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اإلهـــداء
إىل روح والدي ووالدتي الطاهرتني رمحهما اهلل وأدكنهما فسوح جناته

﴿وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الزَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِريًا﴾ 
إىل من حتملوا معي عناء الطروق وكانوا خري عون ورفوق..
إىل زوجيت وأبنائي وأخوتي ذُكر عموق وبارك اهلل فوهم..
إىل كل صدوق مدّ ود العون واجتهد يف مساعدتي..
إىل ورين ..وأرضي ..ومسائي ..وقددي -فلسطني..
إىل معتقلونا وأدرانا البوادل ،إىل اجلرحى ،إىل ذهدائنا األبرار..
إىل القوادة الفلسطونوة..
إىل رلبة العلم..
أهدي مثرة هذا اجلهد..
اايا ث

ب

شكر وتقدير
عمت َعلَ ّْى﴾ (النمؿ.)99 :
﴿ َّ
عم َ
ب أَع ِ ْع ْ ْ
رك اار أ َ
أن أ ك َ َ
المعمـ األوؿ محمد خاتـ النبييف ،والشكر الدائـ
الحمد ﵀ والصالة والسالـ عمى إماـ المرسميفُ ،
﵀ عمى نِعمه ،وأعظمها نعمةُ العقؿ ،واسأؿ ا﵀ العميـ الخبير أف ُيديـ نعمه ،ويهػب لنػا العمػـ النػاع إنػه
عمى كؿ شيء قدير.

ػكر لن ِسػػه﴾ ،وقػػاؿ رسػػو ُؿ ا﵀ ( :مػػف
﴿و َمػػف يشػ ْ
ػكر عاينمػػا يشػ ُ
عيقػػوؿ ا﵀ سػػبحانه وتعػػالىَ :
ِ
ػاس يشػ ِ
يشػ ِ
ػالمعروؼ إلػػى
ػدؽ رسػػو ُؿ ا﵀  ،اعت ارع ػاً لػػذوي ال بػ ِػؿ ب بػػمِهـ ،ورداً بػ
ػكر ا﵀) صػ َ
ػكر النػ َ
ٍ
أهمِ ِه مف ِ
نقصاف و ُن ْكراف،
غير
ُ
ػكر لػه وح َػد ُ
ػاـ هػذ الرسػالة ،عالش ُ
أحمد ا﵀َ الذي أكرمني ويس َير لي إتم َ

أو ً وأَخي اًر.

أتقدـ بالشكر والتقدير لمدكتور/

ب إي ا بم اامص ي ،والدكتور /خااةا جةب ةعيان ،ح ظهمػا

موجه ػ ػاف،
ا﵀ ورعاهمػ ػػا ،وجعمهم ػ ػا ذخ ػ ػ اًر لمعمػ ػػـ والمتعممػ ػػيف عمػ ػػى ت بػ ػػمهما باإلش ػ ػراؼ عم ػ ػى رسػ ػػالتيّ ،
ومصححاف لبوصمة الرسالة ،عكاف لهما األثر اإليجابي عي إخراج الرسالة بهػذا الشػكؿ ،عكػؿ
ومرشداف،
ّ

الشكر والعرعاف والتقدير.

كمػا أتقػػدـ بالشػػكر والتقػػدير مػػف األسػػتاذيف ال ابػميف ،عبػػوي لجنػػة المناقشػػة األسػػتاذ الػػدكتور/
اج صااس

اب ،والدكتور /ام بع ةف أ مةا ،الػذيف قػبال مناقشػة هػذ الرسػالة ،وكمػي يقػيف بػأف

مالحظاتهـ عمى الرسالة ستثريها وتقوي بنيانها ،عمهـ مني كؿ الشكر والتقدير.
كما أتقدـ بالشكر والتقدير مػف هيئػة التػدريس عػي قسػـ التػاري  -د ارسػات شػرؽ أوسػطية -بكميػة
اآلداب عي جامعة األزهر.
قدـ لي المساعدة والمشورة عي إنجاز هذا البحث.
كما أتقدـ بخالص الشكر والتقدير لكؿ مف ّ
ِ
ِ
ِ
اافضل ااعظبم﴾ (الجمعة)4-
اء عاهللُ ذع
﴿ذاك فض ُل اهلل بؤربه َم ْن ب ُ
وا﵀ ولى التوعيؽ..
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ب ااعمل ا

ائبل رجاه عملب اار عب مع اافل طب ببن

عأث ه على مكا ره اا با ب ()1220-2991
تخصصت هذ الرسالة عي د ارسػة موقػؼ حػزب "العمػؿ" اإلسػرائيمي تجػا عمميػة التسػوية وأثرهػا
ّ
وتعمقت عي بياف دور ال عمي عي الحياة السياسية وعػي التػأثير عمػى عمميػة رسػـ
عمى مكانته السياسيةّ ،

السياسات العامة ،وعممية صن القرار السياسي خالؿ ال ترة الممتدة مػف عػاـ ( .)2226-9992وبينػت
م ارحػػؿ نشػػأة وتطػػور حػػزب العمػػؿ ،والعوامػػؿ الذاتيػػة والموبػػوعية التػػي أثػػرت عيػػه ،كمػػا تناولػػت الرسػػالة
بالبح ػػث والتحمي ػػؿ أه ػػـ األعك ػػار والس ػػيناريوهات السياس ػػية الت ػػي طرحه ػػا ح ػػزب "العم ػػؿ" لعممي ػػة التس ػػوية
السياسػػية ،كمػػا ّبينػػت الرسػػالة موقػػؼ حػػزب "العمػػؿ" ورؤيتػػه لالت اقيػػات الموقعػػة وقبػػايا الحػػؿ النهػػائي،
والتػػي جػػاءت منسػػجمة عػػي أغمبهػػا م ػ بػػاقي األح ػزاب اإلس ػ ارئيمية ،وذلػػؾ عيمػػا يخػػص بقبػػايا الوب ػ

النهائي (القدس والالجئيف وا ستيطاف والحدود).
وقد استندت الدراسة عػي معالجػة الموبػوع عمػى األدبيػات السػابقة ،والبػرامج والوثػائؽ السياسػية
والتنظيميػػة لحػػزب العمػػؿ ،واألدلػػة التاريخيػػة ذات الصػػمة ومعطيػػات الواق ػ وتحميمهػػا إلػػى تػػداعيات حالػػة
التليير والتطور السياسي لحزب "العمؿ" تجا عممية السالـ م ال مسطينييف.
أجابػػت الد ارسػػة عػػف الس ػؤاؿ ال ػرئيس الػػذي يتعمػػؽ بعن ػواف ومحتػػوى الد ارسػػة ،مػػا موقػػؼ حػػزب
"العمػػؿ" تجػػا عمميػػة التسػػوية م ػ ال مسػػطينييف وأثرهػػا عمػػى مكانتػػه السياسػػية  ،وقػ ّػدمت الد ارسػػة تحمػػيالً

معمق ػاً لإلجابػػة عمػػى أسػػئمة الد ارسػػة ال رعيػػة عػػي خمسػػة عصػػوؿ والتػػي تتعمػػؽ بػػالتطور التػػاريخي لحػػزب
ّ
العم ػػؿ ،وأه ػػـ المش ػػاري وال ػػرؤى الت ػػي ق ػ ّػدمها الح ػػزب لعممي ػػة التس ػػوية ،وموق ػػؼ الح ػػزب م ػػف ا ت اقي ػػات
الموقعة ،ورؤيته لقبايا الوب النهائي.

وقػػد خمصػػت الد ارسػػة إلػػى مجموعػػة مػػف النتػػائج أهمهػػا :أف حػػزب "العمػػؿ" اإلس ػرائيمي كػػاف لػػه
الػػدور المركػػزي وال اعػػؿ عػػي تحريػػؾ عمميػػة التسػػوية خػػالؿ ال ت ػرة الممتػػدة مػػف عػػاـ (،)2226 -9992
وذلػػؾ بتصػػدر رئاسػػة الحكومػػة والمشػػهد السياسػػي ،وتوقيعػػه عمػػى ات اقيػػات أوسػػمو ومػػا تالهػػا ،وتن يػػذها
عمى أرض الواق .
وتوصي الدراسة عمى عمؿ مراكز أبحاث عمى مستوى الوطف العربي والعالـ اإلسالمي تختص
بد ارسػػة المجتم ػ اليهػػودي ،واشػػتماؿ مناهجنػػا الد ارسػػية عمػػى د ارسػػة وتػػدريس المجتم ػ اليهػػودي وطبيعػػة
مكوناتػػه ،وتوثيػػؽ العالقػػة بػػيف م اركػػز البحػػوث المهتمػػة بد ارسػػة الظػػاهرة اإلس ػرائيمية عمػػى مسػػتوى العػػالـ
العربي واإلسالمي ،وتسميط البوء عمى المجتم اليهودي مف خالؿ وسائؿ اإلعالـ المختم ة.
ح

Abstract
The Position of the Israeli Labor Party towards the Settlement
Process with the Palestinian and its Impact on its Political Status
(1992-2006)
This Study is specialized in studying of the position of the Israeli Labor
Party towards the settlement process and its Impact on its Political Status. In
addition to that, this study examined deeply the role of the Labor Party in the
political life and its influence on shaping the public policy, and the process of
political decision-making during the period of (1992-2006). Moreover, the study
showed the phases of its evolution and development. and the subjective and the
objective factors that have left an impact it. The study also addressed, the most
important ideas and political scenarios that the Labor Party put forward for the
political-settlement process, and the study also showed the position of the Labor
Party and its views of the signed agreements and the final status issues
(Jerusalem, Refugees, Settlements and Boarders), which came in harmony with
most of the Israeli parties.
In dealing with the subject of the study, the researcher referred to the
previous literature, programs, the political documents of the Labor Party, and
relevant historical evidences and facts analysis and the political development of
the Labor Party towards the settlement process with the Palestinians.
The study tried to answer the main question of the study: what is the
Labor Party 's attitude towards the settlement process with the Palestinians and
its impact on its political status ? The study provided a deep analysis to answer
the sub-questions of the study in five chapters that are related to the historical
development of the Labor Party, the most important projects and visions
presented by the party regarding the settlement process, and the party 's attitude
towards the signed agreements, and its vision in regard of the final status issues.
The study concluded a group of important results: a) the Israeli Labor
Party has had a central and active role in moving the settlement process during
the period of (1992-2006), topping the presidency of the government and the
political scene, and signed the Oslo Accords and the subsequent, and
implemented on the ground.
The study recommends that there a need for establishing a specialized
research center in the Islamic and Arab world for studying the Jewish
community. Moreover, it is necessary that our curricula should include chapters
talking about Jewish community and its components and strengthening the
relationship between the research centers that are concerned with the Israeli
phenomenon at the Arab and Islamic world. Finally, the mass media should
highlight the different aspects of the Israeli society.
ط

اافصل ا عل:
ا طا ااعام الا ا
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اامقام :
ح ػػزب "العم ػػؿ" اإلسػ ػرائيمي (م ميلي ػػت ه ػػا ع ػػودا ) :ه ػػو وري ػػث ح ػػزب (مب ػػاي) (ح ػػزب عم ػػاؿ
إس ػرائيؿ) الػػذي كػػاف حزب ػاً اشػػتراكياً صػػهيونياً ،وقػػد تمتّػ هػػذا الحػػزب بتقاليػػد ثابتػػة ومسػػتقرة مػػف الناحيػػة
التنظيمي ػػة ،إذ اتّس ػػـ بدقّػ ػة التنظ ػػيـ والمرون ػػة والس ػػيطرة المطمق ػػة عم ػػى أعب ػػائه ،كم ػػا أن ػػه أق ػػاـ عالق ػػات
متشابكة وقوية م جمي األجهزة والمؤسسػات داخػؿ الدولػة ،وقػد هػيمف حػزب المبػاي ثػـ حػزب "العمػؿ"

(ع ػ ػػودا ) عمػ ػػى النشػ ػػاط الصػ ػػهيوني عػ ػػي عمسػ ػػطيف منػ ػػذ العػ ػػاـ ( ،)9932وقػ ػػاد الحػ ػػزب عمميػ ػػات جمػ ػػب
الجماعػػات اليهوديػػة مػػف دوؿ العػػالـ المختم ػػة ،وعمػػؿ عمػػى توطينهػػا ،وكػػاف لػػه ال ػدور األكبػػر عػػي قيػػاـ
"إس ػرائيؿ" وتعزيػػز أمنهػػا وبػػماف تػػدعؽ المسػػاعدات الماديػػة والمعنويػػة لهػػا ،هػػذا باإلبػػاعة إلػػى توجيهػػه
نشػػاط المنظمػػات الصػػهيونية العسػػكرية المختم ػػة قبػػؿ عػػاـ ( )9948ومػػا بع ػد مثػػؿ الهاغانػػا والبالمػػاخ
المت ػاف شػػكمتا ن ػواة مػػا ُس ػمي جػػيش الػػدعاع اإلس ػرائيمي "تسػػاهاؿ" ،والحػػزب هػػو الػػذي قػػاد أيب ػاً عمميػػات
التهجير واإلبادة بحؽ الشعب ال مسطيني ،وشف ُج يؿ الحروب التوسعية بد الدوؿ العربية المجاورة(.)1
وقد استمـ السمطة منذ الكنيست األوؿ عاـ ( )9949وحتى الكنيست التاس عاـ ( ،)9977وقد

بعؼ بعد ذلؾ التاري عف ا ن ػراد بالسػمطة ،كمػا كػاف األمػر مػف قبػؿ إ أنػه تػداولها مػ "الميكػود" أو
بالتحالؼ معه(.)2
ويمثػػؿ حػػزب "العمػػؿ" اإلس ػرائيمي الص ػ وة اإلشػػكنازية "اليهػػود الل ػربييف" ،كمػػا أنػػه يمثػػؿ ص ػ وة
القيادات العسكرية اإلسرائيمية(.)3
وقد طرح حزب "العمؿ" مجموعة مف المشاري السياسية لمتسوية السياسػية التػي تخػص القبػية
ال مسطينية ،منها :مشػروع ألػوف ( ،)9967وكػذلؾ وقّػ العديػد مػف ات اقػات التسػوية السػممية مػ السػمطة
الوطنيػػة ال مسػػطينية منهػػا :ات اقيػػة أوسػػمو ( ،)9993والقػػاهرة ( ،)9994وات اقيػػة طابػػا ( ،)9996وشػػرـ

الشي ( ،)9999وم اوبات كامب دي يد ( ،)2222وعدة ات اقيات.
تعرض حزب "العمؿ" اإلسرائيمي خالؿ عترة الدراسة نتكاسات أعقدته وزنه البرلمػاني ودور
وقد ّ
عػػي عمميػػة التسػػوية ،هػػذا مػػا سػػتتناوله هػػذ الد ارسػػة مػػف حيػػث انعكاسػػات عمميػػة السػػالـ عمػػى الحػػزب
ووقوعه عي المعاربة بعد أف كاف يقود دعّة الحكـ.
( )1أسػعد رزوؽ ،نظػرة عػي األحػزاب اإلسػرائيمية ،مركػػز األبحػػاث ،منظمػة التحريػػر ال مسػطينية ،بيػػروت ،لبنػػاف،9966 ،
ص.34-23

( )2يدـ دوروف ،حزب العمؿ اإلسرائيمي ،بيت بيرؿ ،9972 ،ص( 95بالعبري).
( )3جورج حبش ،إسرائيؿ مف الداخؿ مركز دراسات اللد العربي ،راـ ا﵀ ،2222 ،ص.287
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ويح ػظ أمػػف إسػرائيؿ وتقػػدمها عمػى الػػنهج المتمسػػؾ بثوابػت الصػػهيونية عػي التوسػ وا سػػتيطاف
والترحي ػػؿ القه ػػري لمع ػػرب ،والتق ػػدـ العمم ػػي وتح ػػديث ا قتص ػػاد والعدال ػػة ا جتماعي ػػة والرخ ػػاء ،والتعام ػػؿ
العقالني م متليرات البيئة الدولية ،باإلباعة إلى المرونة عي الوصوؿ إلى الهدؼ(.)1
عمى الرغـ مف تاري الحزب المميء بكؿ صور المجازر واإلرهػاب والتنكيػؿ وا غتصػاب ،عانػه
يوصؼ خطأ بصورة ا عتداؿ ،لكونه يناور عي طرح أو تبني بعض مشاري الحمػوؿ الوسػط والتسػويات
اإلقميمية م ال مسطينييف والعرب ،التي ليست عي الواق سوى مشاري تخػدير وتظميػؿ وتصػ ية الهػدؼ،
الهػػدؼ م ػػف ورائه ػػا كس ػػب الوق ػػت وترس ػػي األم ػػر الواقػ ػ  ،واث ػػارة ال ػػتف والخالع ػػات ع ػػي الصػ ػ يف العرب ػػي
وال مسطيني.

م كل ااا ا

:

تتحػػدد بالتسػػاؤؿ الرئيسػػي التػػالي :مػػا موقػػؼ حػػزب العمػػؿ تجػػا عمميػػة التسػػوية مػ ال مسػػطينييف
وأثرها عمى مكانته السياسية
ويندرج تحته التساؤ ت اآلتية:
 ما هي الرؤية السياسية لحزب العمؿ مقارنة بالرؤية التاريخية
تعرض لها حزب العمؿ
 ما هي أهـ األزمات الداخمية التي ّ
 ما هي الرؤية السياسية وال كرية عي برامج وحكومات حزب العمؿ
 ما هي العوامؿ والدواع المؤثرة عمى عممية التسوية عي عكر حزب العمؿ
 ما هي رؤية حزب العمؿ مف قبايا الوب النهائي والى أي مدى تراج حزب العمؿ

أ ااف ااا ا

:

 التعرؼ عمى مراحؿ نشأة وتطور حزب العمؿ.
 التعرؼ عمى حقيقة ال كر السياسي لدى حزب العمؿ.
 التعرؼ عمى أهـ مشاري عممية التسوية عي أعكار وبرامج حزب العمؿ.
 تهدؼ إلى توبيح دور حزب العمؿ عي عممية التسوية.
 التعرؼ عمى موقؼ حزب العمؿ مف ات اقيات وم اوبات عممية التسوية.

( )1جورج حبش ،مصدر سابؽ ،ص.288
3

 إب ػراز موقػػؼ حػػزب العمػػؿ مػػف قبػػايا الحػػؿ النهػػائي ،وتوبػػيح مكانػػة حػػزب العمػػؿ السياسػػية عػػي
إسرائيؿ.
 توبيح موقؼ حزب العمؿ مف حؿ الدولتيف.

أ مب ااا ا

:

 معرعة ال كر السياسي اليساري اإلسرائيمي ممثالً عي حزب العمؿ.
 معرعة العالقة السياسية بيف حزب العمؿ والمواطنيف العرب عي الداخؿ.
 معرعة مدى تأثير عكر حزب العمؿ السياسي عمى السياسة اإلسرائيمية الداخمية.
 توبيح العالقة بيف حزب العمؿ ومنظمة التحرير ال مسطينية تجا عممية السالـ.
 حزب العمؿ عندما شرع عػي عمميػة التسػوية السياسػية قػد عػتح مجػا ً واسػعاً وجديػداً عػي عمميػة إدارة
الصراع م إسرائيؿ.
 توبيح جدية حزب العمؿ عي مسار التسوية السممية وتأثيرها عمى مكانته السياسية.

ف ضبات ااا ا

:

 ت ترض الدراسة أف حزب "العمؿ" اإلسػرائيمي لػه الػدور المركػزي وال اعػؿ عػي تحريػؾ عمميػة التسػوية
خػالؿ ال تػرة الممتػدة مػػف عػاـ ( ،)2226-9992وذلػؾ بتصػدر رئاسػػة الحكومػة والمشػهد السياسػػي،
وتوقيعه عمى ات اقيات أوسمو وما تالها ،وتن يذها عمى أرض الواق .
 أف ا نقسامات السياسية داخؿ حػزب "العمػؿ" وخػروج بعػض القيػادات األكثػر واقعيػة وبرغماتيػة مػف
الحزب ،وسيطرت بعض القيادات المتزمتة وتبنيها لمواقؼ األحػزاب اليمينيػة ،وغيػاب األيديولوجيػة،
وا بتعاد عف سياسة الحزب الوابحة تجا عممية التسوية ،وميوؿ المجتم اإلسرائيمي نحو اليميف،
أثّر بمجممه عمى مكانة الحزب السياسية.
 أف موقؼ حزب "العمػؿ" مػف قبػايا الوبػ النهػائي،

يختمػؼ كثيػ اًر عػف بػاقي األحػزاب السياسػية

عي إسرائيؿ ،خاصة عيما يتعمؽ بقبية القدس والالجئيف وا ستيطاف والحدود.
 ت ارج ػ شػػعبية حػػزب العمػػؿ عػػي الشػػارع اإلس ػرائيمي جػ ّػراء مواعقػػه مػػف عمميػػة التسػػوية ونمػػو األح ػزاب
الدينية اليمينية عمى حساب جماهيرية حزب العمؿ.
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:

م اجب ااا ا

اعتمدت هذ الدراسة عمى استخداـ المنهج التاريخي لتوظيؼ الوثػائؽ وبػبط تسمسػؿ األحػداث
والمقارنػة بػػيف المواقػؼ حسػػب التطػػور الزمنػي ،كمػػا سػػيعتمد البحػث عمػػى المػػنهج الوصػ ي التحميمػػي عػػي
تحميؿ المعمومات والوقائ وبشكؿ تكاممي بيف المنهجييف نظ اًر ألهمية البعد التاريخي لمسياسة المعاصرة
لها ،كما سيعتمد الباحث أيباً منهج تحميؿ المبموف وتحميؿ النظـ ،وذلػؾ بهػدؼ الخػوض عػي تحميػؿ
مبموف البرامج والمشاري والوثائؽ السياسية الخاصة بعممية التسوية لحزب العمؿ.

اعا ااا ا

:

 اا ا اامكا  :أجريت هذ الدراسة عي نطاؽ دولة "إسرائيؿ" (عمسطيف التاريخية).
 اا ا اا ما  :أما الحدود الزمنية لمدراسة عهي تق بيف األعػواـ (2226-9992ـ) مػ عػودة حػزب
العمػػؿ إلػػى السػػمطة بقيػػادة "إسػػحاؽ اربػػيف" ،وتنتهػػي الد ارسػػة باسػػتعداد إس ػرائيؿ نتخابػػات الكنيسػػت
الساب عشر ،ومشاركة حزب العمؿ عي حكومػة شػاروف عػي ( )2226وتحقيػؽ ا نسػحاب األحػادي
الجانب مف قطاع غزة.
 اا ا اامعضةعع  :موقػؼ حػزب العمػؿ اإلسػرائيمي تجػا عمميػة التسػوية مػ ال مسػطينييف وأثػر عمػى
مكانته السياسية (.)2226-9992

مصطل ات ااا ا

:

االئرالف اا كعم :
عبارة عف ات اقيات بيف كتؿ برلمانية لتش ّكؿ حكومة ،أو عبارة عف ائتالؼ بيف كتػؿ عػي سػمطة
تعبػر عػف ت اهمػات بػيف الكتػؿ المكونػة لهػذا
يميػز ات اقيػة ا ئػتالؼ الحكػومي أنهػا ّ
محمية أو بمدية ،ومػا ّ
ا ئػػتالؼ ،وسياسػػة الحكومػػة العامػػة عػػي الموابػػي األساسػػية وتوزي ػ الحقائػػب الو ازريػػة وعػػؽ تمثيػػؿ كػػؿ

كتمػػة م ػ األخػػذ بعػػيف ا عتبػػار مصػػالح خاصػػة أبرزتهػػا كػػؿ كتمػػة خػػالؿ م اوبػػات تش ػ ّكؿ ا ئػػتالؼ)،
ويتب ػػمف ا ئ ػػتالؼ أيبػ ػاً نقط ػػة مهم ػػة متعمق ػػة بمس ػػألة كي ي ػػة اقتػ ػراع أعب ػػاء الكت ػػؿ (ك ػػأعراد) المكون ػػة
لالئ ػػتالؼ ع ػػي قب ػػية م ػػا تط ػػرح عم ػػى ج ػػدوؿ أعم ػػاؿ الكنيس ػػت ،ومت ػػى ت ػػرض طاع ػػة كامم ػػة لمكتم ػػة أو
لالئػػتالؼ الحكػػومي عػػي ا قت ػراع البرلمػػاني ،ومػػف جهػػة أخػػرى باإلمكػػاف التوصػػؿ إلػػى ت اهمػػات عامػػة
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مشػػتركة مت ػػؽ عميهػػا بػػيف كاعػػة الكتػػؿ البرلمانيػػة اسػػتعداداً لإلعػػالف عػػف ا ئػػتالؼ الحكػػومي من ػػردة بػػيف
الكتؿ الكبرى عي الكنيست المكم ة بتشكيؿ الحكومة وبيف بقية الكتؿ المواعقة عمى المشاركة(.)1
اار عب اا لمب :
إف عك ػػر التس ػػوية السياس ػػية عربيػ ػاً اس ػػتند عم ػػى أس ػػس اس ػػتراتيجية م ترب ػػة ،أوله ػػا ،أف هزيم ػػة
"إسرائيؿ غير ممكنة مف الناحيتيف السياسية بسبب وقوؼ النظاـ الدولي معها ،والعسكرية بسبب قدراتها
الهائمػػة التػػي تمتمكهػػا ،وثانيهػػا ،أف الشػػعب ال مسػػطيني بامكاناتػػه الذاتيػػة ،حتػػى لػػو قػ ّػدـ لػػه العػػرب الػػدعـ
السياسػػي والعسػػكري الػػالزـ أف يهػػزـ "إس ػرائيؿ" ويحػػرر "عمسػػطيف ،وثالثهػػا ،أف التسػػوية م ػ "إس ػرائيؿ" قػػد
تحقػؽ لمعػرب وال مسػطينييف جػزء مػف حقػػوقهـ عػي األرض ،ألف الػزمف يعمػؿ لصػالح قبػمها وا سػػتيالء
عميهػا ويعمػػؿ لصػػالح المشػروع الصػػهيوني ،ورابعهػػا ،أف التسػوية والسػػالـ لػػيس خيػا اًر إسػرائيمياً ،وبالتػػالي
عاف العرب تبنيهـ لهذا الخيار عانهـ يحرجوف "إسرائيؿ" أماـ العالـ(.)2
ارفاس أع لع:
وقعػت عػي  93سػبتمبر بػيف
ات اؽ إعالف المبادئ حوؿ ترتيبات الحكومة الذاتية ا نتقاليػة التػي ّ
نص ػػت ا ت اقي ػػة ع ػػي
حكوم ػػة "إسػ ػرائيؿ" ومنظم ػػة التحري ػػر ال مس ػػطينية ع ػػي البي ػػت األب ػػيض بواش ػػنطف ،و ّ

ديباجته ػػا عم ػػى "أف حكوم ػػة دول ػػة إسػ ػرائيؿ وال ري ػػؽ ال مس ػػطيني (ع ػػي الوع ػػد األردن ػػي ال مس ػػطيني) مم ػػثالً
لمش ػػعب ال مس ػػطيني ،يت ق ػػاف عم ػػى أف الوق ػػت ق ػػد ح ػػاف إلنه ػػاء عق ػػود م ػػف المواجه ػػة والنػ ػزاع وا عتػ ػراؼ
بحقوقهما المشروعة والسياسية المتبادلة ،والسعي لمعيش عي ظؿ تعايش سممي وبكرامة وأمػف متبػادليف،
ولتحقيػػؽ تسػػوية سػػممية عادلػػة ودائمػػة وشػػاممة ومصػػالحة تاريخيػػة مػػف خػػالؿ العمميػػة السياسػػية المت ػػؽ
عميها(.)3

( )1جػػوني منصػػور ،معجػػـ اإلعػػالـ والمصػػطمحات الصػػهيونية واإلس ػرائيمية ،المركػػز ال مسػػطيني لمد ارسػػات اإلس ػرائيمية،
ط ،9مدار ،راـ ا﵀ ،2229 ،ص.93

( )2جواد الحمد ،عكر التسوية :وق ة حساب ،مجمة دراسات الشرؽ األوسط ،عدد  ،53عماف ،2292 ،ص.26
( )3لإلطػػالع عمػػى الػػنص الرسػػمي الكامػػؿ ومالحقػػه األربعػػة ،يمكػػف الرجػػوع إلػػى مجمػػة عمسػػطيف الثػػورة ،العػػدد ،954
 ،9993/29/26ص 7وما يميها ،ويمكف اإلطالع عمى النص األصمي بالملة ا نجميزية الذي تػـ التوقيػ عميػه مػف
قبػػؿ محمػػود عبػػاس "أبػػو مػػازف" :طريػػؽ أوسػػمو ،شػػركة المطبوعػػات لمتوزيػ والنشػػر ،بيػػروت ،9994 ،ممحػػؽ رقػػـ ،6

ص.34
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اال ك ا بم:
عبارة عف األقمية اليهودية الصهيونية التي هاجر أكثرها إلى عمسطيف مف بمداف أوروبا الشرقية،
وبعبػػها مػػف أواسػػط أوروبػػا وغربهػػا ،وكػػذلؾ مػػف أمريكػػا ،وقػػد كانػػت هػػذ الطائ ػػة تمثػػؿ قمػػة الهػػرـ عػػي
المؤسسة الصهيونية المتحكمة عي الدولة ،أي أنها كانت تمثؿ األكثرية الساحقة عػي الكنيسػت ،ومجمػس
وبناء عميه عاف هذ الطائ ة كانت تمتاز باللطرسة العنصرية وتػؤمف
الوزراء والوظائؼ الحكومية..ال ،
ً
بت وقها النوعي والحباري مقارنة بالشعب ال مسػطيني واألمػة العربيػة واإلسػالمية ،بمػا عيهػا اليهػود أبنػاء
البمداف العربية واإلسالمية(.)1
إ ائبل:
اسـ عمػـ يػدؿ عمػى أف أوؿ مػف سػمي بهػا يعقػوب عميػه السػالـ ،عػي قولػه تعػالى :إ مػا ح ّػرـ

إسػرائيؿ عمػى ن سػه ،)2(واسػرائيؿ هنػا هػو يعقػوب عميػه السػالـ والكممػة مكونػة مػف مقطعػيف هػي "إسػرا"
بمعنى عبد و"ئيؿ" بمعنى ا﵀ ،أي "عبد ا﵀" ،وبني إسرائيؿ تعني أبناء يعقوب وذريته ،عالم ظ يدؿ عمى
عنصر أو عرؽ(.)3
اا فا ابم:
ترج أصولهـ إلى يهود بابؿ وعمسطيف الذيف انتشروا شرقاً عبر وسط وجنػوب يسػيا ومنهػا إلػى
أسبانيا عي القرف الحادي عشر وطواؿ القروف األربعة التاليػة عػي عهػد الحكػـ العربػي عػي أسػبانيا ،حقػؽ
ممي ػزة ،وأطمػػؽ عمػػى اليهػػود هنػػاؾ ل ػػظ "الس ػ ارديـ" ،وقػػد شػػاع هػػذا الم ػػظ بعػػد طػػردهـ مػػف
اليهػػود مكانػػة ّ

أسبانيا عاـ ( )9942حيث اتجهوا إلى السػاحؿ الشػمالي ألعريقيػا سػيما بمػداف الملػرب العربػي ،وكػذلؾ
إيطاليا ومصر وعمسطيف وسوريا ،وبمرور الوقت استقروا عي المجتمعات الذي هاجروا إليها ،كما هاجر
العديد منهـ إلى غرب أوروبا والعالـ الجديد(.)4

( )1عبػ ػػد الوهػ ػػاب المسػ ػػيري ،موسػ ػػوعة اليهػ ػػود واليهوديػ ػػة والصػ ػػهيونية ،دار الشػ ػػروؽ ،ط ،2القػ ػػاهرة ،مصػ ػػر،2225 ،
ص.492

( )2سورة يؿ عمراف ،اآلية .93
( )3ياسر الشراعي ،يهودية دولة إسرائيؿ وأثرها عمى عممية التسػوية عػي الشػرؽ األوسػط ،رسػالة ماجسػتير غيػر منشػورة،
جامعة األزهر ،غزة ،2292 ،ص.5

( )4عماد جاد ،عمسطيف األرض والشعب مف النكبة إلى أوسمو ،مركػز الد ارسػات السياسػية واإلسػتراتيجية ،ط ،2القػاهرة،
 ،2003ص.135
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ااصابع ب :
حركػػة سياسػػية مرتبط ػػة ارتباط ػاً عب ػػوياً باإلمبرياليػػة العالمي ػػة لجمي ػ حرك ػػات التحػػرر والتق ػػدـ
بالعػػالـ ،وهػػي حركػػة عنص ػرية تعصػػبية عػػي تكوينهػػا ،عدوانيػػة توسػػعية اسػػتيطانية عػػي أهػػداعها ،وعاشػػية
نازيػػة عػػي وسػػائمها ،وأف "إسػرائيؿ" أداة الحركػػة الصػػهيونية ،وقاعػػدة بشػرية جلراعيػػة لإلمبرياليػػة العالميػػة،
ونقطػػة ارتكػػاز ووثػػوب لهػػا عػػي قمػػب الػػوطف العربػػي لبػػرب أمػػاني األمػػة العربيػػة عػػي التح ػرر والوحػػدة
والتقدـ ،واف "إسرائيؿ" مصدر دائـ لتهديد السالـ عي الشرؽ األوسط(.)1
ااكبيعر :
يعنػػي اصػػطالح "الكيبػػوتز" بالعبريػػة "تجم ػ " ،ويحمػػؿ هػػذا المصػػطمح طابع ػاً وبعػػداً شػػبه دينػػي،
عا صطالح الديني اليهودي لها هو "كيبوتز جاليوت" أو "تجم المن ييف" ،أي ّلـ شمؿ كػؿ يهػود العػالـ
ويسػ ػػتخدـ مصػ ػػطمح الكيبػ ػػوتز عػ ػػي الكتابػ ػػات الصػ ػػهيونية ليػ ػػدؿ عمػ ػػى المسػ ػػتوطنة
عػ ػػي أرض عمسػ ػػطيفُ ،
الجماعية التي تبـ جماعة مف المسػتوطنيف الصػهاينة يعيشػوف ويعممػوف معػاً ،وهػو عبػارة عػف مزرعػة
جماعية تتميز بممكية مشتركة لجمي أدوات اإلنتاج(.)2

ااا ا ات اا ايق :
أعالً :ااا ا ات ااع يب :
 -2ا ا

 :بثم أ ما م ا م ( " ،)1222ب ااعمل ا

ائبل ."2999-2902

تناول ػػت ه ػػذ الد ارس ػػة تجرب ػػة الح ػػزب السياس ػػية ب ػػيف الحك ػػـ والمعارب ػػة ،عاستقص ػػى األس ػػباب
والعوامػػؿ التػػي أدت أيب ػاً إلػػى عػػودة الحػػزب إلػػى السػػمطة وعػػوز عػػي انتخابػػات عػػاـ ( )9992بزعامػػة
"إسحؽ رابيف".
كذلؾ األسباب والعوامؿ التي أدت إلى هزيمػة "شػمعوف بيريػز" عػي انتخابػات ( ،)9996ثػـ عػوز
أيهػػود بػػاراؾ عػػي انتخابػػات عػػاـ ( ،)9999وتحميػػؿ التطػػورات الحاصػػمة عميهػػا بالمقارنػػة بػػيف نتػػائج عػػاـ
(.)9999-9996

( )1النص الكامؿ لمميثاؽ الوطني ال مسطيني ،مادة .22

( )2عبد الوهاب المسيري ،الصهيونية والعنؼ :مف بداية ا ستيطاف إلى انت ابة األقصى ،دار الشروؽ ،ط ،2القاهرة،
مصر ،2222 ،ص.999
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وعرب ػ ػػت الد ارس ػ ػػة مواق ػ ػػؼ الح ػ ػػزب التاريخي ػ ػػة واأليديولوجي ػ ػػة والعممي ػ ػػة م ػ ػػف الصػ ػ ػراع العرب ػ ػػي
الصػػهيوني وسػػبؿ تسػػويته ،وتحميػػؿ المواقػػؼ الراهنػػة لمحػػزب مػػف قبػػايا التسػػوية بخاصػػة عمػػى المسػػار
ال مسػػطيني ،ومسػػائؿ الخػػالؼ بػػيف الحمػػائـ والصػػقور عػػي الحػػزب إزاء قبػػايا التسػػوية ،كمػػا تقػػارف بػػيف
مواقؼ حزب "العمؿ" و"الميكود" مف تمؾ القبايا.
 -1ا ا
ا

 :معاي عيا اامؤمن (" ،)1221م ظع

ب ااعمل ا

ائبل ف إاا ة ااعملب اا لمب

ائبلب  -اافل طب ب ".
تناولت الدراسة حزب العمؿ الذي يعتبر مف األحزاب التي لعبػت الػدور األساسػي عػي "إسػرائيؿ"

عمػػى عػػدة مسػػتويات ،ودور الريػػادي عػػي تجسػػيد المشػػروع الصػػهيوني عمػػى أرض عمسػػطيف ،حيػػث سػػاهـ
بشػػكؿ أساسػػي عػػي اسػػتيطاف عمسػػطيف عػػي ظػػؿ ا نتػػداب البريطػػاني ،ويعتبػػر الحػػزب المؤسػػس لمكيػػاف
اإلسػرائيمي ،والحػػزب الحػػاكـ خػػالؿ ثػػالث عقػػود متتاليػػة ( ،)9977-9948ثػػـ حقػاً عػػي عتػرة (-9992
 ،)9996و( ،)2222-9999هذا عبػالً عػف ال تػرة التػي شػارؾ عيهػا بػائتالؼ حكومػة وحػدة وطنيػة مػ
حػػزب "الميكػػود" ،كمػػا لعػػب الحػػزب خػػالؿ عت ػرة حكمػػه دو اًر أساسػػياً عػػي بنػػاء الكيػػاف اإلس ػرائيمي وتوطيػػد
دعائم ػػه عس ػػكرياً واقتص ػػادياً وسياس ػػياً ،وق ػػاد ح ػػروب توس ػػعية ب ػػد ال ػػدوؿ العربي ػػة (،)9956( ،)9948
( ،)9973( ،)9967كم ػػا عق ػػد ع ػػي العق ػػد األخي ػػر إجػ ػراء م اوب ػػات م ػػف أج ػػؿ تس ػػوية الصػػراع العرب ػػي
اإلسرائيمي ،ومف بمنه العربي اإلسرائيمي ال مسطيني.
عخلصت ااا ا

إا اا رائ اارااب :

 ع ػػدـ مق ػػدرة ح ػػزب "العم ػػؿ" اإلسػ ػرائيمي عم ػػى إنج ػػاز التس ػػوية سػ ػواء مػ ػ ال مس ػػطينييف أو الس ػػورييف،وتراج مكانته التاريخية وا جتماعية وا قتصادية والسياسية عي إسرائيؿ.
 تنػػامي اليمػػيف المتطػػرؼ بقيػػادة الميكػػود عػػي إس ػرائيؿ منػػذ عقػػد السػػبعينات ،حيػػث أصػػبحت األح ػزاباليمينيػػة قػػادرة إلػػى الوصػػوؿ لمسػػمطة والبقػػاء عيهػػا با عتمػػاد عمػػى األحػزاب الدينيػػة دوف الحاجػػة إلػػى
حزب العمؿ.
 اشتراؾ حزب "العمؿ" عي حكومات الوحدة مػ "الميكػود" خاصػة بعػد عػاـ ( ،)2229وظهػور أحػزابجديدة عي "إسرائيؿ" إلى جانب قوة جديدة تتناعس عمى السمطة.

9

 -4ا ا

 :جمال اايايا ( " ،)1220رائ اال رخايات ا

ائبلب عأث ا على عملب اار عب ".

ب ػػدأت الد ارس ػػة باس ػػتعراض الحال ػػة الت ػػي س ػػبقت انط ػػالؽ عممي ػػة التس ػػوية وم ػػؤتمر مدري ػػد حت ػػى
الوصوؿ ت اؽ إعالف المبادئ عػي أوسػمو ( ،)9993ومػف ثػـ اسػتعراض الوبػ السياسػي عػي إسػرائيؿ
بعػػد غيػػاب اربػػيف ،إلػػى انتهػػاء عت ػرة و يػػة شػػاروف الثانيػػة عػػي العػػاـ ( ،)2226وكيػػؼ انعكسػػت سياسػػة
الحكومات خالؿ تمؾ ال ترة عمى سير الم اوبات وما نتج عنها مف ت اهمات.
وبعػػد اس ػػتعراض مواق ػػؼ األط ػراؼ خاص ػػة الموق ػػؼ اإلسػػرائيمي ،خمصػػت الد ارس ػػة إل ػػى العممي ػػة
السػػممية لػػـ تعػػد لهػػا األولويػػة عػػي سياسػػات الحكومػػات اإلس ػرائيمية ،وهػػذا التوجػػه انعكػػس مباش ػرة عمػػى
الدعاية ا نتخابية لألحزاب اإلسرائيمية ،مما أدخػؿ مسػيرة التسػوية عػي سػبات عميػؽ ،وأصػبحت إمكانيػة
العودة لمم اوبات شبه مستحيمة ،رغـ مبادرة "بوش" وخارطة الطريؽ التي طرحتها المجنة الرباعية.
 -3ا ا

 :صي

ع ةبل (" ،)1222ااة أي ااعةام ا

ة ائبل اار ةعل

ةع اابمةبن فة ظةل عملبة

اار عب ".
تناولت هذ الد ارسػة موبػوع التسػوية السػممية لهػذا الصػراع مػف منظػور الػرأي العػاـ اإلسػرائيمي
والعوامؿ المؤثرة عي تحوؿ الرأي العاـ اإلسػرائيمي مػف توجػه إلػى يخػر ،وتشػير اسػتطالعات الػرأي العػاـ
اإلسرائيمية التي أُجريػت خػالؿ ال تػرة مػف عػاـ ( )2223-2222إلػى أف الػرأي العػاـ اإلسػرائيمي قػد شػهد
منذ بداية العاـ ( )2229تحو ً ممحوظاً نحو اليميف ،وعي ن س الوقت حػدثت انتكاسػة لمعسػكر اليسػار،
ولق ػػد ج ػػاء التح ػػوؿ ع ػػي توجه ػػات الػ ػرأي العػ ػاـ اإلسػ ػرائيمي ع ػػي أعق ػػاب تعث ػػر عممي ػػة التس ػػوية بع ػػد عش ػػؿ
م اوبات كامب دي يد عي يوليو ( ،)2222وما تالها مف زيارة شاروف إلى المسجد األقصػى مػف العػاـ
ن سه ،والتي ت جرت عمى أثرها انت ابة األقصى.
عخلصت ااا ا

إاى اا رائ اارااب :

 تعزز مكانة اليميف لدى الرأي العاـ اإلسرائيمي منذ وصوؿ "الميكود" إلى الحكـ. ان راد حزب "الميكود" بالسمطة عمى يد "أرائيؿ شاروف" منذ عاـ (.)2229 تراج لشعبية حزب "العمؿ" واليسار اإلسرائيمي. الػػدور المهػػـ الػػذي يمعبػػه ال ػرأي العػػاـ اإلس ػرائيمي عػػي الق ػ اررات المتعمقػػة بعمميػػة التسػػوية مػػف خػػالؿتصويته عي ا نتخابات.
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 -1ا ا

:

ن عيا يه اامص ي (" ،)1229إ ائبل ابمق اطب ا

اب عااع ص ب ".

تناولت هذ الدراسة دور حزب "العمؿ" اإلسرائيمي عي عممية السالـ.
ما بل :

عأعض ت ااا ا

 مكانة حزب "العمؿ" عمي مستوي الهستدروت والشارع اإلسرائيمي. تراج شعبية حزب "العمؿ" عمى الصعيد ا نتخابي. أثر هجرة اليهود "الروس" عمي حزب العمؿ. نمو األحزاب الدينية وعالقتها بحزب العمؿ. موقؼ حزب "العمؿ" مف إقامة الدولة ال مسطينية.عخلصت ااا ا

إا اا رائ اارااب :

 برنامج حزب "العمؿ" عي التسوية غير مقن لمشارع اإلسرائيمي. غياب موقؼ وابح لحزب "العمؿ" اتجا الدولة ال مسطينية. تعاظـ ن وذ األحزاب الدينية وتأثيرها عمي التسوية عي الشرؽ األوسط. -0ا ا

 :جع

م صع (" ،)1229إ ائبل ا خ ى ؤب من ااااخل".

يتنػػاوؿ هػػذا الكتػػاب د ارسػػة إس ػرائيؿ عػػي المرحمػػة الراهنػػة ،واستكشػػاؼ مػػا تخطػػط لػػه المؤسسػػات
اإلسرائيمية بجمي أذرعها لخمس سنوات قادمة ،وذلؾ با عتماد عمى ما تصدر معاهد وم اركػز البحػوث
اإلسرائيمية بشكؿ خاص ،ومعرعة العمؽ والجوهر الذي تدار مف خالله األمػور الحياتيػة بجميػ وجوههػا
عي إسرائيؿ ،وما تقوـ به إسرائيؿ مف أدوار لبناء ترسػانتها العسػكرية ،وبنيتهػا ا جتماعيػة وا قتصػادية،
وثقاعة شعبها وتوجهاته المستقبمية.
 -7ا ا

 :م ك اا برع الا ا ات ( " ،)1222ب ااعمل ا

ائبل ".

تناولت هذ الدراسة وهي عبارة عف تقرير شامؿ عف حزب "العمؿ" منذ بدايػة تأسيسػه مػف سػنة
 9932أي قبؿ إنشاء إسرائيؿ عي سنة .9948
عر اعات ذه ااا ا

:

 الخالعات والمشاكؿ الداخمية التي عص ت بالحزب. رؤية وبرنامج حزب العمؿ. دور الحزب عي السياسة الداخمية اإلسرائيمية. -مشاركته عي الحكومات اإلسرائيمية.

99

اع اا ب ف ااص اع ااع ي ا

ائبل ف

قبن:

 دور عي الحروب العربية اإلسرائيمية. موق ه مف عممية التسوية السممية. -2ا ا

 :ي جمال ااابن (" ،)1222أ م ااب ا ا

ائبل را ع عا ابا ".

تناولػػت هػػذ الد ارسػػة أزمػػة حػػزب "العمػػؿ" مػػف منتصػػؼ تسػػعينات القػػرف المابػػي ،بالتحديػػد بعػػد
مقتؿ إسحاؽ رابيف عاـ ( )9995حتى حرب لبناف ( ،)2226وكش ت النقاب عػف حػزب مػريض يعػاني
مف مرض مزمف يعود تاريخه إلى منتصؼ التسعينات ،هذا الحػزب هػو "حػزب العمػؿ اإلسػرائيمي" زعػيـ
معسكر اليسار باسرائيؿ ،حيث ُمني الحػزب بهزيمػة موجعػة خػالؿ تمػؾ ا نتخابػات أعقدتػه مكانتػه كػأوؿ
أو ثػػاني أكبػػر حػػزب سياسػػي عػػي إس ػرائيؿ ليحصػػؿ عمػػى المكانػػة الرابعػػة داخػػؿ السػػاحة السياسػػية "93
مقعداً" ليأتي بعد حزب "كاديما" وحزب "الميكود" وحزب "إسرائيؿ بيتُنا".
عخلصت ااا ا

إاى اا رائ اارااب :

 ت ارجػ ػ ع ػػي مكان ػػة ح ػػزب "العم ػػؿ" مؤس ػػس الكي ػػاف ا س ػػتيطاني ع ػػي إسػ ػرائيؿ وع ػػي مكان ػػة المعس ػػكراليساري ثاني أكبر معسكر حزبي عي إسرائيؿ.
 زيادة ا نشقاقات داخؿ حزب العمؿ. زيادة األزمة ا جتماعية والسياسية ومنها أزمة القيادة واألزمة األيديولوجية. -تدهور عي وب الشريؾ المعتدؿ نسبياً عي الم اوبات العربية اإلسرائيمية.

ثا باً :ااا ا ات ا ج يب :
 -2ا ا

 :آفب اابم (" ،)2991اا با

ا

ائبلب ععملب اا الم ف اا

س ا ع ط".

تناولػػت هػػذ الدارسػػة نجػػاح حكومػػة حػػزب "العمػػؿ" ( ،)9992وبسػػبب تعقيػػد العالقػػة السياسػػية
الداخميػػة والسياسػػة الخارجيػػة اإلس ػرائيمية ،عمػػؿ " اربػػيف" عمػػى تعزيػػز ا لت ػزاـ بعمميػػة السػػالـ عػػي الشػػرؽ
األوس ػػط ،وأيبػ ػاً نج ػػاح ع ػػي التوص ػػؿ إل ػػى ات ػػاؽ ح ػػوؿ الحك ػػـ ال ػػذاتي ال مس ػػطيني مػ ػ منظم ػػة التحري ػػر
تعززت مكانته السياسية بشكؿ كبير بمعاهدة السالـ م األردف ،ولكف عػي ظػؿ الت جيػرات
ال مسطينية ،و ّ
ا ستشػهادية داخػؿ إسػرائيؿ أثػار الشػكوؾ لػدى أذهػاف كثيػر مػف اإلسػرائيمييف عػف موقػؼ رئػيس وزرائهػػـ
صرح قادة حزب العمؿ.
مف العمميات ا ستشهادية ،وكاف هذا وابحاً سياسياً كما ّ
وقػػد صػ ّػرح بيريػػز أنػػه مػػف المهػػـ إتاح ػة ال رصػػة لح ػزبهـ ال ػػوز تاريخي ػاً مػػف ال ػػوز سياسػػياً وهػػو

األكثر أهمية لتحقيؽ سالـ شامؿ عي الشرؽ األوسط.
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 :ين ع رب اع ب ( " ،)1222اا ااجمعا".

 -1ا ا

تناولت الدراسة عممية السالـ ال مسطينية اإلسرائيمية التي بدأت بات اقية أوسمو التي تـ الت اوض
بش ػػأنها ب ػػيف الحكوم ػػة اإلسػ ػرائيمية ،بقي ػػادة ح ػػزب "العم ػػؿ" ومنظم ػػة التحري ػػر ال مس ػػطينية ع ػػاـ (،)9993
وا ت اقية تؤكد عمى:
 أف الحؿ الناجح لمصراع اإلسرائيمي ال مسطيني عمى غرار حػؿ "دولتػيف" هػو الهػدؼ النهػائي لعمميػةأوسمو لمسالـ ،يجب أف يكوف جزءاً مف عممية سياسية أكبر مف ذلؾ بكثير.
 التقػػارب بػػيف المصػػالح اإلس ػرائيمية وال مسػػطينية عمميػػة عريػػدة لمتوصػػؿ بػػيف الم اوبػػيف اإلس ػرائيمييفوال مسطينييف وات اقات أوسمو ممكنة.
يب ت ااا ا

ما بل :

 غياب الدعـ المحمي الواس وب عممية السالـ عي حركة الجمود. ل ػػـ يعم ػػؿ الطرع ػػاف عم ػػى خم ػػؽ بيئ ػػة سياس ػػية ايجابي ػػة عم ػػى المس ػػتوى المحم ػػي ل ػػدعـ الم اوب ػػات،والوسػػاطة الدبموماسػػية عمػػى مسػػتوى الم اوبػػات ،ذلػػؾ جعػػؿ التوصػػؿ إلػػى تسػػوية نهائيػػة لمص ػراع
اإلسرائيمي ال مسطيني عميقة الجذور.
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رق بم ااا ا

:
.

اافصل ا عل :ا طا ااعام الا ا

اافصل ااثا  :اارطع ات اارا بخب عا مات ااااخلب ا ب ااعمل:
اامي ث ا عل :النظاـ الحزبي اإلسرائيمي.
اامي ث ااثا  :تأسيس حزب العمؿ اإلسرائيمي.
اامي ث ااثااث :األزمات الداخمية لحزب العمؿ.
اافصل ااثااث :اار عب اا لمب ف ي ام ع كعمات

ب ااعمل (:)1220-2991

اامي ث ا عل :ا ئتالعات الحكومية وأثرها عمى مكانة حزب العمؿ السياسية.
اامي ث ااثا  :أعكار ومشاري حزب العمؿ لتسوية الصراع العربي اإلسرائيمي.
اامي ث ااثااث :البرامج السياسية لحزب العمؿ (.)2226-9992
اافصل اا ايع:

ب ااعمل عارفاقبات اار عب اا لمب :

اامي ث ا عل :دواع حزب العمؿ عي استمرار عممية التسوية.
اامي ث ااثا  :أثر ا ت اقيات اإلسرائيمية عمى مكانة الحزب السياسية.
اامي ث ااثااث :ات اقية إعادة ا نتشار (.)9999-9994
اامي ث اا ايع :م اوبات كامب دي يد وتداعياتها عاـ (.)2222
اامي ث ااخامس :م اوبات طابا عاـ (.)2229
اافصل ااخامس :ؤى عأفكا

ب ااعمل من قضابا ااعضع اا اائ :

اامي ث ا عل :القدس.
اامي ث ااثا  :الالجئوف.
اامي ث ااثااث :ا ستيطاف.
اامي ث اا ايع :الدولة ال مسطينية.
اامي ث ااخامس :الحدود.
اا رائ عاارعصبات.
اامصاا عاام اجع.
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اافصل ااثا
اارطع ات اارا بخب عا مات ااااخلب ا ب ااعمل
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اامي ث ا عل :اا ظام اا ي ا

ائبل :

مقام :
تعتبر األحزاب السياسػية اإلسػرائيمية العصػب األساسػي لمحيػاة السياسػية عػي إسػرائيؿ مػف خػالؿ
تشػػكيمها لمحكومػػات اإلس ػرائيمية وت أرسػػها والمشػػاركة عيهػػا ،ألف النظػػاـ ا نتخػػابي يسػػمح لكاعػػة األح ػزاب
حتى ولو كانت صليرة بالمشاركة عي الحياة السياسية والدخوؿ عي الحكومات ا ئتالعية(.)1
والجػػدير بالػػذكر أف األح ػزاب اإلس ػرائيمية لػػـ تقػػـ عػػي ع ػراغ وانمػػا عػػي مجتم ػ مػػف م ازيػػا التعػػدد
الهائػػؿ بالجنسػػيات ،والمنشػػأ ،والملػػة ،والعػػادات ،والطبػػاع .وكثي ػ اًر مػػف هػػؤ ء قػػدموا إلػػى عمسػػطيف بػػدواع
مختم ة ،عمنهـ مف قدـ إليها هرباً مف ا بطهاد ،ويخروف لتحقيػؽ مثاليػات اشػتراكية ،ويخػروف ألسػباب
دينية ،ولكف القاسـ المشترؾ الذي كاف و يػزاؿ يجمعهػـ هػو الصػهيونية .واإلسػرائيميوف عمػى الػرغـ مػف
التعداد الكبير عي أحزابهـ إ أنهـ تجمعهـ العقيدة والصهيونية ،مما أدى إلػى اسػتقرار نسػبي عػي مجػاؿ
السياسة( ،)2ويوجد عي إسرائيؿ ( )95حزباً سياسياً ممثالً عي الكنيست

()3

وعػػي إطػػار كتمػػة انتخابيػػة برلمانيػػة ،وهنػػاؾ الحركػػات والتنظيمػػات التػػي

المنتخب عػاـ ( )2293من ػرداً
ينطبػػؽ عميهػػا تعريػػؼ الحػػزب

السياسػػي ،وتعػػود جػػذور عػػدد مػػف هػػذ األح ػزاب إلػػى عت ػرة "اليشػػوؼ" وهػػي تسػػمية تطمػػؽ عمػػى "مجتم ػ "
المستوطنيف اليهود عي عمسطيف قبؿ قياـ دولة إسرائيؿ الذي أدى دو اًر مهماً عي تكويف هذا المجتم عػي
عتػرة ا نتػػداب البريطػػاني عمػػى عمسػػطيف ،وسػػاهـ عػػي إقامػػة الدولػػة الصػػهيونية وقيامػػه بػأدوار متعػػددة عػػي
الحياة السياسية العامة ،انطالقاً مف رؤيته الشػاممة وعهمػه لػدور  ،وينتمػي إلػى هػذ ال ئػة حػزب "العمػؿ"،
وحزب "الميكود" ،والحزب الديني "أغودات يسرائيؿ" (عي إطار كتمة يهدوت هتو ار ) ،والحػزب "الشػيوعي"
و"حداش" عي الوسط العربي(.)4

( )1محسف صالح ،حزب كاديما ،مركز الزيتونة لمد ارسػات وا ستشػارات ،تقريػر معمومػات ( ،)9بيػروت ،لبنػاف،2229 ،
ص.5

( )2كام ػػؿ أب ػػو ج ػػابر ،نظ ػػاـ دول ػػة إسػ ػرائيؿ إط ػػار القػ ػرار السياس ػػي ،معه ػػد البح ػػوث والد ارس ػػات العربيػ ػة– قس ػػـ البح ػػوث
والدراسات ال مسطينية ،القاهرة ،مصر ،9973 ،ص.99
( )3أخذ اسـ الكنيست مػف الم ػظ العبػري "هكنيسػت هلػود " "المجمػس األكبػر" الػذي كػاف بمثابػة الهيئػة التشػريعية لميهػود
نهاية القرف السادس( .إلياس شوعاني ،نظاـ الحكـ دليؿ إسرائيؿ العاـ ،مؤسسة الدراسات ال مسطينية ،ط ،1بيروت،

 ،2004ص.)18

( )4كميؿ منصور ،دليؿ إسرائيؿ لمعاـ ( ،)2299مؤسسة الدراسات ال مسطينية ،راـ ا﵀ ،2299 ،ص.975
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تكتسػػب د ارسػػة حػػزب "العمػػؿ" اإلس ػرائيمي أهميػػة بػػارزة لكونػػه الحػػزب المؤسػػس لدولػػة إس ػرائيؿ،
والح ػػزب المس ػػيطر عيه ػػا خ ػػالؿ ث ػػالث عق ػػود متتالي ػػة ( )9977-9948ث ػػـ حقػ ػاً ع ػػي عترت ػػي (-9992
 ،)9996و( ،)2229-9999عبالً عف ال تػرات التػي شػارؾ عيهػا بػائتالؼ حكػومي مػ حػزب الميكػود،
والتػػي كػػاف أخرهػػا دخولػػه حكومػػة الوحػػدة الوطنيػػة برئاسػػة "أريئيػػؿ شػػاروف"

()1

عب اريػػر ( ،)2229وحكومػػة

( )2225بػػا ئتالؼ مػ "كاديمػػا" تحػت قيػػادة "شػػاروف" أيبػاً ،كػػذلؾ تحظػػى د ارسػػة هػػذا الحػػزب بأهميػػة
اسػتثنائية عػي هػذ المرحمػة الحرجػة التػي تمػر بهػا القبػية ال مسػطينية والصػراع العربػي– اإلسػرائيمي عػي
ظؿ عممية التسوية ،وبخاصة بعد أف بدأت م اوبات الوب النهائي عمى المسار ال مسطيني(.)2

أعالً :مات اا ظام اا ي ا

ائبل :

يتميز النظاـ الحزبي اإلسرائيمي بسمات عريدة تطب الحياة السياسية الحزبية عي إسرائيؿ ،ومنها
أف معظػػـ األح ػزاب اإلس ػرائيمية أح ازب ػاً قديمػػة تعػػود جػػذورها إلػػى عت ػرة اليشػػوؼ( ،)3إذ أدت األح ػزاب دو اًر
مهمػاً عػػي تكػػويف هػػذا التجمػ ا سػػتيطاني خػػالؿ عتػرة ا نتػػداب البريطػػاني عمػػى عمسػػطيف ،وسػػاهمت عػػي
إقامة دولة إسرائيؿ وعي الحياة السياسية وا قتصادية داخمها ،ويعتبر حزب "العمؿ" اإلسرائيمي ارئػد هػذ
األحزاب المؤسسة لميشوؼ اليهودي ،ومف ثـ لدولة إسرائيؿ(.)4

( )1أرئيؿ شاروف ،ولد عػي قريػة ك ػر مػالؿ ب مسػطيف عػاـ  ،1928وكػاف والػدا مػف اليهػود األشػكنار الػذيف هػاجروا مػف
يعد شاروف مف السياسييف والعسكرييف المخبرميف عمى الساحة اإلسرائيمية ،ورئيس الػوزراء الحػادي
شرقي أوروباّ ،
عشػػر لمحكومػػة اإلسػرائيمية .انخػػرط عػػي صػ وؼ منظمػػة الهاجانػػا عػػاـ  1942وكػػاف عمػػر ينػػذاؾ  14سػنة ،وانتقػػؿ
لمعمؿ عي الجػيش اإلسػرائيمي عقػب تأسػيس دولػة إسػرائيؿ ،وتػرأس الوحػدة  101ذات المهػاـ الخاصػة ،كػاف لػه دور

كبير عي ا جتياح اإلسرائيمي لجنوب لبناف عاـ  ،1982وقػد ابػطر عػاـ  1983إلػى ا سػتقالة مػف منصػب وزيػر
الدعاع بعد أف قررت المجنة اإلسرائيمية القبػائية الخاصػة لمتحقيػؽ عػي مذبحػة صػب ار وشػاتيال أنػه لػـ ي عػؿ مػا يك ػي
لمحيمولػػة دوف المذبحػػة ،وعػػي عػػاـ  2001عػػاز بأغمبيػػة سػػاحقة عػػي ا نتخابػػات اإلس ػرائيمية العامػػة ،إذ تبنػػى مواقػػؼ

سياسػية أكثػػر اعتػدا ً ،وعػػي عػاـ  2004بػػادر بخطػة عػػؾ ا رتبػػاط األحاديػة اإلسػرائيمية مػف قطػػاع غػزة ،وعػػي ينػػاير
 2006غطّ عي غيبوبة بعد جمطة دماغية( .موق ويكيبيديا ،الموسوعة الحرة.)www.wekipedia.org ،

( )2هيػػثـ أحمػػد م ػزاحـ ،حػػزب العمػػؿ اإلس ػرائيمي ( ،)9999-9968مركػػز اإلمػػارات لمد ارسػػات والبحػػوث اإلسػػتراتيجية،
ع ،59أبو ظبي ،2299 ،ص.7

( )3يونثاف شابيرا ،لمسمطة انتخبنا ،تؿ أبيب ،عـ مدميند ،9989 ،ص( 74بالعبري).
( )4هيثـ مزاحـ ،مرج سابؽ ،ص.9
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اتسمت المنظومػة الحزبيػة بخصػائص عامػة يسػاعد اإللمػاـ بهػا وبجػذورها وعوامػؿ تشػكيمها عػي
عهػػـ الكثيػػر مػػف الظػواهر الهامػػة عػػي الحيػػاة الحزبيػػة والسياسػػية عػػي إسػرائيؿ( ،)1وعػػي عهػػـ أعبػػؿ وأوسػ
وأعمؽ لكؿ حزب عمى حدة ،كما أنه يساهـ بشكؿ أو بآخر عي عهـ أسباب عدـ ا ستقرار الممحوظ عي
الحكػػـ عػػي إسػرائيؿ ،وهػػذ الخصػػائص موجػػودة عػػي معظػػـ األحػزاب منػػذ قيػػاـ إسػرائيؿ ( ،)9948وظمػػت
مالزمة لمنظاـ الحزبػي عيهػا ،وأخػذت تطػ أر عمػى النظػاـ الحزبػي تليػرات مهمػة أثػرت سػمباً بقػوة ،و تػزاؿ
عي استقرار الحكـ وتماسؾ الحكومة وثبات سياساتها(.)2
وقػػد حػػدثت التلي ػرات ب عػػؿ األحػػداث والتطػػورات عميقػػة األثػػر التػػي مػ ّػرت بهػػا إس ػرائيؿ خػػالؿ
تاريخها الق صير عي المجا ت الديموغراعية ،وا جتماعية ،وا قتصادية ،والسياسية ،والتػأثيرات المتبادلػة
بيف هذ األحداث والتطورات ،وبيف النظاميف الحزبي والسياسي(.)3

 -2كث ة ا

اب:

إف ما يميػز النظػاـ السياسػي اإلسػرائيمي كثػرة األحػزاب وتػوالي ظهػور أحػزاب جديػدة ،خصوصػاً
قب ػػؿ ا نتخاب ػػات العام ػػة ،غالبػ ػاً م ػػا يخت ػػي معظمه ػػا بع ػػد انتخاب ػػات الكنيس ػػت مباشػ ػرة ،أو خ ػػالؿ و ي ػػة
الكنيسػت (أربعػػة أعػواـ( ،)4إذا لػػـ تجػ ِػر انتخابػػات مبكػرة) ،ععمػػى سػػبيؿ المثػػاؿ انتخابػػات الكنيسػػت الثػػامف
عشر التي جرت عي عبراير ( ،)2229ما

يقؿ عف ( )33قائمة انتخابية بعبها مؤلؼ مػف أكثػر مػف

حزب نجحوا عي الوصوؿ منها إلى الكنيست ( )92قائمة عقط ،بينما خابت انتخابات الكنيست الساب
عشػػر ( ،)2226أيبػاً عمػػى سػػبيؿ المثػػاؿ ( )39قائمػػة انتخابيػػة نجػػح عػػي الوصػػوؿ منهػا إلػػى الكنيسػػت
أيبػاً ( )92قائمػػة عقػػط ،وتعكػػس كث ػرة األح ػزاب ا نقسػػامات الموجػػودة عػػي المجتم ػ اإلس ػرائيمي وأبرزهػػا
حاليا ا نقساـ ا ثني بيف اليهود الشرقييف (الس ارديـ) واليهود اللربييف (ا شكنازيـ) ،وا نقسامات بشأف
هويػة الدولػػة وطابعهػا العػػاـ القػائـ بػػيف العممػػانييف والػدينييف ،وا نقسػػامات األيديولوجيػة والسياسػػية بشػػأف
مستقبؿ المناطؽ ال مسطينية والعربية المحتمة ،ويساعد عي استمرار هذ الظاهرة سهولة تشكيؿ األحػزاب
ونظاـ ا نتخابػات النسػبي الػذي يتػيح لألحػزاب الصػليرة الوصػوؿ إلػى الكنيسػت بسػهولة نسػبية ،وتعتبػر
إسرائيؿ بموجب هذا النظاـ دائرة انتخابية واحدة يجرى التناعس عيها بشأف مقاعد الكنيست الػ( )922مف
خػػالؿ ق ػوائـ انتخابيػػة ،ويك ػػي أف تجتػػاز أي قائمػػة نسػػبة الحسػػـ والتػػي هػػي حاليػػا ( )%2مػػف أص ػوات
( )1يوسؼ حيؿ ،مشتار مدينا إسرائيؿ (نظاـ دولة إسرائيؿ) ،القدس ،9976 ،ص( 52بالعبري).
( )2يشر أرياف ،السياسة والحكـ عي إسرائيؿ ،تؿ أبيب ،زامورا ،9985 ،ص( 949بالعبري).
( )3المرج السابؽ ،ص.959

( )4كميؿ منصور ،دليؿ ( ،)2299مرج سابؽ ،ص.976-975
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المقترعيف كي يحؽ لها التمثيؿ عػي الكنيسػت ،وتكػوف حصػة كػؿ قائمػة مػف المقاعػد بنسػبة حصػتها مػف
أص ػوات المقتػػرعيف ،حيػػث لػػـ يحصػػؿ أي حػػزب و حتػػى لم ػرة واحػػدة عػػي ا نتخابػػات اإلس ػرائيمية عمػػى
أغمبيػة مطمقػػة عػػي الكنيسػت تمكنػػه مػػف الحكػػـ من ػرداً ،عػاف الحػػزب المكمّػؼ بتشػكيؿ الحكومػػة كػػاف دائمػاً
بحاجة إلى شركاء ائتالعييف لهذا اللػرض ،وهػو مػا يتػيح لألحػزاب الصػليرة دائمػاً ال رصػة لممشػاركة عػي
ويشج عمى بقائها وتكاثرها(.)1
الحكـ وملانمه،
ّ

رغـ كثرة األحزاب اإلسرائيمية وما تحممه مف تناقبات سياسية واجتماعية ودينية ،عاف المجتم

يتك ػػوف م ػػف جماع ػػات وعئ ػػات مختم ػػة األص ػػوؿ العرقي ػػة والديني ػػة ،عكثػ ػرة األحػ ػزاب وتع ػػددها يعم ػػؿ عم ػػى
امتصػػاص التناقبػػات الموجػػودة داخػػؿ المجتم ػ اإلس ػرائيمي ويحػػوؿ دوف ت جرهػػا ،عهػػذ األح ػزاب تتحػػد
وتندمج عند الخطر وتت ؽ عمى الثوابت واألهداؼ العميا(.)2

 -1اال قاقات عاال اماجات:
هػػي سػػمة بػػارزة داخػػؿ المنظومػػة الحزبيػػة عػػي إس ػرائيؿ ممػػا ش ػ ّكؿ أثػػر عمػػى متلي ػرات السياسػػة

اإلسرائيمية كونها ظاهرة متكررة ،عاألسماء تتلير عي عترات متقاربة نتيجة الوحدة أو ا نشقاؽ(.)3

كثػ ػرة ا نش ػػقاقات ب ػػيف األحػ ػزاب وان ػػدماجاتها ،حي ػػث يجػ ػد الم ػػرء ن س ػػه كأن ػػه أم ػػاـ لعب ػػة الح ػػؿ
والتركيػػب ،وقػػد يخػػرج أع ػرٌاد ومجموعػػات لينبػػموا إلػػى حػػزب يخػػر ،أو يشػػكموا أح ازب ػاً جديػػدة ،ثػػـ يعػػودوا
لمتحالؼ م رعاقهـ السابقيف أو خصومهـ بؿ وا ندماج ثانية ،وحتى األحزاب الكبيرة تتحالؼ أو تندمج
أو ت ض الشراكة م غيرها بيف عترة وأخرى حسػب أحػواؿ بورصػة ا نتخابػات ،غيػر أف هػذ المعبػة تػتـ
بمف تيارات متشابهة إلى حد مػا (عماليػة -دينيػة)( .)4ومػف أشػهرها حاليػاً خػالؿ عتػرة الد ارسػة "إسػرائيؿ
الموحدة".
واحدة"" ،كاديما"" ،ا تحاد التقديمي" ،و"جبهة التوراة
ّ

( )1أحمػػد خمي ػػة ،األح ػزاب السياسػػة عػػي إس ػرائيؿ دليػػؿ عػػاـ ( ،)2299مؤسسػػة الد ارسػػات ال مسػػطينية ،راـ ا﵀،2299 ،
ص.977-976
( )2عبػد ال تػاح مابػي ،الػديف والسياسػػة عػي إسػرائيؿ ،د ارسػة األحػزاب والجماعػػات عػي إسػرائيؿ ،كميػة مػدبولي ،القػػاهرة،
مصر ،9999 ،ص.936

( )3شموئيؿ ستاعيمد ،الناس والدولة ،و ازرة الدعاع ،تؿ أبيب ،9989 ،ص( 997بالعبري).
( )4محسف صالح ،دراسات منهجية عي القبية ال مسطينية ،ط ،9مصر ،2223 ،ص.297
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ترجػ أسػػباب ا نػػدماجات والتكػػتالت عامػػة إلػػى الرغبػة عػػي تحسػػيف ال ػػرص ا نتخابيػػة ،أو عػػي
مواجهة تكتالت مناعسة أكبر ،أو عي دعـ قوى أو سياسات معينة أو لمحصوؿ عمػى نصػيب مػف ملػانـ
الحكـ ،وأحياناً إلى رغبة زعماء حزب متعثر عي البقاء عمى قيػد الحيػاة سياسػياً مػف خػالؿ ا نػدماج عػي
حزب أرس شعبية وأبمف مستقبالً(.)1
أما أسباب ا نشقاؽ عترج بصورة عامة إلى خالعات أيديولوجية أو سياسية ،أو إلػى مناعسػات
بشػػأف الزعامػػة والمناصػػب الحزبيػػة والسياسػػية العميػػا ،ويعػػود معظػػـ ا نػػدماجات وا نشػػقاقات منػػذ سػػنة
( )9967إلى الخالعات بشأف مصير المناطؽ ال مسطينية والعربية وغيرها(.)2

 -4ا اعا اامرعااة:
وه ػي سػػمة تؤديهػػا األح ػزاب اإلس ػرائيمية التػػي عاقػػت الػػدور المػػألوؼ لألح ػزاب عػػي الػػديمقراطيات
اللربيػة ،وهػػي أدوار منحػػدرة مػػف عتػرة اليشػػوؼ( ،)3قبػػؿ تأسػػيس الدولػػة عنػدما كانػػت هػػذ األحػزاب تتػػولى
مباش ػرة جمػػب المهػػاجريف اليهػػود مػػف الخػػارج واسػػتيعابهـ عػػي عمسػػطيف وتػػوعير أمػػاكف سػػكف وعمػػؿ لهػػـ،
باإلباعة إلى دمجهػـ عػي الشػرائح ا جتماعيػة التػي تتشػكؿ قواعػدها الحزبيػة وا نتخابيػة منهػا ،ومػ أف
الدولػػة أخػػذت عمػػى عاتقهػػا كثي ػ اًر مػػف هػػذ المهػػاـ ،ع ػاف بعػػض األح ػزاب القديمػػة والجديػػدة ،وخصوص ػاً
الدينية منها يمارس كمياً أو جزئيػاً أنشػطة اجتماعيػة واقتصػادية واسػتيطانية واسػعة النطػاؽ ،ومنػه خػالؿ
الشبكات التعميمية ومؤسسات الرعاية الطبية وا جتماعية وا قتصادية وا ستيطانية التابعػة لػه ،وبشػكؿ
عػػاـ اسػػتخدـ حػػزب شػػاس ،الممثػػؿ األقػػوى لميهػػود الش ػرقييف ن ػػوذ بشػػكؿ عابػػح وم ػػرط لتمويػػؿ شػػبكة
التعميـ التابعة له ولممحاعظة عمى إع اء طالب مدارسه الدينية مف الخدمة العسكرية(.)4

( )1يشر أرياف (بالعبري) ،مرج سابؽ ،ص.959
( )2أحمد خمي ة ،دليؿ ( ،)2299مرج سابؽ ،ص.978
( )3كممة عبرية تعني "التوطّف" أو "السكف" ،وهي تشير إلى الجماعات اليهودية التي تستوطف عمسطيف ألغراض دينيػة،

ويستمد اصطالح اليشوؼ القديـ لإلشارة إلى الجماعات اليهودية التي كانت تعيش عمى الصدقات التي ترسمها لهـ

الجماعات اليهودية األخرى ،وكاف اليشوؼ القديـ يتكوف مف جماعتيف من صمتيف تماـ ا ن صاؿ ،األولى إشكنازية،
واألخػػرى إسػ اردية ،ولػػـ يكػػف عنػػد أعبػػاء اليشػػوؼ القػػديـ أي مطػػام سياسػػية ألف اللػػرض مػػف وجػػودهـ كػػاف دينيػاً

محبػاً ،وكػػانوا عمػػى عالقػػة طيبػة بػػالعرب ،وعمػػى العكػػس مػف هػػذا كػػاف أعبػػاء اليشػوؼ الجديػػد (وهػػو ا صػػطالح

الذي يطمقه الصهاينة عمى التجم ا ستيطاني الصهيوني ابتداء مف  9982إلػى ( ،)9948عبػد الوهػاب المسػيري،
موسوعة اليهودية واليهودية والصهيونية ،المجمد الثاني ،دار الشروؽ ،القاهرة ،ط ،9999 ،9ص.)952

( )4كميؿ منصور ،مرج سابؽ ،دليؿ ( ،)2299ص.979-978
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أم ػ ػػا األحػػ ػزاب العمالي ػ ػػة عق ػ ػػد اس ػ ػػتخدمت ك ػ ػػؿ ن وذه ػ ػػا السياس ػ ػػي لبػ ػ ػ أمػ ػ ػواؿ الدول ػ ػػة لص ػ ػػالح
الهستدروت

()1

والكيبوتسات ،واألحزاب القومية لصالح المستوطنيف( .)2وأيباً تميزت األحػزاب السياسػية

عي إسرائيؿ بالشمولية ،وعممت عي مجا ت أخرى غير المجاؿ السياسػي كػالتعميـ والصػحة وا سػتيطاف
والديف والثقاعة والريابة ...ال (.)3

 -3االمرااا ااخا ج ايعض ا

اب ا

ائبلب :

وهي سمة بػارزة وخصوصػاً لألحػزاب الكبيػرة والعريقػة ،إذ أف لهػذ األحػزاب عػروع مػف الجاليػات
اليهودية عي الخارج ،وبخاصة عي الدوؿ التي توجد عيها جاليات يهودية كبيرة وعاعمة كالو يات المتحدة
األمريكيػػة ،ومػػف أبػػرز األح ػزاب التػػي لهػػا عػػروع عػػي الخػػارج حػػزب "العمػػؿ" اإلس ػرائيمي ،إذ بعػػد تأسػػيس
الحػػزب عػػاـ ( )9968اتحػػد عػػرع "المابػػاي" عػػي الخػػارج م ػ التحػػالؼ الػػدولي "احػػودت هع ػػودا" و"بوعػػاؿ
يتسػػيوف" ،عأسسػوا اتحػػاداً دوليػاً حزبيػاً يمثػػؿ ا تجػػا العمػػالي الصػػهيوني عػػي الخػػارج أطمػػؽ عميػػه "حركػػة
العمؿ الصهيوني العالمية"(.)4
ولمحرك ػػة ع ػػروع ع ػػي ( )22دول ػػة ع ػػي مختم ػػؼ قػػػارات الع ػػالـ تعم ػػؿ عم ػػى دع ػػـ ح ػػزب "العمػػػؿ"
اإلسرائيمي ،وأبػرز أهػداعها دعػـ الهجػرة ونشػر التربيػة اليهوديػة والمبػادئ الصػهيونية عػي الشػتات ،وجمػ
التبرعات لمحزب ،وأهـ مثاؿ لذلؾ األحزاب الدينية(.)5

 -1االعريا ات ا بابعاعجب :
إف جؿ أحزاب إسرائيؿ أحزاب أيديولوجية مف صهيونية حتى يهودية توراتيػة أو عممانيػة ،عكمهػا
تقؼ عمى أرض المشروع الصػهيوني اإلسػرائيمي اليهػودي التػوراتي ،لػذلؾ تشػ ّكؿ الخالعػات األيديولوجيػة

( )1يعنػػي بالعبريػػة "ا تحػػاد العػػاـ لمعمػػاؿ عػػي إس ػرائيؿ" ،وكػػاف يعػػرؼ بأنػػه ال يدراليػػة العامػػة لمعمػػاؿ العب ػرييف عػػي أرض
إسػ ػرائيؿ ،ث ػػـ تح ػػوؿ إل ػػى ا تح ػػاد الع ػػاـ لمعم ػػاؿ ع ػػي إسػ ػرائيؿ بع ػػد انب ػػماـ العم ػػاؿ ال مس ػػطينييف (ع ػػرب  )48إل ػػى
الهسػػتدروت( .ليمػػى س ػػميـ القاب ػػي ،الهسػػتدروت ،مركػػز األبحػػاث ،منظم ػػة التحريػػر ال مس ػػطينية ،بي ػػروت،9967 ،

ص.)93

( )2ج ػػورج ح ػػبش ،إسػ ػرائيؿ م ػػف ال ػػداخؿ ،صػ ػراعات داخمي ػػة وطموح ػػات خارجي ػػة ،عم ػػار ج ػػاد ويخ ػػروف ،ط ،9راـ ا﵀،
 ،2222ص.285
( )3بنيػػاميف نيػػوبيرغر ،األحػػزاب ع ػػي إسػػرائيؿ ،ط ،9الجامعػػة الم توحػػة ع ػػي إسػ ػرائيؿ ،ارمػػات أبي ػػب ،إسػػرائيؿ،9999 ،
ص( 254بالعبري).

( )4هيثـ مزاحـ ،مرج سابؽ ،ص.99
(5) Leonard Fein, Israel politics and people, little brown and company, Boston, 1968
P122.
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وبالذات حػوؿ عالقػة الػديف بالدولػة ،وحػوؿ الموقػؼ مػف األ اربػي العربيػة المحتمػة ،وحػوؿ المواقػؼ مػف
السياسة ا قتصادية أساس لمخالعات وا نشقاقات الحزبية.
ويظهػػر تػػأثير ا عتبػػارات األيديولوجيػػة بشػػكؿ وابػػح عػػي المعيػػار المػػزدوج لتصػػنيؼ األح ػزاب
السياسية عي إسػرائيؿ ،والمسػتمد مػف المصػدريف األكثػر أهميػة لالنقسػامات عػي العقػود األخيػرة ،الموقػؼ
مف مستقبؿ المناطؽ المحتمة ،والموقؼ مف العالقة بيف الديف والدولة ،وتنقسـ األحزاب اليهودية الحالية
بموجب هذا المعيػار المػزدوج إلػى أحػزاب يمينيػة وهػي" :الميكػود" ،و"إسػرائيؿ بيتنػا" ،و"ا تحػاد الػوطني"،
والػػى أحػزاب يسػػارية ويقتصػػر عػػددها اآلف عمػػى حػزبيف وهمػػا" :العمػػؿ" ،و"ميػرتس" ،والػػى أحػزاب دينيػػة
وهي" :شاس" ،و"أغودات يسرائيؿ" ،و"ديلؿ هتوراة" ،و"البيت اليهودي" ،والى حزب وسط "كاديما"(.)1
وهنػػاؾ أمػػر عػػي منتهػػى األهميػػة وهػػو موقػػؼ األحػزاب الرئيسػػية اليهوديػػة سػواء كانػػت يمينيػػة أو
يسارية أو وسطية تجػا القبػايا واألهػداؼ المصػيرية المعتمػدة أساسػاً عػي تصػني ها ليسػت ولػـ تكػف قػط
ثابتػة ،وانمػػا اسػػتمرت مػ مػػرور الوقػػت عػػي التليػػر منزلقػة إلػػى اليمػػيف ونحػػو التطػػرؼ أكثػػر عػػأكثر ،ومػ
وتوسػعه تحػت حكػـ اليمػيف أو اليسػار
ترسي ا حتالؿ وتجدد ا ستيطاف اليهودي عي المناطؽ المحتمػة
ّ
أو حكمهما معاً عمى ٍ
حد سواء ،وما يسمى حالياً حزباً وسطاً عي إسرائيؿ استمد صػ ته هػذ مػف مواقػؼ
تطرع ػاً مػػف جهػػة ،وبػػيف يسػػار ازحػػؼ
معتدلػػة ثابتػػة ،وانمػػا مػػف موق ػػه بػػيف يمػػيف متطػػرؼ ،ويخػػر أكثػػر ّ
باستمرار نحو اليميف مف جهة أخرى(.)2

 -0اال ق امات ا ث ب :
هناؾ تأثير قوي لالنقسامات اإلثنية وا نقساـ القومي عي الحياة الحزبيػة والسياسػية ،وهػي سػمة
لـ تكف إجما ممحوظة عي العقود الثالثة األولى لقياـ دولة إسػرائيؿ ،حيػث بػرزت واسػتجدت مػ انتقػاؿ
أغمبية اليهود الشرقييف مف التصويت لحزب "العمػؿ" إلػى التصػويت لحػزب "الميكػود" وأحػزاب اليمػيف عػي
انتخابػػات الكنيسػػت التاسػ ( ،)9977األمػػر الػػذي ابػػعؼ اليسػػار وكسػػر احتكػػار لمحكػػـ وهيمنتػػه عمػػى
تكررت هذ الظاهرة عي ا نتخابات الالحقة المتتالية ،ثـ ظهرت أحزاب قائمة عمػى
الحياة السياسية ،ثـ ّ
أسػػاس اثنػػي صػػرؼ عػػي الثمانينيػات والتسػػعينيات مثػػؿ اليهػػود الشػرقييف والقػػادميف مػػف ا تحػاد السػػوعيتي
سػػابقاً ،وكانػػت توجػػه معظػػـ أنشػػطتها إلػػى تحسػػيف أوبػػاعهـ وخدمػػة مصػػالحهـ ،وبم ػوازى ذلػػؾ ت ػوالى

( )1جورج حبش ،مرج سابؽ ،ص.285

( )2أحمػػد خمي ػػة ،األح ػزاب السياسػػية ،دليػػؿ إس ػرائيؿ لمعػػاـ ( ،)2299مؤسسػػة الد ارسػػات ال مسػػطينية ،بيػػروت،2299 ،
ص.982
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ظهور أحزاب تمثؿ األقمية القوميػة العربيػة( .)1ويمكػف اإلشػارة إلػى أحػزاب مثػؿ "شػاس" لميهػود المتػدنييف
"السػ ارديـ" ،و"يهػودوت هتػػو ار " لميهػود المتػدينيف اللػربييف ،وأحػزاب اليهػود الػػروس مثػؿ "إسػرائيؿ بعميػػا"،
و"إسرائيؿ بيتنا".

 -7اااع ااع ك ي عا م :
قبؿ قياـ الكياف الصهيوني عممت األحزاب عمى تشػكيؿ ميميشػيات عسػكرية مسػمّحة،عرعت بعػد
عاـ ( )9948باسـ جيش الدعاع اإلسرائيمي "تساهؿ" ،ومف هذ الميميشيات قوات "الهاغانا " التي كانت
تحولػ ػػت إلػ ػػى حػ ػػزب سياسػ ػػي يحمػ ػػؿ اسػ ػػـ الحريػ ػػة
تابعػ ػػة لحػ ػػزب "المابػ ػػاي" ،ومنظمػ ػػة "األرغػ ػػوف" التػ ػػي ّ
"حيػػروت"( .)2عػػالجيش يشػػارؾ عػػي ا نتخابػػات والمؤسسػػات األمنيػػة لهػػا دور أساسػػي عػػي صػػناعة الق ػرار
السياسي ،وعوؽ ذلؾ عاف العسكرييف حاؿ تقاعدهـ سرعاف ما يتحولػوف إلػى قػادة سياسػييف نشػيطيف عػي
"العمػػؿ" الحزبػػي ،ويػػتـ اسػػتيعابهـ بسػػهولة عػػي األح ػزاب ،حيػػث يتبػػوءوف مناصػػب رعيعػػة ،مثػػاؿ "موشػػيه
دياف" و"اسحؽ رابيف" و"شاروف" و"باراؾ"

()3

و"رعائيؿ ايتاف" و"نتنياهو" وغيرهـ الكثير(.)4

وتقػػوـ األحػزاب اإلسػرائيمية عمػػى المركزيػػة الشػػديدة عػػي القيػػادة تنحصػػر عػػي أيػػدي عئػػة قميمػػة مػػف
الزعمػػاء الػػذيف يتحكمػػوف عػػي أعبػػاء الحػػزب بمػػا عػػيهـ أعبػػاء الكنيسػػت ،وينظػػر لهػػؤ ء الزعمػػاء عمػػى
أنهـ يممكوف الحموؿ لكؿ المشاكؿ(.)5

( )1كميؿ منصور ،أحمد خمي ة ،مرج سابؽ ،ص.989
( )2عبد ال تاح مابي ،الػديف والسياسػة عػي إسػرائيؿ ،د ارسػة عػي األحػزاب والجماعػات الدينيػة عػي إسػرائيؿ ،ط ،9مكتبػة
مدبولي ،القاهرة ،9999 ،ص.935

( )3أيهود باراؾ ،ولػد عػي العػاـ  ،1942وزيػر الػدعاع عػي إسػرائيؿ ،وكػاف عاشػر رئػيس وزراء إلسػرائيؿ مػف  1999إلػى
 ،2001وزعيـ حػزب العمػاؿ حتػى شػهر ينػاير مػف عػاـ  ،2011انبػـ بػاراؾ لمجػيش اإلسػرائيمي عػي عػاـ ،1959
وخػدـ عيػه ل تػرة  35سػنة ارتقػى خاللهػا إلػى أعمػى منصػب عػي الجػيش اإلسػرائيمي (عميػد) ،وقػاـ الجػيش اإلسػرائيمي
بتقديـ ميدالية "الخدمة المميزة" لباراؾ ،كما حصؿ عمى شهادات عي الشجاعة واألداء المتميػز ،وخػالؿ عتػرة الخدمػة
بالجيش تاب تحصيمه العممي عحصؿ عمى شهادة مف الجامعة العبرية عي القدس وأخرى مف جامعػة سػتان ورد ،وقػد

عمؿ كوزير لمداخمية عاـ  ،1995ووزي اًر لمخارجية بيف األعواـ  1995إلى  ،1996وعي عاـ  1996حصؿ عمػى

مقعد عي الكنيست اإلسرائيمي حيث شػارؾ عػي المجػاف الخارجيػة والدعاعيػة ،وعػي ن ػس العػاـ تم ّكػف بػاراؾ مػف رئاسػة
حزب العمؿ اإلسرائيمي( .هيثـ مزاحـ ،مرج سابؽ ،ص.)993-999

( )4محسف صالح ،دراسات منهجية عي القبية ال مسطينية ،مرج سابؽ ،ص.297
( )5نظاـ بركات ،النخبة الحاكمة عي إسرائيؿ ،منشورات عمسطيف المحتمة ،ط ،9بيروت ،لبناف ،9982 ،ص.84
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إف األحزاب اإلسرائيمية مري تعكس صورة المجتم اإلسػرائيمي بكػؿ تناقبػاته العقائديػة والدينيػة
وا جتماعية والسياسية ،عشتّاف ما بيف اليهودي القادـ مف ألمانيا وذاؾ القادـ مف اليمف أو الهند(.)1

ثا باً:

أة ا

اب ااعمااب ااصابع ب ف فل طبن:

تعود أصوؿ الصهيونية العمالية إلى الم كر الروسي "موسػى هػس" ( ،)9875-9892وكتاباتػه
ع ػػف أدوار عم ػػاؿ اليه ػػود ع ػػي تحقي ػػؽ أم ػػاني ش ػػعبهـ ع ػػي إيج ػػاد وط ػػف خ ػػاص واقام ػػة دول ػػتهـ اليهوديػ ػة،
أس ػس التنظػػيـ العمػػالي ليهػػود أوروبػػا
وكػػاف(هػػس) مػػف أبػػرز رواد ا شػػتراكية الصػػهيونية ،ومػػف وابػػعي ّ
الشػ ػرقية( .)2باإلب ػػاعة إل ػػى "ه ػػس" ب ػػرز م ك ػػروف اش ػػتراكيوف يه ػػود تبم ػػورت معه ػػـ الص ػػهيونية العمالي ػػة،
أبػػرزهـ "دوؼ بػػور" ،و"نحمػػاف سػػيركيف" ،و"أهػػاروف غػػوردوف" .حػػاوؿ كػػؿ مػػف "دوؼ بػػور" ،و"خػػوؼ"،
و"نحماف سيركيف" التوعيؽ بػيف الصػهيونية وا شػتراكية الماركسػية بمػا يناسػب مػ حػؿ المسػالة اليهوديػة
ودولػػة اليهػػود ا شػػتراكية ،واف معػػاداة السػػامية إحػػدى حقػػائؽ الحيػػاة التػػي

يمكػػف الشػ اء منهػػا بػػالتطور

ا ش ػػتراكي الطبيعػ ػػي ،ورأى "س ػػيركيف" الحػ ػػؿ ع ػػي قيػ ػػاـ الدول ػػة اليهودي ػػة الت ػػي تك ػػوف ه ػػي الجسػػػر إلػػػى
ا شتراكية ،أما "بوروخوؼ" عاعتبر أف الصراع الطبقي سػينتقؿ إلػى األرض اليهوديػة بعػد إنشػاء الػوطف
القومي اليهودي ،وأطمقوا النظرية المعروعة بػ"ديف العمؿ" ،والتػي هػي إحيػاء الشػعب اليهػودي مػف خػالؿ
العمػ ػػؿ الجسػ ػػدي الشػ ػػاؽ وقبػ ػػوؿ المسػ ػػؤولية ا جتماعيػ ػػة ،إذ مػ ػػف خػ ػػالؿ العمػ ػػؿ عقػ ػػط يمكػ ػػف أف تكػ ػػوف
"إسرائيؿ"(.)3
كما يشير مؤرخو الصهيونية إلى أف نشأة الحركة العمالية الصهيونية عي عمسطيف ترتبط بقػدوـ
الدععة الثانية مف المهاجريف اليهود "ألعميا " الممتدة ( ،)9994-9925والتػي ب ّػمت حػوالي ()42-35
ألػػؼ يهػػودي معظمهػػـ مػػف العمػػاؿ والح ػرعييف الػػذيف حمم ػوا معهػػـ أعكػػا اًر وتشػػكيالت سياسػػية متعػػددة مػػف
روسػيا وبولونيػا ،كمػا حممػت معهػػا اآلبػاء المؤسسػيف لمحركػة العماليػػة الصػهيونية واليشػوؼ اليهػودي عػػي
عمسطيف والدولة الصهيونية حقاً أمثاؿ "دي يد بف غويوف" و"اسحؽ بػف زعػي" و"زلمػاف شػازار" و"موشػيه
شػػاريت" و"اسػػحؽ بػػف طبنكػػيف" ،وأدى انػػدماج حػػزب "بوعػػالي تسػػيوف" م ػ اتحػػاد العمػػاؿ غيػػر الح ػزبييف
عاـ ( )9999إلى تشكيؿ حزب جديد أطمؽ عميػه اسػـ "أحػدوت هع ػودا" "العمػؿ الموحػد" ،وقػد جػاء هػذا
ا تحػػاد نتيجػػة لػػدعوة "بيػػرؿ كاتزنمسػػوف" إلػػى وحػػدة األح ػزاب والجماعػػات اليسػػارية والعماليػػة مػػف أجػػؿ
( )1كامؿ أبو جابر ،مرج سابؽ ،ص.997

( )2حبيب قهوجي ،األحزاب والحركات السياسية عي الكياف الصػهيوني ،مؤسسػة األرض لمد ارسػات ال مسػطينية ،دمشػؽ،
سوريا ،9986 ،ص.3
(3) C.B. Sheman, Labor Zionism, op. cit, P840-841.
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تحقيػؽ األهػداؼ المشػتركة عػي إنشػاء الدولػة اليهوديػة ،ويعتبػر "أحػدوت هع ػودا" أوؿ كيػاف حزبػي محػػدد
لدى اليهود عي عمسطيف ،وممثؿ ا شتراكية الدولية عي تمؾ ال ترة(.)1
و"أحدوت هع ودا" هو ا سـ الكامؿ والرسمي لهذا الحزب "ا تحاد الصهيوني ا شتراكي لعماؿ
أرض إسػرائيؿ" ،وكػػاف مػػف أهػػـ أهداعػػه توحيػد العمػػاؿ عػػي إطػػار تنظيمػػي شػامؿ عػػوؽ سياسػػي ،وقػػد اهػػتـ
مؤسس ػػي ه ػػذا الح ػػزب بط ػػرح القب ػػايا ا س ػػتيطانية والمهني ػػة والسياس ػػية والثقاعي ػػة واألمني ػػة الت ػػي تخ ػػص
المسػ ػػتوطنات اليهوديػ ػػة والعمػ ػػاؿ بشػ ػػكؿ خػ ػػاص ،واعتبػ ػػر الحػ ػػزب ن سػ ػػه عب ػ ػواً عػ ػػي ا تحػ ػػاد العمػ ػػالي
الصهيوني ،ونجح عي انتخابات الهستدروت مػا مػنح "بػف غوريػوف"

()2

زعامػة الهسػتدروت ،وثػـ اإلعػالف

عف دمج الحزب بحزب "العمؿ" عاـ (.)3()9968

اامي ث ااثا  :رأ بس
 -2رأ بس

ب ااعمل ا

ب ااعمل ا

ائبل :

ائبل :

تعػػود الجػػذور التاريخيػػة لحػػزب "العمػػؿ" اإلس ػرائيمي إلػػى عػػاـ ( )9999عنػػدما شػػهدت الحرك ػػة
العمالية اليهودية أوؿ ائتالؼ لها حػيف تأسسػت "أحػدوت هع ػودا" "ا تحػاد الصػهيوني ا شػتراكي لعمػاؿ
أرض إسػرائيؿ" عػػف طريػػؽ توحيػػد حػػزب "عمػػاؿ صػػهيوف" ،وأهػػـ رجا تػػه "بػػف غوريػػوف" ،وحػػزب "عمػػاؿ
حزبييف" بقيادة "يتسحؽ طبنكيف" ،وقد تب ّػمف البرنػامج السياسػي "ألحػدوت هع ػودا" إقامػة "دولػة يهوديػة
عي أرض إسرائيؿ" ،والدعوة إلى قياـ منظمة عمالية عامة تقاسمها المسػؤولية ،وعػف الوجػود العربػي عػي
عمسػػطيف المحتمػػة قػػاؿ برنػػامج "أحػػدوت هع ػػودا" نعػػـ إف "أرض إس ػرائيؿ" غيػػر خاليػػة مػػف السػػكاف ،لكػػف
معظـ أرابيها خراب ،والعرب

يممكوف القدرة عمى تطويرها"(.)4

( )1هيثـ مزاحـ ،مرج سابؽ ،ص.94-93

( )2داعيد بف غوريوف ( ،)1973-1886أوؿ رئيس وزراء لدولة إسرائيؿُ ،ولػد عػي مدينػة "بمونسػؾ" البولنديػة باسػـ داعيػد
ولتحمسة لمصهيونية ،هاجر إلى عمسطيف عي  ،1906امتهف بف غوريوف الصحاعة عي بداية حياته العممية،
غريف،
ّ
العمالي ػػة
وب ػػدأ باس ػػتعماؿ ا س ػػـ اليه ػػودي "ب ػػف غوري ػػوف" عن ػػدما م ػػارس حيات ػػه السياس ػػية ،ك ػػاف م ػػف طالئػ ػ الحرك ػػة ّ

الصهيونية عي مرحمة تأسيس دولػة إسػرائيؿ ،وقػاد إسػرائيؿ عػي حػرب  1948التػي ُيطمػؽ عميهػا اإلسػرائيميوف "حػرب
ا ستقالؿ" ،ويعد مف المؤسسيف لحزب "العمؿ" اإلسرائيمي والذي تب ّػوأ رئاسػة الػوزراء اإلسػرائيمية لمػدة  30عامػاً منػذ

تأس ػػيس إسػ ػرائيؿ( .رعي ػػؽ الحس ػػيني ،عم ػػى ُخط ػػى يهوشػ ػ  ،أعك ػػار قي ػػادات الحركػػػة الص ػػهيونية ومخططاتهػػػا تجػػػا
ال مسطينيف  ،9948-9852دار الشروؽ ،ط ،9عماف ،2299 ،ص.)294

( )3جػػوني منصػػور ،معجػػـ اإلعػػالـ والمصػػطمحات الصػػهيونية واإلس ػرائيمية ،المركػػز ال مسػػطيني لمد ارسػػات اإلس ػرائيمية،
ط ،9مدار ،راـ ا﵀ ،2229 ،ص.29-22

( )4كاميميا بدر ،نظرة عمى األحزاب والحركات السياسية ،جمعية الدراسات العربية ،ط ،2القدس ،9985 ،ص.72
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وعػػي عػػاـ ( )9932اتحػػدت حركػػة "أحػػدوت هع ػػودا" م ػ "هابوعيػػؿ تسػػعير" العامػػؿ الشػػاب عػػي
ح ػػزب ص ػػهيوني اش ػػتراكي واح ػػد يحم ػػؿ اس ػػـ "ح ػػزب عم ػػاؿ أرض إسػػرائيؿ" "الماب ػػاي" ،وك ػػاف م ػػف أب ػػرز
مؤسسيه "دي يد بف غوريوف" و"اسحؽ بف تس ي" و"يوسؼ شبرنتساؾ"(.)1
تمت الحزب الجديد بأغمبية ساحقة عي الهستدروت واستطاع السيطرة عمى المنظمة الصهيونية
العالمية ،وعمى أكبر المنظمات الصهيونية العسكرية عي عمسطيف "الهاجانا " وقوتها الباربة "البالماخ"،
وحػ ّػدد أهداعػػه عػػي مػػؤتمر التأسيسػػي عمػػى النحػػو التػػالي :الت ػػاني عػػي بعػػث شػػعب إس ػرائيؿ عمى"أربػػه"

كشعب عامؿ متحرر ومتساوي الحقوؽ يبرب جذور عي جمي المجا ت الزراعية والصناعية وتطوير
ثقاعته وتراثه العبري(.)2
أيبػ ػاً س ػػيطر الح ػػزب عم ػػى الوكال ػػة اليهودي ػػة وعم ػػى الدول ػػة بع ػػد ع ػػاـ 9948ـ ،ومقدرت ػػه عم ػػى
استقطاب جماهير واسعة مف األعباء المتعػددي المصػالح وا تجاهػات ،وقوتػه عػي الدولػة كانػت تشػبه
األسطورة عألنه كاف المهد الػذي ترعرعػت عيػه معظػـ الشخصػيات السياسػية الرئيسػية عػي إسػرائيؿ أمثػاؿ
"بف غوريوف" و"بف زعاؿ" و"لي ي أشكوؿ" و"غولدا مائير" و"موشيه شاريت" و"موشيه دياف"

()3

و"شمعوف

بيريز" و"اسحؽ رابيف" وغيرهـ(.)4

( )1غػػازي السػػعدي ،األح ػزاب والحكػػـ عػػي إس ػرائيؿ ،دار الجيػػؿ لمنشػػر والد ارسػػات واألبحػػاث ال مسػػطينية ،ط ،9عمػػاف،
األردف.9989 ،
( )2هالػػة جػػودة ،حػػوؿ األحػزاب ونظامهػػا داخػػؿ إسػرائيؿ مػ نظػرة مت حصػػة لتجربػػة حػػزب العمػػؿ اإلسػرائيمي "المابػػاي"،
دنيا الوطف.2229/99/27 ،

( )3موشػػيه دايػػاف ( ،)1981-1915كػػاف عسػػكري وسياسػػي ،ولػػد عػػي عمسػػطيف ،وعنػػدما بم ػ  14عامػاً التحػػؽ بمنظمػة

الهاجانػػا العسػػكرية والبممػػاخ عػػي بدايػػة تكوينهػػا قبيػػؿ الحػػرب العالميػػة الثانيػػة ،وشػػلؿ العديػػد مػػف األدوار المهمػػة عػػي

حرب  ،1948واختار "شمعوف بيريز" لحمايته الشخصية ،وترقى بالمناصب العسكرية بعد حرب  1948بػيف ال تػرة
 1958-1955إل ػػى أف وص ػػؿ لمنص ػػب رئ ػػيس األرك ػػاف لمج ػػيش اإلسػ ػرائيمي ،وانب ػػـ إل ػػى تي ػػار "م ػػابي" السياس ػػي
اليسػػاري بزعامػػة "بػػف غوريػػوف" وعمػػؿ كػػوزير لمز ارعػػة حتػػى عػػاـ  ،1964وبعػػد تسػػمـ "لي ػػي أشػػكوؿ" لرئاسػػة الػػوزراء
عيف وزي اًر لمػدعاع( .موقػ ويكيبيػديا ،الموسػوعة الحػرة،
عيف وزي اًر لمدعاع ،وبتسمـ "غولدا مائير" السمطة عاـ ّ 1969
ّ
.)www.wekipedia.org

( )4عبد الكريـ العموجي ،األحزاب اإلسرائيمية بيف العممانية والدولة عي الديف ،ط ،9القاهرة ،مصػر ،2292 ،ص-929
.992
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إذ أف الجسـ الرئيسي "ألحدوت هع ودا يوعالي تسيوف" كاف عي األصؿ كتمة انشقت عف مباي
سنة ( ،)9944و"راعي" كاف عي األصؿ كتمة انشقت أيباً عف "مباي" سنة ( )9965بزعامة "دي يػد بػف
غوريوف"(.)1
أدى الخػػالؼ داخػػؿ "المبػػاي" سػػنة ( )9965بػػيف "بػػف غوريػػوف" ،مػػدعوماً مػػف كتمػػة الشػػباب عػػي
الحػػزب ممثمػػة "بػػدياف" و"بيريػػز" وبػػيف الرعيػػؿ القػػديـ مػػف الحػػزب وعمػػى أرسػػهـ "لي ػػي أشػػكوؿ" و"غولػػدا
()2
مائير" بسبب عبيحة " عوف"  ،وقبية التحالؼ م حػزب "أحػدوت هع ػودا يوعػالي تسػيوف" اسػتعداداً

نتخابات الكنيست السادس سنة ( ،)9965أدى إلى انسحاب "بف غوريوف" وأنصار مف "المابػاي" بعػد
ه ػزيمتهـ عػػي انتخابػػات المجنػػة المركزيػػة لمحػػزب ،وأعمن ػوا عػػف تشػػكيؿ حػػزب عمػػاؿ جديػػد أطمػػؽ عميػػه
"راعي"(.)3
عاعل أ م اااعافع ا

اب ااثالث :

ا ب اار أات إاى ار اا ا

 -9كانت وحدة األحػزاب اليمينيػة عػي اتحػاد جامػاؿ "التجمػ اليمينػي" مػف أهػـ العوامػؿ البػاغطة التػي
دععت األحزاب العمالية الثالثة إلى ا تحاد عي حزب واحد.
 -2كػػاف التقػػارب بػػيف حزبػػي "المابػػاي" و"أحػػدوت هع ػػودا" قػػد وصػػؿ إلػػى درجػػة متقدمػػة جػػداً ،بحيػػث
أصبحت ال روقات بيف الحزبيف هامشية جداً

تمس الجوهر ،و تحوؿ دوف اندماجها.

 -3كاف لإلخ اؽ النسبي الذي ُمني به حزب "راعي" عي انتخابات ( )9965بحصوله عمى عشرة مقاعد
قد دععه لمتحالؼ أو ا ندماج عي تجم "المعراخ".
 -4كاف رت اع شعبية "موشػيه ديػاف" لػدور بوصػ ه وزيػ اًر لمػدعاع عػي انتصػارات ( )9967أثرهػا الكبيػر
عي دع حزب "الماباي" لمبدء بحوار م حزب "راعي" لتوحيد األحزاب العمالية(.)4

(1) Leonard Fein, Israel politics and people, little brown and company, Boston, P101.
( )2بنحػػاس عػػوف ،كػػاف عػػي العش ػرينات قائػػداً إلحػػدى الحركػػات الشػػبابية ،واسػػتمـ و ازرة الػػدعاع عػػاـ ( )9953وتحمػػؿ
مسػػؤولية التخريػػب التػػي اسػػتهدعت بػػالت جير بعػػض المؤسسػػات األمريكيػػة والبريطانيػػة عػػي مصػػر ،وانكشػػاؼ أعبػػاء
الشبكة التخريبية مما أثار عبيحة سياسية وماليػة عػي إسػرائيؿ دعػ ثمنهػا "موشػيه شػاريت" و" عػوف"( .هيػثـ مػزاحـ،
حزب العمؿ اإلسرائيمي  ،9999-9968مرج سابؽ ،ص.)22-29

( )3كاميميا بدر ،مرج سابؽ ،ص.82
( )4هيثـ مزاحـ ،مرج سابؽ ،ص.23
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ب ( )2907عن إعااة ط ح فك ة رع با ا

عأ ف ت

اب ااعمااب ،عكان أي

اااعافع:

تجم ػ
تجم ػ "غاحػػاؿ" ،وهػػو ّ
تسػ ّػربت معمومػػات حػػوؿ م اوبػػات خمػػؼ الك ػواليس بػػيف زعمػػاء ّ
معسػػكر اليمػػيف الػػذي بػ ّػـ حزبػػي "حيػػروت" و"األحػرار" ،وعػػدداً مػػف األحػزاب اليمينيػػة الصػػليرة عػػي سػػنة

( ،)9965وحزب " ارعػي" إلقامػة تحػالؼ حزبػي بسػبب قناعػة قيػادة " ارعػي" المتمثمػة عػي "بػف غوريػوف" أف
الطريؽ إلى السمطة يجب أف يكػوف عبػر التحػالؼ أو ا نػدماج مػ إحػدى القػوتيف األساسػيتيف "المعػراخ
وغاحاؿ"(.)1
كانت األكثرية عي حزب "راعي" عمى الرغـ مف معاربة "بف غوريوف" عمى ا ندماج م حػزب
"الماباي" ،وحزب "أحػدوت هع ػودا" ،وعػي  9968/29/29عقػد مػؤتمر ب ّػـ األحػزاب الثالثػة ،أعمػف عيػه
الموحد مف قبػؿ "غولػدا مػائير"( )2األمػيف العػاـ
ثـ توقي الوثيقة لمحزب
ّ
عف تأسيس "حزب العمؿ" ،ومف ّ

لحزب "الماباي" ،و"إسرائيؿ جاليمي" السكرتير العاـ لحزب "أحدوت هع ودا" ،و"شمعوف بيريز" السػكرتير
العاـ لحزب "راعي"(.)3
ُسمي "حزب العمؿ" عي ال ترة ( )9965حتى (" )9968بتجم المعراخ" ،أي التحالؼ ،ئتالعه
حزبيػاً مػ حػػزب "المابػاـ" ،ولكنػػه اسػػتعاد اسػػـ "حػزب العمػػؿ" عػػي عػاـ ( ،)9968وعػػاد ليسػػمى "المعػراخ"
عي ال ترة ( )9969و( ،)9984واستمر اسمه األصمي مف جديد عاـ ( )9984حتى اليوـ ليستمر اسمه
"حزب العمؿ"(.)4

( )1محسػػف صػػالح ،حػػزب العمػػؿ اإلس ػرائيمي ،تقريػػر معمومػػات ( ،)99مركػػز الزيتونػػة لمد ارسػػات وا ستشػػارات ،بيػػروت،
 ،2222ص.99

( )2غولدا مائير ( ،)1978-1898اربػ رئػيس وزراء لمحكومػة اإلسػرائيمية بػيف  1969حتػى  ،1974ولػدت عػي مدينػة
تخرجػػت مػػف كميػػة المعممػػيف
كييػػؼ عػػي أوكرانيػػا ،هػػاجرت مػ عائمتهػػا إلػػى و يػػة ويسكونسػػف األمريكيػػة عػػاـ ّ ،1906
وقامػػت بالعمػػؿ عػػي التػػدريس ،وانبػػمت إلػػى منظمػػة العمػػؿ الصػػهيونية عػػاـ  ،1915وهػػاجرت إلػػى عمسػػطيف عػػاـ

 ،1921وعممػػت عػػي مختمػػؼ المهػػف بػػيف اتحػػاد التجػػارة ومكتػػب الخدمػػة المدنيػػة قبػػؿ أف يػػتـ انتخابهػػا عػػي الكنيسػػت
اإلسػػرائيمي عػػاـ  ،1949وعممػػت كػػوزيرة لمعمػػؿ عػػي ال تػػرة  ،1956-1949ووزيػ ػرة لمخارجيػػة عػػي ال تػ ػرة -1956
 1966عي أكثر مف تشكيؿ حكومي( .موق ويكيبيديا ،الموسوعة الحرة.)www.wekipedia.org ،
( )3عصػػاـ العبيػػدي ،األحػػزاب السياسػػية ع ػػي إس ػرائيؿ ،د ارسػػة تعري يػػة ،دار المنهػػؿ المبنػػاني ،بيػػروت ،لبنػػاف،2299 ،
ص.58

( )4عوزي طايؿ ،النظاـ السياسي عي إسرائيؿ ،دار الوعاء لمطباعة والنشر ،ط ،2المنصورة ،مصر ،9992 ،ص.993
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 -1أبابعاعجب اا ب:
األيديولوجية مف أعقد وأغنى الم اهيـ ا جتماعية ،ألف هناؾ صن يف مف األيديولوجية الم هػوـ
الخػػاص والم هػػوـ الشػػامؿ ،عاأليديولوجيػػة بمعنػػى خػػاص هػػي منظومػػة األعكػػار التػػي تتجمػػى عػػي كتابػػات
مؤلؼ عكػس نظرتػه إلػى ن سػه ولنخػريف بشػكؿ مػدرؾ أو بشػكؿ غيػر مػدرؾ ،أمػا األيػديولوجي بمعناهػا
العاـ عهي منظمو األعكار العامة السائدة عي المجتم (.)1
تبنػ ػػى "حػ ػػزب العمػ ػػؿ" أيديولوجيػ ػػة الجم ػ ػ بػ ػػيف الصػ ػػهيونية وا شػ ػػتراكية الديمقراطيػػػة عػ ػػي رؤيػ ػػة
برجماتية مف أجؿ تحقيؽ كؿ األهداؼ ا جتماعية والقومية لمشعب اليهودي عي إسرائيؿ ،ويعتبػر حػزب
المؤسسة الصهيونية القديمة ،حيث كػاف ممثميػه نخبػة كاممػة ومتماسػكة وقويػة ،واف نجػاح الحػزب يرجػ
إل ػ ػػى األداة التنظيمي ػ ػػة الت ػ ػػي أقامه ػ ػػا ،حي ػ ػػث نجح ػ ػػت قي ػ ػػادة الح ػ ػػزب بالس ػ ػػيطرة عم ػ ػػى النظ ػ ػػاـ السياس ػ ػػي
وا قتصادي والعسكري عي إسرائيؿ(.)2
ومػػف أهػػداؼ الحػػزب أنػػه يسػػعى إلػػى تجمي ػ الشػػعب اليهػػودي عػػي ب ػالد واقامػػة مجتم ػ عمػػالي
ع ػػادؿ وح ػػر ع ػػي دول ػػة إسػ ػرائيؿ ،وأيبػ ػاً م ػػف األه ػػداؼ الوص ػػوؿ إل ػػى تحقي ػػؽ اللاي ػػات الوطني ػػة لمش ػػعب
اليهػػودي اعتم ػػاداً عم ػػى أس ػػس الص ػػهيونية ا ش ػػتراكية والق ػػيـ الت ػػي ت ػػؤمف الحرك ػػة العمالي ػػة ،أم ػػا الح ػػزب
عيعرؼ ن سه أنه مف دعاة السالـ الحقيقي والمستقر بػيف إسػرائيؿ وجاراتهػا ،وأنػه يسػعى إلػى تثبيػت أمػف
ّ
إس ػرائيؿ وسػػيادتها ،ويعمػػؿ مػػف أجػػؿ النمػػو ا قتصػػادي الػػوطني ،ورعاهيػػة الشػػعب ،وتعميػػؽ الديمقراطيػػة
وأسسها(.)3

 1-2اارطع ا بابعاعج :
تخمػػى الحػػزب عػػف المبػػادئ ا شػػتراكية الماركسػػية وتحولػػه باتجػػا اليمػػيف إلػػى الوسػػط ،أي إلػػى
مركػػز السػػاحة السياسػػية اإلس ػرائيمية ،وذلػػؾ بسػػبب التلي ػرات ا جتماعيػػة وا قتصػػادية التػػي حػػدثت عػػي
إسػرائيؿ ب عػػؿ الهجػرات الجديػػدة والتطػػور ا قتصػػادي والتقنػػي ،ممػػا أدى إلػػى نشػػوء مهػػف جديػػدة وتشػ ّكؿ

طبقات حديثة وصعود طبقات أخرى(.)4

( )1عب ػػد الق ػػادر زري ػػؽ المخػ ػػادمي ،مش ػػروع الش ػػرؽ األوسػ ػػط الكبي ػػر ،ال ػػدار العربيػ ػػة لمعمػػػوـ ،بيػػػروت ،لبنػ ػػاف،2225 ،
ص.989
( )2يوناتاف شبيرا ،نخبة بدوف مواصميف ،مكتبة بوعاليـ ،عماؿ تؿ أبيب ،إسرائيؿ ،9989 ،ص( 9بالعبري).
( )3إب ػ ػراهيـ ويخػ ػػروف ،العػ ػػرب ومواجهػ ػػة إس ػ ػرائيؿ :احتمػ ػػا ت المسػ ػػتقبؿ ،الجػ ػػزء األوؿ ،الد ارسػ ػػات اإلس ػ ػرائيمية ،بحػ ػػوت
ومناقشات الندوة ال كرية ،المركز الوحدة العربية ،بيروت ،2222 ،ص.325

( )4هيثـ مزاحـ ،مرج سابؽ ،ص.26-25
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غيػر مػف البنيػة ا جتماعيػة لمحػزب ووصػوله
سعى الحزب سػتقطاب هػذ ال ئػات الجديػدة ممػا ّ

إلى حزب الطبقة الوسطى وحزب النخبة المثق ة ،أما بالنسبة إلى مسػألة العالقػة بػيف الػديف والدولػة عػاف
يقدر التراث الديني الذي ش ّكؿ األسػاس ال كػري لمصػهيونية،
حزب "العمؿ" حزب صهيوني عمماني لكنه ّ
والش ػريعة اليهوديػػة أحػػد مصػػادر التش ػري عػػي الدولػػة اإلس ػرائيمية واتخػػذت شػػعائرها شػػعائر لمدولػػة ،وذلػػؾ

سيما حزب "الم داؿ" شريؾ حػزب "العمػؿ" التقميػدي عػي ا ئػتالؼ الحكػومي
ربوخاً لألحزاب الدينية ،و ّ
المتشدد الذي يمثؿ اليهود الشرقييف(.)1
مف ( ،)9977-9948مف ثـ حزب "شاس" الديني
ّ

توجػػد أيديولوجي ػة وابػػحة ومحػػددة لحػػزب "العمػػؿ" ،وذلػػؾ بسػػبب تعػ ّػدد ا تجاهػػات ال كريػػة

والسياسػػية داخمػػه وغيػػاب الحسػػـ عػػي طروحاتػػه ح اظػاً عمػػى وحػػدة الحػػزب مػػف جهػػة ،وأيبػاً سػػتقطاب
الناخبيف والمؤيديف مف مختمؼ ا تجاهات السياسية ،ويعتقد "زئيؼ سطرنهؿ" أستاذ العموـ السياسية عي
الجامعػػة العبريػػة أف األيديولوجيػػة السػػائدة عػػي حػػزب "العمػػؿ" هػػي أيديولوجي ػة "السػػمطة تقػػوـ عمػػى عبػػادة
الدولة وعبادة القوة السياسية".
اشػػتراكية حػػزب "العمػػؿ" هػػي اشػػتراكية براجماتيػػة اسػػتخدمت مػػف أجػػؿ جمػػب العمػػاؿ والم ػزارعيف
اليهود إلى عمسطيف ،واستيعاب هؤ ء المهاجريف عي مسػتوطنات جماعيػة "كيبوتسػات" ،وكػذلؾ اسػتخداـ
الت ػػأميـ ا قتص ػػادي به ػػدؼ تحقي ػػؽ المش ػػروع ا س ػػتيطاني الص ػػهيوني ،ويس ػػتطي تػ ػأميف ن ق ػػات التسػ ػمّح
والحروب والهجرة وا سػتيعاب وا سػتيطاف ،وعنػدما تحقػؽ معظػـ هػذ األهػداؼ ت ارجػ الحػزب عػف هػذ
الشػ ػػعارات ا شػ ػػتراكية الجماعيػ ػػة ،وحمّػ ػت مكانهػ ػػا الشػ ػػعارات الوسػ ػػطية والػ ػػدعوات إلػ ػػى اقتصػ ػػاد السػ ػػوؽ
والميبرالية(.)2

1-1

ب ااعمل يبن اال ر اكب عاالبي ااب :
ع ػػرؼ ح ػػزب "العم ػػؿ" صػ ػراعاً عكريػ ػاً سياس ػػياً داخميػ ػاً ب ػػيف معس ػػكريف ح ػػوؿ أيديولوجي ػػة الح ػػزب،

المعسػػكر األوؿ كػػاف بزعامػػة " اربػػيف" ،ويػػرى بػػرورة التكيػػؼ م ػ المسػػتجدات العالميػػة الجديػػدة والتخمػػي
عػ ػػف ا شػ ػػتراكية التػ ػػي عقػ ػػدت بريقهػ ػػا واعتمػ ػػاد نظريػ ػػة اقتصػ ػػاد السػ ػػوؽ الحػ ػػر ،كمػ ػػا دعػ ػػا إلػ ػػى تحريػ ػػر
"الهسػػتدروت" مػػف صػػالته بالدولػػة وخصخصػػة بعػػض صػػناعاته ،أمػػا المعسػػكر الثػػاني بزعامػػة "شػػمعوف
التكيػؼ معػه والح ػػاظ
بيريػز" يػرى أف عمػػى الحػزب السػػعي مػف أجػػؿ تليػر المجتمػ اإلسػرائيمي بػػد ً مػف ّ
عمػػى ا شػػتراكية بصػػيلة جديػػدة ع ػوؽ قوميػػة ،ويأمػػؿ "بيريػػز" بعػػودة العالقػػات الحميمػػة م ػ ا شػػتراكييف
( )1عزمػػي بشػػارة ،ق ػراءة عػػي الخارطػػة اإلس ػرائيمية ومسػػتقبمها ،نػػابمس ،مركػػز البحػػوث والد ارسػػات ال مسػػطينية،9995 ،
ص.99

( )2هيثـ مزاحـ ،مرج سابؽ ،ص.26-25
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األوروبييف ودمػج الػبالد عػي تكتػؿ سياسػي واقتصػادي واسػ أطمػؽ عميػه "بيريػز" تسػمية "الشػرؽ األوسػط
الجديد" ،ويرى عي السالـ واحالؿ األمف عي الشػرؽ األوسػط سػوؼ يم ّكػف إسػرائيؿ أف تمعػب دور البوابػة
التي تدخؿ عبرها األعكار والتجارة األوروبيػة إلػى التكتػؿ ا قتصػادي الشػرؽ أوسػطي الػذي سػوؼ يخػرج
إسرائيؿ مف عزلتها ،ويساعد عمى أداء دورها الطبيعي بوص ها امتداداً ألوروبا عي المنطقة العربية.
ولػػـ يػػنجح " اربػػيف" مػػف قبػػؿ عػػي تلييػػر رؤيػػة الحػػزب مػػف ا شػػتراكية إلػػى اقتصػػاد السػػوؽ الح ػرة
بسبب معاربة الحرس القديـ بزعامة "بيريز" الذي يسيطر عمى جهػاز الحػزب وعوائػد الماليػة ،وهزيمػة
"بيريز" عي انتخابات الحكومة عاـ ( )9996وتنحيته عف زعامة الحزب قد ش ّكال هزيمػة لرؤيتػه المثاليػة
غير الواقعية(.)1

وش ػػرع "أيه ػػود بػػػاراؾ" عن ػػدما تػػػولى رئاس ػػة الحكومػػػة الس ػػابقة يولي ػػو ( )9999ع ػػي إصػ ػػالحات
اقتصادية عي الدولة العبرية تعتمد عمى خصخصة بعض مراعؽ القطػاع العػاـ كشػركتي الكهربػاء والمػاء
وزيادة البرائب وايجاد المساكف وغيرها مػف التػدابير التػي تطػاؿ الطبقػات ال قيػرة والوسػطى ،وهػذا يؤكػد
تعربػػت سياس ػة "بػػاراؾ" ا قتصػػادية إلػػى انتقػػادات
تحػ ّػوؿ رؤيػػة ا شػػتراكييف نحػػو مزيػػد مػػف الميبراليػػة .و ّ
عدة ،حيث رأى وزيػر األمػف الػداخمي السػابؽ "شػمومو بػف عػامي"( )2وهػو أحػد قػادة حػزب "العمػؿ" الػذيف
يتمتعوف بشعبية كبيرة عي أف هذ الخطة تعتبر تقييباً كامالً لبرنامجنا ا جتماعي.
واته ػػـ "عمي ػػر بيػ ػرتس" األم ػػيف الع ػػاـ "لمهسػػػتدروت" حكوم ػػة "ب ػػاراؾ" بأنه ػػا أكب ػػر مع ػػاد لمنظػ ػػاـ
ا جتماعي الذي عرعته إسرائيؿ(.)3

( )1موسوعة مقاتؿ مف الصحراء ،األحزاب السياسية عي إسرائيؿ ودورها عي الحياة السياسية2292 ،
.http://www.moqatel.com/openshare/indexf.html
( )2شمومو بف عامي ،ولد عي تطواف بالملرب عػاـ  ،1943بروعيسػور ووزيػر ودبموماسػي ومػؤرخ إسػرائيمي ،وقػد هػاجر
إلػػى إسػرائيؿ عػػي  ،1955تعمػػـ عػػي جامعػػة تػػؿ أبيػػب وجامعػػة أكسػ ورد التػػي حصػػؿ منهػػا عمػػى دكتػػو ار عػػي التػػاري ،
وكػاف أوؿ سػ ير إسػرائيمي إلػى إسػػبانيا ،وعػػي عػاـ  1996انتخػػب إلػػى الكنيسػت بػػمف قائمػػة حػزب العمػػؿ ،وأصػػبح

وزير األمف الداخمي المسئوؿ عف شرطة إسرائيؿ عاـ  1999عي حكومة أيهود باراؾ ،وأصبح وزير خارجية مؤقت
ثـ رسمياً عي المنصب عاـ  ،2000ورعض أف يخدـ عي حكومة شاروف واستقاؿ مػف الكنيسػت عػاـ  ،2002وعػي
عاـ  2009شارؾ عي تأسيس لوبي يهودي يساري عي واشنطف باسـ "جي ستريت" ليناعس الموبي الصهيوني العتيد

"أيپاؾ" مما عربه لهجوـ كبير مف قادة المنظمات الصهيونية األمريكية( .هيثـ مزاحـ ،مرج سابؽ ،ص.)117
( )3هيثـ مزاحـ ،مرج سابؽ ،ص.32-28
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 1-4ااي ب اار ظبمب ا ب ااعمل:
عند تشكيؿ حػزب "العمػؿ" نتيجػة انػدماج األحػزاب العماليػة سػنة ( )9968تق ّػرر أف تكػوف بنيتػه
التنظيمية عمى الشكؿ اآلتي:
 -2اامؤرم  :وهو أعمى سمطة عي الحزب واليػه يرجػ أمػر تقريػر السياسػات العامػة ،ويتػألؼ عػادة مػف
مرة واحدة كؿ أربعة أعواـ(.)1
( )3,222عبو ،ويعقد ّ
 -1االج ةةة اام ك بةةة  :وهػػي السػػمطة العميػػا عػػي الحػػزب تتػػولى المسػػئولية بػػيف مػػؤتمريف مهمتهػػا اتخػػاذ
الق ػ اررات بشػػأف المسػػائؿ المبدئيػػة والدسػػتورية ،وتجتم ػ المجنػػة المركزيػػة م ػرة واحػػدة عمػػى األقػػؿ ك ػؿ
ثالثػػة أشػػهر ،وبمػ عػػدد أعبػػاؤها عػػي المػػؤتمر التأسيسػػي ( )438عب ػواً .وتمثّػؿ المجنػػة المركزيػػة
الوزف النوعي لمحزب ،إذ تقوـ تمؾ المجنة بانتخابات المر ّشح لرئاسة الحكومة ورئيس الدولة ورئػيس
الحزب وأعباء الكنيست ومراكز عميا أخرى(.)2

 -4اا ةةك را ب (ا ما ةة ااعامةة ) :هػػي المسػػئولة عػػف تن يػػذ ق ػ اررات المجنػػة المركزيػػة ،وتتخػػذ الق ػ اررات
الخاصػػة بشػػؤوف الحػػزب ،وتقػػوـ باعػػداد جػػدوؿ أعمػػاؿ المجنػػة المركزيػػة ،وتجتم ػ م ػرة واحػػدة كػػؿ
أسبوعيف عمػى األقػؿ ،كمػا تقػوـ بانتخػاب المجػاف الدائمػة لشػؤوف معينػة ،وتحػدد صػالحياتها وطػرؽ
أعمالها.
 -3اامكرب :يتولى تحبير جدوؿ أعماؿ السكرتارية ومسئوؿ عف تن يذ ق ارراتها أو يناقش الموبوعات
التي تكم ه بها ،ويتخذ الق اررات الالزمة بشأنها ،ويتولى الشؤوف التنظيمية والماليػة واإلداريػة ،ويتخػذ
الق اررات بشأنها وين ذها بواسطة الدوائر والمجاف التابعة لمجنة المركزية مثؿ دائػرة التنظػيـ واإلعػالف
والشباب واتحاد المهاجريف والنقابات المهنية وشؤوف البمديات.
 -1اا ك رب ااعام :يػتـ اختيػار مػف قبػؿ سػكرتارية الحػزب ،وينتخػب لػه نائبػاف ،ويمثػؿ السػكرتير العػاـ
أعمى منصب عي الحزب(.)3
 -0اام كم ة  :تبػػـ ( )93عبػواً يػػتـ تعييػػنهـ مػػف قبػػؿ المركػػز اإلقميمػػي ،وتبحػػث المحكمػػة عػػي إجػراء
تلييػرات عػػي المػوائح اإلداريػػة إلقرارهػػا ،كمػػا تنظػػر عػػي الػػدعاوي التػػي تحيمهػػا إليهػػا إحػػدى مؤسسػػات
الحزب بد عبو أو أكثر عي الحزب وبالعكس.
( )1المرج ن سه ،ص.33
( )2موق حزب العمؿ اإلسرائيمي.www.havoda.org.il ،

( )3مركػػز الزيتونػػة لمد ارسػػات وا ستشػػارات ،حػػزب العمػػؿ اإلس ػرائيمي ،تقريػػر معمومػػات ( ،)99بيػػروت ،لبنػػاف،2299 ،
ص.93-92
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 -7مؤ

ة اا قاية  :وينتخبهػػا المركػػز اإلقميمػػي وتبػػـ ( )59عبػواً ،وتتػػولى رقابػػة األنظمػػة اإلداريػػة

لتقيػ ػد ببن ػػود الميث ػػاؽ م ػػف قب ػػؿ مؤسس ػػات الح ػػزب
الخاص ػػة بالش ػػؤوف المالي ػػة وا جتماعي ػػة ومتابع ػػة ا ّ
وممثميه ،وتنظر عي شكاوى األعباء(.)1

 -2ئبس اا ة ب :وهػو رأس الهػرـ ويتمتػ عمميػاً بالسػمطة ال عميػة العميػا عػي الحػزب ،عممػاً أف السػمطة
العميا نظرياً هي مؤتمر الحزب(.)2
عػػي السػػنوات األخي ػرة تبنػػى حػػزب "العمػػؿ" نظػػاـ ا نتخابػػات التمهيديػػة الداخميػػة ()Primaries
المتب ػ عػػي الو يػػات المتحػػدة األمريكيػػة ختيػػار رئػػيس الحػػزب ومرشػػحيه لرئاسػػة الحكومػػة ،ومرشػػحيه
"لمكنيست" ،وأمانة سر "الهستدروت" ،ورؤساء المجالس البمدية والمحمية.
كما أف ا نتخابػات لمرشػحي الحػزب الحكومػة ،و"الكنيسػت" ،و"الهسػتدروت" ،والمجػالس البمديػة
والمحميػػة مػػف قبػػؿ أعبػػاء الحػػزب عبػػر ا نتخابػػات التمهيديػػة قػػد بػػاعؼ مػػف أهميػػة ال ػػروع المحميػػة
لمحػػزب ،وخصوص ػاً المنػػاطؽ الهامشػػية ،وقمّػؿ مػػف هيمن ػة قيػػادة الحػػزب ومركزيػػة السػػمطة عيػػه .حصػػمت
تليرات كثيرة عي بنية حزب "العمؿ" سواء عمى صػعيد هيكميػة الحػزب أو تشػكيالته ،ومػف هػذ التليػرات
إللاء منصبي نائبي السكرتير العاـ لمحػزب ،إذ كانػا يمػثالف كتمتػي " ارعػي" و"أحػدوت هع ػودا" ،كػذلؾ تػـ
تحديد منصب رئيس الحزب بعد تعديؿ دستور الحزب عي أعقاب انتخابات (.)3()9977

 -4اا ؤبا اافك ب عاا با ب ا ب ااعمل:
تبنػػى حػػزب "العمػػؿ" سياسػػات أكثػػر مػػيالً لالشػتراكية لعناصػػر ليبراليػػة ،ويبػػدو عػػي الظػػاهر أكثػػر
ميالً إلى تسوية مػ ال مسػطينييف والعػرب ،لكنػه

يختمػؼ عػف األحػزاب اإلسػرائيمية األخػرى عػي سياسػة

موحػدة لمكيػاف الصػهيوني ،وكػذلؾ عػي تحقيػؽ
ا ستيطاف وبـ األرابي ،والموقؼ مف القدس عاصػمة ّ
ا عتب ػػارات األمني ػػة ،والموق ػػؼ م ػػف وج ػػود الش ػػعب ال مس ػػطيني وحقوق ػػه الثابت ػػة ،أهمه ػػا تقري ػػر المص ػػير
والعػػودة ،ويبػػدو أكثػػر قػػدرة عمػػى المراوغػػة والمعػػب السياسػػي عػػي الوقػػت الػػذي ينشػػط عيػػه لتثبيػػت حقػػائؽ
يهودية عمى األرض(.)4

( )1سػ ػػعيد ت ػ ػػيـ ،النظػ ػػاـ السياس ػ ػػي اإلس ػ ػرائيمي ،دار الجي ػ ػػؿ ،األهميػ ػػة لمنش ػ ػػر والتوزي ػ ػ  ،ط ،9عم ػ ػػاف ،األردف،9989 ،
ص.368-367
( )2هيثـ مزاحـ ،مرج سابؽ ،ص.34

( )3أحمد خمي ة ،عي دليؿ إسرائيؿ ( ،)2299ص.932
( )4محسف صالح ،دراسات منهجية عي القبية ال مسطينية ،مرج سابؽ ،ص.298
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 -3اع اا ب ف ااص اع ااع ي ا

ائبل :

خابت إسرائيؿ معظـ حروبها الكبرى م الدوؿ العربية عي ظػؿ قيػادة حػزب "العمػؿ" لمحكومػة
اإلسرائيمية ،أو مشاركته عي ا ئتالؼ الحاكـ ،باستثناء اجتياح لبناف عي سنة ( )9982الذي تـ عي عترة
حكػػـ حػػزب "الميكػػود" اإلسػرائيمي ولكػػف بػػدعـ مػػف حػػزب "العمػػؿ" المعػػارض عػػي حينػػه ،عقػػد شػػهد الصػراع
العربػػي اإلس ػرائيمي سػػبعة حػػروب عػػي أع ػواـ ( ،)9948و( ،)9967و( ،)9973و( ،)9982و(،)2226
( ،)2228و(.)2292
كذلؾ كاف حزب "العمؿ" شريكاً عي الحكومة مػ حػزب "الميكػود" التػي ش ّػنت الحػرب عمػى لبنػاف

( ،)2226بػػؿ كػػاف ش ػريكاً عػػي هػػذ الحكومػػة ،وكػػاف رئػػيس الحػػزب "عميػػر بيػرتس( ")1وزي ػ اًر لمػػدعاع وعػػي
 2227/26/95قػ ّػدـ بيػرتس اسػػتقالته مػػف منصػػب وزيػػر الػػدعاع عمػػى اثػػر تقػػديـ لجنػػة "عينػػوجراد" تقريرهػػا
األوؿ عف إخ اقات الجيش اإلسرائيمي عي لبناف ،وعي  2227/26/98تولى "ايهود باراؾ" منصب وزير

الدعاع خم اً "لبيػرتس" ،ولػـ يكػف حػزب "العمػؿ" عمػى رأس الحكومػة التػي ش ّػنت العػدواف عمػى قطػاع غػزة

( ،)2292( ،)2228بػػؿ كػػاف شػريكاً عػػي هػػذ الحكومػػة ولعػػب دو اًر مهمػاً عػػي قيػػادة العػػدواف ،حيػػث كػػاف
رئيسه "ايهود باراؾ" وزي اًر لمدعاع(.)2

 -1ااقاعاة االجرماعب :
إف نش ػػوء وتط ػػور األحػ ػزاب العمالي ػػة الص ػػهيونية الت ػػي وص ػػمت عب ػػر عممي ػػات انش ػػقاؽ واتح ػػاد
متواصمة عمى امتداد المشروع ا ستيطاني عي عمسطيف وصمت بشػكمها الحػالي المتمثػؿ بحزبػي "العمػؿ"

( )1عميػػر بيػرتس ،ولػػد بمدينػػة أبػػي الجعػػد بػػالملرب عػػاـ  ،1952شػػلؿ منصػػب وزيػػر الػػدعاع ونائػػب رئػػيس الػػوزراء بػػيف
 2006إلى  ،2007ويشلؿ منذ عاـ  2013منصب وزير حماية البيئة ،يتحدث العربية والمهجة الملربيػة بطالقػة،
باإلباعة إلى ال رنسية والعبرية ،هاجرت عائمته إلى إسرائيؿ سنة  1956لتستقر عي سديروت ،وقد جرح عػي حػرب

 1973عدخؿ المستش ى لمدة سنة كاممة ،وقد بدأ حياته السياسية محاعظاً لمدينة سديروت عػاـ  ،1983ونجػح عػي
الوصػػوؿ إلػػى رئاسػػة مجمػػس بمدتػػه سػػديروت عمػػى قائمػػة حػػزب المع ػراخ "العمػػؿ الحػػالي" ،ونجػػح ألوؿ م ػرة عػػي خم ػ

حزبػػي الميكػػود والم ػػداؿ اليمينيػػيف عػػف رئاسػػة هػػذ البمػػدة التػػي كانػػت مػػف أبػػرز بمػػدات ال قػػر عػػي إس ػرائيؿ ،وتسػػكنها

أغمبية يهودية شرقية ،ومف ثـ وصؿ إلى منصب عبو عي الكنيست سنة  ،1988وقػد شػلؿ منصػب وزيػر الػدعاع
اإلس ػرائيمي عنػػدما أعمػػف الحػػرب عمػػى لبنػػاف عػػي تمػػوز مػػف عػػاـ  ،2006وشػػلؿ كػػذلؾ منصػػب قائػػد حػػزب العمػػاؿ
اإلسرائيمي بيف  2005إلى  2007عندما خسر عي انتخابات الحزب أماـ أيهود باراؾ( .موق ويكيبيديا ،الموسػوعة
الحرة.)www.wekipedia.org ،

( )2الحكومة الػ  ،39موق مكتب رئيس الحكومة
.http://www.pmo.gov.il/PMAr/hitory1/formergoverments/gov30.html
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و"الماباي" المػذيف كانػا متحػال يف عػي إطػار التجمػ العمػالي "المعػراخ" ،تمػؾ األحػزاب نشػأت عػي األصػؿ
عي بمداف شرؽ ووسط أوروبا وروسيا ،عاف تأسيس عروع لها عي عمسطيف ارتبط بتدعؽ الهجرات مف تمػؾ
البمداف ،وبالتالي عاف قيادة تمؾ األحزاب ومؤسسيها وحتى كوادرها كانت مف تمؾ البمداف(.)1
لكف نتيجة لمتطور ا جتماعي وا قتصادي استقطب الحزب مف عئات غير العماؿ والمزارعيف،
وانمػػا اسػػتقطب صػػلار المػػوظ يف عػػي مؤسسػػات الدولػػة والهسػػتدروت والح ػرعييف واألكػػاديميوف أصػػحاب
الرواتب العالية مف عمماء وأساتذة جامعات ومهندسيف وأطبػاء ومحػاميف ،ممػا جعػؿ الحػزب يتحػوؿ مػف
حزب عمالي إلى حزب الطبقات الوسطى والنخبة المثق ة ،كما أدى انبماـ رجاؿ األعمػاؿ والبرجوازيػة
الصليرة إلى الحزب إلى إطالؽ تسمية حزب األغنياء عميه(.)2
أما الناحية العرقيػة عحػزب "العمػؿ" يشػتمؿ عمػى أعبػاء مػف مختمػؼ المجموعػات العرقيػة ،مػف
اليهود اللربييف (أشكناز) وبخاصة األصوؿ الروسػية والبولنديػة أبنػاء الهجػرة الثانيػة والثالثػة ،وهػـ الػذيف
يهيمنوف هـ وأبنائهـ عمى المناصػب والوظػائؼ اإلداريػة المهمػة عػي الحػزب والدولػة والهسػتدروت ،لػذلؾ
يطم ػػؽ عم ػػى الح ػػزب ألق ػػاب مث ػػؿ ح ػػزب البيروقػ ػراطييف وح ػػزب األش ػػكناز ،ويب ػػـ الح ػػزب أيبػ ػاً اليه ػػود
الشػ ػرقييف "السػ ػ ارديـ" و"الص ػػاب ار" واليه ػػود ال ػػذيف ول ػػدوا ع ػػي عمس ػػطيف قب ػػؿ ع ػػاـ ( ،)9948والمه ػػاجريف
السوعييت ،ويهود ال الشا واألثيوبييف ،وعرب إسرائيؿ ،لكف اللمبة لميهود األشكناز عي الحزب(.)3
كبػػار السػػف عػػوؽ الخمسػػيف عام ػاً هػػـ مػػف مؤيديػػه التقميػػدييف ،ونقطػػة بػػعؼ الحػػزب األساسػػية
تكمػ ػػف عػ ػػي الشػ ػػباب والطوائ ػ ػػؼ الش ػ ػرقية "الس ػ ػ ارديـ" والمتػ ػػدينيف ،وتط ػ ػ ّػورت قاعػ ػػدة الحػ ػػزب التنظيمي ػ ػػة
وا نتخابية تدريجياً منذ أف نشأ "الماباي" ،وشهد تقدماً ممحوظػاً عػي السػتينيات ،عقػد بمػ أعبػاء الحػزب
لدى تأسيسه عاـ ( )9968نحو ( )262ألؼ عبو ،وكػاف يمتمػؾ كتمػة نيابيػة تبػـ ( )45عبػواً ،وقػد
بم عدد أعباء عي سنوات حقة ( )322ألؼ عبو ،وكاف سبب ارت اع أعبائه ومؤيديه يعود مف
جهة إلى سيطرته عمػى مؤسسػات الدولػة والجػيش والهسػتدروت والوكالػة اليهوديػة التػي كانػت تمكنػه مػف
توعير الوظائؼ والخدمات ا جتماعية وا قتصادية ألعبائه(.)4

( )1سعيد تيـ ،مرج سابؽ ،ص.62-59
( )2عزمي بشارة ،مرج سابؽ ،ص.92-99
( )3هيثـ مزاحـ ،مرج سابؽ ،ص.62

( )4إبراهيـ العابد ،الماباي -الحزب الحاكـ عي إسرائيؿ ،مركز األبحاث ،منظمة التحرير ال مسطينية ،9966 ،ص-36
.42
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ومػػف جهػػة أخػػرى اعتػػداؿ مواق ػػه "الوسػػطية" بش ػأف القبػػايا ا قتصػػادية والسياسػػية ،ممػػا جعمػػه
قاد اًر عمى استقطاب جماهير واسعة مف األعباء المتعددي ا تجاهات والمصالح(.)1

اامي ث ااثااث :ا مات ااااخلب ا ب ااعمل:
 -2اام اكل ااااخلب ف

ب ااعمل:

إف المخاطرة السياسية الحزبيػة اإلسػرائيمية كانػت تشػهد بػيف ال ينػة واألخػرى و دة إطػار سياسػي
أو تكتػؿ جديػد ،حيػث تمتػاز السياسػة اإلسػرائيمية بتكػرار ا نقسػامات وا صػط اؼ بػيف نشػطاء األحػزاب
المختم ة .وقد حصؿ داخؿ حزب "العمؿ" انشقاقات وكاف هناؾ أحداث خارجية وداخمية لها تػأثير عمػى
الحزب ،ومنذ تأسيس "إسرائيؿ" نرى أف رئيس الوزراء اإلسرائيمي األوؿ "دي يد بف غوريػوف" ان صػؿ عػف
حزب ػػه األـ "الماب ػػاي" ع ػػي س ػػنة ( )9965وانش ػػاء حرك ػػة جدي ػػدة أطم ػػؽ عميه ػػا اس ػػـ " ارع ػػي" ،وك ػػاف جميػ ػ
المنسحبيف معه مف "الماباي" ،وحصد عي ا نتخابات حينها عشر مقاعد(.)2
تعػ ّػرض حػػزب "العمػػؿ" منػػذ تأسيسػػه وحتػػى ال تػرة األخيػرة -شػػأف بػػاقي األحػزاب -لهػزات متعػػددة
نجم ػػت ع ػػف خالع ػػات داخم ػػه بش ػػأف قب ػػايا سياس ػػية أو اجتماعي ػػة أو تنظيمي ػػة ،أو ع ػػف تن ػػاعس بش ػػأف
الزعامة(.)3
عقبية " عوف" التي ان جرت عي مطم الستينيات أخطر أزمػة تع ّػرض لهػا حػزب "المابػاي" بعػد
قيػػاـ الدولػػة ،كػػاف " عػػوف" عػػي العشػرينات قائػػداً إلحػػدى الحركػػات الشػػبابية ،وقػػد تسػمّـ و ازرة الػػدعاع لعػػدة
أشػػهر عػػي حكومػػة "موشػػيه شػػاريت" التػػي شػ ّكمت عػػاـ ( ،)9953ثػػـ اسػػتقاؿ منهػػا أثػػر عشػػؿ عمميػػة أمنيػػة
بػػد أهػػداؼ أمريكيػػة وروسػػية وبريطانيػػة عػػي مصػػر ن ػػذها يهػػود مصػريوف لصػػالح الموسػػاد اإلس ػرائيمي،
وكاف يرمي إلى إعساد العالقات الثنائية بيف مصر عبد الناصر وهذ الدوؿ.
حمؿ "بف غوريوف" المسؤولية إلػى " عػوف" بال شػؿ إ أف " عػوف" جمػ أدلػة ووثػائؽ تن ػي عنػه
ّ
وشج الكثير مف أصدقائه لممطالبة بتطبيؽ
هذ التهمة ،مما ش ّكؿ طعنة كبيرة عي نزاهة "بف غوريوف"ّ ،

الديمقراطية عي الحزب(.)4

( )1إبراهيـ العابد ،المرج السابؽ ،ص.36
( )2عبػ ػػد الوهػ ػػاب المسػ ػػيري ،موسػ ػػوعة اليهػ ػػود واليهوديػ ػػة والصػ ػػهيونية ،دار الشػ ػػروؽ ،ط ،2القػ ػػاهرة ،مصػ ػػر،2225 ،
ص.475
( )3كميؿ منصور ،دليؿ إسرائيؿ ( ،)2299ص.236

( )4إحساف مرتبى ،تراج حزب العمؿ وتداعياته المحمية واإلقميمية
.http://www.lebarmy.gov.ib/article.asp?in=ar&id=480
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عػػانى "المعػ ػراخ" منػػذ ع ػػاـ ( )9965أزمػػة قي ػػادة ،عق ػػد انسػػحب "ب ػػف غوريػػوف" ال ػػزعيـ الت ػػاريخي
"لمباي" وأبرز قادته مف الحياة السياسية ،عقد أصر عمى مواصمة ا نشقاؽ ورعض العودة لحزبه الجديػد
والقديـ واستكما ً لتوحيد ص وؼ المعسػكر العمػالي لخػوض المعركػة ا نتخابيػة باسػـ "المعػراخ" ،وأيبػاً
كانػػت القبػػايا ا يديولوجيػػة والسياسػػية هػػي مكانػػة الصػػدارة عػػي اهتمامػػات الدولػػة والمجتم ػ واألح ػزاب،
لك ػػف بع ػػد ح ػػرب ( )9967حمّػ ػت محمه ػػا القب ػػايا المتص ػػمة بالمن ػػاطؽ المحتم ػػة ،والت ػػي أح ػػدثت ب ػػدورها
أس ػس بػػف غوريػػوف حػػزب "القائمػػة الرسػػمية"
انقسػػامات عميقػػة وخالعػػات حػػادة داخػػؿ معسػػكر اليسػػار ،و ّ
()1
أسسػػه "موشػػيه ديػػاف"  ،وأيب ػاً قػ ّػدـ اسػػتقالته عمػػى خم يػػة عبػػيحة " عػػوف" ،وأيب ػاً
وحػػزب "تػػيمـ" الػػذي ّ
شعور بأف الوزراء مف حزبه

يقوموف بدعـ عممه وخطواته داخؿ الحكومػة بمػا عيػه الك ايػة مػف الحيػاة

()2
السياسية عمى خم ية عبػيحة " عػوف"  ،ثػـ تػوعي "لي ػي أشػكوؿ" زعػيـ "المعػراخ" ورئػيس الػوزراء حقػاً

لتت ػػولى بع ػػد "غول ػػدا مػ ػػائير" القي ػػادة ،ولك ػػف نتيجػ ػػة ب ػػع ها سياس ػػياً ومعاناتهػػػا م ػػف الم ػػرض اسػػػتمرت
تكب ػدت عيهػػا إس ػرائيؿ خسػػائر
الص ػراعات داخػػؿ "المع ػراخ" حتػػى جػػاءت حػػرب أكتػػوبر ( )9973والتػػي ّ
عادحػػة باإلبػػاعة إلػػى ي ؼ القتمػػى والجرحػػى ،وعقػػداف خطوطهػػا الدعاعيػػة عمػػى قنػػاة السػػويس رغػػـ عػػوز

"المعػ ػراخ" بػ ػػ( )59مقع ػػداً ع ػػي ا نتخاب ػػات ع ػػاـ ( ،)9973مقاب ػػؿ ع ػػوز "الميك ػػود" بػ ػػ( )39مقع ػػداً ،إ أف
بلوط الشارع اإلسرائيمي أدت إلى استقالة "غولدا مائير" و"موشيه دياف" وزير الدعاع(.)3
خرج معظـ المنشقيف مف الحزب ومعظمهـ مف تيار الحمائـ عيه ألنهـ أروا استحالة التػأثير عػي
سياسة الحزب المتشددة وتلييرها مف الداخؿ عمى الرغـ مف العدد الكبير لػ"الحمائـ" عي هيئػات الحػزب،
وتعود بداية ا نسحابات إلى عاـ ( )9965حيث انسحبت "شو ميت ألوني" مف الحػزب بسػبب احتجػاج
ا حػزاب الدينيػػة عمػػى اعتػػدالها ودعاعهػػا عػػف الشػػعب ال مسػػطيني ،كمػػا انسػػحب "أمنػػوف روبينشػػتايف" عػػي
العػػاـ ن سػػه وأسػػس حركػػة "شػػينوي" (التلييػػر) الميبراليػػة "الحمائميػػة" .وعػػي عػػاـ ( )9975انسػػحب األمػػيف
العػػاـ السػػابؽ لمحػػزب "يرييػػه (لوبػػا) إليػػاؼ" زعػػيـ حػػزب "الحمػػائـ" ومجموعتػػه مػػف الحػػزب ،وش ػ ّكؿ عػػاـ
( )9977م ػ "شػػو ميت ألػػوني" حركػػة جديػػدة سػ ّػميت "شػػيمي" (السػػالـ والمسػػاواة) ،وعػػي عػػاـ ()9976
انشػػؽ الجنػراؿ "ايجػػاؿ يػػاديف" رئػػيس األركػػاف السػػابؽ والجنػراؿ "ميئيػػر عميػػت" ومجموعتهمػػا مػػف الحػػزب
بس ػػبب لج ػػوء الح ػػزب لألس ػػاليب العدواني ػػة والقمعي ػػة ب ػػد ال مس ػػطينييف والمبن ػػانييف ،وشػ ػ ّكال مػ ػ "أمنػ ػوف
( )1كميؿ منصور ،دليؿ إسرائيؿ ( ،)2299ص.995
( )2موق الكنيست ا سرائيمي .http://www.kenesset.gov.il/lericon/arb/agranat.htm

( )3عمػػاد جػػاد ويخػػروف ،ا نتخابػػات ا س ػرائيمية ( )2223األمػػف أو ً ،مركػػز الد ارسػػات ا سػػتراتيجية ،القػػاهرة ،مصػػر،
 ،2223ص.49-48
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روبنش ػػتايف" حركػػػة "داش" (الحرك ػػة الديمقراطيػػػة لمتلييػػػر) ،وعرع ػػت بحركػ ػػات ا حتج ػػاج( ،)1وعػ ػػي عػ ػػاـ
( )9977انسحب "موشيه دياف" مف الحزب وانبـ إلى حكومة "الميكود" بزعامة "مناحيـ بيجف"(.)2
وعػػي عػػاـ ( )9984انسػػحب زعػػيـ "الحمػػائـ" يف ذاؾ "يوسػػي سػػاريد" مػػف الحػػزب بسػػبب التماثػػؿ
األيػػديولوجي– السياسػػي بػػيف حػػزب "العمػػؿ" و"الميكػػود" إلػػى درجػػة وص ػ ه (حػػزب العمػػؿ ليكػػود رقػػـ ،)2
وانبـ م أعبائه إلى حركة "داش"(.)3
تمرد عمى قيادة الحزب انسحاب ( )99مػف
كانت أخطر الهزات مف حيث النتائج حدثت عندما ّ
أعبػػائه ،ونشػػطا بيػػنهـ ( )3أعبػػاء كنيسػػت بزعامػػة "حػػاييـ ارمػػوف" ،ناعسػػت قائمػػة "حػػزب العمػػؿ" عػػي
انتخابات "الهستدروت" التي جرت تمؾ السنة ونجحت عي أف تهزمها ،منهية بذلؾ سيطرة حزب "العمػؿ"
عمػػى "الهسػػتدروت" ،تمػػؾ السػػيطرة التػػي اسػػتمرت بصػػورة متواصػػمة ق اربػػة سػػبعيف عام ػاً .أصػػدرت قيػػادة
الح ػػزب قػ ػ ار اًر ب ص ػػؿ المجموع ػػة المتم ػػردة من ػػه ،ولكنه ػػا تراجع ػػت عن ػػه بع ػػد بب ػػعة أش ػػهر ،وق ػػد ع ػػادت
المجموعػػة إلػػى الحػػزب عمػػى إثػػر اغتيػػاؿ "إسػػحاؽ اربػػيف( ،)9995( ")4لكػػف بعػػد أف أعقػػدت الحػػزب واحػػد
مف أهـ معاقؿ قوته ون وذ ومصادر تمويمه(.)5

( )1هيثـ مزاحـ ،مرج سابؽ ،ص.42-39
( )2هاني عبد ا﵀ ،األحزاب السياسية عي إسرائيؿ ،مؤسسة الدراسات ال مسطينية ،بيروت ،9989 ،ص.983-982
( )3سػ ػػمير جبػ ػػور ،انتخابػ ػػات الكنيسػ ػػت الحػ ػػادي عشػ ػػر ( ،)9984األبعػ ػػاد السياسػ ػػية وا جتماعيػ ػػة ،مؤسسػ ػػة الد ارسػ ػػات
ال مسطينية ،بيروت ،لبناف ،9985 ،ص.926
( )4إسحؽ رابيف ( ،)1995-1922رجؿ سياسي وجنراؿ عسكري سابؽ عي الجيش اإلسرائيميُ ،ولػد عػي مدينػة القػدس،
وهو خامس رئيس وزراء إسرائيمي عػي عتػرتيف ،ال تػرة األولػى مػف  1974إلػى  1977وعػي ال تػرة الثانيػة مػف 1992
متطرؼ ،عيصبح رابيف أوؿ رئيس وزراء إسػرائيمي يمػوت اغتيػا ً ،ويعػد مػف
إلى  1995حينما أغتاله يهودي يميني
ّ
عينػه لي ػي أشػكوؿ رئيسػاً ألركػاف الجػيش اإلسػرائيمي عػاـ
أشهر رجػا ت البالمػاخ المت رعػة مػف الهاجانػا العسػكريةّ ،

 ،1963وعي عاـ  1968تقاعد مف الحياة العسكرية ،وانخرط عي السمؾ الدبموماسػي كسػ ير إلسػرائيؿ عػي الو يػات
المتحػػدة ،وقػػد حصػػؿ عمػػى مقعػػد عػػي الكنيسػػت اإلسػرائيمي بعػػد أف انبػػـ لحػػزب العمػػؿ اإلسػرائيمي ،وعػ ّػيف لمنصػػب
وزير العمؿ عي الحكومة التي ترأستها غولدا مػائير عػاـ  ،1969وانبػـ اربػيف لمحكومػة التػي ت أرسػها شػمعوف بيريػز

واسحاؽ شامير بالتناوب وتولى عيها و ازرة الدعاع عػاـ  ،1984ولػدور الريػادي عػي ات اقيػة أوسػمو لمسػالـ ُمػنح جػائزة
نوبؿ لمسالـ عاـ  1994م كؿ مف ياسر عرعات رئيس السمطة ال مسطينية وشمعوف بيريػز وزيػر خارجيتػه( .موقػ
ويكيبيديا ،الموسوعة الحرة.)www.wekipedia.org ،

( )5أحمد خمي ة ،األحزاب السياسية ،دليؿ ( ،)2299ص.237
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عشية انتخابات سنة ( )9992والتػي عػاز
حالة أخرى شهدتها الحمبة السياسية اإلسرائيمية كانت ّ

بهػػا زعػػيـ حػػزب "العمػػؿ" "إسػػحاؽ اربػػيف" بالسػػمطة ،وش ػ ّكؿ حكومتػػه الثانيػػة حيػػث قامػػت ثػػالث أح ػزاب
يسارية هي "شينوي" و"الماباي وراتس" بتشكيؿ حزب جديد أطمؽ عميه حزب "ميرتس"(.)1

كمػػا انسػػحب عبػػو الكنيسػػت "حجػػاي ميػػروـ" و"نسػػيـ زعيمػػي" مػػف حػػزب "العمػػؿ" ،وعػػدد مػػف
والوج ػػو الب ػػارزة ع ػػي الح ػػزب مث ػػؿ "أوري س ػػاعير" و"دالي ػػة" ابن ػػت "اس ػػحاؽ ارب ػػيف" قب ػػؿ انتخاب ػػات مػ ػػايو
( ،)9999وانبموا إلى حزب "الوسط" بزعامة "اسحاؽ مردخاي" ،وذلؾ بسبب اعت اربػهـ عمػى أسػموب
"بػراؾ" ا سػػتبدادي وعربػػه عمػػى المجنػػة المركزيػػة لمحػػزب أربعػػة أمػػاكف مبػػمونة ألنصػػار بػػمف ئحػػة
مرشػػحي الحػػزب لمكنيسػػت ،كمػػا انسػػحب أمػػيف عػػاـ "الهسػػتدروت" "عميػػر بي ػرتس" مػػف الحػػزب ،وخػػاض
ا نتخابػػات النيابيػػة عػػاـ ( )9999عػػي قائمػػة مسػػتقمة (شػػعب واحػػد) نالػػت عمػػى مقعػػديف عػػي الكنيسػػت،
وذلؾ بسبب اعترابه عمى النهج ال كري والسياسي لمحزب(.)2
أيباً كاف هناؾ انسحاب "يوسي بيمف" و"ياعيؿ دياف" المذاف انسحبا مف الحزب قبيؿ انتخابػات
( ،)2223وانبما إلى حزب "ميرتس" ،باإلباعة إلى "شمومو بف عػامي" الػذي اعتػزؿ السياسػة ،وأيبػاً
هن ػػاؾ هػ ػزة خطيػ ػرة عن ػػدما انتخ ػػب "عمي ػػر بيػ ػرتس" ب ػػد ً م ػػف "ش ػػمعوف بيػ ػرتس" رئيس ػػا لمح ػػزب ع ػػي ع ػػاـ
( ،)2225وانسحاب الحزب مف اإلتالؼ الحكومي بعد أياـ قميمة(.)3
أسػس شػاروف حػزب كاديمػا
ومف ا نشقاقات الكبيرة التي شػهدها الحػزب تمػؾ التػي حػدثت حػيف ّ
عػػاـ  ،2225معمنػاً انسػػحابه مػػف "الميكػػود" الػػذي كػػاف يت أرسػػه ،عانبػػـ إلػػى حزبػػه الجديػػد عػػدد مػػف وزراء
ونواب وأعباء "حزب العمؿ" ،وعمى رأسهـ "شػمعوف بيريػز"

()4

(أحػد الزعمػاء التػاريخييف لحػزب العمػؿ)

( )1برهوـ جرايسي ،انشقاؽ أرئيؿ شاروف واقامة حزب كاديما ،مدار ،المركز ال مسطيني لمدراسات اإلسرائيمية ،ص.65
( )2هيثـ مزاحـ ،مرج سابؽ ،ص.42

( )3أحمد خمي ة ،دليؿ اسرائيؿ ( ،)2299مرج سابؽ ،ص.237
( )4شمعوف بيريز ،ولد عي بولندا عي العاـ  ،1923هاجرت عائمته إلى عمسطيف عي العػاـ  ،1934واسػتقرت عػي مدينػة
تؿ أبيب ،وعي عػاـ  1947انبػـ إلػى قيػادة الهاجانػاة وكػاف مسػؤو ً عػف شػراء العتػاد والمػوارد البشػرية ،وهػو رئػيس

دولة إسرائيؿ مف  15يوليو  ،2007وكاف يػرأس حػزب العمػؿ ،وقػد تػولى رئاسػة وزراء إسػرائيؿ عمػى عتػرتيف ،ال تػرة

األولى مف عاـ  1984إلى  ،1986وال تػرة الثانيػة مػف عػاـ  1995إلػى  ،1996وعػي خمسػينيات وسػتينيات القػرف
تعيف بيريز رئيساً لبعثػة و ازرة الػدعاع اإلسػرائيمية
العشريف عمؿ كدبموماسي عي و ازرة الدعاع اإلسرائيمية ،وعي ّ 1949
إلػػى الو يػػات المتحػػدة ،وعػػي  1952تعػػيف نائػػب المػػدير العػػاـ لػػو ازرة الػػدعاع اإلس ػرائيمية ثػػـ أصػػبح المػػدير العػػاـ عػػي
 ،1953ونجح نجاحاً باه اًر عي الحصوؿ عمى المقاتمة "ميراج  ،"3وبناء الم اعؿ النووي اإلسرائيمي "م اعؿ ديمونة"
مػف الحكومػة ال رنسػػية ،وقػد حصػؿ عمػػى جػائزة نوبػؿ لمسػػالـ عػاـ  1994واقتسػـ الجػػائزة مػ كػؿ مػػف ياسػر عرعػػات

ورئيس الوزراء اإلسرائيمي إسحاؽ رابيف( .موق ويكيبيديا ،الموسوعة الحرة.)www.wekipedia.org ،
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و"حػػاييـ ارمػػوف" و"داليػػا ايتسػػيؾ" ،كمػػا التحػػؽ بركػػب "كاديمػػا" عػػدد مػػف شػػباب "حػػزب العمػػؿ"( ،)1وزاد
الصراع داخؿ حزب "العمؿ" منذ ا نتخابات البرلمانية سنة (.)2229
وشهدت أزمػة قيػادة أثػر ج ّػر "بػاراؾ" الحػزب لػدخوؿ ا ئػتالؼ الحػاكـ برئاسػة "الميكػود" "بنيػاميف
نتنيػػاهو"( ،)2وت اقمػػت الحػػرب الداخميػػة عػػي الحػػزب اثػػر تعثػػر الم اوبػػات اإلس ػرائيمية ال مسػػطينية ،عمنػػذ
دخولػػه ا ئػػتالؼ اإلس ػرائيمي الحػػاكـ ( )2229واجػػه "بػػاراؾ" معاربػػة شػػديدة داخػػؿ حزبػػه ،ش ػ ّكؿ أربعػػة
ن ػواب مػػف "العمػػؿ" كتمػػة داخػػؿ كتمػػة الحػػزب البرلمانيػػة ،وأطمػػؽ عميهػػا (متمػػردو حػػزب العمػػؿ) ،وتقػ ّػدمهـ

زعيـ الحزب السابؽ "عمير بيرتس" و"ايتاف كابؿ" ،وبمشاركة "يولي تمير" ،و"أوعيربينسف" المذيف استقا
عي وقت حؽ مف الكنيست(.)3

عي تاري  2299/29/97أعمػف "أيهػود بػاراؾ" انشػقاقه عػف حػزب العمػؿ ،وتأسػيس كتمػة جديػدة
تحمػػؿ اسػػـ "عتسػػموؤت" (ا سػػتقالؿ) عػػي خطػػوة صػػدـ بهػػا خصػػومه داخ ػؿ الحػػزب والحمبػػة السياسػػية
وبـ الحزب الجديد إلػى جانػب "بػاراؾ" أربعػة نػواب يخػريف مػف أصػؿ نػواب كتمػة العمػالييف
اإلسرائيمية،
ّ
البرلمانيػػة التػػي تبم ػ ( )93نائب ػاً ،وقػػاؿ "بػػاراؾ" عػػي مػػؤتمر صػػح ي عػػي الكنيسػػت بعػػد اسػػتقالته (نحػػف
نؤسػػس اليػػوـ كتمػػة نيابيػػة وحركػػة ،و حق ػاً حزب ػاً سػػيكوف وسػػطياً صػػهيونياً وديمقراطي ػاً عمػػى خطػػى بػػف
غوريػػوف) .وعمػػى الػػرغـ مػػف التليػرات الكبيػرة التػػي طػرأت عمػػى "حػػزب العمػػؿ" وانتقالػػه مػػرو اًر بانشػػقاقات
كبيرة مف "الماباي" إلى تجم "المعراخ" ثـ إلى صورته الراهنة ،عانه قد حاعظ بعػد حػرب ( )9967عمػى

( )1محسف صالح وبشير ناع  ،التقرير ا سػتراتيجي ال مسػطيني لسػنة ( ،)2225مركػز الزيتونػة لمد ارسػات وا ستشػارات،
 ،2226ص.59-58
( )2بنيػاميف نتنيػػاهو ،ولػد عػػي تػػؿ أبيػب عػػاـ  ،1949رئػيس وزراء إسػرائيؿ مػػف  31مػارس  ،2009وكػػاف قػد تػػولى قبػػؿ
ذلؾ رئاسة الوزراء عي ال ترة مف  1996إلى  ،1999وهو رئيس حزب الميكود اإلسرائيمي ،وكاف س ير إسػرائيؿ عػي

األمـ المتحدة بسػنوات الثمانينيػات ،وكػاف جنػدياً وبػابطاً عػي وحػدة الكومانػدوز الخاصػة :اسػتخبارات القيػادة العامػة

عي جيش الدعاع  ،1967-1972وشلؿ منصب مندوب إسرائيؿ لدى األمـ المتحدة  ،1988-1984وكاف عبواً

عػػي الوع ػػد اإلس ػرائيمي األوؿ لممحادث ػػات اإلسػػتراتيجية األمريكي ػػة اإلس ػرائيمية ،وك ػػاف نائب ػاً ل ػػوزير الخارجي ػػة -1988

 ،1991ونائب عي ديواف رئيس الػوزراء  ،1992-1991وكػاف نتنيػاهو عبػواً عػي الوعػد اإلسػرائيمي لمػؤتمر مدريػد

لمسػػالـ عػػي  1991ولمحادثػػات واشػػنطف التػػي أعقبػػت هػػذا المػػؤتمر ،وهػػو عبػػو عػػي الكنيسػػت منػػذ  ،1988وعػػي
الكنيسػت ( 1996-1992 )13كػػاف عبػواً عػػي لجنتػػي الخارجيػػة واألمػػف والدسػػتور والقػػانوف والقبػػاء البرلمػػانيتيف،

عيف وزي اًر لممالية حتى أغسػطس ( .2005موقػ
وكاف وزي اًر لمخارجية مف نوعمبر  2002وحتى عبراير  ،2003ثـ ّ
ويكيبيديا ،الموسوعة الحرة.)www.wekipedia.org ،

( )3حسف مواسى ،أيهود باراؾ يحدث شرخاً عميقاً عي حزب العمؿ بعد انسحابه منه ،موق إيالؼ
.http://www.elaph.com/web/news/2011/1/625720.html:2299/9/98
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وجػػود باعتبػػار صػػاحب عكػرة الحػػؿ اإلقميمػػي ،وكػػاف هػػذا الحػػزب قػػد أرسػػا معادلػػة الحػػديث عػػف السػػالـ،
وعرض الوقائ عمى األرض بالقوة والحرب أيباً(.)1

أ ياب ر اجع عيب

ب ااعمل:

 -9ال ساد وال بائح المالية التي طالت عناصر قيادية عي الحزب ،وأوجدت انطباعاً سيئاً لدى العامة،
وهناؾ عبائح لمسئوؿ صندوؽ المربى عي الهستدروت "أشيريا دالػيف" ممػا أدى إلػى التنحػي عػف
رئاسة ئحة "المعراخ" لمكنيست ،وعتح المجاؿ أماـ خصمه "بيريز" لخالعته لزعامة الحزب(.)2
 -2ظهرت هذ ال بائح عي وقت كانت عيه البالد تعاني مف أزمػة ماليػة واقتصػادية سػيئة ،إلػى جانػب
انخ ػػاض سػػعر العممػػة اإلسػرائيمية وت ازيػد البطالػػة ،األمػػر الػػذي وبػ األحػزاب العماليػػة وجهػاً لوجػػه
بد رغبة العماؿ عي تحسيف أوباعهـ(.)3
 -3تأثرت التركيبة السكانية عي الكياف الصهيوني تػأث اًر كبيػ اًر بموجػات القػادميف الجػدد مػف هػؤ ء الػذيف
يس ػ ػ ّػموف ب ػ ػػاليهود الشػ ػ ػرقييف "م ػ ػػزراحيـ" وب ػ ػػيف المه ػ ػػاجريف الج ػ ػػدد والق ػ ػػدامى م ػ ػػف اليه ػ ػػود اللػ ػ ػربييف
"األشكنازيـ" ،والذيف كانوا يمثموف المراكز اإلدارية والمالية األساسية عي الدولة ،أما اليهود الشرقييف
كػػانوا مػػف الػػدرجات الس ػ مى عػػي الس ػمّـ ا جتمػػاعي ،إبػػاعة إلػػى ال ػوارؽ عػػي نمػػط الحيػػاة ومسػػتوى
التعميـ وطريقة الت كير(.)4

 -4الت كػؾ األيػديولوجي وعقػداف الواقعيػة السياسػية والتػي كانػت سػر قػوة حػزب "العمػؿ" المابػي سػاهما
ع ػػي س ػػقوطه ،وع ػػي س ػػنوات حك ػػـ "غول ػػدامائير" ب ػػدأت حرك ػػة العم ػػؿ ت ق ػػد ألوؿ مػ ػرة صػ ػ ة الواقعي ػػة
السياسية ،وأصبحت الدولة بحالة مف الوهف الذاتي وعقداف الشعور بالواق (.)5
 -5يعاني حزب "العمػؿ" مػف أزمػة تحديػد هويتػه ،وذؾ بسػبب غيػاب األمػر الجػوهري الػذي يمػد الحػزب
بمعنى البقاء والديمومة أ وهو إعادة النظر عي التوجهات األيديولوجية لمحزب لرؤيػة مػدى تناسػؽ
ه ػػذ التوجه ػػات م ػ ػ المس ػػتجدات والمتليػ ػرات عمػ ػػى أرض الواقػ ػ  ،وح ػػزب "العمػ ػػؿ" يم ػػتص التأييػػػد

( )1محسف صالح ،مركز الزيتونة لمدراسات وا ستشارات ،تقرير معمومات ( ،)99بيروت ،لبناف ،2299 ،ص.22
( )2هاني عبد ا﵀ ،األحزاب عي إسرائيؿ ،مرج سابؽ ،ص.973
( )3نيرميف غوانمة ،األحزاب السياسية عي إسرائيؿ ،مرج سابؽ ،ص.282
( )4حبيب قهوجي ،مرج سابؽ ،ص.927

( )5حنة شاهيف ،األسباب الرئيسة لسقوط حزب العمؿ ،إسرائيميات ،مجمة شؤوف عمسػطينية ،العػدداف ،9977 ،69-68
ص.339
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األساسػػي مػػف الطبقػػات التػػي يمكػػف أف توصػػؼ المره ػػة بػػذات الػػدخؿ المػػادي والتحصػػيؿ الثقػػاعي
األكبر إ أنه عقد جمهور الناخبيف(.)1
غيػر
منذ اغتياؿ "إسحاؽ رابيف" عي سنة ( )9995والحزب عي تراج مستمر م أف الحزب قػد ّ

عػي هػذ ال تػرة عػدة رؤسػاء كػػ"إسحاؽ اربػيف"" ،بيريػز"" ،بػاراؾ"" ،بػف أليعػازر"" ،متسػناع" ،و"بيتػرس" ،إ
أف هناؾ ثالث عوامؿ رئيسية يمكف اعتبارها العناصر األهـ وراء تراج شعبية هذا الحزب ،وهي:

 -9غياب الصبلة اليسارية عف الحزب باألساس منذ اغتياؿ "رابيف"" ،عشػمعوف بيريػز" تخ ّػبط كثيػ اًر عػي
اتخػػاذ الق ػ اررات المتعمقػػة بعمميػػة السػػالـ ،عخػػاض حرب ػاً عػػي لبنػػاف (عناقيػػد اللبػػب) ،وأمػػر باغتيػػاؿ
"يحيى عياش" أبرز القيادات العسكرية عي كتائب القساـ الجناح العسػكري لحركػة "حمػاس" ،عقامػت
هزت إسػرائيؿ ،ممػا أسػهـ عػي خسػارته لالنتخابػات عػاـ ()9996
"حماس" بسمسمة عمميات انتقامية ّ

لصػػالح "بنيػػاميف نتنيػػاهو" ،ومنػػذ ذلػػؾ الحػػيف وحػػزب "العمػػؿ" يتخػ ّػبط بػػيف اليسػػار واليمػػيف ،ومػػا كػػاف

عوز "باراؾ" عي انتخابات ( )9999إ بسبب ال بائح المتكررة التي لحقت "بنتنياهو" وزوجته(.)2

 -2منػػذ أف دعػػـ "إسػػحاؽ اربػػيف" "حػػاييـ ارمػػوف" لمناعسػػة "حػػاييـ هيرعمػػد" مر ّشػػح "شػػمعوف بيريػػز" لرئاسػػة
"الهستدروت" ،تراجعت العالقة التنظيمية بيف "حزب العمؿ" و"الهستدروت" بشكؿ ممحوظ ،ولػـ يعػد

"الهستدروت" ذراعاً قوية لمحزب ،بؿ أصبح جسماً مهنياً من صالً عنػه ،وعمػى أثػر ذلػؾ عقػد الحػزب
قواعػد شػػعبية كبيػرة كػػاف يتمتػ بهػػا مػػف خػػالؿ هػذ النقابػػة ،كمػػا عقػػد العديػػد مػػف النقابػػات ممػػا جعمػػه
ي قد قواعد انتخابية كانت تشكؿ مصد اًر مهما لشعبيته.
 -3ي تقد حزب "العمؿ" بعد اغتياؿ "رابيف" لقيادة كاريزمية تسػتطي تجميػ الحػزب خم هػا ،حتػى " اربػيف"
عانى مف وجود معسكرات داخؿ الحزب ،وم مقتمه برزت هذ المعسكرات بصورة أكبر(.)3
 -4يعػػاني حػػزب "العمػػؿ" مػػف عقػػداف النخػػب ال كريػػة الممتزمػػة بػػنهج تمػػؾ الحركػػة عحسػػب ،وأيب ػاً مػػف
انحسػػار الشػػعور بالحاجػػة إلػػى ال كػػر أص ػالً ،بالتػػالي عػػاف الكثي ػريف مػػف قادتػػه يتخمػػوف عػػف أدوارهػػـ
العامػػة لصػػالح منػػاععهـ الذاتيػػة ،وقػػد تعالػػت أصػوات مػػف قػػادة سػػابقيف مػػنهـ "يوسػػي بمػػيف" و"أب ارهػػاـ
بورغ" وغيرهما تدعو إلى حؿ "العمؿ" والمبػادرة إلػى تأسػيس جديػد ل ػ"اليسار الصػهيوني" بمنػأى عػف
الحزب اآلخر المعػدود عمػى هػذا التيػار "ميػرتس" الػذي ُمنػي بهزيمػة نكػراء .الكاتػب "عػاموس عػوز"
( )1سػػالماف أب ارمػػوؼ ،حػػزب العمػػؿ يعػػاني مػػف أزمػػة هويتػػه ،مقػػا ت مترجمػػة مػػف الصػػحؼ العبريػػة ،المؤسسػػة المتحػػدة
لمدراسات ،المصدر ،عدد  ،9989 ،7ص.394

( )2ودي أبو نصار ،هؿ انتهى حزب "العمؿ" اإلسرائيمي ،القدس.2229/92/32 ،
( )3مركز الزيتونة لمدراسات وا ستشارات ،عدد  ،99ص.29
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عشية تمؾ ا نتخابات أف "حزب العمؿ" قد أنهػى دور التػاريخي وأصػبح م تقػ اًر إلػى أي برنػامج
قاؿ ّ
وطنػػي أصػػيؿ ،وعمػػى اسػػتعداد لالنبػػماـ إلػػى أي تحػػالؼ حكػػومي ،وأبػػاؼ أنػػه عمػػى مػػدار أعػواـ

طويمة حدث تباعد بيف ما يقوله "حزب العمؿ" وبيف ما ي عمه(.)1
 -5غياب الخطاب السياسي البديؿ والوابح لمحزب ،حيػث يعػاني "حػزب العمػؿ" عػي خطابػه السياسػي
مف التردد وا بتعاد عنه دائرة الحسـ ،وعي أحياف أخرى يصؿ األمر إلى المقاربة م برامج أحػزاب
اليميف عيما يتعمؽ بالتسوية م ال مسطينييف ،ولقد أباعت قيادات "حزب العمؿ" هيبة الحزب كونه
قائداً لمعسكر اليسار ،وذلؾ باتباعهػا سياسػة التبعيػة التػي رسػمت مشػاركات الحػزب عػي ا ئتالعػات
اليمينية الحاكمة منػذ هزيمػة "بػاراؾ" عػي انتخابػات عب اريػر ( )2229للايػة اآلف .وأيبػاً عمػى صػعيد
الجانػػب التنظيمػػي يعػػاني "حػػزب العمػػؿ" بشػػكؿ ممحػػوظ مػػف اهت ػزاز البنيػػة التنظيميػػة داخػػؿ الحػػزب
لدرجة باتػت تسػتعص عمػى الحػؿ ،ناهيػؾ أيبػاً البػرر الكبيػر الػذي أصػاب الحػزب بنقابػة العمػاؿ
العامة "الهستدروت" التي طالما ش ّكمت ذراعاً قوية لمحزب عي المجتم اإلسرائيمي(.)2
 -6أزمػػة القيػػادة الموجػػودة عػػي "حػػزب العمػػؿ" جػػاءت بعػػد مقتػػؿ "اسػػحاؽ اربػػيف" زعػػيـ حػػزب "العمػػؿ"
األسػبؽ ،عاعتقػدت القيػادات داخػؿ إسػرائيؿ بعػد رحيػؿ " اربػيف" مػػا سػمي بجػوهر الزعامػة ،إ أف هػػذ
المهارات ي تقدها القادة السياسيوف عمى وجه الخصوص ،وخاصة عي معسكر اليسار بقيادة "حػزب
العمؿ".
 -7سياس ػػة الح ػػزب المتطرع ػػة اتج ػػا ع ػػرب الػ ػػ( )48الت ػػي اتبعه ػػا قادت ػػه ع ػػي مػ ػواجهتهـ تج ػػا القب ػػية
ال مسػػطينية واهمالهػػا لهػػـ ،عمنػػذ عػػاـ ( )9996أخػػذ تأييػػد المعسػػكر العربػػي لحػػزب "العمػػؿ" يتنػػاقص
عسػػر الػػبعض ذلػػؾ نتيجػػة ألسػػباب
حتػػى وصػػمت النسػػبة عػػي عػػاـ ( )2226إلػػى ( ،)%92.5حتػػى ّ
متعمقة "بعمير بيرتس" الزعيـ األسبؽ لمحزب(.)3

( )1المركز ال مسطيني لمدراسات اإلسرائيمية ،مدار ،راـ ا﵀ ،2299 ،ص.88
( )2عػػاطؼ المسػػممي ،بعػػد البريمػػرز حػػزب العم ػؿ إلػػى أيػػف ،مجمػػة مركػػز التخطػػيط ال مسػػطيني ،عػػدد،2299 ،39-32
ص.69

( )3عماد جاد (محرر) انتخابات الكنيست السابعة عشر ،األهراـ ا ستراتيجي ،القاهرة ،مصر ،2226 ،ص.994
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اافصل ااثااث:
اار عب اا لمب ف ي ام ع كعمات

ب ااعمل

( )1220-2991عأث ا على مكا ره اا با ب
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اامي ث ا عل :االئرالفات اا كعمب عأث ا على مكا

ب ااعمل اا با ب :

يعد حزب "العمؿ" أحد أبرز األحزاب السياسية عي إسػرائيؿ وأكثرهػا مشػاركة ووصػو ً لمكنيسػت،
وتألي ػ ػاً لمحكومػ ػػات منػ ػػذ إنشػ ػػاء "إس ػ ػرائيؿ" ،عقػ ػػد ظ ػ ػ ّؿ يحكػ ػػـ "إس ػ ػرائيؿ" مػ ػػف سػ ػػنة ( )9948وحتػػػى سػ ػػنة

(.)1()9977

أصبح حزب "العمؿ" حزباً كبي اًر وليس مهيمناً ،عاستطاع أف يش ّكؿ حكومة مرتيف سنة ()9992
وسػػنة ( ،)9999وكػػاف زعيمػػه "شػػمعوف بيريػػز" رئيسػاً لمحكومػػة بالتنػػاوب لمػػدة سػػنتيف عػػي حكومػػة وحػػدة
وطنية م حزب "الميكود" مف سنة ( )9984إلى سػنة ( ،)2()9988وشػارؾ حػزب "العمػؿ" عػي ا ئػتالؼ
الحكومي الذي ش ّكمه "أرئيؿ شػاروف" عػي مػارس ( ،)2229وانسػحب منػه عػي نػوعمبر ( ،)2222ثػـ عػاد
لالئػػتالؼ الحكػػومي الػػذي ش ػ ّكمه زعػػيـ "كاديمػػا" "أيهػػود أولمػػرت" ( ،)2226كمػػا شػػارؾ بالحكوم ػة التػػي
ش ػ ّكمها حػػزب "الميكػػود" عػػي مػػارس ( ،)2229واسػػتقاؿ منهػػا بعػػد انسػػحاب رئػػيس حػػزب "العمػػؿ" "إيهػػود
باراؾ" مف الحزب عي يناير (.)2299
أدار الحػػزب اثنػػيف وعش ػريف حكومػػة إس ػرائيمية منػػذ إعػػالف قيػػاـ الكيػػاف اإلس ػرائيمي وحتػػى سػػنة
تنوعػػت
( ،)2229مثّػػؿ هػػذ الحكومػػات سػػبعة رؤسػػاء كػػاف "دي يػػد ب ػف غوريػػوف" أولهػػـ وأطػػولهـ حكم ػاًّ ،
إنجػػازات كػػؿ حكومػػة بػػاختالؼ األهػػداؼ اإلس ػرائيمية لكػػؿ مرحمػػة ،عبعبػػها خػػاض الحػػرب م ػ الػػدوؿ

وسػ حػدود إسػرائيؿ مثػؿ
العربية ،وأقاـ "الدولة" مثؿ حكومة "بػف غوريػوف" عػي سػنة ( ،)9948وبعبػها ّ
حكومػػة "لي ػػي أشػػكوؿ" بعػػد حػػرب ( ،)9967والػػبعض اآلخ ػر وقّ ػ ات اقيػػات سػػالـ اعترعػػت عيهػػا الػػدوؿ

العربية باسرائيؿ ،كتمؾ التي وقّعتها حكومة "إسحاؽ رابيف" م ال مسطينييف عي أوسمو ،ومػ األردف عػي
وادي عربة ،ويخرها كانت بقيادة "إيهود باراؾ" والتي أعمف عيها ا نسحاب مف جنوب لبناف(.)3

االئرالف اا كعم

( )2991عأث ه على مكا

ب ااعمل اا با ب :

عػػاد حػػزب "العمػػؿ" إلػػى السػػمطة من ػػرداً وهػػو أكثػػر قػػوة بسػػبب إلقػػاء الو يػػات المتحػػدة بثقمهػػا عػػي
عممية السالـ بعد انعقاد مؤتمر مدريػد عػاـ ( ،)9999وتأييػدها لخطػط السػالـ التػي كػاف يطرحهػا حػزب
"العمؿ" ،وأيباً ب بؿ سياسة "رابيف" التي سارت عي ثالث اتجاهات:

( )1عبد ال تاح مابي ،الديف والسياسة عي إسرائيؿ ،القاهرة ،مصر ،9999 ،ص.947
( )2أس ػػعد غ ػػانـ ،اس ػػتمرار وه ػػف معس ػػكر اليسػػػار ،المرك ػػز ال مس ػػطيني لمد ارس ػػات اإلسػ ػرائيمية ،مػ ػػدار ،راـ ا﵀،2225 ،
ص.84

( )3مركز الزيتونة لمدراسات وا ستشارات ،عدد  ،99بيروت ،2299 ،ص.27
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أ -إب ػ اء طػػاب حػػزب الوسػػط عمػػى حػػزب "العمػػؿ" لكسػػب ود العناصػػر اليمينيػػة التػػي بػػاقت ذرع ػاً
"بالميكود" وخالعاته الداخمية.
ود اليس ػػارييف باعتب ػػار أف ح ػػزب "العم ػػؿ" ه ػػو الب ػػديؿ الوحي ػػد لحك ػػـ "الميك ػػود" اليمين ػػي ،وأف
ب -كس ػػب ّ
الحمػػائـ لهػػـ وزنهػػـ ،وعمػػؿ عمػػى عػػدـ حػػرؽ كػػؿ الجسػػور م ػ األح ػزاب المتدينػػة لتكػػوف حمي ػػه عػػي

الحكومة التي سيش ّكمها عي حالة عوز با نتخابات.
ػص عمػى التسػوية مػ ال مسػطينييف ،وتجميػد المسػتوطنات ،وربػط
ج -البرنامج ا نتخػابي لمحػزب الػذي ن ّ
السياسة الخارجية والسياسية وا قتصادية طمؽ ا شتراكية(.)1
دع حػزب "العمػؿ" عػي اتجػا محاولػة تلييػر دمػاء الحػزب بتطبيػؽ نظػاـ البريمػرز ألوؿ مػرة عػي
انتخاباته الداخمية ،والتي تقبي بمشاركة كؿ أعباء الحزب عي التصويت عي انتخابات رئػيس الحػزب
واألعبػػاء المرشػػحيف لمكنيسػػت ،وقػػد عػػاز "إسػػحاؽ اربػػيف" عػػي هػػذ ا نتخابػػات عمػػى "بيريػػز" ليتػػولى هػػو
قيػػادة الحػػزب عػػي ا نتخابػػات العامػػة ،وكػػاف انتصػػار " اربػػيف" يعنػػي عػػي جانػػب منػػه تػػرجيح ك ّػػة الجنػػاح

الوسط عي الحزب عمى حساب الحمػائـ والصػقور معػاً ،وربمػا عػودة " اربػيف" باعتبػار ممػثالً لهػذا الجنػاح
هو السبب الرئيسي عي عودة الحزب إلػى السػمطة مجػدداً ،ولكػف هػذ المػرة ب بػؿ حػزب "ميػرتس" الػذي
تمكػػف مػػف الحصػػوؿ عم ػى ( )92مقعػػداً عػػي الوقػػت الػػذي عػػاز عيػػه "العمػػؿ" ب ػػ( )44مقعػػداً ،ولػػـ يحصػػؿ
"الميكػػود" إ عمػػى ( )32مقعػػداً ،ولقػػد تمكػػف "إسػػحاؽ اربػػيف" مػػف تشػػكيؿ ائػػتالؼ خطػػي بأغمبيػػة ()62
صوتاً بمشاركة كؿ مف "ميرتس" و"شاس"(.)2

عمن أ م ا

ياب اار قاات

ب "ااعمل" الععاة ااى اا لط مجاااً:

 -9عودة "رابيف" الى قيادة حزب "العمؿ" ،وادراكه أف المجتم اإلسرائيمي بات أقرب لموسط منه لميميف
أو لميسار.
 -2عػػزوؼ الناخ ػػب اإلسػ ػرائيمي ع ػػف "الميك ػػود" بع ػػد أف امتن ػ زعيم ػػه "اس ػػحاؽ ش ػػامير" ع ػػف ال ػػرد عم ػػى
الهجمات الصاروخية العراقية عمى المدف اإلسرائيمية أثناء حرب الخميج الثانية سنة ( ،)9999وهو
م ػػا قمّ ػػؿ م ػػف ق ػػدرة ال ػػردع اإلسػ ػرائيمي ،وأص ػػاب المػ ػواطنيف ع ػػي إسػ ػرائيؿ ب ػػالخوؼ م ػػف تكػ ػرار ه ػػذ
ا عتداءات.

( )1البيادر السياسي ،حزب العمؿ يسترد شػعبيته ب بػؿ زعامػة "اسػحؽ اربػيف" وبعناصػر المعتدلػة والشػابة ،عػدد ،492
 ،9992ص.24

( )2مركز الزيتونة لمدراسات وا ستشارات ،عدد  ،99بيروت ،2299 ،ص.28
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 -3قبػػوؿ "إسػػحاؽ اربػػيف البػػلوط التػػي مارسػػتها الو يػػات المتحػػدة لممشػػاركة عػػي قمػػة مدريػػد (،)9999
وهو ما زاد مف تدهور سمعة اليميف اإلسرائيمي.
 -4النشػػاط المتنػ ػامي لجماعػػات الس ػػالـ اإلس ػرائيمية وع ػػي القم ػػب منهػػا ح ػػزب "مي ػرتس" وحرك ػػة "الس ػػالـ
اآلف" ،والتػػي ب ّشػػرت بامكانيػػة التوصػػؿ إلػػى حػػؿ وسػػط إقميمػػي بسػػبب التطػػورات اإلقميميػػة والدوليػػة
الداعمة عي هذا ا تجا (.)1

 -5تراج المهاجريف السوعييت المؤيديف تقميػدياً "لميكػود" عػف تأييػد والتصػويت لصػالح حػزب "العمػؿ"،
وذل ػػؾ نتيج ػػة ت ػػردي األوب ػػاع ا قتص ػػادية وا جتماعي ػػة م ػػف جػ ػراء سياس ػػة "الميك ػػود" ا س ػػتيطانية
الواسػ ػػعة التػ ػػي أدت إلػ ػػى انتشػ ػػار البطالػ ػػة وابػ ػػمحالؿ المقومػ ػػات الالزمػ ػػة سػ ػػتيعاب المهػ ػػاجريف،
وتبرر الطبقتيف الوسطى والدنيا.
 -6تصمب "الميكود" وارتكاز عمى األيديولوجية المجػردة "أرض إسػرائيؿ الكبػرى" وعرقمتػه لعمميػة السػالـ
والخالعات بيف قادته ،مما أدى الى ابتعاد الناخبيف عنه ،وإلدراؾ أف الو يات المتحدة ت بؿ حػزب
"العمػػؿ"ب بسػػبب تص ػمّب حكومػػة "الميكػػود" برئاسػػة "إسػػحؽ شػػامير" عػػي م اوبػػات السػػالـ ،ورعبػػه
تجميد ا ستيطاف عي األرابي ال مسطينية المحتمة.
 -7المتلي ػرات الدوليػػة واإلقميميػػة المتمثمػػة عػػي انهيػػار ا تحػػاد السػػوعيتي وحػػرب الخمػػيج الثانيػػة ورعػػب
الص ػواري العراقيػػة خم ػػت أري ػاً عام ػاً عػػي إس ػرائيؿ يػػرى أف حػػزب "العمػػؿ" بقيػػادة " اربػػيف" قػػادر عمػػى
التوصؿ إلى ات اؽ سالـ م العرب بأقؿ تناز ت ممكنة ،م بماف األمف والسالـ إلسرائيؿ.
 -8ا نت ابة ال مسطينية التي اربكػت الحكومػة اإلسػرائيمية العػاجزة عػف وق هػا ،و سػيما عمميػات حركػة
"حمػػاس" و"الجهػػاد اإلسػػالمي" ،التػػي سػػاهمت عػػي خمػػؽ جػػو مػػف اليػػأس والقمػػؽ لػػدى اإلس ػرائيمييف،
األمر الذي جعؿ قسماً كبي اًر مػف اإلسػرائيمييف يقترعػوف لصػالح حػزب "العمػؿ" الػذي يػدعو إلػى عقػد
ات اقات تسوية م العرب تتبمف تناز ت عف بعض األرابي المحتمة(.)2
 -9شخصية "رابيف" المعروؼ بصداقته لألمريكييف منذ أف كاف س ي اًر إلسػرائيؿ عػي واشػنطف ،ومابػيه
العسػػكري والسياسػػي ومواق ػػه المتشػػددة تجػػا قبػػايا التسػػوية إذ اعتبػػر "صػػق اًر أمني ػاً" ،إبػػاعة إلػػى

( )1عماد جاد ويخروف ،ا نتخابات اإلسرائيمية ( ،)2223األمف أو ً ،مصدر سابؽ ،ص.57-56
( )2هيثـ مزاحـ ،مرج سابؽ ،ص.59-52
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مرونتػػه وواقعيتػػه السياسػػتيف ،كمهػػا جعمتػػه يحظػػى بأص ػوات كثيػػر مػػف اليهػػود المتػػردديف ،وقسػػـ مػػف
مؤيدي "الميكود"(.)1
 -92دور الناخػػب اإلسػرائيمي قػػد دعػ " اربػػيف" ومعػػه حػػزب "العمػػؿ" إلػػى الحكػػـ عػػي إسػرائيؿ لقدرتػػه عمػػى
العمميػػة الت اوبػػية ،وادارة عالقػػات إسػرائيؿ بػػاللرب والمجموعػػة األوروبيػػة بشػػكؿ خػػاص ،واسػػتعادة
صورة إسرائيؿ الدولية(.)2
تعتبر حكومة "رابيف" هي الحكومة الخامسة والعشريف عي تاري إسرائيؿ ،وتشػ ّكمت مػف ائػتالؼ
حكػومي ب ّػـ أحػزاب "العمػؿ"" ،ميػرتس"" ،شػػاس"" ،يعػود" ،و شػػؾ أف تمػؾ التركيبػة ا ئتالعيػػة قػد تركػػت
العديػػد مػػف التػػداعيات عمػػى سػػموؾ " اربػػيف" وحكومتػػه إزاء إمكانيػػات المبػػي قػػدماً بخط ػوات ثابتػػة إزاء
التسوية السياسية عمى األطراؼ العربية ،عقد ظ ّؿ الح اظ عمى تركيبة ا ئتالؼ الحكومي واحداً مف أهـ
محددات توجيه سياسات "رابيف" إزاء عممية السالـ خالؿ عترة حكمه(.)3

حيث تشهد الساحة السياسية عي إسرائيؿ عقػب كػؿ دورة انتخابيػة ظهػور حكومػة ائتالعيػة تبػـ
أحد األحزاب السياسية الكبرى ،وعػددا يخػر مػف األحػزاب السياسػية الصػليرة ،وتكشػؼ هػذ العمميػة عػف
مدى التواعؽ بيف القوى البرلمانية لألحزاب وقوتها السياسية ال عمية(.)4
وش ّكمت انتخابات عاـ ( )9992انتصا اًر لحزب "العمؿ" ( )44مقعداً ،واليسار اإلسػرائيمي ()97
مقعداً ،مقابؿ هزيمة كبيرة "لميكػود" ( )32مقعػداً ،واليمػيف القػومي المتطػرؼ ( )99مقعػداً ،بينمػا حاعظػت
األح ػزاب الدينيػػة تقريب ػاً عمػػى مقاعػػدها ،وعنػػدما تػػولى "إسػػحؽ اربػػيف" رئاسػػة الحكومػػة اإلس ػرائيمية بػػدأت
عمميػػة التسػػوية عػػي عهػػد  ،وعمّ ػؽ ال مسػػطينيوف يمػػا ً كبي ػرة عمػػى حكومػػة "العمػػؿ" بنػػاء عمػػى البرنػػامج
ا نتخػػابي الػػذي طرحػػه الحػػزب ،وخاصػػة عنػػدما تعهػػد "إسػػحاؽ اربػػيف" بعػػد وصػػوله إلػػى سػ ّػدة الحكػػـ أنػػه

س ػػوؼ يج ػػري م اوب ػػات مػ ػ ال مس ػػطينييف ،وس ػػيعمؿ عم ػػى تجمي ػػد ا س ػػتيطاف ،والل ػػاء تػ ػراخيص ي ؼ

الوحدات السكنية(.)5
( )1سمير صراص ،خالد عايد ،وثائؽ تأليؼ الحكومػة الجديػدة ونتػائج انتخابػات الكنيسػت ،مجمػة الد ارسػات ال مسػطينية،
العدد  ،99بيروت ،لبناف ،9992 ،ص.959-947

( )2صبحي عسيمة ،مرج سابؽ ،ص.924-923
( )3عبد ال تاح مابي ،مرج سابؽ ،ص.338
( )4موسوعة مقاتؿ مف الصحراء ،األحزاب السياسية عي إسرائيؿ ودورها عي الحياة السياسية2292 ،
.http://www.moqatel.com/openshare/indexf.html
( )5خالػػد شػػعباف ،جمػػاؿ البابػػا ،حػػزب العمػػؿ سمسػػمة د ارسػػات وتقػػارير ،مركػػز التخطػػيط ال مسػػطيني ،العػػدد ،9996 ،22
ص.92
48

معاقف اا ب اا با ب ( )2990 –2991عأث ه ذاك على مكا ره اا با ب :
اسػػتمرت الحكومػػة التػػي شػ ّكمها " اربػػيف" عػػي عػػاـ ( )9992حتػػى مقتمػػه عػػي  4نػػوعمبر (،)9995
حيػػث شػ ّكؿ "بيريػػز" حكومػػة انتقاليػػة مؤقتػػة ،وعػ ّػيف عيهػػا بعػػض الػػوزراء مػػف حركػػات يمينيػػة متطرعػػة مثػػؿ

عيف وزي اًر بال و ازرة ،ونالت الحكومة ثقة البرلماف(.)1
الحاخاـ "يهود أميطاؿ" زعيـ حركة "ميماد" الذي ّ

وتش ّكمت الحكومة برئاسة "بيريز" ،وشارؾ عي ا ئتالؼ الحكومي ن س األحزاب التي كانت عػي

وبمت ( )29وزي اًر منهـ ( )95لمعمؿ(.)2
الحكومة
ّ
رّكز بيريز عمى تشكيؿ عريؽ حكومي تكوف مهمته مواصمة الم اوبات اإلسرائيمية العربيػة مػف
ناحية ،واعادة الثقة الشعبية عي الحكومة مف ناحية أخرى.
وتشػ ّكمت الحكومػػة مػػف ائػػتالؼ حػػزب "العمػػؿ" وكػػؿ مػػف حػػزب "ميػرتس" و"يعػػود" ،وهػػذا بأغمبيػػة
تمثيمػػه عػػي الكنيسػػت ( )58مقعػػداً ،باإلبػػاعة إلػػى الن ػواب العػػرب الخمسػػة الػػذيف دعم ػوا ا ئػػتالؼ عػػي
الكنيست.
لكف عي الواق واجه "بيريز" صعوبات كبيرة ألنه لػـ يممػؾ الثقػؿ السياسػي والعسػكري الػذي كػاف
يتمت به "رابيف" داخؿ المؤسسة العسكرية( ،)3وعشؿ "بيريز" عي الحكومة بسبب:
 مواعقة "بيريز" لبلوطات المؤسسة العسػكرية ،والػذي كػاف مػف نتاجهػا إصػدار أمػر باغتيػاؿ "يحيػىعياش" عاـ ( ،)9996وهذا عي ظروؼ حساسة مف الم اوبات اإلسرائيمية ال مسطينية.
 عتح باب الحرب عي لبناف بعممية عناقيد اللبب التي ارتكبت خاللها "مذبحة قانا" قد أسػاء لصػورةبيريز والى معسكر السالـ.
 رعبه إجراء ا نتخابات عو اًر عقب حادث اغتياؿ "رابيف" خوعاً مف استلالؿ هذ الجريمة. لـ يستلؿ ا نقسامات الداخمية والصراع عي حزب "الميكود" وتناعسهـ عمى الزعامة. -التخمص مف ظؿ "رابيف" واثبات أهميته لكسب ا نتخابات من رداً(.)4

( )1عبد ال تاح مابي ،الديف والسياسة عي إسرائيؿ ،مرج سابؽ ،ص.384-383
( )2ا نتخابات عي إسرائيؿ  ،2229/2/92موق و ازرة الخارجية اإلسرائيمية (تواصؿ) ،انظر:
http://www.altawasul.com/MPAAR/this+is+israel/history/important+event
/clection5+2009.htm.
( )3ممػػدوح نوعػػؿ ،يعػػاؽ الوب ػ ال مسػػطيني بعػػد ات ػػاؽ طابػػا واغتيػػاؿ ارب ػيف ،مجمػػة الد ارسػػات ال مسػػطينية ،العػػدد ،25
 ،9996ص.69-62

( )4أوري اعنيري ،السيد سيزي وس ،مختارات إسرائيمية ،العدد  ،9996 ،99ص.8
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كعم يا اك االئرالفب ( )1222–2999عأث ا على مكا

ب ااعمل اا با ب :

سعى "باراؾ" بعد عوز عي انتخابات الكنيست الخامسة عشر ( )9999لتشكيؿ حكومة إسرائيمية
تعكس اإلجماع القومي اإلسرائيمي ،وهذا تحت الشعار الػذي رععػه عػي الحممػة ا نتخابيػة إسػرائيؿ واحػدة
هذا مف ناحية ،كما سعى إلى إيجاد أغمبية تمثؿ الحكومة عي الكنيست مف ناحية أخرى.
نجح "بػاراؾ" بعػد م اوبػات شػاقة عػي تشػكيؿ حكومػة ائتالعيػة تتػألؼ مػف قائمػة إسػرائيؿ واحػدة
"العمػػػؿ" و"جيشػ ػػر" و"ميمػ ػػاد" ،وحػ ػػزب "شػػػاس" ،وحػ ػػزب "مي ػ ػرتس" ،والحػ ػػزب الق ػػومي ال ػػديني "الم ػ ػػداؿ"،
و"إسرائيؿ بعميا"" ،ويهود التوراة" ،وقد حظيت هذ الحكومة ينذاؾ بقوة تمثيمية عي الكنيست بملػت ()75
معقػػداً إلػػى جانػػب حصػػولها عمػػى تأييػػد أعبػػاء األحػزاب العربيػػة ،وأعبػػاء حػػزب "شػػينوي" ( )95مقعػػداً
عي الكنيست مف أصؿ ( )922مقعداً(.)1
مػػف خػػالؿ هػػذا ا ئػػتالؼ الحكػػومي نجػػح "بػػاراؾ" عػػي بػ ّػـ ممثمػػيف مػػف كاعػػة القػػوى السياسػػية
وا جتماعيػػة الهامػػة عػػي إسػرائيؿ مػػف عممػػانييف ودينيػػيف وأشػػكيناز وسػ ارديـ ومهػػاجريف روس ،ممػػا كػػاف
مف شأنه أف يجعمه مؤهالً لتوحيد غالبية الشعب اإلسرائيمي خمؼ حكومته(.)2
ولقد راهف بعض الخبراء اإلسرائيمييف عمى أف انتخاب "أيهود باراؾ" رئيساً لمحكومة أوجد عرص
عريػدة لػػدع مصػػالح إسػرائيؿ إلػػى األمػػاـ بصػػورة دراميػة سػواء عػػي الحمبػػة اإلقميميػة أو الدوليػػة ،وذلػػؾ مػػف
ج ػراء خيبػػة اآلم ػاؿ الكبي ػرة التػػي أحػػدثتها حكومػػة "بنيػػاميف نتنيػػاهو" عػػي الشػػرؽ األوسػػط وعػػي الو يػػات
المتحدة األمريكية وعي أوروبا (.)9999-9996

ا ابا ائرالف كعم يا اك عام (:)1222
عمى الػرغـ مػف أف الحػزب كػاف هػو الحػزب األوؿ عػي إسػرائيؿ ال ػائز بتشػكيؿ الحكومػة ،إ أف
هػذا ال ػوز لػػـ يمكػنهـ مػػف تشػكيؿ حكومػة بشػػكؿ من ػرد ،عابػػطر إلػى أف يك ّػوف حكومػػة ائتالعيػة جمعػػت
ألػواف الطيػػؼ السياسػي داخػػؿ الخريطػػة الحزبيػة عػػي إسػرائيؿ ،وكػاف لهػػذا ا ئػػتالؼ ال بػؿ عػػي إبػػعاؼ
"ب ػػاراؾ" وحمم ػػه عم ػػى تق ػػديـ اس ػػتقالته ،حي ػػث أص ػػبحت حكوم ػػة "ب ػػاراؾ" بعي ػػدة ع ػػف التص ػػنيؼ السياس ػػي
التقميدي ،عػال هػي يسػارية و يمينيػة و دينيػة و عممانيػة ،عهػي نتػاج لهػذ ا تجاهػات المتناقبػة ككػؿ
عػػي ذات الوقػػت ،وقػػد أبػػرز هػػذا ا ئػػتالؼ عشػػمه عػػي قيػػادة الحكومػػة ومعسػػكر اليسػػار والحكومػػة ككػػؿ،
وعمػػؽ مػػف أزمػػة الحػػزب التػػي دخمهػػا بعػػد تػػولي "بيريػػز" الحكػػـ عمػػى اثػػر مقتػػؿ " اربػػيف" ،عقػػد دع ػ حػػزب
ّ
( )1ش ػػاكر الج ػػوهري ،مس ػػتقبؿ المش ػػروع الص ػػهيوني ع ػػي ب ػػوء نت ػػائج ا نتخاب ػػات اإلسػ ػرائيمية ،مجم ػػة يع ػػاؽ ،الع ػػدد ،4
.www.afaq.org/fact4.html ،2223/25/94

( )2شاي عمدماف ،جدوؿ أعماؿ حكومة باراؾ ،مجمة الدراسات ال مسطينية ،العدد  ،9999 ،42ص.95
52

"العمػػؿ" بقيػػادة "بػػاراؾ" عريسػػة لألح ػزاب الدينيػػة داخػػؿ ا ئػػتالؼ الحكػػومي( ،)1خاصػػة عػػي ظػػؿ انسػػحاب
حػزب "ميػرتس" الحػػزب اليسػػاري الوحيػػد عػػي ا ئػػتالؼ الػػذي كػػاف يكػ ّػرس لعمميػػة الوعػػاؽ ،وذلػػؾ عمػػى اثػػر
تعاوف "باراؾ" م األحزاب الدينية واألحزاب ذات التوجهات اليمينية مثؿ "الحزب القومي الديني" وحزب
()2
تعربت الحكومة لمعديد مف األزمات التي لـ يستط "باراؾ"
"شاس" وحزب "المهاجريف الروس"  ،عقد ّ
التلمب عميها وهي:

 -9استهؿ عترته عي السمطة بمواجهة حزبه "حزب العمؿ".
 -2عندما حاوؿ أف ي رض عمى معسكر العمماني تناز ت األحزاب الدينية بدا بعدها عديـ المصداقية،
والتعامؿ م المواطنيف.
التحوؿ التدريجي نحو اليميف عي المجتم اإلسرائيمي(.)3
 -3استمرار عي
ّ
 -4أزمة المولدات وانسحاب "يهودت هتوراة".
 -5عدـ التصويت عي الكنيست عمى المصادقة عمى ات اقية شرـ الشي .
 -6تصويت وزراء "شاس" بد المصادقة عمى الميزانية والمطالبة بوزير خامس(.)4
وتعػػود أهػػـ أسػػباب خسػػارة "بػػاراؾ" إلػػى الجمػػود عػػي العمميػػة السياسػػية ،وأيب ػاً إلػػى عػػدـ قػػدرة
إسرائيؿ السيطرة عمى انت ابة األقصى.

ائرالف عام ( )1222عأث ه على مكا

ب ااعمل اا با ب :

بعد انتخابات رئاسة الػوزراء والتػي جػرت عػي ( )2229بػيف "شػاروف" و"بػاراؾ" ،والتػي أدت إلػى
عوز "شاروف" ،وانسحاب "باراؾ" مف الحياة السياسية شارؾ حزب "العمؿ" م شاروف "الميكود" ،حيث لـ
يجػػد قادتػػه "بيريػػز" و"بػػف أليعػػازر" أي من ػػذ لهمػػا لموصػػوؿ إلػػى السػػمطة سػػوى الػػدخوؿ عػػي هػػذا ا ئػػتالؼ
الحكومي عمى الػرغـ مػف التوجػه اليمينػي الصػريح لهػذ الحكومػة ،ومػا تبنتػه مػف أيدلوجيػة يمينيػة معمنػة
تتناقض م أيدلوجية حزب "العمؿ" ،عنهج كؿ مف "بف أليعازر" و"بيريػز" داخػؿ حكومػة الوحػدة الوطنيػة

( )1عم ػػاد ج ػػاد ،حكوم ػػة ش ػػاروف :مس ػػتقبؿ التس ػػوية وا س ػػتقرار اإلقميم ػػي ع ػػي ا نتخاب ػػات اإلسػ ػرائيمية ( ،)2229م ػػأزؽ
الصهيونية وأزمة أسس الدولة العبرية ،مركز الدراسات السياسية اإلستراتيجية ،القاهرة ،مصر ،2229 ،ص.96
( )2بػػاروخ كمرلنػ  ،إسػرائيميوف يحػػاكموف دولػػتهـ :اإلبػػادة حػػرب شػػاروف بػػد ال مسػػطينييف ،ترجمػػة :عاطمػػة نصػػر ،مجمػػة
سطور ،القاهرة ،مصر ،2223 ،ص. 942

( )3عزمي بشارة ،مف يهودية الدولة حتى شاروف ،ط ،9دار الشروؽ ،القاهرة ،مصر ،2225 ،ص.329-399
( )4خالد شعباف ،مرج سابؽ ،ص.29
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كػػاف مناعي ػاً لثوابػػت حػػزب "العمػػؿ" ،عقػػد قػػاـ "بيريػػز" بتبريػػر انتهاكػػات "شػػاروف" لعمميػػة السػػالـ دولي ػاً(.)1
أيباً كاف "بف أليعازر"

()2

أكثر متشدداً "لشاروف" وسياسته اليمينية ،كما برز عي تصريحه عػي  7أبريػؿ

( )2229الػػذي ّأي ػػد عي ػػه ا سػػتيطاف ،وأعط ػػى ش ػػرعية لممسػػتوطنيف لالس ػػتمرار ع ػػي انتهاكػػاتهـ ع ػػي ح ػػؽ
ال مسػػطينييف ،وربػػط الم اوبػػات بايقػػاؼ ا نت ابػػة وغيرهػػا مػػف السػػموكيات اليمينيػػة( ،)3ممػػا عمػػؿ بػػدور

وقسػـ صػ وعه بػيف مؤيػد ومعػارض لمبقػاء عػي هػذا ا ئػتالؼ
عمى زيػادة هػذ الخالعػات بػيف قػادة الحػزب ّ
()4
حدة األزمة التي يعاني منها الحزب.
الحكومي  ،مما عمؿ عمى ّ

ائرالف عام ( )1221عأث ه على مكا

ب ااعمل اا با ب :

ائػػتالؼ حػػزب "العمػػؿ" م ػ "الميكػػود" عػػي حكومػػة وطنيػػة عػػي  93ينػػاير ( )2225بحجػػة تلييػػر
خطة عػؾ ا رتبػاط ،حيػث دخػؿ الحػزب ائتالعػاً عػي حكومػة تنػتهج سياسػات مناقبػة أليديولوجيتػه ،عمػف
خالؿ دخوله هذا ا ئتالؼ كاف "شاروف" هو الكاسب األكبر ألنه سين ّذ سياساته عي تحقيؽ غايته.
أم ػػا ح ػػزب "العم ػػؿ" عه ػػو الخاس ػػر األكب ػػر عق ػػد تح ػػالؼ مػ ػ ح ػػزب مع ػ ٍ
ػاد ل ػػه متخميػ ػاً ع ػػف ثوابته ػػا
األيدلوجية ،مما أثار موجة عارمة مف ا نتقادات داخؿ معسكر اليسار ،ويرى بعض المحمميف أف عدداً
مػػف أعبػػاء حػػزب "العمػػؿ" يربطػػوف تأييػػد عػػؾ ا رتبػػاط بالحقائػػب الو ازريػػة التػػي سيحصػػموف عميهػػا عػػي
الحكومة اإلسرائيمية ،عهـ

يهتموف با ئتالؼ مف أجؿ عؾ ا رتبػاط كمػا ي ّػدعوف ،وقػد رأى الػبعض أف

بدخوؿ حزب "العمؿ" ا ئتالؼ الحكومي أعطي شػاروف تأييػداً ودعمػاً كبيػ اًر أمػاـ الػرأي العػاـ ختطػاؼ
قسػـ الحػزب إلػى معسػكريف ،معسػكر
أرابي الب ة اللربية لتكوف تحت ستار خطػة عػؾ ا رتبػاط ،ممػا ّ

( )1يائير كوتمير ،الزرزور واللراب :شاروف وبيريز ،القاهرة ،حركػة التحريػر ال مسػطيني عػتح ،مكتػب اإلعػالـ والعالقػات
الخارجية.2223/99/24 ،

( )2بنيػػاميف بػػف أليع ػػازر ،ول ػػد ع ػػي العػػراؽ ع ػػاـ  ،1936يشػػلؿ منص ػػب وزي ػػر الص ػػناعة والتج ػػارة واألي ػػدي العامػػة ع ػػي
الحكومػػة اإلس ػرائيمية ،كػػاف قائػػداً لوحػػدة شػػكيد العسػػكرية إبػػاف حػػرب  ،1967وشػػلؿ مناصػػب وزيػػر الػػدعاع ووزيػػر
ا تصػػا ت وكػػذلؾ وزيػػر البنػػى األساسػػية .وقػػد نػػزح مػ أهمػػه إلػػى إسػرائيؿ عػػاـ  1950بعػػد تواطػػؤ القػػادة الصػػهاينة

وعمػ ى أرسػهـ بػف غوريػػوف والحكومػة العراقيػة عمػػى تهجيػر اليهػود إلػى عمسػػطيف مػف خػالؿ نشػػر الرعػب والخػوؼ عػػي
ن وسػػهـ إف بق ػوا عػػي الع ػراؽ ،وخػػدـ عػػي ق ػوات الػػدعاع اإلس ػرائيمية كبػػابط مهنػػة ،وبػػرز اسػػمه بقػػوة بعػػد عػػوز رئػػيس

الوزراء اإلسرائيمي أرييؿ شاروف عي عبراير  2001حيث تولى و ازرة الدعاع.(www.havoda.org.il) .
( )3حسػػف أبػػو طالػػب (تحريػػر) ،التقريػػر ا سػػتراتيجي العربػػي مركػػز الد ارسػػات السياسػػية واإلسػػتراتيجية ،القػػاهرة ،مصػػر،
 ،2229ص.273

( )4أكػػرـ أل ػػي ،انتخابػػات حػػزب العمػػؿ اإلسػرائيمي ،أزمػػة قيػػادة أـ أزمػػة نظػػاـ سياسػػي ،مجمػػة الديمقراطيػػة ،العػػدد ال اربػ ،
القاهرة ،مصر ،أكتوبر  ،2229ص.974
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مؤيػػد لمبقػػاء عػػي الحكومػػة ،ويخػػر معػػارض لهػػا إلػػى أف زاد األمػػر حتػػى وصػػؿ حػػد تبػػادؿ ا تهامػػات بػػيف
قادة الحزب وداخؿ ص وؼ نخبته(.)1
مني حزب "العمؿ" منذ عاـ ( )9996حتى ا نتخابات البرلمانية لعاـ ( )2226بتراج وتقمػص
عي وجود داخؿ الحياة البرلمانية عي إسرائيؿ ،عق ّؿ عدد المقاعد التػي يحصػؿ عميهػا عػي البرلمػاف ،عبعػد
أف كاف عدد المقاعد التي يشلمها تتجاوز عي بعػض األحيػاف ( )45مقعػداً عػاـ ( ،)9989حيػث حصػؿ
عمػػى ( )47مقعػػداً ينػػذاؾ ،إ أف مقاعػػد أخػػذت عػػي الػػتقمص عحصػػؿ عػػاـ ( )9996عمػػى ( )34مقعػػداً،
انخ بػػت إلػػى ( )26عػػاـ ( ،)9999ثػػـ وصػػمت إلػػى ( )99مقعػػداً عػػامي ( ،)2226( ،)2223واسػػتمر
هػػذا الت ارجػ ليصػػؿ إلػػى ( )93مقعػػداً عػاـ ( )2229ألوؿ مػرة عػػي تاريخػػه ،ممػػا يعكػػس الوبػ المػػزري
الػػذي احتمػػه الحػػزب خػػالؿ هػػذ ال تػرة الزمنيػػة ليمثػػؿ ذلػػؾ مممح ػاً مهمػاً مػػف مالمػػح أزمػػة الحػػزب ،ونظ ػ اًر
لوجود الحزب عي الكنيست وتراج دور عي الحياة السياسػية والحزبيػة باسػرائيؿ ،لػـ يكػف بامكػاف الحػزب
الوصػػوؿ لمس ػػمطة س ػػوى مػ ػف خػػالؿ ص ػػناعة ا ئتالع ػػات الو ازري ػػة التػػي دخمه ػػا م ػػف ع ػػاـ ( )9992حت ػػى
( )2226إلى أربعة ائتالعات عاـ (.)2()2226( ،)2225( ،)2229( ،)9999

ائرالف عام ( )1220عأث ه على مكا

ب ااعمل اا با ب :

جػػرت ا نتخابػػات اإلس ػرائيمية لمكنيسػػت السػػابعة عش ػرة عػػي  2226/23/28عػػي ظػػؿ متلي ػ ارت
محمية واإلقميمية ودولية متنوعة مثؿ استطالعات الرأي التي لعبت دو اًر كبيػ اًر عػي حػراؾ األصػوات وعػي
توجيػػه النػػاخبيف ،وبسػػبب التػػدهور األمنػػي واسػػتمرار تسػػاقط الص ػواري مػػف غ ػزة عمػػى جنػػوب إس ػرائيؿ،
واخت ػػاء ش ػػاروف وظه ػػور شػ ػرقي "عمي ػػر بيػ ػرتس" لرئاس ػػة ح ػػزب "العم ػػؿ" ،وأيبػ ػاً ع ػػوز حرك ػػة "حم ػػاس"
با نتخابات ال مسطينية ،وا نسحاب األحادي الجانب مما أدى إلى عممية ا ئتالؼ(.)3
بعد عوز الحزب عػي ا نتخابػات البرلمانيػة بػػ( )99مقعػداً أصػبح الحػزب الثػاني عػي إسػرائيؿ بعػد
حػػزب "كاديم ػػا" ،ومػػف ث ػػـ لرغب ػػة قػػادة الح ػػزب لموصػػوؿ لمس ػػمطة وال ػػدخوؿ م ػرة أخ ػػرى عػػي قم ػػب العممي ػػة
السياسية واعؽ قادة الحزب عمى ا نبماـ إلى الحكومة ا ئتالعية بقيادة حزب "كاديمػا" عمػى الػرغـ مػف
الشروط التي أمالها "أولمرت" عمى "بيرتس" لدخوؿ الحكومة جعمته يخسػر قطاعػاً عريبػاً مػف ناخبيػه،
حيػػث قبػػؿ بػػو ازرة الػػدعاع عوبػ ػاً عػػف و ازرة الماليػػة ممػػا زاد مػػف أزم ػػة الحػػزب" ،بي ػرتس" ظهػػر كجنػػراؿ
 (1) Shaoul Jean/ Israel: Labor party to prop up Sharon's Likud coalition, www.wsws.orgaccessed on 22 December, 2004.
( )2الكنيست اإلسرائيمي ،الدورات البرلمانية مف الرابعة عشرة حتى السػابعة عشػرة ،متػاح عمػى شػبكة المعمومػات الدوليػة
بتاري .www.knesset.il :2227/29/29

( )3خالد شعباف وجماؿ البابا ،حزب العمؿ سمسمة دراسات وتقارير ،مرج سابؽ ،ص.96-92
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اجتماعي استطاع عػرض أجندتػه ا جتماعيػة عمػى الناخػب اإلسػرائيمي ،وممػا ي سػر ذلػؾ قبولػه بمنصػب
وزير الدعاع وانتهاجه أسموب مف سبقه مف أعماؿ البطش والعنؼ بال مسطينييف ،عقد أعمػف مػف قبػؿ أنػه
يسعى لمسالـ معهـ إ أف ذلؾ كاف تكتيكاً إلثبات قدرته عي أف يكوف جن ار ً عسػكرياً ،كمػا كػاف جنػ ار ً
اجتماعياً( ،)1واتب "بيرتس" طريقػاً مميئػاً بالتوجهػات اليمينيػة عمػى خػالؼ مػا أعمنػه مػف توجهػات يسػارية
عي برنامجه ا نتخابي ،مما أودى بمستقبؿ الحزب ومسػتقبؿ رئيسػه ينػذاؾ ،وعشػؿ الحػزب عػي الحصػوؿ
عمى قاعدة تأييد قوية تمكنه مف احتالؿ مكانة متقدمة عي الحياة البرلمانية(.)2
جاعل قم ( :)1بعضح اا كعمات ا

ائبلب ع ؤ ائاا ف اافر ة 2011-1491

()3

اا كعمات

ئبس ااع اء

اال رماء

ااماة

الحكومة المؤقتة

دي يد بف غوريوف

حزب الماباي

1949/03/08-1948/08/14

الحكومة األولى

دي يد بف غوريوف

حزب الماباي

1950/10/30-1949/03/08

الحكومة الثانية

دي يد بف غوريوف

حزب الماباي

1951/10/08-1950/10/30

الحكومة الثالثة

دي يد بف غوريوف

حزب الماباي

1952/12/22-1951/10/08

الحكومة الرابعة

دي يد بف غوريوف

حزب الماباي

1954/01/26-1952/12/23

الحكومة الخامسة

موشيه شاريت

حزب الماباي

1955/06/29-1954/01/26

الحكومة السادسة

موشيه شاريت

حزب الماباي

1955/11/03-1955/06/29

الحكومة السابعة

دي يد بف غوريوف

حزب الماباي

1958/01/07-1955/11/03

الحكومة الثامنة

دي يد بف غوريوف

حزب الماباي

1959/12/17-1958/01/07

الحكومة التاسعة

دي يد بف غوريوف

حزب الماباي

1961/11/02-1959/12/17

الحكومة العاشرة

دي يد بف غوريوف

حزب الماباي

1963/06/26-1961/11/02

الحكومة الحادية عشرة

لي ي أشكوؿ

حزب الماباي

1964/12/22-1963/06/26

الحكومة الثانية عشرة

لي ي أشكوؿ

حزب الماباي

1966/01/12-1964/12/22

الحكومة الثالثة عشرة

لي ي أشكوؿ

حزب الماباي

1969/03/17-1966/01/12

الحكومة الرابعة عشرة

جولدا مائير

تجم المعراخ

1969/12/15-1969/03/17

الحكومة الخامسة عشرة

جولدا مائير

تجم المعراخ

1974/03/10-1969/12/15

الحكومة السادسة عشرة

جولدا مائير

تجم المعراخ

1974/06/03-1974/03/10

( )1مس ػػعود أحم ػػد غباري ػػة ،ا نتخاب ػػات اإلسػ ػرائيمية العام ػػة ،التط ػػورات والنت ػػائج واألبع ػػاد ،قب ػػايا إسػ ػرائيمية ،ع ػػدد ،22
 ،2226ص.25
( )2عػػالء سػػالـ ،ا نتخابػػات الداخميػػة عػػي حػػزب العمػػؿ اإلس ػرائيمي ،سػػقوط جن ػراؿ القبػػايا ا جتماعيػػة وصػػعود جن ػراؿ
القبايا العسكرية ،مختارات إسرائيمية ،عدد  ،2227 ،953ص.934

( )3محسػػف صػػالح ،حػػزب العمػػؿ اإلس ػرائيمي ،تقريػػر معمومػػات ( ،)99مركػػز الزيتونػػة لمد ارسػػات وا ستشػػارات ،بيػػروت،
 ،2299ص.49
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اا كعمات

ئبس ااع اء

اال رماء

ااماة

الحكومة السابعة عشرة

إسحاؽ رابيف

تجم المعراخ

1977/06/20-1974/06/03

الحكومة الثامنة عشرة

مناحيـ بيلف

حزب الميكود

1981/08/05-1977/06/20

الحكومة التاسعة عشرة

مناحيـ بيلف

حزب الميكود

1983/10/10-1981/08/05

الحكومة العشروف

إسحاؽ شامير

حزب الميكود

1984/09/13-1983/10/10

الحكومة الحادية والعشروف

شمعوف بيريز

تجم المعراخ

1986/10/20-1984/09/13

الحكومة الثانية والعشروف

إسحاؽ شامير

حزب الميكود

1988/12/22-1986/10/20

الحكومة الثالثة والعشروف

إسحاؽ شامير

حزب الميكود

1990/06/11-1988/12/22

الحكومة الرابعة والعشروف

إسحاؽ شامير

حزب الميكود

1992/07/13-1990/06/11

الحكومة الخامسة والعشروف

إسحاؽ رابيف

حزب العمؿ

1995/11/22-1992/07/13

الحكومة السادسة والعشروف

شمعوف بيريز

حزب العمؿ

1996/06/18-1995/11/22

الحكومة السابعة والعشروف

بنياميف نتنياهو

حزب الميكود

1999/05/18-1996/06/18

الحكومة الثامنة والعشروف

إيهود باراؾ

حزب العمؿ

2001/03/07-1999/07/06

الحكومة التاسعة والعشروف

أرئيؿ شاروف

حزب الميكود

2003/02/27-2001/03/07

الحكومة الثالثوف

أرئيؿ شاروف

حزب الميكود

2006/03/28-2003/02/27

الحكومة الحادية والثالثوف

إيهود أولمرت

حزب كاديما

2009/03/31-2006/05/04

الحكومة الثانية والثالثوف

بنياميف نتنياهو

حزب الميكود

-2009/03/31

اامي ث ااثا  :أفكا عم ا بع

ب ااعمل ار عب ااص اع ااع ي ا

ائبل :

يحمؿ مصطمح التسوية السممية معنى محاولة عض الصراع بيف طرعيف أو أكثػر حػوؿ القبػية
مثار الخالؼ بالطرؽ السممية ،وعػادة مػا تػتـ بقبػوؿ األطػراؼ لحػؿ يوقعػوف عميػه ويمتزمػوف بتن يػذ بنػاء
عمى ات اقية محددة ،وليس شرطاً أف تكوف التسوية السممية "عادلة" أو حالً "وسػطاً" ،إذ أنهػا تعكػس عػي
كثيػػر مػػف األحيػػاف م ػوازيف القػػوى وحػػا ت ا نتصػػار والهزيمػػة ،والبػػلوط الداخميػػة والخارجيػػة( ،)1لكػػف
مصطمح التسوية مف أكثر المصطمحات تعقيداً عي ال كر ا ستراتيجي اإلسرائيمي ألف الرؤية اإلسرائيمية
تعنػػي عػػرض السػػيطرة عمػػى المنطقػػة التػػي تعتبرهػػا مجػػا ً حيويػاً ألمنهػػا ،وهػػذا يعنػػي الوصػػوؿ إلػػى حػػدود
أخرى مف خالؿ سيطرة غير مباشرة لتركي وربوخ المناطؽ المجاورة أماـ إسرائيؿ ،لكف م هوـ السػالـ
لدى الساسة اإلسرائيمييف له رؤية خاصة بهـ ،عهو مرتبط بالم هوـ األمني مف خالؿ بنية أمنيػة إقميميػة
تندمج عيها جمي بمداف المنطقة لممحاعظة عمى العالقات المستقرة والطبيعية(.)2
( )1محسف صالح ،عمسطيف دراسات منهجية عي القبية ال مسطينية ،مصر ،2223 ،ص.439

( )2عمػر عاشػػور ،حػؿ الصػراع ال مسػطيني– اإلسػرائيمي ،تعػارض الم ػػاهيـ والحمػوؿ البديمػػة ،قػراءات اسػػتراتيجية ،مركػػز
التخطيط ال مسطيني ،منظمة التحرير ال مسطينية ،عمسطيف ،2292 ،ص.25
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رطع معاقف اا ب من ر عب ااص اع ااع ي اال ائبل :
م ل (:)2972-2932
حزب "المابػاي -العمػؿ" هػو وابػ أسػس إسػرائيؿ وسياسػتها تجػا العػرب وقػاد سياسػة الصػراع
العربػػي ا سػرائيمي مرتكػ اًز عمػػى منطػػؽ القػػوة وعػػرض األمػػر الواقػ وانتهػػاز ال ػػرص لتوسػػي حػػدود الكيػػاف
اإلسرائيمي ،ثـ عرض السالـ عمػى الػدوؿ المجػاورة ،وعيمػا يتصػؿ بطبيعػة الكيػاف ا سػرائيمي وحػدود عقػد
كاف هناؾ اختالؼ بػيف تيػاريف داخػؿ المعسػكر العمػالي بالنسػبة لحػدود الدولػة ،عمػى الػرغـ مػف ا ت ػاؽ
العاـ بيف األحزاب الصهيونية عمى المبادئ األساسية لممشروع الصهيوني(.)1
حزب "الماباي" كاف ُيخب تمؾ المبادئ لبرورات ومتطمبات المراحؿ التػي يمػر بهػا المشػروع

الصهيوني ،وذلؾ باتباع خط براجمػاتي يتعامػؿ مػ الوبػ المحمػي والػدولي بشػكؿ يمكنػه مػف تسػخيرها
عػػي كػػؿ مراحمػػه لخدمػػة المشػػروع ،ولػػذلؾ لػػـ يعمػػف عػػي أي وقػػت حػػدود مشػػروعه الجلراعيػػة والسياسػػية أو
السكانية ،وواعؽ عمى قرار التقسيـ مف أجؿ تقويته وتوسيعه بعد ذلؾ.
حزب "الماباي" رعض عكرة التقسيـ ،وتراوح طاب الدولة بيف ثنائية القوميػة بػيف العػرب واليهػود،
وحسػػـ الص ػراع بػػيف الط ػرعيف بقبػػوؿ ق ػرار التقسػػيـ ،ولكػػف لػػـ يػػتـ تحديػػد حػػدود الدولػػة ،وذلػػؾ حتػػى يػػتـ
التوسػ بعػػد ذلػػؾ عػػي حػػروب ( ،)9967( ،)9956( ،)9948عػػالنهج السػػائد هػػو رعػػض توبػػيح الحػػدود
السياسية تماشياً م النهج القائـ عمى عرض سياسة األمر الواق وتنشيط ا ستيطاف(.)2
تأسػ ػ ػس الكي ػ ػػاف الص ػ ػػهيوني ع ػ ػػاـ ( )9948يػ ػ ػرعض ك ػ ػػؿ
ظ ػ ػػؿ ح ػ ػػزب "الماب ػ ػػاي -العم ػ ػػؿ" من ػ ػػذ ّ
المشروعات الدولية لحؿ القبية ال مسطينية وتسوية الصراع العربي -ا سػرائيمي بػدءاً مػف رعبػه لقػرار
التقسيـ رقـ ( )989إلى رعبػه لمشػروع مبعػوث األمػـ المتحػدة الكونػت "عولػؾ برنػادوت" عػاـ (،)9948
أو أي مشروع يخر يطالب اسرائيؿ با نسحاب الى حدود قرار التقسيـ ما قبؿ ات اقات الهدنة مػ الػدوؿ
العربية عاـ (.)9949
وكانػػت أطروحػػات الحكومػػة العماليػػة لمتسػػوية تتجاهػػؿ القبػػية ال مسػػطينية ،كم ػا رعبػػت عػػودة
الالجئيف ال مسطينييف ،أو قسـ منهـ عمى ديارهـ متحدية ق اررات األمـ المتحدة بهذا الشأف(.)3

( )1عبد الوهاب المسيري ،موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية ،مرج سابؽ ،ص.472-469
( )2المرج ن سه ،ص.472

( )3مني ػػر اله ػػور ،ط ػػارؽ الموس ػػى ،مش ػػاري التس ػػوية لمقب ػػية ال مس ػػطينية ( ،)9982-9948مي ػػردت المؤسس ػػة العربي ػػة
لمدراسات والنشر ،بيروت ،9983 ،ص.92-922
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وقد حاولت إسرائيؿ بػدعـ مػف الو يػات المتحػدة األمريكيػة والمممكػة المتحػدة منػ مجمػس األمػف
مف عرض حموؿ أو اتخاذ ق اررات تتعارض م مطامعها التوسعية ،وت رض عميها ا نسحاب ال وري مف
األ اربػػي العربيػػة المحتمػػة عػػاـ ( ،)9967وكػ ّػرس حػػدود ات اقيػػات الهدنػػة عػػاـ ( )9949بوص ػ ها حػػدوداً
لمكياف ا سرائيمي معترعاً بها.
ورغـ أف اسرائيؿ قبمت بالقرار ( )242عقد عممت ما عي وسعها إلعشػاؿ مهمػة المبعػوث الػدولي
"جوف اريادينج" لمن تن يذ القرار ،محاولة إلقاء الموـ عمى الدوؿ العربية(.)1
ص ق ا ( )131على:
عقا ّ
 -9سحب القوات اإلسرائيمية المسمحة مف أرابي احتمت عي النزاع األخير.
 -2احتراـ السيادة والوحدة ألرابي كؿ دولة عي المنطقة وا عتراؼ بذلؾ ،وكػذلؾ اسػتقاللها السياسػي،
وحقها عي العيش بسالـ بمف حدود يمنة ومعترؼ بها وحرة مف التهديد أو أعماؿ القوة.
 -3حرية المالحة عي الممرات المائية الدولية عي المنطقة.
 -4تسوية عادلة لمشكمة الالجئيف.
مجردة مف السالح.
 -5إقامة مناطؽ ّ
وأقر القرار مبدأ عادؿ ودائـ عي الشرؽ األوسط(.)2
من أي

عبعب ذا ااق ا :

 -9لػػـ يتعػ ّػرض لمحقػػوؽ السياسػػية المشػػروعة لمشػػعب ال مسػػطيني ،ولػػـ يتنػػاوؿ جػػوهر النػزاع وهػػو قبػػية
عمسطيف إ مف زاوية واحدة وهي الالجئيف.
 -2يجعؿ ا نسحاب اإلسرائيمي رهناً لتحقيؽ شروط أخرى.
-3

يعيف بوبوح الخطوط التي يجب أف ينسحب منها الكياف ا سرائيمي.
ّ

 -4يعطي الكياف ا سرائيمي ما أحتمه مف توس غير قانوني قبؿ حرب (.)9967
 -5تػ ػػـ حػ ػػذؼ "اؿ" التعريػ ػػؼ عػ ػػي الػ ػػنص ا نجميػ ػػزي ( )Theليصػ ػػبح ا نسػ ػػحاب مػ ػػف "أراض" ولػ ػػيس
"األرابي" التي احتمتها الصهاينة ،بمعنى ا نسحاب لف يكوف بالبرورة شامالً كؿ األرابي(.)3

( )1هيثـ مزاحـ ،حزب العمؿ اإلسرائيمي ( ،)9999-9968مركز اإلمارات لمدراسات والبحػوث ا سػتراتيجية ،عػدد ،59
أبو ظبي ،ط ،2229 ،9ص.72-69

(2) www.un-org/arabic/sc.
( )3محسف صالح ،دراسات منهجية عي القبية ال مسطينية ،مصدر سابؽ ،ص.449-448
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م

عع ابجال أاعن (:)2907
ايجػاؿ ألػػوف

()1

مػػف اآلبػػاء األوائػؿ لممشػػروع الصػػهيوني عػػي عمسػطيف ،وكػػاف أحػػد مقػػاتمي منظمػػة

ال ػ ػ"هاجانا " ،ت ػػولى "أل ػػوف" منص ػػب قي ػػادة الهجان ػػا  ،ث ػػـ ت ػػولى رئاس ػػة قػ ػوات "البالم ػػاخ" ال ػػذراع الب ػػاربة
"لمهاحانا " ،وشلؿ "ألوف" مجموعة مف المناصب العسكرية المهمػة عػي الجػيش اإلسػرائيمي مػا بػيف قيػادة
قوات المدرعات والقوات البريػة ،وأخيػ اًر تػولى منصػب نائػب وزيػر الػدعاع اإلسػرائيمي عػاـ ( )9962حتػى
أحيؿ إلى التقاعد ،اتجه إلى العمػؿ السياسػي والعسػكري ،وتػولى منصػب وزيػر العمػؿ عػي حكومػة "لي ػي
أشكوؿ" ،وكاف أحد أعباء المطب السياسي والعسكري المصلر لرئيسػة الػوزراء "غولػدا مػائير" ،ولعػب
دو اًر كبي ػ اًر عػػي توجيػػه سياسػػة الحػػرب ا س ػرائيمية خػػالؿ معػػارؾ ( )9973حتػػى اعتػػزؿ الحيػػاة السياسػػية
والعس ػػكرية نهائيػ ػاً حت ػػى وعات ػػه ع ػػي أواخ ػػر الس ػػبعينيات ،كان ػػت ل ػػه مجموع ػػة م ػػف األطروح ػػات الخاص ػػة
بالص ػراع العربػػي ا س ػرائيمي وقبػػايا س ػواء عيمػػا يتعمػػؽ بممػػؼ الالجئػػيف أو الحػػدود أو الميػػا  ،وخاصػػة
تحويؿ ميا نهر األردف ورواعد إلى إسرائيؿ وا ستيطاف(.)2
وأهػػـ ا سػػباب التػػي دععػػت "ألػػوف" إلػػى طػػرح هػػذا المشػػروع هػػو ال ػراغ عػػي السياسػػة اإلس ػرائيمية
الػػذي نشػػأ عػػف انتصػػارها العسػػكري الس ػري واحتاللهػػا غيػػر المتوق ػ ألج ػزاء مػػف األ اربػػي العربيػػة ،وقػػد
أصر "ألوف" أماـ هذا الوب عمى بػرورة أف تكػوف األهػداؼ اإلقميميػة اإلسػرائيمية أكثػر وبػوحاً ،كمػا
طالػػب ببػػرورة "الحسػػـ ال ػػوري" بشػػأف المسػػتقبؿ السياسػػي لمب ػ ة اللربيػػة وقطػػاع غ ػزة ،ويقػػوـ مشػػروع
"ألػػوف" الػػذي طرحػػه عػػاـ ( )9967عمػػى مبػػدأ الحػػؿ الوسػػط اإلقميمػػي الناشػػم عػػف اهتمػػاـ "ألػػوف" بثالثػػة
عوامؿ أساسية:

( )1مف أصمي روسي ،جاءت أسرته إلػى عمسػطيف مػ أوائػؿ الهجػرات الصػهيونية إليهػا عػاـ 9882ـ ،التحػؽ بالهاجانػا

عي سف مبكرة وأصبح قائداً لمقوة الباربة "البالماخ" عاـ  ،9945ولعب دو اًر بار اًز عي حرب عاـ  ،9948انشؽ عف

"المابػػاي" وانبػػـ إلػػى "أحػػدوت هع ػػودا " عػػاـ  9944الػػذي اتحػػد مػ "هشػػومير هتسػػعير" ليكػ ّػوف حػػزب "مبػػاـ" ،لكػػف
"ألػوف" عػػاد وخػػرج مػػف "المبػػاـ" عمػػى رأس "أحػػدوت هع ػػودا " عػػاـ  ،9945وليسػػتمر عمػػى رأس هػػذا الحػػزب المسػػتقؿ
حتى عاد لالتحاد م حزب العمؿ "مباي"  ،9965وليصبح أحػد قادتػه البػارزيف ،ونائبػاً لػرئيس وزراء إسػرائيؿ "لي ػي

أشكوؿ" عػي عػاـ  ،9968وكػاف قػد شػلؿ منصػب وزيػر العمػؿ عػي حكومػات متعاقبػة بػيف عػاـ  ،9968-9969وقػد
شلؿ منصب وزير التربية ونائب رئيس الحكومة حتى عاـ  ،9974ثـ أصبح وزي اًر لمخارجية ونائباً لػرئيس الحكومػة

عي عهد "إسحاؽ رابيف" عي ال ترة بيف عاـ  ،9977-9974وكاف ترتيبه الثاني عي حزب العمؿ بعد شمعوف بيريػز،

وبقى كػذلؾ حتػى تػوعي عػاـ ( 9982سػعيد ت ّػيـ ،النظػاـ السياسػي اإلسػرائيمي ،األهميػة لمنشػر والتوزيػ  ،ط ،9عمػاف،
األردف ،9989 ،ص.)382
( )2القدس أوف يف.http://www.alasra.ps/news/.php?maa=view&id=293 :
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 ا رتباط التاريخي وحؽ الشعب اليهودي عي أرض اسرائيؿ. الحاجة إلى المحاعظة عمى الطبيعة اليهودية إلسرائيؿ. م هوـ الحدود القابمة لمدعاع عنها(.)1نسػؽ أوؿ رسػـ لخريطػة ا سػتعمار اليهػودي عػي البػ ة اللربيػة عمػى
يعتبر "ألوف" هو أوؿ مف ّ
الػػرغـ أنػػه كػػاف وزيػ اًر لمعمػػؿ عػػي الحكومػػة اإلسػرائيمية عػػاـ ( ،)9967لكنػػه لػػـ يكػػف مهتمػاً بهػػذا المنصػػب
ورّكز اهتمامه بعد الحرب مباشرة عمى اسػتعمار األ اربػي المحتمػة ،وجعمػه شػاغمه األساسػي ،وغالبػاً مػا
يػػتـ تمخػػيص مشػػروعه بأنػػه محاولػػة إليجػػاد حػػؿ لمص ػراع ،وقػػد قػ ّػدـ "ألػػوف" عػػي البدايػػة أنػػه أبػػو "الخيػػار

األربػي عػػي البػ ة اللربيػة وقطػػاع غػزة بػيف إسػرائيؿ واألردف،
األردنػي" أي التوصػؿ إلػى تسػػوية عمػى ا
قبػػؿ أف تػػنقّح ال ك ػرة عمػػى نحػػو يحػػؿ السػػيادة ال مسػػطينية محػػؿ األردنيػػة ،ولػػـ يكػػف يسػػعى لمتسػػوية وانمػػا
لمتوس  ،وكاف أوؿ مف عكر عي دؽ أساعيف عي تمؾ المناطؽ ،وتألؼ كؿ اس يف مف سمسمة المستعمرات
ا ستيطانية اليهودية التي ت صؿ ال مسطينييف عف بعبهـ(.)2
وعمػػى الػػرغـ مػػف أف "ألػػوف" ط ػػرح مشػػروعه عمػػى حكومتػػه إ أنه ػػا لػػـ تقػػـ بمناقشػػته أو تبني ػػه
رسمياً ،عاف هذا المشروع أصبح بعد ذلؾ أساساً تنطمػؽ منػه معظػـ أو كػؿ مشػاري التسػوية اإلسػرائيمية،
الموجه األساسي لسياسة حزب "العمؿ" تجا األ اربي ال مسطينية المحتمة(.)3
وأصبح
ّ

اا قاط ا

ا ب ام

عع أاعن:

 -9تصر إسرائيؿ عمى أف حدودها الشرقية يجب أف تكوف نهر األردف يقطػ عػي منتصػ ه بكػؿ طولػه،
وأف يبقػػى خػػط الحػػدود كمػػا كػػاف عػػي عهػػد ا نتػػداب عمػػى طػػوؿ وادي عربػػة وقبػػؿ حػػرب حزي ػراف
(.)9967
 -2مػػف أجػػؿ إنشػػاء جهػػاز دعػػاعي صػػمب مػػف جه ػة وإلقامػػة دولػػة اس ػرائيؿ ولتػػأميف اكتمالهػػا مػػف ناحيػػة
جيوغراعية واستراتيجية يجب أف نبيؼ إلى الدولة كجزء

يتج أز مف سيادتها المناطؽ التالية.

أ -قطػػاع بعػػرض يت ػراوح بػػيف ( )95-92كػػـ تقريب ػاً عمػػى غػػور األردف ،مػػف غػػور بيسػػاف وحتػػى شػػماؿ
البحر الميت عمى احتواء حد أدنى مف السكاف العرب.
( )1وليد الجع ري ،المشروع اإلسرائيمي لإلدارة الذاتيػة :جػذور  ،تطػور  ،أخطػار  ،مؤسسػة الد ارسػات ال مسػطينية ،بيػروت،
لبناف ،ط ،9979 ،9ص.5
( )2إيالف بابه ،المستوطنات اليهودية عي الب ة اللربية ا حتالؿ والتطهير العرقي بوسػائؿ أخػرى ،ترجمػة :ثػائر ديػب،
مجمة الدراسات ال مسطينية ،عدد  ،2292 ،99ص.929

( )3مركز الزيتونة ،مرج سابؽ ،ص.52
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ب -إباعة قطاع بعرض عدة كيمو مترات مف شماؿ القػدس حتػى البحػر الميػت ،بحيػث يجػري عحصػها
عم ػػى الطبيع ػػة يتص ػػؿ ع ػػي مك ػػاف م ػػا بعػ ػد المنطق ػػة الواقع ػػة ش ػػمالي طري ػػؽ عط ػػروت بي ػػت ج ػػودوف
المطروف ،بما عي ذلؾ منطقة المطروف(.)1
 -3إباعة جبؿ الخميؿ م سكانه أو إباعة صحراء يهودا عمى األقؿ مف مشارؼ الخميؿ الشرقية.
 -4ا متنػػاع عػػف ا حت ػواء الكثيػػر مػػف السػػكاف العػػرب يجػػب د ارسػػة إمكانيػػة ا كت ػػاء بابػػاعة صػػحراء
يهودا عقط م إباعة تعديالت أصلر عمى الحدود(.)2
 -5أكد "ألوف" أف ا ستيطاف يشمؿ كاعة أنحاء مدينة "القدس" ،كونها العاصمة األبديػة لدولػة إسػرائيؿ،
وحدود غور األردف وبعض المناطؽ المتاخمة لمخط األخبر ،وهي تشكؿ ما مجوعه ( )%42مف
أرابي الب ة اللربية كمرشحة لمبـ لمسيادة اإلسرائيمية والباقي ممكف الت اوض عميه(.)3
 -6ويجب إقامة بواحي بمدية مأهولة بالسكاف اليهود عي شرؽ القدس ،واعادة تعمير واسكاف سريعيف
لمحػػي اليهػػودي عػػي البمػػدة القديمػػة عػػي القػػدس ،والعمػػؿ عمػػى مسػػتوطنات سػػكنية زراعيػػة وبمديػػة عػػي
المنػاطؽ ومعسػكرات ثابتػػة لمجػيش وعػؽ ا حتياجػػات األمنيػة ،ويحػاوؿ المشػػروع ا سػتيطاني تجنػػب
المناطؽ المأهولة بالسكاف وعقاً لسياسة "أكبر مساحة مف األرض وأقؿ عدد مف السكاف" ،ويبػاؼ
إلػػى ذلػػؾ تسػػوية إقميمي ػة مػ ػ األردف يػػتـ إعػػادة قسػػـ م ػػف األ اربػػي ال مسػػطينية المأهولػػة بالس ػػكاف
ومحاصرتهـ مف جمي النواحي باسرائيؿ تقابؿ ات اقية سالـ م األردف(.)4
 -7مبادرة إلقامة روابط م زعمػاء وشخصػيات مػف سػكاف البػ ة اللربيػة لتشػجيعهـ عمػى إقامػة إطػار
حكـ ذاتي عي المناطؽ التي تكوف تحت السػيادة اإلسػرائيمية ،ويكػوف الحكػـ مرتبطػاً باسػرائيؿ ،وهػذا
ا رتبػػاط يمكػػف أف يظهػػر عػػف طريػػؽ قيػػاـ إطػػار اقتصػػادي مشػػترؾ وات اقيػػة دعػػاع مشػػتركة وتعػػاوف
عني وعممي وات اقات ثقاعية وايجاد حؿ مشترؾ إلسكاف جئي قطاع غزة عي الب ة اللربية(.)5

( )1إليػ ػػاس شػ ػػوعاني ،مشػ ػػاري التسػ ػػوية اإلس ػ ػرائيمية  ،9968-9967مؤسسػ ػػة الد ارسػ ػػات ال مسػ ػػطينية ،بيػ ػػروت،9989 ،
ص.62-62

( )2محسف الخزندار ،مشاري التسوية لمقبية ال مسطينية بعد حرب 2292/92/27 ،9967
.http://www.al3ngaa.com/ar/ticles.php?maa=view&id=377&cid=c
( )3حسف مواسي ،استراتيجية أمنية إسرائيمية لخدمة المخططات التوسعية ،المستقبؿ ،العدد 2229 ،3382
.www.almustaqbal.com/storiesprintpreview.asp

( )4خميؿ الت كجي ،المستعمرات اإلسرائيمية بالب ة اللربية ،مجمة الدراسات العربية ،القدس ،9994 ،ص.28-27
الموحد ،9982 ،ص( 923بالعبري).
( )5إيجاؿ ألوف ،المعدات جاهزة لمقصؼ اإلسرائيمي ،الكيبوتس
ّ
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حدد "ألوف" أف عمى الحكومة اإلسرائيمية المبادرة إلى إعداد خطة اقتصادية شػاممة
 -8بالنسبة لالجئيف ّ
بعيدة المدى محؿ قبية الالجئيف ،عمى أساس تعاوف إقميمي.

 -9يجب عمى إسرائيؿ بـ غػزة بسػكانها األصػمييف ،أمػا الالجئػوف عيجػب تػوطينهـ عػي البػ ة اللربيػة
وعػي منطقػة العػريش حسػب اختيػػارهـ ،وعمػى األمػـ المتحػدة ا سػػتمرار بالعنايػة بػالالجئيف عػي حػػيف
تتولى إسرائيؿ معالجة أمر السكاف الدائميف(.)1
رأى "ألوف" أف حدود اسرائيؿ الدائمة يجب أف تكوف قابمة لمدعاع مف وجهػة النظػر اإلسػتراتيجية
التػػي تعتمػػد عمػػى عوائػػؽ طبوغراعيػػة دائمػػة تسػػتطي أف تقػػاوـ أي هجػػوـ لمجيػػوش البريػػة الحديثػػة وتكػػوف
حدوداً سياسية ،واف تحديد خطوط الحدود الدقيقة يتـ بالطب بعد سماع رأي رئيس هيئة األركاف(.)2
حاوؿ "ألوف" عي مشروعه التوعيؽ بيف هدعيف صهيونييف متعاربػيف ،أولهمػا :هػو حػؽ الشػعب
اليهػػودي التػػاريخي عػػي اسػػتيطاف أرض إس ػرائيؿ ،وثانيهمػػا :هػػو نقػػاء الدولػػة اليهوديػػة أي الح ػػاظ عمػػى
كونها دولة يهودية القومية ،وذلؾ ألف استيطاف أرض إسرائيؿ المتكاممة أو الكبرى ينطوي عمى أخطػار
بػـ مميػػوف ونصػػؼ المميػػوف عربػػي إلػػى دولػػة إسػرائيؿ ،ممػػا ي قػػدها ميزتهػػا ال ريػػدة ويجعمهػػا دولػػة ثنائيػػة
القومية (يهودية– عربية) (.)3
تجنب مشروع "ألوف" ا ستيطاف عي المناطؽ المأهولة بالسكاف ال مسطينييف عي الب ة اللربية،
ّ

ألف مشروعه يقوـ عمى بـ مناطؽ ا ستيطاف عقط ،وهو

يريد بـ أعداد كبيرة مف السكاف العػرب،

عهو يريد بـ أكبر جزء ممكف مف األرض م أقؿ عدد ممكف مف السكاف(.)4

م

عع مع به ابان (:)2907
"موشيه دياف" هو صاحب عكرة الحكـ الذاتي ،ولػيس حػزب "الميكػود" كمػا يقػاؿ أف "الميكػود" هػو

الصػحة لػيس ألف حػزب "العمػؿ"
مف طرح عكرة الحكـ الذاتي عي "كامػب دي يػد" ،هػذا ا دعػاء عػار عػف ّ
دعػػـ "كامػػب دي يػػد" ،و ألف حػػزب "العمػػؿ" تليػػر عحسػػب ،بػػؿ ألف لػػه قسػػط واعػػر عػػي بمػػورة هػػذ ال ك ػرة
تاريخياً.

( )1خالػد شػعباف ،الالجئػوف ال مسػطينيوف عػي أعكػػار ومشػاري التسػوية السػممية اإلسػرائيمية لمقبػية ال مسػػطينية (-9967
 ،)9977مركز التخطيط ال مسطيني ،العدد  ،2299 ،39-32ص.92
( )2خميؿ الت كجي ،مصدر سابؽ.

( )3يروحاـ كوهيف ،تخنيت ألوف ،مشروع ألوف ،الكيبوتس الموحد ،إسرائيؿ ،9992 ،ص( 977بالعبري).
( )4هيثـ مزاحـ ،مرج سابؽ ،ص.79-72
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ع ػػي نق ػػاش بػػيف "دي ػػاف" وبػػيف "أل ػػوف" تبمػػورت ب ػػدايات ال ك ػرة ع ػػي أوائػػؿ الس ػػبعينات ،وقػػد حس ػػـ
الموبوع مؤقتاً لصالح "ألوف" م أف برنػامج "ألػوف" لػـ يػتـ تبنيػه رسػمياً مػف قبػؿ أي حكومػة إسػرائيمية،
أي لصالح ما يسمى "بالتسوية اإلقميمية" أو "الخيار األردنػي" ،أمػا "ديػاف" عقػد اقتػرح منػذ البدايػة "تسػوية
وظي ية" م السػكاف المحميػيف ،وقػد باشػر بحػوار مػ القيػادات العشػائرية عػي جبػؿ الخميػؿ ونػابمس حػوؿ
هػػذا الموبػػوع ،وعبقريػػة "ديػػاف" جػػاءت سػػابقة ألوانهػػا ،وش ػ ّكؿ رعبػػه الحػػؿ اإلقميمػػي لصػػالح الػػوظي ي
األساس السياسػي نتقالػه مػف حػزب "العمػؿ" الػى اشػتلاؿ منصػب وزيػر الخارجيػة عػي حكومػة "الميكػود"
عاـ (.)1()9977
وحس ػػب "موش ػػيه دي ػػاف" ع ػػاف إسػ ػرائيؿ س ػػتبقى بص ػػورة دائم ػػة ع ػػي جميػ ػ األ ارب ػػي ال مس ػػطينية
المحتمة ،كما يتبح مف ءاته الخمس المشهورة التي أعمنها عي سبتمبر عاـ (:)9973
 غزة لف تكوف مصرية. الجو ف لف تكوف سورية. القدس لف تكوف عربية. لف تقوـ دولة عمسطينية.هجر المستوطنات التي أقمناها(.)2
 -لف ن ُ

وأيباً طرح مشروع الحكـ الػذاتي لمبمػديات ،وحريػة نقػؿ الببػائ والنػاس أحيانػاً بػيف البػ تيف،

وبقػدر أقػػؿ بػيف قطػػاع غػزة والبػ ة اللربيػة .والح ػػاظ عمػى جسػػور م توحػة لحركػػة البشػر والببػػائ بػػيف
الب ة اللربية واألردف ،والمناطؽ اإلسرائيمية(.)3
وأشار "موشيه دياف" أف إسرائيؿ لػـ تبمػ النقطػة التػي تُع ّػيف عيهػا الحػدود بعػد ،وأنػه حيػث تصػؿ

الدبابة تكوف هناؾ حدود اسرائيؿ ألنه يربط الحدود الدائمة بالحدود التاريخية إلسرائيؿ(.)4

( )1عزمي بشارة ،حزب العمؿ عي السمطة بيف الحقيقة والوهـ ،المركز ال مسطيني لتعميـ المعمومات البديمة ،سمسمة لقاء
بانوراما ( 9992 ،)2مصدر سابؽ ،ص.38-37

( )2جي ري ارونسوف ،المستعمرات اإلسرائيمية عي الب ة والقطاع
 ،2222/22/22 ،http:www.qudsway.com/links/Israel/6/html-israel/quds.htmص.3
( )3باروخ كمرلن ويوئػؿ شػموئيؿ ملػداؿ ،ال مسػطينيوف صػيرورة شػعب ،ترجمػة :محمػد حمػزة غنػايـ ،المركػز ال مسػطيني
لمدراسات اإلسرائيمية ،راـ ا﵀ ،عمسطيف ،2229 ،ص.329

( )4صميبا خميس ،حزب العمؿ عي السمطة بيف الحقيقة والوهـ ،مصدر سابؽ ،ص.99
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م

عع آيا أيبان (:)2902
"يبا أبيػاف( ")1وزيػر خارجيػة اسػرائيؿ عػي  8أكتػوبر ( ،)9968ألقػى خطابػاً أمػاـ الجمعيػة العامػة

لألمػػـ المتحػػدة حػ ّػدد عيػػه المب ػادئ واألسػػس التػػي تريػػد الحكومػػة اإلس ػرائيمية تحقيػػؽ السػػالـ مػػف خاللهػػا
وهي(:)2

معب ػ اًر عنػػه بشػػكؿ
 -9يج ػب أف يكػػوف السػػالـ الػػذي يمػػي وقػػوؼ إطػػالؽ النػػار عػػاد ً ومت اوب ػاً عميػػهّ ،
تعاوني وعقاً لألصوؿ المرعية عي هذا الميداف.

وتحدد
 -2تقترح إسرائيؿ بأف تأخذ التسوية شكؿ معاهدة تحدد بدقة شروط تعايش إسرائيؿ م جيرانها،
ّ
خريطة تت ؽ عميها لمحدود اآلمنة والمعترؼ بها.

 -3يتـ الت اوض عف خطوط وقؼ إطالؽ النار بحدود دائمة يمنة ومعترؼ بها بيف إسرائيؿ وكؿ دولة
م ػ جيرانهػػا ،وتوزي ػ الق ػوات العسػػكرية عمػػى الحػػدود ،كمػػا يػػتـ ا ت ػػاؽ عميهػػا عػػي نصػػوص السػػالـ
النهائية.
 -4يجب إجراء محادثات لوب ترتيبات يمنة تجنب الوب الذي سبب انهيار السالـ عاـ (.)9967
 -5يجػػب أف

يكػػوف هنػػاؾ تح ظػػات حػػوؿ الترتيبػػات المتعمقػػة ببػػماف حريػػة المالحػػة التػػي ينبلػػي أف

يكػػوف بػػدورها دقيقػػة وممموسػػة ،وقائمػػة عمػػى المسػػاواة عػػي الحقػػوؽ والواجبػػات بػػيف إس ػرائيؿ والػػدوؿ
البحرية األخرى.
 -6عند الوصوؿ إلى ات اؽ سالـ م حدود يمنة يجب المحاعظة عمى حرية التحرؾ المتػوعرة ،وخاصػة
عي القطاعات اإلسرائيمية األردنية(.)3
 -7بالنسبة لألماكف المقدسة المسيحية واإلسالمية رغبة إسرائيؿ هي التوصؿ إلى وبػ محػور يعطػي
هػػذ األم ػاكف طابعهػػا العػػالمي عػػف طريػػؽ التوصػػؿ إلػػى ا ت اقػػات المناسػػبة م ػ األط ػراؼ المعنيػػة
( )1يبا أبيػاف :مػف مواليػد جنػوب أعريقيػا ،متخصػص عػي للػات الشػرؽ األدنػى ،تط ّػوع عػي الجػيش البريطػاني عػي الحػرب
العالمية الثانية ،وبعد الحرب استقر عي القدس ليمتحؽ بالدائرة السياسية عػي الوكالػة اليهوديػة ،وقػد شػارؾ عػي وعػدها
إلى األمـ المتحدة عاـ  ،9947ثـ أصبح أوؿ رئيس لوعػد إسػرائيؿ عػي األمػـ المتحػدة ،وعػي عػاـ  9952ع ّػيف سػ ي اًر
عيف وزيػ اًر
إلسرائيؿ عي واشنطف ،باإلباعة لمنصبه عي األمـ المتحدة ،وكاف عبو عي الكنيست منذ عاـ ّ ،9952

بال و ازرة عاـ  ،9959ثػـ وزيػ اًر لمتربيػة عػاـ  ،9962ثػـ ع ّػيف عػي عػاـ  9963نائبػاً لػرئيس الػوزراء ووزيػ اًر لمخارجيػة،
(سعيد ّتيـ ،مرج سابؽ ،ص.)384

( )2دوف ازك ػػيف ،هسمس ػػوخ ه ػػوبي يسػ ػرائيؿ ،الصػ ػراع العرب ػػي اإلسػ ػرائيمي ،ج ع ػػات حبيب ػػه ،الكيب ػػوتس المحم ػػي،9985 ،
ص( 24-99بالعبري).

(.http://www.alburary.com/p/20p/50e )3
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وتمخػ ػػص سياسػ ػػة إس ػ ػرائيؿ حػ ػػوؿ هػ ػػذا الموبػ ػػوع بػ ػػالقوؿ إف األمػ ػػاكف المقدسػ ػػة المس ػ ػيحية
تقميػ ػػدياًّ ،
يقدسوف هذ األماكف.
واإلسالمية يجب أف تق بمف إطار مسؤولية الذيف ّ

 -8تطبيػػؽ قػرار مجمػػس األمػػف ( )242المبػػدأ المتبػػمف عػػي ميثػػاؽ األمػػـ المتحػػدة مػػف خػػالؿ الت ازمػػات
تعاقدي ػػة مح ػػدودة ت ػػدخؿ عيه ػػا حكوم ػػة إسػ ػرائيؿ والحكوم ػػات العربي ػػة لتثبي ػػت مب ػػدأ الحي ػػاة القومي ػػة،
وسيادتها وسالمتها.
 -9عمى الحكومات العربية أف تسحب تح ظاتها المابية بالنسبة لوجود إسرائيؿ.
 -92يج ػػب أف تشػ ػػمؿ محادث ػػات السػ ػػالـ توجيػ ػػه ا هتمام ػػات المشػ ػػتركة الػػػى مػ ػوارد المنظمػػػة ووسػػػائؿ
ا تصػػاؿ عيهػػا عػػي محاولػػة إلرسػػاء دعػػائـ مجموعػػة شػػرؽ أوسػػطية مؤل ػػة مػػف دوؿ مسػػتقمة ذوات
سيادة.
-99

يمكف تص ية النزاع وا نتقاؿ مف حالة الحرب إلى حالة السمـ إ عمى طاولة الم اوبات(.)1

 -92بالنسبة إلى الالجئيف استند إلى خطة تن ّذ خالؿ خمس سنوات عي إطار مؤتمر دولػي يبػـ دوؿ
الشرؽ األوسط م الحكومات التي تساهـ عي إغاثة الالجئيف وتوطينهـ وتأهيمهـ ،وتقديـ مشػاري

يواع ػػؽ عميه ػػا الالجئ ػػوف ع ػػي الش ػػرؽ األوس ػػط بواس ػػطة إقميمي ػػة دولي ػػة ،ويعن ػػي ب ػػذلؾ إذاب ػػة قب ػػية
الالجئيف ،وعدـ المطالبة بحؽ العودة إلى عمسطيف(.)2

م

عع غعااا مائب (:)2972

جػػاء رداً عمػػى مشػػروع "السػػادات" لمسػػالـ الػػذي دعػػا إلػػى انسػػحاب إس ػرائيؿ مػػف كػػؿ شػػبر مػػف األ اربػػي
المحتم ػػة مقاب ػػؿ اعتػ ػراؼ باسػ ػرائيؿ كدول ػػة مس ػػتقمة ذات س ػػيادة وب ػػمف ح ػػدودها الت ػػي كان ػػت قائم ػػة ع ػػاـ
 ،9967وقد استند مشروع "غولدا مائير" عمى عدة أسس وهي(:)3
 -9جعؿ سيناء منطقة منزوعة السالح

يسمح لمصر بادخاؿ الدبابات والمدععيات والصواري لها.

 -2تسػػتمر إس ػرائيؿ عػػي ا حت ػػاظ بشػػرـ الشػػي عمػػى اعتبػػار أف مبػػائؽ تي ػراف حيويػػة بالنسػػبة لمرعػػأ
إيالت ،كونه المرعأ الوحيد إلسرائيؿ عمى البحر األحمر ولخروجها إلى يسيا وشرؽ أوروبا.
موحدة وجزءاً مف إسرائيؿ.
 -3تبقى القدس ّ
( )1محسف الخزندار ،مرج سابؽ.
( )2خالػػد شػػعباف ،الالجئػػوف ال مسػػطينيوف عػػي أعكػػار ومشػػاري التسػػوية السػػممية اإلس ػرائيمية لمقبػػية ال مسػػطينية ،مرج ػ
سابؽ ،ص.93-92

( )3جيرستوف كيي اؿ ،السياسػات الحزبيػة عػي إسػرائيؿ واأل اربػي المحتمػة ،ترجمػة مصػط ى الػرز ،مكتبػة مػدبولي ،ط،9
القاهرة ،ص.924-923
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 -4تعارض إسرائيؿ عكرة الدولة المستقمة عي الب ة اللربية.
 -5لف تتراج إسرائيؿ عف مرت عات الجو ف.
 -6إجراء م اوبات حوؿ خط الحػدود عػي البػ ة اللربيػة ،وعمػى أف

توجػد قػوات عربيػة عػي البػ ة

اللربية لنهر األردف ،و بد مف الربط بيف العرب واإلسرائيمييف(.)1
 -7قطاع غزة

يعود إلى إشػراؼ مصػر ،وسػتعتني إسػرائيؿ بػالالجئيف ،وبامكػاف غػزة أف تصػبح مرعػأ

أردنياً(.)2

م ل (:)2977-2974
عثبق جاابل (:)2974
هػػذ الوثيقػػة عبػػارة عػػف تمخيصػػات وتوصػػيات لمحكومػػة بشػػأف سياسػػتها عػػي المنػػاطؽ المحتمػػة،
وهذ الوثيقة وجدت لها تعبي اًر عي برنامج حزب "العمؿ" لالنتخابػات القادمػة ،وما ازلػت هػذ الوثيقػة تمثّػؿ
توجه موقؼ حزب "العمؿ" ،وأهـ مبادئ تتحدث عنها:
األسس السياسية واأليديولوجية التي ّ

 -استيطاف قروي ومدني.

 تسهيالت ومح زات المستثمريف اإلسرائيمييف عي إقامة صناعة عي المناطؽ المحتمة. استمرار سياسة الجسور الم توحة. إقامة مستوطنات جديدة وتقوية شبكة ا ستيطاف ،وزيادة عدد المستوطنيف بواسطة تطوير مجػا تالعمػػؿ والصػػناعة ،وتخصػػص الحكومػػة مػػف ميزانيتهػػا سػػنوياً احتياجػػات ا سػػتيطاف الجديػػد واقامػػة
مسػػتوطنات جديػػدة عػػي مشػػارؼ رعػػح وغػور األردف وهبػػبة الجػػو ف :مسػػتوطنة مدنيػػة صػػناعية عػػي
هبػػبة الجػػو ف ،مركػػز منطقػػي عػػي غػػور األردف ،تطػػوير شػػماؿ شػػرؽ وغػػرب البحػػر الميػػت ،تن يػػذ
مش ػػاري المي ػػا المق ػػررة ،وتط ػػوير من ػػاطؽ ا س ػػتيطاف ع ػػي المن ػػاطؽ ينس ػػؽ مػ ػ الجه ػػات الحكومي ػػة
والشعبية وال ردية عي إطار المشاري المقررة(.)3

( )1مهدي عبد الهادي ،المسالة ال مسػطينية ومشػاري الحمػوؿ السياسػية ( ،)9974-9934دار النهبػة ،الناصػرة ،ط،9
 ،9997ص.992
( )2خالػػد شػػعباف ،الالجئػػوف ال مسػػطينيوف عػػي أعكػػار ومشػػاري التسػػوية السػػممية اإلس ػرائيمية لمقبػػية ال مسػػطينية ،مرج ػ
سابؽ ،ص.94

( )3صميبا خمػيس ،حػزب العمػؿ عػي السػمطة بػيف الحقيقػة والػوهـ ،المركػز ال مسػطيني لتعمػيـ المعمومػات البديمػة ،سمسػمة
لقاء بانوراما ( ،9992 ،)2ص.32-28
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من ا ب ر كب ا اض ع ائاا ف اام اطس:
 -9وجوب توسي دائرة شراء األرابي واألمالؾ عي المناطؽ المحتمة مف قبؿ مديرية عقارات إسرائيؿ.
 -2العمؿ عمى تطوير سياسة ا ستيطاف ،وذلؾ مف خالؿ إقامة مستوطنات جديدة.
 -3تعزيػ ػػز المسػ ػػتوطنات القائمػ ػػة وخصوص ػ ػاً عػ ػػي شػ ػػماؿ البحػ ػػر الميػ ػػت ،وعػ ػػي غػ ػػور األردف ،وغػ ػػوش
عتسيوف ،والمستوطنات القائمة عي محيط القدس(.)1
 -4إدارة األرابي تسعى لشراء األرابي بالتنسيؽ م إدارة األرابي وعمى اسمها.
 -5إدارة أرابي إسرائيؿ تؤجر األرض لشركات وأعراد لتن يذ مشاري تطوير مصادؽ عميها.
وزرية.
 -6الجهة المختصة بشراء األرابي تكوف لجنة ا
 -7إدارة أرابي إسرائيؿ تسعى لنقؿ ممكية األرابي عمى اسمها حتى األرابي التي اشتراها يهود مف
ناحية القدس وبواحيها.
 -8يسػػتمر إسػػكاف القػػدس وتطويرهػػا الصػػناعي م ػ الب ػواحي لمػ ّػد جػػذورها إلػػى مػػا وراء المنطقػػة التػػي
ينطبػػؽ عميهػػا األمػػر ،ولهػػذ اللايػػة تبػػذؿ الجهػػود لش ػراء أ اربػػي اب ػاعية ،وتسػػتلؿ أ اربػػي الدولػػة

قررت الحكومة جعمها منطقة ملمقة(.)2
داخؿ هذ المنطقة شرقاً وجنوباً مف القدس والتي ّ

ي ام

كعم

ب ااعمل ( )2977عل اار عب :

ّأيػ ػد ح ػػزب "العمػ ػػؿ" م ػػؤتمر جني ػػؼ لمسػ ػػالـ ،لكن ػػه رع ػػض دع ػػوة ممثم ػػيف مػ ػػف منظم ػػة التحريػ ػػر

ال مسطينية ،كما أكد الحزب عمى أف

تخبػ ات اقيػات السػالـ لشػروط مسػبقة أو بػلوط ،وأشػاد إلػى

سعيه لسالـ م الدوؿ المجاورة يبمف إزالة جمي مظاهر العداء والحصػار والمقاطعػة ،ويبػمف حػدود
يمنػػة إلس ػرائيؿ ،وأكػػد حػػزب "العمػػؿ" أف اس ػرائيؿ لػػف تعػػود إلػػى حػػدود ( ،)9967كمػػا شػ ّػدد عمػػى الطػػاب

اليهودي لدولة إسرائيؿ.

وأعمف الحزب عي برنامجه أف أي ات اؽ سالـ مػ األردف سػيقوـ عمػى وجػود دولتػيف مسػتقمتيف،
الموحػدة ،والثانيػة هػي دولػة عربيػة شػرقي إسػرائيؿ ،ورعػض إقامػة
األولى هي إسرائيؿ وعاصمتها القػدس
ّ
دولة عربية عمسطينية أخرى غربي نهر األردف(.)3

( )1قاسػػـ القرمػػوتي ،مشػػروع الحكػػـ الػػذاتي عػػي البػ ة اللربيػػة وقطػػاع غػزة ،مجمػػة شػػؤوف عمسػػطينية ،العػػدد  ،24أكتػػوبر
 ،9983ص.34-33

( )2صميبا خميس ،مرج سابؽ ،ص.42
( )3مركز الزيتونة لمدراسات وا ستشارات ،مرج سابؽ ،ص.54
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الموحػدة هػي
وعيما يتعمؽ بالقدس وا ستيطاف ش ّػدد حػزب "العمػؿ" عػي برنامجػه عمػى أف القػدس
ّ

عاصػمة دولػة إسػرائيؿ ،وأعمػػف الحػزب أنػه سػػيعمؿ عمػى مواصػمة تثبيػت ا سػػتيطاف الري ػي والمػدني عػػي
منطقة القدس والجو ف وغػور األردف ومشػارؼ رعػح وشػرـ الشػي  ،وهػو ا سػتيطاف األمنػي الػذيف يرمػي
إلى تأميف حدود يمنة ،وتشجي السكاف ال مسطينييف عمى اإلدارة الذاتية لشؤونهـ الخاصة عي المجا ت
اإلدارية البمديػة ،وعػتح الجسػور مػ األردف ،والػدمج ا قتصػادي لممنػاطؽ المحتمػة مػ الكيػاف اإلسػرائيمي
مف جهة أخرى(.)1
بػػرزت خػػالؿ هػػذ المرحمػػة ثػػالث اتجاهػػات داخػػؿ حػػزب "العمػػؿ" والسػػاحة السياسػػية اإلس ػرائيمية
بشأف المناطؽ المحتمة وهي:
أ -ااخبا ا ا

اا ل ا قلبم ااع ط:

يستند هذا المشروع عمى أساس وجػود دولتػيف مسػتقمتيف بػيف البحػر األبػيض المتوسػط والعػراؽ،
دول ػػة يهوديػ ػػة غرب ػػي نهػػػر األردف ،ودول ػػة عربيػػػة ش ػ ػرقي نه ػػر األردف ،وي ػ ػرعض المش ػػروع وجػػػود دولػػػة
عمسػػطينية ثالثػػة بػػيف الػػدولتيف ،أي عػػي البػ ة اللربيػػة وقطػػاع غػزة ،ويطػػرح بػػديالً لمدولػػة ال مسػػطينية هػػو
"البديؿ األردني" ،أي دولة أردنية– عمسطينية عي األردف والمناطؽ التي ستجمو عنها إسػرائيؿ عػي غربػي
عماف".
نهر األردف ،عاصمتها " ّ

ومف هنا يستطي ال مسطينيوف واألردنيوف التعبير عف هويتهـ المستقمة وتطمعاتهـ القومية عمى

أف يػػتـ بػػماف ات ػػاؽ سػػالـ وحسػػف الجػػوار م ػ إس ػرائيؿ ،و يحػػدد الحػػزب المنػػاطؽ التػػي سػػتجمو عنهػػا
إسرائيؿ عي هذا المشروع ،لكنػه يسترشػد بمشػروع "ألػوف" المع ّػدؿ عػي رسػـ الحػدود مػ الػدوؿ العربيػة مػ

بعض التعديالت عميه ،مراعياً الجانبييف الديموغراعي واألمني(.)2
ب -اا ل ااعظبف :

يقوـ عمى أساس حكـ ذاتي إداري لمسكاف العرب عي البػ ة اللربيػة وقطػاع غػزة تحػت السػيادة
اإلسرائيمية ،وهذا طرحه "مناحـ بيجف" عاـ ( ،)9977واعتمد عػي ات اقيػات كامػب دي يػد مػ مصػر عػاـ
( ،)9978اقتػػرح بعػػض قػػادة حػػزب "العمػػؿ" إقام ػة نظػػاـ الحكػػـ المشػػترؾ اإلس ػرائيمي– األردنػػي لممنػػاطؽ

( )1وليد الجع ري ،المشروع اإلسرائيمي لإلدارة الذاتية ،مرج سابؽ ،ص.92-99
( )2برنامج الحزب نتخابات  ،9989نشرة مؤسسة الدراسات ال مسطينية ،العدد  ،9بيروت ،9989 ،ص.57-52
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المحتم ػػة ،أي تقاس ػػـ الوظ ػػائؼ ب ػػيف الس ػػمطتيف ،وذل ػػؾ لمتوعي ػػؽ ب ػػيف الح ػػؿ اإلقميم ػػي الوس ػػط مػ ػ األردف
ومشروع الحكـ الذاتي(.)1
ج -ط ح ااب ا ا

ائبل "ج اح اا مائم" ف

ب ااعمل:

وكاف يدعو إلى الت اوض م منظمة التحرير ال مسطينية ،والعودة إلى حدود ال اربػ مػف حزيػراف
( ،)9967والقبوؿ بدولة عمسطينية عي الب ة اللربية وقطاع غزة ،وذلؾ لحؿ القبية ال مسطينية وانهاء
الصراع العربي اإلسرائيمي ،ورعض حزب "العمؿ" هذا المشروع ،مما أدى ذلؾ نسحاب معظػـ الحمػائـ
مف الحزب وتأسيسهـ لحركات مستقمة تتبنى هذا المشروع(.)2
تميزت هذ المرحمة بحرص الحكومات العماليػة عمػى عػدـ اتخػاذ أي قػرار رسػمي بشػأف البػ ة
ّ

التهرب مف أي حؿ دولي قد ي رض عميها ،مما أتػاح لهػا مجػاؿ كسػب الوقػت عػي
اللربية وقطاع غزة ،و ّ
سبيؿ تثبيػت الوقػائ الجديػدة عػي هػذ المنػاطؽ ،عاسػرائيؿ لػـ تكػف معنيػة بالتوصػؿ إلػى أي حػؿ أو قػرار
نهائي بشأف المناطؽ المحتمة(.)3
وأيباً طرح مف بمف الخيار األردنػي مػف قبػؿ اإلسػرائيمييف عمػى اشػتراؾ ممثمػيف عػف السػكاف
العػػرب ال مسػػطينييف عػػي يهػػودا والسػػامرة وقطػػاع غ ػزة عػػي المباحثػػات التػػي سػػتجري م ػ حكوم ػة األردف
بهدؼ تمكينهـ مف ا شتراؾ عي تحديد مستقبمهـ .وا ستعداد لمتباحث م األردف والممثميف ال مسطينييف
حوؿ تسوية ل ترة انتقالية تمهيداً لمتوقي عمى ات اقية سالـ ،وا ستعداد إلتاحة المجػاؿ أمػاـ التحػاور مػ
شخصيات وجهات عمسطينية تعترؼ باسرائيؿ وترعض ا رهاب(.)4

عثبق

مععن يب ب (:)2922
تعبر عف مواقؼ حزب "العمؿ" عي قبػايا الخارجيػة واألمػف ،وتشػير
ّ
أعد "شمعوف بيريز" وثيقة ّ

إلى م اوبات عمى ثالث مراحؿ:

 -9م اوبات م وعد أردني عمسطيني بواسطة مؤتمر دولي اعتتاحي

يكػوف لػه أي صػالحية ل ػرض

حؿ أو إمالء شروط الم اوبات.
( )1أحمػػد خمي ػػة ،حػػزب العمػػؿ عشػ ّػية ا نتخابػػاتب عػػودة إلػػى الحػػؿ اإلقميمػػي ،مجمػػة الد ارسػػات ال مسػػطينية ،العػػدد ،26
بيروت ،9996 ،ص.963
( )2هيثـ مزاحـ ،مرج سابؽ ،ص.75-74
( )3وليد الجع ري ،مصدر سابؽ ،ص.95

( )4نور الػديف مصػالحة ،أرض أكثػر عػرب أقػؿ :سياسػة الترانسػ ير اإلسػرائيمية عػي التطبيػؽ ( ،)9996-9949مؤسسػة
الدراسات ال مسطينية ،بيروت ،لبناف ،ط ،9997 ،9ص.99
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 -2التوصؿ إلى تسوية مرحمية تستمر خمس سنوات ،وتتبمف المبادئ التالية:
 نقؿ صالحيات إدارة حياة السكاف ال مسطينييف إلى أيدي مجمس إداري ذاتي ،أما موابي الخارجيةواألم ػػف عتبق ػػى ع ػػي أي ػػدي إسػ ػرائيؿ ،أم ػػا التس ػػوية األمني ػػة مث ػػؿ انتش ػػار الج ػػيش ومحط ػػات اإلن ػػذار
والدوريات الجوية عيحددها الجيش اإلسرائيمي.
 -3إقرار السالـ الدائـ القػائـ عمػى احتياجػات إسػرائيؿ األمنيػة ،كمػا أكػدت الوثيقػة أف إسػرائيؿ لػف تعػود
إل ػػى ح ػػدود ( ،)9967وس ػػتحت ظ بمن ػػاطؽ غي ػػر يهم ػػة بالس ػػكاف وحيوي ػػة ألمنه ػػا ،ونه ػػر األردف ه ػػو
الحػػدود اآلمنػػة إلس ػرائيؿ ،والمسػػتوطنات اإلس ػرائيمية تحػػت السػػيادة اإلس ػرائيمية ،وأف القػػدس عاصػػمة
الموحدة(.)1
إسرائيؿ
ّ

اامي ث ااثااث :ااي ام اا با ب ا ب ااعمل (:)1220-2991
ي ام عام (:)2991
تصور لمتسوية العربية اإلسرائيمية بػمف إطػار
جاء برنامج حزب "العمؿ" لعاـ ( )9992يحمؿ ّ
كرر البرنامج معظـ البنود الثابتة الشهيرة ،أجرى بعد التعػديالت
م اوبات مؤتمر مدريد الثنائية ،حيث ّ

المنسجمة م عممية التسوية قبػؿ رعػ الحظػر عػف المقػاءات غيػر الرسػمية مػ أعبػاء منظمػة التحريػر
ال مسطينية ،وا عتراؼ "بػالحقوؽ الوطنيػة ال مسػطينية" ،والػدعوة إلػى سػالـ مػ سػوريا عمػى أسػاس الحػؿ
اإلقميمي الوسط ،والق ارريف ( ،)338( ،)242م تأكيد األهمية األمنية والمائيػة لهبػبة الجػو ف بالنسػبة
إلسرائيؿ ،وكذلؾ السيطرة العسكرية وا ستيطانية عميها ،وتعزيز المستوطنات عيها(.)2
 اامفاعضات ععملب اا الم:أكد حزب "العمؿ" عمى أنه سيجري م اوبات مباشرة م الدوؿ العربية كاعة ومػ ال مسػطينييف
بشػػأف سػػالـ دائػػـ ،وعمػػى أسػػاس ق ػراري مجمػػس األمػػف ( )338( ،)242عمػػى كاعػػة الجبهػػات ،وسػػيحؿ
السالـ عمى أسػاس اعتػراؼ الػدوؿ العربيػة وال مسػطينييف باسػرائيؿ دولػة ذات سػيادة عػي المنطقػة وبحقهػا
العيش بسالـ ويمف.

( )1مركز الزيتونة ،مصدر سابؽ ،ص.56-55
( )2برنامج حزب العمؿ ( ،)9992مجمة الدراسات ال مسطينية ،العدد  ،99بيروت ،لبناف ،9992 ،ص.977-973
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إف حزب "العمؿ" وانسجاماً م تطمعاته إلنهاء الصراع والتوصؿ إلى حؿ المشػكمة ال مسػطينية،
سيجري م اوبات م شخصيات عمسطينية تعترؼ باسرائيؿ ،وسيتـ ذلؾ عمى مراحؿ:
 أعالً :تطبيؽ الحكـ الذاتي عي الب ة اللربية وقطاع غػزة ،وعػي اإلمكػاف تقػديـ الحػؿ عػي قطػاع غػزة
عمى الحؿ عي الب ة اللربية.
 ثا باً :ستواصؿ إسرائيؿ الم اوبات بشأف تطبيؽ الحكـ الذاتي م الهيئة التمثيمية لم مسطينييف مػف
سكاف (.)9967
 ثااثاً :ستكوف إسرائيؿ عمى استعداد لوب جدوؿ زمني لالنتقاؿ إلى الحؿ الدائـ(.)1
 ا من عاا اعا :األمف والحدود بالنسبة إلسرائيؿ عي كؿ الحكومات وخاصة حزب "العمػؿ" هػو أمػرحاسـ عي أي عممية سالـ أو ات ػاؽ ،وسػتتجنب أي مسػاس بػه ،عالحػدود األمنيػة إلسػرائيؿ يجػب أف
تكػوف معتػػرؼ بهػػا ومت ػػؽ عميهػػا( .)2لػذلؾ يجػػب أف تكػػوف إلسػرائيؿ حػػدوداً قابمػػة لمػػدعاع عنهػػا ،تقمػػؿ
مػػف خطػػر العػػدواف ،وتتػػيح إلسػرائيؿ الػػدعاع عػػف ن سػػها مػػف خػػالؿ وجػػود ترتيبػػات أمنيػػة حيويػػة مثػػؿ
تجريػد منػاطؽ سػتجمو عنهػػا مػف السػالح ،حريػػة الطيػراف والمالحػة ،وهػػذ الترتيبػات سػتكوف لبػػماف
عدـ عبور أي جيش عربي أو أجنبي نهر األردف أو غربه(.)3
 ااقةةةاس :س ػػتبقى الق ػػدس عاص ػػمة إسػ ػرائيؿ األبدي ػػة ،وس ػػتبقى موح ػػدة تخبػ ػ لمس ػػيادة اإلسػ ػرائيمية،وستبمف ألبناء كؿ الديانات حرية الوصوؿ إلى األماكف المقدسة وحرية العبادة(.)4
 اال ةةةربطان :ل ػػف تق ػػاـ مس ػػتوطنات جدي ػػدة ،ول ػػف نكث ػػؼ مس ػػتوطنات قائم ػػة ع ػػي المن ػػاطؽ باس ػػتثناءالمنػػاطؽ الواقعػػة عػػي مجػػاؿ القػػدس وغػػور األردف ،كػػذلؾ تمتن ػ عػػف اتخػػاذ إج ػراءات مػػف شػػأنها أف
تشػ ّػوش أو تعرقػػؿ مجػػرى الم اوبػػات ،وأعمنػػت الحكومػػة عػػف تجميػػد مؤقػػت لبنػػاء المسػػتوطنات(،)5
ولكنهػػا واصػػمت عمميػػات ا سػػتيطاف وأقامػػت المبػػاني عػػي المسػػتوطنات القائمػػة ،ورعبػػت إ ازلػػة أي
منها خالؿ ال ترة ا نتقالية ،حتى القائمة منها عي مواق متطرعة عي قطاع غزة(.)6
( )1سمير صػراص ،خالػد عايػد ،وثػائؽ تػأليؼ الحكومػة اإلسػرائيمية الجديػدة ونتػائج انتخابػات الكنيسػت ،مجمػة الد ارسػات
ال مسطينية ،عدد  ،9992 ،99ص.974-973

( )2رجا أغبارية ،مرج سابؽ ،ص.99
( )3صراص ،عايد ،مرج سابؽ ،9992 ،ص.975
( )4عزمي بشارة ،حزب العمؿ بيف الحقيقة والوهـ ،مرج سابؽ ،ص.42
( )5رجا أغبارية ،حزب العمؿ بيف الحقيقة والوهـ ،مرج سابؽ ،ص.5

( )6طاهر شاش ،التطرؼ اإلسرائيمي جذور وحبارة ،دار الشروؽ ،الطبعة األولى ،القاهرة ،مصر ،9997 ،ص.923
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 ااالجئةةةةعن :إف إس ػ ػرائيؿ ت ػ ػرعض حػ ػػؽ العػػػودة لالجئػػػيف ال مسػ ػػطينييف إلػػػى األ اربػػػي الواقعػػػة تحػػػتسيادتها ،وسيتبمف ات اؽ السالـ مشػروعاً لتسػوية مشػكمة الالجئػيف خػارج حػدود إسػرائيؿ ،وسػتدعو
وسيجند رأس ماؿ لهذ اللاية(.)1
الدوؿ العربية جميعاً لممشاركة عي تسوية مشكمة الالجئيف
ّ
معدلػػة
 اااعا ة اافل ةةطب ب  :رعػػض إقامػػة دولػػة عمسػػطينية عػػي الب ػ ة اللربيػػة والقطػػاع حتػػى بحػػدود ّ()2
عبر عف إقامة كياف عمسطيني
ت ربها إسرائيؿ  ،ولكف "رابيف" ّ

يصؿ إلى حػد الدولػة ،واف كػاف

يزيد عمى الحكـ الذاتي ويكوف مرتبطاً بكؿ مف إسرائيؿ واألردف(.)3

ي ام عام (:)2990
جرت هذ ا نتخابػات عػي بػوء مسػتجدات ومتليػرات محميػة واقميميػة ودوليػة ملػايرة لتمػؾ التػي
جػػرت عػػي ظمهػػا ا نتخابػػات السػػابقة لهػػا ،واحتمػػت قبػػية التسػػوية السياسػػية والصػراع العربػػي اإلسػرائيمي
قمة أجندة قبايا الحممة ا نتخابية ،وجاء عي برنامج الحزب:
 اامفاعضات ععملب اار عب  :سيعمؿ حزب "العمؿ" مػف أجػؿ الوصػوؿ إلػى سػالـ دائػـ مػ السػمطةال مسطينية ،وسيواصؿ الم اوبات عمى أساس ات اقية أوسمو ،ومواصػمة الم اوبػات لموصػوؿ إلػى
سػػالـ شػػامؿ ودائػػـ عػػي المنطقػػة مػػف أجػػؿ إنهػػاء الص ػ ارع العربػػي– اإلس ػرائيمي حتػػى عػػاـ (،)2222
وه ػػذا س ػػيخمؽ ش ػػرؽ أوس ػػط جدي ػػد متح ػػرر م ػػف الح ػػروب وس ػػباؽ التس ػػمح واإلره ػػاب ،والتع ػػاوف ع ػػي
المجا ت ا قتصادية المختم ة.
 ا مةةن عاا ةةاعا :ال صػػؿ بػػيف الشػػعب اإلسػرائيمي وسػػكاف المنػػاطؽ سػػوؼ يمبػػي ا حتياجػػات األمنيػػةإلس ػ ػرائيؿ ،وسػ ػػتحاعظ إس ػ ػرائيؿ عمػ ػػى إبقػ ػػاء سػ ػػيطرتها عمػ ػػى المنػ ػػاطؽ الحيويػ ػػة ألمنهػ ػػا مثػ ػػؿ :كتمػ ػػة
المس ػػتعمرات الواقع ػػة غ ػػرب البػ ػ ة اللربي ػػة ،ومنطق ػػة غ ػػوش عتيس ػػوف ،ووادي األردف ال ػػذي يمث ػػؿ
الح ػػدود الشػ ػرقية إلسػ ػرائيؿ ،ومنطق ػػة ش ػػماؿ غ ػػرب البح ػػر المي ػػت ،وع ػػي أم ػػاكف حيوي ػػة ع ػػي أع ػػالي
المرت عات الجبمية ،ولف يكوف هناؾ انسحاب إلى حدود ( ،)9967وهناؾ صي متنوعة لتسوية ذلؾ
مثؿ مشروع "ألوف"(.)4
( )1صراص ،عايد ،مرج سابؽ ،9992 ،ص.975
( )2رجا أغبارية ،مرج سابؽ ،ص.93
( )3طاهر شاش ،مرج سابؽ ،ص.923
( )4حاتـ لط ي العيمة ،التلييرات السياسية عي إسرائيؿ وأثرها عمى عممية التسوية م منظمة التحريػر ال مسػطينية خػالؿ
خػػالؿ ال تػػرة ( ،)2229-9992رسػػالة ماجسػػتير غيػػر منشػػورة ،كميػػة ا قتصػػاد والعمػػوـ اإلداريػػة ،جامعػػة األزهػػر،

 ،2299ص.94-93
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 ااقةةاس :القػػدس عاصػػمة دولػػة إس ػرائيؿ األبديػػة ،والنقطػػة المركزيػػة لمشػػعب اليهػػودي ،وسػػوؼ تظػػؿموحدة وغير مقسمة تحت السػيادة اإلسػرائيمية ،وستبػمف الحكومػة حريػة العبػادة لمطوائػؼ واألديػاف
األخرى(.)1
 اال ربطان :لف تقاـ أي مسػتوطنات جديػدة ،وابقػاء أغمبيػة المسػتوطنيف والمسػتوطنات القائمػة تحػتالسػػيادة اإلس ػرائيمية عػػي ظػػؿ السػػالـ ،م ػ إمكانيػػة ت كيػػؾ بعبػػها ،وعػػرض القػػانوف اإلس ػرائيمي عمػػى
معظـ المستوطنيف اإلسرائيمييف(.)2
 ااالجئةةعن :حػػؿ مشػػكمة الالجئػػيف ال مسػػطينييف خػػارج حػػدود إس ػرائيؿ ،ورع ػض ح ػؽ العػػودة لالجئػػيفال مسػػطينييف ،وأ يكػػوف هنػػاؾ تطبيػػؽ واس ػ النطػػاؽ لهػػذا الحػػؽ عػػي المنطقػػة الواقعػػة خػػارج مجػػاؿ
السيطرة اإلسرائيمية(.)3
 اااعا اافل طب ب  :إف قياـ دولػة عمسػطينية ذات سػيادة كاممػة سػتعقد كثيػ اًر مػف عػرص التوصػؿ إلػىات اؽ ،واقامػة هػذ الدولػة لػف يشػكؿ تهديػداً لوجػود إسػرائيؿ ،ولكنػه سينشػم واقعػاً ينطػوي عمػى نزعػة
تحرير قومية عمسطينية ،ولكف يجب أف يكػوف كيانػاً عمسػطينياً ذات سػيادة محػدودة ،ويعتبػر أقػؿ مػف
دولة ،حيث

يكوف له جيش وأف يكوف مجاله الجوي م توح أماـ سالح الجو(.)4

ي ام عام (:)2999
 اامفاعضةةات ععملب ة اا ةةالم :ا سػػتمرار عػػي السياس ػة التػػي تبناهػػا "إسػػحاؽ اربػػيف" والمعتمػػدة عمػػىقاعدة أف تحقيؽ األمف وا ستقرار وا نتعاش ا قتصادي لف يكوف إ مف خالؿ تحقيؽ السالـ عف
طريػؽ التسػػويات اإلقميميػػة والسياسػػية عػػي المنطقػة وعػػؽ إحيػػاء المسػػيرة السػػممية القائمػػة عمػػى الحػوار
المش ػػترؾ ،وأيب ػػا عم ػ ػى ات اقي ػػات (أوس ػػمو) لتحقيػ ػػؽ التص ػػالح ب ػػيف الشػ ػػعبيف ،وا حتػ ػراـ المتبػ ػػادؿ،
وعالقات الثقة بيف القيادات هي البمانة الوحيػدة لتحقيػؽ السػالـ الحقيقػي وعالقػات الجػوار الطيبػة

( )1برن ػػامج ح ػػزب العمػ ػػؿ ،البػ ػرامج ا نتخابيػ ػػة لألحػ ػزاب اإلسػ ػرائيمية ،مختػ ػػارات إسػ ػرائيمية ،مركػ ػػز الد ارسػػػات السياسػ ػػية
واإلستراتيجية ،العدد  ،99القاهرة ،9996 ،ص.39
( )2أحم ػػد خمي ػػة ،القي ػػادة الجدي ػػدة لح ػػزب شخص ػػيات ومواق ػػؼ ،مجم ػػة الد ارس ػػات ال مس ػػطينية ،بي ػػروت ،لبن ػػاف،9997 ،
ص.39

( )3برنامج حزب العمؿ ،مرج سابؽ ،9996 ،ص.39
( )4خمي ة ،مرج سابؽ ،ص .999-924
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والثقة بيف الشعبيف ،وأف اإلخالؿ با ت اقيات المبرمػة بػيف القيػادتيف سػتؤدي عػي النهايػة إلػى العنػؼ
وس ؾ الدماء(.)1
 ا مةةةن عاا ةةةاعا :قػػوة الج ػػيش اإلس ػرائيمي وقدرتػػه عم ػػى الػػردع ،ووج ػػود حػػدود يمن ػػة والػػدعاع عنه ػػا،وترتيبات أمنية أساسية ،وتعزيز ت ػوؽ إسػرائيؿ النػوعي عمػى الجيػوش العربيػة( ،)2والعمػؿ عمػى مػنح
م ػواطني إس ػرائيؿ أقصػػى درجػػات األمػػف الػػذي يسػػتند إلػػى جػػيش قػػوي وسػػالـ حقيق ػي م ػ جي ارننػػا،
وسنبمف حدوداً يمنة ،ولف نعود بأي حاؿ إلػى حػدود ( ،)9967وسنسػتند إلػى حػدود يمكػف الػدعاع
عنهػػا وترتيبػػات أمنيػػة حيويػػة ،وسيش ػ ّكؿ نهػػر األردف الحػػدود الش ػرقية إلس ػرائيؿ ،ولػػف نسػػمح لجػػيش
يخػػر بالتواجػػد غربػػه ،وسػػتبقى السػػيادة عمػػى غػػور األردف وشػػماؿ البحػػر الميػػت ،وغػػوش عتسػػيوف،
ومنػػاطؽ حيويػػة ألمػػف إس ػرائيؿ( ،)3ويكمػػف إيجػػاد حػػؿ لمشػػكمة الحػػدود م ػ ال مسػػطينييف مػػف خػػالؿ
التنسيؽ بيف الطرعيف لتبادؿ األرابي عي سبيؿ توعير حماية المستوطنات الكبيرة والصليرة.
 ااقاس :القدس الكاممة ،عاصمة دولة إسرائيؿ لألبد ستظؿ موحدة كاممػة تحػت السػيادة اإلسػرائيمية،وستبػػمف ألبنػػاء األديػػاف حرّي ػة الوصػػوؿ إلػػى األمػػاكف المقدسػػة وحريػػة العبػػادة ،وسػػتهتـ الحكومػػة
بتطوير وازدهار القدس.

 اال ةةربطان :تػػرى الحكومػػة ا سػػتيطاف بكامػػؿ صػػور مشػػروعاً أمني ػاً ووطني ػاً ،وسػػتعمؿ عمػػى إبقػػاءالمستوطنات اإلسرائيمية والمستوطنيف عي تجمعاتهـ ا ستيطانية المتواجدة تحت السػيادة اإلسػرائيمية
إلى أف يتـ تحديد وب نهائي عي ات اؽ سياسي عي إطار التسوية ويتـ المواعقة عميه(.)4
 ااالجئةةعن :اعتبػػر أف حػػؿ قبػػية الالجئػػيف ال مسػػطينييف يػػتـ خػػارج حػػدود إس ػرائيؿ ،ع ػرعض الحػػزببشكؿ وابح حؽ العودة لالجئيف(.)5
 اااعاة اافل ةةطب ب  :رعػض قيػػاـ الدولػة ال مسػػطينية بػاجراء مػػف جانػب واحػػد قبػؿ التوقيػ عمػى ات ػػاؽالحػػؿ الػػدائـ الػػذي يجػػب التوصػػؿ إليػػه مػػف خػػالؿ الح ػوار والت ػػاهـ بػػيف الجػػانبيف ،ووعػػؽ المصػػمحة
بػ ػؿ إقام ػػة اتح ػػاد كون ػػدرالي (عمس ػػطيني– أردن ػػي) وبمواعق ػػة عمس ػػطينييف
اإلسػ ػرائيمية عان ػػه م ػػف الم ّ
وأردنييف ،وأف الدولة ال مسطينية لـ ولف تكوف هدعاً إسرائيمياً ،ومػ ذلػؾ عانػه عػي حػاؿ انبثػاؽ الدولػة

( )1و ازرة اإلعالـ ،عمسطيف ،انتخابات الكنيست الخامسة عشر ،9999 ،ص.8-7
( )2عبد ال تاح مابي ،الديف والسياسة عي إسرائيؿ ،9999 ،ص.948
( )3شاكر الجوهر ،مرج سابؽ ،س.979
( )4المرج ن سه ،ص.995

( )5هبة جماؿ الديف ،مرج سابؽ ،ص.987
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ال مسطينية كنتيجػة لم اوبػات الحػؿ الػدائـ عانػه يجػب التأكػد مػف أف القيػود األمنيػة والسياسػية التػي
سيت ؽ عميها ترعى وتعزز المصالح الحيوية لدولة إسرائيؿ(.)1

ي ام عام (:)1224
جرت هذ ا نتخابات عي ظؿ متليرات إقميمية ودولية ومحمية تختمؼ عف ا نتخابات السػابقة،
عهناؾ متليرات دولية مثؿ قبية العراؽ ،واإلقميمية كعممية التسػوية وايجػاد حػؿ مػا نت ابػة األقصػى،
والتلير المحمي داخؿ األحزاب مثؿ قبايا ال ساد ،وانتشار الرشوة وهي قبايا إسرائيمية.
 اامفاعضةةات ععملب ة اا ةةالم :انقسػػـ حػػزب "العمػػؿ" إلػػى معسػػكريف األوؿ بزعامػػة "عم ػراـ متسػػناع"رئيس الحزب ينذاؾ ،والثاني بزعامة "بف أليعازر" رئيس الحزب السػابؽ ،رأى "متسػناع" ومؤيديػه أف
الم اوبات السياسية يمكف أف تبدأ مف حيث انتهت أوسمو وكامب دي يد ( ،)2222وت اهمات طابا
( ،)2229باإلبػػاعة إلػػى إمكانيػػة اسػػتئناؼ الم اوبػػات عػػو اًر ودوف شػػروط مػػف الجانػػب اإلس ػرائيمي
بهػػدؼ التوصػػؿ إلػػى حػػؿ يػػؤدي إلنهػػاء الص ػراع( ،)2ورعػػض "بػػف أليعػػازر" أف يكػػوف ات ػػاؽ أوسػػمو
وت اهمػػات طابػػا مرجعي ػػة لمم اوبػػات ،ووب ػ ش ػػروط وقػػؼ ا نت ابػػة واس ػػتبعاد ال ػرئيس عرع ػػات
وتهميشه ،واتخذ البرنامج شكالً عائماً

يعكس الرؤية اليسارية لمحزب و الرؤيػة اليمينيػة لمعسػكر

اليميف(.)3
 ااقةاس :سػتبقى القػدس تحػت سػيطرة إسػرائيمية كاممػػة مػ بػماف حريػة العبػادة الكاممػة عػي األمػػاكفالمقدسػػة جميعػاً وهػػي العاصػػمة األبديػػة لدولػػة إسػرائيؿ ،وعػػي البمػػدة القديمػػة وعػػي "الحػػوض المقػػدس"
يعبر عف خصوصية المكاف بالنسبة لألدياف الثالثة(.)4
سيطبؽ نظاـ خاص ّ

 -ا من عاا ةاعا :ح ّػدد البرنػامج عػدداً مػف الترتيبػات األمنيػة لمتوصػؿ إلػى ات ػاؽ سياسػي مػ الطػرؼ

ال مسػػطيني ،تقػػود إلػػى ا ن صػػاؿ عػػف ال مسػػطينييف مػػف خػػالؿ إقامػػة سػػياج بػػيف الب ػ ة واس ػرائيؿ،
واخ ػػالء قط ػػاع غػ ػزة مػ ػ احتم ػػاؿ إخ ػػالء بع ػػض األحي ػػاء العربي ػػة ،وتعي ػػيف ح ػػدوداً يمن ػػة ومكاعح ػػة

(اإلرهاب)(.)5
( )1و ازرة اإلعالـ ،عمسطيف ،انتخابات الكنيست الخامسة عشر ،9999 ،ص.7

( )2سمير صراص ،وقائ انقالب حزب العمؿ عمػى ات ػاؽ اوسػمو ،مجمػة الد ارسػات ال مسػطينية ،إسػرائيميات ،العػدد ،53
 ،2223ص.59
( )3هبة جماؿ الديف ،مرج سابؽ ،ص.988
( )4بف كسبيت ،دولة متسناع ال مسطينية ،معاريؼ.2222/92/22 ،

( )5خالػػد شػػعباف ،التليػرات الحزبيػػة عػػي إسػرائيؿ ( ،)2292-9999قػراءات اسػػتراتيجية ،العػػدد العاشػػر ،مركػػز التخطػػيط
التخطيط ال مسطيني ،2299 ،ص.59
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 اال ربطان :الكتؿ ا ستيطانية الكبرى ستُبػـ إلػى دولػة إسػرائيؿ ،والمسػتوطنات عػي يهػودا والسػامرةالتي

تق بمف الكتؿ ا ستيطانية المبمومة سيتـ إخالؤها.

 ااالجئةعن :سػتجد حػػالا لهػا مػف خػالؿ تسػػوية منطقيػة بمشػاركة دوؿ المنطقػػة واألسػرة الدوليػة ،ولكػػفدوف منح ال مسطينييف حؽ العودة(.)1
 اااعاةة اافل ةةةطب ب  :دعػػا برنػػامج حػػزب "العمػػؿ" إلػػى دولتػػيف لشػػعبيف تعيشػػاف بسػػالـ ،إ أف هػػذاالمصطمح كاف عمومياً ،بمعنى أف الحزب لـ يطرح حدود هذ الدولة ،وهؿ سػتتمت بالسػيادة أـ ،
حي ػػث أف كػ ػؿ ه ػػذ القب ػػايا كان ػػت مجهول ػػة ،كم ػػا وبػ ػ ش ػػروطاً م ػػف أج ػػؿ الوص ػػوؿ إل ػػى الدول ػػة
ال مسطينية(.)2

ي ام عام (:)1220
جػػرت هػػذ ا نتخابػػات عػػي ظػػؿ متلي ػرات تختمػػؼ عػػف انتخابػػات ( ،)2223والتػػي دعػػت عيهػػا
األحزاب إلى الح اظ عمى األمف اإلسرائيمي مف خػالؿ البػلط عمػى ال مسػطينييف ،وألسػباب داخميػة هػو
إهماؿ لألوباع ا جتماعية ،وأيباً جرت بعد إعادة ا نتشار اإلسرائيمي عي غزة وبعض المسػتوطنات
عي الب ة اللربية ،وهو ا نسحاب األحادي الجانب بعد إدعاء إسرائيؿ بعدـ وجود شريؾ عمسطيني عي
عممية السالـ ،وأيباً استطالعات الرأي اإلسرائيمية والتحوؿ نحو اليميف ،واستمرار غياب القيادة القويػة
وأيب ػاً ش ػرقي يت ػرأس حػػزب "العمػػؿ" ،واقميمي ػاً عػػوز حركػػة "حمػػاس" با نتخابػػات ال مسػػطينية (،)2226
وبروز القبايا ا جتماعية عمى القبايا السياسية عي برامج األحزاب.
 اامفاعضات ععملب اا الم :رّكػز "عميػر بيػرتس" عمػى بػرورة اسػتئناؼ الم اوبػات السياسػية عػيظؿ ا لتزاـ بموقؼ الحزب مف قبايا الوب النهائي ،دوف أف يتب ّػمف اإلشػارة إلػى ات ػاؽ أوسػمو،
وطػػرح عػػي برنامجػػه رؤيػػة يسػػارية لمتسػػوية تتبػػمف التوصػػؿ لتسػػوية سػػممية م ػ الشػػعب ال مسػػطيني
تح ظ مصالح الشعبيف ،وتناوؿ الموقؼ التقميدي لمحزب اتجا قبايا الوب النهائي التي لـ تتلير
وذلؾ نظ اًر لتوتر األوباع األمنية خػالؿ تمػؾ ال تػرة ،ممػا جعػؿ التسػوية عػي نظػر قػادة الحػزب أمػ اًر
تحوؿ تركيزها إلى قبايا أخرى(.)3
غير مرغوب عيه ،مما دععها ألف ّ

( )1سمير صراص ،وقائ انقالب حزب العمؿ عمػى ات ػاؽ أوسػمو ،مجمػة الد ارسػات ال مسػطينية ،إسػرائيميات ،العػدد ،53
مرج سابؽ ،2223 ،ص.59

( )2خالد شعباف ،التليرات الحزبية عي إسرائيؿ ( ،)2292-9999مرج سابؽ ،ص.59
( )3هبة جماؿ الديف ،مرج سابؽ ،ص.989
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 ااقةةةةاس :الق ػػدس الموح ػػدة عاص ػػمة إسػ ػرائيؿ وس ػػتبقى تح ػػت الس ػػيادة اإلسػ ػرائيمية ،بالنس ػػبة لمس ػػكافال مسطينييف عي المدينة سيتمتعوف بحقوؽ المواطنة ،وسػيتـ وبػ ترتيبػات خاصػة لممواقػ المقدسػة
المسيحية واإلسالمية.
 ااالجئعن :إف إسرائيؿ ستت اوض م ال مسطينييف لمسماح بعودتهـ إلى المنػاطؽ الخابػعة لمسػيطرةال مسطينية(.)1
 اال ربطان :ا حت اظ بالتجمعات ا ستيطانية تحت السيطرة اإلسػرائيمية مػ تطبيػؽ تقريػر "ساسػوف"الداعي إلى ت كيؾ المستوطنات غير القانونية(.)2
 اااعاة اافل ةطب ب ّ :أيػد حػزب "العمػؿ" إقامػة دولػة عمسػطينية إلػى جانػب إسػرائيؿ ،وواعػؽ عمػى مبػػدأدولتػػيف لشػػعبيف ،ودعػػا إلػػى إيجػػاد حػػؿ نهػػائي ،والػػى عػػدـ المجػػوء لإلجػراءات أحاديػػة الجانػػب إ إذا
تع ّذرت تماماً عرص الم اوبات(.)3
أبػػاؼ "بي ػرتس" أف اسػػتمرار السػػيطرة عػػي المنػػاطؽ ال مسػػطينية هػػو صػػيلة لملػػرؽ عػػي مسػػتنق
عقداف األخالؽ والقػيـ عػي إسػرائيؿ ،وأبػاؼ أنػه يحمػـ بػاليوـ الػذي يمعػب عيػه أط ػاؿ إسػرائيؿ مػ أط ػاؿ
ال مسطينييف(.)4

أعجه االخرالف يبن ااي ام اار ط اا

ب ااعمل (:)1220-2991

ي ام عام (:)2991
أ ّكػ ػ ػد برن ػ ػػامج ح ػ ػػزب "العم ػ ػػؿ" نتخاب ػ ػػات الكنيس ػ ػػت الثالثػ ػ ػة عش ػ ػػرة عم ػ ػػى أف إسػ ػ ػرائيؿ س ػ ػػتدعـ
الم اوبػػات المؤديػػة إلػػى ات ػػاؽ سػػالـ يقػػوـ عمػػى حػػؿ وسػػط م ػ األردف وال مسػػطينييف ،وشػ ّػدد عمػػى أف

ا ت اؽ يتعيف أف يستند إلى حاجات إسرائيؿ األمنية ،وعمى قراري األمـ المتحػدة رقػـ ( )242و(،)338
وا عتػ ػراؼ بحق ػػوؽ ال مس ػػطينييف بم ػػا ع ػػي ذل ػػؾ حقػػػوقهـ الوطني ػػة وعم ػػى أس ػػاس مش ػػاركتهـ ع ػػي تقريػ ػػر

مسػػتقبمهـ ،وأف الم اوب ػػات سػػتقرر الح ػػدود الدائمػػة ،والترتيب ػػات السياسػػية واألمني ػػة عػػي المن ػػاطؽ الت ػػي
ستنسػػحب منهػػا إسػرائيؿ ،وعمػػى أف إسػرائيؿ سػػتحت ظ بمنػػاطؽ حيويػػة غيػػر مزدحمػػة بالسػػكاف كبػواحي
القػػدس وغػػوش عتسػػيوف ،كمػػا تػػرى إسػرائيؿ أف غػػور األردف وشػػماؿ غػػرب البحػػر الميػػت يشػػكؿ الحػػدود
( )1موق و ازرة الخارجية اإلسرائيمية،
.www.jewishvirtua/library org/jsource/politics/laborplatfor.html
( )2خالد شعباف ،التليرات الحزبية عي إسرائيؿ ( ،)2292-9999مرج سابؽ ،ص.92
( )3حزب العمؿ اإلسرائيمي ،مركز الزيتونة ،مرج سابؽ ،ص.62

( )4مي قابيؿ ،حزب العمؿ والخريطة الحزبية ،بد التمييز ،العدد  ،2226 ،93ص.92
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األمنيػة لمدولػػة ،وأكػػد عمػى أف هبػػبة الجػػو ف منطقػة شػػديدة األهميػػة ألمػف إسػرائيؿ وسػػالمتها( ،)1وعػػدـ
الت ارج ػ عػػف المشػػروع ا سػػتيطاني وعػػف السػػيطرة العسػػكرية وا قتصػػادية عػػي األ اربػػي ال مسػػطينية(،)2
وطػػرح عػػي برنامجػػه رؤيػػة شػػرؽ أوسػػط جديػػد عم ػى أسػػس التعػػاوف عػػي مختمػػؼ المجػػا ت ،وخاصػػة عػػي
المجاؿ ا قتصادي ،واستعداد لالنسحاب مف أجزاء مف البػ ة اللربيػة وقطػاع غػزة ،ويعػرض البرنػامج
حمػػو ً وسػػطاً إقميميػػة ومقايبػػة األرض بالسػػالـ وأمػػف إس ػرائيؿ ،ويعػػرض حكم ػاً ذاتي ػاً كػػامالً معترع ػاً لهػػـ
بحقوقهـ الوطنية ،ويمتزـ بعػدـ إقامػة مسػتوطنات جديػدة أو توسػي المسػتوطنات القائمػة باسػتثناء القػدس
وغور األردف( ،)3وا عتراؼ بمنظمػة التحريػر ال مسػطينية ممػثالً لمشػعب ال مسػطيني ،وطرعػاً مػ إسػرائيؿ
عػػي عمميػػة السػػالـ ،وعمػػؿ عمػػى تأجيػػؿ قبػػايا القػػدس والمسػػتوطنات والالجئػػيف وغيرهػػا ،واعتبرهػػا مػػف
ووب ػح
اختصػػاص إس ػرائيؿ وحػػدها ،وأطمػػؽ لن سػػه الحريػػة عػػي مواصػػمة ا سػػتيطاف وتهويػػد القػػدس(،)4
ّ

" اربػػيف" بعػػد ات ػػاؽ أوسػػمو بأنػػه توجػػد موبػػوعات

أسػػتطي المراهنػػة عيهػػا ألنهػػا تتصػػؿ بػػأمف إس ػرائيؿ،

وكانت عكرة بناء جدار ال صؿ مف حزب "العمؿ" وخاصة "رابيف" عي ظؿ ا ت اقات(.)5

ي ام عام (:)2990
يعبر البرنامج ا نتخابي لحزب "العمؿ" الصادر عػاـ ( )9996عػف بعػض التحػو ت عػي رؤيتػه
ّ

لتس ػ ػػوية القب ػ ػػية ال مس ػ ػػطينية والصػػ ػراع العرب ػ ػػي اإلسػ ػ ػرائيمي ،عنقط ػ ػػة ا نط ػ ػػالؽ ع ػ ػػي الم اوب ػ ػػات مػ ػ ػ

ال مسػطينييف هػػي ات اقػػات أوسػػمو وم اوبػػات الوبػ النهػػائي ،وا عتػراؼ بحػػؽ تقريػػر المصػػير لمشػػعب
ال مسػػطيني ،ورعػػض السػػيطرة اإلسػرائيمية عميػػه ،والػػدعوة إلػػى ال صػػؿ بػػيف ال مسػػطينييف واإلسػرائيمييف بمػػا
يمبي حاجات األمف والهويتيف القػوميتيف ،وهػو مػا يعنػي القبػوؿ بقيػاـ كيػاف عمسػطيني مسػتقؿ ،أمػا بشػأف
القدس والمستوطنات والالجئيف والسػيادة عمػى الحػدود ،والمنػاطؽ الحيويػة ألرض إسػرائيؿ (غػور األردف
وغ ػػوش عتس ػػيوف وش ػػماؿ غرب ػػي البح ػػر المي ػػت) ،عق ػػد أظه ػػر البرن ػػامج تش ػ ّػدد الح ػػزب ع ػػي ه ػػذ القب ػػايا
وتجن ػ ػب البرنػ ػػامج اإلعػ ػػالـ بوبػ ػػوح عػ ػػف موقػ ػػؼ الحػ ػػزب مػ ػػف الدولػ ػػة
واص ػ ػرار عمػ ػػى ثوابت ػ ػه السػ ػػابقةّ ،
( )1مركز الزيتونة ،مرج سابؽ ،ص.57
( )2ليػػؼ غرينب ػػرغ ،ع ػػف الس ػػالـ والديمقراطي ػػة وا غتي ػػاؿ السياس ػػي ع ػػي إسػ ػرائيؿ ،قب ػػايا إسػ ػرائيمية ،المرك ػػز ال مس ػػطيني
لمدراسات اإلسرائيمية ،مدار ،العدد  ،2223 ،99ص.92

( )3طاهر شاش ،التطرؼ اإلسرائيمي جذور وحصاد  ،دار الشروؽ ،ط، 9القاهرة ،9997 ،ص.929 -922
( )4طاهر شاش ،م اوبات التسوية النهائية والدولة ال مسطينية اآلماؿ والتحديات ،دار الشروؽ ،ط ،9القاهرة،9999 ،
ص.6-5

( )5أع ػرايـ كػػاش ،حػػرب أوسػػمو :تش ػريح لخػػداع الػػذات ،مركػػز بػػيجف ،السػػادات لمد ارسػػات اإلسػػتراتيجية ،سمسػػمة د ارسػػات
وأبحاث ،منظمة التحرير ال مسطينية ،مكتب الرئيس ،رقـ  ،2224 ،96ص.86-85
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ال مسطينية ،وحجـ ا نسحاب اإلسرائيمي مف الب ة اللربيػة ،وربػط ذلػؾ باسػت تاء عػاـ ،وذلػؾ مػرد إلػى
خشية الحزب مف تأثير هذا اإلعػالف عػي وبػعه ا نتخػابي مػف جهػة ،ونظػ اًر لمخػالؼ القػائـ بػيف تيػاري
"الحمائـ" و"الصقور" عيه بشأف هذ المسائؿ مف جهة أخرى(.)1
توصػؿ حػزب
كش ت صحي ة معاريؼ اإلسرائيمية عػي عػددها الصػادر عػي  9996/28/29عػف ّ
"العمؿ" إلى ت ػاهـ مبػدئي مػ منظمػة التحريػر ال مسػطينية عػرؼ بت ػاهـ "أبػو مػازف -بيمػيف" بشػأف إقامػة
دول ػػة عمس ػػطينية عم ػػى ( )%92م ػػف أ ارب ػػي البػ ػ ة اللربي ػػة (إب ػػاعة إل ػػى قط ػػاع غػ ػزة) ،مقاب ػػؿ مواعق ػػة
ال مسطينييف عمى التخمي إلسرائيؿ عف المنطقة التي تتجم عيها غالبية المستوطنات الكبيرة عي البػ ة
اللربيػػة ،وبقػػاء القػػدس الش ػرقية تحػػت السػػيادة اإلسػرائيمية عمػػى أف يقػػيـ ال مسػػطينيوف عاصػػمتهـ عػػي أبػػو
ديػػس بب ػواحي مدينػػة القػػدس ،والتخمػػي عػػف حػػؽ العػػودة لالجئػػي عػػاـ ( ،)9948وتطبيػػؽ حػػؽ العػػودة
()2
توصؿ الحزب إلى هذا الت ػاهـ لكػف مػف دوف
لنازحي عاـ ( ،)9967وقد أكد "يوسي بيميف" لمصحي ة ّ
()3
وتميز البرنامج السياسي الصادر عي المؤتمر السادس لمحزب عي أيػار /مػايو
توقي أي ات اؽ بشأنه ّ ،

( )9997باعالنػػه عػػدـ ممانع ػػة الحػػزب ع ػػي قيػػاـ دولػػة عمس ػػطينية ذات سػػيادة مح ػػدودة ،والت ػػاوض مػ ػ

ال مس ػػطينييف بش ػػأف الس ػػماح بع ػػودة الن ػػازحيف مهج ػػري ع ػػاـ ( )9967إل ػػى المن ػػاطؽ الخاب ػػعة لس ػػيطرة
ال مسػػطينييف ،وبتك ػرار لثواب ػت الحػػزب الشػػهيرة بشػػأف السػػيادة اإلس ػرائيمية المطمقػػة عمػػى القػػدس الموحػػدة،
وعمػ ػػى منػ ػػاطؽ ا سػ ػػتيطاف اإلس ػ ػرائيمي ،وتعزيػ ػػز المسػ ػػتوطنات القائمػ ػػة ،ورعػ ػػض حػ ػػؽ العػ ػػودة لالجئػ ػػيف
ال مسطينييف إلى مناطؽ السيادة اإلسرائيمية(.)4
و أكػد برنػػامج حػزب "العمػػؿ" السياسػي اتجػػا عمميػة السػػالـ الػذي أقػػر المػؤتمر السػػادس لمحػػزب
عي سنة ( )9997عمى برورة تحقيؽ السالـ واألمف إلسرائيؿ مػف خػالؿ م اوبػات مبنيػة عمػى قاعػدة
ات ػػاؽ أوسػػمو ،وعمػػى أف القػػدس الموحػػدة سػػتبقى عاصػػمة إسػرائيؿ ،وعمػػى أف السػػيادة عمػػى غػػور األردف
( )1برن ػػامج ح ػػزب العم ػػؿ– سياس ػػة الس ػػالـ واألم ػػف ،مجم ػػة الد ارس ػػات ال مس ػػطينية ،الع ػػدد  ،27بي ػػروت ،لبن ػػاف،9996 ،
ص.83-82
( )2يوسي بيميف ،ولد عي پتاح تكڤا عي  ،1948وبعد أدائه الخدمة العسكرية عي الجيش اإلسرائيمي دخؿ عالـ الصحاعة
ليعمؿ عي صحي ة "دعار" وبقي عيها  10سنوات ،كاف يواصؿ خاللها دراسته الجامعية ،وتعرؼ عمى شمعوف بيريػز

والذي عينه عي عاـ  1979ناطقاً بمساف حزب العمؿ اليساري اإلسرائيمي ،وانتخب لمنصب السػكرتير العػاـ لمحػزب

عػػاـ  ،1984ثػػـ عمػػؿ مػػدي اًر عام ػاً بػػو ازرة الخارجيػػة اإلس ػرائيمية عػػاـ  ،1986ثػػـ وزي ػ اًر لالقتصػػاد ،وهػػو أحػػد أبػػرز

الشخصػػيات السياسػػية اإلس ػرائيمية الداعيػػة لمسػػالـ ،وزعػػيـ حػػزب مي ػرتس اليسػػاري اإلس ػرائيمي( ،موق ػ حػػزب العمػػؿ

اإلسرائيمي.)www.havoda.org.il ،

( )3عيصؿ أحمد ،األحزاب اإلسرائيمية وعممية السالـ ،األرض ،العدد  ،9دمشؽ ،سوريا ،9997 ،ص.39-32
( )4هيثـ مزاحـ ،مرج سابؽ ،ص.84
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وشدد البرنامج عمى رعض عودة الالجئيف ال مسطينييف إلى ديارهـ ،وانما إلى أ اربػي
ستكوف إلسرائيؿّ ،

السمطة ال مسطينية.

ي ام عام (:)2999
عػػي انتخابػػات الكنيسػػت الخػػامس عشػػر التػػي جػػرت عػػي سػػنة ( )9999لػػـ يتليػػر برن ػامج حػػزب
"العمؿ" تلي اًر جوهرياً عف برنامج انتخابات الكنيست السابؽ ،وأعمف "باراؾ" عقػب عػوز برئاسػة الحكومػة
خػػالؿ إلقػػاء كممتػػه أمػػاـ الكنيسػػت لنيػػؿ الثقػػة بحكومتػػه ا ئتالعيػػة أف الهػػدؼ األسػػمى لحكومتػػه سػػيكوف
"جمب السالـ واألمف إلسرائيؿ م الح اظ عمى مصالح إسرائيؿ الحيوية"(.)1
تبمف برنامج "باراؾ" الشعار
يتبمف الحديث عف ات اؽ أوسمو ،ولكنه
أما برنامج ( )9999لـ
ّ
ّ
الذي رععه الحزب عي أواخر الستينات ،المؤمف ببرورة إظهار إسرائيؿ اسػتعدادها لمم اوبػات مػ كػؿ
الدوؿ العربيػة ،عػذكر البرنػامج أف تحقيػؽ السػالـ هػو مػف أهػـ مقومػات األمػف داخػؿ إسػرائيؿ ،لػذلؾ رعػ
شعار سنعمؿ مف أجؿ منح مواطني إسرائيؿ أقصى حد مف األمف القائـ عمى جيش قوي وسالـ حقيقي
م ػ جيراننػػا( ،)2لكػػف برنػػامج "بػػاراؾ" تتبػػمف آلتػػهُ المعروعػػة التػػي

تختمػػؼ عػػف آلت سػػم ه "نتنيػػاهو"،

وأصػ ّػر عمػػى أف القػػدس الكاممػػة عاصػػمة إس ػرائيؿ لألبػػد سػػتظؿ موحػػدة كاممػػة تحػػت السػػيادة اإلس ػرائيمية،
وأصػػر عم ػػى عػػدـ ت كي ػػؾ المس ػػتوطنات القائمػػة وعم ػػؿ عمػػى تطويره ػػا ،و لمع ػػودة إلػػى ح ػػدود الػ ػػ(،)67
والمواعقػػة عمػػى كيػػاف عمسػػطيني أقػػؿ مػػف دولػػة ،والسػػالـ بالنسػػبة إلػػى "بػػاراؾ" هػػو أحػػد عناصػػر نظريػػة

األمف ،وانجاز السالـ م ال مسطينييف عي إطار المحاعظة عمى مصالح إسرائيؿ الحيوية(.)3

ي ام عام (:)1224
أك ػػد البرن ػػامج ا نتخ ػػابي لح ػػزب "العم ػػؿ" تج ػػا العممي ػػة الس ػػممية ع ػػي ( )2223عم ػػى أف ح ػػزب
"العمؿ" سيسعى ستئناؼ الم اوبات مػ ال مسػطينييف بهػدؼ التوصػؿ إلػى حػؿ دائػـ يػؤدي إلػى إنهػاء
الصػ ػراع عم ػػى أس ػػاس دولتػػػيف لش ػػعبيف يعيش ػػاف بسػ ػػالـ جنبػ ػاً إل ػػى جن ػػب ،م ػ ػ تأكي ػػد عم ػػى أف الكتػ ػػؿ
ا سػػتيطانية الكبػػرى ستنبػػـ إلػػى إسػرائيؿ ،والمسػػتوطنات عػػي البػ ة اللربيػػة التػػي

تقػ بػػمف الكتػػؿ

ا سػػتيطانية المبػػمومة سػػيتـ إخالؤهػػا ،كمػػا شػ ّػدد البرنػػامج عمػػى أف القػػدس بأحيائهػػا السػػكنية اليهوديػػة

كاعة هي العاصمة األبدية إلسرائيؿ ،وعمى رعض عودة الالجئيف ال مسطينييف إلى ديارهـ(.)4
( )1مركز الزيتونة ،مرج سابؽ ،ص.59
( )2هبة جماؿ الديف ،مرج سابؽ ،ص.988

( )3شاكر الجوهري ،مجمة يعاؽ ،مرج سابؽ ،ص.998-995
( )4كميؿ منصور (محرر) إسرائيؿ :دليؿ عاـ ( ،)2224مؤسسة الدراسات ال مسطينية ،2224 ،ص.943
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ي ام عام (:)1220
واعػػؽ حػػزب "العمػػؿ" عػػي برنامجػػه ا نتخػػابي عمػػى مبػػدأ الػػدولتيف لشػػعبيف ،ودعػػا إلػػى إيجػػاد حػػؿ
نهائي ،والى عدـ المجوء إلى اإلجراءات أحادية الجانب إ إذا تعػذرت تمامػاً عػرص الم اوبػات ،وش ّػدد

عمػػى بقػػاء القػػدس عاصػػمة أبديػػة إلس ػرائيؿ ،كمػػا أعمػػف رعبػػه الت ػػاوض م ػ السػػمطة ال مسػػطينية بقيػػادة
حركة "حماس"( ،)1وتبنى الحزب أو زعيمه "عمير بيػرتس" تبنػى بشػكؿ مبػدئي ات ػاؽ جنيػؼ الػذي يػنص

عمى ا نسحاب إلى خطوط ( )9967باستثناء كتؿ المستوطنات التي ستؤجر إلى إسػرائيؿ مػ حصػوؿ
ال مسػػطينييف عمػػى تعػػويض مػػالي ودبموماسػػي ،وأيبػاً أكػػد "عميػػر بيػرتس" عمػػى صػػعيد الم اوبػػات لػػف
يذهب إلى واشنطف بؿ سيعقد لقاءات ماراثونية م الرئيس أبػو مػازف مػف أجػؿ م اوبػات مباشػرة حػوؿ
التسوية الدائمة(.)2
وبعػػد ا طػػالع عمػػى الب ػرامج ا نتخابيػػة لحػػزب "العمػػؿ" عػػي الػػدورات مػػف عػػاـ ( )9992حتػػى
( )2226يتبح مف قراءة البرامج أف هناؾ قبايا جوهرية مت ػؽ عميهػا عػي جميػ البػرامج ،وهػي تعتبػر
قبايا أساسية لدى حزب "العمؿ" ورؤيتػه لهػا ،بحيػث

تختمػؼ عػي جوهرهػا ،ولػـ تختمػؼ مػ التليػرات

القياديػػة لمحػػزب حتػػى لػػو كانػػت هػػذ القيػػادات مػػف الصػػقور أو الحمػػائـ حتػػى عػػي ظػػؿ المتليػرات الدوليػػة
واإلقميمي ػػة والمحمي ػػة الت ػػي تط ػػرح ن س ػػها عم ػػى عممي ػػة الس ػػالـ ،عيبق ػػى اله ػػاجس األمن ػػي اإلسػ ػرائيمي ه ػػو
المسػػيطر عمػػى عمميػػة الت ػػاوض م ػ ال مسػػطينييف ،وتبقػػى الػػنت اإلس ػرائيمية عػػي جمي ػ الب ػرامج المت ػػؽ
عميها كقبػية القػدس عاصػمة إسػرائيؿ األبديػة ،ورعػض حػؽ العػودة لالجئػيف ،وابقػاء الكتػؿ ا سػتيطانية
الكبيػ ػرة عػ ػػي البػ ػ ة اللربيػ ػػة ،ورع ػػض العػػػودة إل ػػى حػػػدود ال اربػ ػ م ػػف حزيػ ػراف ،والمواعق ػػة عم ػػى إعطػ ػػاء
ال مسطينييف دولة منزوعة السالح ،وم بماف أي عممية سالـ مػ العػرب وال مسػطينييف بػد مػف رسػـ
حػػدود يمنػػة لدولػػة إس ػرائيؿ ،وحريػػة وبػػماف دولػػة إس ػرائيؿ عػػي الت ػػوؽ العسػػكري عػػي المنطقػػة العربيػػة،
والهيمنة ا قتصادية ،وبماف سالـ دائـ م الػدوؿ العربيػة ،وخمػؽ شػراكة اقتصػادية معهػا ،وتعتبػر هػذ
أساسػػية

يمكػػف الت ػػاوض عميهػػا بػػؿ يجػػب إجبػػار ال مسػػطينييف بقبولهػػا .ويػػرى الباحػػث أف هنػػاؾ تقػػارب

كبير بيف البرامج ا نتخابية مف ( )2226-9992عمى قبايا أساسية وهي:
 اعتبار إسرائيؿ دولة يهودية ،وأف الدولة ثنائية القومية تهديد لهوية الدولة اليهودية مستقبالً. -ستبقى القدس عاصمة أبدية إلسرائيؿ.

( )1مركز الزيتونة ،مرج سابؽ ،ص.62
( )2خالد شعباف ،انتخابات رئاسة حزب العمؿ اإلسرائيمي ،مجمة التخطيط ال مسطيني ،عدد  ،2226 ،22ص.43
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 لف يتـ ت كيؾ المستوطنات األساسية عي الب ة اللربية والقدس. الح اظ عمى أمف ووجود إسرائيؿ ،دولة قوية ومت وقة عمى كاعة دوؿ الشرؽ األوسط. يجب أف يتخمى ال مسطينيوف عف حؽ العودة. تأجيػػؿ البػػث عػػي مسػػألة الدولػػة ال مسػػطينية ،واذا كػػاف هنػػاؾ دولػػة عمسػػطينية يجػػب أف تكػػوف دولػػةمنزوعة السالح والسيادة ،وأف تتمت بحكـ إداري وحدود م شكميات خارجية لمدولة.
 يجب أف يكوف إلسرائيؿ عالقات اقتصادية م جمي دوؿ الشرؽ األوسط. وأف ال ص ػػؿ الت ػػاـ ب ػػيف ال مس ػػطينييف واسػ ػرائيؿ يج ػػب أف يعتم ػػد حػ ػالً لمش ػػكمة إسػ ػرائيؿ األمني ػػة مػ ػال مسطينييف.
ػاء عمػػى ذلػػؾ لػػـ تػػأت هػػذ الب ػرامج بالجديػػد الػػذي يػػدؿ عمػػى حػػرص الحػػزب عمػػى اسػػتئناؼ
وبنػ ً
عمميػػة الت ػػاوض م ػ الطػػرؼ ال مسػػطيني ،وانمػػا مػػا تناولتػػه هػػو الموق ػؼ التقميػػدي لمحػػزب تجػػا قبػػايا
الوب النهائي التي لـ تتلير ،وذلؾ نظ اًر لتوتر األوباع األمنية خػالؿ تمػؾ ال تػرة ،ممػا جعػؿ التسػوية
تحوؿ تركيزهػا إلػى قبػايا أخػرى ،وهػذا أثّػر
عي نظر قادة الحزب أم اًر غير مرغوب عيه ،مما دععها ألف ّ
عمى مكانته السياسية محمياً واقميمياً ودولياً.
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اافصل اا ايع:
ب ااعمل عارفاقبات اار عب اا لمب
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اامي ث ا عل :اعافع

ب ااعمل ف ا رم ا عملب اار عب :

أعالً :اااعافع اااعاب :
 -2ا ابا ا ر اا اا عفببر :
شػػهد العقػػديف األخي ػريف مػػف القػػرف المابػػي عمػػى المسػػتوى الػػدولي انهيػػار اإلتحػػاد السػػوعييتي
وت ككه ،وكذلؾ الدوؿ ا شتراكية ،عندما أعمف الرئيس الروسي "جورباتشػوؼ" عػف "البريسػترويكا" إعػادة
البناء عاـ ( ،)9985وتحوؿ اإلتحاد السوعييتي مف حالة المناعسة والعداء م أمريكا وحم اؤها إلى حالة
مػػف التواعػػؽ عػػي بػػوء التحػػوؿ إلػػى الديمقراطيػػة وال أرسػػمالية اللربيػػة ،ممػػا أدى إلػػى اخػػتالؼ عػػي الت ػوازف
الػدولي ،وكػاف مػف أهػـ المتليػرات هػو تكػاثؼ جهػود القػوتيف األولػى الو يػات المتحػدة األمريكيػة والثانيػة
روسيا ا تحادية محؿ الكثير مف النزاعات اإلقميمية والدولية ،و سيما مشكمة الشرؽ األوسط(.)1
عي الوقت ذاته خسرت حركات التحرر الوطني الدعـ والمساندة الذيف كانا يقدمهما لهـ اإلتحاد
السػػوعييتي ،عكانػػت الػػدوؿ العربيػػة عػػي مقدمػػة تمػػؾ الػػدوؿ التػػي تػػأثرت بتلييػػر السياسػػة الخارجيػػة لالتحػػاد
السوعييتي(.)2
وكمػػا يػػرى " شػػمعوف بيريػػز" أف هػػذا الوب ػ أدى إلػػى تػػدهور مكانػػة الػػدوؿ العربيػػة عػػي النسػػؽ
الػػدولي ،وتراجعػػت أهميػػة قبػػايا  ،حيػػث أصػػبح العػػرب مػػزود لمسػػالح وانخ ػػض مصػػدرهـ عػػي الػػدعـ
السياسػػي( .)3كمػػا أدى انهيػػار ا تحػػاد السػػوعيتي إلػػى تلي ػريف جػػوهرييف عػػي المعادلػػة السياسػػية العربيػػة-
اإلسرائيمية:
 أعالً :لـ تعد هناؾ قوة حمي ػة مؤيػدة لمجانػب العربػي قػادرة أو عمػى اسػتعداد لتػوعير اللطػاء الخػارجيالسياسػػي والعسػػكري المطمػػوب لػػبعض الالعبػػيف األساسػػييف عػػي السػػاحة العربيػػة ،وخصوص ػاً سػػوريا
ومنظمة التحرير ال مسطينية.
 ثا باً :لـ يعد ا تحاد السوعيتي قاد ار أو معنياً بمناعسة الو يات المتحػدة عػي المنطقػة أو بنشػر ن ػوذعيهػػا عمػػى حسػػاب المواق ػ والمصػػالح األمريكيػػة ،ممػػا سػػاعد عػػي إطػػالؽ يػػد الو يػػات المتحػػدة عػػي
الش ػػرؽ األوس ػػط ،وعم ػػى الص ػػعيد الع ػػالمي بص ػػورة عام ػػة ،علي ػػاب "الخط ػػر الش ػػيوعي" أو "التهديػػػد

( )1هيثـ الكيالني ،مشروع النظاـ الشرؽ األوسطي ،أبعاد ،العدد  ،9995 ،4ص.947
( )2طاهر شاش ،المواجهة والسالـ عي الشرؽ األوسط ،الطريؽ إلى غزة -أريحا ،مرج سابؽ ،9995 ،ص.972

( )3شمعوف بيريز ،معركة السالـ ،يوميات شمعوف بيريز ،ترجمة :عمار عابؿ ،مالؾ عابؿ ،األهميػة لمنشػر والتوزيػ ،
ط ،9األردف ،9995 ،ص.368
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السػ ػػوعييتي" زاد عػ ػػي ا سػ ػػتعداد األمريكػ ػػي لمعمػ ػػؿ والمجازعػ ػػة مػ ػػف دوف التخػ ػػوؼ مػ ػػف ردات ال عػ ػػؿ
السوعيتية السمبية أو العرقمة عمى استلالؿ األوباع عمى حساب المصالح األمريكية(.)1

 -1ا ف اا ااعالبات اامر اة ا م بكب كقعة عظمى مابم :
تليػػرت األوبػػاع العالميػػة تلي ػ اًر جػػذرياً خػػالؿ السػػنوات مػػف ( )9985إلػػى ( ،)9992عقػػد ّأدت
ّ

سياسػػة "جورباتشػػوؼ" اإلصػػالحية إلػػى حػػدوث انقػػالب عػػي أوبػػاع اإلتحػػاد السػػوعييتي والكتمػػة الشػرقية،

وتبوء الو يات المتحدة األمريكية مركز القيادة عي
كما أدت سياسته الخارجية إلى انتهاء الحرب الباردةّ ،
العالـ الذي بدأ يتشكؿ عي نظاـ دولي جديد(.)2
وأعمف "جورج بوش" األب عف قياـ النظػاـ العػالمي الجديػد ،واعتبػر ن سػه قائػداً كونيػاً وتاريخيػاً،
وعزز هيمنة الو يات المتحدة عمى المنطقة بأكممها ،وأجرى تعديالً هاماً عمى تبادلية األدوار بيف بػالد
ّ

واس ػرائيؿ إزاء تػػأميف مصػػالحهما عػػي المنطقػػة الحساسػػة ،ولػػـ يتحقػػؽ لػػه ذلػػؾ إ بعػػد أف عتّػػت النظػػاـ
العربػػي الرسػػمي ،وأحػػدث شػػروخ هائمػػة بػػيف الػػدوؿ العربيػػة ،وأوق ػ انقسػػامات حػػادة بيػػنهـ ،كمػػا أعػػادت

ترتيػػب المنطقػػة مػػف خػػالؿ مس ػيرة التسػػوية األمريكيػػة بهػػدؼ صػػياغة نظػػاـ شػػرؽ أوسػػطي يشػػكؿ ركي ػزة
أساسية لمنظاـ الدولي الذي تطمح إليه ب رض شروط الحبور العسكري األمريكي ،عبالً عػف إسػرائيؿ
والذي يش ّكؿ سي اً مسمّطاً عمى مف يجرؤ عمى ا عت ارض(.)3
بػػدأت أمريكػػا عػػاـ ( )9989بمسػػاعي دبموماسػػية نشػػطة تجػػا التس ػوية ،كمػػا شػػهد بدايػػة الح ػوار
ال مسػ ػػطيني األمريكػ ػػي ،ولكػ ػػف سػ ػػرعاف مػ ػػا تباطػ ػػأ وعُػ ػ ّػرغ مػ ػػف جػ ػػوهر  ،ولكػ ػػف المنطقػ ػػة العربيػ ػػة والسػ ػػاحة
ال مسطينية كانتا تدخالف بتسارع كبير نحو مرحمة ما بعد انهيار اإلتحاد السوعييتي ،وما ترتب عميه مف
نتائج بعد أف عاش الشرؽ األوسط زهاء نصؼ القرف مف أخطر ساحات الحرب الباردة(.)4

( )1أحمػػد سػػامح الخال ػدي ،حسػػيف جع ػػر يغػػا ،الم اوبػػات واحتما تهػػا عػػي ظػػؿ عالقػػات قػػوة متلي ػرة ،مجمػػة الد ارسػػات
ال مسطينية ،العدد  ،9999 ،8ص.87

( )2طاهر شاش ،المواجهة والسالـ عي الشرؽ األوسط ،الطريؽ إلى غزة -أريحا ،مرج سابؽ ،9995 ،ص.968
( )3الهيئػ ػػة العامػ ػػة لالسػ ػػتعالمات ،السػ ػػالـ الملػ ػػدور ،الروايػ ػػة ال مسػ ػػطينية ألحػ ػػداث عمميػ ػػة السػ ػػالـ وانػ ػػد ع ا نت ابػ ػػة
ال مسطينية الثانية ،الطبعة األولى ،2229 ،ص.93-92

( )4بشػػير نػػاع  ،اإلمبرياليػػة الصػػهيونية والقبػػية ال مسػػطينية ،الطبعػػة األولػػى ،دار الشػػروؽ ،القػػاهرة ،مصػػر،9999 ،
ص.963
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ثا باً :اااعافع ا قلبمب :
ب ااخلب ااثا ب (:)2992
تميػػزت بتػػردي األوبػػاع
بعػػد انتهػػاء حػػرب الخمػػيج الثانيػػة عػػاـ ( )9999بػػدأت مرحمػػة جديػػدة ّ

العربية وانقساـ العالـ العربي إلى معسكريف أحدهما يجم الدوؿ إلى تحال ات م الو يات المتحدة بد
العراؽ ،ويخر يجم الدوؿ التي كانػت تتعػاطؼ مػ العػراؽ ونظامػه ،كانػت مػف أهػـ نتػائج الحػرب عمػى

تحوؿ حاسمة عي الشرؽ األوسط ،عقد أظهرت مدى قػوة وتػدمير األسػمحة الحديثػة ،وأكػدت
الخميج نقطة ّ
سػػيطرة الو يػػات المتحػػدة عمػػى مقػػدرات المنطقػػة ،كمػػا أثبتػػت عجػػز إس ػرائيؿ عػػف القيػػاـ بػػدورها كحميػػؼ
اسػػتراتيجي لمو يػػات المتحػػدة والػػدوؿ اللربيػػة ،عبػالً عػػف التشػػكيؾ عػػي نظريػػة األمػػف اإلسػرائيمي القائمػػة
عمى احتالؿ األرابي بعد وصوؿ صواري العراؽ إليها(.)1
وبانته ػػاء الح ػػرب الب ػػاردة وح ػػرب الخم ػػيج الثاني ػػة ت ػػوعرت ال رص ػػة لمو ي ػػات المتح ػػدة لك ػػي تبم ػػور
مجموعػة أهػداعها عػي المنطقػة ،وعػػززت هيمنتهػا لػػيس عػي منطقػػة الشػرؽ األوسػػط عحسػب بػػؿ عػي العػػالـ
أجم  ،حيث أولت اهتماماً باللاً عي منطقة الشرؽ األوسط لتحقيؽ مصالحها ،عسعت إلى إنجػاز تسػوية
شاممة لمصراع العربي اإلسرائيمي والقبية ال مسطينية ونزع عتيؿ ا ن جار منها بوص ها أحد أهـ عوامؿ
عػػدـ ا سػػتقرار عػػي المنقطػػة ،ووعػػد ال ػرئيس "جػػورج بػػوش" األب بحػػؿ أزمػػة الشػػرؽ األوسػػط بعػػد انتهػػاء
ح ػػرب الخم ػػيج الثاني ػػة ،وبع ػػد انته ػػاء الح ػػرب طالب ػػت ال ػػدوؿ العربي ػػة الو ي ػػات المتح ػػدة األمريكي ػػة الوع ػػاء
بتعهداتها ،وهي تعهدات جاءت عي مصمحة أمريكا ألنها كانت تحت وطػأة األزمػة ا قتصػادية الدوليػة،
واتبػػح لهػػا أف التحػػالؼ مػ إسػرائيؿ وابقػػاء المشػػكمة دوف حػػؿ أصػػبح أمػ اًر مكم ػاً ومحرجػاً ،عبػػدأ الػرئيس
تعبػر عػف واقػ
"بوش" األب إلى صيلة مػؤتمر مدريػد عػي تشػريف األوؿ أكتػوبر ( ،)9999وهػي صػيلة ّ

عترة التسعينيات(.)2

( )1طاهر شاش ،مصدر سابؽ ،9995 ،ص.975

( )2شػريؼ حسػػيف ،الم هػػوـ السياسػػي وا جتمػػاعي لميهػػود عبػػر التػػاري  9952ؽ.ـ ،الجػػزء ال ارب ػ  ،الشػػرؽ األوسػػط عػػي
ظؿ النظاـ الدولي الجديد  9989حتى  ،9995القاهرة ،مصر ،9996 ،ص.263
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ثااثاً :اااعافع اام لب :
هنػػاؾ عػ ّػدة عوامػػؿ دععػػت إس ػرائيؿ لقبػػوؿ التعامػػؿ مػ خيػػار التسػػوية عػػي المحػػيط العربػػي عامػػة

وال مس ػػطيني خاص ػػة ،م ػػف ه ػػذ العوام ػػؿ م ػػا ه ػػو مػ ػرتبط ب ػػالمجتم اإلسػ ػرائيمي مباشػػرة ،وأخ ػػرى مرتبط ػػة
بالمجتم ال مسطيني وتأثيرها عمى إسرائيؿ ،ومف أبرز هذ العوامؿ:

 -2ااب ا ا

ائبل :

ح ػػزب "العم ػػؿ" ه ػػو ح ػػزب يس ػػاري يمثّػ ػؿ معس ػػكر اليس ػػار ع ػػي إسػ ػرائيؿ ،عه ػػو ح ػػزب ديمق ارط ػػي
اشتراكي ،عحزب "العمؿ" اإلسرائيمي عمػى الػرغـ مػف تصػنيؼ ن سػه بأنػه حػزب يسػاري اشػتراكي ،إ أنػه
لػػيس كػػاألحزاب اليسػػارية ا شػػتراكية ،عم هػػوـ اليسػػارية عػػي إسػرائيؿ يختمػػؼ عنػػه عػػي أي نظػػاـ أو سػػياؽ
سياسػػي يخػػر ،وذلػػؾ نظ ػ اًر لكػػوف هػػذا الحػػزب حزب ػاً صػػهيونياً ،حيػػث يسػػتخدـ ديباجػػات يسػػارية تخ ػػي
توجهات قومية متطرعة تستند إلى انتماء ديني حتى واف كاف عممانياً(.)1
وتػأثر الحػزب أيػدلوجياً بػال كر ا شػتراكي الػذي حممػه أهػـ زعمائػه المنحػدريف مػف أصػوؿ الكتمػة
الشرقية ألوروبا كػ"بف غوريوف" البولندي المولد ،و"لي ي أشكوؿ" األوكراني ،و"غولدا مائير" الروسية(.)2
وتعد األحزاب العمالية الركيزة األساسية عي جبهة اليسار اإلسرائيمية التػي تبػـ كتمػة "ميػرتس"،
وبعض الشخصيات اإلسرائيمية والمؤسسػات الحقوقيػة ،وحػزب "العمػؿ" مؤسػس إلسػرائيؿ انطمػؽ مػف قػيـ
اليسػار ا شػػتراكي التػػي تهػػتـ بالعدالػة ا جتماعيػػة ،والمسػػاواة بػػيف المػواطنيف وا قتصػػاد لمطبقػػة العاممػػة،
والسعي لتحسيف مستوى المعيشة المتعمقة باليهود(.)3
وحزب "العمؿ" يحتؿ موقعاً عي الخريطة الحزبية تمتد مف الوسط إلى اليسػار ،ومػف مجمػوعتيف
صليرتيف انبمتا حديثاً إلى الحزب هما حركػة "شػاحر" وحػزب "الخيػار الػديمقراطي" حػزب "عػاـ إيحػاد"
"شعب واحد" الذي يمثؿ التعبير السياسي لمهستدروت(.)4

( )1عبػػد الوهػػاب المسػػيري ،موسػػوعة اليهػػود واليهوديػػة والصػػهيونية ،المجمػػد السػػاب  ،الجػػزء ال اربػ  ،البػػاب الثالػػث ،مػػدخؿ
األحزاب اليسارية.
( )2معجـ المصطمحات ،موق الكنيست اإلسرائيمي.http://www.knesset.gov.il/lexicon/arb/cindex.htm :
( )3مركز الزيتونة ،حزب العمؿ اإلسرائيمي ،مرج سابؽ ،ص.22

( )4أحمد خمي ة ،عي األحزاب السياسية ،دليؿ إسرائيؿ ،2224 ،ص.942-939
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وحركػػة "ميػرتس" مػػف األحػزاب المحسػػوبة عمػػى معسػػكر اليسػػار ،وهػػي بمعنػػى الحيويػػة ،تشػ ّكمت
عػػاـ ( ،)9992ويجمعهػػا رؤيتهػػا لمتسػػوية السػػممية م ػ العػػرب ،وبرنامجهػػا السياسػػي يػػدعو لحػػؽ الشػػعب
ال مسػػطيني ع ػي تقريػػر مصػػير عػػي منطقتػػي الب ػ ة والقطػػاع ،ووقػػؼ ا سػػتيطاف عمػػى أف تكػػوف القػػدس
موحدة إلسرائيؿ م ترتيبات أمنية صارمة عي المناطؽ التػي سػيتـ الجػالء عنهػا ،حصػمت هػذ
عاصمة ّ

الكتمػػة عمػػى ( )92مقعػػداً عػػي انتخابػػات ( ،)9992و( )9مقاعػػد عػػي انتخابػػات ( ،)9996و( )92مقاعػػد
عي انتخابات (.)1()9999
انتخابػػات الكنيسػػت اإلس ػرائيمي الثػػامف عشػػر لعػػاـ ( )2229كش ػ ت النقػػاب عػػف حػػزب م ػريض
يع ػػاني م ػػف م ػػرض م ػػزمف يع ػػود تاريخ ػػه إل ػػى منتص ػػؼ تس ػػعينيات الق ػػرف الماب ػػي ح ػػزب "العم ػػؿ" زع ػػيـ
معسكر اليسار باسرائيؿ ،حيث مني الحػزب بهزيمػة موجعػة خػالؿ تمػؾ ا نتخابػات أعقدتػه مكانتػه كػأوؿ
أو ثاني حزب سياسػي عػي إسػرائيؿ ليحصػؿ عمػى المكانػة الرابعػة داخػؿ السػاحة السياسػية بػػ( )93مقعػدا
ليأتي بعد حزب "كاديما" و"حزب الميكود" وحزب "إسرائيؿ بيتنا"(.)2
أصبح يعيش معسكر اليسار عي إسرائيؿ الذي كاف عي مقدمته حزب "العمؿ" حالة وهػف شػديد،
وأطروحاته

تمؽ الترحاب كما كاف عميه األمر عي المابػي ،عحػزب "العمػؿ" الػذي أقػاـ إسػرائيؿ وبنػى
َ

وخرج أبرز قيادييها ليس له عاعمية عمى الساحة السياسية(.)3
مؤسساتها المختم ة ّ

أي

مالمح أ م

ب ااعمل:

شهد حزب "العمؿ" منذ عاـ ( )9996تراجعاً كبي اًر عي مكانته داخؿ معترؾ الحياة السياسية عي
إسػرائيؿ ،حيػػث اتسػػـ هػػذا الت ارجػ با سػػتم اررية ،عمػػـ يكػػف تراجعػاً مؤقتػاً أو وبػػعاً طارئػاً ،وانمػػا هػػو أمػػر
مستمر ومتتاب  ،وقد كاف لهذا التراج وهذ األزمة عدة مالمح يمكف رصد أبرزها عي:
 -9تقمص القاعدة ا نتخابية.
 -2تقمص الوجود عي الكنيست.
 -3ا بطرار عي الدخوؿ عي ا ئتالعات الو ازرية اليمينية.
 -4كثرة ا نشقاقات بيف قادة الحزب.
 -5كثرة دوراف النخب وعدـ استقرارها.

( )1محسف صالح ،عمسطيف دراسات منهجية عي القبية ال مسطينية ،ط ،9القاهرة ،مصر ،2223 ،ص.299
( )2الكنيست اإلسرائيمي ،انتخابات الكنيست الثامف عشر.2292/24/22 ،www.knesset.gov.il ،
( )3أسعد غانـ ،المشهد اإلسرائيمي عي العاـ ( ،)2224مدار ا ستراتيجي ،راـ ا﵀ ،2225 ،ص.99
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 -6زيادة نسبة المديونية لمحزب.
 -7الموق ػػؼ الػ ػراعض ل ػ ػ"عرب  "48تج ػػا ح ػػزب "العم ػػؿ" رعب ػػهـ أف يكونػ ػوا مخزونػ ػاً اس ػػتراتيجياً لح ػػزب
"العمؿ" خاصة ،ومعسكر اليسار عامة.
 -8تراج دور الهستدروت والكيبوتز والموشاؼ(.)1

عقا م ّ

ب ااعمل يثالث م ا ل على م رعى اارمثبل ف ااك ب ت:

اام ل ا عاى:
تمت ػػد م ػػف ال تػ ػرة م ػػف ع ػػاـ ( )9949إل ػػى ع ػػاـ ( ،)9977حي ػػث أخ ػػذ أداء ح ػػزب "العم ػػؿ" ع ػػي
ا نتخابػػات البرلمانيػػة عػػي ا رت ػػاع والهبػػوط بمعػػدؿ مت ػوازف ،عقػػد يخسػػر مقعػػد أو اثنػػيف ،وقػػد يتصػػاعد
األمر لتصؿ خسارته إلى خمسة مقاعد عي الكنيست ،إ أف الخسارة لـ تكف بسبب حػزب "العمػؿ" ذاتػه
وانما بسبب عوامؿ خارجة عنه.

اام ل ااثا ب :
كان ػػت م ػػف ع ػػاـ ( )9977حت ػػى ع ػػاـ ( ،)9996انتق ػػؿ ح ػػزب "العم ػػؿ" خالله ػػا م ػػف الحك ػػـ إل ػػى
المعاربػػة ،ثػػـ إلػػى سػ ّػدة الحكػػـ مػرة أخػػرى ،كػػاف الحػػزب يسػػتعيد قوتػػه خاللهػػا مػػف دورة انتخابيػػة ألخػػرى
إلى أف اغتيؿ "رابيف" عاـ ( )9995عمػى يػد متطػرؼ يهػودي ،ودخػؿ حػزب "العمػؿ" عػي أزمػة ممتػدة لػـ

يستط الخروج منها(.)2

اام ل ااثااث :
انتخابات الكنيست عاـ ( )9996أخذت أسهـ حزب "العمؿ" عي الهبوط بسبب أدائه الهزيؿ عي
ا نتخابات البرلمانية منذ ذلؾ الوقت ،عحصؿ عاـ ( )9996عمى ( )34مقعػداً ،أي خسػر عشػرة مقاعػد
بالمقارنة با نتخابات السابقة.
انتخابػات ( )9999تراجعػت عػدد مقاعػد حػزب "العمػؿ" مػف ( )34إلػى ( )26مقعػداً ،ثػـ جػػاءت
لتعمػػؽ مػػف أزمػػة حػػزب "العمػػؿ" لتصػػؿ إلػػى ( )99مقعػداً ،لتصػػبح هػػذ المػرة األولػػى
انتخابػػات (ّ )2223
عػػي تػػاري الحػػزب التػػي يحصػػؿ عيهػػا عمػػى أقػػؿ مػػف ( )22مقعػػداً ،ممػػا يعكػػس األزمػػة التػػي يعػػاني منهػػا

( )1هبة جماؿ الديف ،أزمة اليسار اإلسرائيمي "تدهور ..وانهيار" ،ط ،9القاهرة ،مصر ،2299 ،ص.49-48
( )2هبة جماؿ الديف ،مرج سابؽ ،ص.5
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الح ػػزب ،واس ػػتمرت خس ػػارته إل ػػى أف وص ػػمت إل ػػى درج ػػة حص ػػوله عم ػػى ( )93مقع ػػداً ع ػػي ا نتخاب ػػات
البرلمانية عي انتخابات الكنيست الثامنة عشر عاـ (.)1()2229
أخػػذت أزمػػة الحػػزب عػػدة أشػػكاؿ بسػػبب ت ارج ػ مقاعػػد عػػي الكنيسػػت ،وكػػاف مػػف أبرزهػػا تقمػػص
قاعدتػػه ا نتخابيػػة التػػي يعتمػػد عميهػػا المتمثمػػة عػػي التنظيمػػات التعاونيػػة التػػي سػػاعدته عػػي بنػػاء المجتمػ
ا ستيطاني عمػى األرض المحتمػة ،واعتمػد عميهػا كقاعػدة انتخابيػة تمكنػه مػف الحصػوؿ عمػى مآربػه عػي
الكنيست اإلسرائيمي بؿ الساحة السياسػية ككػؿ ،كتنظػيـ الكيبػوتز والهسػتدروت والموشػاعيـ( ،)2باإلبػاعة
إلى ت بيؿ قادته ا نبماـ إلى ا ئتالعات اليمينية بقيػادة حػزب "الميكػود" وبصػرؼ النظػر عػف المػردود
أو العائػػد ال ػػذي س ػػيعود عم ػػى الح ػػزب ذات ػػه ،أو عم ػػى السياس ػػات اليميني ػػة الت ػػي س ػػيتـ تبنيه ػػا خ ػػالؿ ه ػػذا
ا ئ ػػتالؼ الحك ػػومي ،وظه ػػر ذل ػػؾ ع ػػي ا ئتالع ػػات الحكومي ػػة لألعػ ػواـ (،)2225( ،)2229( ،)9999
( ،)2229( ،)2226ممػػا كػػاف لػػه مػػردود السػػمبي عمػػى وب ػ الحػػزب وخمػػؽ الص ػراعات بػػيف ص ػ وؼ
نخبته ،وأدخمه عي أزمة أيدلوجية لـ يستط الخروج منهػا ،باإلبػاعة إلػى التليػرات الديموغراعيػة واإلثنيػة
الت ػػي اعت ػػرت بني ػػة المجتمػ ػ اإلسػ ػرائيمي أهمه ػػا المه ػػاجروف ال ػػروس الج ػػدد والشػػرقيوف والمت ػػدينوف ،ه ػػذ
التجمعات نحو تشكؿ ( )%82مف المستوطنيف اليهود عي إسرائيؿ ،ولػـ تسػتط قػوى اليسػار بػدورها أف
تخترؽ هذ التكتالت السكانية منذ بداية تش ّكمها المجتمعي(.)3
هنالػػؾ الكثيػػر ظمػوا يعتبػػروف إف حػػزب "العمػػؿ" ظػ ّؿ يسػػتعمؿ حػػذاء اليسػػار ،وقبعػػة الحاخػػاـ مػ
بقاؤ مخمصاً لمبادئه الرئيسية ،مبادئ الصهيونية المركزية التي

تختمؼ كثي اًر عف اليميف اإلسػرائيمي،

وهي المبادئ المركزية:
 استمرار ا عتماد عمى ت ّوؽ جيش الدعاع اإلسرائيمي بص ته الرادع لمتهديد العربي وال مسطيني. ال صؿ بيف اإلسرائيمييف وال مسطينييف ،ولو كاف ال صؿ بد الديمقراطية التي يدعيها اإلسرائيمييف. -لف تكوف هناؾ دولة عمسطينية غرب نهر األردف.

( )1الكنيست اإلسرائيمي ،انتخابات الكنيست ،مقاؿ عمى شبكة المعمومات الدولية.
.http://www.knesset.govil/deszription/arb /1/1/2008
( )2يستند عمى ن س األعكار الجماعية التي تسػتند عميهػا الكيبػوتزات عػي قريػة تعاونيػة تتممػؾ كػؿ أسػرة عيهػا مسػاحة مػف
األرض ،وتتع ػػاوف الع ػػائالت ع ػػي وس ػػائؿ اإلنت ػػاج وعممي ػػة التس ػػويؽ وا س ػػتيراد( .هب ػػة جم ػػاؿ ال ػػديف ،أزم ػػة اليس ػػار

اإلسرائيمي تدهور وانهيار ،مركز األهراـ لمنشر والترجمة والتوزي  ،ط ،9القاهرة ،مصر ،2299 ،ص.)92
( )3هبة جماؿ الديف ،أزمة اليسار اإلسرائيمي "تدهور ..وانهيار" ،مرج سابؽ ،ص.6
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 معظـ المستوطنات ستبقى تحت السيادة اإلسرائيمية. القدس هي العاصمة األبدية لدولة إسرائيؿ(.)1باإلبػػاعة إلػػى حػ ّػدة ا نقسػػاـ بػػيف قػػادة الحػػزب إلػػى أف وصػػمت لدرجػػة انشػػقاؽ قادتػػه المؤسسػػيف

أمثاؿ "شمعوف بيريز" الذي انبـ إلػى "كاديمػا" عػاـ ( )2225بعػد انشػقاقه عػف "العمػؿ" ،وا نشػقاؽ إمػا
لالخػػتالؼ حػػوؿ عػػدد مػػف القبػػايا كا نبػػماـ الحكومػػة ا ئتالعيػػة بزعامػػة اليمػػيف ،أو لالخػػتالؼ حػػوؿ
ا نتخابات الداخمية لمحزب ،أو لالعتراض عمى النهج الداخمي والخارجي له عي قبايا محورية كقبية
التسوية ،أو لالنبماـ ألحزاب قائمة بال عؿ ،أو لتشكيؿ أحزاب جديػدة ،أو ألطمػاع شخصػية ومػا شػابه
ذلؾ(.)2
ولـ تسمـ ميزانية الحزب مف البعؼ والوهف ،عقد ارت عت نسبة المديونية التي يعػاني منهػا إلػى
أف وصمت إلى ( )942مميوف شيكؿ ،مما أدى إلى بعؼ الحػزب ،وزاد مػف حالػة عػدـ ا سػتقرار التػي
يعاني منها(.)3

ا

ياب ااجع ب

م اا ب:

أ م ا بابعاعجب :
مػػف أبػػرز العوامػػؿ التػػي أسػػهمت عػػي إبػػعاؼ حػػزب "العمػػؿ" منػػذ مقتػػؿ "إسػػحاؽ اربػػيف" عػػي 4
نوعمبر عاـ ( )9995تراج الثوابت األيديولوجية التي يرتكز عميها الحزب منذ النشأة.
شػػهدت السػػاحة الحزبيػػة عػػي إس ػرائيؿ وما ازلػػت تشػػهد تراجع ػاً عػػي أدوار األح ػزاب األيديولوجيػػة،
عحػػدث ت كػػؾ وانهيػػار الكثيػػر منهػػا عبػػد ً مػػف اهتمامهػػا بػػا لتزاـ بػػالخط األيػػديولوجي الػػذي تتبنػػا  ،أصػػبح
اهتمامهػػا ينصػػب حػػوؿ كسػػب المزيػػد مػػف األصػوات ،عالسػػمة اللالبػػة هػػي ا سػػتهالؾ السياسػػي ،عمػػـ يعػػد
هنػاؾ أحػزاب أسػيرة القيػود األيديولوجيػة التػي كانػت تهػيمف عمػى إسػرائيؿ حتػى نهايػة السػبعينيات وبدايػة
الثمانينيات.
عمػػا يػػدععها اآلف هػػو حشػػد المزيػػد مػػف األص ػوات ،أي أصػػبح دورهػػا مقاولػػة األص ػوات ،عأصػػبح
معيػػار الت ػػوؽ الحزبػػي مػػدى قػػدرة كػػؿ حػػزب عمػػى جػػذب أعػػداد أكثػػر مػػف النػػاخبيف والػػداعميف لػػه داخػػؿ
الكنيسػػت ،عالعامػػؿ المحػػدد هنػػا لقػػوة الحػػزب هػػو مػػدى قػػوة النػػاخبيف عمػػى إيصػػاؿ الحػػزب لمكنيسػػت مػػف
( )1توعيؽ أبو شومر ،الصراع عي إسرائيؿ ،دار عمسطيف لمطباعة والنشر ،غزة ،2226 ،ص.94-93
( )2مسػػعود أغباريػػة ،المشػػهد السياس ػػي اإلسػػرائيمي ،جػػوني منصػػور ،م ػػدار اإلسػ ػرائيمي ،المشػػهد اإلسػ ػرائيمي (،)2225
عمسطيف ،راـ ا﵀ ،2226 ،ص.86

( )3أتيؾ سوم يمي ،الوب ا قتصادي لحزب العمؿ متدهور ،مختارات إسرائيمية ،عدد  ،2227 ،953ص.98
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عدمه ،عأصبح الحديث عف عدـ ا لتزاـ األيديولوجي داخؿ الخريطة الحزبية عي إسرائيؿ ظػاهرة تنطبػؽ
عمى كاعة المعسكرات السياسية عيها.
عبع ػػد أف كان ػػت األيديولوجيػ ػة الحزبي ػػة مجموع ػػة توجه ػػات ي ػػتـ توظي ه ػػا لإلجاب ػػة ع ػػف التس ػػاؤؿ
الخاص باألولوية السياسية التي تتبناها النخبة ،أي بعد أف كانت توبح برنامج النخبة والخط السياسي
الػػذي تتبعػػه داخػػؿ الحيػػاة السياسػػية لػػـ تعػػد تكتػػرث بهػػا النخبػػة السياسػػية ،حيػػث أصػػبحت تتخمػػى عػػف
مبادئه ػػا األيديولوجي ػػة( ،)1وعم ػػى ال ػػرغـ م ػػف أيديولوجي ػػة ا ش ػػتراكية الت ػػي تمي ػػؿ إل ػػى العالمي ػػة م ػػف بواب ػػة
التجػػانس ال كػػري هػػي التػػي حممهػػا المؤسسػػيف األوائػػؿ لحػػزب "العمػػؿ" ،عػػاف أيػػديولوجيا الصػػهيونية كانػػت
أسسوها(.)2
أكثر رسوخاً عي ميوؿ قادة اليسار اإلسرائيمي ،وبالتالي عي ميوؿ الحزب والدولة التي ّ

إذ أف الص ػػهيونية ا ش ػػتراكية كم ػػا ج ػػاء ع ػػي بح ػػث لمم ك ػػر "لونيم ػػدا دي ػػاني" تح ػػت عنػ ػواف" :نق ػػد

مهمػة عصػؿ الحركػة العماليػة عػف الحركػة
أيديولوجية وسياسة الصهيونية– ا شتراكية" ،وبػعت أمامهػا ّ
العمالي ػػة ع ػػي روس ػػيا الم ػػوطف األـ ل مسػ ػ ة ا ش ػػتراكية عب ػػر المج ػػوء إل ػػى رعػ ػ ش ػػعارات اش ػػتراكية مزي ػػة،
ويتنػػاوؿ البحػػث نظريػػات وسياسػػة مؤسسػػي هػػذ الحركػػة وقادتهػػا كاش ػ اً عػػف الجػػوهر العنصػػري والنزعػػة
العدوانية ألعكارهـ ،عحزب "العمؿ" حزب صهيوني عمالي يؤمف بمبػادئ الصػهيونية العالميػة ،عهػو تيػار
اسػػتيطاني مػػف الدرجػػة األولػػى يػػؤمف بأعكػػار ومبػػادئ الصػػهيونية م ػ إدخػػاؿ ديباجػػات اشػػتراكية عميهػػا،
عا سػػتيطاف هػػو جػػوهر الصػػهيونية ،بمعنػػى يخػػر عالصػػهيونية هػػي أيديولوجيػػة اسػػتعمارية مػػف الط ػراز
ػج عمػػى ا سػػتيطاف وا سػػتيالء عمػػى
األوؿ ،عا سػػتعمار الصػػهيوني هػػو اسػػتعمار اسػػتيطاني ،عكػػاف يشػ ّ
األرابي ال مسطينية ،وربما كػاف لمصػراع العربػي اإلسػرائيمي األثػر األكبػر عػي توجهػات وتقػدـ أو ت ارجػ

حػػزب "العمػػؿ" وجبهػػة اليسػػار اإلس ػرائيمية عمومػػا ،ععمػػى الػػرغـ مػػف وجػػود عك ػرة القبػػوؿ بالت ػػاوض لحػػؿ
قب ػػية الصػ ػراع مػ ػ ال مس ػػطينييف ،وحت ػػى قب ػػوؿ مب ػػدأ ح ػػؿ ال ػػدولتيف إ أف الح ػػروب اإلسػػرائيمية خ ػػاض
معظمها حزب "العمؿ" عهػي د لػة وابػحة أف السػالـ وحػؿ قبػية الصػراع يجػب أف تكػوف مػف منظػور
صهيوني ،وما ت ربه أجندة تحقيؽ الحمـ الصهيوني عمى أرض عمسطيف ،وهػذا مخػالؼ لممبػدأ األبسػط
لميسػػارية ا شػػتراكية العالميػػة التػػي تػػدعي جبهػػة اليسػػار اإلسػرائيمية وحػػزب "العمػػؿ" تحديػػداً ا نتمػػاء لهػػا،
والقائـ عمى العدالة ا جتماعية ،والمساواة عي الحقوؽ ،وعدـ ا عتداء عمػى اآلخػريف ،ومحاربػة احػتالؿ
الشعوب(.)3
(1) The second Republic politics in Israel. U.S.A, Zhatham house Asherarian publisher,
1996, P.351 .
( )2داعيد بف غوريوف ( ،)9973-9886موق و ازرة الخارجية اإلسرائيمية (تواصؿ).
( )3مركز الزيتونة لمدراسات وا ستشارات ،حزب العمؿ اإلسرائيمي ،مرج سابؽ ،ص.23
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أ م قبااة:
بعػػد مقتػػؿ "إسػػحاؽ اربػػيف" زعػػيـ الحػػزب األسػػبؽ عػػاـ ( )9995دخػػؿ حػػزب "العمػػؿ" عػػي أزمػػة
تمخػػض عػػف هػػذا ا غتيػػاؿ غيػػاب
ممتػػدة ،بػػدأت إرهاصػػاتها منػػذ اغتيالػػه واسػػتمرت حتػػى وقتنػػا هػػذا ،عقػػد ّ

عبػػر هػػذا ا غتيػػاؿ عػػف عمػػؽ
قيػػادة حقيقيػػة تحكػػـ الحػػزب وترسػػـ لػػه الػػرؤى وتشػػكؿ لػػه الطريػػؽ ،عقػػد ّ
التناقبات لتشمؿ كال مف معسكري اليميف واليسار باسرائيؿ(.)1

اعتقدت القيادات داخؿ إسرائيؿ بعد رحيؿ رابيف ما يسمى بجوهر الزعامػة ،وجػوهر الزعامػة هػذا
يتجسد مف خالؿ تمت القادة (الزعماء) بالمهارات القيادية التػي تتمثػؿ عػي خمػس
وعقا لػ"جيمس كوزيس"
ّ
مهارات ابتدأ بتحػدي العمميػة والػدعوة لالبتكػار ،ثػـ تنتقػؿ إلػى اإليحػاء برؤيػة مشػتركة ،وتمكػيف اآلخػريف
مف التصرؼ مف خالؿ جعؿ اآلخريف يعايشوف النتائج ،ثـ تشكيؿ ال ريؽ والقيػاـ بػاجراءات تصػحيحية،
وأخي اًر تشجي اآلخريف كالتقدير ال ردي وا حت اؿ الجماعي(.)2
هذ المهارات ي تقدها القادة السياسيوف داخؿ إسرائيؿ عمى وجه العموـ ،وداخؿ معسكر اليسار
بقيادة حزب "العمؿ" اإلسرائيمي عمى وجه الخصوص ،تبمورت هذ الظاهرة عػي طريػؽ تصػويت الناخػب
اإلسرائيمي عي صناديؽ ا قتراع عمى اختيار مرشح رئاسة الوزراء منذ عاـ ( ،)9996عيأتي عػوز رئػيس
الوزراء داخؿ إسرائيؿ نتيجة لرغبة الناخب اإلسرائيمي عي إسقاط رئيس الوزراء السػابؽ ،ولػيس نتخػاب
شخصية جديدة ببرنامج محدد.
تجس ػػد هػػذا ع ػػي إس ػػقاط "بيريػػز" ع ػػاـ ( ،)9996ونجػػاح "نتني ػػاهو" نتيج ػػة الرغبػػة ع ػػي إبع ػػاد
عقػػد ّ
"بيريػػز" عػػف قيػػادة الػػوزراء ،كػػذلؾ جػػاء "بػػاراؾ" عػػاـ ( )9999إلسػػقاط "نتنيػػاهو" ،وجػػاء "شػػاروف" عػػاـ
( )2229إلسقاط "باراؾ"(.)3
تجسػػد هػػذا ا عتقػػار بشػػدة داخػػؿ معسػػكر
قػػادة إس ػرائيؿ ت تقػػر إلػػى مهػػارات قياديػػة حقيقيػػة ،عقػػد ّ
اليسار الذي ابتعد عف رئاسة الوزراء ،وعف مكانة الحزب األكبر عي إسرائيؿ عمى مدى ثالث انتخابات
برلمانية عي انتخابات ( ،)2226( ،)2223( ،)9996عأزمة القيػادة تمثػؿ عػامالً مهمػاً عػي إبػعاؼ أي

( )1أحمد إبػراهيـ محمػود ،إسػرائيؿ بعػد اربػيف دواعػ ا غتيػاؿ واحتمػا ت تطػور العنػؼ المسػمح ،السياسػة الدوليػة ،العػدد
 ،9996 ،923ص.293
( )2جيمس كوزيس وباري بونز ،تحديات الزعامة ،ترجمة جورج خوري ،مركز الكتب األردني ،9987 ،ص.98

( )3عماد جاد ،ا نتخابات اإلسرائيمية ( ،)2229مأزؽ الصهيونية وأزمة أسس الدولة العبرية ،مركز الدراسات السياسػية
واإلستراتيجية باألهراـ ،القاهرة ،مصر ،2229 ،ص.42
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حػػزب سياسػػي خاصػػة الحػػزب الػػذي لػػه اتجاهػػات كثي ػرة كحػػزب "العمػػؿ" يمثػػؿ عػػدة مصػػالح واتجاهػػات
متعددة ومختم ة ،ع ي ظؿ تعدد المصالح واختالعاتها يعتبر القائد الموهوب برورة باللة(.)1
منػػذ اغتيػػاؿ " اربػػيف" كػػؿ زعػػيـ يػػتـ انتخابػػه لحػػزب "العمػػؿ" هػػو زعػػيـ مؤقػػت ،عقػػد سػػقط "شػػمعوف
بيريز" ،وسقط "أيهود باراؾ" عاـ ( ،)2229وسقط "عمػراـ ميتسػناع" عػاـ ( ،)2223وسػقط "بنيػاميف بػف
أليعازر" عػاـ ( ،)2225وسػقط "عميػر بيػريتس" عػاـ ( ،)2227كػؿ هػذا خػالؿ سػنوات قميمػة ،وهػذا يػدؿ
عػف أف هنػػاؾ أزمػػة قيػادة بشػػكؿ حػػاد عػي هػػذا الحػػزب الػذي قػػاد إسػرائيؿ بػال منػػازع منػػذ ( )9948وحتػػى
( ،)9977واآلف صػػار هػزيالً بػػال أيدلوجيػػة وابػػحة وبػػال قيػػادة مقنعػػة ،عحػػزب "العمػػؿ" الػػذي بػػدأ عماليػاً
اشػػتراكياً وديمقراطي ػاً ،تػػدهور م ػ الوقػػت إلػػى حػػزب تتعسػػكر أيدلوجيتػػه سػػنة بعػػد سػػنة ،وتتعمػػؽ صػػمته
بخدمته لمبرجوازية ا حتكارية الكبيرة عي الدولة(.)2

 -1ععامل م ريط ياامجرمع ا

ائبل :

هن ػػاؾ ع ػ ّػدة تليػ ػرات ح ػػدثت ع ػػي المجتمػ ػ اإلسػ ػرائيمي مث ػػؿ العالق ػػات الت ػػي تػ ػربط ال ػػرد بالنظ ػػاـ

السياسػػي والسػػمطة ،وتػػأثير الهج ػرة والتنػػوع الطػػائ ي ،حيػػث وجػػدت هػػذ التلي ػرات طريقهػػا إلػػى المجتم ػ

والسمطة عي إسرائيؿ ،وتراكمت عي الوعي والالوعي أسئمة عديدة حوؿ الموقؼ مف العرب والموقؼ مػف
تبنيػه ،هػذ األسػئمة
ال مسطينييف عمى نحو خاص ،ومستقبؿ هوية إسػرائيؿ ،وطبيعػة الحكػـ الػذي ينبلػي ّ

وغيرها وجدت تعبيراتها وتجمياتها ال كرية عي إسرائيؿ عبػر عتػرات زمنيػة ممتػدة ،وم ّػرت بم ارحػؿ التكػويف
الحيز العاـ تدريجياً حتى عربت ن سها عمى النقاش العاـ السياسي وال كري،
وا خت اء ،ثـ الخروج إلى ّ
وحممػت النخػػب السياسػػية والحزبيػػة عػػي إسػػرائيؿ عمػػى مجػػاراة تطػػور الػرأي العػػاـ ،وتجػػدد الػػوعي ببػػرورة

مواجهة هذ األسئمة الصعبة(.)3
تحوله إلى مجتم طبيعػي ،عثمػة ظػواهر جديػدة تػدعو إلػى ا عتقػاد
عالمجتم اإلسرائيمي يواجه ّ
تعرب ػػت الق ػػيـ
ب ػػأف ج ػػزءاً يس ػػتهاف ب ػػه م ػػف الس ػػكاف يتوق ػػوف إل ػػى تليػ ػرات سػ ػريعة ،س ػػيما بع ػػد أف ّ

الصهيونية لمتشويه خالؿ اجتياح لبناف عاـ ( ،)9982وتصاعد وتيرة انت ابة عاـ ( ،)9987لكف هػذا

التليػػر بقػػى حبيس ػاً ،إذ كانػػت غالبيػػة المجتم ػ اإلس ػرائيمي تنصػػاع لمموجبػػات التػػي ت ربػػها المقتبػػيات
ّ
( )1هبة جماؿ الديف ،أزمة اليسار اإلسرائيمي ،مرج سابؽ ،ص.294-293
( )2سالـ جبراف ،حزب العمؿ اإلسرائيمي أزمة قيادة وأزمة طريؽ ،متاح عمى شبكة المعمومات الدولية:
 http:www.bettna.com/articals2/showArticlen.ASP?aid=276بتاري .2229/29/39

( )3عبد العميـ محمد ،ا نقساـ اإلسرائيمي حوؿ عممية السالـ ،مجمة السياسػة الدوليػة ،العػدد  ،2222 ،942ص-226
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جدليػػة مسػػتمرة تػدور حػػوؿ الديمق ارطيػػة واألمػػف (،)1
األمنيػة ،وبػػذلؾ وجػػد المجتمػ اإلسػرائيمي ن سػػه أمػاـ ّ
كما أف هناؾ عدة تليرات ارتبطت بالمجتم اإلسرائيمي:

ب -ظاع أجبال جاباة من ا

ائبلببن :حيث أف المجتم اإلسرائيمي يمػوج بتليػرات مجتمعيػة عديػدة

مػف بينهػا ظهػور أجيػاؿ جديػدة مػف اإلسػرائيمييف لػـ تعاصػر نشػأة الدولػة ،ولػـ تنخػرط عػي القػيـ التػي
أرساها الجيؿ القديـ ،إذ تشير بعض التقديرات إلى أف ( )%62عػي إسػرائيؿ مػف جيػؿ "الصػابرا" أي
الػػذيف ولػػدوا عػػي إسػرائيؿ ولػػـ يهػػاجروا إليهػػا مػػف بمػػداف أخػػرى بثقاعػػات وخبػرة تاريخيػػة مختم ػػة ،وهػػذ
األجيػػاؿ الجديػػدة يمك ػػف اعت ػراض أنهػػا تتح ػػرر مػػف الميػ ػراث التقميػػدي التػػاريخي لميه ػػود المتمثػػؿ ع ػػي
ا بػػطهاد الحقيقػػي والتصػ ية الجسػػدية خػػالؿ الحػػرب العالميػػة الثانيػػة بحسػػب ا دعػػاء الصػػهيوني،
كمػػا أف هػػذ األجيػػاؿ تتحػػرر نسػػبياً مػػف قػػيـ الجماعيػػة والتبػػحية ،وتلميػػب مصػػالح الدولػػة عمػػى مػػا
عداها ،إذ تنخرط قيـ جديدة تركز عمى ال ردية والمصمحة الشخصية والبحث عف المستقبؿ ال ردي،
وهذ الظاهرة تش ّكؿ خط اًر كبي اًر عمى المجتم اإلسرائيمي(.)2
ج -اا ةةةةؤعل اعن اا ةةةة عح عرثيبةةةةت اا ةةةةكان عمعاجاةةةة اام ةةةةكالت االقرصةةةةااب  :أدرؾ الكثيػ ػػر مػ ػػف
اإلسرائيمييف أف ا قتصاد اإلسرائيمي بحاجة لدععة قويػة تحػرر مػف ا عتمػاد عمػى الخػارج ومصػادر
التموي ػػؿ الخارجي ػػة ،وتمكن ػػه م ػػف تحقي ػػؽ مس ػػتوى معيش ػػي مرت ػ ػ لمس ػػكاف تح يػ ػ اًز له ػػـ عم ػػى البق ػػاء
والحيمولة دوف النزوح إلى الخارج بعيداً عػف منػاخ الحػرب والتهديػد باسػتخداـ العنػؼ ،حيػث اكتشػؼ
الكثيػروف مػف أعبػػاء الجاليػات اليهوديػػة بالخػارج أف إسػرائيؿ لػـ تعػػد منطقػة جػػذب واسػتقرار وبػػديؿ
مالئـ ألوباعهـ الحالية(.)3
د -رفةةااي اامعضةةل ااابمعغ افبة  :أحػػد أهػػـ الهػواجس التػػي يتخوعػػوف منهػػا اإلسػرائيميوفب ألف إسػرائيؿ
تعػػاني مػػف صػػلر عػػدد سػػكانها اليهػػود ألف الطريقػػة التػػي تش ػ ّكؿ بهػػا المجتم ػ اإلس ػرائيمي كػػاف مػػف
الممكػػف أف تػػؤدي إلػػى زيػػادة عػػدد سػػكانها اليهػػود ،إ أنػػه وبعػػد مػػرور أكثػػر مػػف نصػػؼ قػػرف عمػػى
إنشاء إسرائيؿ ،ما زاؿ عدد سكانها صلي اًر ،واألهـ أف نسبة اليهود عي إسرائيؿ مقارنة بعدد السػكاف

( )1لومارشاف عيميف ،لمياء رابي ،إس ارئيؿ /عمسػطيف غػداً "أطمػس اسػتقرائي" ،تحريػر :يوسػؼ بػومط ،الطبعػة األولػى،
دار الجميؿ ،بيروت ،لبناف ،9998 ،ص.32-29

( )2عبد العميـ محمد ،مرج سابؽ ،ص.972

( )3عبػػد العمػػيـ محمػػد ،انت ابػػة األقصػػى وا سػػتالؿ تحػػديات ويعػػاؽ ،مركػػز اإلعػػالـ العربػػي ،الطبعػػة األولػػى ،مصػػر،
 ،2223ص.979-965
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اإلجمالي تتناقص باستمرار ،ولكف ال مسطينيوف عي مسألة ت ّػوؽ ،وأصػبح اإلسػرائيميوف يعػانوف ممػا
يطمؽ عميه عقدة الت ّوؽ الديموغراعي(.)1

ااع ك ب ا

 -4قصع أااء اامؤ

ائبلب :

هناؾ قصور عف تحقيؽ هدؼ إسرائيؿ الكبرى واهتزاز اإلجمػاع ا سػتراتيجي عمػى ذلػؾ ،حيػث
أدرؾ الكثير مف اإلسرائيمييف والعسكرييف خاصة عجز القوة بم ردها عف التواعؽ والتطابؽ وعمى تحقيؽ
األهداؼ األسطورية والتوراتية التي تعمنها الصهيونية ،وعي المقابؿ يبدو الخيػار الت اوبػي حػوؿ تػأميف
وجػػوب إسػرائيؿ وا عتػراؼ بهػػا مقابػػؿ التخمػػي الجزئػػي عػػف األ اربػػي المحتمػػة أعبػػؿ مػػف ا سػػتمرار عػػي
مسمسؿ الحروب(.)2

 ف ل ااعامل ا م

ا

ائبل :

وهو مف العوامؿ األساسية التي ساهمت عي بمورة مشروع حزب العمؿ ،نتيجة لعدة أسباب:
 عشؿ إسرائيؿ عي القباء عمى ا نت ابة ال مسطينية (.)9993-9987 أصبحت إسرائيؿ عاجزة عف احتكار القوة اإلستراتيجية مف صواري واسعة المدى غير التقميدية عيالمنطقة ،هذا بعد نجاح الدوؿ العربية عي تطوير هذ األسمحة.
 عشؿ سياسة الدعاع األمني اإلسرائيمي القائمة عمى التصور التقميػدي اإلسػتراتيجي ،ويوبػح "بيريػز"هذ الحقيقة بقوله "عمف الناحية اإلسػتراتيجية ،لقػد سػقط التصػور الخػاص بػالعمؽ اإلسػتراتيجي أمػاـ
هجمات الصواري متوسطة المدى ( )952كـ ،بؿ والصواري قصيرة المدى ( )42-32كـ"(.)3

 -3عامل ااعقباة ااصابع ب :
قوة العقيدة الصهيونية أو بع ها يظهر عي عممية التهجير اليهودي إلى عمسطيف المحتمة ،كما
يظهر عي رعض ا عتراؼ بقبية عمسطيف كقبية شعب ووطف ،ويظهر عي عممية التوسػ الصػهيوني
عف طريؽ ا ستيطاف ،وعي مطام التوس الصهيوني عي األرابي العربية(.)4
( )1صبحي عسيمة ،مرج سابؽ ،ص.949
( )2حمػػودي عبػػد المػػؤمف ،منظػػور حػػزب العمػػؿ اإلس ػرائيمي عػػي إدارة العمميػػة السػػممية اإلس ػرائيمية -ال مسػػطينية ،رسػػالة
ماجس ػػتير غي ػػر منش ػػورة ،كمي ػػة الحق ػػوؽ ،قس ػػـ العم ػػوـ السياس ػػية ،جامع ػػة الح ػػاج لخب ػػر -باتن ػػة ،الج ازئ ػػر،2225 ،

ص.83
( )3شمعوف بيريز ،الشرؽ األوسط الجديد ،ترجمػة :محمػد حممػي عبػد الحػاعظ ،األهميػة لمتوزيػ والنشػر ،عمػاف ،األردف،
 ،9994ص.22

( )4أحمد صدقي الدجاني ،مستقبؿ الصراع العربي الصهيوني وصور تسويته والعوامؿ الحاكمة لهذ التسوية ،المستقبؿ
العربي ،العدد  ،9986 ،99ص.926
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لكف قادة حزب "العمؿ" بعد خمسة عقػود مػف نشػأة إسػرائيؿ بػدؤوا عػي الحػديث عػف الصػهيونية،
قػػد اسػػتن ذت مهامهػػا السػػابقة وحققػػت أهػػداعها المحػػددة ،عػػي حػػيف طالػػب "أب ارهػػاـ بػػورغ" رئػػيس المنظمػػة
الصهيونية العالميػة ورئػيس الوكالػة اليهوديػة مػف أجػؿ إسػرائيؿ بايجػاد أيػديولوجيا وابػحة وقويػة جامعػة
بيف التروي العقالني عي السياسات والرؤية الروحية المتجػددة عػي التقميػد اليهػودي بػديالً عػف الصػهيونية
والسياسة ،ودعا رئػيس الحكومػة السػابؽ "بيريػز" إلػى عقػد مػؤتمر ثػاني يج ّػدد المشػروع التػاريخي لمحركػة

الصهيونية(.)1

 -1أ م اامااة اال ربطا ب :
حددت الحركة الصهيونية منذ البداية هدعها األساسػي عػي جمػ اليهػود المشػتتيف عػي العػالـ عػي
ّ

أرض إسرائيؿ الموعودة وتدعيـ وحدة اليهود ،وهي ن س اللاية التي ورثتهػا الحكومػات اإلسػرائيمية سػواء
العمالية أو اليمينية(.)2
عشمت الحركة الصهيونية وعيما بعد إسرائيؿ مف تحقيؽ هذا الهدؼ ،ويرى الباحث "عبد الوهاب

المسيري" ثمة أزمػة سػكانية عميقػة تجعػؿ مػف المشػروع الصػهيوني أكذوبػة عميقػة دخمػت طريقػاّ مسػدوداً
بعد مػرور مػا يقػارب مائػة عػاـ عمػى ا سػتيطاف الصػهيوني وخمسػيف عػاـ مػف تأسػيس دولػة إسػرائيؿ
ت ػزاؿ الدولػػة الصػػهيونية هػػي دولػػة أقميػػة ،وقػػد ش ػ ّكؿ عشػػؿ إس ػرائيؿ عػػي اسػػتقطاب المهػػاجريف اليهػػود عػػي

تشيد و يقطنها سوى ببعة أسر يهودية(.)3
ظهور "مستوطنات األشباح" ،أي المستوطنات التي ّ

 -0ااععامل اام ريط ياامجرمع اافل طب :
أ -ف ل ا

ر اربجب ا

ائبلب ف رغببب اا عب اافل طب :

اتب ػػح مقول ػػة "أرض ب ػػال ش ػػعب" خ ػػداع لم ػػذات قب ػػؿ خ ػػداع اآلخػ ػريف ،وأف ن ػػي وج ػػود الش ػػعب
ال مسػػطيني عػػف طريػػؽ المقػػو ت والم ػػاهيـ الدينيػػة والسياسػػية واأليديولوجي ػة النظريػػة

تعنػػي ن يػػه مػػف

الواق المحسوس ،عقد أبرزت انت ابة ( )9987رعض الشعب ال مسطيني لالحتالؿ اإلسػرائيمي ،بعػد أف
روجت إسرائيؿ تحت قيادة حػزب "العمػؿ" لم هػوـ "ا حػتالؿ الميب ارلػي" ،وكشػ ت لمعػالـ مػف خػالؿ أجهػزة
ّ
اإلعالـ وا تصاؿ الوجه الحقيقي إلسرائيؿ الديمقراطية التي تسيطر عمى الشعب ال مسطيني عي البػ ة
( )1السيد ولد أبا  ،ومنير ش يؽ ،مستقبؿ إسرائيؿ
.http/www.qudsway.com/linksisrael/6/html israel6/is50treor-link.htm
( )2عبػػد العمػػيـ محمػػد ،مسػػتقبؿ الص ػراع العربػػي اإلس ػرائيمي ،الدولػػة ال مسػػطينية الديمقراطيػػة الموحػػدة ،مركػػز الد ارسػػات
السياسية وا ستراتيجية ،القاهرة ،مصر ،9999 ،ص.44

( )3هيثـ الكيالني ،العرب والصهيونية والقرف الحادي والعشروف ،ال كر العربي ،العدد  ،9998 ،94ص.22
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اللربية وقطاع غزة ،وجيشها الذي

يقهر عي مواجهة شعب أعزؿ مػف السػالح يقػاوـ بالحجػارة لمتحػرر

مف ا حتالؿ(.)1
ا نقساـ المزدوج عي حكومات الوحدة الوطنية عي إسرائيؿ :ا نقساـ بػيف تكتػؿ "الميكػود" وحػزب
"العمػؿ" ،وأيبػاً ت ازيػد الخالعػػات داخػؿ قيػػادة حػػزب "العمػؿ" بػػيف "بيريػز" و" اربػػيف" أدى هػذا ا نقسػػاـ إلػػى
إصػػابة السياسػػة الخارجيػػة بحالػػة مػػف الشػػمؿ رغػػـ وجػػود ات ػػاؽ عػػاـ عمػػى قبػػايا جوهريػػة أهمهػػا رعػػض
العودة إلى حدود ( ،)9967ورعض قياـ دولة عمسطينية مستقمة ،ورعض دخوؿ جيش أجنبػي غػرب نهػر
األردف ،ورعض الت اوض م منظمة التحريػر ،ولكػف الخػالؼ كػاف بػيف "العمػؿ" و"الميكػود" حػوؿ صػيلة
المػػؤتمر الػػدولي لمسػػالـ كاطػػار إج ارئػػي لمم اوبػػات ،حيػػث رعبػػها "الميكػػود" وقبمهػػا "العمػػؿ" بشػػروط،
وكانت النتيجة سقوط حكومة ا تحاد الوطني(.)2

ب -ا االع اال رفاض اافل طب ب (:)2927
ت ػ ػػولى ح ػ ػػزب "الميك ػ ػػود" الحك ػ ػػـ ( ،)9977وانتهج ػ ػػت حكوم ػ ػػة "الميك ػ ػػود" سياس ػ ػػة تكثي ػ ػػؼ بن ػ ػػاء
المسػػتوطنات وا سػػتيالء عمػػى األ اربػػي ال مسػػطينية بكػػؿ الوسػػائؿ ،وازدادت أعمػػاؿ الػػبطش اإلسػرائيمية،
وعػػي عػػاـ ( )9989قػػررت الحكومػػة اإلس ػرائيمية اتبػػاع سياسػػة جديػػدة ،عأقامػػت إدارة مدنيػػة عػػي الب ػ ة
اللربية وقطاع غزة ،وم عشػؿ هػذا األمػر عػي تن يػذ خطػة الحكػـ الػذاتي اإلداري حسػبما يػراهف "بػيجف"،
واصػػؿ "إسػػحاؽ شػػامير" ن ػػس السياسػػة عػػي زرع المسػػتوطنات عػػي كػػؿ بقعػػة مػػف األ اربػػي ال مسػػطينية
بهدؼ بمها إلى إسرائيؿ(.)3
وبسبب سياسة إسرائيؿ ا ستيطانية التوسعية أدت إلى اكتظاظ السكاف عي المناطؽ ال مسطينية
معربػػة لالن جػػار عػػي أي
لسػػوء األح ػواؿ ا قتصػػادية ،ممػػا جعػػؿ مػػف الشػػارع ال مسػػطيني قنبمػػة موقوتػػة ّ
وق ػػت ،ولك ػػف مػ ػ مب ػػي الوق ػػت ودوف التوص ػػؿ لتس ػػوية بش ػػأف األ ارب ػػي المحتم ػػة اش ػػتعمت ا نت اب ػػة
الشػػعبية ووبػػعت إسػرائيؿ عػػي مواجهػػة مػػأزؽ وجودهػػا ،عقبػػؿ ا نت ابػػة كانػػت إسػرائيؿ تعتبػػر سػػيطرتها
عمى كامؿ عمسطيف حقيقة منتهية ،وذلؾ بسبب ا نحطاط وا ستسالـ العربي(.)4
( )1عبد الوهاب المسيري ،مف ا نت ابة إلى حرب تحرير عمسطيف ،أثر ا نت ابة عمى الكياف الصهيوني ،ص952
.http://www.palestine-infoinfo/books/entfada/taher.htmallo/2003

( )2صبحي عسيمة ،مرج سابؽ ،ص.44
( )3طػػاهر شػػاش ،المواجهػػة والسػػالـ عػػي الشػػرؽ األوسػػط ،الطريػػؽ إلػػى غػ ػزة –أريح ػػا ،دار الش ػػروؽ ،الق ػػاهرة ،مص ػػر،
 ،9995ص.985-984

( )4خالد عايد ،ا نت ابة الثورية عي عمسػطيف ،األبعػاد الداخميػة ،دار الشػروؽ لمنشػر والتوزيػ  ،الطبعػة األولػى ،عمػاف،
األردف ،9988 ،ص.927-926
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عاند ع ا نت ابة كاف تحدياً قوياً لمرأي العػاـ اإلسػرائيمي ومواقػؼ اليمػيف واليسػار عمػى السػواء
مػ ػػف حػ ػػؿ القبػ ػػية ال مسػ ػػطينية ،وسػ ػػاهمت ا نت ابػ ػػة عػ ػػي تعميػ ػػؽ ا نقسػ ػػامات عػ ػػي حكومػ ػػة ا ئػ ػػتالؼ
اإل سرائيمي بيف حزب "الميكود" وحزب "العمؿ" ،وكانت أهـ نتائج ا نت ابة تعميؽ الرغبة عي ا ن صاؿ
عػػف ال مسػػطينييف ،وأيبػاً هػػي سػػبب ا نقسػػاـ عػػي صػ وؼ اليسػػارييف تيػػار يرغػػب بال صػػؿ بػػيف الطػرعيف
يحبػ ػذ ال ص ػػؿ ألس ػػباب برجماتي ػػة عممي ػػة( ،)1وأس ػػقطت ا نت اب ػػة كاع ػػة
ألس ػػباب أيدلوجي ػػة ،وتي ػػار يخ ػػر ّ

روجته ػػا الدعاي ػػة الصػ ػػهيونية واللربي ػػة المتحال ػػة معػ ػاً عم ػػى ن ػػي الشػ ػػعب
المق ػػو ت واإلدع ػػاءات الت ػػي ّ

ال مسػطيني ،وأيبػاً أسػػقطت الت كيػػر اإلسػرائيمي لمسػػيطرة عمػػى أرض عمسػػطيف كػامالً مػػف خػػالؿ الحقػػائؽ
التي خم تها عمى األرض ،و سيما بعض تحرؾ عرب ( )48ال مسطينييف.
احتمػػت ا نت ابػػة مكان ػاً مرموق ػاً عػػي أعمػػاؿ المنظمػػة الدوليػػة تمثّػػؿ عػػي إصػػدار مجمػػس األمػػف
ق ار ارت دائمة ومؤيدة لمحؽ ال مسطيني ،وعي الوقت ن سه شاجبة سياسة إسرائيؿ ،كما ساهمت عي توعية
ال ػرأي العػػاـ العػػالمي عػػي أوروبػػا وأمريكػػا لصػػالح القبػػية ال مسػػطينية ،كمػػا طالػػب األمػػيف العػػاـ لألمػػـ
المتحدة أف يقدـ تقري اًر عف الحالة عي األرابي ال مسطينية المحتمة قبػؿ نهايػة شػهر كػانوف الثػاني ينػاير
(.)2()9988

اامي ث ااثا  :أث االرفاقبات ا

ائبلب على مكا

اا ب اا با ب :

ارفاس أع لع (:)2994
جػػاءت ات اقػػات أوسػػمو وليػػدة األوبػػاع الدوليػػة واإلقميميػػة والمحمي ػة التػػي عقػػدت الم اوبػػات،
وأبرم ػػت ا ت اق ػػات ع ػػي ظمه ػػا ،والت ػػي حمم ػػت ال ػػدوؿ العربي ػػة ومنظم ػػة التحري ػػر ال مس ػػطينية عم ػػى قب ػػوؿ
الت اوض عمى أسس مؤتمر مدريد وشروطه ،حيث جرى الت اوض لمتوصؿ إلى حؿ لمقبية ال مسطينية
عمى مراحؿ ،وأف تجرى م اوبات المرحمة األولى لالت اؽ عمى ترتيبات الحكـ الذاتي ال مسطيني خالؿ
مدتها خمس سنوات ،أما التسوية النهائية عتُعقد م اوباتها عمػى أسػاس قػرار مجمػس األمػف
عترة انتقالية ّ

الدولي (.)3()242

( )1عزي ػػز حي ػػدر ،ا نتخاب ػػات اإلسػ ػرائيمية ( ،)9996خم ي ػػة تحميمي ػػة ،مجم ػػة السياس ػػة ال مس ػػطينية ،الع ػػدد ،9996 ،99
ص.95
( )2عمر اللوؿ ،ا نت ابة ثورة كانوف ،إنجازات واخ اقػات ،مؤسسػة عيبػاؿ لمد ارسػات والنشػر ،الطبعػة األولػى ،دمشػؽ،
 ،9992ص.352-348

( )3طاهر شاش ،م اوبات التسوية النهائية والدولة ال مسطينية اآلماؿ والتحديات ،مرج سابؽ ،9999 ،ص.56
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و شؾ أف ات اقػات أوسػمو حققػت لمطػرعيف (منظمػة التحريػر ال مسػطينية واسػرائيؿ) عػدة أهػداؼ
ومكاسب وهي:

أعالً :ا ااف اافل طب ب :
 -9حصػػمت (ـ.ت.ؼ) عمػػى اعت ػراؼ مػػف إس ػرائيؿ بهػػا كممثػػؿ لمشػػعب ال مسػػطيني وطرع ػاً عػػي عمميػػة
الس ػػالـ معه ػػا ،وأص ػػبح له ػػا موبػ ػ ق ػػدـ ع ػػي األ ارب ػػي ال مس ػػطينية المحتم ػػة تق ػػيـ عميه ػػا س ػػمطتها
ال مسطينية.
 -2حقق ػػت ا ت اق ػػات اعتػ ػراؼ إسػ ػرائيؿ بالش ػػعب ال مس ػػطيني وحقوق ػػه السياس ػػية الت ػػي كان ػػت

تعت ػػرؼ

بوجود كشعب ،وجعمت له كياناّ سياسياً قائماً بذاته.
 -3أنج ػػزت ا ت اق ػػات نظ ػػاـ حك ػػـ ذا ط ػػاب إقميم ػػي ودول ػػي ،تتمتػ ػ عي ػػه الس ػػمطة ال مس ػػطينية بس ػػمطات
تشريعية وتن يذية وقبائية(.)1
 -4هو تحصيؿ ما يمكف تحصيمه عي ظؿ اختالؿ موازيف القوى والعجز العربي واإلسػالمي ،وانقػاذ مػا
يمكػػف إنقػػاذ مػػف األرض المحتمػػة قبػػؿ أف تقبػػي عميهػػا يلػػة ا سػػتيطاف الصػػهيونية ،قبػػؿ أف يػػتـ
تذويب أو تبي قبية عمسطيف ن سها(.)2

ثا باً :ا ااف ا

ائبلب :

 -9هدعت إسرائيؿ مف ا ت اؽ تخ يض مف عمميات الك اح المسمّح ،وتقوية عرص التسوية.
 -2الوصوؿ إلى ا عتراؼ الرسمي مف الدوؿ العربية بوجود إسرائيؿ كدولة.
 -3تحسيف الوب ا قتصادي تحت مظمة الشرؽ األوسط الجديد.
 -4خمؽ عالقات إقميميػة ودوليػة أعبػؿ مػف خػالؿ مسػار التسػوية الػذي يػؤدي إلػى انخ ػاض مسػتويات
الصراع العربي اإلسرائيمي.
 -5اعتراؼ منظمة التحرير ال مسطينية بوجود إسرائيؿ كياناً قائماً(.)3
ويعػ ػػد هػ ػػذا ا ت ػ ػػاؽ منعط ػ ػاً تاريخي ػ ػاً عػ ػػي مسػ ػػار القبػ ػػية ال مسػ ػػطينية ،وهػ ػػو أوؿ ات ػ ػػاؽ بػ ػػيف
ال مسطينييف واإلسرائيمييف الذي جاء نتيجة م اوبات سرية بينهما التي أجريت أغمبيتها عي النرويج عي
شهر يناير عاـ ( ،)9993واستمرت نحو ستة أشهر والتػي توجػت بػاإلعالف الرسػمي عمػى توقيػ ات ػاؽ
( )1المرج السابؽ ،ص.57
( )2جواد الحمد ،عممية السالـ عي الشرؽ األوسط وتطبيقها عمى المسػاريف ال مسػطيني واألردنػي ،مركػز د ارسػات الشػرؽ
األوسط ،عماف ،األردف ،9996 ،ص.95

( )3صبحي عسيمة ،مرج سابؽ ،ص.57
99

أوسمو عي واشنطف عي  93سبتمبر (،)9993حيث كاف "يوسػي بيمػيف" نائػب وزيػر الخارجيػة اإلسػرائيمي
أح ػػد مهندس ػػي ا ت ػػاؽ ،وج ػػرى ح ػػؿ التوقيػ ػ عم ػػى ا ت ػػاؽ ع ػػي البي ػػت األب ػػيض ع ػػي ،9993/29/93
بحبػػور "إسػػحؽ اربػػيف" ،ووقعػػه عػػف الجانػػب اإلسػرائيمي وزيػػر الخارجيػػة "شػػمعوف بيريػػز" ،وعػػف الجانػػب
ال مسػػطيني "محمػػود عبػػاس" أمػػيف سػػر المجنػػة التن يذيػػة لػ ػ (ـ.ت.ؼ) ،كمػػا وقعػػه وزي ػ ار خارجيػػة أمريكػػا
وروسػػيا كشػػاهديف ،وبحبػػور الػرئيس األمريكػػي "كمينتػػوف" والػرئيس ال مسػػطيني "ياسػػر عرعػػات" ،ورئػػيس
الوزراء اإلسرائيمي "إسحاؽ رابيف"(.)1
عبرضمن إعالن اامياائ ما بل :
 -9إقامة سمطة حكومة ذاتية انتقالية عمسطينية ،ومجمس منتخب لمشعب ال مسطيني عي الب ة اللربيػة
وقطاع غزة ل ترة انتقالية

تتجاوز الخمس سنوات تؤدي إلى تسوية دائمة تقوـ عمػى أسػاس قػراري

مجمس األمف (.)338( ،)242
 -2تبدأ ال ترة ا نتقالية عور ا نسحاب مػف قطػاع غػزة ومنطقػة أريحػا ،تشػمؿ م اوبػات الوبػ الػدائـ
بيف حكومػة إسػرائيؿ وممثمػي الشػعب ال مسػطيني

تتعػدى بدايػة السػنة الثالثػة مػف ال تػرة ا نتقاليػة،

التػ ػػي يػ ػػتـ عيهػ ػػا الت ػ ػػاوض عمػ ػػى القػ ػػدس والالجئػ ػػيف والمسػ ػػتوطنات والترتيبػ ػػات األمنيػ ػػة والعالقػ ػػات
الخارجية.
 -3يبدأ نقؿ السمطة مف الحكومة العسكرية اإلسرائيمية إلى ال مسػطينييف بعػد ا نسػحاب مػف قطػاع غػزة
ومنطقػػة أريحػػا عػػي المجػػا ت التاليػػة :التعمػػيـ والثقاع ػة ،الصػػحة ،الشػػؤوف ا جتماعيػػة ،الب ػرائب،
السياحة ،وبناء القوة الشرطية.
 -4تشػػمؿ ا ت اقيػػة ا نتقاليػػة بعػػد تنصػػيب المجمػػس المنتخػػب عم ػى تقويػػة النمػػو ا قتصػػادي ،وتشػػكيؿ
سمطة لمكهرباء ،وسمطة ميناء غزة ،وبنؾ التنمية ال مسطيني ،ومجمس لمبيئة وادارة الميا .
 -5تشكيؿ لجنة ارتباط مشػتركة عمسػطينية– إسػرائيمية مػف أجػؿ تطبيػؽ إعػالف المبػادئ ات اقيػات حقػة
تتعمؽ بال ترة ا نتقالية ،ومعالجة قبايا التنسيؽ وقبايا أخرى.
 -6يتـ إنشاء لجنة اقتصادية مشتركة بهدؼ النهوض وتطوير الب ة اللربية وقطاع غزة.
 -7عش ػ ّػية انتخاب ػػات المجم ػػس ال مس ػػطيني س ػػيتـ إع ػػادة موبػ ػ القػ ػوات العس ػػكرية اإلسػ ػرائيمية بالبػ ػ ة

اللربيػة وقطػاع غػزة ،باإلبػاعة إلػى انسػحاب القػوات اإلسػرائيمية خػارج المنػاطؽ المأهولػة بالسػكاف،
وتتولى السمطة مسئولية النظاـ العاـ واألمف الداخمي.

( )1ا ت اقيات ال مسطينية اإلسرائيمية منذ أوسمو ( ،)9993الجزيرة نت ،2227/28/32 ،انظر:
.http://www.aljazeera.net/news/archive/archive?ArchiveId=1067295
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 -8ما

تتـ تسويته بالت اوض يمكف أف يت ؽ عمى تسويته مف خالؿ لجنة تحكيـ بات اؽ الطرعيف.

حي ػز التن يػػذ بعػػد شػػهر واحػػد مػػف توقيعػػه ،وتعتبػػر جمي ػ البروتوكػػو ت
 -9يػػدخؿ ات ػػاؽ المبػػادئ هػػذا ّ
الممحقة باعالف المبادئ جزء

يتج أز مف هذا ا ت اؽ(.)1

 -92التنسػػيؽ بػػيف اإلس ػرائيمييف والمجمػػس عيمػػا يتعمػػؽ بػػالمعبر مػػف والػػى كػػؿ مػػف مصػػر واألردف وأي ػة
معابر دولية أخرى يتـ ا ت اؽ عميها ،وهناؾ بنود إباعية تتعمػؽ بتن يػذ ا ت اقيػة إذ إنهػا تن ػذ يػوـ
التوقي ػ عميهػػا ،وعنػػد تنصػػيب المجمػػس ال مسػػطيني ع ػاف ات اقيػػة أوسػػمو سػػتحؿ محػػؿ غ ػزة أريحػػا،
وات اقية النقؿ التمهيدي ،وبروتوكوؿ النقؿ اإلباعي(.)2

اامي ث ااثااث :ارفاقب إعااة اال ر ا :
ارفاس ااقا ة (:)2993
يش ّكؿ ات اؽ القاهرة وا ت اقات التالية ات اقات إجرائية ت اقيػة أوسػمو ،عقػد توصػؿ الجانبػاف إلػى
توقيػ القػػاهرة عػػي ال اربػ أيػار /مػػايو ( )9994عػػرؼ بات ػػاؽ تن يػذ الحكػػـ الػػذاتي عػػي قطػػاع غػزة ومنطقػػة
أريحػػا ،وأقػػر مبػػدأ إعػػادة ا نتشػػار بػػدؿ ا نسػػحاب ،وقبػػى باقامػػة سػػمطة عمسػػطينية عػػي غػزة وأريحػػا ،إذ
عاد "ياسر عرعات" إلى غزة عي تموز /يوليو ( ،)9994وارتبط هذا ا ت اؽ بات ػاؽ اقتصػادي تػـ توقيعػه
ع ػػي ب ػػاريس ع ػػي  29نيس ػػاف /أبري ػػؿ ( )9994أبق ػػى ا قتص ػػاد ال مس ػػطيني تح ػػت هيمن ػػة إسػ ػرائيؿ وتابعػ ػاً
قتصادها(.)3

ارفاس طايا (أع لع :)2991( )1
تػ ػـ التوقيػ ػ عم ػػى ات اقي ػػة طاب ػػا ،والت ػػي رك ػػزت عم ػػى انتخاب ػػات المجم ػػس التشػ ػريعي ال مس ػػطيني،
وتكػػويف الشػػرطة ال مسػػطينية ،عػػي واشػػنطف بتػػاري  28أيموؿ/سػػبتمبر ( ،)9995وبموجػػب هػػذ ا ت اقيػػة
نقم ػػت إسػ ػرائيؿ ص ػػالحيات ومس ػػؤوليات م ػػف الحكوم ػػة العس ػػكرية وادارته ػػا المدني ػػة إل ػػى المجم ػػس تس ػػتمر
إسرائيؿ عي ممارسة صالحياتها ومسؤولياتها عي المجا ت التي لـ يتـ نقمها ،كما سػتجرى ومػف خاللهػا
انتخابات سياسية عامة مباشرة وحػرة لممجمػس ورئػيس السػمطة التن يذيػة وعقػاً لألحكػاـ المنصػوص عميهػا
( )1الهيئػة العامػة لالسػتعالمات ،إعػػالف المبػادئ ال مسػطيني اإلسػرائيمي ح ػػؿ التوقيػ والكممػات المتبادلػة ،واشػػنطف93 ،
سبتمبر  ،9993ص.8-9
( )2أوري سابير ،المسيرة خ ايػا أوسػمو– مػف األلػؼ إلػى اليػاء ،ترجمػة :بػدر عقيمػي ،دار الجيػؿ لمنشػر ،عمػاف ،األردف،
 ،9998ص.273-85

( )3وقائ ا ت اقات ال مسطينية– اإلسرائيمية عي موق السمطة ال مسطينية
.www.palestine-un.org/peace/frindex.html
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عي بروتوكوؿ انتخابات جاء عي ا ت اقية ،وأف هذ ا نتخابات ست رز مجمساً تشريعياً يتكوف مػف ()82
ممثالً ،ورئيس السمطة التن يذية ،وسيتـ انتخابهـ مباشرة(.)1
 -9تبػ ّػمف ا ت ػػاؽ توزي ػ الب ػ ة اللربيػػة إلػػى ثػػالث منػػاطؽ "أ" و"ب" و"ج" ،ومنػػاطؽ "أ" هػػي منػػاطؽ
المدف الرئيسية عي الب ة اللربية ما عدا الخميؿ ،ومسػاحتها تتجػاوز ( )%3مػف مسػاحة البػ ة
اللربيػ ػػة ،حيػ ػػث سػ ػػيكوف اإلش ػ ػراؼ اإلداري واألمنػ ػػي عميهػ ػػا عمسػ ػػطينياً( .)2أمػ ػػا المنػ ػػاطؽ "ب" وهػ ػػي
المنػػاطؽ القرويػػة عتػػتـ إدارتهػػا بالتعػػاوف بػػيف الجهتػػيف ،عمػػى أف تتحمػػؿ إسػرائيؿ المسػػؤولية األمنيػػة،
وتتحمؿ السمطة مسؤولية الشؤوف اإلداريػة ،أمػا المنػاطؽ المأهولػة وكػذلؾ المنػاطؽ التػي توجػد عيهػا
المسػػتوطنات عسػػوؼ تبقػػى تحػػت السػػيطرة اإلس ػرائيمية الكاممػػة .أمػػا منػػاطؽ "ج" عيكػػوف الحػػؽ عػػي
اإلشراؼ اإلداري واألمني وهي نحو ( )%7مف الب ة وتشمؿ المستوطنات والمناطؽ الحدودية(.)3
 -2إجراء انتخابات ديمقراطية حرة لمجمس تشريعي مؤلؼ مف ثمانية وثمانيف عبػواً ،وكػذلؾ لمنصػب
رئػػيس السػػمطة ال مسػػطينية ،وبعػػد شػػهريف يتخػػذ المجمػػس ق ػ ار اًر بأغمبيػػة لممصػػادقة عمػػى إللػػاء جمي ػ
بنػػود الميثػػاؽ الػػوطني الػػداعي لتػػدمير إس ػرائيؿ ،وبعػػد سػػتة أشػػهر م ػف التوقي ػ عمػػى ات اقيػػة التسػػوية
المرحمية يخمي الجيش اإلسرائيمي الخميؿ وتنتقؿ لمسمطة ال مسطينية.
 -3عػػي ال ارب ػ مػػف أيػػار ( )9996سػػتبدأ الم اوبػػات بػػيف إس ػرائيؿ والسػػمطة ال مسػػطينية حػػوؿ التسػػوية،
والتي ستشمؿ قبايا مثؿ المستوطنات ،القدس ،الالجئيف ،الحدود والعالقات م الدوؿ األخرى.
 -4تخمي إسرائيؿ المنطقة غير المأهولة مف البػ ة اللربيػة باسػتثناء منػاطؽ أمنيػة محػددة ،وعػي ن ػس
الوقت تنقؿ إسرائيؿ إلى السمطة ال مسطينية صالحيات أمنية عي المناطؽ القروية ال مسػطينية "ب"،
باستثناء المناطؽ ذات العالقة بقبايا التسوية الدائمة.
 -5تنطبػؽ المسػػؤولية األمنيػػة اإلسػرائيمية عمػػى األمػػف الخػػارجي ،وعمػػى اإلسػرائيمييف الػػذيف يعيشػػوف عػػي
المستوطنات.
 -6يتحمػػؿ ال مسػػطينيوف مسػػؤولية محاربػػة اإلرهػػاب ومصػػادرة األسػػمحة غيػػر المشػػروعة عػػي المنػػاطؽ
الواقعة تحت سيطرتهـ(.)4

(.http://www.pnic.gov.ps/Arabic/Palestine/peac-details.asp?datel=4 )1
( )2محسف صالح ،دراسات منهجية عي القبية ال مسطينية ،مرج سابؽ ،ص.478
( )3أوري سابير ،مرج سابؽ ،ص.226

( )4أوري سابير ،مرج سابؽ ،ص.299-292
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ارفاقب عاي بف (:)2992
نصت ا ت اقية عمى تسػهيؿ تن يػذ ا ت اقيػة المؤقتػة بالبػ ة اللربيػة وشػريط غػزة عػي  28أيمػوؿ
ّ
عػػاـ ( ،)9995وا ت اقػػات األخػػرى كاعػػادة ا نتشػػار واحػػالؿ األمػػف ،ومػػا يترتػػب عمػػى ذالػػؾ مػػف أنشػػطة
أمنية وتعاوف أمني ،وكذلؾ استمرار الم اوبات لتحديد الوب الدائـ وما يتبعها مف خمؽ بيئة ايجابيػة
لها ،وهكذا عاف ات اقية واي ري ر تعيد الطريؽ إلعادة بناء العالقات ا قتصادية عي الشرؽ األوسط(.)1
ات اقية واي ري ر واحدة مف أبرز محاو ت نتنياهو لتعديؿ مسار ات اقيػة أوسػمو ،إ أف أهميتهػا
بالنس ػػبة لتوجه ػػات الػ ػرأي الع ػػاـ اإلسػ ػرائيمي أن ػػه ت ػػـ توقيع ػػه ع ػػي عه ػػد حكوم ػػة نتني ػػاهو الراعب ػػة لمنط ػػؽ
التسوية ،بما يعني اعتراعا بوجود شريؾ عمسطيني يمكف الت اوض معه(.)2

م اا بخ (:)2999

ارفاقب

م قدوـ حزب "العمؿ" بقيادة "أيهود باراؾ" إلى السمطة انتعشت يماؿ اإلسػرائيمييف خاصػة وأنػه
ق ّػدـ ن سػه باعتبػار تمميػذ "إسػػحاؽ اربػيف" ،األحػرص عمػى ت ارثػه واألقػػدر عمػى متابعتػه الػذي حظػي بػدعـ
غالبيػ ػػة الصػ ػػوت العربػ ػػي عػ ػػي إس ػ ػرائيؿ أي ( )%95مػ ػػف ناخبيػ ػػه ،وتجػ ػ ّػددت يمػ ػػاؿ السػ ػػمطة ال مسػ ػػطينية
بالتعجيؿ بتن يذ ات اقات أوسمو وحسـ قبايا الحؿ النهػائي ،إ أف "بػاراؾ" ق ّػدـ آلتػه المعروعػة،

الالجئػ ػػيف،

لتقسػ ػػيـ القػ ػػدس،

لمعػ ػػودة إلػ ػػى حػ ػػدود (،)9967

لعػودة

لجػ ػػيش غػ ػػرب نهػ ػػر األردف ،وبقػ ػػاء

التجمعات ا ستيطانية تحت السيادة اإلسرائيمية(.)3
وعي الراب مف سبتمبر ( )9999جرى توقي ات اقية شرـ الشي بوجود رئيس الوزراء اإلسرائيمي
"باراؾ" والرئيس "ياسر عرعات" ،وبحبور الرئيس المصري وممؾ األردف ،وأبرز ما جاء عي ا ت اؽ:
 -9تن يػػذ الخػػط الزمنػػي لمتعهػػدات وا لت ازمػػات المهمػػة لالت اقيػػات الموقعػػة واسػػتئناؼ م اوبػػات الوبػ
الدائـ ،إذ يمزـ كؿ مف حكومة إسرائيؿ والسمطة ال مسطينية أن سهـ لمتن يذ الكمي والمتبادؿ لالت اقية،
وجمي ا ت اقيات األخرى المعقودة بينهما(.)4
 -2يؤكد الجانباف مجدداً عهمهـ أف الم اوبات حوؿ التسوية الدائمة ستؤدي إلى تطبيؽ قراري مجمػس
األمف (.)338( ،)242
( )1عػػدناف سػػميماف محمػػد أحمػػد القاسػػـ ،مشػػاري التسػػوية المطروحػػة لحػػؿ القبػػية ال مسػػطينية ومواقػػؼ الشػػعب العربػػي
إزاءها ،مجمة دراسات مستقبمية ،عدد  ،7جامعة أسيوط ،مصر ،2223 ،ص.934
( )2صبحي عسيمة ،مرج سابؽ ،ص.972

( )3السالـ الملدور ،الهيئة العامة لالستعالمات ،مرج سابؽ ،ص.29
( )4عدناف القاسـ ،مرج سابؽ ،ص.934
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 -3اإلعراج عف األسرى ،واعادة ا نتشار ،وتشكيؿ لجاف مشتركة لتولي ذلؾ.
 -4نص ا ت اؽ عمى البدء عي إنشاء ميناء جديد عمى بحر غزة اعتبا اًر مف أكتوبر (.)1()9999
 -5تعهّػ ػد الس ػػمطة ال مس ػػطينية با س ػػتمرار ع ػػي اعتق ػػاؿ المش ػػتبه ع ػػي ارتك ػػابهـ ،أو اس ػػتعدادهـ رتك ػػاب
أعماؿ إرهابية ،وكذلؾ مصادرة األسمحة غير الشرعية ،وخ ض عدد أعراد الشرطة ال مسطينية.
تلير وب الب ة اللربية وقطاع غزة(.)2
 -6عدـ اتخاذ أي طرؼ إجراءات أحادية يمكف أف ّ
 -7ين ذ ال مسطينيوف ا لتزامات األمنية حتى  95تشريف األوؿ.

 -8ي تح المعبر اآلمف الجنوبي عي  9تشريف األوؿ ،والشمالي عي  5شباط(.)3

اامي ث اا ايع :مفاعضات كامب ابفبا عرااعباراا عام (:)1222
عنػػدما جػػاء "بػػاراؾ" عػػي عػػاـ ( )9999إلػػى رئاسػػة الحكومػػة عػػف حػػزب "العمػػؿ" اختػػار إعػػادة
وطبػؽ جػػزء منهػػا ولػػـ يطبػػؽ الجػػزء اآلخػػر ،كانػػت
الت ػػاوض عمػػى واي ري ػػر الػػذي وقػ عميهػػا "نتنيػػاهو"ّ ،

وسػػميت (واي ري ػػر  ،)2وتػػـ التوقيػ عمػػى ا ت ػػاؽ برعايػػة
م اوبػػات شػػرـ الشػػي عػػي ُ ،9999/29/24
أمريكية أردنية وهي تعػديؿ وتوبػيح لػبعض النقػاط عػي (واي ري ػر  ،)9وتن يػذاً لهػا خاصػة عيمػا يخػص

إع ػػادة ا نتش ػػار ،واط ػػالؽ سػ ػراح الس ػػجناء ،والمم ػػر اآلم ػػف ،ومين ػػاء غػ ػزة ،والترتيب ػػات األمني ػػة وسػ ػواها،
وتعػ ّػددت الت اهمػػات بعػػد ا ت ػػاؽ ،وقػػاـ "بػػاراؾ" بوب ػ معادلػػة جديػػدة لمت ػػاوض م ػ السػػمطة ال مسػػطينية
عنوانهػا (خػذ أو دعػه) ،وبات ػاؽ (واي ري ػر  )2تػـ ا حت ػاظ بػ ػ( )%93مػف إعػادة ا نتشػار عػي البػ ة

اللربيػػة ،لكػػف حصػػؿ تلييػػر عػػي المنػػاطؽ ،عقػػد ألليػػت المحميػػة الطبيعيػػة لصػػالح ا نسػػحاب مػػف أرض
ت ػػؤمف ق ػػد اًر كبيػ ػ اًر ع ػػي التواص ػػؿ الجل ارع ػػي ب ػػيف الم ػػف ال مس ػػطينية ،وبالت ػػالي ُحػ ػ ّدد أم ػػد ا نس ػػحاب إل ػػى

 ،2229/29/29الػػذي ي ػػنص عم ػػى نقػػؿ ( )%7م ػػف ال ئ ػػة "ج" إلػػى ال ئ ػػة "ب" ،واط ػػالؽ سػ ػراح ()352
سجيف عمى دععتيف ،وبخصوص الحؿ النهائي عانه تـ وب سقؼ زمنػي هػو  2222/29/93عمػى أف
يػتـ التوصػػؿ إلػػى ات ػػاؽ إطػار عػػي منتصػػؼ ( ،)2222وقػػد اسػتبعد "بػػاراؾ" عػػي (واي ري ػػر  )2أي إشػػارة
عمى ق اررات مجمس األمف ( ،)338( ،)242بمعنى أنه ح ّػرر ن سػه مػف قػرار ( )989الخػاص بالتقسػيـ،

( )1موق و ازرة الخارجية اإلسرائيمية 2293/25/28
.http://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/peace/sharmoggg.html
( )2عماد جاد ،عمسطيف األرض والشعب مف النكبة إلى أوسمو ،الطبعة الثانية ،القاهرة ،2223 ،ص.299

( )3خالػ ػػد شػ ػػعباف ،التلي ػ ػرات الحزبيػ ػػة والسياسػ ػػية عػ ػػي إس ػ ػرائيؿ  ،2292-9999ق ػ ػراءات إسػ ػػتراتيجية ،مركػ ػػز التخطػ ػػيط
ال مسطيني ،عدد ،2299 ،92ص.33-32
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و( )994الخ ػػاص ب ػػالالجئيف ،وهك ػػذا ال ػػدوراف ع ػػي حمق ػػة م رغ ػػة م ػػف الم اوب ػػات المتتالي ػػة ه ػػي الس ػػمة
السائدة لعممية السالـ(.)1

أث االرفاقبات عاامعاقف ا

ائبلب على مكا

اا ب اا با ب :

لقد عارض "بػاراؾ" حسػبما نػذكر م هػوـ أوسػمو كمسػيرة تدريجيػة تقػوـ عيهػا قيادتػاف بالعمػؿ عيمػا
بينهما عمػى بمػورة تسػويات والتقػدـ خطػوة وراء خطػوة بانسػحابات عمػى م ارحػؿ مػف خػالؿ إحػراز ات اقػات
مرحمية ،ومحاولة بناء الثقة المتبادلة بيف الشعبيف والتعاوف بيف القيادتيف ،وكاف هذا هو النهج السياسي
لمسػػيرة أوسػػمو ،الػػذي يتطم ػ إلػػى بنػػاء ش ػراكة بػػيف النخػػب العسػػكرية وا قتصػػادية والسياسػػية مػػف أجػػؿ
تحسيف قدرتها عمى السيطرة ،والذي ي ترض عدـ إمكانية حؿ كػؿ القبػايا والمشػاكؿ بػاجراء واحػد عمػى
الهوة بيف مواقؼ الجمهور بيف مواقؼ الجمهور عي كال الطرعيف(.)2
بوء ّ

معقف ااجا يبن من ا عقاا قم كامب ابفبا:
بدأت م اوبػات كامػب دي يػد عػي الحػادي مػف شػهر يوليػو عػاـ ( ،)2222بعػد أف وصػمت قنػاة
الم اوبػػات الس ػرية التػػي انطمقػػت عػػي تػػؿ أبيػػب ،وانتقػػت إلػػى سػػتوكهولـ ،ثػػـ عػػادت إلػػى تػػؿ أبيػػب إلػػى
ت اهمػػات محػػددة بػػيف م اوبػػي "عرعػػات" و"بػػاراؾ" حػػوؿ الموابػػي الرئيسػػية لمحػػؿ النهػػائي ،والمتعمقػػة
بقبػػايا :القػػدس والالجئػػيف والمسػػتوطنات والسػػيادة والحػػدود ،باسػػتثناء عػػدـ ا ت ػػاؽ عمػػى حػػؿ لمسػػألة
السػػيادة عمػػى القػػدس القديمػػة التػػي تشػ ّكؿ جػػزءاً مػػف القػػدس الشػرقية ،حيػػث تركػػت هػػذ المسػػألة لمعالجػػة
مباشرة بيف "عرعات" و"باراؾ".
وعمى الػرغـ مػف معرعػة الػرئيس األمريكػي "بيػؿ كمينتػوف" بحساسػية هػذ المسػألة وتعقيػدها ،عانػه
ق ّػرر عػي النهايػة عقػد قمػة لكػػؿ مػف "بػاراؾ" و"عرعػات" بهػدؼ التوصػػؿ إلػى ات ػاؽ لمحػؿ النهػائي ،واف لػػـ
ا
تمس ػؾ كػػال الجػػانبيف بموق ػػه ،وعػػي بػػوء حساسػػية
يتبػ ّػمف حػػال جػػذرياً لوب ػ مدينػػة القػػدس ،إ أف ّ
القبػػايا المطروحػػة قػػد أدى إلػػى عشػػؿ تمػػؾ القمػػة عػػي إح ػراز أي تقػػدـ عػػي مسػػيرة عمميػػة التسػػوية ،حيػػث
ذهب "باراؾ" إلى كامب دي يد وهو يحمػؿ معػه كمػا أعمػف أمػاـ الكنيسػت ،وعػي مطػار بػف غوريػوف قبيػؿ
عب ػرت عػػف الت ػزاـ وابػػح بػػالالءات اإلس ػرائيمية
ملادرتػػه إلػػى واشػػنطف سمسػػمة خطوطػػه الحم ػراء ،والتػػي ّ
( )1قصػػي عػػدناف عباسػػي ،عمميػػة السػػالـ مػػف مدريػػد حتػػى صػػعود بػػارؾ ،ط ،9دار الماجػػد ،دمشػػؽ ،سػػوريا،9999 ،
ص.84

( )2ليػػؼ غرينبػػرغ ،سػػال ُمتخيػػؿ ،حػػوؿ الخطػػاب ،الحػػدود ،السياسػػة والعنػػؼ ،ترجمػػة :ج ػواد سػػميماف الجعبػػري ،المركػػز
ال مسطيني لمدراسات اإلسرائيمية ،مدار ،راـ ا﵀ ،2227 ،ص.375
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المعروعة ،كما أنه كاف متأكداً مػف أف "عرعػات" سػوؼ يواعػؽ ،ألنػه أي "بػاراؾ" قػادر عمػى تعبئػة العػالـ،
وخاصة الو يات المتحدة بد ال مسطينييف بكؿ ما يعنيه ذلؾ مف عزؿ وابعاؼ لهـ(.)1

أ ما

ائبل ف قم كامب ابفبا:

ياب اار أات ام ا ك ااجا ب ا

 -9لقد كاف وب حكومة "بػاراؾ" بعػد مػرور سػنة مػف ا نتصػار الجػارؼ عػي ا نتخابػات سػيئاً لملايػة،
عهي لـ تحرز ات اقات م السورييف.
تكبػدت خسػائر عادحػة ،كمػا أف ا ئػتالؼ الحكػومي أخػذ بالت كػؾ
 -2كما أنها خرجت مف لبناف بعد أف ّ
عمى خم ية صراعات بيف "شاس" و"ميرتس".

 -3كم ػػا أف الكثيػ ػريف داخ ػػؿ ح ػػزب "العم ػػؿ" وع ػػي أحػ ػزاب ا ئ ػػتالؼ انتق ػػدوا "ب ػػاراؾ" بش ػ ّػدة بس ػػبب أدائ ػػه
وغطرسته ،وانعداـ التعامؿ م شركائه السياسييف.

ّ -4نية الجانب ال مسطيني إعالف الدولة ال مسطينية المستقمة.

 -5ا نتخابات لرئاسة الو يات المتحدة عي بداية تشريف الثاني.
 -6التهديد بحؿ الكنيست ،وتقديـ موعد ا نتخابات.
 -7تهديػػدات "شػػاس" با نسػػحاب مػػف الحكومػػة عمػػى خم يػػة عػػدـ تن يػػذ مطالبهػػا الماليػػة ،وق ػرار وزراء
"ميرتس" با نسحاب مف الحكومة(.)2

اامعقف اافل طب

من ا عقاا قم كامب ابفبا:

رع ػػض الػ ػرئيس "عرع ػػات" وجميػ ػ ال ص ػػائؿ ال مس ػػطينية إجػ ػراء الم اوب ػػات الت ػػي ق ػػرر "ب ػػاراؾ"
موعدها ،ولعؿ أهـ األسباب وراء الرعض لحبور القمة الثالثية الشكوؾ ال مسطينية مف رئيس الحكومة
"أيهود باراؾ" ،وترج هذ الشكوؾ إلى جممة مف العوامؿ:
 -9موقػػؼ "بػػاراؾ" عيمػػا يتعمػػؽ بتن يػػذ مػػا تػػـ مػػف ا ت اقػػات السػػابقة ،حيػػث رعب ػت المرحمػػة الثالثػػة مػػف
إعادة ا نتشار ،وربط ذلؾ بتقدـ الم اوبات حوؿ قبايا الوب الدائـ.
ّ -2ني ػة "بػػاراؾ" عػػي ا لت ػػاؼ عمػػى نػػص ق ػرار ( )242عػػي أنػػه

ينطبػػؽ عمػػى الحػػدود الموجػػودة بػػيف

إسرائيؿ وعمسطيف.

( )1صػػبحي عسػػيمة ،ال ػرأي العػػاـ اإلس ػرائيمي ،التحػػوؿ نحػػو اليمػػيف عػػي ظػػؿ عمميػػة التسػػوية ،مركػػز الد ارسػػات السياسػػية
واإلستراتيجية ،القاهرة ،2228 ،ص.979- 972

( )2ليؼ غرينبرغ ،سالـ ُمتخيؿ ،مرج سابؽ ،ص.393 -392
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 -3استبعاد "باراؾ" الوعد اإلسرائيمي الم اوض عي أوسمو وعمى رأسهـ "يوسػي بيمػيف" و"يوسػي سػاريد"،
واستبدالهـ بأشخاص مف أصحاب الرؤية المختم ة.
 -4المخػػاوؼ ال مسػػطينية مػػف المرجعيػػة األمريكيػػة حيػػاؿ الم اوبػػات ،خاصػػة بعػػد أف طمبػػت السػػمطة
ال مسػػطينية توبػػيحات مػػف وزيػرة الخارجيػػة األمريكيػػة ينػػذاؾ "مػػادليف أولب اريػػت" حػػوؿ موقػػؼ أمريكػػا
مف مرجعيػة الم اوبػات ،عكػاف الػرد حسػب "صػائب عريقػات" كػاآلتي" :إف القمػة مرجعيتهػا هػو مػا
يتـ التوصؿ إليه عي ات اؽ بيف الجانبيف"(.)1
 -5كاف يستهدؼ تأليب األطراؼ العربيػة بعبػها عمػى بعػض ،وتعميػؽ الخػالؼ بينهػا ،ومواصػمة نهػج
ا ست راد ،وتمزيؽ أي محاولة لمتنسيؽ عيما بيف المسارات المعنية بعممية السالـ.
" -6بػػاراؾ" عػػي األصػػؿ كػػاف معاربػاً ت اقيػػة أوسػػمو األولػػى ،وصػ ّػوت بػ ّػدها عػػي حكومػػة " اربػػيف" مػػف
خالؿ تصريحاته العمنية(.)2

أ ياب ف ل قم كامب ابفبا:
كاف موبوع القدس هو العقبة التي واجهت المػؤتمر والتػي ّأدت إلػى عشػمه ،كمػا بقيػت معبػمة

الالجئيف ال مسطينييف وحقهـ عي العودة دوف حؿ ،وكاف موبػوع السػيادة عمػى القػدس الشػرقية والوبػ

النهػػائي لممس ػػجد األقص ػػى بال ػػذات ه ػػـ النقطت ػػاف األكث ػػر حساس ػػية ،إذ أص ػ ّػر اإلسػػرائيميوف عم ػػى الق ػػدس
موحدة إلسرائيؿ( ،)3كما اقترحت إسرائيؿ ممر يمف إلى األماكف المقدسة عي مدينة القدس.
عاصمة ّ
وكذلؾ تعدد التح ظات اإلسرائيمية عمى المقترحات األمريكية منها:

-

يوجد استعداد إسرائيمي لنقؿ سيادة القدس الشرقية إلى ال مسطينييف.

 معاربة عودة الالجئيف ال مسطينييف إلى إسرائيؿ. الح اظ عمى ثالث كتؿ استيطانية عي الب ة اللربية تحت السيادة اإلسرائيمية.وقػػد كػػاف الخػػالؼ عميق ػاً م ػ ال مسػػطينييف بسػػبب التشػػدد عػػي الموقػػؼ اإلس ػرائيمي ولػػذلؾ كػػاف
ال شؿ ،وقبيؿ انهيار الم اوبات حذر "باراؾ" ال مسطينييف مف مواجهة نتائج مأسػاوية عػي حػاؿ ال شػؿ،

( )1صائب عريقات ،ندوة حوؿ مسيرة التسوية والحموؿ السممية:
.http://www. Aafaq.org/fazt8/7htm.5/3/2002

( )2السالـ الملدور ،مرج سابؽ ،ص.35-33
( )3محسف صالح ،مرج سابؽ ،ص.486
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وقاؿ إذا لـ تصموا إلى ات اؽ معي عسػأكوف يخػر رئػيس وزراء إسػرائيمي يمكػف التوصػؿ معػه إلػى ات ػاؽ،
وعندما انهارت الم اوبات ععمياً ،أعمف الجيش اإلسرائيمي استعداد ألية احتما ت م ال مسطينييف(.)1
وتجاهمػػت الو يػػات المتحػػدة مػػا كػػاف يج ػري عمػػى األرض مػػف بنػػاء المسػػتعمرات وهػػدـ البيػػوت،
وأظهر "باراؾ" جهالً تاماً بالتطمعات ال مسطينية(.)2
وبعد عشؿ القمة رّكز كؿ جانب عمى اتهاـ اآلخػر بأنػه المتسػبب بهػذا ال شػؿ ،الػذي مهّػد لحقبػة
جدي ػ ػػدة م ػ ػػف الصػ ػ ػراع ب ػ ػػيف الطػ ػ ػرعيف اإلسػ ػ ػرائيمي وال مس ػ ػػطيني ،إذ انتقم ػ ػػت العالق ػ ػػة ب ػ ػػيف ال مس ػ ػػطينييف
حي ػز التعػػايش
واإلس ػرائيمييف بعػػد كامػػب دي يػػد مػػف إطػػار الت ػػاوض إلػػى إطػػار الحػػرب والمقاومػػة ،ومػػف ّ

حيز الن ي المتبادؿ ،وب شؿ القمة بدأ لمرأي العاـ اإلسػرائيمي ومعػه الػرأي العػاـ ال مسػطيني
المشترؾ إلى ّ
أف الطريؽ لتسوية أو التوصؿ إلى ات اؽ بشػأف القبػايا الجوهريػة المعروعػة بقبػايا الحػؿ النهػائي يبػدو

مسدوداً ،ولقد أدى أو عمى األقؿ ساعد عشؿ القمة التػي تبناهػا حػزب "العمػؿ" إلػى انحسػار ن ػوذ اليسػار
اإلسػرائيمي عمومػاً ،وت ارجػ مكانػػة حػػزب "العمػػؿ" عػػي المجتمػ اإلسػرائيمي وعػػي التػػأثير عمػػى السياسػػات
اإلسرائيمية ،سيما عي موبوع التسوية م ال مسطينييف ،وهو األمػر الػذي دعػ الحػزب إلػى اتخػاذ قػرار
حك ػػومي بمع ػػاودة احػ ػػتالؿ الم ػػدف ال مسػ ػػطينية وكاع ػػة المن ػػاطؽ الت ػػي كان ػػت خابػ ػػعة لمس ػػمطة الوطنيػػػة
ال مسػػطينية ،وتعزيػػز النشػػاط ا سػػتيطاني ،والبػػدء عػػي إقامػػة الجػػدار ال اصػػؿ ،عبػػدا الحػػزب كأنػػه نسػػخة
أخػػرى مػػف حػػزب "الميكػػود" ،ونظػ اًر لخطػػورة عشػػؿ تمػػؾ القمػػة عقػػد اتخػػذ الجانبػػاف عػػور انتهػػاء القمػػة تػػدابير
أمنية مشددة لمحيمولة دوف وقوع أي مصادمات(.)3

ا رفاض ا قصى:
وبعػػد عشػػؿ كامػػب دي يػػد انطمقػػت شػ اررة انت ابػػة األقصػػى التػػي خم ػػت شػػعور بػػأف األمػػر يتعمػػؽ
بحػػرب أهميػػة عمػػى كػػؿ الػػبالد ودوف حػػدود ،و أحػػد بمقػػدور وقػػؼ العجمػػة ،حيػػث عقػػدت جمي ػ المجػػاف،
وكػػاف أوؿ مػػف المجػػاف المسػػتويات السياسػػية عػػي حكومػػة إس ػرائيؿ والسػػمطة ال مسػػطينية ،مقابػػؿ الجػػيش
اإلس ػرائيمي والمجموعػػات ال مسػػطينية المسػػمحة المػػذيف أرادوا عػػرض جػػدوؿ أعمػػالهـ ،واذا كػػاف هنػػاؾ مػػف
شػيء أدت ا نت ابػػة الثانيػػة إلػػى بعبػعته عػػاف هػػذا الشػػيء هػو التمييػػز بػػيف مػػا هػو سياسػػي ومػػا هػػو
( )1خالػ ػػد شػ ػػعباف ،التلي ػ ػرات الحزبيػ ػػة والسياسػ ػػية عػ ػػي إس ػ ػرائيؿ  ،2292-9999ق ػ ػراءات اسػ ػػتراتيجية ،مركػ ػػز التخطػ ػػيط
ال مسطيني ،العدد  ،2299 ،92ص.36
( )2محمود عباس ،نحف لـ نبي عرص ،دراسات عمسطينية ،العدد  ،2229 ،48ص.26

( )3ماج ػػد كي ػػالي ،تطػػورات الصػ ػراع ال مسػػطيني– اإلسػ ػرائيمي :م ػػف كام ػػب دي ي ػػد إل ػػى خط ػػة ش ػػاروف ،ص ػػحي ة ال ػػوطف،
.2224/27/26
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عسكري ،وذلؾ عي أعقاب طمس حدود الدولة وجعمها مخترقة ،وعي حيف أدت ا نت ابة األولى ترسيـ
حيز سياسػي ،عمقػد جػاءت ا نت ابػة الثانيػة
حدود عاـ ( ،)9967وأوجدت عف طريؽ ذلؾ إمكانية عتح ّ

الحيػز ،ولقػد ُبنيػت كامػب دي يػد كاحت ػاؿ مػروري مػف م اوبػات السػالـ
لطمس هػذ الحػدود وتُلمػؽ هػذا ّ
إلػى المواجهػػة العني ػػة ،وذلػػؾ ألف الجػػانبيف كانػا بعيػػديف جػػداً عػػف قػػدرة الوصػػوؿ إلػػى ات ػػاؽ شػػامؿ ،ولقػػد
بنيػػت القمػػة كحػػدث د ارمػػاتيكي حاسػػـ لكشػػؼ الحقيقػػة بخصػػوص العػػدو ،عامػػا ات ػػاؽ شػػامؿ أو مواجهػػة،
تحصػف اإلسػرائيميوف أسػػطورة عػػدـ وجػػود شػريؾ ،وهػػو انعػػداـ الخيػػار سػػوى القتػػاؿ ،وهػػي األسػػطورة
ولقػد
ّ
التػػي تبػ ي مػػدلو ً مجػػدداً عمػػى أسػػطورة السػػالـ واألمػػف القديمػػة ،ولقػػد نجػػح "بػػاراؾ" عػػي إقنػػاع الجمهػػور
اإلسػرائيمي عػػي العػػالـ بأنػػه عػػرض اقت ارحػاً سػػخياً عمػػى ال مسػػطينييف ،وأف ال مسػػطينييف هػػـ الػػذيف رعب ػوا
السػػالـ ،وبػػذلؾ يكػػوف قػػد أصػػمح صػػورة إس ػرائيؿ السػػمبية عػػي العػػالـ ،وسػػحب الػػدعـ األمريكػػي لإلع ػالف
ووح ػ ػد الشػ ػػعب عػ ػػي إس ػ ػرائيؿ با سػ ػػتعداد لمػ ػػدخوؿ عػ ػػي مواجهػ ػػة م ػ ػ
ال مسػ ػػطيني عػ ػػف الدولػ ػػة المسػ ػػتقمةّ ،

ال مسػػطينييف ،وكػػاف هػػذا إنجػػا اًز رائع ػاً مػػف وجهػػة نظػػر  ،إ أف هػػذا األمػػر أدى إلػػى وقػػوع مواجهػػة م ػ
ال مسطينييف ،ومهّد الطريؽ أماـ انتصار "شاروف"(.)1
ويمكف القوؿ أف خطة باراؾ التصعيدية قبيؿ ا نتخابات قد استهدعت تحقيؽ اآلتي:
 -9البلط المعنوي عمى السمطة الوطنية ال مسطينية.
 -2بػػدأ حممػػة بػػلوط أمريكيػػة أوروبيػػة عمػػى السػػمطة ال مسػػطينية مػػف أجػػؿ وقػػؼ ا نت ابػػة ،وتهيئػػة
األجواء إلعادة انتخاب "باراؾ".
 -3عتح المجاؿ أماـ استئناؼ قنوات التنسػيؽ التحتيػة لمػدخوؿ عػي جولػة جديػدة مػف الم اوبػات بهػدؼ
التوصؿ إلى ات اؽ يساعد "باراؾ" عي كسب ا نتخابات.
بيد أف التدخالت اإلقميمية والدولية نجحت عي إقناع السمطة بالتجاوب م طمب "باراؾ" بدخوؿ
م اوبػػات مكث ػػة بهػػدؼ إظهػػار قػػرب التوصػػؿ إلػػى ات ػػاؽ تسػػوية سياسػػية ،وعػػي هػػذ األج ػواء عقػػدت
م اوبات طابا مف  27-29يناير (.)2()2229
وبعد عشؿ قمة كامب دي يد ( ،)2222وعودة الوعديف ال مسػطيني واإلسػرائيمي مػف كامػب دي يػد،
بدا وابحاً أف الوب عي األرابي ال مسطينية عمى ش ا ا ن جار ،وأف الجمي عي انتظار الش اررة التي
ستشعؿ الموقؼ ،وساهمت التصريحات التي أدلى بها الرئيس "بيؿ كمينتوف" عي تدعيـ هػذا التوقػ  ،عقػد
حػػرص عمػػى إعػػالف سػػحب كاعػػة العػػروض التػػي قػ ّػدمت عػػي الم اوبػػات ،ملمق ػاً ب ػذلؾ طريػػؽ التسػػوية
( )1ليؼ غرينبرغ ،سالـ ُمتخيؿ ،مرج سابؽ ،ص.476-422
( )2عماد جاد ،عمسطيف األرض والشعب مف النكبة إلى أوسمو ،ط ،2القاهرة ،2223 ،ص.298
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السػػممية ،وواصػػؿ "أيهػػود بػػاراؾ" حممتػػه اإلعالميػػة الشرسػػة بػػد ال ػرئيس "ياسػػر عرعػػات" بسػػبب تبػػيي
ال ػػرص التاريخيػػة لتحقيػػؽ السػػالـ ،وحػػرص "بػػاراؾ" عمػػى تقػػديـ ن سػػه لم ػرأي العػػاـ اإلس ػرائيمي باعتبػػار
"رئيس الوزراء الذي

يمكف أف يتنازؿ" ،وعي خطوة محسوبة مف جانبه واعؽ رئػيس الػوزراء اإلسػرائيمي

عم ػػى الس ػػماح ل ػػزعيـ المعارب ػػة "أرائي ػػؿ ش ػػاروف" بزي ػػارة س ػػاحة المسػ ػجد األقص ػػى ع ػػي الث ػػامف س ػػبتمبر
( ،)2222وكػػاف وابػػحاً أف سػػماح "بػػاراؾ" بالزيػػارة جػػاء عػػي سػػياؽ مخطّطػػه التصػػعيدي بػػد السػػمطة
الوطنية بحثاً عف ش اررة لت جيػر الموقػؼ ،والقيػاـ بػرد عسػكري انتقامػاً مػف السػمطة الوطنيػة التػي رعبػت
خطته عػي كامػب دي يػد ،وبال عػؿ عػي  28سػبتمبر تمػت الزيػارة ،وكانػت بػدأ انت ابػة الشػعب ال مسػطيني
بػػد ا حػػتالؿ اإلس ػرائيمي ،وهػػي ا نت ابػػة التػػي أعطيػػت مسػػمى انت ابػػة األقصػػى نسػػبة إلػػى انػػد ع
الش اررة مف ساحة الحرـ احتجاجاً عمى زيارة "شاروف" ا ست اززية(.)1

اامي ث ااخامس :مفاعضات طايا (:)1222
بػػدأت إت اقيػػة طابػػا الثانيػػة حػػوؿ قبػػايا الوب ػ الػػدائـ عػػي طابػػا مصػػر 2229ـ وحػػرص بػػاراؾ
عمى عدـ المشاركة عي الم اوبات ،كما حرص أيبػاً عمػى أف تنتهػي الم اوبػات دوف تسػجيؿ مػا تػـ
التوصػػؿ إليػػه مػػف ت اهمػػات ،عمػػا كػػاف يريػػد تهدئػػة شػػاممة ووعػػود ب ارقػػة لمسػػمطة الوطنيػػة ال مسػػطينية مػػف
أجؿ إعادة انتخابه ،ولذلؾ عقػد تػـ ا ت ػاؽ وبدرجػة عاليػة مػف اليسػر عمػى مجموعػة مػف النقػاط الرئيسػية
أبرزه ػػا مواعقػػػة إس ػ ػرائيؿ عمػ ػػى ا نسػ ػػحاب مػػػف م ػػا بػػػيف ( )%96-%94م ػػف أ اربػ ػػي الب ػ ػ ة اللربيػػػة،
وتعويض ال مسطينييف عبر تبادؿ األرابي بنسبة ( ،)%2إباعة إلى حقوؽ التنقؿ والسيطرة عبر ممػر
تقدـ ممموس بشػأف قبػية القػدس ،حيػث جػرى ا ت ػاؽ عمػى أف
يمف بيف الب ة وغزة ،كما حدث أيباً ّ

كػػؿ مػػا هػػو عربػػي مػػف القػػدس لم مسػػطينييف ،وكػػؿ مػػا هػػو يهػػودي لإلسػرائيمييف مػ سػػيادة إسػرائيمية عمػػى
حائط المبكى(.)2
ػرب الموقػؼ اإلسػرائيمي مػف موقػؼ المجتمػ الػدولي ،لكنػه
وكاف وابحاً مف الم اوبػات اقت ا
يزاؿ قاص اًر عف أف يكوف حالا عممياً أو عاد ً لوب المدينة(.)3

( )1عماد جاد ،مرج سابؽ ،ص.322-299
( )2بف كسبيت ،كؿ الحقيقة عف ات اقات طابا والى أي مدى كاف السالـ قريباً د ارسػات عمسػطينية ،العػدد ،2229 ،48
ص.927-925

( )3مرواف بشارة ،عمسطيف– إسرائيؿ سالـ أـ عصؿ عنصري ،دار الكتاب العربي ،بيروت ،2223 ،ص.98
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واقترحػػت حكومػػة "بػػاراؾ" أف تبقػػى المدينػػة بشػػقيها الش ػرقي واللربػػي مدينػػة م توحػػة ،وواعقػػت أف
تكوف القدس الشرقية عاصمة الدولة ال مسطينية ،وأف تخبػ جميػ األحيػاء العربيػة داخػؿ أسػوار البمػدة
القديم ػػة وب ػػمنها الح ػػرـ القدس ػػي الشػ ػريؼ إل ػػى الس ػػيادة ال مس ػػطينية الكامم ػػة وه ػػذا ألوؿ مػ ػرة ع ػػي ت ػػاري
إسرائيؿ ،ووبعت إسرائيؿ ترتيبات تح ظ سيادتها عمى األحياء ا ستيطانية داخؿ أحياء القدس العربيػة
وتمسػكت بالسػػيادة عمػػى الحػػرـ المقػ ّػدس وبػػمنه
داخػػؿ السػػور وخارجػػه ،وتبػػمف بعػػدـ القيػػاـ بح ريػػات،
ّ
المقب ػرة اليهودي ػػة الواقع ػػة خػػارج أسػ ػوار المدين ػػة القديم ػػة وعمػػى أجػػزاء م ػػف حػػي األرم ػػف ب ػػدعوى ممكيته ػػا
وتداخمها م الحي اليهودي(.)1
أمػػا مػػف ناحيػػة الالجئػػيف جػػرى الت ػػاهـ بشػػأف "حػػؽ العػػودة" عبػػر تسػػوية القبػػية ال مسػػطينية مػػف
خالؿ عودة عشرة ي ؼ عمسطيني كؿ عاـ لمدة عشر سنوات م تعويض الباقي(.)2
وبالنس ػػبة لمدول ػػة ال مس ػػطينية ،عق ػػد واعق ػػت حكوم ػػة "ب ػػاراؾ" أف تق ػػاـ عم ػػى األ ارب ػػي الت ػػي س ػػيتـ
ا نسػ ػحاب منه ػػا دول ػػة عمس ػػطينية له ػػا ح ػػدود رس ػػمية واب ػػحة تمامػ ػاً مػ ػ إسػ ػرائيؿ ،وأف تب ػػـ المس ػػاحة
المعوبػػة لمدولػػة ال مسػػطينية ،وأف يكػػوف لهػػذ الدولػػة بحػػدودها ومسػػاحتها الجديػػدتيف سػػيطرة كاممػػة عمػػى
معابره ػ ػػا الدولي ػ ػػة مػ ػ ػ ك ػ ػػؿ م ػ ػػف األردف ومص ػ ػػر ،وأش ػ ػػار البي ػ ػػاف ال مس ػ ػػطيني اإلسػ ػ ػرائيمي المش ػ ػػترؾ أف
الم اوبات عي طابا حققت تقدـ كبير ،حيث أشار إلى أف الطرعيف يعمناف أنهما لـ يكونػا عػي أي وقػت
مبى أقرب إلى التوصؿ إلى ات اؽ(.)3
وحتػػى تكتمػػؿ متطمبػػات توظيػػؼ م اوبػػات طابػػا عػػي خدمػػة "بػػاراؾ" عػػي ا نتخابػػات ،عقػػد أعمػػف
الوعػد اإلسػرائيمي المشػارؾ عػي الم اوبػات وزيػر الخارجيػة "بػف عػامي" بػدا السػالـ ممكنػاً جػداً ،وأبػاؼ
رئيس الوعد ال مسطيني "أبو عالء قري " عي طابا أحرز خطوات حقيقة ممموسة نحو ات اؽ نهائي(.)4
ولكػػف بعػػد عشػػؿ م اوبػػات كامػػب دي يػػد ( ،)2222وحتػػى عػػاـ ( ،)2226بػػدأت مرحمػػة حاعمػػة
باألحداث والتطورات التي

تزاؿ تػداعياتها ترخػي ببػاللها الكئيبػة عمػى مجمػؿ األوبػاع ال مسػطينية،

خاللهػػا تعطمػػت الم اوب ػػات ،وذلػػؾ بسػػبب ان ج ػػار ا نت ابػػة الثانيػػة ،وت ػػداعيات  99أيمػػوؿ /س ػػبتمبر
 ،2229بػػدأت سمس ػػمة م ػػف ا تص ػػا ت والمس ػػاعي والجهػػود الدبموماس ػػية وت ػػدخالت ونش ػػاطات أمريكي ػػة
بصػػورة خاصػػة ،والتػػي بػػدأت برؤيػػة ال ػرئيس "جػػورج بػػوش" ا بػػف لحػػؿ الػػدولتيف ،ومػػف ثػػـ طػػرح مبػػادرة
( )1ممػػدوح نوعػػؿ ،ا نت ابػػة ان جػػار عمميػػة السػػالـ ،ط ،9األهميػػة لمنشػػر والتوزيػ  ،عمػػاف ،األردف ،2222 ،ص-967
.975
( )2بف كسبيت ،مرج سابؽ ،ص.927-925

( )3ممدوح نوعؿ ،ا نت ابة ان جار عممية السالـ ،مرج سابؽ ،ص.992
( )4عماد جاد ،عمسطيف األرض والشعب مف النكبة إلى أوسمو ،مرج سابؽ ،2223 ،ص.323
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السػػالـ العربيػػة ،وخط ػػة خارطػػة الطري ػػؽ ،ومػػا تػػال ذل ػػؾ وتخممػػه م ػػف محطػػات مهمػػة مث ػػؿ تقريػػر لجن ػػة
"ميتشػػيؿ" ،وأيب ػاً وقػػائ أخػػرى مثػػؿ تعػػديؿ النظػػاـ السياسػػي ال مسػػطيني ،وخطػػة ا نسػػحاب األحػػادي
الجان ػػب م ػػف قط ػػاع غػ ػزة ،وا نتخاب ػػات التشػ ػريعية الثاني ػػة أوائ ػػؿ س ػػنة ( ،)2226والك ػػاح عم ػػى الجبه ػػة
القانونية أماـ محكمة هاي الدولية ،عبالً عف العالقات الداخمية ال مسطينية والحوار الوطني(.)1

أعجه االخرالف عاارقا ب يبن ااصقع عاا مائم ف اا ب ف عملب اارفاعض:
أبػرز شخصػيات الصػقور عػي حػزب "العمػؿ" عػػي الوقػت الػراهف" :أيهػود بػاراؾ" ،و"أعػرايـ سػػنيه"،
و"رعن ػػاف ك ػػوهيف" ،و"بني ػػاميف ب ػػف أليع ػػازر" ،و"أب اره ػػاـ ش ػػوحط" ،و"دي ي ػػد ليب ػػائي" ،و"موش ػػيه ش ػػاحاؿ"،
و"شالوـ سمحوف" ،و"أوري أور".
أما أبرز شخصيات الحمائـ عي الحزب عهـ" :شمعوف بيريز" ،و"حاييـ راموف" ،و"يوسي بيميف"،
و"عوزي برعاـ" ،و"أبراهاـ بورج" ،و"نواؼ مصالحة" ،و"يائيؿ دياف".
تطمػؽ الصػحاعة اإلسػرائيمية عمػى السياسػييف عػي إسػرائيؿ نعوتػاً مثػؿ (الحمػائـ) و(الصػقور) مػػف
أجؿ تصني هـ تبعاً لمواق هـ تجا عممية التسػوية مػ العػرب هنػاؾ مػا يوصػؼ سياسػي مػا بأنػه حمػائمي
بسبب مواق ه البرجماتية المهتدلة نسبياً ،لكنه قػد يتخػذ عجػأة مواقػؼ متش ّػددة جػداً تجعمػه حكمػاً عػي خانػة

الصقور المتطرعيف ،لكف هنػاؾ عػوارؽ بػيف (الحمػائـ) و(الصػقور) عػي المواقػؼ مػف التسػوية نقػاط ات ػاؽ
بينهما ،ونقاط ا ت اؽ بينهما هي السيادة اإلسرائيمية عمى القدس الموحدة ،ورعض حؽ العودة لالجئػيف،
و عودة إلى حدود ( ،)9967و بـ كامالً لمنػاطؽ والسػعي لبػـ منػاطؽ معينػة مػف البػ ة اللربيػة،
بما عي ذلػؾ المسػتوطنات الموجػودة عيهػا القػدس ،واعتبػار نهػر ا ردف وشػماؿ غربػي البحػر الميػت حػداً
أمنياً إلسرائيؿ ،والمواعقة عمى كياف عمسطيني يبـ المناطؽ المزدحمة بالسكاف ال مسػطينييف ،وانسػحاب
مف الجو ف عمى أساس حؿ وسط م ترتيبات أمنية شمالية وتطبي لمعالقات(.)2
أما قاط ااخالف يبن ااصقع عاا مائم:
 -9طبيعة الكياف ال مسػطيني الػذي سينشػأ ،الصػقور يعاربػوف حػؽ تقريػر المصػير لمشػعب ال مسػطيني
ويدعوف إلى كياف عمسطيني يقوـ عمى عالقة اندماجية أو عيدراليػة مػ األردف أو
عي دولة مستقمة،
ُ

( )1أحمػػد قريػ  ،الطريػػؽ إلػػى خريطػػة الطريػػؽ ( ،)2226-2222مؤسسػػة الد ارسػػات ال مسػػطينية ،ط ػ ،2راـ ا﵀،2299 ،
ص.439

( )2أحمػػد خمي ػػة ،حػػزب العمػػؿ عش ػية ا نتخابػػات :عػػودة إلػػى الحػػؿ اإلقميمػػي ،مجمػػة الد ارسػػات ال مس ػطينية ،العػػدد ،26
بيروت ،9996 ،ص.964-955
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ربما م إسرائيؿ بمف إطػار صػبلة مػا ،بينمػا الحمػائـ خيػار الدولػة ال مسػطينية عػي المنػاطؽ التػي
ستجمو إسرائيؿ عنها.
 -2يكت ي الحمػائـ ببػـ إسػرائيؿ لمقػدس الشػرقية بحػدودها البمديػة المعينػة بعػد ا حػتالؿ ،وأمػا الصػقور
يطالب ببـ مناطؽ واسعة تشمؿ القدس الكبرى ،وتبـ جمي المستوطنات المحيطة بالقدس.
 -3بالنسػػبة إلػػى المسػػتوطنات يػػدعو الحمػػائـ إلػػى التخمػػي عػػف المسػػتوطنات عػػي المنػػاطؽ التػػي ستنشػػأ
الدولػػة ال مسػػطينية عيهػػا وترحيػػؿ المسػػتوطنيف إلػػى إس ػرائيؿ ،أمػػا الصػػقور عيعاربػػوف التخمػػي عػػف
المستوطنات الكبيرة ويسعوف لبقاء المستوطنات الصليرة تحت سيادة عمسطينية م بماف أمنها.
تحوؿ ط أر عمى نظرة الحمائـ ،عقػد تمثػؿ عػي قبولػه بتوسػي المنػاطؽ التػي ينبلػي السػعي
وهناؾ ّ
لبػػمها إلػػى إس ػرائيؿ ،بحيػػث تشػػمؿ منطقػػة القػػدس الكبػػرى والمسػػتوطنات الكبي ػرة كاعػػة .وهكػػذا نجػػد أنػػه
نتيجػػة لهػػذ التحػػو ت عػػي وجهتػػي نظػػر الحمػػائـ والصػػقور ،عقػػد أصػػبحت ال ػوارؽ بػػيف الط ػرعيف غيػػر
جوهرية ،مما أدى إلى تالشي هذيف التياريف ب عؿ وحدة موقؼ الحزب(.)1

خصائص بكعاعجب عأبابعاعجب اامفاعض ا

ائبل :

 -9التركي ػػز ع ػػي إدارة الم اوب ػػات عم ػػى شخص ػػية متخ ػػذ القػ ػرار أساسػ ػاً ع ػػي الط ػػرؼ اآلخ ػػر ،مػ ػ إدارة
المناقشػات الجدليػػة (الػػدائرة الم رغػػة) مػ بػػاقي الم اوبػػيف اآلخػريف ،وهػػذا مػػا أكػػد "إسػػحاؽ اربػػيف"
بقوله :لقد رّكزنا عمى الرئيس "أنور السادات" ألنه الشخص الوحيد عي مصر الذي يتخذ القرار.
 -2العمؿ دائماً عمى اإليحاء لمم اوض العربي بأف هناؾ ات اقػاً مسػبقاً مػ رؤسػائه عمػى نقػاط الخػالؼ
الجاري مناقشتها ،وبأنه

تشدد وأف عرض وجهة نظر تحصيؿ حاصؿ.
جدوى و طائؿ مف ّ

 -3إلمػاـ الم ػاوض اإلسػرائيمي الجيػد بالملػػة العربيػة مػ عػدـ كشػ ه عػػف ذلػؾ خػالؿ سػير الم اوبػػات،
ألف هذا يمكنه مف عهـ المناقشات الجانبية والتعميقات الع وية لموعد الم اوض.
 -4عدـ الرد بسرعة عي أي نقطة مثارة قبؿ أف تتـ دراستها واعداد الرد عميها.
 -5السعي دائماً لتكوف الم اوبات بصػورة مباشػرة مػ الطػرؼ اآلخػر ،ألف هػذا يتػيح لػه تنظػيـ عمميػة
جس النبض وحث اإلدارة ال عمية ،ولتحيؾ بصور مباشرة بشخصية الم اوض
الم اوبة م مرحمة ّ
اآلخر ،ومف ثـ يتمكف مف تن يذ تحركاته بصورة وابحة(.)2
( )1هيثـ مزاحـ ،مرج سابؽ ،ص.89
( )2زكريا حسيف ،ندوة أقامها مركز حوار لمتنميػة واإلعػالـ ،القػاهرة ،نػاقش عيهػا كتػاب إسػتراتيجية الت ػاوض اإلسػرائيمية:
مسػ ػػيرة الت ػ ػػاوض العربػ ػػي اإلس ػ ػرائيمي عبػ ػػر رب ػ ػ قػ ػػرف ( ،)2224-9977الصػ ػػادر عػ ػػف مركػ ػػز الخمػ ػػيج لمد ارسػ ػػات
اإلستراتيجية.http://gess-eg.org/gcssa/index.php :2225 ،
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اافصل ااخامس:
ؤى عأفكا

ب ااعمل من قضابا ااعضع اا اائ

عأث ذاك على مكا
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اا ب اا با ب

اامي ث ا عل :ااقاس:
اال رالل ااصابع

القاس:

أسػ ػ رت ح ػػرب ع ػػاـ ( )9948ع ػػف وق ػػوع النص ػػؼ اللرب ػػي م ػػف مدين ػػة الق ػػدس تح ػػت السػػػيطرة
اإلسرائيمية ،وبقى الجزء الشرقي تحت السيطرة األردنية ،وأخذت سمطات ا حتالؿ عي العمؿ عمػى دمػج
المدينػػة بالدولػػة اإلس ػرائيمية وتهويػػدها بتعيػػيف مجمػػس بمػػدي يهػػودي عػػي ينػػاير عػػاـ ( ،)9949ومبػػاع ة
عدد السكاف اليهود بسبب موجات الهجرة التػي أعقبػت الحػرب ،ومػ انػد ع حػرب يونيػو عػاـ ()9967
احتمت إسرائيؿ الجزء الشرقي مف القدس عي  7يونيو بالكامؿ ،حيث أعمػف ا حػتالؿ عػي  27يونيػو مػف
ن س العػاـ عػف توحيػد شػطري القػدس تحػت اإلدارة اإلسػرائيمية ،ثػـ أعمػف بعػد ذلػؾ رسػمياً عػي  32يوليػو
موحدة لمكياف اإلسرائيمي(.)1
( )9982أف القدس عاصمة أبدية ّ

ااقاس ف اافك عااخطاب اا با

ا

ائبل :

لق ػػد ك ػػاف التركي ػػز عم ػػى الق ػػدس مس ػػألة مركزي ػػة ع ػػي ال ك ػػر الص ػػهيوني ،وم ػػف األبع ػػاد الديني ػػة
والتاريخية قبؿ أف ينشأ الكياف الصهيوني ،حيث قاؿ "هيرتػزؿ" مؤسػس الحركػة الصػهيونية" :إذا حصػمنا
عمى مدينة القدس وكنت

مقدسػاً
أزاؿ حياً وقاد اًر عمػى القيػاـ بػأي عمػؿ ،عسػوؼ أُزيػؿ كػؿ شػيء لػيس ّ

مرت عميها قروف"(.)2
لدى اليهود عيها ،وسوؼ أحرؽ جمي اآلثار التي ّ
عبػػر "دي يػػد بػػف غوريػػوف" أوؿ رئػػيس وزراء إلس ػرائيؿ عػػف النوايػػا اإلس ػرائيمية اتجػػا مدينػػة
كمػػا ّ
القدس عي احتاللها رغـ قػرار التقسػيـ رقػـ ( )989عػي نػوعمبر عػاـ ( ،)9947والػذي وبػ القػدس كمهػا
تحت الوصاية الدولية ،وعي أعقاب حرب ( )9967قاؿ "بف غوريوف"" :عػف إسػرائيؿ ستنسػحب إسػرائيؿ
مف شبه جزيرة سيناء بعد توقي سالـ م مصر ،واألمػر ذاتػه سػيحدث مػ سػوريا ،أمػا عػي البػ ة عانػه
ستقاـ دولة تتمت بحكـ ذاتي برعاية األمـ المتحػدة ،ولكننػا سػنحت ظ بالقػدس إلػى األبػد ،عمػى الػرغـ مػف
جميػ القػ اررات التػػي سػػتتخذها األمػػـ المتحػػدة ،عالقػػدس كانػػت عاصػػمة إسػرائيؿ عمػػى امتػػداد ثالثػػة ي ؼ
سػػنة وسػػتبقى كػػذلؾ عػػي المسػػتقبؿ" .ولقػػد كػػاف لهػػذا ال كػػر المتشػ ّػدد أثػػر البػػارز عمػػى تص ػريحات زعمػػاء
التعنػػت والتشػ ّػدد
حػػزب "العمػػؿ" بعػػد ذلػػؾ مػػف "لي ػػي أشػػكوؿ" و"غولػػدا مػػائير" و"إسػػحاؽ اربػػيف" عػػي لهجػػة ّ
بشػػأف القػػدس عاصػػمة لدولػػة إس ػرائيؿ متجاهمػػة كػػؿ ق ػ اررات الشػػرعية الدوليػػة الداعيػػة إلػػى إللػػاء الق ػ اررات

( )1محم ػػد ص ػػالح س ػػالـ ،الق ػػدس ..الح ػػرب ..الت ػػاري  ..والمس ػػتقبؿ ،ع ػػيف لمد ارس ػػات والبح ػػوث اإلنس ػػانية وا جتماعي ػػة،
القاهرة ،ط ،2223 ،9ص.85

( )2رعيؽ النتشة ،إسماعيؿ ياغي ،تاري مدينة القدس ،دار الكرمؿ ،عماف ،األردف ،9984 ،ص.957
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اإلس ػرائيمية بشػػأف بػ ّػـ وتهويػػد القػػدس مػػف مصػػادرة لأل اربػػي ،وطػػرد لمسػػكاف ،وهػػدـ المنػػازؿ ،وتهويػػد
تمسػػؾ إس ػرائيؿ بالقػػدس العاصػػمة
المعػػالـ الدينيػػة ،وجػػاءت تص ػريحات اربػػيف ( )9977–9974مؤكػػدةً ّ
()1
األبديػػة والدائمػػة ،ودأب " اربػػيف" عمػػى التػػرويج لمشػػروع القػػدس الكبػػرى  ،وأيب ػاً

اخػػتالؼ عػػي وجهػػة

النظػػر بػػيف حػػزب "العمػػؿ" و"الميكػػود" وجميػ األحػزاب اإلسػرائيمية عػػي قبػػية القػػدس ،كمػػا صػ ّػرح زعمػػاء
"الميك ػػود" يج ػػب أف يطم ػػب م ػػف إسػ ػرائيؿ الت ػػاوض بش ػػأف أي ج ػػزء م ػػف الق ػػدس و ب ػػأي ظ ػػرؼ م ػػف
الظروؼ ،ولـ تعد عكرة تقسيـ القدس مف جديد واردة عي الحسباف(.)2

كعم

با

ب ااعمل ف راعبا ااماب

اامقا

:

تصاعدت ا عتداءات اإلسرائيمية بدءاً بحكومات حزب "العمؿ" مف المحظة األولى مػف احػتالؿ
المدينة لمعمؿ عمى سمخها مف طابعهػا العربػي واإلسػالمي ،حيػث ن ّػذت عػدداً مػف الممارسػات السياسػية
والعسػػكرية وا قتصػػادية والديموغراعيػػة باللػػة الخطػػورة عمػػى مسػػتقبؿ المدينػػة عػػي سياسػػة التهويػػد بػػالعزؿ،

واإلتبػػاع عػػف محيطهػػا الطبيعػػي باقامػػة عػػدد مػػف الم اركػػز اإلس ػرائيمية ل صػػمها عػػف بقيػػة المػػدف والقػػرى
ال مسػػطينية عػػي البػ ة اللربيػػة المحتمػػة( ،)3وعممػػت عمػػى سياسػػة التهويػػد الطبػػوغراعي بالعمػػؿ عمػػى خمػػؽ
واقػ عم ارنػػي جديػػد مػػف خػػالؿ شػػؽ الطػػرؽ ا لت اعيػػة ،وتقمػػيص عػػدد السػػكاف ال مسػػطينييف ،وزيػػادة عػػدد
غيػرت اسػـ المدينػة
المستوطنيف اليهػود مػف خػالؿ عمميػات الطػرد والتهجيػر القسػري لم مسػطينييف ،وكمػا ّ
إل ػػى أورش ػػميـ إلدع ػػاء أف ه ػػذ التس ػػمية تس ػػمية إسػ ػرائيمية ،كم ػػا عمم ػػت عم ػػى مص ػػادرة األ ارب ػػي العام ػػة
الممموكػػة لم مسػػطينييف مػػف أجػػؿ توسػػي حػػدود البمديػػة ،وعممػػت عمػػى هػػدـ عػػدد مػػف المػػدارس والمسػػاجد
اإلسالمية القريبة مف حائط البراؽ ،ومنها مسجد البراؽ لتوعير مساحات إباعية لممصميف اليهود(.)4
ورّكػزت السياسػة اإلسػرائيمية عمػػى هػدـ البيػوت والمنشػآت ال مسػػطينية عػي القػدس الشػرقية بهػػدؼ
المحاعظ ػػة عم ػػى م ػػا تس ػػميه "التػ ػوازف ال ػػديموغراعي" ،وعمم ػػت عم ػػى مص ػػادرة األ ارب ػػي وتقيي ػػد التخط ػػيط
الهيكمػػي لمعػػرب مػػف أجػػؿ بنػػاء مسػػتوطنات وأحيػػاء يهوديػػة عػػي القػػدس ،وعممػػت عمػػى شػػؽ طػػرؽ وسػػكؾ
( )1نػػاجي شػراب ،القػػدس عػػي بػػوء الخطػػاب السياسػػي اإلسػرائيمي ومشػػاري التسػػوية اإلسػرائيمية ،شػػؤوف عربيػػة ،األمانػػة
العامة لجامعة الدوؿ العربية ،القاهرة ،العدد  ،2223 ،996ص.99–97

( )2بنيػػاميف نتنيػػاهو ،مكػػاف بػػيف األمػػـ (إس ػرائيؿ والعػػالـ) ،ترجمػػة :محمػػد عػػودة الػػدويري ،ط ،9األهميػػة لمنشػػر والتوزي ػ ،
عماف ،األردف ،9997 ،ص.363
( )3عيصػػؿ الحسػػيني ،القػػدس والحػػاؿ ال مسػػطيني ،دار ال ػػارس ،مؤسسػػة عبػػد الحميػػد شػػوماف ،عمػػاف ،األردف،9999 ،
ص.954

( )4ريػػاض محمػػود األس ػطؿ ،قبػػايا عمسػػطينية معاص ػرة القػػدس– المسػػتوطنات– الحػػدود ،ط ،9غ ػزة ،2229 ،ص-32
.35
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حديد عي القدس ألجؿ ربط المستوطنات بالقدس ،وتسهيؿ خروج المستوطنيف مف والػى البػ ة اللربيػة،
ومحاصػرة التجمعػػات ال مسػػطينية ،وعصػػؿ البػ ة عػػف القػػدس ،ومػػف أجػػؿ اسػػتكماؿ عصػػؿ وعػػزؿ القػػدس
قامت إسرائيؿ ببناء جدار ال صػؿ العنصػري عػاـ ( )2222يبمػ طولػه ( )852كػـ منهػا ( )968كػـ عػي
القػػدس أسػػمته (خػػاص القػػدس) ،وعممػػت عمػػى حصػػار المدينػػة اقتصػػادياً ،وربػػط اقتصػػادها با قتصػػاد
اإلس ػرائيمي ،وقط ػ التواصػػؿ ا قتصػػادي م ػ الب ػ ة اللربيػػة ،وامتػػدت سياسػػتها إلػػى اإلغػػالؽ والط ػػرد
والترحيػ ػػؿ لتشػ ػػمؿ المؤسسػ ػػات المدنيػ ػػة والجمعيػ ػػات الخيريػ ػػة والنقابػ ػػات المهنيػ ػػة والمؤسسػ ػػات التعميميػ ػػة
المسػػتقمة ،ورّكػػزت حكومػػة حػػزب "العمػػؿ" عمػػى تهويػػد المقدسػػات اإلسػػالمية والمسػػيحية عػػي القػػدس عػػي
تهويد المسجد األقصى مف خالؿ الح ريات واإلنشاءات تحت المسجد بهدؼ هدـ المسجد وبناء الهيكػؿ
المزعػػوـ ،كمػػا طالػػت عمميػػة التهويػػد المقػػابر اإلسػػالمية والمبػػاني التاريخيػػة ،واعتػػداءات عمػػى المقدسػػات
المسػػيحية ،كمػػا عممػػت عمػػى سػػحب الجنسػػية مػػف ال مسػػطينييف بهػػدؼ تقمػػيص عػػددهـ ،ووقػػؼ لػػـ شػػمؿ
العائالت ال مسطينية(.)1
عرععا ذه اا با ات ااراعباب إاى جمل من ا ااف ا

ائبلب :

 -9إقامة القدس الكبرى.
 -2تهجير وت ري القدس الشرقية والكبرى مف السكاف العرب.
 -3حش ػػد م ػػف تبق ػػى م ػػف الع ػػرب ال مس ػػطينييف ع ػػي أحي ػػاء ص ػػليرة غي ػػر قابم ػػة لمنم ػػو والتط ػػور الس ػػكاني
وا قتصادي وا جتماعي والسياسي.
 -4إيجاد أغمبية يهودية عي القدس الشرقية.
 -5بناء الهيكؿ المزعوـ عي الحرـ القدسي الشريؼ.
 -6المحاعظة عمى سيادة إسرائيؿ عمى األماكف المقدسة اإلسالمية والمسيحية(.)2

ؤب

ب ااعمل القاس ف ظل اامفاعضات اا لمب :
أعمنت أحزاب اليسار وعمػى أرسػها حػزب "العمػؿ" التزامهػا بالخيػار السػممي ،وهػذ بدايػة لتحقيػؽ

حمـ إسرائيؿ العظمى ،وذلؾ مف خالؿ السعي لمتعايش السممي م العرب ،وتؤكػد األحػزاب اليسػارية أف
ريػػادة إس ػرائيؿ ع ػي المنطقػػة

يمكػػف أف تتحقػػؽ إ بػػالت وؽ اإلس ػرائيمي عمػػى العػػرب اقتصػػادياً وعكري ػاً

نصػت
وتقنياً ،وتؤكد جميعها أف القدس هي العاصمة الموحدة واألبديػة إلسػرائيؿ ،ومػف أهػـ البنػود التػي ّ
( )1عميػػاف الهنػػدي ،مسػػتقبؿ القػػدس الش ػرقية وعػػؽ الرؤيػػة اإلس ػرائيمية ،مػػؤتمر القػػدس العاشػػر ،جامعػػة النجػػاح ،نػػابمس،
 ،2229ص.47-49

( )2عمياف الهندي ،مرج سابؽ ،ص.39
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عمى أهمية القدس مف مبادئ حزب "العمؿ" عي المؤتمر الخاص قبيؿ انتخابات ( )9992عمى ما يمي:
"القػدس ومحيطهػػا ليسػت قبػػية سياسػية وأمنيػػة ،ولكنهػػا روح الشػعب اليهػػودي ،القػدس عاصػػمة إسػرائيؿ
وسػػتبقى مدينػػة موحػػدة تحػػت السػػيادة اإلسػرائيمية مػ بػػماف حريػػة العبػػادة لجميػ األديػػاف ،ومػػنح مكانػػة
خاصة لألماكف المقدسة لدى المسمميف والمسيحييف"(.)1
واستمر هذا المبدأ معمو ً بػه مػف قبػؿ هػذ األحػزاب ،عمػـ تُظهػر هػذ األحػزاب أي تهػاوف بشػأف

القػػػدس ،وظػ ػػؿ المبػ ػػدأ األساسػ ػػي بػ ػػأف القػ ػػدس هػ ػػي عاصػ ػػمة إس ػ ػرائيؿ األبديػ ػػة والموحػ ػػدة تحػ ػػت السػ ػػيادة
اء كانت عي السمطة أـ عي المعاربة(.)2
اإلسرائيمية ثابتاً عي كؿ برامج األحزاب اليسارية ،سو ً
"ربػػيف" أف إس ػرائيؿ لػػف تتخمػػى عػػف القػػدس بػػرغـ كػػؿ التلي ػرات،
وعػػي انتخابػػات ( )9992أعمػػف ا
وأنهػػا عػػي أعمػػاؽ قمػػوب الشػػعب اإلسػرائيمي ،وكػػاف أعبػػؿ مػػا حػػدث لمقػػدس عػػي عهػػد هػػو المواعقػػة عمػػى
إدراجها عمى مائدة الم اوبات بشرط تأجيمها إلى م اوبات الوب النهائي ،عي الوقت الذي استمرت
عيػػه إس ػرائيؿ با سػػتمرار عػػي سياسػػاتها التهويديػػة لممدينػػة ،واحت مػػت باألل يػػة الثالثػػة تخػػاذ الممػػؾ "داود"
القدس عاصمة لشعب إسرائيؿ.

أحػػدث ات ػػاؽ أوسػػمو هػ ّػزة عني ػػة عػػي البنػػاء السياسػػي وا جتمػػاعي عػػي إس ػرائيؿ ،مجػػرد مواعقػػة

" اربػػيف" عمػػى إدراج القػػدس عمػػى مائػػدة م اوبػػات الوب ػ النهػػائي عربػػته نتقػػادات شػػديدة ،واعتبرتػػه
ت ريطاً

ُيستهاف به عي القدس عاصمة إسرائيؿ ،وكاف أحد نتائجها واف لـ يكف يخرها اغتياؿ "إسحاؽ

رابيف" مف قبؿ يهود أصولييف أروا عي التسوية ت ريطاً(.)3

لعبت القدس دو اًر هاماً عي هزيمة "بيريز" عي انتخابػات ( )9996أمػاـ "نتنيػاهو" الػذي نجػح عػي
استلالؿ المواطف اليهودي بسبب إدراج القدس عي الم اوبات ،ألف القدس كانػت وما ازلػت تمثػؿ قاسػماً
مشػػتركاً بػػيف كػػؿ الحكومػػات اإلس ػرائيمية المتعاقبػػة مػػف حيػػث التأكيػػد عمػػى إبقػػاء القػػدس عاصػػمة موحػػدة
تحت سيادة إسرائيؿ ،كما حصؿ عي مباحثات كامب دي يد الثانية عي ال ترة  ،2222/27/25-99والتي
جمعػػت الػرئيس األمريكػػي "بيػػؿ كمينتػػوف" والػرئيس ال مسػػطيني "ياسػػر عرعػػات" ورئػػيس الػػوزراء اإلسػرائيمي
"أيهود باراؾ" التي انتهت دوف إنجاز ات اؽ يشمؿ القدس ،واقتراح إسرائيمي بتقاسـ السيادة ،أو ما ُعػرؼ
بالسػػيادة عػػوؽ األ اربػػي ال مسػػطينية ،مػ ا حت ػػاظ بالسػػيادة تحػػت األرض بػػزعـ وجػػود هيكػػؿ "سػػميماف"،
( )1عزيز حيدر ،السياسة اإلس ارئيمية تجا مستقبؿ القدس ،السياسة ال مسطينية ،العدد  ،9997 ،93ص.938
( )2رهاـ ال قي ،القدس عي الخطاب اإلسرائيمي ،السياسة الدولية ،مؤسسة األهراـ ،العدد  ،938القاهرة ،مصر،9999 ،
ص.922 -98

( )3وليد المدلؿ ،ا حتالؿ اإلسرائيمي لمقدس ومستقبؿ عممية التسوية ،مجمة دراسات باحث ،العػدد  ،92بيػروت ،لبنػاف،
 ،2225ص.24-23
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ولُخص موقؼ حكومػة "بػاراؾ" التػي ب ّػمت حػزب "شػاس" الػديني المعػروؼ بموق ػه مػف القػدس الموحػدة
الكاممة كعاصمة لدولة إلسرائيؿ رعض السيادة ال مسطينية عمى الحرـ القدسي والقدس القديمة ،وتكػررت
هذ األعكار عي مباحثات طابا ( ،)2229وطُرحت عكػرة تقسػيـ السػيادة وعػؽ المبػدأ القائػؿ بب ّػـ األحيػاء
العربية لمدولة ال مسطينية واألحياء اليهودية إلسرائيؿ إ أف حكومة "باراؾ" لـ تستمر طويالً(.)1
وظمّت تطرح قبية القدس عي جمي البرامج لحزب "العمؿ" عمى أنها عاصمة أبدية إلسػرائيؿ،
وتأجيمهػػا عػػي الم اوبػػات النهائيػػة ،وتعمّػػؽ إسػرائيؿ رعبػػها ألف تكػػوف القػػدس عاصػػمة لػػدولتيف إسػرائيؿ
وتمس ػػكها بالس ػػيادة عم ػػى المدين ػػة الموحػ ػػدة
وعمس ػػطيف عم ػػى نح ػػو م ػػا تطال ػػب ب ػػه السػ ػػمطة ال مس ػػطينية،
ّ
بأكممها(.)2
وبص ة عامة ،يمكػف القػوؿ أنػه عبػر كػؿ م ارحػؿ الت ػاوض كػاف يػتـ التلمػب عمػى عقبػة القػدس،
وذلؾ بازاحتها وارجائها إلى مراحؿ تالية ،حيث كاف التوقؼ عند عقبة القدس يمثؿ خطورة حقيقية عمػى
إمكانية ا ستمرار عي التسوية والم اوبات ،وهو األمػر الػذي أدى إلػى عشػؿ قمػة كامػب دي يػد عػي عػاـ
( ،)2222وقػػد سػػمح ترحيػػؿ القبػػايا الشػػائكة مثػػؿ القػػدس لمطػػرؼ اإلس ػرائيمي باحػػداث تحػػو ت كميػػة
حصر لها عي المدينة ومحيطها الجلراعي والديموغراعي والبنيوي ،خاصة عي ظؿ عػدـ وجػود

ونوعية

إجراءات وقائية صارمة يمكنها أف تحوؿ دوف هذ التليرات(.)3
و ازلػػت ق ػوات ا حػػتالؿ اإلس ػرائيمي تكثػػؼ مػػف وتي ػرة هػػدـ المنػػازؿ عػػي مدينػػة القػػدس الش ػرقية
وذلؾ م بدايات عاـ ( ،)2299وأباعت منظمة (إيرعميـ) عي بيانها إف مسألة هدـ المنازؿ عي القدس
الشرقية ليست تطبيقاً محايداً لمقانوف بؿ عنصػ اًر عػي سياسػة أوسػ ترمػي إلػى إبػعاؼ المجتمػ المػدني
ال مسطيني عي القدس الشرقية وطرد منها(.)4
وقػػد ذكػػرت صػػحي ة هػػآرتس العبريػػة عػػف تدشػػيف طريػػؽ اسػػتيطاني جديػػد عػػي القػػدس المحتمػػة
سيما عيما يتعمؽ بالمدينة(.)5
يقبي عمى حؿ الدولتيف المطروح كحؿ لمصراع ال مسطيني اإلسرائيمي ّ
( )1نػػاجي ُشػراب ،القػػدس عػػي بػػوء الخطػػاب السياسػػي اإلسػرائيمي ومشػػاري التسػػوية اإلسػرائيمية ،شػػؤوف عربيػػة ،األمانػػة
العامة لجامعة الدوؿ العربية ،العدد  ،96القاهرة ،2223 ،ص.922-99
( )2ط ػػاهر ش ػػاش ،م اوب ػػات التس ػػوية النهائي ػػة والدول ػػة ال مس ػػطينية ،اآلم ػػاؿ والتح ػػديات ،ط ،9دار الش ػػروؽ ،الق ػػاهرة،
 ،9999ص.923
( )3مركز المعمومات ال مسطيني .http://www.pnic.gov.ps/Arabic/alquds :2226/92/25
( )4المنطار ،النشرة اإلعالمية لممركز ال مسطيني لحقوؽ اإلنساف ،العدد  ،924غزة ،2299 ،ص.5

( )5عمسػطيف ،هػآرتس ،تدشػػيف طريػؽ اسػتيطاني عػػي القػدس يقبػي عمػػى حػؿ الػدولتيف ،العػػدد ،2293/25/99 ،2947
ص.6
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والوابػػح تمامػاً مػػا تقػػوـ بػػه إسػرائيؿ عػػي القػػدس يحمػػؿ أكثػػر مػػف رسػػالة أهمهػػا أف مدينػػة القػػدس
خارج كؿ الحسابات "الت اوبية" ،ويحؽ إلسرائيؿ أف ت عؿ بداخمها ما تشاء دوف رقيب أو حسيب(.)1

اامي ث ااثا  :ااالجئعن:
أة اام كل :
نشأت قبية الالجئيف بعد أف تم ّكنػت الحركػة الصػهيونية مػ نهايػة حػرب ( )9948مػف تشػريد
ما يزيد عف ثمانمائة ألؼ عمسطيني ،هـ سكاف ( )452قرية ومدينة ،وهكذا شهدت عمسطيف أكبر عممية
تهجير عرعػت عػي التػاري الحػديث ،حيػث اسػتطاعت أقميػة أجنبيػة مػف طػرد األكثريػة الوطنيػة ،وتوزعػت
عمػػى بقػػاع مختم ػػة مػػف أنحػػاء العػػالـ ،س ػواء عػػي منػػاطؽ داخػػؿ الخػػط األخبػػر ومػػا تبقػػى مػػف أراض
عمس ػػطينية ،عرع ػػت عيم ػػا بع ػػد بالبػ ػ ة اللربي ػػة وقط ػػاع غػ ػزة ،إب ػػاعة إل ػػى األردف وس ػػوريا ولبن ػػاف بش ػػكؿ
رئيسػػي ،وعػػدد مػػف الػػدوؿ العربيػػة األخػػرى وبػػاقي دوؿ المهج ػر ،وأصػػبح عػػددهـ اليػػوـ أكثػػر مػػف خمسػػة
مسجؿ لدى األمـ المتحدة(.)2
مالييف جم منهـ ( )3.7مميوف ّ

اار بل ف اام

عع ااصابع :

احتمت عكرة اقتالع ال مسطينييف مف أربهـ وترحيمهـ لألقطار المجاورة مكانة بارزة لدى القيادة
مجرد عكػرة ثانويػة عػي أذهػاف اآلبػاء المؤسسػيف مػف النخبػة
اإلسرائيمية ،لذلؾ لـ يكف تهجير ال مسطينييف ّ
الصهيونية السياسية رغـ اإلعصػاح عػف خططهػـ المسػتقبمية بتهجيػر واقػتالع وترحيػؿ عمسػطيف بانتظػاـ،
واعػػادة تػػوطينهـ عػػي البمػػداف المجػػاورة لتمهيػػد الطريػػؽ أمػػاـ المشػػروع الصػػهيوني( ،)3والثابػػت مػػف أرشػػيؼ
الصػػهيونية والوثػػائؽ المنشػػورة أف عكػرة نقػػؿ عػػرب عمسػػطيف خػػارج الػػبالد كانػػت دائمػاً تػراود زعمائهػػا ،عقػػد
رععت منذ البداية "شعب بال أرض ألرض بال شعب" ،واتسػمت مواقػؼ أولئػؾ الزعمػاء با سػتخ اؼ بمػا
أطمقوا عميه بعد بالمشكمة العربية(.)4
( )1خال ػػد وليػ ػػد محم ػػود ،هػ ػػؿ ُيػ ػػدرؾ العػػػرب خطػ ػػورة مػػػا يجػ ػػري عػ ػػي الق ػػدس ،صػ ػػحي ة عمسػ ػطيف ،العػ ػػدد  ،2946غ ػ ػزة،
 ،2293/25/92ص.94
( )2سمماف أبو ستة ،حؽ الشعب ال مسطيني عي العودة ،حمقة بحث حوؿ عمسطيف بعػد نصػؼ قػرف مػف النكبػة ،مؤسسػة
عبد الحميد شوماف ،عماف ،األردف.2229/26/32 ،
( )3ن ػػور ال ػػديف مص ػػالحة ،ط ػػرد ال مس ػػطينييف ( ،)9948-9882مؤسس ػػة الد ارس ػػات ال مس ػػطينية ،ط ،9بي ػػروت ،لبن ػػاف،
 ،9994ص.45

( )4طػاهر شػاش ،م اوبػػات التسػوية النهائيػػة :الدولػة ال مسػػطينية األمػاف والتحػػديات ،مرجػ سػػابؽ ،9999 ،ص-929
.992
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ويػ ػػرى حكػ ػػاـ إس ػ ػرائيؿ أنػ ػػه طالمػ ػػا ظمّ ػ ػت األعػ ػػداد الكبي ػ ػرة لم مسػ ػػطينييف متمرك ػ ػزة عمػ ػػى األرض
ال مسطينية ،سيظؿ هناؾ خطر ممارسة بلوط دولية لدعـ مطالبهـ بالعودة إلػى وطػنهـ ،وأيبػاً هنػاؾ
احتمػػاؿ بػػئيؿ عػػي حصػػوؿ إس ػرائيؿ عمػػى المواعقػػة الدوليػػة إلللػػاء ال كػػر الجيوسياسػػي ل مسػػطيف ،تمام ػاً
واستبدالها ب كرة "إيرتس إسرائيؿ" أرض إسرائيؿ التوراتية(.)1
بعد ذلػؾ ارهػف اإلسػرائيميوف عمػى الوقػت وا نتقػاؿ لتن يػذ المرحمػة الثانيػة التػي أعمػف عيهػا "داعيػد
عشية إعالف الدولة بأنها إمبراطورية إسرائيمية ،مما تطمب مػف الحكومػات المتعاقبػة العمػؿ
بف غوريوف" ّ
عي أكثر مف اتجػا لتكػريس األمػر الواقػ الجديػد الػذي تمثػؿ بػاعراغ عمسػطيف عػف طريػؽ جمػب مزيػد مػف

اليهود واسكانهـ ،وظ ّؿ مف الصعب إمكانية عودة الالجئيف إف لـ تكف مسػتحيمة ،لتػدمير بيػوتهـ وقػراهـ
تدمي ار شامالً.
عمنػػذ قيػػاـ دولػػة إسػرائيؿ رعبػػت إسػرائيؿ ا سػػتجابة إلرادة المجتمػ الػػدولي عػػي تسػػوية المسػػائؿ
العالق ػػة بينه ػػا وب ػػيف ال ػػدوؿ العربي ػػة المج ػػاورة له ػػا بليػ ػة الوص ػػوؿ إل ػػى ات ػػاؽ تس ػػوية بينهم ػػا تهربػ ػاً م ػػف
اسػػتحقاقاتها ،وعػػي مقػػدمتها إعػػالف حػػدودها التػػي حػػددها ق ػرار التقسػػيـ ( )989لعػػاـ ( ،)9947وعػػودة
الالجئػػيف التػػي نػػص عميهػػا الق ػرار ( )994لعػػاـ ( ،)9948واسػػتمر الموقػػؼ اإلس ػرائيمي ال ػراعض لعػػودة
الالجئيف ،والتأكيد عمى عدـ نجاح أي حؿ بعيػداً عػف هػذا ا عتبػار ،ممػا دعػ لمبحػث عػف حػؿ لمقبػية
يتجػاوز حػػدود عمسػطيف المحتمػػة ،إ أف تطػو ار هامػاً طػ أر نتيجػة عػػدواف ( ،)9967حيػث وجػػدت إسػرائيؿ
ن سػػها وجه ػاً لوجػػه أمػػاـ الالجئػػيف المػػذيف يش ػ ّكموف معظػػـ سػػكاف األ اربػػي التػػي احتمُػػت نتيجػػة الحػػرب،

عبدأت باتخاذ إجراءات اعتقدت مف شأنها محو مالمح القبية ويثارها(.)2

ق ا ات ا مم اامر اة ااخاص يااالجئبن ع س ااععاة عرق ب اامصب :
وبناء عمى مشروع بريطاني واعقت األمػـ المتحػدة إصػدار
قرار ( )994بتاري ،9949/92/99
ً
قرار ( ،)994حيث يعتبر مف أهـ الق اررات الخاصة بحؽ العػودة لالجئػيف ال مسػطينييف ،بػؿ يمثػؿ حجػر
الزاويػػة بالنسػػبة لحقػػوؽ ال مسػػطينييف بارتباطهػػا بق ػ اررات األمػػـ المتحػػدة ،وقػػد أ ّك ػد عمػػى وجػػوب السػػماح
بػػالعودة لالجئػػيف ال مس ػػطينييف ال ػراغبيف عػػي الع ػػودة إلػػى بيػػوتهـ ع ػػي أقػػرب وقػػت ممك ػػف ،ووجػػوب دعػ ػ
تعويبػػات عػػف ممتمكػػات الػػذيف يقػػرروف عػػدـ العػػودة إلػػى بيػػوتهـ ،وأف يػػتـ تعػػويض أي م قػػود أو أي
مصاب ببرر مف الجهة المسئولة عف ذلؾ ،ويعني هذا القرار أف:
( )1لي يا روكاش ،إرهاب إسرائيؿ المقدس مف مذكرات موسى شاريت ،ترجمة :ليمى حػاعظ ،مكتبػة الشػرؽ الدوليػة ،ط،9
القاهرة ،2229 ،ص.928

( )2نور الديف مصالحة ،مرج سابؽ ،ص.45
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 العودة حؽ واجب التن يذ. وهي تتوقؼ عمى ا ختيار الحر لالجم.منة مف أحد.
 -وهي حؽ طبيعي وليس ّ

 وأف عودته إلى وطنه هي عودة مواطف له كامؿ الحقوؽ المدنية والسياسية.وعػػي أواخػػر ( )9949دعػػت الو يػػات المتحػػدة وعرنسػػا وتركيػػا الكيػػاف الصػػهيوني لقبػػوؿ ()922
ألؼ جم عمسطيني مقابؿ الحصوؿ عمى صمح مػ العػرب ،لكػف الكيػاف الصػهيوني رعػض ذلػؾ بشػكؿ
قاط (.)1

اامعقف اافل طب

من قضب ااالجئبن:

 يتمسػػؾ بحػػؽ العػػودة كمػػا جػػاء عػػي ق ػرار الجمعيػػة العامػػة لألمػػـ المتحػػدة رقػػـ ( ،)994وق ػرار مجمػػساألمف رقـ (.)237
 رّك ػز عمػػى حػػؽ العػػودة ،كحػػؽ من صػػؿ أو مسػػألة قائمػػة بػػذاتها بػػؿ ربطهػػا بشػػكؿ كامػػؿ م ػ تحريػػراألرابي ال مسطينية.
 عػػي الم اوبػػات أُجػػؿ ممػػؼ الالجئػػيف إلػػى قبػػايا الحػػؿ النهػػائي ،وعُػػتح البػػاب أم ػاـ التعػػويض لمػػفيرغب(.)2

اامعقف ا

ائبل من قضب ااالجئبن:

رّكز الموقؼ اإلسرائيمي عمى التعامؿ م قبية الالجئػيف باعتبارهػا قبػية إنسػانية يمكػف حمهػا
عبر توطيف الالجئيف عي أماكف المجوء ،وتحسيف الظروؼ المعيشية لالجئيف عي مخيمات القطاع حتى
تبنت إسرائيؿ رؤية استندت إلى:
يتـ تسوية وبعهـ نهائياً ،ومنذ ظهور مشكمة الالجئيف ال مسطينييف ّ

 -أف ال مسطينييف غادروا أرابيهـ بمحض إرادتهـ.

شجعوا ال مسطينييف عمى الهجرة.
 -أف قادة الدوؿ العربية وزعماء التنظيمات ال مسطينية ّ

شنها العرب بد الكياف اإلسرائيمي الوليد.
 -أف الهجرة جاءت نتيجة ظروؼ الحرب التي ّ

( )1مرك ػػز الزيتون ػػة لمد ارس ػػات وا ستش ػػارات ،تقري ػػر ح ػػوؿ الموق ػػؼ األوروب ػػي م ػػف مب ػػادرات التس ػػوية الس ػػممية لمقب ػػية
ال مسطينية ( ،)2292–9947قسـ األرشيؼ والمعمومات ،بيروت ،لبناف ،2292 ،ص.4-3

( )2حسػف عبػػد الػرحمف البرميػػؿ ،الالجئػوف ال مسػػطينيوف والتسػوية السياسػػية ،مجمػة جامعػػة القػدس الم توحػػة ،العػػدد ،25
 ،2299ص.983
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وأكػ ػػدت إس ػ ػرائيؿ عمػ ػػى بػ ػػرورة تحمػ ػػؿ الػ ػػدوؿ العربيػ ػػة مسػ ػػئولية تػ ػػوطيف مػ ػػف لجػ ػػأ إليهػ ػػا مػ ػػف
ال مس ػػطينييف ،كم ػػا ععم ػػت إسػ ػرائيؿ عن ػػد اس ػػتيعاب اليه ػػود ال ػػذيف غ ػػادروا مػ ػواطنهـ األص ػػمية م ػػف ال ػػدوؿ
العربية(.)1
وأ ّكدت إسرائيؿ أف عقارب الساعة

تعود إلى الوراء ،وأف عػودة الالجئػيف العػرب إلػى أمػاكنهـ

السابقة شيء مستحيؿ ،ولـ يطػ أر أي تليػر يػذكر عػي التثقيػؼ السياسػي واأليػدلوجي والحزبػي اإلسػرائيمي
تجا قبية حؽ العودة لالجئيف ،واف كانت هناؾ بعض األصوات ال ردية النائية التي لـ تقوا عمى رعػ
صوتها ،والتي تطالب بمنح ال مسطينييف حؽ العودة ،كما لميهود هذا الحؽ(.)2
ويحمػػؿ الكيػػاف الصػػهيوني بتيا ارتػػه الدينيػػة واليمينيػػة سػػيما "الميكػػود" ،واليسػػارية بخاصػػة حػػزب
"العم ػػؿ" ال ػػذي يتم ػػايز ع ػػف "الميك ػػود" ع ػػي تن ػػاقض تش ػ ّػدقه ال ػػدائـ بالس ػػالـ مػ ػ ممارس ػػاته العدواني ػػة عم ػػى
المتشددة تجا الحقوؽ الوطنيػة ال مسػطينية العربيػة المشػروعة ،عػالموقؼ اإلسػرائيمي لػـ
األرض ،ومواق ه
ّ
يتليرب ألنه ناب مف إستراتيجية استعمارية استيطانية ثابتة ،عرئيس وزرائها السابؽ "شمعوف بيريز" نشر

عػي كتابػه عػػاـ (" )9993زمػف السػػالـ" ن ػى عيػػه تهمػة الترحيػػؿ عػف إسػرائيؿ ،وزعػـ أف "بػػف غوريػوف" لػػـ
يػػأمر بطػػرد أحػػد ،إف الجػػيش اإلس ػرائيمي لػػـ يممػػؾ أبػػداً إسػػتراتيجية لترحيػػؿ السػػكاف ،وتحػ ّػدث عػػف حػػؽ

العػػودة وقػػاؿ أنهػػا خػطٌ أحمػػر( ،)3سػػاد ات ػػاؽ عػػي الػرأي داخػػؿ النخبػػة والمؤسسػػات السياسػػية عػػي إس ػرائيؿ
عمػػى رعػػض ح ػػؽ الالجئػػيف ع ػػي العػػودة إل ػػى أ اربػػيهـ ،ويرج ػ رع ػػض إس ػرائيؿ لح ػػؽ العػػودة عتب ػػاريف
أساسييف ،أولهما :هو ما يطمؽ عميه الرعض مف حيث المبدأ ،إذ إف اعتراعهػا بحػؽ العػودة ينطػوي عمػى
تحمػؿ أعبائهػػا ،وهػػو األمػػر الػػذي
اعتراعهػػا عػػي الوقػػت ذاتػػه بالمسػػئولية عػػف المشػػكمة ،وبالتػػالي ببػػرورة ّ
تدعي إسرائيؿ
يختمؼ كمياً عف مزاعمها حوؿ نشوء قبية الالجئيف ،وثانيهما :هو اعتبار عممي ،حيث ّ

أنػه

توجػد إمكانيػة إلعػادة الالجئػيف إلػى منػازلهـ وأ اربػيهـ مػف دوف تقػويض نسػيج الشػعب والمجتمػ

عي إسرائيؿ( .)4وطرحت إسرائيؿ عدة مشاري لحؿ قبية الالجئػيف تػأتي مػف خػالؿ تػوطينهـ عػي الػدوؿ
( )1عمػػاد جػػاد ،عمسػػطيف األرض والشػػعب مػػف النكبػػة إل ػػى أوسػػمو ،مركػػز الد ارسػػات السياسػػية واإلسػػتراتيجية ،الق ػػاهرة،
 ،2223ص.395-394

( )2نواؼ الزور ،إسرائيؿ ومستقبمها  2295يعاؽ التسوية لمصراع العربي اإلسرائيمي عي إسرائيؿ إزاء الدولة ال مسطينية،
(تحرير) :عبد الحميد الكيالني ،مركز دراسات الشرؽ األوسط ،2227 ،ص.296
( )3هداية شمعوف ،عي الػذكرى الثانيػة والسػتيف لمنكبػة قػراءة عػي الموقػؼ اإلسػرائيمي تجػا قبػية الالجئػيف ال مسػطينييف،
مجمة تسامح ،مركز راـ ا﵀ لحقوؽ اإلنساف عدد  ،29راـ ا﵀ ،2292 ،ص.7

( )4شػػمومو غازيػػت ،قبػػية الالجئػػيف ال مسػػطينييف ،الحػػؿ الػػدائـ مػػف منظػػور إسػرائيمي ،الد ارسػػات ال مسػػطينية ،عػػدد ،22
 ،9995ص.87 – 86
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العربيػػة التػػي لجئ ػوا إليه ػا بعػػد حػػرب ( ،)9967وطػػرح "يلػػوف" و"يبػػا إيب ػاف" و"موشػػيه ديػػاف" و"شػػاروف"
و"بيريز" عدد مف الخطوط والوثائؽ مثؿ وثيقة "بيميف– إتياف" ولكنها عشمت(.)1

قضب ااالجئبن ف االرفاقات اا با ب عمفاعضات اار عب :
ينظر اإلسرائيميوف إلى قبية الالجئيف عمى أنها محسومة بالرعض المطمػؽ ،و يقبػؿ الخػوض
عػػي هػػذ القبػػية أبػػداً ،بػػؿ يتمػػادى اإلس ػرائيميوف بمطالبػػة الجانػػب ال مسػػطيني ببػػرورة التنػػازؿ عػػف حػػؽ
العودة كشرط أساسي مف أجؿ التقدـ بعممية السالـ ،عقد كتػب "جػدعوف لي ػي" عػي صػحي ة هػآرتس عػف
العودة قائالً" :طالمػا أف الجانػب ال مسػطيني يطػرح موبػوع حػؽ العػودة عػاف اإلسػرائيمي يشػير قػائالً :هػا
هػػو الػػدليؿ القػػاط بػػأف

حػػؿ لمص ػراع ،وأنػػه لػػيس هنػػاؾ مػػف نتحػػدث معػػه ،عهػػـ يريػػدوف ياعػػا"( ،)2وع ػي

ات ػػاؽ أوسػػمو كػػؿ مػػا ورد عػػف قبػػية الالجئػػيف هػػو اإلشػػارة لبحثهػػا عػػي م اوبػػات الحػػؿ النهػػائي ،ودوف
ذكر لحؽ العودة ربما كاف مف اآلثػار الكارثيػة لالت ػاؽ ،إف قبػية حػؽ العػودة أصػبحت بػمف القبػايا
المؤجمة والمرحمة إلى سمّة الوب النهائي بحيث

تؤخػذ عػي ا عتبػار ،وجػاءت ا ت اقػات الثنائيػة بػيف

وزج ػت بهػػـ عػػي مسػػتقبؿ مجهػػوؿ
مس ػت بمصػػير الالجئػػيفّ ،
ال مسػػطينييف واإلس ػرائيمييف بك ػوارث سياسػػية ّ
يصعب التخمص مف يثارها مف خالؿ:
 -9عصؿ قبية جئي عاـ ( )9948عف إخوانهـ جئي ( )9967وما بعػدها تحػت تصػنيؼ جئػيف
ونازحيف.
 -2تجريد قبية الالجئيف مف عصمتها الدولية.
ػداء م ػػف ال ػػدورة
 -3تج ػػرؤ الو ي ػػات المتح ػػدة عم ػػى ا متن ػػاع ع ػػف التص ػػويت لص ػػالح القػػرار ( ،)994ابت ػ ً
الخمسيف لمجمعية العامة لألمـ المتحدة.
 -4إحالػػة قبػػية الالجئػػيف إلػػى لجنتػػيف ،لجنػػة متعػػددة األطػراؼ لالجئػػي عػػاـ ( ،)9948ولجنػػة رباعيػػة
لالجئي ( ،)9967وبقيت أعمالها رهناً بالم اوبات النهائية ،ولـ تستطي تعريؼ الالجػم منػذ بػدء
أعمالها(.)3

( )1جمػػاؿ البابػػا ،الموقػػؼ اإلسػرائيمي مػػف قبػػية الالجئػػيف ،مجمػػة التخطػػيط ال مسػػطيني ،العػػدد  ،2229 ،4–3ص–59
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( )2جدعوف لي ي ،صحي ة هآرتس ،موق الحقيقة الدولية2228/25/94 ،
.http://www.fact jo.com/news letter printable.aspxid=3307

( )3قػػيس عبػػد الك ػريـ ،سػػالـ أوسػػمو بػػيف الػػوهـ والحقيقػػة ،دار التقػػدـ العربػػي لمطباعػػة والنشػػر ،بيػػروت ،لبنػػاف،9998 ،
ص.992
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وتػػرى إسػرائيؿ تجزئػػة قبػػية الالجئػػيف عبػػر التمييػػز بػػيف جئػػي البػ ة وغػزة و جئػػي الشػػتات،
عترى أف الحؿ لهذ الرؤية يتكوف مف شقيف:

اا س ااخاص يالجئ ااضف عغ ة:
يقػػوـ حػػؿ مشػػكمتهـ عمػػى التطػػوير ا قتصػػادي عبػػر بنػػاء المشػػاري الهادعػػة لتػػوعير عمػػؿ لهػػـ،
وبنػػاء المسػػاكف لهػػـ تملػػي صػ ة المخػػيـ ،وبػػذلؾ

يتجػػاوز الحػػؿ اإلطػػار ا قتصػػادي ،وكػػؿ هػػذا يسػػبقه

تخ يض أعداد الالجئيف عي الشتات.
 حيث تحؿ مشكمتهـ بتوطينهـ عي الدوؿ العربية التي يقيموف عيها ومنحهـ جنسياتها. ا سػ ػػتعداد لممسػ ػػاهمة عػ ػػي تػ ػػوعير األم ػ ػواؿ الالزمػ ػػة لتمويػ ػػؿ حػ ػػؿ مشػ ػػكمة الالجئػ ػػيف عبػ ػػر التػ ػػوطيفوالتعويض ،دوف أف يعني اعتراعاً منها بمسؤولياتها عف نشوء المشكمة.
 التأكيػػد عمػػى حػػؿ قبػػية الالجئػػيف كشػػرط زـ لموصػػوؿ لحػػؿ دائػػـ لمصػراع مػ ال مسػػطينييف ،وحػػؿقبية الالجئيف عف طريؽ إللاء حؽ العودة(.)1
ورغـ توثيؽ عدد كثير مف الوثائؽ ،هناؾ نقطتاف مهمتاف وهما قاسـ مشترؾ عي كؿ الوثائؽ:
 ا عاى :إللاء حؽ العودة لالجئيف ال مسطينييف بلض النظر عف البديؿ. ااثا ب ة  :هػػي عػػي النظ ػرة األمنيػػة الصػػهيونية لكػػؿ هػػذ الوثػػائؽ ،عػػالتوقي الصػػهيوني كػػاف يػػتـ عمػػىأساس تحقيؽ الرؤية األمنية الصهيونية عي ا ت اؽ(.)2

ؤب

ب ااعمل من قضب ااالجئبن عأث ذاك على مكا ره اا با ب :
ق ّػدـ حػزب "العمػػؿ" رؤيػة

تعبػر عػف السياسػػات المعمنػة إف لػـ تكػػف تكػ ار اًر لهػػا ،وذكػر برنامجػػه
ّ

السياسي عي العديد مف ا نتخابات البرلمانية ،إف أي ات ػاؽ سػالـ متوقػ مػ العػرب سيتب ّػمف مشػروعاً
لتسوية مشكمة الالجئيف خارج حدود إسرائيؿ ،بحيث ستدعي الػدوؿ العربيػة جميعػاً س ّػيما األردف ودوؿ
الخمػػيج العربػػي لممشػػاركة عػػي تسػػوية المشػػكمة ،وسػػيتخذ أرسػػماؿ دولػػي لهػػذ اللايػػة ،ألف إسػرائيؿ تػرعض

()3
بجديػة لمقبػػية،
حػػؽ العػػودة إلػػى األرض الواقعػػة تحػػت سػػيادتها  ،ولػػـ يػػأت البرنػػامج السياسػػي لمحػػزب ّ

( )1أس ػػمهاف شػ ػريح ،مش ػػاري الت ػػوطيف اإلسػ ػرائيمية ( ،)9999-9973المجموع ػػة ( ،)994الع ػػدد  ،96دمش ػػؽ ،س ػػوريا،
 ،2225ص.29

( )2طػػارؽ حمػػود ،قبػػية الالجئػػيف وحػػؽ العػػودة عػػي ظػػؿ التسػػوية السياسػػية ،مجمػػة العػػودة ،العػػدد  ،22لنػػدف ،بريطانيػػا،
 ،2229ص.9
(3) Shlomo Gazits: The Palestinian Refugees problem, Gaffe center for strategic studies,
Tel-Aviv University, 1999, P.13.
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لكنه كاف أكثر وبوحاً عي جزء األردف عي موبوع تسويتها ،وعندما قرنها م الدوؿ الخميجية ،عهذا
يعني أف تقوـ األردف بتوعير الدعـ المادي لتوطيف الالجئيف ،بؿ تستخدـ أرابيها كمكاف لحؿ المسألة،
عممػاً بػػأف تػػوطينهـ جميعػاً تكػ ّػرر عػػي تصػريحات العديػػد مػف المسػػئوليف اإلسػرائيمييف ،عممػاً بػػأف التجربػػة
الت اوبية عي جولة مف جو ت الػزعيـ السػابؽ لحػزب "العمػؿ" ورئػيس الوعػد اإلسػرائيمي جتمػاع المجنػة
الرباعية حوؿ الالجئيف عي عماف ،طالب أف ُيجرى ربط عودتهـ بقدرة الب ة والقطاع عمػى ا سػتيعاب

مػػف الناحيػػة ا قتصػػادية ،حتػػى

تتسػػبب عػػودتهـ بػػأي عوبػػى وابػػطراب ،بمعنػػى أنػػه طػػرح عقبػػات

جديدة باإلباعة لمتعريؼ واألعداد(.)1
و يوجد إسرائيمي تقريباً حتى واف كاف عي أقصى اليسػار يقبػؿ اإلصػرار ال مسػطيني الشػكمي
ال عمػي عمػػى أف يكػوف لجميػ الالجئػيف حػػؽ العػودة إلػػى بيػػوتهـ وقػراهـ عػػي إسػرائيؿ التػػي لػـ يعػد الكثيػػر
منها موجوداً عمى أي حاؿ ،أو عػودة نحػو ثالثػة ماليػيف عمسػطيني ،ونقبػي عمػى إنشػاء دولػة يهوديػة،
لكف "باراؾ" لـ يرعض حؽ العودة لم مسطينييف عحسب ،لكنه رعض رعباً قاطعاً ا عتراؼ بأي مسؤولية
أخالقيػػة أو عمميػػة إس ػرائيمية عػػف أحػػداث ( ،)9948ولكػػف لسػػبب أكثػػر أهميػػة ،وه ػو أف ا عت ػ ارؼ بهػػذ
المسػػئولية سػػيمهّد السػػبيؿ أمػػاـ التوصػػؿ إلػػى حػػؿ وسػػط عػػي هػػذ القبػػية التػػي جوهرهػػا عصػػؿ مبػػدأ حػػؽ
العودة عف تطبيقه(.)2
ومنذ وصوؿ "باراؾ" لرئاسة الحكومة اإلسػرائيمية عػي أيػار /مػايو ( )9999واصػؿ المماطمػة عػي
سيما عندما أثيرت قبية الالجئيف ألكثر مػف مػرة ،عنػدما أطمػؽ ءاتػه الثالثػة م تتحػاً
عممية التسوية ّ
بها عهد الحكومي متجاهالً عبرها قبية الالجئيف عي إشارة منه إلى تهميش هذ القبػية عمػى طاولػة

الم اوبات إلى جانػب قبػايا القػدس والمسػتوطنات والميػا وبػاقي مم ػات الحػؿ النهػائي ،وعنػدما ص ّػرح
الرئيس األمريكي "بيؿ كمينتوف" خالؿ مؤتمر صح ي مػ نظيػر المصػري "حسػني مبػارؾ" حػوؿ مصػير
الالجئيف ال مسطينييف بأنه يأمؿ "أف يصبح الشعب ال مسطيني ح اار عي العيش حيث يشاء" ،األمػر الػذي

عسرته الدوائر اإلسرائيمية تأييداً لحؽ الالجئػيف عػي العػودة ،ممػا أسػتدعى رداا عمػى لسػاف المتحػدث باسػـ
ّ
حكومة "باراؾ" أ ّكد عيه رعض بالد مثؿ هذا الموقؼ داعياً اإلدارة األمريكية إلى تصحيحه ،وأكػد البيػت
يتليػر ،وأف حمّهػػا يبقػػى رهنػاً بمػػا يتوصػػؿ إليػػه
األبػػيض أف موقػػؼ الو يػػات المتحػػدة مػػف هػػذ القبػػية لػػـ ّ
( )1عػػدناف أبػػو عػػامر ،الموقػػؼ اإلسػػرائيمي مػػف قبػػية الالجئتػػيف الرؤيػػة التاريخيػػة والس ػػموؾ السياس ػػي ،تجمػػ العػػودة
ال مسطيني– واجب ،دمشؽ ،2227 ،ص.963

( )2جيػػروـ سػػالتير ،مػػا هػػو الخطػػأ الػػذي حػػدث انهيػػار عمميػػة السػػالـ بػػيف إس ػرائيؿ وال مسػػطينييف ،ترجمػػات سياسػػية،
منبمة التحرير ال مسطينية ،المجمد  ،96العدد  ،2229 ،2ص.35-34
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الطرعاف ال مسطيني واإلسػرائيمي مػف ات ػاؽ عػي الم اوبػات الحػؿ النهػائي ،وتصػريح "بػاراؾ" عنػد زيارتػه
لواشنطف عي  99تموز /يوليو ( )9999أف حؿ قبية الالجئيف ال مسػطينييف يكػوف بتػوطينهـ حيػث هػـ
يقيمػػوف حالي ػاً( ،)1ولكػػف الحػػؿ الػػذي حممػػه "بػػاراؾ" لمم اوبػػات رعػػض ا عت ػراؼ بالمسػػئولية األخالقيػػة
والقانونية عف تهجير الالجئيف ،إ أف إسرائيؿ ستواعؽ بشكؿ رمزي عمػى تطبيػؽ القػرار ( ،)994وعمػى
محدد منهـ عي إطار لـ شمؿ العائالت ألسباب إنسانية ،وستواعؽ عمػى عػودة نصػؼ مميػوف
عودة عدد ّ
جػػم أل اربػػي السػػمطة ال مسػػطينية ،وكػػاف "بػػاراؾ" أكثػػر ص ػرامة ،حيػػث صػ ّػرح لػػف نسػػمح بعػػودة جػػم
واحد عمى أساس حؽ العودة ،ولف نقبؿ بالمسئولية التاريخية التي ّأدت إلى مشكمة الالجئيف(.)2

وعػػي م اوبػػات كامػػب دي يػػد أ ّكػد "بػػاراؾ" بػػأف إس ػرائيؿ مسػػتعدة لممشػػاركة بػػالجهود الهادعػػة إلػػى

إعػػادة الحقػػوؽ وا عتبػػارات لالجئػػيف ،لكنهػػا ليسػػت عمػػى اسػػتعداد أف تتحمػػؿ المسػػئولية ،وعػػدـ مسػػئولية
إسػرائيؿ المعنويػػة واألخالقيػػة عػػف النكبػػة ،وعمػػى المسػػتوى العممػػي لػػـ يقػ ّػدـ "بػػاراؾ" شػػيئاً تقريبػاً ،ع ػػي مػػا

يتعمؽ بعودة ال مسطينييف إلى أرابي إسرائيؿ طمب أف تُترؾ هذ النقطة لتدبير إسػرائيؿ وحػدها ،وأص ّػر
عمػػى أ يتعمػػؽ إعػػالف إنهػػاء الص ػراع بػػيف اإلس ػرائيمييف وال مسػػطينييف نتيجػػة عمميػػة إعػػادة الحقػػوؽ إلػػى

الالجئيف ،ولـ تواعؽ إسرائيؿ عي أيه مرحمة مف الم اوبػات عمػى اسػتقباؿ أكثػر مػف جػم ،ولقػد كانػت
عكػرة إسػرائيؿ الجوهريػة هػي أف يتحمػؿ المجتمػ الػدولي مسػئولية حػؿ مشػكمة الالجئػيف ،وعمػى المسػتوى
الرمػزي هػو الرمػزي هػػو ا عتػراؼ إلػى إنهػاء الصػراع ،عخمػؽ روح تصػالحية لػف يعػػرض لمخطػر أيػاا مػػف
مصالح إسرائيؿ المختم ة(.)3
تليػر جػوهري عػي موقػؼ الطػرعيف ،سػوى صػياغة
وعي م اوبات طابا ( )2229لـ يكف هنػاؾ ّ

الخالعػات بأسػموب يؤكػػد عمػى إحػراز تقػدـ كبيػػر ثمػة أمػراف األوؿ مبػػدئي ورمػزي ،واآلخػػر أكثػر صػػعوبة
يتعمؽ بالتطبيؽ العممي واستعدت إسرائيؿ عمى أف تكوف شػريكاً ععػا ً مػف أجػؿ إنهػاء مشػكمة الالجئػيف،
وعممت عمى إعادة التوطيف ،وتساعد عي مسألتي التعويض والمساعدة(.)4

( )1سامي أحمد ،الالجئوف ال مسطينيوف وحؽ العودة عي الم اوبػات السػممية ( ،)2222-9999مجمػة جامعػة عمسػطيف
لألبحاث والدراسات ،العدد الثالث ،غزة ،2292 ،ص.559-552

( )2عدناف أبو عامر ،مرج سابؽ ،ص.965
( )3تانيا رانيهارت ،إسرائيؿ /عمسطيف سػبؿ إنهػاء حػرب ( )9948بػيف إسػتراتجيات التػدمير وأوهػاـ السػالـ ،ترجمػة :رنػدة
بعث ،ورشا الصباغ ،دار ال كر ،دمشؽ ،سوريا ،2224 ،ص.96-93

( )4م اوبػػات طابػػا ( ،)2229ا قت ػراح اإلس ػرائيمي لحػػؿ مشػػكمة الالجئػػيف ال مسػػطينييف ،مؤسسػػة الد ارسػػات ال مسػػطينية،
بيروت ،لبناف ،2229 ،ص.9994
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أ ما

ياب اار أات إاى ر اجع قضب ااالجئبن:

 -9تجزئة الصراع العربي اإلسرائيمي إلى صراعات قطريػة ،وتسػابؽ العديػد مػف األطػراؼ لعقػد ات اقػات
جزئية وان رادية م إسرائيؿ ،وترؾ الشػعب ال مسػطيني يواجػه مصػير بن سػه ،وبالتػالي سػقوط شػعار
وحدة المسار والمصير.
 -2تخمػػي النظػػاـ العربػػي عػػف دور القػػومي تجػػا القبػػية ال مسػػطينية وخبػػوعه لمبػػلوط األمريكيػػة،
وعجز أماـ القوة اإلسرائيمية.
 -3سػػعي العديػػد مػػف البمػػداف العربيػػة البعيػػدة جلراعيػاً عػػف مبػػدأ الصػراع لتطبيػ عالقاتهػػا مػ إس ػرائيؿ،
واقامػػة عالقػػات سياسػػية وتجاريػػة معهػػا دوف اسػػتخداـ هػػذ الورقػػة كشػػرط بػػاغط عميهػػا لالعت ػراؼ
بالحقوؽ ال مسطينية وعمى رأسها حؽ عودة الالجئيف.
 -4أصػػبح الموقػػؼ العربػػي الرسػػمي عػػامالً بػػاغطاً عمػػى الطػػرؼ ال مسػػطيني ،بػػد ً مػػف أف يقػػؼ إلػػى
جانبه ،بؿ دور

يتعدى الوسيط بيف شقيقته عمسطيف والمحتؿ اإلسرائيمي(.)1
ّ

اامي ث ااثااث :اال ربطان:
تعتبػ ػػر المسػ ػػتوطنات إحػ ػػدى أهػ ػػـ العقبػ ػػات التػ ػػي تواجػ ػػه عمميػ ػػة التسػ ػػوية السػ ػػممية ،سػ ػ ّػيما أف

ا ستيطاف هو الركف األساسي الذي قامت عميه إسرائيؿ كدولة عي بداياتها األولى ،حيث كانػت الخطػة
التي وبعها مؤتمر بازؿ بسويس ار إلنشاء وطف قومي لميهود تقوـ عمى إنشاء المستوطنات.
وبع ػػد اح ػػتالؿ األ ارب ػػي العربي ػػة ع ػػاـ ( ،)9967اس ػػتهدعت سياس ػػة ا س ػػتيطاف تحقي ػػؽ س ػػيطرة
إسرائيؿ عمى األ اربػي ،وسػرعة احػتالؿ المنػاطؽ الواقعػة وراء خطػوط الهدنػة ،وانشػاء حػزاـ أمنػي جديػد
م ا نػدماج السػري لممسػتوطنات عػي المنػاطؽ المحتمػة ،عقػد كػاف الهػدؼ اإلسػرائيمي و يػزاؿ هػو خمػؽ
أمر واق عمى األرض يحوؿ دوف ان صاؿ األرابي التي تستوطنها عف إسرائيؿ(.)2

رطع اا با

اال ربطا ب ااى كعم

ب ااعمل يعا اارعقبع على ارفاقب أع لع:

قػ ػػد كػ ػػاف المتصػ ػ ّػور عنػ ػػد بدايػ ػػة عمميػ ػػة التسػ ػػوية أف ا س ػ ػتيطاف سػ ػػيتوقؼ ،عاسػ ػػتمرار النشػ ػػاط
ا سػػتيطاني يتعػػارض مػ مقتبػػيات عمميػػة التسػػوية ،عمػػى نحػػو أكػػد وزيػػر الخارجيػػة األمريكػػي "جػػيمس
بيكر" أثناء دعوته لم مسطينييف لحبور مؤتمر السالـ ،إ أف جوهرية عممية ا ستيطاف بمف الركائز
ترجػ ػ أولوي ػػة ال كػ ػرة ،وبالت ػػالي دوف ت ارجػ ػ ع ػػدد
األساس ػػية الت ػػي تتبناه ػػا إسػ ػرائيؿ حال ػػت وما ازل ػػت دوف ا
( )1عدناف أبو عامر ،مرج سابؽ ،ص.922
( )2طاهر شاش ،م اوبات التسوية النهائية والدولة ال مسطينية اآلماؿ والتحديات ،مرج سابؽ ،ص.942
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المستوطنيف والمستوطنات بصػرؼ النظػر عػف توجهػات الحكومػات اإلسػرائيمية المتعاقبػة ،وعنػدما بػدأت
الم اوب ػػات ع ػػي واش ػػنطف ع ػػاـ ( ،)9999طمػ ػب الوع ػػد ال مس ػػطيني بوق ػػؼ النش ػػاط ا س ػػتيطاني الت ازمػ ػاً
بمرجعيػػة الق ػرار ( )242وبمبػػدأ أهميػػة التوقػػؼ ع ػف أي عمػػؿ يمكػػف أف يػػؤثر عمػػى م اوبػػات المرحمػػة
الثاني ػػة لتقري ػػر الوبػ ػ النه ػػائي لممن ػػاطؽ المحتم ػػة ،ول ػػـ يتخ ػػذ ال ارع ػػي األمريك ػػي الموق ػػؼ المنس ػػجـ مػ ػ
مرجعية السالـ لدع إسرائيؿ نحو التوقؼ عف ا ستيطاف(.)1
وازدادت قناعػ ػػة إس ػ ػرائيؿ بعػ ػػد التوقي ػ ػ عمػ ػػى ات ػ ػػاؽ أوسػ ػػمو ببػ ػػرورة إعػ ػػادة صػ ػػياغة المشػ ػػروع
ا ستيطاني ،بما يبمف استمرار السيطرة العسكرية عمػى األ اربػي ال مسػطينية ،وبمػا يبػمف ا سػتمرار
عػػي عمميػػة السػػالـ ،وتوظيػػؼ ا سػػتيطاف إلجبػػار العػػرب عمػػى القبػػوؿ بػػالمنظور اإلسػرائيمي لمسػػالـ ،عقػػد
واصمت حكومة رابيف ( )9993تصني ها لممستوطنات عمى أسس سياسية وأمنية ،ورّكزت عمػى مشػاري
ا ستيطاف األمني عي غور األردف ،وعي محيط القدس ،وعي المنطقػة الواقعػة بمحػاذاة الخػط األخبػر،
وهػػو مػػا يعنػػي تهيئػػة الواق ػ ا سػػتيطاني بمػػا يسػػمح ببػػـ وتهويػػد ( )%42مػػف أ اربػػي الب ػ ة اللربيػػة،
وواص ػػمت الحكوم ػػة العماليػػػة البن ػػاء عػ ػػي أح ػػد عشػػػر أل ػػؼ وح ػػدة س ػػكنية به ػػدؼ اس ػػتيعاب اآل ؼ مػػػف
المستوطنيف الجدد ،وعي برنامج ( )9995لحكومػة حػزب "العمػؿ" ظمّػت الحكومػة مابػية عػي مخططهػا
ا ستيطاني ،وعي سياستها القائمػة عمػى الت ػرد بتقريػر مصػير األ اربػي وحػدود الدولػة ال مسػطينية ،وعقػاً
ػاء عمػػى عقميػػة المتلطػػرس وامػػالءات المسػػتعمر المنتصػػر ،وهػػو األمػػر الػػذي
عتباراتهػػا الخاصػػة ،وبنػ ً
يؤكػد أف حكومػػة حػزب "العمػػؿ" بػػؿ كػؿ حكومػػات إسػرائيؿ غيػر مسػػتعدة لمسػػالـ الحقيقػي ،وأنهػػا ازلػػت
تتعامؿ معه عمى أساس أنه وسيمة مف وسائؿ تحقيؽ أهداعها التوسعية ا ستيطانية(.)2

معقف

ب ااعمل ا

ائبل من قضب اام رعط ات عاام رعط بن:

يتحمػ ػػؿ حػ ػػزب "العمػ ػػؿ" اإلس ػ ػرائيمي المسػ ػػؤولية التاريخيػ ػػة واألخالقيػ ػػة والسياسػ ػػية عػ ػػي احػ ػػتالؿ
واستيطاف األ اربػي ال مسػطينية المحتمػة بعػد عػاـ ( ،)9967والمالحػظ أف حػزب "العمػؿ" قػد اسػتمر عػي
جم ػد حػػزب
السياسػػة ا سػػتيطانية بعػػد عػػاـ ( )9992عمػػى عػػدة محػػاور منهػػا توسػػي المسػػتوطنات ،عقػػد ّ
"العمؿ" ا ستيطاف بشكؿ عاـ ،خاصة عي عترة حكومة "رابيف– بيريز" ( ،)9996-9992إ أف حكومة
محددة
"باراؾ" ( )2229-9999لـ تتخمى نهائياً عف هذ السياسة ،حيث أقامت مستوطنات عي مناطؽ ّ
مف الب ة اللربية ،والمالحظ أف حزب "العمؿ" عي مقابػؿ تجميػد سياسػة ا سػتيطاف بشػكؿ عػاـ ،حػاوؿ
( )1حيدر عبد الشاعي ،مستقبؿ عممية التسوية السممية لمصراع العربي اإلسرائيمي ،ورقػة مقدمػة لمػؤتمر مسػتقبؿ الػوطف
العربي ودور جامعة الدوؿ العربية ،اإلمارات العربية المتحدة ،نوعمبر  ،9997ص.9-8

( )2رياض األسطؿ ،مرج سابؽ ،ص.235-232
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توسػػي المسػػتوطنات القائمػػة خاصػػة عػػي المسػػتوطنات القريبػػة مػػف الخػػط األخبػػر وتمػػؾ الموجػػودة عػػي
مح ػػيط الق ػػدس الكب ػػرى ،وق ػػد أوب ػػحت اإلحص ػػائيات عيم ػػا يتعم ػػؽ بالميزاني ػػات المالي ػػة المخصص ػػة له ػػا،
والػدعـ الكبيػر الػذي حظيػت بػه هػذ المسػتوطنات عػي عهػد حكػومتي " اربػيف– بيريػػز" (،)9996-9992
وحكوم ػة "بػػاراؾ" ( ،)2229-9999وبػػذلؾ عػػاف حػػزب "العمػػؿ" حػ ّػدد بشػػكؿ تقريبػػي المسػػتوطنات التػػي

سػتحت ظ بهػا إسػرائيؿ عػي إطػػار التسػوية الدائمػػة مػ ال مسػطينييف ،وهػػي تشػمؿ المسػػتوطنات الكبػرى عػػي
البػ ة اللربيػػة( .)1وعمػػى الػػرغـ مػػف رؤيػػة الحػػزب التػػي تػرعض التوسػ عػػي ا سػػتيطاف العشػوائي مػػارس
نخبته ما يخالؼ هذ الرؤية ،وما قدموا مف وعود براقة خالؿ برامجهـ ا نتخابية ،وقد كاف أبرز ما قػاـ
به "باراؾ" ( ،)9999و( ،)2227وما ععمه "بف أليعازر" (.)2229
وعي برنامج ( )9999تعهّد "بػاراؾ" بعػدـ السػماح بتأسػيس ّأيػة مسػتوطنة جديػدة ،إ أف "بػاراؾ"
رعض تجميد المستوطنات عي عهد  ،عتزايدت أعدادها خالؿ حكمه بما يزيػد عمػى ( )%92مػف إجمػالي
عددها ،عقامت حكومته ببناء ( )5752وحدة سكنية عي المستوطنات المحيطػة بالقػدس( ،)2وعقػب توليػه
ػج عمميػػة ا سػػتيطاف ،وتبنػػى موق ػاً متراخي ػاً تجػػا وقػػؼ
رئاسػػة الحػػزب وو ازرة الػػدعاع عػػاـ ( )2227شػ ّ

النشاط ا ستيطاني(.)3

وقد أقاـ حزب "العمؿ" أثناء عترة حكمه ( )2229-9992شبكة مف الطرؽ ا لت اعية عي الب ة
اللربية ،وقد استهدعت هذ الشبكة بشػكؿ خػاص ربػط المسػتوطنات المحيطػة بالقػدس ،وتمػؾ القريبػة مػف
الخػػط األخبػػر باس ػرائيؿ( ،)4وم ػ عشػػؿ م اوبػػات كامػػب دي يػػد ( )2222وانػػد ع انت ابػػة األقصػػى،
بدأت مرحمة جديدة عيما يخص النشاط ا ستيطاني والسيطرة اإلسرائيمية عمى األرض ،وانتعشػت ظػاهرة
بنػػاء مسػػتوطنات صػػليرة مػػف المقطػػورات وص ػ ت بالمسػػتوطنات العش ػوائية ،ولكػػف الق ػرار األخطػػر الػػذي
اتخذ عي عاـ ( )2223باقامة جدار ال صؿ بذريعة حماية المستوطنات وتوعير األمف لممستوطنيف(.)5

( )1حمػػودي عبػػد المػػؤمف ،منظػػور حػػزب العمػػؿ اإلس ػرائيمي عػػي إدارة العمميػػة السػػممية اإلس ػرائيمية -ال مسػػطينية ،رسػػالة
ماجستير غير منشورة ،جامعة الحاج لخبر ،باتنة ،قسـ العموـ السياسية ،الجزائر ،2225-2224 ،ص.974

( )2هبة جماؿ الديف ،مرج سابؽ ،ص.224
( )3المصدر السابؽ ،ص.242

( )4خميؿ الت كجي ،ا ستيطاف اإلسرائيمي عي األرابي المحتمة ..واق إشكاليات ،موق الجزيرة نت
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/623ce9c2-9oc9-4265-9206-E80a71D957D5
hHM..17/5/2006.
( )5غريلوري خميؿ ،السياسات اإلسرائيمية عي األرابي المحتمة ،دليؿ إسرائيؿ ( ،)2299مؤسسة الدراسات ال مسطينية،
ط ،9راـ ا﵀ ،2299 ،ص.675
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ؤب

ب ااعمل من ر عب قضب اال ربطان:
حدد حزب "العمؿ" موق ه مف تسوية قبية المستوطنات والمستوطنيف ،وذلػؾ مػف خػالؿ عػرض
ّ

السػيادة اإلسػرائيمية عمػػى التكػتالت ا سػػتيطانية الكبػػرى الواقعػة عػػي البػ ة اللربيػة وبػ ّػمها إلػػى إسػرائيؿ
بشكؿ نهائي ،أي أف التجمعات الكبرى ستظؿ تحت السيادة اإلسرائيمية عي أية صػيلة لمتسػوية الدائمػة،
وهػػو مػػا يعنػػي إمكانيػػة الت ػػاوض حػػوؿ إخػػالء المسػػتوطنات الصػػليرة والنائيػػة عػػي الب ػ ة اللربيػػة ،وهػػي
مسػ ػػتوطنات يعتقػ ػػد أف الحكومػ ػػات العماليػ ػػة المتتاليػ ػػة قػ ػػد أقامتهػ ػػا لهػ ػػذا اللػ ػػرض ،أي المسػ ػػاومة عميهػ ػػا
واخالءها م الحصوؿ عمػى ثمػف اإلخػالء عػي شػكؿ بػـ أ اربػي عمسػطينية عػي منػاطؽ أخػرى ،إبػاعة
إلػػى الحصػػوؿ عمػػى تعويبػػات ماليػػة مػػف الو يػػات المتحػػدة األمريكيػػة والمجتمػ الػػدولي ،وعػػي الواقػ إف
بـ المستوطنات الكبيرة إلى إسرائيؿ التي تتراوح مساحتها اإلجماليػة مػا بػيف ( )%95-94مػف مسػاحة
الب ػ ة اللربيػػة يسػػتدعي بػػـ أعػػداد كبي ػرة مػػف القػػرى ال مسػػطينية المجػػاورة لممسػػتوطنات بػػمف الكتػػؿ
محبذ لدى حزب "العمؿ" ،ذلؾ نتيجة انعكاساته الخطيرة عمػى الطبيعػة اليهوديػة
الكبرى ،وهذا مبدأ غير ّ
إلسػرائيؿ( ،)1ويػػرى حػػزب "العمػػؿ" أف ا سػػتيطاف عػػي المنػػاطؽ ال مسػػطينية حمايػػة لألمػػف العػػاـ والخػػاص

لدولة إسرائيؿ ولمشػعب اإلسػرائيمي ،ومػف جهػة أخػرى عػاف ا سػتيطاف هػو تحقيػؽ لحمػـ إسػرائيؿ بالتوسػ
عمػػى حسػػاب ال مسػػطينييف لبػػماف مجػػاؿ حيػػوي لحمايػػة أ اربػػيها ومواطنيهػػا( ،)2إف سياسػػة ا سػػتيطاف
اإلسػرائيمية قػػد تواصػػمت بصػػرؼ النظػػر عػػف ا ت اقػػات الموقعػػة ،وأصػػبحت عػػي نهايػػة المطػػاؼ المحػ ّػرؾ
الرئيسػ ػػي لمعنػ ػػؼ عػ ػػي األ اربػ ػػي المحتمػ ػػة ،إذ وأنهػ ػػا أنشػ ػػأت جلراعيػ ػػة جديػ ػػدة لمص ػ ػراع وأعاقػ ػػت التطػ ػػور

وقوبػػت عمميػة السػػالـ ،وهػو األمػػر الػػذي يشػير بوبػػوح إلػى مػػدى أهميػة المسػػتوطنات عػػي
ال مسػطيني ّ
الت كيػػر اإلسػرائيمي ،ويجعمهػػا بال عػػؿ إحػػدى المعبػػالت عػػي ممػػؼ التسػػوية السػػممية لمصػ ارع اإلسػرائيمي،
ومف ثـ تـ إحالتها إلى مرحمة الم اوبات النهائية بيف الجانبيف(.)3
ويعتبػر حػزب "العمػػؿ" المسػتوطنات هػي بهػػدؼ الحمايػة والػدعاع عػػف العمػؽ ا سػتراتيجي لدولػػة
إسرائيؿ ،ثـ أصبحت المستوطنات تقاـ ألهداؼ أيديولوجية ودينية بهدؼ إقامة إسػرائيؿ الكبػرى ،وكػذلؾ

( )1جم ػػاؿ الباب ػػا ،ا س ػػتيطاف ع ػػي عه ػػد حكوم ػػة ب ػػاراؾ ،مرك ػػز التخط ػػيط ال مس ػػطيني ،الع ػػدد  ،999عمس ػػطيف،2222 ،
ص.27
( )2جوني منصور ،ا ستيطاف اإلسرائيمي ،التاري والواق والتحديات ال مسطينية ،مؤسسة األسوار ،ط ،9عكػا،2225 ،
ص.8-7

( )3مػػرواف بشػػارة ،عمسػػطيف /إس ػرائيؿ :سػػالـ أـ عصػػؿ عنصػػري ،ترجمػػة :عمػػر األيػػوبي ،دار الكتػػاب العربػػي ،بيػػروت،
لبناف ،2222 ،ص.957
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بنػاء مسػتوطنات ألهػػداؼ اقتصػادية( ،)1وت ػ ّػرؽ إسػرائيؿ بػػيف نػوعيف مػػف المسػتوطنات نػػوع قػانوني ويخػػر
غير قػانوني ،و تمػان مػف الت كيػر عػي التعامػؿ مػ المسػتوطنات غيػر القانونيػة التػي هػي عػي األسػاس
قميمػػة السػػكاف ،وقػػد بنيػػت ألغ ػراض الت ػػاوض عػػي الحػػؿ النهػػائي ويبم ػ عػػددها ( )252مسػػتوطنة ،أمػػا
المستوطنات الكبيرة مثؿ معاليه أدوميـ عانها تعتبر جزءاً مف القدس ومف دولة إسرائيؿ و يمكف التنازؿ
عنها(.)2

اامي ث اا ايع :اااعا اافل طب ب :
إف الهػػدؼ األساسػػي لمنبػػاؿ ال مسػػطيني بػػد ا حػػتالؿ اإلس ػرائيمي هػػو إقامػػة دولػػة عمسػػطينية
مستقمة عي حدود عاـ ( )9967عاصمتها القدس ،حيث يتواعر حاليػاً شػبه إجمػاع عمسػطيني عمػى إقامػة
الدولػػة ال مسػػطينية عػػي الب ػ ة والقطػػاع ،م ػ المحاعظػػة عمػػى التعػػايش أو إقامػػة عالقػػات م ػ إس ػرائيؿ،
باعتبار أف ذلؾ هو الشكؿ الوحيد القادر عمى وب نهاية لمصراع العربػي اإلسػرائيمي الرسػمي ،إبػاعة
إلػػى ذلػػؾ عػػاف احتمػػاؿ إقامػػة تمػػؾ الدولػػة قػػد بػػدأ يت ازيػػد بػػالنظر إلػػى المجتم ػ الػػدولي ذاتػػه ،بػػرغـ ك ػػؿ
الخالع ػػات الت ػػي تث ػػور بش ػػأف ماهي ػػة الدول ػػة ي ػػرى أف إقام ػػة دول ػػة عمس ػػطينية ه ػػو ش ػػرط مس ػػبؽ لالس ػػتقرار
والتعايش السممي عي المنطقة(.)3
والحقيقة أف مصطمح الدولػة ال مسػطينية يعتبػر مػف المصػطمحات غيػر المحػددة أو غيػر المت ػؽ
عميها عي الرؤيتيف ال مسطينية واإلسرائيمية ،عكؿ طرؼ ينظر إلػى الدولػة وحػدودها وصػالحياتها بالشػكؿ
الذي يحقؽ مصالحه ،ع ي الوقت الذي يسػعى عيػه ال مسػطينيوف لتحقيػؽ الحػد األقصػى عيمػا يتعمػؽ بكػؿ
مف حػدود وسػمطات الدولػة ال مسػطينية ،يحػاوؿ اإلسػرائيميوف أف تكػوف تمػؾ الدولػة عػي حػدها األدنػى مػف
حيث الحدود والسمطات ،عالدولة ال مسطينية المستقمة هي خيار مرعوض مف قبؿ إسرائيؿ عمى المستوى
النظري والتطبيقي ،ععمػى المسػتوى النظػري تػرعض كػؿ القػوى السياسػية ال اعمػة عػي إسػرائيؿ عكػرة الدولػة
ال مسطينية المستقمة انطالقاً مف عكرة ن ي الشعب ال مسػطيني ،كمػا أف هنػاؾ ات اقػاً عمػى عػدـ قيػاـ دولػة

( )1أحمػػد صػػدقي الػػدجاني ،مكانػػة الص ػراع العربػػي الصػػهيوني عػػي بنيػػة مشػػروع إلنهػػاض العػػرب ،قبػػايا إسػػتراتيجية،
المركز العربي لمدراسات اإلستراتيجية ،العدد  ،9القاهرة ،مصر ،2222 ،ص.999
( )2موق الجزيرة نت ،قسـ المعرعة ،مم ات خاصة2228 ،

.2http://www.aljazeera.net/NR/exeres/F47FEOED-E6CE-4D16-H8844-4FM

( )3صبحي عسيمة ،مرج سابؽ ،ص.78
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عمسػػطينية عػػي الب ػ ة والقطػػاع ،وم ػ ذلػػؾ عػػاف الػػبعض يػػرى أف هػػذا التواعػػؽ عمػػى رعػػض قيػػاـ الدولػػة
ال مسطينية يعد مف األمور القابمة لمتليير(.)1
أمػػا عمػػى المسػػتوى التطبيقػػي عتنظػػر القػػوى ال اعمػػة عػػي إسػرائيؿ إلػػى الدولػػة ال مسػػطينية المسػػتقمة

عمى أنها تمثؿ عي حد ذاتها خط اًر وهماا عمى إسرائيؿ ،ومف ثـ

يمكف التسميـ بهذ ال كػرة ،وتت ػؽ عػي

اء اليميف أو اليسار أو األحزاب الدينية(.)2
ذلؾ القوى السياسية ال اعمة سو ً
وبص ة عامػة عػاف األحػزاب اإلسػرائيمية تختمػؼ حػوؿ موبػوع الدولػة ،عػاألحزاب الدينيػة تػرعض
التسػػميـ ب ك ػرة الدولػػة ال مسػػطينية ،كػػذلؾ ت ػرعض األح ػزاب اليمينيػػة عك ػرة الدولػػة ال مسػػطينية ،وتػػرى مػػنح
ويعامؿ العرب عمى أنهـ أقميػة قديمػة
العرب حكماً ذاتياً داخؿ حدود الدولة اإلسرائيمية أمر غير مقبوؿُ ،

عػػي أرض إس ػرائيؿ تق ػ تحػػت سػػيادة األغمبيػػة ،وتتطػػرؼ بعػػض األح ػزاب اليمينيػػة لتنػػادي بطػػرد العػػرب
وتػوطيف ال مسػطينييف عػي الػػبالد العربيػة وبػـ البػ ة اللربيػة وقطػاع غػزة ،وأمػػا أحػزاب الوسػط واليسػػار
عهي أقؿ تصمباً مف األحزاب الدينية واليمينية عيما يتعمؽ بالدولة ال مسطينية(.)3
والخالص ػ ػػة أف موب ػ ػػوع الدول ػ ػػة ال مس ػ ػػطينية ينط ػ ػػوي عم ػ ػػى اتجاه ػ ػػات متع ػ ػػددة ومتباين ػ ػػة تج ػ ػػا
موبوعي الحدود والكياف ال مسطيني.

ؤب

ب ااعمل من إقام اااعا اافل طب ب :
ظمّت حكومات "العمؿ" تتبنى الخيار األردني ،ومبدأ الحؿ الوسط اإلقميمي مقترحةً الػدخوؿ عػي

م اوبات م األردف لالت اؽ عمى تقاسـ األرابي ال مسطينية ،واعادة ما تبقى منها بعد ب ّػـ المنػاطؽ
التػي تحتاجهػا مػػف أجػؿ تحقيػؽ أمنهػػا ،أمػا "موشػػيه ديػاف" عقػد كػػاف راعبػاً لمشػروع "إيجػػاؿ يلػوف" ،حيػػث
كػػاف مقتنع ػاً بػػأف العػػرب لػػف يقبم ػوا التنػػازؿ عػػف أج ػزاء مػػف أ اربػػيهـ ،ومبػػى عػػي تطبيػػؽ سياسػػته عمػػى
أساس بقاء ا حتالؿ اإلسرائيمي ،وعتح الجسور م األردف(.)4
تجنب اإلعالف بوبوح عف موقؼ الحزب مف الدولػة ال مسػطينية،
ولوحظ عي برنامج (ّ )9992

وحجػػـ ا نسػػحاب اإلس ػرائيمي مػػف البػ ة اللربيػػة وقطػػاع غ ػزة ،وربػػط ذلػػؾ باسػػت تاء عػػاـ ،ولكػػف " اربػػيف"

( )1وحيد عبد المجيد ،إسرائيؿ وم اوبات السالـ الجارية عي مصط ى عموي (محرر) ،الم اوبات العربية اإلسرائيمية
ومستقبؿ السالـ عي الشرؽ األوسط ،مركز البحوث السياسية بجامعة القاهرة ،القاهرة ،9994 ،ص.956
( )2وحيد عبد المجيد ،مرج سابؽ ،ص.26

( )3صبحي عسيمة ،مرج سابؽ ،ص.53-52
( )4طاهر شاش ،م اوبات التسوية النهائية والدولة ال مسطينية اآلماؿ والتحديات ،مرج سابؽ ،9999 ،ص.223
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عبر عف إقامة كياف عمسطيني
ّ

يصؿ إلى حد الدولة واف كاف يزيد عمى الحكػـ الػذاتي ويكػوف مرتبطػاً

بكؿ مف إسرائيؿ واألردف(.)1

تمي ػز البرنػػامج السياسػػي الصػػادر عػػف المػػؤتمر السػػادس لمحػػزب عػػي أيػػار /مػػايو ()9997
وقػػد ّ

باعالنػػه عػػدـ ممانعػػة الحػػزب مػػف قيػػاـ دولػػة عمسػػطينية ذات سػػيادة محػػدودة ،وكش ػ ت صػػحي ة معػػاريؼ

توصػؿ حػػزب "العمػػؿ" بزعامػػة "بيريػػز"
اإلسػرائيمية عػػي عػػددها الصػػادر عػػي يب /أغسػػطس ( )9996عػف ّ
إلػػى ت ػػاهـ مبػػدئي م ػ منظمػػة التحريػػر ال مسػػطينية ُعػػرؼ بت ػػاهـ "أبػػو مػػازف -بيمػػيف" بشػػأف إقامػػة دولػػة
عمسػطينية عمػػى ( )%92مػف أ اربػػي البػ ة اللربيػػة إبػاعة إلػػى قطػاع غػزة ،مقابػؿ مواعقػػة ال مسػػطينييف

عمػػى التخمػػي إلسػرائيؿ عػػف المنطقػػة التػػي تتجمػ عيهػػا غالبيػػة المسػػتوطنات الكبيػرة عػػي البػ ة اللربيػػة،
وبقػػاء القػػدس تحػػت السػػيادة اإلس ػرائيمية عمػػى أف يقػػيـ ال مسػػطينيوف عاصػػمتهـ عػػي أبػػو ديػػس بب ػواحي
القدس ،والتخمي عف حؽ العودة لالجئي ( ،)9948وتطبيؽ حؽ العودة لنازحي عاـ ( ،)9967وقد أكػد
توصؿ الحزب إلى هذا الت اهـ ،لكف دوف التوقي أي ات اؽ بشأنه ،وهذا ما ن ػا
"يوسي بيميف" لمصحي ة ّ
أمػػيف س ػػر المجنػػة التن يذي ػػة لمنظم ػػة التحريػػر ال مس ػػطينية "محمػػود عب ػػاس" ع ػػدة م ػرات( ،)2وع ػػي برن ػػامج
(ُ )9999رعػض قيػاـ دولػة عمسػػطينية بػاجراء مػف جانػب واحػػد قبػؿ التوقيػ عمػى ات ػػاؽ الحػؿ الػدائـ الػػذي
يجػػب التوصػػؿ إليػػه مػػف خػػالؿ الحػوار والت ػػاهـ بػػيف الجػػانبيف ووعػػؽ المصػػمحة اإلسػرائيمية ،وعػػي برنػػامج
( )2223دعا الحزب إلى دولتيف لشعبيف يعيشاف بسالـ ،إ أف هذا المصطمح كاف عموميػاً بمعنػى أف
الحزب لـ يطرح حدود هذ الدولة ،كما وب شروطاً مف أجؿ الوصوؿ إلى الدولة ال مسطينية.
وعي برنامج (ّ )2226أيد حزب "العمؿ" إقامػة دولػة عمسػطينية إلػى جانػب إسػرائيؿ ،وواعػؽ عمػى

مبػدأ الػػدولتيف لشػػعبيف ،ودعػػا إلػػى إيجػػاد حػػؿ نهػػائي والػػى عػػدـ المجػػوء إلجػراءات أحاديػػة الجانػػب إ إذا
تع ّذرت تماماً عرص الم اوبات( ،)3ولع ّؿ ذلؾ يؤكد أف المواقؼ المعمنة عي البرامج ا نتخابيػة والتقػارير
السياسػية والتصػريحات اإلعالميػػة ليسػت بالبػػرورة متطابقػة مػ الموقػػؼ ال عمػي والبػػمني لقيػادة حػػزب
"العم ػػؿ" وحكومت ػػه ال ػػذي يتمي ػػز بمرون ػػة وبراجماتي ػػة تتجمي ػػاف ع ػػي لحظ ػػات الحس ػػـ والقػ ػ اررات السياس ػػية
المصيرية.
وتنقسػػـ وجهػػات النظػػر عػػي حػػزب "العمػػؿ" مػػف الناحيػػة السياسػػية والت اوبػػية م ػ ال مسػػطينييف،
عهناؾ وجهة النظػر الحمائميػة التػي تقػر بحػؽ الشػعب ال مسػطيني عػي تقريػر مصػير  ،وقبػوؿ قيػاـ الدولػة
( )1طاهر شاش ،التطرؼ اإلسرائيمي جذور وحصاد  ،مرج سابؽ ،ص.923

( )2عيصؿ أحمد ،األحزاب اإلسرائيمية وعممية السالـ ،األرض ،العدد  ،9دمشؽ ،سوريا ،9997 ،ص.39-32
( )3حزب العمؿ ،مركز الزيتونة ،مرج سابؽ ،ص.62
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ال مسطينية المستقمة إذا شاء ال مسطينيوف ذلؾ عي المناطؽ التي ستنسحب إسػرائيؿ منهػا ،واألخػرى هػي
وجهة النظر الصقرية وهي رعض ا عتراؼ بحؽ الشعب ال مسطيني عي تقريػر المصػير ،ورعػض الدولػة
ال مسطينية ،والت اوض عمى حؿ لمكياف ال مسطيني قائـ عمى عالقة اندماجية عيدرالية م األردف ،وربمػا
م إسرائيؿ عي إطار األمف(.)1
يواعؽ حزب "العمؿ" عي جمي برامجه السياسية عمػى قيػاـ دولػة عمسػطينية ،لكنػه يػرعض تمتعهػا
بالصالحيات التي تجعؿ منها دولة ذات سيادة ،ولكف الم اوض اإلسرائيمي

يمنح مواعقته بال شروط،

ػدخؿ ع ػػي ت اص ػػيؿ ح ػػدود ه ػػذ الدول ػػة ومق ػػدار الس ػػيادة الت ػػي يمك ػػف أف يس ػػمح لمس ػػمطة ال مس ػػطينية
إذ يت ػ ّ
بممارستها داخػؿ إطػار الحػدود ،ويبػ مػا يس ّػميه معػايير وشػروط تشػليؿ المعػابر سػواء البريػة منهػا أو
ويبعد عنها أي تهديد محتمؿ ،وحتى هػذ المحظػة لػـ تعمػف عػف مسػاحة
الجوية بما يبمف أمف إسرائيؿ ُ

األرابي التي ستتركها لم مسطينييف إلقامة الدولة(.)2

ومازاؿ حزب "العمؿ" يطػرح عػي كػؿ برامجػه السياسػية تسػوية تػؤدي إلػى إقامػة دولتػيف لشػعبيف،
كمػػا طػػرح زعػػيـ حػػزب "العمػػؿ" ووزيػػر الػػدعاع اإلس ػرائيمي "أيهػػود بػػاراؾ" عػػي مقابمػػة نشػػرت خػػالؿ شػػهر
كػػانوف الثػػاني /ينػػاير ( )2229مواقػػؼ حزبػػه مػػف المسػػائؿ المختم ػػة ،حيػػث أكػػد عػػي حديثػػه عػػف العمميػػة
السػػممية م ػ ال مسػػطينييف وموق ػػه مػػف حػػؿ الػػدولتيف ،عقػػد قػػاؿ" :مػػف أجػػؿ الػػدعاع عػػف الهويػػة والطػػاب
اليهودييف إلسرائيؿ هناؾ حاجة إلى تسوية تؤدي إلى إقامة دولتيف لشعبيف"(.)3

اامي ث ااخامس :اا اعا:
كػػاف احػػتالؿ إس ػرائيؿ لمب ػ ة اللربيػػة وقطػػاع غ ػزة عػػي عػػاـ ( )9967بػػدأ و ي ػزاؿ هػػذا الم هػػوـ
سائداً عمى أنه عممية دعاعية إسرائيمية عي مواجهة التهديدات العربية(.)4
عمػػـ يكػػف الػػداع لهػػا أمػػف إسػرائيؿ ولػػـ يكػػف نتيجػػة تعزيػػز هػػذا األمػػف عالػػداع كػػاف عقائػػدياً ،عهػػو
خطوة أخرى عي تحقيؽ الحمـ الصهيوني عي بسط السيادة اليهودية عمى عمسطيف القديمة بأسرها(.)5

( )1أحمػػد خمي ػػة ،حػػزب العمػػؿ عشػػية ا نتخابػػات عػػودة إلػػى الحػػؿ اإلقميمػػي ،مجمػػة الد ارسػػات ال مسػػطينية ،العػػدد ،26
 ،9996ص.962
( )2طاهر شاش ،مرج سابؽ ،9999 ،ص.228
( )3جريدة الحياة ،لندف.2229/29/93 ،

( )4موسى شاريت ،مرج سابؽ ،ص.937
( )5جيروـ سالتر ،ما هو الخطأ الذي حدث انهيار عممية السالـ بيف إسرائيؿ وال مسطينييف ،مرج سابؽ ،ص.45
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أوجػػدت الحكومػػات اإلس ػرائيمية المتعاقبػػة عالقػػة تناقبػػية وذات قػػيـ مزدوجػػة تجػػا الحػػدود بػػيف
إسرائيؿ وبيف "المناطؽ" ،حيث أف هذ الحكومات احت ظت بالحدود وقامت بطمسها عي يف واحد ،وعػي
الواق أف هناؾ نوعاف مف الحدود:
 اا ةةةعع ا عل :ه ػػو تم ػػؾ الح ػػدود الت ػػي تحت ػػوي المجتمع ػػيف اإلسػ ػرائيمي وال مس ػػطيني ع ػػي داخ ػػؿ أرضإسرائيؿ /عمسطيف.
 اا ةةعع ااثةةةا  :هػػو تمػػؾ الحػػدود التػػي ت صػػؿ بينهػػا ،أي بػػيف دولػػة إس ػرائيؿ السػػيادية وبػػيف منػػاطؽالس ػػيطرة العس ػػكرية ،وع ػػي م اوب ػػات أوس ػػمو ترك ػػت الح ػػدود م توح ػػة م ػػف قب ػػؿ اإلسػ ػرائيمييف خ ػػالؼ
لمطمػػب ال مسػػطينييف ،وذلػػؾ بسػػبب خصوصػػية الظػػروؼ المحميػػة أي بسػػبب التواصػػؿ اإلقميمػػي بػػيف
إسرائيؿ وبيف المناطؽ المحتمة ،وبسبب سيطرة إسرائيؿ العسػكرية ،وبسػبب تطمػ اليسػار اإلسػرائيمي
بـ جزء مف المستوطنات التي أقيمػت داخػؿ المنػاطؽ المحتمػة
حزب "العمؿ" ،وحزب "ميرتس" إلى ّ
إلى إسرائيؿ(.)1

ؤب

ب ااعمل من قضب اا اعا:
الخطة الرسمية التي تبناها حزب "العمؿ" ،عكانت الخطوات التػي تقػدـ بهػا "إيجػاؿ يلػوف" ،ورأى

أف حػػدود إسػرائيؿ الدائمػػة يجػػب أف تكػػوف قابمػػة لمػػدعاع مػػف وجهػػة النظػػر اإلسػػتراتيجية التػػي تعتمػػد عمػػى
عوائؽ طبوغراعية دائمة تستطي أف تقاوـ أي هجوـ ،وهنا أقترح ب ّػـ أراض بعمػؽ ( )95-92كػـ عمػى
طوؿ وادي األردف والبحر الميت ومنطقة غوش عتسيوف ومنطقة المطروف(.)2
وطُػػرح عػػي بػرامج حػػزب "العمػػؿ" بػػأف ال صػػؿ بػػيف الشػػعبيف اإلسػرائيمي وال مسػػطيني سػػوؼ يمب ػي
ا حتياجػػات األمنيػػة إلس ػرائيؿ ،وسػػتحاعظ إس ػرائيؿ عمػػى سػػيطرتها عمػػى المنػػاطؽ الحيويػػة ألمنهػػا وعػػدـ
العودة إلى حدود ( ،)9967وسيش ّكؿ نهػر األردف الحػدود الشػرقية إلسػرائيؿ ،وعػدـ السػماح لجػيش يخػر
بالتواجد غربه ،وستبقى السيادة اإلسػرائيمية عمػى غػور األردف ،وشػماؿ البحػر الميػت ،وغػوش عتسػيوف،
ومنػػاطؽ حيوي ػػة ألمػػف إسػ ػرائيؿ وسػػتح ظ أم ػػف إس ػرائيؿ ومواطنيه ػػا ،وسػػيظؿ معظ ػػـ المسػػتوطنيف بكت ػػؿ
استيطانية عي الب ة اللربية(.)3
( )1ليػػؼ غرينبػػرغ ،سػػالـ ُمتخيػػؿ حػػوؿ الخطػػاب والحػػدود ،السياسػػة والعنػػؼ ،ترجمػػة :ج ػواد سػػميماف الجعبػػري ،المركػػز
ال مسطيني لمدراسات اإلسرائيمية ،مدار ،راـ ا﵀ ،2227 ،ص.574-567

( )2مركز الزيتونة ،مرج سابؽ ،ص.25-24

( )3أحمد خمي ة ،خالد عابد ،ا نتخابػات اإلسػرائيمية ،وثػائؽ تػأليؼ الحكومػة الجديػدة والنتػائج والبػرامج ا نتخابيػة ،مجمػة
الدراسات ال مسطينية ،العدد  ،39بيروت ،لبناف ،9999 ،ص.935
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واقترح "باراؾ" أف تعود إسرائيؿ حدودها التي كانت قائمة قبؿ ( )9967مػ مػا ص ّػور عمػى أنػه
استثناءات ط ي ة عينبـ إلى إسرائيؿ مف الب ة اللربية عي المناطؽ المتاخمة مباشرة لمقدس والخطػوط
اإلس ػرائيمية قبػػؿ عػػاـ ( )9967التػػي يقػػيـ عػػي داخمهػػا ( )%82مػػف المسػػتوطنيف اإلس ػرائيمييف ،وتعويب ػاً
بـ هذ األرابي ال مسطينية يحدث تبادؿ لألرابي(.)1
عف ّ
وعػػي مػػؤتمر هرتيسػػميا ( )2225طػػرح "جػػدعوف بيجػػر" قبػػية تبػػادؿ األ اربػػي وتلييػػر الحػػدود،
وقاؿ عندما نرسـ الحدود ونعرؼ بالببط مف يوجد عمى أي جانب مف الحػدود ،عػاف معظػـ المشػكالت
سػػيتـ حمهػػا ونتوصػػؿ ت اقػػات ،والصػػيلة المبتذلػػة هػػي واحػػد إلػػى واحػػد ،ولكننػػا نعتقػػد أنػػه يمكػػف تػػرؾ

المج ػػاؿ م توحػ ػاً أم ػػاـ إمكاني ػػة (خ ػػذ وأع ػ ِ
ػط) بواس ػػطة التقس ػػيـ ال ػػذي يه ػػتـ ب ػػا ختالؼ وأهمي ػػة المنطق ػػة،
عالتوص ػػؿ ت ػػاؽ س ػػالـ ع ػػادؿ يم ػػزـ رس ػػـ خريط ػػة جدي ػػدة إلسػ ػرائيؿ وجيرانه ػػا تمب ػػي جميػ ػ ا حتياج ػػات
الديموغراعية ،واألمنية ،والمصادر الطبيعية وا قتصادية(.)2
وصرح "عامي أيالوف" رئيس جهاز الشاباؾ عمى أف يتـ ا ت اؽ عمى حدود دائمة بيف الدولتيف
عم ػػى أس ػػاس ح ػػدود ال اربػ ػ م ػػف حزيػ ػراف ( ،)9967وقػ ػ اررات األم ػػـ المتح ػػدة ،والمب ػػادرة العربي ػػة لمسػ ػػالـ
المعروعػػة بالمب ػػادرة السػػعودية ،وأف يك ػػوف تعػػديؿ لمح ػػدود قائم ػاً عم ػػى تبػػادؿ متس ػػاوي لأل ارب ػػي ()9-9
ليتماشػ ػػى م ػ ػ الحاجػ ػػات الحيويػ ػػة لمط ػ ػرعيف ،باإلبػ ػػاعة إلػ ػػى ا عتبػ ػػارات الديموغراعيػ ػػة سػ ػػيكوف لمدولػ ػػة
ال مسطينية اتصاؿ بػيف مناطقهػا الجلراعيػة البػ ة اللربيػة وقطػاع غػزة بعػد إقامػة الحػدود المت ػؽ عميهػا،
ولف يبقى أي مستوطف عي الدولة ال مسطينية(.)3
إف تعييف الحدود بيف إسرائيؿ والدولة ال مسػطينية سػيكوف موبػوعاً أساسػياً يجػب أف يواجػه عػي
م اوبػػات الوب ػ الػػدائـ ،عمعظػػـ حػػدود الدولػػة يجػػب أف تعػ ّػيف وقػػت إقامتهػػا ،عبػػدوف حػػدود يكػػوف مػػف

الصعب عمى الدوؿ أف توعر اعتراعاً دبموماسياً.

( )1انهيار عممية السالـ ،مرج سابؽ ،ص.25-24
( )2جدعوف بيجر ،تبادؿ أرابي متعددة األطراؼ مف وجهات نظر جلراعية ،وديموغراعية ،واقتصادية ،مؤتمر هرتيسميا
الخامس ،الهيئة ال مسطينية لمتعاوف والعموـ والتنمية ناشد ،غزة ،عمسطيف ،2225 ،ص.92-99

( )3عػػامي أيػالوف،

أقبػػؿ بدولػػة عمسػػطينية لكػػؿ مواطنيهػػا و دولػػة يهوديػػة لكػػؿ مواطنيهػػا ،مقابمػػة م ػ ع ػراس الخطيػػب،

المركز ال مسطيني لمدراسات اإلسرائيمية ،مدار ،العدد  ،99راـ ا﵀ ،2225 ،ص.44
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إف الم هوـ التقميدي لمحدود التي يمكف الدعاع عنها الذي يعني ا حت اظ بأرابي مف أجؿ من
أي هجوـ مف دوؿ أخرى أوصد لـ يعد الػداع الوحيػد الػذي يبػرز مخػاوؼ إسػرائيؿ تجػا تسػوية تقميديػة
مػ ػ ال مس ػػطينييف( ،)1ورأى "يوس ػػي بيم ػػيف" أف مس ػػألة الح ػػدود ه ػػي األكث ػػر أهمي ػػة ،بحي ػػث ُيع ػػرض عم ػػى
ال مسطينييف الحصوؿ عمى أرابي بديمة بالقرب مف قطاع غزة ،عسيكوف مف المعقوؿ إحراز ات اؽ ،وقد

ّأدعػػى "بػػاراؾ" أف األمػػر المهػػـ هػػو ال صػػؿ وبنػػاء جػػدار ي صػػؿ بػػيف السػػكاف م ػف كػػال الجػػانبيف ،وقػػاؿ
"باراؾ" أف مساحة أرابي الدولة ال مسطينية ليس شأناً مركزيػاً عػي نظػر  ،حيػث أف ( )%52مػف البػ ة
وعدة أن اؽ تك ي ألف يكوف هناؾ امتداد إقميمي كامؿ(.)2
عدة جسور ّ
اللربية تبدو كدولة ،كما أف ّ

ولقػد أصػبح حػزب "العمػؿ" وعػؽ إجمػاع معظػـ المحممػيف السياسػييف عػي مركػز الخارطػة الحزبيػة

والسياسية عي إسرائيؿ ،عاننا نمحظ تمسؾ هذا الحزب عي ثوابت عقائدية محددة م تليرات ممموسػة عػي
التوجػػه ال عمػػي لسياسػػته أو لبرامجػػه ،عدولػػة إس ػرائيؿ حسػػب ب ػرامج هػػذا الحػػزب هػػي دولػػة يهوديػػة ،وهػػي
الػػوطف القػػومي لكػػؿ اليهػػود أينمػػا كػػانوا ،وأف هػػذ الدولػػة تحقيػػؽ ععمػػي لمصػػهيونية ،وأنهػػا وارثػػة وتابعػػة
لمثقاعة اليهودية والحبارة العبريػة اللنيػة والػواعرة ،وانػه يجػب المحاعظػة عمػى الهويػة اليهوديػة مػف خػالؿ
ح ػوار متواصػػؿ بػػيف التيػػارات المكونػػة لمشػػعب اليهػػودي ،ويعمػػف هػػذا الحػػزب عػػي برامجػػه أنػػه يػػدعـ حػػؽ
المواطف كؿ مواطف عي الدولة.
ورغ ػـ هػػذ الرؤيػػة العقائديػػة والصػػهيونية التقميديػػة التػػي ينػػادي بهػػا حػػزب "العمػػؿ" ،إ أنػػه يقبػػؿ
بوج ػػود دولت ػػيف لش ػػعبيف ي ػػتـ تحدي ػػد الح ػػدود بينهم ػػا بالم اوب ػػات ،ولك ػػف بخص ػػوص مس ػػألة ا س ػػتيطاف
والمستوطنات عاف حزب "العمؿ" عي برامجه يطرح مسألة بـ الكتؿ ا ستيطانية عي الب ة اللربية إلى
دولة إسرائيؿ ،ويواعؽ هذا الحزب عمػى إ ازلػة وت كيػؾ البػؤر ا سػتيطانية الخارجػة عػف الكتػؿ ،بمعنػى أف
حزب "العمؿ" عي برنامجه السياسي يطرح مواعقته عمػى دولػة عمسػطينية دوف طػرح حػدودها أو مواقعهػا،
سوى اإلشػارة الوابػحة إلػى بػـ الكتػؿ ا سػتيطانية ،وهػذا معنػا –أي بػـ الكتػؿ ا سػتيطانية -تقطيػ
التواصػػؿ الجل ارعػػي لمدولػػة ال مسػػطينية العتيػػدة ،وتحويمهػػا إلػػى دويػػالت صػػليرة دوف شػػكؿ أو قػػدرة عمػػى
العيش أو ا ستمرار ،و يختمؼ حػزب "العمػؿ" عػف حػزب "كاديمػا" عػي مسػألة مواعقػة الحػزبيف وقبولهمػا

( )1غيػػو ار أيالنػػد ،إعػػادة الت كيػػر عػػي حػػؿ الػػدولتيف ،مجمػػة قبػػايا إس ػرائيمية ،المركػػز ال مسػػطيني لمد ارسػػات اإلس ػرائيمية،
مدار ،العدد  ،34راـ ا﵀ ،2229 ،ص.64-63

( )2ليؼ غرينبرغ ،سالـ ُمتخيؿ حوؿ الخطاب ،الحدود ،السياسة والعنؼ ،مرج سابؽ ،ص.376
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لبناء جدار ال صؿ العنصري كجدار أمني وعؽ النظرة اإلسرائيمية ،وأكثر مف ذلؾ عاف حزب العمؿ رغـ
دعوته إلى برورة الت اوض م ال مسػطينييف عانػه يتػرؾ من ػذاً لمت ارجػ عػي حػاؿ حصػوؿ جمػود سياسػي
بأف تتخذ إسرائيؿ كاعة اإلجراءات المستقمة والذاتية التي تبمف مصالحها األمنية والسياسية(.)1
وأصبح حزب "العمؿ" عي احتبار ألف أعبػاؤ لػـ يعرعػوا كيػؼ يالئمػوف أن سػهـ لمتليػرات عػي
موروثػػات السياسػػات اإلسػرائيمية ،وهػػي تليػرات بػػدأت بعػػد أف انقػػالب عػػاـ  ،1977ولػػـ يتعػػارؼ زعمػػاء
ػؼ ع ػػف إجػ ػراء حػ ػوار مباش ػػر مػ ػ
الح ػػزب قواع ػػد المعب ػػة الجدي ػػدة ويب ػػدأوا ي ق ػػدوف الش ػػعب ألف الح ػػزب ك ػ ّ
عبػؿ الزعمػاء التػدعؤ بحػ اررة مصػابيح التم ػاز بػدؿ
الجماهير ،وأجرى حوا اًر ذاتياً عف طريػؽ التم ػاز ،أي ّ
ا حتكاؾ م الجمهور ،وهنا دؽ مسمار يخر عػي تابوتػه ،عكممػا احتػؿ نشػطاء العمػؿ الحزبيػوف التم ػاز،
احتؿ الميكود الشعب ،نتعمـ مػف هػذا أف حػزب "العمػؿ" لػـ يػأت مػف قبػية األيػدولوجيا أيبػاً مػف قبػية
المظهر األساسي(.)2

باعاب اااعا :
طرحت عكرة يهودية الدولة عند اآلباء األولػيف لمصػهيونية ،وطػرح "هيرتػزؿ" عػي كتابػه " يوجػد
إنساف غني أو قوي بما عيه الك اية لنقؿ أمة مف مكاف إلػى يخػر ،ال كػرة عقػط تسػتطي ذلػؾ ،ولػدي عكػرة
إقامػػة دولػػة اليهػػود القػػوة المطموبػػة لتحقيػػؽ ذلػػؾ ،عتمػػؾ ال كػرة هػػي حمػػـ اليهػػود األوؿ منػػذ عجػػر تػػاريخهـ،
وكمما ترددت عمى ألسنتهـ عبارة العاـ المقبؿ عي القدس ،أما اليوـ عالقبية هي إظهار أنه عي اإلمكاف
تحويؿ الحمـ إلى واق ممموس(.)3
وأص ػػدرت الجمعي ػػة العام ػػة لألم ػػـ المتح ػػدة ع ػػي  29ن ػػوعمبر ع ػػاـ ( )1947قراره ػػا رق ػػـ ()181
متبػػمناً ،تقسػػيـ عمسػػطيف واقامػػة دولػػة "يهوديػػة" وأخػػرى "عربيػػة" ،ويقػػاـ اتحػػاد اقتصػػادي بينهمػػا ،وتػػدويؿ

عشية انتخابات الكنيست ( ،)97مجمة قبػايا إسػرائيمية ،مػدار ،العػدد  ،22راـ
( )1جوني منصور ،األحزاب اإلسرائيمية ّ
ا﵀ ،2226 ،ص.52
( )2شمومو تتسدوؽ ،حزب بال شعب ،جريدة معاريؼ ،الحياة الجديدة ،الخميس  ،2292/99/24العدد .5392

( )3ثيودور هيرتزؿ ،الدولة اليهودية ،ترجمة :محمد عابؿ ،مكتبة الشروؽ الدولية ،ط ،9القاهرة ،2227 ،ص.7
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منطقة القدس باعتبارهػا منطقػة من صػمة ،وصػدر قػرار التقسػيـ بأغمبيػة ،حيػث واعقػت عميػه ( )23دولػة،
وعارض القرار ( )13دولة ،وامتنعت عف التصويت ( )10دوؿ(.)1

اامطااي يباعاب اااعا ف اامفاعضات عكع اا

ط ااا:

لػػـ يتوقػػؼ التوظيػػؼ الصػػهيوني لمػػديف عنػػد حػػدود إنشػػاء المشػػروع ا سػػتعماري ا سػػتيطاني عػػي
عمسطيف ،وانما صاحب اإلرهاصات األولى إلقامة دولة تحمؿ طابعاً يهودياً لخطوة ا عتراؼ بها (دولة
يهوديػة) ،وذلػؾ بمػا يمنحهػا شػػرعية تاريخيػة ودينيػة ،وعػي الحػؽ أرض عمسػػطيف ،ممػا يشػكؿ خطػ اًر عمػػى
القبػػية ال مسػػطينية وعمػػى الص ػراع العربػػي اإلس ػرائيمي ،وبػػدء المطالبػػة بيهوديػػة الدولػػة عػػي الم اوبػػات
اإلس ػرائيمية ال مسػػطينية بشػػكؿ تػػدريجي حتػػى أصػػبحت المطالبػػة بيهوديػػة الدولػػة شػػرطاً أساس ػاً لب ػدء أي
م اوبػػات م ػ ال مسػػطينييف ،عطالبػػت بهػػا عػػي م اوبػػات كامػػب دي يػػد ( )2000تح ػت رعايػػة ال ػرئيس
األمريكي األسبؽ "بيؿ كمينتوف"(.)2
وعي مؤتمر العقبة طالبت "إسرائيؿ" بيهودية الدولة ،ورعض ال مسطينييف ،وتبنػت أمريكػا الطمػب
لتبديػػد مخػػاوؼ "إس ػرائيؿ" ،كمػػا أكػػد "بػػوش" عػػي رسػػالة إلػػى رئػػيس الحكومػػة اإلس ػرائيمية "أرييػػؿ شػػاروف"
بتاري  14أبريؿ ( )2004عمى يهودية "إسرائيؿ"(.)3
وعي مؤتمر "أنابوليس" طرحت حركة "كاديما" والتي أسسها "شاروف" يهودية الدولة كشرط لمحؿ
عبر عنه "أولمرت" عي كممته أماـ
الدائـ ،والمؤسس عمى مبدأ دولتيف لشعبيف بالشروط اإلسرائيمية ،كما ّ
الوعود العربية عي  27نوعمبر ( )2007عي مؤتمر "أنابوليس" بالمواعقة عمى إقامة دولػة عمسػطينية وعػؽ
الشروط اإلسرائيمية بشرط التخمي عف حؽ العودة وا عتراؼ باسرائيؿ كدولة يهودية(.)4

( )1غػػازي السػػعدي ،األح ػزاب والحكػػـ عػػي إس ػرائيؿ ،دار الجميػػؿ لمنشػػر والد ارسػػات واألبحػػاث ال مسػػطينية ،ط ،9عمػػاف،
 ،9989ص.27

( )2ناديػػة عبػػاس حػػاعظ سػػعد الػديف ،الحركػػات الدينيػػة السياسػػية ومسػػتقبؿ الصػراع العربػػي اإلسػرائيمي بعػػد مػػؤتمر مدريػػد
 ،9999رسالة دكتو ار غير منشورة ،كمية ا قتصاد والعموـ السياسية ،جامعة القاهرة ،2222 ،ص.922
( )3طاهر شاش ،استراتيجية إسرائيؿ الجديدة ،مكتبة الشروؽ الدولية ،ط ،9القاهرة ،2228 ،ص.57

( )4عزمػػي بشػػارة ،أخي ػ اًر ولػػيس يخ ػ اًر :ا عت ػراؼ باس ػرائيؿ دولػػة يهوديػػة ،مجمػػة عمسػػطيف ،العػػدد  29 ،7تش ػريف ثػػاني،
بيروت.2292 ،
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كمػػا حػ ّػوؿ رئػػيس الحكومػػة "نتنيػػاهو" ،ووزيػػر خارجيتػػه "ليبرمػػاف" ا عت ػراؼ بيهوديػػة الدولػػة إلػػى

أزمػ ػػة حقيقيػػػة عػ ػػي الم اوبػ ػػات ،وتطػ ػػرح يهوديػػػة الدولػ ػػة كشػ ػػرط ألي تج ػ ػاوب م ػ ػ ال مسػ ػػطينييف خػ ػػالؿ
الم اوبات ،ودعا ال مسطينييف إلى استئناؼ م اوبات السالـ بدوف شروط مسبقة ،ودعػا ال مسػطينييف

إلػػى ا عتػراؼ باسػرائيؿ كدولػػة يهوديػػة ،ورعػػض وقػػؼ ا سػػتيطاف نهائيػاً عػػي البػ ة اللربيػػة كمػػا طالبػػت
موحدة إلسرائيؿ(.)1
الو يات المتحدة ،وعف القدس قاؿ "نتنياهو" إنها يجب أف تكوف عاصمة ّ

مجردة مف السالح ،الشرؽ األوسط.2229 ،
( )1بنياميف نتنياهو ،نقبؿ بدولة عمسطينية ّ
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ااخارم
لػػـ يكػػف حػػزب "العمػػؿ" ا س ػرائيمي مجػ ّػرد عػػب أساسػػي عػػي تػػاري الحيػػاة السياسػػية اإلس ػرائيمية
عحسػػب ،بػػؿ ك ػاف الحػػزب المؤسػػس لدولػػة "إس ػرائيؿ" ،والمت ػ ّػرد عػػي صػػناعة سياسػػتها الخارجيػػة لسػػنوات
عديػػدة ،كونػػه يبػػـ أبػػرز الشخصػػيات المػػؤثرة عػػي التػػاري اإلس ػرائيمي ،وأهمهػػا "بػػف غوريػػوف" ،و"جولػػدا
مائير" ،و"إسحاؽ رابيف" ،و"شمعوف بيريز" وغيرهـ.
انطمػ ػػؽ حػ ػػزب "العمػ ػػؿ" مػ ػػف م هػ ػػوـ ا شػ ػػتراكية الصػ ػػهيونية ،ولػ ػػـ تكػ ػػف قبػ ػػية كث ػ ػرة األسػ ػػماء
وا نشػػقاقات والتحال ػػات التػػي عػػاش عػػي ظمهػػا ذات تػػأثير عػػي صػػبلته السياسػػية وكيانػػه التنظيمػػي ،بػػؿ
كانت أيديولوجية الصهيونية والحمـ الصػهيوني الػذي نشػأت أساسػه الزعمػاء التػاريخيوف لمحػزب ،والدولػة
حقاً ،وهي عناويف وجود الحزب مهما تعددت أسػماء  ،وتركيباتػه التنظيميػة "كالمبػاي" أو "المعػراخ" أو
"العمؿ" أو غيرها.
يطبؽ مف م اهيمها أكثر مف السياسات
لقد سعى حزب "العمؿ" لمتدثر بمبوس اليسارية دوف أف ّ

ا قتصادية التي ما لبث أف تراج عنها ليعتمد المنهج النيوليبرالي تماهياً م تطػور األوبػاع إذ كانػت
اليسارية موجة مناسبة لمدور البػحية الػذي ينػت ض مػف أجػؿ بقائػه ،والتػي أحسػنت السياسػة اإلسػرائيمية
استلاللها منذ إقامة "إسرائيؿ" ،وتشريد الشعب ال مسطيني عف أربه عبالً عف الحاجػة إلظهػار الدولػة
اإلسرائيمية بمظهر حباري عنوانه التعدد الحزبي السياسي المحكوـ بسقؼ الديمقراطية.
ول ػػـ تك ػػف القب ػػية ال مس ػػطينية إ ع ػػامالً مزعجػ ػاً س ػػتقرار السياس ػػة ا سػ ػرائيمية ،عك ػػاف ح ػػزب
"العم ػػؿ" عم ػػى ال ػػرغـ م ػػف إدع ػػاء يس ػػاريته ه ػػو الق ػػوة القائ ػػدة والمحرك ػػة والمنظم ػػة ع ػػي الحػ ػروب العربي ػػة
اإلسػرائيمية ،أو داعمػاً لهػػا عمػػى األقػػؿ إف كػػاف عػػي مقاعػػد المعاربػػة كمػػا حػػدث عػػي اجتيػػاح لبنػػاف سػػنة
 ،9982األمر الذي يكشؼ توجهاته السياسية بما يخص تسوية القبية ال مسطينية القائمة عمػى تسػوية
بم هوـ صهيوني

يتعدى إيجاد حؿ إنساني لم مسطينييف ،أو عي أقصا إيجاد كيػاف سياسػي عمسػطيني

مجػ ّػرد ألبعػػد الحػػدود مػػف ا سػػتقاللية ،أو مػػف الحصػػوؿ عمػػى الحقػػوؽ الشػػرعية حتػػى تمػػؾ المنصػػوص
استمدت "إسرائيؿ" أصالً شرعيتها منها.
عميها عي مواثيؽ وق اررات األمـ المتحدة ،والتي
ّ

وعمى الرغـ مف ات ػاؽ "أوسػمو" الػذي لعػب عيػه حػزب "العمػؿ" دو اًر أسياسػياً ،أوجػد منحػى جديػداً

ومختم ػاً عػػي مسػػيرة الص ػراع العربػػي اإلس ػرائيمي ،إ أنػػه لػػـ يكػػف مػػف مػػدخؿ اسػػتطاع حػػزب العمػػؿ مػػف
تصػػؿ إلػػى تحقيػػؽ الحػػد األدنػػى

دوامػة سياسػػية
خاللػه إدخػػاؿ منظمػػة التحريػػر ال مسػػطينية والعػػرب عػػي ّ
مػػف الحقػػوؽ الوطنيػػة لمشػعب ال مسػػطيني ،بينمػػا يسػػتمر مشػػروع التهويػػد ومصػػادرة األ اربػػي ال مسػػطينية،
عمى الرغـ مف ذلػؾ كمػه شػ ّكؿ التخ ّػبط السياسػي لحػزب "العمػؿ" ،وتخميػه التػدريجي عػف مبادئػه وبرامجػه
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اليسػػارية ،معػػالـ تراجعػػه إلػػى حػػد ا نهيػػار ،عش ػ ّكمت ا نسػػحابات األخي ػرة التػػي بػػدأت عنػػد تشػػكيؿ حػػزب
"كاديمػػا" ،أو ا سػػتقا ت التػػي أخرجػػت العديػػد مػػف ك ػوادر الحػػزب "ك ػأوعير بيػػنس بػػاز" ،و"أب ارهػػاـ بػػورغ"
و"عمػراـ متسػػناع" ،لتصػػؿ إلػػى حػػد انسػػحاب "أيهػػود بػػاراؾ" رئػػيس الحػػزب ،والشخصػػية األبػػرز عيػػه بدايػػة
لنهاية دراماتيكية لحزب أسػس "دولػة" تػدؿ اسػتطالعات الػرأي عيهػا أف حظوظػه
عي بيئة صهيونية بات معظـ أعرادها يميموف لألحزاب اليمينية والدينية المتطرعة.
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تزيػد عػف ( )6مقاعػد

اا رائ عاارعصبات
أعالً :اا رائ :
خمصت الدراسة التي تناولت موقؼ حزب "العمؿ" مف عممية التسوية السياسية م ال مسطينييف
إلى التوصؿ إلى مجموعة مف النتائج تتمخص عي اآلتي:
 -9ا سػػتراتيجية اإلس ػرائيمية تجػػا عمميػػة التسػػوية مػ منظمػػة التحريػػر ال مسػػطينية لػػـ تتليػػر بعػػد توقي ػ
ات ػػاؽ أوس ػػمو ،وم ػػا ازل ػػت تعتم ػػد عم ػػى الق ػػوة لتحقي ػػؽ أه ػػداعها ،واف اختم ػػت الوس ػػائؿ ،عت ػػارة تك ػػوف
سياسية ،وتارة اقتصادية ،وتارة عسكرية.
 -2إف قياـ الحكومة اإلسرائيمية بنقض ما جاء عي ات اؽ أوسػمو وقيامهػا باتخػاذ إجػراءات عمػى األرض
خاصة عي مدينة القدس ،ومصادرة ي ؼ الدونمات وشؽ الطرؽ ا لت اعيػة ،واقامػة عشػرات المواقػ
والنقاط ا ستيطانية ،وعرض وقائ عمى األرض تسبؽ م اوبػات الحػؿ الػدائـ ،وتحػدد سػم اً جػوهر
الحؿ النهائي وعؽ الرؤيا والمصالح اإلسرائيمية.
 -3عمى الرغـ مف ا ختالؼ عي برامج الحػزب عػاف المبػادئ الصػهيونية تشػ ّكؿ القاعػدة األساسػية التػي
تنطمؽ منها هذ البرامج.
 -4إف المرونة التي بدأت عي برامج الحزب هي مرونة عي الشكؿ ،لكنها تشدد عي المبػموف ،هػذا مػا
تـ لمسه عند البدء بالتطبيؽ عمى األرض.
 -5ع ػ ػػدـ ت ػ ػػأثر السياس ػ ػػات وا س ػ ػػتراتيجيات اإلسػ ػ ػرائيمية لألحػ ػ ػزاب أو الحكوم ػ ػػات اإلسػ ػ ػرائيمية بتليي ػ ػػر
المسؤوليف ،عهناؾ وحدة عي الهدؼ ،عاألحزاب والحكومات مكممة لبعبها البعض.
 -6يتّسـ حزب "العمؿ" بسياسته الواقعية ومرونته الشديدة لقراءته لممتليرات الدوليػة واإلقميميػة والمحميػة
والمسير عي اتجاهها ،كما يحترؼ الحزب عنوف الخداع السياسي ،إذ غالباً ما يمجم إلى الميونة عي

مواق ػػه والمنػػاورات السياسػػية واإلعالميػػة مػػف أجػػؿ تػػرويض ال ػرأي العػػاـ العػػالمي ،وا لت ػػاؼ عمػػى
المشروعات الدولية والتهرب منها ،والعمؿ عمى كسب وتأييد الدوؿ والشعوب لسياسته العدوانية بعد
إظهارهػػا بمظهػػر الهػػادؼ إلػػى تحقيػػؽ السػػالـ واألمػػف إلسػرائيؿ والػػدوؿ المحيطػػة بهػػا ،حيػػث أتاحػػت
هذ المرونة والمماطمة باسرائيؿ عرص كسب الوقت ل رض وقائ جديدة عمى األرض.
 -7رغـ طػرح حػزب "العمػؿ" منػذ عػاـ ( )9967ع ّػدة مشػاري لمتسػوية مػ ال مسػطينييف والعػرب ،إ أف
تعبػر عػػف اتجاهػػات داخػػؿ حػػزب "العمػػؿ" والسػػاحة السياسػػية اإلسػرائيمية بشػػأف
هػػذ المشػػاري كانػػت ّ

تميػزت عمػى الحػرص عمػى عػدـ اتخػاذ أيػة
المناطؽ المحتمة ،إ أف الحكومات اإلسرائيمية العمالية ّ
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التهرب مف أي حؿ دولي قد ي رض عميها ،مما أتػاح
قرار رسمي بشأف مستقبؿ المناطؽ المحتمة ،و ّ
لها مجاؿ كسب الوقت عي تن يذ وتثبيت وقػائ جديػدة عػي هػذ المنػاطؽ ،ولػـ تكػف معنيػة بالتوصػؿ
إلى أي حؿ أو قرار نهائي بشأف تسوية المناطؽ المحتمة.
 -8قبوؿ حزب "العمؿ" بالتسوية م ال مسطينييف والعرب بمف إطار مؤتمر مدريد عاـ ( )9999ليس
حبػ ػاً لمس ػػالـ أو رغب ػػة ع ػػي إع ػػادة بع ػػض الحق ػػوؽ إل ػػى أص ػػحابها ،ولك ػػف ب ع ػػؿ المتليػ ػرات الدولي ػػة
واإلقميمية والداخمية التي قرأها الحزب جيداً ،وكاف اعتقاد حزب "العمؿ" أف ال رصة سػانحة لتحقيػؽ
تسػػوية سياسػػية م ػ العػػرب تحقػػؽ إلس ػرائيؿ مػػا عجػػزت عػػف تحقيقػػه عػػي الحػػروب وا حػػتالؿ ،وهػػو
ا عت ػراؼ العربػػي واإلسػػالمي والعػػالمي بوجودهػػا وح ػدودها والتنػػازؿ له ػا بمعظػػـ عمسػػطيف ،وتحقيػػؽ
األمػ ػػف واقامػ ػػة عالقػ ػػات تطبي ػ ػ بينهػ ػػا وبػ ػػيف الػ ػػدوؿ العربيػ ػػة مػ ػػف أجػ ػػؿ ت كيػ ػػؾ عزلتهػ ػػا السياسػ ػػية
وا قتصادية.
 -9لعػػب حػػزب "العمػػؿ" دو اًر أساسػػياً عػػي ات ػػاؽ أوسػػمو الػػذي أوجػػد منحػػى جديػػداً ومختم ػاً عػػي من ػاحي
الصراع العربي اإلسرائيمي ،ولـ يكف سوى مدخؿ اسػتطاع حػزب "العمػؿ" مػف خاللػه إدخػاؿ منظمػة
التحرير والعرب عي دوامة سياسية عي تحقيؽ الحد األدنى مف الحقوؽ الوطنية لمشػعب ال مسػطيني،
وكػ ػػاف ي ػ ػربط حػ ػػزب "العمػ ػػؿ" أيػ ػػة انسػ ػػحاب إس ػ ػرائيمي مػ ػػف األ اربػ ػػي ال مسػ ػػطينية بتنػ ػػاز ت يقػ ػ ّػدمها
ال مسطينيوف عي مسائؿ حؿ الوب النهائي.

 -92اسػتخدـ حػزب "العمػؿ" مػنهج المماطمػة عػي م اوبػات التسػوية مػ السػمطة ال مسػطينية إلػى جمػود
العممية السممية وادخاؿ تعديالت عمى ا ت اقات الموقعة سابقاً ،وخاصة ات اؽ واي ري ر ،وتعػديؿ
التعن ػت
الجػػدوؿ الزمنػػي لتن يػػذ  ،وذلػػؾ بهػػدؼ تحقيػػؽ مزيػػداً مػػف التنػػاز ت ال مسػػطينية ،كمػػا أدى ّ
والتشدد اإلسرائيمي عي مواق ػه عػي م اوبػات كامػب دي يػد الثانيػة إلػى إعشػالها بعػدـ تقػديـ تنػاز ت

أو حمػػوؿ بالنسػػبة لقبػػايا حػػؿ الوب ػ النهػػائي ،والتػػي أدت إلػػى انػػد ع انت ابػػة األقصػػى عػػاـ
(.)2222
يلي ػ ػر حػ ػػزب "العمػ ػػؿ" مػ ػػف طبيعتػ ػػه ومبادئػ ػػه وأهداعػ ػػه وبرامجػ ػػه السياسػ ػػية بػ ػػرغـ ا نشػ ػػقاقات
 -99لػ ػػـ ّ
تعرض لها الحزب عمى طوؿ حياته السياسية مف قبايا حػؿ الصػراع
وا ندماجات المتتالية التي ّ
تطبػؽ عمػى أرض
العربي اإلسرائيمي ،ولـ يطرح عػي برامجػه تليػرات جوهريػة بالنسػبة لم مسػطينييف ّ

الواق ػ  ،كمػػا أصػػبح يميػػؿ إلػػى اليمػػيف المتطػػرؼ ممػػا أدى إلػػى خػػروج معظػػـ قيػػادات الحمػػائـ مػػف
الحزب الذي أدى إلى اختالؿ وبعه عي الحزب لصالح أحزاب أخرى جديدة.
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 -92لػػـ تتليػػر رؤيػػة حػػزب "العمػػؿ" بالنسػػبة إلػػى قبػػية القػػدس م ػ الػػدخوؿ عػػي عمميػػة التسػػوية ،حيػػث
يعتبر القدس هي العاصمة األبدية الموحدة لدولة إسرائيؿ و يمكف الت اوض عميها.
هجػروا مػػف ديػارهـ عػاـ ( ،)9948وعػػاـ
 -93يػرعض حػزب "العمػػؿ" عػودة الالجئػيف ال مسػػطينييف الػذيف ّ
( ،)9967وي ػرعض كػػؿ الق ػ اررات الشػػرعية الدوليػػة بهػػذا الخصػػوص ،وذلػػؾ خوع ػاً مػػف التهديػػد مػػف
العامؿ الديموغراعي عمى الكياف اإلسرائيمي.
 -94يعتب ػػر ح ػػزب "العم ػػؿ" المؤس ػػس األوؿ لالس ػػتيطاف ع ػػي عمس ػػطيف ،ويػ ػرعض وق ػػؼ ا س ػػتيطاف مػ ػ
اسػػتمرار الم اوبػػات ،ويػػرى عػػي إمكانيػػة إ ازلػػة البػػؤر ا سػػتيطانية الصػػليرة عػػي حػػاؿ التوصػػؿ إلػػى
ات اؽ دائـ وشػامؿ لمعمميػة السػممية مػ ا حت ػاظ بالكتػؿ ا سػتيطانية الكبػرى داخػؿ أ اربػي الدولػة
ال مسطينية المستقمة ويرعض التنازؿ عنها.
 -95خطر يهودية الدولة الوابح عمػى حقػوؽ الشػعب ال مسػطيني الالجئػيف مػنهـ ،أو المػواطنيف داخػؿ
عمسػػطيف ( ،)9948أو القػػدس ،أو مسػػتقبؿ الدولػػة ال مسػػطينية ،أدى إلػػى رعػػض عمسػػطيني وعربػػي
إلى هذا المطمب الخطير.
 -96رغػـ القػ اررات الدوليػة بشػػأف ا نسػحاب اإلسػرائيمي إلػػى حػدود ال اربػ مػف حزيػراف عػػاـ ( )9967إ
أف حزب "العمؿ" ما زاؿ يرعض هذ الق اررات ويطرح قياـ دولة عمسطينية قابمة لمحيػاة داخػؿ حػدود
تحػػدد بعػػد التوصػػؿ إلػػى ات ػػاؽ حػػوؿ قبػػايا الوب ػ النهػػائي عػػي إقامػػة دولػػة عمسػػطينية منزوعػػة
السالح.
 -97شهد حزب "العمؿ" تراجعاً كبي اًر عي دور وموق ه بالساحة السياسية عي إسرائيؿ منػذ عػاـ ()9996
بسػػبب أزمػػة القيػػادة ،وعػػي غيػػاب الثوابػػت األيدلوجيػػة ،وبسػػبب التنػػاحرات والخالعػػات بػػيف المعسػػكر
الػػديني والعممػػاني ،وبػػيف اليهػػود الش ػرقييف واليهػػود الل ػربييف ،وان صػػاؿ نخبػػة الحػػزب عػػف القاعػػدة
العمالية التي تمثمها ،وكذلؾ مشاركته عي حكومة "شاروف" ( ،)2229والتػي قامػت باعػادة احػتالؿ
البػ ة اللربيػػة ،والتػػي اعتبػػر هػػدـ ات اقيػػة أوسػػمو التػػي وقعهػػا العمػػؿ عػػاـ ( ،)9993وعجزهػػا عػػف
تحقيؽ مصػالحها ومطالبهػا ،كمػا خسػرت قاعػدة شػعبية أدت إلػى تقمػيص القػوة ا نتخابيػة المتمثمػة
عي موقؼ عرب ( )48الراعض لمحزب بسبب استخداـ القػوة الم رطػة بػد الشػعب ال مسػطيني مػ
اند ع انت ابة األقصى.
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 -98ش ّكؿ التخبط السياسي لحزب "العمؿ" وتخميه التدريجي عف بعض مبادئه وبرامجػه اليسػارية معػالـ
تراجعػػه إل ػػى ح ػػد ا نهيػػار ،عش ػػكمت ا نس ػػحابات األخي ػرة والت ػػي ب ػػدء عػػف تش ػػكيؿ ح ػػزب "كاديم ػػا"
وا سػػتقا ت التػػي أخرجػػت العديػػد مػػف ك ػوادر الحػػزب ،ووبػػعت البدايػػة لنهايػػة دراماتيكيػػة لحػػزب
أسػ ػس دول ػػة وزع ػػيـ معس ػػكر اليس ػػار اإلسػ ػرائيمي ،مم ػػا انعك ػػس ب ػػدور عم ػػى األحػػزاب اليس ػػارية ع ػػي
ّ
تراجعها ودورها عي الحياة السياسية اإلسرائيمية ،وخاصة حزب "ميريتس" لصالح األحزاب اليمينيػة
المتطرعة.
 -99بروز البعؼ العربي مف خالؿ اتخػاذ السػالـ خيػارات اسػتراتيجياً عربيػاً عمػى الػرغـ مػف التصػمب
اإلسرائيمي تجا التسوية ،وكذلؾ الطمب المتكرر مف اإلدارة األمريكية إلى بذؿ المزيػد مػف الجهػود
مف أجؿ تحريؾ عممية السالـ والبلط عمى إسرائيؿ لتحقيؽ عممية السالـ.
 -22ميوؿ قػادة حػزب "العمػؿ" إلػى اليمػيف عػي السػاحة الحزبيػة اإلسػرائيمية ،وهػذا مػا ي ّسػر اشػتراكه عػي
توجػه الػرأي اإلسػرائيمي
حكومات الوحدة الوطنية م "الميكػود" وخاصػة بعػد عػاـ ( ،)2229وأيبػاً ّ
اتجا اليميف بسبب انعداـ األمف وبعؼ اليسار اإلسرائيمي.

ثا باً :اارعصبات:
 -9اشػػتقاؽ الػػدروس مػػف تجربػػة حػػزب العمػػؿ ،حيػػث غمّػػب المصػػمحة العميػػا إلس ػرائيؿ عمػػى المصػػالح
الحزبية البيقة ،وهذا يتطمب مف تنظيمػات منظمػة التحريػر وال صػائؿ األخػرى د ارسػة هػذ التجربػة
وا ست ادة منها وتمريرها عمسطينياً.
 -2عمػػى ال مسػػطينييف أف يبػػعوا عػػي اعتبػػارهـ أف حػػزب العمػػؿ كػػاف أقػػدر عمػػى المنػػاورات السياسػػية
والدبموماس ػػية واإلعالمي ػػة لص ػػالح إسػ ػرائيؿ أكث ػػر م ػػف األحػ ػزاب اإلسػ ػرائيمية األخ ػػرى ،وعمي ػػه عم ػػى

ال مسطينييف أف يبعوا سياسة دبموماسية واعالمية مف شأنها أف تب حداا لهذ السياسات.

 -3يتوجػب عمػػى الوعػػد ال مسػػطيني الم ػاوض د ارسػػة وتحميػػؿ الػػدروس المسػت ادة مػػف عمميػػة الم اوبػػات
الماراثونية التي خابها م حكومػات حػزب العمػؿ وغيرهػا لجهػة التمسػؾ الصػارـ بقػ اررات الشػرعية
الدولية كسقؼ لحؿ متوازف ،ويباؼ لذلؾ استخداـ يليات الت اوض الحديثة.
 -4م ػػف المطم ػػوب وطنيػ ػاً تعزي ػػز قاع ػػدة المش ػػاركة السياس ػػية ل ػػيس وحس ػػب لتنظيم ػػات منظم ػػة التحري ػػر
وال ص ػػائؿ ال مس ػػطينية األخ ػػرى عحس ػػب ،ولك ػػف يج ػػب أف يك ػػوف هن ػػاؾ حػ ػوار وطن ػػي ش ػػعبي ش ػػامؿ
موحدة.
يتبمف قاطني الوطف والشتات عمى السواء كوف المصمحة الوطنية ال مسطينية مصمحة ّ
ّ
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 -5بػػرورة سػػعي منظمػػة التحريػػر ال مسػػطينية لتحقيػػؽ اسػػتقالؿ القػرار ال مسػػطيني عػػي كاعػػة المجػػا ت،
بهدؼ التخمص مف اإلمالءات والتدخالت اإلسرائيمية.
 -6إف تكػػاثؼ جهػػود الػػدوؿ العربيػػة واإلسػػالمية وتعزيػػز كاعػػة أشػػكاؿ التنسػػيؽ والتعػػاوف عيمػػا بينه ػا مػػف
أجؿ مواجهة ا ستراتيجية اإلسرائيمية التوسػعية الػراعض لمتقػدـ عػي مسػار التسػوية السػممية ،والبحػث
عف بدائؿ إلجبارها عمى تن يذ الق اررات الدولية المتعمقة بالقبايا العربية وال مسطينية.
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اامصاا عاام اجع:
أعالً :اام اجع ااع يب :
 -9إبراهيـ العابد ،الماباي -الحزب الحػاكـ عػي إسػ ارئيؿ ،مركػز األبحػاث ،منظمػة التحريػر ال مسػطينية،
بيروت ،لبناف.9966 ،
 -2إب ػ ػ ػراهيـ ويخػ ػ ػػروف ،العػ ػ ػػرب ومواجهػ ػ ػػة إس ػ ػ ػرائيؿ :احتمػ ػ ػػا ت المسػ ػ ػػتقبؿ ،الجػ ػ ػػزء األوؿ ،الد ارسػ ػ ػػات
اإلسرائيمية ،بحوت ومناقشات الندوة ال كرية ،المركز الوحدة العربية ،بيروت ،لبناف.2222 ،
 -3أحمد قري  ،الطريؽ إلى خريطة الطريؽ ( ،)2226-2222مؤسسة الدراسات ال مسطينية ،طػ ،2راـ
ا﵀.2299 ،
 -4أسعد رزوؽ ،نظرة عي األحػزاب اإلسػرائيمية ،مركػز األبحػاث ،منظمػة التحريػر ال مسػطينية ،بيػروت،
لبناف.9966 ،
 -5إلي ػػاس ش ػػوعاني ،نظ ػػاـ الحك ػػـ دلي ػػؿ إسػ ػرائيؿ الع ػػاـ ،مؤسس ػػة الد ارس ػػات ال مس ػػطينية ،ط ،9بي ػػروت،
.2224
 -6إلياس شوعاني ،مشاري التسوية اإلسرائيمية  ،9968-9967مؤسسة الدراسات ال مسطينية ،بيروت،
.9989
 -7بشػػير نػػاع  ،اإلمبرياليػػة الصػػهيونية والقبػػية ال مسػػطينية ،الطبعػػة األولػػى ،دار الشػػروؽ ،القػػاهرة،
مصر.9999 ،
 -8توعيؽ أبو شومر ،الصراع عي إسرائيؿ ،دار عمسطيف لمطباعة والنشر ،غزة.2226 ،
 -9توعيؽ المديني ،القبية ال مسطينية أماـ خطر التص ية ،دار ال كر ،دمشؽ ،سوريا.2228 ،
 -92ج ػواد الحمػػد ،عمميػػة السػػالـ عػػي الشػػرؽ األوسػػط وتطبيقهػػا عمػػى المسػػاريف ال مسػػطيني واألردنػػي،
مركز دراسات الشرؽ األوسط ،عماف ،األردف.9996 ،
 -99جورج حبش ،إسرائيؿ مف الداخؿ مركز دراسات اللد العربي ،راـ ا﵀.2222 ،
 -92جػػورج حػػبش ،إس ػرائيؿ مػػف الػػداخؿ ،ص ػراعات داخميػػة وطموحػػات خارجيػػة ،عمػػار جػػاد ويخػػروف،
ط ،9راـ ا﵀ ،عمسطيف.2222 ،
 -93جوني منصور" ،إسرائيؿ األخرى رؤية مف الداخؿ" ،الدار العربية لمعموـ ،بيروت ،ط.2229 ،9
 -94جػوني منصػور ،ا سػػتيطاف اإلسػرائيمي ،التػػاري والواقػ والتحػديات ال مسػػطينية ،مؤسسػة األسػوار،
ط ،9عكا.2225 ،
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 -95حبيػػب قهػػوجي ،األح ػزاب والحركػػات السياسػػية عػػي الكيػػاف الصػػهيوني ،مؤسسػػة األرض لمد ارسػػات
ال مسطينية ،دمشؽ ،سوريا.9986 ،
 -96حس ػػف عب ػػد رب ػػه المص ػػري" ،إسػ ػرائيؿ ديمقراطي ػػة اإلره ػػاب والعنصػ ػرية" ،مكتب ػػة الش ػػروؽ الدولي ػػة،
القاهرة ،مصر.2229 ،
 -97خالد شعباف ،التليرات الحزبية عي إسػرائيؿ ( ،)2292-9999قػراءات اسػتراتيجية ،العػدد العاشػر،
مركز التخطيط ال مسطيني.2299 ،
 -98خالد عايد ،ا نت ابة الثورية عي عمسطيف ،األبعاد الداخمية ،دار الشروؽ لمنشر والتوزي  ،الطبعػة
األولى ،عماف ،األردف.9988 ،
 -99رعيػ ػػؽ الحسػ ػػيني ،عمػ ػػى ُخطػ ػػى يهوش ػ ػ  ،أعكػ ػػار قيػ ػػادات الحركػ ػػة الصػ ػػهيونية ومخططاتهػ ػػا تجػ ػػا
ال مسطينيف  ،9948-9852دار الشروؽ ،ط ،9عماف.2299 ،

 -22رعيؽ النتشة ،إسماعيؿ ياغي ،تاري مدينة القدس ،دار الكرمؿ ،عماف ،األردف.9984 ،
 -29ريػػاض محمػػود األسػػطؿ ،قبػػايا عمسػػطينية معاص ػرة القػػدس– المسػػتوطنات– الحػػدود ،ط ،9غ ػزة،
.2229
 -22سعيد ّتيـ ،النظاـ السياسي اإلسرائيمي ،األهمية لمنشر والتوزي  ،ط ،9عماف ،األردف.9989 ،

 -23سعيد تيـ ،النظاـ السياسي اإلسرائيمي ،دار الجيؿ ،األهميػة لمنشػر والتوزيػ  ،ط ،9عمػاف ،األردف،
.9989
 -24سمير جبور ،انتخابات الكنيست الحادي عشر ( ،)9984األبعاد السياسػية وا جتماعيػة ،مؤسسػة
الدراسات ال مسطينية ،بيروت ،لبناف.9985 ،
 -25ش ػريؼ حس ػػيف ،الم هػػوـ السياس ػػي وا جتمػػاعي لميه ػػود عبػػر الت ػػاري  9952ؽ.ـ ،الجػػزء ال اربػ ػ ،
الشرؽ األوسط عي ظؿ النظاـ الدولي الجديد  9989حتى  ،9995القاهرة ،مصر.9996 ،
 -26ص ػػبحي عس ػػيمة ،ال ػػرأي الع ػػاـ اإلسػ ػرائيمي التح ػػوؿ نح ػػو اليم ػػيف ع ػػي ظ ػػؿ عممي ػػة التس ػػوية ،مرك ػػز
الدراسات السياسية واإلستراتيجية ،القاهرة ،مصر.2228 ،
 -27طاهر شاش ،استراتيجية إسرائيؿ الجديدة ،مكتبة الشروؽ الدولية ،ط ،9القاهرة.2228 ،
 -28طاهر شاش ،التطرؼ اإلسرائيمي جذور وحبػارة ،دار الشػروؽ ،الطبعػة األولػى ،القػاهرة ،مصػر،
.9997
 -29طػػاهر شػػاش ،المواجهػػة والسػػالـ عػػي الشػػرؽ األوسػػط ،الطريػػؽ إلػػى غ ػزة –أريحػػا ،دار الشػػروؽ،
القاهرة ،مصر.9995 ،
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 -32طػ ػػاهر شػ ػػاش ،م اوبػ ػػات التسػ ػػوية النهائيػ ػػة والدولػ ػػة ال مسػ ػػطينية ،اآلمػ ػػاؿ والتحػ ػػديات ،ط ،9دار
الشروؽ ،القاهرة ،مصر.9999 ،
 -39عبػػد العمػػيـ محمػػد ،انت ابػػة األقصػػى وا سػػتالؿ تحػػديات ويعػػاؽ ،مركػػز اإلعػػالـ العربػػي ،الطبعػػة
األولى ،مصر.2223 ،
 -32عبػػد العمػػيـ محمػػد ،مسػػتقبؿ الص ػراع العربػػي اإلس ػرائيمي ،الدولػػة ال مسػػطينية الديمقراطيػػة الموحػػدة،
مركز الدراسات السياسية واإلستراتيجية ،القاهرة ،مصر.9999 ،
 -33عبػػد ال تػػاح مابػػي ،الػػديف والسياسػػة عػػي إس ػرائيؿ ،د ارسػػة عػػي األح ػزاب والجماعػػات الدينيػػة عػػي
إسرائيؿ ،ط ،9مكتبة مدبولي ،القاهرة ،مصر.9999 ،
 -34عب ػػد الق ػػادر رزي ػػؽ المخ ػػادمي ،مش ػػروع الش ػػرؽ األوس ػػط الكبي ػػر ،ال ػػدار العربي ػػة لمعم ػػوـ ،بي ػػروت،
.2225
 -35عبد الكػريـ العمػوجي ،األحػزاب اإلسػرائيمية بػيف العممانيػة والدولػة عػي الػديف ،ط ،9القػاهرة ،مصػر،
.2292
 -36عبػػد الوهػػاب المسػػيري ،الصػػهيونية والعنػػؼ :مػػف بدايػػة ا سػػتيطاف إلػػى انت ابػػة األقصػػى ،دار
الشروؽ ،ط ،2القاهرة ،مصر.2222 ،
 -37عبد الوهاب المسيري ،موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية ،دار الشروؽ ،ط ،2القاهرة ،مصػر،
.2225
 -38عػػدناف أبػػو عػػامر ،الموقػػؼ اإلسػرائيمي مػػف قبػػية الالجئتػػيف الرؤيػػة التاريخيػػة والسػػموؾ السياسػػي،
تجم العودة ال مسطيني– واجب ،دمشؽ.2227 ،
 -39عزمػ ػػي بشػ ػػارة ،ق ػ ػراءة عػ ػػي الخارطػ ػػة اإلس ػ ػرائيمية ومسػ ػػتقبمها ،نػ ػػابمس ،مركػ ػػز البحػ ػػوث والد ارسػ ػػات
ال مسطينية.9995 ،
 -42عزمي بشارة ،مف يهودية الدولة حتى شاروف ،ط ،9دار الشروؽ ،القاهرة ،مصر.2225 ،
 -49عصػػاـ العبيػػدي ،األح ػزاب السياسػػية عػػي إس ػرائيؿ ،د ارسػػة تعري يػػة ،دار المنهػػؿ المبنػػاني ،بيػػروت،
لبناف.2299 ،
 -42عمػػاد جػػاد ويخػػروف ،ا نتخابػػات ا س ػرائيمية ( )2223األمػػف أو ً ،مركػػز الد ارسػػات ا سػػتراتيجية،
القاهرة ،مصر.2223 ،
 -43عماد جاد ،ا نتخابات اإلسرائيمية ( ،)2229مػأزؽ الصػهيونية وأزمػة أسػس الدولػة العبريػة ،مركػز
الدراسات السياسية واإلستراتيجية باألهراـ ،القاهرة ،مصر.2229 ،
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 -44عم ػػاد ج ػػاد ،حكوم ػػة ش ػػاروف :مس ػػتقبؿ التس ػػوية وا س ػػتقرار اإلقميم ػػي ع ػػي ا نتخاب ػػات اإلسػ ػرائيمية
( ،)2229مػػأزؽ الصػػهيونية وأزمػػة أسػػس الدولػػة العبريػة ،مركػػز الد ارسػػات السياسػػية اإلسػػتراتيجية،
القاهرة ،مصر.2229 ،
 -45عم ػػاد ج ػػاد ،عمس ػػطيف األرض والش ػػعب م ػػف النكب ػػة إل ػػى أوس ػػمو ،ط ،2مرك ػػز الد ارس ػػات السياس ػػية
واإلستراتيجية ،القاهرة.2223 ،
 -46عمر اللوؿ ،ا نت ابة ثورة كانوف ،إنجازات واخ اقات ،مؤسسة عيباؿ لمدراسات والنشر ،الطبعػة
األولى ،دمشؽ.9992 ،
 -47عمػػر عاشػػور ،حػػؿ الص ػراع ال مسػػطيني– اإلس ػرائيمي ،تعػػارض الم ػػاهيـ والحمػػوؿ البديمػػة ،ق ػراءات
استراتيجية ،مركز التخطيط ال مسطيني ،منظمة التحرير ال مسطينية ،عمسطيف.2292 ،
 -48غازي السعدي ،األحزاب والحكـ عي إسرائيؿ ،دار الجميؿ لمنشر والد ارسػات واألبحػاث ال مسػطينية،
ط ،9عماف.9989 ،
 -49عوزي طايػؿ ،النظػاـ السياسػي عػي إسػرائيؿ ،دار الوعػاء لمطباعػة والنشػر ،ط ،2المنصػورة ،مصػر،
.9992
 -52عيصؿ أحمد ،األحزاب اإلسرائيمية وعممية السالـ ،األرض ،العدد  ،9دمشؽ ،سوريا.9997 ،
 -59عيصػػؿ الحسػػيني ،القػػدس والحػػاؿ ال مسػػطيني ،دار ال ػػارس ،مؤسسػػة عب ػد الحميػػد شػػوماف ،عمػػاف،
األردف.9999 ،
 -52قصػػي عػػدناف عباسػػي ،عمميػػة السػػالـ مػػف مدريػػد حتػػى صػػعود بػػارؾ ،ط ،9دار الماجػػد ،دمشػػؽ،
سوريا9999 ،
 -53قػيس عبػػد الكػريـ ،سػػالـ أوسػمو بػػيف الػوهـ والحقيقػػة ،دار التقػدـ العربػػي لمطباعػة والنشػػر ،بيػػروت،
لبناف.9998 ،
 -54كامؿ أبو جابر ،نظاـ دولة إسرائيؿ إطار القرار السياسي ،معهد البحوث والدراسات العربية– قسـ
البحوث والدراسات ال مسطينية ،القاهرة ،مصر.9973 ،
 -55كاميميػػا بػػدر ،نظ ػرة عمػػى األح ػزاب والحركػػات السياسػػية ،جمعيػػة الد ارسػػات العربيػػة ،ط ،2القػػدس،
.9985
 -56كميؿ منصور ،دليؿ إسرائيؿ لمعاـ ( ،)2299مؤسسة الدراسات ال مسطينية ،راـ ا﵀.2299 ،
 -57محس ػػف صػػػالح وبشػ ػػير ن ػػاع  ،التقريػػػر ا سػ ػػتراتيجي ال مس ػػطيني لس ػػنة ( ،)2225مركػػػز الزيتونػػػة
لمدراسات وا ستشارات.2226 ،
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 -58محسػ ػػف صػ ػػالح ،حػ ػػزب العمػ ػػؿ اإلس ػ ػرائيمي ،تقريػ ػػر معمومػ ػػات ( ،)99مركػ ػػز الزيتونػ ػػة لمد ارسػ ػػات
وا ستشارات ،بيروت.2222 ،
 -59محسف صالح ،عمسطيف دراسات منهجية عي القبية ال مسطينية ،ط ،9القاهرة ،مصر.2223 ،
 -62محمػػد صػػالح سػػالـ ،القػػدس ..الحػػرب ..التػػاري  ..والمسػػتقبؿ ،عػػيف لمد ارسػػات والبحػػوث اإلنسػػانية
وا جتماعية ،القاهرة ،ط.2223 ،9
 -69مػػرواف بشػػارة ،عمسػػطيف /إس ػرائيؿ :سػػالـ أـ عصػػؿ عنصػػري ،ترجمػػة :عمػػر األيػػوبي ،دار الكتػػاب
العربي ،بيروت ،لبناف.2222 ،
 -62ممػػدوح نوعػػؿ ،ا نت ابػػة ان جػػار عمميػػة السػػالـ ،ط ،9األهميػػة لمنشػػر والتوزي ػ  ،عمػػاف ،األردف،
.2222
 -63مني ػػر اله ػػور ،ط ػػارؽ الموس ػػى ،مش ػػاري التس ػػوية لمقب ػػية ال مس ػػطينية ( ،)9982-9948مي ػػردت
المؤسسة العربية لمدراسات والنشر ،بيروت.9983 ،
 -64مه ػ ػػدي عب ػ ػػد اله ػ ػػادي ،المس ػ ػػالة ال مس ػ ػػطينية ومش ػ ػػاري الحم ػ ػػوؿ السياس ػ ػػية ( ،)9974-9934دار
النهبة ،الناصرة ،ط.9997 ،9
 -65نظ ػػاـ برك ػػات ،النخب ػػة الحاكم ػػة ع ػػي إسػ ػرائيؿ ،منش ػػورات عمس ػػطيف المحتم ػػة ،ط ،9بي ػػروت ،لبن ػػاف،
.9982
 -66نواؼ الزور ،إسرائيؿ ومستقبمها  2295يعاؽ التسوية لمصراع العربػي اإلسػرائيمي عػي إسػرائيؿ إزاء
الدولة ال مسطينية( ،تحرير) :عبد الحميد الكيالني ،مركز دراسات الشرؽ األوسط.2227 ،
 -67نور الديف مصالحة ،أرض أكثر غػرب أقػؿ :سياسػة الترانسػ ير اإلسػرائيمية عػي التطبيػؽ (-9949
 ،)9996مؤسسة الدراسات ال مسطينية ،بيروت ،لبناف ،ط.9997 ،9
 -68نػػور الػػديف مصػػالحة ،طػػرد ال مسػػطينييف ( ،)9948-9882مؤسسػػة الد ارسػػات ال مسػػطينية ،ط،9
بيروت ،لبناف.9994 ،
 -69هػػاني عبػػد ا﵀ ،األح ػزاب السياسػػية عػػي إس ػرائيؿ ،مؤسسػػة الد ارسػػات ال مسػػطينية ،بيػػروت ،لبنػػاف،
.9989
 -72هبة جماؿ الديف" ،أزمة اليسػار اإلسػرائيمي تػدهور وانهيػار" ،الطبعػة األولػى ،مركػز األهػراـ لمنشػر
والترجمة والتوزي  ،القاهرة ،مصر.2299 ،
 -79هيثـ أحمد مزاحـ ،حزب العمػؿ اإلسػرائيمي ( ،)9999-9968مركػز اإلمػارات لمد ارسػات والبحػوث
اإلستراتيجية ،ط ،9ع ،59أبو ظبي.2299 ،
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 -72وحيد عبد المجيد ،إسرائيؿ وم اوبات السالـ الجارية عي مصػط ى عمػوي (محػرر) ،الم اوبػات
العربية اإلسرائيمية ومستقبؿ السالـ عي الشػرؽ األوسػط ،مركػز البحػوث السياسػية بجامعػة القػاهرة،
القاهرة.9994 ،
 -73وليػػد الجع ػػري ،المشػػروع اإلس ػرائيمي لػػإلدارة الذاتيػػة :جػػذور ،تطػػور  ،أخطػػار ،مؤسسػػة الد ارسػػات
ال مسطينية ،بيروت ،لبناف ،ط.9979 ،9

ثا باً :اام اجع اامر جم :
 -74أوري سابير ،المسيرة خ ايا أوسمو– مف األلؼ إلى الياء ،ترجمة :بػدر عقيمػي ،دار الجيػؿ لمنشػر،
عماف ،األردف.9998 ،
 -75بػػاروخ كمرلنػ ويوئػػؿ شػػموئيؿ ملػػداؿ ،ال مسػػطينيوف صػػيرورة شػػعب ،ترجمػػة :محمػػد حمػزة غنػػايـ،
المركز ال مسطيني لمدراسات اإلسرائيمية ،راـ ا﵀ ،عمسطيف.2229 ،
 -76بػػاروخ كمرلن ػ  ،إس ػرائيميوف يحػػاكموف دولػػتهـ :اإلب ػػادة حػػرب شػػاروف بػػد ال مسػػطينييف ،ترجم ػػة:
عاطمة نصر ،مجمة سطور ،القاهرة ،مصر.2223 ،
 -77بنياميف نتنياهو ،مكػاف بػيف األمػـ (إسػرائيؿ والعػالـ) ،ترجمػة :محمػد عػودة الػدويري ،ط ،9األهميػة
لمنشر والتوزي  ،عماف ،األردف.9997 ،
 -78تانيػػا رانيهػػارت ،إس ػرائيؿ /عمسػػطيف سػػبؿ إنهػػاء حػػرب ( )9948بػػيف اسػػتراتيجيات التػػدمير وأوهػػاـ
السالـ ،ترجمة :رندة بعث ،ورشا الصباغ ،دار ال كر ،دمشؽ ،سوريا.2224 ،
 -79جيرسػػتوف كيي ػػاؿ ،السياسػػات الحزبيػػة عػػي إس ػرائيؿ واأل اربػػي المحتمػػة ،ترجمػػة مصػػط ى الػػرز،
مكتبة مدبولي ،ط ،9القاهرة.
 -82ج ػػيمس ك ػػوزيس وب ػػاري ب ػػونز ،تح ػػديات الزعام ػػة ،ترجم ػػة ج ػػورج خ ػػوري ،مرك ػػز الكت ػػب األردن ػػي،
.9987
 -89شمعوف بيريز ،الشرؽ األوسط الجديد ،ترجمة :محمد حممي عبد الحاعظ ،األهمية لمتوزي والنشػر،
عماف ،األردف.9994 ،
 -82شػػمعوف بيري ػػز ،معرك ػػة الس ػػالـ ،يومي ػػات ش ػػمعوف بيري ػػز ،ترجم ػػة :عم ػػار عاب ػػؿ ،مال ػػؾ عاب ػػؿ،
األهمية لمنشر والتوزي  ،ط ،9األردف.9995 ،
 -83لومارشاف عيميف ،لمياء رابي ،إسرائيؿ /عمسطيف غداً "أطمس استقرائي" ،تحرير :يوسؼ بػومط،
الطبعة األولى ،دار الجميؿ ،بيروت ،لبناف.9998 ،
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 -84ليػػؼ غرينبػػرغ ،سػػالـ ُمتخيػػؿ حػػوؿ الخطػػاب والحػػدود ،السياسػػة والعنػػؼ ،ترجمػػة :ج ػواد سػػميماف
الجعبري ،المركز ال مسطيني لمدراسات اإلسرائيمية ،مدار ،راـ ا﵀.2227 ،

 -85لي يػػا روكػػاش ،إرهػػاب إس ػرائيؿ المقػػدس مػػف مػػذكرات موسػػى شػػاريت ،ترجمػػة :ليمػػى حػػاعظ ،مكتبػػة
الشرؽ الدولية ،ط ،9القاهرة.2229 ،
 -86يائير كػوتمير ،الػزرزور واللػراب :شػاروف وبيريػز ،القػاهرة ،حركػة التحريػر ال مسػطيني عػتح ،مكتػب
اإلعالـ والعالقات الخارجية.2223/99/24 ،

ثااثاً :اااع بات:
 -87أحم ػػد إبػ ػراهيـ محم ػػود ،إسػ ػرائيؿ بع ػػد ارب ػػيف دواعػ ػ ا غتي ػػاؿ واحتم ػػا ت تط ػػور العن ػػؼ المس ػػمح،
السياسة الدولية ،العدد .9996 ،923
 -88أحمػ ػػد خمي ػ ػػة ،حػ ػػزب العمػ ػػؿ عشػ ػػية ا نتخابػ ػػات :عػ ػػودة إلػ ػػى الحػ ػػؿ اإلقميمػ ػػي ،مجمػ ػػة الد ارسػ ػػات
ال مسطينية ،العدد  ،26بيروت.9996 ،
 -89أحمد خمي ة ،األحزاب السياسة عي إسرائيؿ دليؿ عاـ ( ،)2299مؤسسة الدراسات ال مسطينية ،راـ
ا﵀.2299 ،
 -92أحمػػد خمي ػػة ،القيػػادة الجديػػدة لحػػزب شخصػػيات ومواقػػؼ ،مجمػػة الد ارسػػات ال مسػػطينية ،بيػػروت،
لبناف.9997 ،
 -99أحمػ ػػد خمي ػ ػػة ،حػ ػػزب العمػ ػػؿ عشػ ػػية ا نتخابػ ػػات عػ ػػودة إل ػ ػى الحػ ػػؿ اإلقميمػ ػػي ،مجمػ ػػة الد ارسػ ػػات
ال مسطينية ،العدد .9996 ،26
 -92أحمػ ػػد خمي ػ ػػة ،حػ ػػزب العمػ ػػؿ عشػ ػ ّػية ا نتخابػ ػػاتب عػ ػػودة إلػ ػػى الحػ ػػؿ اإلقميمػ ػػي ،مجمػ ػػة الد ارسػ ػػات
ال مسطينية ،العدد  ،26بيروت.9996 ،

 -93أحمد خمي ة ،خالد عابد ،ا نتخابػات اإلسػرائيمية ،وثػائؽ تػأليؼ الحكومػة الجديػدة والنتػائج والبػرامج
ا نتخابية ،مجمة الدراسات ال مسطينية ،العدد  ،39بيروت ،لبناف.9999 ،
 -94أحمػػد سػػامح الخالػػدي ،حسػػيف جع ػػر يغػػا ،الم اوبػػات واحتما تهػػا عػػي ظػػؿ عالقػػات قػػوة متليػرة،
مجمة الدراسات ال مسطينية ،العدد .9999 ،8
 -95أحمد صدقي الدجاني ،مستقبؿ الصراع العربي الصهيوني وصور تسويته والعوامػؿ الحاكمػة لهػذ
التسوية ،المستقبؿ العربي ،العدد .9986 ،99
 -96أحمد صدقي الدجاني ،مكانة الصراع العربي الصهيوني عي بنية مشروع إلنهاض العرب ،قبايا
إستراتيجية ،المركز العربي لمدراسات اإلستراتيجية ،العدد  ،9القاهرة ،مصر.2222 ،
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 -97أسػػعد غػػانـ ،اسػػتمرار وهػػف معسػػكر اليسػػار ،المركػػز ال مسػػطيني لمد ارسػػات اإلس ػرائيمية ،مػػدار ،راـ
ا﵀.2225 ،
 -98أسعد غانـ ،المشهد اإلسرائيمي عي العاـ ( ،)2224مدار ا ستراتيجي ،راـ ا﵀.2225 ،
 -99أسػػمهاف ش ػريح ،مشػػاري التػػوطيف اإلس ػرائيمية ( ،)9999-9973المجموعػػة ( ،)994العػػدد ،96
دمشؽ ،سوريا.2225 ،
 -922أعرايـ كاش ،حرب أوسمو :تشريح لخداع الذات ،مركز بػيجف ،السػادات لمد ارسػات اإلسػتراتيجية،
سمسمة دراسات وأبحاث ،منظمة التحرير ال مسطينية ،مكتب الرئيس ،رقـ .2224 ،96
 -929يعيشػػاليـ ،السياسػػة اإلس ػرائيمية وعمميػػة السػػالـ عػػي الشػػرؽ األوسػػط ،مجمػػة عمسػػطيف لمد ارسػػات،
.9995
 -922أكػ ػػرـ أل ػ ػػي ،انتخاب ػ ػات حػ ػػزب العمػ ػػؿ اإلس ػ ػرائيمي ،أزمػ ػػة قيػ ػػادة أـ أزمػ ػػة نظػ ػػاـ سياسػ ػػي ،مجمػ ػػة
الديمقراطية ،العدد الراب  ،القاهرة ،مصر ،أكتوبر .2229
 -923أوري اعنيري ،السيد سيزي وس ،مختارات إسرائيمية ،العدد .9996 ،99
 -924إيالف بابه ،المستوطنات اليهودية عي الب ة اللربية ا حتالؿ والتطهير العرقي بوسػائؿ أخػرى،
ترجمة :ثائر ديب ،مجمة الدراسات ال مسطينية ،عدد .2292 ،99
 -925برنػ ػػامج الحػ ػػزب نتخابػ ػػات  ،9989نش ػ ػرة مؤسسػ ػػة الد ارسػ ػػات ال مسػ ػػطينية ،العػ ػػدد  ،9بيػ ػػروت،
.9989
 -926برنامج حزب العمؿ ( ،)9992مجمة الدراسات ال مسطينية ،العدد  ،99بيروت ،لبناف.9992 ،
 -927برنػػامج حػػزب العمػػؿ– سياسػػة السػػالـ واألمػػف ،مجمػػة الد ارسػػات ال مسػػطينية ،العػػدد  ،27بيػػروت،
لبناف.9996 ،
 -928برنػ ػػامج حػ ػػزب العمػ ػػؿ ،الب ػ ػرامج ا نتخابيػ ػػة لألح ػ ػزاب اإلس ػ ػرائيمية ،مختػ ػػارات إس ػ ػرائيمية ،مركػ ػػز
الدراسات السياسية واإلستراتيجية ،العدد  ،99القاهرة.9996 ،
 -929برهوـ جرايسي ،انشقاؽ أرئيؿ شاروف واقامػة حػزب كاديمػا ،مػدار ،المركػز ال مسػطيني لمد ارسػات
اإلسرائيمية.
 -992بف كسبيت ،كؿ الحقيقة عف ات اقات طابا والى أي مدى كاف السالـ قريبػاً د ارسػات عمسػطينية،
العدد .2229 ،48
 -999البيػػادر السياسػػي ،حػػزب العمػػؿ يسػػترد شػػعبيته ب بػػؿ زعامػػة "اسػػحؽ اربػػيف" وبعناصػػر المعتدلػػة
والشابة ،عدد .9992 ،492
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 -992ج ػػدعوف بيج ػػر ،تب ػػادؿ أ اربػػػي متع ػػددة األطػ ػراؼ م ػػف وجهػ ػػات نظ ػػر جلراعي ػػة ،وديموغراعيػػػة،
واقتصػػادية ،مػػؤتمر هرتيسػػميا الخػػامس ،الهيئػػة ال مسػػطينية لمتعػػاوف والعمػػوـ والتنميػػة ناشػػد ،غ ػزة،
عمسطيف.2225 ،
 -993جم ػػاؿ الباب ػػا ،ا س ػػتيطاف ع ػػي عه ػػد حكوم ػػة ب ػػاراؾ ،مرك ػػز التخط ػػيط ال مس ػػطيني ،الع ػػدد ،999
عمسطيف.2222 ،
 -994جماؿ البابا ،الموقؼ اإلسرائيمي مف قبػية الالجئػيف ،مجمػة التخطػيط ال مسػطيني ،العػدد ،4–3
.2229
 -995ج ػواد الحمػػد ،عكػػر التسػػوية :وق ػػة حسػػاب ،مجمػػة د ارسػػات الشػػرؽ األوسػػط ،عػػدد  ،53عمػػاف،
.2292
 -996جػػوني منصػػور ،األحػزاب اإلسػرائيمية عشػ ّػية انتخابػػات الكنيسػػت ( ،)97مجمػػة قبػػايا إسػرائيمية،
مدار ،العدد  ،22راـ ا﵀.2226 ،

 -997ج ػػوني منص ػػور ،معج ػػـ اإلع ػػالـ والمص ػػطمحات الص ػػهيونية واإلسػ ػرائيمية ،المرك ػػز ال مس ػػطيني
لمدراسات اإلسرائيمية ،ط ،9مدار ،راـ ا﵀.2229 ،
 -998جيػػروـ سػػالتير ،مػػا هػػو الخطػػأ الػػذي حػػدث انهيػػار عمميػػة السػػالـ بػػيف إس ػرائيؿ وال مسػػطينييف،
ترجمات سياسية ،منبمة التحرير ال مسطينية ،المجمد  ،96العدد .2229 ،2
 -999حسف أبو طالب (تحرير) ،التقرير ا ستراتيجي العربي مركز الدراسات السياسية واإلسػتراتيجية،
القاهرة ،مصر.2229 ،
 -922حسػػف عبػػد الػػرحمف البرميػػؿ ،الالجئػػوف ال مسػػطينيوف والتسػػوية السياسػػية ،مجمػػة جامعػػة القػػدس
الم توحة ،العدد .2299 ،25
 -929حسػ ػػف مواسػ ػػي ،اسػ ػػتراتيجية أمنيػ ػػة إس ػ ػرائيمية لخدمػ ػػة المخططػ ػػات التوسػ ػػعية ،المسػ ػػتقبؿ ،العػ ػػدد
.2229 ،3382
 -922حن ػػة ش ػػاهيف ،األس ػػباب الرئيس ػػة لس ػػقوط ح ػػزب العم ػػؿ ،إسػ ػرائيميات ،مجم ػػة ش ػػؤوف عمس ػػطينية،
العدداف .9977 ،69-68
 -923حيػػدر عبػػد الشػػاعي ،مسػػتقبؿ عمميػػة التسػػوية السػػممية لمص ػراع العربػػي اإلس ػرائيمي ،ورقػػة مقدمػػة
لمػؤتمر مسػػتقبؿ الػػوطف العربػي ودور جامعػػة الػػدوؿ العربيػػة ،اإلمػارات العربيػػة المتحػػدة ،نػػوعمبر
.9997
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 -924خالػػد شػػعباف ،الالجئػػوف ال مسػػطينيوف عػػي أعكػػار ومشػػاري التسػػوية السػػممية اإلس ػرائيمية لمقبػػية
ال مسطينية ( ،)9977-9967مركز التخطيط ال مسطيني ،العدد .2299 ،39-32
 -925خالػػد شػػعباف ،انتخابػػات رئاسػػة حػػزب العمػػؿ اإلسػرائيمي ،مجمػػة التخطػػيط ال مسػػطيني ،عػػدد ،22
.2226
 -926خالػػد شػػعباف ،جمػػاؿ البابػػا ،حػػزب العمػػؿ سمسػػمة د ارسػػات وتقػػارير ،مركػػز التخطػػيط ال مسػػطيني،
العدد .9996 ،22
 -927خمي ػػؿ الت كج ػػي ،المس ػػتعمرات اإلسػ ػرائيمية بالبػ ػ ة اللربي ػػة ،مجم ػػة الد ارس ػػات العربي ػػة ،الق ػػدس،
.9994
 -928رهػػاـ ال قػػي ،القػػدس عػػي الخطػػاب اإلس ػرائيمي ،السياسػػة الدوليػػة ،مؤسسػػة األه ػراـ ،العػػدد ،938
القاهرة ،مصر.9999 ،
 -929سػػامي أحمػػد ،الالجئػػوف ال مسػػطينيوف وحػػؽ العػػودة عػػي الم اوبػػات السػػممية (،)2222-9999
مجمة جامعة عمسطيف لألبحاث والدراسات ،العدد الثالث ،غزة.2292 ،
 -932سمماف أبو ستة ،حؽ الشعب ال مسطيني عي العودة ،حمقة بحث حػوؿ عمسػطيف بعػد نصػؼ قػرف
مف النكبة ،مؤسسة عبد الحميد شوماف ،عماف ،األردف.2229/26/32 ،
 -939سػػمير صػراص ،خالػػد عايػػد ،وثػػائؽ تػػأليؼ الحكومػػة الجديػػدة ونتػػائج انتخابػػات الكنيسػػت ،مجمػػة
الدراسات ال مسطينية ،العدد  ،99بيروت ،لبناف.9992 ،
 -932سػػمير ص ػراص ،وقػػائ انقػػالب حػػزب العمػػؿ عمػػى ات ػػاؽ اوسػػمو ،مجمػػة الد ارسػػات ال مسػػطينية،
إسرائيميات ،العدد .2223 ،53
 -933شاي عمدماف ،جدوؿ أعماؿ حكومة باراؾ ،مجمة الدراسات ال مسطينية ،العدد .9999 ،42
 -934شػػمومو غازي ػػت ،قب ػػية الالجئ ػػيف ال مس ػػطينييف ،الح ػػؿ ال ػػدائـ م ػػف منظ ػػور إسػػرائيمي ،الد ارس ػػات
ال مسطينية ،عدد .9995 ،22
 -935صػ ػػميبا خمػ ػػيس ،حػ ػػزب العمػ ػػؿ عػ ػػي السػ ػػمطة بػػػيف الحقيقػ ػػة والػ ػػوهـ ،المركػ ػػز ال مسػ ػػطيني لتعمػ ػػيـ
المعمومات البديمة ،سمسمة لقاء بانوراما (.9992 ،)2
 -936طارؽ حمود ،قبية الالجئيف وحؽ العودة عي ظؿ التسوية السياسية ،مجمة العػودة ،العػدد ،22
لندف ،بريطانيا.2229 ،
 -937عاطؼ المسممي ،بعػد البريمػرز حػزب العمػؿ إلػى أيػف ،مجمػة مركػز التخطػيط ال مسػطيني ،عػدد
.2299 ،39-32
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 -938عامي أيالوف،

أقبؿ بدولة عمسطينية لكؿ مواطنيها و دولة يهودية لكػؿ مواطنيهػا ،مقابمػة مػ

عراس الخطيب ،المركز ال مسطيني لمدراسات اإلسرائيمية ،مدار ،العدد  ،99راـ ا﵀.2225 ،
 -939عبد العميـ محمد ،ا نقساـ اإلسرائيمي حوؿ عممية السالـ ،مجمة السياسػة الدوليػة ،العػدد ،942
.2222
 -942عدناف سميماف محمد أحمد القاسـ ،مشاري التسوية المطروحة لحؿ القبية ال مسطينية ومواقؼ
الشعب العربي إزاءها ،مجمة دراسات مستقبمية ،عدد  ،7جامعة أسيوط ،مصر.2223 ،
 -949عزمي بشارة ،أخي اًر وليس يخ اًر :ا عتراؼ باسرائيؿ دولة يهودية ،مجمة عمسػطيف ،العػدد 29 ،7
تشريف ثاني ،بيروت.
 -942عزمػ ػػي بشػ ػػارة ،حػ ػػزب العمػ ػػؿ عػ ػػي السػ ػػمطة بػ ػػيف الحقيقػ ػػة والػ ػػوهـ ،المركػ ػػز ال مسػ ػػطيني لتعمػ ػػيـ
المعمومات البديمة ،سمسمة لقاء بانوراما ( 9992 ،)2مصدر سابؽ ،ص.38-37
 -943عزيز حيدر ،ا نتخابات اإلسرائيمية ( ،)9996خم ية تحميمية ،مجمة السياسػة ال مسػطينية ،العػدد
.9996 ،99
 -944عزيز حيدر ،السياسة اإلسرائيمية تجا مستقبؿ القدس ،السياسة ال مسطينية ،العدد .9997 ،93
 -945عالء سالـ ،ا نتخابات الداخمية عي حزب العمؿ اإلسرائيمي ،سقوط جنػراؿ القبػايا ا جتماعيػة
وصعود جنراؿ القبايا العسكرية ،مختارات إسرائيمية ،عدد .2227 ،953
 -946عمػػاد جػػاد (محػػرر) انتخابػػات الكنيسػػت السػػابعة عشػػر ،األه ػراـ ا سػػتراتيجي ،القػػاهرة ،مصػػر،
.2226
 -947عمر عاشور ،حؿ الصراع ال مسػطيني -اإلسػرائيمي ،تعػارض الم ػاهيـ والحمػوؿ البديمػة ،قػراءات
إستراتيجية ،مركز التخطيط ال مسطيني ،منظمة التحرير ال مسطينية.2292 ،
 -948غريلوري خميؿ ،السياسػات اإلسػرائيمية عػي األ اربػي المحتمػة ،دليػؿ إسػرائيؿ ( ،)2299مؤسسػة
الدراسات ال مسطينية ،ط ،9راـ ا﵀.2299 ،
 -949غي ػػو ار أيالن ػػد ،إع ػػادة الت كي ػػر ع ػػي ح ػػؿ ال ػػدولتيف ،مجم ػػة قب ػػايا إسػ ػرائيمية ،المرك ػػز ال مس ػػطيني
لمدراسات اإلسرائيمية ،مدار ،العدد  ،34راـ ا﵀.2229 ،
 -952قاسـ القرمػوتي ،مشػروع الحكػـ الػذاتي عػي البػ ة اللربيػة وقطػاع غػزة ،مجمػة شػؤوف عمسػطينية،
العدد  ،24أكتوبر .9983
 -959كميؿ منصور (محرر) إسرائيؿ :دليؿ عاـ ( ،)2224مؤسسة الدراسات ال مسطينية.2224 ،
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 -952لي ػػؼ غرينب ػػرغ ،ع ػػف الس ػػالـ والديمقراطي ػػة وا غتي ػػاؿ السياس ػػي ع ػػي إسػ ػرائيؿ ،قب ػػايا إسػ ػرائيمية،
المركز ال مسطيني لمدراسات اإلسرائيمية ،مدار.2223 ،
 -953محسػػف صػػالح ،حػػزب كاديم ػػا ،مركػػز الزيتونػػة لمد ارس ػػات وا ستشػػارات ،تقريػػر معموم ػػات (،)9
بيروت ،لبناف.2229 ،
 -954محمود عباس ،نحف لـ نبي عرص ،دراسات عمسطينية ،العدد .2229 ،48
 -955مركػػز الزيتونػػة لمد ارس ػػات وا ستشػػارات ،تقري ػػر حػػوؿ الموق ػػؼ األوروبػػي م ػػف مبػػادرات التس ػػوية
الس ػػممية لمقب ػػية ال مسػ ػػطينية ( ،)2292–9947قس ػػـ األرش ػػيؼ والمعمومػ ػػات ،بي ػػروت ،لبنػ ػػاف،
.2292
 -956المركز ال مسطيني لمدراسات اإلسرائيمية ،مدار ،راـ ا﵀.2299 ،
 -957مسػ ػػعود أحمػ ػػد غباريػ ػػة ،ا نتخابػ ػػات اإلس ػ ػرائيمية العامػ ػػة ،التطػ ػػورات والنتػ ػػائج واألبعػ ػػاد ،قبػ ػػايا
إسرائيمية ،عدد .2226 ،22
 -958مسػ ػػعود أغباريػ ػػة ،المشػ ػػهد السياسػ ػػي اإلس ػ ػرائيمي ،ج ػػوني منص ػػور ،م ػػدار اإلس ػ ػرائيمي ،المشػ ػػهد
اإلسرائيمي ( ،)2225عمسطيف ،راـ ا﵀.2226 ،
 -959م اوب ػػات طاب ػػا ( ،)2229ا قتػ ػراح اإلسػ ػرائيمي لح ػػؿ مش ػػكمة الالجئ ػػيف ال مس ػػطينييف ،مؤسس ػػة
الدراسات ال مسطينية ،بيروت ،لبناف.2229 ،
 -962ممػ ػػدوح نوعػ ػػؿ ،يعػ ػػاؽ الوب ػ ػ ال مسػ ػػطيني بعػ ػػد ات ػ ػػاؽ طابػ ػػا واغتيػ ػػاؿ اربػ ػػيف ،مجمػ ػػة الد ارسػ ػػات
ال مسطينية ،العدد .9996 ،25
 -969المنطار ،النشرة اإلعالمية لممركز ال مسطيني لحقوؽ اإلنساف ،العدد  ،924غزة.2299 ،
 -962مي قابيؿ ،حزب العمؿ والخريطة الحزبية ،بد التمييز ،العدد .2226 ،93
 -963نػػاجي ُش ػراب ،القػػدس عػػي بػػوء الخطػػاب السياسػػي اإلس ػرائيمي ومشػػاري التسػػوية اإلس ػرائيمية،
شؤوف عربية ،األمانة العامة لجامعة الدوؿ العربية ،العدد  ،96القاهرة ،مصر.2223 ،

 -964هدايػػة شػػمعوف ،عػػي الػػذكرى الثانيػػة والسػػتيف لمنكبػػة ق ػراءة عػػي الموقػػؼ اإلس ػرائيمي تجػػا قبػػية
الالجئيف ال مسطينييف ،مجمة تسامح ،مركز راـ ا﵀ لحقوؽ اإلنساف عدد  ،29راـ ا﵀.2292 ،
 -965هيػ ػػثـ الكيالنػ ػػي ،العػ ػػرب والصػ ػػهيونية والقػ ػػرف الحػ ػػادي والعشػ ػػروف ،ال كػ ػػر العربػ ػػي ،العػ ػػدد ،94
.9998
 -966هيثـ الكيالني ،مشروع النظاـ الشرؽ األوسطي ،أبعاد ،العدد .9995 ،4
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 -967الهيئ ػػة العام ػػة لالس ػػتعالمات ،إع ػػالف المب ػػادئ ال مس ػػطيني اإلسػ ػرائيمي ح ػػؿ التوقيػ ػ والكمم ػػات
المتبادلة ،واشنطف 93 ،سبتمبر .9993
 -968الهيئة العامة لالستعالمات ،السالـ الملدور ،الرواية ال مسطينية ألحداث عمميػة السػالـ وانػد ع
ا نت ابة ال مسطينية الثانية ،الطبعة األولى.2229 ،
 -969وليد المدلؿ ،ا حتالؿ اإلسرائيمي لمقدس ومسػتقبؿ عمميػة التسػوية ،مجمػة د ارسػات باحػث ،العػدد
 ،92بيروت ،لبناف.2225 ،

ايعاً :اا ائل ااعلمب :
 -972حػػاتـ لط ػػي العيمػػة ،التليي ػرات السياسػػية عػػي إس ػرائيؿ وأثرهػػا عمػػى عمميػػة التسػػوية م ػ منظمػػة
التحرير ال مسطينية خالؿ ال ترة ( ،)2229-9992رسالة ماجستير غير منشورة ،كمية ا قتصاد
والعموـ اإلدارية ،جامعة األزهر.2299 ،
 -979حمػػودي عبػػد المػػؤمف ،منظػػور حػػزب العمػػؿ اإلس ػرائيمي عػػي إدارة العمميػػة السػػممية اإلس ػرائيمية-
ال مسطينية ،رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعػة الحػاج لخبػر ،باتنػة ،قسػـ العمػوـ السياسػية،
الجزائر.2225-2224 ،
 -972نادية عباس حاعظ سعد الػديف ،الحركػات الدينيػة السياسػية ومسػتقبؿ الصػراع العربػي اإلسػرائيمي
بعد مؤتمر مدريد  ،9999رسالة دكتو ار غير منشورة ،كمية ا قتصاد والعموـ السياسػية ،جامعػة
القاهرة.2222 ،
 -973ياسػػر الش ػراعي ،يهوديػػة دولػػة إس ػرائيؿ وأثرهػػا عمػػى عمميػػة التسػػوية عػػي الشػػرؽ األوسػػط ،رسػػالة
ماجستير غير منشورة ،جامعة األزهر ،غزة.2292 ،

خام اً :ااص ف عاامجالت عاامؤرم ات:
 -974بف كسبيت ،دولة متسناع ال مسطينية ،معاريؼ.2222/92/22 ،
 -975خالػػد وليػػد محمػػود ،هػػؿ ُيػػدرؾ العػػرب خطػػورة مػػا يجػػري عػػي القػػدس ،صػػحي ة عمسػػطيف ،العػػدد
 ،2946غزة.2293/25/92 ،

 -976سالماف أبراموؼ ،حػزب العمػؿ يعػاني مػف أزمػة هويتػه ،مقػا ت مترجمػة مػف الصػحؼ العبريػة،
المؤسسة المتحدة لمدراسات ،المصدر ،عدد .9989 ،7
 -977شػػمومو تتسػػدوؽ ،حػػزب بػػال شػعب ،جريػػدة معػػاريؼ ،الحيػػاة الجديػػدة ،الخمػػيس ،2292/99/24
العدد .5392
969

 -978عمياف الهندي ،مسػتقبؿ القػدس الشػرقية وعػؽ الرؤيػة اإلسػرائيمية ،مػؤتمر القػدس العاشػر ،جامعػة
النجاح ،نابمس.2229 ،
 -979عمسطيف ،هآرتس ،تدشيف طريؽ استيطاني عي القدس يقبي عمى حؿ الدولتيف ،العدد ،2947
.2293/25/99
 -982ماجػػد كيػػالي ،تطػػورات الص ػراع ال مسػػطيني– اإلس ػرائيمي :مػػف كامػػب دي يػػد إلػػى خطػػة شػػاروف،
صحي ة الوطف.2224/27/26 ،
 -989هالػػة جػػودة ،حػػوؿ األح ػزاب ونظامهػػا داخػػؿ إس ػرائيؿ م ػ نظ ػرة مت حصػػة لتجربػػة حػػزب العمػػؿ
اإلسرائيمي "الماباي" ،دنيا الوطف.2229/99/27 ،

اا اً :اام اجع ا ج يب :
182- Avi Shalim, Israeli politics and Middle East Peacemaking, Journal of
Palestine Studies, 1995.
183- Ben Soctendorp, Choosing Stalemate: The interaction between
Domestic Politics and Israeli-Palestinian Bargaining. The 43 annual
meeting, International Studies Association, New Orleans, 2000.
184- C.B. Sheman, Labor Zionism, op. cit.
185- Leonard Fein, Israel politics and people, little brown and company,
Boston, 1968.
186- Shaoul Jean/Israel: Labor party to prop up Sharon's Likud coalition,
www.wsws.org -accessed on 22 December, 2004.
187- Shlomo Gazits: The Palestinian Refugees problem, Gaffe center for
strategic studies, Tel-Aviv University, 1999.
188- The second Republic politics in Israel. U.S.A, Zhatham house
Asherarian publisher, 1996.

ايعاً :اام اجع ااعي ب :
 -989يدـ دوروف ،حزب العمؿ اإلسرائيمي ،بيت بيرؿ.9972 ،
 -992يشر أرياف ،السياسة والحكـ عي إسرائيؿ ،تؿ أبيب ،زامورا.9985 ،
الموحد ،9982 ،ص.923
 -999إيجاؿ ألوف ،المعدات جاهزة لمقصؼ اإلسرائيمي ،الكيبوتس
ّ

مجردة مف السالح ،الشرؽ األوسط.2229 ،
 -992بنياميف نتنياهو ،نقبؿ بدولة عمسطينية ّ
 -993بنيػػاميف نيػػوبيرغر ،األح ػزاب عػػي إس ػرائيؿ ،ط ،9الجامعػػة الم توحػػة عػػي إس ػرائيؿ ،ارمػػات أبيػػب،
إسرائيؿ.9999 ،
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 -994ثيػودور هيرتػزؿ ،الدولػػة اليهوديػة ،ترجمػػة :محمػد عابػػؿ ،مكتبػة الشػػروؽ الدوليػة ،ط ،9القػػاهرة،
.2227
 -995دوف ازكػػيف ،هسمسػػوخ هػػوبي يس ػرائيؿ ،الص ػراع العربػػي اإلس ػرائيمي ،ج عػػات حبيبػػه ،الكيبػػوتس
المحمي ،9985 ،ص.24-99
 -996شموئيؿ ستاعيمد ،الناس والدولة ،و ازرة الدعاع ،تؿ أبيب ،إسرائيؿ.9989 ،
 -997يروحاـ كوهيف ،تخنيت ألوف ،مشروع ألوف ،الكيبوتس الموحد ،إسرائيؿ ،9992 ،ص.977
 -998يوسؼ حيؿ ،مشتار مدينا إسرائيؿ (نظاـ دولة إسرائيؿ) ،القدس.9976 ،
 -999يوناتاف شبيرا ،نخبة بدوف مواصميف ،مكتبة بوعاليـ ،عماؿ تؿ أبيب ،إسرائيؿ.9989 ،
 -222يونثاف شابيرا ،لمسمطة انتخبنا ،تؿ أبيب ،عـ مدميند.9989 ،

ثام اً :اامعاقع االاكر ع ب :
 -229ا ت اقيات ال مسطينية اإلسرائيمية منذ أوسمو (.http://www.aljazeera.net ،)9993
 -222أتيػػؾ سػػوم يمي ،الوب ػ ا قتصػػادي لح ػػزب العمػػؿ مت ػدهور ،مختػػارات إس ػرائيمية ،ع ػػدد ،953
.2227
 -223إحس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاف مرتب ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػى ،ت ارجػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ح ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػزب العم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػؿ وتداعيات ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػه المحمي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة واإلقميمي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة
.http://www.lebarmy.gov.ib
 -224ا نتخابػ ػػات عػ ػػي إس ػ ػرائيؿ  ،2229/2/92موق ػ ػ و ازرة الخارجيػ ػػة اإلس ػ ػرائيمية (تواصػ ػػؿ) ،انظػ ػػر
.http://www.altawasul.com
 -225جدعوف لي ي ،صحي ة هآرتس ،موق الحقيقة الدولية.http://www.fact jo ،
 -226جي ري ارونسوف ،المستعمرات اإلسرائيمية عي الب ة والقطاع http:www.qudsway.com
 -227حسف مواسى ،أيهود باراؾ يحدث شرخاً عميقاً عي حزب العمؿ بعد انسحابه منػه ،موقػ إيػالؼ
.http://www.elaph.com
 -228حس ػ ػف مواسػ ػػي ،اسػ ػػتراتيجية أمنيػ ػػة إس ػ ػرائيمية لخدمػ ػػة المخططػ ػػات التوسػ ػػعية ،المسػ ػػتقبؿ ،العػ ػػدد
.www.almustaqbal.com/storiesprintpreview.asp ،2229 ،3382
 -229الحكومة الػ  ،39موق مكتب رئيس الحكومة .http://www.pmo.gov.il
 -292خميؿ الت كجي ،ا ستيطاف اإلسرائيمي عي األرابي المحتمة ..واق إشكاليات ،موق الجزيرة نت
. http://www.aljazeera.net
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 -299داعيػ ػ ػ ػ ػػد بػ ػ ػ ػ ػػف غوريػ ػ ػ ػ ػػوف ( ،)9973-9886موق ػ ػ ػ ػ ػ و ازرة الخارجيػ ػ ػ ػ ػػة اإلس ػ ػ ػ ػ ػرائيمية (تواصػ ػ ػ ػ ػػؿ)،
.http://www.altawasul.com
 -292زكريػػا حسػػيف ،نػػدوة أقامهػػا مركػػز حػوار لمتنميػػة واإلعػػالـ ،القػػاهرة ،نػػاقش عيهػػا كتػػاب إسػػتراتيجية
الت ػػاوض اإلسػ ػرائيمية :مس ػػيرة الت ػػاوض العرب ػػي اإلسػ ػرائيمي عب ػػر ربػ ػ قػ ػرف (،)2224-9977
الصادر عف مركز الخميج لمدراسات اإلستراتيجية.http://gess-eg.org ،
 -293سػػالـ جب ػراف ،حػػزب العمػػؿ اإلس ػرائيمي أزمػػة قيػػادة وأزمػػة طريػػؽ ،متػػاح عمػػى شػػبكة المعمومػػات
الدولية .http:www.bettna.com
 -294السيد ولد أبا  ،ومنير ش يؽ ،مستقبؿ إسرائيؿ .http/www.qudsway.com
 -295ش ػاكر الجػػوهري ،مسػػتقبؿ المشػػروع الصػػهيوني عػػي بػػوء نتػػائج ا نتخابػػات اإلس ػرائيمية ،مجمػػة
يعاؽ ،العدد .www.afaq.org/fact4.html ،4
 -296صائب عريقات ،ندوة حوؿ مسيرة التسوية والحموؿ السممية .http://www. Aafaq.org
 -297عبػػد الوهػػاب المسػػيري ،مػػف ا نت ابػػة إلػػى حػػرب تحريػػر عمسػػطيف ،أثػػر ا نت ابػػة عمػػى الكيػػاف
الصهيونيhttp://www.palestine-info ،
 -298القدس أوف يف.http://www.alasra.ps :
 -299الكنيست اإلسرائيمي ،الدورات البرلمانية مف الرابعة عشرة حتى السابعة عشرة ،متاح عمى شػبكة
المعمومات الدولية .www.knesset.il
 -222الكنيست اإلسرائيمي ،انتخابات الكنيست الثامف عشر.www.knesset.gov.il ،
 -229الكنيس ػ ػ ػ ػػت اإلسػ ػ ػ ػ ػرائيمي ،انتخاب ػ ػ ػ ػػات الكنيس ػ ػ ػ ػػت ،مق ػ ػ ػ ػػاؿ عم ػ ػ ػ ػػى ش ػ ػ ػ ػػبكة المعموم ػ ػ ػ ػػات الدولي ػ ػ ػ ػػة
.http://www.knesset.gov.il
 -222محس ػ ػ ػ ػ ػ ػػف الخزن ػ ػ ػ ػ ػ ػػدار ،مش ػ ػ ػ ػ ػ ػػاري التس ػ ػ ػ ػ ػ ػػوية لمقب ػ ػ ػ ػ ػ ػػية ال مس ػ ػ ػ ػ ػ ػػطينية بع ػ ػ ػ ػ ػ ػػد ح ػ ػ ػ ػ ػ ػػرب ،9967
.http://www.al3ngaa.com
 -223مركز المعمومات ال مسطيني.http://www.pnic.gov.ps :
 -224معجـ المصطمحات ،موق الكنيست اإلسرائيمي.http://www.knesset.gov.il :
 -225موسػػوعة مقاتػػؿ مػػف الصػػحراء ،األح ػزاب السياسػػية عػػي إس ػرائيؿ ودورهػػا عػػي الحيػػاة السياسػػية،
.http://www.moqatel.com.
 -226موق ا ستعالمات الوطني ال مسطينيhttp://www.pnic.gov.ps ،
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 -227موق الجزيرة نت ،قسـ المعرعة ،مم ات خاصة.http://www.aljazeera.net 2228 ،
 -228موق الكنيست ا سرائيمي .http://www.kenesset.gov.il
 -229موق و ازرة الخارجية اإلسرائيمية .http://www.jewishvirtuallibrary.org
 -232موق ويكيبيديا ،الموسوعة الحرة.www.wikipedia.com ،
 -239و ازرة اإلعالـ ،عمسطيف ،انتخابات الكنيست الخامسة عشر.9999 ،
 -232وق ػػائ ا ت اق ػػات ال مس ػػطينية– اإلسػ ػرائيمية ع ػػي موقػ ػ الس ػػمطة ال مس ػػطينية www.palestine-
.un.org
233- www.havoda.org.il.
234- www.un-org/arabic/sc.

965

