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أردنيان وكاتبان باحثان

البحث ملخص

أن إال  الصهيونية، حول دراسات قدمت التي العربية الدراسات مراكز من العديد وجود من الرغم على
على ازدهرت العربية، في حين األكاديمية الدراسات في معرفيًا حقًال لتشكل تتطور لم الصهيونية دراسة

إسرائيل. في العربي العالم دراسات المقابلة الجهة
إنشاء من الهدف وكان القرن التاسع عشر، من األخيرين العقدين في أوروبا في الصهيونية وظهرت الحركة

المنفى. من عام بعد حوالي ألفي أجداده أرض على بعث الشعب اليهودي إعادة الحركة هذه
وقد فلسطين،  في الصهيوني الكيان إنشاء منذ يتغير لم  اإلسرائيلية االستراتيجية جوهر أن للجميع وبدا
الفكر في هامة مكانة ١٩٤٨م عام إسرائيل  إنشاء بعد واإلسرائيلية اليهودية العسكرية األداة احتلت
وعملت األخرى. المؤسسات مع بالقياس األهمية بالغ موقعًا تحتل وأصبحت االستراتيجي اإلسرائيلي؛
(الحائط الحديدي) نظرية على تعتمد فهي االستراتيجي؛ الكيان هذا الحفاظ على على جاهدة «إسرائيل»

. للكيان اإلسرائيلي األمن أساس القوة العسكرية من تجعل التي
لكسب التأييد وهمية اتفاقيات إال هي عربية ما مع أي دولة تبرمها إسرائيل التي االتفاقيات أن كل يخفى وال
فقد سبتمبر ١١ أحداث بعد حدث كما المعاهدات هذه لنقض الفرصة تنتظر ذلك بعد ثم لهم؛ العالمي

مع السلطة الفلسطينية. السابقة االتفاقات من كل للتخلص أمامهم المجال أفسح
قادرة تزال الفلسطينية ال البدائل فإن واإلقليمي؛ الدولي المجال التي َتْمَلُؤ اإلحباطات كل من الرغم وعلى
مضى؛ أّي وقت من أكثر ملحًا أمرًا الفلسطينية للسلطة بديلة قيادة وجود وأصبح كبيرة، العمل بفاعلية على

. عرفات ياسر الرئيس رحيل بعد وخاصة
ثقافي بل هو صراع فحسب؛ أو سياسيًا عسكريًا صراعًا ليس الكيان الصهيوني مع المعروف أن الصراع ومن
وإن بمهامه المطلوبة، للقيام ودفعه المدني وتنميته أهمية المجتمع على التأكيد يأتي ، وهنا ومدني وحضاري
المختلفة الجهاد أدوات بين والموازنة الصراع في الطويل» «النََّفس يتطلب القادمة المرحلة في هذه السير

. واجتماعيًا واقتصاديًا وعسكريًا وسياسيًا ثقافيًا
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ومقتطفات أفكار

أو العربية األكاديمية معرفيًا في الدراســات حقًال لتشــكل تتطور لم االحتالل ودولة الصهيونية دراســة *
. البحثية الجماعات قبل من المطلوب االهتمام تلقى

. القرن التاسع عشر من األخيرين العقدين في أوروبا في الصهيونية الحركة * ظهرت

اإلسرائيلية الدعايُة ست كرَّ خدعة كونها كامب ديفيد السخية في اإلسرائيلية العروض أسطورة تتعدى ال *
. استمراَرها

شــارون أرييل تبناها التي الغربية بيــن الكيان الصهيوني والضفــة األمني الفاصل الجــدار فكرة جــاءت *
. استراتيجية كخطة

اإلســرائيلي) الجدار هذا جراء الفلســطينيون ســيدفعه الذي تصورًا للثمن ال يملكــون اإلســرائيليون ) *
. ليفي جدعون

الحلم ويقصر والنمو والتطور للحياة قابل فلسطيني كيان نشــوء الحيلولة دون إلى تهدف شــارون خطة *
. الفلسطينية الدولة في الفلسطيني

عمليات لممارسة المتحدة الواليات من األخضر الضوء اإلرهاب إســرائيل وبذريعة اســتئصال * أخذت
. الفلسطيني للشعب والتدمير القتل

على القيادات مســتمر ضغط وممارســة المنطقة، في العســكري تفوقها ســتعمل على ضمان إســرائيل *
. شارون بخطة للقبول الفلسطينية

 . توراتية أيديولوجيا إلى تستند الصهيوني، للكيان ثابتة استراتيجية * توجد

القيام دون للحيلولة وقمعها؛ وتهميشها اإلسالمية األطراف على استبعاد دومًا تعمل السلطة الفلسطينية *
المستقبل . في وطني بأي دور

من الشــروط جملة من تحقيق تمكنت إذا على العمل بفاعلية؛ وقادرة ممكنة ال تزال الفلســطينية البدائل *
. وإقليميًا دوليًا المتاح واستغالل البقاء من تمكنها

بقوة ستعمل وروسيا المتحدة واألمم األوروبي واالتحاد المتحدة الواليات من المكونة الرباعية * اللجنة
الدعم المالي والسياسي . خالل من الحالية السلطة بقاء دعم على
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المختلفة الجهاد  أدوات بين والموازنة الصراع فــي الطويل» «النََّفس يتطلب في المرحلة القادمة الســير *
. واجتماعيًا واقتصاديًا وعسكريًا وسياسيًا ثقافيًا

شــهدت أوضاع حيث الفلســطيني؛ الشــعب على المقاييس بجميــع أوســلو كارثيــة اتفاقيــات كانــت *
عليهم التنقل بحريــة وحظر للفلســطينيين بالنســبة مســتحيًال معه بات مســتمرًا، الفلســطينيين تدهــورًا

حاسمًا. نصرًا لو كان كما الفلسطيني منظمة التحرير أظهرته فقد ذلك القدس، ومع إلى الوصول
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مقدمة:
الدراســات من مراكز وجود العديد من الرغم على
إســرائيل حول وبحوثًا دراســات مت قدَّ التي العربية
االحتالل ودولة الصهيونيــة دراســة والصهيونية؛ فإن
الدراســات فــي معرفيــًا حقــًال لتشــكل تتطــور لــم
من المطلوب االهتمــام تلقى أو العربيــة، األكاديميــة
خطورة مــن الرغم البحثيــة؛ علــى الجماعــات ِقَبــل
والمشــروع اإلســالمية األمة بيــن وأهميتــه الصــراع

الصهيوني!
وازدهرت الجهــة المقابلة تطــورت على حين فــي
وشهدت مراكز إسرائيل، في العربي دراســات العالم
في ملحوظًا ازدهــارًا هنــاك والجامعات الدراســات
العربي، بالعالــم الخــاص والبحوث المعرفــة حقــل
واالجتماعية التحــوالت والظواهر السياســية ورصد

فيه. المختلفة
العرب  الباحثيــن وجود بعــض مــن الرغم  وعلــى
الشــؤون فــي الدراســات مجــال فــي الجيديــن
ســيطرت الدراســات العربية معظم فإن اإلســرائيلية؛
والموضوعية، الدقة أفقدتها أساسيتان فرضيتان عليها
اإلســرائيلي إلــى مجالي المجتمع دراســة وأحالــت

هما: الفرضيتان الغلو، وهاتان اللغو أو
عارضــة ظاهــرة اإلســرائيلي  الكيــان أن أوًال:
جدوى فإنه ال ذلــك على وبناًء تاريخيــًا؛ ومصنوعــة
معرفة طلب أو لالجتهاد عملية أو ضــرورة علمية وال
من جملة من اإلشكال تكّون وأصل أنساقها وأبنيتها،
شــرعية بعدم تؤمن والدينية األيديولوجية اليقينيــات
(دوغمائي) يقين إلــى باإلضافة اإلســرائيلي، الوجود
فاقــدة تعتقــد بــأن إســرائيل علميــة بقناعــة يتســلح

واالستمرار. الوجود لمقومات

عن عبــارة إســرائيل الســائد بــأن االعتقــاد ثانيــًا:
(اإلمبريالي للمشــروع حربــة ورأس قاعــدة متقدمــة
بمعرفة االشتغال َثمَّ فإن ومن الغربي)، االســتعماري
السياســية وأحوالهــا الطبقــي تكوينهــا االجتماعــي
وال جــدوى منه ال ذلك االقتصادية ودراســة وبنيتهــا
في الوظيفي دورهــا معرفة هنا إذ يكفي طائــل تحتــه؛

نفسه. الكيان دراسة حاجة إلى وال الدولي المجال
تحكمــان العقــل تــزاالن ال الفرضيتيــن هاتيــن إن
الصهيوني، الكيان مع التعامل في واإلسالمي العربي
بنية عميقة فــي تبــدالت الرغــم من حــدوث وعلــى
سالم اتفاقيات توقيع بعد العربي السياســي المجتمع
دول وقيام والفلســطينيين، واألردن مصر كل من مــع
ودبلوماســية اقتصادية عالقــات بإقامة عربية أخــرى
السياسي للعقل األساسية القناعات فإن إسرائيل؛ مع
عن الحديث فــي تتبدل، فــال أحد يرغب لــم العربي
مجموع مــن أكثر القومي حجــم إنتاجهــا يبلغ دولــة
إضافة لكون مجتمعــة؛ العربية المواجهة دول إنتــاج
من هــي إســرائيل فــي االقتصــادي النمــو معــدالت
في يرغب أحــد وال العالــم، المعــدالت فــي أعلــى
واجتماعي سياســي بنظام تتمتــع إســرائيل أن معرفة
عن مــن يكتب معظم يــزال وال واقتصــادي متطــور.
في العميقة التناقضات جملة يؤكد الفلسطينية القضية
النهاية في حتمًا اإلســرائيلي، والتي ســتقود المجتمع

زواله(١). إلى
وهو مــن توضيح منهجــي؛ بد ال الســياق هذا فــي
مع الكيان عن الصراع الديني البعــد نقول بنزع ال أننــا
اإلسرائيلية الشــخصية مع التعامل عن أو الصهيوني،
ماّسة حاجة هناك إنما والسياســية؛ الثقافية في أبعادها
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سياقاته وفي بـ «نسبه الصحيحة»، البعد هذا تناول إلى
الكسل حالة تجاوز وكذلك إخالل. دون الموضوعية
اإلســرائيلي، المجتمع قراءة والمعرفي فــي الفكــري
فيه، والضعف القوة عوامل وقراءة تناقضاته وكشــف
اآليــات واألحاديث تكــون أن بين كبيــر فرق فهنــاك
واســتنكاف وبحثي معرفــي تــواكل مصدر الشــريفة
وبين واالجتماعيــة، السياســية الظواهــر دراســة عن
والتحليل القــراءة من لمزيد تحفيــز مصدر تكــون أن
مســاعدًا إطارًا عامًا الوحي يجعل من الذي المعرفــي
التاريخية؛ والسياسية االجتماعية الظواهر تفســير في

ذلك الظاهرة الصهيونية فــي بما
السياســية الظواهر من وغيرهــا

المختلفة.
الحاليــة؛ دراســتنا فــي أمــا
االستراتيجية قراءة من فسننطلق
الواقعي المنهج مــن الصهيونية
ويحلل يرصد والذي التاريخي،
ويتتبــع التاريخــي، التطــور
وطبيعــة المختلفــة، مراحلــه
التي المراحــل مــن كل مرحلــة
ودولــة الصهيونيــة بهــا مــرت

خالل من تحليــل النصوص منهج وكذلك إســرائيل.
ورموزها ووثائقها الحركة الصهيونيــة أدبيــات قراءة

التاريخيين والحاليين.

تمهيد:
العقدين أوروبا في فــي الصهيونية الحركة ظهــرت
من الهدف وكان عشــر؛ التاســع القرن من األخيريــن
على اليهــودي بعث الشــعب إعــادة الحركــة إنشــاء
لقد المنفى مــن حوالــي ألفي عام بعد أجــداده أرض
عام في (الصهيونية) لمصطلــح عملية الصياغة تمت
ناثان النمســاوي اليهودي الكاتب عن طريق ١٨٨٥م
أحد هي (صهيون) كلمــة أن المعلوم بيرنبــاوم، ومن

القدس. لمدينة التوراة في الواردة األسماء

للمشكلة حل إيجاد هو الصهيونية الحركة جوهر إن
حقيقتين: التي تتكون من اليهودية

العالــم بلــدان فــي مشــتتون اليهــود أن أوالهمــا:
بلد. كل في أقلية سوى يمثلون ال حيث المختلفة؛

حدًا يضع أن يجب الصهيوني الحــل أن وثانيتهما:
اآلخرين مــن االغتراف على اليهود القائمــة لمأســاة
وتكوين صهيــون إلــى والعــودة عليهــم، واالعتمــاد

دولة.
ذات علمانيــة حركــة المعاصــرة الصهيونيــة تعــدُّ
وحيويتها قوتها استمدت فلسطين نحو سياسي توجه
المحــاوالت إخفــاق مــن
والذوبان لالندمــاج اليهوديــة
الغربيــة، المجتمعــات فــي
للســامية العــداء زيــادة ومــن 
القرن التاســع فــي أوروبا فــي
الوعــي تصاعــد مــع عشــر
هرتزل ثيــودور القومــي. ويعدُّ
األب ١٩٠٤م) - (١٨٦٠م
السياســية للصهيونية الروحــي
اليهودية، حيث الدولــة ومهــد
اليهودية للمشــكلة حًال وضــع
(الدولة عنــوان تحت ١٨٩٦م عــام نشــره ُكتّيب فــي
تنتظر حقيقية أمة اليهــود أن على فيه أصرَّ اليهوديــة)،

الميالد.
مؤتمــر صهيوني أول عقد علــى هرتزل عمل وقــد
وقد نص السويســرية؛ بــازل مدينة ١٨٩٧م فــي عــام
إنشــاء هو أن هدف الصهيونية على المؤتمــر برنامــج
كان فلســطين فــي اليهــودي قومــي للشــعب وطــن
في: يتلخص وخلفائــه لهرتــزل األســاس االفتراض
عن أهدافها تحقق يمكن أن ال الصهيونيــة الحركة أن
من خالل وإنما الفلسطيني؛ الشعب مع طريق التفاهم
فلســطين على المهيمنة العظمى القوى مع التحالــف

األوسط. والشرق
عدة والشــرق األوسط على فلســطين وقد تعاقبت

المعاصرة الصهيونية تعتبر
توجه ذات علمانية حركة
فلسطين، ــحــو ن ــاســي ســي
من قوتها وحيويتها استمدت
اليهودية المحاوالت فشل
في ــان ــذوب وال االنــدمــاج في

المجتمعات الغربية.
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الحرب العثمانية، ثم بعد اإلمبراطورية من بدءًا قوى؛
ثم العظمى، بريطانيــا مكانها األولى حلــت العالميــة
المنطقة األمريكية علــى المتحدة الواليــات هيمنــت

اللحظة. هذه وحتى الثانية العالمية الحرب عقب
القوة دعــم على الحصــول هرتــزل في أخفق لقــد
اإلمبراطوريــة العثمانية، وهــي عصره، في المهيمنــة
موازين مرضها وضعفها. ومــع تبدل الرغم من علــى
وايزمــان حاييــم ــن تمكَّ بريطانيــا؛ وصعــود القــوى
من وعد علــى الحصــول مــن ١٩٥٢م) (١٨٧٤م -
لليهود قومي وطــن بإقامة ١٩١٧م البريطانييــن عــام

بلفور». بـ«وعد ُيعرف فيما
لدولة رئيــس أول بعــد فيما وايزمــان أصبــح وقــد
وفاته حتى منصبه في وبقي ١٩٤٨م، عام (إســرائيل)
بفاعلية ســاهم وقد هرتزل، لخط وفيًا وايزمان وبقــي
السياسية الصهيونية الدائمة بين اإلشــكاالت حل في
والصهيونية خــط هرتــزل علــى وحافــظ والعمليــة،
في العمل للنشــاط األولوية تعطــي والتي السياســية،
العالمي التأييد علــى الحصول أجل الدبلوماســي من

فلسطين. في اليهودي للوطن
الهجرة تنظيم علــى العملية الصهيونية ركــزت لقد
واالستيطان، األرض، وحيازة فلسطين، إلى اليهودية

فلسطين. في يهودي اقتصاد وبناء
وســط العشــرين من القرن العشــرينيات أوائل في
نتيجة الحركــة الصهيونية أوســاط في البلبلة من جــو
بريطانيا ومحاولة آنذاك العربية العسكرية القوة لتنامي
الصهيونية الشــخصيات أهم أحــد برز العرب تهدئــة
- (١٨٨٠م زائيف جابوتنســكي اإلطــالق وهو على
مؤسس وهو متحمس، قومي يهودي وهو ١٩٤٠م)،
يدعى لمــا الروحــي «الصهيونيــة الجديــدة» واألب
وايزمان مع اختالفه رغــم وعلى اإلســرائيلي. بالحق
االعتماد على من خالل هرتزل في اتباع معه يتفق فإنه
دعم بأهمية يؤمن فكالهما كان العظمى؛ دور بريطانيا

الدولة. أجل بناء من العظمى وحمايتها القوى
والقيادة جابوتنســكي بين الخالف جوهــر ويتمثل

للدولــة اليهودية تصــوره حول الرســمية الصهيونيــة
األيدولوجية لتا شــكَّ أساســيتين قاعدتين وضع حيث

وبرنامجها السياسي: الصهيونية الجديدة
نهر إســرائيل علــى ضفتي أرض تكامل أوالهمــا: 

األردن.
المنطقة على الســيادة في اليهودي وثانيتهما: الحق

كاملة(٢).

اإلسرائيلية: االستراتيجية جذور
اإلســرائيلية االســتراتيجية بأن جوهر القول يمكن
فلســطين، في الصهيوني الكيــان إنشــاء منذ يتغير لم
جاء قبل االســتراتيجية صياغة في األكبر األثــر ولعل
للصهيونية األب الروحــي طريــق عن الكيــان ظهور
والــذي نشــر مقالين زائيــف جابوتنســكي الجديــدة
الحديدي الحائــط (خلف بعنــوان أحدهما مهميــن؛
الحرب؛ من موقفه والذي يبين فيه والعرب»)، «نحن
عرب بيننــا وبين (االتفاق االختيــاري يقــول: حيــث
في المستقبل أو اآلن تخيله يمكن أمر ال هو فلســطين

القريب).

روا صوَّ الذيــن الصهاينة موقــف على بحــزم ويــرد
خداعهم حمقــى يمكــن أنهم علــى فلســطين عــرب
على اســتعداد المرتزقة من جماعة أو أنهم بســهولة،
مكاســب مقابل موطنهــم فــي حقهــم عــن للتنــازل
ســوف فطري شــعب يقول: (إن أي وكتب اقتصادية،
بارقة أي له الغرباء طالمــا الحت المســتوطنين يقاوم
هكذا االستيطان األجنبي؛ خطر من التخلص أمل في
كذلك يتصرفــون وســوف العــرب، يتصرف ســوف
منع أنهم يســتطيعون في أمل لديهم بارقة بقــي طالما

أرض إسرائيل). تصبح من أن فلسطين

اإلسرائيلية االستراتيجية جوهر
الكيان إنــشــاء منذ يتغير لــم

فلسطين في الصهيوني
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نعد أن ال نستطيع (إننا يستنتج قائًال: ذلك على وبناًء
خارج لعرب وال فلســطين لعرب مكافأة بتقديــم أي
شرطًا العرب باعتباره مع التفاق والتوصل فلســطين.
أننا يعني مما يتحقق؛ أن يمكن ... ال للصهيونية الزمًا
الصهيونية، الســعي نحو تحقيــق عن نكف أن يجــب
نستمر أو االستيطان، جهود نجمد أن إما علينا ويجب
السكان األصليين؛ فعل باًال إلى رد نلقي أن بدون فيها
حماية تحت يتنامى أن يمكن فاالستيطان ذلك وعلى
حائط خلف المحليين على الســكان تعتمد ال ما؛ قوة

اختراقه)(٣). يستطيعون ال حديدي
جابوتنســكي تجــاه اســتراتيجية جوهــر هــذا كان
حديدي» «حائط إقامــة في تتلخص والتي المشــكلة،
هذه تمتعت العســكرية اليومية، وقد القوة من يتكــون

الصهاينة. كل من شاملة بموافقة الرؤية
بين الســلمي باالعتراف بأن التعايش مقالــه وأنهى
بعد بناء ولكن فقط ممكنــًا، يكون قد واليهود العرب
ســوف بأننا وأؤمن آمل (إنني يقــول: إذ حائــط منيع؛
يتعايش ترضيهم، وســوف حينئذ ضمانات لهم نقــدم
ولكــن الطريق طيبين، كجيــران ســالم الشــعبان فــي
بالحائــط الحديدي؛ االتفــاق يمــر هــذا في الوحيــد
تتأثر بضغط ال فلســطين فــي بناء قوة يتــم بمعنــى أن

العرب).
الحديدي» الحائط «خلــف مقال بأن القول يمكــن
الجديــدة، الصهيونيــة للحركــة دســتورًا أصبــح 
منطق نحــو العمــل حــزب صهيونيــة تحولــت وقــد
من واضح بشــكل الحديــدي الحائــط واســتراتيجية
١٩٧٣م) - جوريون (١٨٨٦م ديفيد بن مسيرة خالل
لدولة اليهوديــة العســكرية القوة مؤســس يعدُّ الــذي
التنفيذي المجلس في خطابه إلى قال الذي إســرائيل،
نريد (إننــا ال ١٩٣٦م: يونيــو فــي للوكالــة اليهوديــة
هذا في الســالم إقرار أجــل من اتفــاق إلى الوصــول
ومن لنا. حيوي بالنسبة أمر الســالم أن والواقع البلد؛
ولكن دائمة، حــرب في حالة مــا بلد بناء المســتحيل
هي والغاية غاية وســيلة وليس لنا هو بالنسبة الســالم

السبب لهذا ونحن للصهيونية، والتام الكامل التحقيق
اتفاق). في التوصل إلى نرغب فقط

إلــى اتفاق التوصل بــأن يؤمــن جوريــون بــن كان
النهائي الهــدف تحقيق أجــل من العــرب، مع ســالم
كتب وقد الطويل، المدى على ممكن أمر للصهيونية،
مستبعد أمر شــك بال هو (إن االتفاق الشــامل يقول:
العرب؛ في نفوس بالكامل اليأس أن يدب فقط، اآلن
فشــل فقط من ليس يأتــي ســوف الذي اليــأس ذلــك
أيضًا يأتي ســوف بل التمرد االضطرابــات ومحاولــة
يذعن يمكن عندئذ أن هذا البلــد، في قوتنا مــن تنامي

اليهودية)(٤). إسرائيل لوجود العرب
أجل من كان محمومًا الصــراع أن مــن الرغم علــى
بالكثير مصحوبــًا فإنــه كان اليهوديــة؛ إقامــة الدولــة
ســارعت ولذلــك الوســائل حــول مــن الخالفــات
بعد مشروع العســكرية قوتها لبناء الصهيونية الحركة
المنظمة خالل مــن ذلك وتم ١٩٣٧م، عام التقســيم
التصدي أجــل (الهاجانــاه) من المســماة العســكرية
إبراز على جوريــون بن عمل وقد للمقاومــة العربية،
أثناء في لت تشــكَّ التي المقاتلة) (الصهيونيــة مفهــوم
من الزعامة انتزاع من وتمكن الثانية، العالمية الحرب
(الصهيونية يتبنى في ذلــك الوقت كان الذي وايزمان

بريطانيا. مع والتحالف الدبلوماسية)
فــي ُعقــد الــذي الصهيونــي المؤتمــر أصــرَّ وقــد
للحكم معارضة سياســة ١٩٤٥م على عام أغســطس
تعاون بإقامة للهاجاناه األمــر حيث صدر البريطانــي؛
اســتجابة تكونــت التــي المنشــقة الجماعــات مــع
األساســية الجماعــة وكانــت الجديــدة، للصهيونيــة
(أرجون) القومية» العســكرية «المنظمة التي ُتســّمى
في اإلدارة البريطانية عملياتهــا ضــد ه توجِّ بــدأت قد
عام األبيــض) (الكتاب نشــر بعــد فلســطين، وذلــك
ضــد حملتهــا (أرجــون) أوقفــت وعندمــا ١٩٣٩م،
عن إفرهام شــتيرن بقيادة انشــقاق حدث البريطانيين
من «المقاتلون باســم مــا ُعــرف ل وشــكَّ (أرجون)،
شــتيرن) (عصابة أو (ليحيي) إســرائيل» حريــة أجــل
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توحدت ١٩٤٦م ويوليــو ١٩٤٥م نوفمبر بيــن وفيما
ُعرف لت ما وشــكَّ معــًا، الثالث الســرية المنظمــات

(حركة الثورة اليهودية). باسم
المتحدة لألمم الجمعية العامــة قــرار صدور وبعد
في ٢٩ فلســطين تقســيم ينص على الذي (١٨) رقــم
(الصهيونية الدبلوماسية) به ١٩٤٧م؛ احتفلت نوفمبر
من جابوتنســكي أتبــاع أن إال كبيــرًا، تــه نصــرًا وعدَّ
و(شــتيرن) في (أرجون) العملية) ممثلة (الصهيونيــة
المتحدة األمــم تصويت من يــوم يحتفلــوا؛ وبعد لم
مقاتلي بيــان (أرجــون) قائــد بيجــن مناحيــم أعلــن
شرعي، غير فلسطين تقســيم (إن الجماعات السرية:
وســتظل عاصمتنا كانت والقدس أبدًا.. به نقبل ولــن

الكبــرى وإســرائيل األبــد، إلــى
إسرائيل، شــعب إلى تعود سوف

األبد)(٥). وإلى إسرائيل، كل
الحــوادث لت  شــكَّ لقــد 
حاســمًا انتصــارًا  المتعاقبــة
العملية) (الصهيونية أليديولوجيا
المتصاعدة، العســكرية ونزعتهــا
الحديدي) (الحائط واستراتيجية
رها وطوَّ جابوتنسكي طرحها كما

بعد. من أتباعه

اإلسرائيلية: العسكرية االستراتيجية تطور
الصهيونيــة الحركــة يحتــاج المتابــع لتطــورات ال
اليهوديــة العســكرية األداة أن ــر إلــى تذكُّ وأدبياتهــا
احتلت إسرائيل عام ١٩٤٨م إنشــاء بعد واإلسرائيلية
االســتراتيجي اإلســرائيلي، الفكــر في مهمــة مكانــة
بالقياس األهميــة بالــغ موقعــًا تحتل أصبحــت فقــد
جميعًا ُأخضعــت والتــي األخرى، المؤسســات مــع
ضمان من أجل العسكرية االســتراتيجية لمستلزمات

االستراتيجي). الكيان (أمن ُيسّمى ما
تفوق تقني إحــداث االســتراتيجية إلى هذه تســتند

السالح(٦). مصادر فيما يخص واستقاللية كبير،

االســتراتيجي تشــّكل الفكر التي المبادئ أهــم من
اإلسرائيلي:

في كبيرة مكانة وتتبــوأ الخاطفة: الحرب مبــدأ -١
في العســكرية وتصرفاتهم اإلســرائيليين القادة أذهان
تحقيق إلى هذا المبــدأ ويهــدف العربية(٧). المنطقــة
والنهائي الشامل العسكري واالنتصار السريع الحسم
مكاســب تحقيق أجــل العربيــة مــن الجيــوش علــى
المكاســب عن الدفاع إلى واالنتقال ومعنوية، إقليمية
الوضــع الراهن، والتلويح على والحفاظ المتحققــة،

الشامل(٨). الردع بقوة
العربية: األرض داخــل إلى المعركة نقــل مبدأ -٢
العمــق إلــى إســرائيل افتقــار إلــى ذلــك ويرجــع
على القــدرة وعدم االســتراتيجي
وضرورة األولــى، الضربة تحمــل
تفاديًا الســريع العســكري الحسم
للضغوط ومنعــًا بشــرية لخســائر
يتحقــق ذلــك  وتتويــج الدوليــة؛
اإلسرائيلي التفوق تؤكد بمكاسب
الضغط على ممارســة يتيح الــذي
وفــق التنــازالت العــرب لتقديــم

اإلسرائيلية(٩). الشروط
المباشــر: غير التقرب مبــدأ -٣
حيويــًا رافــدًا ل يشــكِّ والــذي 
هــذا ويعتمــد اإلســرائيلية العســكرية لالســتراتيجية
وعدم وااللتفــاف والتطويق االختــراق علــى المبــدأ
من عليه االلتفاف وإنمــا وجهًا لوجه مواجهة العــدو
مواصالته، وخطوط مؤخرتــه الجوانب وتهديد أحد

هذه النظرية الجنرال يادين(١٠). طور وقد
والذي الحرب: في والتضليــل الخداع ٤- مذهب

١٩٦٧م(١١). عام حزيران حرب في بدقة تنفيذه تم
من ويعدُّ الوقائية (االستباقية): الحرب مذهب -٥
وأشــدها اإلســرائيلية، القتالية مذاهب العقيدة أقــوى

اإلسرائيلية(١٢). العربية الحروب تاريخ في أهمية
حدة. على كل العربية الجيوش مواجهة مبدأ -٦

الــعــســكــريــة ــة ــي ــج ــي ــرات ــت االس
نظرية على تعتمد اإلسرائيلية
تجعل التي الحديدي) (الحائط
األمن أساس العسكرية القوة من
إحداث عبر  اإلسرائيلي للكيان
القوى ميزان في  حاسم تفوق

المنطقة. في
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سبعة إرسائيل متتلك النووي: حيث الردع خيار -٧
نووي. رأس وحوايل٢٠٠ نووية، مفاعالت

وقوي. كبير على حليف دولي االعتماد -٨
بــأّن االســتراتيجية ســبق: مــا تلخيــص ويمكــن
نظريــة (الحائط تعتمــد على اإلســرائيلية العســكرية
أساس العســكرية القوة من تجعل والتي الحديدي)،
حاســم إحداث تفوق عبر اإلســرائيلي؛ للكيان األمن

المنطقة(١٣). في القوى ميزان في

السياسية: والتسوية اإلسرائيلية االستراتيجية
تاريخيًا مهمًا منعطفًا الثانية الخليج لت حرب شــكَّ
األب بوش جورج أعلن حيث الدولية؛ العالقات في
الكبير االنهيار بعد جديــد) عالمي (نظام تكوين بــدء
ظل الســوفييتي، في االتحاد وتفكك للكتلة الشــرقية
المتحدة وتفرد الواليات القطب الواحد نظام ســيطرة
مســار وبدأ العالم. على األمريكيــة وفرض هيمنتهــا
بشكل انطلقت اإلســرائيلية التي العربية المفاوضات
اعتبرت حيــث مدريــد ١٩٩١م، مؤتمــر ســريع منــذ
اإلســرائيلية؛ إذ العربية الحروب آخر ١٩٧٣م حرب
العسكري الحل سبل بانسداد عربي وعي ل يتشــكَّ بدأ

التفاوض. وحتمية
فــي حرب الظاهري االنتصــار مــن الرغــم وعلــى
مفهوم ترســخ نظريات برزت فقد ١٩٧٣م؛ رمضــان
التســويات مرحلة فــي والدخــول التفــاوض حتميــة
التفاوض هذا وقد أثمر رعاية أمريكية، تحت السلمية
خروج إلى أدت التــي ١٩٧٩م ديفيــد كامب اتفاقيــة
ذلك وأدى اإلســرائيلي، العربــي الصــراع من مصــر
وإفســاح النظــام العربي، فــي الشــلل إلــى حالــة من
ترســيخ للمضــي قدمــًا في إســرائيل أمــام المجــال
إلى باإلضافة جديــدة، عربية أرض وضمِّ االســتيطان
حدث كما العربية البلدان على المتكررة االعتــداءات
إســرائيل وتونس، كمــا تمكنت والعــراق لبنــان في
رأسها وعلى كبيرة؛ دبلوماســية مكاســب تحقيق من
المتحدة الواليــات مــع اســتراتيجي تكويــن تحالف

أفرز ب جديد ُمركَّ عن هــذا الوضع وتولد األمريكية،
لدى العرب القدرة بعدم تتميز وصلبة معادلــة مختلفة
العربي الموقــف وبدأ إســرائيل، الرغبــة لدى وعــدم
جهة، من المبدئي التصلب بين يتأرجح والفلســطيني
بتبنــي قرارات والتفاوض الســالم منعطف واعتمــاد
على االنفتاح إلى المتزايــد األمــم المتحدة، والركون

أخرى(١٤). جهة من للسالم المتحدة َكَراٍع الواليات
القمم من خــالل الجديد االتجــاه هــذا تعمق لقــد
إطــار المفاوضــات وعّمــان)، وفــي (فــاس العربيــة
وتعــدُّ الخطــوة تونــس، فــي األمريكيــة الفلســطينية
المنعقــد الفلســطيني الوطنــي للمجلــس التاريخيــة
الدولة بإعالن ١٩٨٨م) الثانــي الجزائر (تشــرين في
بحتمية متزايد وعــي بروز على شــاهدًا الفلســطينية؛ 
تقديــم تنازالت وضــرورة إســرائيل، التفــاوض مــع

من المحرمات. ذلك تعدُّ قبل كانت
عملية بــدأت ١٩٩١م الثانية الخليــج حــرب ومع
وقــد دخلت المفاوضات، نحــو والهرولــة الركــض
بسبب واالنقسام العجز حالة من في العربية األطراف
الثانية، الخليــج وحــرب الســوفييتي االتحاد انهيــار
المفاوض وضع والدولية اإلقليمية األوضاع لت فسهَّ
المفاوض دخل المقابل في هزيلة، برامج فــي العربي
على عمل مــزودًا بدعم حليف أمريكــي اإلســرائيلي
بين االتفــاق بعــد محقــق؛ إســرائيلي نصــر تحقيــق
كلينتون، الجديدة برئاسة األمريكية والقيادة إســرائيل

رئيسة: ثالثة نقاط السياق هذا وبرزت في
تبنت أن بعد مضمونها التسوية من عملية تفريغ -١
٢٤٢) لقراري الصهيوني التفســير المتحدة الواليات
تقرير االعتراف بحق رفض على يرتكز و٣٣٨) الذي

شأن القدس. في البت المصير وعدم
اإلسرائيلي التفوق باســتمرار األمريكي التعهد -٢

االستراتيجي. التوازن في
العربي الصــراع وتســوية التطبيــع الربــط بيــن -٣
نظام قيــام أجل من اإلســرائيلي؛ كمقدمــة ضروريــة

جديد(١٥). أوسطي شرق
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القائــم آنذاك للوضــع نتيجــة إســرائيل وتمكنــت
فرض مــن تناقضــات واختالفات؛ مــن يحمــل بمــا
مالمحها بدأت تتضح والتي الحل، اســتراتيجيتها في
إلى وصوله بعد اإلســرائيلي العمل حزب برنامج مع

بالنقاط اآلتية: يتلخص السلطة، والذي
بعض عــن للتخلــي االســتعداد إلــى التلميــح -١
العبرية، الدولــة نقاء علــى حرصًا المحتلــة المناطــق

١٩٦٨م. آلون مشروع إلى الفكرة هذه وتعود
مع الفلســطينية الوطنيــة بالحقــوق االعتــراف -٢
المستقلة. شبه الدولة وقيام المصير تقرير حق رفض

يكرس الــذي الحل الوســط مشــروع اعتمــاد -٣
المحتلة األراضي من مهمة بمناطق إســرائيل احتفاظ
المناطق هذه رأس وعلى مبدئية، أو أمنية ذرائع تحت

إلسرائيل. أزلية عاصمة نظرهم في تعدُّ التي القدس
وتقســيم ١٩٦٧م العــودة إلــى حــدود ٤- رفــض
أكثر تشــمل ال (التي ١٩٦٧م عام المحتلة األراضــي
إلى الفلســطينية) األراضــي مجمــوع % مــن ٢٣ مــن
يتــم ضمها أمنية سياســي ومناطــق اســتيطان مناطــق

نهائيًا.
اإلداري الوظيفــي الطابــع علــى اإلصــرار -٥
الذاتــي الحكــم سيســير الــذي الوطنــي للمجلــس

الفلسطيني.
شــؤون على اإلشــراف فــي إســرائيل إشــراك -٦
جانب إلى الفلســطيني؛ الطرف من المناطــق المدارة
مستوطناتها شــؤون الكامل على باإلشراف تمســكها

الـ١٧.
التــي للمفاوضــات الحتميــة لقــد كانــت النتيجــة
وضعف إسرائيلي اســتراتيجي تفوق ظل في انطلقت
االتفاقات مــن سلســلة هــي بروز فلســطيني عربــي؛
«غزة على إعالن احتفالي بتوقيع أو تكللت، امتازت،

١٩٩٣م(١٧). أيلول ١٣ في وأريحا»
الذي تم - اإلسرائيلي الفلسطيني االتفاق ُوّقع كما
بين متبادل اعتراف رسالتي وأفرز ،- سرية ظروف في
مدريد ١٩٩١م؛ مؤتمــر على االلتفاف بعــد الطرفين

بها االعتراف الفلسطينية التحرير منظمة حيث اعتبرت
استعملوا اإلسرائيليين المقابل فإن وفي مؤزرًا، نصرًا
قبضتهم بدقة؛ إلحكام ة معدَّ خطة حسب المفاوضات
إعطائهم الســيادة أو التنازل عن وعدم األراضي على
إدوارد ســعيد: يقول كما وهكذا تقريــر المصير، حق
أن ويبدو مضلِّل، تعبير هذا الســياق في الســالم (فإن
السياق اإلسرائيلي؛ طبيعة أبدًا يفهموا الفلسطينيين لم
والتكتيكات القانونية والمناورات الخفية الخطط أي
في التقدم لهــم ضمنت التي بدقة المهيئــة التفاوضيــة
على وكان في أوسلو. األخطر وهو ثم أوًال، واشنطن
قد تكون أن الســياق هذا تفهم كي القيادة الفلســطينية
سياساتها ديناميكية وفهمت بعناية، إســرائيل درســت
أصلب موقفًا واتخــذت األيديولوجيــة، والتزاماتهــا
اإلســرائيليين.. حرصت المفاوضيــن وأنشــط تجــاه
لإلســرائيليين أن تبرهن علــى الفلســطينية) (القيــادة
تجاه رئيسة عن مواقف فلسطينية للتنازل اســتعدادها
البرهنة لمجــرد والقدس المســتوطنات مثــل قضايــا

للمشاركة. على تحمسها لإلسرائيليين
وزراء رئيــس وجــه أن ١٩٩٣م عــام فــي وحــدث
إلــى ســؤاًال ٥٠ رابيــن إســحاق  آنــذاك إســرائيل
من إيجابية أجوبــة على كلها حصلــت الفلســطينيين،
مقابل مجرد شــيء كل للتنازل عن مازن وأبي عرفات
األجوبة هذه نفسه رابين واستغرب السلطة، في البقاء
أبدًا يطرحــوا لم الفلســطينيين أن اســتغرابه مــن وزاد

اإلسرائيليين)(١٨). على أسئلة
المقاييس بجميع كارثية أوسلو اتفاقيات كانت لقد
أوضاع شــهدت حيــث الفلســطيني؛ الشــعب علــى
مســتحيًال معه بــات مســتمرًا، تدهــورًا الفلســطينيين
عليهم وحظــر بحريــة التنقــل للفلســطينيين بالنســبة
أظهرته منظمة فقــد ذلك ومع القدس، إلــى الوصول

حاسمًا(١٩). نصرًا كان لو كما الفلسطيني التحرير
االنتصار نشــوة بيريز شــمعون أظهر وفــي المقابل
من أكثر إلــى إســرائيل توصلت (فــي أوســلو فقــال:
لم نكن تنــازالت على حصلنــا لقد كلمــات، مجــرد



١٣٦

السياسية القضايا

١٣٧

رمان أبو محمد الفلسطينية والبدائل اإلسرائيلية       حسن أبو هنيةاالستراتيجية

أمنية، تنازالت اتفاقيــة.. أية توقيع دونها من نســتطيع
الذاتي، الحكــم اتفــاق خارج القــدس إبقاء وقضيــة

هي)(٢٠). حيث المستوطنات على واإلبقاء
بميــزان يكــن الجهــل (لــم ســعيد: يقــول إدوارد
الفلســطينيين المفاوضيــن نواقــص القــوى من بيــن
إســرائيل احتالل بتفاصيــل الجهــل بــل أوســلو فــي
والقدس. والجوالن الغربية وغزة العســكري للضفة
هدف أن بوضــوح لرأوا التفاصيــل تلــك عرفوا ولــو
بإدامة الفلســطينيين قبول على كان الحصول أوســلو
الرســمي االتفاق وإدخالها إلى قلب األوضــاع تلــك
إن الفلسطينية، التحرير ومنظمة إســرائيل بين للسالم
القيادة يشير إلى أن أوسلو في نعرفه عما حصل ما كل
دولة على اعتقــدت أنها كانت ســتحصل الفلســطينية
للعكس يخططون -واقعــًا- اإلســرائيليون كان فيمــا

تمامًا)(٢١).
«وافــق المفاوضــون راينهــارت): (تانيــا وتقــول
نوفمبــر ١٨) القاهــرة أثنــاء مباحثــات الفلســطينيون
لقد بالكامل، اإلســرائيلية المقترحات على ١٩٩٣م)
من سلسلة طويلة بداية األول الكبير التنازل هذا ل شكَّ
باإلمالء، أثناءها إســرائيل تقــوم كانت المفاوضات،

بالصــراخ عرفــات ويقــوم
واالحتجاج ثم بالتوقيع.

قائــد التــي تجبــر إن اآلليــة
علــى وطنــي ر تحــرُّ حركــة
مع العدو متعــاون إلى التحول
قبيل ومعقــدة طويلــة آليــة في
اتفاقيات أوســلو؛ كانت توقيع
على قبضــة عرفات متمثلة بأن
وكذلك - المحتلــة األراضــي
الالجئيــن في علــى مخيمــات
فــي آخــذة  - واألردن لبنــان

فــي األراضــي الفلســطينية النــاس وكان التراخــي،
ويحتجون منتقدين فســاد يوميــًا يتذمــرون المحتلــة
للديمقراطية، المنافيــة وقواتــه تونس، في مســاعديه

الوفد كان المنظمــة. أمــوال على للســيطرة وانفــراده
يحظى الشافي عبد حيدر برئاســة المحلي التفاوضي
التي عرفات إدارة مما تحظى بــه بكثيــر أكبر باحتــرام
كفيًال الذي كان الوحيد األمر الزمن؛ أصبحت خارج
أوســلو بدت اتفاقيات وقد كبيــر، هو انتصار بإنقــاذه
الفلســطيني الوفد أصرَّ حين وفي انتصارًا. البداية في
اتفاق يقبل بأي لن أنه على إســرائيل مع في مباحثات
قطاع للمســتوطنات في الفوري التفكيك يتضمــن ال
وراء ظهر من االتفاق ذلك مثل عرفات ع وقَّ فقد غزة؛

الوفد»(٢٢).
إســرائيل كانت أوســلو المأســاوي اتفاق ظــل في
في وجاء المنــازل، وتدمير األراضي بمصــادرة تقوم
تقرير فلسطين في نشر الذي محيســن حمزة من مقال
في أوســلو اتفاق «منذ التوقيع على الحقائــق التاليــة:
١٩٩٨م وآذار ١٩٩٣م أيلول بيــن في الفترة ١٩٩٣م
للفلسطينيين منزًال ٦٢٩ اإلسرائيلية الجرافات هدمت
القدس. (٩٤) في و الضفة الغربيــة في منهــا (٥٣٥)
المدمــرة هدمــت (٦٢٩) الـــ المنــازل ضمــن ومــن
ُهدمت فيمــا (٢٦٨) منــزًال العمــل حــزب حكومــة
ظل الليكود، وفي ِقَبــل من المتبقية (٣٦١) المنــازل
١٩٩٧م وخــالل نتنياهو حكــم
حوالــي (٢٣٣) هــدم وحدهــا
مــن األول الربــع وفــي منــزًال،
ما مجموعه (٥٧) ١٩٩٨م هدم
وخــالل للفلســطينيين، منــزًال
حزيران) ٢١) من ابتداًء أســبوع
حاليًا وهناك (٣٠) منــزًال. هدم
لتدمير أكثر التنفيــذ تنتظر أوامر
األمــر منــزل،  (١٨٠٠) مــن
يهدد بتشريد (١٠٠٠٠٠) الذي

. آخرين»(٢٣) شخص
م تقدِّ لم إســرائيل أن أوســلو بعد واضحًا لقــد بات
بالموت القبول هو واحد: خيار ســوى للفلســطينيين
جهودها إســرائيل وركزت الدائم. والســجن البطيء

الفلسطينية) (القيادة حرصت
لإلسرائيليين تبرهن  أن على
مواقف استعدادها للتنازل عن
قضايا تجاه رئيسية فلسطينية
والقدس المستوطنات مثل
لإلسرائيليين البرهنة لمجرد

للمشاركة تحمسها على
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أيلول٢٠٠٠م فــي الفلســطينية المناطق تقســيم على
ومحاطة عــن بعضهــا معزولــة أربــع محميــات إلــى
والطــرق العســكرية والمراكــز  بالمســتوطنات

االلتفافية(٢٤).
قبل عامي بــن شــلومو اإلســرائيلي المؤرخ كتــب
إيهود حكومــة في بالعمل التحاقــه مــن وجيزة فتــرة
النظام قواعد علــى أوســلو تقوم «اتفاقات أن: بــاراك
على ُأسســت أنها هذا ويعني الجديــد، االســتعماري
على أحــد الفريقين باعتمــاد تتصف من الحيــاة نــوع

األبد»(٢٥). إلى اآلخر

ديفيد: كامب مفاوضات
الثانيــة تحوًال ديفيــد كامــب مفاوضــات لت شــكَّ
هذه ففي الفلسطينية، اإلسرائيلية العالقات جديدًا في
تصوير ٢٠٠٠م جرى عام تموز في التي عقدت القمة
وباراك اإلســرائيلي الجانــب بأن المفاوضــات هــذه
م وقدَّ تخيلها، الممكــن المحرمات تجــاوز جميع قد

سبقه. وزراء إسرائيلي رئيس يقم بها لم تنازالت
اإلعالم وســائل عبر جرى ترديد هذه األكذوبة وقد
حقيقة الرواية اإلسرائيلية حتى أصبحت كلها؛ الغربية
تظهر ولــم النــاس، من كثيــر أذهــان فــي موضوعيــة
روبرت حين ُنشــرت اعترافات عــام بعد إال الحقيقــة
اإلسرائيلية للشــؤون خاصًا مستشــارًا كان الذي مالي
إلــى ١٩٩٨م كلينتــون منــذ الرئيــس لــدى العربيــة
ديفيد، كامب المشاركين في مباحثات وأحد ٢٠٠١م
بنشــر وقام المالحظات، من العديــد مالي ن دوَّ وقــد
بعد تايمز؛ نيويورك صحيفة في المقاالت من سلســلة
الذي القمع إزاء الغربــي مراقبته للصمت من(٢٦) عــام

الفلسطينيين. على يقع
كامب ديفيد فــي الوضع راينهارت تانيــا وُتلخــص
اإلســرائيلية العروض أســطورة تتعــدى «ال بقولهــا:
الدعاية كرست خدعة كونها ديفيد؛ كامب في السخية
المفاوضــون ســاهم وقــد اســتمرارها، اإلســرائيلية
لعروض العيون بالنسبة الرماد في في ذر الفلسطينيون

في ما يبذلون إنهــم الدوام، على فعلــوا إســرائيل كما
تمكنوا ما قليل هو كم شعبهم عن يخفوا كي وســعهم

من التفاوض»(٢٧). سنوات عليه بعد الحصول من

اإلســرائيلية األطروحات أكذوبــة علــى وللتدليــل
قضية الرجــوع إلى يمكن ديفيــد؛ في كامب الســخية
بالضرورة من المعلوم بات الالجئيــن؛ فقد عودة حق
الفلسطينيين شــيئًا فيما يتعلق بعودة م يقدِّ لم باراك أن
باراك طلب وقد ١٩٤٨م، الفلســطينية األراضي إلــى
وأصرَّ وحدها، إســرائيل لتقدير النقطة هــذه ُتتــرك أن
بين اإلســرائيليين الصراع إنهاء إعالن يتعلق «أال على
إلــى الحقــوق إعــادة عمليــة نتيجــة والفلســطينيين
من أيــة مرحلة فــي توافق إســرائيل ولــم الالجئيــن.
الجئ آالف من عشرة على استقبال أكثر المفاوضات

فقط»(٢٨).

األمريكية: الطريق خريطة مشروع
فيها مــا على - خطــة خريطة الطريــق جــاءت لقد
والتفاهمات المشــاريع مــن سلســلة بعد ســوء - من
بالنص ورد مــا -حســب تهدف وهي الناجحة، غيــر
للصراع نهائية إلى تســوية ٢٠٠٢/٤/١١م- بتاريــخ
٢٠٠٥م عــام فلســطين في مــع المشــروع الصهيوني
بوش جورج األمريكي الرئيــس في خطاب كما جــاء
١٦ في للجنة الرباعية الوزاريــة ٢٠٠٢م ٢٤ حزيران
محل التفاوض التســوية هذه وأن أيلول، و١٧ تمــوز
فلســطينية، انبعاث دولة إلــى ســتؤدي األطراف بيــن

على تقوم أوسلو اتفاقات
االستعماري النظام قواعد
أنها ــذا ه ويعني الــجــديــد، 
الحياة من نوع على ُأسست
الفريقين احد باعتماد تتصف

األبد إلى على اآلخر
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الفلســطيني، وحددت اإلســرائيلي الصراع وســتنهي
مراحل: ٣ خالل من للتنفيذ زمنيًا جدوًال الخطة

من العنــف وقــف يطلــب المرحلــة األولــى: فــي
ُطلب الذي الفلســطيني الجانب وخصوصًا الطرفين،
ودمج وأمنــي، ومالــي سياســي القيــام بإصالح منــه
واعتقــال وتوقيف أجهــزة، ٣ فــي األجهــزة األمنيــة
اإلســرائيليين، ضد العنف تمــارس التي الجماعــات
اإلرهــاب ُيســّمى لمــا التحتيــة  البنــى وتفكيــك

الفلسطيني.

أيلول ٢٨ حدود إلى إسرائيل تنسحب المقابل وفي
االستيطاني، وتفكك البؤر النشــاط وتجمد ٢٠٠٠م،

٢٠٠١م. آذار منذ شهر التي أقيمت االستيطانية
كل طرف باعتــراف متبادلة ويتــم وإصدار بيانــات

بالعيش بسالم. اآلخر بأحقية
على الجهــود تركيز يجــب الثانية: المرحلــة وفــي
إســرائيل، مــع العربيــة والروابــط العالقــات إحيــاء
االعتقــال، مجــال واســتمرار التعــاون األمنــي فــي
المقابل وفي الســالح، وجمع المقاومة بنى وتفكيك
خالل من مؤقتــة؛ بحدود الفلســطينية إنشــاء الدولــة
مؤتمر وبرعاية إســرائيلية، فلســطينية تفاوض عمليــة
عملية النطالق تمهيدًا الرباعيــة؛ اللجنة تعقده دولــي
دخول األوسط، تشمل الشرق منطقة في سالم شاملة

االتفاق. بهذا ولبنان سوريا
األمنــي، التعــاون يســتمر الثالثــة: وفــي المرحلــة
المتحدة الواليات من المكونة الرباعية اللجنة وتعقد
واألمــم وروســيا األوروبــي واالتحــاد  األمريكيــة
في المبرم االتفاق المتحــددة مؤتمرًا دوليًا ثانيًا إلقرار

األول. المؤتمر
حل إلى تــؤدي تفاوضية عمليــة تبــدأ ذلــك وبعــد
والالجئين العودة والقدس دائم، يشمل ووضع نهائي
بين شاملة تسوية نحو التقدم ويدعم والمســتوطنات،
العربية بتطبيع الدول وتقبل وســوريا، ولبنان إسرائيل
دول لجميع باألمن وااللتــزام إســرائيل مع العالقات

شامل(٢٩). سالم عربي إسرائيلي في إطار المنطقة
التفصيل فــي مــن أن الخطة ُتســهب الرغــم علــى
مرارًا التأكيد حيث يجــري األمني، الشــق بخصوص
الفلســطينية؛ كي األمنيــة األجهــزة إعــادة بنــاء على
وتفكيك األســلحة جمع في بدورها من القيام تتمكن
والتوقيف االعتقال عملية في واإلسراع المقاومة، بنى
المقابل في فإنه المقاومــة؛ والجماعات لألشــخاص
حدود دولة ذات إلى الفلسطيني تقزيم المشروع نرى
خريطة فإن هنا وجودها بالتفاوض! ومن مرتبط مؤقتة
المربع إلى السلمية العملية تعيد أن من شــأنها الطريق

األول(٣٠).

االرتباط: فك خطة
لخطة الرافضين أشــد من شــارون أن المعلوم مــن
إال وقصور، مــا فيها من بــؤس على خريطــة الطريــق
أربعة عليها ووضع بالخطة، قبوله الظاهر في أعلن أنه
وأصدر احتوائها، على وعمل واعتراضًا، تحفظًا عشر
وقد لفــك االرتبــاط، خطة خاللها مــن م قــدَّ مبــادرة
ســيلجأ إنه وقال: الطريق، خريطة بخطة تنفيذها ربط
الفلســطينيون يف لم التنفيذ إذا حيز فــي وضعها إلى
يعــرف مــن وكل الطريــق، خريطــة فــي بالتزاماتهــم
عن الناس أبعد من اإلجرامي يعلم أنه بماضيه شارون

والقتل! بالمجازر حافلة فسيرته السالم،
فإنها االرتباط الشــارونية؛ فــك خطة بنــود أهم أما

في: المحاور، تتلخص من إلى جملة تستند
الموجودة المســتوطنات من غزة قطــاع إخالء -١
أن على القطاع خارج جديد من انتشــارها وإعادة فيه،

السالح. منزوعة كمنطقة القطاع على تحافظ

العروض أسطورة تتعدى ال
في ــة الــســخــيــة ــلــي ــي اإلســرائ
خدعة كونها ديفيد كامب
اإلسرائيلية الدعاية كرست

استمرارها
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الخارجيــة الحــدود علــى إســرائيل ٢- ستنتشــر
الجوي المجال على مقلق بشــكل وتســيطر للقطاع،

للقطاع.
في عسكرية بعمليات القيام إسرائيل ٣- ســتواصل

غزة. لقطاع المائي المجال
أجنبية قوات وجود منع على إســرائيل ٤- ستعمل

الضفة الغربية. غزة أو في قطاع غربية
وجــود علــى الحفــاظ إســرائيل ســتواصل -٥
بين الفاصل الحــدودي الخــط طــول على عســكري

ومصر. القطاع
الغربية، الضفة أربع مســتوطنات شــمال إخالء -٦

وسنور. حوفي، كريم، غنيم، وهي
القوة بحق اســتخدام لنفســها إســرائيل تحتفظ -٧

المنطقة. في تنشأ التي التهديدات ضد
عليها توافــق أجنبيــة لقــوات إســرائيل تســمح -٨
كي الفلســطينية األمن قوات لتدريــب وتنّســق معها؛

عليها. والقضاء الفلسطينية المقاومة بمحاربة تقوم
«جدار األمني الجدار بناء إســرائيل ســتواصل -٩

العنصري». الفصل
المتبعة باإلجراءات بالتعامــل االســتمرار يتم -١٠
ومصر وبين القطــاع بين الدولية علــى المعابــر اليوم

واألردن(١٣). الضفة
األمر على تكريس تعمل أنها هذه الخطة من يتضح
دون بالقرار والتفرد دولية. أطراف تدخل دون الواقع
الضفة الغربية، في وتكريس االســتيطان آخر، شريك
الخالص أجل من غزة قطاع إخالء المقابل يتــم وفي

لالحتالل! العالية والكلفة المقاومة من
مشاريع على القضاء من الخطة بهذه شــارون تمكن وقد
الوعود، كل من والتحلل الســابقة، وخطط السالم التســوية
بيــد الحكومات اإلســرائيلية، الحل خيوط جميــع ووضع
إســرائيل وإظهار الفلســطينية، الدولة حلــم على والقضــاء

بالسالم أمام المجتمع الدولي(٣٢). مبادرة كدولة

الشارونية االرتباط خطة فك بنود
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العنصري: الفصل جدار
الكيان بين الفاصل األمني الجدار فكرة جاءت لقد
شــارون؛ تبناها أرييل التي والضفة الغربية الصهيوني
توليه مدة التنفيــذ موضع وضعها كخطــة اســتراتيجية
أن جذور وال يخفى ٢٠٠١م، عام منذ الوزراء رئاســة
خاص بشــكل جابوتنســكي من مأخوذة الجدار هــذا
قد جابوتنسكي وكان عام، الصهيوني بشــكل والفكر
وجود يعني والــذي الحديدي» «الحائط فكــرة طرح
الذي الحائــط الحديــدي بــدور تقوم قــوة عســكرية
نقاء علــى ويحافــظ الديمغرافــي، االختــالط يمنــع
رمزي ُبعد الحائــط لمفهوم كان العبرية وقــد الدولــة
إلــى حائط تحول إال أنــه العســكرية، بالقــوة يتمثــل
الهجمات اإلســرائيلي بعد الفكر في وواقعي حقيقي
في األخضــر، فبدأ التفكير الخط داخل االستشــهادية

١٩٦٧م(٣٣). عام منذ بنائه
مراحل، أربع العنصري الجــدار بناء عملية تتضمن
من الحواجز والخنادق والقنوات من سلسلة ويتكون
أمتار، بارتفاع ثمانيــة اإلســمنتي والجــدار العميقــة،
مراقبة وأجهزة مكهربة على أســالك شــائكة ويحتوي
إضافة مترًا؛ ٦٠ منظومة متكاملة بعمق وهو إلكترونية،
كحواجز بمجملها تفصل للدوريات، ترابي طريق إلى
مســاحة وتلتهم الهدنة، خط وبين بينها عازلــة منطقة
مجمل من نســبته (٢٣٬٤%) مــا أي (١٢٢٨كــم٢)؛

وهي الغربيــة، الضفــة مســاحة
وغالف العازلة المنطقة تشمل
إلى مساحته تصل الذي القدس
عشــرات وتضم (١٧٠كــم٢)،
ُيضــاف إليه والبلدات. القــرى
منطقة يضــم شــرقي جدار آخر
مســاحة ل تشــكِّ التــي الغــور 
نســبته (١٢٣٧كــم٢)؛ أي مــا

تبلغ حيــث الغربية، الضفــة مســاحة مــن (%٢١٬٩)
حوالي لضمها التي تخطط إسرائيل النسب اإلجمالية

العربية(٣٤). األراضي مساحة من (%٤٥٬٣)

الجدار دعمت الواليات المتحدة مشــروعات وقد
الفيتو النقــض حق اســتخدمت فقد مختلفــة، بطــرق
الجدار بناء يدين األمن في مجلس قرار مشــروع ضد
جدعون اإلســرائيلي الكاتب لخص وقد العنصــري،
بقوله: الفلســطيني على الشــعب الجدار ليفي أضرار
سيدفعه الذي للثمن تصورًا يملكون ال «اإلسرائيليون
المســتوطنات فبعد الجدار، هذا جراء الفلســطينيون
والمصادرات االلتفافية والطرق االستيطانية والمواقع
تســقط وحظر التجول؛ واإلغــالق والبطالة والطوق
تطال آالف الســكان التي المصيبــة هذه رأســها على
أصبحوا والذيــن الجدار، منطقــة في يقطنــون الذين
الفالحــون الذيــن اقترفــوه؛ ذنــب دون مــن ضحايــا
الذين فقدوا وكرومهم، والرعــاة حقوقهــم ُصودرت
وخســروا عن العمل عاطلين اآلن مراعيهم؛ أصبحوا
التي أخرى. والقرى مرة منه رزق يقتاتون مصدر آخر
يجدون َمْن ال هــؤالء كل عيشــها، مصادر عن ُعزلت
مع سيحدث ومما ينتظرهم مما التحقق يكّلف نفســه
باجتياح الجرافــات مــن جيش قام أن بعــد حياتهــم؛

. أراضيهم»(٣٥)
إلى الحيلولة تهــدف شــارون خطة أن الواضح من
والتطور، والنمو للحياة قابل فلسطيني كيان نشوء دون
في الفلســطينية الدولة في الفلســطيني الحلم وتقصر
إلى سجن كبير غزة وتحول وأخيرًا، أوًال غزة مشروع
مما خانقة؛ اقتصادية وبظــروف
في الفلســطيني يدفــع الشــعب

الطوعية(٣٦). الهجرة إلى غزة
قضائية فتــوى صــدرت وقد
الدوليــة العــدل عــن محكمــة
/٧/٩ ٢٠٠٤ بتاريخ /٢ رقــم
فــي أهميتهــا تتركــز ٢٠٠٤م، 
في الفلســطيني الحــق تكريس
اإللزام تحمل قوة أنهــا ال ومع مفصلة، قضائية فتــوى
فلســطين على اإلســرائيلي العدوان حجم بيَّنت فإنها
المتتاليــة الخروقــات وكشــفت ١٩٤٧م، منــذ عــام

ـــدار ـــج ال ـــرة ـــك ف جــــــاءت
الكيان بين الفاصل األمني
الغربية والضفة  الصهيوني 
ــارون ش اريــيــل تبناها الــتــي

استراتيجية كخطة
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األرض في الفلســطينيين ضد ترتكبها إســرائيل التــي
محكمة مــن الفتــوى الصادرة إال أن هــذه المحتلــة.
في بناء االستمرار إســرائيل عن تثن لم الدولية العدل

. أمريكية(٣٧) بمباركة العازل الجدار

٢٠٠١/٩/١١م: بعد اإلسرائيلية االستراتيجية
أيلــول تحوًال من الحادي عشــر أحــداث لت شــكَّ
لفرض سانحة وفرصة اإلســرائيلية، للسياســة دراميًا
خاص بشكل األوسط الشرق حول وتصورها رؤيتها
إســرائيل كانت عدة بشــكل عام، فلســنوات والعالم
الخطر ل يشــكِّ األصولي» جعل «اإلرهاب على تعمل
أعطت وقد الســوفييتي، االتحاد الرئيــس عقب انهيار
لتغيير كافيًا إضافيــًا ٢٠٠١/٩/١١م زخمًا أحــداث
هو اإلرهاب أصبــح الدوليــة؛ بحيث بنية العالقــات
المجتمع وأصبحت مهمة الدوليــة، العالقات محور
من تمكنت إســرائيل وقد اإلرهاب، محاربة الدولــي
َص َلخَّ حيث المتحــدة؛ الواليات على رؤيتها فــرض
المتحدة على الواليات ينبغي الذي بنيامين نتنياهو: ما
في العالمي؛ والســلم األمن على للحفاظ تســلكه أن
أحداث قبل ألفــه الذي اإلرهــاب) كتابه (اســتئصال
حســمت فيما العشــر التي وصايــاه ووضــع ،٩/١١
تجاه اإلرهاب، المتحدة الواليات سياســة محور بعد

هي: النقاط وهذه
المصــدرة الــدول علــى عقوبــات فــرض -١

اإلرهابية. للدول النووية للتكنولوجيا
وعسكرية واقتصادية دبلوماسية عقوبات فرض -٢

نفسها. اإلرهابية الدول على
اإلرهابية. البؤر إبادة -٣

والمنظمات بالدول الخاصة الممتلكات تجميد -٤
اإلرهابية.

االستخبارات. مجال في التعاون -٥
ــب لتعقُّ التشــريعات فــي تغييــرات إحــداث -٦
تنفيذ من ن والتمكُّ العنف، على المنظمات المحرضة

ضدها. تأثيرًا أكثر عمليات

لإلرهابيين. الة مالحقة فعَّ -٧
السجناء. اإلرهابيين سراح عدم إطالق -٨

اإلرهاب. لمكافحة خاصة قوات تدريب -٩
الجمهور(٣٨). تثقيف -١٠

األمريكيــة اإلســرائيلية العالقــة تجــاوزت لقــد
التحالف مفهوم إلى يستند مصلحي كمعطى السياسة
أصبحت أيلــول؛ بحيث أحداث عقب االســتراتيجي
يمكن تسميته ما إلى وتستند السياسة، العالقة تتجاوز

السياسة»(٣٩). «تيبولوجيا
الواليات «تشهد بقوله: العالقة سعيد إدوارد يلخص
وبال والشــمولية الدقة مذهلة إعالمية حملة المتحدة
للعالم اإلســرائيلي المنظور لفــرض ُتْذَكر؛ معارضــة
الرئيســية والمقوالت األمريكــي. العــام الرأي علــى
هو لإلرهاب الحقيقــي الســبب أن الحملــة هذه فــي
واجهت إسرائيل وأن أنفسهم، والعرب نفسه اإلسالم
عرفات بيــن فرق ال وأن قيامهــا، منذ اإلرهــاب هــذا
ترعى العرب حلفــاء أمريــكا غالبيــة وأن الدن، وبــن
كل ذلك اإلرهــاب، ألمريكا وتســاند شــعور العــداء
وتدعو والتســلط.. الفســاد ينخرهــا مجتمعــات في
مقاومة مظاهــر مــن مظهــر أي تدميــر إلــى بالنتيجــة

الفلسطينيين»(٤٠).
ر وُتَذكِّ إال مناســبة تــدع ال إســرائيل فإن هنــا ومــن
به هو تقــوم ما كل وأن من إرهــاب، تتعرض لــه بمــا
هاآرتس صحيفة مع شــارون مع مقابلة ففي محاربته،
الفلسطينية السلطة ٢٠٠٢م اتهم آذار من الخامس في
عرفات وراء إرهاب، كلهــا إنها اإلرهاب: وراء بأنهــا
ال اإلرهاب إنهــاء تهــدف إلى وضغوطنا اإلرهــاب،
أن علينا اإلرهاب. ضــد التحرك من عرفات تتوقعــوا
سبيل للمكاسب ال أن ليعرفوا كبيرة خســائر بهم نوقع

اإلرهاب»(٤١). طريق عن السياسية
اإلرهاب اســتئصال بذريعة إســرائيل أخــذت لقــد
لممارســة المتحدة الواليــات مــن األخضر الضــوء
كما الفلســطيني، للشــعب والتدمير عمليــات القتــل
تم تنفيذ حيــث جنين والدهيشــة؛ مخيمي في حــدث



ســيارات وُمنعت متعمــد، وتخريــب قتــل عمليــات
والكهرباء، المــاء وُقطع العون، تقديم من اإلســعاف
وأخــذ الســجالت الكمبيوتــر، أجهــزة تدميــر وتــم
المركزي المكتــب وأجهــزة تشــغيل الكمبيوتر مــن
والصحــة والماليــة التعليــم ووزارات لإلحصــاء
والمكتبات؛ المكاتــب وتخريب الثقافيــة، والمراكــز
قبل ما إلــى الفلســطينية الحيــاة إلعــادة محاولة فــي
ما واصفًا كابليــوك آمنــون كتــب الحديــث! العصــر
إنه الرعب الوصف، يفوق «المشهد في جنين: حدث
أو كليًا مدمرة منازل بعد اإلعصار، ما متجســدًا، منظر
الكهربائية واألسالك والحديد اإلسمنت بقايا جزئيًا،

الصواريخ أو الدبابــات ســحقتها ســيارات مختلطة؛
وتغطي بربريًا. بعدًا الرهيب المشهد هذا على ليضفي
البنى من شيء يبق لم النتنة، الجثث دائمًا اإلنقاذ فرق

التحتية»(٤٢).
بــه تقــوم الــذي المنظــم االســتراتيجي العمــل إن
الواليات من وبدعم كامل القتل والتدمير من إسرائيل
من جنود االحتياط اإلسرائيليين مئات حمل المتحدة؛
المحتلة، األراضي في العســكرية الخدمة رفض على
والنشــطاء الصحافيين مــن بأكملــه طيــف وواصــل
هاس أميرة ضمنهــم ومن والكتــاب، واألكاديمييــن
وآيــالن بابى، غروســمان وديفيــد ليفــي، وجدعــون
بثبــات الهجــوم افنيــري واوري دابينوفيتــش ودانــي

الشــعب ضد شــارون لحملة علــى العبث اإلجرامي
الفلسطيني(٤٣).

أحداث عقب الفلســطيني الوضع تلخيص ويمكن
تــام لالحتالل العســكري بتجاهــل ٢٠٠١/٩/١١م
ياســر لســلطة أمريكية رســمية وإدانــة اإلســرائيلي،
وتأكيــد لإلرهــاب، راعيــة أنهــا بدعــوى عرفــات
العنف، ضحية إســرائيل بأن شــارون دعــوى حكومة
اليــوم والنتيجــة المعتــدون. هــم الفلســطينيين وأن
لســيطرة تخضع غيتو ٢٢٠ فــي الفلســطينيين حبــس
إف أباتشــي وطائرات مروحيات تقوم فيما الجيــش،
الناس بحصد ميركافــا ودبابات أمريكيــة الصنــع ١٦
رحمــة بــال الزيتــون وحقــول والبســاتين والمنــازل
إلى باإلضافة وأصيبت المــدارس والجامعات يوميًا،
مئات وُقتل تام، بشلل المدنية المتاجر والمؤسســات
بجروح، اآلالف عشــرات وأصيب األبرياء، المدنيين
الفلســطينيين، القادة ضد عمليات االغتيال وتتواصل

.%٦٠ من أكثر والفقر البطالة معدل ويبلغ

عرفات: بعد اإلسرائيلية االستراتيجية
عرفات في ياســر الفلســطيني الزعيــم بعد رحيــل
من فإنه عنهــا؛ النقــاب ُيكشــف لم غامضــة ظــروف
على تعتمد إسرائيل التي تستمر سياسات أن المرجح
«اإلرهابية» التهديــدات مــن كيانها حمايــة القــوة في
ضمان ستعمل على إســرائيل فإن َثمَّ ومن المحتملة،
ضغط المنطقــة، وممارســة فــي العســكري تفوقهــا
بخطــة للقبــول القيــادات الفلســطينية علــى مســتمر
وإيجاد واحــد)، االرتباط مــن جانب شــارون (فــك
من إســرائيل أمن على تحقيق تعمــل فلســطينية قيادة
األساسية مهامها تكون شكلية، فلســطينية دولة خالل
واعتقال باإلرهاب، يســمى التحتية لما البنى تفكيــك

وجمع السالح. اإلرهابيين ومالحقة
فإن انتقال الســلطة متوقعــًا؛ كان ما خــالف وعلى
حــدوث منازعات، ودون تــم بسالســة عرفات بعــد
اللجنة قيــادة عباس» «محمود مــازن أبو تســلم حيث

المنظم االستراتيجي العمل إّن
القتل من إسرائيل  به تقوم  الذي
من كــامــل ــم ــدع والــتــدمــيــر وب
مئات حمل المتحدة الواليات
اإلسرائيليين االحتياط جنود من
العسكرية في الخدمة على رفض

المحتلة األراضي
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الوطنــي المجلــس رئيــس تعييــن  وتــم التنفيذيــة، 
لمدة للرئيس خلفــًا فتوح روحي الحالي الفلســطيني
رئاســية، ومن انتخابات تجــرى بعدهــا يومًا، ســتين
رئيس قريع وأحمد القيادة (أبو مازن هذه أن الواضــح
كانت دائمًا كما مستمرة حولهم) وَمْن الوزراء الحالي
على يخفى وال األمريكية، اإلسرائيلية لتلبية المطالب
مهيأة تمامًا للقفز واإلقليمية الدولية الظروف أن أحــد
باإلمكان يكن لم العراقيل من جملة على كبيرة خطوة
رغم التنازالت على عرفات؛ ياسر في وجود تخطيها
الطرفين، بين المبرمة السالم اتفاقيات عبر قدمها التي
تســتند في إســرائيل كانــت أن المعلــوم مــن أنــه إال
على الفلســطينية والســلطة مع الفلســطينيين تعاملها
الواقع األمــر سياســة فرض على الخصــوص؛ وجــه
هي والالحقة؛ الســابقة الســلطة قيادة بأن علمنــا وإذا
السياســية؛ فــإن النتيجة الواقعية مدرســة أنصــار من
كبير اإلسرائيلي، وقدر ب التصلُّ من مزيد هي الحتمية

التنازل الفلسطيني. من
قبل مــن محــدود غير دعــم وســط يتــم ذلــك كل
غيــر عربــي وعجــز المتحــدة إلســرائيل الواليــات
عن تبحث الــدوام علــى كانــت فإســرائيل مســبوق؛
دون شــروط الدخول يقبل المفاوضــات شــريك في
نقطة تعدُّ التــي «أوســلو» في ما حدث وهذا مســبقة،
قواعد أبســط إلى تفتقــر مفاوضات نحــو االنطــالق
القوى موازيــن اختــالل هائل فــي ظــل فــي العدالــة
إلى تســتند االســتراتيجية كانت إســرائيل؛ لمصلحة
وتفوقها الضعف العربي والفلسطيني عوامل استثمار
الضغط تمــارس كانت فقــد واإلعالمي؛ العســكري
اإلسرائيلية الفلســطيني للقبول بالشروط الطرف على
انتهت مــا فــإذا «خطوة خطــوة»، تنفــذ التــي كانــت
لتقول العالم علــى تخرج كانت (إســرائيل) ووقعــت
الســالم، فــإذا ما في بالتزاماتها ال تفــي الســلطة بــأن
وهكذا ديفيد» «كامب انتقلت إلى «أوسلو» من انتهت
إلى والرجوع التفــاوض يصبح حيث نهاية ال إلى مــا
تســّخر وكانت ذاته بحد مطلبــًا المفاوضــات طاولــة

اإلســرائيلي الطرف إلظهار الجبــارة اإلعالمية اآللــة
الفلسطيني صورة بينما فيه؛ وراغب للســالم كمحب
المتعطش المتوحش اإلرهابي صورة وتساوي تكافئ

والدماء! للقتل
في ترسيخ أيلول من عشر الحادي استغلت أحداث
الطرف أمــام المجال أفســح مــا وهو الصــورة، هــذه
مع الســابقة االتفاقات كل من للتخلص اإلســرائيلي
ورغم وضعفهــا هزالتهــا رغــم الفلســطينية الســلطة
تســتند إلى ثابتة للكيان الصهيوني وجود اســتراتيجية
ادعاء إســرائيل الرغم من توراتيــة، فعلى أيديولوجيا
األيديولوجية تميل التأثيرات فإن ديمقراطية دولة بأنها
فقد في السياســة اإلسرائيلية؛ نفوذًا أكثر تكون أن إلى
لدى العظمى أهميته يهودية كدولة إسرائيل لمبدأ كان
ترسخ الدولة وقد نشوء منذ اإلســرائيليين السياسيين
الثمانينيات أوائل ففــي الوســائل بمختلف المبدأ هذا
أقر المبدأ؛ تعارض هذا اليهود أقلية من بــرزت عندما
دستوريًا، قانونًا ساحقة بأغلبية ١٩٨٥م عام الكنيست
الكنيست كل حزب انتخابات في يمنع عن المشاركة
يقترح أو اليهوديــة»، «الدولة برنامجه مبــدأ يعــارض

الديمقراطية(٤٤). بالوسائل تغييره
كبرى إسرائيلية تطورت اســتراتيجية ذلك فقد ومع
األيديولوجيا دعامــة األولــى: دعامتيــن إلــى تســتند
االســتراتيجية االعتبارات دعامة والثانيــة: اليهوديــة.
التي المبــادئ شــحاك إســرائيل العســكرية ويصــف
يقول: حيث دقيقــًا وصفًا االســتراتيجية هــذه تحكم
ســقط (منذ الرئيســة قط إســرائيل مهمــة تتغيــر «لــم
أهميتهــا علــى باقيــة وهــي الســوفييتي)، االتحــاد
وســط فــي إســرائيل الجغرافــي فموقــع الحاســمة.
إسرائيل َقَدر العربي المسلم؛ يجعل األوســط الشرق
البلدان كامل في لالســتقرار الحارس الوفي تكون أن
القائمة األنظمــة حماية هو دورهــا إن بها. المحيطــة
وعرقلة وقفها أو لمنــع عمليات التحــول الراديكاليــة
ستمنع ولهذه الغاية األصولية؛ الدينية اتساع الحماسة
التي إسرائيل حدود ما وراء تغييرات حصول إسرائيل
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بأنها إحساسها حد وإلى تطاق، تغييرات ال ســتعتبرها
أجل من العســكرية قوتها كل اســتخدام على مجبــرة

اجتثاثها»(٤٥). أو منعها
بالتعامل سواء ُتطبق التي هي االســتراتيجية هذه إن
واقعًا نــراه ما أو العربي وهو الفلســطيني الطرف مــع
استبعاد على دومًا تعمل الفلسطينية فالسلطة ملموسًا
دون للحيلولة وقمعها وتهميشها اإلسالمية األطراف

المستقبل. في وطني بدور القيام
في أولوياتها مسألة األمن إسرائيل تضع فإن هنا من
وموشي فيشر هورودو دراسة لدان ففي االستراتيجية،
ثالث الباحثان ــن واألمن؛ بيَّ الديمقراطية عن ليســاك

اســتراتيجية، ضعف نقــاط
األمن عقيدة على يستعصي

وهي: لها، عالج أو مخرج إيجاد اإلسرائيلية
الديموغرافية. القوى عالقات في التوازن عدم -١
العمــق لغيــاب نتيجــة  آمنــة غيــر حــدود -٢

االستراتيجي.
تخصيص ينطوي علــى مســتديم عنيــف ٣- نــزاع

القومي(٤٦). األمن لمستلزمات مالية مرتفعة مصادر
بناء على األمر استقر فقد النقاط هذه على وللتغلب
في الوعي استقر أن بعد وفك االرتباط العازل الجدار
فلسطيني شريك وجود اإلسرائيلي عدم االستراتيجي
التي المهينــة التنــازالت من الرغــم للتفــاوض علــى
وحتى أوسلو اتفاقيات الفلسطينية منذ السلطة قدمتها
الحل فك االرتباط خطة وتعدُّ الطريق، بخريطة قبولها
المدير ألفير ذلك جوزيف َبيََّن كما إلســرائيل األمثل
في - االســتراتيجية للدراســات يافي الســابق لمركز
١٩٩٤م عام دراســة له صدرت في - تل أبيب جامعة
التصــورات والحــدود: (المســتوطنات بعنــوان:

الدائــم)، للحــل االســتراتيجية
المتطلبــات ــص لخَّ حيــث 
بالحدود عليــه يتعلق متفاوض اتفاق في اإلســرائيلية
الدائــم بقوله: «إلســرائيل والوضــع والمســتوطنات
القطاعات جميع وفي غزة، قطاع في حيوية متطلبــات
الديموغرافيا، الميــاه، األمــن، ذلك في بما الرئيســية

االقتصاد. التراث،

هلا خمرج إجياد يصعب نقاط
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ضرورة ال عــبء إلســرائيل بالنســبة غزة قطــاع إن
جزيرة شــبه تجريد يتضمن مع مصر الــذي فالســالم
اإلســرائيلية يضمــن المصلحة الســالح؛ مــن ســيناء
القطــاع، وباســتثناء هــذا فــي األمنيــة االســتراتيجية
اإلرهــاب فــإن االســتخبارية؛ المعلومــات جمــع
انتشــار خالل أفضل من نحــو على محاربتــه يمكــن
حماية دون عبء مــن القطاع؛ قوات الجيش خــارج
عددهم البالــغ وهؤالء المســتوطنون المســتوطنات
عددهــم اآلن نحــو فقــط (يبلــغ شــخص نحــو٤٠٠
ديموغرافيــة حرجــة» «كتلــة لون  يشــكِّ ال (٨٠٠٠
بينما تحتل لجهة حســابات االنســحاب نوع أي مــن
ال غزة قطاع كما أن القطاع ثلث أراضي مســتوطناتهم
تاريخية رئيســية دينية يهودية أماكــن أية على يشــتمل
الحقيقة وفي حيوية، إسرائيلية مياه مصادر أية على أو
بالتنازل عن سّلم قد عمومًا اإلســرائيلي الجمهور فإن
جانبي على الساسة ومعظم غزة للفلســطينيين، قطاع
أو سياسي غزة نواة لكيان السياسي يرون في المتراس

المستقبل»(٤٧). في اتفاق أي في فلسطينية لدولة

الفلسطينية: البدائل
المجال َتْملــُؤ التــي كل االحباطــات مــن بالرغــم
واقتصادي عســكري ظل تفوق في واإلقليمي الدولي
ِقَبل من ودعم كامــل وبمســاندة إســرائيلي وإعالمي
إبقاء علــى جاهدة تعمــل الواليــات المتحــدة التــي
العسكري الدعم عن طريق الهيمنة اإلسرائيلية إقليميًا
ال الفلســطينية البدائل فإن واإلعالمي؛ واالقتصــادي
تمكنت بفاعلية؛ إذا على العمــل وقادرة ممكنة تــزال
البقاء مــن نها ُتمكِّ الشــروط مــن جملــة تحقيــق مــن

وإقليميًا. دوليًا المتاح واستغالل
الفلســطيني الشــعب يقوم به أن يجب ما ولعل أول
تستند والمقاومة للصمود اســتراتيجية شــاملة بناء هو
إسرائيل حقيقة وإظهار الفلسطينية، القضية عدالة إلى
اإلرهاب أصناف أبشــع تمارس محتلة دولة بوصفها
الفقر معــدالت أعلى يعاني أعزل، شــبه شــعب على

الجاد العمل طريق عن ويتم ذلك العالم. في والبطالة
تخلف قيادة بديلة حقيقية وطنية قيادة الصالــح بإيجاد
الفلســطيني، الحق في فرطــت التي الســلطة الحاليــة
مدى على منهجيــًا وإفســاده إضعافه علــى وعملــت
حتى المهينة الســالم اتفاقيات دخولهــا منذ ســنوات

اليوم.
أمرًا يعدُّ الفلســطينية للســلطة بديلة قيادة وجود إن
الرئيس ياسر رحيل بعد مضى وقت كل من ملحًا أكثر
وسعيها السلطة قيادة تمسك من الرغم وعلى عرفات
الشــخصية الحفاظ على مكاســبها أجل من الحثيــث
في الفلســطيني مع مصلحة الشــعب ال تتماهى التــي
بدون ثمن؛ الحلول اإلسرائيلية خلف سراب ركضها
قيادة لتشــكيل اســُتغلت ما إذا ســانحة الفرصــة فــإن
الموجودة والتيــارات الفصائل تضــم موحدة وطنيــة
الشــعب مصلحة أعينها نصب وتضــع الســاحة، على
تمكين وتعمل علــى األول، المقــام فــي الفلســطيني
والمقاومة، وذلك من الصمــود الفلســطيني الشــعب
وبنــاء المعيشــية، الظــروف تحســين علــى بالعمــل

والتطور. البقاء على قادرة مدني مجتمع مؤسسات
يعدُّ الحالية الســلطة الفلسطينية بذهاب المطالبة إن

وال الضرورة، حد يصل وطنيًا مطلبًا بل أمرًا مشــروعًا
أن تحولت إلى بعد مع وجودهــا قدمًا المضي يمكــن
اللجنة أن من المرجــح أجهزة االحتــالل. لكن أحــد
الواليات المتحدة، واالتحاد مــن: (المكونة الرباعية
بقوة ســتعمل وروســيا) المتحدة، واألمم األوروبي،
الدعم المالي خالل من الحالية بقاء السلطة دعم على
اإلبقاء ســبيل فــي ضغوطهــا وتمــارس والسياســي،
قيــادات تتمكن من عن والبحث الواقــع، علــى األمر
الرباعية اللجنة األمور، وسوف تعمل بزمام اإلمســاك
يعمل على تشــكيل كل جهد وإســرائيل على تقويض

بديلة. وطنية قيادة
السياســي بتوجهها الســلطة بقــاء حالة فــي ولكــن
العمل العمــل على صيانــة هنا مــن بد الحالــي؛ فــال
حالة إلى االنزالق من الفلسطيني السياســي والمدني
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المختلفة، والعمل األطــراف بين والصــراع التصادم
مســائل على الوصــول إلى اتفاقيات فلســطينية علــى

مع االحتالل. والهدنة االنتفاضة، كعسكرة متعددة؛
كال الطرفين  قدرة تثبت السابقة الفلسطينية والخبرة
وفصائل التفاوضــي، السياســي البرنامج (أصحــاب
اتفاقيات وحلول إلى الوصول على الكفاح المسلح)
المزالق من كثيرًا الفلســطيني الشارع تُجنِّب وســطى
الهدنة ذلك ومثال أمامه، الكيان حكومــة تضعها التي
السلطة والتزمت بها مع والجهاد التي وّقعتها حماس
شــارون اغتياالت ســوى ُتنهها ولــم الحركتيــن، كال
اإلســالمي السياســي الفقه فإن وبال شــك وجرائمه.
مع اإلســالمية للتعامل للحركات عامل المرونة ر يوفِّ
والمصالح والموازنة المفاسد تقدير من باب المرحلة
الفلسطيني الشارع الضرورات وهموم ومراعاة بينها،

لديه. التحمل وإمكانيات وقضاياه
المدني المجتمع أهمية تأكيد يأتي الســياق في هذا
المطلوبة، بمهامــه ودفعــه للقيــام وتطويــره وتنميتــه
فالمجتمع الخطورة، من كبيرة درجة على مهام وهــي
عــن ــر والوعــاء الــذي يعبِّ اإلطــار ل يشــكِّ المدنــي
هــذا كان وكلمــا والمجتمــع الفلســطيني، الشــعب
الشعب خدمة في ســاهم ومؤسسيًا متطورًا المجتمع
اإلعــالم والثقافة الباب هذا في والمجتمــع. ويدخل
والرســالة لفئــات المجتمع وأفراده، العام والتوجيــه
والتي والخارجيــة، الداخليــة الفلســطينية اإلعالميــة
إنه إذ ومعادلته؛ الصراع موازانات في الكبير لهــا األثر
ليس الكيــان الصهيوني مع الصراع أن مــن المعروف
صراع هو بــل فحســب؛ عســكريًا أو سياســيًا صراعًا

ومدني. وحضاري ثقافي
إّن إذ االجتماعــي؛ الجانــب إلــى يقودنا ســبق مــا
عند تقــف يجــب أال أولويــات الشــعب الفلســطيني
توضــع بــد أن ال السياســي؛ وإنمــا العمــل حــدود
المختلفــة الجوانــب لجميــع شــاملة اســتراتيجية
تأهيــل إعــادة مشــروع مقدمتهــا وفــي األخــرى،
َثمَّ ومــن الدراســات، وبنــاء المجتمــع الفلســطيني،

علــى تأخــذ التــي واألهليــة المشــاريع االجتماعيــة
في ويبدو الصهيونيــة. االســتراتيجية عاتقها مواجهة
«عمــالء االحتالل»، مســألة االهتمامات هذه مقدمة
من الفلســطيني الشــعب لنضال كثيرًا أســاءت والتي
في االحتالل لجيش الفرصــة توفير إلى وأدت جهــة،
ورموزها واالنتفاضة المقاومــة من قيادات التخلــص
المطلوبة ْحَمــة اللُّ ببنــاء واالهتمام أخــرى، جهة مــن
بين والفكرية السياســية الخالفات تأثير والتي تتجاوز
بد وال األهلي». «السلم وحالة المجتمع في الفصائل
في التكافلية االجتماعيــة الثقافة مفهومات تأكيــد من
يقوم اجتماعي ميثاق وتبّني المشــترك، العدو مواجهة
االجتماعية، والوحــدة اإلنســان حقوق احترام علــى
والتخوين الداخلي كل مفهومات االحتراب ويرفض
الدائم اإلسرائيلي العمل ظل في السالح»؛ و"فوضى

المختلفة. ومؤسساتها السلطة إضعاف على
السياســية المعادلــة بــأن القــول ينبغــي أخيــرًا:
ليس الكيــان الصهيوني، لمصلحة تميل والعســكرية
االســتئصالية االســتراتيجية إلــى بــل هذا وحســب؛
التهجير؛ العــازل ومشــروع الجــدار يجســدها التــي
اإلحبــاط واليأس وبث الكامــل التضييق خــالل مــن
الحصار فــي واالســتمرار الفلســطيني، الشــعب في
والمجــال المدنــي المجتمــع مؤسســات وإضعــاف
إلى الشعب دفع إلى وصوًال الفلســطيني؛ االقتصادي
ســد اآلفاق خالل من القســرية أو االختيارية الهجرة
المرحلة القادمة في الســير فإن لذلك أمامه؛ المختلفة
الصراع، فــي الطويل» َفــس «النَّ يتطلــب اســتراتيجية
ثقافيًا وسياسيًا الجهاد المختلفة أدوات والموازنة بين
وذاك هذا قبل ولكن واجتماعيًا، واقتصاديًا وعسكريًا
الحالي للواقــع االســتراتيجية» ضرورة بنــاء «الرؤية
الدليل هي الرؤية فهذه المطلوبة، المواجهة ولشروط

الحقيقية. الطريق خريطة هي بل والمرشد،
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اهلوامش:
منري األستاذ كتابات يف الطرح هلذا نموذجًا مثاليًا انظر (١)

شفيق.
صربي الرجوع إىل جريس يمكن من التفاصيل ملزيد (٢)
مركز  - الفلسطينية التحرير منظمة الصهيونية، تاريخ 

بريوت. األبحاث -
التحرير منظمة الــكــربى، ــيــل إرسائ رزوق، أسعد  *

١٩٦٨م. بريوت، - األبحاث الفلسطينية، مركز
النصوص الصهيونية الفكرة ــرون، وآخ صايغ أنيس *
مركز األبحاث- الفلسطينية، التحرير األساسية، منظمة

بريوت، ١٩٧٠م.
عامل الصهيونية، األيديولوجية املسريي، الوهاب عبد  *

١٩٨٢م. الكويت، املعرفة-
العميل التطبيق  االستيطان عرفة،  أبــو الرمحن عبد  *

١٩٨٦م. - ط٢ عامن، اجلليل للصهيونية، دار
عفيفي، نارص ترمجة احلديدي، احلائط شليم، آيف انظر (٣)
ص٢٠ د.ت، ط١،  القاهرة، اليوسف، روز  مؤسسة

.٢١ -
.٢٦ - ٢٥ املصدر السابق، ص (٤)

التفاصيل من ملزيد ،٣١- ص٣٠  السابق، املصدر (٥)
احلائط كتاب: يراجع احلديدي احلائط حول اسرتاتيجية

شليم. آليف احلديدي
اجليش يف اإللزامية للخدمة إرسائيل يف اليهود (٦) خيضع
اخلدمة من ويؤّجل عرشة،  الثامنة سن يف اإلرسائييل

اليهودية. الدينية باملدارس يلتحق من بعض
العسيل، بسام ترمجة املباغتة،  حرب مربغلن، ألربت   (٧)
١٩٨٢م، ــات ــدراس ــل ل العربية املــؤســســة  ـــريوت ب

.٢٥٥ ص
بحث العربية قضايا االسرتاتيجية بعض زكي، صالح (٨)
العريب الوطن دار بريوت، العريب، االنتصار إمكانية يف

.١١٢ ١٩٨٣م، ص
اإلرسائيلية العربية احلرب د.ك.باليت اجلنرال  انظر: (٩)
العربية املؤسسة  بريوت، كيايل، طالل ترمجة الرابعة،

.٩ ص ١٩٧٥م، والنرش للدراسات
ترمجة هارت، ليدل عند العسكري الفكر بوتر بريان (١٠)
والنرش للدراسات العربية املؤسسة بريوت، سمري كرم،

.٩ ص ١٩٧٥م،
الثامن الفصل العسكرية املؤسسة دياب، زهري (١١) حممد
الدراسات مؤسسة العام إرسائيل دليل كتاب من

.٣٠٢ ص ١٩٩٦م، بريوت الفلسطينية
العسكرية العقيدة  إرسائيل وآخــرون، أغا حسني (١٢)
للدراسات العربية املؤسسة بريوت، التسلح، وشؤون

.١١ ص والنرش١٩٨٢م،

العالقة شوفاين، إلياس د. انظر: التفصيل من ملزيد (١٣)
املتحدة والواليات الصهيوين الكيان واملركز الثكنة بني
سارة وفايز ١٩٩٢م. احلصاد دمشق ط١ األمريكية، دار
مركز املستقبل  - الواقع - اخللفية اإلرسائييل: اجليش
سلسلة االسرتاتيجية، والبحوث للدراسات اإلمارات

ط١- ١٩٩٩م. ٢٨ العدد دراسات اسرتاتيجية
أمريكا.. وإرسائيل.. العرب سالمة غسان انظر: (١٤)
/١٧٢ العدد ١ السنة العريب  املستقبل واملفاوضات

ص٥. ١٩٩٣م،
األوسط الرشق التسوية يف أباه، ولد عبد اهللا السيد (١٥)
-١٧ السنة - العريب املستقبل العريب، ومستقبل النظام

.٣٦ ١٩٩٥م، ص العدد ١٩٥/
أغا، جعفر وحسني  اخلالدي  مسامح أمحد انظر: (١٦)
دراســات التفاويض، ــأزق وامل للحل العاميل املفهوم 

١٩٩٣م. شتاء - العدد ١٣ - فلسطينية
أرحيا - غزة اتفاقية وآخــرون مليل او عيل انظر: (١٧)
الفكر منتدى عمل، ورشة املحتملة االقتصادية االبعاد

عامن، ١٩٩٤م. العريب
بعدها، هناية عملية السالم أوسلو وما سعيد، إدوارد (١٨)
،١١٧ ص ١١٦- ٢٠٠٢م، ط١- بريوت، دار اآلداب
يمدحه ينفك ال كتاب من سعيد إدوارد استفاد  وقد
االتفاقات إىل  االحتالل (من وهو كاتبه، عىل ويثني 
قانونيًا مستشارًا عمل الــذي شحادة لرجا املؤقتة)
للتفاوض واشنطن إىل  جاء حينام الفلسطيني للوفد
وقرر مدريد، مؤمتر بعد ١٩٩١م يف اإلرسائيليني مع
سعيد إدوارد يقول كام له اتضح أن  بعد االستقالة
حتاول كانت تونس يف الفلسطينية التحرير منظمة أن

الغربية وغزة. املفاوضني من الضفة عمل ختريب
كتاب يف أوسلو التفاقات الكارثية الرواية انظر: (١٩)
رشكة أوســلــو)، (طريق مــازن) ــو (أب عباس حممود
١٩٩٤م، ط١- بريوت والنرش للتوزيع املطبوعات 
فيه ويتحدث لالتفاق الرسية القنوات فيه يرسد والذي
ولغة بيلني. مع يوليس أوسلو باعتباره مهندس بافتخار

كانت رواية. من الزهو كام لو ال ختلو الكتاب
ترمجة حممد اجلديد، األوسط الرشق برييز، شمعون (٢٠)
والتوزيع ط١- للنرش األهلية عامن احلافظ عبد حلمي

.٣٩ ص ١٩٩٤م،
شباط ١٨ بتاريخ احلياة، صحيفة سعيد، إدوارد  (٢١)

١٩٩٨م.
إهناء حرب سبل فلسطني.. إرسائيل، اينهارت تانيا (٢٢)
السالم، وأوهــام التدمري اسرتاتيجيات بني ١٩٤٨م
ط١- دمشق الفكر ورشا الصباغ، دار بعث رندة ترمجة

.٣٢ - ٣١ ٢٠٠٤م ص
الصادر تقرير فلسطني يف نرش حميسن، مقال محزة منى (٢٣)



١٩٩٨م. ١٥ متوز يف
نعوم مقال إىل  الرجوع  يمكن التفاصيل من  ملزيد (٢٤)
وفلسطني)، وإرسائيل املتحدة  (الواليات تشومسكي
صامد ضمن املزيني محزة د. السالم ترمجة عملية وعبثية
٢٠٠٢م، السنة ١٣٠  - ١٢٩ العددان  االقتصادي

.٢٨٨ - ٢٨٢ ص
ص ٢٨٣. السابق، املصدر تشومسكي نعوم انظر: (٢٥)

مصدر راينهارت تانيا انظر: التفاصيل من ملزيد  (٢٦)
اتفاقيات بخصوص وانظر .٤٩ - ٤٥ ص سابق،
راينهارت تانيا كتاب من الثاين  الفصل ديفيد كامب
والوقائع)، األوهام كامب ديفيد - (مفاوضات بعنوان

.٩٦ - ٣٧ ص
.٨٢ - ٨١ ص سابق، مرجع (٢٧)

Every thing you بنا  ــالل وج شافيت يــوريــا (٢٨)
wonted to know about the right of return but
٦ ماغازين فرايدي آرتس   were too afraid to ask

٢٠٠١م. متوز
الطريق) (خريطة لوثيقة  الكامل  النص  انظر: (٢٩)
٢٥ السنة ١٣٣،١٣٤ العدد  االقتصادي  صامد يف 

.٣٤٦ ٢٠٠٣م، ص٣٣٩ -
االرتباط فك املدهون خطة سعد الدين انظر: ضياء (٣٠)
دراسات باحث الطريق، خريطة عىل مفاعيلها وقياس
٢٥ ص ٢٠٠٤م، خريف الثانية/ السنة /٨ العدد -

.٢٨ -
اإلرسائيلية، أحرونوت يديعوت صحيفة انظر: (٣١)

٢٠٠٣/٤/١٦م. - األربعاء
دراسات انظر: االرتباط الشارونية، خطة فك حول (٣٢)

خريف ٢٠٠٤م. الثانية/ السنة /٨ - العدد باحث
الصهيوين الكيان بني الفاصل األمني اجلدار  انظر: (٣٣)
األوســط ــرشق ال دراســـات  مركز الغربية، والضفة

٢٠٠٢م. - ط٢ عامن، ٢١ التقرير -
العنرصي الفصل ــدار ج قــويــدر: رشيد انــظــر: (٣٤)
االقتصادي صامد الفلسطيني، الوطني واملــرشوع

.١٥٣ ص السنة ٢٦/ ٢٠٠٤م، العدد١٣٥
- ٢٠٠٣/٥/١م. هاآرتس صحيفة جدعون ليفي (٣٥)

يمكن الــعــازل ــدار اجل حــول التفصيل من ملزيد (٣٦)
بني اإلجباري الفصل  شفتان، دان -١ إىل:  الرجوع
للدراسات باحث دار الفسطيني، والكيان إرسائيل
ملف -٢ ٢٠٠٣م. ط١ هدبة أبو أمحد ترمجة بريوت 
االقتصادي صامد ضمن العنرصي، الفصل جــدار
أبو حممد كذلك: انظر ٢٠٠٤/٢٦م، السنة ١٣٥ العدد

www.alasr.ws . شفيق، منري مع حوار رمان،
العدل حمكمة عن الصادرة الفتوى خالصة انظر:   (٣٧)
٢٠٠٤م / ٧ / ٩ بتاريخ  ٢٠٠٤م  /٢ رقم الدولية

دراسات يف العازل)،  اجلدار (قضية باسم واملعروفة
ص ١٦٦ ٢٠٠٤م، السنة الثانية خريف ٨ باحث العدد

.٢٠٠ -
ترمجة اإلرهــاب، استئصال نتنياهو، بنيامني انظر: (٣٨)
تاريخ بــدون بــريوت الندى،  دار  السالم، عبد  حممد

ص١٥١ - ١٧٣.
األمريكية العالقات حــول التفصيل من ملزيد  (٣٩)
سعودي، بكر أبو  هالة الدكتورة انظر: اإلرسائيلية 
اإلرسائييل، العريب الــرصاع جتاه األمريكية السياسة 
الثانية- الطبعة بريوت العربية الوحدة دراسات مركز
الواليات األوثــق العروة منصور، وكميل ١٩٨٦م.
الــدراســات مؤسسة وإرسائــيــل، األمريكية املتحدة

الفلسطينية.
املتحدة)، الواليات العراق سعيد (إرسائيل إدوارد (٤٠)
٢٠٠٤م، األوىل- الطبعة ـــريوت ب اآلداب دار

.١٢١ ص
ص ١٥٣. السابق املصدر (٤١)

حرب جريمة  حول  حتقيق جنني: كابليوك  أمنون (٤٢)
السنة٢٤ /١٣٠ - ١٢٩ العدوان االقتصادي صامد

.٢٨٩ ٢٠٠٢م، ص
ص ١٣٣. السابق، املصدر سعيد، إدوارد انظر: (٤٣)

وتاريخ اليهودية (الديانة شاحاك إرسائيل انظر: (٤٤)
رشكة موسى رضا ترمجة عام)، ٣٠٠٠ وطأة اليهود
الثانية الطبعة بــريوت، والنرش للتوزيع املطبوعات

١٩٩٦م. -
.٣١ ص السابق املصدر (٤٥) انظر:

(الديمقراطية ليساك ومــويش فينرش  هــوردو دان (٤٦)
دراسات كتاب ضمن مستديم) رصاع حالة يف واألمن
وعزمي مناع عادل اإلرسائييل، إعداد وحترير املجتمع يف
إرسائيل يف العريب املجتمع ــات دراس مركز بشارة، 

.٣٢ ص ١٩٩٥م، - األوىل الطبعة
التصورات واحلدود: املستوطنات  الفري، جوزيف (٤٧)
فلسطينية، دراســات جملة الدائم، للحل اإلرسائيلية 
يف (دراسات كتاب وضمن ١٩٩٥م، شتاء /٢١ عدد

ص٢٨٠. ،( اإلرسائييل املجتمع

١٤٨

السياسية القضايا



إضافية معلومات

بلفور وعد
بلفور آرثر

زعماء أحد اللورد روتشيلد إلى ١٩١٧ عام البريطانية الخارجية وزير بها التي بعث الرسالة تعتبر
يتخذها خطوة وعد بلفور، أول باســم بعد فيما عرفت والتي الفترة، تلك في الصهيونية الحركة
بإقامة تعهدًا البريطانية فيها الحكومة قطعت وقد تراب فلسطين. على لليهود كيان إلقامة الغرب

. فلسطين لليهود في دولة

الرسالة: نص يلي ما وفي
وزارة الخارجية 

«١٩١٧ سنة الثاني نوفمبر/ تشرين من الثاني في »

التالي  التصريح حكومــة جاللته، عن بالنيابة أبلغكم أن جّدًا يســرني روتشــيلد» اللورد  عزيزي
وأقرته: الوزارة وقد عرض على والصهيونية، اليهود العطف على أماني على ينطوي الذي

اليهودي في للشــعب قومي وطن تأســيس إلى العطف بعين تنظر صاحب الجاللة حكومــة «إن
بعمل يؤتى لن أنه جليًا يفهم أن على الغاية، هذه تحقيق لتسهيل جهدها غاية وستبذل فلسطين،
المقيمة اليهودية غير الطوائف بهــا تتمتع التي والدينية المدنية من الحقوق أن ينتقص شــأنه من

األخرى». البلدان في اليهود به يتمتع الذي السياسي الوضع أو الحقوق وال في فلسطين اآلن

. بهذا التصريح علمًا الصهيوني االتحاد أحطتم إذا ما ممتنًا وسأكون

بلفور»  آرثر  «المخلص

عددهم كان فلســطين قومي لهم في وطن بإقامة اليهود فيــه بلفور وعد الذي الوقت ذلك وفــي
من %٩٣ نحو يمثلــون العرب الســكان الفلســطينيون كان حين في من الســكان %٧ ال يتجــاوز
بعد فلسطين إلى للهجرة التسهيالت ومنحهم لليهود البريطانية المساعدة بفضل ولكن السكان،
نجد األولى الحرب العالمية بعد البريطاني على فلســطين االنتداب فرض في لندن أن نجحــت
إســرائيل إعالن قيام لدى %٣١,٤ ١٩١٧ إلى عام %٧ ارتفع من قد فلســطين في اليهود تعداد أن
،١٩٤٨ أيار ١٤ مايو/ في فلسطين من بريطانيا انسحبت الوقت ذلك ١٩٨٤م؛ ففي مايو ١٥ في
ما إلى اليهودي وعودة الشعب قيام الدولة اإلســرائيلية في اليوم نفســه غوريون بن ديفيد وأعلن

. التاريخية حجم المؤامرة ذلك ؛ ويعكس التاريخية أرضه أسماه

من:  مأخوذة السابقة  المعلومات
الموافق٢٠٠٤/١٠/٣م.   - هـ ١٤٢٥/٨/١٨ األحد بلفور، وعد الجزيرة، -١

١٤٩

رمان أبو محمد الفلسطينية والبدائل اإلسرائيلية       حسن أبو هنيةاالستراتيجية



١٥٠

السياسية القضايا

األرض اغتصاب سياسة تواصل إسرائيل عامًا: ٨٨ بعد بلفور وعد فلســطين، موقع انتفاضة -٢
الفلسطينية، ٢٠٠٥/١٢/٢٦م.

مدريد:  مؤتمر  

اللذان و٣٣٨ ٢٤٢ القراريــن على أســاس مؤتمر مدريد إلى الدعوة (١٩٩١/١٠/١٣م) تمــت
تســوية عادلة لمشكلة تحقيق إلى ٢٤٢ القرار دعا وقد و١٩٧٣م. ١٩٦٧م حربي نتائج يعالجان
األول تفسيرين للقرار؛ لنشوء الباب فتح ما وهذا الالجئين. تحديد ماهية هؤالء دون الالجئين،
١٩٤٨م العام عربي يشــمل الجئــي واآلخر ١٩٦٧م، العام ويحصرهــم بالجئي «إســرائيلي"،
المشــروعة الحقوق الوطنية مع القراران هذان يتعامل ال ســواء؛ ولذا حد ١٩٦٧م على والعــام

الفلسطيني للشعب
 . ١٩٦٤م –٢٠٠٤م لإلعالم املركز الفلسطيني - سليامن جابر املؤلف: - العودة قضية من م.ت.ف. حتوالت موقف


