جامعـــــــــــة األزهــــــــــــــر– غـــــــــــــزة
عمــــــــــــادة الدراســـــــــات العـــــليــــــا
كليـــة اآلداب والعـــلــــوم اإلنسانيـة
ماجستير دراسات الشرق األوسط

أبعاد ومحددات السياسة األمنية اإلسرائيلية
تجـاه السلـطة الفلسطينيـة 0202 -0222
Dimensions and Determinants of Israeli security policy
toward the Palestinian Authority 2000-2015

إعـــــــــداد الـباحــــث
معتز زكريا بركات

إشراف
الدكتـــــــور /زهيــــــــــر إبراهيــــــم المصــــــري

الدكتـــور /خالـــد رجــــب شعبـــان

أستاذ التاريخ الحديث المعاصر المسـاعد

أستاذ العلوم السياسية المسـاعد

ورئيس قسم التاريخ-جامعة األزهر-غزة

مركز التخطيط الفلسطيني-غـزة

قدمـت هـذه الرسالـة استكمـاال لمتطلبـات الحصـول علـي درجـة الماجستيـر فـي دراسات
الش ـ ـ ـرق األوس ـ ـ ـط م ـن كلي ـ ـ ـة اآلداب والعل ـ ـ ـوم اإلنسانيـ ـ ـ ـة – جامعـ ـ ـ ـة األزه ـ ـ ـ ـر-غـ ـ ـ ـ ـزة
0341هـ0202-م

بسم اهلل الرحمن الرحيم
"قالوا سبحانك ال علم لنا إال ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم "
(سورة البقرة...آية )40

صدق اهلل العظيم

أ

إهداء

أهدي عملي المتواضع هذا...
إلي والدي الحبيبين أطال اهلل في عمرهما وأمدهما بوافر الصحة والعافية.
إلي إخوتي وأخواتي وأصدقائي األعزاء.
إلي كل من قدم لي العون والمساعدة في انجاز هذا العمل المتواضع.
إلي روح أخي الغالي الشهيد يحيى زكريا بركات.
إلي أرواح جميع شهدائنا األبرار.


ب

شكر وتقدير
يقول سبحانه وتعالى " ولئن شكرتم ألزيدنكم"
صـــدق اللـــه العظيـــــم
سورة إبراهيم "آية "7
بعد الشكر واالمتنان هلل سبحانه وتعالى على ما أنعمه على من فضله وكرمه ما مكنني
من إنجاز أطروحتي ,هذه أتقدم بعظيم الشكر والتقدير لجامعتي جامعة األزهر ,وعمادة الدارسات
العليا والبحث العلمي ,وكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية ,وبرنامج دراسات الشرق األوسط لما بذلوه
وما يبذلوه من عطاء دائم لخدمة العلم والبحث العلمي.
وأتقدم بعظيم الشكر والعرفان,
للدكتور الفاضل زهير إبراهيم المصري ,والدكتور الفاضل خالد رجب شعبان ,لقبولهما
اإلشراف على رسالتي والذي أعتبره وساما على صدري ما حييت .كما أتقد بالشكر واالمتنان
واالحترام لكل من األستاذ الدكتور رياض األسطل ,واألستاذ الدكتور عبد الناصر سرور لقبولهم
مناقشتي هذه األطروحة البحثية.
كما أتقدم بعظيم الشكر والتقدير,
لكل من األستاذ الدكتور رياض األسطل ,والدكتور إبراهيم المصري ,واألستاذ جمال
البابا ,,الذين شاركوني جميعا النصح والتوجيه والدعم منذ بداية مسيرتي البحثية.
وال يفوتني أن أعبر عن تقديري وامتناني
لعائلتي التي أحاطتني بالرعاية واالهتمام والدعم الكبير إلنجاز هذه األطروحة.
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ملخص الدراسة:
ناقشت الدراسة أبعاد ومحددات السياسة األمنية اإلسرائيلية تجاه السلطة الفلسطينية في
الفترة الواقعة بين عام  0222حتى عام  ,0202وهدفت إلي االطالع على المفهوم األمني
اإلسرائيلي ,واإلستراتيجية العسكرية اإلسرائيلية ,وطبيعة العالقة بين المؤسسة األمنية والسياسية
وصنع القرار ,إلي جانب معرفة أبعاد ومحددات السياسة األمنية اإلسرائيلية التي أدت إلي تجميد
العملية السلمية ,وتقويض إمكانية قيام الدولة الفلسطينية على حدود عام .0691
للوقوف على السياسة األمنية اإلسرائيلية عرضت الدراسة النظرية األمنية اإلسرائيلية ,إذ
تمحورت في معضلة البقاء على قيد الحياة ,وهي مجموعة من المفاهيم النظرية المركبة الناتجة
عن تطور السياسة األمنية اإلسرائيلية.
عرضت الدراسة البعد األمني في المفاوضات ,وأبعاد سياسة العزل ,وأبعاد استخدام القوة
الحربية ,إذ حددت السياسة األمنية اإلسرائيلية نوعية العالقة بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية,
حيث استغلت إسرائيل األمن لتجميد العملية السلمية ,واستغلت الوقت لفرض الوقائع واإلجراءات
األمنية ومنع تطور السلطة الفلسطينية من قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة عبر تحويل األراضي
الفلسطينية إلي جيوب محاصرة تنعدم فيها الروابط االجتماعية ومفرغة من المحتوى السكاني,
وهو ما يقلل فاعلية الخطر الديموغرافي على إسرائيل.
استخدمت إسرائيل قوتها الحربية في تدمير مؤسسات السلطة الفلسطينية وهي البنية
األولية لتجسيد الدولة الفلسطينية على حدود عام  ,0691وعملت على تفتيت الشعب الفلسطيني
عبر التميز ضدهم في استخدام سياسة القوة الحربية ,إلحداث فراغ سياسي بين المجتمع
الفلسطيني وقيادته السياسية ,واتخذت إسرائيل هذا النهج إلضعاف السلطة الفلسطينية وتأسيس
الظروف السياسية في المناخ الفلسطيني إلحداث االنقسام السياسي الفلسطيني بعد خطة
االنفصال ,وتدلل أبعاد السياسة األمنية اإلسرائيلية على وجود بيئتين أمنيتين مختلفتين في قطاع
غزة والضفة الغربية ,وهي سياسة تؤهلها في المستقبل إلي تجسيد السيادة الفلسطينية على قطاع
غزة ,وضم المناطق الحيوية في الضفة الغربية بدون المناطق "أ" وتجزئة المناطق "أ" إلي معازل
أمنية وادارات حكم محلي.
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عرضت الدراسة محددات السياسة األمنية اإلسرائيلية ,إذ عرضت الموقف اإلسرائيلي من
قضايا الصراع النهائي بين السلطة الفلسطينية واسرائيل في العملية السلمية ,والموقف الدولي
واإلقليمي من حل الدولتين ,وخلصت أن الموقف اإلسرائيلي بات يطالب السلطة الفلسطينية
بالتسليم في الهزيمة التاريخية ,وذلك باعتراف السلطة الفلسطينية أن إسرائيل دولة للشعب
اليهودي ,وأن الموقف الدولي ثابت من حل الدولتين من خالل المفاوضات.
عرضت الدراسة سيناريوهات السلطة الفلسطينية لتحديد مستقبل السلطة الفلسطينية في
ظل اإلجراءات األمنية اإلسرائيلية ,وهي ما تسببت في عدم فاعلية خيارات السلطة الفلسطينية
في تدويل األراضي الفلسطينية المحتلة على أساس حل الدولتين.
اعتمدت الدراسة على المنهج التاريخي ,والمنهج الوصفي التحليلي ,ونظرية صنع القرار,
ونظرية البقاء ,للوقوف على أبعاد ومحددات السياسة األمنية اإلسرائيلية تجاه السلطة الفلسطينية,
وتحديد دور السياسة األمنية اإلسرائيلية في منع تطور السلطة الفلسطينية ووضع حد للصراع
الفلسطيني اإلسرائيلي على أساس حل الدولتين.
توصلت الدراسة لجملة من النتائج أهمها:
 .0حددت السياسة األمنية اإلسرائيلية وال زالت تحدد حجم ونوعية العالقات السياسية بين
السلطة الفلسطينية واسرائيل ,وتعد السياسة األمنية أكبر عقبة أمام حل الصراع
الفلسطيني اإلسرائيلي ,إذ تشترط إسرائيل في مقدمة حل الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي
ضمان مصالحها األمنية.
 .0استخدمت إسرائيل سياستها األمنية في تمزيق األراضي الفلسطينية المحتلة إلي أجزاء
متناثرة ,ومعازل تنعدم فيها أساسيات البقاء ,للحيلولة دون تطور السلطة الفلسطينية إلي
دولة فلسطينية قابلة للحياة.
.3

تتعدد احتماالت مستقبل السلطة الفلسطينية ,ومن أكثر االحتماالت واقعية استمرار
الوضع القائم في حال وصول العملية السلمية إلي طريق مسدود.
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Abstract
This study discusses the dimensions and the determinants of the Israeli
security policy with the Palestinian authority during the period 2000 and 2015. This
study aims at investigating the Israeli security concept, its military strategy, the nature
of the relationship between the security authority, politics and decision making, and
identifying the dimensions and determinants of the Israeli security policy that led to
freezing the peace process and undermining the possibility of establishing a
Palestinian state on the borders of 1967.
To stand on Israeli security policy, the study offered: Israeli security theory, it
centered in the dilemma of survival, It is a set of concepts composite theory, resulting
from evolution of Israeli security policy.
The study offered the security dimension in the negotiations, and the
dimensions of the of isolation policy, and the dimensions of using military power, as
Israeli security policy determines the quality of the relationship between Israel and the
Palestinian Authority, Where Israel exploited the security in the freezing of the peace
process, and used the time to impose the measures and security facts to prevent the
development of the Palestinian Authority form a Palestinian state viable through
Palestinian land conversion Into the pockets of trapped they lack social ties and empty
of population content which reduces the effectiveness of demographic threat On
Israel.
Israel used its military to destroy the Palestinian Authority's institutions and it
is the basic construction of the embodiment of the Palestinian state on the 1967
borders, And it worked on the fragmentation of the Palestinian people through
discrimination against them in the use of military force to bring about a political
vacuum among the Palestinian society and its political leadership, Israel has taken this
approach to weaken the Palestinian Authority and the establishment of political
conditions in the Palestinian climate for events of the Palestinian political divide after
the Disengagement Plan, Demonstrate Israeli security policy dimensions of the
existence of different security environments, in the Gaza Strip and West Bank a
policy that enable Israeli in the future to embody the Palestinian sovereignty over the
Gaza Strip, to includes the vital areas in the West Bank without zones "A" and retail
areas, "A" to Security enclaves
The study offered Israeli security policy determinants, it presented the Israeli
position on the issue of the final conflict between the Palestinian Authority and Israel
in the peace process, and the international and regional situation of the two-state
solution, Concluded that the Israeli position it became demanding the Palestinian
Authority to extradition in the historic defeat, and that the Palestinian Authority
recognize that Israel is a state of the Jewish people, and that the international position
of the fixed two-state solution through negotiations.
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The study offered the Palestinian Authority scenarios to determine the future
of the Palestinian Authority under Israeli security measures, Which is what caused the
ineffectiveness of the Palestinian Authority choices in the internationalization of the
occupied Palestinian territories on the basis of two-state solution.
The researcher used the historical, descriptive analytic and decision making
theory as well as the survival theory to identify the dimensions and the determinants
of the Israeli security policy with the Palestinian authority and the role of the Israel
security policy in preventing the development of the Palestinian authority and in
ending the Israeli Palestinian conflict on the basis of the two states solution.
The study has reached a number of conclusions the most important of which are
the following:
1. The Israeli security policy determines the political relationship between the
Palestinian authority and Israel. This security policy is the most important
obstacle in front of solving the Israeli Palestinian conflict because Israel
makes it a condition to grantee its security interests before the solution of the
conflict.
2. Israel has used its security policy to transform the lands of the Palestinian
authority into small cantons that can’t survive independently so as to
undermine the development of the Palestinian authority into a livable state.
3. There are a number of possibilities regarding the future of the Palestinian
authority once the peace process reaches an end. The most likely possibility is
the continuity of the status quo.
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الفصل األول :أدبيات البحث

1

المقدمة:
يشكل المحور األمني العصب الحيوي للسياسة اإلسرائيلية في عملية التسوية بين
الفلسطينيين واإلسرائيليين .استمرت السياسة األمنية اإلسرائيلية منذ بداية مباحثات السالم ,وتوقيع
اتفاق أوسلو عام  ,3991وقيام السلطة الفلسطينية على جزء من األراضي الفلسطينية المحتلة
عام  ,3991محددا رئيسيا في تحديد العالقة السياسية بين السلطة الفلسطينية واسرائيل ,إذ تشكل
أراضي السلطة الفلسطينية أهمية أمنية بالغة إلسرائيل أنطالقا من التهديد الجغرافي غير القابل
للتغير مثل االرتفاع النسبي لألراضي في الضفة الغربية ,والشريط الطولي المتداخل والملتصق
في إسرائيل بدون أي موأنع طبيعية في قطاع غزة ,ومن ناحية موازين القوى المتغيرة ,تمثل
أراضي السلطة الفلسطينية المحتلة تهديد داخلي محتمل على األمن القومي اإلسرائيلي وهو ما
يفرض على السياسة األمنية اإلسرائيلية أن تكون محدد ومؤثر في شكل العالقة مع السلطة
الفلسطينية.
تثير عملية التسوية القلق اإلسرائيلي إلي حد البقاء ,إذ يترتب على توقيع أي اتفاق
سياسي شامل بين السلطة الفلسطينية واسرائيل عدم تراجع إسرائيل عن المناطق الحيوية في
الضفة الغربية المحتلة ,وهذا ما يعقد العملية السلمية على أساس حل الدولتين ,إذ تضع إسرائيل
مصالحها األمنية في مقدمة عملية التسوية بين السلطة الفلسطينية واسرائيل ,وتشترط إسرائيل
استمرار التواجد األمني والعسكري اإلسرائيلي في أراضي السلطة الفلسطينية المحتلة ,ومنح
السلطة الفلسطينية دولة بدون سيادة.
تبني إسرائيل مصالحها األمنية على أساس تقليص األخطار ,وتحافظ بذلك على
مصالحها الحيوية دون النظر إلى مصالح السلطة الفلسطينية ,وهذا ما يعكس شكل نظرية األمن
المطلق في العالقات الدولية ,إذ تحقق إسرائيل أمنها الوقائي على حساب السلطة الفلسطينية,
وأراضيها المحتلة ,وعلى حساب الشعب الفلسطيني .فمقابل األمن اإلسرائيلي ,ينعدم األمن في
أراضي السلطة الفلسطينية المحتلة ,ومقابل الرفاهية االجتماعية في داخل إسرائيل ,تنعدم
الرفاهية االجتماعية في أراضي السلطة الفلسطينية المحتلة ,ومقابل تأمين إسرائيل في أمنها
القومي ,يتم تفريغ وجود ومحتوى الشعب الفلسطيني في قيام قوة متماسكة ,وتحويل حياته إلى
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بيئة أمنية قاهرة ,وتقويض السلطة الفلسطينية وعملية تطورها المرحلي إلي الدولة الفلسطينية
الكاملة على حدود عام .3991
مشكلة الدراسة:
تكمن مشكلة الدراسة في دور السياسة األمنية اإلسرائيلية في تحديد شكل وطبيعة العالقة
السياسية بين السلطة الفلسطينية ,إذ تنتهج إسرائيل سياسة أمنية ذات طابع أحادي ,عملت على
استمرار الحكم الذاتي الفلسطيني دون التطور إلي دولة فلسطينية قابلة للحياة في المستقبل ,وهذا
ما يقود للبحث واإلجابة على التساؤل الرئيسي اآلتي:
ما أبعاد ومحددات السياسة األمنية التي أنتهجتها إسرائيل تجاه السلطة الفلسطينية؟ ويتفرع
عن هذا التساؤل التساؤالت الفرعية اآلتية:
 -3ما مفه ــوم السياسة األمنيـة اإلسرائيلية وما عالقتها بآلي ـة صن ــع الق ـ ـرار ؟
 -2مـا محـددات السياسـ ــة األمنيـ ــة اإلسرائيليـ ـ ــة تجـ ـ ــاه السلطـ ــة الفلسطينيــة ؟
 -1ما أبعـ ـ ــاد السياسـ ـ ــة األمني ـ ـ ــة اإلسرائيليـ ـ ـ ــة تج ـ ـ ــاه السلطـ ــة الفلسطيني ـ ــة ؟
 -4ما سيناريوهات السلطة الفلسطينية في ظل السياسة األمنية اإلسرائيلية ؟
أهداف الدراسة:
 -3تحديد مفهـ ـ ـ ـ ـ ــوم السياس ـ ـ ــة األمنيـ ـ ـ ــة اإلسرائيلي ـ ـ ـ ــة وآلي ـ ـ ـ ـ ــة صن ـ ـ ـ ـ ـ ــع الق ـ ـ ـ ـرار.
 -2توضيـ ــح مح ـ ـددات السي ـ ـ ـاسة األمني ـ ـة اإلسرائيلية تج ــاه السلطة الفلسطينــية.
 -1التعرف على أبعاد السياسة األمنية اإلسرائيلية تجـ ــاه السلط ـ ــة الفلسطيني ـ ـ ــة.
 -4استشراف مستقبل السلطة الفلسطينية في ظل اإلجراءات األمنية اإلسرائيلية.
أهمية الدراسة:
تكمن أهمية الدراسة ألنها تبحث في:
 -3تزويد الدراسة المهتمين بالشؤون الفلسطينية–اإلسرائيلية سواء كانوا مسئولين أم باحثين
بالمعلومات والنتائج التي تخدمهم في مجال اهتمامهم.
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يأمل الباحث أن تسأهم الدراسة في زيادة المعرفة واثراء المعلومات وتقديم إضافة علمية ونوعية
جديدة للمكتبة الفلسطينية والعربية.
منهج الدراسة:
اعتمدت الدراسة على عدة مناهج ,وهي على النحو اآلتي:
 -3المنهج التاريخي:
يستخدم هذا المنهج لجمع الوثائق والمعلومات والحقائق التاريخية عن مشكلة الدراسة,
وسيتم استخدام هذا المنهج لالستدالل والوقوف على الجذور التاريخية للمشكالت والظواهر
الفرعية المتعلقة في المشكلة الرئيسية للدراسة ,وعرضها في تطور متسلسل.
 -2المنهج الوصفي التحليلي:
يستخدم هذا المنهج لجمع المعلومات والبيأنات لتكوين فكرة واضحة عن مشكلة الدراسة
من خالل وصفها الدقيق ,للوصول إلى أسبابها والعوامل التي تتحكم فيها ,واستخالص النتائج
لتعميمها ,وستقوم الدراسة من خالل هذا المنهج بوصف وتحليل طبيعة أبعاد ومحددات السياسة
األمنية اإلسرائيلية اتجاه السلطة الفلسطينية منذ تجميد عملية التسوية في عام  2222وحتى عام
.2232
 -1نظرية صنع القرار:
تهتم هذه النظرية بتحليل كل العوامل والمؤثرات التي تحيط بصأنعي الق اررات ,حيث يأخذ
بعين االعتبار مراحل صنع القرار ,والعوامل المؤثرة في صنع القرار ,ودوافع صنع القرار,
واستعأن الباحث بهذه النظرية لمحاولة فهم صناعة القرار في السياسة األمنية اإلسرائيلية عبر
تحديد العالقة بين المؤسسة األمنية والسياسية وعملية صناعة القرار.
 -4نظرية البقاء:
تتحدث النظرية عن تنازع البقاء وبقاء األصلح ,ويمكن تأصيل الصراع الفلسطيني
اإلسرائيلي في ضوء النظرية باعتباره صراعا قائما على نزاع البقاء ,واستعأن الباحث بهذه
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النظرية لدراسة أبعاد ومحددات السياسة األمنية اإلسرائيلية الناتجة من وازع البقاء وتأثيرها على
عوامل بقاء السلطة الفلسطينية.
حدود الدراسة:
الحد المكاني :أراضي السلطة الفلسطينية المحتلة عام .3991
الحد الزمأني :الفترة الزمنية الواقعة بين تجميد المباحثات الفلسطينية اإلسرائيلية في كامب ديفيد
عام  2222إلي قرار المجلس المركزي في منظمة التحرير بمراجعة التنسيق األمني مع إسرائيل
عام .2232
مصطلحات الدراسة:
األمن اإلجرائي "الوقائي":
هو القدرة االقتصادية ,والعسكرية الشاملة التي تتمتع فيها الدولة في ضمأن تأمين
مجاالت قوة النظام السياسي ,ومواجهة مصادر التهديد الداخلي والخارجي ,في حالتي السلم
والحرب ,وفي الحاضر والمستقبل ,لتحقيق الشعور باألمن واالستقرار ألفراد الدولة من عوامل
التهديد المستمر ,وتحقيق االستقرار والرفاهية على حساب أمن اآلخرين ,ويعود ذلك إلي معضلة
األمن المستحوذة على شكل العالقات المتبادلة القائمة على النوايا العدائية ,وأنعدام الثقة المتبادلة
بين الدول المتنازعة ,وهو ما يحول شكل العالقات المتبادلة إلى عالقات أمنية عدائية باردة أو
مسلحة (غريفيثس.)192-129 ,2222 ,
السياسة األمنية:
هي القدرة الدبلوماسية ,والدفاعية للدولة ,والتي تسعى إلي استغالل الفرص المتاحة ,من
أجل تحسين الوضع األمني بصورة مستمرة ,وتقوم على وضع برامج ومخططات وسياسات
تضمن أمن الدولة من أي أخطار خارجية ,من خالل التعاون العسكري وبناء الثقة بين الدول,
وتحسين التفاعالت الدولية ,للمسأهمة في التوسع المثمر للبرامج األمنية المتبادلة على المنفعة,
وهي من إحدى أشكال العالقات الدبلوماسية المبنية على سياسة المصلحة(قريب.)14 ,2233 ,
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الردع:
هو جعل الخصم من خالل الضغط السياسي واإلكراه النفسي والتسلط بوسائل القسر
والقهر العنيفة ,وبأدوات الحرب النفسية على تغيير مواقفه السياسية والعقائدية والعسكرية,
واإلذعأن واألنصياع إلي عمليات الردع والتسليم بالواقع بشكل نسبي أو كلي (الكيألني,3999,
.)422
الدراسات السابقة:
أوال :أبو هاشم ,عبد القادر" :)5102( .أثر نظرية األمن القومي اإلسرائيلية على التحوالت
السياسية وصناعة القرار في إسرائيل خالل الفترة  ,"5105-0991رسالة دكتوراه غير
منشورة ,معهد البحوث والدراسات العربية ,القاهرة.
هدفت الدراسة إلى التعرف على نظرية األمن اإلسرائيلية وأثرها على التحوالت السياسية
وصناعة القرار في إسرائيل ,إذ عرضت تطور النظرية األمنية في أبعادها المتعددة ,وكيفية
تأثيرها على عملية السالم عبر الحلول األحادية ,وفرض واقع يؤدي إلي ترتيبات أمنية تحول
دون قيام دولة فلسطينية موحدة جغرافيا ,كما ركزت على تأثير التغيرات اإلقليمية على نظرية
األمن اإلسرائيلية .واستنتجت أن السياسة األمنية اإلسرائيلية أثرت على الواقع السياسي في
إسرائيل منذ تمدد اليمين اإلسرائيلي وتكريس تدخل المؤسسة األمنية في النظام السياسي وفي
المجتمع اإلسرائيلي وتوجهاته السياسية.
ثأنيا :ماضي ,سهيل :)5104( .السياسة اإلسرائيلية تجاه السلطة الفلسطينية خالل فترة
( ,)5105-5111رسالة ماجستير غير منشورة ,جامعة األزهر ,غزة.
هدفت الدراسة إلي التعرف على السياسات التي أنتهجتها الحكومات اإلسرائيلية المتعاقبة
تجاه السلطة الفلسطينية ,وتحديد مستقبل السلطة الفلسطينية في ظل السياسات اإلسرائيلية.
عرضت الدراسة السياسات العدوانية والعقابية اإلسرائيلية الممنهجة ضد السلطة الفلسطينية ,منذ
أندالع أنتفاضة األقصى وصعود اليمين إلي سدة الحكم .واستخدمت الدراسة المنهج التاريخي,
والمنهج الوصفي التحليلي ,ومنهج صناعة القرار .واستنتجت أن السياسة اإلسرائيلية أدت إلي
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إضعاف وتقويض السلطة الفلسطينية ,وأدت إلى تأخر ملحوظ في عملية السالم القائمة على حل
الدولتين.
ثالثا :منصور ,عالء الدين" :)5102( .األمن القومي اإلسرائيلي وأنعكاساته على عملية
السالم مع الفلسطينيين  ,"5100-0990رسالة ماجستير غير منشورة ,جامعة األزهر ,غزة.
هدفت الدراسة إلي التعرف على مدى تأثير مفاهيم األمن القومي اإلسرائيلي على عملية
السالم مع الفلسطينيين في الفترة الواقعة بين عام  3993حتى عام  .2233عرضت الدراسة
المفاهيم األمنية اإلسرائيلية التي يستند عليها األمن القومي اإلسرائيلي في التعامل مع واقعه
المحيط ,واآلثار التي تركتها السياسات األمنية اإلسرائيلية على عملية التسوية ,وتأثير التحوالت
في الفكر السياسي اإلسرائيلي على األمن اإلسرائيلي ,ومستقبل عملية السالم في ظل المفهوم
األمني اإلسرائيلي ,من خالل استخدام المنهج الوصفي التحليلي ,والمنهج المقارن ,والمنهج
التاريخي .واستنتجت أن التمسك بمفاهيم األمن القومي اإلسرائيلي أدت إلي عرقلة التوصل إلي
حل سلمي مع الفلسطينيين ,وأن إسرائيل في ضوء مفاهيمها األمنية ليست مؤهلة إلي أنجاز سالم
يتمتع بقدر من العدالة مع الشعب الفلسطيني.
رابعا :المشهراوي ,عالء :)5102( .اآلثار السياسية واألمنية لألنسحاب اإلسرائيلي من قطاع
غزة ,رسالة ماجستير غير منشورة ,جامعة األزهر ,غزة.
هدفت الدراسة إلي التعرف على اآلثار السياسية واألمنية المترتبة لواقع األنسحاب
اإلسرائيلي األحادي من قطاع غزة في أيلول عام  .2222عرضت الدراسة الواقع الجغرافي
والتاريخي ,واألبعاد السياسية األمنية ,والقأنونية ,لألنسحاب اإلسرائيلي من قطاع غزة ,من خالل
استخدام المنهج الوصفي التحليلي ,واستنتجت أن إسرائيل زجت بالفلسطينيين في حالة األنقسام
السياسي ,وأن األنسحاب اإلسرائيلي من قطاع غزة مجرد عملية إعادة أنتشار ,واستمرار للسيطرة
اإلسرائيلية على قطاع غزة ,بخلق حالة احتالل جديد وأكثر راحة.

7

خامسا :شبيب ,منيب :)5112( .نظرية األمن اإلسرائيلية في ظل التسوية في الشرق األوسط
وأثرها على عملية التحول السياسي واالقتصادي للشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع
غزة في الفترة ( ,)5115-0990رسالة ماجستير غير منشورة ,جامعة النجاح الوطنية,
نابلس.
هدفت الدراسة إلى التعرف على نظرية األمن اإلسرائيلية وتأثيرها على التحوالت
السياسية واالقتصادية للشعب الفلسطيني .عرضت الدراسة المفهوم النظري لألمن اإلسرائيلي,
والتطور التاريخي لنظرية األمن اإلسرائيلية منذ عام  3942حتى عام  ,2222وأثر أنتفاضة
األقصى على األمن اإلسرائيلي ,وأثر السياسة األمنية اإلسرائيلية على التحوالت السياسية
االقتصادية الفلسطينية .استخدمت الدراسة المنهج التاريخي ,والمنهج التحليلي المقارن ,واستنتجت
أن األمن اإلسرائيلي محاط بهالة من القداسة والتنزيه وهو مرادف لوجود الدولة اليهودية,
والسياسة اإلسرائيلية قائمة على القوة والعدوان تجاه المنطقة العربية ,والسالم العربي اإلسرائيلي
محفوظ بالقوة العسكرية اإلسرائيلية ,والنظرية األمنية اإلسرائيلية ثابتة في جوهرها ,ومواكبة
للظروف والتحوالت السياسية ,واحتملت النتائج أن ,أنتفاضة األقصى ممكن أن تؤدي إلى
تحوالت في النظرية األمنية اإلسرائيلية بعد تأثيرها على الجبهة الداخلية في إسرائيل.
تعقيب على الدراسات السابقة:
في ضوء ما سبق عرضه من الدراسات السابقة اتضح أن األمن اإلسرائيلي محدد هام
في صناعة السياسة األمنية اإلسرائيلية ,وهو يحتل أعلى مكانة في إسرائيل ,وذلك الرتباطه في
حياة إسرائيل واستم اررية بقائها ,ومن أهم ما عرضته الدراسات السابقة ما يلي:
 أثر األمن اإلسرائيلي في التحوالت السياسية وعملية صناعة القرار في إسرائيل.
 السياسات العدوانية ,والعقابية اإلسرائيلية الممنهجة تجاه السلطة الفلسطينية منذ بداية
األنتفاضة إلي صعود اليمين اإلسرائيلي إلي سدة الحكم.
 أثر األمن اإلسرائيلي على التحوالت في الفكر السياسي اإلسرائيلي وعلى عملية التسوية
مع الفلسطينيين.
 األبعاد السياسية ,واألمنية ,والقأنونية لألنسحاب اإلسرائيلي من قطاع غزة.
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 أثر أنتفاضة األقصى على األمن اإلسرائيلي ,وتأثيره على التحوالت السياسية
واالقتصادية ومستقبل حل الدولتين.
تتميز هذه الدراسة في جوهرها عن الدراسات السابقة في تناولها للسياسة األمنية
اإلسرائيلية بشكل محدد ,وأهم ما يميزها ما يلي:
 تتناول الدراسة السلوك األمني اإلسرائيلي بوازع البقاء ,في ترسيخ الوقائع واإلجراءات في
أراضي السلطة الفلسطينية المحتلة ,وتأثيره على حياة أراضي السلطة الفلسطينية.
 تتناول الدراسة المحدد األمني اإلسرائيلي في عملية الصراع بين السلطة الفلسطينية
واسرائيل.
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الفصل الثاني :نظرية األمن اإلسرائيلية وعملية اتخاذ القرار:
المبحث األول :مفهوم األمن اإلسرائيلي.
المبحث الثاني :اإلستراتيجية العسكرية اإلسرائيلية.
المبحــث الثالــث :العالقــة بــين المؤسســتين األمنيــة والسياســية وأثرهــا علــى
صنع القرار صنع القرار.
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المقدمة:
صيغت النظرية األمنية اإلسرائيلية من حصيلة التجربة اليهودية الناتجة عن عقدة
الخوف؛ فكون اليهود قد تعرضوا لالضطهاد واإلبادة النازية كجماعة يهودية ,يالزمهم في كل
وقت ,الشعور بالخوف من الزوال واإلبادة ,وهذا ما انعكس على سلوك الدولة اإلسرائيلية القائمة
علي نظرية البقاء ,لذلك المرادف لألمن عند اإلسرائيليين ,هو البقاء علي قيد الحياة.
وتعد عقدة الخوف العامل األساسي في تحريك المجتمع اإلسرائيلي وحشد طاقته في
مواجهة غيرهم من غير اليهود ,وهي النقطة األساسية التي يلتقي عندها اإلسرائيليين ,فإذا انتهت
المشكلة األمنية اإلسرائيلية تبرز عالمات التصدع في داخل المجتمع اإلسرائيلي ,لذلك ارتبط
األمن اإلسرائيلي في كافة مفاصل الحياة اإلسرائيلية ,وهي مشكلة ال تنتهي حتى لو اضطر
اإلسرائيليون إلي إحداث توتر أمني مفتعل.
يعرض هذا الفصل المفهوم األمني اإلسرائيلي ,وهو مجموعة من المفاهيم النظرية
المركبة ,والناتجة عن السلوك اإلسرائيلي العدواني ,وحصيلة تجارب الحروب اإلسرائيلية مع
نظيرها العربي ,وهي مفاهيم ثابتة ومتداخلة في ما بينها ,ومالئمة للظروف الجيوسياسية
اإلسرائيلية ,كما يعرض العالقة بين المؤسستين األمنية والسياسية وأثرها على صنع القرار.
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المبحث األول :مفهوم األمن اإلسرائيلي:
 مفهوم األمن:
يعد األمن مفهوم تكيفي وظيفي متغير متعدد األبعاد ,والفهم البسيط األنسأني يصوره
بنقيض التهديد ,وهو مفهوم متداخل إذ يتعلق بالتدابير الوقائية في مختلف الظواهر األنسأنية
المتعددة ,المتعلقة بالسلوك وعوامل التهديد الداخلي والخارجي .واألمن الداخلي يتحقق في الحفاظ
على التنمية المستدامة ,وتحقيق الحاجات واالشباعات للرغبات األنسأنية ,وبقدر ما تكون هناك
تنمية يتحقق األمن وينتج االطمئنأن ,وترتفع مكانة الدولة في عالقاتها الخارجية .أما األمن
الخارجي يتحقق في بناء عالقات ودية مبنية على النوايا الحسنة ,وتعزيز الثقة المتبادلة ,دون
المساس بالمصلحة القومية للفاعل الرئيسي في العالقات الدولية وهي الدولة.
ويعرفه إبراهيم احمد 1بمجوعة التدابير التي تتبعها الدولة ,أو التنظيم للحفاظ على سالمة
الدولة وما تمثله من أفراد ,وممتلكات مادية ,وفكرية ,والحفاظ على أنجازاتها من األندثار وأسرارها
من التسرب للعدو (احمد.)2 ,2229 ,
أما مارتن غريفيثس 2فيعرفه أن تكون آمنا .بالطبع ال أحد آمن بالكامل ,وال يمكنه أن
يكون كذلك .ولكن األكيد هو الحاجة إلي اإلحساس باألمن كقيمة أنسأنية أساسية وشرطا مسبقا
لنتمكن من العيش بشكل محترم .كما يقارن بين بلدأن منظمة التعاون والتنمية أكثر أمنا بكثير
ممن يعيشون في العالم الثالث حيث النزاعات وشح الموارد أنتشا ار (غريفيثس.)12 ,2222 ,
 مفهوم األمن القومي:
بعد الحرب العالمية الثانية ,اعتبرت الدراسات األمنية مجاال أساسيا للبحث في العالقات
الدولية .وخالل الحرب الباردة سيطرت النظرة الواقعية .واعتبر الواقعيون أن الدولة هي الفاعل
الرئيسي في العالقات الدولية (غريفيثس ,)12 ,2222 ,إذ حدث في ذلك الوقت ثورة في
المفاهيم والنظريات األمنية على أساس مفهوم "األمن القومي" ,التي تعتمد في تنظيرها ,أن

 -1دكتور إبراهيم على محمد أحمد ,أستاذ كلية الدعوة وأصول الدين أم القرى (جامعة أم القرى).

 -2مارتن غريفيثس يعد نائب البعثة األممية في دمشق ,وممثل الوسيط األممي األخضر اإلبراهيمي فيها .ورئيس «مركز الحوار األنسأني» في
جنيف ,كما كأن مساعدا لكوفي أنأن (أرشيف موقع المنار.)0204 ,
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تحقيق األمن للدولة يعتمد على مقدار ما تحوزه من قوة .وبهذا تتخذ الدولة "القوة" مبدأ في
عالقاتها الخارجية .وغيرها كنظرية "األمن المطلق" الذي ال تعتمد فيها الدولة على النوايا الحسنة
في عالقاتها الخارجية لتحقيق رغباتها األمنية ,بل تعتمد على القوة المطلقة .وبهذا تحقق أمنها
الداخلي على حساب غيرها من الدول األخرى.
يمكن صياغة مفهوم األمن القومي على نحو القدرة التي تمكن الدولة من تأمين مصادر
قوتها الداخلية والخارجية ,االقتصادية والعسكرية ,في مواجهة مصادر التهديد ,التي تهددها في
الداخل والخارج في السلم وفي الحرب (محمود .)11 ,2221 ,والغالب أن األمن القومي للدولة
يتعلق أوال وأخي ار بقوتها العسكرية ,بصفتها الدرع التي تحميها من كافة األخطار التي تهددها.
فهي بذلك تحقق الردع ضد أي عدوأن وفي الوقت ذاته تكون بمثابة حد القوة الذي تحقق للدولة
أهدافها وأغراضها (هويدي .)34 ,3922,
ويرى الباحث أن مفهوم األمن القومي :هو قدرة الدولة في إمكانية استغالل قدراتها
ومواردها الذاتية ,وقدرة النظام السياسي في فهم مكوناته االجتماعية والسياسية واالقتصادية,
وامكانية تحديثها بما يالءم إمكانيات الدولة في ضمأن استم اررية تنمية النظام السياسي وتنمية
مكوناته ,وتحقيق رغبات األنسأن التي تضمن المناعة القومية وسالمة السلطة السياسية في
تفاعلها الدولي وعالقاتها الدولية.
 مفهوم األمن القومي اإلسرائيلي:
حدد بن-غوريون 1منذ قيام إسرائيل وبعد حرب  ,3942تفاصيل النظرية األمنية
اإلسرائيلية ,وطابع تنظيم القوة العسكرية على مبدأ القوة؛ لتأمين جوهر البقاء .صيغت النظرية
األمنية اإلسرائيلية من منطق وضعها الجيوسياسي ,وشعورها الدائم بالخطر (محمود,2221 ,
ُ -1ولد بن غوريون في مدينة "بلونسك" البولندية والتي كأنت أنذاك جزء من اإلمبراطورية الروسية باسم دافيد جرينز ,نشأ بن جوريون غيو ار على
الصهيونية ومتحمسا لها .حين كأن طالبا في جامعة وارسو أنضم للحركة الماركسية الصهيونية عمال صهيون "بُوعالِي صهيون" عام  .0624وأعتقل
مرتين خالل الثورة الروسية عام  .0622هاجر إلى فلسطين عام  0629حيث أصبح من قادة الحركة مع إسحاق بن تسفى في فلسطين عمل أوال في

الزراعة في يافا وجمع الموالح وساهم في أنشاء هاشومير .أنتقل مع إسحق بن تسفى عام  0600إلى إسطنبول لدراسة القأنون وحصل بعد عامين

على درجة جامعية في القأنون .التحق بالجيش البريطأني عام  0608حيث التحق بالكتيبة  38من الفيلق اليهودي بعد وعد بلفور في نوفمبر من عام

 .0601أنتقل هو وعائلته إلى فلسطين مرة أخرى بعد الحرب العالمية األولى .يعد بن جوريون رجل الهجرة الثأنية ,رئيس حركة " الدولة التي في

الطريق" القائد والمحفز المستميت إلقامة دولة إسرائيل  ,وهو من أعلن عن قيامها وأدارها بعد قيامها لمدة عقد ونصف حتى ُ ,0693عين كرئيس
الوزراء وكوزير الدفاع األول لدولة إسرائيل وكأن من أوائل زعماء حركة العمل الصهيونية (ويكيبيديا.)0209 ,
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 ,)22وهذا ما أنعكس على طبيعة عالقاتها الخارجية ,إذ تبني عالقاتها على األمن المطلق,
وتحقيق األمن اإلسرائيلي في مفهومه المطلق يتخطى حدود الدولة.
ويصور بن-غوريون مفهوم األمن اإلسرائيلي في البقاء على قيد الحياة (العاجز,329 ,
 ,)42وهذا ما جعله يأخذ أعلى مكانة في الفكر السياسي اإلسرائيلي ,ولحتمية البقاء ,تطلب
وجود قوة عسكرية نوعية ,تتعدى حدود الخطر والتهديدات ,وتبني نظرية عسكرية مطلقة ,وعلى
هذا تتسم الدولة اإلسرائيلية بالطابع العسكري والمجتمع الحربي ,إذ أن األمن يعد للزعامة
والمجتمع اإلسرائيلي مسألة حياة أو موت .ويتصور بن-غورين أن القدرة وحدها ال تكفى لتحقيق
البقاء في المواجهة ,فالضمأن األبدي هو االحتفاظ بالوضع القائم وضمأن استم اررية التشرذم
العربي ,واستم اررية جذب الهجرة اليهودية إلي فلسطين.
أما أبرهام ايلون؛ فيعرف األمن اإلسرائيلي بمفهومه الواقعي ,إذ يصور مفهومه بنتائج
عملية االتصاالت المتبادلة للدولة بمحيطها القريب ,والبعيد ,والتحديات التي تواجهها ,والتي
تعكس نوعية النخبة التي تقود الدولة ,وقدرتها ,ورسائلها ,وجاهزيتها وتكتيكها ,وقدرتها على
التنفيذ واالستغالل إلمكاناتها ,وكذلك حرية عملها لتحقيق هدفها في مواجهة عوامل االحتكاك
(هركافي وآخرون )324-321 ,3929 ,وخالل هذا المفهوم يميل ايلون إلي ضمأن قدرة إسرائيل
الدفاعية الذاتية ,كمنطلق لتعيين األهداف التي تشن إسرائيل الحروب من اجلها من جأنب
شخصيات من المؤسسة األمنية والسياسية في إسرائيل( ايلون وآخرون.)19 ,3929 ,
حاول يهوشفاط هركافي 1بناء تنظير أمني ,كتلخيص لفهم تاريخي ,عن طريق
االستدالل ,واختبار النظرية األمنية ,واعتبارها الموجه األساسي الذي يسبق اإلستراتيجية األمنية؛
فخالل عملية االختبار توضح مفاهيمها ,ويستخلص التفاصيل منها ,وفي هذا الصدد قال " :ال
ينبغي أن تكون السياسة األمنية قائمة على المراهنة ,فعلى المستوى االستراتيجي تسود االستم اررية وليس

األنقطاع وعلى مستوى النظرية األمنية ال ينبغي توقيع شيك من دون رصيد( "...مرتضى,)399 ,2229 ,
 -1ولد يهوشفاط هركافي في عام  0600في حيفا ,توفي عام  0664في القدس ,وهو قائد في الجيش اإلسرائيلي ,كما خدم في صفوف الجيش
البريطأني في الحرب العالمية الثأنية ,واشترك في حرب  ,0648وفي الوفد اإلسرائيلي خالل محادثات الهدنة في رودس ,تولي دائرة االستخبارات في

الجيش اإلسرائيلي عام  ,0622وبقي في منصبه حتى العام  ,0626بعد أن أنهى عمله في دوائر الحكومة ,اتجه نحو دراسة التاريخ الشرقي

واإلسالمي ,إذ نال الدكتوراه من الجامعة العبرية وأصبح محاض ار فيها ,وكلف في فترات معينة رئاسة معهد الدراسات اإلستراتيجية التابع لو ازرة الدفاع
اإلسرائيلية ,كأن من أوائل المستشرقين اإلسرائيليين الذين نبهوا إلي الميثاق الوطني الفلسطيني ,ولكنه مال إلي اتجاهات حمائمية في رؤيته للصراع

الفلسطيني  -اإلسرائيلي ,له العديد من الدراسات والكتب في مجال الصراع (مدار.)0204 ,
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وهو بذلك يبني نظرية واقعية مركبة ,ومحدثة ,ومتعددة المفاهيم ,إذ يحدد في عملية االختبار
مدى فاعلية النظرية األمنية ,ومناعتها القومية التي تضمن االستم اررية ,وليس األنقطاع,
كنظيرها من التجارب التاريخية.
يمكن حصر األركان األساسية التي تستند عليها نظرية األمن القومي اإلسرائيلي حسب
واقعها الجيوبوليتيكي ,وتطبيقاتها اإلستراتيجية ,بركنين أساسيين تستند إليها كل العناصر األمنية
الالحقة ,وهما :المرونة من جأنب ,والتالحم الفكري مع الواقع من جأنب آخر(مرتضى,2229 ,
 ,)42بمعنى آخر ,بالفهم الواقعي لعوامل التهديد حول إسرائيل ,وتكيف النظرية األمنية
اإلسرائيلية معها؛ فمثال :توظف إسرائيل الجغرافيا السياسية في خدمة المصلحة القومية
اإلسرائيلية؛ فكون إسرائيل دولة صغيرة ,وتعتمد على مصادر طبيعية وامكانيات متدنية مقارنة مع
نظيرها العربي ,نجد العامل االستيطأني عامل جيوسياسي ثابت -وآلية تخطيط الحدود أيضا-
في تأمين أكبر قدر من األمن الوقائي اإلسرائيلي ,والمصادر الطبيعية في أن واحد.
منذ اللحظة األولى لقيام إسرائيل كانت مشكلتها األولى واألخيرة هي مشكلة األمن,
واألمن اإلسرائيلي مرادف للتوسع والغزو والتمدد؛ فالتوسع شرط للبقاء ,كما هو شرط األمن القائم
على سياسة القوة ,واألمن المطلق (ربابعة.)422 ,3921 ,
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المبحث الثاني :اإلستراتيجية العسكرية اإلسرائيلية:
فرضت الحروب اإلسرائيلية المتالحقة ضد الدول العربية طرق متعددة في القتال ,وهذا
ما أنعكس على اإلستراتيجية العسكرية اإلسرائيلية ,إذ هي متعددة األبعاد ,والمفاهيم ,فهي تالئم
متطلبات الواقع األمني ,والعسكري ,والسياسي ,واألهداف األمنية التي تسعى إلي تحقيقها من
خالل جملة من الثوابت المتغيرة ,والتي تالءم القدرات الحربية المتاحة لها ,ألجل تحقيق أهدافها
القومية العليا (درور ,)319 -319 ,3929 ,والحفاظ على وجودها كدولة سيادية مستقلة,
والدفاع عن حدودها ,وأرضها ,وشعبها ,من خالل الحفاظ على قوتها العسكرية ,وحالة الجهوزية
العالية لمجابهة أي هجوم قد يحدث من الدول العربية (هربون.)323 ,3929 ,
منطلقات اإلستراتيجية العسكرية اإلسرائيلية:
تحدد ثوابت ومظاهر اإلستراتيجية العسكرية اإلسرائيلية بالعديد من المحددات التي لم
تتغير في جوهرها ,منذ نشأتها ,وفرض وجودها بالقوة ,وقد تجتمع هذه الثوابت في عملية
عسكرية واحدة ,أو يتم توظيفها بصورة منفردة ,وهذا ما يحدده الهدف والظروف المتوفرة ,وأهم
هذه الثوابت:
 االعتماد على عنصر المباغتة:
بادرت إسرائيل إلي تنفيذ هجوم مفاجئ كاسح يتبعه هجوم مشترك للقوات العسكرية
الفرنسية البريطأنية في  23تشرين األول /أكتوبر  ,3929بذريعة فض االشتباك .وصلت القوات
اإلسرائيلية خالل المعركة حتى شرم الشيخ في أقصى جنوب سيناء ,وسيطرت على جزيرتي
(تيرأن وسنافير) عند مدخل خليج السويس (منصور ,آخرون ,)319-312 ,2229 ,وقد
حسمت النتيجة قبل القتال ,إذ استغلت إسرائيل قرار الرئيس عبد الناصر في تأميم قناة السويس,
وكان ميزأن القوى في صالحها منذ البداية .اعتمد العدوان الثالثي على المفاجئة بشكل أساسي,
إذ تراجع الجيش المصري بعد استبسال في القتال ,ولوال الظروف الدولية لتحقق إحدى أهم
العناصر الحيوية في الحرب المفاجئة وهو مبدأ الحسم الذي يهدف إلي التعرض والتدمير للبنية
التحتية للجيش ,ومن ثم ضرب النظام ولم تحقق إسرائيل ذلك
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يتم إحراز المفاجئة عبر المبادأة في الضربة األولى ,وعامل المفاجئة حاسم في تحديد
طبيعة ومسار المعركة فيما بعد .إذ من يحقق عنصر المبادأة ,والمفاجئة؛ يفرض شروط وطبيعة
القتال منذ البداية ,ويضمن توازن القوى واألنتصار .حققت إسرائيل في عدوأن  21كانون األول/
ديسمبر  ,2222على قطاع غزة عنصر المباغتة بإتقأن ,وهذا ال يرجع في األساس إلي فعالية
القدرة اإلسرائيلية فقط ,بل ؛ألنها شنت حربا على شعب اعزل غير متكافئ في القوة .إذ حققت
المفاجئة في الضربة األولى ,وحققت عامل الصدمة المتعمد للقتل ,إذ أن قطاع غزة لم يعتاد
قبلها على نوعية كهذه من الحرب ,وهو ال يحتملها بالمطلق في بادئ األمر .فخالل العدوان
احتفظت إسرائيل على مبدأ الفعل االيجابي ,الذي يقابله فعل سلبي من قطاع غزة.
تعتمد إسرائيل على عنصر المباغتة في معظم العمليات العسكرية الهجومية  ,إذ طبقت
المبدأ في حرب العصابات الفلسطينية اإلسرائيلية قبل قيام إسرائيل على أرض فلسطين المحتلة,
وفي معظم الحروب الالحقة ضد األقطار العربية؛ فهي تمثل منهجا عاما لألعمال الهجومية
التي تتجنب الهجوم المجابه على الخصم ,إذ تعتمد على االقتراب منه في االتجاه الذي ال
يتوقعه ,ومن هنا جاء تركيز اإلستراتيجية العسكرية ,على عمليات التسلل والمباغتة ,والتوغل
العميق ,وتجنب المواجهة المباشرة في القتال ,وااللتفاف والسرعة في الضرب والحركة ,والترهيب
والتأثير على روح المعنوية لدى الخصم ,وفرض شروط القتال (العاجز.)42 ,3929 ,
 اعتماد ومبدأ الحرب الخاطفة:
أدى نقص القوة البشرية في إسرائيل إلي استحالة استمرار حالة التعبئة العاملة فيها لفترة
طويلة ,ألن ذلك يؤدي إلي إحداث شلل شبه تام في الحياة االقتصادية ,ومن ثم إلي استحالة
خوضها حربا طويلة األمد بالمعنى التقليدي ,لعدم توفر موارد طبيعية تؤمن لها استمرار القتال
لفترات طويلة (عزمي ,)19-12 ,3919 ,لذلك تحاول الحكومات اإلسرائيلية في معظم حروبها
تجنب الحروب الطويلة ,وغالبا ما تفضل في إستراتيجيتها العسكرية الحروب الخاطفة السريعة,
التي تتناسب مع نظريتها الحربية ,دون السماح لها بأن تطول (شمير ,آخرون.)33 ,2231 ,
وتتبنى اإلستراتيجية اإلسرائيلية لتطبيق هجوم حربي قصير ناجح ,أسلوب عملياتي,
وتكتيك حرب الحركة السريعة ,لتحقيق خرق بقطاعات محدودة ,يتم الدفع فيها إلي العمق ,وذلك
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من خالل اقتصاد قوة ميكانيكية مدعمة بالسالح الجوي والقذائف الثقيلة ,والمدفعية الثقيلة
المتحركة ,لقطع خطوط اإلمداد ,وبث االضطراب والفوضى في مراكز القيادة الخلفية ,والشؤون
اإلدارية ,وهو ما يسمى بإستراتيجية االقتراب غير المباشر ,ويتطلب ذلك سرعة فائقة أثناء
القتال ,ولذلك تحافظ إسرائيل على تأمين شبكة طرق سريعة مترابطة بين الجبهات العربية,
لتأمين سرعة القتال على أكثر من جبهة في أن واحد (عزمي.)19 ,3919 ,
وأحيأنا تعتمد إسرائيل في حربها الخاطفة على عنصر المفاجئة ,وبذلك تفرض واقعها
على الجميع قبل أن يفيقوا من زلزالها ,ويصبح من الصعب التدخل لحصر نتائجها أو لجم
تداعي أحداثها ,والتي تكلف إسرائيل أعباء محتملة (شعبأن ,)22 ,3991 ,لذلك يجب أن تكون
قصيرة ,سواء لتقليل الخسائر أو لتسريح جنود االحتياط واستئناف النشاط االقتصادي ,أو تجنب
تدخل الدول الكبرى لوقف الحرب في توقيت غير مريح إلسرائيل ,وكي تصبح الحرب قصيرة
يجب استغالل المفاجئة والمناورة ,وحشد القوة ,لزعزعة توازن العدو والغاء رغبته في القتال
(هركافي ,آخرون .)322-321 ,3929 ,وقد يكون عنصر االحتياط وتكاليفه عامل أساسي في
تبني الحرب الخاطفة ,ولكن األهم من ذلك إلغاء الرغبة في القتال ,ويخص بذلك حرب
االستنزاف ,1وهذا ما يفسر نظرية الردع.
 الضربة اإلستباقية والمفاجئة :
تستند إسرائيل في حربها الوقائية على تحديد المصالح الحيوية ,وهو ما يدخل ضمن
ذرائع الحرب ,وهي المبدأ السائد في المؤسسة األمنية اإلسرائيلية .إذ جمعت بين المقاربة الدفاعية
والمقاربة الهجومية ,وال تقتصر في جأنبها العملياتي على اإلحباط فقط .بل تحقيق أنجازات
سياسية ,منذ بدايتها ,تتجاوز النظرية اإلحباطية .فهي لن تكون مجدية إلسرائيل إذا لم يكن ميزأن
القوى في صالحها ,حتى بعد األنتهاء من المعركة ,كي تحافظ على أنجازاتها بعد وقف إطالق
النار (ايلون ,آخرون.)11-41 ,3929 ,

 -1حرب االستن ازف هو مفهوم استراتيجي يعني أنه لكي يتم االنتصار في حرب ما ,يجب إضعاف العدو إلى االنهيار عن طريق إحداث الخسائر
البشرية أو العسكرية .الجهة المنتصرة في الحرب تكون عادة الجهة التي تمتلك عدد أكبر من المصادر واالحتياطات (ويكيبيديا.)0209 ,
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تعتمد نظرية الحرب الوقائية بافتراض إيغال آلون 1على الضربة األولى ,وهي تشكل
إحدى حلقات النظرية المتكاملة داخل اإلستراتيجية العسكرية ,وتشمل على نظرية الهجوم المضاد
واالستباق ضد التحشدات العدائية وتهدف احتالل مواقع ذات شأن حيوي عند العدو ,في وقت
يقوم فيه العدو حشد قواته ,وقبل قيامه عمليا بتنفيذ الهجوم (مرتضى .)339 ,2229 ,أدخل
آخر وتصور بأنها مبادرة تقوم بها القوات اإلسرائيلية عندما يدخل الهجوم
ادوارد لوتفاك 2بعدا ا
العربي مرحلة التنفيذ (العاجز .)41 ,3929 ,أي في مرحلة جاهزية القدرة العربية لتنفيذ الهجوم,
وبذلك تعتمد إسرائيل في تصور ادوارد لوتفاك على جمع المعلومات الدقيقة عن القوات العربية.
تستند الضربة اإلستباقية اإلسرائيلية على دقة المعلومات ,والدراسة الدقيقة للعدو ,وتقديم
تحذيرات مسبقة من المنظومة األمنية إلي القيادة السياسية ,ومتخذي القرار ,كانذار مسبق قبل
أندالع الحرب ,أو القيام بأعمال عسكرية استباقية ,كإجراءات وقائية لمنع أندالع الحرب ,وكل
ذلك يعتمد على نوعية المعلومات ,وفي حال عدم وضوح المعلومات تقوم المنظومة األمنية
باالستعداد والجهوزية العالية ,لمنع العدو من القيام بضربة خاطفة ,وتجنب المفاجئة ,والمبادرة
بالمعارك ,أو الحرب الوقائية ,وبذلك تكون إسرائيل على جاهزية عالية للمبادرة في حرب وقائية
في حال تعرضت لهجوم عسكري مؤثر ,أو خاطف (أفيعاري.)223 -239 ,3921 ,
وتتبع إسرائيل نظرية حربها الوقائية في توجيه عالقتها األمنية ضد الفلسطينيين في
قطاع غزة ,وهي عالقة قائمة على العداء بشكل أساسي ,إذ تفترض في سياستها األمنية على
وجوب عملية عسكرية في كل فترة وجيزة ,تحددها حجم العملية السابقة ,وحجم تدمير القدرة
العسكرية البسيطة في حوزة الفصائل الفلسطينية ,متبعة سياسة تقليم األظافر .وبذلك تتجنب أن
يشكل قطاع غزة في أي لحظة إلي خطر أمني على األمن القومي اإلسرائيلي .وستستمر
اإلستراتيجية اإلسرائيلية الوقائية حال ما تتحول العالقة العدائية.

 -1صاحب نظرية األمن اإل سرائيلية في العقود األربعة الماضية والتي تعتمد عليها المؤسسة األمنية في رسم سياستها األمنية في العالقة مع السلطة
الفلسطينية ,كما كأن نائب رئيس الوزراء اإلسرائيلي في تلك الفترة (الجزيرة نت.)0224 ,

 -2عالم اجتماع ,ومنظّر استراتيجي أميركي .
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 الحرب في أرض العدو:
أرغم الوضع الجغرافي المخططين العسكريين اإلسرائيليين على التوصل إلي استنتاج :أن
إسرائيل ال تستطيع أن تخوض حرب شاملة ,أو حرب مهما صغرت على أراضيها .فالحرب
الصغيرة في الداخل ستضر بالمجتمع اإلسرائيلي ,وستعرض حياة المواطنين إلي الخطر ,في
حين الحرب الشاملة ستقوض إسرائيل وستعرضها لخطر البقاء(رودمأن .)392 ,2223 ,لذلك
حافظت على نقل المعارك على أرض العدو ,وعزلها عن العمق الحيوي ,وحماية المراكز
االقتصادية والحيوية داخل إسرائيل ,وتقليل حجم الخسائر البشرية إلي الحد األدنى (شعبأن,
.)29 ,3991
ويصور ايلون مشكلة العمق الحيوي في وجهين :يتجلى الوجه األول في مشكلة تقليص
مجال المناورة التكتيكية للقوات اإلسرائيلية وقت الحرب ,بسبب قرب مراكز إسرائيل الحيوية من
حدود ما قبل  ,3991وكنتيجة لهذا الوضع ,تضررت قدرة إسرائيل على امتصاص هجوم معاد
واألنتقال بعد ذلك إلي هجوم مضاد .ويتجلى الوجه الثاني في ارتباط العمق االستراتيجي بالحل
اإلسرائيلي لمشكلة نسب القوى الكمية ,وفي هذا السياق تتحول مشكلة المجال الحيوي إلي مشكلة
وقت .وهكذا برزت بصورة خاصة حساسية نقطة الضعف اإلسرائيلية في وسط البلد بين "الخط
األخضر-والبحر" (ايلون )42 ,3929 ,وهذا ما قد وضع له بن غوريون حال عمألنيا منذ عام
 ,3942في مفهوم نقل الحرب إلي أرض العدو (مرتضى)321 ,2229 ,
 الحرب الساحقة:
ترتكز الحرب الساحقة على األثر النفسي بالدرجة األولى ,وتوجيه القوة الفائقة والقدرة
المكلفة ضد الخصم بثقلها التقليدي ,أو غير التقليدي ,وهي أهم ركائز اإلستراتيجية العسكرية
اإلسرائيلية ,والتي تم االعتماد عليها منذ اللحظات األولى لقيام دولة إسرائيل ,بتوجيه ضربات
عقابية موجعة للعدو والقيام بسحقه ألجل ردعه وادخال قوة الردع في تفكيره النفسي ,عبر رسم
خطوط حمراء ,وعقابه بشكل دقيق في حال تجاوزها (درور ,)312-313 ,3929 ,وتعتمد
إسرائيل على نظرية الحرب الساحقة والحسم العسكري في ميدأن المعركة ,من خالل تدمير قوة
العدو العسكرية ,والتسبب له بعدم القدرة على مواصلة القتال ,وغالبا ما تأتي الحرب الساحقة,
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بعد عملية ضغط وارهاق واستنزاف للقوة (شمير ,آخرون ,)33 ,2231 ,وبذلك تهدف إلي
تجهيز العدو للهزيمة وتحضيره لإلجهاز عليه .واعتبرها حايم السكوف 1في االعتماد على قوة
هجومية ضاربة ,تتميز بعنف الصدمة وسرعة الحركة ,والقدرة على الحسم (شعبأن,3991 ,
 .)343تثبت التجربة التاريخية إلسرائيل منذ قيامها ,أن األولوية تعطى للحسم الذي معناه :منع
العدو من تحقيق أهدافه من ناحية ,وتحقيق أهداف إسرائيل من ناحية أخرى (هركافي ,آخرون,
 .)312 ,3929وهذا االعتبار سائد في الحروب اإلسرائيلية التي تعدها ساحقة ,ومفاده التوصل
اإلسرائيلي إلي قناعة بأن هزيمة الدول العربية هزيمة ساحقة أمر شبه مستحيل.
وهذا النوع من الهجوم تعتمد فيه إسرائيل على تركيز القوة القصوى في اتجاه محدد سلفا,
لتحقيق أنتصار ساحق ,وتوفير التفوق التسليحي النوعي للجيش اإلسرائيلي إلي حد السيطرة على
اتجاهات الحرب ونتائجها ,باالعتماد على قوة جوية هجومية تحقق السيادة المطلقة في مسرح
العمليات .وال غنى بمجرد الضربة الجوية المركزة من إطالق قوة الصدمة والمناورة ,لتنقل هذا
النجاح من االتزأن االستراتيجي الدفاعي للعدو في مسرح العمليات ,إلي شل القدرة العقلية
والعضلية ,وبعدها تبدأ بحسم القتال عبر العناصر الرئيسية في الجيش ,وسحق القوات الدفاعية
وتدمير بنيتها التحتية بشكل كلي (شعبأن.)29 ,3991 ,
وال شك أن الظروف الدولية التي ساعدت الرئيس عبد الناصر في مصر عام ,3929
قد جنبته كارثة الحرب الساحقة ,كما تكررت عام  ,2222على قطاع غزة في الهجوم الكاسح
الذي طبقت فيه مبادئ الحرب الساحقة ,ضد حركة حماس ,ولكن العملية قد احتفظت بصورة
الردع .وقد أنعكس هذا فيما بعد على العملية الخاطفة في  ,2232والعملية الوقائية في ,2234
إذ كان التركيز على االحتفاظ بالردع.

 -1ولد حاييم السكوف في عام  0606في بوريسوف – بيلوروسيا ,هو الرئيس الخامس لهيئة األركأن العامة للجيش اإلسرائيلي .خدم في (كتائب
الليل) التي أسسها فينغيت في عام  ,0631كوحدة عسكرية في الجيش البريطأني خالل الحرب العالمية الثأنية ,وبعد هذه الحرب كأن من المقربين إلى

بن غوريون .عمل مع طاقم تجهيز (الهاغأناة) لخوض معارك العام  .0648تولى رئاسة األركأن العامة بين  0628و  ,0690وأنهى خدمته في
الجيش على ضوء خالفات مع نائب وزير الدفاع أنذاك شمعون بيريس .ويذكر أنه قام بتأسيس سلطة الموأنئ وأشغل منصب رئيسها األول العام

 0610وعين عضوا في لجنة اغرأنات لتقصي مجريات األمور في حرب أكتوبر العام  ,0613توفي في تل أبيب العام  (0680مدار).
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ونتيجة لعدم فاعلية الحرب الساحقة ,بدأ اإلسرائيليون في إعطاء تصور لألنتصار ,إذ
يقول موشيه يعلون  " :أن األنتصار هو دفع الطرف اآلخر إلي الموافقة على وقف إطالق النار بشروطنا
1

نحن ,ورفع الثمن الباهظ على األرض وأتوقع أن يفكروا مرتين قبل تصعيد العنف مجددا" وهذه هي صورة
الردع التي ينظر إليها اإلسرائيليون بالقوة التي تمنع الحرب وتجلب الهدوء ,ويكمل يعلون" :بعد
عدوأن  ,4102دام مفعول ردعنا عام ونصف ,من جراء ثمأنية أيام من القتال ,لكن هذه المرة الثمن أكبر بكثير,

ووحده الزمن الذي سيخبرنا ,ما هو الردع الذي حققته العملية" (شلحت.)34 ,2234 ,
وتعتمد إسرائيل للحفاظ على قوة الردع على معاقبة العدو بشكل جماعي ,لزيادة فاعلية
قوة الردع ,وفرض أمر واقع يصعب تغيره ,أو اختراقه ,وذلك لمنع العدو من مهاجمة إسرائيل في
المستقبل ,وتعتمد إسرائيل على قوة الردع في ضرب المنظمات الفلسطينية عسكريا ,وعقاب
الشعب الفلسطيني على أي هجوم أمني ضد إسرائيل ,من خالل قوة حربية غير متكافئة ,تزيد
من خاللها قوة الردع اإلسرائيلية ,وتتسبب في شل حركة المنظمات الفلسطينية وتقليص قدراتها
الهجومية ضد إسرائيل (بن مئير.)11-12 ,2229 ,
وينظر هركافي إلى التطلع إلي منع الحرب بالتوقف على الردع األقصى ,لكن إذا لم
يصمد هذا االختبار فأنه يجب تحقيق الحسم وتجديد الردع ,وهذا يتطلب وجود جيش نظامي
وقدرة قتالية كافية للصمود (هركافي ,آخرون .)322 ,3929 ,وبهذه النتيجة يتم التوصل أن
الحرب الساحقة باتت تدور في دائرة الردع .وهذا ما يدفعني بالقول أن اإلستراتيجية العسكرية
اإلسرائيلية باتت تعتمد على العمليات الترميمية لترميم الردع ,ولم تعد قادرة على الحسم ليس مع
الدول ,بل مع "المنظمات الفاعلة من غير الدول" ,وأحد أهم األنتقادات التي يمكن أن توجه
إلستراتيجية الحرب الساحقة ,هي أنها ال تحقق أهداف سياسية مهمة؛ فهي لم تقضي على
المنظمات الفاعلة من غير الدول ,ولم تتسبب حتى األن في أنهاء حاالت الصراع التي تواجهها
إسرائيل معها.

 -1ولد وزير الحرب في الحكومة اإلسرائيلية موشيه يعلون في  04حزيرأن /يونيو ,0622وهو عضو في المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية
واألمنية ,وعضو كنيست من كتلة "حزب الليكود" شغل في السابق منصب نائب رئيس الحكومة ,ووزي ار للشؤون اإلستراتيجية ,وكذلك رئيس هيئة
األركأن العامة في الجيش اإلسرائيلي (ويكيبيديا.)0209 ,
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ركائز اإلستراتيجية العسكرية:
 الجهوزية:
في عام  ,3924قال موشيه دايأن وهو في جنازة صديق له" :علينا أن نكون مستعدين
1

ومسلحين .أن نكون أقوياء وقساة ,حتى ال يسقط السيف من قبضتنا وتنتهي الحياة" (المريني)12 ,2233 ,
وقد قدم االستعداد والجهوزية في السياسة األمنية على القوة ,ومعضلة البقاء ,التي ال يمكن
إغفالها؛ واال ستسقط الحياة وتنتهي إسرائيل.
أن القوة بحد ذاتها ال تشكل قدرة ,إال بعنصر الجهوزية؛ فعندما تلحق بالقوة الشاملة
تحولها إلي قدرة فعلية ,والجهوزية تشتمل على ثالث متغيرات :التأهب ,واالستنفار واألهم من
ذلك االستعداد للتأهب ,وتحتفظ إسرائيل بالجهوزية آخذة بذلك العنصر الجغرافي ,وامكانات
الجبهة الداخلية المتوفرة لديها ,عالوة على ذلك ,فأن جاهزية إسرائيل يجب أن تبقى دائما أكبر
نسبيا ,مقارنة مع دول أخرى .ناهيك أن جيشها –خالفا للجيوش األخرى -جيش قائم على
االحتياط في األساس (ايلون.)2 .1 ,3929 ,
وتستند الجهوزية على التجهيز الدقيق ,والتدريب المسبق قبل اختيار مرحلة التنفيذ ألي
عملية عسكرية (شعبأن ,)21 ,3991 ,حتى ولو كانت صغيرة ,وهي ما تتطلب مرونة عملياتية
عالية في استخدام الطاقة البشرية في ميدأن القتال بصورة مقتصدة ,وكذلك تتطلب قبل عملية
التنفيذ بتكثيف مناورتها ,كي تحاكي واقع التنفيذ وتضع احتماالت دقيقة عن نتائج التنفيذ,
واختبار نوعية القدرة الفائقة والمقتصدة ,وضمأن تحقيق النجاح ,وهو متطلب أساسي إذ يضمن
استم اررية التفوق.
كما تعتمد الجهوزية على بعدين أساسيين هما" :اآللة الحربية" ,و"العنصر البشري",
ومهما تقدمت تقنية السالح والوسائط والخواص الجغرافية لمسرح العمليات ,إال أنها تتطلب في
كل تقدم إلي إثراء الخبرة العلمية والعملية للعنصر البشري ,بتكثيف التدريب وتنمية القدرات التي
 -1شغل ديأن العديد من األدوار المهمة في حرب  0648وعمل على قيادة العمليات العسكرية الدفاعية في سهل األردن ,وأعجب فيه رئيس الوزراء

اإلسرائيلي ديفيد بن جوريون أشد اإلعجاب .ترقّى بالمناصب العسكرية بعد حرب  0648بين الفترة  0628 - 0622إلى أن وصل لمنصب رئيس
األركأن للجيش اإلسرائيلي .في عام  , 0626وبعد عام من تقاعد ديأن من السلك العسكري ,أنضم دايأن إلى تيار "مابي" السياسي اليساري بزعامة بن

جوريون وعمل كوزير للزراعة حتى عام ( 0694ويكيبيديا.)0209 ,
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تحافظ على ترابط وتكامل التقنيات الحربية ,واستغاللها في مسرح العمليات بأكبر ثقل للقدرة
المالئمة لمصادر التعبئة ,ومعرفة توظيفها على مسرح العمليات ,فالثقل العسكري أن زاد أو
تقلص ,تبقى الحرب من صناعة األنسأن.
 الـالمركزية المنضبطة:
ال يوجد توصيف أبسط من مقولة "اغتنام الفرص" ,أو "االرتجال" ,أو حتى "المغامرة".
التي توفر سرعة التصرف ,وحرية الحركة ,وحرية الحركة المحسوبة ,والمخاطرة المدروسة في
مسرح العمليات .فقد يوفر الميدأن فرص جاهزة مضمونة النجاح ,الذي ال يتيح الوقت تكرارها,
وتتطلب السرعة الفائقة والمغامرة ,والتركيز يكون بشكل أساسي على تحقيق األنجاز ,فتؤجل
االحتماالت بالنظر إلي النتائج االيجابية التي تفوق السلبية في معظمها ,وهذا له عالقة بنوعية
الجهوزية (شعبأن.)21 ,3991 ,
ويصور ايلون الـالمركزية المنضبطة ,في الميل نحو المركزية تحكيم العقل .إلفساح
المجال أمام ذوي الرتب المنخفضة في الجيش اإلسرائيلي للرد بسرعة على األوضاع المتغيرة في
ميدأن القتال ,بدون الحاجة إلي الحصول على موافقة من هم أعلى منهم رتبة على كل خطوة,
وتتخذ وفق حسن تصرف الضباط في الموقع ,ونظام مرن كهذا ,أقل عرضة لتأثير المفاجئة,
والتضليل الذين يبادر إليهما العدو في ميدأن القتال ,ويمكن استغالل ميزة المناعة المتفوقة في
ظروف ضباب المعركة ,بواسطة خوض حرب هجومية ,تلقي عبئا أكبر على أجهزة القيادة
والرقابة واالتصال لدى الفريقين المتحاربين (ايلون ,آخرون .)44-41 ,3929 ,وهذا متغير
يستحدثه الميدأن ,إذ يتطلب حسن التصرف والتدبير المنفرد ,ويلزمه إعداد مسبق واعتيادية على
تقدير الموقف ,الذي تكفله التجربة العلمية والخبرة الميدأنية الذين تثريا القدرات الخاصة لألفراد
وقادة العمليات.
 الصراع:
قد عززت التجربة التاريخية بأن اليهود يواجهون عالما من غير اليهود والمعادين,
وتضخم الشعور بأنعدام األمأن ,وبالعزلة لدى الكثيرين من اإلسرائيليين (مرتضى,)42 ,2229 ,
بعدما تحقق الحلم الصهيوني على أرض فلسطين .وقد جاء على لسأن بن غورين وهو يخاطب
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ناحوم غولدمأن 1قائال " :لقد أتينا هنا ,وسرقنا بالدهم وأرضهم .فكيف لهم أن يقبلوا ذلك؟( " ...المريني,
 .)19 ,2233ومنذ البداية أقيم الجيش اإلسرائيلي كجواب لهذا الصراع حول مصير األرض
واألنسأن (منصور ,آخرون .)322 ,2229 ,وقد مضى على هذا الصراع بين اليهود
والفلسطينيين على وجه الخصوص أكثر من مئة عام ,وكانت النتيجة تشريد الشعب الفلسطيني,
واحتالل أرضه وسقوط األلوف من الضحايا الفلسطينيين (دويري.)12 ,2223 ,
وتعتمد إسرائيل في صراعها العربي -اإلسرائيلي ,على أساس تصادم اإلرادتين ,وقوى
خصمين أو أكثر ,بحيث يهدف كل طرف إلي تحطيم وتدمير اآلخر كليا أو جزئيا ,لتتحكم إرادته
في إدارة الخصم ,ومن ثم يمكنه فرض أهدافه وأغراضه على الطرف اآلخر ,ونتيجة إلي هذا ال
ينتهي الصراع بتحقيق مصالح واألغراض الكاملة ألحد الطرفين (العاجز ,)329 ,3929 ,بل
يصل إلي حد معضلة البقاء ,وهذا ما قاله بن غورين" :أن الحرب هي التي ستقرر مصير إسرائيل؛ فإما

زوالها واما بقائها" (العاجز.)22 ,3929 ,
بذلك وضعت السياسة األمنية اإلسرائيلية مسألة "البقاء وتأمين الذات" أمام خيارين :إما
الوجود المدعم بقوة عسكرية متفوقة يصعب التشكيك في مصداقية فعاليتها ,ويجعل من مسألة
اختبارها أو مواجهتها عامال باهظ التكلفة ,أو أن تتعرض إسرائيل لخطر اإلبادة ,أو على األقل
يفترض عليها التسليم بواقع ال يحمل طموح المقاصد التي ينهض عليها المشروع الصهيوني في
ارض الميعاد.
ورغم معضلة البقاء التي تستند عليها ركائز اإلستراتيجية العسكرية إال أنني أتصور أنها
لم تعد تقلق اإلسرائيليين في صراعها حتى واأن تعرضت إلي ضربة قوية؛ فالجبهة العربية خالية
من الوعي والقدرة والرؤية والتنظيم الذي يحقق التوازن في الردع المتكافئ ,فردة الفعل في
السياسة الخارجية محكومة بنظرة اتصالية بين الفعل االيجابي والفعل السلبي ,فقد تستهدف
إسرائيل المنظومة العربية .حتى تجبرها على الدفاع السلبي غير المنضبط ,وتفقدها ما تبقى
للرؤية والتنظيم في استغالل الطاقة الكامنة في داخل العنصر البشري ,وتعبئة المصادر الطبيعية

 -1تولى رئاسة المؤتمر اليهودي العالمي ,كما تولي رئاسة المنظمة الصهيونية العالمية ,ويعد مهندس اتفاقية التعويضات التي دفعت الحكومة األلمأنية
بمقتضاها آالف الماليين من الدوالرات لليهود (المركز الفلسطيني لإلعالم.)0228 ,
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الهائلة التي يمكن أن توظف في الصراع العربي -اإلسرائيلي .ونشر حالة اإلحباط والبحث عن
التحديات المشتركة بدال من الصراع ,وبالتالي تحييد القضية الفلسطينية.
 إرهاق العدو:
تتم عملية إرهاق العدو باالعتماد على عنصرين أساسيين :اإلرهاق المباشر عن طريق
استخدام القوة ,واإلرهاق غير المباشر والمشاغلة بالهموم المعيشية المنهكة ,الذي تستخدم فيها
القوة بشكل محدود .وعملية اإلرهاق هي أشبه بحرب االستنزاف ,وتعتمدها اإلستراتيجية العسكرية
اإلسرائيلية كركيزة أساسية ,تعتمد على تفعيل ضغط عسكري كبير ألجل إجبار العدو على
االستسالم والتراجع (شمير ,آخرون ,)33 ,2231 ,وتقليل الخسائر العسكرية أثناء القتال ,ودفع
العدو بالتسليم في الهزيمة مسبقا ,والقناعة بعدم جدوى القوة العسكرية التي يمتلكها في إحراز
أهدافه وتسليمه بالواقع والوجود اإلسرائيلي في المنطقة ,وهو ما يسمى بسياسة " كي الوعي".
ويكون إرهاق العدو من خالل تشتيت قواه ,وتدمير عناصر سطوته ,ومنعه من توحيد
قواه ,وتقليص المدى المتاح لحركته وحرمأنه من فرصة البناء المتأني لمراكز القوة ,حتى تتسنى
الفرصة لضربه ضربة ساحقة ومدمرة (شعبأن .)21 ,3991 ,وتلجئ إسرائيل إلي هذا األسلوب
مع الفلسطينيين ,إذ تعمل على سلب إرادتهم في المقاومة وتبلد معأناتهم ,وعدم تحويل تجربتهم
إلي خبرة عملية فاعلة ,بل جعلها عبثية وغير منتظمة ,تتوقف على ردود األفعال السلبية ,والتي
تقتصر على النزعة نحو البقاء ,وهذا ما يدفع ألن تكون نتائج الصراع ذات شكل واحد ,مبتعد
عن التنظيم (المريني .)22 ,2233 ,ومنذ بداية أنتفاضة األقصى قد صرح أريئيل شارون
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لبعض قادة الجيش اإلسرائيلي في الضفة الغربية أنه" :ال يجوز أن يشعر الفلسطينيون أن بإمكانهم

التنقل بأمأن ,يجب مفاجئتهم في كل لحظة ليواجهوا وضعا متغي ار "(الطنأني .)332 ,2223,وفي
األنتفاضة األولى رفع اإلسرائيليون شعار "الدم العربي سيراق كالماء" (العمري.)322 ,2222 ,
وال يتوقف األمر على الفلسطينيين فحسب ,بل يتعدى ذلك ليشمل الدول العربية ,في
إبقائها على حالة من التشتت والخالف والتمزق ,ثم تغذية الصراعات الداخلية إلي حد استخدام
 -1رئيس وزراء إسرائيل سابقا ,ولد أريئيل شارون في قرية كفار مالل بفلسطين أيام األنتداب البريطأني  .كأن اسم عائلته األصلي شاينرمأن وكأن
يعد شارون من السياسيين والعسكريين
والداه من اليهود األشكناز الذين هاجروا من شرقي أوروبا .إذ ولد أبوه في بولندا بينما ولدت أمه في روسياّ .
المخضرمين على الساحة اإلسرائيلية والرئيس الحادي عشر للحكومة اإلسرائيلية (ويكيبيديا.)0209 ,
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السالح ,وتشجيع الدويالت الطائفية والصراع اإلثني (العاجز ,)12-13 ,3929 ,وابقاء المنطقة
العربية في حالة غليأن مستمر ,وارهاق عنصرها البشري والمادي ,وتبديد مصادر طاقتها ودفعها
إلي تدني وأنحدار مهين ,وبهذا تضمن لها السيادة واالستم اررية محتفظة بميزأن القوى في
مصلحتها ,وواقع العالم العربي في مثل ما يسمى بأحداث "الربيع العربي" دليال واضحا على
ذلك.
مقومات اإلستراتيجية العسكرية اإلسرائيلية:
 العنصر البشري:
تعتمد عملية التمهيد الداخلي على عنصريين متداخلين ,وهما :المجتمع الحربي ,والجيش
الرسمي للدولة .ومنذ البداية وضع بن غوريون في إحدى اعتبارات الهجرة اليهودية .تأمين اليهود
المتعصبين ,وأصحاب الخبرات النوعية ,حتى يزيد من قوة الجيش ,وقوة المجتمع اإلسرائيلي
(إديلمأن .)232 ,2229 ,وتتم عملية التمهيد الداخلي بحشد القوى في المجتمع ,والتعبئة النفسية
للمشاعر الوطنية ,وخلق االستعداد الطوعي لخوض غمار الحرب ,وتحمل نتائجها مهما كانت,
وتعتمد إسرائيل في ذلك على معضلة البقاء (شعبأن ,)22 ,3991 ,وتستغلها في إحياء عنصر
التضحية ,وهو من أفضل المبررات الذي تحقق سرعة تعبئة االحتياط ,التي تشكل معظم القدرة
القتالية للجيش اإلسرائيلي( رودمأن.)394 ,2223 ,
تأخذ الحكومة اإلسرائيلية في االعتبار عند التمهيد الداخلي ,عنصر المناعة األمنية
للجبهة الداخلية من الحماية ,واألنذار المسبق من الهجمات الصاروخية (بن الياهو,2229 ,
 ,)21-29بعدما أصبحت الثقل االستراتيجي المنكشف إلي المقاومة ,واتخاذها كتعادل حربي
عند القتال ,برفع وتيرة التهديد وشل القدرة على ممارسة الحياة االعتيادية ,بعدما كانت مؤمنة
بصورة تامة .وهذا شيء مجهد لإلسرائيليين ,بصعيديه العسكري واالجتماعي ,إذ يجعل المجتمع
عرضة لألنهيار ,مما يدفع الحكومة اإلسرائيلية قبل خوض غمار الحرب إلي رفع حالة التأهب,
وتأمين المالجئ ,وتجهيز الجبهة الداخلية للتصرف بشكل جيد مع ظروف الحرب ,من خطة
إخالء مصابين ,والهرب إلي المناطق اآلمنة ,وحماية السكان والمنشآت ,وتهيئة الجبهة الداخلية
نفسيا للتعامل مع أي معركة قادمة ,وتطبيق خطط بديلة في التعليم ,واالقتصاد ,وفرض حالة
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الطوارئ ,وتأمين حياة السكان المدنيين ,والحفاظ على تواصل أمني مع السكان ,ومعالجتهم,
وتأمين المجتمع الداخلي الستيعاب الصدمة ,وعدم الدخول في حالة رعب ,وفوضى داخلية,
ألجل السيطرة على األمور الداخلية (درور.)221-222 ,3929 ,
تعيش إسرائيل حالة صراع دائم ,وال يمكن لها أن تعيش في وضع عادي ,وهذا الوضع
يفرض عليها تجنيد كل المجتمع اإلسرائيلي ألجل هذا الصراع ,والحفاظ على حالة تأهب,
وجهوزية عالية ,خصوصا لدي الجبهة الداخلية ,واالستعداد لكافة االحتماالت ,بمعنى أن
اإلسرائيليون كلهم جنود احتياط في أنتظار االستعداد (ايرأن.)121 ,3922 ,
 تهيئة الرأي العام العالمي:
تعتمد إستراتيجية األمن القومي اإلسرائيلي على تجنيد الرأي العالم العالمي ,لصالح دولة
إسرائيل ,ودعم مواقفها ,كدولة يتم مهاجمتها من كافة االتجاهات من قبل الدول العربية ,وتبرير
مواقفها الدفاعية ,والتركيز على دعم الدول العظمى لمسأندة إسرائيل خالل فترة الحروب
(دوريئيل ,)92 ,3914 ,وخلق صورة لنفسها في ذهن العدو عبر اإلعالم ,أنها قوة عسكرية
عظيمة وال يستهأن فيها ,وأنها دوما مستعدة لضرب أعدائها في حال تخطيهم الخطوط الحمراء
التي أعلنت لهم عنها ,وهي سياسة رسمية معتمدة لتهيئة الرأي العام العالمي ,بأن إسرائيل دولة
مسالمة مع جيرأنها ,تدافع عن نفسها من هجمات اإلرهابيين ,وتعتمد في هذه السياسة تجنيد
الدول العظمى لمصلحتها في مواجهة الخطر الذي يهدد سالمة وجودها (درور.)312 ,3929 ,
ومن هذا المنطلق روجت الدعاية اإلسرائيلية في حرب  7691مقولة" :أن العرب يريدون

إلقاء اليهود في البحر" (قطبي ,)5102 ,وقد استخدمت نفس الدعاية ضد الثورة الفلسطينية ,مستغلة
التصريحات العدائية الفلسطينية الداعية إلي تدمير إسرائيل ,ومع بداية أنتفاضة األقصى عام
 ,2222وتجميد عملية التسوية ,استهدفت الدعاية اإلسرائيلية السلطة الفلسطينية برفع الغطاء
الشرعي عنها ,مدعية بغياب الشريك الفلسطيني في عملية السالم ,ومع تصاعد وتيرة العنف,
وجدت الفرصة لحجز عرفات وعزله في المقاطعة ,وبدأت في تدمير السلطة الفلسطينية بعد أن
حملتها المسؤولية الكاملة عن األنتفاضة.
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كما تركز الدعاية اإلسرائيلية على تضخيم الصواريخ الفلسطينية ,لتهيئة الرأي العام
العالمي في حق الدفاع عن النفس ,وتصور حربها بالحرب على اإلرهاب ,وتربط الفلسطينيين
بالعمليات اإلرهابية المنظمة التي تحدث في العالم,

وبذلك تشرع عملياتها العسكرية ضد

الفلسطينيين بحجة الحرب على اإلرهاب.
 دقة المعلومات الذاتية والمتعلقة بالخصوم:
توفر المنظومة األمنية للمستوى السياسي في إسرائيل المعلومات المطلوبة والضرورية
ألجل اتخاذ الق اررات على المستوى القومي ,في كافة المجاالت ,وضمن هذا السياق يتم تحديد
عمل منظومة المخابرات ,كجهة أساسية في توفير المعلومات للقيادات السياسية ,حيث تقوم
منظومة المخابرات األمنية بتوفير معطيات ,وتفاصيل عن األمور التي تحتاج إلي اتخاذ الق اررات
سواء كانت أمنية ,أو سياسية ,أو فكرية ,وهي كذلك أداة في يد السياسيون التخاذ الق اررات
السليمة في جميع الحاالت األمنية (عميت.)321 ,3921 ,
تتم معظم عملية جمع المعلومات حول التهديدات الداخلية والخارجية إلسرائيل بترصد
المصادر األولية حول الشخصيات البارزة في المنظمات والدول المعادية ,إذ تهتم بدرجة قصوى
في جمع وتبويب وتحليل المعلومات عن العدو بكافة الوسائل ,واألساليب المتاحة :كأعمال
التجسس ,واالستطالع التكنولوجي ,والتنسيق مع الدول الصديقة (شعبأن )22 ,3991 ,على
مدار الساعة .وتعتبر دقة وحجم المعلومات االستخبارية التي يمكن الحصول عليها من العدو
من أهم المصادر األمنية التي يرتكز عليها تأمين التخطيط العسكري وعملية اتخاذ القرار السليم
والمناسب ,وهي بمثابة أنذار مبكر لتقدير األخطار المعادية وفعالية قدرتها العسكرية ,التي يمكن
أن تفاجئ إسرائيل بحرب مباغتة (درور.)99 ,3929 ,
تعمل االستخبارات العسكرية اإلسرائيلية على اختراق العدو من الداخل ,للحصول على
معلومات مهمة تستخدمها في حال اتخاذ القرار بالهجوم ضمن حمالت سرية ,أو علنية ,وهي
أداة ضرورية وفي غاية األهمية ,لمعرفة نقاط قوة ,وضعف العدو لتحديد القرار المناسب في
محاربته  ,وتصفية نقاط القوة لديه ,وتقليص المخاطر الذي يتعرض لها األمن القومي
اإلسرائيلي ,عبر تنفيذ حمالت خلف خطوط العدو (دوريئيل.)321-329 ,3914 ,
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تخضع المعلومات للمعالجة والتحليل ,من خالل مراكز أبحاث متخصصة تتبع إلي
لالستخبارات العسكرية ,لتكون قادرة على فهم ما يدور في الساحات العربية المعادية لها ,ويدرك
اإلسرائيليون أن جمع المعلومات ركن أساس من أركان العملية االستخبارية ,كما يقول حاييم
بارليف " :أن أهم هدف للمخابرات وجمع المعلومات ,هو منع حدوث المباغتة ,وأن المهارة في ذلك تعتمد على
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إمكانية الحصول على المعلومات ,ومن ثم حسن تقييمها وتحليلها" (المغاري .)99 ,2222 ,وبسبب
ظروف إسرائيل الخاصة ,فأن االستخبارات العسكرية هي أهم منظومة أمنية داخل المنظومة
األمنية اإلسرائيلية ,ذلك كونها مسئولة عن جمع المعلومات عن العدو ,وتنفيذ العمليات العسكرية
ضد العدو ,وحماية األمن القومي .كذلك يأتي الموساد اإلسرائيلي في الترتيب الثاني في داخل
المنظومة األمنية ,وهو المسئول عن األعمال األمنية الرسمية للدولة ,ذات الطابع السري ,وخارج
حدود الدولة في عمق العدو ,وكذلك عن جمع المعلومات السياسية واألمنية ,والحرب المخابراتية,
وخلق االرتباط بين إسرائيل وأطرف لدى العدو ,للقيام بأعمال خاطفة وكذلك مسئول عن األمن
الوقائي وحماية الشخصيات والمنشئات اليهودية (عميت.)329 ,3921 ,
وكي تكون المنظومة األمنية قادرة على تقديم تقديرات مسبقة ,وتحذيرات مسبقة قبل
أندالع الحرب ,عليها العمل خارج الحدود ,واختراق الجيوش العربية ,وفهم تحركاتها ,وتحذير
القيادة السياسية من هذه التحركات بشكل مسبق ,عبر تقديرات أمنية استخباراتية مسبقة ألجل
النجاح في إدارة المعارك ,واحباط هجمات العدو ,واحباط الخطورة الدائمة حول إسرائيل,
ومواجهة من يعلنون بصراحة عن نيتهم لمحاربتها ورغبتهم في إبادتها ,واالحتفاظ بالردع عبر
اإلعداد النوعي ,والنجاح في إحباط الهجمات المعادية (أفيعاري ,)232-231 ,3921 ,وتجنب
الفشل األمني؛ فأحيأنا قد تكون نقص المعلومات وعدم دقتها سبب رئيسي للفشل األمني ,لذلك
تعمل إسرائيل بشكل دائم على تحسين طرق جمع المعلومات ,وتحرص على الوصول إلي

 -1ولد حاييم بارليف في مدينة فينا عام  ,0604وهاجر إلي فلسطين عام  ,0636حيث أنضم إلي صفوف البلماخ  ,اشترك عام  1942في عمليات
تطهير األراضي من سكأنها الفلسطينيين بالقوة ,ثم تولى قيادة إحدى الكتائب في صحراء النقب أثناء حرب  0648ثم عين قائدا للمنطقة الشمالية
عام  1952وفي أوائل عام  1968عين رئيسا لألركأن حيث كأن مسئوال عن إقامة خط للتحصينات بمحاذاة قناة السويس عرف باسمه خط بارليف,
كأن حاييم بارليف أول من تبنى سياسة هدم ونسف المنازل العربية والمتبعة حتى األن ,وبقوة ,إلرهاب المدنيين العرب وتحقيق العزلة بينهم وبين
رجال المقاومة (ويكيبيديا.)0209 ,

31

معلومات نوعية جديدة ,ودقيقة ,وهذا يعتمد بشكل أساسي على دقة المعلومات التي تجلبها
المنظومة األمنية من أرض العدو ,وعدم األنخداع في الظروف الموضوعية المزيفة ,والتضليل,
حتى يتم اتخاذ ق اررات مناسبة قبل التوجه للحرب (هيلفى.)129-122 ,3921 ,
لذلك يعد العنصر اإلستخباري من العناصر الرادعة للفلسطينيين ,حيث ينظر إلي
إسرائيل أنها قوة إستخبارية كبرى قادرة على استهداف وتصفية القادة الفلسطينيين ساعة تشاء,
وقد تعززت هذه النظرة بفعل النجاحات اإلستخبارية الدقيقة التي حققتها القوات اإلسرائيلية أثناء
تنفيذ عمليات االغتيال ,وضرب المنشئات السرية للمنظمات الفلسطينية واختراق المراكز
الحساسة ,وهي صورة مغاالة في القدرة االستخبارية اإلسرائيلية التي ال زالت عاجزة عن اختراق
العمليات والهجمات األمنية المنفذة في الداخل ,و تكاد تنهار أمام منظومة أمنية بدائية في
تكتمها على مصير المخطوفين في مجالها األمني في قطاع غزة.
 االعتماد األمني على دولة عظمى:
يعد االعتماد على قوة عظمى من الفرص الخارجية التي تستغلها الدول لتحقيق
إستراتيجيتها العسكرية ,ويأتي االعتماد على قوة عظمى على شكل تعاون في النشاط
اإلستخباري ,أو إعداد الخطط ,وادارة الحرب ,أو من خالل الحصول على الدعم العسكري,
واالقتصادي ,والمسأندة في المحافل الدولية (المغاري .)12 ,2222 ,لذلك تفرض المصالح
األمنية اإلسرائيلية على تحسين عالقاتها مع الدول العظمى ,وزيادة التعاون معهم ,واالرتباط
بشكل أساسي بدولة عظمى مثل الواليات المتحدة األمريكية ,دون السماح لها بالتدهور .فهذه
العالقة من شأنها أن تقلل حجم المخاطر التي تهدد إسرائيل (درور ,)229 ,3929 ,وهذا ما
وضعه بن غوريون .إذ كان يصر دائما على أنه ال ينبغي على إسرائيل أن تسمح لنفسها بالبقاء
من دون مصدر مضمون للتزود بالسالح ,وبناء على ذلك أكد على أنه يتوجب على إسرائيل
االمتناع عن المبادأة إلي مواجهات عسكرية ,أو التسبب في نشوبها ,إال إذا ضمنت دعم دولة
عظمى ,تستطيع تسليح الجيش اإلسرائيلي من جديد بعد الحرب .وقد أكدت المبادأة اإلسرائيلية
عام  ,3929أن الشروط التي وضعها بن غوريون ضرورية ,لكنها لم تكن كافية لتحقيق أهداف
إسرائيل الحربية (ايلون ,آخرون.)92-94 ,3929 ,

31

منذ بداية الخمسينات كان السعي اإلسرائيلي للحصول على مساعدة الواليات المتحدة
األمريكية ,بادعاء تمدد االتحاد السوفيتي في المنطقة ,ومواجه حلفائه المحليين (مرتضى,
 .)42 ,2229وفي أعقاب التدخل السوفيتي المحدود في خالل حرب االستنزاف عام ,3912
على امتداد قناة السويس ,زاد االعتماد على الواليات المتحدة ,ومنذ ذلك الحين كان التطلع
اإلسرائيلي في اعتماد سياسي يستند إلي قدرة الواليات المتحدة باستخدام حق النقض في مجلس
األمن ,وصد العقوبات ضد إسرائيل ,واعتماد عسكري نوعي يضمن توازن القوى في مواجهة
سباق التسلح ,واالعتماد االقتصادي الذي يتيح استم اررية الجهد األمني من دون التأثير على
النمو االقتصادي (ايلون ,آخرون.)92 ,3929 ,
تقوم العالقات األمنية األمريكية اإلسرائيلية على المنفعة المتبادلة ,واالعتمادية الكلية في
بعض األحيأن ,إذ بلغت ذروتها في فترة التسعينات ,بعد أنهيار االتحاد السوفيتي ,والجبهة
الشرقية ,وقد يعتمد البعض على حرب الخليج الثانية عام  ,3993كبداية إلي غياب االعتمادية
بين الواليات المتحدة واسرائيل ,لكن التصور األمريكي كان أبعد من ذلك بعدم مشاركة إسرائيل,
حيث تجنبت حرب عربية إسرائيلية جديدة ,وعززت التحالف الدولي ضد العراق ,والذي ساعد
على تمزيق الدول العربية واشغالها بالمصالح القطرية.
كما تستفيد إسرائيل عبر عالقتها بالواليات المتحدة تأمين نظام دفاعي ,وخالل عام
 ,3991تم التوقيع بين البلدين ,على التعاون في تطوير نظام دفاعي من صواريخ آرو -حيتس,
وباتريوت ,وهي صواريخ ذات قدرة متفوقة لصد الصواريخ العراقية -السورية بعيدة المدى (
العمري ,)22 ,2222 ,وقد طورت بعد ذلك إلي منظومة القبة الحديدية ,بدعم سخي من
الواليات المتحدة األمريكية لصد صواريخ المقاومة اللبنأنية -الفلسطينية ,وتسعى إسرائيل امتالك
اآلالف منها لتغطي مدن إسرائيل (شلحت .)32 ,2234 ,وهذا ما تلتزم فيه الواليات المتحدة
األمريكية ,إذ تقر بالمخاطر واالحتياجات األمنية اإلسرائيلية والتي تعتبرها جزء من أمنها .وذات
يوم خالل حرب  ,3911عبر هنري كيسنجر 1بقوله" :ال يمكن السماح تحت أي ظرف بهزيمة
تحيقب بإسرائيل ,حتى ولو أدى ذلك إلي تدخل مباشر (المغاري.)312 ,2222 ,

 -0ولد هنري ألفرد كيسنجر عام  ,0603في ألمأنيا وهو من أصل ألمأني يهودي  ,يعد كيسنجر مهندس السياسة الخارجية األمريكية .شغل منصب
وزير الخارجية األمريكية في فترة  ,0611-0613وهو من ألمع الدبلوماسيين األمريكيين حتى األن (ويكيبيديا.)0209 ,
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 السرية المطلقة:
تتخذ الحكومة اإلسرائيلية أثناء التجهيز إلجراءاتها األمنية عنصر السرية المطلقة,
والتعتيم ,وتستخدم أساليب التمويه والتضليل أثناء حشد القوى ,والتهيئة للقتال(شعبأن,3991 ,
 ,)22إلخفاء التنبؤ عن نية وآلية تحرك قوتها ,حتى تحقق عنصر المفاجئة قبل بدء القتال ,قد
عبر جون كولينز  ,عن المفاجئة ,بقوله " :أن المفاجئة بمعاونة عوامل أخرى مثل السرية والخداع
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واإلبداع والجرأة ,يمكنها أن تتحول بحسم ميزأن القوة لتمهيد الطريق إلي النصر ,وليس من الضروري أن يجهل
العدو تماما األعمال الجارية ,ولكن من الضروري فقط أن يفهم متأخ ار ,الفحوى الكاملة لها ,بدرجة ال تمكنه من

العمل ضدها بكفاءة في الوقت المناسب" (المغازي )92 ,2222 ,وبهذا اعتمد كولينز في إستراتيجية
الحرب على السرية التي ال تمكن العدو من اتخاذ التدابير الوقائية ,أو الدفاعية أثناء القتال.
وعندما كلف هنري دينتز ,2بطلب مساعدات عاجلة من أمريكا التقى مع كيسنجر,
وأخبره أن حجم الخسائر اإلسرائيلية حتى  9تشرين األول /أكتوبر  ,3911بلغت  49طائرة,
و 222دبابة ,وطلب دينتز االحتفاظ بسرية هذه األرقام ,وذلك خوفا من أن تنضم الدول العربية
التي تحفظت ,إلي القتال لو عرفت حجم الخسائر (المغازي.)399 ,2222 ,وكشفت إسرائيل في
 32أيار /مايو  ,2232معلومات سرية حول عملية اغتيال أحمد الجعبري حيث أوصى
"الشاباك" بأن تكون ضربة بدء عدوأن  ,2112هي اغتيال الجعبري ,والتزم الشاباك أن يقدم
جميع المعلومات المطلوبة ألنشاء صورة إستخبارية دقيقة كاملة تفضي إلى اغتياله الناجح ,وقد
جمعت المعلومات على مدار سنوات بسرية تامة ,حتى أنتظار التنفيذ (سما.)2115 ,
 النوع والكم:
تلجأ إسرائيل إلي التفوق النوعي التقليدي في مواجهة الكم العربي رغم امتالكها قدرة
نووية كافية لسحق العرب ,بفرضية أن الردع النووي لن يمنع نشوب حرب تقليدية ولن يمنع
العمليات العسكرية المحدودة أو أعمال اإلرهاب (محارب .)23 ,2231 ,لقد تعلق مفهوم النوعية
بصورة عامة في الفكر األمني اإلسرائيلي ,بميزأن القوى التقليدي .وقد وصف التطور النووي

 -1مفكر استراتيجي أمريكي ,وهو كاتب كتاب االستراتيجيات الكبرى المبادئ والممارسات ,وهو الكتاب الوحيد الذي يستعرض إستراتيجية الدفاع
األمريكية المرتبطة بالمصالح القومية األمريكية.

 -2هنري دينتز جنرال في الجيش الفرنسي ,عمل مفوض سامي فرنسي على سوريا ولبنأن من ديسمبر  0642إلي فبراير ( 0640ويكيبيديا)0209 ,
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اإلسرائيلي بأنه خيار ,ولم ينظر إليه كوسيلة ترمي إلي تحقيق التوازن في نسب القوى في
الحاضر ,وأنما كانشاء بنية تحتية تتيح إلسرائيل المجال كي تتبنى في المستقبل إستراتيجية نووية
في حال عجزها عن االحتفاظ بميزأن قوى تقليدي ,أو في حال امتالك الدول العربية للسالح
النووي ,وهو ما يحقق توازن الرعب (ايلون ,آخرون.)44 ,3929 ,
ومن احد الركائز المهمة في إستراتيجية إسرائيل العسكرية هي الحفاظ على حالة أفضلية
كمية ونوعية تفوق قدرات العدو ,وهذا يكون عبر الحفاظ على عدم توازن القوى مع أعدائها,
والحفاظ على قوة ردع تكون قادرة على سحق واخافة األعداء ,عن طريق تطوير القدرات
العسكرية بشكل دائم والتسلح بأفضل الوسائل القتالية التكنولوجية الحديثة ,واالعتماد على
المعلومات والبحث العلمي المستمر (درور.)323-99 ,3929 ,
تدخل النوعية في كافة العناصر األمنية؛ فالنوعية نفسها متعددة األبعاد إذ تدخل في
النظرية القتالية ,واإلستراتيجية ,والقيادة العسكرية  ,والخبرة المهنية ,ومعنويات الجنود ,وجودة
أجهزة االتصال ,والسيطرة والرقابة واالستخبارات .وكل كالم بليغ يقول أن لدى الجيوش العربية
أعداد كبيرة من األفراد ,ووسائل القتال ,بينما يتميز اإلسرائيليين بالتفوق النوعي ,يعتبر خط ار,
بسبب تجاهل أن الجيوش العربية تحاول تحسين نوعية قواتها .يمكن أن يكون هناك قلة تعوزها
النوعية ,كما يمكن أن تكون هناك كثرة ذات نوعية ,فال مجال لوضع النوعية في مقابل الكمية,
بل يجب اعتبارها وحدة واحدة؛ فالمقصود ليس نوعية في مواجهة كمية ,حتى ولو تمتعت إسرائيل
بتفوق نوعي (هركافي ,آخرون ,)312 -42 ,3929 ,والمغزى من مصطلح النوعية ,يتعلق
بصورة عامة باستغالل الموارد المتوفرة ,يفوق استغالل العدو لها (ايلون ,آخرون.)12 ,3929 ,
وبسبب وجود حالة صراع دائم مع الدول المجاورة لها ,تعمل إسرائيل دوما على تطوير
قوتها العسكرية التقليدية بحسب ظروفها األمنية , ,وبحسب حجم سكانها المحدود ,لذلك هي
تسعى دوما إلي زيادة القوة العسكرية داخل المجتمع المدني ,وفي الجبهة الداخلية .وكذلك زيادة
القوة العسكرية على المستوى العلمي التقني ,وتطوير وسائل القتال ,ونظريات الحرب ,واالبتعاد
عن الطرق القديمة في الحرب ,واالعتماد على طرق الحرب الحديثة والسريعة النوعية ,عبر
استخدام الحرب الساحقة ( درور.)29 ,3929 ,
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المبحث الثالث :العالقة بين المؤسستين األمنية والسياسية وأثرها على صنع القرار:
توجه بن غوريون نحو بناء شبكة عالقات مباشرة بين المستوى السياسي والعسكري ,دون
تدخل األحزاب السياسية وفرض رؤاها السياسية واأليديولوجية .كانت رؤيته تهدف إلي تقصير
طريق القيادة وتبسيط مسيرة اتخاذ الق اررات (منصور وآخرون .)321 ,2229 ,وتعتبر العالقات
بين المستوى السياسي والعسكري سليمة ,وأن كانت غير مثالية؛ فالجيش اإلسرائيلي يخضع
لسلطة الحكومة ,فيما يخضع رئيس هيئة األركان العامة للحكومة ولوزير الدفاع كممثل لها ,وهذا
ما سن عليه "قأنون أساس الجيش" (باراك .)11 ,2224 ,ويعمل الجيش اإلسرائيلي ,في إطار
القأنون والنظام فقط ,وذلك هو مصدر سلطته وصالحياته (ديأن ,)29 ,2224 ,وقد صيغت
قواعد تقيد قدرة الجيش على المبادرة إلي شن تنفيذ عمليات ونشاطات عسكرية بدون إيعاز من
المستوى السياسي ,مما قلص بالتدرج قدرة الجيش على تحدي المستوى الحكومي ,سواء في
المبادرة لشن عمليات أنتقامية كما حدث في عقد الخمسينات ,أو ممارسة الضغط على المستوى
السياسي لشن حرب ,كما حدث في فترة األنتظار التي سبقت حرب ( 3991ليفي.)2 ,2231 ,
يتحدث يهودا بن مئير 1عن مقال ساقه رابين يعود للفترة الذي تولى فيها رئيس األركان
ويتعلق األمر بجوهر مسألة التبعية والطاعة " :ففي عام  ,0691وبعد فترة وجيزة من حرب  ,91قصف
المصريون بالمدفعية الثقيلة قوات الجيش اإلسرائيلي في منطقة السويس .فاتصل أحد كبار القادة العسكريين في
المنطقة برابين وطلب منه إذنا باستخدام سالح الجو .وقبل أن يأذن له رابين طلب الحصول على إذن بذلك من
وزير الدفاع في حينه موشي ديأن .لكن مخاطبة ديأن لم تكن أحيأنا متيسرة .وهذا ما كان في تلك اللحظة.
وبعدما لم يوفق إلي التحدث مع ديأن ,وفي الوقت ذاته كان القصف المصري مستم ار ,أوعز رابين على عاتقه
باستخدام سالح الجو .وفي أعقاب ذلك أعلن ديأن عن غضبه واستيائه من رابين؛ ألنه أقدم على استخدام سالح
الجو دون إذن من المستوى السياسي .وكانت حجة ديأن بأنه إذا كان رئيس األركان غير قادر على الوصول إلي

وزير الدفاع في ظل وضع يتطلب قرار عاجل ,فأن عليه في هذه الحالة التوجه إلي رئيس الحكومة " (بن
مائير.)21 ,2224 ,

 -1ولد يهودا بن مئير في العام  0636في نيويورك .ونشأ في أجواء متدينة .هاجر إلى إسرائيل العام  .0622عمل محاض ار في جامعة بارايألن
وأنخرط في النشاط السياسي ضمن حزب (المفدال) ,وكأن من المقربين لزفولون هامر .دخل الكنيست السابعة والثامنة والتاسعة والعاشرة .عين نائبا

لوزير الخارجية بين  0680و  .0683اعتبر من المؤيدين الكبار لحركة( غوش ايمونيم )االستيطأنية ,ولما أنتخب في مكأن غير مضمون في

قائمة(المفدال) للكنيست الثأنية عشرة أنسحب من الحزب ,وأنضم إلى حركة( ميماد ).كأن من المؤيدين ألنتخاب رابين .وشارك العام  0666في إقامة
حزب المركز بعد أن شهدت أفكاره ميوال معتدلة نوعا ما (مدار).
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رغم القأنون اإلسرائيلي الذي ارتكز على مسألة تبعية وطاعة الجيش للمستوى السياسي
إال أن التجربة تثبت أن الجيش اإلسرائيلي يمتثل لتوجيهات الحكومة طالما كانت هذه التوجيهات
واضحة ,في حين تنشأ المشاكل في الحاالت التي ال تكون فيها التوجيهات واضحة ,وأيضا في
الحاالت التي لم يتضح فيها القأنون في شأن نطاق عمل الجيش وهو ما يسمح بسلوك غير
مرغوب (ديأن .)29 ,2224 ,وقد نظر ايلون إلى ذلك على اعتبار أن صورة الحجج القأنونية
والفرضيات التي تشكل نقطة أنطالق االعتبارات العملياتية ,ما هي سوى تعبير واحد من تعبيرات
كثيرة للواقعية السياسية للنزاع العربي -اإلسرائيلي (ايلون ,آخرون .)14 ,3929 ,وبنظرة ايلون
أن السياسة القائمة في حد ذاتها تدور في معضلة األمن .وهذا ال ينعكس إلي تبعية مطلقة أو
خضوع كامل؛ بل تنبني العالقة على المشاركة بين المستوى العسكري والسياسي عند رسم
السياسة الخارجية.
وقد عبر دافيد بن غوريون عن هذا النهج في السياق المؤسسي للعالقات بين و ازرة
الدفاع وو ازرة الخارجية ,عندما قال في سنة  3922أن" :وزير الدفاع هو المخول بوضع السياسة
األمنية ,بينما مهمة وزير الخارجية شرح هذه السياسة" (ايلون وآخرون.)14 ,3929 ,
وصف نموذج آر الكهام ,كنموذج مألوف في البأنوراما التفسيرية بين المستوى المدني
والمستوى العسكري في إسرائيل .أن نموذج الكهام وبشكل خاص حسبما طوره موشيه ليسك في
السياق اإلسرائيلي ,أنما يخدم هدفين اثنين :األول على الصعيد النظري وهو يجسد المستوى
العالي بشكل خاص للعالقات المتبادلة المدنية -العسكرية ,والثاني هو نموذج الحدود المتقطعة
بين المستويين ( كوهين.)19 ,2221 ,
ويصور ياغيل ليفي1لطبيعة العالقات المتبادلة بين المستوى العسكري والسياسي
اإلسرائيلي ,على أنها عالقة قائمة على الندية ,وهو يصوغ حيز إمكانات الجيش في السلوك
المقابل والعالقة التبادلية تجاه السياسيين في مبدأين هما (ليفي:)2 ,2231 ,
 .0المجابهة المباشرة:
يمتلك الجيش فيها قدرة على إظهار استقالليته وتوسيع صالحياته عندما يحتاج
السياسيون إلي خدماته في توفير الشرعية لتحركات وخطوات سياسية ,ال يتوفر لها إجماع أو
 -1مدرس في قسم السياسات العامة في جامعة بن غوريون ومؤلف كتاب "من جيش الشعب إلى جيش الضواحي".
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تأييد واسع في صفوف المجتمع ,كما حصل مثال :حين عرضت حكومة رابين اتفاقات أوسلو في
عام  3991على الجيش ,إلضفاء الشرعية على عملية أوسلو في مواجهة القوى اليمينية -الدينية
الرافضة للعملية ,وقد كلف الجيش بمهمة تطبيق اتفاقات أوسلو ,ووسع دوره في صياغة
تفاصيلها ,لتأخذ في النهاية طابعا عسكريا .وقد شكل ذلك صياغة جديدة للعالقات التبادلية,
وتأييد الجيش لعملية التسوية مقابل صوغها كتسويات عسكرية وهو ما جعل العالقات تدخل بين
الجأنبيين حيز الندية المباشرة.
 .2المجابهة غير المباشرة:
عندما تتضاءل تبعية السياسيين للجيش ,تتضاءل أيضا قدرة الجيش على أنتهاج سلوك
يقوم على الندية المباشرة مقابل المستوى السياسي .وفي مثل هذه الظروف يغدو من السهل كبح
رجاالت الجيش وفي مقدمتهم رئيس األركان ,وتزداد قدرة رئيس الحكومة ,ووزير الدفاع على
ضبط الجيش حتى ولو كان ذلك بثمن المس بما يعتبره قادته مصالح تنظيمية للجيش .وفي هذه
الحالة تتخذ الندية أشكاال غير مباشرة في المعارضة تسعى إلي االلتفاف على حدود الخالف بين
المستويين.
يتضح تفسير ياغيل لفي لطبيعة العالقات بين المستويين ,عندما يكون رئيس الوزراء من
خلفية عسكرية ,أو من خلفية مدنية ,فحين أن يكون من خلفية عسكرية ,يتخذ رئيس الوزراء
القرار مباشرة إلى رئيس هيئة األركان بدون العودة إلي وزير الحرب ,وبالتالي يضعف دور وزير
الحرب ,ورئيس هيئة األركان في صناعة القرار ,ويكون عكس ذلك إذا كان رئيس الوزراء من
خلفية مدنية ,إذ يبدأ المستوى العسكري في التسلل إلى المستوى المدني.
ووفقا لنموذج الكهام فأن الحدود الفاصلة بين المجاالت المدنية وبين المجالت العسكرية
في إسرائيل كانت دائما وأبدا متقطعة –وهي صفة تميزها بوضوح ,سواء كان ذلك نموذج الحدود
"القابلة للتسلل" والتي تميز األنظمة االستبدادية ,أم كان نموذج العوامل المميزة للحدود "المسدودة"
الالزمة ,وفق النظرية الديمقراطية الصرفة ( كوهين ,)19 ,2221 ,وهذا تأكيد على تفسير ياغيل
ليفي ,فثمة هناك تداخل في الصالحيات ,بين المستوى العسكري والسياسي ,ولكن يتوقف ذلك
على خلفية رئيس الوزراء ,ومعظم رؤساء الوزراء في إسرائيل جاءوا من خلفية عسكرية ,ولو تمت
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المقارنة بين ,صناعة القرار في فترة رئيس الوزراء إيهود أولمرت ,ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو
تتم مالحظة فاعلية تصور ياغيل ليفي ,ونموذج الكهام ,في طبيعة العالقة بين المستويين.
يعمل المستويأن أثناء وجود نزاع مسلح مستمر بتعاون وثيق ,األمر الذي يمكن أن يؤدي
إلي طمس الحدود بينهما من حيث المبدأ ,وكقاعدة فأن مشكالت إسرائيل األمنية تتمحور
بطبيعتها حول مسائل وقضايا سياسية ودبلوماسية ,غير أن العديد من الهيئات العسكرية ,مثل
قسم االستخبارات وقسم التخطيط والنيابة العسكرية في مجال القأنون الدولي ,تضطر كثي ار إلي
األنشغال والتدخل في هذه القضايا ,بدون األنتقاص من أهمية الهرمية والفصل بين وظائف
ومهام المستويين العسكري والسياسي ,فأنه يجدر األنتباه للمسؤولية المشتركة بين المستويين .وال
يمكن التأكيد على عامل الطاعة في المبنى الهرمي .إذ سينشأ عندئذ وضع يلقي فيه كل مستوى
المسؤولية في ملعب المستوى اآلخر بدال من المسؤولية المشتركة ,فالمستوى السياسي سيلقي
بالمسؤولية على عاتق المستوى العسكري بحجة أن الجيش لم ينفذ مهامه بالشكل المطلوب ,في
حين سيلقي المستوى العسكري بالمسؤولية على عاتق المستوى السياسي بدعوى أن القيود التي
وضعها هذا المستوى أعاقت تنفيذ المهمة (ديأن)14 ,13 ,2224 ,
واضح أن للجيش دو ار في عملية رسم سياسة األمن القومي ,وأن وزنه فيها يتغير من
حين إلي آخر .ففي فترة الحرب يزداد وزن الجيش نسبيا ,في التأثير على رسم السياسة األمنية؛
فالجيش اإلسرائيلي ,كأي جيش آخر في العالم يسعى في أوقات الحرب والقتال إلي زيادة تأثيره
على المستوى السياسي ,وقد حاول بالفعل ,خالل األنتفاضة الثانية ,تغيير التوازن لجهة زيادة
قيمته ودوره في رسم السياسة األمنية وليس فقط في عرض صورة الوضع والتقويم الذي يعده قسم
االستخبارات العسكرية ,ولكن ال بد من اإلشارة أن هذه المحاولة في جوهرها لم تتكلل في
النجاح ,ويخيل أن المستوى السياسي هو الذي يرسم ويحدد تحركاته الحساسة ,ليس الجيش (بم
مائير .)29 ,24 ,2224 ,لكن لو نظرنا إلي عملية رسم سياسة األمن القومي سنجدها في
األساس مبنية على التقييم األمني ,وتعد منظومة األمن والمعلومات من أهم مدخالت صناعة
القرار في إسرائيل.
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يرى رام إيرز 1أن المؤسسة األمنية والعسكرية هي العب أساسي ,واألكثر تأثي ار في
عملية صناعة القرار في مجال األمن القومي ,والسياسات اإلستراتيجية في إسرائيل ,ويعود هذا
للخبرة الكبيرة في مجال االختصاص ,وكمية المعلومات التي يمتلكها المستوى األمني,
والعسكري ,فكبار الضباط يعملون أحيأنا كمستشارين أصحاب اختصاص لدى الحكومة
اإلسرائيلية ,وهم كذلك مصدر المعلومات الدقيق ,والموثوق حول األمور األمنية ,واإلستراتيجية,
وكونهم الجهة الوحيدة القادرة على وضع تقدير استراتيجي لصورة الوضع الذي يجب فيه اتخاذ
ق اررات حاسمة ,وهم الذين يضعون التقارير الخاصة بأي قضية تمس األمن القومي ,في نفس
الوقت يلعب جيش الدفاع والمنظومة األمنية دور في رسم الخطوط اإلستراتيجية ,والقيام
بالتخطيط اإلستراتيجي ,حول األمور األمنية ,واإلستراتيجية التي تقف على طاولة الحكومة,
وعلى مدار السنوات أصبحت عملية اتخاذ الق اررات تجري في حكومة إسرائيل وفق التوجهات
العسكرية ,واألمنية ,وحسب المعطيات التي تقدمها المنظومة األمنية ,والعسكرية ,وهي العنصر
المهيمن في عملية اتخاذ الق اررات اإلستراتيجية واألمنية (إيرز.)13-12 ,2221 ,
يجمل إيهود باراك 2عالقة المستوى السياسي األمني تجاه المستوى السياسي في ثالثة
مبادئ (بارك:)12 ,2224 ,
 .0المبدأ األول :يقع على المستوى العسكري واجب إبداء وجهة نظره المهنية -التنفيذية,
وأن يطرح أمام المستوى السياسي سائر اإلمكانيات التي يستطيع الجيش توفيرها من
ناحية عسكرية تنفيذية.
 .5المبدأ الثاني :على المستوى القيادي األعلى في الجيش أن يكون مستعدا إلعطاء وجهة
نظره المهنية ,في نطاق محفل مصغر ,بما في ذلك تجاه جوأنب مهنية ال يمكن فصلها
عن مسائل سياسية ,بما يتيح للمستوى السياسي سماع رأي مختلف من مصدر آخر.
 .1المبدأ الثالث :هو يتعلق بالفهم العميق لماهية التبعية .فباستطاعة المستوى السياسي أن
يتخذ العتبارات سياسة شمولية ,قرار يعتبر األمثل من صناعة الجيش ,وليس هذا
 -1كاتب إسرائيلي في مركز يافا للدراسات اإلستراتيجية.

 -2ولد إيهود باراك في مستوطنة مشمار حاشارون بفلسطين عام  ,0640ألسرة عاشت في أوروبا الشرقية وهاجرت إلي فلسطين قبل قيام دولة
إسرائيل .كأن يسمى إيهود بروج قبل أن يستعمل االسم العبري باراك الذي يعني "البرق" عمل وزير الدفاع في إسرائيل ,وكأن عاشر رئيس

وزراء إلسرائيل من  0220 -0666وزعيم حزب العمل حتى شهر يناير من عام ( 0200الجزيرة نت)0224 ,
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وحسب بل ويتعارض أيضا مع طريقة العمل التي أوصى بها الجيش ,بحيث يضطر
للعمل بطريقة معقدة أكثر من قوته وقدرته.
على الرغم من كل الثغرات في بني نظام صنع الق اررات في إسرائيل ,إال أن قيمة وأهمية
الجيش البالغة وغياب الثقل الفعال والمؤثر لمجلس األمن القومي ,وضعف و ازرة الخارجية ,لم
تستطع كلها تغيير النمط األساسي ,والمتكرر ,والذي يتولى بموجبه المستوى المدني اتخاذ
الق اررات الحاسمة دون إشراك أو مشاركة الجيش في هذه العملية ,مثل قرار بن جوريون
باألنسحاب من سيناء عام  ,3929وقرار ليفي أشكول 1بالتريث قبل دخول حرب  ,3991وقرار
جولدا مائير 2وموشي ديان عام  ,3911عدم توجيه ضربة استباقية إلي الجيش المصري رغم
توصية رئيس هيئة األركان بأخذ زمام المبادرة ,والعديد من الق اررات الحساسة بعد ذلك ,ولم يمنع
الجيش من التعبير عن رأيه في التوقيت الذي يراه ويشاء (بن مائير.)21-29 ,2224 ,
المشكلة في وجه نظر باراك هي غياب الفصل التام والواضح بين المواضيع األمنية-
العسكرية ,وبين المواضيع السياسية .ففي دولة إسرائيل نجد أن الصلة بين مشكلة األمن وتنفيذ
المهام المترتبة عليها وبين الموضوع السياسي صلة عميقة ,وغير قابلة للفصل بواسطة رسم
حدود فاصلة وواضحة .كذلك من الصعب في إسرائيل وضع أهداف سياسية لمفاوضات سلمية
دون فهم عميق للوضع األمني وللقدرة العملية ألجهزة األمن ,نفس الشيء فإن المستوى العسكري
سيواجه صعوبة في تخطيط ورسم طرق عمل ممكنة دون فهم االعتبارات والقيود والعوامل
المماثلة أمام المستوى السياسي .عند تفحص الفصل بين المستويين العسكري والسياسي نجد أن
هناك مجاال عسكريا -فنيا تنفيذيا ومجاال دبلوماسيا -سياسيا .لكن هناك ,على ارض الواقع,
مجاال واسعا مشتركا للطرفين ,يحتاج فيه أحدهما لآلخر ,وكل ذلك دون المس بتبعية أو خضوع
المستوى العسكري للمستوى السياسي ,ذلك ألن من األهمية في هذا الوضع بالذات أن تكون
السلطة والطاعة والتبعية واضحة وجلية لكنه يجب أن يتم في الوقت نفسه حوار بين المستويين
(باراك.)12 ,2224 ,

 -1زعيم صهيوني ُع ّمالي ورئيس الوزراء الثالث لدولة إسرائيل ,بين .0696-0693
 -2جولدا مائير .رابع رئيس وزراء للحكومة اإلسرائيلية ,بين .0614 -0696
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 خالصة الفصل:
خلص الفصل إلي أن مفهوم األمن اإلسرائيلي يتجسد في قضية البقاء على قيد الحياة ,وأن
المفهوم األمني اإلسرائيلي ليس مفهوم جامد ,بل هو مفهوم متغير يتكون من مجموعة من
المفاهيم األمنية والعسكرية المركبة والمحددة في النظرية األمنية واالستراتيجية العسكرية
اإلسرائيلية ,والمالئمة للظروف الجيوسياسية والطبوغرافية في فلسطين المحتلة ,ومحيطها
المركزي في قلب الوطن العربي.
وخلص من خالل طرح وجهات النظر المتغيرة أن العالقة بين المؤسسة األمنية وعملية اتخاذ
القرار لرسم السياسة األمنية في إسرائيل تتم بالمشاركة بين المستوى العسكري والسياسي ,واأن
بدت الصورة في بعض الحاالت بصورة مغايرة ,فإن عملية اتخاذ القرار مبنية على التقييم
اإلستخباري ,والتفسير األمني للواقع ,وهذا كفيل لتحديد اتجاه عملية اتخاذ القرار ,والتي تبدو
بصورة أقرب ,أن الجيش قادر على تفسير مغاير ينعكس بشكل جذري على نوعية القرار ,وهذا
ما يخشاه بعض الباحثين اإلسرائيليين في عملية اتخاذ القرار ,فقد يستغل الجيش اإلسرائيلي ذلك
في تقديم بيانات محدودة الخيارات أو تقديم تفسير مغايرة للواقع.
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الفصل الثالث :محددات السياسة األمنية اإلسرائيلية تجاه السلطة الفلسطينية:
المبحث األول :محددات داخلية.
المبحث الثاني :محددات خارجية.
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المقدمة:
يحدد المتغير األمني اإلسرائيلي طبيعة العالقة السياسية بين السلطة الفلسطينية
واسرائيل ,إذ يتداخل في كافة تفاصيل الصراع الفلسطيني -اإلسرائيلي؛ فالمشكالت اإلسرائيلية
تبدأ في األمن وتنتهي في األمن ,وهي بمثابة حلقة إسرائيلية متكاملة تدور في معضلة األمن.
حينما دخلت السلطة الفلسطينية العملية السلمية ,بدأت في اللعب علي المنفذ األمني
انطالقا من الفهم الكامل لحساسية األمن عند اإلسرائيليين؛ وعند الممارسة دخلت السلطة
الفلسطينية في حلقة مفرغة غير محددة االتجاهات ,وبالتالي لم تنجز علي األرض ,وأصبحت
مقيدة في الشروط األمنية اإلسرائيلية وهو المربط األساسي في منع تطور الحكم الذاتي
الفلسطيني ,واستمرار حالة الجمود في العملية السلمية بين الجانبين.
يعرض الفصل محددات السياسة األمنية اإلسرائيلية تجاه السلطة الفلسطينية من خالل
الموقف اإلسرائيلي من قضايا الحل النهائي ,والموقف اإلقليمي والدولي من مسألة حل الدولتين
وهو في ما يلي:
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المبحث األول :محددات داخلية:
اختلفت الخارطة السياسية في داخل إسرائيل ,بعد حضور الكتلة اليمينية الصلبة على
المشهد السياسي اإلسرائيلي منذ مطلع عام  ,2222وهو ما أنعكس بصورة مباشرة على المواقف
اإلسرائيلية في محددات الصراع الفلسطيني -اإلسرائيلي ,إذ تغيرت المعادلة اإلسرائيلية؛ فما
عرضه اإلسرائيليون سابقا ,قد ال يكون اليوم أو غدا (بابيه ,)11-12 ,2222 ,وهو ما أدى إلي
تعدد المحددات الداخلية ويمكن إبرازها في ما يلي:
 األمن الديموغرافي بالتخلص من حق العودة:
يعتقد موشيه يعلون أن الفلسطينيين لم يتخلوا لحظة واحدة عن تطلعهم ,ورغبتهم في
زوال إسرائيل ,وأنهم يدعون في أحسن األحوال إلي إقامة دولتين بين النهر والبحر ,دولة
فلسطينية ,وأخرى ثنائية القومية ,وفي نظر الفلسطينيين؛ فإن المأساة الحقيقية لشعبهم ليست
االحتالل في العام  ,3991وانما العام  ,3942والذي أفضى إلي قيام إسرائيل ,وحولت الكثير
منهم إلي الجئين .ولهذا السبب؛ فأنهم يرفضون وبشدة التنازل عن حق العودة والذي يعني
سحب األرض من تحت أقدام إسرائيل ,وتصحيح الظلم التاريخي الذي أحاق بهم (يعلون,
.)92 ,2222
تتعامل إسرائيل في موقفها من مسألة الالجئين الفلسطينيين على أنها مسألة بقاء ,وهي
من أعقد مسائل الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي ,وتكاد تكون نقطة الخالف الرئيسية التي يزعم
اإلسرائيليون أنها مسألة وجودية ,و تعد بمثابة حرب شاملة على إسرائيل ,والتي من شأنها أن
تخلصهم من التاريخ واألرض (بارسمنطوف ,وآخرون.)21-22 ,2222 ,
يعتقد الكثير من اإلسرائيليين أن التمسك الفلسطيني طوال فترة محادثات الوضع النهائي
في منح جميع مطالبهم في حق الالجئين الفلسطينيين بالعودة إلي منازلهم ,ليعرضوا كيانهم من
الداخل إلي التهديد ,وهو ما يثير عقدة الخوف في مسألة البقاء (سونتاغ)329 ,2223 ,؛ فحينما
1

2

سأل أحمد قريع أوري سايفر في  22أيار /مايو  ,3991خالل محادثات أوسلو " :كيف يمكننا
 -1احد القيادات السياسة الفلسطينية ,واحد أعضاء الوفد الفلسطيني في محادثات أوسلو ,أنتخب عضو في المجلس التشريعي عن منطقة القدس عام

 ,0669وعين رئيس للوزراء للسلطة الفلسطينية في فترة .0229-0223

 -2وكيل و ازرة الخارجية في إسرائيل سابقا ,وكبير المفاوضين اإلسرائيليين في اتفاق أوسلو.
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أن نشكل خط ار على وجود إسرائيل؟" أجابه سايفر " :أنتم تشكلون خط ار ألنكم تريدون أن تسكنوا في بيتي"
(قريع.)349 ,2229 ,
تعلقت المبادئ اإلسرائيلية في مسألة البقاء ,إذ كانت النية التي لن تتغير في حل مسألة
الالجئين بعيدا عن العودة إلي "إسرائيل" فلسطين ,وبناء على ذلك وضعت إسرائيل في مشاريع
التسوية الفلسطينية اإلسرائيلية شروطا من شأنها أن تجعل اختيار "إسرائيل" فلسطين أم ار شبه
مستحيل (كسبت ,)321 ,2223 ,فهي تعني لهم تغيير الطبيعة الديموغرافية التي من شأنها أن
تحول "إسرائيل" إلي مشهد فلسطيني طبيعي ,كما أن اإلقرار بوجود مسألة الالجئين من قبل
إسرائيل ,يعني مسؤوليتها عن هذه المسألة اإلنسانية والسياسية المزمنة (عباس,)312 ,2223 ,
إذ تتنصل منها تحت دعوى " :هم من بدأ هذه الحرب ,وعليهم دفع الثمن (غيلبر.)91 ,2224 ,
يستخلص أن إسرائيل ال تعترف في مسألة الالجئين من األساس ,وفي اعتقاد إيالن
1

بابيه " :أن اإلسرائيليين قد أسسوا فكرة شيطنة اآلخر وفكرة إسرائيل الضحية ,أما الفلسطيني هو الضحية
اعتراف بأن إسرائيل هي سبب نكبة الفلسطينيين؛ هو أكثر ما يرعب اإلسرائيليين ,ألن هذا االعتراف يمس
أسطورة "أرض بدون شعب لشعب بدون أرض" في الصميم ,وينسف االدعاء الذي يترعرع عليه كل يهودي بأن
اليهود ضحية ,وبأن الصهيونية حركة أنسأنية ,وبأن الفلسطيني شيطأن .إسرائيل تخاف من فقدان دور الضحية

أكثر من خوفها على بقائها ,أو أنها تعتقد أن دور الضحية يؤمن لها البقاء"(دويري.)12 ,2223 ,
وضع اإلسرائيليون في عام  ,3991وثيقة بيلين ايتان ,والتي تحدد الموقف اإلسرائيلي
من مسائل الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي خالل مراحل عملية التسوية ,وتعد هذه الوثيقة محل
إجماع إسرائيلي واسع ,والتي جاء من بنودها في ما يخص مسألة الالجئين ما يلي (وثيقة بيلين
ايتأن:)232 ,3991 ,
 .3يعترف بحق إسرائيل بمنع دخول الالجئين الفلسطينيين إلي األراضي المحتلة التي
تخضع لسيادتها.
 .2أن إدارة دخول الالجئين الجدد لإلقامة في الكيأن الفلسطيني ,والقيود على ذلك تقرر
خالل مفاوضات التسوية الدائمة ,في إطار النقاش الموسع ألمن إسرائيل.

 -1دكتور إيألن بابيه ,وهو محاضر في جامعة حيفا في كلية العلوم السياسية ,وهو معروف كشخصية يسارية مناهضة للصهيونية.
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 .1تؤسس منظمة دولية يكون إلسرائيل فيها دور مهم ,بهدف تمويل مشاريع التعويض
والتأهل لالجئين في أماكنهم .وعلى هذه المنظمة أن تواجه أيضا المطالب اإلسرائيلية
للتعويض على الالجئين اليهود من البالد العربية.
 .4على كل من إسرائيل والكيأن الفلسطيني ,داخل حدود كل منهما ,أن يؤهل حل الالجئين
على أساس حل األونروا ,والغاء وضع الالجئ ,وترتيب السكن واالستخدام ,واإلسكان
بمساعدة دولية .بالنسبة إلي إسرائيل يشير ذلك إلي مخيمي الالجئين شعفاط وقلندية في
القدس.
 .2تواصل إسرائيل سياستها في لم شمل العائالت على أساس المعايير درجة القرابة.
أجرت إسرائيل مباحثاتها مع الفلسطينيين خالل محادثات أوسلو على هذا األساس ,دون
االعتراف بمسألة الالجئين ,لكن لم تطلب من الفلسطينيين أيضا أن يتنازلوا عن ذلك ,ألنها تدرك
أن هذا من شأنه أن ينسف عملية التسوية (بيلين ,)222 ,2223 ,وقد تحدث يوسي بيلين عن
اتفاق أوسلو ,حيث قال بأن" :الورقة التي توصلنا إليها تدل على أن من الممكن التوصل إلي تفاهمات
بشأن مشكلة الجئي  .0621جوهر هذه الورقة أنه لن يسمح لالجئين بالعودة إلي مجال إسرائيل السيادية ,وأنه
يمكن التوطين في الدولة الفلسطينية ,وأن عملية لم شمل العائالت ستستمر ,وأنه ستقام منظمة دولية برئاسة
السويد تعتني بالمسألة المعقدة لمنح الالجئين تعويضات .الحل يستند إلي أن الفلسطينيين يفهمون أن لن يكون
استيعاب لالجئين في مجال إسرائيل السيادية ,وأن إسرائيل تفهم أنها لن تستطيع منع استيعاب الجئين في الدولة

الفلسطينية" (بيليين.)221 ,3991 ,
بقي الموقف اإلسرائيلي من مسألة الالجئين ثابتا خالل مباحثات أوسلو ,وهو ما تسبب
في تجميد عملية التسوية (ألفير ,)322 ,2222 ,وقد ورد في رسالة التحفظات اإلسرائيلية تجاه
خارطة الطريق أنه" :يجب أن يشار صراحة إلي حق إسرائيل في الوجود كدولة يهودية ,والي التخلي عن أي

حق لالجئين الفلسطينيين في العودة إلي إسرائيل" (التحفظات اإلسرائيلية تجاه خارطة الطريق,2221 ,
 ,)292ومن هنا ضمنيا بدأ الموقف اإلسرائيلي يطالب من الفلسطينيين بالتنازل عن مسألة
الالجئين الفلسطينيين حص ار ,واعتبار عودتهم خط ار استراتيجيا على أمن إسرائيل ,وهويتها,
ووجودها ,والعمل على حل مشكلتهم بالتفاوض مع الدول العربية ,ومؤسسات األمم المتحدة في
إطار توطينهم واستيعابهم في أي مكان في العالم باستثناء إسرائيل (نوفل.)34 ,2222 ,
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لقد نص البند (.2أ) من المادة السابعة الخاصة بالالجئين في وثيقة جنيف على إقرار
الطرفان بأن قرار الجمعية العامة رقم  ,394وقرار مجلس األمن رقم  ,242ومبادرة السالم
العربية المادة ( )ii.2فيما يتعلق بحقوق الالجئين الفلسطينيين تشكل األساس لحل قضية
الالجئين (وثيقة جينيف .)394 ,2221 ,وهذا ما يمكن تفسيره في أكثر من اتجاه ولكن يبقى
الموقف اإلسرائيلي واضحا في مسألة الالجئين ,لن يكون هناك حق عودة لالجئين الفلسطينيين
إلي داخل حدود–"إسرائيل"-فلسطين المحتلة" .بينما تؤلف لجنة دولية لتعويض الالجئين
الفلسطينيين ,ويهود الدول العربية (بيرس ,)394 ,2222 ,2وهنا يحدد المصطلح نوعين من
الالجئين ,كما هذا يتضح أكثر بصورة واقعية في المادة السابعة البند ( )4فقرة (أ) و (ب) أن
العودة في إطار دولة فلسطينية ,والفقرة (ج) حسب البند ( )2من الفقرة (هـ) خاضع للقرار
السيادي لدولة ثالثة ,وهو حل إقليمي ودولي ,وفي الفقرة (د) بند ( )1من الفقرة (هـ) يظل الخيار
خاضعا للقرار السيادي اإلسرائيلي ,وبموجب األعداد التي ستقدمها إسرائيل إلي المفوضية
الدولية ,وبحسب البند ( )1ال تلزم إسرائيل نفسها بأي شيء (وثيقة جنيف.)394 ,2221 ,
أعتقد بأن مسألة الالجئين في حد ذاتها مسألة بقاء ,فمنذ البداية لم يسعى اإلسرائيليون
إلي طرد الفلسطينيين من أرضهم ,ودفعهم دفعا للمغادرة بقوة السالح ,واإلرهاب ,والحصار ,وسد
منافذ الوجود ,وتقليص أسباب الحياة الحقا ,إال دافع من أجل البقاء ,فاألرض الفلسطينية ال
تحتمل النقيضين ,وهما طرفان ال يلتقيان ,فواحد منهما فقط له الوجود والبقاء األبدي على
األرض في النهاية .
1

هذا ما عبر عنه رحبعام زئيفي في فكرة الترانسفير ,إذ يقول " :صحيح أنني أؤيد فكرة
الترأنسفير لعرب [يهودا والسامرة] وغزة إلي الدول العربية إال أنني ال أملك حق ابتكار هذه الفكرة ,ألنني أخذتها
من معلمي الحركة الصهيونية ,وقادتها مثل دافيد بن جوريون الذي قال " :أن أي تردد من قبلنا في صوابيه

ترحيل العرب يجعلنا نخسر فرصة تاريخية"" (المريني.)319 ,2233 ,

 -1قائد عسكري وسياسي إسرائيلي .شغل منصب وزير السياحة اإلسرائيلي ,ينادي بفكرة الترأنسفير وترحيل كل ما هو عربي في فلسطين إلي البلدأن
العربية ,كما يعتقد أن العرب كالنمل ,تخلص منه الفلسطينيين في  01تشرين األول /أكتوبر  ,0220خالل عملية أمنية نفذتها الجبهة الشعبية لتحرير

فلسطين.
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 المطالب األمنية اإلسرائيلية المرتبطة بالحدود:
تعد مسألة الحدود الصورة الفعلية للصراع الفلسطيني"-اإلسرائيلي" في السيادة على
األرض .عقب االحتالل اإلسرائيلي للضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية المحتلة وقطاع
غزة عام  ,3991صدر قرار مجلس األمن ( 242إسحق ,وآخرون ,)9 ,2232 ,مما حول
الصراع كونه صراع أيديولوجيا ,بين إرادتين متعارضتين حول األحقية التاريخية في األرض ,إلي
شكل من أشكال النزاع القأنوني ,حول تفسير الحدود المسموح فيها لوجود "إسرائيل" في ضوء
القرار ( 242محمود ,)342 ,2221 ,حيث ظهرت نظرية الحدود اآلمنة ,وذلك لتبرير احتفاظ
االحتالل اإلسرائيلي بضم أجزاء حيوية من األراضي الفلسطينية المحتلة التي احتلتها عام 91
(العاجز ,)22 ,3929 ,أي أن الحدود التي رسمتها خطوط الهدنة عام  ,3942والتي اكتسبت
صفة دولية ,لن تعود كما هي ,بل ستتوسع على حساب المناطق الحيوية في األراضي
الفلسطينية المحتلة.
رأى إيغال آلون أن حدود االحتالل اإلسرائيلي الدائمة ,يجب أن تكون قابلة للدفاع ,وهي
الحدود التي تعطي عمقا استراتيجيا وأمنيا "إلسرائيل" (البابا ,)93 ,2222 ,وتحميها من األسلحة
والمعدات الحربية الثقيلة ,والمتطورة ,ال من األسلحة الخفيفة فقط (أريئيلي ,)11 ,2232 ,إذ
ستعتمد على عوائق طبوغرافية دائمة تستطيع أن تقاوم أي هجوم للجيوش البرية الحديثة ,وتكون
حدود سياسية ,لذلك اقترح ضم أراض بعمق 32-32كم على طول نهر األردن ,والبحر الميت,
ومنطقة غوش عتسيون ,ومنطقة اللطرون إلي إسرائيل (صالح ,وآخرون.)29 ,2229 ,
أنعكست النظرية األمنية اإلسرائيلية للمناطق الحيوية التي وضعها آلون على المواقف
اإلسرائيلية خالل عملية التسوية .قررت الحكومة اإلسرائيلية في  34كانون الثاني /يناير ,3992
االحتفاظ بالمناطق األمنية في الضفة الغربية ,وقطاع غزة ,وتشمل المناطق المحيطة بالقدس,
ومناطق االستيطأن ,ومصالح البني التحتية ,وموارد المياه ,والمواقع العسكرية واألمنية ,والمناطق
المحيطة بشرايين المواصالت الشمالية الجنوبية ,والغربية الشرقية ,والمواقع التاريخية إلسرائيل
(الحكومة اإلسرائيلية .)212 ,3992 ,كان القرار اإلسرائيلي وال يزال متمسكا بعدم العودة إلي
حدود  ,3991وقد قال ذلك نتنياهو بوضوح" :لنا تفسيرنا الخاص لمفهوم األرض في مقابل السالم وقراري

مجلس األمن  ,424و( "331نتنياهو ,)212 ,3999 ,كما جاء تصريحه في نادي الصحافة في
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واشنطن في  23كانون الثاني /يناير  ,3992موجها كالمه لألمريكيين ,حيث قال" :إذا طلبتم منا
أن ننسحب من ذلك الجدار –سلسلة جبال الضفة الغربية فإننا نعلم أن عملية السالم ستنهار بأكملها ,ألن
إسرائيل ستعود ثانية إلي حزام ضيق بمحاذاة البحر األبيض المتوسط ,من شأنه أن يجتذب العدوان والصراع في
المستقبل ,فعلينا أن نحقق التوازن ,بين الفلسطينيين الذين يعيشون ضمن ذلك الجدار ,وبين حاجة إسرائيل إلي

الدفاع عن نفسها( "...نتنياهو.)221 ,3992 ,
يتخذ االحتالل اإلسرائيلي موقفه من مسألة الحدود على أساس أنهم يعيشون في منطقة
قلقة متقلبة ,وأن التراجع عن المناطق األمنية من شأنه أن يهدد وجود "إسرائيل" ويعرضها إلي
الخطر ( عيرأن ,)229 ,2222 ,والسبب الرئيسي في هذا الخطر ,صغر مساحتها ,وانعدام
العمق االستراتيجي ,وهو عامل حاسم في الموقف اإلسرائيلي من مسألة الحدود ,فالمسافة من
نهر األردن المحتل إلي تل أبيب "تل الربيع" على الخط الساحلي ال تزيد عن 12كم ,والي حيفا
يصر االحتالل
المحتلة 92كم ,والي القدس المحتلة 12كم ,وهذا من شأنه أن يكون سبب في أن ّ
اإلسرائيلي على المصالح الحيوية في أراضي السلطة الفلسطينية المحتلة أثناء مباحثات التسوية

(شارون .)222 ,3999 ,باإلضافة إلي ذلك فهم يأخذون التقلبات على محمل الجد ,وهذا من
شأنه أن يعرض االتفاقيات "اإلسرائيلية" المبرمة إلي الخطر ,كما أنهم قد حكموا على محصلة
عملية التسوية بأنها نتيجة هشة ,لذلك نجد مطالب االحتالل اإلسرائيلي ثابتة في مسألة الحدود,
إذ يصر على االحتفاظ بغور األردن المحتل ,مع ضمأن وصول حر وآمن ,وذلك لتعبئة قوات
االحتياط ,ويصر على توسيع خط التماس والحؤول دون العودة إلي خطوط الهدنة عام 3991
(نتنياهو.)232 ,3991 ,
ربما يعتقد أن هناك خالفا إسرائيليا على مسألة الحدود بناء على نتائج مباحثات طابا,
وهذا ما لخصه إيالن بابيه عندما تحدث عن مباحثات التسوية التي جرت في كامب ديفد حيث
قال ":لقد آمن اليسار بمنح الفلسطينيين دولة من دون حدود ,ومن دون سالح ,ومن دون جيش ,وال قوات أمن,

يعني دولة من دون دولة" (بابيه .)12 ,2222 ,ربما بين شلومو بن عامي 1خالل اجتماعه
األنفرادي في  31تموز /يوليو  ,2223مع كلينتون ,إذ أكد أمامه ثالثة أمور إلنجاز كامب
ديفيد %22 :من المستوطنين تحت السيادة اإلسرائيلية ,وتهويد القدس ,ورفض حق العودة ,وفي

 -1وزير الخارجية اإلسرائيلي في ذاك الوقت ,كما كأن من أحد أعضاء الوفد اإلسرائيلي المفاوض,
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يوم  34تموز /يوليو  2223أكد للجانب الفلسطيني بعدم الموافقة على مبدأ حدود  3991وقال:
" وماذا سيجري إذا وقفنا على هذا المبدأ ,ولم نتوصل إلي اتفاق؟ الشيء الوحيد الذي سيبقى أنكم حصلتم على

المبدأ "(غرأنوت.)312 ,2223 ,
أصر اإلسرائيليون خالل المفاوضات في مسألة الحدود بعدم وجود حدود دولية بين
الفلسطينيين واإلسرائيليين ,وأن القرار  242ال ينطبق على الفلسطينيين بحجة أنهم لم يكونوا دولة
في ذلك الوقت ,وعندما بدأت مفاوضات المرحلة النهائية عرض اإلسرائيليون  %99من أراضي
الضفة الغربية المحتلة كصفقة قابلة للتعديل .كانوا يتحدثون في الكواليس عن رفع هذه النسبة
إلي حدود  .%22استقر العرض اإلسرائيلي في كامب ديفيد على ضم  %33من أراضي الضفة
الغربية المحتلة مقابل  %3يضم إلي قطاع غزة ,باإلضافة إلي ضم  %22-32من نهر األردن,
واالحتفاظ بمواقع متواصلة في وادي األردن لمدة  32-32سنة (عباس ,)319 ,2223 ,لكن ما
جرى خالل المباحثات لم يتم تثبيته بناء على اإلستراتيجية التي اتخذها باراك"ما دام لم نتفق

على كل شيء لم نتفق على شيء" (المصري .)2222
ربما ال يتضح الموقف اإلسرائيلي من مسألة الحدود إال من خالل العودة إلي وثيقة بيلين
ايتان ,والتي جاء فيها" :أن موقف إسرائيل من كل قضية تتصل بمسألة الحدود ينبغي أن يقوم على المبادئ

التالية" ( وثيقة بيلين ايتان:)234 ,3991 ,
 .3ال عودة إلي حدود .3991
 .2تعيش أكثرية المستوطنين في مستوطناتها تحت السيادة اإلسرائيلية من أجل الحفاظ
على التواصل الجغرافي بين المستوطنات ودولة إسرائيل.
 .1أن المقيمين في المستوطنات اإلسرائيلية ,القائمة خارج المنطقة التي تضمها دولة
إسرائيل ,يجب أن يلقوا ترتيبات خاصة متفق عليها ,في إطار االحتفاظ على
مواطنتهم اإلسرائيلية ,وعالقتهم بإسرائيل كأفراد ,وكمجموعة ,وهكذا فإن حقهم في
المرور الحر واآلمن إلي األراضي التي تقع تحت السيادة اإلسرائيلية الكاملة يكون
محفوظا.
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 .4يكون وادي األردن منطقة أمن خاصة ,وتوضع قوات إسرائيلية مسلحة على طول
نهر األردن ,ثم يسمح للمقيمين في المنطقة أن يبقوا حيث هم ,وفقا للنقطة ( )1من
وثيقة بيلين ايتان.
 االستيطأن:
ش ّكل االستيطأن الصورة الفعلية في آلية تخطيط الحدود اإلسرائيلية في أراضي السلطة
الفلسطينية المحتلة بشكل أحادي ,إذ عمل على تذويب الحدود الفلسطينية وتقليصها (دائرة شؤون
المفاوضات )1-2 ,2232 ,عبر ظاهرة النمو الحيوي للمستوطنات (وثيقة خريطة الطريق,
 ,)392 ,2221وهي النظرية الداروينية للحدود الحية الذي تتسع بحسب الحاجة والنمو
الطبيعي .فهم اإلسرائيليون أهمية المستوطنات كعنصر حاسم في إقرار الحدود المستقبلية (أريان,
)22 ,2221؛ فمنذ  ,3914أنشأ رابين المستوطنات اإلسرائيلية حسب المتطلبات األمنية ,ووفق
خطة دفاع إقليمي ,تهدف إلي إبطاء أي غزو محتمل ,حتى يكمل الجيش اإلسرائيلي تعبئة
وحشد االحتياط ,وحشد قواته من أجل اإلنتقال إلي الهجوم المضاد ,وكانت الغاية من ذلك
تشكيل عمق استراتيجي اصطناعي (إيلون ,آخرون.)321-329 ,3929 ,
ميز رابين في الماضي بين المستوطنات الحدودية ,والسياسية؛ فوفق للتفكير
لقد ّ

االستراتيجي (مرتضى )92 ,2229 ,خططت المستوطنات الحدودية لتكون موقع دفاعي فعال,
ومتكامل (العاجز ,)21 ,3929 ,وبناء على ذلك فقد تم تحصينها كما لو أنها قالع عسكرية
(أرونسون ,)22 ,3992,وسو ار أمنيا إلسرائيل ,وهي مصممة على شكل أحزمة دائرية ,كما
تتمتع بسهولة االتصال في غيرها من المستوطنات ,والعمق اإلسرائيلي ,وبذلك تكون متماشية مع
النظرية اإلسرائيلية لمفهوم الحدود اآلمنة ,والتي أصبحت إحدى مكونات نظرية األمن القومي
اإلسرائيلي ,وهي حدود دفاعية بعيدة عن المركز الحيوي واحتشاد السكان ,إذ تشكل درعا واقيا
من الضربات الهجومية إلي المركز الحيوي ,وقادرة على تأمين العمق االستراتيجي اإلسرائيلي من
التسلل الفلسطيني إلي داخل الحدود–اإلسرائيلية-الفلسطينية المحتلة(مرتضى.)392 ,2229 ,
تتباين المواقف اإلسرائيلية من مسألة االستيطأن في أراضي السلطة الفلسطينية المحتلة,
إذ لم يحظى االستيطأن اإلسرائيلي في أراضي السلطة الفلسطينية المحتلة بإجماع التركيبة
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السياسية اإلسرائيلية ,وهي متباينة في مواقفها؛ فإذا أخذنا نظرة الليكود إلي المشروع االستيطاني,
فهو ال يمثل له إال الثورة اللطيفة ,والتي من شأنها أن تحول السكان الفلسطينيين إلي قطاعات
متالشية (أرونسون ,)21 ,3992 ,ويدلل على ذلك شاؤول أريئيلي عندما تحدث على لسان
شابة إسرائيلية من حزب الليكود ,ويصف كرهها حينما قالت" :يهربون ونحن نستوطن ,...هذه هي

البداية فقط ...هذا ما حدث في حرب االستقالل ,وفي األيام الستة ,وهو ما سيجري في المستقبل (أريئيلي,
آخرون.)291 ,2232 ,
بينما؛ استعد اليسار إلعطاء  % 92من أراضي الضفة الغربية المحتلة ,وتأمين
التواصل الترابي ,مع االحتفاظ بثالث كتل استيطأنية ,كما أبدى استعداده للمقايضة الترابية ,وهو
ما جرى في محادثات كامب ديفيد (بيرس.)231 ,2221 ,
التقى أعضاء في الكنيست من كتلة (غيشر تسومت) في الليكود ومن كتلة حزب العمل
عام  3991على هدف مشترك لتوضيح نقاط االتفاق واالختالف فيما بينهم بالنسبة إلي
المفاوضات المستقبلية مع الفلسطينيين بشأن التسوية الدائمة ,وفي نهاية سلسلة من المناقشات
توصل اإلسرائيليون إلي نتيجة فحواها ضرورة الوصول إلي إجماع قومي على أساس مجموعة
من البادئ ,والتي كان من بينها" :ال يمكن اتفاق موقع مع الحكومة اإلسرائيلية أن يتضمن تعهدا بإزالة
المستوطنات "اليهودية" في أرض [إسرائيل الغربية] الضفة الغربية المحتلة ,وليس ألي اتفاق أن يعرض للخطر

حقوق المقيمين في االحتفاظ بمواطنتهم اإلسرائيلية ,وبعالقتهم "بدولة إسرائيل" كأفراد وكمجموعة "( وثيقة بيلين
إيتأن.)234-231 ,3991 ,
يمكن االستنتاج من اإلجماع اإلسرائيلي على وثيقة بيلين إيتأن ,بأن المواقف اإلسرائيلية
المتباينة ال تدل إال على آرائهم الشخصية ,بينما ذكر في الوثيقة أرض [إسرائيل الغربية] بدال من
الضفة الغربية المحتلة ,أو "يهودا والسامرة" وعلى هذا يمكن الحكم من خالل العودة إلي نظرة
شارون إلي النزاع ,إذ أدرك أنه ال يمكن الهروب من المفاوضات بشكل واضح ,وتأمل باستغالل
الوقت الذي ستمنحه االتفاقيات المرحلية المستقبلية ,لتعزيز االستيطان اإلسرائيلي في أراضي
تمكنه من ضم أجزاء كبيرة منها عند التسوية النهائية على
السلطة الفلسطينية المحتلة ,بطريقة ّ

المدى البعيد.
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فكر اإلسرائيليون بجدية في إخالء بعض المستوطنات المعزولة من أراضي السلطة
الفلسطينية (ليبرمأن ,)231 ,2223 ,وقد شرح أريئيل شارون ذلك من خالل قوله " :أن المناطق

التي فيها أكثرية سكانية عربية مثل جنين ,ونابلس ...,في هذه األماكن نحن لن نبقى" وفي نفس الوقت أصر
باحتفاظ إسرائيل على المستوطنات األمنية وهي المستوطنات الحدودية الشرقية في غور األردن
(شارون ,)222 ,2223 ,والكتل االستيطانية في أراضي السلطة الفلسطينية المحتلة (شارون,
.)329-322 ,2222
يتلخص الموقف اإلسرائيلي من مسألة االستيطأن في أراضي السلطة الفلسطينية المحتلة

من خالل العودة إلي حديث شارون الصحفي بشأن خطط مواجهة األنتفاضة وبلورة تسوية
واقعية ,والذي جاء فيه ":هل يمكن التنازل اليوم عن السيطرة على الحوض المائي الواقع في الجبل والذي

يزودنا بثلث مياهنا؟ هل يمكن التنازل عن المنطقة العازلة في غور األردن؟ إذا ليس مصادفة أن المستوطنات
ّ
توجد في األماكن الموجودة فيها .فهي تحرس مسقط رأس الشعب اليهودي ,وتمنحنا عمقا استراتيجيا حيويا

لوجودنا ,في أن واحد .لقد أقيمت المستوطنات بحسب المفهوم القاضي بأن علينا ,في كل األحوال ,االحتفاظ
بمنطقة األمن الغربية ,المحاذية للخط األخضر ,وبمنطقة األمن الشرقية على امتداد نهر األردن ,وبالطرق التي

تصل بينهما ,وبالقدس طبعا ,ومستجمع المياه الجوفية في الجبل .ولم يط أر أي تغيير على هذه األمور كلها .

وأهمية المناطق األمنية لم تنقص ,وأنما ازدادت .وبالتالي ال أرى سببا إلخالء أية مستوطنات .فما دام ال يوجد
سالم ,فنحن نمكث هناك تلقائيا .واذا تحقق السالم في يوم ما بعون اهلل ,فبالتأكيد لن يكون ما يمنعنا من البقاء

هناك .أال تسكن مئات العائالت العربية في الناصرة العليا,وفي بئر السبع ,وفي اللد ,وفي الرملة .فلماذا يجب أن

يكون سكان المستوطنات في يهودا والسامرة مزعجين؟" (شارون.)271 ,2002 ,2
 القدس في المطالب األمنية اإلسرائيلية:

ال تزال القدس تشكل المسألة األكثر مركزية وتعقيدا واألكثر صعوبة للحل في مفاوضات
الحل النهائي بين الفلسطينيين واإلسرائيليين ( شلحت ,)41 ,2222 ,إذ يعتبرها اإلسرائيليين
بغض النظر عن آرائهم السياسية ,عاصمة لهم ,وكذلك ينظرون بوجوب أن تبقى موحدة ومفتوحة
وخاضعة لسيادة إسرائيل (عيرأن ,)229 ,2222 ,بينما تعد للفلسطينيين ,الجذور المتأصلة في
عمق الروابط واألواصر التاريخية ,والسياسية والثقافية ,واالجتماعية ,والدينية ,واالقتصادية
(عريقات.)29 ,2233 ,
حصر رابين في  22تموز /يوليو  ,3994مسألة القدس كونها موقع مقدس للمسلمين,
والمسيحيين ,وقد فرق بين القدس المدينة ,وكموقع مقدس ,وكانه يقول ضمنيا خالل مباحثات
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الوضع النهائي ,بأن الترتيبات ستجري على األماكن المقدسة فقط ,وبالنظر إلي حديثه يستخلص
الموقف اإلسرائيلي من مسألة القدس خالل مباحثات الوضع النهائي إذ قال رابين "عندما نتفاوض
بخصوص الوضع النهائي لمدينة القدس ,فأننا سنعطي أولوية كبيرة لدور األردن التاريخي في اإلشراف على
المقدسات الدينية هناك ,وأعتقد أننا عندما نتكلم عن الوضع النهائي للقدس ,علينا أن نفرق بين حالتين :هناك
القدس المدينة المتحدة التي يوجد ويعيش فيها سكان تبلغ نسبة اليهود منهم  ,%12فمدينة القدس ستبقى موحدة
تحت السيادة اإلسرائيلية ,وستظل عاصمة لنا ,ولكن في ما يختص بوضع القدس كموقع مقدس للمسلمين
والمسيحيين ,فعلينا التأكد من أن تكون القدس مفتوحة ,ومتاحة للراغبين في الزيارة ولمن يريدون ممارسة شعائرهم
الدينية ,أما إدارة المقدسات فسيقرر العالم اإلسالمي من سيقوم بها وسيكون ذلك قرار دينيا وليس سياسيا,

وستكون هناك أولوية لألردنيين لفعل ذلك ألنهن استطاعوا القيام بهذا الدور لسنوات"(رابين.)291 ,3994 ,
اعتقد يوسي بيلين أن الحل في مدينة القدس معقد جدا ,إذ اعتقد بصورة عامة أنه
سيكون داخل مدينة واحدة شطرأن :شطر سيعترف به العالم كله بصفة العاصمة الرسمية
والسيادية إلسرائيل ,وشطر آخر سيبقى تحت السيادة اإلسرائيلية من ناحية لكنه ال يحظى بعد
باعتراف الفلسطينيين والعالم بأسره (بيلين.)222 ,3991 ,
وجه إيهود باراك في  9تموز /يوليو  2222كلمة إلي اإلسرائيليين عبر وسائل اإلعالم
المسموعة والمرئية ,جاء فيها" :غدا أتوجه إلي كامب ديفد بإحساس عميق بالمسؤولية ...القدس ستظل

موحدة تحت السيادة اإلسرائيلية" ,وأن إسرائيل لن تنسحب أبدا من كل األراضي الفلسطينية التي
احتلت عام ( 3991باراك .)234 ,2222 ,وفي ما يتعلق بالمفاوضات بحسب ما تحدث فيه
إيهود باراك " :لقد فكرنا وطرحنا بعض األفكار التي مفادها أنه كي نجعل القدس أوسع وأقوى
من أي وقت مضى في تاريخ المدينة ,ينبغي لنا أن نفكر في أن نضم إلي القدس مدنا استيطأنية
في الضفة الغربية خارج حدود سنة  ,3991مثل معاليه أدوميم وغفعات زئيف ,وغوش عتسيون,
على أن نمنح الفلسطينيين في مقابل ذلك ,السيادة على بعض القرى أو المدن الصغيرة التي
كانت ضمت إلي القدس بعد سنة  3991مباشرة .لقد طرحت هذه األفكار وجرى التفكر فيها.
لكن بما أن القمة كلها قامت على قاعدة " ال اتفاق على شيء ,قبل االتفاق على كل شيء" فأنه حتى
هذه األفكار أصبحت األن ملغاة وباطلة (باراك.)224-221 ,2222 ,2
ولتوضيح القاعدة التي قامت عليها المفاوضات الفلسطينية -اإلسرائيلية بمعنى آخر ,من
خالل األحداث الذي تلت تجميد عملية المفاوضات ,لم يعرض اإلسرائيليون على الفلسطينيين إال
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صفقة ,فإما أن يقبل الفلسطينيون جملة ,أو ال شيء ,ومن خالل النظر في حديث بارك,
نستخلص أنه أفضل ما يقدمه اإلسرائيليون في مسألة القدس ,والذي يلخصه شمعون بيرس أنه
ستكون األحياء ذات األكثرية العربية تابعة للدولة الفلسطينية ,وستكون األحياء اليهودية ضمن
دولة إسرائيل (بيرس.)234 ,2221 ,
 المطالب األمنية اإلسرائيلية التي تحول دون تحول السلطة الفلسطينية إلى دولة كاملة
السيادة:
تشكل االعتبارات األمنية عامال أساسيا في تشكيل الموقف اإلسرائيلي المعارض إلقامة
دولة فلسطينية (مرتضى ,)329 ,2229 ,واعتبارها خطر حقيقي على إسرائيل (شارون,
 ,)232 ,3999إذ من شأنها أن تؤدي إلي تقليص العمق االستراتيجي اإلسرائيلي (مرتضى,
 .)219 ,2229كما أنها ستطالب بحقوقها السيادية المطلقة على األرض (نتنياهو.399 ,2
 .)233سعى اإلسرائيليون في خالل التسعينات إلي حجب السيادة عن السلطة الفلسطينية
(بوتو ,)2222 ,إذ كانت الرغبة اإلسرائيلية تسعى إلي تشكيلة ثالثية :األردن واسرائيل كدولتين,
بينما يعطى الفلسطينيون كيأن منفصل اقل من دولة (رابين ,)222 ,3992 ,ويتمتع بحكم ذاتي
وليس سيادة ,وعالقات أردنية منفصلة ,ومتوافقة مع االحتياجات األمنية اإلسرائيلية (نتنياهو,2
 ,)233 ,3999إذ ستحتفظ إسرائيل بالسيطرة على نقاط العبور الدولية ,وذلك لضمأن ضبط
التسلح وتجريد السلطة الفلسطينية من السالح (نتنياهو ,)214 ,3992 ,2والذي سيترتب عليه
عدم التنازل عن المناطق الحدودية واستم اررية السيطرة عليها حتى في حال الوصول إلي إقامة
دولة فلسطينية ( فدهتور)9 ,2232 ,
قررت الحكومة اإلسرائيلية في  34كانون الثاني /يناير  ,3992مصالحها األمنية
الحيوية في أراضي السلطة الفلسطينية وقد حددتها في المناطق التالية (الحكومة االسرائيلية,2
:)223 ,3992
 .3المنطقة األمنية الشرقية "وادي األردن"
 .2المنطقة األمنية الغربية خط الهدنة السابق
 .1المنطقة التي تحيط بمجال القدس
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 .4مناطق االستيطأن اإلسرائيلي
 .2المصالح في مجال البنية التحتية ,بما في ذلك المياه والكهرباء والنقل.
 .9مواقع عسكرية أمنية ذات أهمية إستراتيجية لقدرة إسرائيل على الردع.
 .1مجاالت محاور الطرق الطويلة والعرضية الحيوية لألمن ولالستيطأن.
 .2المواقع التاريخية المقدسة.
لقد وضعت إسرائيل حاجتها األمنية في أولى اعتباراتها كشرط أساسي على إقامة دولة
فلسطينية ,وذلك وفق المخاطر والتهديدات التي تهدد أمن إسرائيل (كوفرسر.)42 ,2232 ,ال
يمأنع اإلسرائيليون من قيام دولة فلسطينية ,وهي ال يمكن أن تتحقق إال باتفاق ثنائي ,وهو شرط
إس ارئيلي أساسي لتلبية االحتياجات األمنية اإلسرائيلية من الدولة الفلسطينية ,ولن تدخل في هذه
المرحلة إال بعد أن توفي السلطة الفلسطينية بتعهداتها (شارون ,)392 ,2223 ,1وتنفيذ
االلتزامات األمنية التي حددتها خريطة الطريق (شارون ,)319 ,2224 ,والتي نص محورها
األمني" :يعلن الفلسطينيون نهاية واضحة ال لبس فيها "للعنف"  ...ويباشرون جهودا واضحة
على األرض العتقال ,وتعطيل ,وتقيد نشاط األشخاص والمجموعات التي تقوم بتنفيذ ,أو
التخطيط لهجمات ...ضد اإلسرائيليين في أي مكان" (وثيقة خارطة الطريق.)322 ,2221 ,
حال أن تلتزم السلطة الفلسطينية ,تقام دولة فلسطينية غير عسكرية على مراحل وتتعين
حدودها باالتفاق ,إذ سيكون النموذج األول لتطبيق االتفاق في قطاع غزة ,حيث يتوفر
للفلسطينيين تواصل جغرافي ( بيرس ,)394 ,2222 ,2وقد جاء في البند الخامس من
التحفظات اإلسرائيلية على خريطة الطريق :سيتقرر طابع القضية الفلسطينية من خالل
المفاوضات بين السلطة الفلسطينية واسرائيل ,وستكون للدولة الفلسطينية حدود مؤقتة ومظاهر
سيادية معينة ,وستكون مجردة تماما من السالح ومن دون قوات عسكرية باستثناء قوات شرطة
وأمن داخلي محدود الحجم والتسليح ,ولن تكون لها صالحية عقد تحالفات دفاعية أو تعاون
عسكري ,وستكون إلسرائيل السيطرة على معابر دخول وخروج األشخاص والبضائع ,وعلى
المجال الجوي وعلى الطيف الكهرومغناطيسي (رسالة التحفظات اإلسرائيلية تجاه خارطة
الطريق ,)292-294 ,2221 ,كما ستحتفظ على حق الجيش اإلسرائيلي بالدخول لمناطق
الدولة الفلسطينية حسب الحاجة مع عدم الموافقة على وجود قوات دولية فيها (يعلون,2232 ,
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 )12ووظفت تجربة حدود غزة مع مصر لتكون المحرك األساسي للحفاظ على السيطرة
اإلسرائيلية على منطقة غور األردن ,كضامن لتأمين عمقها االستراتيجي الدفاعي ,ومنع أي
محاولة لتهريب السالح من الحدود األردنية (آيألند.)19 ,2232 ,
تتمسك إسرائيل في موقفها من خريطة الطريق إلي هذه اللحظة وهذا ما تحدثت فيه
ليفني خالل أنطالق موعد مؤتمر أنابوليس ,إذ تقول " :أن الصبغة التي قد اخترناها هي خريطة
الطريق ,وتتأسس خريطة الطريق على اإلدراك أن الطريق إلقامة دولة فلسطينية يمر في ضمأن أمن دولة
إسرائيل ,وقد تبنت دول العالم – بما فيها إسرائيل والفلسطينيون -هذه الصيغة .وقد كانت الفكرة األصيلة خلق
تسلسل من المراحل التالية :األمن – الحوار – التسوية الدائمة .كان يمكننا أن ننتظر حتى األنتهاء من تطبيق
المرحلة األولى ,ولكن فضلنا أن ال نقوم بذلك ألننا نؤمن بالحوار مع الفلسطينيين ,غير أنه يجب مراعاة

احتياجاتنا األمنية" (ليفني .)329 ,2221 ,2وهذا ما أشار إليه بنيامين نتنياهو في خطاب بار
إيألن في  34حزيرأن /يونيو  ,2229إذ حاول اإلشارة لعودة إسرائيل لمسار حاجاتها األمنية
حيث جاء في خطابه  ":على الدولة الفلسطينية أن تعترف بيهودية دولة إسرائيل ,وتكون منزوعة السالح,

وتحترم حاجات إسرائيل الحيوية واألمنية" (ديكير.)31 ,2232 ,
 البعد األمني لمطلب يهودية الدولة:
شهد المجتمع اإلسرائيلي منذ مطلع السبعينيات تحوالت بنيوية عميقة ,طالت تركيبته
السكانية ,إذ ازداد ثقل األحزاب اليمينية التي ال تؤمن بحل الدولتين ,وال بالحدود الفلسطينية عام
 ,3991واشتد اإلصرار اإلسرائيلي على الفلسطينيين باالعتراف في إسرائيل دولة للشعب اليهودي
(بشير )29-24 ,2233 ,كشرط أساسي في بداية المفاوضات ,وقد جاء ذلك في قول بنيامين
نتنياهو إذ تحدث بأنه " :يستحيل تحقيق السالم مع الفلسطينيين طالما رفضوا االعتراف بحق الشعب

اليهودي في أن تكون له دولة قومية سيادية" ,واعتبر ذلك شرطا سابقا ألنجاح عملية المفاوضات مع
الفلسطينيين (نتنياهو )322 ,2234 ,في إطار حل الدولتين ,والتي صاغها جورج بوش االبن
بقوله" :دولتين لشعبين" (أولمرت .)393 ,2221 ,وهو يعني بذلك :اتخاذ موقف استباقي ,وحاسم
ضد الرواية الفلسطينية التاريخية (الخالدي.)322 ,2232 ,
أعطـى صعـود بنياميـن نتنياهـو المتكـرر إلي رئاسة الوزراء دفعة جديدة في اتجاه التأكيـد
على تحويل شرط االعتراف بإسرائيل دولة للشعب اليهودي إلي شرط أساسي ألي اتفاق مستقبلي
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بين إسرائيل والفلسطينيين .أي اعترافهم بحق الشعب اليهودي في إقامة دولة قومية إثنية,
والتخلـي عن حق العودة ,واستسالم الفلسطينيين بال قيد وال شرط ,من أجل أن يكون الحق
الحصري لليهود على فلسطين التاريخية .وبذلك يلزم الفلسطينيين أن يسلمـوا بدونيتهـم؛ فنتنياهـو
يعتقـد بأن الفلسطينيين عديمـو األهميـة ,وقد جاءوا من الصحـراء إلى هذه األرض ,إذ بهذا
االدعاء يميل أكثر إلي إدارة النزاع ,وكسب الوقـت ,وهذا ال يعني أنه ال يؤمن في حل الدولتين
بشكل قاطع ,بل في اعتقاده أن الحـل يجب مع الفلسطينيين على أسس أيديولوجيـة ,ذات أبعـاد
تاريخية ,من شأنها أن تضع نهاية للصراع ,حتى يستنبط الفلسطينيون أنهم هزموا تاريخيا
(شلحت.)14-42 ,2234 ,
 دوافع مطلب االعتراف بإسرائيل دولة للشعب اليهودي:
تعد المطالبة في االعتراف بإسرائيل دولة للشعب اليهودي في بداية المفاوضات التحول
إلي مبدأ الدولة اليهودية ,وضمأن األغلبية اليهودية كمبدأ أساسي تدار على ضوئه المفاوضات
بشأن القضايا األخرى ,وبالتالي إسقاط المطالب الفلسطينية قبل البدء في عملية المفاوضات,
واجهاض أية إمكانية لحل عادل لمسألة الالجئين .ومعناه أيضا وضع عالمة استفهام على
االدعاء بأن اعتراف من هذا
الوضعية القأنونية للفلسطينيين في إسرائيل .ويذهب آخرون إلي ّ
النوع يعني أنتصار الرواية اإلسرائيلية ,وموافقة ضمنية على استمرار االحتالل اإلسرائيلي
لألراضي السلطة الفلسطينية المحتلة (زريق.)11-19 ,2233 ,
ربما الدافع وراء الموقف اإلسرائيلي نابع من الهاجس الديموغرافي الذي بدأت تفرضه
التركيبة السكانية ,إذ تشير العديد من الدراسات أن اليهود سيصبحون أقلية ابتداء من نهاية العقد
الحالي ,وستنحصر نسبتهم مع نهاية عام  ,2222إلي نحو  %42من السكان مقابل  %92من
الفلسطينيين ,أما في داخل الخط األخضر الذي يضم  %22من الفلسطينيين ,ونحو  %22من
اليهود؛ فتشير الدراسات بأن اليهود سيفقدون امتيازهم كونهم أغلبية سكانية مع حلول العام
( 2242المريني ,)312 ,2233 ,وبناء على ذلك لم يكن مطلب االعتراف بإسرائيل دولة للشعب
اليهودي إال خيار استراتيجي نابع من الهاجس الديموغرافي الذي بات يشكل خط ار وجوديا على
قومية الدولة الذي طمح لها رواد الحركة الصهيونية في القرن التاسع عشر ,في المؤتمر
الصهيوني األول عام  ,3291والذي جرى تثبيته الحقا في القرار الدولي رقم ( 323أبو نحل,
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 ,)132-299 ,2233إذ جاء فيه "تنشأ في فلسطين الدولتأن المستقلتأن العربية واليهودية"...
(قرار الجمعية العامة رقم .)323
وفي اعتقادي ,أن مصطلح " دولة للشعب اليهودي" ليس له أي سند قأنوني ,وأن ذكر
في تصريح بلفور ,إال أنه ال يحمل أي صفة قأنونية ,وكل ما ورد في التصريح هو تعبير
غامض يقول أن بريطأنيا " تنظر بعين العطف ," ...وهي ال تعني أي التزام أو أي صفة قأنونية
(قاسم ,)91 ,2233 ,وذلك ال يعفي من أن تكون بريطأنيا السبب األول عن المظلمة التاريخية
الفلسطينية .بينما ال يعقل أن يخالف القرار الدولي رقم  ,323مبادئ العالقات الدولية التي أقرها
"سالم ويستفاليا" عام  ,3942وهي لحظة بداية الدولة القومية الحديثة ذات السيادة (بارتلز,
 .)32 ,2229بالتالي لم ينص القرار  323على دولة إثنية ,ولم تعبر الدولة اليهودية إال عن
األقلية اليهودية على األساس القومي في مقابل الدولة العربية بمفهوم المواطنة ,وقد جاء ضمنيا
في نص القرار " تؤمن الدولة لألقلية العربية أو اليهودية( " ...قرار الجمعية العامة رقم .)323
بموجب القرار الدولي رقم  ,323ال فرق بين مواطنة كل من العربي واليهودي في الدولة
"اليهودية" ,وكلتأهما تشتق من اإلقامة بالمنطقة التي أقيمت فيها الدولة ال بفعل "حق عودة" وال
بفعل رابط تاريخي ,ديني ,أو غير ديني ,وكما هو معلوم لو لم يتم تشريد الفلسطينيين العرب من
الدولة "اليهودية" التي أقرها القرار رقم  ,323طبقا لخطة التهجير وهدم القرى العربية التي كان
من المفترض أن تكون في حدود الدولة "اليهودية" ,لشكل العرب ما يقارب  %42من سكانها.
كان قرار إقامة الدولتين سياسيا ال أيديولوجيا ,وقد استغلته القيادة الصهيونية سياسيا ,لكن بغرض
تحقيق مشروعها األيديولوجي (بشارة.)31 ,2222 ,
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يجمع معظم اإلسرائيليين بقاسم مشترك على تكريس الدولة اليهودية اإلثنية ,والتي
يجسدها اليمين اإلسرائيلي ,واليمين المتطرف ,وقوى الوسط التي يجسدها حزب كاديما ,وقوى
محسوبة على اليسار الصهيوني ,ومن المنطقي االفتراض أن المسار اإلسرائيلي المترتب عليه
القاسم المشترك يأتي باألساس على خلفية ثالث تطورات جوهرية ,جعلت المؤسسة السياسية
اإلسرائيلية ترتكز أكثر شيء في غاية تكريس الدولة اليهودية ,وهذه التطورات هي (شلحت,
:)42-41 ,2222
 .3وجود ظروف دولية مواتية لفرض هذه الغاية على األجندة العالمية.
 .2إصرار الطرف الفلسطيني في عملية التسوية السياسية على التمسك بالثوابت الوطنية,
وخاصة إص ارره على حق العودة لالجئين الفلسطينيين ,واإلصرار على المواقف المتعلقة
بسائر القضايا الجوهرية للنزاع (القدس ,الحدود ,االستيطأن) ,وذلك في إثر التأييد
الدولي لمطلب إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.
 .1تحدي المواطنين الفلسطينيين في داخل الخط األخضر (عرب أل  )42لطابع إسرائيل
"اليهودي" ,والذي أخذ أبعاد جديدة خالل الفترة القليلة الفائتة ,تتمثل باألساس في ما
عرف باسم مبادرات الرؤى المستقبلية ,والتي صدرت سنتي .2221 ,2229
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المبحث الثاني :محددات خارجية:
المواقف اإلقليمية:
 الموقف السعودي:
تلتزم السياسة السعودية في موقفها السياسي الثابت من القضية الفلسطينية أنطالقا من
طبيعة الروابط الدينية والتاريخية العميقة .مذ بداية أنتفاضة األقصى اقترح عبد اهلل بن عبد
العزيز 1خالل المؤتمر العربي الذي عرض في القاهرة في تشرين األول /أكتوبر  ,2222أنشاء
صندوق يحمل اسم أنتفاضة القدس (الرياض ,)2233 ,وصندوق األقصى ,ليتمكن الفلسطينيون
من المحافظة على الهوية العربية واإلسالمية للقدس ,وتهيئة الرعاية ألسر الشهداء الفلسطينيين
(عبد العزيز ,)392 ,2223 ,وتمكين الشعب الفلسطيني في مواصلة الصمود ضد االحتالل
اإلسرائيلي ,واعتبار المقاومة الفلسطينية مقاومة مشروعة ,ورفض وصفها بالعنف واإلرهاب
(مقررات اجتماع وزراء الخارجية العرب بشأن دعم األنتفاضة.)322 ,2222 ,
حددت مبادرة السالم العربية التي أعلنها عبد اهلل بن عبد العزيز خالل القمة العربية في
بيروت في  22آذار /مارس  ,2222الموقف السعودي من القضية الفلسطينية ,والتي دعا فيها
إسرائيل إلي األنسحاب الكامل من األراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام  ,3991تنفيذا لق اررات
مجلس األمن  ,242و ,112والذي عززتها ق اررات مؤتمر مدريد عام  ,3993ومبدأ األرض
مقابل السالم ,والي قبولها قيام دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة ,وعاصمتها القدس الشرقية,
وذلك مقابل قيام الدول العربية بأنشاء عالقات طبيعية في إطار سالم شامل مع إسرائيل (مبادرة
السالم العربية.)321 ,2222 ,

 -1عبد اهلل بن عبد العزيز بن عبد الرحمن بن فيصل بن تركي آل سعود ,الملك السادس للمملكة العربية السعودية ويلقب بخادم الحرمين الشريفين
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اعتبرت مبادرة السالم العربية هي األساس في أي تحرك عربي من أجل تحقيق السالم
العربي اإلسرائيلي ,وحل الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي على أساس حل الدولتين في إطار
الق اررات الدولية (بيأن القمة المصرية السعودية السورية ,)392 ,2222 ,والتي تضمنت نقاطها
ما يلي (مبادرة السالم العربية:)321 ,2222 ,
 .3يطلب من إسرائيل إعادة النظر في سياستها ,وأن تجنح للسلم ,وتعلن أن السالم العادل
هو الخيار االستراتيجي.
 .2األنسحاب الكامل من األراضي العربية المحتلة حتى خط  4حزيرأن /يونيو .3991
 .1التوصل إلي حل عادل ,ومتفق عليه لمشكلة الالجئين الفلسطينيين ,وفق للقرار ,394
ورفض توطينهم في البلدأن العربية.
 .4قيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على األراضي الفلسطينية المحتلة منذ  4حزيرأن/
يونيو  ,3991وتكون عاصمتها القدس الشرقية.
 .2اعتبار النزاع العربي اإلسرائيلي منتهيا ,والدخول في اتفاقية سالم بين إسرائيل مع تحقيق
األمن لجميع دول المنطقة
استمر الموقف السعودي في التزامه بدعم حل الدولتين ,وفي تلبية لدعوة جورج بوش في
مؤتمر أنابولس في  21تشرين الثاني /نوفمبر  ,2221أكدت المملكة العربية السعودية في كلمة
سعود الفيصل 1على التزامها الكامل بتحقيق السالم ,ودعم المفاوضات بين الفلسطينيين,
واإلسرائيليين ضمن إطار زمني محدد على أساس الق اررات  ,242و ,112و,3232 ,3119
وخارطة الطريق ,ومبادرة السالم العربية ,وأكدت على ضرورة تجميد األنشطة االستيطأنية ,وازالة
المستوطنات الخارجية ,واإلفراج عن األسرى ,ووقف بناء الجدار ,وازالة الحواجز من األراضي
الفلسطينية المحتلة ,ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني ,وذلك األنجاح عملية المفاوضات,
وتحقيق السالم (الفيصل.)319 ,2221 ,
تأخذ القضية الفلسطينية مكانة مركزية في السياسة الخارجية للملكة العربية السعودية ,إذ
تؤكد على تضافر الجهود العربية واإلسالمية لوقف الوضع المأساوي ,ووقف االعتداءات التي
يتعرض لها الفلسطينيون في األراضي الفلسطينية المحتلة ,ورفع الحصار عن الشعب
 -1وزير الخارجية السعودي.
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الفلسطيني ,وتدعوا للتصدي لإلجراءات اإلسرائيلية الرامية إلي تهويد القدس (بن عبد العزيز,
 ,)312 ,2229و في  32تشرين األول /أكتوبر ,2231أعلنت المملكة العربية السعودية
اعتذارها عن قبول عضوية مجلس األمن لعدم تمكنه عن أداء واجباته الفعلية ,وتحمل مسؤولياته
في الحفاظ على األمن والسلم الدولي ,وبقاء القضية الفلسطينية بدون حل عادل ودائم لمدة
92عام ,والتي نجم عنها عدة حروب هددت األمن والسلم الدولي (و ازرة الخارجية السعودية,
.)222 ,2234
 الموقف المصري:
يرحب الموقف السياسي المصري في رؤية السالم األمريكية إلقامة دولتين :إسرائيلية
وفلسطينية ,تعيشان جنب إلي جنب في أمن وسالم على أساس خارطة الطريق التي تبنتها
الرباعية الدولية وتم قبولها من طرفي الصراع ,إذ تبنت مؤتمر مدريد ,ومبدأ األرض مقابل
السالم ,وق اررات مجلس األمن رقم  ,242و ,3191 ,112ومبادرة السالم العربية التي أقرت في
مؤتمر القمة العربية في بيروت ,كما يؤيد الموقف السياسي المصري إصرار السلطة الفلسطينية
على الوفاء بمسؤولياتها في أنهاء العنف ,وحفظ األمن والنظام ,وتؤكد مصر على استم اررية
دعمها لجهود السلطة الفلسطينية نحو االلتزام بتعهداتها لتمكينها من تثبيت سلطتها في إطار
مؤسسات ديمق ارطية مسئولة ,وتؤكد أن مساعدتها إلي فلسطين موجهة فقط إلي السلطة
الفلسطينية ,كما طالبت إسرائيل بالوفاء بمسؤولياتها إلعادة بناء الثقة واعادة الحياة الطبيعية
للفلسطينيين وتنفيذ التزاماتها المنصوص عليها في خارطة الطريق ,وذلك لتحقيق التقدم تجاه
رؤية حل الدولتين (مبارك.)399 ,2221 ,
أجمل مشروع البرنامج الوطني الذي قدمته قدمت جمهورية مصر العربية في  23كانون
الثاني /يناير  2221الموقف المصري تجاه الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي ,والذي من ضمن
بنوده ما يلي (مشروع البرنامج الوطني:)312 ,2221 ,
 .3إنهاء االحتالل اإلسرائيلي العسكري واالستيطاني لألراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها
القدس.
 .2إقامة دولة فلسطينية كاملة السيادة وعاصمتها القدس على جميع األراضي المحتلة.
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 .1صيانة وحماية حق العودة بناء على قرار رقم  ,394وقرار مجلس األمن  242باالتفاق,
وبما يكفل سالما دائم لكل من إسرائيل والدولة الفلسطينية.
 .4التمسك بروح النضال والمقاومة واعطاء جهود السالم فرصة إلثبات فعاليتها في وضع
القضية على الطريق الصحيح ,بما يتفق مع الق اررات الدولية.
 .2تلتزم كل الفصائل والقوى الفلسطينية بوحدة الصف الفلسطيني التزاما كامال.
إن القوى والفصائل الفلسطينية وهي تخوض كفاحها من اجل نيل حقوقها المشروعة ,تثمن
كل ما تبذله الدول العربية لنصرة القضية الفلسطينية ,وتثق في أن مصر الداعمة دائما
للقضية الفلسطينية والساعية دائما لنصرة الشعب الفلسطيني حتى الحصول على حقوقه
كاملة.
تمسك الموقف السياسي المصري في عملية السالم بين الفلسطينيين واإلسرائيليين على
الرغم من تصاعد العنف بين الطرفين ,وارتفاع مظاهر الفوضى األمنية في المشهد الفلسطيني
الداخلي ,إذ صرح الرئيس حسني مبارك في  34كانون الثاني /يناير  2221أنه ال يجب أن
تكون الظروف األمنية عائقا أمام عملية المفاوضات ,ودعي الطرفين إلي تخطي المشاكل األمنية
واالستمرار في عملية المفاوضات ,وقد تحدث بالتحديد " :ال بد أن نسير في عملية السالم رغم العوائق
التي توضع في الطريق وال نعير هذا الموضوع التفافا كبي ار وننسى الموضوع الرئيسي وهو السالم الذي هو حياة

الشعوب ,فالسالم يستحق كل تضحية" كان يقصد بالموضوع بحسب ما ذكره في الحديث الصحفي,
عملية إطالق الصواريخ الفلسطينية من قطاع غزة على فلسطين المحتلة ,لقد تم هذا الموقف بناء
على أن نهاية عملية السالم سوف تؤدي في النهاية إلي الهدوء (مبارك.)391 ,2221 ,
تعثرت عملية المفاوضات الفلسطينية اإلسرائيلية نتيجة إلي تواصل فرض الوقائع
اإلسرائيلية على األرض ,وارتفاع معدل النمو االستيطأني في األراضي الفلسطينية المحتلة (أبو
الغيط ,)392 ,2232 ,وتبعها أنزالق امني عسكري في أراضي السلطة الفلسطينية المحتلة في
حمل الموقف المصري إلي إسرائيل مسؤولية العدوأان على حق الشعب
نهاية عام  ,2222إذ ّ

الفلسطيني ,والذي وصفه حسني مبارك "بالعدوان الوحشي الملطخ بالدماء الذي تبدد األمل في

السالم".,فتحت مصر معبر رفح للحاالت األنسأنية ,ودعت الفلسطينيين إلي أنهاء األنقسام ,لقطع
الطريق على المخطط اإلسرائيلي في فصل الضفة الغربية عن قطاع غزة ,إذ نظر الموقف
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المصري أنه سيساهم في األنقسام في عملية فتح معبر رفح بشكل دائم في ظل غياب السلطة
الفلسطينية ,وبذلك تتنصل إسرائيل من المسؤولية الكاملة عن قطاع غزة ,وتحيل مصر إلي
تبعاتها ,ولهذا يتمسك الموقف المصري بعدم فتح معبر رفح إال بناء على اتفاق المعابر الموقع
في عام ( 2222مبارك.)392-391 ,2229 ,
وبهذا يتضح الموقف المصري من الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي ,إذ يلتزم في سعيه إلي
عملية دائمة تنهي احتالل أراضي السلطة الفلسطينية المحتلة ,وتضع نهاية إلي معاناة الشعب
الفلسطيني بقيام دولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية ,وتركز على مسألة الحدود في عملية
المفاوضات المباشرة بين الفلسطينيين واإلسرائيليين ,على أساس الحدود  ,3991وترى أن هذا
من شأنه أن يحسم مسألة باقي قضايا الوضع النهائي بما فيها االستيطأن ,وفي سياق متصل
يأمل الموقف المصري أن يتحقق السالم الفلسطيني كما تحقق في مصر ,ويأمل في أن ينتهي
اإلنقسام الفلسطيني ,وأن تتخذ المواقف الفلسطينية انطالقا من المصلحة ,ودعم المفاوض
الفلسطيني في عملية المفاوضات (مبارك)222 ,2232 ,
وبعد انتهاء فترة إدارة الرئيس حسني مبارك استمر الموقف المصري على نفس االلتزام
من مواقفه السابقة ,إذ التزم الموقف المصري بااللتزامات والمعاهدات المصرية الموقعة مع
إسرائيل  ,واستمر في التزامه اتجاه الشعب الفلسطيني لنيل حقوقه المشروعة ,واتمام المصالحة
الفلسطينية واعادة بناء البيت الفلسطيني (مرسي ,)392 ,2232 ,وتقديم كل الدعم الممكن في
إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود ( 3991نص إعالن القاهرة ,)392 ,2232 ,تحتل
القضية الفلسطينية في صدارة السياسة الخارجية المصرية ,عبر رؤية تسوية إقليمية شاملة
ودائمة بما يتفق مع رؤية حل الدولتين (السيسي.)229 ,2231 ,
 الموقف التركي:
منذ أن وصل حزب التنمية والعدالة إلي الحكم في تركيا عام  ,2222حدث نوع من
التوازن في العالقات التركية بين كل من إسرائيل ,والسلطة الفلسطينية ,وازداد الميل مع القضية
الفلسطينية بشكل ملحوظ ,إذ ارتفع معدل الزيارات التركية الرسمية إلي فلسطين .وجد حزب
التنمية والعدالة نفسه في حالة شد كبيرة باتجاهين متماسكين ,إذ تميل قاعدته االنتخابية بشكل
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قوي إلي دعم القضايا العربية ,واإلسالمية ,والقضية الفلسطينية بشكل خاص ,ومعاداة إسرائيل,
بينما يشعر حزب العدالة والتنمية أن هناك عوامل أخري تفرض عليه استمرار عالقته بإسرائيل,
مثل نفوذ المؤسسة العسكرية ,ورغبة الحزب في عالقات متميزة مع أوروبا ,ودخول االتحاد
األوروبي ,كما أن النظام العلماني الصارم ونظامها القضائي ,والنفوذ اإلعالمي القوي للتيارات
األخرى ,تعوق من تبني تركيا سياسة أكثر وضوحا ,وانفتاحا على العالم اإلسالمي ,والعربي
(صالح ,وآخرون)19 ,2232 ,
تغيرت المواقف التركية تجاه الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي بعد الهجوم العسكري الذي
نفذه الجيش اإلسرائيلي على قطاع غزة في  21كانون األول /ديسمبر ( 2229عزم,2232 ,
 ,)9إذ استقال النواب األتراك من مجموعة الصداقة البرلمانية التركية -اإلسرائيلية ,على أثر
الهجوم العسكري على قطاع غزة ,وطلب رجب طيب أردوغان في  3كانون الثاني /يناير2229
من االحتالل اإلسرائيلي إعالن وقف فوري لإلطالق النار ,كما ينص اتفاق الهدنة بين حركة
حماس واالحتالل اإلسرائيلي في حزيرأن /يونيو  ,2222ورفع الحصار عن قطاع غزة والسماح
بالمساعدات األنسأنية (أردوغأن.)392 ,2229 ,
يعتبر الموقف التركي أن القضية الفلسطينية هي جوهر الصراع في منطقة الشرق
األوسط ,وعلى هذا يرى الموقف التركي أن تسوية القضية الفلسطينية هي مفتاح السالم واألمن
في المنطقة ,والتي تضع المجتمع الدولي أمام امتحان صعب على موضوع إنعاش مسيرة
السالم ,الذي تضع نهاية الطريق وليس خارطة الطريق (أردوغأن.)329 ,2232 ,
عارض الموقف التركي سياسة االستيطان اإلسرائيلية معارضة تامة على األراضي
الفلسطينية المحتلة ,وهو ما يمثل خرقا واضحا للقانون الدولي ,ودعي أحمد داود أوغلو 1إلي
ضرورة إنهاء االحتالل اإلسرائيلي ,وأوضح السياسة التركية الثابتة بالنسبة إلي القدس الشرقية
واعتبرها عاصمة فلسطين التي يجب أن تبقى مفتوحة لجميع األديان ,وأكد أن من دون حل
قضية القدس ال يمكن حل أي شيء ,وال يمكن الوصول إلي السالم (أوغلو )229 ,2232 ,على
أساس حل الدولتين (و ازرة الخارجية التركية.)222 ,2231 ,

 -1وزير الخارجية التركي.
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ساءت العالقات التركية اإلسرائيلية أكثر بعد الهجوم اإلسرائيلي على أسطول الحرية الذي كان
يحمل مساعدات انسانية إلي قطاع غزة في أواخر أيار /مايو ( 2232أردوغأن,)221 ,2233 ,
إذ قال رجب طيب أردوغأن " :ال أمل في تطبيع العالقات التركية اإلسرائيلية مرة أخرى إال باعتذار إسرائيل
الرسمي لتركيا عن الهجوم الذي قام بها الكوماندوز اإلسرائيلي على سفينة مرمره فضال عن دفع التعويضات

ألسر الضحايا الذين لقوا حتفهم ورفع الحصار الذي تفرضه إسرائيل على قطاع غزة" (أردوغأن,2233 ,2
 )224إذ طردت تركيا السفير اإلسرائيلي وعملت على تخفيض التمثيل الدبلوماسي اإلسرائيلي في
أنقرة بعد تسريب نتائج التحقيق الدولي حول الهجوم اإلسرائيلي على سفينة مرمره ,واحتجاج
إسرائيل تقديم االعتذار عنه (أوغلو.)221 ,2233 ,
المواقف الدولية:
 الدعم األمريكي للمطالب األمنية اإلسرائيلية:
مر الموقف السياسي األمريكي من الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي منذ عام -2223
 ,2232بثالث فترات إدارية مختلفة ,والتي من خاللها نستبين طبيعة الموقف السياسي األمريكي
من الصراع.
 الموقف األمريكي خالل إدارة بيل كلينتون:
كان االعتقاد األمريكي أنه لن يكون هناك حل حقيقي للصراع إال بدولة فلسطينية قادرة
على البقاء ,وتتكيف مع متطلبات األمن اإلسرائيلي والوقائع الديموغرافي .لهذا تبنت السياسة
األمريكية خالل إدارة بيل كلينتون مبدأ حل الدولتين ,وحل مشكلة الالجئين الفلسطينيين ,في
مقابل حصول االحتالل اإلسرائيلي على ضمانات أمنية دائمة (كلينتون .)312 ,2223 ,جاء
هذا االعتقاد نتيجة لتداخل المطالب الفلسطينية اإلسرائيلية التي يصعب الفصل بينهما ,والتي
تتمثل في حد ذاتها الصراع الوجودي ,إذ نظرت السياسة األمريكية أن البديل الوحيد من التعايش
السلمي هو الصراع الدائم (روس.)92-92 ,2222 ,
لذلك تطلعت السياسة األمريكية إلي إيجاد حل نهائي يضع حد لكافة المطالب
الفلسطينية -اإلسرائيلية على أساس قرار مجلس األمن  ,242و( 112مقترحات كلينتون,
 )394 ,2223كأساس للتفاوض وليس للتطبيق ,وعلى هذا األساس لم يكن الموقف األمريكي
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واضحا إال على المبدأ ,ووضع تقرير المسائل العالقة في الصراع إلي الطرفين من خالل عملية
المفاوضات بدون التدخل (روس ,)314 ,2223 ,واعتبارها الخيار الوحيد الذي يحقق المطالب
الفلسطينية (كلينتون.)232 ,2223 ,1
 الموقف األمريكي خالل إدارة جورج بوش االبن:
ورثت الحكومة األمريكية في عهد إدارة جورج بوش االبن وضعا مغاي ار في الشرق
األوسط ,إذ تعطلت عملية المفاوضات وضيقت فرصة السالم ,والثقة المتبادلة التي ترسمت
خالل فترة التسعينات .حدد كولن باول ,1مجموعة من األفكار ,يستنتج من خاللها الموقف
السياسي األمريكي تجاه الصراع الفلسطيني -اإلسرائيلي ,وتحدد بالنقاط التالية (باول,2223 ,
:)312-311
 .3يجب أن يتوقف العنف.
 .2يستدعي الوضع القائم إلي الحاجة إلي حوار يقود إلي ترتيبات سياسية ,واقتصادية,
وأمنية تكون مقبولة من قبل الجانبين؛ فالوضع القائم مرتفع الثمن ,وهو ال يخدم مصلحة
الطرفين.
 .1أن الطرفين نفسهما يملكان مفاتيح المستقبل.
 .4على الطرفين الفلسطيني ,واإلسرائيلي أن يعمال على إعادة بناء الثقة ,واتخاذ الخطوات
الالزمة ,وتوفير األدلة من أجل تبرير حلولهم الوسط.
 .2أن الواليات المتحدة األمريكية تقف جاهزة للمساعدة وليس اإلصرار ,فالطرفين فقط يمكن
أن يقر ار وتيرة أي مفاوضات ,ونطاقها ,ومحتواها.
ش ّكلت النقاط التي حددها "كولن باول" القاعدة األساسية للموقف السياسي األمريكي
خالل فترة جورج بوش االبن ,إذ استخدمت حق الفيتو في مجلس األمن ضد قرار حماية الشعب
الفلسطيني ,وارسال بعثة للمراقبة في أراضي السلطة الفلسطينية المحتلة (القمة العربية,2223 ,
 )392على أساس أنه يفتقر إلي التوازن ,وغير عملي ,وذلك الفتقاره أساس إحالل السالم,
وتشجيع الطرفين على اكتشاف الحلول الدائمة ,وتأكيد المفاوضات ,إذ أكدت الواليات المتحدة
 -1وزير الخارجية األمريكي خال الفترة األولي من عهد جورج بوش.
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األمريكية على مواصلة دعم العملية السلمية التي تستند على القرار  ,242و ,112وصيغة
األرض مقابل السالم ,دون أن تدخل شريكا في المفاوضات لصالح أي من الجانبين (ووكر,
.)322 ,2223
تأزم الوضع األمني في داخل أراضي السلطة الفلسطينية المحتلة ,وبناء على ذلك دعي
الموقف األمريكي الطرفأن إلي وضع حد للعنف ,والبدء بإجراءات بناء الثقة (باوتشر,2223 ,
 ,)323إذ أكدت على االلتزامات األمنية التي تم صوغها في شرم الشيخ في تشرين األول/
أكتوبر  ,2222والقاهرة في كانون الثاني /يناير  ,2223والبنود األمنية في وثيقة ميتشل في
نيسأن /أبريل ( 2223وثيقة جورج تينت ,)321 ,2223 ,والتي أكدت عليها توصيات لجنة
ميتشل ,إذ دعت الفلسطينيين ,واإلسرائيليين إلي وقف غير مشروط ألعمال العنف ,واستئناف
عملية المفاوضات ,وبحسب ما جاء فيها " :أن القصور عن بذل جهد كامل لوضع حد ألعمال العنف

سوف يجعل هذا الجهد غير فاعل" (لجنة ميتشل .)321-322 ,2223 ,وعلى هذا قيدت الواليات
المتحدة األمريكية احتمال إيفاد مراقبين إلي الشرق األوسط ,إذ صرحت أن موضوع إيفاد
المراقبين خاضع لقرار الطرفين (فاليشر ,)239 ,2223 ,وبهذا الثابت تحد من أي تدخل دولي
أو إقليمي في مسألة الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي.
بعد  33أيلول /سبتمبر ارتفعت حدة المواجهات في أراضي السلطة الفلسطينية المحتلة,
بينما دفعت مخاوف الواليات المتحدة األمريكية إلي تثبيت وقف إطالق النار من أجل تنفيذ خطة
ميتشل على أساس دولتأن ,إحدأهما يهودية وأخرى فلسطينية (باول .)233 ,2222 ,ترجمت
المخاوف األمريكية إلي مواقف سياسية معادية للسلطة الفلسطينية ,إذ اشترطت على السلطة
الفلسطينية اتخاذ خطوات عملية لتفكيك البنية التحتية للمنظمات الفلسطينية (باوتشر ,2222
 )229إذ صنفتها منظمات "إرهابية" (باول .)392 ,2222 ,2لم يسلم الفلسطينيون من كلمات
جورج بوش حينما قال " :ينبغي على كل طرف أن يختار إما أن تكونوا مع العالم المتحضر واما
أن تكونوا مع اإلرهابيين" وتلي حديثه بعد ذلك " :أن رئيس السلطة الفلسطينية لم يعارض اإلرهابيين
بصورة ثابتة ,لذلك فالوضع الذي يجسد نفسه فيه فهو من صنع يديه ونظ ار إلخفاقه تشعر الحكومة اإلسرائيلية أن
عليها أن تضرب الشبكات "اإلرهابية" ,ومع ذلك ينبغي على إسرائيل أن تفهم بأن ردها على هذه الهجمات

األخيرة هو إجراء مؤقت فقط" (بوش.)391 ,2222 ,2
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أعطى الموقف السياسي األمريكي إلي االحتالل اإلسرائيلي الضوء األخضر في إطالق
قوته الحربية ,والتي استغلها الجيش اإلسرائيلي كفرصة سانحة في تصفية الكيانية الفلسطينية
دون تدخل أي طرف دولي ,وذلك لنتيجة حصر القضية الفلسطينية في خيار المفاوضات,
وسحب مفاتيحها إلي الرعاية األمريكية ,وابقاء النتيجة الحاسمة إلي إقرار طرفي الصراع .و
شهدت أراضي السلطة الفلسطينية مسرح عمليات عسكرية موسعة ,والتي كان من أعنفها العملية
التي عرفت باسم عملية "السور الواقي".
أطلقت الواليات المتحدة األمريكية مشروع خارطة الطريق في  12نيسأن /أبريل ,2221
والذي تركزت على األداء األمني ,إذ جاء فيها الموقف السياسي األمريكي ضمنيا ,إذ لم يختلف
عن سابقه .حظيت خارطة الطريق على إجماع دولي (خارطة الطريق ,)321 ,2221 ,وموافقة
طرفي الصراع ,وهذا ما أكسبها صفة ثابتة ,لتكون مرجع للطرفين في أي عملية مفاوضات
الحقة.
أصدر البيت األبيض في  12تموز /يوليو  ,2221بيأنا بشأن اجتماع جورج بوش
وأريئيل شارون ,والذي ورد فيه " :أن أمريكا ملتزمة بثبات أمن إسرائيل كدولة يهودية ,وسالمة الشعب

اليهودي" ,وتوافقا خالل االجتماع على مسألة الجدار العازل ,إذ وصفه جورج بوش بأنه قضية
حساسة ,وأمل بأن يستتب السالم مما يجعل الجدار العازل ال لزوم له (البيت األبيض,2221 ,
 .)321-322يمكن الحكم على الموقف األمريكي من مسألة الجدار بأنه متوافق تماما مع
الحاجات األمنية اإلسرائيلية ,إذ أنه ال مشكلة من وجود الجدار على حدود  ,91بينما حديث
جورج بوش ال يدل على ذلك .وهي متوافقة في موقفها ما دام األمر تعلق في أمن إسرائيل.
استمر االلتزام األمريكي على مبدأ رؤية حل الدولتين ,بحسب ما نصت خارطة الطريق
عبر الموقف األمريكي في 34
(بوش )312 ,2224 ,حتى في إعالن خطة فك االرتباط ,إذ ّ
نيسأنّ /ابريل عن الشكل الحقيقي لخارطة الطريق والتي حددها الموقف األمريكي في النقاط

التالية (بوش:)312 ,2224 ,2

 .3أن الواليات المتحدة ستظل ملتزمة برؤيتها كما تنص خارطة الطريق ,وستبذل قصارى
جهدها لمنع أي محاولة من جأنب أي طرف لفرض خطة أخرى.
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 .2ال يتوفر أمن إلسرائيل وال للفلسطينيين إال بعد أن يشاركوا معا ,ومع كل دول المنطقة
في الكفاح ضد "اإلرهاب" وتفكيك المنظمات اإلرهابية ,وتكرر الواليات المتحدة األمريكية
تأكيدها على االلتزام الثابت بأمن إسرائيل ,بما في ذلك حدود آمنة يمكن الدفاع عنها,
وحماية وتقوية قدرات إسرائيل على الردع وحماية نفسها بنفسها ضد أي تهديد محتمل.
 .1تحتفظ إسرائيل في حقها بالدفاع عن النفس ضد "اإلرهاب" ,بما يشمله من اتخاذ
إجراءات ضد المنظمات "اإلرهابية" ,وسوف تتزعم الواليات المتحدة الجهود ,بالتعاون مع
األردن ومصر وأعضاء آخرين في المجتمع الدولي ,لبناء قدرة المؤسسات الفلسطينية
لمكافحة "اإلرهاب" ,وتفكيك المنظمات "اإلرهابية" ,والحيلولة دون أن تصبح المناطق
التي تنسحب منها إسرائيل مصدر تهديد يستدعى مواجهته بأساليب أخرى .أن الواليات
المتحدة تتفهم أنه بعد أنسحاب إسرائيل من قطاع غزة ومناطق من الضفة الغربية ,فأن
االتفاقيات المتعلقة بشأن الترتيبات األخرى ,والترتيبات الحالية المتعلقة بالسيطرة على
األجواء والمياه اإلقليمية والممرات البرية بالضفة الغربية ,وقطاع غزة ,سوف تستمر.
 .4أن الواليات المتحدة األمريكية ملتزمة التزاما قويا بأمن إسرائيل وبما يحقق مصالح الدولة
اليهودية .أن إطار العمل الواقعي المتفق عليه والعادل والنزيه ال يجاد حل لموضوع
الالجئين الفلسطينيين كجزء من اتفاق المرحلة النهائية من خالل إقامة دولة فلسطينية
وتوطين الالجئين الفلسطينيين فيها بدال من توطينهم في إسرائيل.
بعد عملية فك االرتباط فازت حركة حماس في األنتخابات التشريعية الفلسطينية ,وتبعها
أزمة داخلية مزقت الشعب الفلسطيني .صرحت كوندالي از رايس بالموقف السياسي األمريكي من
الحكومة الفلسطينية أنها شأن داخلي ولكنه مشروط وجاء ذلك في تصريحها الصحفي في 34
كانون الثاني /يناير 2221والذي تحدثت فيه" :يجب أن يعيش الفلسطينيون معا بسالم ,وأعرف كم هذا
مهم بالنسبة إلي الرئيس الفلسطيني محمود عباس ,ومهم أيضا االعتراف بأن حكومة فلسطينية تمثل بالفعل
المصالح الفلسطينية هي تلك التي بإمكانها أن تقبل االلتزامات الدولية التي تبناها الزعماء الفلسطينيين طيلة
العقود ,والمشكلة هنا هي أنه عندما أنتخبت حماس ونحن نحترم حقيقة أنه كانت هناك أنتخابات ,ولقد اعتقدنا
حينذاك أنه سيكون هناك حاجة إلي االعتراف بمطالب دولية معينة ,وأعتقد أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس

يؤمن بأن الفلسطينيين يستحقون دولة معترفا بها دوليا ,ومقبولة ولذلك ندعم جهوده لتحقيق ذلك" (رايس,
.)2232 ,2221
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يمكن تلخيص الموقف األمريكي خالل إدارة جورج بوش االبن من حل الصراع
الفلسطيني -اإلسرائيلي من خالل مبدأ حل الدولتين ,أنه تركز على تذويب الصراع ,إذ حدد أوال
أن الصراع من شأن الطرفين فقط ,وحول المسالة الفلسطينية إلي مسألة هوية ,يتم من خاللها
تصفية القضية الفلسطينية جملة واحدة .وماذا يطلب الفلسطينيون بعد الدولة؟ لن يتبقى لهم أي
شيء .وعلى ما يبدو أن الواليات المتحدة األمريكية تتخذ موقفها السياسي على مبدأ حل الدولتين
للتفاوض ,إال لتحويل الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي من كونه صراع على البقاء ,إلي صراع
دولة لدولة ,تنهي من خاللها كافة المطالب الفلسطينية ,من خالل وأد المظلمة التاريخية.
كما تتخذ الواليات المتحدة األمريكية موقفها من الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي ,أنطالقا
من الرابط الديني في طابع العالقات األمريكية اإلسرائيلية ,وهو سبب رئيسي في ثبات العالقات
األمريكية اإلسرائيلية ,ويمكن التأكد من ذلك بالنظر إلي حديث جورج بوش االبن ,في  32أيار/
مايو  ,2222أمام الكنيست اإلسرائيلي ,والذي قال فيه " :أن التحالف بين الحكومتين ال يمكن كسره,
إال أن مصدر الصداقة بيننا أعمق من أي حلف ,أنه يعود إلي الروح المشتركة لكال الشعبيين ,إلي الروابط
القائمة على الكتاب المقدس ,والعالقات الروحية ,عندما نزل وليام برادفوردا عام  0941استشهد بأقوال النبي
إرميا " :1هلم فنقص في صهيون عمل الرب إلهأنا" ,وكان مؤسسو دولتي قد أروا أمام نواظرهم أرض ميعاد جديدة
وقد أطلقوا على بلداتهم أسماء مثل بيت لحم ,وكنعأن الجديدة .وقد أصبح األمريكيين مع مرور الزمن يؤيدون

بحماس فكرة نشوء دولة يهودية" (بوش.)319 ,2222 ,
 الموقف األمريكي خالل إدارة باراك أوباما:
هيئت الواليات المتحدة األمريكية في بداية إدارة بارك أوباما خطوة تعيين جورج ميتشل,2
ّ

بهدف إرسال رسالة إلي طرفي الصراع بأن الحكومة األمريكية الجديدة ال تزال ملتزمة بحل
الدولتين (كلينتون .)321-322 ,2229 ,وبناء على ذلك يمكن التوقع بأن الموقف السياسي
األمريكي في اإلدارة الجديدة سيلتزم في عهد اإلدارة التي سبقته.
برز الموقف األمريكي خالل كلمة خطاب أوباما في جامعة القاهرة في  4حزيرأن /يونيو

 ,2229والذي جاء فيه صراحة " :أن متأنة األواصر الرابطة بين أمريكا واسرائيل معروفة على نطاق

 -1ابن نبي اهلل يعقوب عليه السالم.

 -2المبعوث األمريكي إلي الشرق األوسط في .0226
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واسع ,وال يمكن قطع هذه األواصر أبدا ,وهي تستند إلي عالقات ثقافية ,وتاريخية ,وكذلك االعتراف بأن رغبة

اليهود في وجود وطن خاص لهم هي رغبة متأصلة في تاريخ مأساوي ال يمكن ألحد نفيه" (أوباما,2229 ,
 ,)322وهذا شيء كفيل للقول بأن العالقات السياسية األمريكية -اإلسرائيلية ثابتة ,إذ أنها قائمة
على االلتزام التاريخي والديني الذي تبني من خالله الواليات المتحدة األمريكية موقفها السياسي
األمني الملتزم بالمصالح الحيوية اإلسرائيلية.
ولالستدالل على البعد الديني .خالل إضاءة الشمعة السادسة لعيد هأنوكا 1ذكر باراك
أوباما قصة حول الصمود والتفاؤل ,والتي ذكر فيها ":قبل ما يزيد على ألفي سنة منع حاكم طاغية بني
إسرائيل من ممارسة شعائر دينهم ,ودنست قواته الهيكل المقدس .ولذا جمع يهوذا المكابي مجموعة صغيرة من
المؤمنين للقتال ضد هذا الظلم ,وتحملوا كل المصاعب حتى أنتصروا .فحرر المكابيون "أور شليم" ,واستعادوا

إيمأن شعبها ...وحتى يومنا هذا ,يكرم اليهود حول العالم األمل األزلي للمكابيين "(أوباما,)229 ,2231 ,
ويعلل من خالل حديث باراك أوباما موافقته للرواية اإلسرائيلية التاريخية في الحق في فلسطين,
وأن وجودهم منبعث من العودة إلي فلسطين المحتلة "الموطن الديني التاريخي اإلسرائيلي".
عندما سأل جون بايدين 2تسيبي ليفني وهو يتحدث عن طبيعة العالقات األمنية
األمريكية النابعة من الحق التاريخي الذي اكتسبه اليهود من خالل عالقتهم في أرض الميعاد,
سألها " :كيف ستتمكنون من تحقيق ذلك وأنتم محاطون بجيرأن ينكرون حتى حق وجود دولة لكم؟" فأجابته
ليفني" :لدينا سالح سري ليس لدينا مكان آخر لنذهب إليه" (بايدين ,)32922232 ,ولهذا التزم الموقف
األمريكي في عهد إدارة باراك أوباما بأن تكون إسرائيل دولة ذات سيادة ,والوطن التاريخي
للشعب اليهودي ,وتوعدت أي جهد يسعى للنيل من شرعية إسرائيل في معارضة شديدة من
الواليات المتحدة األمريكية(أوباما.)229 ,2232 ,
التزم الموقف السياسي األمريكي بخارطة الطريق ,وهو االلتزام العملي الذي يركز على
األداء ,للتوصل إلي حل الدولتين ,وذلك لتجنب الحقائق الديموغرافية التي تهدد نقاء الدولة
اليهودية (بايدين.)399 ,2232 ,

 -1يعرف بعيد األنوار ,وهو عيد يحتفل فيه اليهود لمدة  8أيام وال يعتبر عطلة بل فترة سعيدة فقط.
 -2نائب الرئيس األمريكي باراك أوباما.
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عندما بدأت الحكومة األمريكية في تطبيق موقفها السياسي من الصراع الفلسطيني
اإلسرائيلي ,صدمت بالوقائع التي فرضها الواقع السياسي األمني في األراضي الفلسطينية
المحتلة ,وهو ما عقد المساعي الدبلوماسية األمريكية ,والتي باتت عاجزة أمام حقيقة االستيطأن
(أوباما ,)292 ,2229 ,2رغم وضوح الموقف السياسي األمريكي في خارطة الطريق,
واصطدمت بواقع البيئة السياسية الفلسطينية ,وتباين تحالفاتها ,واألنقسام في بنية النظام السياسي
الفلسطيني ,وهو ما يفقد أي فعالية حقيقية لعملية المفاوضات (أوباما.)299 ,2229 ,1
واصلت الواليات المتحدة األمريكية مساعيها الدبلوماسية رغم التشاؤم القائم بين السلطة
الفلسطينية واسرائيل ,واشترطت أن يكون الحل السلمي هو الخيار الوحيد الذي يضع الحد لكافة
المطالبات ,وينشئ دولة فلسطينية قابلة للحياة ,ومتواصلة جغرافيا ,وتعيش جنبا إلي جنب بسالم
مع إسرائيل (ميتشل.)224 ,2232 ,
رّكزت الواليات المتحدة األمريكية جهودها الدبلوماسية على تنمية االقتصاد الفلسطيني
في أراضي السلطة الفلسطينية المحتلة ,وذلك لخفض اعتماد االقتصاد الفلسطيني على
المساعدات األجنبية ,وربط النمو المستدام بالمناخ األمني ,وهذا من شأنه أن يولد عالقة عكسية
بين التنمية االقتصادية المستدامة والمناخ األمني ,والمعلوم أن معدل البطالة يعادل  %32من
الضفة الغربية ,ونحو  %42في قطاع غزة عام  ,2232وقد ساعدت الواليات المتحدة األمريكية
في تحفيز االستثمار في األراضي الفلسطينية المحتلة من خالل عقد مؤتمر االستثمار الفلسطيني
في بيت لحم ,وقد أدى ذلك إلي التزامات بلغت  922مليون دوالر توجه نحو قطاعات ذات
معدل عال من النمو .هدفت الواليات المتحدة األمريكية من ذلك إيصال رسالة إلي الشعب
الفلسطيني أن العنف ال يحقق إال مزيدا من األلم والضحايا ,وبالتالي دفعهم ,وأنهاء الصراع عبر
السالم االقتصادي األمريكي الذي يضمن للفلسطينيين الحياة المنعشة ,ويضمن األمن إلسرائيل
(كلينتون.)232 ,2232 ,
دعت الواليات المتحدة األمريكية الطرفين للتعاطي مع المسائل الجوهرية في الصراع,
وأ ّكدت على التزامها المتين بدعم ما تقوم به السلطة الفلسطينية من عمل لبناء الدولة ,وعلى ذلك
سارت المحادثات الثنائية الفلسطينية -اإلسرائيلية .كانت الرؤية األمريكية متحفظة ,إذ دفعت
الطرفين لطرح مواقفهما بخصوص المسائل الجوهرية ,والتي عملت على تضيق الخالف حولها
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من خالل طرح األسئلة على المسائل الجوهرية وتحديد مطالب كل طرف .وقد بينت هيالري
كلينتون بأن الواليات المتحدة األمريكية ستعرض أفكارها التوفيقية على الطرفيين في الوقت
المناسب خالل المفاوضات (كلينتون.)223 ,2233 ,
لقد كانت المواقف األمريكية من قضايا الحل النهائي واضحة منذ البداية ,ولم تتغير منذ
 ,2232-2223والتي كان آخرها المساعي الدبلوماسية التي بذلها جون كيري في 9نيسأن/
أبريل  ,2231إذ اتبع نفس النهج ,وركز على النمو االقتصادي الذي خصص في الضفة الغربية
(كيري .)229 ,2231 ,ويعتقد بأن السلطة الفلسطينية لم تدخل إلي المفاوضات الثنائية نتيجة
الضغوطات فقط ,بل أنها دخلت حتى ال تتحمل عواقب عدم الدخول في عملية المفاوضات ,إذ
ستعتبر عقبة أمام السالم.
فشلت المساعي الدبلوماسية األميركية ,وقدم باراك أوباما تقيما محبطا لتسعة أشهر من
المحادثات التي أشرفت عليها الواليات المتحدة األمريكية دون أن يلقي باللوم على أي طرف ,ولم
يغلق باب األمل في أن يتغلب على أنعدام الثقة المتبادلة (أوباما ,)223 ,2234 ,حيث أعلن
بنيامين نتنياهو خالل األنتخابات األخيرة أنه لن تقام دولة فلسطينية ما دام هو رئيس الحكومة
(أوباما ,)222 ,2232 ,وعلى هذا األساس قد أصبحت مصداقية إسرائيل موضع شك (أوباما,2
 ,)239 ,2232إذ اعتبرت الواليات المتحدة األمريكية أن الوضع القائم في األراضي الفلسطينية
غير قابل لالستمرار (أوباما.)221 ,3232 ,1
 الموقف الروسي من المطالب األمنية اإلسرائيلية:
ينطلق الموقف الروسي من منطلق دعمه حق جميع الشعوب في بناء دولها والعيش
بأمأن (بوتن .)221 ,2221 ,عبر الموقف الروسي في  31تشرين الثاني /نوفمبر  ,2223عن
قلقه العميق إزاء الوضع في الشرق األوسط ,والذي أدى إلي معأناة الفلسطينيين واإلسرائيليين بما
يفوق الوصف ,وعلى ذلك دعت روسيا إلي وضع حد للعنف و"اإلرهاب" ,ودعت السلطة
الفلسطينية واسرائيل إلي اتخاذ خطوات عاجلة لتخفيف التوتر ,والي معاودة الحوار على مستوى
سياسي عال ,والمضي قدما دون تأخير نحو تنفيذ خطة عمل تينت ,وتوصيات ميتشل ,واقامة
تعاون ثابت في المجال األمني ,وتنفيذ إجراءات بناء الثقة ,واستئناف عملية المفاوضات
75

الجوهرية (بوتن ,وآخرون ,)3122 ,2223 ,وأكدت أن محاولة أنهاء النزاع بين الشعبين
الفلسطيني واإلسرائيلي بالطرق العسكرية ال يوجد ما يبررها ,ودعت إلي الوقف الفوري للعمليات
العسكرية في أراضي السلطة الفلسطينية المحتلة ,وامتناع الفلسطينيين عن العمليات األمنية في
داخل فلسطين المحتلة ,وأكدت على شرعية ياسر عرفات رئيس للسلطة الفلسطينية وزعيم للشعب
الفلسطيني (و ازرة الخارجية الروسية.)229 ,2222 ,
تحتفظ روسيا بموقف ثابت من القضية الفلسطينية من خالل توافقها مع المنظمات
الدولية ,وبصفة خاصة مع الرباعية الدولية ,دون التدخل في طرفي الصراع ,وقد فسر فالديمير
بوتن أن هناك عدد ضخم من أبناء االتحاد السوفيتي السابق يعيشون في إسرائيل ,وليس بإمكان
روسيا أن تظهر الالمباالة لمصيرهم ,ويعنيها أن يعيشوا في ظل األمن واألمأن ,ومن ناحية
أخرى تمتلك روسيا عالقات صداقة قديمة ,ومتينة مع العالم العربي ,وخاصة الفلسطينيين ,ولذلك
تحتفظ بموقفها الثابت ,والمستقر ,أن للشعب الفلسطيني حقه الطبيعي في إقامة دولة مستقلة
وقابلة للحياة (بوتن.)321 ,2222 ,
يؤكد الموقف الروسي من السلطة الفلسطينية بعد فوز حركة حماس في األنتخابات
التشريعية صدقيه حيادية الموقف الروسي الذي يستند على الق اررات الدولية المتعلقة في الصراع
الفلسطيني -اإلسرائيلي ,إذ لم تعتبر حركة حماس حركة "إرهابية" ,واعتبرت أنها جاءت عبر
صناديق االقتراع ,واعتبرت أنها نتيجة ديمقراطية ,وهي تحترم خيار الشعب الفلسطيني ,بينما
اعتقدت روسيا أن ما دامت حركة حماس تتحمل المسؤولية عن مصير الشعب الفلسطيني,
ستضطر أن تأخذ بالحسبأن األمر الواقع الذي يقول أن دولة إسرائيل قائمة ,وأن المجتمع الدولي
لم يكتف فقط بالموافقة على ذلك بل وسجل موافقته في وثائق وق اررات دولية تبنتها األمم المتحدة,
والجميع يعلم بأن أي قوة سياسية تتحمل مسؤولية قيادة شعب ما ,ليس بوسعها تجاهل رأي
المجتمع الدولي ,لذا دعت روسيا العمل مع حركة حماس لتعترف بحق إسرائيل في الوجود ,وبعد
ذلك تغيير موقفهم من خالل عملية المفاوضات (بوتن.)221 ,2221 ,
يؤكد الموقف الروسي على محورية الصراع الفلسطيني -اإلسرائيلي ,وضرورة حل هذا
الصراع على أساس الدولتين ,ومعالجة قضايا الحل النهائي على أساس مبادرة السالم العربية,
وخارطة الطريق ,وق اررات مجلس األمن ,باعتبار ذلك المفتاح الرئيسي لمعالجة أهم األزمات
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اإلقليمية والتي تهدد أمن واستقرار المنطقة (بيأن مشترك لجمهورية روسيا االتحادية والمملكة
األردنية الهاشمية)399 ,2221 ,
اعتبر الموقف الروسي سياسة إسرائيل التوسعية سبب في حدة التوتر في العالقات
الفلسطينية – اإلسرائيلية ,كما تقوض الجهود الرامية إلي استئناف عملية المفاوضات وتهدد في
الواقع آفاق قيام دولة فلسطينية مستقلة موحدة األراضي ,وقابلة للحياة ,ولهذا حثت السياسة
الروسية إسرائيل على إعادة النظر في خططتها التوسعية المعلنة في القدس الشرقية (بيأن و ازرة
الخارجية الروسية ,)222 ,2232 ,وذكرت روسيا أنها تولي اهتماما خاصا بضمأن الحفاظ على
األماكن المقدسة في القدس واحالل السالم والهدوء في الديار المقدسة ,إذ شدد الموقف الروسي
على وجوب تسوية القضية عبر مفاوضات بين الفلسطينيين واإلسرائيليين ,مع تفهم الهدف الثابت
لجميع األطراف المعنية في ضمأن حرية وصول جميع الطوائف إلي األماكن المقدسة ( بيأن
و ازرة الخارجية الروسية.)232 ,2231 ,
 موقف المنظمات الدولية:
 موقف األمم المتحدة من السياسة األمنية اإلسرائيلية في أراضي السلطة الفلسطينية:
أعادت الجمعية العامة في  34كانون األول /ديسمبر  ,2222قرار تأكيدها على حق
الشعب الفلسطيني في تقرير المصير (الجمعية العامة ,)232 ,2223 ,والتزمت في حل
الدولتين :إس ارئيل وفلسطين ,تعيشأن جنب إلي جنب في سالم وأمن ضمن حدود آمنة ومعترف
بها ,على أساس حدود ما قبل  ,3991بموجب أحكام خارطة الطريق ,وأكدت على حق كل
الدول ,ومن واجبها أن تتخذ إجراءات وفقا للقانون الدولي ,والقأنون الدولي األنسأني ,إلي
التصدي ألعمال العنف القاتلة ضد سكانها المدنيين بغرض حماية أرواح مواطنيها ,وتؤكد أن
كل من إسرائيل والسلطة الفلسطينية ملزمة بالتقيد الدقيق في قواعد القأنون الدولي األنسأني (
الجمعية العامة ,)393-392 ,2224 ,وبذلك تعطي الجمعية العامة االحتالل اإلسرائيلي حق
الشروع في العمل األمني ضد الفلسطينيين دفاعا عن "المواطنين اإلسرائيليين" ,دون تجاوز
القأنون الدولي األنسأني.
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عبرت اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير قابلة للتصرف في 13
تشرين األول /أكتوبر  2223عن قلقها تجاه السياسات اإلسرائيلية ,واألعمال اإلسرائيلية ,بما في
ذلك سياسة االستيطأن غير المشروع ,واالجتياحات العسكرية ألراضي السلطة الفلسطينية,
والهجمات الحربية غير المتكافئة ضد الفلسطينيين ,وسياسة االغتياالت اإلسرائيلية خارج نطاق
المحكمة ,والتأثير المضر الذي يسببه االحتالل اإلسرائيلي في األوضاع المعيشية للشعب
الفلسطيني ,إذ شددت على أن جوهر الصراع يبقي في مواصلة االحتالل اإلسرائيلي غير
المشروعة لألراضي السلطة الفلسطينية المحتلة ,مكررة وجوب حل المشكلة استناد إلي قراري
مجلس األمن رقم  ,242ورقم  ,112اللذأن يجسدأن مبدأ األرض مقابل السالم ,فضال عن
ق اررات األمم المتحدة ذات الصلة ,والتي تؤكد على حق الشعب الفلسطيني في حقوقه غير القابلة
للتصرف بما في ذلك حق تقرير المصير واقامة دولة مستقلة (اللجنة المعنية بممارسة الشعب
الفلسطيني لحقوقه غير قابلة للتصرف.)312 ,2222 ,
أعطت محكمة العدل الدولية في الهاي رأيها االستشاري على التبعيات القأنونية لبناء
الجدار في األراضي الفلسطينية المحتلة في  9تموز /يوليو  ,2224بناء على ميثاق األمم
المتحدة ,قرار الجمعية العامة رقم  2922بند ( )22عدم شرعية أي امتالك األراضي نتيجة تهديد
باستخدام القوة وحق الشعوب في تقرير المصير ,بعد ما أشارت السلطة التقديرية في محكمة
العدل الدولية بقابلية تطبيق اتفاقيات حقوق األنسأن خارج األراضي القومية ,وعلى ذلك فأن
المستوطنات التي أقامتها إسرائيل على األراضي الفلسطينية المحتلة في أنتهاك صريح للقانون
الدولي ,و بناء الجدار والقواعد المرتبطة به ينشئ أم ار واقعا على األرض ,وخطره يتساوى مع
الضم الفعلى ,ويعوق بشدة ممارسة الشعب الفلسطيني حقه في تقرير المصير ,ويمثل إخالل
بالتزام إسرائيل باحترام ذلك الحق ,وبالنظر إلي الق اررات السابقة لألمم المتحدة أكدت محكمة
العدل الدولية في رأيها االستشاري على قابلية تطبيق معاهدة جنيف الرابعة والبروتوكول اإلضافي
لمعاهدات جنيف على األرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية  ,وتؤكد أن
المستوطنات اإلسرائيلية في األراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية غير شرعية
وتمثل عقبة أمام السالم ,وأكدت أن اإلجراءات التي تقوم فيها إسرائيل بصفتها سلطة احتالل
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لتغير وضع القدس المحتلة وتركيبتها الديموغرافي ليس لها شرعية قأنونية وتعد باطلة والغيه
(محكمة العدل الدولية.)391-393 ,2224 ,
دعا ريتشارد فولك 1في  22تشرين األول /أكتوبر  2232أمام الجمعية العامة إلي
مقاطعة الشركات اإلسرائيلية التي تربح من المستوطنات اإلسرائيلية وتشارك في أنتشائها
وصيأنتها إلي أن تلتزم تلك الشركات بالقأنون الدولي ,الذي يحظر االستحواذ على األراضي من
خالل القوة أو التهديد باستخدامها (فولك ,)221 ,2231 ,وتحدث بأن الحقائق تظهر بوضوح أن
إسرائيل تواصل فرض حقائقها على األرض وتواصل ضم األراضي الفلسطينية المحتلة ,وتوطينها
باإلسرائيليين متجاهلة القأنون الدولي (فولك ,)442 ,2231 ,2ويذكر تقرير اللجنة الدولية
لتقصي الحقائق في  13كانون الثاني /يناير  2231أن أنشاء المستوطنات وتطويرها يتم
لمصلحة اليهود اإلسرائيليين الحصرية ,ويتم رعاية مصالحهم وتطويرها من خالل نظام فصل تام
ما بين المستوطنين وبقية السكان الفلسطينيين في األراضي الفلسطينية المحتلة ,وتقوم النظم
العسكرية الصارمة بتسهيل ودعم نظام العزل على حساب حقوق الشعب الفلسطيني ,ويذكر
التقرير أن إسرائيل ترتكب أنتهاكات خطيرة اللتزاماتها من وجوب احترام حق تقرير المصير
والقأنون الدولي األنسأني (اللجنة الدولية لتقصي الحقائق بشأن المستوطنات اإلسرائيلية,2231 ,
.)222
 موقف مجلس األمن من السياسة األمنية اإلسرائيلية في أراضي السلطة الفلسطينية:
يؤكد مجلس األمن أن الحل الوحيد القابل للتطبيق للنزاع اإلسرائيلي الفلسطيني هو
التوصل إلي اتفاق عن طريق المفاوضات بين الطرفين (مجلس األمن )229 ,2232 ,عبر
الق اررات  ,242و ,112و ,3191ومبادئ مؤتمر مدريد (قرار مجلس األمن رقم ,2222 ,3422
 ,)399وخارطة الطرق التي وضعتها اللجنة الرباعية (قرار مجلس األمن رقم ,2221 ,3232
 ,)322ومبادرة السالم العربية ,والتي توفر تحقيق رؤية حل دولتأن -إسرائيل وفلسطين -تعيشأن
جنب إلي جنب ضمن حدود آمنة ومعترف بها (قرار مجلس األمن رقم .)392 ,2222 ,3191

 -1مقرر األمم المتحدة الخاص والمعنى بحقوق األنسأن في األراضي الفلسطينية المحتلة.
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يؤكد مجلس األمن أن قطاع غزة يشكل جزء ال يتج أز من األرض التي احتلت عام
 ,3991وسيكون جزء ال يتج أز من الدولة الفلسطينية ,ويشدد على أهمية سالمة ورفاه جميع
المدنيين ,إذ يعرب عن قلقه البالغ إزاء األزمة األنسأنية في قطاع غزة ,ويشدد على ضرورة
ضمأن تدفق السلع واألشخاص على نحو مستمر ومنتظم من خالل معابر قطاع غزة ,ويدعو
الدول األعضاء إلي تكثيف الجهود الرامية لتوفير الترتيبات والضمأنات الالزمة في قطاع غزة
من اجل الحفاظ على وقف دائم إلطالق النار ,وصون الهدوء ,بما في ذلك منع االتجار الغير
مشروع باألسلحة ,وضمأن فتح المعابر بصفة مستمرة على أساس اتفاق التنقل والعبور المبرم
عام  ,2222واتخاذ خطوات ملموسة نحو تحقيق المصالحة بين الفلسطينيين ,ودعم الجهود
المصرية ,وجامعة الدول العربية ,بما يتماشى مع الق اررات الدولية ( قرار مجلس األمن رقم
.)222-399 ,2229 ,3292
 موقف اللجنة الرباعية من السياسة األمنية اإلسرائيلية في أراضي السلطة
الفلسطينية:
يلتزم موقف الرباعية الدولية في قيام دولة فلسطينية ديمقراطية متالحمة جغرافيا ,وذات
سيادة ,وقابلة للحياة ,وتعيش جنب إلي جنب في سالم مع إسرائيل ,ضمن خارطة الطريق ,إذ
تدعوا إلي أنهاء االحتالل اإلسرائيلي الذي بدأ في العام  ,3991عبر تسوية تتم بالتفاوض بين
الطرفين على أساس ق اررات مجلس األمن  ,3191 ,112 ,242و ,3232ومرجعية مدريد,
ومبدأ األرض مقابل السالم ,واالتفاقات الموقعة ,ومبادرة السالم العربية ,بشرط أن تكون متساوقة
مع خارطة الطريق (اللجنة الرباعية.)311-319 ,2224 ,
اعتبرت اللجنة الرباعية خطوة الفلسطينيين الديمقراطية في إجراء أنتخابات تشريعية
خاضعة للتشخيص واإلشراف من قبل مراقبين دوليين خطوة هامة ,نحو بناء سلطة فلسطينية
مسئولة (اللجنة الرباعية ,)322 ,2222 ,وبعد أنتهاء عملية األنتخابات وتشكيل الحكومة
الفلسطينية ,أكدت الرباعية الدولية في بيأن لها في  9أيار /مايو  2229على ضرورة قبول
الحكومة الفلسطينية للمبادئ الدولية ,وأن تلزم نفسها في مبادئ نبذ العنف ,واالعتراف بإسرائيل,
وقبول االتفاقات السابقة ,بما فيها خارطة الطريق ,وطبقا للبيأن ,أشارت األطراف المأنحة إلي
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قطع المساعدات الدولية عن السلطة الفلسطينية حتى اإلعالن عن التزامها في المبادئ الدولية
المقررة (اللجنة الرباعية.)394 ,2229 ,
أثر القرار على السلطة الفلسطينية المعتمدة على المساعدات الدولية بشكل أساسي وقد
أنعكس مباشرة على المشهد الفلسطيني الداخلي ,إذ ضيق الخناق على السلطة الفلسطينية نتيجة
لألنقالب السياسي الجذري بعد تشكيل الحكومة الفلسطينية على األسس والمبادئ التي قامت
عليها السلطة الفلسطينية ,وهو ما يعاقب الفلسطينيين بشكل جماعي.
رحبت الرباعية الدولية في  9شباط /فبراير  2221بالدور الذي قامت به المملكة العربية
السعودية في التوصل إلي اتفاق على تشكيل حكومة وحدة وطنية فلسطينية ,وأعادت تأكيدها
على البيأن السابق (اللجنة الرباعية ,)221 ,2221 ,لم يكن التأكيد على حركة حماس ,بل على
االلتزامات الدولية ,واالتفاقيات التي ألزمت استم اررية وجود السلطة الفلسطينية ,وهو ما يؤكد
صدقيه الدعم الدولي إلي األمن اإلس ارئيلي بصورة تامة.
حثت اللجنة الرباعية في  24أيلول /سبتمبر  2229إسرائيل على تجميد كل النشاطات
االستيطأنية ,بما في ذلك النمو الطبيعي ,وعلى االمتناع عن القيام بأعمال استف اززية في القدس
الشرقية ,ودعت السلطة الفلسطينية إلي مواصلة بذل كل جهد ممكن لتحسين القأنون والنظام,
ومحاربة "التطرف" و"العنف" ووضع حد ألعمال التحريض ,ورحبت في خطوة السلطة الفلسطينية
في عملية بناء المؤسسات الفلسطينية ,واعتبرته دليل على التزام السلطة الفلسطينية الجادة بإقامة
دولة فلسطينية ,تتوفر فيها الفرص والعدالة واألمن للشعب الفلسطيني ,وتكون جارة مسئولة
لجميع دول المنطقة (اللجنة الرباعية.)312-311 ,2229 ,
تؤكد اللجنة الرباعية على الضرورة الملحة إليجاد حل دائم الزمة قطاع غزة ,ودعت إلي
حل يعالج مخاوف إسرائيل األمنية ,بما في ذلك وضع حد لتهريب األسلحة إلي قطاع غزة,
واعادة توحيد قطاع غزة والضفة الغربية تحت شرعية السلطة الفلسطينية ,ودعت إلي فتح
الحواجز األمنية ,ومعبر مصر للسماح إلي تدفق المعونة األنسأنية والسلع التجارية ,وتنقل
األشخاص من والي قطاع غزة دون عوائق ,وبما يتفق مع قرار مجلس األمن رقم ( 3292اللجنة
الرباعية.)222 ,2229 ,2
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 موقف االتحاد األوروبي:
صرح االتحاد األوروبي في  22تشرين الثاني /نوفمبر  ,2222أن مصدر اإلحباط لدى
السكان الفلسطينيين نابع من أنعدام تقدم عملية السالم ,ومشكلة االستيطأن ,وهو ما يشكل
مصدر للعنف (بيأن االتحاد األوروبي بشأن الوضع في الضفة الغربية وقطاع غزة,2223 ,
 ,)229ولذلك يدعم موقف االتحاد األوروبي المطالبة بتجميد األنشطة االستيطأنية في أراضي
السلطة الفلسطينية المحتلة ,بما فيها تلك التي تجري بحجة النمو الطبيعي لسكان المستوطنات
(البرلمأن األوروبي ,)234 ,2223 ,وتفكيك البؤر االستيطأنية التي أنشأت منذ آذار /مارس
 ,2223ويعتبر االتحاد األوروبي أن المستوطنات ,والجدار العازل في أراضي السلطة الفلسطينية
المحتلة هي ممارسات غير شرعية بموجب القأنون الدولي ,وتشكل عائقا أمام السالم ,وتهدد
بالقضاء على حل الدولتين ( نص وثيقة السويد يشأن االعتراف بالدولة الفلسطينية,2229 ,
 ,)299من خالل تهديد التواصل الجغرافي ألراضي السلطة الفلسطينية المحتلة ,وتقويض الثقة
الضرورية الستئناف المفاوضات (فايبوس .)229 ,2232,كما ال يعترف االتحاد األوروبي بأي
تعديل على مسار حدود ما قبل  ,3991إال بتوافق الطرفأن خالل عملية المفاوضات (بيأن
االجتماع الوزاري لالتحاد األوروبي.)229 ,2231 ,
يدعم موقف االتحاد األوروبي أنشاء دولة فلسطينية قادرة على البقاء (وثيقة االتحاد
األوروبي بشأن اإلصالح في السلطة الفلسطينية ,)222 ,2222 ,ومتصلة األراضي ,وعاصمتها
القدس الشرقية ,تعيش جنب إلي جنب بسالم وأمن مع إسرائيل ( نص وثيقة السويد يشأن
االعتراف بالدولة الفلسطينية .)299 ,2229 ,وحق إسرائيل في العيش بأمن وسالم ضمن حدود
معترف بها دوليا (بيأن االتحاد األوروبي بشأن الشرق األوسط ,)313 ,2222 ,وبناء على ذلك
يلتزم موقف االتحاد األوروبي تجاه الفلسطينيين واإلسرائيليين من أجل مساعدتهم في التقدم معا
في عملية السالم ,واعتبار أن نهاية النزاع لن يأتي إال من الطرفيين أنفسهم ( ساركوزي,2222 ,
 ,)319ويعتبر االتحاد األوروبي أن قيام دولة فلسطينية ديمقراطية قابلة للحياة من شأنه أن يعزز
أمن إسرائيل (هوألند ,وآخرون,) 222 ,2234 ,إذ سيزيل الشكوك الدولي حول صدقيه إسرائيل
بتحقيق السالم مع الفلسطينيين (هيغ ,)222 ,2231 ,ويحد عنها خطوات المقاطعة ,والعزلة
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المتزايدة من الشركات والمؤسسات األوروبية الخاصة على خلفية استمرار االستيطأن في أراضي
السلطة الفلسطينية المحتلة (أندرسون.)231 ,2234 ,
يقدم االتحاد األوروبي الدعم المالي إلي السلطة الفلسطينية باعتبارها الشريك الوحيد في
عملية السالم ,وتسعى بذلك إلي تأهيلها في تقديم الخدمات الضرورية للشعب الفلسطيني ,وبناء
مؤسسات السلطة الفلسطينية ,وهي التجسيد العملي للدولة الفلسطينية (وثيقة االتحاد األوروبي
بشأن اإلصالح في السلطة الفلسطينية.)222 ,2222 ,لذلك يؤكد موقف االتحاد األوروبي على
المساعي الدبلوماسية األمريكية لحل الصراع الفلسطيني من خالل المفاوضات ,على أساس حل
الدولتين ,باستناد إلي ق اررات ,ومبادئ مدريد على مبدأ األرض مقابل السالم ,وخريطة الطريق,
واالتفاقات الموقعة ,ومبادرة السالم العربية ,ويؤكد االتحاد األوروبي على استعداده للمسأهمة إلي
حد كبير في ترتيبات ما بعد النزاع ,إذ سيواصل العمل في :بناء الدولة الفلسطينية ,والعمل في
المسائل اإلقليمية ,ومسألة الالجئين ,واألمن ,والقدس ( نص وثيقة السويد يشأن االعتراف بالدولة
الفلسطينية)299-292 ,2229 ,
 خالصة الفصل:
نخلص من الفصل أن محصلة المحددات السياسية ,األمنية اإلسرائيلية تطلب من
السلطة الفلسطينية أن تسلم بالهزيمة التاريخية التي ستضع حدا للصراع ,وذلك باعتراف السلطة
الفلسطينية أن إسرائيل دولة الشعب اليهودي ,وأن ال عودة لالجئين الفلسطينيين إال في أراضي
الدولة الفلسطينية ,وال نية إسرائيلية إلي العودة إلي حدود عام  ,3991كما ستظل القدس موحدة
تحت السيادة اإلسرائيلية.
ونخلص من الموقف اإلقليمي أنه متوافق مع الموقف الدولي ,ولكن يرى أن نهاية
العملية السلمية سوف تضع حد نهائيا إلي السياسة األمنية اإلسرائيلية في أراضي السلطة
الفلسطينية المحتلة ,وأن مبدأ القرار  242كافي إلي تفكيك الوقائع واإلجراءات األمنية اإلسرائيلية
في أراضي السلطة الفلسطينية المحتلة من خالل وضع حد نهائي لالحتالل اإلسرائيلي.
ونخلص أن الموقف األمريكي ثابت من حل الدولتين ,ويلخص في دولة فلسطينية تضع
نهاية إلي كافة مطالب السلطة الفلسطينية في مقابل أن تحصل إسرائيل على األمن .كما يوجد
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إجماع دولي على مبدأ حل الدولتين من خالل المساعي الدبلوماسية والتفاوض بين طرفي
الصراع بدون تدخل في نتائج العملية السلمية ,وما يتوافق عليه الطرفأن هو النتيجة النهائية التي
سيجمع عليها المجتمع الدولي ,وبذلك تكون المفاوضات هي األساس وليس الق اررات الدولية.
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 الفصل الرابع :أبعاد السياسة األمنية اإلسرائيلية تجاه السلطة الفلسطينية:
المبحث األول :األبعاد األمنية في المفاوضات.
المبحث الثاني :األبعاد اإلسرائيلية في سياسة العزل.
المبحث الثالث :تطور السياسة األمنية اإلسرائيلية.
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المقدمة:
يدرك اإلسرائيليون إدراكا تاما أن استمرار المشكلة الفلسطينية من دون حل ,وعدم إقامة
دولة فلسطينية على حدود عام  ,3991أنه الخيار األمثل

في تأمين دولة إسرائيل ,عبر

االحتفاظ في حالة من التمزق الفلسطيني ,ومنعه من قيام قوة سياسية واجتماعية متماسكة .لذلك
حرصت إسرائيل في كافة مراحل الصراع الفلسطيني -اإلسرائيلي على تجريد الفلسطينيين من أي
تجربة منتظمة ,واستخدمت كافة وسائلها السياسية ,واألمنية في تحويل مسيرة النضال الفلسطيني
إلى تجربة عبثية غير متوازنة ,وهذا ما أفقدها فاعلية التأثير في صراعها مع إسرائيل.
كانت المسألة الديموغرافية مصد ار للقلق اإلسرائيلي من الفلسطينيين ,لم يكن القلق من
حق العودة الذي يعني نفي إسرائيل من وجودها عن أرض فلسطين في هذه المرة ,بل كان القلق
من تنامي أعداد الشعب الفلسطيني في أراضي السلطة الفلسطينية المحتلة ,وشعورهم باالحتقار
اليومي من االحتالل العسكري اإلسرائيلي ,إضافة إلي أنه احتالل مسيء إلي إسرائيل.
في نهاية الثمانينيات بدأت إسرائيل في السعي إلى القيادة الفلسطينية ,إذ أعلنت منظمة
التحرير الفلسطينية في  32تشرين الثاني /نوفمبر  3922استقالل دولة فلسطين على أي جزء
محرر من أرض فلسطين المحتلة .لم تكن النية اإلسرائيلية تسعى إال إلي التخلص من العبء
السكاني الفلسطيني بدون التخلي عن األراضي الفلسطينية المحتلة عام  ,3991فمنذ البداية لم
تكن معنية في نضوج الحكم الذاتي الفلسطيني ,ودخلت العملية السلمية بمعرفة تامة أن المتغير
األمني سيكون عامل رئيسي في تجزئة الحركة الوطنية الفلسطينية ,بل وعملت السياسة األمنية
اإلسرائيلية في كافة الوسائل على إغراق المشهد الفلسطيني في حالة من التيه السياسي؛ فغرق
الفلسطينيون في مشاريعهم الوطنية التي كانت من إحدى عوامل تجميد المشروع الوطني
الفلسطيني.
يتناول الفصل أبعاد السياسة األمنية اإلسرائيلية منذ عام  2223إلي عام  ,2232إذ
يعرض األبعاد األمنية في المفاوضات ,واألبعاد اإلسرائيلية في سياسة العزل ,وتطور السياسة
األمنية اإلسرائيلية في أراضي السلطة الفلسطينية ,وهي في ما يلي:
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المبحث األول:األبعاد األمنية في المفاوضات:
كانت األنتفاضة الفلسطينية األولي التي خاضها الفلسطينيون منذ كانون األول /ديسمبر
 ,3921بوسائل بسيطة من اجل مجابهة االحتالل العسكري اإلسرائيلي المتواجد في مدنهم
وقرأهم (أريأن ,)32 ,2221 ,التطور األبرز الذي واجه السياسة األمنية اإلسرائيلية بعد توقيع
اتفاقية السالم اإلسرائيلية – المصرية في 31أيلول /سبتمبر ( 3919مرتضى.)312 ,2229 ,
ونتيجة لعدم إمكانية القوات العسكرية اإلسرائيلية إخضاع الشعب الفلسطيني بالقوة (قريع,
 ,)321 ,2229وقعت إسرائيل و منظمة التحرير الفلسطينية على اتفاقيات أوسلو في  9أيلول/
سبتمبر  ,3991وتركزت االتفاقيات على االعتراف المتبادل بين إسرائيل ومنظمة التحرير
الفلسطينية (أريأن ,)32 ,2221 ,والتعهد باالمتناع عن اللجوء إلي العنف (بارسمنطوف,
 ,)23 ,2222والتزام الطرفأن وقف كافة أنواع التحريض ,واقامة لجأن مشتركة ,لاللتزام بوقف
كافة أنواع التحريض في المساجد والمؤسسات الدينية والعلمية (فركش.)32 ,2232 ,
هدفت المفاوضات الفلسطينية اإلسرائيلية إلي إقامة سلطة حكومة ذاتية أنتقالية فلسطينية
للشعب الفلسطيني ,في الضفة الغربية وقطاع غزة ,لفترة أنتقالية ال تتجاوز الخمس سنوات,
وتؤدي إلي تسوية دائمة على أساس قراري مجلس األمن  ,242و ,112وحسب المادة ( )2فقرة
( ,)3وفقرة ( )2من المسودة النهائية المتفق عليها في  39آب /أغسطس  ,3991تبدأ فترة
السنوات الخمس األنتقالية فور األنسحاب من قطاع غزة ,ومنطقة أريحا ,تبدأ مفاوضات الوضع
الدائم في أقرب وقت ممكن ,بما ال يتعدى بداية السنة الثالثة من الفترة األنتقالية ,وحددت الفقرة
( ,)1أن المفاوضات ستغطي القضايا المتبقية ,بما فيها القدس ,والالجئون ,والمستوطنات,
والترتيبات األمنية ,والحدود ,والعالقات والتعاون مع جيرأن آخرين ,والمسائل ذات االهتمام
المشترك ,وحسب المادة ( )4تغطي والية السلطة الفلسطينية أرض الضفة الغربية وقطاع غزة
باستثناء القضايا التي سيتم التفاوض عليها في مفاوضات الوضع الدائم ,كما تقر المادة بوجوب
المحافظة على سالمة ووحدة ترابية الضفة الغربية وقطاع غزة (إعالن مبادئ بشأن ترتيبات
الحكومة الذاتية األنتقالية.)319-312 ,3991 ,
نصت المادة ( )2من إعالن المبادئ على أنشاء قوة شرطية قوية من أجل ضمأن
النظام العام واألمن الداخلي للفلسطينيين ,بينما تستمر إسرائيل في االضطالع بمسؤولية الدفاع
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ضد التهديدات الخارجية ,وكذلك بمسؤولية األمن اإلجمالي لإلسرائيليين بغرض حماية أمنهم
الداخلي ,والنظام العام ,وبذلك يكون بقاء اإلسرائيليين في أراضي السلطة الفلسطينية مصدر
للتوتر والتهديد األمني على حياة الفلسطينيين ,وبحسب المادة ( )9الخاصة بالقوأنين العسكرية
احتفظت الفقرة ( )2في سريأن القوأنين واألوامر العسكرية اإلسرائيلية ,وبالنظر للفقرة ( )2من
المادة ( )1نصت على " :بعد تنصيب المجلس سيتم حل اإلدارة المدنية وأنسحاب الحكومة العسكرية

اإلسرائيلية " وهذا ما يفسر في احتفاظ إسرائيل بمسؤولية األمن اإلجمالي لإلسرائيليين ,هو ذات
اإلدارة المدنية والحكومة العسكرية اإلسرائيلية (إعالن مبادئ بشأن ترتيبات الحكومة الذاتية
األنتقالية.)311-319 ,3991 ,
كما تضمنت الفقرات (أ ,ب ,ج ,د ,ه) من البند ( )1من الملحق الثاني الخاص في
بروتوكول أنسحاب القوات اإلسرائيلية من قطاع غزة ,ومنطقة أريحا على ترتيبات نقل هادئ,
وسلمي للسلطة من الحكومة العسكرية اإلسرائيلية ,وادارتها المدنية إلي الممثلين الفلسطينيين عبر
ترتيبات لتولي األمن الداخلي والنظام العام ,من قبل قوة الشرطة الفلسطينية ,التي تتشكل من
ضباط الشرطة المجندين محليا ومن الخارج ,وستحتفظ بنية السلطة الفلسطينية بصالحيتها
ومسؤولياتها في المجاالت المنقولة في ما عدا األمن الخارجي ,والمستوطنات ,واإلسرائيليين,
والعالقات الخارجية ,ومسائل أخرى متفق عليها بشكل مشترك من خالل إقامة لجأن تعاون,
وتنسيق فلسطينية إسرائيلية مشتركة ألغراض األمن المتبادل(إعالن مبادئ بشأن ترتيبات
الحكومة الذاتية األنتقالية.)319 ,3991 ,
بالتالي تضمنت اتفاقيات أوسلو عام  ,3991واالتفاق حول قطاع غزة ومنطقة أريحا عام
 ,3994العديد من العناصر األمنية الهامة أهمها (هأنتر:)9 ,2229 ,
 .3احتفاظ إسرائيل بسيادتها على المستوطنات اإلسرائيلية والمنشآت العسكرية .
 .2حظر على السلطة الفلسطينية ممارسة صالحيات وظيفية في النواحي المتعلقة بالعالقات
مع الخارج واألمن الخارجي.
 .1أوجدت سلسلة من االتفاقيات الثنائية والمتعددة األطراف تضمنت السلطة الفلسطينية,
واسرائيل ,واألردن ,ومصر ,والواليات المتحدة.
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اعتمدت إسرائيل في توجهاتها السياسية تجاه الشعب الفلسطيني على سياساتها األمنية
لتعبر عن مستجدات التوجهات والمصالح اإلسرائيلية بهدف أنهاء حالة الصراع ,ووضع حد
للصراع الفلسطيني اإلسرائيلي ,إذ توصل إسحاق رابين منذ البداية ,وضع مجموعة من المحددات
"ذات البعد األمني" ,والتي أهمها (بارتوف وآخرون:)32-34 ,2222 ,
 .3الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي ال يمكن حله عبر الحسم العسكري.
 .2عدم رغبة إسرائيل في االستمرار في حكم الفلسطينيين.
 .1العملية السلمية ستكون أكبر ضامن لمصالح إسرائيل األمنية اإلستراتيجية.
 .4تخلي الفلسطينيين عن كل مبادئهم القديمة تجاه إسرائيل ,والتخلي عن مبدأ الكفاح
المسلح ,وحق العودة ,وتحرير فلسطين ,وعن الميثاق الوطني الفلسطيني.
 .2الموافقة على كل مواقف إسرائيل ,حول الحدود ,والقدس ,والالجئين ,واألمن.
 .9قوة إسرائيل ستكون عنصر أساسي في المساومة في المفاوضات مع م.ت.ف.
 .1التزام منظمة التحرير بعدم القيام "باإلرهاب" ضد إسرائيل ,وتحمل عبء محاربة اإلرهاب
في المناطق التي سوف تنقل لسلطتها.
 .2العمل على مد جسور للثقة بين الطرفين عبر عملية سالم طويلة ومتعددة المراحل.
 .9إقامة سلطة فلسطينية تكون مسئولة أمام إسرائيل عن أي أمر داخل المناطق الخاضعة
لسلطتها.
وبناء على ما سبق ,استغلت إسرائيل عنصر األمن ليشكل بحد ذاته معوق أساسي أمام
الحل السياسي ,وفي عموم المفاوضات اإلسرائيلية الفلسطينية المرحلية طغت القضايا األمنية
على غيرها من القضايا األخرى ,فأولوية موضوع األمن تفوق على سائر المواضيع األخرى,
فبدونه من غير المرجح أن ينجح شيء آخر في عملية المفاوضات المرحلية (هأنتر,2229 ,
 ,)1-2وهي عملية مشروطة ,تخضع إلظهار قدرة الفلسطينيين على احتواء التهديدات األمنية
الموجهة ضد إسرائيل قبل المرحلة التالية (بوتل ,آخرون ,)39 ,3992 ,وبذلك ال تعني
المفاوضات أي شيء لإلسرائيليين ,سوى التعايش بدون حل للصراع الفلسطيني اإلسرائيلي
(أرونسون ,)21 ,3992 ,من خالل التشكيك في قدرات السلطة الفلسطينية على القيام
بمسؤولياتها األمنية ,والتهرب من التزاماتها ,وعدم إتاحة المجال إلي تقدم عملية المفاوضات ,إال
من خالل تفكيك البنية التحتية للمنظمات الفلسطينية ( صالح ,آخرون.)11 ,2222 ,
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 الموقف اإلسرائيلي من االحتياجات األمنية للسلطة الفلسطينية:
عبرت االحتياجات األمنية للسلطة الفلسطينية عن الطموحات الوطنية والتي عبر عنها
الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات أمام الملتقى االقتصادي في دافوس يوم  12كانون
الثاني /يناير  ,2000والذي جاء من ضمنه " :أن هذا السالم ,يجب أن يعطينا الفرصة لبناء دولة
فلسطينية عصرية حديثة ,وأن يعطي لألنسأن الفلسطيني الحرية ألن يسأهم في إقامة هذه الدولة ,وأن يوفر الحرية
لألنفتاح على العالم الخارجي بدون قيود يتطلب أن يعطى األنسأن الفلسطيني في الخارج الحق في العودة إلى
وطنه ,طبقا للقرار الدولي  , 194حتى نتمكن من االستفادة من العقول الفلسطينية المهاجرة ,وأن يعود الالجئون
في الشتات إلى فلسطين ,للمسأهمة في بناء دولتهم ,يتطلب أيضا أن يتوفر لفلسطين حقها من األرض والمياه
والموارد الطبيعية ,حتى يمكن أن تتوفر القواعد االقتصادية الالزمة إلقامة الدولة ,وهو ما يتطلب إيقاف مصادرة
أراضينا ,وأنهاء االستيطأن االستعماري على أراضينا ,وخاصة في مدينة القدس الشريف ,وحول مدينة بيت لحم,
واعطاءنا حقوقنا المشروعة في مصادر المياه ,يتطلب أن نكون قادرين على تحقيق الرخاء االقتصادي لألنسأن
الفلسطيني ,وأن نكون قادرين دائما على المنافسة اقتصاديا في عالم اليوم ,واألنفتاح على العالم بحرية كاملة ,وهو

ما يتطلب السيطرة الفلسطينية الكاملة ,على منافذ االتصال مع العالم الخارجي ,بح ار وب ار وجوا( "...,عرفات,
.)220 ,2000
وعلى هذا األساس عبرت االحتياجات األمنية الفلسطينية عن الهموم الوطنية المفقودة,
وأعطت اهتماما مرك از على مفهوم أمن المواطن ,وأمأنه في وطنه ,بزوال أي تهديد لحياة
األنسأن وحريته وممتلكاته ,كشرط لنمو وتطور شرائح المجتمع (عباس ,)271 ,2001 ,في
الوقت ذاته كان للقيادة الفلسطينية منذ نهاية السبعينيات فهم للحساسية األمنية اإلسرائيلية
المفرطة ,ولذلك تعاملت بإيجابية مع هذا القلق الذي يلتبس العقلية اإلسرائيلية (قريع,2001 ,
 .)77بعدما أدركت أنها عنصر دائم في أي معادلة تقوم في الشرق األوسط ,لذلك أعد
الفلسطينيون صيغة تمنح إسرائيل االعتراف واألمن ,وتمكن الفلسطينيين من استعادة السيطرة
على مستقبلهم الوطني على قسم من أرضهم على األقل (أرونسون.)70-17 ,2770 ,
ومنذ إعالن االستقالل في  21تشرين الثاني /نوفمبر  2711قبل الفلسطينيون بقراري
مجلس األمن الدولي ( ,)242و( ,)111وعلى هذا األساس عقد اتفاق أوسلو ,وتؤمن السلطة
الفلسطينية أن السالم الدائم والعادل في الشرق األوسط يقوم على حل مشكلة فلسطين على
أساس دولتين تحترمأن بعضهما البعض وتعيشأن جنبا إلي جنب بأمن واستقرار (عباس,
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 ,)272 ,2007ويعربون فيها عن تطلعاتهم إلي تقرير المصير ,واقامة دولة فلسطينية تكون
تعبي ار عن العدالة ,ال دولة تكون بديلة من العدالة (بشارة ,)20 ,2001 ,بموجب القأنون
الدولي ,واإلصرار في عدم قبول أي مقترح ال يضمن أنشاء دولة فلسطينية قابلة للبقاء ,وضمأن
حق الالجئين بالعودة (رسالة التحفظات الفلسطينية تجاه مقترحات كلينتون )211 ,2002 ,من
خالل تطبيق الق اررات الدولية وخاصة القرار  ( 274عباس ,)271 ,2001 ,الصادر عن
الجمعية العامة لألمم المتحدة عام  ,2747والذي ينص على التعويض ,لكل فلسطيني راغب في
العودة أو لم يرغب ,وذلك تعويضا عن استعمال أرضهم ,وعن المعأناة التي أصابتهم (عباس,
.)271-277 ,2002
فالفلسطينيون ال يريدون شيء أكثر من طموحاتهم الوطنية التي تكفل تحسين حياتهم,
وبناء مستقبل أفضل لمواطنيهم ,فهم يريدون الكرامة التي تتوفر مع السيادة واالستقالل,
واألنصاف والمساواة في ظل سيادة القأنون ,والتحرر من العنف والخوف (بوش)012 ,0221 ,
عبر عملية تفاوضية شاملة ,حول جميع قضايا الوضع النهائي ,بما فيها قضايا القدس,
والالجئين ,والحدود ,والمستوطنات ,واألمن ,والمياه ,فهم يطمحون إلي حقهم بدون تردد إلي يوم
ال احتالل فيه وال استيطأن وال جدرأن ,وال سجون يرزح فيها آالف الفلسطينيين ,وال أعمال
اغتيال وحصار وحواجز حول القرى والمدن ( عباس ,)019 ,0221 ,والغاء االحتالل بالتدرج,
وبسط السلطة الفلسطينية على كامل األراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام  ,0691واقامة دولة
فلسطينية مستقلة تؤمن بالتعايش في سالم دائم مع إسرائيل (أنسحاب إسرائيل من قطاع غزة
ومنطقة أريحا :التصور الفلسطيني لألمن.)024 ,0664 ,
 دور القوات العسكرية اإلسرائيلية في تقاسم الصالحيات األمنية في أراضي السلطة
الفلسطينية:
حدد إعالن المبادئ الموقع بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية في أيلول /سبتمبر
 ,0663الترتيبات التي تحكم العالقات اإلسرائيلية الفلسطينية لفترة أنتقالية تمتد خمسة أعوام وفي
أثناء هذه الفترة يجري الطرفأن مفاوضات بشأن مسائل الوضع الدائم .وينص إعالن المبادئ
على تنفيذ عدد من المراحل خالل الفترة األنتقالية ,وقد كان أهم هذه المراحل يتمثل في إعادة
أنتشار القوات اإلسرائيلية في جميع أنحاء الضفة الغربية وفقا لالتفاق المرحلي الموقع في أيلول/
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سبتمبر  ,0662التي اتبعت بأنتخاب مجلس تشريعي فلسطيني في كانون الثاني /يناير ,0669
وعلى اثر إعادة األنتشار تصنف الضفة الغربية من ثالثة أصناف من المناطق (المرحلة التالية
في االتفاق المرحلي اإلسرائيلي الفلسطيني :النواحي القأنونية:)029 ,0661 ,
 .2المنطقة أ ,وتشمل مدن جنين ونابلس وطولكرم وقلقيلية ورام اهلل وبيت لحم وأريحا,
وتضم حوالي  %21من السكان الفلسطينيين ,وهذه المناطق يتولى المجلس
الفلسطيني فيها كامل المسؤولية في مجالي األمن الداخلي والنظام العام إضافة إلي
الشؤون المدنية.
 .2المنطقة ب ,وتشمل البلدات والقرى في الضفة الغربية ,وفي هذه المناطق التي تحتوي
على  %70من السكان الفلسطينيين ,يتولى المجلس مسؤولية النظام العام ,بينما
تحتفظ إسرائيل بالمسؤولية األمنية المطلقة لحماية مواطنيها ,ومكافحة اإلرهاب,
وللمجلس كامل السلطات المدنية كما في المنطقة أ.
 .1المنطقة ج ,وتشمل المناطق غير اآلهلة عامة في الضفة الغربية ,والمناطق ذات
األهمية اإلستراتيجية إلسرائيل ,والمستوطنات اليهودية .وتحتفظ إسرائيل في هذه
المناطق بالمسؤولية الكاملة في مجالي األمن والنظام العام ,وكذلك بالمسؤوليات
المدنية المتعلقة باألراضي ,وينهض المجلس بالمسؤوليات المدنية األخرى.
بينما خضعت مدينة الخليل لترتيبات خاصة حددها االتفاق المرحلي والبروتوكول
الخاص بإعادة األنتشار في الخليل (المرحلة التالية في االتفاق المرحلي اإلسرائيلي الفلسطيني:
النواحي القأنونية ,)201 ,2777 ,وذلك نظ ار للحضور اليهودي في قلب الخليل ,واألوجه
التاريخية والدينية الحساسة (نص االتفاق المرحلي بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية على
توسيع الحكم الذاتي الفلسطيني في الضفة الغربية ,)207 ,2771 ,ووفقا للترتيبات الخاصة
المتعلقة بإعادة األنتشار في الخليل في  27كانون الثاني /يناير  ,2777اتفق الطرفأن على
أنجاز إعادة األنتشار في مهلة ال تتعدى عشرة أيام ,الحؤول دون عمل يمنع إعادة األنتشار,
وطبقت ترتيبات خاصة بالقرب من المناطق التي تقع ضمن المسؤولية اإلسرائيلية في منطقة
الخليل ,وهي المناطق التي تحتفظ فيها إسرائيل بجميع الصالحيات والمسؤوليات المتعلقة باألمن
الداخلي ومسؤوليات األمن العام لإلسرائيليين ,والحواجز التي تقع تحت مسؤولية السلطة
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الفلسطينية في مدينة الخليل (البروتوكول الخاص بإعادة األنتشار في الخليل-271 ,2777 ,
.)277
كما خضعت الطرق الداخلية في مدينة أريحا إلي ترتيبات أمنية ,حيث خضعت تحت
اإلشراف الفلسطيني ,ويمكن تسيير دوريات مشتركة بقيادة مركبات فلسطينية على الطرق
الرئيسية ,تؤمن سالمة العبور إلي كنيس شالوم في أريحا وهو خاضع تحت السلطات اإلسرائيلية,
والي المغطس ,ومواقع الشركات والمشاريع المشتركة ,والمحددة مواقعها على ضفة البحر الميت,
وتشكل تفاصيل التدابير األمنية المتعلقة بسالمة العبور جزء من اتفاق غزة أريحا (نص اتفاق
القاهرة.)207 ,2774 ,
وشملت والية السلطة الفلسطينية أراضي قطاع غزة ,باستثناء المستوطنات ,ومنطقة
المنشآت العسكرية ,وأراضي الضفة الغربية باستثناء المنطقة "ج" ,التي سيتم التفاوض عليها
خالل مفاوضات الوضع النهائي ,وبحسب االتفاق بين الطرفين في  21أيلول /سبتمبر ,2771
نقلت إسرائيل الصالحيات والمسؤوليات من الحكم العسكري وادارته المدنية إلي السلطة
الفلسطينية ,وستستمر إسرائيل في ممارسة الصالحيات والمسؤوليات التي لم يتم نقلها ,وتكون
للسلطة الفلسطينية جميع المسؤوليات والواجبات التي ستنقل إليها حسب االتفاق ( االتفاق
اإلسرائيلي الفلسطيني األنتقالي.)271-270 ,2771 ,
وسيعيد الجيش اإلسرائيلي نشر قواته في الضفة الغربية وفقا للترتيبات المتفق عليها بين
الطرفين ,وفي نهاية إعادة األنتشار لن يكون أي وجود للجيش اإلسرائيلي في المراكز السكنية
الفلسطينية في صورة عامة ,سيكون للجيش اإلسرائيلي في كل أنحاء الضفة الغربية وقطاع غزة
المسؤولية العليا عن األمن الخارجي ,وأمن اإلسرائيليين ,والمستوطنات (نص االتفاق المرحلي
بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية على توسيع الحكم الذاتي الفلسطيني في الضفة الغربية,
 ,)021 ,0662وقد ارتبطت األنتخابات الفلسطينية في استكمال إعادة األنتشار ,من المناطق
المحددة بعد تولية السلطة الفلسطينية ,وتطبق بالتدرج على نحو متقايس مع تولي الشرطة
الفلسطينية مهمات النظام واألمن العام الداخلي (االتفاق اإلسرائيلي الفلسطيني األنتقالي,0669 ,
 )063في المناطق المنقولة إلي والية السلطة الفلسطينية بالتدرج.
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 إعادة أنتشار القوات العسكرية اإلسرائيلية:
ينص االتفاق المرحلي على أن القوات العسكرية اإلسرائيلية ستعيد "في إطار المزيد من
إعادة األنتشار" أنتشارها في مواقع عسكرية محددة ,وهذه المواقع غير محددة في االتفاق
المرحلي ولكنها ستحدد "الحقا" من جأنب إسرائيل .ويظهر ذلك من أحكام المادة ( .0 .00و)
التي تنص على أن المواقع العسكرية المعنية ستحدد في مراحل المزيد من إعادة األنتشار,...
ويجري التفاوض بشأنها في مفاوضات الوضع الدائم ,وتشدد المادة على أن المواقع العسكرية
المحددة لن تكون موضوعا للمفاوضات إال في مفاوضات الوضع الدائم (المرحلة التالية في
االتفاق المرحلي اإلسرائيلي الفلسطيني :النواحي القأنونية ,)026-028 ,0661 ,وبذلك تكون
عمليات المزيد من إعادة األنتشار تحت التصرف اإلسرائيلي ,واذا تفحصنا الفقرات الواردة في
االتفاق بشأن المراحل اإلضافية من إعادة األنتشار ,نجد أن إسرائيل تحتفظ بحرية كاملة في
العمل من اجل تطبيق أهدافها األمنية ,والسياسية المتعلقة بالحل النهائي ,وأن تقسيم المناطق
يمنح قواتها العسكرية وأجهزة األمن السيطرة األمنية الكاملة في المنطقتين "ب" و "ج" ما عدا
المناطق المدنية.
ينبغي التمييز بين مصطلح "إعادة األنتشار" ومصطلح "األنسحاب" ,كما هو مستخدم
في إطار أنسحاب القوات اإلسرائيلية من قطاع غزة ,ومنطقة أريحا ,فخالفا لـ"األنسحاب" الذي
يستلزم سحب معظم القوات العسكرية من المنطقة المعنية ,فأن "إعادة األنتشار" تشير فقط إلي
موقع القوات ,وهي ال تضع أية قيود على عددها ومعداتها العسكرية ,أو على إدخال قوات
ومعدات إضافية إذا تطلب األمر (المرحلة التالية في االتفاق المرحلي اإلسرائيلي الفلسطيني:
النواحي القأنونية.)207 ,2777 ,
لقد نص إعالن المبادئ واالتفاق األنتقالي على أن تقوم إسرائيل بمزيد من إعادة
األنتشار في الضفة الغربية على ثالث دفعات .غير أن هذين االتفاقين ال يحددأن بدقة مساحة
األراضي التي ستنقل إلي والية السلطة الفلسطينية خالل هذه العملية ,وال موقع هذه المناطق.
لكن في "مذكرة واي ريفر" الموقعة في  21تشرين األول /أكتوبر  ,2771حدد الطرفأن نسبا
متفقا عليها من أراضي الضفة الغربية ستنقل خالل مختلف أطوار المرحلتين األولي والثانية من
مراحل المزيد من إعادة األنتشار .بينما ستضل خاضعة الستنساب دولة إسرائيل ,وال وجود
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لشروط أخرى على تطبق هذا االلتزام اإلسرائيلي يتعدى النسب المئوية المنصوص عليها في
المذكرة (و ازرة الخارجية اإلسرائيلية ,)211-217 ,2000 ,وقد تعهد الجأنب اإلسرائيلي بالنسبة
إلي المرحلة األولي والمرحلة الثانية من المزيد من إعادة األنتشار ,أن يحول  %7من منطقة "ج"
إلي منطقة "ب" في أيلول /سبتمبر  ,2777وأن يحول  %2من منطقة "ب" إلي منطقة "أ",
و %1من منطقة "ج" إلي منطقة "ب" في  20تشرين الثاني /نوفمبر  ,2777وأن يحول %2
من منطقة "ج" إلي منطقة "أ" ,و  %1.2من منطقة "ب" إلي منطقة "أ" في  20كانون الثاني/
يناير ( 2000مذكرة شرم الشيخ.)207 ,2777 ,
وفي مقترحات كلينتون ,في مفاوضات الوضع النهائي ,فأن األنسحاب اإلسرائيلي سيتم
تنفيذه على مدي  11شه ار مع بدء حلول تدريجي للقوات الدولية في المنطقة ,وفي هذه الفترة
سيبقى وجود إسرائيلي صغير في مواقع ثابتة في غور األردن ,وسيخضع لسلطة القوة الدولية
لمدة  11شهر إضافي ,ويمكن خفضها في حال حدوث تطورات إقليمية مواتية تحد من المخاطر
التي تهدد إسرائيل ,وينبغي إلسرائيل أن تحتفظ بثالث منشآت أنذار مبكر في الضفة الغربية مع
وجود فلسطيني في هذه المنشآت لغرض االرتباط واالتصال ,وهذه المخططات ستكون عرضة
للتغير بعد  20سنوات (كلينتون .)211 ,2002 ,وبالنسبة إلعادة األنتشار اإلسرائيلي وفقا
لخطة أيلول /سبتمبر  ,2000سيكون خاضعا لما ينص عليه البند " 4هدوء مطلق" ,وسينفذ مع
مراعاة التغيرات التي ستطلبها طبيعة األوضاع األمنية ( وثائق خارطة الطريق)211 ,2001 ,
في حالة الطوارئ ,وبناء على ذلك اقترح كلينتون تعريفا لحالة الطوارئ ,بحيث تكون خطر وشيك
على األمن القومي اإلسرائيلي ,ويمكن إثباته بحيث يستدعى حالة الطوارئ ( كلينتون,2002 ,
.)211
 تحديد صالحيات أجهزة األمن الفلسطينية:
عقب االتفاقية األولية حول القضايا األمنية التي تم التوصل إليها في شباط /فبراير
 ,2774وقع الطرفأن الفلسطيني واإلسرائيلي على اتفاق رسمي لنقل المسؤولية عن األمن في
قطاع غزة وأريحا في  4أيار /مايو ( 2774بوتل ,)12-10 ,2771 ,يضمن التزام السلطة
الفلسطينية العمل من اجل ضمأن النظام العام واألمن الداخلي في المناطق التي يتم نقلها إلي
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سلطتها (نتنياهو ,)222 ,2777 ,والتوصل إلي نظام أمني شامل ,ومتفق عليه ,إلرساء
االستقرار والتعايش السلمي وتبادل المنافع المشتركة (قريع.)11 ,2001 ,
نص البند ( )1من المادة العاشرة في االتفاق األنتقالي عام  ,2771على تولي الشرطة
الفلسطينية مهمات النظام واألمن العام واألمن الداخلي للفلسطينيين على نحو مرحلي ,وهي
المناطق الخاضعة لوالية السلطة الفلسطينية ,بينما تستمر إسرائيل في تولي مهمة األمن
الخارجي ,إضافة إلي مهمة أمن اإلسرائيليين العام ,من اجل الحفاظ على أمنهم الداخلي والنظام
العام (االتفاق اإلسرائيلي الفلسطيني األنتقالي .)271 ,2771 ,وحسب المادة الثالثة عشر
المتعلقة باألمن فقرة ( )2بند (ب) ,تتولى الشرطة الفلسطينية في المنطقة "ب" المسؤولية عن
النظام العام للفلسطينيين ,وتنشر بحيث تلبي الحاجات والمتطلبات الفلسطينية على النحو اآلتي
(االتفاق اإلسرائيلي الفلسطيني األنتقالي في الضفة الغربية وقطاع غزة:)271 ,2771 ,
 .2تقيم الشرطة الفلسطينية  21مخفر في البلدات والقرى وسواها من المواضع المدرجة في
الذيل الثاني للملحق األول ,ويحق للجأن األمنية اللوائية أن توافق على إقامة مزيد من
مخافر الشرطة ومراكزها عند اللزوم.
 .2تتولى الشرطة الفلسطينية مسؤولية معالجة حوادث المس بالنظام العام التي يكون
المتورطين فيها من الفلسطينيين حص ار.
 .1تطلق حرية العمل للشرطة الفلسطينية في المناطق اآلهلة التي يكون فيها مخافر ومراكز
للشرطة.
 .4ال تتم حركة رجال الشرطة الفلسطينية بالبزات الرسمية في المناطق "ب" خارج المواضع
التي يوجد فيها مخفر أو مركز للشرطة ,إال بعد التنسيق والتثبيت من قبل مكتب التنسيق
اللوائي المعني...,أن حركة الشرطة الفلسطينية من مراكز الشرطة في المنطقة "ب" إلي
البلدات والقرى الفلسطينية في المنطقة "ب" على الطرق المستعملة لمرور الفلسطينيين
فقط يمكن أن تتم بعد إعالم مكتب التنسيق اللوائي.
 .1يشتمل تنسيق مثل هذه التحركات المخطط لها ,من قبل مكتب التنسيق اللوائي المعني
على خطة مجدولة ,تضم عدد رجال الشرطة ,ونوع األسلحة ,وعددها ,والمركبات التي
ستشارك في التحرك ,ويشمل أيضا تفصيالت الترتيبات الملحوظة لضمأن استمرار
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التنسيق من خالل قنوات االتصال المالئمة ,والجدول الدقيق للتحرك إلي منطقة العملية
المخطط لها ,بما فيها الموقع المقصود ,والطرق المؤدية إليه ,ومدة العملية المقترحة,
وجدول الرجوع إلي المخفر أو مركز الشرطة ,ويقدم الجأنب اإلسرائيلي في مكتب
التنسيق اللوائي إلي الجأنب الفلسطيني رده ,بعد تسلم طلب تحرك الشرطة طبقا لهذه
الفقرة ,خالل يوم في الحاالت االعتيادية ,وفي مهلة ال تتجاوز الساعتين في الحاالت
الطارئة.
 .1تقدم الشرطة الفلسطينية إلي اللجأن األمنية اإلقليمية في الضفة الغربية أسماء رجال
الشرطة ,وأرقام مركبات الشرطة ,واألرقام التسلسلية لالئحة في كل مخفر أو مركز
للشرطة في المنطقة "ب".
 .7يتم المزيد من عمليات إعادة األنتشار في المنطقة "ج" ,ونقل مسؤولية األمن الداخلي
إلي الشرطة الفلسطينية في المنطقتين "ب" و "ج" على ثالث مراحل ,تجري كل مرحلة
منها بعد فترة  1أشهر على أن تستكمل بتمامها بعد  21شه ار من تولية السلطة
الفلسطينية ,إال ما يتعلق بقضايا مفاوضات الوضع النهائي ,ومسؤولية إسرائيل العامة
عن اإلسرائيليين والحدود.
 .1تخضع هذه اإلجراءات المفصلة للمراجعة خالل  1أشهر من استكمال المرحلة األولى
من إعادة األنتشار.
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المبحث الثاني :األبعاد اإلسرائيلية في سياسة العزل:
أدت التجربة التي خاضتها إسرائيل أثناء عملية السالم في مباحثات أوسلو بين عامي
 ,2002-2771إلي إعادة صياغة أفكارها القديمة (روبن ,)1 ,2001 ,تحت شعار "نحن هنا
وهم هناك" (آرئيلي ,آخرون ,)11 ,2020 ,وذلك بعد إعالن "غياب شريك فلسطيني للسالم"
وهو موقف تبناه معظم اإلسرائيليين ,إذ أصبحت ( إينبار )1 ,2007 ,مواصلة سياسة فرض
األمر الواقع ,والخيارات األحادية ,التي كان أبرزها "خطة فك االرتباط" ,من جأنب واحد ,هي
الخيار األمثل (هالل )7 ,2001 ,للحفاظ على الوطن القومي اليهودي .فقد تخلت إسرائيل عن
المناطق التي تعيش فيها غالبية السكان الفلسطينيين ,وعملت على خلق خط حدودي ,يعكس
الواقع الديموغرافي الذي نشأ على ارض الواقع (أولمرت ,)217 ,2001 ,واعد ذلك بالخيار
الوحيد لمنع تدنيس " شعب اهلل المختار" (محمود ,)11 ,2007 ,وهو ما يمنح لإلسرائيليين اكبر
درجة ممكنة من األمن ,من خالل تقليص االحتكاك بين الطرفين (شارون.)271 ,2004 ,
من الناحية الفعلية ,قد تكون العودة إلي سياسة العزل ,وفرض الوقائع ,مؤش ار إلي نهاية
حل الدولتين ,ويؤكد ذلك تنامي البنية التحتية للمستوطنات ,والجدرأن ,والطرق االلتفافية ,والتي
ال زالت تعزل الفلسطينيين في داخل معازل ال يستطيعون التنقل فيما بينها من دون عوائق أو
حواجز أمنية تتطلب اذونات للمرور ,وتتم من خاللها مصادرة األراضي لحساب المستوطنات
اإلسرائيلية (الحسيني ,)12 ,2001 ,وتزايد عدد اليهود في الضفة الغربية إلي  417,000ألف
مستوطن يهودي في نهاية عام  ( 2001يفتاحيل .)271 ,2007 ,إذ أن الواقع على األرض,
يشبه بصورة متزايدة واقع األبارتهيد (زريق .)21 ,2001,
 الجدار:
في بداية كانون الثاني /يناير  ,2002اجتمعت لجنة الوزراء لشؤون األمن القومي
اإلسرائيلي في جلسة خاصة ,حيث قررت تنفيذ مخطط حاضن القدس التي تضمن بناء حاجر
مادي هدفه منع الدخول إلي المدينة بالطرق االلتفافية ,ومن دون تصاريح ,وحسب الخطة :تقع
المنطقة األمنية داخل حدود حاضن القدس ,وتضم األحياء الفلسطينية واإلسرائيلية والمستوطنات
القريبة من الحدود ,بهدف منع تنقل الفلسطينيين إال عن طريق الحواجز األمنية لتحسين
فحصهم ,وتم بناء مقاطع من الجدار الدفاعية بين القرى واألحياء الفلسطينية الموجودة خارج
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حدود البلدية ,وبين األحياء اليهودية الواقعة داخل حدود البلدية (أريئيلي ,آخرون,2020 ,
 .)142-142وهو ما أدى إلي إضافة نحو 270كم 2حول مدينة القدس خارج الحدود البلدية
للمدينة ,واضافة  200ألف مواطن فلسطيني ,باإلضافة إلي  200ألف فلسطيني موجودين
داخل المدينة ,في داخل الحزام األمني ,ومن ثم فصلهم عن محيطهم العربي في الضفة الغربية,
وسوف يشمل هذا الحزام على العديد من القنوات ,والخنادق ,والعوائق ,والمواقع العسكرية,
ومناطق المراقبة ( البابا.)22 ,2002 ,
بعد احتالل الضفة الغربية المحتلة في عملية ما يسمى السور الواقي ,شرعت الحكومة
اإلسرائيلية في أوساط نيسأن /ابريل  ,2002في نقاش المراحل األولي من بناء الجدار (ملحيس,
 )11 ,2001والذي بدأت أولى مراحل تنفيذه بشكل فعلى على أراضي الضفة الغربية المحتلة
في حزيرأن /يونيو ( 2002محمود .)200 ,2007 ,وهو عبارة عن مشروع حاجز طويل ,يمر
بمسار متعرج ويحيط بمعظم أراضي الضفة الغربية المحتلة ,وهو قيد األنشاء والتعديل المستمر,
وبناء على الخطة التي أعلنتها الحكومة اإلسرائيلية في  10نيسأن /ابريل  ,2001سيبلغ طول
الجدار 701كم عند األنتهاء (القلقيلي ,)22 ,2022 ,ويتكون الجدار من كتل إسمنتية تصل
ارتفاعها إلي 1م ,ومحاط بأسالك شائكة ومكهربة ,ومجهز بالخنادق العسكرية ,وأبراج القناصة
والمراقبة ,ومناطق عازلة "يتجاوز عرضها في بعض المناطق أكثر من 200م" (دائرة شؤون
المفاوضات )2001 ,في داخل أراضي الضفة الغربية المحتلة على طول الخط األخضر
(الطنأني .)221 ,2002 ,وهي بمثابة حدود حقيقية ,ومضمونة قدر اإلمكان ,ومجهزة لتمكين
الجيش اإلسرائيلي للدفاع من الهجمات األمنية ( أريئيلي ,آخرون ,)11 ,2020 ,التي ينفذها
الفلسطينيين من قطاع غزة وأراضي الضفة الغربية المحتلة ,وهو مشروع متكامل مع خطة "فك
االرتباط" ,ويعبر عن ظاهرة إسرائيلية شعبية ,تعكس حاجاتها األمنية ,وحاجة تجنب استيعاب
الفلسطينيين تحت السيادة اإلسرائيلية بأي ثمن (ألفير.)211 ,2001 ,
أن االدعاءات األمنية مجرد تبريرات تتخذها سلطات االحتالل اإلسرائيلي ,بهدف خدمة
أهداف سياسية ,واال سيعد الجدار تحول في النظرية العسكرية اإلسرائيلية القائمة على القتال في
أراض العدو .إذ سيحولها من إستراتيجية هجومية إلي إستراتيجية دفاعية ,وهذا شيء شبه
مستحيل ,فهي قائمة على مبدأ الهجوم ,والقتال في ارض العدو .إذ أن الحقيقة من بناء الجدار
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أبعد ,إذ تهدف من ورائها قطع حوالي  %11من األراضي الفلسطينية في الضفة الغربية
المحتلة ,وتمزيق الوحدة الترابية لألراضي الفلسطينية المحتلة ,وفصل القدس عن محيطها
العربي ,وخاصة بيت لحم ,وتحويل المدن والقرى إلي جيوب معزولة ,ومخنوقة اقتصاديا,
واجتماعيا ,وصحيا ,وتعليميا ,وتدمير حل الدولتين من خالل تدمير مقومات المجتمع
الفلسطيني ,وتكريس االحتالل بشكل دائم (اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير.)274 ,2004 ,
اظهر تقرير صادر عن ديوأن المحاسبة اإلسرائيلية في تموز /يوليو عام  ,2002بعد
نحو شهر من الموافقة على المراحل األولي من بناء الجدار ,أن منفذي العمليات األمنية مرو
في معظمهم عبر الحواجز األمنية ,حيث تعرضوا لتفتيش ناقص ,أو حتى مهمل ,وأن الجيش
اإلسرائيلي على علم بذلك ,ولم يقم بأي شيء لمعالجة المشكالت األمنية (الغروكويست,
 ,)42 ,2004وهذا تشكيك في صدقيه االدعاءات األمنية اإلسرائيلية ,إذ هي مجرد تبريرات
تستخدمها السياسة اإلسرائيلية كي تتخطى األنعكاسات المدمرة للوقائع األمنية اإلسرائيلية على
حياة الفلسطينيين ,ومستقبل أي دولة فلسطينية من خالل تقويض مسألة البقاء.
كرست للبحث
عقدت الحكومة اإلسرائيلية في نهاية تشرين األول /أكتوبر  ,2001جلسة ّ

في تكثيف بناء الجدار ,وفي إطار خطة منطقة التخوم ,اُقر في هذه الجلسة بناء العائق المادي
لمنع العمليات األمنية التي تشنها الحركات الفلسطينية داخل الخط األخضر .فهمت الحكومة
اإلسرائيلية أنعكاسات ترسيم العائق للهجوم الدولي المتوقع ,لذا صيغ قرار البناء وذكر فيه أن
"العائق الذي سيبنى وفق القرار ,كما في المقاطع األخرى في منطقة التخوم" ,هو وسيلة أمنية لمنع
الهجمات األمنية الفلسطينية و ال يعبر عن حدود سياسية ,وعلى هذا األساس تم اعتماد المشروع
رغم أنعكاساته المدمرة على حياة الفلسطينيين ,وتوغل في مقاطع طويلة في الضفة الغربية من
اجل الدفاع عن المستوطنات ,وليس عن إسرائيل ,وبحسب المخطط الذي وضعه شارون في
نهاية  ,2001سيسجن الجدار مليوني فلسطيني في  %10من مساحة الضفة الغربية المحتلة
في سجن تسيطر عليه إسرائيل (أريئيلي ,آخرون.)274-11 ,2020 ,
تبنى جورج بوش االبن خالل بيأن صحفي يتناول فيه خطة فك االرتباط عام ,2004
االدعاءات اإلسرائيلية حيث قال " وكما صرحت الحكومة اإلسرائيلية ,فأن الحاجز الذي أقامته إسرائيل
ينبغي أن يكون حاج از أمنيا وليس حاج از سياسيا ,كما ينبغي أن يكون مؤقتا ال دائما ,وبهذا فأنه لن يضر
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بالوضع النهائي ,بما في ذلك الحدود النهائية ,وطريقها التي يتعين أخذها في الحسبأن بما يتواءم مع االحتياجات

األمنية اإلسرائيلية ,وتأثيرها على الفلسطينيين" ,ولم يضمن إال تحسين الوضع األنسأني من خالل قوله:
" تخفيف قيود الحركة على الفلسطينيين الذين ليسوا ضالعين في نشطات "إرهابية" " (بوش,2004 ,
.)271
كما أبدت الرباعية الدولية مالحظتها بقلق كبير حول مسار الجدار ,خاصة أنه يسفر
عن مصادرة األراضي الفلسطينية ,وقطعه للطريق أمام تحرك األشخاص والبضائع ,وتقويضه
لثقة الفلسطينيين بعملية خارطة الطريق ,لكونه يبدو حكما مسبقا للحدود النهائية لدولة فلسطينية
مستقبلية (الرباعية الدولية .)277 ,2004 ,وهذا ما حدده أريئيل شارون في عام  ,2001حيث
قال " :ستكون كل الكتل االستيطأنية مسيجة ,وستبقى إلي األبد بأيدي إسرائيل ,كجزء من دولة إسرائيل "
(شارون .)217 ,2001 ,إذ بذلك سيدأهم األراضي الفلسطينية ويقطع أوصالها في العمق
كحدود دائمة ,بدون النظر إلي األنعكاسات السلبية التي ستحرم الفلسطينيين من حرية الحركة
وتقرير المصير.
فمن الناحية العملية سيعيد الجدار إعادة تنظيم أراضي السلطة الفلسطينية في الضفة
الغربية ,وسيتلف الروابط اإلدارية واألساسية ,وسيشوه الفضاء البلدي في معظم مدنها ,وسيعزل
القسم األكبر من البني التحتية التي تربط مراكزها السكانية الكبرى ,إذ ستتحول قلقيلية إلي
مجموعة رقع ,وستعزل عن قالبها المديني ,وربما تزول محافظة سلفيت ,أما منطقة رام اهلل
فستضغط إلي نصف حجمها الحالي ,ومحافظة بيت لحم ستعأني مصي ار مماثل ,وقد تقسم إلي
ثالثة معازل مصغرة ,إذا ما تم اعتماد االقتراح بضم كتلة مستوطنات (تكوع وأسفار) إلي داخل
الجدار ,كما ثلث منطقة الخليل سيزول ,مع تمزيق الباقي إلي أربعة أرباع جراء نتوءات الجدار,
حول مستوطنتي أدوار وكريات أربع .كما أن نتوءات الجدار الكبرى ستضغط على التجمعات
المدن الفلسطينية الكبرى ,باستثناء نابلس وجنين ,وعلى هذا األساس سيتحول القسم األكبر من
مساحة الضفة الغربية إلي معازل ,واألخطر من هذا ,أن الجدار يطوق القدس الشرقية كلها,
وبذلك يجعل قلب شبكة الطرق الفلسطينية في الضفة الغربية غير قابلة لالستعمال ,وفي جملة
ذلك الطريق الرئيسية الشمالية الجنوبية رقم  ,210وعندما تنجز أعمال القطاع الخاص بوادي
األردن ,فأن الفلسطينيين في المعازل الشمالية والجنوبية سيجبرون على اللجوء إلي الطرق
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الجأنبية ,وسيتم عزل الفلسطينيين داخل متاهة من اإلغالق ولن يحصلوا على أكثر من %41
  %11من الضفة الغربية ,وسوف يعزل  171,000ألف فلسطيني خارج المعازل ,كما سيفقدما بين ألف 171,000و  727,000ألف فلسطيني سبل الوصول إلي أراضيهم الزراعية,
وسيتم عزل  221,000ألف فلسطيني في القدس الشرقية ,ومع نحو  2,100,000مليون
فلسطيني سيظلون في الجأنب الفلسطيني من الجدار ,إال أن واقعهم سيكون مندرجا تحت
االحتالل المباشر ,إذ أن مسار الجدار سيحول الضفة الغربية إلي مشهد إسرائيلي طبيعي ,ألنه
يفرغ الوجود الفلسطينيين عن األرض (الغروكويست.)41-11 ,2004 ,
يمكن معرفة الخطة اإلسرائيلية لعزل التجمعات السكانية في أراضي السلطة الفلسطينية
في الضفة الغربية وتجزئتها إلي معازل منفصلة في داخل الجدار تحت الذرائع األمنية عبر اآلتي
(ملحيس:)11-17 ,2001 ,
 .2إقامة جدار شرقي إلي الغرب من نهر األردن بعمق يتراوح بين 20-21كم ,ويهدف إلي
االستيالء على غور األردن الخصب ,ومنع قيام حدود فلسطينية أردنية ,وحرمأن
الفلسطينيين من التواجد على شاطئ البحر الميت الغني بالمعادن ,عالوة على كونه
موردا سياحيا هاما.
 .2إقامة جدار غربي بموازاة الخط األخضر بطول يبلغ 110كم وبعمق يتراوح بين -1
20كم داخل الضفة الغربية ,ويهدف إلي نقل حدود إسرائيل شرقا ,وضم أراضي الضفة
الغربية التي تحتوي على الحوض الغربي الذي يشكل أهم مصادر المياه الجوفية في
الضفة الغربية ,حيث تقدر طاقته المائية بنحو  400مليون م 1سنويا.
 .1إقامة سلسلة من األسوار والحواجز واألسالك والخنادق حول مناطق السلطة الفلسطينية
في الضفة الغربية ,مما يؤدي إلي تقطيع أوصالها ,وتقسيمها إلي ثالث عشرة منطقة
منعزلة.
من الثابت أن الحق في تقرير المصير ينطبق على األقاليم الغير مستقلة ,وهو ما ينطبق
على األراضي الفلسطينية المحتلة (الموسى ,)7 ,2007 ,لذلك أن الضرر الناجم عن جدار
العزل ال يقتصر على أراضي السكان ,أو على إمكان وصولهم إليها ,إذ أن مداه أوسع كثي ار,
فهو يلحق الضرر بنسيج حياة السكان الفلسطينيين ,إذ يمر بجوار منازلهم مباشرة (محكمة العدل
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العليا اإلسرائيلية ,)211-212 ,2004 ,و يحرم الشعب الفلسطيني من التواصل الجغرافي,
ويقيد الحركة ويجعلها شبه معدومة في بعض المناطق ,ولهذا السبب أشارت محكمة العدل
الدولية في رأيها االستشاري الخاص بالجدار أن " :بناء الجدار والقواعد المرتبطة فيه ينشئ "أم ار" واقعا
على األرض ,يمكن أن يصبح دائما...يعوق بشدة ممارسة الشعب الفلسطيني حقه في تقرير المصير ,ويتمثل

بالتالي إخالال بالتزام إسرائيل باحترام ذلك الحق " ( محكمة العدل الدولية .)210 ,2004 ,ولكي تكون
دولة فلسطين قادرة على البقاء يجب أن تكون دولة متواصلة جغرافيا (كلينتون,2002 ,2
 .)270وعلى هذا األساس تم ضمأن التواصل الجغرافي فقط من الواليات المتحدة ,والصفقة
الوحيدة التي حصلت عليها السلطة الفلسطينية من إدارة بوش تنحصر في "تحسين التواصل
الجغرافي إلي الحد األقصى الممكن في الدولة الفلسطينية" (الغركويست)10 ,2004 ,
 الطرق اإلسرائيلية المخصصة:
تولدت فكرة تخطيط وأنشاء منظومة الطرقات االلتفافية ,والرئيسية ,والسريعة لدى سلطات
االحتالل اإلسرائيلي ,في أراضي الضفة الغربية المحتلة ,أثناء ثورة النشاط االستيطأني في أواخر
السبعينات (باحث .)71 ,2020 ,حيث كانت المنحدرات الغربية لتالل الضفة الغربية تتسم
بأهمية خاصة في نظر شارون ,وعلى هذا األساس دعي اليهود إلي استيطأن هذه المناطق,
معتب ار ذلك أهم ألمن إسرائيل من غور األردن ,كان سبب هذا االهتمام وجود عدد كبير من
السكان العرب المنتشرين على حدود ما قبل  .2717فثمة  200.000ألف عربي من سكان
إسرائيل يعيشون في سلسلة من القرى ,بين أم الفحم وكفر قاسم .وكان عدد مماثل من فلسطيني
الضفة الغربية يعيشون على خط موازي ,يمتد من طولكرم إلي قلقيلية .كان شارون يعتقد أن هذه
الكتلة العربية المتراصة ,ستطرح هي والعرب المقيمون على طول محور تالل الضفة الغربية
الممتد من جنين ,ونابلس ,ورام اهلل ,خطر خلق سد في وجه التوسع اليهودي ,وتهديد األمن
لليهود .لذلك كانت الحاجة إلي إدخال إسفين من المستعمرات اإلسرائيلية بين النقطتين العربيتين
على امتداد منحدرات الضفة الغربية إلي الشرق من قلقيلية وطولكرم .كانت (كدوميم ,والكانا,
ومفوحورون) ,أولى المستعمرات في هذا اإلسفين .كان مشروع شارون يتضمن أيضا إقامة
مستوطنات أخرى في (دوتأن ,وسبسطية ,وكفري شرمرون ,وارئيل ,ونفي تسوف) ,وكان المقرر
وفقا لبيأنات أيلول /سبتمبر  ,2777أن يشق طريقأن لربط السهل الساحلي بمستعمرات الضفة
الغربية وغور األردن ,وتقطيع أوصال مراكز الثقل السكاني العربية .وقد كانت الشبكة التي
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وضعتها خطة هذين الطريقين ,وغيرهما من خطط أنشاء الطرق والمستوطنات ,مصممة بحيث
تقسم ستمائة ألف فلسطيني من سكان الضفة الغربية إلي مناطق ال يتعدى عددهم فيها المائة
ألف نسمة وهي إستراتيجية عزل ترمي إلي الحؤول دون قيام كيأن عربي موحد في الضفة الغربية
(أرونسون.)17 ,2770 ,
وبناء على ذلك ,فأن منظومة الطرقات اإلسرائيلية المخصصة مرتبطة ارتباط وثيق
ومباشر بسياسة االستيطأن ,وهي ما تمنح لإلسرائيليين حرية الحركة في داخل الضفة الغربية
المحتلة ,وتقيدها في الوقت ذاته على السكان الفلسطينيين ,وهو ما يعرف باسم "نظام اإلغالق"
(دائرة شئون المفاوضات .)11 ,2001 ,وهو نظام قائم في الضفة الغربية إذ يقوم على منظومة
من مراكز التفتيش ,وحواجز الطرق ,التي تقيد حركة الفلسطينيين منذ  ,2771وهي معززة
بمئات من سياجات األسالك الشائكة ,والحواجز الترابية ,والخنادق ,والحواجز اإلسمنتية المبنية
حول القرى ,والبلدات الفلسطينية التي تقطع جميع طرق المواصالت في الضفة الغربية تقريبا.
وبدءا من تشرين األول /أكتوبر  2000تم ضم معظمها إلى الطرق المخصصة التي يسلكها
المستوطنون بشكل خاص ,وقد أدت هذه السياسة بتسارع استيالء المستوطنين على قمم الجبال
في الضفة الغربية (الغروكويست .)10-27 ,2004 ,وبناء على ذلك ,ال تقطع الطرق
اإلسرائيلية المخصصة الطرق الفلسطينية فقط ,بل تضمنتها بشكل حصري إلي المستوطنين,
وتكون بذلك شكال آخر للجدار ,وتحول األنتقال بين القرى الفلسطينية المعزولة عبر طرق ترابية
بديلة خطرة (عايد.)10 ,2002 ,
لقد كشف تقرير دائرة شؤون المفاوضات الخاص في الجدار ,أهداف خطة الطرق التي
وضعها الجيش اإلس ارئيلي ,إذ تهدف إلي تدعيم المستوطنات اإلسرائيلية في أراضي السلطة
الفلسطينية المحتلة ,على المزيد من األراضي ,والموارد الفلسطينية للتوسع االستيطأني على
جأنبي الجدار ,وعزل باقي الفلسطينيين في مراكز سكانية فلسطينية ال تربطها إال طرق التفافية,
وملتوية ,ووفقا للخطة اإلسرائيلية ,سيحظى المستوطنون اإلسرائيليين بمشروع مواصالت في
الضفة الغربية خال من الفلسطينيين ,وسيواصلون استخدام الطرق السريعة المباشرة ,التي تربط
مستوطنات الضفة الغربية بإسرائيل ,وفي بعضها البعض ,وسوف يجبر الفلسطينيون على
استخدام طرق بديلة تكون عادة غير مباشرة ,إذ ستعمل على تحويل حركة الفلسطينيين بعيدا عن
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المستوطنات اإلسرائيلية ,والطرق االستيطأنية المقيدة ,إذ سيتم تحويل الفلسطينيين إلي اعتماد
طرق جبلية (دائرة شئون المفاوضات ,)17 ,2001 ,وملتوية وملتفة حول المستوطنات الكبرى,
بما يضاعف مسافة السفر والوقت المطلوب الجتياز المسافة إلي ثمأنية أضعاف أو أكثر .فمثال
لو أراد الفلسطينيون الخروج من قرى بديا ,وسرطة ,وبني حسأن ,إلي مدينة سلفيت التي
يشاهدونها بالعين المجردة ,إذ تبعد مسافة 20كم شرقا ,يستلزم عليهم مسافة سفر 10كم غربا,
عبر االلتفاف حول مستوطنة شومرون ,ثم شماال فجنوبا حول مستوطنة كيدوميم ,ثم شرقا
لاللتفاف حول مستوطنة أريئيل ,كانت الطريق التي كان يسلكها الفلسطينيون تشكل الشريأن
الحيوي الذي يصل محافظة قلقيلية بسلفيت ,وقلب الضفة الغربية ,وهي تبدو األن تحت اسم
الطريق  ,101التي تصل مستوطنتي برقأن ,وأريئيل (الغروكويست.)41 ,2004 ,
في عام  ,2002حظرت إسرائيل على الفلسطينيين في شارع  ,441عقب قيام بعض
الفلسطينيين بإطالق النار على سيارة إسرائيلية ,وقد اطر الفلسطينيون إلي اللجوء إلي طرق بديلة
ومشوشة تبعد أضعاف الشارع األصلي المؤدي إلي األراضي الزراعية الموجودة على طرفي
الطريق ,كما هي الطريق األساسية إلي مدينة رام اهلل ,وكان ذلك سبب في توجيه األنتقادات إلي
إسرائيل عبر محكمة العدل العليا اإلسرائيلية ,وعلى اثر ذلك قامت إسرائيل في عامي -2007
 ,2001بشق ثالثة شوارع سمتها "شوارع نسيج الحياة" (بيت سيلم.)2022 ,
وبذلك رافق تخصيص الطرق الفلسطينية لإلسرائيليين ,أنشاء منظومة من الطرق المنفصلة
للفلسطينيين ,وكما يرسخ العزل بشبكات من الجسور واألنفاق والتحويالت حيث تلتقي الطرق
المخصصة للفلسطينيين .وقد صودرت األراضي الفلسطينية لهذا الغرض ,وصودرت أيضا أراض
إلي الشرق من القدس بهدف أنشاء طريق لالستخدام الفلسطيني ,خارج نطاق المنطقة ,E1
وكتلة معالي أُدوميم االستيطأنية ,وذلك من اجل منع دخول الفلسطينيين إلي هذه المنطقة من
الضفة الغربية ,وتحويل الطريق رقم  2إلي طريق يقتصر مرورها على اإلسرائيليين ,وبذلك تكون
الطرق التي خصصت للمستوطنين قد وظّفت لتقطيع أوصال أراضي السلطة الفلسطينية في
الضفة الغربية ,حيث تصبح المدن الفلسطينية أشبه بجيوب محاصرة ومسيطر عليها وال مجال
لها للتوسع ,وفي واقع األمر تظهر الطرقات االلتفافية ,تعبي ار عن السياسة اإلسرائيلية كأداة
لتقليص التوسع الفلسطيني الخارج عن السيطرة ,وحرمأن حقهم في السيادة الفعلية على األرض
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وحقهم في تقرير المصير ,إذ أصبحت شبكة الكتل االستيطأنية متواصلة فيما بينها ,ومع
إسرائيل ,من خالل أحزمة متجاورة من األراضي والمناطق المغلقة ,وخطوط المواصالت الرئيسية
السريعة ,حيث لكل ذلك أثر تراكمي ,تمثل في تقطيع أوصال المناطق الفلسطينية وتحويلها إلي
مجموعات من الجيوب والمعازل التي تصل بينها طرقات فرعية منفصلة ,تخضع حركة المرور
عليها لسيطرة الجنود اإلسرائيليين ,وعناصر القوى األمنية الخاصة عند نقاط التفتيش ( باحث,
.)401-404 ,2020
 العزل بنظام االذونات:
أحدثت موجة التصعيد بين الفلسطينيين واإلسرائيليين التي ارتفعت حدتها عام ,2002
تأثي ار نفسيا شديدا في المواقف اإلسرائيلية من الفلسطينيين ,األمر الذي أبرز حاجة إسرائيل إلي
إقامة حواجز غير قابلة لالختراق بأي ثمن (ألفير ,)211 ,2001 ,إذ تحولت الحياة المدنية في
أراضي السلطة الفلسطينية المحتلة إلي حياة أمنية ,وذلك لنتيجة التفاف الجدار حول القرى
الفلسطينية ,وفرض نظام اإلغالق ,ومنع التواصل والترابط االجتماعي إال عن طريق البوابات
األمنية ,والتي تطلب التصاريح للتنقل بين المناطق الفلسطينية األخرى أو الوصول إلي األراضي
الزراعية ,لضمأن الخدمات الحيوية بين القرى وبين المدن على طول الجدار (آريئيلي,2020 ,
.)211-212
فصلت وثيقة خطة الفصل التي قدمها أمنون شاحاك 1إلي رابين في  22ربيع
الثاني/ابريل  ,2771طبيعة أنظمة الحواجز اإلسرائيلية ,ومسالك العبور الخاضعة للرقابة
اإلسرائيلية خالل المرحلة األنتقالية ,والتي ستتيح إلسرائيل منع دخول أشخاص غير مرغوب فيهم
إلي األراضي الفلسطينية المحتلة ,وادخال السلع المسموح بها عبر الحواجز المراقبة فقط .وجاء
في تفصيل الخطة :ستنشط دوريات معززة ومزودة بوسائل متطورة في المساحة التي ستنشأ فيها
الحواجز األمنية ,وسيقام سياج مالئم مصحوبا برقابة متطورة في األماكن الحيوية من أجل
تقليص العمليات األمنية ,ولفرض إغالق مالئم وعملي :يجب أن تكون خطة اإلغالق قائمة
على أساس منطقة فاصلة ,يقام معظمها في أراضي السلطة الفلسطينية المحتلة ,وتعلن منطقة
عسكرية مغلقة ,وتحتوي على حواجز عبور منظمة تحت مسؤولية الشرطة اإلسرائيلية ,ويمكنها
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أن تستوعب وتفتش وتصادق على دخول األشخاص والسيارات والسلع ,واالحتفاظ بمستوى أمني
عالي ,وسينفذ الجيش اإلسرائيلي بين الحواجز أعمال أمن جار ,وسيعمل على بناء سياج امني
في مناطق التماس ,مع األخذ في االعتبار عدم جدوى وسيلة أخرى ,ويترافق مع هذا النشاط
سياسة عقوبات مشددة ,مع توثيق العالقة بين الجيش اإلسرائيلي والشرطة اإلسرائيلية ,ستطور
القدرات االستخبارية ,التي تخدم أهداف الخطة ,مع تعزيز عناصر االستخبارات والتحقيق في
الحواجز العسكرية ,وفي المنطقة ,وتعزيز وتكثيف الشبكة الوقائية اإلحباطية .وسيعد هذا نموذج
للحواجز اإلسرائيلية التي ستبنى في المستقبل ( شاحاك.) 227-222 ,2771 ,
يرتبط نظام االذونات ارتباط وثيق في الجدار ,بعدما تحولت الضفة الغربية إلي معازل,
وجيوب ترابية مرتفعة ,ال يمكنها التواصل إال من خالل بوابات تحرسها قوات األمن اإلسرائيلية
(باحث ,)401 ,2020 ,تحت إطار سياسة "نسيج الحياة" ,للتخفيف عن اثر الجدار في حياة
الفلسطينيين ,وهي بوابات مقامة في مسافات غير منتظمة على طول مسار
الجدار(الغروكويست .)11 ,2004 ,من ضمن  11بوابة مقامة حتى عام  2001على طول
الجدار ,هناك  21بوابة فقط يستطيع الفلسطينيون الدخول والخروج منها .والتي يتضاءل عددها
بصورة مستمرة .أما البوابات التي تفتح فتتم بصورة غير منتظمة ,مرتين أو ثالثة في اليوم لمدة
ساعة واحدة في كل مرة .على سبيل المثال :تم إغالق كافة البوابات الزراعية من 20-4تشرين
األول /أكتوبر  2001في موسم حصاد الزيتون ,واذا أخذنا مثال البوابة الشمالية في قلقيلية .نجد
أنها لم تفتح سوى مرة واحدة في عام  ,2004كما يجب أن يتقدم الفلسطينيون بطلبات للحصول
على اذونات "تصاريح" للوصول إلي أرضهم .حتى وعند منحها ,فأن صالحيتها تكون محدودة,
وتستخدم فقط للبوابات المحددة عليها ,وهنالك توجه جديد يتم توثيقه ,حيث تمنع إسرائيل بموجبه
الفلسطينيين من الحصول على االذونات ,بناء على التعريف المحدود لملكية األراضي وليس
على األمن .ووفقا للتحقيقات كان هناك عدد قليل جدا من طلبات االذونات المرفوضة ألسباب
أمنية .ففي معظمها كان ألسباب تتعلق بملكية األرض ,وهذا يعني أن المزارعين والعمال حتى
ولو كانوا من نفس العائلة ,سيجدون صعوبة في الوصول إلي أرضهم للعناية بها (دائرة شئون
المفاوضات.)1 ,2001 ,
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ومنذ عام  ,2001لم يسمح بالدخول إلي وادي األردن سوى للذين يحملون وثائق رسمية
تثبت إقامتهم هناك ,وبعدها أصبح الدخول مشروطا بحيازة تراخيص إسرائيلية رسمية ,ورغم
تخفيف هذه القيود في عام  ,2007إال أن االذونات متوقفة على اجتهاد قوات االحتالل ,وال تزال
المركبات الخاصة المسجلة في الضفة الغربية ممنوعة من الدخول إلي وادي األردن ,وبذلك
يكون نظام االذونات قد أدى إلي تشظي الضفة الغربية كالجدار (باحث.)401 ,2020 ,
يجري حظر حركة السكان الفلسطينيين عبر إخضاعهم إلجراءات أمنية قاهرة ,تحد من
حقهم في حرية التحرك ,من خالل المعوقات المادية ,والموأنع العسكرية على الطرق ,بين المدن
والمخيمات والقرى الفلسطينية في الضفة الغربية ,والذي تؤثر على السكان الفلسطينيين بشكل
مباشر ,ويومي (دائرة شئون المفاوضات )222 ,2000 ,من ممارسة الحياة الطبيعية,
وتعريضهم يوميا إلي ما يذكرهم بأنهم يفتقرون إلي الحرية األساسية ,والسيطرة على حياتهم,
(كلينتون ,)217 ,2002 ,2كما يفكك النسيج االجتماعي ,ويفرغ الوجود السكاني من حضوره,
ويعدم الروابط االجتماعية مع الوقت ,وهو ما يعكس البعد الديموغرافي ,واألمني في سياسة
العزل ,الذي ينسف أي وجود لدولة فلسطينية في المستقبل ,فالفلسطينيون لن يقبلوا بأقل من
ممارسة حقهم في تقرير المصير ,واقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة كاملة ,ومتصلة
األجزاء على جميع األراضي التي احتلت عام ( 2717عباس.)271 ,2001 ,
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المبحث الثالث :تطور السياسة األمنية اإلسرائيلية في أراضي السلطة الفلسطينية:
تطورت السياسة األمنية اإلسرائيلية بعد طرد الفلسطينيين بشكل جماعي عن أراضي
األجداد ,واعالن دولة إسرائيل على أرض فلسطين المحتلة ,إذ غيرت السياسة األمنية اإلسرائيلية
معالم أرض فلسطين المحتلة ,لشطب معالم وجود الشعب الفلسطيني الشريد من حروب
العصابات اإلسرائيلية في عام  .2741ومنذ اللحظة األولى كانت القوة العسكرية اإلسرائيلية
الجواب األول لبقاء إسرائيل ,وال زالت حتى اللحظة.
يرى آفي شاليم أن " :سجل إسرائيل على مدى العقود الماضية يجعل من الصعب على المرء مقاومة
االستنتاج أن إسرائيل أصبحت دولة مارقة تقودها مجموعة من القادة المجردين من القيم ,وصفات الدولة المارقة
هي :أنتهاك القأنون الدولي؛ امتالك أسلحة دمار شامل؛ ممارسة اإلرهاب باستخدام العنف ضد المدنيين

ألغراض سياسية ...وفرض السيطرة عليهم " ( شاليم.)11 ,2007 ,
استخدمت إسرائيل القوة العسكرية لفرض أغراضها السياسية على الفلسطينيين ,وللتعرف على
أبعاد استخدام القوة العسكرية اإلسرائيلية سيتناول المبحث :عملية السور الواقي ,وحرب ,2001
وحرب  ,2022وحرب .2024
 عملية السور الواقي:
بعد إعالن المبادئ عام  ,2771أنشأت السلطة الفلسطينية ,وبدأت القوات اإلسرائيلية
إعادة األنتشار ,ومنح الفلسطينيون الوالية القأنونية على  %70من السكان الفلسطينيين في
الضفة الغربية وقطاع غزة ,وخالل الفترة األنتقالية تنامت المستوطنات في الضفة الغربية وقطاع
غزة ,واستمرت إسرائيل في مصادرة األراضي الفلسطينية ,وحافظت من خالل تشكيلة التدابير
االقتصادية ,والسياسية ,والعسكرية على سيطرة محكمة على حياة الفلسطينيين ,وبحلول التاريخ
المتوقع ألنهاء مفاوضات الوضع النهائي ,لم تكن هذه المفاوضات قد بدأت أصال .وعندما
اجتمع باراك وعرفات من اجل الشروع في المفاوضات عام  ,2000كان على إسرائيل أن تنجز
جدول أنسحابها ,وكانت حينئذ تحتفظ بنحو  %10من قطاع غزة ,ونحو  %10من الضفة
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الغربية ,وضلت المنظمات الفلسطينية المسلحة ناشطة ,وكان أنعدام الثقة قد بلغ ذروته .وفي
أيلول /سبتمبر  ,2000وبعد أنهيار قمة كامب ديفد ,أنفجر العنف أنفجا ار كامال (مالي,
 .)274-,271 ,2001ونجحت الحكومة اإلسرائيلية في ترويج رواية زائفة تزعم أن
الفلسطينيون رفضوا عملية السالم (حبيب.)12 ,2004 ,
عندما رفض الجأنب الفلسطيني اقتراحات كلينتون في كامب ديفيد ,زرع الشك عند
الكثيرين حول وجود شريك فلسطيني لمسيرة السالم ,ويبدو أن هناك حاجة في أعقاب حالة عدم
الثقة التي ظهرت بسبب الرفض الفلسطيني إلي شريك إضافي ,يوفر المصداقية للمفاوضات
والثقة بنتائج المفاوضات (بيرس .)227 ,2002 ,وعلى هذا األساس اتخذت الحكومة
اإلسرائيلية خطوات عسكرية وفرضت الحصار الكامل على المدن الفلسطينية ,إليصال رسالة إلي
عرفات :أن الجيش اإلسرائيلي سيواصل البقاء في مواقع الحصار في داخل مناطق "أ" إلي أن
تظهر رغبة فلسطينية حقيقية في التوصل إلي وقف إطالق النار .كانت الغاية اإلسرائيلية
األساسية من الخطوات العسكرية تهدف إلي زعزعة القيادة الفلسطينية ,وخلخلة االتزأن من تحت
عرفات ,من خالل تواصل المواجهة بدون أنجازات فلسطينية ,إذ كانت تستهدف عرفات بشكل
شخصي (موفاز.)217 ,2002 ,
مع أنتهاء أول سنة من التصعيد ,لم يحقق الفلسطينيون شيء من األنجازات في المجال
السياسي ,وفي مجال الق اررات الدولية ,وفي المجال االقتصادي ,وهذا ما سعت إليه الحكومة
اإلسرائيلية ,كما سعت إلي بناء جدار متين في مواجهة القيادة الفلسطينية طوال فترة التصعيد
لنزع الشرعية عن السلطة الفلسطينية ,إذ اتهمت عرفات أن لديه سيطرة فاعلة وكاملة في إشعال
األنتفاضة ,وأنه أوجد نظام فوضى منظمة ,عبر ثمأنية أجهزة أمنية يمارس جزء منها نشاطه
ضد إسرائيل خالل األنتفاضة ,وقد نظم تنظيم مسلح قبل بدء األنتفاضة وأعده ليكون على
الجبهة من دون أن تكون له ظاهريا أي صلة مباشرة بالسلطة الفلسطينية (يعلون,2002 ,
.)212-212
أحدثت هجمات  22أيلول /سبتمبر  ,2002هزة عالمية كبيرة في المجتمع الدولي,
حيث وضعت حركات التحرر الوطني ,والفلسطينيين في جملة اإلرهاب ,وعلى اثر ذلك استنتج
شارون أن الوضع الجديد يتيح له االدعاء أنه يقف في الخطوط األمامية للحرب على "اإلرهاب",
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وأنه بات في وضع يوضح فيه للفلسطينيين ,أو حتى لإلدارة األمريكية أنه طليق اليدين في وضع
قواعد جديدة للعبة في المجال اإلسرائيلي -الفلسطيني ,وأن الخطوط الحمر لم تعد قائمة ,وفي
اليومين الذين أعقبا  22أيلول /سبتمبر تصاعدت سياسة القوة العسكرية على السلطة الفلسطينية,
بينما كان يعلن شارون على المأل "أن عرفات هو بن الدن إسرائيل" ( منصور2002 ,و -21
 .)21واتخذت ق اررات على أعلى المستويات السياسية ,والعسكرية ,أعلنت فيها اعتماد
االغتياالت كسياسة ثابتة ضد النشطاء الفلسطينيين (أحمد.)17 ,2007 ,
لم ينتبه الفلسطينيون إلي خطورة الوضع الدولي ,وصعدوا من الهجمات األمنية في داخل
إسرائيل ,وعلى اثر ذلك عقدت السلطة الفلسطينية اجتماعا طارئا في  2كانون األول /ديسمبر
 ,2002وقد قررت إعالن حالة الطوارئ في جميع المناطق الفلسطينية ,وكلفت أجهزة األمن
العام بتطبيق قوأنين واجراءات الطوارئ ,لمنع حكومة شارون من تنفيذ مخططها الدموي ضد
الشعب الفلسطيني ,وتدمير مشروعه الوطني ( بيأن القيادة الفلسطينية .)270 ,2002 ,ولكنها
كانت الفرصة السأنحة لإلسرائيليين ,إذ كانت الظروف مالئمة لتدمير الكيأنية الفلسطينية,
واألنقالب على استحقاقات أوسلو .إذ قررت الحكومة اإلسرائيلية في  4كانون األول /ديسمبر
 ,2002أن السلطة الفلسطينية هي كيأن داعم لإلرهاب ,ويجب العمل ضدها وفقا لذلك .وقد
فوض إلي اللجنة الو ازرية في األمن القومي اتخاذ القرار بشأن الخطوات العمألنية ( العسكرية,
وحملت عرفات المسؤولية الكاملة عن التدهور األمني في
والسياسية ,واإلعالمية ,واالقتصادية)ّ ,

المناطق الواقعة تحت سيطرته ,وعملت على نزع الغطاء الشرعي عنه ,وعن الحرس الرئاسي,
من خالل تركيز اإلعالم اإلسرائيلي في تدشين الرأي العام ,وكان ذلك تمهيدا الجتياح الضفة
الغربية ( الحكومة اإلسرائيلية.)202 ,2002 ,
في  21آذار /مارس  ,2002بدأت العملية العسكرية اإلسرائيلية التي حملت اسم "
السور الواقي" على مدن الضفة الغربية ,إذ أعاد الجيش اإلسرائيلي احتالل المدن الفلسطينية
الخاضعة تحت سيادة السلطة الفلسطينية بموجب اتفاق أوسلو (سويد,)11-11 ,2002 ,
بهدف تفكيك المنظمات الفلسطينية ,ومصادرة أسلحتها ,وتجريد المناطق الفلسطينية من السالح
(شارون .)201 ,2002 ,ومن الناحية الواقعية ,أضيف إلي ذلك ,استهداف السلطة الفلسطينية,
وعرفات بشكل مباشر( المصري .)41 ,2002 ,وربما كان ذلك الهدف األساسي ,وهذا ما يشير
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إليه غيو ار آيألند في قوله" :عند بداية حملة السور الواقي لقد فهمت الواليات المتحدة قيام إسرائيل بحملة
ضد حركة حماس ,لكنه من الصعب عليها الموافقة على الحملة كما خططت إسرائيل لها -حملة ضد السلطة

الفلسطينية"(آيألند .)77 ,2007 ,لذلك لم تكن التبريرات األمنية إال ذرائع وظفتها السياسة األمنية
اإلسرائيلية للهجوم على السلطة الفلسطينية حتى إخضاعها ,وشطب كامل دورها ,وتدمير فرصة
تبلور الكيأنية الفلسطينية ,واألسس العملية لنموذج الدولة الفلسطينية (عباس.)1 ,2024 ,
لقد كان الوضع األنسأني في الضفة الغربية ينذر بكوارث أنسأنية ,وهذا ما دعي مجلس
األمن في  10آذار /مارس  ,2002إلي إصدار قرار  ,2402الذي دعي الطرفين إلي وقف
إطالق النار ,وأنسحاب القوات اإلسرائيلية من المدن الفلسطينية (مجلس األمن,)271 ,2002 ,
كما طلب األمريكيون من إسرائيل الخروج من مدن الضفة الغربية مناطق "أ" خالل  41ساعة,
وقوبل ذلك بتعنت إسرائيلي ,إذ يقول غيو ار آيألند " تعنتت إسرائيل في موقفها ألنه لم يكن من التنازل
والعودة إلي قواعد اللعبة القديمة ,ونمتنع من ضرب السلطة الفلسطينية .والقى التعنت اإلسرائيلي نجاحا .ولم
تضطر إسرائيل إال إلي تقديم تنازل واحد فقط ,هو وقف الحصار عن عرفات وفي المقابل حظيت السياسة

الجديدة بالتسليم والقبول من جأنب األسرة الدولية" ( آيألند .)77 ,2007 ,ولم يحدث ذلك إال بعد أن
عبر جورج بوش عن تفهمه لحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها (شعبأن.)240 ,2002 ,
وخالل سريأن العملية ,قدم شاؤول موفاز ,2وموشيه يعالون أنجازات الجيش اإلسرائيلي
في إطار عملية السور الواقي ,وبحسب ما تم تقديمه ,تم تدمير البنية التحتية للمنظمات
الفلسطينية بشكل كلي ,وبحسب المعلومات التي جاءت في البيأن ,عثر الجيش اإلسرائيلي على
وثائق تشهد على عالقة السلطة الفلسطينية ,وياسر عرفات في بعض األعمال األمنية المنظمة
ضد إسرائيل ( بيأن الحكومة اإلسرائيلية بشأن سير عملية السور الواقي.)272 ,2002 ,
عرض تقرير األمم المتحدة أعمال الجيش اإلسرائيلي بعد أنتهاء عملية السور الواقي,
وبحسب المعلومات التي قدمتها السلطة الفلسطينية في التقرير في منتصف نيسأن /ابريل
 ,2002استشهد نحو  100فلسطيني 12 ,منهم استشهدوا في مخيم جنين ,ونقال عن
إحصاءات األمم المتحدة استشهد  477فلسطيني ,وجرح  2447آخرين في الفترة بين أول آذار/
 -1اللواء المتقاعد غيو ار آيألند :عمل رئيس لمجلس األمن القومي اإلسرائيلي في فترة  ,0229-0224كما خدم في قوات الدفاع اإلسرائيلية لمدة 33

عام ,وترأس فرع التخطيط االستراتيجي في نهاية وظيفته ,وهو األن باحث متقدم في معهد دراسات األمن القومي ( )INSSفي تل أبيب.
 -2وزير الدفاع اإلسرائيلي في فترة عملية السور الواقي.
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مارس والسابع من أيار /مايو ,خالل االجتياح اإلسرائيلي لمدن الضفة الغربية بما فيها جنين,
ونقل التقرير عن جماعات محلية مدافعة عن حقوق األنسأن ,أن أكثر من  1100فلسطيني
اعتقلوا في الفترة ما بين  27شباط /فبراير ,و  20أيار ,مايو ( 2002تقرير األمم المتحدة عن
أعمال الجيش اإلسرائيلي في مخيم جنين .)224 ,2002 ,وبذلك ال تعد اإلحصائيات إال تعبي ار
عن ما قاله موشيه يعـلون في أثناء عملية السور الواقي " يجب أن يعـرف الفلسطينيون في أعـماق

أعـماق وعـيهم أنهم شعب مهزوم" ( أبو على ,وآخرون.)1 ,2007 ,
 حرب :8002
ال يمكن فهم أبعاد الهجوم العسكري الساحق الذي شنته إسرائيل على قطاع غزة في عام
 ,2001من خالل الدمار ,والكارثة األنسأنية التي أحدثتها الحرب ,وكي نتبين ذلك يجب العودة
إلي أبعاد خطة األنفصال .كان قرار القيادة السياسية في إسرائيل أنه "إذا لم يكن من الممكن أن

نفصل غزة عنا ,فمن الضروري أن نفصل أنفسنا عنها "(دختر.)221 ,2001 ,
لقد كان األنفصال قرار استراتيجي ,إذ يهدف إلي التخلص من قطاع غزة والمسؤولية
عنه ,ودفعه إلي أن يكون مرتبطا بمصر (دختر ,)221 ,2001 ,ومن أجل المضي في هذه
اإلستراتيجية ,قرر أريئيل شارون أن الحزام العسكري المحكم سيطوق قطاع غزة في فترة ما بعد
فك االرتباط (ب ار ,وبح ار ,وجوا) باستثناء الثغرة الممتدة على طول الحدود الجنوبية بين قطاع غزة
ومصر؛ فبدال من تعزيز اإلجراءات األمنية في الممر لمنع تهريب األسلحة ,أمر شارون بإخالء
الممر بشكل كامل ,ويبدو أن المخاطر األمنية في نظره ثمنا معقوال يمكن دفعه لقاء هدفه
السياسي االستراتيجي .إذ حفز سكان قطاع غزة على التوقف عن التطلع نحو الضفة الغربية,
ودفعهم إلي التطلع نحو مصر (منصور.)2 ,2007 ,
اصدر دأن هارئيل 1في  22أيلول /سبتمبر  ,2001مرسوما قضى بأنهاء الحكم
العسكري في قطاع غزة ,وبذلك أبطل مفعولية إعالن  1حزيرأن /يونيو ( 2717باحث,2020 ,
 ,)217مما حسن وضع إسرائيل الدولي ,إذ جرى تفأهمات بين اريئيل شارون ,وجورج بوش
االبن على حماية المصالح الحيوية اإلسرائيلية ,وضمأن عدم األنسحاب إلي حدود ,2717
وضمأن بقاء المستوطنات الكبرى ,وعدم عودة الالجئين الفلسطينيين إلي إسرائيل ,واعتراف
 -1مدير عام و ازرة األمن اإلسرائيلية
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الواليات المتحدة األمريكية بحق إسرائيل في العمل بكل الوسائل من أجل الدفاع عن نفسها ضد
أي تهديد (شارون.)240 ,2004 ,2
لم تكن الضمأنات الدولية كافية بالنسبة إلي موشيه يعلون ,إذ نظر إلي األنفصال على
أنه تراجع إسرائيلي عن المطالب الحيوية اإلسرائيلية ,حيث قال " :لقد أقدمت إسرائيل على جميع
تنازالت األنفصال من دون أن تحصل على اعتراف دولي بأن احتالل غزة قد أنتهى .وعلى الرغم من كل ما

فعلناه فأن ما زال ينظر إلينا على أننا مسئولون عن مصير الفلسطينيين في قطاع غزة " (يعلون,2001 ,
.)221
كان اإلسرائيليون على علم مسبق أن األنفصال سيؤدي إلي زيادة قوة حماس (بيلين,
 ,)221 ,2001كما توقعوا التفتت الفلسطيني ,إذ أن إحدى األفكار األساسية في الرؤية
اإلستراتيجية لشارون كانت نابعة من إدراكه ضعف السلطة الفلسطينية ,وتفككها ,وفقدأن السيطرة
لديها .ربما كانت نظرة دوف فايسغالس 1األكثر واقعية ,وفي إجمالها مع نظرة موشيه يعلون
تكتمل أبعاد السياسة األمنية من عملية األنفصال عن قطاع غزة ,إذ تصور فايسغالس أنه " في
اإلمكان تخيل ما كان يمكن أن يحدث لو أن سيل طاقة العنف الغزاوية أنصب على رؤوس األلوف من
اإلسرائيليين الذين كانوا يعيشون في قطاع غزة؛ يسافرون على الطرق المشتركة ,ويسكنون على بعد عشرات
األمتار فقط من بيوت الفلسطينيين وكان هناك آالف من الجنود .ولو لم يكن العنف يتفجر حاليا على السور
المحيط بغزة ,لكان تفجر على رؤوس المستوطنين ,والجنود الموجودين داخلها ,وكانت حدثت كارثة ,ولكنا شهدنا

حمام دم " (فايسغالس.)224 ,2001 ,
حدثت التوقعات اإلسرائيلية ,إذ فازت حركة حماس ,و شكلت الحكومة العاشرة ,وعلى
اثر ذلك أعلنت الحكومة اإلسرائيلية في  22نيسأن /ابريل  2001أن "السلطة الفلسطينية سلطة

إرهابية معادية إلسرائيل" (الموقف اإلسرائيلي الرسمي من حكومة حماس ,)244 ,2001 ,وتبعه
قرار آخر في  27أيلول /سبتمبر  ,2007إذ قرر المجلس الوزاري المصغر للشؤون األمنية
والسياسية أن " حركة حماس لهي تنظيم إرهابي سيطر على قطاع غزة وحوله إلي منطقة معادية " .وبناء
على ذلك أقرت العمليات الوقائية ضد قطاع غزة ,وفرض المزيد من القيود ,وتقلصت إمدادات

 -1محامي إسرائيلي عمل مستشار ومدير مكتب رئيس الوزراء اريئيل شارون سابقا
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الوقود والكهرباء ,وقيدت تنقالت األفراد من قطاع غزة على صعيدي الدخول والخروج (المجلس
الوزاري المصغر للشؤون األمنية والسياسية.)211 ,2007 ,
لم يهدف القرار حركة حماس أكثر مما هدف إلي التأكيد على األنفصال ,وتعزيز
االدعاء اإلسرائيلي بأن احتالل قطاع غزة قد أنتهى ,وجاء ذلك باعتبار قطاع غزة منطقة
معادية .وبناء على الطبيعة العرفية في القأنون الدولي ,وخطة األنفصال ,أصبحت أي جهة
مخولة بالمسؤولية عن قطاع غزة تتحمل مسؤولية الدولة .حتى وأن كان قطاع غزة ال يمثل صفة
الدولة ,وهذا عامل رئيسي في استخدام القوة المفرطة ,والعنف الحربي من قبل إسرائيل ,إذ
تصاعدت الضربات العسكرية ضد قطاع غزة ,وستمر تدمير مؤسسات السلطة الفلسطينية (
باحث.)277 ,2020 ,
لقد كانت اآلثار سلبية ,فقد أصبحت السياسة األمنية اإلسرائيلية تكيل بمكيالين ,إذ
تحولت العالقات السياسية واألمنية اإلسرائيلية مع قطاع غزة إلي عالقة عدائية واختلفت في حدة
استخدامها مع الضفة الغربية ,وقد دلل آفي دختر بذلك عندما قال " :في يهودا والسامرة منظومة نحن
موجودون فيها في كل مكان ,وتسري عليها قواعد لعبة مختلفة ,لذلك فأن ما سيجري في الضفة الغربية لن يكون

امتدادا لما جرى بالنسبة إلي غزة ,وأنما سيكون عكسه" (دختر .)222 ,2001 ,لم يكن االختالف إال
لتوسيع الفجوة بين الفلسطينيين ,من خالل العامل النفسي ,وتسريب مفهوم األنفصال في أفكارهم,
إذ تقول تسيبي لفني " :نرى اختالف إقليمي واضح –حركة حماس في غزة ,وحركة فتح في الضفة الغربية,

لذلك يجب أن تأخذ سياستنا هذا االختالف بعين االعتبار" (ليفني ,)270 ,2007 ,ولم يقف األمر عند
هذا الحد ,بل جاءت الدعوة صراحة إلي األنفصال في كلمة إيهود أولمرت في  27شباط /فبراير
 ,2001أثناء عودة المفاوضات الفلسطينية اإلسرائيلية ,الذي صرح فيها " :أن غزة تشكل جزءا من
المعادلة ,إذ يستحيل إمساك العصي من منتصفها :أما أن تعتبر غزة جزءا من األراضي الفلسطينية ,كجزء من

دولتها المستقبلية ,واما أن تكون غزة حالة أخرى ,مما يعني وضع قواعد جديدة للعبة مغايرة تماما" (أولمرت,
.)272 ,2001
لم تكن قواعد اللعبة سوى الحديث عن االعتبارات األخالقية وسياسة القيود على ممارسة
القوة ,والوسائل المطلوبة ,والقوة المالئمة ,والتوقيت الصحيح للتحرك إلي العملية العسكرية ضد
قطاع غزة (أولمرت ,)217 ,2001 ,2ولم تلبث إال فترة وجيزة ,إال واصدر المجلس الوزاري
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لألمن الوطني في  24كانون األول /ديسمبر  ,2001اإليعاز إلي الجيش اإلسرائيلي بالقيام
بعملية عسكرية تهدف إلي الحصول على وقف طويل األمد إلطالق الصواريخ من قطاع غزة,
وطبقا للقرار ,وافق الوزراء الثالثة على أن يبدأ سالح الجو العملية العسكرية في  27كانون
األول /ديسمبر  ,2001إلحداث الصدمة عند الفلسطينيين ,وقد استخدمت في االعتداء 41
طائرة حربية استهدفت أكثر من  10هدفا أمنيا مأهوال بأفراد الشرطة الفلسطينية في قطاع غزة,
ومتعمدة للقتل (اسبوزيتو )271 ,2007 ,بحجة الدفاع عن النفس ,وفي نفس اليوم من بدء
االعتداء على قطاع غزة ,صرحت تسيبي ليفني " أن حماس هي منظمة إرهابية ,تدعمها إيرأن ,وهي ال
تمثل المصالح الوطنية الشرعية للشعب الفلسطيني بينما ,تواصل إسرائيل اإليمأن بحل الدولتين ,وملتزمة مع

السلطة الفلسطينية الشرعية في إطار عملية السالم التي أطلقت في أنابولس" (ليفني .)272 ,2001 ,وهذا
ما فسره الفلسطينيون بصورة خاطئة ,وبذلك تحقق السياسة األمنية اإلسرائيلية هدفها في وضع
أسس األنفصال ,وهذا ما يؤكد أن األنفصال كخطوة إسرائيلية ال قيمة لها ,وأنه قرار فلسطيني
من الدرجة األولى.
لم تقتصر الحرب على األهداف اإلستراتيجية فقط ,بل كانت هناك أهداف تكتيكية,
بدأت من استخالص حرب لبنأن في عام  ,2001وتجديد قوة الردع اإلسرائيلية ,من خالل
تطبيق قوة نارية غير متكافئة ,واحداث دمار واسع على اعتبار قطاع غزة قواعد عسكرية
(الخالدي ,)1 ,2007 ,وتحسين الواقع األمني الذي تعيشه إسرائيل في مناطق الجنوب
(أولمرت .)272 ,2007 ,لكن الهدف التكتيكي ال يعني شيء إلسرائيل حتى وأن تحقق ,إذ أن
الواقع ال يهدف إال إلي تفتيت الواقع الفلسطيني ,ودفع الفلسطينيين في قطاع غزة إلي التفكير في
خيارات قاسية لتجنب االعتداءات المتكررة على قطاع غزة ,ومن هنا بدء يتسلل إلي الفكر
السياسي الفلسطيني في قطاع غزة مفهوم التدويل ,واعالن تقرير المصير على أراضي قطاع
غزة ,بغية وضع حد للهجمات الحربية اإلسرائيلية.
 حرب :8008
أثارت العالقة الوثيقة بين حركة حماس وايرأن الخشية اإلسرائيلية من أن تكون الحركة قد
حصلت على صواريخ من طراز فجر 1وفجر ,1بعيدة المدى ,وهو ما يبلغ قطره 111ملم,
ويصل مداه إلي 71كلم (شبير ,)221 ,2021 ,وهذا ما اثار الخوف لدى اإلسرائيليين في
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اعتقادهم؛ فربما يتحول قطاع غزة إلي قاعدة أمنية إيرأنية متاخمة ,وبناء على ذلك استمر فرض
الطوق البحري ,وتشديد الحصار (نتنياهو ,)271 ,2020,وهو ما يحول قطاع غزة إلي سجن
مغلق ,ويرمي إلي أحداث مناخ نفسي واجتماعي مغاير للمناخ النفسي الذي يعيشه سكان الضفة
الغربية ,وربما ما يدفعهم إلي التعايش مع واقع األنفصال (عوكل.)241 ,2021 ,
بينما ّادعى كثيرون من اإلسرائيليين أن األهداف األمنية التي تحققت في عام ,2001
قد كانت جزئية ,وهم مضطرون مرة أخرى للتحرك نحو قطاع غزة (كام ,)220 ,2021 ,ربما
جاء هذا االدعاء من األنجاز اإلسرائيلي الذي تزامن مع المتغيرات اإلقليمية في الوطن العربي,
حول التوصل إلي اتفاق مع مصر في عهد مبارك ,بشأن تهريب األسلحة إلي قطاع غزة ,والذي
شمل جهودا من جأنب مصر ,والواليات المتحدة ,واالتحاد األوروبي (شالوم.)77 ,2007 ,
على أي حال ,أن أي قدر من التصعيد العسكري لن يستطيع أن يوفر إلسرائيل حصأنة أمنية,
فأنكار األمن على قطاع غزة ,لن يجلب األمن إلي إسرائيل ,لكنه يأتي من خالل التحادث مع
حركة حماس ,التي أعلنت استعدادها للتفاوض على هدنة طويلة األمد مع إسرائيل ,ضمن حدود
 ,2717وقد رفضت إسرائيل العرض (شاليم )11 ,2007 ,واختارت تدمير حركة حماس
(سيغمأن.)17 ,2007 ,
قررت الحكومة اإلسرائيلية أنتهاك الهدوء ,والهجوم العسكري على قطاع غزة في 24
تشرين الثاني /نوفمبر  ,2022إذ أرسلت بشهادة غيرشون باسكن 1مسودة اتفاقية هدنة دائمة إلي
أحمد الجعبري 2قبل (اغتياله خارج نطاق القضاء) بالقتل االستهدافي بساعات (عزم,2021 ,
 ,)217وهكذا بدأت العملية العسكرية الخاطفة على قطاع غزة بهدف أضعاف قدرة حماس
الصاروخية ,والحد من قدرة إطالقها على المراكز المدنية اإلسرائيلية في المناطق الجنوبية
(شبير ,)271 ,2021 ,وعلى هذا األساس تم إدارتها عبر هجمات جوية فقط (شتاين,
وآخرون ,)24 ,2021 ,وخالل الساعات األولى للحرب نجحت إسرائيل في تدمير عدد من
مخازن الصواريخ (دراغمة ,)222 ,2021 ,ومنصات إطالقها ,وبصورة خاصة منظومة
صواريخ فجر( 1كام )222 ,2021 ,اإليرأنية .وهذا ما يعزز القول بأن العملية ذات طابع
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أمني بحت ,وما النتائج السلبية إال نتيجة إلي اإلخفاق السياسي الداخلي المتراكم ,والتراخي في
إعادة ترتيب األوضاع الداخلية.
برز خالل القتال عنصر بالغ األهمية في المنظومة األمنية اإلسرائيلية ,وهو منظومة
"القبة الحديدية" ,إذ حققت القبة الحديدية بحسب المصادر اإلسرائيلية نتيجة نجاح تقدر بنحو
 ,%14وهذا ما أدي إلي تقليل اإلصابات واألضرار الناتجة عن الصواريخ الدفاعية التي أطلقتها
حركة حماس والمنظمات الفلسطينية من قطاع غزة (كام  ,)222 ,2021,ومما كان من إحدى
العوامل التي منحت صأنعي القرار حرية للتروي في إلغاء الحاجة إلي عملية برية ضد قطاع غزة
1

(شبير .)212 ,2021 ,بينما يرى إفرايم كام "" :أن تخوف إسرائيل المتزايد من األضرار بعالقات
السالم مع مصر شكل قيدا مهما على حرية قيامها بعمل عسكري ضد غزة ,وخصوصا على قيامها بعملية برية

هناك" (كام.)222 ,2021 ,
يري رمضأن شلح ,2أن إسرائيل نفسها لم تشأ االستمرار في الحرب وسعت للعودة إلي
مواقعها القديمة في العالقة مع قطاع غزة ألكثر من سبب ,أهمها أنها سعت لتحقيق هدف سريع
تمثل في اغتيال شخص مهم ,وتوجيه ضربة إلي مخزون الصواريخ في قطاع غزة ,بينما جاء
التدخل األمريكي خوفا من اشتعال المنطقة ,ودخول حزب اهلل ,وسورية ,وايرأن في المواجهة,
ووضع القيادة المصرية الجديدة في موقف محرج( دراغمة .)271-274 ,2021 ,بينما في
اعتقادي منذ البداية ,أن العملية أمنية من الدرجة األولى ,إذ حدثت لمنع تهريب األسلحة إلي
قطاع غزة .ففي يوم إبرام وقف إطالق النار ,وعد أوباما نتنياهو في مكالمة هاتفية ,بالعمل
بجدية ,والتعاون مع مصر على مكافحة تهريب األسلحة من إيرأن إلي قطاع غزة (خليفة,
.)21 ,2021
 حرب :8002
بعد توقف العملية العسكرية على قطاع غزة في عام  ,2022بموجب االتفاق الذي
تضمن وقف األعمال العدائية اإلسرائيلية على قطاع غزة بكافة أساليبها ,ووقف األعمال العدائية
من قطاع غزة تجاه إسرائيل (بنود اتفاق وقف األعمال القتالية .)2021 ,أصبحت حركة حماس
1
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جزءا فاعال من المعادالت السياسية واألمنية في المنطقة (عوكل .)247 ,2021 ,فقد كان
واضحا أنه لم يكن ممكنا التوصل إلي اتفاق من دون التحاور مع حركة حماس ,وبذلك تحولت
إلي طرف أساسي خالل اللقاءات التي جرت لوقف إطالق النار ,مما أدى إلي تحسين مكانتها
الدولية الذي جاء على حساب ,واضعاف مكانة السلطة الفلسطينية ,وعلى اثر ذلك تعرضت
إسرائيل إلي ضغوطات من الغرب من اجل المساعدة في ترميم مكانة السلطة الفلسطينية (كام,
.)221 ,2021
بدأت الخطوات األمريكية وعدد من الدول العربية في تهديد السلطة الفلسطينية بقطع
العالقات ,وفرض عقوبات اقتصادية ,لدفع الرئيس الفلسطيني محمود عباس للتراجع والموافقة
على استئناف المفاوضات بدون شروط مسبقة (النعامي ,)2 ,2021 ,وفي الوقت ذاته ضيقت
المتغيرات اإلقليمية في المحيط العربي الخناق على حركة حماس وحكومتها ,وكانت التغيرات
السياسية الذي وقعت في مصر في  1تموز /يوليو  ,2021األشد تأثي ار على العزلة السياسية
واالقتصادية التي ضيقت الخناق على قطاع غزة (عوكل.)202 ,2024 ,
سرعأن ما فشلت الجهود األمريكية أمام المطالب اإلسرائيلية (القدرة ,)2024 ,األمر
الذي دفع الطرفأن إلي التفاوض من أجل أنهاء األنقسام ,وكان االتفاق سريعا ,إذ سرعأن ما
أعلنت الحكومة اإلسرائيلية غضبها ,وبدأت في فعل أي شيء من أجل تدمير األنجاز
الفلسطيني ,وابقاء حالة األنقسام (عوكل ,)202 ,2024 ,إذ كانت أولى خطواتها باتهام منظمة
التحرير بالتراجع عن التزامها بالسالم ,وبدعم من الواليات المتحدة اعتبر االتفاق تجاو از لجهود
السالم الذي تبذلها بين الطرفين ( ريفلن.)274 ,2024 ,
وعند اختفاء المستوطنين الثالثة توفرت الذرائع للحكومة اإلسرائيلية في بدء هجومها على
السلطة الفلسطينية ,وحكومة الوفاق الوطني ,إذ اعتبرت العملية نتيجة عملية التحريض
الفلسطيني (النشرة)21 ,2024 ,؛ فقامت باستدعاء عدد محدود من قوات االحتياط في إطار
عملية بحث شامل في كامل مدن الضفة الغربية (عرب  .)27 ,2024 ,41لم تقف األوضاع
األمنية عند هذا الحد بل أخذت في التصعيد ,ومحاولة االلتفاف على قطاع غزة لمعاقبة الشعب
الفلسطيني بشكل جماعي ,وبناء على ذلك دعت "لفني" في منشور على شبكة التواصل
االجتماعي "يتعين على إسرائيل؛ العالم؛ المحاربة سويا ضد حركة حماس ,ودفعها إلي الزاوية وعزلها "
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(فلسطين أون الين )22 ,2024 ,وعلى هذا األساس بدأت إسرائيل في عدوأنها على قطاع غزة
في  1تموز /يوليو  ,2024إذ استمر الهجوم  12يوم ,وأحدث قتل ودمار غير مسبوق بحق
الشعب الفلسطيني ,إذ استهدف المدنيين بصورة مباشرة ,وتحت غطاء دولي منحاز ,يعطي الحق
إلسرائيل في حقها بالدفاع عن النفس (قسيس.)71 ,2024 ,
يمكن االفتراض أن إسرائيل دخلت الحرب من دون تحديد هدف واضح ,وكذلك من دون
تحديد إستراتيجية واضحة ,ويعود ذلك إلي نتيجة صناعة القرار في أثناء العملية العسكرية ,والتي
اتخذت بشكل فردي وشخصي ,واستندت على المشاورة بين عدد محدود من أفراد النخبة
الحاكمة ,والمالحظ بأنها ق اررات غلب عليها طابع المغامرة والمناورة دون أن يكون لذلك أهداف
سياسية محددة ,أنما كانت في اغلبها لصالح أجندة حزبية خالصة ,وهو األمر الذي أثر على
عملية اتخاذ القرار ,وجعلها تبدو أكثر شخصأنية ,ومتباينة ,وهو ما أدى إلي استم اررية الثاني
مدة  12يوم ,وصعد مستويات العنف وحجم الدمار إلى شكل غير مسبوق (شعبأن,2024 ,
 .)220-221وعلى هذا األساس تم تبني خطة تقوم على التصعيد المتدرج ,حتى يالءم بيئة
صناعة القرار.
يمكن تحديد األهداف التي كان يسعى لتحقيقها القادة السياسيون والعسكريون اإلسرائيليين
خالل الثاني على قطاع غزة وتتمثل في (المسلمي:)221 ,2024 ,
 .2العمل على تحقيق األمن للمستوطنات وبخاصة في غالف غزة.
 .2أضعاف القدرة العسكرية لفصائل المقاومة بشكل كبير.
 .1تدمير األنفاق التي توصل بين قطاع غزة و"-إسرائيل" -األراضي الفلسطينية المحتلة
عام  ,2741والتي لعبت دور حيوي في تحقيق األنجازات األمنية لحركة حماس.
 .4نزع سالح المقاومة وهو احد المطالب التي طرحها الوفد المفاوض اإلسرائيلي خالل
مفاوضات القاهرة.
ربما استندت العملية العسكرية على إستراتيجية "نهج الضاحية" التي استخلصت من
العملية العسكرية في حرب لبنأن  ,2001بهدف نزع القاعدة الجماهيرية لحركة حماس ,إذ هي
حركة جماهيرية تعتمد على الحشد الشعبي ,وتعد القاعدة الجماهيرية العصب المحوري لقوة
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الحركة ,فبعد حرب لبنأن عمل اإلسرائيليون على إلغاء نهج المراحل ,واالستعاضة عنه بنهج
اللجوء إلي القوة بكامل وطأتها منذ أول لحظة ,ويعرض غادي ايزنكوت 1نهج الضاحية بقوله" :
إذا ما أطلقت النيرأن من داخل القرى فأن األوامر القيادية هي إطالق نيرأن تدميرية للغاية...على نصر اهلل ,قبل
أن يصدر األوامر بإطالق النار على إسرائيل أن يفكر ثالثين مرة فيما إذا كان يرغب في تدمير قاعدة تأييده

الشعبية في تلك القرى" (ايزنكوت.)2007,072 ,
ربما أيضا استندت على الوثيقة التي أعدتها المؤسسة األمنية فيما يتعلق بالتهديدات
الماثلة أمام إسرائيل ,والتي تضمنت " :على إسرائيل االمتناع من خوض حرب استنزاف ,إذ توصي بتجربة
تكتيك االحتواء في البداية ,لكن إذا زاد استمرار التصعيد ,فعلى إسرائيل الدخول في مواجهة واسعة كي تضرب
2

العدو بشدة" (باراك ,)72-70 ,2007 ,ويكمل غبريئيل سيبوني  " :كما عليها أن تكون على جهوزية
عالية للتعامل مع أي هجوم بشكل فوري ,ويمليه الواقع ,وتكون الجبهة الداخلية مستعدة لتلقي النيرأن ,حتى أن
كانت بقوة كبيرة ,وفترة طويلة ,وذلك من خالل فهمها أن الجيش اإلسرائيلي يعمل على تقصير مدة القتال بأكبر

قدر ممكن ,كي يخلق توازن ردع فعال" (سيبوني ,)71 ,2007 ,ومن هذا التصور الذي تحدث عنه
غبريئيل سيبوني ,ربما تكون القوة الفائقة التي استهدفت المدنيين ومنشآتهم ,هدفت إلي تقصير
مدة القتال إلي أكبر قدر ممكن ,والتسليم أمام النتائج المدمرة ,ودفع حركة حماس إلي التسليم من
دون إحراز أي أنجاز سياسي ,أو تفريغ أي أنجاز من مضمونه ,بحيث ال يصبح له قيمة أمام
أهوال الحرب.
وافقت حركة حماس على وقف إطالق النار دون تلبية أي من شروطها ,ولم تنجح
إسرائيل أيضا في فرض أي من شروطها األساسية التي حددها نتنياهو ,والتي كان على رأسها
تجريد قطاع غزة من السالح ,وأنشاء آليات تحرم حركة حماس من القدرة على إعادة قوتها.
وعلى هذا األساس يضع اإلسرائيليون في اعتبارهم بأن تأخذ المفاوضات ترتيبات بعيدة المدى,
يقيد إعادة بناء قوة حركة حماس العسكرية (يادلين,2024 ,
إلي أن يتم التوصل إلي اتفاق ّ
.)277
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 -قائد المنطقة الشمالية في الجيش اإلسرائيلي.

 -2عقيد احتياط ,وباحث في معهد أبحاث األمن القومي.
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 خالصة الفصل:
نخلص بالقول في هذا الفصل أن أبعاد السياسة األمنية اإلسرائيلية لم تمارس إال لتحويل
المناخ الفلسطيني في أراضي السلطة الفلسطينية المحتلة إلي بيئة أمنية إسرائيلية شبه تامة ,وأن
إسرائيل وضعت مصالحها األمنية بالدرجة األولي في التخلص من العبء السكاني الفلسطيني
في مناطق الكثافة السكانية الفلسطينية في المناطق "أ" ,و "ب" ,كما احتفظت في السيادة المطلقة
في المناطق الحيوية في المناطق "ج" ,والمشتركة في "ب" واحتفظت باألمن الخارجي بشكل تام
في أراضي السلطة الفلسطينية المحتلة ,وحرمت السلطة الفلسطينية من السيادة في المناطق "أ"
من خالل التواجد العسكري في تأمين المصالح اإلسرائيلية في الخليل ,واستغلت البعد األمني في
المفاوضات كمعوق أمام عملية التسوية ومنع تطورها إلي دولة فلسطينية على حدود .2717
خصصت السياسة األمنية اإلسرائيلية الوقائع واإلجراءات األمنية في تقطيع أوصال
أراضي السلطة الفلسطينية المحتلة وتحويلها إلي جيوب محاصرة ومسيطر عليها لتفريغها من
محتواها السكاني ,وحرمأنها من أساسيات البقاء ,إذ استخدمت الجدار والطرق المخصصة
والعزل بنظام االذونات لحرمأن السلطة الفلسطينية من قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة وحرمأن
الشعب الفلسطيني من قيام قوة اجتماعية متماسكة ممكن أن تهدد إسرائيل في المستقبل,
وتعويضها بالروابط األمنية عبر الموأنع األمنية اإلسرائيلية ,وهذا ما يترتب عليه تحويل الحياة
الفلسطينية إلي بيئة أمنية إسرائيلية تدخل إلي حد الروابط االجتماعية.
استغلت السياسة األمنية اإلسرائيلية الظروف الدولية الناجمة عن أحداث سبتمبر 2002
لفرض شروطها األمنية في استخدام سياسة قوتها الحربية وبدأت في تدمير البنية األولية لتجسيد
الدولة الفلسطينية ,وكي الوعي الفلسطيني عبر القتل خارج نطاق القضاء ,وتطورت سياسة قوتها
الحربية في تفتيت الفلسطينيين عبر التميز في استخدام سياسة القوة الحربية ضدهم ,إلحداث
فراغ سياسي بين المجتمع الفلسطيني وقيادته السياسية ,إذ بعد أن أضعفت سياسة القوة الحربية
اإلسرائيلية السلطة الفلسطينية ,أسست وهيأت الظروف السياسية إلحداث األنقسام السياسي
الفلسطيني ,وقد دللت أبعاد الحروب اإلسرائيلية على قطاع غزة على إحداث واقع التجزئة بالقوة,
وبالنظر إلي أبعاد السياسة األمنية بصورة متكاملة ,نستنتج أن السياسة األمنية اإلسرائيلية
تطورت إلي إحداث بيئة أمنية في أراضي الضفة الغربية لتؤهلها عند أي فرصة مناسبة في
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المستقبل إلي الضم إلي إسرائيل بدون المناطق "أ" ,بعد تجزئتها إلي معازل أمنية ,وفرض واقع
قطاع غزة لتجسيد السيادة الفلسطينية المشروطة بالمصالح اإلسرائيلية في قطاع غزة.
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الفصل الخامس :سيناريوهات السلطة الفلسطينية في ظل السياسة األمنية
اإلسرائيلية:
المبحث األول :سيناريو حل الدولتين.
المبحث الثاني :سيناريو حل الدولة الواحدة.
المبحث الثالث :مستقبل السلطة الفلسطينية.
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 المقدمة:
تأخذ السياسة األمنية اإلسرائيلية في اعتباراتها ,أن قيام دولة فلسطينية على حدود عام

 0691من شأنه أن يعرض إسرائيل لخطر البقاء ,على فرضية أن قيام الدولة الفلسطينية
سيمنحها الفرصة في بناء عالقات أمنية مجاورة ,ويوفر لها أن تكون قاعدة هجومية محتملة ,قد

تقسم إسرائيل إلي نصفين ,وتكمن خطورة الدولة الفلسطينية ,في احتمال شن هجوم عسكري

مباغت بالتنسيق مع دولة أخري ,وبالتالي مهاجمة إسرائيل من الداخل.

لم يؤمن اإلسرائيليون يوما في وجود الدولة الفلسطينية ,وقد أعلنت "جولدا مائير" في فترة
الستينيات أنه" ,ال يوجد شيء اسمه شعب فلسطين" وأكدت هذه المقولة في زيارة لها إلي الواليات

المتحدة األمريكية عام  ,0696أمام ريتشارد نيكسون حيث قالت " :في المنطقة التي كانت ذات مرة
1

أرض إسرائيل يوجد األن دولتأن ,واحدة يهودية والثانية عربية ,وال يوجد مكان لثالثة ,ويجب أن يجد الفلسطينيون
حال لمشكلتهم في -الدولة العربية -األردن ,ألن دولة فلسطينية بيننا وبين األردن ستخلق قاعدة مريحة لمهاجمة
إسرائيل" (أريئيلي وآخرون )40-40 ,0202 ,وكما كتب أورن يافتاحئيل" :2ال تزال الصهيونية تمثل
الحركة المتعصبة للغاية تقوم على أساس االعتقاد في إطار الحق التاريخي على كامل "الوطن الموعود" وال شيء

للفلسطينيين" (الموسى.)089-084 ,0202 ,

كان العامل الديموغرافي هو المحرك األساسي في دخول إسرائيل عملية التسوية .ومنذ
بدء العملية السلمية لم يتطلع اإلسرائيليون إلي قيام دولة فلسطينية على حدود عام  ,0691ولم

يؤمنوا بحل الدولتين ,بل تطلعوا إلي التخلص من العبء السكاني ,عبر سالم شكلي يؤمن

إلسرائيل استم اررية السيطرة األمنية والعسكرية على األراضي الفلسطينية المحتلة عام ,0691

وضرب المنظمات الفلسطينية ,وجعلها مصد ار الختبار النوايا الفلسطينية في جدية السالم مع

إسرائيل.

لم تؤمن إسرائيل إال باألنفصال عن الشعب الفلسطيني ,وليس حل الدولتين ,وذلك نتيجة
ضيق المساحة الجغرافية في فلسطين التاريخية ,واألهمية البالغة للشعب الفلسطيني في أراضي

السلطة الفلسطينية المحتلة التي تطلبت قيام منظومة أمنية إسرائيلية متداخلة في كل أجزاء

الشعب الفلسطيني ,إذ تنظر إسرائيل إلى الشعب الفلسطيني كمصدر تهديد موقوت محتمل أن

يؤثر على المشهد الطبيعي اإلسرائيلي ,لذلك يستحيل التفكير في الضم –حل الدولة الواحدة-

ويستحيل التفكير في الفصل النهائي –حل الدولتين ,-أنما تطلبت السياسة األمنية اإلسرائيلية
بالفصل الذي يؤمن لها اإلشراف العسكري المؤمن من االحتكاك اليومي مع الشعب الفلسطيني.
1

الرئيس األمريكي في ذلك الوقت.

 -2باحث وأستاذ جامعي إسرائيلي.
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فالصيغة النهائية للسياسة األمنية اإلسرائيلية ,هو العيش بدون حل مع السلطة

الفلسطينية ,واخضاع الفلسطينيين في التسليم في الوقائع واإلجراءات األمنية ,والجغرافيا المجزأة,
بعد تضيق الخناق على الشعب الفلسطيني الذي بات يفكر في رفع قيود التنقل والحركة,

والتحسينات االقتصادية ,وما يطلبه الفلسطينيون تحت مسمى األنفجار لدليل على نجاح السياسة
اإلسرائيلية في تحويل الصراع مع الفلسطينيين إلي هموم يومية ,وتحويل العملية السلمية إلي

سالم اقتصادي.

سيطرح الفصل ,سيناريو حل الدولتين من خالل رؤية متداخلة بين االستعدادات
الفلسطينية ,واإلجراءات األمنية اإلسرائيلية ,مع التطرق إلي سيناريو حل الدولة الواحدة لعدم
واقعيته ,وعرض مستقبل السلطة الفلسطينية في ظل اإلجراءات األمنية اإلسرائيلية.
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البحث األول :سيناريو حل الدواتين:
قدمت فكرة التقسيم ألول مرة عن طريق لجنة بيل الصادر عام  ,0631والتي أعيدت
كحل للدولتين على أساس القرار رقم  ,080ويعد القرار القاعدة القأنونية الدولية لتأسيس إسرائيل
على أراضي فلسطين المحتلة ,كما ُيعد األساس القأنوني الدولي إلعالن منظمة التحرير

الفلسطينية الدولة الفلسطينية عام ( 0688فرسخ ,)3 ,0202 ,إذ سعت منظمة التحرير
الفلسطينية إلي تجسيد كيأن سياسي فلسطيني مستقل كمشروع واقعي قابل للتنفيذ على أي جزء
محرر من أراضي فلسطين المحتلة مستندة إلي ق اررات مجلس األمن رقم  ,040و ( 338بديل,
.)3 ,0222
استخلص فليب فارغ ,1من خالل تركيزه على التفاعل بين الديموغرافيا والصراع القومي
الفلسطيني اإلسرائيلي في دراسة التوازن السكاني الفلسطيني اإلسرائيلي ,أن الطريقة الوحيدة
لخفض معدل الخصوبة الفلسطينية تكمن في التعايش السلمي وأنشاء دولة فلسطينية قابلة للحياة
في أراضي السلطة الفلسطينية المحتلة ,وهو يرى أن السالم والدولة الفلسطينية يحألن مشكلة
الخطر الديموغرافي ,وهو الهاجس الفعلى والدافع الواقعي المؤثر في المساعي اإلسرائيلية إلي
خيار حل الدولتين (زريق.)42 ,0223 ,
يعتقد "غدعون ليفي "2أن حل الدولتين غير قابل للتنفيذ وقد بين ذلك في قوله" :أن كل من
يتحدث عن حل الدولتين أنما يريد المماطلة واالستمرار في تبذير الوقت .وال نية إلخالء مستوطنات .فأنت ال
تبني من أجل أن تخلي .ربما سيتم التوصل إلي تسوية ما بوجود كل الكتل االستيطأنية والجدار .لكن هذه لن
تكون دولة فلسطينية قابلة للحياة .وأنما كيأن كالذي نص عليه اتفاق أوسلو مع إضافات قليلة ,يستحيل أن ينجم

عن ذلك حل وأعتقد أن النضال يجب أن يدور حول حقوق المواطن الفلسطيني" (ليفي.)88 ,0204 ,
بينما يرى "ناثأن براون ,"3أن خيار حل الدولتين هو األسهل سياسيا ,ولكن تحقيقه فائق
الصعوبة ,وتعود المشكلة إلي أن رؤية حل الدولتين لم تقترن بأي عملية واقعية ألنجازها في
مختلف المساعي الدبلوماسية في عملية السالم ,وهي ال تؤدي إلي تحقيق حل الدولتين ,فحقيقة
التغيرات على األرض ,والتفتت المؤسساتي الفلسطيني أعاق قيام أي فرصة واقعية للتحرك نحو
 -1عالم ديموغرافيا فرنسي.

 -2صحفي إسرائيلي يدافع عن حقوق الفلسطينيين ومؤيد إلي حل الدولة الواحدة.

 -3كبير الباحثين في مؤسسة كارنيغي وأستاذ علوم سياسية وشؤون دولية ومدير برنامج دراسات الشرق األوسط في جامعة جورج واشنطن.
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حل الدولتين ,كما تشكل الوقائع األمنية اإلسرائيلية عقبة مادية أمام أنشاء دولة فلسطينية قابلة
للبقاء ,ويمكنها العيش جنبا إلي جنب مع إسرائيل ,وقد نبه النقاد بأن صيغة األرض مقابل
السالم كانت تذكر عندما كان من المستحيل ذكر عبارة الدولة الفلسطينية ,وحأن وقت االعتراف
في استحالة تحقيق صيغة األرض مقابل السالم (براون.)3-0 ,0228 ,
 استعدادات السلطة الفلسطينية في األنتقال إلي مرحلة الدولة:
يتطلب حل الدولتين وجود دولة فلسطينية ذات سيادة تؤمن بالتعايش السلمي مع
إسرائيل ,ويبقى هذا الحل محل إجماع واسع على المستويين اإلقليمي والدولي ,باعتباره وسيلة
ضرورية لتسوية الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي ,وهذا يعتمد على قدرة الدولة الفلسطينية وقابليتها
للبقاء واالستمرار .يمكن تعريف مفهوم البقاء بأنها قدرة الدولة في الوجود ,والدالة على أن تكون
مستدامة ,وتمتلك ما يكفي من الموارد لتلبية احتياجات شعبها ,ويمكن تقييم قابلية البقاء من
خالل تحليل مكونات النظام التي تسأهم في وظائف المجتمع الكلية ,وهذه المكونات تمثل
مجوعة واسعة من الموارد البشرية والمادية ,والتي تختلف في حيثية مسأهمتها الشاملة في
مكونات النظم ,وتسهم في كل المجريات بصورة فردية في قابلية الحياة واالستمرار (إسحاق,
وآخرون.)068 ,0202 ,
رغم تراكم خبرة التجربة السياسية الفلسطينية المؤسساتية ,وتقدمها في بيئتها السياسية
المتغيرة التي نمت خارج فضاء الدولة ,منذ تأسيس منظمة التحرير الفلسطينية عام ,0694التي
باتت الكيأن المعنوي للشعب الفلسطيني المشرد (أبو نحل ,)02 ,0200 ,وصوال إلي تشكيل نواة
الدولة الفلسطينية على جزء من أراضي السلطة الفلسطينية المحتلة عام  ,0691إذ مارست فيها
السلطة الفلسطينية الحياة السياسية المنتظمة ,لتأكيد استعدادها لتشكيل دولة فلسطينية على حدود
عام  ,0691والتي افترض لها أن تتجسد على مراحل.
منذ توقيع اتفاقيات أوسلو بين منظمة التحرير الفلسطينية واسرائيل في عام  ,0663التزم
المجتمع الدولي للمأنحين بدعم عملية السالم ,لتعزيز التنمية االجتماعية واالقتصادية في أراضي
السلطة الفلسطينية المحتلة ,وبناء قدرات السلطة الفلسطينية في إدارة الشعب الفلسطيني ,وتكشف
األدلة عن أن المساعدات الدولية للفلسطينيين في الفترة  ,0222-0663لعبت دو ار محدودا في
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تعزيز التنمية االقتصادية ,إذ لم تحدث أي تغيرات هيكلية في عملية بناء دولة فلسطينية قابلة
للحياة ,وذلك بسبب تزامن المساعدات الدولية مع العقوبات اإلسرائيلية الصارمة ,واإلجراءات
األمنية اإلسرائيلية على أراضي السلطة الفلسطينية المحتلة ,والسيطرة على الموارد الطبيعية,
والتي أدت إلي تقويض جهود السلطة الفلسطينية في عملية بناء مؤسسات الدولة ,وتقويض
التنمية المستدامة .تركزت المساعدات الدولية بنحو متزايد في حاالت الطوارئ لتخفيف أثر األزمة
االجتماعية واالقتصادية واألنسأنية في أراضي السلطة الفلسطينية المحتلة ,والسماح لها في
البقاء ,بدال من توجيه المساعدات الدولية إلي المشاريع التنموية .في عام  ,0222خصص
المأنحين مساعدة تقدر بـ  613مليون دوالر خصص منها  %81,2في مشاريع التنمية,
و %00,1للمساعدة في حاالت الطوارئ ,وبحلول عام  ,0220تم تخصص  %83من مجموع
االلتزامات ( 201,0مليون دوالر لتقديم المساعدة الطارئة ودعم الميزأنية) ,و %03فقط تم
تخصيصها في البرامج التنموية (العيسى.)063-060 ,0202 ,
تضاعفت نسبة المساعدات الدولية خالل أنتفاضة األقصى ,مع تردي الحالة االجتماعية
الفلسطينية ,وضعف أداء السلطة الفلسطينية نتيجة القوة الحربية التي استهدفت المؤسسات
األمنية والمدنية التابعة للسلطة الفلسطينية ,توازيا مع القيود المفروضة على تنقل األشخاص,
والسلع ,إذ تحول االقتصاد الفلسطيني لسلسلة من االقتصاديات المتناهية الصغر التي تعتمد
على االقتصاد اإلسرائيلي المسيطر على الموأنئ الدولية ,الرابط الوحيد والمباشر بين األسواق
الفلسطينية إلي األسواق العربية والدولية ,وال يمكن أن تتم عملية التبادل التجاري ,أو وصول
المساعدات الدولية إال من خالل الوساطة اإلسرائيلية (الموسى.)083 ,0202 ,
طلبت السلطة الفلسطينية أثناء أنعقاد مؤتمر الدول المأنحة في باريس في  01كانون
األول /ديسمبر  ,0221الحصول على  2,9مليار دوالر لدعم خطة اإلصالح والتنمية ,تحت
عنوأن "بناء دولة فلسطينية" تستغرق ثالث سنوات ,وخالل عام  ,0228طلبت السلطة
الفلسطينية مساعدة قيمتها  0,02مليار دوالر أمريكي ,حصلت أثرها السلطة الفلسطينية على
 0,02مليار دوالر .ما تزال األرقام تشكل موضع خالف ,والتي تقدر إجماال منذ أنعقاد مؤتمر
باريس حتى آب /أغسطس  ,0228بـ  1مليار دوالر ,والتي خصصت كمساعدات دولية إلي
السلطة الفلسطينية بهدف إرساء أسس أنشاء الدولة الفلسطينية (زملط.)002 ,0202 ,
129

يرى إفرايم أنبار " 1:أن األنتقال إلي مرحلة الدولة الفلسطينية يتطلب احتكار الستخدام القوة .وهو
أمر ال يمكن تحقيقه قبل أن تحصل حرب أهلية ,أو تطور أمني ,بحيث تقوم قوة عسكرية ما بإظهار أن األذرع
األمنية القاهرة قادرة وراغبة في جعل األفراد والمنظمات غير الراغبة في تسليم سالحها تدفع ثمنا باهظا ,كما أن
مساعدة االقتصاد الفلسطيني من أجل الدفع قدما في خطوات بناء الدولة قد تعرضت لكثير من المشاكل ,ومن
المشكوك فيه أن في ظل حالة الفساد في النظام السياسي الفلسطيني أن يكون هذا النظام قادر على تقديم
أنجازات اقتصادية واسعة المدى ...أن ما يعيشه الفلسطينيون حاليا من غياب القأنون والنظام ال يساعد على
إيجاد جو يشجع على النشاط والنمو االقتصادي باإلضافة إلي ذلك فأن المعدالت المرتفعة للنمو االقتصادي
المطلوب تحقيقها لتتماشى مع مستوى الخصوبة عند الفلسطينيين غير متناسبة .والحقيقة أنه من المتوقع أن

يواجه الفلسطينيون المزيد من الفقر في المستقبل القريب" (أنبار.)00-00 ,0226 ,
يستند خيار بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية إلي استمرار الرهأن على إمكانية تحول
السلطة الفلسطينية إلي دولة ,عبر إعادة بناء خيار العودة إلي المفاوضات ,ويترتب على ذلك
عدم اتخاذ أية خطوات من شأنها إحداث أي تغير جوهري في بنية السلطة الفلسطينية ,ودورها
ووظائفها اإلدارية ,واالقتصادية ,واألمنية (شاهين ,)036 ,0200 ,وبذلك تشكل بروتوكوالت
أوسلو ,وخارطة الطريق محدد أساسي في عملية بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية.
أطلقت السلطة الفلسطينية في آب /أغسطس  0226خطة بناء مؤسسات الدولة
الفلسطينية ,خالل عامين ,دون أنتظار استئناف المفاوضات ,أو نتائجها النهائية على صيغة
الحل النهائي مع إسرائيل ,ووفقا للخطة افترض هذا النهج إيجاد الحقائق على األرض ,وتغير
الواقع المادي والسياسي من جأنب واحد ,بغرض إرساء أسس الدولة الفلسطينية المستقلة
(الخالدي )09 ,0226 ,كاملة السيادة على حدود عام  ,0691وعاصمتها القدس الشرقية
(مجلس الوزراء ,)4 ,0202 ,ونهاية االحتالل اإلسرائيلي ,وايجاد فرصة للفلسطينيين بتحويل
الدولة الفلسطينية من فكرة مجردة إلي واقع دون استبدال العملية السلمية (فياض,)4 ,0202 ,
واظهار السلطة الفلسطينية أمام المجتمع الدولي كطرف ينبذ العنف ويسعى للتكامل مع كافة دول
العالم ,و السالم في الشرق األوسط (أبوشهال.)34 ,0200 ,
ولقد ارتكزت خطة بناء مؤسسات الدولة على أنهاء اعتماد السلطة الفلسطينية على
المساعدات الخارجية حتى عام  ,0203وبذلك اعتمدت السلطة الفلسطينية على تحقيق تنمية
 -1مدير مركز بيجن للسياسات والدراسات اإلستراتيجية.
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وتطور االقتصاد الفلسطيني في القطاع الخاص ,وتقليص معدل األنفاق الحكومي ,من خالل
تحسين فرص البقاء للمواطن الفلسطيني على األرض ,وتشجيعه على االستثمار في القطاع
الخاص ,لتقليل معدالت الفقر والبطالة في أراضي السلطة الفلسطينية المحتلة (فياض,0200,
.)089
سعت السلطة الفلسطينية إلي تحقيق اكبر قدر من االعتماد على االقتصاد الوطني,
وتطلب ذلك إجراء عملية شاملة من اإلصالح القأنوني والتنظيمي واإلداري ,لالستثمار في البنية
التحتية العامة ,وايجاد مؤسسات صديقة ,بدون تدخل السلطة الفلسطينية ,إال في حالة إخفاق
فاعلية األسواق المحلية والدولية .لم ينعزل تصور السلطة الفلسطينية في خطة بناء مؤسسات
الدولة عن اإلجراءات األمنية اإلسرائيلية وتسارع النشاط االستيطأني في األراضي الفلسطينية
المحتلة ,إذ صاغ مخططون عملية بناء مؤسسات الدولة بادراك كامل للوقائع واإلجراءات األمنية
اإلسرائيلية ,وبذلك أنطلق تصور السلطة الفلسطينية بحكم الممكنات ,رغم عدم امتالك اآلليات
الذاتية لعملية التنمية المستدامة ,وارتباط المكونات االقتصادية الفلسطينية في االعتبارات األمنية
اإلسرائيلية ,إذ يفترض أن تكون الدولة الفلسطينية قادرة ومستجيبة في حفظ األمن والنظام العام,
وتضمن تكافؤ الفرص ,وتقوي مواطنيها لالعتماد على أنفسهم عوضا عن االتكال على الرعاية
األبوية من الدولة الفلسطينية (سمور ,وآخرون.)18 ,0200 ,
وفي ضوء ذلك ,عرضت السلطة الفلسطينية في وثيقة برنامج فلسطين :أنهاء االحتالل
واقامة الدولة في آب /أغسطس  ,0226األسس السياسية ,واألهداف الوطنية في إطار سعي
السلطة الفلسطينية لبناء مؤسسات الدولة وفق محددات القأنون الدولي والتي تحدد بالنقاط التالية
(برنامج الحكومة الثالثة عشرة:)01-0 ,0226 ,
 .0أنهاء االحتالل اإلسرائيلي لألراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام  ,0691وذلك من خالل
تقوية مؤسسات السلطة الفلسطينية ,وتعزيز صمود الشعب الفلسطيني في تحدي االحتالل
اإلسرائيلي ,ومواجهة إجراءاته األمنية عبر المقاومة الجماهيرية السلمية ,وأكدت السلطة
الفلسطينية في برنامجها على االلتزام بأنجازات الحكومة الثانية عشرة ,والبناء عليها من اجل
تدعيم البنيأن المؤسسي الفلسطيني ,وتوطيد دعائم وجود مؤسسات فلسطينية ديمقراطية قادرة
على خدمة الشعب الفلسطيني وحماية مصالحهم.
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 .0تعزيز الوحدة الوطنية القائمة على مبادئ وأسس وبرنامج منظمة التحرير الفلسطينية,
وااللتزام بمبدأ التعددية السياسية ,وأنجاز الحوار الوطني في أنهاء حالة األنقسام ,وتمكين
الشعب الفلسطيني في توجيه كافة طاقته نحو مواجهة االحتالل وأنهائه.
 .3حماية القدس باعتبارها العاصمة األبدية لدولة فلسطين ,وااللتزام بالدفاع عنها وعن عروبتها,
كي تكون مفتوحة أمام الشعب الفلسطيني ,وجميع البشر ,دون حواجز أمنية ,أو جدرأن,
وستستمر السلطة الفلسطينية في توفير ما هو ممكن لتحقيق ذلك ,وبكل إمكانياتها ,مع
االستمرار بالعمل إقليميا ودوليا لوقف السياسات اإلسرائيلية.
 .4حماية قضية الالجئين ,ومتابعة حقوقهم في عهدة واختصاص منظمة التحرير الفلسطينية,
ومتابعته من خالل دائرة شؤون الالجئين ,دون إعفاء وكالة غوث وتشغيل الالجئين من
مسؤولياتها عن هذا الملف ,وتؤكد على أنه ال يمكن التوصل إلي تسوية سياسية مقبولة
فلسطينيا إال بالتوصل إلي حل عادل وفقا للق اررات الدولية والقرار .064
 .2ضمأن إطالق سراح األسرى والمعتقلين الفلسطينيين في السجون ,والمعتقالت اإلسرائيلية,
كأولوية وطنية ,وتوفير مختلف أشكال الدعم لألسرى ,والمعتقلين ,وعائالتهم ,وتأمين مختلف
أشكال الضغط الدولي الالزم إلطالق سراحهم.
 .9التنمية البشرية عبر االهتمام الفائق في استنهاض طاقة ,وتنمية قدرات األنسأن الفلسطيني,
بتوفير وسائل الدعم العلمي ,الكتساب أفضل المعارف العلمية الحديثة وتجسيد القيم
الفلسطينية في التسامح ,واالحترام المتبادل لتقوية العالقات االيجابية في داخل المجتمع
الفلسطيني.
 .1تحقيق االستقالل االقتصادي وتحرير االقتصاد الوطني الفلسطيني من االرتهأن ,والهيمنة,
والتبعية االقتصادية لالحتالل اإلسرائيلي ,مع اإلدراك أن التنمية المستدامة ال يمكن أن
تتحقق في ظل استمرار االحتالل .وبذلك فأن العمل على أنجاز االستقالل االقتصادي يدخل
في صلب مقاومة اإلجراءات األمنية اإلسرائيلية ,وضمأن عملية بناء مؤسسات الدولة,
وتحقيقها.
 .8تحقيق المساواة والعدالة االجتماعية لضمأن مستقبل آمن للشعب الفلسطيني ,وتوفير الدعم
الالزم للمواطنين الفلسطينيين في المناطق الفلسطينية الواقعة تحت تهديد اإلجراءات األمنية
اإلسرائيلية.
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 .6تعزيز مبادئ وآليات الحكم الرشيد باستمرار تطبيق مبادئ وآليات الحكم الرشيد في مؤسسات
القطاع العالم ,وهيئات المجتمع المدني ,وتمثيل قطاع عام يتسم بالشفافية والجودة العالية في
تقديم الخدمات للمواطن الفلسطيني ,كما وتلتزم الحكومة الفلسطينية في تعزيز سيادة القأنون,
واستقالل القضاء ,وضمأن الحقوق والحريات السياسية والمدنية التي يتمتع بها األفراد
والمجتمع ككل.
.02

توفير األمن واألمأن في جميع ربوع الوطن ,وتحقيق الرفاهة االجتماعية واالقتصادية

للمواطنين ,وحماية حقوقهم وحرياتهم ,وحماية الجبهة الداخلية ,والتعددية في النظام السياسي
الديمقراطي ,وتعزيز وجود أمن فعال متكامل مع العدالة ,وسيادة القأنون.
.00

بناء عالقات إقليمية ,ودولية إيجابية ,تقوم بدور محوري في تعزيز االستقرار على

المستوى اإلقليمي والدولي ,وااللتزام باستمرار اإلسهام في التوصل إلي تسوية سياسية
وتحقيق السالم بقيادة منظمة التحرير الفلسطينية بالتنسيق والشراكة مع الدول العربية,
والمجتمع الدولي.
تزامن مع خطة بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية تقلص المساعدات الدولية في عام
 ,0226وأنحسرت بشدة في العامي  ,0200 ,0202وهبط معدل المساعدات الدولية بنسبة أكثر
من الثلثين ,إذ تقلصت بما يقدر شهريا في عام  0228بـ  022مليون دوالر إلي  22مليون
دوالر في الربع الثاني من  ,0200وهو ما كشف هشاشة وعدم استدامة النمو االقتصادي في
أراضي السلطة الفلسطينية المحتلة ,وجاء في خطة التنمية الفلسطينية بين العامين -0200
 0203أن التنمية االقتصادية في ظل اإلجراءات األمنية اإلسرائيلية لن يكتب لها الديمومة بسبب
تقيد الحركة التجارية ,والعراقيل اإلسرائيلية لالستثمار الفلسطيني ,والتي تمنع نمو القطاع
الخاص ,وتعيق تنفيذ المشاريع االستثمارية في القطاع العام ,وتؤدي إلي إطراب النمو
االقتصادي ,ومن شأن هبوط معدل المساعدات الدولية أن يزيد معدالت البطالة والفقر التي
ستستدعي زيادة األنفاق الحكومي على الشؤون االجتماعية (جال.)4-3 ,0200 ,
وفي هذا الصدد ,أشار تقرير للبنك الدولي في  8تشرين األول /أكتوبر  0203أن
النشاط االقتصادي الفلسطيني سيتحسن عندما تتحرر أراضي السلطة الفلسطينية في المنطقة
"ج" ,والتي تشكل  %92من أراضي الضفة الغربية المحتلة ,ومعظمها أراضي زراعية غنية
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بالموارد ,وقدرت الخسائر التي تكبدها االقتصاد الفلسطيني نتيجة األ ارضي المقيدة في المنطقة
"ج" حتى آخر عام  0203تقدر بنحو  3,4مليار دوالر ,كما أن تحرير النشاط االقتصادي في
المنطقة "ج" من شأنه أن يحدث تأثير كبير على تنمية مؤسسات األعمال في الزراعة ,واستخراج
األمالح المعدنية من البحر الميت ,واستخراج األحجار ,كما يشير التقرير إلي أن الوضع المالي
للسلطة الفلسطينية سيتحسن كثي ار من جراء زيادة النشاط االقتصادي في المنطقة "ج" ,وتفترض
التقديرات إلي زيادة قيمة اإليرادات الحكومية بنحو  822مليون دوالر ,وهو ما سيؤدي إلي خفض
عجز الموازنة بمقدار النصف ,من ثم يقلل من االحتياج إلي مساعدات المأنحين ,ويخفض أيضا
معدالت البطالة والفقر (البنك الدولي.)028 ,0203 ,
على أية حال ,تواجه خطة بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية العديد من التحديات الناتجة
عن استمرار تواجد االحتالل اإلسرائيلي في معظم أراضي السلطة الفلسطينية المحتلة ,والسيطرة
التامة على المنافذ الخارجية ,وتقيدها بالحالة األمنية اإلسرائيلية ,إذ حولت إسرائيل أراضي
السلطة الفلسطينية إلي بيئة أمنية إسرائيلية تامة ,تقوض عملية التنمية المستدامة ,وبالتالي فأن
فرضية قيام دولة فلسطينية قابلة للبقاء تعد حالة معقدة ,إذ ستنعدم فيها أساسيات البقاء ,وهذا ما
سيجعل مسألة عملية االستدامة مرتبط باستم اررية تدفق المساعدات الدولية ,ونتيجة للتضخم في
حجم عدد المستنفعين من السلطة الفلسطينية ,وتحولها إلي أداة معيلة لمعظم شرائح المجتمع
الفلسطيني ,وعجز خطة سالم فياض 1في تحقيق االستقالل االقتصادي ,لتخفيف اعتمادية األسرة
الفلسطينية على إعالة السلطة الفلسطينية ,ستزيد حاجة السلطة الفلسطينية إلي المساعدات
الدولية ,والتي ربما باتت المصدر األساسي الستم اررية حياة السلطة الفلسطينية ,كل ذلك لن
يؤدي في مستقبل الحالة الفلسطينية إال لحالة واحدة ,األمن مقابل األمن ,من ثم ترتيبات غير
رسمية لتحسين الوضع االجتماعي بشكل مرحلي ,وذلك للخروج من حالة الفقر الشديدة التي
سيعأني منها المجتمع الفلسطيني في المستقبل.
وربما تلجأ إسرائيل إلي عملية إرهاق غير مباشر ألراضي السلطة الفلسطينية المحتلة,
عبر استم اررية الهبة الشعبية غير المنظمة ,تستدرج من خاللها السلطة الفلسطينية إلي العمل

 -1شغل منصب رئيس الوزراء في الحكومة الفلسطينية بقرار رئاسي في  02حزيرأن /يونيو  ,0221واستقال من منصبه في  00نيسأن /ابريل
.0203
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المسلح ,وهذا ممكن أن يحدث بعد مرحلة رحيل الرئيس الفلسطيني محمود عباس عن السلطة
الفلسطينية ,وتلجأ إلي خيارات أحادية ,أولها ضم المناطق األمنية في أراضي السلطة الفلسطينية
المحتلة في المناطق "ب" ,و"ج" بشكل نهائي ,وترك مناطق الكثافة السكانية "أ" ,بعد تحويلها إلي
إدارات حكم محلي بفعل التجزئة الذي فرضتها الوقائع واإلجراءات األمنية اإلسرائيلية ,وبذلك
تحول مناطق السلطة الفلسطينية إلي سجون مغلقة مماثلة إلي حالة قطاع غزة ,واالختالف
تابعية اإلدارات في الضفة الغربية إلي الحكم العسكري اإلسرائيلي ,ومحاولة دفع قطاع غزة إلي
تجسيد كيأن سياسي منقوص السيادة ,تحت السيطرة األمنية اإلسرائيلية ,وهذا أمر الحق لسيناريو
أنهيار السلطة الفلسطينية ,أو حلها ,أو إعالن أحادي لدولة فلسطينية على حدود عام ,0691
إذ سيتبعه سيناريوهات أمنية إسرائيلية ,استعدت لها اإلجراءات والوقائع األمنية اإلسرائيلية منذ
مطلع السبعينات ,والتي هدفت إلي منع قيام قوة فلسطينية متماسكة تهدد أمن إسرائيل.
 التدويل:
سبق التوجه إلي األمم المتحدة عملية متواصلة من بناء مؤسسات الدولة داخل السلطة
الفلسطينية وحالة من الجمود السياسي في عملية المفاوضات الفلسطينية اإلسرائيلية ,مما دفع
السلطة الفلسطينية بالتهديد في التوجه إلي األمم المتحدة لطلب االعتراف بها كدولة فلسطينية
على حدود عام  ,0691مقابل ذلك ركزت إسرائيل جهودها الدبلوماسية في المحافل الدولية لوقف
النشاط الدبلوماسي الفلسطيني في المجتمع الدولي ,ووقف مساعي السلطة الفلسطينية في
االعتراف بالدولة الفلسطينية في المحافل الدولية (كورتس.)22-46 ,0200 ,
استوفت السلطة الفلسطينية كافة الشروط المطلوبة إلقامة دولة فلسطينية مستقلة وفق
معاهدة مونتيفيديو عام  ( 0633مكتب المفاوضات .)2 ,0200 ,تجسد معاهدة مونتيفيديو
النموذج اإلعالني لعملية االعتراف عن وجود دولة ما لكنها ال تؤسسها ,وتعد عملية االعتراف
تمكين لممارسة سيادة الدولة بشكل تام ,وبحسب القأنون الدولي العرفي التقليدي حددت المعاهدة
أربعة شروط أساسية لحصول كيأن معين على مكانة دولة ,وهي :سكان ثابتين؛ مساحة معرفة؛
سلطة فاعلة على السكان؛ القدرة على إدارة عالقات خارجية (سوتشيو ,وآخرون.)0 ,0200 ,
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أنسجم سيناريو تدويل القضية الفلسطينية مع المواقف الدولية واإلقليمية من الصراع
الفلسطيني اإلسرائيلي ,وبالنظر إلي المرفق األول من وثيقة طلب السلطة الفلسطينية باألنضمام
تبين أنها قدمت بالسند إلي قرار
إلي عضوية األمم المتحدة في  03أيلول /سبتمبر ّ ,0200

الجمعية العامة لألمم المتحدة رقم  ,080واعالن استقالل دولة فلسطين في  02تشرين الثاني/
نوفمبر  ,0688واعتراف الجمعية العامة بهذا اإلعالن بموجب القرار  011/43في  02كانون
األول /ديسمبر  ,0688وتؤكد السلطة الفلسطينية التزامها بتحقيق تسوية عادلة ,ودائمة ,وشاملة
للصراع الفلسطيني اإلسرائيلي استناد إلي الرؤية القائمة على وجود دولتين تعيشأن جنب إلي

جنب في سالم وأمن ,وفصل المرفق الثاني استناد إلي المرفق األول على أساس ق اررات مجلس
األمن  ,338 ,040و ,0361وفتوى محكمة العدل الدولية في  6تموز /يوليو  ,0224وما
ينسجم مع حقوق الالجئين الفلسطينيين الذي يكفلها القأنون الدولي استناد إلي القرار رقم ,064
وااللتزام الذي وقعته منظمة التحرير في  6أيلول /سبتمبر  ( 0663وثيقة طلب فلسطين
األنضمام إلي عضوية األمم المتحدة.)002 ,0200 ,
لم تلجأ السلطة الفلسطينية إلي مسار التدويل كخيار بديل عن العملية السلمية ,ويبدو
ذلك واضحا في مالحق الوثيقة ,بل سعت السلطة الفلسطينية إلي تعديل ميزأن القوى ,وحسم
االدعاء اإلسرائيلي ألراضي السلطة الفلسطينية من أراضي متنازع عليها إلي أراضي محتلة وهذا
ما أوضحه نبيل شعت 1في تصريحه الصحفي في  3آذار /مارس  ,0200حينما قال" :المشكلة
هي فقدأن التوازن الذي سببته الواليات المتحدة بإعطاء كل القوة إلي إسرائيل عبر الفيتو ,واألسلحة ,واألموال,
فيما تنصب الضغوط األمريكية على العرب ...مطلبنا الضغط على إسرائيل .واذا كانت الواليات المتحدة غير
قادرة ,أو غير راغبة ,فنريد ألوروبا أن تقوم بهذا الدور ...كي نتمكن من العودة إلي المفاوضات على األوروبيين

العمل معنا لتعديل التوازن في القوى بيننا وبين إسرائيل" (شعت.)060 ,0200 ,
عارض باراك أوباما في  06أيار /مايو  0200المشروع السياسي الفلسطيني عبر األمم
المتحدة ,ودعا السلطة الفلسطينية إلي وقف المعركة الدبلوماسية تجاه إسرائيل ,والعودة إلي
المفاوضات (كورتس ,)20 ,0200 ,وفي حديث صائب عريقات 2عن التهديدات األمريكية في
 04تموز /يوليو  0200قال " :األمريكيون قالوا رسميا لنا أمرين ,وهما :أنهم سيستخدمون الفيتو في مجلس
 -1مسئول العالقات الدولية في اللجنة المركزية في حركة فتح.
 -2عضو اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير.
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األمن ,وأن الكونغرس سيقطع المساعدات في حال توجهنا إلي األمم المتحدة ,وأن األمم المتحدة ليست خيار...
إذا ما استخدم الفيتو في مجلس األمن ,واستخدمت الرواتب البتزاز سياسي ,وإلبقاء إسرائيل كمصدر للسلطات,

واستمر االستيطأن فأن السلطة الفلسطينية إما أن تكون ناقال لالستقالل أو ال تكون" (عريقات,0200 ,
.)001
ال يدلل سلوك السلطة الفلسطينية على جدية حل السلطة الفلسطينية ,ولكنه من إحدى
خياراتها الذي يستند على أنسداد الطريق أمام الوصول إلي حل الدولتين ,ممكن أن يؤدي حل
السلطة الفلسطينية دون إعادة بناء إطار وطني تحت إطار منظمة التحرير الفلسطينية إلي حالة
فراغ سياسي في إدارة شؤون المجتمع الفلسطيني ,وفتح الطريق أمام إجراءات إسرائيلية أحادية
لملئ الفراغ ,يكون من بينها إعادة فرض سيطرة االحتالل اإلسرائيلي بالكامل على أراضي
السلطة الفلسطينية المحتلة دون قطاع غزة ,وبذلك ال يبقى للفلسطينيين إال قطاع غزة.
أو ربما ضم المناطق األمنية التي حددتها إسرائيل دون مناطق الكثافة السكانية ,وبذلك
تضع السلطة الفلسطينية أمام واقع التجزئة السياسية ,مع االحتفاظ في البرتوكوالت الموقعة بين
الطرفين كمحدد للعالقة بين الطرفين ,وفصل الضفة الغربية عن قطاع غزة بشكل تدريجي ,ودفع
الضفة الغربية تجاه التطلع إلى األردن ,وقطاع غزة تجاه التطلع إلى مصر ,واستغالل الوضع
السياسي العربي في تدشين دعاية أن الفلسطينيين مصدر تهديد لألمن القومي األردني –
المصري ,وهذا يترتب عليه عزل المجتمع الفلسطيني عن العالم الخارجي بشكل كامل ,وحرف
الفلسطينيين في التدخالت اإلقليمية ,والبحث في تحسين وضعهم السياسي على المستوى
اإلقليمي ,بدال من الصراع مع إسرائيل ,كما يحتمل أن تخلق الحالة السياسية فئة سياسية
فلسطينية تتطلع نحو إسرائيل ,وبالتالي نضوج التجزئة الجغرافية يالزمها تجزئة في الفكر
السياسي الفلسطيني.
صرح الرئيس الفلسطيني محمود عباس في  00تشرين الثاني /نوفمبر "" :0200أن خيار
حل السلطة غير مطروح إطالقا مهما كانت نتائج التصويت في طلب فلسطين للعضوية في األمم المتحدة...
حتى لو حصلنا على العضوية سنذهب إلي المفاوضات ألن ما بيننا وبين إسرائيل على األرض ال يحل في األمم
المتحدة بل على طاولة التفاوض ...وحل مشكلة الالجئين بالذات ...أن الذهاب إلي األمم المتحدة ال يعني

تحدي أي طرف وخاصة الواليات المتحدة" (عباس.)002 ,0200 ,
137

يعتقد عوديد عيرأن 1أن قرار السلطة الفلسطينية التوجه لألمم المتحدة له بعض األضرار
السياسية والدبلوماسية على إسرائيل ,لكن أض ارره الكبيرة ستكون على السلطة الفلسطينية واعتبرها
الخاسر األكبر من هذا القرار ,واألفضل لها العودة إلي المفاوضات المباشرة مع إسرائيل ,حتى
لو اعترف المجتمع الدولي بالدولة الفلسطينية لن يكون بمقدوره الفرض على إسرائيل االعتراف
بالدولة الفلسطينية ,وفي حالة االعتراف في الدولة الفلسطينية ,فأن إسرائيل تتوقع تجدد الصراع
المسلح وعدم أنتهائه ,وسوف تعتبر إسرائيل كافة االتفاقيات مع السلطة الفلسطينية منذ 0663
الغيه ,وسوف تعاقب السلطة الفلسطينية في منع تحويل أموال الضرائب ,وستقوم بتجميد الحركة
الدبلوماسية معها ,وتوقف كافة المعامالت االقتصادية ,والمالية ,وذكر عوديد عيرأن موقف باراك
أوباما عندما تحدث في مجلس األمم المتحدة" :أن الفلسطينيين يستحقون دولة ,ولكن ذلك يجب أن يكون

من خالل مفاوضات مباشرة بينهم وبين إسرائيل" ,وبفعل الضغط ,والفيتو األمريكي ,تم منع مناقشة
الطلب في مجلس األمن ,ومقابل ذلك بدأ تحرك أمريكي أوروبي لتجديد عملية المفاوضات بين
الطرفين (عيرأن.)02-2 ,0200 ,
ويرى "األستاذ الدكتور أسامة أبو نحل ,"2أن مشروع قرار استحقاق الدولة الفلسطينية
محفوف بكثير من المشاكل والتعقيدات القأنونية ,و من وجهة نظره حول مشروع قرار استحقاق
الدولة الفلسطينية ,الذي تم رفضه رسميا من قبل مجلس األمن ,أنه يتخلى رسميا وللمرة الثانية
بعد توقيع اتفاق أوسلو عن  %18من فلسطين المحتلة ,مقابل دولة فلسطينية على حدود
مجهولة المعالم والحدود ,ويتنازل رسميا عن ق اررات دولية ,مثل القرار  ,080الذي يعطي الشعب
الفلسطيني أكثر من ضعف المساحة التي تطالب فيها السلطة الفلسطينية ,ويجعل المشروع
مصير القرار رقم  064مجهوال (أبو نحل.)83-80 ,0200 ,
ولكن من الناحية األمنية ,فاعتراف األمم المتحدة باستحقاق الدولة الفلسطينية سيكون
شامل لمناطق السلطة الفلسطينية بما فيها القدس العربية ,والتي تسيطر عليها إسرائيل ,وهذا
يؤمن للسلطة الفلسطينية طلب حماية دولية للمواطنين الفلسطينيين ,وطلب وجود قوات دولية
تفصل بين الدولتين ,كما أن التحول الجذري من صفة شبه الدولة إلي دولة سيادية سيعطي

 -1دكتور عوديد عيرأن :باحث إسرائيلي في معهد دراسات األمن القومي ,شغل سابقا منصب سفير إسرائيلي في المملكة األردنية ,واالتحاد األوروبي.
 -2أستاذ التاريخ الحديث ,والمعاصر ,ومنسق برنامج دراسات الشرق األوسط األسبق في جامعة األزهر-غزة.
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السلطة الفلسطينية قوة أكبر في المحافل الدولية لمواجهة اإلجراءات األمنية اإلسرائيلية ,إذ ستوفر
المؤسسات الدولية للدبلوماسيين الفلسطينيين حرية حركة ,وترتيبات سياسية خاصة لترتيب
حركتهم رغم السيطرة اإلسرائيلية ,وهو ما سيؤدي إلي إحراج إسرائيل في المجتمع الدولي ,كما
سيترتب وجود عالقات دبلوماسية رسمية لدولة فلسطين مع دول معادية إلسرائيل كالسودأن
وايرأن (نوعام.)00 ,0200 ,
دعت اللجنة الرباعية في  03أيلول /سبتمبر  0200الطرفين إلي تجنب األعمال
االستف اززية ,واستئناف عملية المفاوضات دون شروط مسبقة ,ضمن إطار زمني يتفق عليه
الطرفين على أن ال يتجاوز نهاية عام  ,0200دون تدخل ,وجاء بتحديد النص" :تتوقع الرباعية
من الطرفين أن يقدما خالل ثالثة أشهر بمقترحات شاملة حول األرض واألمن ,وأن يكونا قد حققا تقدما خالل
ستة أشهر ,ووصوال إلي هذا الهدف ستعقد الرباعية بالتشاور مع الطرفين مؤتم ار دوليا في موسكو في الوقت

المناسب" ,كما واعترفت بأنجازات السلطة الفلسطينية في خطة بناء مؤسسات الدولة (اللجنة
الرباعية.)002 ,0200 ,
جمدت عملية المفاوضات ,وحاولت الواليات المتحدة األمريكية وضع أسس إلي إعادتها
عبر محادثات استكشافية ,إذ تجاوب معها الطرفأن من  02-3كانون الثاني /يناير ,0200
ولكنها لم تصل إلي أي نتيجة ,وحين بدأ الحديث منذ شباط /فبراير  0200عن رسالة خطية
موجهة من الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلي رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو تسمح
بوضع كافة المسائل النهائية بشكل خطي ,إذ أرسل إلي نتنياهو في  01نيسأن /ابريل ,0200
ورد عليها في  00أيار /مايو  0200وأهم ما جاء فيها" :أن السالم يجب أن يقوم على أساس دولتين

لشعبين ,يضمن إسرائيل دولة للشعب اليهودي ,ويضمن للفلسطينيين دولة مستقلة قابلة للحياة" (سليمأن,
.)001 ,0202
تزامنت الرسائل المتبادلة مع مناورات السلطة الفلسطينية إلي استحقاق الدولة ,والتي
نظر لها جلعاد شير 1بمحاولة فرض إقامة دولة فلسطينية على حدود عام  ,0691وعاصمتها
القدس الشرقية ,بدون التنازل عن حق العودة ,واالعتراف في إسرائيل دولة للشعب اليهودي,
والتوصل إلي اتفاق أمني يضمن مصالح إسرائيل األمنية ,وحل مسألة الحدود ,وما يترتب عليه
 -1محامي إسرائيلي ,عمل مدير مكتب رئيس الوزراء في عهد رئيس الوزراء اإلسرائيلي إيهود باراك.
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عدم حل للنزاع الفلسطيني -اإلسرائيلي ,ويصر جلعاد شير على أن السلطة الفلسطينية لن
تحصل على أي من مطالبها ,وفي حال أصرت عليها لن تتوصل إلي دولة فلسطينية (شير,
.)10 ,0200
استمرت إسرائيل في تهديداتها للسلطة الفلسطينية ,إذ طالب عدد من وسط اليمين
االستيطأني اإلسرائيلي الحكومة اإلسرائيلية بضم المناطق المدنية ,واألمنية الخاضعة تحت
السيطرة اإلسرائيلية في منطقة "ج" ,وهي تشكل فعلىا  %92من مساحة الضفة الغربية ,كعقاب
للسلطة الفلسطينية على توجهها لألمم المتحدة (مصطفى .)02 ,0202 ,وصعدت سياستها
الثانيية تجاه قطاع غزة.
توجهت السلطة الفلسطينية إلي األمم المتحدة للمطالبة برفع مكانة فلسطين إلي دولة
غير كاملة العضوية ,إذ حدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس في كلمة أمام الجمعية العامة في
الدورة  91في  06تشرين الثاني /نوفمبر  0200جاء فيها " :لم ِ
نأت إلى هنا ساعين إلى نزع الشرعية
عن دولة قائمة بالفعل منذ عقود هي إسرائيل ,بل لتأكيد شرعية دولة يجب أن تقام سريعا هي فلسطين ,ولم نأت
هنا كي نضيف تعقيدات لعملية السالم التي قذفت بها الممارسات اإلسرائيلية إلى غرفة العناية المركزة ,بل
إلطالق فرصة جدية أخيرة لتحقيق السالم ,وال يستهدف مسعأنا اإلجهاز على ما تبقّى من مفاوضات فقدت

جدواها ومصداقيتها ,بل هو محاولة لبث روح جديدة في احتماالتها ووضع أساس متين لها ,استنادا إلى

مرجعيات الق اررات الدولية ,إذا أُريد لها أن تنجح " (عباس ,)003 ,0203 ,وبذلك كانت السلطة
الفلسطينية واضحة في إستراتيجية التدويل ,والتي ال يمكن لها أن تكون بديال عن العملية
السلمية ,كما أن الموقف الدولي قد ّبين أن عملية المفاوضات هي األساس ,والخيار الوحيد
لوضع حد للصراع الفلسطيني اإلسرائيلي.

قررت الجمعية العامة بموافقة  038دولة ,و اعتراض  6دول ,وامتناع  40دولة عن
التصويت ( نتيجة التصويت على مشروع قرار مركز فلسطين في األمم المتحدة)003 ,0203 ,
على رفع مكانة فلسطين إلي دولة مراقبة غير كاملة العضوية وأكدت على كافة الق اررات الصادرة
منذ عام  0691باإلشارة إلي الق اررات السابقة ,ومن ضمن ما جاء في نص القرار " :تؤكد...
قرارها  ,060/28المؤرخ  9أيار /مايو  ,0224الذي أكدت فيه ,في  /واذ تؤكد من جديد قرارها  ٨٥جملة أمور,
أن وضع األرض الفلسطينية المحتلة منذ عام  , ٧٦٩١بما فيها القدس الشرقية ,ال يزال وضع االحتالل
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العسكري ,وأن للشعب الفلسطيني ,وفقا للقانون الدولي وق اررات األمم المتحدة ذات الصلة ,الحق في تقرير مصيره

والسيادة على أرضه" (نص مشروع القرار الفلسطيني إلي األمم المتحدة.)003 ,0203 ,
رغم وضوح النص في مشروع القرار الفلسطيني إلي األمم المتحدة في وضع األراضي
الفلسطينية في القأنون الدولي ,إال أن ذلك لن يغير شيء من الحقائق واإلجراءات والوقائع
األمنية اإلسرائيلية ,فالشيء الذي حصلت عليه السلطة الفلسطينية هي الصفة ,وحتى لو حصلت
السلطة الفلسطينية على مشروع قرار من مجلس األمن بتأكيد حق الشعب الفلسطيني في تقرير
المصير ,واالستقالل في دولة فلسطينية على حدود عام  ,0691وعاصمتها القدس الشرقية ,لن
تتحقق الدولة الفلسطينية إال من خالل خيار المفاوضات ,وقد اتضح هذا من الموقف الدولي
الذي حصر عملية أنهاء الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي في خيار واحد فقط وهو العملية السلمية
واتفاق الطرفأن ,وهذا ما تعيه السلطة الفلسطينية حتى في خيار التدويل ,إذ ال يمكن لها أن
تتجاوز العملية السلمية ,فالمجتمع الدولي المطالب باالعتراف في دولة فلسطينية كاملة هو من
أعطى االعتراف بإسرائيل ,وعمل على تثبيتها كدولة سيادية كأي دولة معترف فيها ,وال يكن أن
تقوم دولة فلسطينية إال بتأمين كافة المصالح األمنية اإلسرائيلية.
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المبحث الثاني :سيناريو حل الدولة الواحدة:
مع تراجع احتماالت تحقيق حل الدولتين ,بدأت فكرة حل الدولة الواحدة تحظى بمزيد
من االهتمام ,بعد أن كانت هامشية (براون ,)3 ,0228 ,وذلك بفعل التغيرات الجغرافية
والسكانية التي أحدثتها الوقائع ,واإلجراءات األمنية اإلسرائيلية في أراضي السلطة الفلسطينية
المحتلة التي دفعت الكثيرين إلي التفكير ,ودراسة البدائل ,ومنها حل الدولة الواحدة (موسى,
.)020 ,0228
تفحص يعقوب تالمون 1في عام  0682في كتاب مفتوح إلي رئيس الحكومة ,موقف
إسرائيل من األراضي المحتلة ,والذي جاء من ضمنه  ":ال شيء أزرى وال أحرى باالحتقار من استعمال
األحكام الدينية في الصراعات ين األمم والدول .وذلك الشاب من جماعة غوش إيمونيم الذي احتج بأنه وأصحابه
يريدون االستيطأن في المكان الذي اختاروه ال ألسباب األمن القومي بل ألن اهلل أمر اإلسرائيليين بأن يرثوا أرض
كنعأن ...نحن ال نملك القوة المادية وال الجفاء الروحي والخلقي المطلوبين لهذه المهمة .فاألمم ال يمكن لها أن
تعيش معا اليوم إال بطريقة مؤسفة واحدة -بالتمايز فيما بينها .أن اهلل نفسه والطبيعة والتاريخ قد قسموا أرض
إسرائيل قبل أن تقسم بقرار بشري ...أن استتباع امة ما أمة أخرى يقود بصورة حتمية إلي التفاوت إلي الدونية
االجتماعية واالقتصادية ,ألن األمة المتسلطة ستحاول ,بدافع من مشاعر العصبية القبلية ,والخوف من الوثوب
على سلطتها ,تقليص نمو األمة المستتبعة وقدراتها ,فتنكر على أفرادها الحق في تولي المناصب والمسؤولية في
المراكز الحساسة ...أن خليط االستتباع السياسي ,والقمع القومي ,والدونية االجتماعية ,لهو قنبلة موقوتة ...أن
أية إشارة إلي المستعمرات هي منذ البداية ,إشارة إلي الصراع العسكري ,وسوف يكون من الصعب جدا الحؤول
دون نشوء وضع ينطوي على مجابهة صداميه بين شعبين يقيمأن في نفس بقعة محدودة ضيقة ,وفي أوضاع من
ندرة األراضي ...أن محاولة التحكم في مليون وربع المليون عربي ,رغما عنهم ,ربما عادت علينا بالفساد الخلقي

الذي سيشوه أسمى أحالمنا في األنبعاث الروحي والقومي" (أرونسون.)020-022 ,0662 ,
وعليه فقد ذكر دي كالرك ,2أن الحل األفضل إلسرائيل هو حل الدولتين ,واذا فشل
ستجد إسرائيل نفسها في مشكلة ,وقال " :إذا فشل حل الدولتين ستنشأ دولة واحدة ,وعندها كل العالم
سيسأل ,وسيطرح موضوع أي حقوق أنسأن يحصل عليه الفلسطينيون؟ وهل توجد تفرقة على أساس عنصري؟
وهل يوجد للسكان اليهود حقوق أكثر من السكان الفلسطينيين؟ " (كالرك.)02 ,0202 ,

 -1بروفيسور في الجامعة العبرية.

 -2رئيس جنوب أفريقيا األسبق ,والحاصل على جائزة نوبل للسالم.
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يختلف خيار الدولة الواحدة ,عن خيار الدولة الفلسطينية الديمقراطية العلمأنية التي
طرحت من الحركة الوطنية الفلسطينية إثر هزيمة ( 0691الحسيني ,)39 ,0228 ,إذ يفترض
خيار الدولة العلمأنية إزالة إسرائيل ,وعدم االعتراف بوجود قومية إسرائيلية ,كما واقتصر الخيار
على المسألة األنسأنية بشأن اليهود في أرض فلسطين المحتلة ,بهدف مواجهة الدعاية اإلسرائيلية
المنسوبة إلي أحمد الشقيري 1عن مصير يهود إسرائيل أن أنتصر العرب عليها ,وأنهوا وجودها
كدولة ,في حين خيار الدولة الواحدة يقوم على رؤية مختلفة تماما ,إذ تقر ضمنيا بوجود
جماعتين مختلفتين قوميا ,واثنيا ,يمكن أن تتعايشأن معا ,ولكن دون أن تكون هويتهما هي نفسها
الحالية ,بقدر ما سيكون هناك تأثير متبادل بين الهويتين دون أن يتخليا عن عناصرهما األولى,
بحيث تتبدل الهويتأن في حقل اجتماعي جديد ,مرجعيته المواطنة ,والمساواة ,واالعتراف
المتبادل ,وهذا خيار ليس من السهولة تحقيقه ,لكن يبقى أحد السيناريوهات التي أخذ يطرحه
بعض المثقفين واألكاديميين والمفكرين الفلسطينيين واإلسرائيليين (المصري.)08 ,0204 ,
حاول مؤيدي حل الدولة الواحدة معالجة المشكلة عن طريق تقديم بنيتين سياسيتين
للدولة ,تمثلت بالدولة الديمقراطية العلمأنية ,أو الدولة ثنائية القومية ,وتقوم البنية القائمة عن
الحل األول بإعطاء األولوية للحقوق الفردية على الحقوق الجماعية ,وتترك قضية الحقوق
الجماعية للترتيبات الدستورية المحددة ,والتي تعمل على حمايتها .أما الثانية فهي تقوم على دولة
واحدة تشابه النموذج البلجيكي -السويسري ,بحيث تقوم على نظام الدولة الفدرالية ,أو
الكونفيدرالية ,والتي تعمل على حماية الثقافة ,والمؤسسات السياسية الفلسطينية ,واإلسرائيلية,
ومنحهم حق الحكم الذاتي المحلي ضمن دولة ديمقراطية ثنائية القومية ,وهذا يعني ضمنا أن
كل من الجماعتين القوميتين سيكون لها حكومتها المحلية ,وفرضها للضرائب المحلية وقدرة
التحكم بالشرطة المحلية ,والتحدث بلغة واحدة ,كما ستقوم هاتين المجموعتين بتشكيل حكومة
تمثيلية فدرالية تعمل على إدارة السياسات الخارجية وسياسات الدفاع (فرسخ.)3 ,0202 ,0
ويرى "إيألن بابيه" أن الوصول إلي الدولة الواحدة األن مجرد يوتوبيا ,2لكنه ينظر إليه
على أنه حل عادل ,وهو الحل الممكن نظ ار لوجود مجموعة من المستوطنات اليهودية في
 -1رئيس منظمة التحرير الفلسطينية األسبق.

 -2أفكار متعالية تتجاوز نطاق الوجود المادي للمكأن ,وتحتوي على نوازع العصر غير المحققة ,ويكون لها تأثير تحولي على النظام االجتماعي
القائم ,وهي ناتجة في المجتمع اإلسرائيلي نتيجة عن عقدة الخوف.
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أراضي السلطة الفلسطينية المحتلة ,وعدم استعداد أي حكومة إسرائيلية لسحب المستوطنين,
وتزايد التركيبة السكانية من الفلسطينيين داخل إسرائيل ,ويعتقد أن أكثر المدافعين عن هذا الحل
يميل إلي تفضيل دولة ديمقراطية علمأنية لجميع مواطنيها ,ولكن البعض منهم أيضا يعتبر بنية
ثنائية القومية باعتبارها أكثر جدوى للبدء مع واحدة ,وذكر بابيه بالتحديد " :لم يحن الوقت بعد
للخوض في تفاصيل طبيعية الهيكل السياسي الذي من شأنه أن يحل محل الحل القائم على دولتين ,نموذجين
من الدولة العلمأنية ,والدولة ثنائية القومية التي من شأنها أن تتنافس في المناقشات النظرية ,ومن المؤكد أن أحد
السبل ل لمضي قدما هو مواصلة استقراء مفهوم الدولة الواحدة باعتبارها الحل المعقول الوحيد الذي يمكن أن
يحول دون الحرب األهلية في إسرائيل ,ومنح حقوق متساوية لألقلية الفلسطينية في إسرائيل ,وتوفير حلول
منصفة لحق العودة ,ووضع مدينة القدس ,هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به ,هناك حاجة إلي التوجه
بالمناقشة مع المجموعات األخرى ,مثل الحركات النسائية ,وعلماء البيئة ,من اجل توسيع النقاش حول كيفية

تنظيم الكيأن السياسي المطلوب " (بابيه.)16-18 ,0202 ,
كما يعتقد "ناثأن براون" أن فكرة حل الدولة الواحدة قد بدأت تبرز بالفعل ,لكنها تبقى
إلي األن فكرة مشوهة ,فالدولة الواحدة التي ستنشأ لن تقوم على أساس قوميتين تتشاط ار نفس
األرض على أساس تعاوني متساو ,لكنها ستكون دولة ينعم فيه البعض بالحريات الليبرالية,
واالمتيازات الديمقراطية مع استمرارهم في القلق بشأن أمنهم ,في حين يحرم اآلخرون من الحرية,
واألمن على حد سواء ,ويعتقد أنه إذا قامت دولة واحدة في المستقبل لإلسرائيليين ,والفلسطينيين
سوية ,فأنها لن تقوم على التعايش المتساوي ,بل على عالقات تتسم بالسيطرة من جهة,
والمقاومة من جهة أخرى (براون.)4 ,0228 ,
على أية حال ,يواجه خيار الدولة الواحدة معارضة من أغلبية اإلسرائيليين,
والفلسطينيين ,فمن الصعوبة تصور أن يعيشوا في دولة واحدة ,فالثقة بين الطرفين منعدمة ,وال
رغبة لديهما بمشاركة المصير الواحد ,وقد تثبت النزاعات األنفصالية عند الطرفين قوتها عند
حصول أي أزمة سياسية ,مما سيؤدي في النهاية إلي األنفصال (إينبار ,)03 ,0226 ,إذ بلغت
الكراهية حدا تستحيل على الطرفين أن يتعايشوا في دولة واحدة ,والواقع أن الشعبين يعيشأن في
تفاعل مستمر ,وحلمهما أن ينفصألن ذات يوم (لورنس.)04 ,0202 ,
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المبحث الثالث :مستقبل السلطة الفلسطينية:
تتعدد احتماالت مستقبل السلطة الفلسطينية في ظل السياسة األمنية اإلسرائيلية ,ورغم
إجمال بعضها سابقا إال أن من أكثر االحتماالت واقعية هو استمرار الوضع القائم للسلطة
الفلسطينية على شكله الحالي إلي حين رحيل الرئيس الفلسطيني محمود عباس ,وليس لتعلق
األمر في شخصه أكثر من افتقار الشعب الفلسطيني إلي قيادة بديلة تتزعم منظمة التحرير
الفلسطينية ,والسلطة الفلسطينية ,إذ سيحدث رحيل الرئيس الفلسطيني محمود عباس فراغ سياسي
متطور على الفراغ السياسي الذي أحدثه رحيل الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات ,مع استمرار
فرض الوقائع واإلجراءات األمنية اإلسرائيلية في أراضي السلطة الفلسطينية المحتلة حتى تصبح
ناضجة في ظروف دولية تتيح إلسرائيل تنفيذ مخططاتها األمنية التي بدأتها منذ مطلع
السبعينات.
لم تمنع السياسة األمنية اإلسرائيلية تطور السلطة الفلسطينية إلي دولة على حدود عام
 0691فقط ,بل عملت اإلجراءات والوقائع األمنية إلي محاصرة السكان الفلسطينيين في معازل
سكانية بين الموأنع األمنية اإلسرائيلية ,تجنبا لمستقبل الخطر الديموغرافي الفلسطيني على
إسرائيل ,وعملت على ربط األجزاء الفلسطينية بنظام االذونات عبر الحواجز والعوائق األمنية,
وتخصيص إصدار االذونات بناء على حد العمر ودرجة القرابة أو السالمة األمنية ,وبذلك تتلف
الروابط االجتماعية الفلسطينية مع الوقت ,ويرتفع معدل الفقر في معظم شرائح المجتمع
الفلسطيني ,فإذا أنهارت السلطة الفلسطينية ستنعدم الطبقة المتوسطة ,وسيرتفع معدل الدخل على
الفئات االحتكارية المحدودة ,إذ سيتضاعف بفترات وجيزة ,وستزيد معدالت الهجرة الفلسطينية
للتخلص من الواقع االجتماعي واالقتصادي الذي فرضته السياسة األمنية اإلسرائيلية ,وبذلك
يتوازى مع أنهيار السلطة الفلسطينية عمليا أنهيار المجتمع الفلسطيني.
حاولت السلطة الفلسطينية في خيار بناء مؤسسات الدولة تدعيم وجود المواطن
الفلسطيني ولكنها لم تنجح ,وفي ضيق الخيارات الفلسطينية يبقي أفضل خياراتها احتمال
التوصل إلي اتفاق سياسي مع إسرائيل ,أو استمرار الوضع القائم بدون إحداث تغيرات جوهرية
في عملية مراجعة التنسيق األمني ,إذ ال يوجد مبرر لوجود السلطة الفلسطينية إذا لجأت منظمة
التحرير الفلسطينية إلي وقف التنسيق األمني مع إسرائيل ,ألنه المحدد األساسي في شكل
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العالقات السياسية بين السلطة الفلسطينية واسرائيل ,وال يمكن إلسرائيل حتى عند إعالن أنتهاء
اتفاق أوسلو بشكل نهائي إلي إعادة فرض الحكم العسكري على الضفة الغربية ,بل ستفرض
معازل وجزيئات فلسطينية على غرار حالة قطاع غزة ,االختالف في الضفة الغربية تواجد
المنظومة األمنية اإلسرائيلية في كل مكان ,وستتحول من شكل العالقة األمنية إلي عالقة
استخدام القوة الحربية ضد الشعب الفلسطيني.
ممكن أن تلجأ السلطة الفلسطينية إلي خيار عزل المناصب السيادية ,واعادة إطار
منظمة التحرير الفلسطينية لحماية الشعب الفلسطيني ,وفي ضوء ذلك تزيد مبررات التركيز على
إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية قبل أنهيارها ,عبر تفأهمات داخلية على إستراتيجية وطنية
شاملة ,إذ ستكون منظمة التحرير الفلسطينية النظام السياسي البديل عن السلطة الفلسطينية,
وبذلك ال بد من إعادة تقييم دورها ووظائفها السياسية ,وهذا يترتب عليه تفعيل الدور الفلسطيني
أين ما وجد على إستراتيجية نضالية شمولية ,يكون من إحدى خيارتها عودة الكفاح المسلح ,وهذا
ال ينطوي عليه تراجع فلسطيني ,بل العودة إلي جذور الصراع ,وأصول النضال الشعبي ,ولكن
يبقى هذا التساؤل للشعب الفلسطيني في الداخل والشتات ,هل من استعداد فلسطيني في الداخل
والشتات لالجتماع تحت إطار منظمة التحرير على إستراتيجية وطنية شمولية؟
محتمل أن تواجه منظمة التحرير الفلسطينية العديد من المشكالت ,إذا ما تم عزل
المناصب السيادية ولم يجتمع الشعب الفلسطيني تحت إطار منظمة التحرير ,لذلك عملية العزل
عملية الحقة إلعادة بناء وتفعيل إطار منظمة التحرير الفلسطينية ,واال تكون النوايا الحقيقية
للعمل المسلح هو االستحواذ على السلطة وقيادة الشعب الفلسطيني ,وبذلك يكون خيار حل
السلطة الفلسطينية هو سيطرة إحدى الفصائل التي قد يتبعها صراع فلسطيني داخلي ,أو قيام
سلطة حكم مشابهة إلي حكومة قطاع غزة بدون محدد للعالقات السياسية مع إسرائيل ,وغير
محددة المعالم الجغرافية والسياسية ,وبديل عن اإلستراتيجية الوطنية يجد الشعب الفلسطيني نفسه
أمام همومه المعيشية واعادة إحياء الخالص اإلقليمي.
ترتكز اإلستراتيجية الشمولية على وضع أساس إلي نهاية عودة الكفاح المسلح ,فإما
العودة إلي الجذور التاريخية ,أو باإلسناد إلي واقعية الق اررات الدولية ,كالقرار رقم  ,080أو قرار
مجلس األمن  ,040وبذلك يتوفر لإلستراتيجية الشمولية نهاية واقعية إلي عودة الكفاح المسلح,
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وحتى لو تم االتفاق إلي أساس القرار  ,040ال يعفي األساس كل أجزاء الشعب الفلسطيني,
فنجاح منظمة التحرير في مرحلة من المراحل يعني تراجع إسرائيل ,وهذا قابل للتطور.
يبدو أن المجتمع الفلسطيني بعيد عن إستراتيجية وطنية شمولية في ظل المشهد
السياسي الفلسطيني الحالي ,وباإلسناد إلي أبعاد سياسة العزل ,والى أبعاد استخدام القوة الحربية
تم االستدالل على وجود بيئتين مختلفتين في طبيعة السياسة األمنية اإلسرائيلية ,إذ حولت
السياسة األمنية اإلسرائيلية الضفة الغربية إلي بيئة أمنية تامة ,في مقابل خطة األنفصال عن
قطاع غزة ,وهذا ترتب عليه واقع أنقسام سياسي فلسطيني ,إضافة إلي األنقسام في الواقع
الجغرافي ,وسيبرز وضوح األنقسام السياسي الفلسطيني الفعلى بعد رحيل الرئيس الفلسطيني
محمود عباس ,وال يتعلق األمر في شخصية الرئيس الفلسطيني ,بل يتعلق في أزمة النظام
السياسي الفلسطيني المعتاد على شخصأنية الحكم ,وافتقاره إلى عملية تدوير السلطة.
يوجد إجماع دولي ,واقليمي على مبدأ حل الدولتين ,ويترتب على ذلك احتمال استمرار
الوضع القائم ,وتهيئة قيادة فلسطينية جديدة تحظى بقبول داخلي واقليمي ودولي لرئاسة الشعب
الفلسطيني ,وقيادة منظمة التحرير الفلسطينية ,بعد رحيل الرئيس الفلسطيني محمود عباس ,وهو
من أكثر الخيارات احتماال في المستقبل القريب.
يستبعد أن تكون القيادة الفلسطينية من حركة حماس ,لعدم قبولها في المجتمع الدولي,
ولكن لن تكون هناك قيادة بديلة إال بالتوافق مع حركة حماس ,وسيكون الواقع الفلسطيني قريب
من إقامة كونفدرالية فلسطينية داخلية بين قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة تحت شرعية رئيس
فلسطيني منتخب ,وسيستثني قطاع غزة من أي مباحثات سياسية فلسطينية إسرائيلية ,إذ سيعيد
المجتمع الدولي إحياء عملية السالم بين السلطة الفلسطينية واسرائيل على أراضي الضفة الغربية
المحتلة ,ولن تنجح عملية السالم إال إذا حصلت إسرائيل على مصالحها األمنية ,بينما ستستمر
عملية المباحثات غير المباشرة التي بدأت مع حركة حماس في قطاع غزة بعد حرب ,0204
ويترتب على هذا االحتمال توجيه عملية عسكرية إسرائيلية خاطفة ضد حركة حماس بالتحديد,
وستكون مؤثرة إذا استمر الجمود السياسي وواصلت حركة حماس إعادة بناء قوتها العسكرية
المؤثرة في تهديد أمن إسرائيل ,ويترتب على ذلك قيام حكم ذاتي في الضفة الغربية ,وحكومة أمر
واقع في قطاع غزة.
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الخاتمة
استمرت المفاهيم األمنية اإلسرائيلية في تحديد شكل العالقات السياسية مع السلطة
الفلسطينية ,إذ تعتبر إسرائيل أن قيام دولة فلسطينية على حدود عام  0691من شأنه أن يعرض
إسرائيل إلي خطر البقاء ,لذلك تحافظ إسرائيل على سياستها األمنية تجاه السلطة الفلسطينية في
منع تطورها إلي قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة ,لذلك ركزت السياسة األمنية اإلسرائيلية على
فرض الوقائع والحقائق واإلجراءات األمنية على األرض االفتراضية إلقامة الدولة الفلسطينية,
والتي تؤمن لها عملية التنمية المستدامة.
ليس من السهولة بأن تتخلى إسرائيل عن تواجدها في األراضي الفلسطينية المحتلة ,وليس من
المعقول بأن يرضى الفلسطينيون بإدامة االحتالل اإلسرائيلي ,لذلك تعيش أراضي السلطة
الفلسطينية توتر أمني ال يمكن أن ينتهي إال في إزاحة االحتالل اإلسرائيلي ,وال يكمن أن ينتهي
االحتالل اإلسرائيلي إال باالحتفاظ في المناطق الحيوية التي تؤمن له البقاء على حساب قابلية
بقاء الدولة الفلسطينية المستقبلية على حدود عام  ,0691فالخوف ليس من الدولة الفلسطينية
بقدر ما هو الخوف من المستقبل الذي يهدد بقاء إسرائيل على فلسطين المحتلة ,فالعداء يتطور,
وليس في نهايته إال التصادم بين أصحاب األرض واالحتالل ,وما أبعاد ومحددات السياسة
األمنية اتجاه السلطة الفلسطينية إال إدراك إسرائيلي كامل أن المشكلة ليست في االحتالل عام
 ,0691أنما في القناعة الكاملة أن المشكلة في عام  ,0648وأن الصراع وجود.
فتطور السلطة الفلسطينية إلي دولة فلسطينية قابلة للحياة ,سيقابله تراجع إسرائيلي ,لذلك المنظور
اإلسرائيلي الواقعي إلي الحل المرحلي هو التراجع المرحلي ,وبهذا المنطق ال يمكن إلسرائيل أن
تستمر في تأمين تطور الحل المرحلي والقبول في دولة فلسطينية على حدود عام .0691
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النتائج
خلصت الدراسة إلي مجموعة من النتائج من أهمها:
 .0يتكون المفهوم األمني اإلسرائيلي من مجموعة من المفاهيم األمنية والعسكرية المركبة
لتأمين عنصر البقاء ,وهو عامل مؤثر في عملية صناعة القرار إذ يعد من أهم مدخالت
صناعة القرار في إسرائيل.
 .0تحدد السياسة األمنية اإلسرائيلية شكل وطبيعة الدولة الفلسطينية المستقبلية بناء على
مصالحها األمنية ,وتضع أممها شرط التنازل عن حقها التاريخي في فلسطين عبر االعتراف
بإسرائيل دولة الشعب اليهودي.
 .3اختزل الموقف الدولي مسألة حل الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي في عملية المفاوضات,
كنتيجة نهائية بين طرفين الصراع ,بدون إحداث تغيرات جوهرية في عملية التسوية.
 .4تعد السياسة األمنية اإلسرائيلية أكبر عقبة أمام حل الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي ,إذ
تشترط إسرائيل في مقدمة حل الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي ضمأن مصالحها األمنية.
 .2استخدمت إسرائيل سياستها األمنية في تحويل أراضي السلطة الفلسطينية المحتلة إلي
أجزاء متناهية تنعدم فيها أساسيات البقاء ,لتقويض تطور السلطة الفلسطينية إلي دولة
فلسطينية قابلة للحياة.
 .9تفرغ السياسة األمنية اإلسرائيلية المجتمع الفلسطيني في الضفة الغربية من محتواه
االجتماعي ,لتسهيل السيطرة األمنية اإلسرائيلية ,ومنعه من قيام قوة سكانية مؤثرة ,وابطال
فعالية الخطر الديموغرافي الفلسطيني في المستقبل.
 .1تدلل أبعاد السياسة األمنية اإلسرائيلية على وجود بيئتين أمنيتين مختلفتين في قطاع غزة
والضفة الغربية ,وهي سياسة تؤهلها في المستقبل إلي فرض حكومة أمر واقع على قطاع
غزة ,وضم المناطق الحيوية في الضفة الغربية بدون المناطق "أ" وتجزئة المناطق "أ" إلي
معازل أمنية وادارات حكم محلي.
 .8تتعدد احتماالت مستقبل السلطة الفلسطينية ,ومن أكثر االحتماالت واقعية استمرار الوضع
القائم في حال وصول العملية السلمية إلي طريق مسدود.
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.29
 .13بوش ,جورج (" :)0224بيأن صحافي يتناول خطة فك االرتباط" ,مجلة الدراسات
الفلسطينية.28 ,
 .14بوش ,0جورج" :)0224( .رسالة جورج بوش إلي أريئيل شارون يعتبر فيها العودة إلي
حدود  0646غير واقعية" ,مجلة الدراسات الفلسطينية .28
 .12الجمعية العامة" :)0224( .مصادقة الجمعية العامة لألمم المتحدة على فتوى محكمة
العدل الدولية بشأن جدار الفصل العنصري" ,مجلة الدراسات الفلسطينية.26 ,
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 .19الرباعية الدولية" :)0224( .بيأن الرباعية الدولية يتناول إيجابية طرح إسرائيل األنسحاب
من قطاع غزة" ,مجلة الدراسات الفلسطينية.28 ,
 .11شارون ,أريئيل" :)0224( .كلمة أريئيل شارون في مؤتمر هرتسيليا الرابع" ,مجلة
الدراسات الفلسطينية.21 ,
 .18اللجنة الرباعية" :)0224( .بيأن للجنة الرباعية يتناول إيجابية طرح إسرائيل األنسحاب من
قطاع غزة" ,مجلة الدراسات الفلسطينية.28 ,
 .16اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية" :)0224( .بيأن يدين استمرار إسرائيل في
بناء جدار الفصل العنصري" ,مجلة الدراسات الفلسطينية.21 ,
 .82محكمة العدل الدولية" :)0224( .نص قرار محكمة العدل الدولية في الهاي بشأن جدار
الفصل العنصري" ,مجلة الدراسات الفلسطينية.26 ,
 .80محكمة العدل العليا اإلسرائيلية" :)0224( .قرار محكمة العدل العليا اإلسرائيلية بشأن
جدار الفصل في مدينة القدس" ,مجلة الدراسات الفلسطينية.26 ,
 .80أولمرت ,إيهود" :)0229( .كلمة إيهود أولمرت أمام مؤتمر هرتسيليا" ,مجلة الدراسات
الفلسطينية.99 ,
 .83اللجنة الرباعية" :)0222( .بيأن اللجنة الرباعية يؤكد التزامها الحل القائم على الدولتين",
مجلة الدراسات الفلسطينية.93 ,
 .84اللجنة الرباعية" :)0229( .بيأن للجنة الرباعية للسالم في الشرق األوسط تدعو فيه
الحكومة الفلسطينية إلي قبول المبادئ الدولية" ,مجلة الدراسات الفلسطينية.19 ,
 .82الموقف اإلسرائيلي من حكومة حماس ,:)0229( .مجلة الدراسات الفلسطينية.99 ,
 .89أولمرت ,إيهود" :)0221( .كلمة إيهود أولمرت أمام منتدى سابأن" ,مجلة الدراسات
الفلسطينية.10 ,
 .81بوش ,جورج" :)0221( .كلمة جورج بوش في افتتاح مؤتمر أنابوليس" ,مجلة الدراسات
الفلسطينية.10 ,
 .88بيأن مشترك لجمهورية روسيا االتحادية والمملكة الهاشمية األردنية" :)0221( .بيأن
مشترك يؤكد على ضرورة حل الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي" ,مجلة الدراسات الفلسطينية.96 ,
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 .86رايس ,كوندالي از" :)0221( .حديث كوندالي از رايس يتناول خريطة الطريق واالقتصاد
الفلسطيني الداخلي",مجلة الدراسات الفلسطينية.96 ,
 .62عباس ,محمود" :)0221( .كلمة محمود عباس أمام مؤتمر أنابوليس" ,مجلة الدراسات
الفلسطينية ,10 ,ص .019
 .60الفيصل ,سعود " :)0221( .كلمة سعود الفيصل أمام مؤتمر أنابوليس" ,مجلة الدراسات
الفلسطينية.10 ,
 .60اللجنة الرباعية" :)0221( .بيأن اللجنة الرباعية يؤكد ضرورة تأليف حكومة وحدة وطنية
فلسطينية" ,مجلة الدراسات الفلسطينية.96 ,
 .63لفني ,تسيبي" :)0221( .كلمة تسيبي لفني في مؤتمر حلف شمال األطلسي" ,مجلة
الدراسات الفلسطينية.10 ,
 .64ليفني ,0تسيبي" :)0221( .كلمة تسيبي ليفني أمام منتدى سابأن" ,مجلة الدراسات
الفلسطينية.10 ,
 .62مبارك ,حسني" :)0221( .حديث صحافي مشترك لحسني مبارك وايهود أولمرت عن
ضرورة استئناف المفاوضات مع الفلسطينيين" ,مجلة الدراسات الفلسطينية. ,
 .69المجلس الوزاري اإلسرائيلي المصغر للشؤون السياسية واألمنية" :)0221( .بيأن اعتبر فيه
غزة منطقة معادية" ,مجلة الدراسات الفلسطينية.10 ,
 .61أولمرت ,إيهود" :)0228( .كلمة إيهود أولمرت بشأن البحث في قضية القدس في
المفاوضات الفلسطينية اإلسرائيلية" ,مجلة الدراسات الفلسطينية.13 ,
 .68أولمرت ,0إيهود" :)0228( .كلمة إيهود أولمرت في شأن مميزات حروب المستقبل
والتحديثات االستخبارية" ,مجلة الدراسات الفلسطينية.13 ,
 .66بوش ,جورج" :)0228( .خطاب جورج بوش أمام الكنيست اإلسرائيلي بمناسبة الذكرى
الستين ألنشاء إسرائيل" ,مجلة الدراسات الفلسطينية.,12-14 ,
 .022ليفني ,تسيبي" :)0228( .تصريح تسيبي ليفني تعتبر فيه العملية العسكرية في غزة
ترجمة لحق إسرائيل في الدفاع عن النفس" ,مجلة الدراسات الفلسطينية.11 ,
 .020أوباما ,باراك" :)0226( .كلمة باراك أوباما في جامعة القاهرة بشأن عالقة الواليات
المتحدة بالعالم اإلسالمي" ,مجلة الدراسات الفلسطينية.18 ,
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 .020أردوغأن ,رجب" :)0226( .تصريح رجب طيب أردوغأن بعد لقائه حسني مبارك يدعو
فيه إلي تفعيل اتفاق التهدئة بين حماس واسرائيل ورفع الحصار عن قطاع غزة" ,مجلة الدراسات
الفلسطينية.11 ,
 .023أولمرت ,إيهود" :)0226( .البيأن الصحفي الذي أدلى به إيهود أولمرت بشأن العملية
الجارية في قطاع غزة" ,مجلة الدراسات الفلسطينية.11 ,
 .024برنامج الحكومة الثالثة عشر" :)0226( .فلسطين أنهاء االحتالل واقامة الدولة" ,السلطة
والوطنية الفلسطينية.
 .022اللجنة الرباعية (" :)0226بيأن اللجنة الرباعية الخاصة بالشرق األوسط يحث حكومة
إسرائيل على تجميد االستيطأن" ,مجلة الدراسات الفلسطينية.16 ,
 .029اللجنة الرباعية" :)0226( 0بيأن اللجنة الرباعية يدعو إسرائيل إلي المواصلة بالعمل
بقرار تجميد االستيطأن" ,مجلة الدراسات الفلسطينية.83 ,
 .021مبارك ,حسني" :)0226( .خطاب حسني مبارك إلي الشعب المصري في مناسبة العام
الجديد ويؤكد فيه عدم فتح معبر رفح في غياب السلطة الفلسطينية" ,مجلة الدراسات الفلسطينية,
.11
 .028نص وثيقة السويد بشأن االعتراف بالدولة الفلسطينية ( ,)0226مجلة الدراسات
الفلسطينية.80-82 ,
 .026أوباما ,باراك " :)0202( .خطاب باراك أوباما أمام الجمعية العامة لألمم المتحدة
بدعوته إلي السالم في الشرق األوسط" ,مجلة الدراسات الفلسطينية ,84 ,ص.029
 .002أردوغأن ,رجب" :)0202( .كلمة رجب طيب أردوغأن في مجلس جامعة الدول العربية",
مجلة الدراسات الفلسطينية.80-80 ,
 .000بايدين ,جون" :)0202( .خطاب جون بايدين في جامعة تل أبيب يصف فيه أن الدعم
األمريكي اإلسرائيلي مصلحة قومية للواليات المتحدة" ,مجلة الدراسات الفلسطينية.80 ,
 .000كلينتون ,هيالري" :)0202( .كلمة هيالري كلينتون أمام فريق العمل األمريكي من أجل
فلسطين تؤكد فيها أن الحل القائم على دولتين ضروري لمستقبل الشعب الفلسطيني" ,مجلة
الدراسات الفلسطينية.83 ,
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 .003ميتشل ,جورج" :)0202( .

مؤتمر صحفي بشأن محادثات السالم الفلسطينية

اإلسرائيلية" ,مجلة الدراسات الفلسطينية.80 ,
 .004مجلس األمن (" :)0202بيأن من رئيس مجلس األمن" ,مجلة الدراسات الفلسطينية,
.83
 .002نتنياهو ,بنيامين" :)0202( .كلمة بنيامين نتنياهو خالل زيارته قاعدة الكومأندوز
البحرية" ,مجلة الدراسات الفلسطينية.82 ,
 .009أردوغأن ,رجب" :)0200( .حديث متلفز لرجب طيب أردوغأن يؤكد فيه أن ال سالم
دون إشراك حركة حماس" ,مجلة الدراسات الفلسطينية.89 ,
 .001أردوغأن ,0رجب" :)0200( .كلمة رجب طيب أردوغأن يؤكد فيها أن ال أمل بإصالح
العالقات التركية اإلسرائيلية أن لم تعتذر إسرائيل" ,مجلة الدراسات الفلسطينية.88 ,
 .008أوغلو ,أحمد" :)0200( .تصريح أحمد داود أوغلو يقول فيه أن تركيا تستعد لطرح
حصار غزة أمام محكمة العدل الدولية بعد طردها للسفير اإلسرائيلي" ,مجلة الدراسات
الفلسطينية.88 ,
 .006شعت ,نبيل" :)0200( .تصريح صحافي لنبيل شعت في شأن اعتراف فرنسا بدولة
فلسطينية" ,مجلة الدراسات الفلسطينية.81 ,
 .002عريقات ,صائب" :)0200( .حديث صائب عريقات يتكلم فيه على احتمال حل السلطة
الفلسطينية" ,مجلة الدراسات الفلسطينية.88 ,
 .000كلينتون,هيالري" :)0200( .كلمة هيالري كلينتون أمام مركز سابأن لسياسة الشرق
األوسط تؤكد فيها التزام الواليات المتحدة أمن إسرائيل" ,مجلة الدراسات الفلسطينية.82 ,
 .000اللجنة الرباعية (" :)0200اقتراح الواليات المتحدة األمريكية قدمته كبيأن عن اللجنة
الرباعية الدولية بغرض االعتراف بيهودية الدولة" ,مجلة الدراسات الفلسطينية.88 ,
 .003أبو الغيط ,أحمد" :)0200( .حديث أحمد أبو الغيط عن لبنأن" ,مجلة الدراسات
الفلسطينية ,82 ,ص-ص .069-062
 .004إعالن القاهرة" :)0200( .نص إعالن القاهرة بين مصر وتونس وليبيا الذي يؤكد على
محورية القضية الفلسطينية" ,مجلة الدراسات الفلسطينية.60 ,
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 .002بيأن و ازرة الخارجية الروسية" :)0200( .بيأن و ازرة الخارجية الروسية تشدد فيه على أن
سياسة إسرائيل االستيطأنية تهدد بنسف آفاق قيام دولة فلسطينية" ,مجلة الدراسات الفلسطينية,
.64
 .009عباس ,محمود" :)0200( .حديث صحافي يعد فيه خيار حل السلطة الفلسطينية أمر
غير مطروح" ,مجلة الدراسات الفلسطينية.86 ,
 .001فايبوس ,لورأن ,)0200( .بيأن لورأن فايبوس يدعو فيه إسرائيل إلي االمتناع عن قرار
بناء مستوطنات جديدة" ,مجلة الدراسات الفلسطينية.64 ,
 .008اللجنة الرباعية" :)0200( .بيأن اللجنة الرباعية الخاص بالشرق األوسط تدعو فيه
الفلسطينيين واإلسرائيليين إلي استئناف مفاوضات السالم" ,مجلة الدراسات الفلسطينية.86 ,
 .006مرسي ,محمد" :)0200( .خطاب محمد مرسي يعلن فيه التزام مصر المعاهدات
واالتفاقات الدولية ووقف مصر مع الشعب الفلسطيني حتى يحصل على كافة حقوقه المشروعة",
مجلة الدراسات الفلسطينية.60 ,
 .032وثيقة طلب فلسطين األنضمام إلي عضوية األمم المتحدة" :)0200( .وثيقة للجمعية
العامة لألمم المتحدة ومجلس األمن بشأن طلب فلسطين األنضمام إلي عضوية األمم المتحدة",
مجلة الدراسات الفلسطينية.86 ,
 .030أوباما ,باراك" :)0203( .كلمة باراك أوباما في حفل عيد األنوار اليهودي يؤكد فيه دعم
أمريكا لحليفتها إسرائيل بأنه ال يتزعزع",مجلة الدراسات الفلسطينية.64 ,
 .030بيأن االجتماع الوزاري لالتحاد األوروبي ( " :)0203بيأن االجتماع الوزاري لالتحاد
األوروبي يدين بشدة سياسة االستيطأن اإلسرائيلي" ,مجلة الدراسات الفلسطينية.64 ,
 .033بيأن وزارة الخارجية الروسية (" :)0203بيأن و ازرة الخارجية الروسية يؤكد أن قضية
القدس يجب تسويتها عبر المفاوضات الفلسطينية اإلسرائيلية" ,مجلة الدراسات الفلسطينية.62 ,
 .034بنود اتفاق وقف األعمال القتالية ,:)0203( .مجلة الدراسات الفلسطينية.63 ,
 .032عباس ,محمود" :)0203( .نص كلمة محمود عباس أمام الدورة  91للجمعية العاملة
لألمم المتحدة التي اعترفت بفلسطين دولة مراقب غير عضو" ,مجلة الدراسات الفلسطينية.63 ,
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 .039فولك ,ريتشارد" :)0203( .كلمة ريتشارد فولك أمام الجمعية العامة لألمم المتحدة يدعو
فيها إلي مقاطعة الشركات المتربحة من المستعمرات اإلسرائيلية" ,مجلة الدراسات الفلسطينية,
.63
 .031فولك ,ريتشارد" :)0203( .بيأن صحافي للمقرر الخاص لألمم المتحدة المعني بحقوق
األنسأن في األرض الفلسطينية المحتلة" ,مجلة الدراسات الفلسطينية.69 ,
 .038كيري ,جون" :)0203( .تصريح صافي لجون كيري يكشف فيه عن محادثات بناءة
للغاية مع الجأنب الفلسطيني اإلسرائيلي",مجلة الدراسات الفلسطينية.62 ,
 .036نتيجة التصويت على مشروع قرار مركز فلسطين في األمم المتحدة ,:)0203( .مجلة
الدراسات الفلسطينية.63 ,
 .042نص مشروع القرار الفلسطيني إلي األمم المتحدة" :)0203( .نص مشروع القرار
الفلسطيني إلي األمم المتحداة للمطالبة برفع مكانة فلسطين إلي دولة غير كاملة العضوية" ,مجلة
الدراسات الفلسطينية.63 ,
 .040هيغ ,وليام" :)0203( .بيأن وليام هيغ يعرب فيه عن قلقه الشديد إزاء بناء وحدات
سكنية بمستوطنات في الضفة الغربية" ,مجلة الدراسات الفلسطينية.64 ,
 .040و ازرة الخارجية التركية" :)0203( .بيأن و ازرة الخارجية التركية تدين فيه استمرار
االستيطأن اإلسرائيلي في األراضي الفلسطينية وتعتبره مخالفا للقانون الدولي" ,مجلة الدراسات
الفلسطينية.63 ,
 .043أوباما ,باراك " :)0204( .تصريح صحافي لبراك أوباما يصف فيه المصالحة الفلسطينية
بالغير مفيدة",مجلة الدراسات الفلسطينية.66 ,
 .044أندرسون ,فابورغ" :)0204( .تحذير أوروبي إلسرائيل بمواجهة عزلة متزايدة في حال
فشل المفاوضات",مجلة الدراسات الفلسطينية.68,
 .042الجمعية العامة (" :)0204قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة يقضي بجعل سنة 0204
سنة دولية للتضامن مع الشعب الفلسطيني" ,مجلة الدراسات الفلسطينية ,61 ,ص .028
 .049عباس ,محمود" :)0204( .خطاب محمود عباس أمام الجمعية العامة لألمم المتحدة في
الدورة  ,96دائرة شؤون المفوضات.

161

 .041نتنياهو ,بنيامين" :)0204( .تصريح بنيامين نتنياهو يعتبر فيه أن تحقيق السالم مع
الفلسطينيين يستحيل ما داموا يرفضون االعتراف بحق الشعب اليهودي في دولة قومية سيادية",
مجلة الدراسات الفلسطينية ,61 ,ص .028
 .048هوألند ,فرنسوا ,وآخرون" :)0204( .مؤتمر صحافي مشترك لمحمود عباس وفرنسوا
هوألند" ,مجلة الدراسات الفلسطينية.61 ,
 .046أوباما ,باراك " :)0202( .تصريح صحافي لبراك أوباما يؤكد فيه أن خالفاته مع بنيامين
نتنياهو ليست شخصية وأنما تعتمد على خالفات سياسية جوهرية بشأن السالم في الشرق
األوسط",مجلة الدراسات الفلسطينية.023 ,
 .022أوباما ,0باراك " :)0202( .تصريح باراك أوباما يقول فيه أن موقف نتنياهو من الدولة
الفلسطينية يهدد صدقيه إسرائيل",مجلة الدراسات الفلسطينية.024 ,
 .020أوباما ,3باراك" :)0202( .كلمة باراك أوباما أمام الجمعية العالمة لألمم المتحدة",مجلة
الدراسات الفلسطينية.020 ,
 .020السيسي ,عبد الفتاح" :)0202( .كلمة عبد الفتاح السيسي يؤكد فيها أن القضية
الفلسطينية ستبقى في صدارة السياسة الخارجية لمصر" ,مجلة الدراسات الفلسطينية.024 ,
المراجع العربية:
ثأنيا :الكتب:
 .0أحمد ,إبراهيم (" :)0229فقه األمن والمخابرات" ,جامعة نايف العربية للعلوم األمنية,
الرياض.
 .0باحث" :)0202( .احتالل استعمار فصل عنصري-إعادة تقويم لممارسات إسرائيل في
األراضي الفلسطينية المحتلة في ظل القأنون الدولي" ,باحث للدراسات الفلسطينية واإلستراتيجية,
بيروت.
 .3سليمأن ,فهد .وآخرون" :)0202( .في تدويل القضية الفلسطينية  ,"0204-0200المركز
الفلسطيني للتوثيق والمعلومات ,ط ,0غزة.
 .4شعبأن ,أحمد" :)0663( .اإلستراتيجية العسكرية اإلسرائيلية عام  ,"0222سينا للنشر,
القاهرة.
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 .2شلحت ,أنطوأن" :)0228( .وجهات إسرائيل اإلستراتيجية بعد  92عاما على إقامتها :وثيقة
مؤتمر هرتسيليا الثامن" ,المركز الفلسطيني للدراسات اإلسرائيلية مدار ,رام اهلل.
 .9شلحت ,أنطوأن" :)0204( .بنيامين نتنياهو :عقيدة الالحل" ,المركز الفلسطيني للدراسات
اإلسرائيلية مدار ,رام اهلل.
 .1العاجز ,صائب" :)0686( .نظرية األمن اإلسرائيلي وأثر ذلك على األمن القومي العربي",
مؤسسة النيروز للخدمات الفنية ,عمأن.
 .8العمري ,وليد" :)0220( .الشرط األخير :قراءة في السلوك السياسي اإلسرائيلي خالل حرب
الخليج الثانية" ,المركز الفلسطيني للدراسات اإلسرائيلية مدار ,رام اهلل.
 .6قطب ,سيد" :)0223( .في ظالل القرأن" ,ط .30المجلد السادس ,دار الشروق ,القاهرة.
 .02الكيألني ,هيثم" :)0696( .المذهب العسكري اإلسرائيلي" ,مركز أبحاث منظمة التحرير
الفلسطينية ,بيروت.
 .00محمود ,خالد" :)0221( .آفاق األمن اإلسرائيلي :الواقع والمستقبل" ,مركز الزيتونة
للدراسات واالستشارات ,بيروت.
 .00مرتضى ,إحسأن" :)0229( .األمن القومي اإلسرائيلي في تطوراته المفهومية والعمألنية",
ط .0باحث للدراسات ,بيروت.
 .03منصور ,جوني .آخرون" :)0226( .المؤسسة العسكرية في إسرائيل :تاريخ واقع
استراتيجيات تحوالت" ,المركز الفلسطيني للدراسات مدار ,رام اهلل.
 .04المريني ,ندى" :)0200( .الكيأن الصهيوني بين يهودية الدولة وأنهيارها" ,باحث للدراسات
الفلسطينية واإلستراتيجية ,بيروت.
 .02محارب ,محمود" :)0203( .سياسة إسرائيل النووية وعملية صنع ق اررات األمن القومي
فيها" ,المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات ,بيروت.
 .09هويدي ,أمين" :)0680( .في السياسة واألمن" ,معهد األنماء العربي ,بيروت.
 الكتب المترجمة:
 .0أرونسون,جيفري" :)0662( .سياسة األمر الواقع في الضفة الغربية" ,ترجمة حسني زينه,
مؤسسة الدراسات الفلسطينية ,بيروت
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 .0أريئيلي ,شاؤول .وآخرون" :)0202( .الجدار الفاصل أمن أم جشع" ,ترجمة علىأن الهندي,
دار الماجد للنشر والتوزيع,
 .3ايلون ,أبراهام .آخرون (" :)0689الثابت والمتغير في اإلستراتيجية اإلسرائيلية" ,ترجمة
وكالة المنار ,وكالة المنار للصحافة والنشر ,قبرص.
 .4إديلمأن ,موريس" :)0226( .حيلة بن غوريون السياسية ,ترجمة على فاضل" ,مكتبة النافذة,
الجيزة.
 .2بوتل ,جفري .وآخرون" :)0662( .األمن اإلسرائيلي الفلسطيني قضايا في مفاوضات الوضع
الدائم" ,ترجمة محمد فياض ,مركز البحوث والدراسات الفلسطينية ,نابلس.
 .9غريفيثس ,مارتن .وآخرون (" :)0228المفاهيم األساسية في العالقات الدولية" ,ترجمة مركز
الخليج لألبحاث ,مركز الخليج لألبحاث ,دبي.
 .1هركافي ,يهوشفاط .آخرون (" :)0689الكمية والنوعية في اإلستراتيجية اإلسرائيلية الجزء
األول" ,ترجمة وكالة المنار ,وكالة المنار للصحافة والنشر ,قبرص.
ثالثا :الدوريات والمقاالت:
 .0إسحق ,جاد .وآخرون" :)0202( .التحول في البيئة الفلسطينية :فلسطين إلي أين؟ حل
الدولة الواحدة أم حل الدولتين" ,المركز القومي للترجمة.,0383 ,
 .0أريأن ,آشر" :)0223( .األنزياح نحو اليمين نتائج أساسية الستطالع للرأي العام اإلسرائيلي
في موضوع األمن القومي" ,ترجمة أنطوأن شلحت ,سلسلة أوراق إسرائيلية .04,
 .3باراك ,إيهود" :)0224( .األنسحاب من لبنأن كمحك للعالقات بين المستويين :الجيش
اإلسرائيلي يحتكر الواقع" ,ترجمة مدار ,سلسلة أوراق إسرائيلية.04 ,
 .4البابا ,جمال" :)0220( .مخططات الفصل بين وهم تحقيق األمن وصعوبة التنفيذ" ,مجلة
مركز التخطيط الفلسطيني.8-1 ,
 .2بشارة ,عزمي " :)0229( .مخاطر النظرة األمريكية اإلسرائيلية إلي الدولة الفلسطينية" ,مجلة
الدراسات الفلسطينية.92 ,
 .9بارتلز ,روجيه" :)0226( .الجداول الزمنية والحدود والنزاعات :التطور التاريخي للتقسيم
القأنوني بين النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية" ,المجلة الدورية للصليب األحمر.813 ,
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 .1بشير ,بشير " :)0200( .يهودية الدولة والنحو الجديد للصراع في فلسطين :في معنى دولة
يهودية" ,المركز الفلسطيني للدراسات اإلسرائيلية مدار.
 .8بيلين ,يوسي " :)0229( .هل نجح األنفصال عن قطاع غزة؟ :آراء مسئولين سياسيين
وأمنيين كبار" ,مجلة الدراسات الفلسطينية.91 ,
 .6بابيه ,إيألن" :)0202( .الصهيونية والحل القائم على دولتين :فلسطين إلي أين؟ حل الدولة
الواحدة أم حل الدولتين" ,المركز القومي للترجمة.0383 ,
 .02براون ,ناثأن" :)0228( .زوال حل الدولتين" ,مؤسسة كارنيغي للسالم ,بوسطن.
 .00جمال ,أمل" :)0202( .أهداف ومعأني اقتراح قأنون أساس :إسرائيل الدولة القومية للشعب
اليهودي" ,مجلة الدراسات الفلسطينية.020 ,
 .00حبيب ,هأني" :)0224( .جنيف-القاهرة-هرتسيليا الحركة السياسية محطات متعارضة",
مجلة الدراسات الفلسطينية.21 ,
 .03الحسيني ,مصطفى" :)0228( .غروب حل الدولتين" ,مجلة الدراسات الفلسطينية.19 ,
 .04الخالدي ,أحمد" :)0200( .لماذا ال يستطيع الفلسطينيون االعتراف بالدولة اليهودية" ,مجلة
الدراسات الفلسطينية.86 ,
 .02الخالدي ,محمد" :)0226( .الجيش األكثر أخالقية في العالم :الشرعية األخالقية الجديدة
للجيش اإلسرائيلي والحرب على غزة" ,مجلة الدراسات الفلسطينية.80-82 ,
 .09الخالدي ,أحمد" :)0226( .تقويم نقدي لبرنامج بناء الدولة أوال" ,مجلة الدراسات
الفلسطينية.80-82 ,
 .01خليفة ,أحمد" :)0203( .غزة :الثاني الرئيسي في سياق المواجهة الدائمة" ,مجلة الدراسات
الفلسطينية.64 ,
 .08رودمأن ,ديفيد (" :)0220النظرية األمنية اإلسرائيلية" ,ترجمة زهير عكاشة ,مجلة مركز
التخطيط الفلسطيني.4-3 ,
 .06زملط ,حسام" :)0202( .بناء دولة تحت االحتالل :الفلسطينيون وتركة أوسلو الحية",
مجلة المستقبل العربي.312 ,
 .02زريق ,رائف" :)0222( .فلسطين وجنوب أفريقيا األبارتهايد وخطاب الحقوق" ,مجلة
الدراسات الفلسطينية.90 ,
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 .00زريق ,رائف " :)0200( .مطلب الدولة اليهودية من الجأنب التكتيكي والسياسي والفكري-
األيديولوجي :في معنى دولة يهودية" ,المركز الفلسطيني للدراسات مدار.
 .00زريق ,إيليا" :)0223( .الديموغرافيا والترأنسفير :طريق إسرائيل إلي الالمكان" ,مجلة
الدراسات الفلسطينية.22 ,
 .03دويري ,مروأن" :)0220( .عامل الخوف والشعور بالذنب في السياسة اإلسرائيلية" ,قضايا
إسرائيلية.4 ,
 .04ديأن ,عوزي (" :)0224الموجود والمنشود في العالقات بين المستويين :الجيش اإلسرائيلي
يحتكر الواقع" ,ترجمة مدار ,سلسلة أوراق إسرائيلية.04 ,
 .02دختر ,آفي" :)0229( .هل نجح األنفصال عن قطاع غزة :آراء مسئولين وسياسيين
وأمنيين كبار" ,مجلة الدراسات الفلسطينية.91 ,
 .09دراغمة ,محمد" :)0203( .الطريق إلي دولة حماس" ,مجلة الدراسات الفلسطينية.63 ,
 .01سويد ,محمود" :)0220( .خطة شارون إللغاء فلسطين :جريمة بال عقاب" ,مجلة
الدراسات الفلسطينية.22 ,
 .08سونتاغ ,ديبو ار" :)0220( .طابا جاءت متأخرة جدا والبعض ما زال يتطلع إلي سالم آت",
مجلة الدراسات الفلسطينية.48 ,
 .06سيغمأن ,هنري" :)0226( .أكاذيب إسرائيل" ,ترجمة سمير صرصار ,مجلة الدراسات
الفلسطينية.11 ,
 .32شبير ,يفتاح" :)0203( .القبة الحديدية ملكة عامود السحاب" ,مجلة الدراسات
الفلسطينية.64,
 .30شالوم ,زكي" :)0226( .هل الحسم ممكن مع المنظمات اإلرهابية؟ الرصاص المسبوك
مثال" ,ترجمة سمير صراص ,مجلة الدراسات الفلسطينية.11 ,
 .30شاليم ,آفي" :)0226( .كيف أوصلت إسرائيل غزة إلي شف كارثة أنسأنية" ,ترجمة سمير
صراص ,مجلة الدراسات الفلسطينية.11 ,
 .33شلحت ,أنطوأن" :)0228( .اليمين اإلسرائيلي :الدولة اليهودية والتسوية السياسية ومستقبل
المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل" ,قضايا إسرائيلية.30-30 ,
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 .34شلحت ,أنطوأن" :)0202( .نتنياهو يتطلع إلي والية رابعة على جناح مشروع قأنون الدولة
القومية اليهودية" ,مجلة الدراسات الفلسطينية.020 ,
 .32الطاهر ,معين" :)0204( .غزة :قراءة أولية بعد الحرب" ,مجلة الدراسات الفلسطينية,
.022
 .39الطنأني ,معين " :)0220( .خطة تينت والخروقات اإلسرائيلية لوقف إطالق النار" ,مجلة
مركز التخطيط الفلسطيني.4-3 ,
 .31عزم ,أحمد" :)0203( .حرب غزة  0200والدولة :العجز عن تغيير قواعد اللعبة" ,مجلة
الدراسات الفلسطينية.64 ,
 .38عوكل ,طالل" :)0204( .بأنوراما الكارثة والبطولة في قطاع غزة" ,مجلة الدراسات
الفلسطينية.022 ,
 .36عوكل ,طالل" :)0203( .غزة تغير قواعد اللعبة بعد عدوأن عامود السحاب :غزة إلي
أين" ,مجلة الدراسات الفلسطينية.64 ,
 .42عايد ,خالد" :)0220( .خطة الفصل اإلسرائيلية بين متطلبات األمن والعزل المعنوي",
مجلة الدراسات الفلسطينية.48 ,
 .40العيسى ,سفيأن" :)0202( .اقتصاديات فلسطين المستقلة :فلسطين إلي أين؟ حل الدولة
الواحدة أم حل الدولتين" ,المركز القومي للترجمة.0383 ,
 .40غرأنوت ,عوديد" :)0220( .يوميات شلومو بن عامي عن قمة كامب ديفد الثانية" ,مجلة
الدراسات الفلسطينية.41 ,
 .43فايسغالس ,دوف" :)0229( .هل نجح األنفصال من قطاع غزة؟ آراء مسئولين سياسيين
وأمنيين كبار" ,مجلة الدراسات الفلسطينية.91 ,
 .44قسيس ,نبيل" :)0204( .ما بعد الثاني على غزة" ,مجلة الدراسات الفلسطينية.022 ,
 .42القلقيلي ,عبد الفتاح" :)0200( .جدار الفصل العنصري من جابوتنسكي حتى نتنياهو",
مجلة حق العودة.49 ,
 .49قاسم ,أنيس" :)0200( .لماذا اإلصرار على االعتراف بإسرائيل دولة يهودية" ,مجلة
الدراسات الفلسطينية.89 ,
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 .41كسبت ,بن" :)0220( .كل الحقيقة عن اتفاقات طابا والي أي مدى كان السالم قريبا",
مجلة الدراسات الفلسطينية.48 ,
 .48كام ,إفرايم" :)0203( .بعد عملية عامود السحاب :ميزأن الربح والخسارة" ,ترجمة رندة
حيدر ,مجلة الدراسات الفلسطينية.64 ,
 .46كوهين ,ستيوارت" :)0221( .خضوع الجيش اإلسرائيلي الزائد؟ :التغير في منظومة
العالقات بين المستوى المدني وبين الجيش في إسرائيل" ,قضايا إسرائيلية.01 ,
 .22الموسى ,شريف" :)0202( .البحث عن حل :فلسطين إلي أين؟ حل الدولة الواحدة أم حل
الدولتين" ,المركز القومي للترجمة.0383 ,
 .20ملحيس ,غأنية" :)0223( .جدار الفصل العنصري اإلسرائيلي" ,مجلة الدراسات
الفلسطينية.22 ,
 .20منصور ,كريم" :)0220( .أحداث أيلول /سبتمبر  0220والمواجهة الفلسطينية
اإلسرائيلية" ,مجلة الدراسات الفلسطينية.46 ,
 .23المصري ,هأني" :)0220( .فلسطين أمام مفترق طرق" ,مجلة الدراسات الفلسطينية.20 ,
 .24مالي ,روبرت" :)0224( .إسرائيل ومسألة عرفات" ,مجلة الدراسات الفلسطينية.90-92 ,
 .22منصور ,كريم" :)0226( .تأمالت في الحرب على غزة" ,مجلة الدراسات الفلسطينية,
.80-82
 .29المسلمي ,عاطف" :)0204( .قراءة تحليلية في أسباب ودوافع الثاني اإلسرائيلي على قطاع
غزة" ,مجلة مركز التخطيط.43-40 ,
 .21بن مائير ,يهودا (" :)0224تغيرات في العالقات بين المستوى المدني والمستوى العسكري
في السنوات األخيرة :الجيش اإلسرائيلي يحتكر الواقع" ,ترجمة مدار ,سلسلة أوراق إسرائيلية,
.04
 .28هالل ,جميل" :)0222( .أسئلة ما بعد األنسحاب" ,مجلة الدراسات الفلسطينية.93 ,
 .26يفتاحيل ,أرون" :)0226( .التصويت لسياسة الفصل العنصري ديمقراطيا" ,مجلة الدراسات
الفلسطينية.11 ,
 .92يعلون ,موشيه" :)0229( .هل نجح األنفصال عن قطاع غزة؟ :آراء مسئولين سياسيين
وأمنيين كبار" ,مجلة الدراسات الفلسطينية.91 ,
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 .90يعلون ,موشيه" :)0228( .إسرائيل والفلسطينيون العودة إلي األصول" ,قضايا إسرائيلية,
.30-30
 .90بن الياهو ,إيتأن" :)0229( .أهمية الفضاء في ضوء الوضع االستراتيجي الجديد
إلسرائيل" ,ترجمة سعيد عايش  ,سلسلة أوراق إسرائيلية .38
 التقارير:
 .0أوباما ,3باراك" :)0226( .مقابلة باراك أوباما مع مجلة تايم" ,مجلة الدراسات
الفلسطينية.80-82,
 .0ايزنكوت ,غادي" :)0226( .الجيش اإلسرائيلي سيدمر أي قرية لبنأنية يتم منها إطالق النار
على إسرائيل" ,أجرى الحديث أليكس فيشمأن ,مجلة الدراسات الفلسطينية.11 ,
 .3إسبوزيتو ,ميشيل" :)0226( .الترسأنة اإلسرائيلية المستخدمة ضد غزة خالل عملية
الرصاص المسبوك ,ترجمة سوسن الخولي ,مجلة الدراسات الفلسطينية.80-82 ,
 .4بابيه ,إيألن " :)0222( .ال يوجد يسار إسرائيلي" ,أجرى الحديث فراس خطيب ,قضايا
إسرائيلية.08-01 ,
 .2بوتن ,فالديمير ( " :)0222حديث صحافي لفالديمير بوتن عشية زيارته للقاهرة يتناول
الوضع في الشرق األوسط",مجلة الدراسات الفلسطينية.93 ,
 .9بوتن ,فالديمير (" :)0221حديث متلفز يقترح فيه عقد مؤتمر دولي بشأن السالم في الشرق
األوسط",مجلة الدراسات الفلسطينية.96 ,
 .1بيلين ,يوسي (" :)0661مقابلة مع يوسي بيلين يشرح فيها اتفاقية "أبو مازن -بيلين"" ,أجرى
الحديث آري شافيط ,مجلة الدراسات الفلسطينية.30 ,
 .8بيلين ,يوسي" :)0220( .حديث صحافي بشأن تصوره للتسوية السياسية مع الفلسطينيين",
أجرى الحديث آري شفيط ,مجلة الدراسات الفلسطينية.48 ,
 .6البنك الدولي" :)0203( .تقرير للبنك الدولي يشير أن النشاط االقتصادي الفلسطيني
سيتحسن عندما تتحرر المنطقة "ج"" ,مجلة الدراسات الفلسطينية.61 ,
 .02تقرير األمم المتحدة عن أعمال الجيش اإلسرائيلي في مخيم جنين ,:)0220( .مجلة
الدراسات الفلسطينية.20 ,
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 .00دائرة شؤون المفاوضات" :)0222( .الجدار" ,منظمة التحرير الفلسطينية.
 .00دائرة شؤون المفاوضات" :)0202( .االعتراف بفلسطين استثمار في السالم" ,منظمة
التحرير الفلسطينية.
 .03دائرة شؤون المفاوضات 42" :)0200( .عاما على االحتالل اإلسرائيلي :ماذا تبقى من
حل الدولتين" ,دائرة شؤون المفاوضات.
 .04رابين ,يتسحاق (" :)0664حديث تلفز يؤكد فيه تمسك إسرائيل بالسيادة الكاملة على
القدس ,ويدعو سوريا إلي حوار مباشر مع إسرائيل" ,أدلى بالحديث إلي تلفزيون الشرق األوسط,
مجلة الدراسات الفلسطينية.06 ,
 .02رابين ,يتسحاق (" :)0662حديث صحافي بشأن األمن والمحادثات مع السلطة الفلسطينية
وسوريا" ,أجرى الحديث يعقوب إيرز ,مجلة الدراسات الفلسطينية.03 ,
 .09روس ,دينس" :)0220( .حديث صحافي لدينس روس يتناول فيه العملية السلمية
ومقترحات بيل كلينتون" ,أجرى الحديث موفق حرب ,مجلة الدراسات الفلسطينية.49-42 ,
 .01ساركوزي ,نيكوال" :)0228( .حديث صحافي خاص لنيكوال ساركوزي يعتبر فيه أن قدر
القدس هو أن تصبح عاصمة للدولتين الفلسطينية واإلسرائيلية",مجلة الدراسات الفلسطينية-14 ,
.12
 .08شارون ,أريئيل" :)0220( .حديث صحافي يعتبر فيه عدم احتالل نابلس وأريحا مجددا
تنازال مؤلما" ,أجرى الحديث صحيفة يديعوت احرونوت ,مجلة الدراسات الفلسطينية.49-42 ,
 .06شارون ,0أريئيل" :)0220( .حديث صحافي بشأن خططه لمواجهة األنتفاضة وبلورة
تسوية واقعية" ,أجرى الحديث آري شافيط ,مجلة الدراسات الفلسطينية.41 ,
 .02شارون ,أريئيل" :)0222( .حديث صحافي يتناول فيه خطة فك االرتباط ومستقبل الكتل
االستيطأنية في الضفة الغربية" ,أجرى الحديث أطيال شومفلبي ,مجلة الدراسات الفلسطينية.90 ,
 .00صالح ,محسن .وآخرون (" :)0202تركيا والقضية الفلسطينية" ,تقرير معلومات مركز
الزيتونة للدراسات واالستشارات ,01 ,بيروت.
 .00صالح ,محسن .وآخرون" :)0226( .الترأنسفير في الفكر والممارسات اإلسرائيلية" ,تقرير
معلومات ,02 ,مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات ,بيروت.
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 .03الطنأني ,معين (" :)0220االغتيال حرب إسرائيل الجديدة" ,مجلة مركز التخطيط
الفلسطيني.0,
 .04غيلبر ,يوئاف" :)0224( .يوئاف غيلبر :إسرائيل لن تحل مشكلة الالجئين أبدا" ,أجرى
الحديث فراس خطيب ,قضايا إسرائيلية.02 ,
 .02فاليشر ,آري" :)0220( .حديث صحافي آلري فاليشر يعلق فيه على موضوع إيفاد
مراقبين دوليين إلي األراضي المحتلة" ,مجلة الدراسات الفلسطينية.48 ,
 .09فياض ,سالم" :)0200( .حديث صحافي عن الدولة الفلسطينية التي يسعى إلعالن
قيامها" ,أجرى الحديث محمد يونس ,مجلة الدراسات الفلسطينية.82 ,
 .01كلينتون ,هيالري " :)0226( .مقابلة متلفزة مع هيالري كلينتون بشأن تسوية النزاع
الفلسطينية اإلسرائيلي على أساس حل الدولتين" ,أجرى الحديث تلفزيون فلسطين ,مجلة الدراسات
الفلسطينية.18 ,
 .08كالرك ,دي" :)0202( .إذا فشل حل الدولتين ستجد إسرائيل نفسها في مشكلة" ,أجرى
الحديث دأنا سوبرغ ,الحياة الجديدة.1089 ,
 .06اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير قابلة للتصرف" :)0220( .النقاط
الرئيسية في التقرير السنوي" ,مجلة الدراسات الفلسطينية.46 ,
 .32اللجنة الدولية لتقصي الحقائق بشأن المستوطنات اإلسرائيلية" : )0203( .تقرير ...تقر فيه
بأنتهاكات حقوق الفلسطينيين بأشكال وطرق متعددة" ,مجلة الدراسات الفلسطينية.64 ,
 .30ليفي ,غدعون" :)0204( .حل الدولتين غير قابل للتنفيذ وقد فاته القطار" ,أجرى الحديث
بالل ضاهر ,قضايا إسرائيلية.22 ,
 .30موسى ,عمرو" :)0228( .حديث صحافي يصف فيه الحديث عن جهود إقامة دولة
فلسطينية بأنه مجرد وهم وسراب" ,مجلة الدراسات الفلسطينية.19 ,
 .33موفاز ,شاؤول" :)0220( .حديث صحافي لشاؤول موفاز يعرض فيه محاوالته زعزعة
التوازن في القيادة الفلسطينية" ,أجرى الحديث صحيفة معاريف ,مجلة الدراسات الفلسطينية.46 ,
 .34نتنياهو ,0بنيامين" :)0668( .حديث صحافي يؤكد فيه أن إسرائيل ستحتفظ بجميع
المستعمرات اليهودية في أي معاهدة سالم مستقبلية مع الفلسطينيين" ,أجرى الحديث صحيفة
القدس ,مجلة الدراسات الفلسطينية.32 ,
171

 .32النعامي ,صالح" :)0203( .المفاوضات :تأرجح عباس ونتنياهو بين فشل الدولة المؤقتة",
مركز الجزيرة للدراسات.
 .39يعلون ,موشيه" :)0220( .مقابلة صحفية لموشيه يعلون يقول فيها أن استخدام العنف قرار
استراتيجي لياسر عرفات وهو قادر على وقف األنتفاضة" ,أجرى الحديث صحيفة معاريف مجلة
الدراسات الفلسطينية.46 ,
 الندوات:
 .0بديل" :)0222( .ملخص ورقة عمل مقدمة إلي اللقاء التنسيقي السادس لإلتالف الفلسطيني
لحق العودة" ,المركز الفلسطيني لمصادر حقوق المواطنة والالجئين(بديل) ,بيت لحم.
 .0بيرس ,شمعون" :)0221( .العرب اإلسرائيليون والدولة :مؤتمر هرتسيليا السنوي السابع عن
ميزأن األمن القومي في إسرائيل" ,باحث للدراسات ,بيروت.
 .3شاهين ,خليل" :)0200( .واقع المنظمة والسلطة ...السيناريوهات والمتغيرات المطلوبة",
المركز الفلسطيني لألبحاث والسياسات والدراسات اإلستراتيجية مسارات ,المؤتمر السنوي
األول.
 .4شارون ,0أريئيل" :)0224( .مؤتمر هرتسيليا الخامس" ,مجلة الدراسات الفلسطينية-92 ,
.90
 .2أبوشهال ,على" :)0200( .استحقاقات الدولة وقضايا الوضع النهائي" ,منتدى غزة للدراسات
السياسية واإلستراتيجية الرابع.
 .9عزم ,أحمد" :)0200( .ندوة الصراع العربي اإلسرائيلي في ضوء المتغيرات العربية
واإلقليمية" ,مؤسسة الدراسات الفلسطينية ,بيروت.
 .1عباس ,محمود " :)0220( .محاضرة محمود عباس يلقي فيها ضوءا إضافيا على
مفاوضات كامب ديفد" ,مجلة الدراسات الفلسطينية.49-42 ,
 .8أبو على ,سعيد .وآخرون" :)0226( .أهداف الحرب ونتائجها" ,مجلة الدراسات الفلسطينية,
.11
 .6المصري ,هأني" :)0200( .القضية الفلسطينية قراءة في الخيارات والبدائل اإلستراتيجية",
المركز الفلسطيني لألبحاث والسياسات والدراسات اإلستراتيجية مسارات ,المؤتمر السنوي
األول.
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رابعا :الرسائل العلمية:
 .0المغازي ,هشام.ـ (" :)0228اإلستراتيجية العسكرية لكل من مصر واسرائيل في حرب أكتوبر
0613م وتأثيرها على نتائج الحرب" جامعة القدس ,القدس.
 .0قريب ,بالل" :)0200( .السياسة األمنية لالتحاد األوروبي من منظور أقطابه التحديات
والرهأنات" ,جامعة الحاج الخضر ,باتنة.
 البحوث والدراسات:
 .0ألفير ,يوسي" :)0222( .مستقبل الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي االتجاهات الحساسة التي
تؤثر في إسرائيل" ,مجلة الدراسات الفلسطينية.94 ,
 .0إينبار ,أفرايم" :)0226( .صعود وأفول فكرة الحل القائم على أنشاء دولتين" ,سلسلة ترجمات
الزيتونة ,42 ,بيروت.
 .3إسحق ,جاد .وآخرون" :)0202( .السياسات اإلسرائيلية تجاه األراضي في األغوار" ,معهد
األبحاث التطبيقية أريج ,القدس.
 .4آيألند ,غيو ار" :)0226( .حرب لبنأن الثالثة :الهدف-لبنأن" ,مجلة الدراسات الفلسطينية,
.11
 .2بشارة ,عزمي" :)0228( .دوافع إسرائيل إلي االعتراف بها دولة يهودية" ,مجلة الدراسات
الفلسطينية.13 ,
 .9روبن ,باري" :)0229( .اإلستراتيجية الجديدة إلسرائيل" ,سلسلة ترجمات الزيتونة,06 ,
بيروت
 .1ريفلن ,بول" :)0204( .االقتصاد وحرب غزة" ,ترجمة زهير عكاشة ,مجلة مركز التخطيط,
.43-40
 .8سمور ,صبحي .وآخرون" :)0200( .النيوليبرالية بصفتها تحر ار :الدولة الفلسطينية واعادة
تكوين الحركة الوطنية" ,مجلة الدراسات الفلسطينية.88 ,
 .6شعبأن ,خالد" :)0220( .عملية السور الواقي :وجهات نظر إسرائيلية" ,مجلة مركز
التخطيط الفلسطيني.9-2 ,
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 .02شعبأن ,خالد" :)0204( .قرار الثاني على قطاع غزة" ,مجلة مركز التخطيط الفلسطيني,
.43-40
 .00فرسخ ,ليلى" :)0202( .القيود القأنونية والسياسية لحل الدولتين" ,معهد دراسات التنمية
في جامعة بيرزيت ,بيرزيت.
 .00فرسخ ,0ليلى" :)0202( .بدائل التقسيم في فلسطين :التحديات السياسية وأطر العمل",
معهد دراسات التنمية في جامعة بيرزيت ,بيرزيت.
 .03الغركويست ,بيتر " :)0224( .تسيج السماء األخيرة :التنقيب عن فلسطين بعد جدار
الفصل العنصري" ,مجلة الدراسات الفلسطينية.28 ,
 .04الموسي ,خليل" :)0221( .رأي محكمة العدل الدولية في الجدار الفاصل :األبعاد
القأنونية" ,مجلة الدراسات الفلسطينية.96 ,
 .02هأنتر ,روبرت .وآخرون" :)0229( .بناء دولة ناجحة :األمن" ,سلسلة ترجمات الزيتونة,
 ,00بيروت.
 .09أبو نحل ,أسامة" :)0200( .يهودية دولة إسرائيل :جذور المصطلح وتأثيره على القضية
الفلسطينية" ,مجلة جامعة القدس المفتوحة لألبحاث والدراسات.03 ,
 .01يادلين ,عاموس" :)0204( .التعامل مع إعادة بناء حماس لقواتها العسكرية" ,ترجمة زهير
عكاشة ,مجلة مركز التخطيط الفلسطيني.43-40 ,
خامسا :الصحف:
 .0جال ,يتسحاق" :)0200( .المسعى الفلسطيني في األمم المتحدة في ظل األزمة
االقتصادية" ,تحرير رندة حيدر ,مؤسسة الدراسات الفلسطينية ,بيروت.
 .0ليفي ,ياغيل (" :)0203العالقة بين المستويين العسكري والسياسي في إسرائيل بين الصراع
والندية المتبادلة" ,ترجمة سعيد عايش ,المشهد اإلسرائيلي.300 ,
 .3لورنس ,هنري" :)0202( .حل الدولتين وحل الدولة الواحدة مستحيألن" ,األيام.1009 ,
 .4فياض ,سالم" :)0202( .لماذا أبني فلسطين" ,الحياة الجديدة.2404 ,
 .2مجلس الوزراء" :)0202( .شعبنا مصمم على استكمال بناء مؤسسات دولة فلسطين وتحقيق
الجاهزية الوطنية إلقامة الدولة" ,الحياة الجديدة.2404 ,
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 .9النشرة" :)0204( .نشرة يومية تصدر عن جميع وسائل اإلعالم اإلسرائيلية" ,مركز قدس نت
للدراسات واإلعالم ,غزة.
سادسا :المواقع االلكترونية:
 .0بيت سيلم (" :)0200قيود على حرية الحركة" ,مركز المعلومات اإلسرائيلي لحقوق األنسأن
في األراضي المحتلة. http://cutt.us/G70Mi ,
 .0بوتو ,ديأنا" :)0222( .أخطاء تجزئة السيادة" ,منظمة التحرير الفلسطينية,
.http://cutt.us/pdgtn
 .3الرياض (" :)0200موقف المملكة في نصرة القضية الفلسطينية العادلة يسجلها التاريخ
بأحرف من ذهب" ,مؤسسة اليمامة الصحفية.http://cutt.us/9Kwvg ,
 .4شديد ,فادي " :)0226( .اآلثار القأنونية المترتبة على اعتبار قطاع غزة كيأن معادي في
نظر القأنون الدولي ,جامعة النجاح الوطنية. http://cutt.us/yVGlk ,
 .2عرب " :)0204( .48جيش االحتالل يبدأ باستدعاء محدود من قوات االحتياط" ,معهد
فلسطين للدراسات اإلستراتيجية ,شئون صهيونية ,ص.http://cutt.us/PgeHN ,01
 .9عرب

.48

(:)0202

"

عدد

الفلسطينيين

في

العالم

00,31

مليون",

.http://cutt.us/95Q2
 .1عكا أون الين" :)0204( .محلل إسرائيلي :عملية االختطاف تشكل االختبار األقوى أمام
نتنياهو",

مركز

فلسطين

للدراسات

اإلستراتيجية,

شئون

صهيونية,

ص

,1

.http://cutt.us/PgeHN
 .8فلسطين أون الين" :)0204( .لفني تدعو إلي تحالف عالمي لعزل حماس" ,معهد فلسطين
للدراسات اإلستراتيجية ,شئون صهيونية ,ص.http://cutt.us/PgeHN ,00
 .6قطبي ,مصطفى ":)0202( .اإلعالم الصهيوني وتأليب الرأي العالمي ضد العرب" ,مركز
نماء للبحوث والدراسات ,الرياضhttp://cutt.us/2GaO .
 .02القدس دوت كوم" :)0204( .نتنياهو :حماس وراء اختطاف المستوطنين" ,مركز فلسطين
للدراسات اإلستراتيجية ,شئون صهيونية ,ص. http://cutt.us/PgeHN,04
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 .00القدرة ,أحمد" :)0204( .حرب غزة والمتغيرات السياسية في المنطقة" ,دنيا الوطن,
.http://cutt.us/sDScv
 .00المركز الفلسطيني لإلعالم" :)0203 ( .االحتالل ينشر بطارية القبة الحديدية جنوب
أراضي  ,"48معهد فلسطين للدراسات اإلستراتيجية ,شئون صهيونية ,ص.06
.http://cutt.us/uugQo
 .03المصري ,محمد" ,)0222( .كامب ديفيد في الميزأن :الفلسطينيون لم يخسروا..
واإلسرائيليون لم يكسبوا" موقع صحيفة األهرام . http://cutt.us/0MH3
 .04ويكيبيديا":)0209(.حرب استنزاف" ,ويكيبيديا الموسوعة الحرة.http://cutt.us/BKq2 ,
المراجع العبرية:
أوال :الكتب:
 .0ايرأن ,أشر" :)0682( .السياسة والحكم في إسرائيل" ,زمو ار ,تل أبيب.
 .0إيرز ,رام " :)0223( .العالقة بين المؤسسة السياسية والمؤسسة العسكرية في إسرائيل",
مركز يافا للدراسات اإلستراتيجية ,تل أبيب.
 .3بارتوف ,يعكوف" :)0202( .معوقات السالم في الصراع اإلسرائيلي الفلسطيني" ,معهد
القدس للدراسات والسياسات ,القدس.
 .4بارتوف ,يعكوف .وآخرون" :)0222( .األنتقال من مرحلة أنهاء الصراع لمرحلة تجديد
الصراع :الصراع العنيف بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية  ,"0224-0222معهد القدس
للدراسات اإلسرائيلية ,القدس.
 .2درور ,يحزكئيل ( ":)0686اإلستراتيجية الشاملة إلسرائيل" ,الجامعة العبرية ,القدس.
 .9دوريئيل ,يوسف " :)0614( .األمن القومي اإلسرائيلي" ,سفريم ,تل أبيب.
 .1شمير ,دايتأن ,آخرون ( ":)0203الحرب الساحقة -إستراتيجية إسرائيل في مواجهة
الصراعات المتواصلة" ,مركز بيغن والسادات للدراسات اإلستراتيجية ,رمات جأن.
 .8فركش ,أهرون" :)0202( .المبادئ األساسية للدولة الفلسطينية هي أن تكون منزوعة
السالح :الحاجات األمنية اإلسرائيلية في االتفاقيات السياسية مع الفلسطينيين" ,مركز القدس
للدراسات السياسية ,القدس
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 .6فدهتور ,رئفون" :)0202( .حل الدولتين للشعبين :اليهود والعرب في إسرائيل" ,المعهد
األكاديمي للدراسات اإلستراتيجية ,نتأنيا.
 .02كورتس ,عنات" :)0200( .الحلبة اإلسرائيلية الفلسطينية-جمود بدون حوار" ,المعهد
اإلسرائيلي للدراسات واألمن القومي ,تل أبيب.
 .00هربون ,ألوف" :)0686( .الحرب والسالم -عالقات إسرائيل وجيرأنها العرب" ,دفير,
تل أبيب.
ثأنيا :الدوريات والمقاالت العبرية:
 .0أفيعاري ,افيعزر " :)0681( .المنظومة األمنية والظروف الخاصة لدولة إسرائيل :المخابرات
واألمن القومي" ,و ازرة الدفاع.
 .0آيألند ,غيو ار" :)0202( .طبيعة التهديدات األمنية وأبعاد هذه المتغيرات في االتفاقيات
السياسية مع السلطة الوطنية :الحاجات األمنية اإلسرائيلية في االتفاقيات السياسية مع
الفلسطينيين" ,مركز القدس للدراسات السياسية.
 .3ديكير ,دأن" :)0202( .عودة إسرائيل للدبلوماسية القائمة على األمن :الحاجات األمنية
اإلسرائيلية في االتفاقيات السياسية مع الفلسطينيين" ,مركز القدس للدراسات السياسية.
 .4شير ,جلعاد" :)0200( .خيار حل الدولتين بين السلطة الفلسطينية واسرائيل" ,المجلة
الدورية تقرير استراتيجي.02 ,
 .2عميت ,مئير " :)0681( .منظومة المخابرات في األمن القومي :المخابرات واألمن القومي",
و ازرة الدفاع.
 .9عيرن ,عوديد" :)0200( .اعتراف األمم المتحدة بدولة فلسطينية أبعادها وموقف إسرائيل
منها" ,مجلة تقرير استراتيجي.04 ,
 .1كوفرس ,يوسي" :)0202( .األمن أوال كرد على كافة التهديدات ضد إسرائيل :الحاجات
األمنية اإلسرائيلية في االتفاقيات السياسية مع الفلسطينيين" ,مركز القدس للدراسات
السياسية.
 .8هيلفى ,أفرام" :)0681( .الحرب المفاجئة :المخابرات واألمن القومي" ,و ازرة الدفاع.
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 .6يعلون ,موشيه" :)0202( .السياسة والسالم يجب أن تخدم األمن :الحاجات األمنية
اإلسرائيلية في االتفاقيات السياسية مع الفلسطينيين" ,مركز القدس للدراسات السياسية.
 التقارير العبرية:
 .0شتاين ,ياعيل .وآخرون" :)0203( .اختراقات إسرائيل لحقوق األنسأن خالل عملية عامود
السحاب" ,منظمة بيت سيلم لحقوق األنسأن.
 .0بن مئير ,يهودا " :)0229( .سياسات حكومة إسرائيل وأهداف الحرب" ,مجلة مركز
المعلومات ودراسة اإلرهاب ,6 ,ص-ص .39-2
 الدراسات العبرية:
 .0سوتشيو ,أن .وآخرون" :)0200( .تداعيات محتملة إلجراء االعتراف بدولة فلسطين",
جمعية حقوق المواطن في إسرائيل.http://cutt.us/Dp9Sy ,
 .0نوعام ,جيل" :)0200( .توجه الفلسطينيون لألمم المتحدة لالعتراف بدولتهم" ,معهد
القدس للدراسات اإلسرائيلية ,القدس.
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