .24-23

( )10عواودة وديع )2014 ( .الت ميـ ال الي في رسراهيؿ بيف الجام ات والكميات مجمة قضايا رسراهيمية ال دد  53ص.66

( )11الشهواني ااشـ :) 2011( .مراكز األبحاث ا سراهيمية وأوراا في فنع القرار السياسي ا سراهيمي جام ة الموفؿ مجمة الد ارسػات ا قميميػة ال ػدد

( )8ص .23

( )12المراكز العامعية :ت تبر الجام ات ا سراهيمية المخزوف األكور كوافة في م اركػز األبحػاث حيػث تتبػع لهػا ممسسػات بحويػة منػوط بهػا رنجػاز األبحػاث

المتنوعة في شموف االستشراؽ والفراع ال ربي ا سراهيمي أامها:

 -جام ػػة ت ػػؿ أبيػػب لوح ػػداا ع ػػدة م اركػػز بحوي ػػة ت نػػى بالش ػػموف ال ربي ػػة وا س ػراهيمية أبرزا ػػا :م هػػد ش ػػيمواح لمد ارس ػػات ا سػػتراتيجية الموف ػػوؼ بخػ ػزاف

الم مومات األكاديمي الرهيس في مجاؿ اختفافف .ومركز يافف  JCSSلمدراسات ا ستراتيجية والني ي تبر مف أاـ مراكز ال كر ا سراهيمية المتخففػة

في المجاؿ االستراتيجي وال سكري.

 -جام ػة حي ػػا فمػديها م هػػد الد ارسػات الشػػرؽ أوسػطية ويتضػػمف عػدة أقسػػاـ منهػا :د ارسػػات اقتفػاد الشػػرؽ األوسػط تػػاريخ الحكػـ ال ومػػاني فػي فمسػػطيف.

والمركز اليهودي -ال ربي.

-جام ة بار ريالف وتتب ها دواهر بحوية تنشر دراسات متخففة في الشموف اليهودية والقضايا ال امة تتسـ غالبيتها بطاب ها الديني ومف أبرزاا :م هػد

دراسة الحركات السرية.

-جام ة بف غوريوف أاـ مراكزاا البحوية :األكاديمية ا سراهيمية لم موـ وا نسانيات.

 -الجام ػػة ال بريػػة واػػي أوؿ جام ػػة رس ػراهيؿ ويتبػػع لمجام ػػة ال ديػػد مػػف م اركػػز البحػػث أامهػػا :مركػػز أوريػػوف لد ارسػػة مخطوطػػات البحػػر الميػػت مرك ػز

الدراسات المسيحية م هد االبتكار في مجاؿ الت ميـ مركز بيغف -السادات لمدراسات ا ستراتيجية.

لالستزادة راجع :عدناف أبو عامر ص.126-92
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ثالثااً :القطااع الخاا

أو المساتقل :اػي م اركػز الت كيػر ا سػراهيمية المسػتقمة أو الخافػة وت بػر

عف توجهات القاهميف والػداعميف لهػا( .)14واػي ممسسػات بحويػة تتمتػع باسػتقالؿ نسػبي عػف فػانع القػرار
واألحزاب السياسية والجام ات وجماعات المفال

وتقوـ بدراسة قضايا السياسة ال امػة وتحميمهػا وتقػدـ

النف والمشورة في ايهة بداهؿ سياسات تطرحها لمتأوير عمى فناع القرار.

مف أشهر المراكز البحوية الخافة في رسراهيؿ مركز ارتسيميا .واو مركز لمنخبة فقط ال يتمقػى
تمويال مف الميزانية القومية ألف في نلؾ ضماف لحريتف األكاديمية وا دارية .ويهػدؼ المركػز رلػى رعػداد
قيػادات رس ػراهيمية مسػػتقبمية ونلػػؾ مػػف خػػالؿ تػػوفير أعمػػى درجػػات الػػدعـ لمقػػادة فػػي المجػػاالت المختم ػػة

كمجػػاؿ ا عمػػاؿ والتكنولوجيػػا والسياسػػة وعمػػوـ ال ضػػاء .ويحتػػوي اػػنا المركػػز عمػػى سػػبع كميػػات ينتسػػب
رليها والوة الؼ طالب ومف الكميات الموجػودة بهػا كميػة "لػودر لمحكػـ والدبموماسػية واالسػتراتيجية" التػي
ت د المتخرجيف لتولي المنافب ال ميا في القطاعيف ال اـ والخاص كما ويضـ المركز "الممسسػة الدوليػة
لمواجهة ا رااب" واي مركز دراسات مستقؿ توفر باحويف متخففيف في ا رااب ومحاربتف واألمػف

القومي المحمي وتقدير المخاطر وغيراا مف المجاالت المختم ة( .)15وي تبر م هد السياسة واالستراتيجية

مف أبرز وأاـ مراكز ال كر بنسراهيؿ حيث يموؿ مح الً اللتقاء فػناع القػرار واألكػاديمييف والساسػة عػالوة

عمى أبرز القادة مف مختمؼ دوؿ ال الـ ونلؾ خالؿ ما ينظمف مف ممتمر سنوي "مػمتمر ارتسػيميا لميػزاف

األم ػػف الق ػػومي" المتخف ػػص ف ػػي موازن ػػة ق ػػوة وأم ػػف رسػ ػراهيؿ وا ػػي ج ػػزء م ػػف كمي ػػة ل ػػودر ت ػػـ تأسيس ػػها
عػػاـ 2000ـ حيػػث تهػػدؼ رلػػى دعػػـ فػػياغة السياسػػة القوميػػة فػػي قضػػايا مهمػػة فػػي الدولػػة موػػؿ األمػػف
القػػومي والسياسػػة الخارجيػػة والممسسػػة ال سػػكرية واالسػػتراتيجية والبنيػػة التحتيػػة وال ديػػد مػػف القضػػايا

التي تهـ دولة رسراهيؿ(.)16

رابعااً :القطاااع ال:زبااي :واػػي م اركػػز ال كػػر والد ارسػػات الخافػػة بػػاألحزاب السياسػػية فػػي رس ػراهيؿ.

ينكر ربراايـ عبد الكريـ في دراستف "االستشػراؽ وأبحػاث الفػراع لػدى رسػراهيؿ 1993ـ" أف ال ديػد مػف
المجػػاف والهيهػػات البحويػػة ت مػػؿ فػػي األح ػزاب والحركػػات ا س ػراهيمية ومنهػػا "م هػػد الد ارسػػات ال ربيػػة" وقػػد
أنشػ ػ ع ػػاـ  1963وم ػػع أف الم ه ػػد قري ػػب م ػػف "اليس ػػار ا سػ ػراهيمي" رال أف في ػػف نش ػػطاء م ػػف مختم ػػؼ

( )13مفػػط ي مهنػػد :) 2014( .الممسسػػة األكاديميػػة ا س ػراهيمية الم رفػػة السياسػػية واالقتفػػاد المركػػز ال مسػػطيني لمد ارسػػات ا سػراهيمية -مػػدار راـ اه-

فمسطيف ص.221

( )14الشهواني ااشـ :)2011( .مراكز األبحاث ا سراهيمية وأوراا في فنع ال قرار السياسي ا سراهيمي جام ة الموفؿ مجمة الد ارسػات ا قميميػة ال ػدد

( )8ص .23

( )15فوافطة أشرؼ :)2016( .أور البحث ال ممي عمى فناعة القرار السياسي :رسراهيؿ نمونجاً المركز الديمقراطي ال ربي.
http://democraticac.de/?p=25826

( )16جم ػػاؿ ال ػػديف اب ػػة :)2015( .مسػ ػ تقبؿ المنطق ػػة ال ربي ػػة :وجه ػػة نظ ػػر رسػ ػراهيمية مجم ػػة األوس ػػط مرك ػػز الد ارس ػػات االس ػػتراتيجية الق ػػاارة -مف ػػر

ص.158-157
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األحزاب وتتنوع أنشطة الم هد في والث دواهر اي ت ميـ المغػة ال ربيػة لميهػود وتنظػيـ لقػاءات مشػتركة

لطػالب عػرب ويهػود وػـ داهػرة األبحػاث وت ػػد الموضػوعات الخافػة ب ػرب رسػراهيؿ مػف أبػرز ااتماماتػػف
في مجاؿ الدراسات ولوحظ أنف بدأ يزيػد ااتماماتػف بالضػ ة والقطػاع منػن انطالقػة االنت اضػة ال مسػطينية.

ويفدر المركز والوة كتب سنوياً( .)17وبالرغـ مف وجود سياسييف وكتاب في كؿ حػزب سياسػي رسػراهيمي
رف كاف يمينياً أـ يسارياً رال أف أاـ ما يفدر عف األحزاب السياسية في رسراهيؿ بشكؿ عاـ او :موقؼ
الح ػػزب السياس ػػي م ػػف الفػ ػراع ا سػ ػراهيمي -ال مس ػػطيني ال ػػني يظه ػػر بوض ػػوح ف ػػي برنامج ػػف السياس ػػي
وممتمراتف وخطاباتف السياسية .أي "موقؼ الحزب الرسمي مف الفراع ا سراهيمي -ال مسطيني".
رف عرضػػنا لم اركػػز ال كػػر والد ارسػػات ا س ػراهيمية لػػيس لرفػػداا فحسػػب وانمػػا لتحميػػؿ رميػػة اػػند
المراكز مجتم ة ل مف القومي ا سراهيمي وعالقتها بالسالـ واقامة الدولػة ال مسػطينية .والالفػت لمنظػر فػي

م اركػػز ال كػػر والد ارسػػات ا سػراهيمية ورغػػـ االخػػتالؼ األيػػديولوجي وا نتػػاج األدبػػي وال ممػػي بػػيف قطاعػػات
الم اركػز السػػابقة رال أنهػا تحظػػى بػػاحتراـ قػادة االحػػتالؿ وتنػػاؿ الد ارسػات التػػي تفػػدراا أاميػة كبػػرى فػػي
التطبيػػؽ ال مم ػػي لمسياسػػة الخارجي ػػة ا سػػراهيمية .وبم ن ػػى خ ػػر تم ػػؾ الم ارك ػػز بمختمػػؼ أنواعه ػػا وأش ػػكالها
والدراسات الفادرة عنها اي مف تفنع السياسة ال امة لدولة االحتالؿ.
وم ف بيف أاـ تمؾ المراكز ال كرية "ممتمر ارتسيميا ل مػف القػومي ا سػراهيمي" .فقػد فػدرت عنػف

الكويػػر مػػف الد ارسػػات وأوراؽ ال مػػؿ التػػي طبقػػت فػػي السياسػػة ا س ػراهيمية وتكمػػف أاميػػة مػػمتمر ارتسػػيميا
ك ػػنلؾ ف ػػي الموازن ػػة ب ػػيف اةراء المختم ػػة والشخف ػػيات السياس ػػية المتض ػػاربة والمتنافس ػػة داخ ػػؿ الحكوم ػػة
واألحزاب السياسية مف أجؿ الح اظ عمى أمف رسراهيؿ وال مؿ عمى مواجهػة التهديػدات والتحػديات التػي
تواجهها رسراهيؿ منن بداية ال اـ 2000ـ حتى اةف.

( )17ربراايـ عبد الكريـ :)1993( .االستشراؽ وأبحاث الفراع لدى رسراهيؿ نقالً عف جريدة االتحاد ا ماراتية "األبحاث الحزبية في رسػراهيؿ" بقمػـ خميػؿ

عمي حيدر  15أغسطس 2009ـ.
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احملور الثاني
الدولة الفلسطينية من منظور مراكز الفكر والدراسات اإلسرائيلية
يناقش انا المحور تطور رمية مراكز ال كػر والد ارسػات ال مسػطينية لمدولػة ال مسػطينية .التػي مػرت
بوالث مراحؿ رهيسية وفقاً لمتغيرات السياسية واي :المرحمة األولػى جػاءت ب ػد احػتالؿ كامػؿ األ ارضػي

ال مسػػطينية .والمرحمػػة الوانيػػة تزامنػػت مػػع توقيػػع رت ػػاؽ أوسػػموا والحػػؿ السػػممي أمػػا المرحمػػة الوالوػػة فهػػي

الرميػػة ال كريػػة ب ػػد انػػدالع انت اضػػة األقفػػى 2000ـ .وبػػالرغـ مػػف أف انػػاؾ اختالفػاً فػػي الػػرمى والطػػرح
التي تساوقت مع تطور األوضاع السياسية في كؿ مرحمة رال أنػف انػاؾ انسػجاماً فػي رميػة م اركػز ال كػر
والدراسات ا سراهيمية ل مف المتغير والوابت في تمؾ المراحؿ والسالـ المتغير التابع ألي ات اؽ سياسي.

الدولة الفمسطينية في الفكر اإلسرائيمي :تى اتفاق أوسمو

ب ػػد ازيمػػة حزي ػراف /يونيػػو 1967ـ احتمػػت رس ػراهيؿ كػػؿ فمسػػطيف وأج ػزاء مػػف دوؿ الطػػوؽ وبػػدأ

ال قػػؿ ا س ػراهيمي يرسػػـ مسػػتقبؿ األ ارضػػي ال مسػػطينية التػػي وق ػػت تحػػت سػػيطرتف .وكػػاف انػػاؾ رجمػػاع
رستراتيجي يربط بيف األمف والطبوغرافيا فبالنسبة لالستراتيجييف ا سراهيمييف ت د األرض عنف اًر ومكوناً
حاس ػػماً ف ػػي أم ػػف الدول ػػة .وبش ػػكؿ ع ػػاـ اعتق ػػد ق ػػادة رسػ ػراهيؿ ب ػػأف أكو ػػر م ػػا تحتاج ػػف رسػ ػراهيؿ ا ػػو ال م ػػؽ
االستراتيجي حتى يتسنى لها الدفاع عف ن سها في الحروب المستقبمية(.)18

ي تبػر ريغػاؿ ألػوف  Yigal Allonأوؿ مػف رسػـ خريطػة االسػت مار اليهػودي فػي األرض المحتمػػة

حػػديواً لقػػد كػػاف وزي ػ اًر لم مػػؿ فػػي الحكومػػة ا س ػراهيمية ب ػػد حػػرب 1967ـ ويػػتمخص مشػػروع ألػػوف بأنػػف
محاولة يجاد حؿ لمفراع أي التوفؿ رلى تسػوية عمػى األ ارضػي فػي الضػ ة الغربيػة وقطػاع غػزة بػيف

رس ػراهيؿ واألردف قبػػؿ أف تػػنق ال ك ػرة عمػػى نحػػو يحػػؿ السػػيادة ال مسػػطينية محػػؿ األردنيػػة .والس ػماؿ الػػني
يطرح ن سف :عف أي سيادة تحدث ألوف؟

اقتػ ػػرح ألػ ػػوف ففػ ػػؿ منػ ػػاطؽ ومحافظػ ػػات الض ػ ػ ة الغربيػ ػػة مػ ػػف خػ ػػالؿ سمسػ ػػمة مػ ػػف المسػ ػػت مرات
االستيطانية التي أريد لها أف ت فؿ ال مسطينييف ب ضهـ عف ب ض .عبر ألوف عف أفكػارد فػي اجتمػاعي
الحكومة 18و 19حزيراف 1967ـ وقد عرضت نناؾ ألوؿ مرة فيغة الحكػـ الػناتي ونمػونج مػا يمكػف
أف ندعود سػجنا م توحػاً بفػ تهما أفضػؿ خيػار يمكػف تقديمػف رلػى ال مسػطينييف فػي الضػ ة الغربيػة وقطػاع

غزة .حيث قاؿ" :أريد أف أمنحهـ حكما ناتيػاً شػرط أف يكونػوا جػزءاً مػف دولػة رسػراهيؿ"( .)19وفػي مقػاؿ ل ػ
( )18البراري حسف :)2014( .األردف واسراهيؿ عالقة مضطربة في رقميـ ممتهب الناشر ممسسة فريدريش ريبرت مكتب عماف -األردف ص.42

( )19بابف ريالف :)2012( .المستوطنات اليهودية في الض ة الغربية :االحتالؿ والتطهير ال رفي بوساهؿ أخرى مجمػة الد ارسػات ال مسػطينية ال ػدد ()91

بيروت -لبناف ص.109
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أيػػالوف نشػػر فػػي مجمػػة  Foreign Affairsاألمريكيػػة شػػرح فيهػػا المنطػػؽ خمػػؼ فكػرة مػػا اسػػماد بالحػػدود
القابمػػة لمػػدفاع ويػػرى ألػػوف أف رسػراهيؿ ال يمكػػف لهػػا أف تنسػػحب رلػػى حػػدود ال اربػػع مػػف حزيػراف العتبػػارات

أمنيػػة واسػػتراتيجية بحتػػف( .)20أي أف جػػوار التنظي ػرات ال كريػػة فػػي تمػػؾ ال ت ػرة اػػو ضػػـ األ ارضػػي المحتمػػة
حديواً سراهيؿ.

فػػي عػػاـ 1986ـ طػػرح اب اراػػاـ كػػاتس Cats

 Abrahamمشػػروع "قطػػاع غػػزة أوالً" وعك ػػس

المشػػروع أفكػػار واتجااػػات حػػزب ال مػػؿ وقػػد جػػاء فػػي مشػػروع كػػاتس "تمتػػزـ كػػؿ مػػف الواليػػات المتحػػدة
ومفر واسراهيؿ بنقؿ جميع الشموف ا دارية أليدي السػكاف المحميػيف ب ػد عشػريف عامػاً والػني بنمكػانهـ

ردارة شمونهـ ا دارية وب د انتهاء المدة يقرر السكاف ماايػة السػيادة عمػى القطػاع وتكػوف كافػة الخيػارات

م توحة أمامهـ بما في نلؾ االنضماـ رلى رسراهيؿ"(.)21

رف مشػػروع كػػاتس -حػػزب ال مػػؿ مبنػػي عمػػى فك ػرة ألػػوف حػػوؿ ضػػـ األ ارضػػي ال مسػػطينية المحتمػػة

عاـ 1967ـ وحكـ ناتي لمسكاف وليس ل رض المحتمة .ولكف الجديد اػو طػرح الرميػة دوليػاً مػف خػالؿ

رشػراؾ مفػػر والواليػػات المتحػػدة األمريكيػػة .وفػػي اػػنا يقػػوؿ أحمػػد خمي ػػة "لػػـ يكػػف المقفػػود فػػي الد ارسػػات

والمشػػاريع المطروحػػة فػػي تمػػؾ ال تػػرة حػػؿ المشػػكمة ال مسػػطينية أو وض ػ ها عمػػى طريػػؽ الحػػؿ بػػؿ لقطػػع
الطريػؽ عمػى أي حػؿ سياسػػي ينطػوي عمػى تخمػي رسػراهيؿ عػف المنػاطؽ ال مسػطينية المحتمػػة"( .)22أي أف
ال كرة الرهيسية في تمؾ الرمى ال كرية او ضـ األراضي وت ريغها مف السكاف .ومجمؿ الطروحات حممػت

فكرة الحكـ الػناتي ل رضػي المحتمػة لتنظػيـ حيػاة السػكاف اليوميػة ولػـ تهػدؼ قامػة سػمطة سػيادية عمػى
األرض.

أوسمو بين اإلخفاق وااللتفاف

تنبأ أحد مهندسي عممية أوسمو روف بونداؾ أف فترة حكـ بنياميف نتنيااو كرهيس لحكومة رسػراهيؿ

 1999-1996غيػػر م نيػػة بالتوفػػؿ رلػػى ات ػػاؽ سػػالـ عمػػى أسػػاس ق ػرار مجمػػس األمػػف " 242األرض
مقابؿ السالـ" ومف المحتمؿ أال تكوف الحكومػات التػي سػتميها أيضػاً راغبػة بػنلؾ .واسػتنتا اػند الم ادلػة

"رس ػراهيؿ غيػػر راغبػػة بالتوفػػؿ رلػػى ات ػػاؽ سػػالـ ينهػػى الف ػراع مػػف خػػالؿ رفػػض رس ػراهيؿ تطبيػػؽ س ػريع

ونػػاجع لالت اقػػات الموق ػػة مػػع ال مسػػطينييف والبػػدء بفػػورة جػػادة وحقيقيػػة بم اوضػػات مكو ػػة عمػػى االت ػػاؽ
الداهـ .حيث استمر البناء االستيطاني في ال ترة التي تمت حكـ نتنيااو أيضاً "حكومة ريهود بػاراؾ والتػي

( )20البراري حسف :)2014( .األردف واسراهيؿ عالقة مضطربة في رقميـ ممتهب الناشر ممسسة فريدريش ريبرت مكتب عماف -األردف ص.42

( )21عبػػد الػػرحمف أس ػ د .والػػزور ن ػواؼ :)1990( .ال كػػر السياسػػي ا سػراهيمي قبػػؿ االنت اضػػة ..وب ػػد االنت اضػػة دار الشػػروؽ لمنشػػر والتوزيػػع عمػػاف-

األردف ص.22-21

( )22خمي ة أحمد :) 1992( .الجديد والقديـ في التفور ا سراهيمي لمحكـ الناتي مجمة الدراسات ال مسطينية المجمد 3ال دد 9ص.4
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لـ تطبؽ المرحمة الوالوة مف عممية السالـ واستمرت في تغيير الواقػع بواسػطة المسػتوطنات والمفػادرات

في الض ة الغربية وأجمت الم اوضات عمى ات اؽ داهـ مع ال مسطينييف(.)23

إسرائيل اليوم

البػػد مػػف رعػػادة م رفتنػػا بنس ػراهيؿ اليػػوـ فقػػد فػػرح نتنيػػااو أنػػف يريػػد سػػالـ مػػع الػػدوؿ ال ربيػػة وال

ضػػرورة لمسػػالـ مػػع ال مسػػطينييف .مػػف مشػػروع أيػػالوف لمحكػػـ الػػناتي لمم ػواطنيف دوف األرض حتػػى اليػػوـ
ال ػػرض ا ػػو س ػػالـ عرب ػػي ول ػػيس فمس ػػطيني وف ػػؽ الحم ػػوؿ المقترح ػػة نه ػػاء الفػ ػراع م ػػف م ارك ػػز ال ك ػػر
والد ارسػػات ا س ػراهيمية التػػي تجػػاوزت حػػؿ الػػدولتيف .وفػػى اػػنا يقػػوؿ عػػالـ االجتمػػاع ا س ػراهيمي أوري بػػف
الي ازر "سممت رسراهيؿ بالوضع السياسي القاهـ واف التسوية السػممية عمػى أسػاس حػؿ الػدولتيف تالشػت"

ويسػػتطرد القػػوؿ بػػأف رسػراهيؿ ليسػػت جػػاازة ب ػػرض سػػيادة كاممػػة عمػػى األ ارضػػي ال مسػػطينية بشػػكؿ كامػػؿ
وبػػديالً لهتػػيف ا مكػػانيتيف "تمضػػي الزعامػػات ا سػراهيمية فػػي طريػػؽ والػػث مفػػحوب بمحاولػػة مػػف جانػػب
واحد لوقؼ ال نؼ عف طريؽ ا كراد وال فؿ وانتهاج سياسة ت فؿ بيف ال مسطينييف والمستوطنيف بيف

رس ػراهيؿ وأج ػزاء مػػف الض ػ ة وفػػي الوقػػت ناتػػف فػػنف اػػند السياسػػة ت ػربط بػػيف رس ػراهيؿ وبػػيف المنػػاطؽ التػػي

جػػرى ضػػمها واق يػاً فػػي الض ػ ة وبػػيف رس ػراهيؿ والمسػػتوطنيف الػػنيف ي تبػػروف جػػزءاً ال يتجػ أز مػػف م ػواطني

رس ػراهيؿ"( .)24ولػػـ تبػػؽ اػػند األفكػػار حبيسػػة ال قػػوؿ فحسػػب بػػؿ ن ػػنت رس ػراهيؿ االنس ػحاب مػػف غ ػزة وػػـ
أعمنت انتهاء الحكػـ ال سػكري فػي قطػاع غػزة .وأكػد تقريػر مركػز بيػت سػيمـ "عمػى مشػارؼ خمسػيف عامػاً
مػف االحػػتالؿ" أف اعػػالف رسػراهيؿ فػػي سػػبتمبر 2007ـ قطػػاع غػزة "كيػػاف م ػػادي" واػػو مػػا ي ػػادؿ وضػػع

دولة م ادية( .)25رف الم ضمة ا سراهيمية في سياستها اليوـ تكمف في "أيف تقؼ رسراهيؿ اليػوـ؟ والػى أيػف

تريػػد أف تفػػؿ" ضػػـ كامػػؿ وفػػؽ المشػػاريع والد ارسػػات الفػػادرة عػػف م اركػػز ال كػػر جممػػة واحػػدة يف ػ ب
تن يػػناا لػػنا توجهػػت السياسػػة ا سػراهيمية رلػػى فػػرض وقػػاهع جديػػدة عمػػى األرض تسػ ى مػػف خاللهػػا رلػػى
الوفوؿ لما تفبوا رليف مف تطم ات مستقبمية.

تمومت اػند الرميػة فػي الكويػر مػف الد ارسػات والمشػاريع ال كريػة التػي قػدمت ب ػد عػاـ 2000ـ فػي

م ارك ػػز ال ك ػػر والد ارس ػػات ا سػ ػراهيمية كم ػػا نكرن ػػا س ػػابقاً ول ػػؿ أكورا ػػا ف ػػدر ع ػػف م ػػمتمر األم ػػف الق ػػومي
ا سراهيمي-ارتسيميا .وكنلؾ طرحت األحزاب السياسية فػي رسػراهيؿ السػيما فػي برامجهػا االنتخابيػة التػي

( )23روف بون ػػداؾ :)2002( .م ػػف أوس ػػمو حت ػػى طاب ػػا :س ػػيرورة منقط ػػة سمس ػػمة أوراؽ رسػ ػراهيمية(( )11ت) محم ػػد غن ػػايـ المرك ػػز ال مس ػػطيني لمد ارس ػػات

ا سراهيمية-مدار راـ اه-فمسطيف ص.11
()24

بػ ػػف الي ػ ػػازر أوري :)2016( .حػ ػػروب رس ػ ػراهيؿ الجديػ ػػدة ت سػ ػػير سوسػ ػػيولوجي -تػ ػػاريخي (ت) س ػ ػ يد عػ ػػايش مػ ػػدار -المركػ ػػز ال مسػ ػػطيني لمد ارسػ ػػات

ا سراهيمية راـ اه -فمسطيف ص.584

)B'Tselem. (2016): Reality Check: Almost Fifty Years of Occupation, p1. (25
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تح ػػدوت بهػػا عػػف التسػػوية ومش ػػاريع الض ػػـ .فػػاليوـ تحمػػؿ فكػ ػرة الض ػػـ ل ػػدى اليمػػيف ا سػػراهيمي تفػػورات
مختم ة ويفن ها مهند مفط ي عمى النحو التالي(:)26

ماان :يااث ال ااكل انالػؾ نوعػػاف مػف الضػػـ يتحػػدث عنهمػا اليمػػيف الضػػـ الجزهػي والضػػـ الكمػػي

ي نػػي الجزهػػي تحديػػداً ضػػـ منػػاطؽ م ينػػة مػػف الضػ ة الغربيػػة وغالب ػاً يػػتـ الحػػديث عػػف ضػػـ منػػاطؽ "ج"
لمسػػيادة ا سػراهيمية .واػػنا التفػػور لػػـ ي ػػد مقفػػو اًر عمػػى حػػزب "البيػػت اليهػػودي" بػػؿ ينطمػػؽ مػػف غالبيػػة

أعضاء حزب "الميكود" .أمػا الضػـ الكمػي فينطمػؽ مػف فػرض السػيادة ا سػراهيمية عمػى كػؿ الضػ ة الغربيػة

دوف استوناء.
أما من :يث الديناميكية فهنالؾ الضـ التدريجي الني يهدؼ رلى الوفػوؿ رلػى الضػـ المقفػود

سواء الجزهي أـ الكمي.

مف جانب خر تستمر السيطرة ا سراهيمية عمى جميػع سػكاف الضػ ة الغربيػة الػنيف فػي الظػاار

تحكمهػػـ السػػمطة الوطنيػػة فالس ػ ر مػػف مدينػػة رلػػى مدينػػة ومػػف منطقػػة رلػػى منطقػػة يتطمػػب ال بػػور عػػف
الح ػواجز ا س ػراهيمية وم ػواطني الض ػ ة الغربيػػة ال يسػػتطي وف الس ػ ر لمخػػارج دوف الموافقػػة ا س ػراهيمية وال
يمكػػف لممػواطنيف األجانػػب دخػػوؿ الضػ ة الغربيػػة دوف الحفػػوؿ عمػػى الموافقػػة ا س ػراهيمية وكػػنلؾ تػػدخؿ

ق ػوات االحػػتالؿ منػػاطؽ "أ" و "ب" كمػػا تخضػػع الض ػ ة الغربيػػة لمق ػوانيف ال سػػكرية ا سػػراهيمية( .)27رنف

الضػ ة الغربيػػة أمػػاـ سػػيناريو الضػػـ ا سػراهيمي الػػني بػػدأ بالسػػيطرة والسػػيادة عمػػى األرض وفػوالً لمضػػـ
الكامؿ وفؽ مشاريع التسوية التي تطرحها رسراهيؿ عمى ال مسطينييف وال رب.

( )26مفط ي مهند :) 2017( .مشاريع الضـ فػي السػجاؿ ا سػراهيمي الػرااف :جدليػة المواطنػة واألرض مجمػة قضػايا رسػراهيمية ال ػدد  66مػدار -المركػز

ال مسطيني لمدراسات ا سراهيمية راـ اه -فمسطيف ص.38

) B'Tselem. (2016): Reality Check: Almost Fifty Years of Occupation, p3.

)27
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احملور الثالث
مستقبل عملية السالم من منظور مراكز الفكر والدراسات اإلسرائيلية
ركزت الدراسات الفادرة عػف م اركػز ال كػر والد ارسػات ا سػراهيمية عمػى التسػوية السياسػية واحػالؿ
السػػالـ فػػي المنطقػػة ال ربيػػة حيػػث كانػػت الرميػػة الجديػػدة نهػػاء الف ػراع مختم ػػة تمام ػاً عمػػا طػػرح فػػي

السابؽ رف كاف حؿ الدولة الواحدة أـ حؿ الدولتيف .فهي تطرح سالماً يتوافؽ مع رميتهػا األمنيػة وترسػـ

لف مسارات واضحة في السياسة ال امة ا سراهيمية في ظؿ البيهة ال ربية الحالية لنا نجد أف اناؾ تحػوالً

ك ػػامالً ف ػػي الرمي ػػة ا سػ ػراهيمية لمتس ػػوية السياس ػػية .وف ػػي ا ػػنا المح ػػور س ػػوؼ نحم ػػؿ رمي ػػة م ارك ػػز ال ك ػػر
والدراسات ا سراهيمية لمسالـ وسياسة الحكومة ا سراهيمية لتطبيقها.
التوعه اإلسرائيمي ن:و عالقات طبيعية مع الدول العربية

كاف لمراكز ال كر والدراسات ا سراهيمية دو اًر كبي اًر في التنظير ال كري واقامػة ال القػات مػع الػدوؿ

ال ربية واحتواههما ب د رعداد الخطط لضربهما وتحييد قوتهما وعمى سبيؿ المواؿ :أفػدر مركػز "شػيمواح

لد ارسػػات الشػػرؽ األوسػػط وافريقيػػا" التػػابع لجام ػػة تػػؿ أبيػػب د ارسػػة عػػف "احتماليػػة قيػػاـ عالقػػات وقػػة بػػيف

رس ػراهيؿ وال ػػالـ ال ربػػي كػػانوف أوؿ 1989ـ"( .)28فقػػد عممػػت م اركػػز ال كػػر منػػن وقػػت مبكػػر عمػػى طػػرح

أفكار تخدـ اػند الرميػة المبكػرة واقامػة عالقػات دبموماسػية بػيف رسػراهيؿ ومحيطهػا ال ربػي وكانػت البدايػة
مػػع محادوػػات السػػالـ ال ربيػػة -ا س ػراهيمية بم نػػى أف الرميػػة ا س ػراهيمية كانػػت سػػالماً رس ػراهيمياً تام ػاً مػػع
ال رب عف طريؽ رنهاء الفراع ا سراهيمي -ال مسطيني.

رس ػراهيؿ كيػػاف سياسػػي قمػػؽ .لػػنا ت كػػر بالمسػػتقبؿ وفػػؽ ليػػات التخطػػيط المت ػػارؼ عميهػػا عممي ػاً

ومنهجياً ألجؿ البحث عف حمػوؿ لمتهديػدات ال ديػدة التػي تحػيط بهػا مػف كػؿ اتجػاد ل ػؿ أامهػا كمػا ورد

في "رسراهيؿ  ...2028رمية واستراتيجية لالقتفاد والمجتمع -في عالـ ا طار الواحد( :")29األزمات فػي
الدوؿ ال ربية وا سالمية وانطواماا عمى تنوع عرقي وديني ي مؽ الهوة بػيف جزهياتهػا .ومػف اػنا الخضػـ
ال نيؼ تفػوغ مػدارس الت كيػر ا سػراهيمية راههػا وتتنػوع المحػاوالت ال مميػة التػي تػناب رلػى أف التخطػيط

عنفػػر جػػواري مػػف عنافػػر القػػوة فػػي عػػالـ تسػػودد موجػػة كاسػػحة مػػف المراج ػػات االسػػتراتيجية وسػػقوط
نظريػػات ومػػنااب ونظػػـ حكمػػت المنطقػػة عرف ػاً وقانون ػاً لػػنا ال تجػػد النخبػػة ا س ػراهيمية م ػ اًر مػػف ضػػرورة

( )28مرجع سابؽ .خطاب نظيرد ص.6

( )29إسرائيل  ..0202رؤية واستراتيعية لالقتصاد والمعتمع -في عالم اإلطار الوا:د :وضػ ت اػند االسػتراتيجية فػي ال ػاـ 2008ـ مػف قبػؿ لجنػة مػف

المجتمع المدني مف ال مماء ورجاؿ األعمػاؿ والمػدراء والخبػراء اليهػود فػي رسػراهيؿ ودوؿ أوروبػا والواليػات المتحػدة األمريكيػة ضػمت  73خبيػ اًر برهاسػة رهػيس
اتحاد أفحاب الفناعات ا سراهيمي سابقاً ريمي اورفيتس.
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تغييػػر ليػػات الف ػراع ضػػد الػػدوؿ المحيطػػة فمػػـ ت ػػد القػػوة الغاشػػمة وحػػداا كافيػػة لػػردع الخفػػوـ وانمػػا

ف ػ دت رلػػى الواجهػػة القػػوة الناعمػػة التػػي قوامهػػا االقتفػػاد وقػػوة ال كػػر ال ممػػي والتكنولػػوجي .ومػػف اػػند

الرميػػة الجديػػدة تنطمػػؽ رسػراهيؿ وألوؿ مػرة فػػي الد ارسػػات ا سػراهيمية التػػي تػػدعو النخبػػة فػػناع القػرار رلػػى
ضرورة اجػر الهػواجس األمنيػة ال تيقػة وا قػالع عػف فكػرة أف رسػراهيؿ كيػاف مهػدد باسػتمرار ويػدعو رلػى

الحوار والت ايش والت اوض وت ظػيـ قػيـ السػالـ( .)30جػاءت توجهػات ال كػر ا سػراهيمي قبػؿ انػدالع وػورات

الربيع ال ربي وزادت تأكيداً ب د اندالع الوػورات ال ربيػة حيػث تسػاوقت الرميػة ا سػراهيمية مػع المتغيػرات

الحالية في المنطقة ال ربيػة .ويحػدد مهنػد مفػط ى م ارحػؿ تبمػور التفػور ا سػراهيمي لمبيهػة ا قميميػة فػي

والث مراحؿ واي(:)31

الصااااادمة :لػ ػػـ تمػ ػػؽ رس ػ ػراهيؿ ب ػ ػػاالً لموػ ػػورة التونس ػ ػػية وش ػ ػػكمت الف ػ ػػدمة بالنسػ ػػبة لػ ػػدواهر البح ػ ػػث

واالسػػتخبارات حينمػػا انػػدل ت الوػػورة المف ػرية فػػي ين ػػاير 2011ـ وفػػي اػػنا الفػػدد يشػػير مػػدير مركػػز
بيغف-السادات لمدراسات االستراتيجية أفرايـ عنبار رلى الم اجأة التػي أفػابت الػدواهر البحويػة السياسػية
واالستخبارية فقد جاءت الوورة المفرية بموابة الفدمة التي لـ تتوق ها رسراهيؿ.
مر:مااة التكيااف التكتيكااي :أعقبػػت الفػػدمة ا س ػراهيمية مػػف وػػورات الربيػػع ال ربػػي مرحمػػة التكيػػؼ

التكتيكي أي محاولة فهـ ما يحدث في المنطقة ال ربية.

مر:ماااة إعاااادة التاااوازن االساااتراتيعي :ارتبطػػت مرحمػػة اسػػت ادة الت ػوازف االسػػت ارتيجي مػػع سػػقوط

ا خػواف المسػػمميف فػػي مفػػر وت قيػػد األزمػػة السػػورية وت وػػر التحػوالت السياسػػية فػػي ليبيػػا والػػيمف أفػػاب
رسراهيؿ في اند المرحمة ضرب مف الوقة في النات .فمف جهػة اوبتػت لمغػرب أنهػا الدولػة الوحيػدة القػادرة

عمػػى فهػػـ ال قميػػة والتحػوالت ال ربيػػة .ومػػف جهػػة أخػػرى ت ػػيش رسػراهيؿ زاػواً اسػػتراتيجياً غيػػر مسػػبوؽ فػػي

تاريخ فػراعها مػع ال ػرب فالػدوؿ ال ربيػة تنهػار وجيوشػها تت كػؾ والفػراعات األاميػة والبينيػة ا قميميػة
تػػزداد وبالتػػالي أفػػبحت القضػػية ال مسػػطينية اامشػػية فػػي األجنػػدة ال ربيػػة لػػنا لػػـ تت ػواف رس ػراهيؿ عػػف

رفشاؿ كؿ تسوية لمحؿ السممي.

التعاون العربي -اإلسرائيمي كخطوة أولى لتطبيع العالقات

تغيرت مخاوؼ ا سراهيمييف مف المد الوورة الش بي الني اجتاح ال الـ ال ربي ب ػض الشػيء ب ػد

انػػدالع الوػػورة فػػي سػػورية فقبػػؿ انػػدالع الوػػورة السػػورية فػػي نار 2011ـ سػػقطت أنظمػػة مواليػػة لمغػػرب أو

( )30راعع في ذلك:

البحػ ػراوي ربػ ػراايـ .و خ ػػروف :)2012( .رس ػػتراتيجية رسػ ػ ارهيؿ 2028ـ د ارس ػػة تحميمي ػػة مرك ػػز الد ارس ػػات ا سػ ػراهيمية -جام ػػة الزق ػػازيؽ الزق ػػازيؽ -مف ػػر.

الف حات مف .123 -100

( )31مف ػػط ى مهن ػػد :) 2016( .رسػ ػراهيؿ والبيه ػػة ا قميمي ػػة التحػ ػوالت االس ػػتراتيجية والحال ػػة ال مس ػػطينية الناش ػػر المرك ػػز ال مس ػػطيني ألبح ػػاث السياس ػػات

والدراسات االستراتيجية -مسارات برناما الدراسات ا سراهيمية البيرة -فمسطيف ص .22 15
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من تحػػة عميػػف األمػػر الػػني اعتبرتػػف دواهػػر الق ػرار فػػي رس ػراهيؿ تهديػػداً لالسػػتقرار وتح ػوالً اسػػتراتيجياً يهػػدد

مفػػالحها ا سػػتراتيجية عمػػى المػػدى الب يػػد .وظمػػت الرميػػة ا سػراهيمية سػػوداوية قاتمػػة رلػػى حػػيف انػػدالع
الوػػورة السػػورية ف ػػي خطػػاب رهػػيس الحكومػػة نتنيػػااو أمػػاـ الجم يػػة ال امػػة ل مػػـ المتحػػدة 2012ـ حيػػث
أعمػػف أنػػف يمػػد يػػد السػػالـ لشػ بي ليبيػػا وتػػونس المػػنيف يحػػاوالف بنػػاء الديمقراطيػػة ولمػواطني سػػورية ولبنػػاف

وايراف النيف يناضموف ضد أنظمة قم ية(.)32

الرميػة ا سػراهيمية تػػرى بوضػػوح أف ان كاسػػات التغيػرات ال ربيػػة عميهػػا عمػػى المػػدى الب يػػد سػػيكوف

سػػمبياً فت مػػؿ عمػػى ت ػػادي ان كاسػػات المسػػتقبؿ مػػف خػػالؿ اسػػتغالؿ الحاضػػر وبنػػاء موقػػع لهػػا فػػي البيهػػة
ا قميميػػة الجديػػدة وتحقيػػؽ مفػػالحها االسػػتراتيجية المتمومػػة فػػي الػػدفع ب ػػزؿ القػػوى الم اديػػة لهػػا وفػػرض
األمر الواقع في الضػ ة الغربيػة باتجػاد ضػـ نفػؼ منػاطؽ الضػ ة الغربيػة رلػى السػيادة ا سػراهيمية بشػكؿ

رسػػمي أو ف مػػي وتأجيػػؿ أي بػػت فػػي مسػػألة الف ػراع ا سػراهيمي -ال مسػػطيني وال مػػؿ عمػػى بنػػاء محػػور
جديػػد مػػف التحال ػػات ا قميميػػة ودوؿ األط ػراؼ فػػي البيهػػة ا قميميػػة القريبػػة المتغي ػرة واػػي ت مػػؿ فػػي تمػػؾ

البيهة عمى ف د عدة أاما(:)33

أوالً ،ت زيػػز ال القػػات ا قميميػػة مػػع الػػدوؿ ال ربيػػة التػػي تفػػن ها م تدلػػة عبػػر الػػدخوؿ مػػف بوابػػة

المفال المشتركة اةنية التي فرضها الواقع ا قميمي المتشكؿ ب د الوورات ال ربية.

ثانياااا ،تهمػػيش الموضػػوع ال مسػػطيني واد ارجػػف فػػي أس ػ ؿ سػػمـ أولويػػات الت كيػػر ا س ػراهيمي عبػػر

م ارضة كؿ مبادرة لمتسوية وت زيز السيطرة الكولونيالية عمى األراضي ال مسػطينية المحتمػة وتبنػى فكػرة
التسوية ا قميمية ال امة كمقدمة لمتسوية مع ال مسطينييف.
وقػػد احت ػػؿ موضػػوع التهدي ػػد ا ي ارن ػػي والتحػػالؼ ال رب ػػي االاتم ػػاـ األب ػػرز ألوراؽ وكمم ػػات م ػػمتمر

ارتسػػيميا السػػابع عشػػر 2017ـ الػػني جػػاء ب نػواف "ميػزاف ال ػػرص والمخػػاطر عمػػى دولػػة رسػػراهيؿ" حيػػث
ألقػػى موشػػيف ي مػػوف كممػػة أكػػد فيهػػا أف "الم سػػكر السػػني الػػني تقػػودد الس ػ ودية مػػع رس ػراهيؿ يهػػدؼ رلػػى
مواجهػػة ري ػراف" .فيمػػا أوضػ الم ػواء احتيػػاط عػػاموس غم ػػاد الػػني يت ػرأس "م هػػد السياسػػات واالسػػتراتيجية"
وسمسمة ممتمرات ارتسيميا أف االستراتيجية ا سػراهيمية المضػادة لمواجهػة التهديػد ا ي ارنػي اػي بالتحػالؼ
مع أنظمة عربية ول ت أف رسراهيؿ تتمتع ب القات جيدة عمى مستويات مختم ة مع المنطقة ال ربية عمػى

أساس مواجهة ريراف وا خواف المسمميف وداعش مجتم يف( .)34مف الواض أف رسػراهيؿ تتػوؽ رلػى سػقوط
النظػػاـ السػػوري واسػػتبدالف بنظػػاـ سػػني م تػػدؿ مقػػرب مػػف السػ ودية يفػػب رأس حربػػة فػػي مواجهػػة ريػراف
( )32خيزراف يسري :)2014( .رمية رسراهيمية لموورات ال ربية مم ات مدى الكرمؿ برناما دراسات رسراهيؿ ص.9

( )33مف ػػط ى مهن ػػد :)2016( .رسػ ػراهيؿ والبيه ػػة ا قميمي ػػة التحػ ػوالت االس ػػتراتيجية والحال ػػة ال مسػ ػطينية الناش ػػر المرك ػػز ال مس ػػطيني ألبح ػػاث السياس ػػات

والدراسات االستراتيجية -مسارات برناما الدراسات ا سراهيمية البيرة -فمسطيف ص .29 28

( )34جريدة االخبار :)2017( .ممتمر ارتسيميا :ريراف التهديد المركزي ...واسراهيؿ جريدة االخبار ال دد  22 3207حزيراف  2017ص.20

051

دائرة األمن القومي

وحػزب اه .ويميػػد نلػؾ مػػا اقترحػف السػػكرتير ال سػكري السػػابؽ لػوزير األمػػف شػاموؿ موفػػاز ومػدير مكتػػب

وزيػػر الػػدفاع السػػابؽ ايهػػود ب ػراؾ حيػػث دعػػا رلػػى تػػدخؿ دولػػي واقميمػػي لػػدعـ الم ارضػػة وت جيػػؿ سػػقوط

النظاـ( .)35أي أف اناؾ تغيػ اًر كبيػ اًر فػي السياسػة الخارجيػة ا سػراهيمية تجػاد دوؿ المنطقػة واػند السياسػة

تطبيق ػ ػاً لرميػ ػػة م اركػ ػػز ال كػ ػػر والد ارسػ ػػات ا س ػ ػراهيمية .ولتن يػ ػػن اػ ػػند السياسػ ػػية عممػ ػػت السياسػ ػػة الخارجيػ ػػة
ا سراهيمية بترويا اند الرمية لمدوؿ الغربية خافة الواليات المتحدة االمريكية.

ال:مول اإلسرائيمية مفاوضات ال معاهدات

ت تمد مراكز ال كر والد ارسػات ا سػراهيمية فػي توفػيات د ارسػاتها رلػى تبنػي خيػار الم اوضػات فػي

الحموؿ المطروحة ال الم اادات الدوليػة فهػي ال ترغػب بػأف تظهػر الطػرؼ الم طػؿ ل مميػة السػالـ عمػى
المستوى الدولي وتطرح بشكؿ قوي فكرة الم اوضات التي ال تبدأ حيث انتهت وانما تحمػؿ رمى جديػدة
وتطالب بتنازالت جديدة وانا األمر لف يتحقؽ سراهيؿ رال مػف خػالؿ الم اوضػات أمػا الم ااػدات فمهػا
ف ة ا لزاـ ببنود الم اادة.
لقد َش َّك َؿ رفض فكرة الممتمر الػدولي مبػدأ أساسػيا فػي رميػة رهػيس الػوزراء السػابؽ رسػحاؽ شػامير
السياسػػية رن أوض ػ شػػامير فػػي حينػػف قػػاهال" :رف المػػمتمر الػػدولي اػػو أشػػبف بهيهػػة قضػػاهية أو محكمػػة

ػداف فيهػا وسػيجبر عمػى دفػع كامػؿ الػومف
دولية يموؿ أمامها متهـ واحد بم نى أف طرفػا واحػدا سػوؼ ني ن
فػػي حػػيف أف الطػػرؼ الوػػاني المػػدعوـ مػػف قبػػؿ ايهػػة القضػػاة سػػيكوف اػػو ال ػراب والمسػػت يد الوحيػػد فقػػط
مقابػػؿ ح ِ
ممػ ِػف عمػػى التوقيػػع عمػػى مجػػرد "ورقػػة" عنوانهػػا :ات اقيػػة سػػالـ" .كػػنلؾ فػػنف رهػػيس الػػوزراء بنيػػاميف
َ
نتنيااو ي ي جيداً مغزى فكػرة المػمتمر الػدولي رن يفػر نتنيػااو عمػى مبػدأ الم اوضػات المباشػرة رافضػا
بػنلؾ رمػػالءات المجتمػع الػػدولي .فهػػو يػدرؾ جيػػدا أف أيػػة مبػادرة مػػف اػنا القبيػػؿ– سػواء فػي رطػػار مػػمتمر

خػػاص أو فػػي رطػػار الجم يػػة ال امػػة ل نمػػـ المتحػػدة أو مجمػػس األمػػف الػػدولي – لػػف يكػػوف اػػدفها تحقيػػؽ
ػث أو
بحػ َ
السػػالـ وانمػػا ررغػػاـ رسػراهيؿ عمػػى االنسػػحاب رلػػى خطػػوط ال اربػػع مػػف حزيػراف  1967دوف أف تن َ
أي مػػف مطالبهػػا وفػػي نمقَػػدمها االعت ػراؼ ال مسػػطيني بنس ػراهيؿ كدولػػة قوميػػة لمش ػ ب اليهػػودي(.)36
تن َقب ػ َؿ ٌ

ويرفد مدير م هد الدبموماسية ال امة في المركز المقدسي لمشموف ال امػة والدولػة والسػ ير السػابؽ ألػيف

بيك ػػر خم ي ػػة م ه ػػوـ ح ػػؿ ال ػػدولتيف اس ػػتناداً رل ػػى ع ػػدد م ػػف الوو ػػاهؽ الدولي ػػة ووف ػػؽ م ه ػػوـ ورمي ػػة اليم ػػيف

( )35خيزراف يسري :)2014( .رمية رسراهيمية لموورات ال ربية مم ات مدى الكرمؿ برناما دراسات رسراهيؿ ص10

( )36احمينيػػر يوسػػي :)2017( .ضػػماف مسػػتقبؿ رس ػراهيؿ وأمنهػػا رلػػى األبػػد مراػػوف بتمسػػكها بالض ػ ة الغربيػػة واضػػبة الج ػوالف واف ػراراا عمػػى قػػوة الحػػؽ

التاريخي( .ت)س يد عايش عف ففمية "امماد" الفادرة عف "مح ؿ جابوتنسكي" ال دد  205مدار -المركز ال مسطيني لمدراسات ا سراهيمية تاريخ النشر:

 4نيساف .2017

https://www.madarcenter.org
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()37

ا سػراهيمي حيػػث قػػاؿ :كمػػا اػػو م مػػوـ فػػنف الووػاهؽ المركزيػػة المهمػػة المت مقػػة ب مميػػة السػػالـ

وكػػنلؾ

مجمؿ االت اقيات التي تـ التوفؿ رليها في نطاؽ ات اقيػات أوسػمو الموق ػة بػيف رسػراهيؿ ومنظمػة التحريػر

ال مسطينية خالؿ ال ترة الواق ة بيف األعواـ  1993و  1999ال تتطرؽ رلى حؿ الدولتيف وتبقػي مسػألة
المكانػػة الداهمػػة ل ارضػػي ال مسػػطينية مطروحػػة لمم اوضػػات المباش ػرة بػػيف الطػػرفيف .وفػػي الخطػػاب الػػني
ألقاد رهيس الحكومة ا سػراهيمية بنيػاميف نتنيػااو فػي جام ػة بػار ريػالف فػي تػؿ أبيػب عػاـ  2009جػدد

تمسكف ب كرة حػؿ "دولتػيف ت يشػاف جنبػا رلػى جنػب فػي رطػار عالقػات فػداقة واحتػراـ متبادلػة وأف يكػوف
لكؿ دولة منهما عمـ ونشيد وحكومة خافة دوف أف توجف أو تشكؿ رحدااما تهديدا ألمف أو بقاء الدولػة

األخػ ػػرى ".ورميتػ ػػف تتضػ ػػمف األسػ ػػس والمبػ ػػاد التاليػ ػػة :اعت ػ ػراؼ منظمػ ػػة التحريػ ػػر ال مسػ ػػطينية والسػ ػػمطة
ال مسػػطينية بنس ػراهيؿ كدولػػة قوميػػة لمش ػ ب اليهػػودي أف تكػػوف الدولػػة ال مسػػطينية منزوعػػة السػػالح ومػػف
ضػػمف نلػػؾ حظػػر اسػػتيراد الف ػواريخ والقػػناهؼ الفػػاروخية عػػدـ االحت ػػاظ بجػػيش أو عقػػد تحال ػػات مػػع
عنافػػر وجهػػات رراابيػػة با ضػػافة رلػػى اتخػػان خطػوات حقيقيػػة لمنػػع تهريػػب األسػػمحة رلػػى داخػػؿ منػػاطؽ
اند الدولة حؿ مشكمة الالجهيف ال مسطينييف خارج حدود دولة رسراهيؿ فرض قيود عمى استخداـ الدولة

ال مسطينية لممجاؿ الجوي( .)38ويمكف استنادا رلػى اػنا المسػار التػاريخي تمخػيص الم نػى الحقيقػي لت بيػر
أو م هوـ "حؿ الدولتيف" عمى النحو اةتي :أف يكوف قياـ الدولة ال مسطينية نتيجة لم اوضات مباشرة بػيف

قيػػادة فمسػػطينية موحػػدة وبػػيف رس ػراهيؿ وأف تنحػػؿ القضػػايا والمواضػػيع المركزيػػة ومػػف ضػػمف نلػػؾ مسػػاهؿ
الحػػدود والقػػدس والالجهػػيف عػػف طريػػؽ الم اوضػػات فقػػط ولػػيس عػػف طريػػؽ قػ اررات فػػادرة عػػف الهيهػػات
التاب ة ل مـ المتحدة أو أية جهات أخرى(.)39

إسرائيل قدمت التنازالت إلتمام التسوية السياسية ولن تقدم أكثر

ال مسػػطينيوف يتمت ػػوف حاليػػا بفػػورة ف ميػػة ولممػػرة األولػػى فػػي تػػاريخهـ بػػندارة ناتيػػة موسػ ة فػػي
أجزاء واس ة مف المناطؽ المحتمة رن أف السمطة ال مسطينية ت مؿ كدولة بكؿ م نى الكممة تقريبا فمديها

وسػ راء وشػػرطة ومنظمػػات وففػػاهؿ .وينبغػػي سػراهيؿ التمسػػؾ بمواق هػا
نظػػاـ حكػػـ وعمػػـ ورمػػوز وم ارسػػـ ن
وأف تقػػوؿ لم ػػالـ بأنهػػا قػػدمت التنػػازالت المطموبػػة منهػػا ولػػف تقػػدـ المزيػػد .فنس ػراهيؿ لػػـ ت ػػد تسػػيطر عمػػى
 % 98مف ال مسطينييف في الض ة الغربيػة الػنيف يتمت ػوف بحكػـ ناتػي كامػؿ فػي منػاطؽ (أ ب) والػني
ي ني أف ال مسطينييف لف يكونػوا مػواطنيف رسػراهيمييف وأنػف يمكػف لهػـ رنا مػا أرادوا أف يجسػدوا تطم ػاتهـ
( )37قراري مجمس األمف  242و.338

( )38بيكػػر ألػػيف :) 2017( .م هػػوـ "حػػؿ الػػدولتيف" وفػػؽ رميػػة يمينيػػة رس ػراهيمية (ت) سػ يد عيػػاش تغطيػػات خافػػة مػػدار -المركػػز ال مسػػطيني لمد ارسػػات

ا سراهيمية تاريخ النشر 25 :نيساف .2017
https://www.madarcenter.org

( )39بيكػػر ألػػيف :)2017( .م هػػوـ "حػػؿ الػػدولتيف" وفػػؽ رميػػة يمينيػػة رس ػراهيمية (ت) سػ يد عيػػاش تغطيػػات خافػػة مػػدار -المركػػز ال مسػػطيني لمد ارسػػات
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الوطنية كجزء مف المممكة األردنية .في المقابؿ فنف رسراهيؿ تجسػد حقهػا فػي االسػتيطاف فػي بقػاع وطنهػا

التاريخي(.)40

األمن واالستيطان وبقاء إسرائيل

شػػكمت قض ػػيتي األم ػػف واالس ػػتيطاف ج ػػوار ال ك ػػر ا سػ ػراهيمي قام ػػة "الدول ػػة اليهودي ػػة" وبالت ػػالي

ان كست تمؾ القضايا عمى رمكانية قياـ دولة فمسطينية في األرض التي تػدور عميهػا النقاشػات والد ارسػات
الم مق ػػة ف ػػي دول ػػة االح ػػتالؿ .فالدول ػػة ال مس ػػطينية س ػػتقاـ عم ػػى حس ػػاب األم ػػف واالس ػػتيطاف وف ػػؽ الرمي ػػة
ا سراهيمية .لنا أي حؿ ال يضمف األمف واالستيطاف لف تقبؿ بف رسراهيؿ .رف اػند األفكػار ليسػت جديػدة

فهػػي موجػػودة قبػػؿ أف تقػػاـ دولػػة االحػػتالؿ فقضػػية االسػػتيطاف اػػي أسػػاس وجػػوار المشػػروع الفػػهيوني
وب ػػد رقامتػػف فػػي األ ارضػػي ال مسػػطينية أفػػب االسػػتيطاف يتطمػػب أمػػف قػػوي لبقاهػػف وتمػػددد مػػف نػػاحيتيف

األول ػػى ف ػػي المج ػػاؿ الحي ػػوي لدول ػػة رسػ ػراهيؿ ومحيطه ػػا ال رب ػػي أم ػػا الواني ػػة فه ػػو عم ػػى حس ػػاب الشػ ػ ب
ال مسطيني المقيـ في األرض المراد استيطانها.

رف الرمى واألفكار الجديدة التي تنتجها مراكز ال كر والدراسات ا سػراهيمية اػي ب ػد رقامػة الدولػة

ا س ػراهيمية عمػػى أكوػػر مػػف  %77مػػف أرض فمسػػطيف فقػػد أفػػبحت قضػػية األمػػف اػػي األسػػاس ب ػػد أف
اس ػػتوطنت األرض وتم ػػددت كي م ػػا خط ػػط له ػػا ف ػػالرمى ا سػ ػراهيمية المطروح ػػة اةف تتس ػػاوؽ م ػػع األم ػػف
واالستيطاف في أرضي الدولة ال مسطينية عمى حدود 1967ـ.

تحػػدث الم كػػر الفػػهيوني زهيػػؼ جابوتنسػػكي ممهػػـ اليمػػيف ا س ػراهيمي عػػف السػػكاف األفػػمييف فػػي

فمسػػطيف وكي يػػة ت كيػػراـ حػػوؿ االسػػتيطاف الفػػهيوني ا حاللػػي قػػاهالً" :مػػف غيػػر الممكػػف أبػػدا الحفػػوؿ

عمػػى موافقػػة طواعيػػة مػػف عػػرب فمسػػطيف عمػػى تحويػػؿ فمسػػطيف مػػف بػػالد عربيػػة رلػػى بػػالد نات أغمبيػػة

يهوديػػة ...كػػؿ ش ػ ب مػػف الش ػ وب األفػػالنية متحض ػ اًر كػػاف أـ متوحشػػاً يػػرى فػػي بػػالدد بيتػػا قوميػػاً

ويرغب في أف يكوف ويبقى رلى األبد ممؾ تمؾ البالد بكاممهػا وكػنلؾ لػف يػأنف ارضػياً ألي مالػؾ جديػد

أو ألي شػ ػريؾ أو ش ػػركاء ب ػػندارة اقتف ػػاداا أو ال ػػدخوؿ رليه ػػا"( .)41ل ػػنا ط ػػرح جابوتنس ػػكي فكػ ػرة الج ػػدار

الحديػػدي ضػػد ال مسػػطينييف قػػاهالً" :لػػنلؾ ال يجػػوز اعتبػػاراـ رعاع ػاً بػػؿ ش ػ ب حػػي حتػػى لػػو كػػاف ش ػ باً

متخم اً .يوافؽ الش ب الحي عمػى تقػديـ تنػازالت فػي قضػايا موػؿ اػند القضػايا ال ظيمػة والمفػيرية عنػدما

( )40احمينيػػر يوسػػي :)2017( .ضػػماف مسػػتقبؿ رس ػراهيؿ وأمنهػػا رلػػى األبػػد مراػػوف بتمسػػكها بالض ػ ة الغربيػػة واضػػبة الج ػوالف واف ػراراا عمػػى قػػوة الحػػؽ

التػػاريخي( .ت)س ػ يد عػػايش عػػف ففػػمية "اممػػاد" الفػػادرة عػػف "مح ػػؿ جابوتنسػػكي" ال ػػدد  205مػػدار -المركػػز ال مسػػطيني لمد ارسػػات ا س ػراهيمية تػػاريخ

النشر 4 :نيساف .2017

https://www.madarcenter.org

( )41جابوتنسػػكي زهيػؼ :)2010( .عػػف الجػػدار الحديػػدي :نشػػر فػػي  4تشػريف الوػػاني  1923لغػػة الػػنص األفػػمية :الروسػػية (ت) :نبيػػؿ الفػػال
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ين دـ األمؿ وعندما ال يظهر لم ياف أي شؽ فػي الجػدار الحديػدي .عنػداا فقػط ت قػد مجموعػات متطرفػة

ش ػ اراا "ال" وينتقػػؿ ن وناػػا رلػػى المجموعػػات الم تدلػػة .عنػػداا فقػػط يػػأتي ألينػػا ا ػمالء الم تػػدليف حػػامميف
اقتراحا لمتنازالت المتبادلة ويباشػروف الت ػاوض م نػا باسػتقامة حػوؿ قضػايا عمميػة موػؿ الضػمانات ل ػدـ
الطرد مف البالد أو حوؿ المساواة في الحقوؽ أو بشأف حكـ ناتي وطني مستقؿ وموػؿ اػنا االت ػاؽ اػو

الجدار الحديدي أي ت زيز السيطرة عمى فمسطيف بحيث ال تكوف م رضة ألي تأوير عربي"(.)42

رف الجدار الحديدي الػني يقػرد جابوتنسػكي لػيس فقػط جػدار ال ػزؿ بػيف شػ ب مفػطنع فػي أرض

فمسطيف وأفحاب األرض بؿ ناب أب د مف نلؾ حيػث يػرى أف القػوة فػي ز ارعػة المسػتوطنيف تػأتي مػف
خػػالؿ سػػمب األرض ومنػػع دعػػـ ال ػػرب لم مسػػطينييف وت زيػػز السػػطوة الحديديػػة عمػػيهـ فػػي فمسػػطيف .وقػػد
طور اليميف ا سراهيمي الحالي رمية جابوتنسكي حيث بدأت السػطوة الحديديػة لميمػيف تػزداد فػي األ ارضػي

المحتمة عاـ 1967ـ.

رف م هوـ األمػف ا سػراهيمي لػيس م هومػاً جامػداً بػؿ اػو متحػرؾ يواكػب السياسػة التوسػ ية التػي

تنتهجهػػا رس ػراهيؿ واػػنا م هػػوـ يتبػػدؿ باسػػتمرار بتبػػدؿ الظػػروؼ السياسػػية وال سػػكرية المحيطػػة( .)43واػػو
مرتبط بجػوار المشػروع الفػهيوني "االسػتيطاف" فػننا توسػع االسػتيطاف فػي أراض الدولػة ال مسػطينية نمػا
م هػ ػػوـ األمػ ػػف ا س ػ ػراهيمي .وال كػ ػػس فػ ػػحي

فػ ػػاألمف ا س ػ ػراهيمي أيض ػ ػاً ي تمػ ػػد عمػ ػػى المجػ ػػاؿ الحيػ ػػوي

ا سراهيمي .وبالتالي نقطة االرتكاز بيف األمف واالستيطاف او :التطم ات المستقبمية ا سراهيمية.

التنظيرات الفكرية في السياسات اإلسرائيمية
أوالً :رسم خرائط سياسية وعغرافية عديدة لمضفة الغربية

يبمغ طوؿ الض ة الغربية 124كـ وعرضها 30كـ وقد أدت تضاريسػها وسػكانها دو اًر حاسػماً فػي

اتخان الق اررات ا سػراهيمية عمػى األرض حيػث دار الجػدؿ فػي رسػراهيؿ حػوؿ والوػة خيػارات :الترحيػؿ أو
الضػػـ رلػػى األردف أو االسػػتقالؿ الػػناتي وحػػيف سػػقط خيػػار الضػػـ رلػػى األردف فػػي سػػنة 1988ـ بػػات

األمر خميط مف الخياريف األوليف واو السياسة األساسية.

قسػػمت اػػند الرميػػة ا سػػراهيمية الخراهطيػػة الضػػ ة الغربيػػة ب ػػد سػػنة 1967ـ رل ػػى أجػػزاء يطالهػػا
الضػػـ والػػى أمػػاكف امػػف .واػػنا التمييػػز بػػيف المنػػاطؽ التػػي يسػػكنها فمسػػطينيوف وتمػػؾ الخاليػػة بانتظػػار
االستيطاف اليهودي واو الني أممى سياسة رسراهيؿ االست مارية والتهودية منن سنة 1967ـ.

( )42جابوتنسػػكي زهيػػؼ :)2010( .عػػف الجػػدار الحديػػدي :نشػػر فػػي  4تشػريف الوػػاني  1923لغػػة الػػنص األفػػمية :الروسػػية (ت) :نبيػػؿ الفػػال
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تس ى السياسة ا سراهيمية الحالية رلى فت عالقات دبموماسية طبي ية مع الػدوؿ ال ربيػة واسػتب اد

القضية ال مسػطينية فهػي تسػتومر ظػروؼ المنطقػة ال ربيػة الراانػة لتمريػر رميتهػا .ومػف جانػب خػر تقػدـ
عمػػى فػػرض وقػػاهع سياسػػية عمػػى أرض الواقػػع .وفػػؽ م ادلػػة اسػػتمرار فػػرض الوقػػاهع دوف حػػؿ الف ػراع
فالومف المدفوع في حاؿ استم اررد أقؿ بكوير مف أي استحقاؽ قد تدف ف رسراهيؿ فػي حػاؿ الوفػوؿ لتسػوية
سياسية شاممة لمقضية ال مسطينية.

ت مػػؿ رسػراهيؿ فػػي عػػدة جوانػػب ومجػػاالت لتمريػػر اػػند الرميػػة قانونيػاً وسياسػػياً وأمنيػاً ودبموماسػػياً

وجغرافيػ ػاً .فق ػػد اق ػػر البرلم ػػاف "الكنيس ػػت" ا سػ ػراهيمي الح ػػالي من ػػن م ػػايو 2015ـ ( )156قانونػ ػاً ومش ػػروع
قانوف .فقد شهد رق ار اًر بالقراءة األولى وبمسار تشري ي سريع قانوناً مف شأنف أف يمنع مستقبالً رقػرار أي

ت ػػاؽ يقضػػي بانسػػحاب ولػػو جزهػػي مػػف القػػدس المحتمػػة .ومشػػروع خػػر بػػالقراءة التمهيديػػة يقضػػي بنهػػب
أمػػوؿ الض ػراهب ال مسػػطينية بػػنات قػػدر المخففػػات التػػي تػػدف ها السػػمطة ال مسػػطينية ومنظمػػة التحريػػر
ل ػػاهالت الشػػهداء واألسػػرى .وق ػوانيف أخػػرى أشػػد عنف ػرية ودعمػػا لالسػػتيطاف فػػي الض ػ ة الغربيػػة أامهػػا

"مش ػػروع ق ػػانوف التس ػػوية( .")44تب ػػع القػ ػوانيف ال نفػ ػرية رجػ ػراءات عم ػػى أرض الواق ػػع فق ػػد أق ػػدمت قػ ػوات
االحػػتالؿ عمػػى تركيػػب بوابػػات رلكترونيػػة عمػػى جميػػع أب ػواب المسػػجد األقفػػى فػػي  16يوليػػو 2017ـ
تمهيػػداً لتقسػػيمف زماني ػاً ومكاني ػاً با ضػػافة رلػػى تشػ ػريع قػػانوف منػػع رقامػػة اةناف بمكبػػرات الفػػوت كميػ ػاً

وجزهيػ ػ ػاً( .)45رال أف تظ ػ ػػاار المقدس ػ ػػييف والمرج ي ػ ػػات الديني ػ ػػة ورفض ػ ػػهـ لم ػ ػػدخوؿ عب ػ ػػر بواب ػ ػػات الت ت ػ ػػيش
ا لكترونية ل دة أياـ أدى لتراجع سمطات االحتالؿ عف اند الخطوة حالياً ورفع البوابات.

وػػـ تب ػػف ق ػرار مػػف حكومػػة االحػػتالؿ فػػي  31أغسػػطس 2017ـ بمػػن مسػػتوطني الخميػػؿ "سػػمطة

ردارة شػػمنهـ البمديػػة" .وحػػنر رهػػيس الػػوزراء ارمػػي الحمػػده مػػف خطػػورة القػرار ا سػراهيمي مشػػدداً عمػػى أف

( )44م روع قانون التسوية :أقرت الهيهة ال امة لمكنيست في  6فبراير 2017ـ بالقراءة النهاهية مشروع قانوف م ػدؿ لوالوػة مشػاريع قػانوف مػا يسػمى ب ػ

"قانوف التسوية" الني يقضي بمفادرة األراضي ال مسطينية بممكية خافة فػي الضػ ة الغربيػة ب ػرض توبيػت البػمر االسػتيطانية القامػة عميهػا .وأقػرت المػادة

( )1مف مشروع القانوف " الهدؼ :ادؼ القانوف اػو تسػوية التػوطيف ا سػراهيمي فػي يهػودا والسػامر والسػماح باسػتمرار ت ػززد وتطػويرد" .كمػا نكػر فػي مقدمػف
مشػػروع القػػانوف فهػػو يسػػتهدؼ تسػػوية التػػوطيف ا س ػراهيمي فػػي الض ػ ة الغربيػػة والسػػماح باسػػتم اررد وت زي ػزد وتطػػويرد ومػػا يترتػػب عميػػف مػػف سػػمب األ ارضػػي

ال مسػطينية لفػػال رقامػة المسػػتوطنات والبػػمر االسػتيطانية .واضػ اء الشػػرعية ا سػراهيمية عمػػى االسػػتيطاف بػالم هوـ القػػانوني ومفػػادرة حػؽ اسػػت ماؿ وممكيػػة
أكور مف  8183دونماً مف أراض ال مسطينييف.

م روع قانون القدس :تقػدمت الناهبػة شػولي م مػـ بمشػروع قػانوف يطمػب أغمبيػة عدديػة مػف  80ناهبػًا فػي الكنيسػت ألي تغييػر فػي القػانوف األسػاس المسػمى

"القدس عافمة رسراهيؿ" واقر مشروع القانوف بالقراءة التمهيدية األولى يوـ  19يوليو .2017
راجع في نلؾ كؿ مف:

-مدار -المركز ال مسطيني لمدراسات ا سراهيمية :)2017( .تقرير القوانيف ال نفرية والداعمة واالحتالؿ رفد ومتاب ة براوـ جرايسي.

عالـ الطاار :)2017( .قانوف "التسوية" ..تشريع رسراهيمي متطرؼ لضـ الض ة الغربية وشرعنف يهودية الدولة جريدة القدس  13مارس 2017ـ.-مدار -المركز ال مسطيني لمدراسات ا سراهيمية :)2017( .رقرار بالقراءة النهاهية لقانوف "التسوية"  7فبراير 2017ـ.

( )45جريدة الحياة الجديدة :)2017( .المقدسيوف يرابطوف عمى أبواب األقفى رغـ ال دواف المتكرر  17يوليو 2017ـ.
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القػرار ي تبػػر خرقػاً لمقػػانوف الػػدولي ا نسػػاني والمواويػػؽ الدوليػػة ويػػمدي رلػػى تػػداور األوضػػاع األمنيػػة(.)46

وي مػػؽ الكاتػػب عمػػر حممػػي الغػػوؿ عمػػى ق ػرار االحػػتالؿ قػػاهال" :رف اػػدؼ ا ج ػراء ا س ػراهيمي اػػو رلغػػاء

واسقاط برتوكوؿ الخميؿ عادة االنتشار 1997ـ ومف وـ ضـ وتهويد مدينة الخميؿ بالكامؿ أسوة بمدينة
القدس وتحويػؿ الحػرـ ا براايمػي الشػريؼ كمػف رلػى كنػيس يهػودي"( .)47رف التغػوؿ االسػتيطاني والقػوانيف
ال نفرية في مناطؽ مختم ة في الض ة الغربية يهدؼ رلى رعادة السيادة ا سراهيمية بالكامؿ عمى الض ة

الغربية وعزؿ المدف واألحياء ال مسطينية عف ب ضها الب ض وبهنا يفب قيػاـ الدولػة ال مسػطينية عمػى
حدود الرابع مف حزيراف 1967ـ أم اًر مستحيالً.

ثانيا .سياسات النخبة اإلسرائيمية العديدة

في تفري عمني لوزير التربية والت مػيـ ا سػراهيمي ن تػالي بنيػت فػي احت ػاالً تحػت عنػواف "أضػواء

اليوبيؿ" نظـ بمناسبة مرور  50عاماً عمى تأسػيس مسػتوطنة بيػت ريػؿ وسػط الضػ ة الغربيػة يػوـ الوالوػاء

 29أغسطس 2017ـ أعمف رفضف رقامة دولة فمسطينية مطالباً ب رض السيادة ا سراهيمية عمى الض ة

الغربية ورفع عدد المستوطنيف فيها رلى مميوف .وفي أوؿ لقاء جمع بيف نتيػااو والػرهيس األمريكػي الجديػد

دونالػػد ت ارمػػب فػػي البيػػت األبػػيض  15فب اريػػر 2017ـ ركػػز نتنيػػااو عمػػى قضػػيتيف .األولػػى أف ي تػػرؼ
ال مسطينيوف بيهودية الدولة ا سػراهيمية وأف تكػوف سػراهيؿ اليػد ال ميػا عمػى الضػ ة الغربيػة لمح ػاظ عمػى
أمنهػػا .أمػػا الوانيػػة حػػث ت ارمػػب عمػػى رفػػع مسػػتوى الت ػػاوف مػػع الػػدوؿ ال ربيػػة لمواجهػػة ا راػػاب وا سػػالـ
الراديكالي وأكد بأف الدوؿ ال ربية الم تدلة ال ترى رسػراهيؿ عػدو بػؿ ت اراػا حمي ػاً اسػتراتيجياً فػي مواجهػة
التمدد ا يراني وا رااب.

االستنتاعات والتقييم العام
.1االستنتاعات:

من :ل الدولتين إلى الال :ل

لـ ت مؿ رسراهيؿ عمى مدى أكور مف عقديف ونفػؼ مػف الزمػاف عمػى ردارة الفػراع فحسػب بػؿ

زادت مػف شػػروطها الت اوضػػية لمنػػع الوفػػوؿ رلػػى أي تسػػوية .وكانػػت بدايػػة المراوغػػة ا سػراهيمية بتأجيمهػػا
القضػػايا الرهيسػػة لم اوضػػات الحػػؿ النهػػاهي .وباتػػت االشػػتراطات ا سػراهيمية مسػػتمرة بمطالبػػة ال مسػػطينييف
بتنازالت جديدة قبؿ البدء بأي عممية ت اوض وناهيػة أو برعايػة دوليػة .فطمبػت االعتػراؼ ب ػ "يهوديػة الدولػة
ا سراهيمية" ومف وـ ربقاء الض ة الغربية تحت السيادة ا سراهيمية.

( )46جريدة الحياة الجديدة :)2017( .الحمده :رعطاء المستوطنيف سمطة ردارية في الخميؿ خرؽ لمقانوف الدولي  6سبتمبر 2017ـ.
( )47عمر حممي الغوؿ :)2017( .الخميؿ في خطر جريدة الحياة الجديدة  7سبتمبر 2017ـ.
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أف أزمات المنطقة ال ربيػة ج مػت الػدوؿ ال ربيػة الم تدلػة تنظػر نهػاء أزماتهػا الداخميػة ومواجهػة

الن ػػون ا ي ارنػػي وا راػػاب بالدرجػػة األولػػى وقػػد اسػػتغمت رس ػراهيؿ تمػػؾ األوض ػاع وروجػػت ن سػػها كحميػػؼ
ػمنا أو
رسػػتراتيجي لمػػدوؿ ال ربيػػة بػػدعـ ومسػػاندة الواليػػات المتحػػدة .وموػػؿ اػػند ال ك ػرة رنا جػػرى تقبمهػػا ضػ ً
فراحةً عربيًّا سػت ني أنػف يمكػف المضػي فػي نظػاـ رقميمػي جديػد يػتـ اسػتي اب رسػراهيؿ فيػف دوف ضػرورة

لحؿ القضية ال مسطينية وبالتػالي فالحػؿ ا قميمػي ا سػراهيمي الػني يشػير رليػف ا سػراهيميوف يتضػمف عػدـ

حؿ القضية ال مسطينية.

األولوية األمنية في الفكر اإلسرائيمي تفرض ال:ل اإلقميمي

رف كافة األحزاب والتيارات السياسية في رسػراهيؿ مػف أقفػى اليمػيف رلػى اقفػى اليسػار وا نتػاج

ال ممي لمراكز دراساتها تطرح التسوية السياسػية التػي تتناسػب مػع المشػروع الفػهيوني "رسػراهيؿ الكبػرى"
واف كان ػػت ال ػػرمى تتب ػػايف رال أف جوارا ػػا ال يختم ػػؼ كويػ ػ اًر .ومقارن ػػة ب ػػالواقع السياس ػػي ال مس ػػطيني نج ػػد
االختالؼ عمى المشروع الوطني ال مسطيني وبالتالي البراما السياسية واستراتيجية تحقيقف.

الثابت والمتغير في العقمية اإلسرائيمية

رف الوابػػت فػػي ال كػػر ا س ػراهيمي حكػػـ ناتػػي لم مسػػطينييف ال ل ػ رض وقػػد ط ػ أر عػػدة تغي ػرات فػػي

األفك ػػار والمشػ ػػاريع ا سػ ػراهيمية لتحقيػ ػػؽ التس ػػوية السياسػ ػػية .ف ػػي السػ ػػابؽ كػػػاف طػ ػػرح حك ػػـ ناتػ ػػي لممػ ػػدف
ال مسطينية ال لمسكاف وتوطيف الالجهيف في سيناء والدوؿ المقيمػيف فيهػا أمػا فػي ات ػاؽ أوسػمو فقػد قػدمت
ال ديد مف الدراسات لحكـ ناتي في الض ة وغزة دوف الحديث عف القدس .واةف تطرح ال قوؿ ا سراهيمية
رمى جديدة تتناسب مع المتغيرات الحالية في المنطقة ال ربية وتطم ات رسػراهيؿ المسػتقبمية .عمػى أف يػتـ

توس ة قطاع غزة في سيناء وكمرحمػة أولػى يتبػع قطػاع غػزة سياسػياً واقتفػادياً جمهوريػة مفػر ال ربيػة

عمى أف تضـ أراضي واس ة مف الض ة الغربية وتبقى المدف الم زولة في الض ة الغربية تتبع كون دراليػة

مع األردف.

عمػ ػػى مػ ػػر التػ ػػاريخ ا نسػ ػػاني لػ ػػـ يػ ػػدرس أي احػ ػػتالؿ تطم ػ ػػات م ػ ػواطني األرض القػ ػػاب يف تحػ ػػت

االحػػتالؿ وانمػػا كػػاف االحػػتالؿ يحػػارب كػػؿ مػػف ي كػػر أو يحػػاوؿ مواجهتػػف .وبالتػػالي اقتفػػر عمػػؿ عممػػاء
وبػػاحوي االحػػتالؿ عمػػى تمكػػيف القػػوة المحتمػػة قانونيػاً وسياسػػياً وعسػػكرياً .وبهػػنا الخفػػوص يشػ ؿ عالمػػا

ال مسػ ة فػػي جام ػػة تػػؿ أبيػػب أرهيػػؿ اانػػدؿ ورووػػي غيتزبػػرغ مسػػألة مقػػدرة البػػاحويف واألكػػاديمييف أف يكتبػوا

عػ ػػف االحػ ػػتالؿ؟ قػ ػػاهال" :تشػ ػػكؿ الممسسػ ػػة االكاديميػ ػػة ا س ػ ػراهيمية جػ ػػزءاً أفػ ػػيالً ومتواطه ػ ػاً مػ ػػع النظػ ػػاـ

ا س ػراهيمي باختياراػػا المحػػض الػػني لػػـ يكراهػػا أحػػد عميػػف .وعمػػى وجػػف الخفػػوص تضػػطمع الجام ػػات

والكميات ومراكز األبحاث بدور محوري في احػتالؿ فمسػطيف مػف خػالؿ األبحػاث التػي تجريهػا ومػا تقدمػف
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مف رسهامات التطوير التي تخػدـ القػوات المسػمحة ويشػارؾ األكػاديميوف ا سػراهيميوف فػي اياكػؿ السػمطة
القاهمػػة ود ارس ػػة الق ػػانوف ال ػػدولي عمػػى نح ػػو يش ػػرعف ا جػ ػراءات ا سػ ػراهيمية ف ػػي الضػ ػ ة الغربي ػػة وقط ػػاع

غزة"(.)48

التوصيات:
عمى المستوى السياسي

رف رهيس الوزراء بنياميف نتنيااو يت اوض بسوء نية عف طريؽ رطالة الم اوضات لتحقيؽ مشػروع

اسراهيؿ الكبرى لحزب الميكود مػف خػالؿ توسػيع المسػتوطنات وضػـ األ ارضػي .وقػد أعطيػت اػند الحجػة

قػدر أكبػػر مػػف المفػػداقية نظػ ار لتفػريحات نتنيػػااو أونػػاء رعػػادة انتخابػف .وعميػػف توفػػي الد ارسػػة بتنشػػيط

السياسية الخارجية ال مسطينية في المجتمع الدولي وت مؿ عمى رقنػاع الػدوؿ بػأف فمسػطيف ال تػزاؿ من تحػة
لمم اوضػػات ولكػػف فقػػط رنا وافػػؽ نتنيػػااو عمػػى م ػػايير الت ػػاوض -مشػػروع حػػؿ الػػدولتيف وفق ػاً لمشػػرعية
الدولية وق ارراتها الداعية قامة الدولة ال مسطينية عمى حدود الرابع مف حزيراف 1967ـ.
عمى المستوى المؤسساتي

يتطمػػب مػػف ممسسػػات ال كػػر والد ارسػػات ال مسػػطينية ق ػراءة وتحميػػؿ األفكػػار والد ارسػػات ا س ػراهيمية

الجديدة والكشؼ عف مضامينها ومحاولة رعداد براما سياسيف لمواجهتف في طوراا األوؿ قبؿ أف تفب
سياسات من ند مف قبؿ الحكومات ا سراهيمية.
عمى المستوي ال عبي

وعػػي ال مسػػطينييف بمػػا تسػ ى رليػػف رس ػراهيؿ اليػػوـ اػػي بدايػػة المواجهػػة ال ميػػة لمشػػاري ها ال كريػػة

التي تترجـ رلى سياسات ف ميف فالتشبث باألرض ال مسطينية ورفض كافة الحموؿ ا سراهيمية بنقامػة دولػة
فمسطينية خارج حدود فمسطيف التاريخية وب يداً عف المشروع الػوطني ال مسػطيني با ضػافة رلػى التحػنير
بقبوؿ تمؾ الحموؿ عمى المستوى الحزبي الداخمي أو ال ربي.

كش ػ ت انت اضػػة القػػدس عػػاـ  2015عػػدة أمػػور مهمػػة واػػي :اشاشػػة االفت ػراض ا س ػراهيمي أنػػف

يمكف الحفوؿ عمى األمف في ظؿ استمرار االحتالؿ .واف قمع رسراهيؿ لمسمطة وتجميػداا وفػرض الحػؿ
األحادي ال يأخن ب يف االعتبار فمقاومة السياسات ا سراهيمية في حاؿ انهيار ا طار وعػدـ وجػود حػؿ

قادرة عمى التجدد واعادة التشكؿ في دواهر أخرى وبأشكاؿ جديدة ال تن ع م ها أدوات القمع التقميديػة(.)49

وقد أوبتت م ركة بوابات األقفى 2017ـ أف ال شيء مقدس لدى ال مسطينييف سوى حريتهـ

()48اانػػدؿ أرهيػػؿ .غيتزبػػرغ رووػػي :)2017( .اػػؿ بمقػػدور ا س ػراهيمييف أف يكتب ػوا عػػف االحػػتالؿ؟ (ت) ياسػػيف السػػيد مجمػػة قضػػايا رس ػراهيمية ال ػػدد 66
مدار -المركز ال مسطيني لمدراسات ا سراهيمية ص .10-9
( )49مرجع سابؽ انيدة غانـ ص.24
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