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أتوجػػو ب ػ رقى وأعظػػـ عبػػارات الشػػكر والعرفػػافد إلػػى الػػذو قػػدـ لػػي اليػػالي والننػػيسد والزاؿ يقػػدـد إلػػى مػػف
وىبني كؿ شػي جميػؿد ولديػو إسػتعداد لييبنػي أو شػي
لػؾ عمػى كػؿ شػػي

إلػى والػدو العزيػز حنظػؾ اهلل ورعػاؾد شػك اًر

لطالمػا شػعرت بػػالنخر أنػؾ والػدو إلػػى مػف حممتنػي وربتنػػي ورعتنػي صػيي اًر وكبيػ اًرد

وأنػػارت لػػي الطريػػؽ بػػدعواتيا الصػػادقةد إلػػى والػػدتي العزيػزة اسػػمى عبػػارات الشػػكر حنظػ ِػؾ اهلل ورعػ ِ
ػاؾ
إلػػى أخػواتي العزيػزاتد شػػك اًر لكػػف عمػػى كػػؿ شػػي
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والعمما
شك اًر لكؿ مف أزرني مف األصدقا د دعمنيد وحثني عمى مواصمة الطريؽ شك اًر لكـ مف أعماؽ قمبي

المحب لكم دوماً ..رامز
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الممخص
تناولت الدراسة السياسات والممارسات التي انتيجتيػا أحػزاب اليمػيف اإلسػ ار يمي خػالؿ فتػرة حكميػا
مػػف عػػاـ  0206-0222ـ د وانعكػػاس ىػػذه السياسػػات والممارسػػاتد عمػػى مسػػتقبؿ حػػؿ الػػدولتيفد كػ ػ حػػؿ
لمصراع العربي اإلس ار يمي تكمف مشكمة الدراسة في التيديد الذو يكتنؼ مستقبؿ التوصؿ لحؿ الدولتيفد
في ظؿ الممارسات والسياسات اإلس ار يمية التي تنتيجيا حكومات اليميف المتعاقبػة فػي النتػرة التػي تناولتيػا
الد ارسػػة ولد ارسػػة ذلػػؾد إسػػتخدمت الد ارسػػة المنيػػاج الوصػػني التحميمػػيد التػػاريخي وتحميػػؿ الم ػػموف مػػف
أجؿ الوصوؿ الى صورة وا حة ألثر ىذه السياسات عمى مستقبؿ التوصؿ الى حؿ الدولتيف
صػػت الد ارسػػة إلػػى مجموعػػة مػػف النتػػا
َ
وخمُ َ

والتوصػػياتد أىميػػاد أف سياسػػات وممارسػػات أح ػزاب

اليمػػيف اإلس ػ ار يمي خػػالؿ فت ػرة حكميػػاد ّأدت إلػػى إفشػػاؿ التوصػػؿ إلػػى حػػؿ الػػدولتيف وأف أح ػزاب اليمػػيف
اإلسػ ػ ار يمي ق ػػد ماطم ػػت واس ػػتيمّت ك ػػؿ جي ػػد دبموماس ػػي ك ػػاف ُيب ػػذؿد م ػػف أج ػػؿ تثبي ػػت بع ػػض الوق ػػا ع عم ػػى
األرض باإل ػػافة إلػػى صػػعوبة التوصػػؿ إلػػى حػػؿ الػػدولتيف فػػي ظػػؿ حكػػـ أح ػزاب اليمػػيف و قػػد أوصػػت
الدراسة القيادة السياسية النمسطينيةد ب ػرورة صػياغة اسػتراتيجية وطنيػة واحػدة ومتنػؽ عمييػاد إليجػاد حػؿ
عػ ل
بتبنػػي حػػؿ الدولػػة
ػادؿ لمق ػػية النمسػػطينيةد خاصػػة فػػي ظػػؿ المعطيػػات الواقعيػػة كمػػا وتوصػػي الد ارسػػةد ّ
الواحدة ثنا ية القومية مف قبؿ القيادة السياسية النمسػطينيةد كب ل
ػديؿ لحػؿ الػدولتيفد نظػ اًر لمنشػؿ الػذو وصػؿ
إليو ىذا الطرح


ج

Abstract:
The study tackled the policies and practices adopted by the Israeli rightwing parties during the period (2000-2016) and the reflection of these policies
and practices on the future of the two-state solution as a solution to the ArabIsraeli conflict. The problem of the study lies in the threat to the future of a twostate solution, under Israeli practices and policies pursued by successive rightwing governments during the period covered by the study. To study this, the
study used the descriptive, analytical, historical and content analysis curriculum
to arrive at a clear picture of the impact of these policies on the future of a twostate solution.
The study concluded with a set of conclusions and recommendations, the
most important of which is that the policies and practices of the Israeli rightwing parties during the period of its rule led to the failure to reach a two-state
solution. The Israeli right-wing parties delayed and exploited every diplomatic
effort that was made to establish some facts on the ground. In addition the twostate solution has proved difficult to reach under the rule of right-wing parties.
The study recommended that the Palestinian political leadership need to
formulate a unified national strategy to find a just solution to the Palestinian
issue, in light of realistic facts. The study also recommends adopting a binational state solution by the Palestinian political leadership as an alternative
solution to the two-state solution given the failure of the two-state solution.
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اإلستيطان-المستوطنات في فمسطين :عبارة عف حركة بنا ية عمى شكؿ تجمعػات سػكنية عمػى األ ار ػي
التي تُسمب وتصادر مف النمسطينييف بالقوة

(تعريؼ اإلستيطافد موقع صحينة الشرؽ األوسط)

البؤر اإلستيطانية :أو بنا إستيطاني جديد محدود المساحة ويننصؿ عف مسطح بنا المسػتوطنةد جػر
بناؤه بيدؼ توسع مستقبمي لمستوطنة قا مة

(صحينة الشرؽ األوسطد مصدر سابؽ)


س

لفول أ ل :
ل نه ي ،أ ب ا ميهج ليا

المقدمة :
يعتبر الصراع النمسطيني اإلس ار يمي مف أعقد أنواع الصراعات في العالـد كونو صراع وجود وحؽ
د ولػػيس ص ػراع حػػدود سياسػػيةد وقػػد شػػارؼ عمػػى الوصػػوؿ إلػػى سػػبعة عقػػود و لػػـ تنمػػح ق ػ اررات الشػػرعية

الدولية جنباً الى جنبد مع الجيود الدولية المننػردةد والمبػادرات العربيػةد واألمريكيػةد واألوروبيػة فػي إيجػاد
طريؽ ومننذ لمخروج ل
بحؿ ليػذا الصػراع ومػع ت ازيػد حػدة الصػراعات اإلقميميػة فػي الوقػت الػراىفد والتكتّػؿ
و ار تحالنػػات وتيػػارات متصػػارعةد لػػـ يشػػيد ليػػا اإلقمػػيـ مثػػيالً مػػف قبػػؿد ومػػع ت ازيػػد حػػدة ظيػػور التيػػارات

المتشددة في العالـ العربيد وما ينجـ عنو مػف تخػوؼ فػي الػداخؿ اإلسػ ار يمي مػف ىػذه التيػاراتد وانعكاسػو
ّ
عمى منظومة األمف اإلس ار يمية نجد أف جميور الناخبيف اإلس ار يمييفد يميؿ بنزعة متصاعدة نحو أحػزاب

اليمػػيفد كونػػو يتوقػػع منيػػا أف تػػوفر لػػو مزيػػداً مػػف الحمايػػة واألمػػفد الػ ّذ ْيف اعتػػاد عمييمػا فػػي ظػػؿ المتييػرات
التي يشيدىا اإلقميـد في الوقت الراىف
وف ػػي ظ ػػؿ المعطي ػػات الس ػػابقةد نج ػػد أف لي ػػذا األم ػػرد األث ػػر الوا ػػح عم ػػى مس ػػتقبؿ الح ػػؿ الس ػػمميد
لمصراع النمسطيني -اإلس ار يميد كوف االتجاه المتصاعدد نحػو أحػزاب اليمػيف فػي إسػ ار يؿ خػالؿ السػنوات

الما ػػيةد والمتوقػػع خػػالؿ النت ػرة المقبمػػةد ينػػذر بتيدي ػػد حقيقػػي لمسػػتقبؿ حػػؿ الػػدولتيفد القػػا ـ عمػػى دول ػػة
فمسػ ػػطينية عمػ ػػى حػػػدود عػ ػػاـ 0967ـ ىػػػذا التيديػػػد يتجمػ ػػى فػ ػػي السياسػػػة التػ ػػي تتبعي ػػا حكومػ ػػات اليمػ ػػيف

اإلس ػ ػ ار يميد ط ػ ػواؿ فت ػ ػرة حكميػ ػػا عمػ ػػى أرض الواقػ ػػعد مػ ػػف اسػ ػػتيطاف وتيويػ ػػد المػ ػػدف العربيػ ػػة ومحاص ػ ػرة
النمسطينييف وسمطتيـد وىوما ينذر بتقويض حؿ الدولتيف

لػػذلؾ يعػػد مو ػػوع الد ارسػػة والبحػػث فيػػو م ػػف الموا ػػيع اليامػػة والمقمقػػة لمش ػ ف النمسػػطينيد ك ػػوف

صعود األحزاب اليمينية في إس ار يؿ وتننيذىا لسياساتياد يمثػؿ تيديػداً حقيقيػاً لنػرص وأسػس حػؿ الػدولتيفد

وبالتالي تحاوؿ ىذه الدراسة ووفقاً لممعطيات الواقعية والعمميةد دراسة مد ت ثير سياسة أحزاب اليميف فػي

إس ار يؿ عمى مستقبؿ حؿ الدولتيف إ افةً إلى تقديـ ومناقشة بدا ؿ حؿ الدولتيف
مشكمة الدراسة

تتمثػػؿ مشػػكمة الد ارسػػة فػػي التيديػػد الحقيقػػي الػػذو يكتنػػؼ مسػػتقبؿ حػػؿ الػػدولتيفد فػػي ظػػؿ سياسػػة
أحزاب اليميف اإلس ار يميد وبالتزامف مع اسػتمرار صػعود وسػيطرة ىػذه األحػزاب عمػى السػاحة السياسػية فػي
إس ػ ار يؿد وبالتػػالي الحاجػػة لد ارسػػة أثػػر ذلػػؾ عمػػى مسػػتقبؿ حػػؿ الػػدولتيف ومناقشػػة البػػدا ؿ العمميػػة لحػػؿ

الدولتيف

-2-

أىمية الدراسة
تنبع أىمية البحث فػي مو ػوع الد ارسػة مػف الخطػورة المحدقػة بمسػتقبؿ حػؿ الػدولتيفد كػوف سياسػة
أح ػزاب اليمػػيف اإلس ػ ار يميد تمثػػؿ تيديػػداً حقيقي ػاً لنػػرص تحقيػػؽ حػػؿ الػػدولتيفد ومػػا يتبػػع ذلػػؾ مػػف عواقػػب

عمػؽ فػي
وبالتالي ىذا األمر يستدعي ّ
الم ّ
منا كباحثيف بالدرجة األولىد وفمسطينييف بالدرجة الثانيةد البحث ُ
الت عدي ل
جوانب ىذا المو وعد لموقوؼ عمى حيثيػات الو ػع الحػاليد واإلجابػة عمػى تسػاؤ ل
ػدة ذات عالقػة
ّ
ييمنا كنمسػطينييفد كػي نتعػرؼ عمػى معطيػات المرحمػة القادمػةد فػي حػاؿ اسػتمرت النزعػة
كوف ىذا األمر ّ
اإلس ار يمية باالتجػاه نحػو أحػزاب اليمػيفد وكينيػة مواجيػة ذلػؾ بمػا ي ػمف المحافظػة عمػى مصػالح الشػعب
النمسطيني ومستقبؿ ق يتو
أىداف الدراسة :
السنوات الما ية
 -0تحديد أسباب التوجُّو اإلس ار يمي نحو أحزاب اليميف خالؿ ّ
عرؼ عمى تعامؿ أحزاب اليميف اإلس ار يمي خالؿ فترة حكمو مع عممية التسوية
 -0التّ ّ
 -3تحميؿ الممارسات اإلس ار يمية اليمينية تجاه ق ايا الحؿ النيا ي وأثرىا عمى حؿ الدولتيف
 -4تحديد إمكانية الوصوؿ لحؿ الدولتيف في ظؿ حكـ أحزاب اليميف اإلس ار يمي
 -5مناقشة بدا ؿ حؿ الدولتيف
تساؤالت الدراسة :
تنرع منو عدة أس مة فرعية أخر
سعت ّ
الدراسة لإلجابة عمى التساؤؿ الر يس التالي والذو ّ
 ماىو أثر سياسة وممارسات أحزاب اليمين اإلسرائيمي خالل فترة حكمو عمى حل الدولتين؟
وتنرع منو التساؤالت التالية:
 -0ما أسباب التوجو اإلس ار يمي نحو أحزاب اليميف؟
 -0ماىو موقؼ الحكومات اإلس ار يمية بقيادة اليميف مف حؿ الدولتيف؟
 -3ما ىي ممارسات الحكومات اإلس ار يمية بقيادة أحزاب اليميفد تجاه النمسطينييف وق اياىـ؟
 -4ىؿ يمكف تحقيؽ حؿ الدولتيفد في ظؿ حكـ أحزاب اليميف اإلس ار يمي؟
 -5ماىي بدا ؿ حؿ الدولتيف المطروحة؟
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فرضيات الدراسة :
تنترض الدراسات النر يات اآلتية :
 -0تنتػػرض الد ارسػػةد أف ممارسػػات حكومػػات وأح ػزاب اليمػػيف اإلس ػ ار يمي عمػػى أرض الواقػػعد تقػ ّػوض
فرص الوصوؿ لحؿ الدولتيف

 -0تنتػػرض الد ارسػػة صػػعوبة الوصػػوؿ لحػػؿ الػػدولتيفد فػػي ظػػؿ حكػػـ أح ػزاب اليمػػيف اإلسػ ار يميد الػػذو
إتصػػؼ موقنػػو مػػف جيػػود التسػػوية بالتالعػػب والمماطمػػةد وعػػدـ االلتػزاـ بػ و اتنػػاؽد لتعزيػػز وجػػوده

عمى األرض

 -3تنترض الدراسة انو ىنالؾ بدا ؿ لحؿ الدولتيفد وتقترح حؿ الدولة الواحدة ثنا ية القومية
الدراسات السابقة:
 -1خالد رجب شعبان" ،تطور قوى اليمين الصييوني في إسرائيل وأثره عمى عممية التسوية مع

الفمسطينيين" ،بحث منشور في مجمة المستنصرية لمدراسات العربية والدولية ،العدد.2014 ،46

السياسػيةد واالجتماعيػة دوالدينيػةد وبالتػػالي
ىػدفت الد ارسػة إلػى رصػػد التطػور المت ازيػد لقػو اليمػػيفد ّ

الوقػػوؼ عمػػى أثػػر ىػػذه القػػو د وتطورىػػاد عمػػى عمميػػة السػػالـ مػػع النمسػػطينييف كػػوف ىػػذه القػػو وقياداتيػػا
ل
ل
مناقض لعممية السالـ
بشكؿ
تحمؿ الكثير مف ال وابط والرؤ د
 -2سييل خميل ماضي ،السياسة اإلسرائيمية تجاه السمطة الفمسطينية خالل الفترة (،)2012-2000
دراسة ماجستير ،جامعة األزىر ،غزة.2014 ،

تناولػػت الد ارسػػة أبػػرز السياسػػيات اإلس ػ ار يمية تجػػاه األ ار ػػي النمسػػطينية خػػالؿ النت ػرة المػػذكورةد و
ركزت عمى حقبػة حكػـ ر ػيس الػوز ار السػابؽ لأر يػؿ شػاروفلد ومػا تخمّميػا مػف ممارسػات شػديدة العدوانيػةد

األر ي النمسطينية باإل افة لإلج ار ات الدولية التي تمت خالؿ النترة التي تناولتيا الدراسة
تجاه ا

وخمص ػػت الد ارس ػػة إل ػػى أف الحكوم ػػات اإلسػ ػ ار يمية المتعاقب ػػةد خ ػػالؿ فتػ ػرة الد ارس ػػةد وم ػػا تخمم ػػو م ػػف

صعود لميميف اإلس ار يميد ت ػمنت إجػ ار ات عقابيػة وعدوانيػة شػديدة تجػاه السػمطة النمسػطينيةد وأ ار ػيياد
ل
ىدفت إلى إ عافيا وتقويض مؤسساتيا كما أنو لـ يتـ تسجيؿ أو ل
ممحوظ في عممية السالـد خػالؿ
تقدـ
ّ
ّ
تمػػؾ النت ػرة إلػػى جانػػب تنػػامي الكتػػؿ االسػػتيطانيةد فػػي معظػػـ األ ار ػػي النمسػػطينيةد ال سػػيما فػػي القػػدس

الشرقية
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 -3عبد الشافي جمال الدحنون ،موقف حزب العمل اإلسرائيمي تجاه عممية التسوية مع الفمسطينين
وأثره عمى مكانتو السياسية ( ،)2006-1992دراسة ماجستير ،جامعة األزىر ،غزة.2014 ،

تناول ػػت ى ػػذه الد ارس ػػة موق ػػؼ ح ػػزب لالعم ػػؿل اإلسػ ػ ار يمي تج ػػاه عممي ػػة التس ػػويةد وأثػ ػره عم ػػى مكانت ػػو

السياسػات
وتعمقت في بياف دوره النعمي في الحيػاة السياسػية وفػي التػ ثير عمػى عمميػة رسػـ ّ
السياسيةد كما ّ
الد ارسػ ػػةد فقػ ػػد توصػ ػػمت إلػ ػػى أف حػ ػػزب لالعمػ ػػؿل
العامػ ػػة دوصػ ػػنع الق ػ ػرار السياسػ ػػي ومػ ػػف خػ ػػالؿ تحميػ ػػؿ ّ
دور مركزي ػاً وفػػاعالً فػػي تحريػػؾ عمميػػة التسػػويةد خػػالؿ النت ػرة التػػي تناولتيػػا الد ارسػػةد
اإلس ػ ار يميد كػػاف لػػو اً
بتصدره ر اسة الحكومة والمشيد السياسي حينيا
وذلؾ
ّ

وأوصػػت الد ارسػػةد ب ػػرورة عمػػؿ مركػػز أبحػػاث عمػػى مسػػتو الػػوطف العربػػيد والعػػالـ اإلسػػالميد
يخػػتص بد ارسػػة المجتمػػع الييػػودود و ػػرورة اشػػتماؿ المنػػاى الد ارسػػية النمسػػطينية عمػػى موا ػػيع تعنػػى

بالش ف الييودود وتركيبتو لدراستيا

 -4عبد المطمب عامر النخال ،دعاوي الوطن البديل في السياسة اإلسرائيمية والموقف الفمسطيني
واألردني منيا ،رسالة ماجستير ،جامعة األزىر ،غزة2014 ،

الدراسة في دعاو الوطف البديؿد التي تطرحيا أغمب الكتابات اإلس ار يمية في مسعى
تمثّمت ق ية ّ
مني ػػا لت كي ػػد تم ػػؾ ال ػػدعاو د كخي ػ ل
ػار اس ػػتراتيجي لم ػػتّخمص م ػػف النمس ػػطينييفد وكيني ػػة مواجي ػػة النمس ػػطينييف
جنسية ل
ل
ثانيةد لف
واألردنييف ليا وتوصمت الدراسة لعدد مف النتا أىميا :أف حصوؿ أو فمسطيني عمى
يثنيو عف حقو في العودةد واإلقامة في وطنو فمسطيفد كما أف تحسيف ظروؼ إقامة الالج يف النمسطينييف

المقيميف في مخيمات ال ّشتاتد ال يتعارض مع حقّيـ في العودة إلى ديارىـ

وتوص ػمت الد ارسػػة أي ػاً إلػػى أف النكػػر الصػػييوني يقػػوـ عمػػى المراىنػػة عمػػى إح ػراؽ الوقػػتد وبنػػا
ّ
أقرت الدراسة ب ف دولة إس ار يؿ كياف عدوانيد
المزيد مف الحقا ؽد وجعؿ الواقع النمسطيني أكثر تدىو اًر و ّ
وصاحبة مشروع استعمارو توسعيد وال تؤمف بالسالـد وال بعالقات حسف الجوار

 -5عايش احمد قاسم ،الصراع الديموغرافي الفمسطيني اإلسرائيمي( ،)2030-2000رسالة
ماجستير ،جامعة األزىر ،غزة.2014 ،

الد ارس ػػة مو ػػوع ال ػػديموغرافياد ك ح ػػد أى ػػـ م ػػداخؿ الصػ ػراع الجيوسياس ػػي ب ػػيف النمس ػػطينييف
تناول ػػت ّ

واإلس ػ ػ ار يمييفد ود ارسػ ػػة م ارحػ ػػؿ التيييػ ػػر الػ ػػديموغرافي فػ ػػي فمسػ ػػطيفد خػ ػػالؿ م ارحػ ػػؿ الص ػ ػراع النمسػ ػػطيني

الدراسة ُّ
الديموغرافية المتوقعة لياية عاـ 0232
التييرات ّ
اإلس ار يمي حتى عاـ 0200د واستشرفت ّ
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لمصػراع د ىػو حػػؿ الػػدولتيفد وناقشػػت
المقتػػرح ّ
خمصػػت الد ارسػػة االستشػرافية إلػػى أف سػػيناريو الحػػؿ ُ
حؿ الدولة الواحدة ثنا ية القوميةد مقوماتياد ومعوقاتيا دعمى و التنوؽ الديموغرافي النمسطينيد بحموؿ
عاـ 0205
 -6غنام ،أحمد ،الدور األمريكي في تسوية الصراع الفمسطيني -اإلسرائيمي "حل الدولتين نموذجاً

 "2010 -1991رسالة ماجستير -جامعة األزىر ،غزة2013 .

تناولت الد ارسػة الػدور األمريكػي فػي تسػوية الصػراع النمسػطييني اإلسػ ار يمي بدايػةً مػف مػؤتمر مدريػد وحتػى
طرح حؿ الدولتيف وخمصت الدراسة الى اف إس ار يؿ لػـ تبػد أو دالالت تنيػد بقبوليػا إقامػة دولػة فمسػطينية

قابمة لمحيػاة فػي جوىرىػاد وأخػذت تتعامػؿ مػع الجيػود الراميػة لتسػوية الصػراع بالشػكؿ الػذو يعػزؿ المسػا ؿ
عػػف سػػياقياد عوانتيجػػت سياسػػة فػػرض األمػػر الواقػػع عمػػى األرض لمحيمولػػة دوف التوصػػؿ الػػى تسػػوية دا مػػة

لمصراع

 -7دحالن ،أشرف ،الخيار اإلقميمي لتسوية الصراع اإلسرائيمي الفمسطيني (رؤية بديمة لحل

الدولتين) ،رسالة ماجستير ،جامعة األزىر ،غزة2011 .

ناقشػػت الد ارسػػة المقترحػػات الدوليػػة واإلقميميػػة لتسػػوية الص ػراع النمسػػطيني-اإلس ػ ار يميد وكيػػؼ اف جمي ػػع

المقترحات واجيت صعوبات حالػت دوف التوصػؿ الػى حػؿ عػادؿ ونيػا ي لمصػراع وو ػعت سػيناريوىات
في حاؿ إستمرار حالة الالحؿ القا مة بيف طرفي الصراع وأوصت الدراسة ب رورة توفير حا نة إقميمية

ألو حاؿ قادـ خاصةً مػع عػدـ إمكانيػة فصػؿ الشػعبيفد عواقترحػت اف الحػؿ األنسػب يتمثػؿ فػي حػؿ الدولػة
الواحدة عمى كامؿ حدود فمسطيف اإلنتدابد مع دم المممكة األردنية مف خالؿ إقامة إتحاد بينيما حيػث

بذلؾ الحؿ سيعود بالمنافع عمى جميع األطراؼ
التعقيب عمى الدراسات السابقة
الصػراع النمسػطيني-اإلسػ ار يميد سػوا عمػى الصػعيد
لقد تناولت ّ
الدراسات السػابقة العديػد مػف زوايػا ّ
ال ػػداخميد أو ب بع ػػاده اإلقميمي ػػة والدولي ػػة أم ػػا ى ػػذه الد ارس ػػة فس ػػتتناوؿ وترك ػػز عم ػػى جان ػػبد ل ػػـ تتط ػ ّػرؽ ل ػػو
الد ارسػػات األخػػر د وىػػو د ارسػػة سياسػػة أح ػزاب اليمػػيف اإلس ػ ار يمي وأثرىػػا عمػػى حػػؿ الػػدولتيفد باإل ػػافةد
لمناقشة وطرح بدا ؿ حؿ الدولتيف
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حدود الدراسة:
الحد الزماني.2016-2000 :
الحد المكاني :إس ار يؿ وأ ار ي دولة فمسطيف المحتمة
منيجية الدراسة
الد ارسػػةد حيػػث إسػػتخدمت
الد ارسػػة عمػػى عػػدد مػػف المنػػاى العمميػػة التػػي تال ػػـ مو ػػوع ّ
اعتمػػدت ّ

ػتص بجمػػع البيانػػاتد وتحميميػػاد فػػي فت ػرة زمنيػػة
المػػني التػػاريخيد والمػػني الوصػػني التّحميمػػيد والػػذو يخػ ّ
محػػددة ومػػني تحميػػؿ الم ػػموفد لتحميػػؿ سياسػػات حكومػػات اليمػػيف اإلس ػ ار يمي فػػي النت ػرة التػػي تناولتيػػا

الدراسة باإل افة لممني اإلستشرافيد الذو إستخدـ في عمؿ مقاربة لمستقبؿ حؿ الدولتيف فػي ظػؿ حكػـ
أحزاب اليميف اإلس ار يميد وفقاً لسياسات وممارسات ىذه األحزاب عمى األرض
أداة البحث:
إس ػػتخدمت الد ارس ػػة العدي ػػد م ػػف أدوات جم ػػع البيان ػػات م ػػف مص ػػادر موثوق ػػةد كالكت ػػبد والوث ػػا ؽد

والمراجعد والمواقع اإللكترونية المشيورة
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لفول لثاىي:
ميخل ل يظاو لس ا ي إل ئ ي أح ب ل نني

المبحث األول :مدخل لمنظام السياسي اإلسرائيمي
المبحث الثاني :أحزاب اليمين في إسرائيل
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مقدمة
ل
ل
تعدد األحزاب السياسػية
وخ
النظاـ السياسي اإلس ار يمي يتّسـ
صيصة أساسية فيود أال وىيد ّ
بصنة َ
التوجيػاتد والخمنيػات
الموجودة في المجتمع؛ يرجع ذلؾ بصػورة أساسػيةد الػى التّنػوع الكبيػر فػي األفكػارد و ّ
الثقافيةد المكونة لش ار ح المجتمع اإلس ار يميد باإل افة إلى ظيور أحزاب سياسيةد أو تكتّالت جديدةد فػي
كؿ دورلة انتخابية لعؿ السمة األبرز التػي يتسػـ بيػا ىػذا النظػاـ السياسػيد ىػي عػدـ ثبػات الحكومػة التػي

تتشكؿ تاريخياً عف طريؽ لا تالؼل حكومي بيف مجموعة مف األحزابد المجتازة عمى االقؿ نسبة الحسـد

النظػاـ الحزبػي فػي إسػ ار يؿد الػذو يتّسػـ بالتعدديػة الكبيػرةد
والنا زة في االنتخابات؛ ويرجع ذلؾ إلػى طبيعػة ّ
وكميا تدخؿ سباؽ االنتخاباتد مما يشتّت تركيز أصوات الناخبيفد بعكس نظاـ الحزبيف سنناقش في ىذا
النصػػؿ مػػف الد ارسػػة النظػػاـ السياسػػي اإلس ػ ار يمي بشختصػػار؛ عمػػى إعتبػػار اف األح ػزاب اإلس ػ ار يمية تمػػارس
وتطبؽ اجندتيا مف خالؿ ىذا النظاـ ثـ سنتتبع بالتنصيؿ أىـ أحزاب اليميف اإلس ار يمي
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المبحث األول :مدخل لمنظام السياسي اإلسرائيمي

يقػ ػػوـ نظػ ػػاـ الحكػ ػػـ فػ ػػي إس ػ ػ ار يؿ عمػ ػػى ثالثػ ػػة أعمػ ػػدةد ىػ ػػيد ر ػ ػػيس الدولػ ػػةد والسػ ػػمطة التش ػ ػريعية

(الكنيسػػت)د والسػػمطة التننيذيػػة والس ػػمطة الق ػػا ية س ػمطات ر ػػيس الدول ػػة محػػدودةد إذ لػػيس لػػو س ػػمطات
تننيذيػػةد ولػػيس لػػو الح ػػؽ فػػي ح ػػور اجتماعػ ػات مجمػػس الػػوز ار د وال االعتػػراض عمػػى التش ػريعات الت ػػي

يصػػدرىا الكنيسػػتد وال يحػػؽ لػػو ميػػادرة إس ػ ار يؿ دوف موافقػػة الحكومػػة ومػػدة الر اسػػة ىػػي خمػػس سػػنواتد

يحؽ لو حؿ الكنيستد أو إقالة الحكومة.
يجوز تجديدىا مرةً واحدةد وال ّ

(المسيرود0226دص)464

رئيس الدولة
يشػػيؿ الػػر يس فػػي إس ػ ار يؿ أعمػػى المناصػػب فػػي الدولػػةد وىػػو شخصػ ّػية غيػػر حزبيػػة؛ يمثػػؿ كافػػة
ػتمد صػػالحياتو مػػف القػػانوف األساسػػي اإلس ػ ار يميد ويعتبػػر منصػػبو فػػوؽ النقاشػػات
قطاعػػات الشػػعبد ويسػ ّ
السياسيةد لذلؾ؛ يعتبػر أصػحاب الوظػا ؼ والمناصػب الػذيف يعيػنيـ ر ػيس الدولػةد غيػر خا ػعيف لمجيػاز

السياسي في الدولة.

(موقع مركز المعمومات النمسطيني لوفال)

يعتبر ر يس الدولة في إس ار يؿد منصباً فخرياً أكثر منو سياسياً عممياًد حيث تتـ طريقة انتخابو عف طريؽ

ومدة والية الر يسد ىي والية واحدة غير
التّصويت داخؿ البرلمافلالكنيستل اإلس ار يمي ب غمبية األصواتد ّ
ل
ويص ّػنؼ منصػب ر ػيس الدولػة اإلسػ ار يمي بػالنخرود
قابمة لمتجديدد تمتد لسبع سنوات وفؽ التقويـ العبػرو ُ
كونػػو ال يمػػارس دو اًر سياسػػياً محوري ػاً فػػي السياسػػة العامػػة اإلس ػ ار يميةد ولعػػؿ أىػػـ األدوار السياسػػية التػػي

يمارسػػياد ىػػي دعػػوة ر ػػيس الكتمػػة البرلمانيػػة الحػػا زة عمػػى أعمػػى نسػػبة أص ػوات فػػي االنتخابػػات البرلمانيػػةد

لتشكيؿ الحكومة

وظائف وصالحيات رئيس الدولة:
 -0يوقع ر يس الدولة عمى جميع القوانيف التي تشرع في الكنيستد عدا القوانيف التي تتعمؽ بمنصبو.
الدولة بجميع الوظا ؼ والمياـ المتعمّقػة بمنصػبو الرسػميد ويقػوـ ر ػيس الدولػة بميامػو
 -0يقوـ ر يس ّ
وص ػػالحياتو حس ػػب الق ػػانوف األساس ػػيد ويتمت ػػع ر ػػيس الدول ػػة بص ػػالحيات اختي ػػار أح ػػد أع ػػا

الكنيست لتشكيؿ الحكومة
 -3يقوـ ر يس الدولة بتعييف الممثميف الدبموماسييف اإلس ار يمييف فػي الخػارج بتوصػية و ازرة الخارجيػةد
كما يقوـ باستقباؿ مندوبي الدوؿ األجنبية في إس ار يؿد حيث يتسمـ منيـ أوراؽ االعتماد المزوديف
بيا مف ِقبؿ حكوماتيـ.
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 -4يوقع ر يس الدولة عمى المعاىدات الدوليةد التي صادؽ عمييا الكنيست.
 -5تعييف الق اة لممحاكـ عمى كافة أنواعيا.

(موقع مركز المعمومات النمسطيني لوفال)

السمطة التشريعية "الكنيست"
ىو بمثابة البرلمػاف اإلسػ ار يميد ويع ّػد السػمطة التشػريعية وىػو اليي ػة المركزيػة فػي النظػاـ السياسػي
اإلس ػ ار يميد وىػػو امتػػداد لمؤسسػػات صػػييونية مػػف مػػا قبػػؿ قيػػاـ دولػػة إس ػ ار يؿ عػػاـ 0948د حيػػث يشػػكؿ
امتػػداداً لجمعيػػة المنتخبػػيفد التػػي أسسػػيا المسػػتوطنوف الييػػود فػػي فمسػػطيف عػػاـ 0909د عبػػر انتخابػػات
عامةد لكي تقوـ بميمة ودور الييود فػي فمسػطيفد وتمثػيميـ فػي الشػؤوف الداخميػة والخارجيػة

(إسػكندرد 0229د

ص)080

ل
أساسية لمكنيستد ىي :تػ ليؼ الحكومػةد مراقبػة السػمطة التننيذيػة
يمكف اإلشارة إلى ثالث وظا ؼ
والتش ػريعد كمػػا أنػػو لػػيس ىنالػػؾ فص ػالً تامػ ػاً وقاطع ػاًد بػػيف السػػمطتيفد التش ػريعية والتننيذيػػة فػػي إسػػ ار يؿ

ػدىاد

عامةد عمى أنو جسػـ يعمػؿ بشػكؿ مسػتقؿ عػف الحكومػةد أو
فالكنيست ال ينظر إلى ننسو بصورة ّ
عمى الرغـ مف حدوث ذلؾ في بعض األحياف (جبػاريف ومصػطنىد 0200د ص)69د ولتنسػير ذلػؾ؛ تتشػكؿ الحكومػة
عػادةً مػف قبػؿ زعػيـ الحػزب الػذو يحظػى بػ عمى نسػبة أصػوات فػي االنتخابػات العامػةد بتكمي ل
ػؼ مػف ر ػػيس
الدولة كما سبؽ وأشػرناد بعػد عقػد جمسػة مشػاورات مػع جميػع الكتػؿ البرلمانيػة التػي تخطػت نسػبة الحسػـد
وبالتالي السمطة التننيذية (الحكومة) منبثقة مف البرلماف ومسؤولة أمامو
يت ػح ممػا سػبؽ اف الكنسػػيت اإلسػ ار يمي يتمتػع بسػمطات وصػػالحيات واسػعة فػي السياسػة العامػػة
يكمؿ كؿ منيـ األخرد عواف عمت يد الكنسيت في بعض
اإلس ار يميةد ويمكف القوؿ ب ف عممو مع الحكومةد ّ
المواقػػؼ كمػػا يتمتػػع الكنسػػيت اإلس ػ ار يمي بخصيصػػة تمي ػزه عػػف بػػاقي برلمانػػات العػػالـد وىػػي سػػمطة حػػؿ
ننسو بننسود إف اقت ت ال ػرورة ذلػؾ وىػي ميػزة تعػد كالحصػف لمكنيسػت فػي وجػو الحكومػةد ور يسػيا

حيث أنو ليس ىنالؾ لر يس الدولػةد أو الحكومػة اإلسػ ار يميةة سػمطة أو صػالحية حػؿ الكنيسػت اإلسػ ار يمي
ميما كانت الظروؼ فوفقػاً لمقػوانيف اإلسػ ار يميةد إف حػ ّؿ الكنيسػتد يػتـ فػي حػاؿ قػرر الكنيسػت حػؿ ننسػو
معينةد عواج ار انتخابات برلمانية مبكرة
وفؽ إج ار ات داخمية ّ

السمطة التنفيذية (الحكومة اإلسرائيمية)
كباقي النظـ السياسية في العالـد ال بػد مػف وجػود سػمطة تننيذيػة تسػير عمػى رعايػة تننيػذ وتطبيػؽ

القػوانيف والمػوا ح التػػي تصػػدر عػػف السػػمطة التشػريعية والسػػمطة التننيذيػػة (الحكومػػة) فػػي النظػػاـ السياسػػي

اإلس ار يمي تتمتع بسمطات واسعة في السياسة العامة اإلسػ ار يميةد ويعتبػر ر ػيس الحكومػة ىػو الرجػؿ األوؿ

في البالدد حيث يتمتّع ىو ووز ار ود بكافة السمطات التننيذية ولكف تحت رقابة عواشراؼ الكنيست
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ت ػػنص الم ػػادة الخامس ػػة م ػػف البن ػػد الثػ ػاني م ػػف ق ػػانوف س ػػنة  0220عم ػػى وج ػػوب أف يك ػػوف ر ػػيس

بعدة
الحكومة مف أع ا الكنيستد والوزير باإلمكاف أف يكوف مف خارج الكنيست ويمر ت ليؼ الحكومة ّ
مر ل
احؿد تبدأ بتكميؼ ر يس الدولة ألحد أع ا الكنيستد ميمة ت ليؼ الحكومةد بعد مشاورة ممثمي الكتػؿ
فػي الكنيسػػت وتشػػير المػػادة السػػابعة مػػف القػػانوف األساسػػي اإلسػ ار يميد أف عمػػى ر ػػيس الدولػػةد إجػ ار ىػػذا

التكميؼ خالؿ سبعة اياـ مف تاريخ نشر نتا االنتخابات وغالباً وكمػا جػرت العػادة ُيكمػؼ زعػيـ األغمبيػة
البرلمانية في الكنيستد بميمة تشكيؿ الحكومة ُيمنح الع و المكمّؼد ميمةد مدتيا ثمانية وعشروف يوماً
ػدة زمنيػ لػة إ ػ ل
إلنجػػاز ميمػػة تشػػكيؿ الحكومػػةد ويجػػوز لػػر يس الدولػػة تمديػػد ىػػذه المػػدةد بمػ ل
ػافية التتجػػاوز
األربعة عشر يوـد وتشير المػادة التاسػعة مػف القػانوف األساسػيد أنػو إذا م ػت المػدة الزمنيػة مػف دوف اف

المكمؼ بتشكيؿ الحكومةد ر يس الدولػةد بنجاحػو فػي تشػكيؿ الحكومػةد أو اذا بمّيػو قبػؿ ذلػؾ
ُيبمّغ الع و ُ
بعجزه عف تشكيمياد او إذا نجح بتشػكيمياد وعر ػيا عمػى الكنسػيت لمنحيػا الثقػةد فػرفض الكنيسػت فػشف
ر يس الدولة يقوـ بتكميؼ ع و كنيست اخر

(جباريف ومصطنىد 0200د ص)89

المكم ػػؼ بتش ػػكيؿ الحكوم ػػة خ ػػالؿ الم ػػدة المح ػػددةد
وف ػػي ح ػػاؿ نج ػػح ع ػػو الكنيس ػػت اإلسػ ػ ار يمي ُ
وعر يا عمى الكنيست وحازت ثقتود فشف الحكومة تعتبر قا مة ب عماليا ويباشػر الػوز ار عمميػـ وتجػدر
اإلشارة ب نو تاريخياًد وحتى يومنا ىػذاد فػشف جميػع الحكومػات اإلسػ ار يمية ُشػكمت عػف طريػؽ اال ػتالؼ بػيف
الكتؿ البرلمانيةد ولـ يستطع يوماً حزب سياسي إس ار يميد تشكيؿ حكومةد بدوف ا تالؼ

الوزراء والو ازرات
يش ػػكؿ ال ػػوز ار وال ػػو ازرات األس ػػاس الثػ ػاني ف ػػي الس ػػمطة التننيذي ػػةد بع ػػد ر ػػيس الحكوم ػػةد وتجتم ػػع

مرة واحدة في األسبوعد عادةً يوـ األحدد إال إذا استدعت ال ػرورة اجتماعػاً خاصػاً وينبثػؽ مػف
الحكومة ّ
الحكومػػةد وبشػػكؿ غيػػر رسػػميد مػػا يسػػمى بػػالمجمس الػػوزارو المصػػيرد الػػذو يتكػػوف مػػف ر ػػيس الحكومػػة
واألع ػػا الػػذيف يش ػرفوف عم ػى و ازرات ميمػػة دمثػػؿ الػػدفاعد الماليػػةد الداخميػػةد الخارجيػػة

(جبػػاريف ومصػػطنىد

0200دص)93

المجمس الوزاري المصغر
تتحػػدد ميامػػو بالدرجػػة األولػػىد فػػي مسػػاعدة الحكومػػة اإلس ػ ار يمية فػػي الشػػؤوف األمنيػػة والسياسػػية

والعس ػػكريةد باإل ػػافة لمش ػػؤوف الدولي ػػة واألم ػػف الق ػػومي ف ػػي األي ػػاـ االعتيادي ػػة يجتم ػػع المجم ػػس ال ػػوزارو

المصػػير لػػبعض الوقػػت حسػػب الحاجػػةد أمػػا فػػي أوقػػات الط ػوارئ والعمميػػات العسػػكرية فينعقػػد باسػػتمرار
(المجمس الوزارو المصير موقع المصدر)
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المبحث الثاني :احزاب اليمين في اسرائيل
إف تتبػػع تطػػور األح ػزاب السياسػػية داخػػؿ أو مجتمػػع مػػف المجتمعػػاتد يتطمػػب منػػا د ارسػػة الحالػػة

واليويػػة الثقافيػػة واأليديولوجيػػة السػػا دة فػػي المجتمػػع والتػػي تتك ػوف نتيجػػة ت ػراكـ موروثػػات ثقافيػػةد أدبيػػةد
سياسػػية ودينيػػة فػاألحزاب السياسػػية فػػي أو مجتمػػع مػػف المجتمعػػات تػ تي تعبيػ اًر عػػف التوجيػػات النكريػػة

والثقافية المتنوعة في المجتمع كذلؾ األمر في (إس ار يؿ)د لكنيا تختمؼ عف التصػنيؼ المعػروؼ عالميػاً

ويسارد و
اً
لميميف واليسار والذو يكوف اقتصادياً بالدرجة األولى حيث في (إس ار يؿ) يكوف التصنيؼ يميناً

يتـ وفقاً وبدرجة أساسية لرؤية ىذا الحزب وموقنو مف الحؿ مع النمسطينييف والق ية النمسطينية

تتميز غالبية األحزاب اإلس ار يمية ب نيا امتداد لمؤسسات استيطانية كانت قا مة قبػؿ إعػالف الدولػة

اإلس ار يمية في عاـ 0948د مثميا في ذلؾ مثؿ معظـ مؤسسات الدولة اإلس ار يميةد كما أنيػا جػا ت تعبيػ اًر
عف نش لة أوروبية في معظمياد وما يستتبع ذلؾ مف نزعات استعمارية توسعية وغالبيػة تمػؾ األحػزابد إف

لـ يكف كمياد أحزاب صييونية عنصرية استعال يةد متبنيةً كؿ ما أمكنيا تبنيو مف الديف الى األيديولوجياد
ات م ل
معتمػدةً أسػاليب براجماتيػةد رافعػةً شػعار ل
ػممةد مثػؿ (أرض الميعػاد) و(الػرواد) و(التعميػر) و(التمػديف)
و(االشتراكية الصييونية) و(العمؿ التعاوني) الخ

(إسكندرد0229دص)085

لعؿ تمؾ الشعارات المتنوعةدقد القت صداىا في وقت كانت تصعد فيو عمى الساحة الدوليػة مجموعػة مػف
األيػ ػػديولوجيات الجديػ ػػدة نسػ ػػبياً والمتنافسػ ػػةد خاص ػ ػةً بعػ ػػد الحػ ػػرب العالميػ ػػة الثانيػ ػػة حيػ ػػث تبنػ ػػت الحركػ ػػة
الصييونية ىذه الشعاراتد في محاولة لكسب أكبر تعاطؼ ودعـ دوليد لما كانو يطمحوف إليو في إنشػا

دولة لمييود في فمسػطيفد وىػو مػا حػدث بالنعػؿد فوجػدنا دعػـ أمريكػي وأوروبػي لمحركػة الصػييونيةد ودعػـ

روسػػي أي ػاً لمػػا كانػػت تػػروج إليػػو الص ػػييوينة فػػي بػػداياتياد لمتعاوينػػة د واالشػػتراكيةد فػػي نظػػـ تش ػػكيؿ
تجمعاتيا السكانية التعاونية عف طريؽ لالكيبوتساتل و لالموشافاتل

تت ػ لؼ أح ػزاب اليمػػيف فػػي إس ػ ار يؿ مػػف معسػػكريفد ىمػػا معسػػكر اليمػػيف الػػدينيد ومعسػػكر اليمػػيف
العممانيد وبالنسبة لميمػيف العممػانيد فيػو ينقسػـ إلػى نػوعيفد ىمػا اليمػيف البرجمػاتي ويمثمػو الميكػودد حيػث

يحتؿ موقعاً يمتد بػيف الوسػط وأقصػى اليمػيفد واليمػيف الراديكػاليد أو أحػزاب أقصػى اليمػيف األربعػة وىػي:

يعب ػر اليمػػيف البرجمػػاتي عػػف التوجيػػات
ىتحيػػاد تسػػومتد موليػػدتد بعػػود وحػػزب كػػاخ المحظػػور قانون ػاً ّ
السياسػػية القا مػػة عمػػى ال ػوال ألرض إس ػ ار يؿ الكبػػر د ورفػػض التنػػازؿ عنيػػاد مػػع إدراؾ الحقػػا ؽ والقيػػود
السياسية واعتبارات ومصالح القو الخارجية أما اليميف الراديكالي فيعبر عف التوجيػات السياسػية القا مػة
عمػػى الػوال ألرض إسػ ار يؿ الكبػػر د ورفػػض التنػػازؿ عنيػػاد مػػع الميػػؿ لتجاىػػؿ الحقػػا ؽ والميػػوؿ السياسػػية

وتعػود أىػػـ أسػػباب بػػروز اليمػػيف العممػػاني فػػي النظػاـ السياسػػي اإلسػ ار يمي إلػػى حػػرب 0967ـد التػػي بينػػت
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قػدرة األسػػطورة الصػػييونية عمػى فػػرض ننسػػيا بػالقوة عمػػى الواقػػع العربػيد والػػبعض فسػػرىا عمػى أنيػػا رسػػالة
إليية تحمؿ في طياتيا احتماؿ عودة مممكة إس ار يؿ التاريخية

(المسيرود 0226د ص)468

إف أردنا الحديث عػف أحػزاب اليمػيف العممػاني د فػ وؿ مػا يخطػر ببػاؿ القػارئ حػزب الميكػودد كونػو
حزب اليميف األوؿ الذو استطاع إزاحة اليسار اإلس ار يمي بقيادة العمؿ ألوؿ مػرة فػي تاريخػو مػف السػمطةد

فػػي انتخابػػات الكنيسػػت التاسػػعة عػػاـ ـ 0977مػػف القػػرف الما ػػيد وفػػوز الميكػػود بيػػا لكػػف حػػزب الميكػػود

وحػػدهد عواف كػػاف يشػػكؿ القػػوة اليمينيػػة األكبػػر فػػي السػػاحة السياسػػية اإلس ػ ار يميةد إال أنػػو يعتبػػر واحػػداً مػػف
منظومة اليميف اإلس ار يمي بشكؿ عاـد فكما تحدثنا سابقاً في الدراسةد ينقسـ اليميف اإلس ار يمي إلػى أحػزاب
اليم ػػيف ال ػػدينيد وأخ ػػر ليبرالي ػػة أو برجماتي ػػةد حي ػػث يعتب ػػر الميك ػػود م ػػف أحػ ػزاب اليم ػػيف الوس ػػط الميب ارل ػػي

البرجماتي
حزب الميكود
تعود نش ة حزب الميكود التي بدأت بتوحد عدة أحزاب سياسية مع بع ػيا الػبعضد قبػؿ انتخابػات

الكنيسػػت الثامنػػة عػػاـ 0973ـد والتػػي شػػممت الحػػزب الميب ارلػػيد المركػػز الحػػرد القا مػػة الوطنيػػةد وحركػػة

العمػؿ مػػف أجػؿ إسػ ار يؿ الكبػر د حيػػث دخػؿ ىػػذا التجمػع الكنيسػػت اإلسػ ار يميد كممثػػؿ لعػدد مػػف األحػزاب
السياسية بنا ً عمى وثيقة متنؽ عميياد وعممية اختيار زعيـ لحزب الميكودد أخذت عدة اعتباراتد منياد أف
يكوف مػف المحػاربيف القػدامىد أو مايسػمونيـ الصػقورد باإل ػافة لمخبػرة السياسػية والعسػكريةد وتػـ اختيػار
مناحـ بيجف كزعيـ لمحزبد حيث كػاف يشػيؿ منصػب زعػيـ حػزب حيػروت قبػؿ الميكػودد واسػتطاعت قيػادة

الميكػػودد أف تحقػػؽ أوؿ انتصػػار لميمػػيف اإلسػ ار يمي تاريخيػاًد فػػي انتخابػػات عػػاـ 0977ـ بعػػد  32عػػاـ فػػي
المعار ة

(تاريخ حزب الميكودد موقع حزب الميكود)

شكمت حركة ل حيروتل اليمينيػة المتطرفػةد العنصػرد أو المكػوف األساسػي فػي تحػالؼ ل الميكػود ل
وحرك ػػة ل حي ػػروت ل تمث ػػؿ االمت ػػداد السياس ػػي والنك ػػرو لحرك ػػة اإلص ػػالحية الت ػػي تطال ػػب بن ػػرض الس ػػيطرة

الييودية عمى كافة أ ار يل أرض إس ار يؿل بما في ذلؾ تمؾ الواقعة شرقي نير األردفد حيف تتاح النرصة

لذلؾ

(مف ىو حزب الميكودد موقع وكالة معا اإلخبارية)

ولتحقيؽ ىذا سيقوـ الحزب بما يمي :
 -0تجميع شتات الشعب الييودو في أرض إسػ ار يؿد والحنػاظ عمػى حقػو الكامػؿ بػ رض اسػ ار يؿد بكونػو

حق ػاً أبػػدياً ال توجػػد مسػػاومة عميػػود وأف تكػػوف دولػػة اس ػ ار يؿ ىػػي دولػػة الشػػعب الييػػودود وصػػاحبة السػػيادة
عمى أ ار ييا ب كممياد وأف تعمؿ مف أجؿ األمف والسالـ مع جاراتيا

 -0تعميؽ قيـ الشعب االس ار يمي في تراث ىذا الشعب عواقامة نظاـ حكـ ديمقراطي
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 -3دم األقميات في اس ار يؿ في حياة الدولة

(الميكودد موقع مدار)

موقف الميكود من التسوية وعممية السالم
بشكؿ عاـ فاف موقؼ حزب الميكود مف الصراع العربي اإلس ار يمي يتمخص في المبادئ التالية:
 -0معار ػة االنسػػحاب مػف األ ار ػػي العربيػة التػػي احتمتيػا إسػ ار يؿ خػالؿ حروبيػػا مػع الػػدوؿ العربيػػة
منذ عاـ  0948إلى األف

 -0دعػػـ المسػػتوطنات الصػػييونية فػػي األ ار ػػي النمسػػطينية دوى ػػبة الج ػوالفد ومعار ػػة االنسػػحاب
منيا

(العموود 0226د ص)05

يرتكز حزب الميكود في قاعدتو الجماىيريػة عمػى الييػود الشػرقييفد وسػكاف المسػتوطناتد وكػذلؾ عمػى

سػػكاف المنػػاطؽ الحدوديػػةد وعمػػى الميػػاجريف الجػػددد ويركػػز الميكػػود فػػي خطاباتػػود عمػػى تخويػػؼ الشػػارع
اإلس ار يمي مف الخطر النمسطيني والعربيد ومنيا الندا ات التػي يقػوـ بيػا نتيػاىود وأحيانػاً يسػتخدـ أسػموب

يحبػػوف أرض اسػ ار يؿ الكاممػػةد بػدعـ الميكػػود ألنػػو الحػػزب الوحيػد القػػادر عمػػى
العاطنػػة فػػي الخطػػابد لمػػف ّ
(شعبافد0204د عدد46د ص)002
المحافظة عمييا مف أو انسحاب مستقبمي مف أ ار ي ال نة اليربية
الميكود والسمطة
الجػػدوؿ ل0ل التػػالي يبػػيف أدا حػػزب الميكػػود فػػي االنتخابػػات اإلس ػ ار يمية منػػذ دخولػػو اوؿ م ػرة
اإلنتخابات لمكنيستد نتا

اإلنتخابات لمكنيستد موقع الكنيست اإلس ار يمي)

السنة
1973

عدد المقاعد
39

0980

48

0988

42

0999

09

0226

00

43

0977

40

0984

30

0990

38

0223
2009

07

0205

30

31

0203
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(إنتخابػػات وحكػػـد

المالحػظ مػف نتػا

حػزب الميكػود خػالؿ السػنوات األخيػرةد أنػو ومنػذ عػاـ 0229د لديػو اليػد العميػا

في السمطةد بمعنى آخرد وباستثنا فترة حكػـ حػزب كاديمػا (والػذو ىػو ليكػودو التكػويف) عػامي -0226
0229د فػػشف الميكػػود كػػاف ىػػو مػػف يشػػكؿ حكومػػة اال ػػتالؼ منػػذ عػػاـ 0223د حتػػى فػػي انتخابػػات عػػاـ
0229د حيػػث كػػاف النػػارؽ بػػيف الميكػػود وكاديمػػا مقعػػداً واحػػداًد فقػػط لصػػالح كاديمػػاد ومػػع ذلػػؾ قػػاـ ر ػػيس

الدولة آف ذاؾ لشمعوف بيريزد باختيار لنتنياىول لتشكيؿ اال تالؼ الحكومي
حزب كاديما
أرئيل شارون وكاديما

ق ى شاروف عقوداً طويمةً متنقالَ ما بيف العمؿ العسكرو والسياسيد وصوالً إلػى منصػب ر ػيس

الػػوز ار عػػاـ 0220د وظػػؿ فػػي منصػػبود حتػػى أقعػػده عنػػو المػػرضد حينمػػا أصػػيب بسػػكتة دماغيػػة عػػاـ
ػارز ف ػػي ك ػػؿ الح ػػروب الخمس ػػة الت ػػي
دور ب ػ اً
 .0226وبالنس ػػبة لإلسػ ػ ار يمييفد في ػػو مقات ػػؿد بط ػػؿد ك ػػاف ل ػػو اً
خا تيا اس ار يؿد وخاصة حربي  0967و .0973أما بالنسبة لمنمسػطينييف يعتبػر شػاروف سػناحاًد حيػث

قػػاد مػػذابحاً عػػدة

ػػدىـد أبرزىػػاد مذبحػػة لصػػب ار وشػػاتيالل عػػاـ  0980والتػػي راح

ػػحيتيا م ػػات القتمػػى.

ومف مقوالت شاروف المػ ثورة ل ال يمكػف ألحػد أف يمقػي عمػي محا ػرة بشػ ف الحاجػة لمسػالـد أنػا الشػخص

الذو خاض كؿ المعارؾد د ولذلؾ ف نا الشخص الذو بشمكانو أف يمنع اندالع الحرب".

(بوؿ آدامزد موقع )BBC

خطة الفصل أحادي الجانب ،وتصدع الميكود
ظيرت خطة النصؿ أحادو الجانب في مػؤتمر ىرتسػيميا عػاـ 0223د وأعمػف شػاروف فػي خطابػو
عػػف تبنيػػو ليػػذه الخطػػة الحق ػاًد جػػرت المصػػادقة عمػػى خطػػة النصػػؿ أحػػادو الجانػػب مػػف قبػػؿ الحكومػػة

اإلس ػ ار يمية فػػي 0224/6/6د ثػػـ بتػػاريخ 0225/0/06د صػػادؽ الكنيسػػت عمػػى الص ػيية النيا يػػة لمخطػػة
والتػػي تق ػػي باالنسػػحاب مػػف غ ػزة ومسػػتوطناتياد ومػػف أربػػع مسػػتوطنات فػػي ال ػػنة اليربيػػةد وتسػػميميا

لمسمطة النمسطينية

(حزب كاديماد 0229د ص)04

ج ػػر تس ػػويؽ خط ػػة النص ػػؿ أح ػػادو الجان ػػب عم ػػى أن ػػود ال يوج ػػد شػ ػريؾ فمس ػػطيي لمس ػػالـد وف ػػي

الحقيقةد أف المقصد اإلس ار يمي مػف ذلػؾد أنػود إف كػاف ىنالػؾ أو خطػط لمسػالـد مػع الجانػب النمسػطينيد
فشنيا ستكوف وفقاُ لممعاييرد والخطوط اإلس ار يمية حقيقة أخر يجػب التنويػو ليػاد أنػود ووفػؽ عػدة تقػارير
اس ػ ار يميةد فػػشف تكمنػػة حمايػػة المسػػتوطنيف اإلس ػ ار ييمية فػػي غ ػزةد أصػػبحت مكمنػػة لمخزينػػة واألرواحد لووفػػؽ

إحصا ية نشرتيا صحينة ى رتس العبرية في 0225/8/00د فشف عدد اإلس ار يمييف الذيف قتموا منذ احػتالؿ
القطػػاع عػػاـ 0967د قػػد بمػػغ مػػا تيف وثالثػػوف شخصػاً حتػػى عػػاـ 0222د مػػنيـ ما ػػة وسػػتة د قتمػوا خػػالؿ
33عػػاـد بينمػػا قتػػؿ ما ػػة واثنػػاف وأربعػػوف إسػ ار يمياً فػػي القطػػاعد خػػالؿ الخمػػس سػػنوات التػي تمػػت انتنا ػػة
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ػر عمػ ػ ػػى الحكومػ ػ ػػة
األقصػ ػ ػػى عػ ػ ػػاـ 0222ـ ل وبالتػ ػ ػػالي أصػ ػ ػػبحت المسػ ػ ػػتوطنات فػ ػ ػػي القطػ ػ ػػاع عب ػ ػ ػاً كبيػ ػ ػ اً

اإلس ار يميةدوصارد عمييا الػتخمص منػو ب سػرع وقػتد باإل ػافة لالعتبػارات السياسػية التػي ذكرناىػا سػابقاًد

مف فرض وجية النظر اإلس ار يمية في أو عممية تسوية

(حزب كاديماد  0229ص)05

لقػػد أ ّدت خط ػػة النصػػؿ أح ػػادو الجانػػبد إل ػػى خم ػػط األوراؽ داخػػؿ النظ ػػاـ السياسػػي اإلسػػ ار يميد وأوج ػػدت
عاصػػنة قويػػة داخػػؿ حػػزب الميكػػودد حيػػث كػػاف يمقػػب شػػاروف بػػيف األع ػػا لبنبػػي اإلسػػتيطافلد وحػػاوؿ

ػرد مػػف قبػػؿ
شػػاروف بشػػكؿ م ػػني إقنػػاع أع ػػا حزبػػو بالخطػػةد إال أنػػود كػػاف يواجػػو رف ػاًد ونقػػداً كبيػ اً

األع ا األخريف في الحزبد األمر الذو أد إلى انييػار التحػالؼ الحكػوميد وتقػديـ موعػد االنتخابػاتد

لمارس 0226د بدالً مف نياية العاـد ولػـ يسػتطع التحمػؿ مػف ىػذه التعقيػداتد إال حػيف أعمػف عػف انشػقاقو
عف الميكود وت سيسو لحزب جديدد باسـ لكاديمالد أو الى األماـ بتاريخ 0225/00/00

اعتبػػر الكثي ػروف ق ػرار شػػاروفد بالتػػاريخي والػػدراماتيكيد حيػػث بػػات مقتنع ػاًد ب نػػود ال منػػاصد مػػف تثبيػػتد
حدود دا مة لدولة اس ار يؿد األمر الذو يعني نياية حمـ لإس ار يؿ الكبر لد كما أنػو بػذلؾد مثّػؿ ابتعػاداً عػف

فكر الميكود الجامد

(حزب كاديماد  0229ص)06

وحيف قاـ أر يؿ شاروف باالنشقاؽ عف حزب الميكودد وت سيس حزبو الجديد كاديماد ان ـ لو عدد

ال ب س بود مف أع ا د وقادة حزب الميكودد والعمػؿد وآخػروف مػف األطيػاؼ السياسػية اإلسػ ار يميةد حيػث
لعبػػت شخصػػية شػػاروف وعالقاتػػو المتمي ػزةد فػػي ىػػذا االسػػتقطاب القػػوود حيػػث ترجمػػت نتػػا

االنتخابػػات

األولى التي خا يا الحزب في إس ار يؿ ىذا األمرد لحيث حصؿ الحزب عمػى تسػعة وعشػريف مقعػداًد مػف

أصؿ ما ة وعشروفد في انتخابات الكنيست اإلسػ ار يمي عػاـ 0226د وىػو بػذلؾ كػاف الكمتػة األكبػرد التػي
أىمتو لت ليؼ الحكومةل
ّ

(دراسات وتقارير إس ار يميةد موقع مركز دراسات الشرؽ األوسط-عماف)

أبرز مالمح برنامج حزب كاديما
يصػػنؼ كاديمػػا

ػػمف أح ػزاب لالوسػػط اإلس ػ ار يميلد لكنػػو يػػؤمف لبحػػؽ الشػػعب االس ػ ار يمي القػػومي

والتاريخي في إس ار يؿ كاممةلد مع اتباعو لنيجاً براغماتياًلد يجعمو يقبؿ بشنشا دولػة فمسػطينيةد شػريطة أف
تكػػوف منزوعػػة السػػالحد وتتنػازؿ عػػف القػػدسد وأجػ از ل شاسػ ِ
ػعة مػػف ال ػػنة اليربيػػةد وتتخمػػى عػػف حػػؽ عػػودة

الالج يف النمسطينييف إلى األ ار ي المحتمة 0948د ألف ذلػؾ يحػافظ عمػى لوجػود إسػ ار يؿ دولػة لمييػود ".

(كاديماد موقع الجزيرة)

تَمثّػ ػؿ موق ػػؼ الح ػػزب م ػػف الصػ ػراع النمس ػػطيني – اإلسػ ػ ار يميد وعممي ػػة الس ػػالـ بشعالن ػػو التمس ػػؾ
ظاىرياًد بخطة خارطة الطريؽد ورفض التعامؿ مع أو حكومة فمسطينية بقيادة حركة حماسد ف ػالً عػف
الخصوصػػية التػػي كػػاف يتمتػػع بيػػا شػػاروف فػػي تطبيػػؽ التسػػوية المرحميػػة المتمثمػػةد بخطػػة االنسػػحاب مػػف
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جانب واحد مف قطاع غزةد عنػدما كػاف فػي الحكومػة عػف حػزب الميكػودد والخطػة الجديػدة التػي كػاف ينػوو

تطبيقيا إييود أولمرت والتي تسمى بخطة التجميعد أو االنسػحاب مػف بعػض مسػتوطنات ال ػنة اليربيػة

(العموود  0226ص)07

يؤيػػد الحػػزب ت سػػيس دولػػة لشػعب آخػػرد يم ّكػف تشػػكيمياد حػػؿ مشػػكمة الالج ػػيفد شػػرط أف ال تكػػوف

ىػػذه الدولػػة إرىابيػػة (وفػػؽ منظػػورىـ لإلرىػػاب) كمػػا يت ػػمف الحػػؿ الدبوماسػػيد تنكيػػؾ األجنح ػة المسػػمحة

لمنصػػا ؿ النمسػػطينيةد عواصػػالح ق ػوات األمػػف النمسػػطينيةد وتعيػػد فمسػػطيني بوقػػؼ التح ػريض عواس ػ ار يمياًد
يتعيػػد كاديمػػاد بالحنػػاظ عمػػى التجمعػػات االسػػتيطاية الكبي ػرةد والحنػػاظ عمػػى وحػػدة القػػدس كعاصػػمة (لدولػػة

إس ار يؿ)د كما ويمتزـ الحزب بالحناظ عمى إس ار يؿ دولة دمقراطيةد ويسعى الى تعزيز ييودية الدولةد وردـ
اليوة بيف العممانية والتديف

(حزب كاديماد 0229د ص)07

كاديما والسمطة
يعتبػػر حػػزب كاديمػػا مػػف األحػزاب السياسػػية الحديثػػةد لكػػف ومػػع أوؿ مشػػاركة لػػو عػػاـ 0226د فػػي

انتخابات الكنيستد نجح في الحصوؿ عمى أعمى نسبة تصويتد حيػث حصػؿ عمػى  09مقعػد مػف أصػؿ
 002متاحةد او ما يمثؿ %00

(نتا

انتخاباتدموقع الكنيست اإلس ار يميد مصدر سابؽ)د ولكف ىذه النسبة العالية لـ ت ت

بمحػػض الصػػدفةد حيػػث أف الناخػػب اإلس ػ ار يمي و ػػع ثقتػػو فػػي مرشػػحيف يع ػرفيـ جيػػداًد ولػػو سػػابؽ خب ػرلة
وتجر ل
بة معيػـ فكمػا أسػمنناد أف حػزب كاديمػا أسػاس تكوينػو ىػو انشػقاؽ أحػد أبػرز قػادة الميكػود التػاريخييف
لآر يؿ شاروفلد و ـ معو نخباً سياسية يمييةد ويساريةد ال تنقص عنو في الوزف السياسي شي اً
وتكػػررت ننػػس النتيجػػة فػػي انتخابػػات عػػاـ  0228وبنػػارؽ مقعػػد عػػف إنتخابػػات عػػاـ 0226د حيػػث حصػػؿ
كاديما عمى  08مقعد مف اصؿ  002متاحة

انتخاباتد موقع الكنيست اإلس ار يميد مصدر سابؽ)د ورغـ حصولو عمى

(نتا

أعمػػى نسػػبة مػػف المقاعػػدد إال أف تكػػويف اال ػػتالؼ الحكػػوميد لػػـ يشػػكمو كاديمػػا الػػذو كانػػت تتزعمػػو تسػػيبي
ليننيد حيث كما أسمننا بالذكر قاـ ر يس الدولة شمعوف بيريز بتكميؼ نتياىو بتشكيؿ اال تالؼ الحكوميد
حيث فاز الميكود ب 07مقعد انذاؾ

وآخػػر تواجػػد لكاديمػػا فػػي الكنيسػػتد كحػػزب سياسػػيد ىػػو فػػي انتخابػػات عػػاـ 0203د حيػػث حصػػؿ عمػػى
مقع ػػديف فق ػػط ف ػػي اتخابػ ػػات الكنيس ػػت وبي ػػذه النتيجػػػة ك ػػاف يت ػػذيؿ ترتي ػػب الكت ػػؿ البرلماني ػػة ف ػػي الكنيسػػػت

اإلس ار يمي

(نتا

انتخاباتد موقع الكنيست اإلس ار يميد مصدر سابؽ)د

أم ػػا اآلفد ف ػػال يوج ػػد تقريبػ ػاً ح ػػزب سياس ػػي اس ػػمول كاديم ػػالد ف ػػي الس ػػاحة السياس ػػية اإلسػ ػ ار يميةد حي ػػث ف ػػي
انتخابات الكنيسػت 0205د لػـ يجتػز نسػبة الحسػـ

(نتػا

انتخابػاتد موقػع الكنيسػت اإلسػ ار يميد مصػدر سػابؽ)د وبالتػالي لػـ ينػز

بػ و مقعػػد فػػي االنتخابػػات األخيػرة وبالتػػاليد التوقعػػات التػػي ظيػػرت مػػع ظيػػور كاديمػػا فػػي السػػمطةد ألوؿ
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م ػرةد والبرنػػام الػػذو قػػدـ بػػو ننسػػو لمناخػػب اإلس ػ ار يميد والمحاولػػة فػػي تقريػػب النج ػوات بػػيف التيػػار الػػديني
والعمماني مف جيةد واليميني واليسارو مف جية أخر د توقع البعض أف يسػتمر كاديمػا عمػى ىػرـ السػمطة
لنتػرات طويمػػةد وأف كاديمػػاد سيؤسػػس لشػػي ل لػػـ تسػػتطع أحػزاب أخػػر أف تنعمػود خػػالؿ عقػػود تواجػػدىا فػػي
الكنيستد لكف كؿ ذلؾ ذىب أدراج الرياحد حيػث أف مػرضد ثػـ مػوتد أر يػؿ شػاروف مػف جيػةد وزعامػة

أولمرت لمحزب وما اعتراىا مف فسادد وتييير لني شاروفد مف جية اخر د ثػـ انسػحاب عديػد القػادة مػف

الحػػزب أو الحيػػاة السياسػػية ككػػؿد ثػػـ حقبػػة زعامػػة ليننػػي لمحػػزب والتػػي لػػـ تتكمػػؿ بالنجػػاح المطمػػوبد والتػػي

انسحبت مف الحزب الحقاًد واألىـ مػف ذلػؾ ىػو العػودة القويػة والصػحوة لحػزب الميكػود منػذ انتخابػات عػاـ
0228د كميػػا عوامػػؿ سػػاىمت فػػي انييػػار حػػزب كاديمػػاد وعػػدـ قدرتػػو عمػػى المنافسػػة فػػي السػػاحة السياسػػية

اإلس ار يمية

ىػػذه كانػػت العوامػػؿ الداخميػػة النييػػار الحػػزبد أمػػا العوامػػؿ الخارجيػػة فتمثمػػت فػػي النشػػؿ الكبيػػر فػػي الحػػرب
عمػػى لبنػػاف عػػاـ 0226د رغػػـ الػػدمار الػػذو خمنتػػو لمبنػػاف والمبنػػانييفد كػػذلؾ لػػـ يقػػدـ الحػػزب أو تقػػدـد فػػي

الخط ػػط الت ػػي ك ػػاف ي ػػعياد لح ػػؿ الق ػػية النمس ػػطينيةد وفش ػػؿ أو جي ػػود لتحقي ػػؽ الس ػػالـد او االس ػػتقرار
لإلس ار يمييف في المقابؿد وخصوصاً إس ار يميي غالؼ غزة

إسرائيل بيتنا
ػب اىتمػػاـ ىػػذا الحػػزب عمػػى
حػزب سياسػػي أنشػ ه أفييػػدور ليبرمػاف فػػي مطمػػع العػػاـ  0999وينص ّ
ق ػػايا الميػػاجريف مػػف جميوريػػات االتحػػاد السػػوفييتيد لػػذا فػػشف جميػػوره محصػػور فػػي ى ػؤال الػػذيف ُيي ػ ّذوف

أمػػا مؤسػػس ىػػذا الحػػزبد فيػػو يمينػػي متطػػرؼ جػػداًد
الحػػزبد أثنػػا االنتخابػػاتد واالجتماعػػات المختمنػػة ّ
ويحمػػؿ آ ار ًد معاديػػة لمعػػرب النمسػػطينييفد داخػػؿ إس ػ ار يؿد ومػػف أبرزىػػا دعوتػػو المسػػتمرة إلػػى تننيػػذ ترحيػػؿ
(إسر يؿ بيتناد موقع مدار)
ا
(ترانسنير) لمعرب.
إسرائيل بيتنا والسمطة
إف تجرب ػػة إسػ ػ ار يؿ بيتن ػػا ف ػػي الس ػػمطة منن ػػرداًد أوم ػػع تحالن ػػات ب ػػدأت من ػػذ انتخاب ػػات ع ػػاـ 0999

والجدوؿ التالي يو ح عػدد المقاعػد التػي حصػؿ عمييػا الحػزب سػوا ً مننػرداًد أو
يمينية اخر
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ػمف تحالنػات مػع قػو

الجدول رقم ""2

(نتا

انتخاباتد موقع الكنيست اإلس ار يميد مصدر سابؽ)

اإلنتخابات

عدد المقاعد

 0999تحالؼ مع كتمة (إس ار يؿ بعميا)

4

 0223تحالؼ مع كتمة (ى حود ىم ومي)

7

 0226تحالؼ مع حزب (إيحود ل ومي)

00

0228

05

 0203تحالؼ مع حزب (الميكود)

30

0205

6

يت ح مف الجدوؿ أعالهد أف حزب إس ار يؿ بيتناد قد حظي ب ف ؿ نسبة مقاعد في الكنيست

اإلس ار يمي منذ العاـ 0226د وأف ؿ نتيجة حققيا الحزبد مننرداًد أو دوف الدخوؿ في تحالنات ىي عاـ

0228د حيث حظي ب  05مقعدد وفي دورة االنتخابات التاليةد حظي بتحالنو مع حزب الميكود عمى

 30مقعد

وىذا إف دؿ عمى شي د فشنو يدؿ عمى أمريف :األوؿ أف الحزب ذكيد في تعاممو مع
االنتخابات

المطّمع عمى نتا
التكتالت اليمينة التي يتحالؼ معيا قبيؿ االنتخابات اإلس ار يميةد الثانيد أف ُ
اإلس ار يميةد منذ بداية األلنية الثالثة تقريباًد وحتى األفد سيالحظ ىيمنةً حقيقيةً عمى مقاعد الكنيست
اإلس ار يميد وبطبيعة الحاؿ عمى الحكومة اال تالفية اإلس ار يميةد مف قبؿ أحزاب اليميف اإلس ار يمي بجميع
تصنيناتود وىذا إف دؿ عمى شي د فشنو يدؿد عمى التحوؿ الحقيقي في عقمية الجميور اإلس ار يمي
واتجاىيا نحو التطرؼ والتشددد وذلؾ بتوجييا نحو أحزاب اليميفد صاحبة العقمية المتطرفة في نظرتيا
لمصراع النمسطيني اإلس ار يمي وسبؿ إيجاد حؿ لو وىو ما سيتطرؽ لو المطمب القادـ مف ىذا المبحث

حزب شاس
ت سس حزب لشاسل عمى يد الزعيـ الديني الييودو مف أصػوؿ عراقيػة (الحاخػاـ عوفاديػا يوسػؼ)
عػػاـ 0984ـد والػػذو بقػػي مرشػػداً روحي ػاً لمحػػزب حتػػى وفاتػػو عػػاـ  0203ويمثػػؿ حػػزب شػػاس الش ػريحة
ل
أصوؿ شرقية في إس ار يؿ.وبالعربية يسمى (حزب الشرقييف المحافظيف عمى التػوراة)د
المتدينة الييودية مف
ردا عمى التمييز الذو يحسو الييود الشرقيوف لالسنارديـل منذ قياـ إس ار يؿد عمى يد نخبػة
وقد جا ت سيسو ً

الييود اليربييف لاألشكناز".

(حزب شاسد موقع مركز المعمومات الوطني النمسطيني)

بالنسبة لبنية شاس التنظيميةد فيي حتى عاـ 0992ـ كانت حركة تنتقر إلػى المؤسسػات الحزبيػة
التػػي تتكػػوف منيػػا األح ػزاب السياسػػية عامػػةد إذ تعتمػػد الحركػػة عمػػى مؤسسػػة واحػػدة ىػػي ل مجمػػس حكمػػا

التوراة ل في اتخػاذ ق ارراتيػاد وقػد تػرأس ىػذا المجمػس منػذ ت سيسػو عػاـ 0984ـد الحاخػاـ عوفاديػا يوسػيؼد
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فيي حركة ال يوجد ليا مركزًاد أو مجمساً حركياًد كما في أغمبية األحزاب االخر د فيي تعمؿ عمػى تسػيير

شؤونياد مف خالؿ مجمػس الحكمػا د الػذو يوجػو الحركػة فػي كػؿ األمػورد عواليػو تعػود الكممػة األخيػرةد ولػذا
فشف كؿ التصريحاتد التي يدلي بيا أع ا الكنيست مف حركة شاسد تظؿ في النياية اجتيػادات تحتػاج
إلى مصادقة المجمس د كي تعبر عف وجية نظر الحركة بصورة رسميةد عمماً ب ف ىذا األمػرد ال يقتصػر
عمى حركة شاس فقطد بؿ يشمؿ جميػع القػو واألحػزاب الحريديػة األخػر فػي إسػ ار يؿ

(عػودةد بحػث منشػور عمػى

موقع الحوار المتمدف)

مبادئ الحزب
 0العناية بالقيـ التقميدية لمييود ولمييودية األصولية في إس ار يؿ
 0االستمرار في طريؽ الحاخاميف السنارديـد حسب الميراث الييودو الشرقي.
 3تمثيؿ جميورلحراس التوراة والوصػايالد ومنػع التمييػز
حب إس ار يؿ

ػد الجميػور الػديني األصػوليد وتشػجيع

 4تربية أوالد إس ار يؿ عمى التوراة المقدسةد مف خالؿ الحناظ عمػى القػيـ الييوديػة السػنارديةد والعمػؿ
عمى نشر التوراة لكافة الجميور

(نعيـد حزب شاس مف زاوية اخر د ص)0

قدمت حركة شاس ننسيا عمى أنيا لعبت دو اًر فاعالً في الحياة السياسية في إس ار يؿ منذ نشػ تيا حتػى

اآلفد عمػى عكػس األحػزاب الدينيػة األخػر فػي الكنيسػتد التػي تركػز عمػى الق ػايا الدينيػة وتعطييػا

األولويةد فيي عادة ما تن ـ إلى اال تالفات الحكومية المتشكمة في أعقاب انتخابات الكنيسػت اإلسػ ار يمي

أحيانا إلى الوسطية واالنتيازيةد فيي تؤيد التناوض
 .إال أف مواقؼ ىذه الحركة السياسية متباينةد وتميؿ
ً
مع النمسطينييفد وفػي الوقػت ذاتػو تطػرح مواقنػاً متصػمبةًد حيػاؿ مختمػؼ الق ػايا المتنػاوض عمييػا .وىػي

حزب يدعـ االستيطافد ولكنيا ترفض التناوض حوؿ مسػتقبؿ مدينػة القػدسد وتػرفض التنػاوض مػع الػدوؿ
العربية بدوف تعويض الييود عف ممتمكاتيـ التي فقدوىا بعد ىجرتيـ منيػا) عمػى حػد تعبيػر الحػزب(.

(نعػيـد

ص0د مصدر سابؽ)

ومف خالؿ مطالعة الباحثد لموقؼ حركة شاسد مف الق ية النمسطينية وفؽ الحػؿد فيػي تؤيػد الحػؿ
مع النمسطينييفد وال تمانع مبدأ األرض مقابؿ السالـد ولكف يجب أف يتحقؽ شػرط

أو المسػػتوطنيفد والػػذيف مػػف الممكػػف أف يكونػوا

ػماف أمػف إسػ ار يؿد

ػػمف واليػػة السػػمطة النمسػػطينية حسػػب رأييػػـد حػػاليـ حػػاؿ

العرب المتواجديف في إس ار يؿ ولكف باألساس ىي حركة سياسػيةد تيػتـ بالشػؤوف الدينيػة بالدرجػة األولػىد

وبالييود الشرقييف المتواجديف عمى أرض إس ار يؿ
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شاس والسمطة

(موقع الكنيست اإلس ار يميد مصدر سابؽ)

الجدول رقم ""3
السنة
0984

عدد المقاعد
4

0990

6

6

0988

02

0996

07

0999

00

0223

00

0226

00

0228

00

0203

7

0205

المالحظ مف الجدوؿ السابؽ أف حركة شاس ومنذ نش تيا عاـ 0984د حافظت تقريباً عمى مستو

ثابت مف عدد المقاعد في الكنيست اإلس ار يميد رغـ التقمبات التي يتعرض ليا بيف فينة وأخر

ويعود

سر يؿد وبالتالي ذلؾ يساعد
سبب ذلؾ إلى أف كتمة شاسد تيتـ بالدرجة األولى بالييود الشرقييف في إ ا
عمى االستقرار النسبي لتواجد شاس في الكنيستد العامؿ األخر أف شاس ومنذ نش تيا تحافظ عمى ني

ومسمؾ معيفد يتّسـ بالدينية في مسارىا السياسي والمجتمعي وبالتالي شريحة المتدينيف الشرقييف
ستدعميـ في أو انتخابات
كما ننوه أ نو لف نتطرؽ لعدد مف األحزاب اليمينية والدينية اإلس ار يميةد وذلؾ يعود لسببيفد األوؿ
تمثيميـ في الكنيست اإلس ار يميد وبالتالي

عؼ

عؼ الت ثير عمى السياسة اإلس ار يمية العامةد وعمى حؿ

الدولتف بشكؿ خاص السبب الثانيد ىو أف ىذه األحزاب لـ تتصدر يوماً المشيد اإلس ار يميد ولـ يكمؼ
أحد أع ا يا بتشكيؿ الحكومة اإلس ار يمية والقياـ بميامياد وبالتالي لف نممس أو أثر ليـ عمى السياسة
اإلس ار يمية في حؿ الق ية النمسطينيةد بالمقابؿ ينحصر دورىـ في إبدا األ ار والمقترحات حوؿ الحؿ
الحزب الوطني الديني "مفدال"
ىو حزب قومي ديني يميني متطرؼ

الحزب يرفض الحموؿ السممية مع العرب والنمسطينييف

وشجع كؿ التيارات المتطرفة مثؿ غوش إيمونيـ وأنصار أرض إس ار يؿ الكاممة الذيف ساىموا مع

الحكومات اإلس ار يمية المتعاقبة عمى االستيطاف في ال نة اليربية وقطاع غزة .ويسعى منداؿ إلى إعادة
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إحيا القومية الييودية في “أرض إس ار يؿ التوراتية”د ويعارض أو اعتراؼ كاف بالنمسطينييفد ويؤيد

أساسا المستوطنيف المتدينيف.
الترانسنير (ترحيؿ النمسطينييف) بشكؿ غير مباشرد وقاعدة منداؿ ىي
ً

(موقع

ساسة بوست)

ييودت ىتوراه
وقا ػػداه ىمػػا يعقػػوب

ىػػو حػػزب دينػػي متشػ ّػدد ويبمػػغ عػػدد أع ػػا و فػػي الكنيسػػت الحػػالي 5أع ػػا
ليتشماف عوابرىاـ ربيتس وقد تكوف ىذا الحزب قبيؿ انتخابػات عػاـ  0988مػف انػدماج ثالثػة أحػزاب دينيػة
ىي :أغودات إس ار يؿد ودييؿ ىتوراهد ومورياد وىي األحزاب الييودية الدينية في إس ار يمػ وأوروباػ وأميركا

وقاد الحزب رابي شاش ويػر حػزب ييػودت ىتػوراه (ويعنػي ييوديػة التػوراة)د أف تعػاليـ التػوراةد يجػب أف
تكوف المرجع لسياسة إس ار يؿد الداخميةد والخارجيةد ويدعو الحزب إلى إقامة دولة ييوديػة تقودىػا القػوانيف
الدينية ال المدنية وقاعدة ىذا الحزب ىي جميور المتدينيف المتشدد.

(ييودت ىتوراهد موقع الجزيرة)

حزب البيت الييودي
يعد حزب البيت الييودو الممثؿ الر يس لميميف المتشدد بشػكؿ عػاـد واألحػزاب الصػييونية الدينيػة

بشكؿ خػاصد بعػد أف إ تمنػت فيػو معظػـ األحػزاب والحركػات السياسػية اليمينيػة الدينيػة المتشػددةد إنسػجاماً

مػع التييػرات التػػي طػرأت عمػػى الحيػػاة السياسػػية لألحػزاب حيػػث أراد مؤسسػػو ىػػذا الحػزب مػػف قػػو اليمػػيف
الػػديني الشػػباب اف يكػػوف بيت ػاً لكػػؿ الييػػود فػػي إس ػ ار يؿ وخارجيػػاد ولتحقيػػؽ ذلػػؾد كػػاف ل ازم ػاً عمػػى القػػو

المؤسسػػة ليػػذا الحػػزب اف تتجػػاوز الخالفػػات والموروثػػات الثقافيػػة والنكريػػة لمجيػػؿ القػػديـ مػػف احػزاب اليمػػيف
الػػديني فػػي إس ػ ار يؿد حيػػث لػػـ يعػػد يقتصػػر عمػػى المتػػدينيفد بػػؿ أصػػبح الحػػزب يجمػػع أطياف ػاً متنوعػػة مػػف
النسي اإلجتماعي اإلس ار يميد سػوا مػف العممػانييف أو المتػدينيف المعتػدليف والمتطػرفيف كمػا

ػـ الحػزب

أطياؼ أخر مف أدياف وأقميػاتد كالػدروز وغيػرىـ ت سػس ىػذا الحػزب عػاـ 0228د ويعػد حزبػاً صػييونياً

قومياً ومتطرفػاً فػي عدا ػو لمعػرب والنمسػطينييف ويصػنؼ عمػى الخارطػة الحزبيػة فػي أقصػى اليمػيف

(ما ػيد

0206د ص)55-54

البيت الييودي والسمطة
منػذ اإلعػالف عػػف ت سيسػود دخػػؿ حػزب البيػت الييػودو غمػار اإلنتخابػػات فػي ننػػس عػاـ ت سيسػػو
حيث حصؿ عمى  3مقاعد في إنتخابات الكنيست عاـ  0228وفي إنتخابات عػاـ 0203د حصػؿ عمػى

 00مقعػػدد وىػػي اف ػػؿ نتيجػػة حصػػؿ عمييػػا فػػي الكنيسػػتد وفػػي انتخابػػات عػػاـ 0205د حصػػؿ عمػػى 8
مقاعػػد وشػػارؾ بشػػكؿ إ تالفػػي مػػع الميكػػود فػػي أخػػر دورتػػيف مػػف اإلنتخابػػات

اإلس ار يميد مصدر سابؽ)
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(انتخابػػات وحكػػـد الموقػػع الرسػػمي لمكنيسػػت

وبصنة عامةد يتسـ الحزب بسياسة متشػددة حيػاؿ ق ػايا اإلسػتيطافد وىػو مػف ُدعػاة توسػيع المسػتوطنات
و ميا الى إس ار يؿد مع منح المواطنيف العرب النمسطينييف و ع خاص وتجنيسػيـ بالجنسػية اإلسػ ار يمية
فػػي حػػاؿ

ػػـ مسػػتوطنات ال ػػنة اليربيػػة يتػػزعـ الحػػزب حالي ػاً لننتػػالي بينيػػتل ويتوقػػع اف يكػػوف لػػو ش ػ ف

ودور مؤثر في المستقبؿ السياسي لميميف الديني الجديد في إس ار يؿ

حزب ىناك مستقبل
تشكؿ الحزب بزعامة ليا ير لبيدل قُبيؿ انتخابات الكنيست التاسعة عشر عػاـ 0203د حيػث شػكؿ
حزب ىناؿ مستقبؿ بالعبريػة ليػش عتيػدل مناج ػة فػي تمػؾ اإلنتخابػات بحصػولو عمػى  09مقعػداًد وحػؿ فػي

المرتبػػة الثانيػػة بعػػد الميكػػود بقيػػادة بينيػػاميف نتيػػاىو وبػػذلؾ تمكػػف الحػػزب ومػػف خػػالؿ تجربتػػو األولػػى فػػي

اإلنتخابػػاتد مػػف ىػػزـ كتػػؿ وأح ػزاب سياسػػية عريقػػة لكػػف فػػي انتخابػػات الكنيسػػت العشػريفد ت ارجػػع الحػػزب
قميالًد حيث حصؿ عمى  00مقعداً ووفقاً ألخر إستطالعات الرأود فشف زعيـ حزب ليش عتيدل فشنو يتقدـ
عمى كافة الزعما في الساحة السياسية اإلس ار يميةد ومف المتوقع أف يكوف ر يس الحكومة فػي اإلنتخابػات

القادمػػة وفيمػػا يخػػص بتوجي ػػات الحػػزب السياسػػية بزعامػػة للبي ػػدلد فخصػػومو السياسػػييف السػػيما ال ػػدينييف
المتشػػدديف يصػػنونو بالعممانيػػة والسػػعي الػػى التيييػػرد حيػػث يعتبػػر للبيػػدل مػػف مؤيػػدو تجنيػػد المتػػدينييف فػػي

الجػػيش اإلس ػ ار يميد باإل ػػافة الػػى نظ ػرة مختمنػػة وتسػػعى الػػى التجديػػد فػػي الدولػػةد وجعميػػا أكثػػر مدنيػػة

يتجنػب اتخػاذ خطػوة
والبعض ير فيو اإلس ار يمي الجديػدد والقا ػد السياسػي الجديػد مػف المالحػظ اف للبيػدل ّ
ويتجنػب التصػريحات الشػديدة التػي مػف شػ نيا
الميمػة مثػؿ ق ػية الدولػة النمسػطينية
حقيقية فػي الموا ػيع
ّ
ّ

معيف ومثي اًر لمعداوة بينو وبيف جميور آخر.
أف تجعمو مت امنا مع جميور ّ

ػر يمي القػادـد موقػع
(يا ير لبيػد  -الػزعيـ اإلس ا

المصدر)

خاتمة الفصل
ناقش ىذا النصؿ في مبحثو األوؿ النظاـ السياسي اإلس ار يمي بش ل
ػكؿ مختصػرد كونػو حقػؿ عمػؿ األحػزاب
السياسية في إس ار يؿ ومف ثـ إنتقؿ في مبحثو الثاني الى أحزاب اليميف فػي المجتمػع اإلسػ ار يميد وتطػرؽ

الػػى أسػػباب وظػػروؼ نشػ تيا والمواقػؼ السياسػػية ليػػا تجػػاه الق ػػية النمسػػطينيةد باإل ػػافة لمواقػػؼ بعػػض
القادة اليمينييف اإلس ار يمييفد التي كانت فارقة في الخارطة الحزبية اإلس ار يمية

في النصؿ التاليد سنناقش أسػباب توجػو المجتمػع اإلسػ ار يمي نحػو أحػزاب اليمػيف ومواقػؼ أحػزاب اليمػيف

اإلس ار يمي مف مساعي التسوية الرامية الى التوصؿ لحؿ الدولتيف
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لفول لثالث:
ل جه حن ح ب ل نني ،م دف ل نني مً
ل س ي لس ا
المبحث األول :أسباب توجو المجتمع اإلسرائيمي نحو أحزاب اليمين.
المبحث الثاني :أبرز المحطات في مسيرة التسوية السياسية
المبحث الثالث :سياسات حكومات اليمين اإلسرائيمي تجاه التسوية السياسية
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مقدمة الفصل
المجتمع اإلس ار يمي بشكؿ عاـ يوصؼ ب نػو يمينػي بطبيعتػود وذلػؾ نتيجػة موقنػو مػف النمسػطينييف

والق ػػية النمسػػطينية لكػػف فػػي السػػنوات األخي ػرةد الم ارقػػب لنتػػا

اإلنتخابػػات اإلسػ ار يميةد سػػيالحظ سػػيطرة

أحزاب اليميف اإلس ار يمي عمى مقاليد الحكػـد وصػعود قػوو لتيػار اليمػيف الػديني المتشػدد منػذ عػاـ 0222د
وحتػػى تػػاريخ كتابػػة ىػػذه الرسػػالة مػػف العػػاـ  0206وبالتػػالي يمكػػف الحػػديث عػػف مجتمػػع إس ػ ار يمي أكثػػر

يمينيػػة فػػي ىػػذا النصػػؿ سػػنحاوؿ الوقػػوؼ عمػػى أبػػرز األسػػباب التػػي أدت إلػػى إنزيػػاح المجتمػػع اإلسػ ار يمي

نح ػػو أحػ ػزاب اليم ػػيف كم ػػا وس ػػنتطرؽ لموق ػػؼ أحػ ػزاب اليم ػػيف اإلسػ ػ ار يمي م ػػف جي ػػود التس ػػوية الرامي ػػة إل ػػى

التوصؿ إلى حؿ الدولتيف
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المبحث األول :أسباب توجو المجتمع اإلسرائيمي نحو أحزاب اليمين.
المالحظ في نتا

اإلنتخابات اإلس ار يمية منذ عقد ونصؼد سيطرة أحزاب اليميف اإلس ار يمي عمى

مقاليد الحكـ في اس ار يؿد وحصوليا عمى أعمى نسبة مقاعػد فػي الكنيسػت اإلسػ ار يمي بػالطبع سػبب ذلػؾد
ىػػو قناعػػة المجتمػػع اإلسػ ار يميد وثقتػػو بيػػذه األحػزابد وىػػو األمػػر الػػذو لػػو أسػػبابود وتداعياتػػو اي ػاً وىػػو
ماسنناقشو في ىذا المبحثد وفي النصوؿ التالية مف الدراسة

يبرز تحوؿ المجتمع اإلس ار يمي نحػو اليمػيف فػي مظػاىر عديػدةد عمػى أرسػيا انػدثار الحػدود تقريبػاً

بيف معسكرو «اليسار» و«اليميف» فيما يتعمػؽ بالسياسػة األمنيػةد وتوحػد خطابييمػا فػي إطػار تنػامي ننػوذ
األحػ ػزاب المتطرف ػػةد الديني ػػة والقومي ػػةد الت ػػي ت ػػدعـ االس ػػتيطافد وتؤي ػػد أو مش ػػاريع تع ػػزز وترس ػػخ الط ػػابع

الييػودو لمدولػة الصػييونيةد حتػى بػات «اليمػيف» ىػو المعبػر النعمػي والناعػؿ عػف السياسػة اإلسػ ار يمية فػػي
مسػػتوياتيا كافػػة وقػػد حػػذر العديػػد مػػف الكتػػابد والمحممػػيف اإلس ػ ار يمييفد والي ػربييفد فػػي السػػنوات العشػػر

األخيرةد مف أف اليميف الجديػد المشػكؿ مػف :السػنارديـ (الييػود الشػرقييف)د والميػاجريف الػروسد والمتػدينيف
األرثوذكسد و«المستوطنيف»د سيتحكـ في سياسة إس ار يؿ

(عبد الرحمفد بيروت برس)

العوامل الداخمية لمتحول نحو احزاب اليمين
بنية المجتمع اإلسرائيمي
يعػد المجتمػع اإلسػ ار يمي اسػتثنا ً فريػداً فػي نشػ تو وعناصػر تكوينػود وذلػؾ نتيجػة التكػويف غيػر
الطبيعػي لػذلؾ المجتمػعد حيػث يتّسػـ المجتمػع اإلسػ ار يمي بالعديػد مػف السػمات التػي تميػزه عػف المجتمعػات
األخر د فيو مجتمع يتكوف مف خمنيات متعددةد وثقافات مختمنةد نتيجة خميط مف القادميف مف أكثر مف

سػبعيف دولػةد األمػر الػذو أد

إلػى بػروز العديػد مػف المشػكالتد التػي عممػت الحكومػات اإلسػ ار يمية

المتتابعة عمى محاولة إزالتيا وحميا بكافة السبؿد وخاصػة المشػاكؿ الناتجػة عػف كػوف المجتمػع اإلسػ ار يمي
مجتمػع ميػاجريفد ولعػؿ أبػزر تمػؾ المشػكالت ىػي مشػاكؿ التكامػؿ القػوميد ورغػـ محػاوالت المؤسسػات

الرسميةد السيما المؤسسة العسػكريةد باعتبارىػا المؤسسػة األقػو فػي النظػاـ السياسػي اإلسػ ار يمي لمتعامػؿ

مع تمؾ الق يةد إال أنيا مازالت قا مة مف دوف حؿ جذرو

(األغاد 0203د )65

التحول الديمغرافي لصالح الفمسطينيين في الداخل
لعؿ أىـ أزمة داخمية تعيشيا إس ار يؿ ىي أزمة النمو المتزايد لعػدد النمسػطينييف الػذيف يقطنػوف فػي

الػػداخؿ اإلسػ ار يمي المحتػػؿد أو مػػايعرفوف بعػػرب  48فالمؤشػرات تػػدؿ عمػػى الزيػػادة المتناميػػة فػػي عػػددىـ

وبميػػة األرقػػاـد فقػػد وصػػؿ عػػدد النمسػػطينييف فػػي العػػالـ حتػػى منتصػػؼ شػػير أيػػار0205/د وحسػػب الجيػػاز
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المركػػزو لإلحص ػػا النمس ػػطيني ف ػػي راـ اهللد إل ػػى  00 349 052فمسػػطيني م ػػوزعيف ف ػػي ال ػػنة اليربي ػػة

( 0 882 745فمسطيني بنسبة )%03 30د وقطاع غػزة ( 0 788 249فمسػطيني بنسػبة ) %04 47د
وفمس ػػطيف ال ػ ػ  0 546 353( 48فمس ػػطيني بنس ػػبة  )%00 50وبشجم ػػالي  6.215.147يعيش ػػوف داخ ػػؿ
حدود أ ار ي فمسطيف االنتداب

(ىويدود موقع )PNN

بالت كيػػد ىػػذا العػػدد مػػف النمسػػطينييف بشػػكؿ عػػاـد والػػذيف يقطنػػوف فػػي الػػداخؿ اإلس ػ ار يمي بشػػكؿ

خاصد يشكؿ مصدر رعب إلس ار يؿد حيث يمكف إلس ار يؿ البقا فقػطد فػي وجػود أغمبيػة ييوديػةد وتتمتػع
بالسػػيادة الكاممػػة عمػػى أ ار ػػيياد والعػػيش فػػي نمػػط معػػيفد وىػػذا مػػا اليحققػػو الوجػػود النمسػػطيني فػػي الػػداخؿ

اإلسر يمي
ا

(سوفيرد0220دص)25

في الوعي اإلس ار يمي يوجد انعكاسات لمبعد الديموغرافي عمى الحس القوميد حيث يوجد اليوـ في

إس ار يؿ مجتمع عربي كبير يممؾ وعياً وطنياً متطو اًر د وير ننسو جػز اً ال يتجػ أز مػف الشػعب النمسػطينيد
الػػذو مرك ػزه ال ػػنة اليربيػػةد وىنالػػؾ احتمػػاالت كبي ػرةد ب ػ ف تنش ػ بػػيف جز ػػي الشػػعب النمسػػطيني الطاقػػات

الكبي ػرة القػػادرة عمػػى إنشػػا التقػػاربد والػػروابطد بي ػنيـد ومػػع مػػرور الوقػػت سػػيعمموف مػػع إخػػوتيـ مػػف شػػرؽ
األردفد عمى ت سيس دولة فمسطينية كبيرةد مف البحر الى الصح ار
توترات قومية متزايدة داخؿ اس ار يؿ

(سوفيرد2001دص)08

عمى ىذه الخمنية مف المتوقػع نشػو

يمعػػب مؤشػػر الزيػػادة السػػنوية ألعػػداد النمسػػطينييف فػػي الػػداخؿ النمسػػطيني المحتػػؿد دو اًر بػػار اًز فػػي

العممية السياسيةد وخطورة القنبمة الديموغرافية عمػى الوجػود الصػييوني داخػؿ فمسػطيفد ويشػرؼ عمػى ىػذه
المؤشرات وتطورىا أىـ مراكز األبحاث والدراسات السياسية واإلسػتراتيجية داخػؿ اسػ ار يؿد حيػث تػزود تمػؾ
الم اركػز صػانع القػرار اإلسػ ار يمي بػ ىـ النتػا د ويعػػود السػبب فػػي ذلػؾد إلػػى النوبيػا السياسػػية التػي تسػػيطر

عم ػػى الكي ػػاف اإلسػ ػ ار يميد في ػػذا يتع ػػارض م ػػع رؤي ػػة المش ػػروع الص ػػييونيد بتنري ػػغ فمس ػػطيف م ػػف س ػػكانيا
األصمييف تمييداً لالعتراؼ بػ إس ار يؿ دولة ييودية ال وجود فييا ليير الييود.

(ىويدود موقع  PNNدمصدر سابؽ)

لعؿ خير دليؿ عمى مد أثػر العامػؿ الػديميرافيد عمػى االتجػاه نحػو أحػزاب اليمػيف اإلسػ ار يميد ىػو نتػا
االنتخابات اإلس ار يمية األخيرةد عمى أف أحزاب اليميفد و اليمػيف المتطػرؼد قػد حظيػت ب غمبيػة األصػوات
فػػي جميػػع المػػدف اإلسػ ار يمية المختمطػػةد التػػي يقطػػف فييػػا فمسػػطينيو  48والمسػػتوطنوف الييػػود فقػػد حصػػؿ
حػػزب ل إس ػ ار يؿ بيتنػػا ل بقيػػادة ليبرمػػاف عمػػى أكثػػر األص ػوات فػػي مػػدف المػػد والرممػػةد ويافػػا والناص ػرة العميػػا
وعكا كما حصمت أحزاب اليميف عمى أغمبية األصوات في مدف حينػا ويافػا وب ػر السػبع

النعامي)
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(النعػاميد د ارسػةد موقػع

وبالت ػػالي يمعػػػب العام ػػؿ الػػػديميرافي بشػ ػػكميود الس ػػكاف النمسػ ػػطينييف فػ ػػي ال ػػداخؿد وف ػػي األ ار ػػػي

النمسطينيةد دو اًر محورياً في ت جي الصراع النمسطيني اإلس ار يميد حيث تشػكؿ الزيػادة المطػردة فػي أعػداد
النمسطينييفد مقارنةً بمعدؿ زيادة اإلس ار يمييفد خطػ اًر جوىريػاً عمػى اليويػة (الييوديػة) وفػؽ تعبيػرىـد وعمػى

شكؿ الدولة لذا يجب التخمص مف ىذا الخطرد واألقدر عمػى ذلػؾد مػف وجيػة نظػر المجتمػع اإلسػ ار يميد
ىـ أحزاب اليميفد بما تحممو مف برام وسياسات عنصرية تجاه اليويةد والمجتمع النمسطيني
رواج نظرية " انعدام الشريك "
لعميا تكوف المية الدارجة عمى لسػاف جميػع القػادة اإلسػ ار يمييف المتعػاقبيف عمػى سػدة الحكػـد حيػث

ىي المبرر األخير الػذو تمجػ لػو القيػادة اإلسػ ار يميةد حػاؿ عجزىػا عػف تقػديـ أو حمػوؿد أو مبػرراتد لعػدـ

تقدـ سير عممية تسويةد أو تناوض وذلؾ انعكػس اي ػاً عمػى الشػارع اإلسػ ار يميد حيػث بػات ىػو األخػرد

مقتنػػع بمػػا تػػروج لػػو قيادتػػو حػػوؿ ىػػذا األمػػر وىػػذه النظريػػة إف صػػح التعبيػػر عنيػػا كنظريػػةد تثيػػر بعػػض
السخريةد فما ىو معنى انعداـ الشريؾ لمسالـ او التناوضد ىؿ مثالً عمى النمسطينييف أف يستبدلوا أننسيـ

ب ُنػػاسد أو شػػعب آخػػرد لكػػي يت ػوا ـ ذلػػؾ مػػع التطمعػػات والمعػػايير اإلس ػ ار يمية وفػػي ىػػذا السػػياؽ يػػر

المنك ػػر والكات ػػب اإلسػ ػ ار يمي لعكين ػػا إل ػػدارل أف أح ػػد أى ػػـ األس ػػبابد الت ػػي دفع ػػت الػ ػرأو الع ػػاـ اإلسػ ػ ار يميد

لإلنجػ ػراؼ نح ػػو التط ػػرؼد ى ػػو اعتق ػػادهد ب ن ػػو ل ػػـ يع ػػد ىن ػػاؾ شػ ػريؾ فمس ػػطينيد أو عرب ػػيد ف ػػي أو تس ػػوية
مستقبمية لمصراع

(النعاميد مصدر سابؽ)

ضعف اليسار اإلسرائيمي
المالحػػظ لمحالػػة اإلس ػ ار يمية بشػػكؿ عػػاـد سػػير الت ارجػػع الكبيػػر لقػػو اليسػػار اإلس ػ ار يمي وتشػػتتياد

بعػػدما كانػػت لعقػػود تتصػػدر المشػػيد اإلس ػ ار يميد أو تتنػػاوب حكمػػود مػػع أح ػزاب اليم ػيف وال نريػػد اإلسػػياب
كثي اًرد في أسباب عؼ وت ارجع اليسار اإلسػ ار يميد ولكػف يجػب اإلشػارة إلػى أىػـ األسػباب التػي أ ّدت إلػى
ىذا التراجع الكبير لميسػار اإلسػ ار يميد ف يػديولوجياً اليسػار ال يجتمػع مػع الصػييونيةد مثممػاد ال تجتمػع قػيـ
العدالػة االجتماعيػػة مػػع الصػػييونيةد عواذا أراد أف يبقػػى يسػػا اًر حقيقيػاًد فعميػػو أف يقػػؼ فػػي خنػػد ل
ؽ آخػ لػرد غيػػر
الخندؽ الصييونيد ولذلؾ فيو ي يع اليدؼ مرتيف داألولىد عندما يحاوؿ جمع النقي يفد والثانيةد ألنو

يريد أف يبقى يسا اًر رغـ صييونيتو.

(شعبافد موقع منتاح)

ىػػذا فيمػػا يتعمػػؽ باليسػػار ننسػػود أمػػا حػػيف تػػتـ مقارنتػػو ب ػ حزاب اليمػػيف اإلس ػ ار يميد سػػنالحظ ت كػػؿ لمن ػوارؽ

األيديولوجية بيف المعسكرْيفد فالسؤاؿ الذو يطرح ننسود ما ىو النرؽ بيف اليميفد واليسار اإلس ار يمي؟

ونوىن ػػا ف ػػي الد ارس ػػةد ب ن ػػو وعم ػػى عك ػػس ال ػػنظـ السياس ػػية ف ػػي الع ػػالـد فن ػػي إسػ ػ ار يؿد الن ػػرؽ ب ػػيف
س ػػبؽ ّ
المعسػكرْيفد يكػوف بمػد رؤيػتيـ لمحػؿ مػع النمسػطينييفد فالػذو يميػؿ تقريبػاًد نحػو الحػؿ مػع النمسػػطينييفد
- 29 -

بشػػكؿ ير ػػي الط ػرفيف يعتبػػر يسػػارود والعكػػس ص ػػحيح والػػدليؿ عمػػى ذلػػؾ أنػػود وخػػالؿ جميػػع الحق ػػب

التاريخيػة التػي حكػػـ فييػا اليسػػار اإلسػ ار يميد لػػـ نممػح أو نوايػػا لتيييػر الػػنظـ اإلجتماعيػةد أو اإلقتصػػاديةد
لتصبح كمثيالتيا اليساريةد أو االشتراكية حوؿ العالـ
وفيما يتعمؽ بمو ػوع ت كػؿ النػوارؽ األيديولوجيػة بػيف المعسػكرْيفد يػر الباحػث لميػروف بنننسػتيل أف أحػد
أىـ العوامؿد التي دفعت نحو انييار اليسارد ىو حقيقة أف الجميور اإلس ار يمي لـ يعد يممس وجػود فػروؽ

أيدلوجيػػة ذات ميػػز د بػػيف أح ػزاب اليسػػار واليمػػيف

مػػف ناحيػػة أيدلوجي ػةد فػػشف اليسػػار واليمػػيفد يجمعػػاف

عمى قداسػة أسػطورة االسػتيطافد ويرفعػاف البيػت والبػؤرة االسػتيطانيةد والشػجرة الميروسػةد إلػى درجػة قيمػة
عميا وأشار إلى أف اليسار اإلس ار يميد يواصؿ طرح شعارات فارغػةد دوف أف يػدلّؿ ولػو بنعػؿ واحػدد بػ ف

لديو طرح آخرد أو ميايرد لما يطرحو اليميفد وحتى عندما يطػرح اليسػار حػؿ الػدولتيفد فػشف ىػذا الحػؿ
غير ممكفد حسب حكـ الجميور اإلس ار يمي.

(النعاميد مصدر سابؽ)

التطور العسكري لمحركات الفمسطينية
إس ار يؿ وكما اسمننا تحسػب بدقػة ويؤرقيػا التطػور الػدييرافي لمنمسػطينييفد فمػا بػالكـد إف كػاف ىػذا

التطورد يترافؽ مع تطػور المنظومػة العسػكرية لحركػات التحػرر النمسػطينيةد عواف كػاف ىػذا التطػورد ال زاؿ
ُيص ػػنؼ ػػمف العت ػػاد العس ػػكرو الب ػػدا يد وف ػػؽ التص ػػنينات الحديث ػػةد إال أن ػػو ي ػػؤرؽ إسػ ػ ار يؿ حي ػػث أف
إس ػ ار يؿد ال يمكنيػػا أف تتحمػػؿ بعػػض ال ػربات العش ػوا يةد التػػي تتسػػاقط عمػػى مػػدف ميمػػة فػػي الػػداخؿد
والمرك ػػز اإلسػ ػ ار يميد كمدين ػػة لت ػػؿ أبي ػػبلد الت ػػي ومن ػػذ قص ػػؼ ال ػػر يس الع ارق ػػي لي ػػاد ف ػػي تس ػػعينات الق ػػرف
الما يد لـ تتعرض ل ربات صاروخية قطد إال في عدواف إسػ ار يؿ عمػى غػزةد عػاـ 0200د و 0204

حيث أف إس ار يؿ في ىذه الحالةد تدفع فاتورة اقتصاديةد وسياسيةد كبيرة ج ار ذلؾ وفي المقابؿ ُيسػتيؿ
ىػػذ التطػػور العسػػكرو لمنصػػا ؿ النمسػػطينيةد مػػف ِقبػػؿ إس ػ ار يؿد وأح ػزاب اليمػػيف بشػػكؿ خػػاصد فػػي ت ػ جي

الحقػػد

ػػد النمسػػطينييفد و ػػماف أكبػػر نسػػبة مصػ ّػوتيفد ومؤيػػديفد ألحػزاب اليمػػيف اإلسػ ار يميد كػػوف ىػػذه

األح ػزاب تسػػتخدـ ورقػػة تطػػور قػػدرات المقاومػػة النمسػػطينيةد وتيػػدييا ألمػػف إس ػ ار يؿد لصػػالحيا كونيػػا ىػػي

األقدر عمى مواجية ىذا الخطر

ظيور تيارات إسالمية متشددة في اإلقميم
تُقػدـ عمميػات تنظػػيـ الدولػة اإلسػالمية فػػي العػراؽ والشػػاـد خػدمات ال تقػدر بػػثمف إلسػ ار يؿ بتػػدمير

دوؿ الجػوارد وتشػػجع اليمػػيف المتطػػرؼد عمػػى تمريػػر قػوانيف عواج ػ ار ات عنصػريةد ووأد عمميػػة التسػػوية مػػع
تجي ػ ػر كػػػؿ عمميػ ػػات تنظػ ػػيـ الدولػ ػػة وأخواتيػ ػػا لمصػ ػػمحتياد ومن ػػذ صػ ػػعود الحركػ ػػات
النمسػ ػػطينييف .إس ػ ػ ار يؿ ّ
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جمػة وتعمػػؿ عمػػى تمميػػع صػػورتيا خارجيػاًد والتطػػرؼ
اإلسػػالمية المتشػػددةد تجنػػي إسػ ار يؿ فوا ػػد ومكاسػػب ّ
(إلياسد موقع وكالة سما اإلخبارية)
بحجة غياب البديؿ.
في سياساتيا الداخميةد وتدمير عممية التسوية السياسية ّ
أح ػزاب اليمػػيف اإلس ػ ار يمي تحػػاوؿ اسػػتيالؿ أو ظػػاىرةد س ػوا داخميػػةد أو خارجيػػةد لحشػػد الػػدعـ
حولياد وإلعطا شرعية لممارسػاتياد فظيػور التنظيمػات اإلسػالمية المتشػددةد أو مػا بػات يعػرؼ باإلرىػاب

العػػالميد بػػد اًد بطالبػػاف والقاعػػدةد وأخيػرةد تنظػػيـ الدولػػة اإلسػػالمية فػػي العػراؽ والشػػاـد كػػؿ ىػػذه الظػواىرد

تسػػتيميا إسػ ار يؿد ال سػػيما أحػزاب اليمػػيف عمػػى أكمػػؿ وجػػود فشػػبح التيديػػدد الػػذو ينشػره تنظػػيـ الدولػػةد عواف
كاف تيديده إلس ار يؿ حتى المحظة لـ يتعد الخطاباتد إال أف إس ار يؿد تدرؾ ذلؾ الخطػر جيػداًد وتحػاوؿ

أح ػزاب اليمػػيفد التػػروي ب نيػػا األقػػدر عمػػى مواجيػػة ىػػذه التيديػػداتد ومنطقي ػاًد طالمػػا أف المنطقػػةد تتجػػو
بشػػكؿ مت ازيػ لػد نحػػو التشػ ّػددد والص ػراعات الدينيػػةد فمػػف الطبيعػػي أف يػػؤثر ذلػػؾ عمػػى المجتمػػع اإلس ػ ار يميد
بازدياد النزعة الدينية والتطرؼ فيود في المقابؿ
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المبحث الثاني :أبرز المحطات في مسيرة التسوية السياسية
لقد كاف لمنرزات حرب عػاـ 0967د انعكاسػات مباشػرة عمػى مسػيرة التسػوية السياسػية التػي بػدأت

الحقاًد بتوقيع مصر لمعاىدة كامب دينيد عاـ  0978حيث أف أىـ نتيجة إستراتيجية لصالح إس ار يؿ مف

الحػػربد ىػػي خػػروج األ ار ػػي النمسػػطينية التػػي احتمػػت عػػاـ 0948د مػػف دا ػرة المسػػاومة والمناو ػػاتد
وتجاىؿ الحديث عنيػاد سػوا بػالتحريرد أو المناو ػات حيػث تركػزت الجيػود السياسػيةد والعسػكريةد بعػد

الحرب عوالى األفد عمى تحرير األ ار ي العربيةد والنمسطينيةد التي احتمتيا إس ار يؿ عاـ 0967
منذ أف قبمت المجموعة العربية (ب غمبيتيا العظمي) بمبدأ إنيا الصراع مع إس ار يؿد عمى أر ية
و مجمػػس األمػػف الػػدولي رقػػـ 040د و 338د و ػػعت لننسػػيا ىػػدؼ تحقيػػؽ تسػػوية تقػػوـ عمػػى مبادلػػة
ق ػرار ْ
ص ػريحةد بػػيف األرض والسػػالـد أو االنسػػحاب اإلس ػ ار يمي مقابػػؿ االعت ػراؼ العربػػي بشس ػ ار يؿ لكػػف وقػػؼ
العرب عاجزيف عممياً عػف إيجػاد آليػة مال مػة لتطبيػؽ ىػذيف القػ ارريف وكػاف السػبب األساسػي الكػامف و ار

ذلؾد ىو رفض إس ار يؿ الػدا ـد لممنيػوـ العربػي والػدولي لمتسػويةد وغيػاب القػدرة العربيػة عمػى دفػع إسػ ار يؿ
نحو حؿ لـ تكف الدولة العبرية عمى استعداد لود أو ار ية بو

(الخالدو وآغاد 0990د العدد8د ص)0

مؤتمر مدريد لمسالم
ُعقػػد “مػػؤتمر السػػالـ فػػي الشػػرؽ األوسػػط” فػػي العاصػػمة األسػػبانية مدريػػدد فػػي  32تش ػريف أوؿ  /أكتػػوبر
0990د بعد أش ل
ػير قميمػة مػف انتيػا حػرب الخمػي الثانيػةد إال أف فكػرة عقػد المػؤتمرد جػا تد بعػد خطػاب

الػػر يس األمريكػػي لجػػورج بػػوشلد أمػػاـ الكػػونجرس األمريكػػيد فػػي  6آذار /مػػارس 0990د حيػػث قػػاؿ “آف
اآلواف إلنيػػا الن ػزاع فػػي الشػػرؽ األوسػػطد عمػػى أسػػاس ق ػرارو مجمػػس األمػػف الػػدولي  040و338د ومبػػدأ
االنسػػحاب مقابػػؿ السػػالـد الػػذو ينبيػػي أف يػػوفر األمػػفد واالعت ػراؼ بشس ػ ار يؿد واحت ػراـ الحقػػوؽ المشػػروعة

لمنمسطينييف” وطمب الر يس األمريكي مف وزير خارجيتو لجيمس بيكرلد القيػاـ باالتصػاالت مػع العواصػـ

العربيةد ولتؿ أبيبلد واالتحاد السػوفييتي واالتحػاد األوروبػيد تمييػداً لعقػد م ل
ػؤتمر دولػي لمسػالـ فػي الشػرؽ
األوسط

(مؤتمر مدريدد موقع الموسوعة النمسطينية)

اتفاق أوسمو ،اتفاق إعالن المبادئ
يعتب ػػر اتن ػػاؽ أوس ػػمو اتناقػ ػاً تاريخيػ ػاًد كون ػػو األوؿد ال ػػذو يعق ػػد ب ػػيف النمس ػػطينييف عواسػ ػ ار يؿ ُوقع ػػت

االتناقيػػة عػػاـ 0993د فػػي مدينػػة واشػػنطف األمريكيػػةد إال أف االتنػػاؽد تػػـ نتيجػػة لممحاثػػات الس ػريةد التػػي
جرت في مدينة أوسمو النرويجية ويعتبر االتناؽ منعطناً ميماًد في تاريخ الصراع النمسػطيني اإلسػ ار يميد

كونػػود ّأوالً  :أنيػػى النػزاع المسػػمحد بػػيف منظمػػة التحريػػر النمسػػطينية عواسػ ار يؿ د ثانيػاً  :تبػػادؿ كػػال الطػرفيف

- 32 -

االعتراؼ بوجود األخرد ثالثاً :رتّب بشكؿ جز يد فػي ذلػؾ الوقػتد إقامػة منػاطؽ حكػـ ذاتػي لمنمسػطينييفد
وعودة القيادة النمسطينية مف الشتات إلى األ ار ي النمسطينيةد لتحكـ ىذه المناطؽ
ىدف اال تفاق
إف ى ػػدؼ المناو ػػات اإلسػ ػ ار يمية النمس ػػطينيةد

ػػمف إط ػػار عممي ػػة الس ػػالـ الحالي ػػة ف ػػي الش ػػرؽ

األوسػ ػػطد ىػ ػػو إقام ػ ػػة سػ ػػمطة حكومػ ػػة ذاتي ػ ػػة انتقاليػ ػػة فمسػ ػػطينية (المجم ػ ػػس المنتخػ ػػب) المجمػ ػػس لمش ػ ػػعب
النمسطينيد في ال ػنة اليربيػةد وقطػاع غػزةد لنتػرة انتقاليػة ال تتجػاوز الخمػس سػنواتد وتػؤدو إلػى تسػوية

و مجمس األمف  040و 338
دا مةد تقوـ عمى أساس قرار ْ

(عرفاتد 0225د ص)063

الجدول رقم " "4الجدول الزمني المتفق عميو لتنفيذ اتفاق اوسمو.
 0993\02\03البد بتطبيؽ االتناؽ (بعد شير واحد مف التوقيع عميو )
 0993\00\03يبدأ االتناؽ حوؿ انسحاب الجيش اإلس ار يمي مف منطقة أريحا وقطاع غزة.
 0993\00\03تبدأ المرحمة االنتقالية ومدتيا خمس سنوات.
يناير\0993

0993\4\03
0994\7\03

دخوؿ الر يس عرفات إلى ال نة اليربية وقطاع غزة.

تنسحب (إس ار يؿ) مف غزة وأريحا.

الموعد النيا ي إلج ار انتخابات المجمس التشريعي النمسطيني.

 0995\00\03تبدأ المناو ات حوؿ الو ع النيا ي

 0998\00\03يصبح الو ع النيا ي لم نة اليربية وقطاع غزة سارو المنعوؿ.
تع ػػرض تنني ػػذ اتناقي ػػات أوس ػػمود لمعدي ػػد م ػػف المعيق ػػاتد والمم ػػاطالتد م ػػف الجان ػػب اإلسػ ػ ار يميد مم ػػا دف ػػع

بالر يس اإلس ار يمي األسبؽ شمعوف بيريزد والر يس النمسطيني ال ارحػؿ ياسػر عرفػاتد لتوقيػع إتنػاؽ القػاىرة
عػػاـ 0994د حيػػث ُحػػددت قنيػػو منػػاطؽ حكػػـ السػػمطة النمسػػطينيةد فػػي كػػؿ مػػف أريحػػاد وقطػػاع غػزة وىػػي
كاألتي:
– منطقــة (أ) تكػػوف السػػيطرة فييػػا لمسػػمطة الوطنيػػة النمسػػطينيةد وتقػػع فييػػا المػػدف النمسػػطينية الر يسػػيةد
وتتمت ػػع بكثاف ػػة س ػػكانية عالي ػػةد وتح ػ ّػدد ب ػػالخط األحم ػػرد والممون ػػة ب ػػالموف البن ػػي ف ػػي الخريط ػػة المرفق ػػة م ػػع
االتناؽ
– منطقــة(ب) تكػػوف السػػيطرة فييػػا مشػػتركة (حيػػث تتػػولى السػػمطة الوطنيػػة النمسػػطينية المسػػؤولية المدنيػػةد
وتتولى إس ار يؿ المسؤولية األمنية) وتشمؿ القر النمسػطينيةد والطػرؽ المحيطػة بيػاد والتػي تربطيػا بالمػدف

النمسطينيةد والممونة بالموف األصنر
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 منطقة (ج) تبقى السيطرة فييا (إلس ار يؿ)د وتشػمؿ المسػتوطنات اإلسػ ار يمية فػي ال ػنة اليربيػة وقطػاعغزةد ومعسكرات لمجيش اإلس ار يميد وأ ار ي الدولة

(موقع الموسوعة النمسطينيةد مصدر سابؽ)

المنص ػمةد أو المكممػػة لالتنػػاؽ الػػر يسد والػػذو بموجبػػو تػػـ
تبػػع اتنػػاؽ أوسػػمو عػػدد مػػف اإلتناقػػات ُ

االتنػػاؽ عمػػى العديػػد مػػف األمػػور التنصػػيميةد التػػي لػػـ يتطػػرؽ ليػػا إتنػػاؽ اوسػػمود كاتنػػاؽ وادول رينػػرل عػػاـ
0998د واتن ػػاؽ ش ػػرـ الش ػػيخ ع ػػاـ 0999د قم ػػة كام ػػب ديني ػػد ع ػػاـ 0222د والت ػػي ح ػػاوؿ فيي ػػا ال ػػر يس

األمريكػػي لبيػػؿ كيمنتػػوفلد فػػي نيايػػة واليتػػود دخػػوؿ التػػاريخد حػػاؿ اسػػتطاع إيجػػاد حػػؿ لمص ػراع النمسػػطيني
اإلس ار يمي الممتدد والتي با ت بالنشؿ الكبيرد وكانت أحد أىـ األسبابد الندالع اإلنتنا ة الثانيػةد حيػث

شػػعر النمسػػطينييفد ب ػ ف عمميػػة السػػالـ التػػي امتػػدت مػػف مػػؤتمر مدريػػدد مػػرو اًر باتناقػػات أوسػػمود والجػػداوؿ
تيربػوا
الزمنية التي و عت لتطبيؽ ما اتنؽ عميود لـ تكف إال فقاعة مماطمة كبيرة مف اإلس ار يمييف؛ الػذيف ّ

مػػف اسػػتحقاقات مصػػيرية لمشػػعب النمسػػطينيد بالوصػػوؿ الػػى دولتػػو المسػػتقمةدعمى م ارحػػؿد خػػالؿ خمػػس
سنوات مف تاريخ توقيع اتناؽ أوسمو

قمة -محادثات طابا -عام 2000د وجا ت ىذه القمة برعاية مصريةد الست ناؼ المناو ات بعد اندالع
االنتنا ة النمسطينية الثانيةد حيث با ت بالنشؿ ىي األخر د نظ اًر البتعاد وجيتي النظرد في الحؿد مف
قبؿ الطرفيف اإلس ار يميد والنمسطينيد خاصةًد فيما يتعمؽ بمو وع القدس والالج يف

المبادرة العربية لمسالم 2002
ونصػت عمػى
قرىا مؤتمر القمة العربي الرابع عشر فػي بيػروت 0220/3/08د ّ
ىي المبادرة التي أ ّ
أنػػود انطالق ػاً مػػف اقتنػػاع الػػدوؿ العربيػػةد ب ػ ف الحػػؿ العسػػكرو لمن ػزاعد لػػـ يحقػػؽ السػػالـ واألمػػفد ألو مػػف
األطراؼ:

 -0يطمب المجمس مػف إسػ ار يؿ إعػادة النظػر فػي سياسػاتياد وأف تجػنح لمسػالـد معمنػة أف السػالـ العػادؿد
ىو خيارىا االستراتيجي

 -0كما طالبيا القياـ بما يمي:
أ

االنسحاب الكامؿ مف األ ار ي العربية المحتمةد بمػا فػي ذلػؾ الجػوالف السػورود وحتػى خػط ال اربػع
مف يونيو (حزيراف) 0967د واأل ار ي التي مازالت محتمة في جنوب لبناف

ب التوصػػؿ إلػػى حػ لػؿ عػ ل
ػادؿد لمشػػكمة الالج ػػيف النمسػػطينييفد ُيتنػػؽ عميػػو وفق ػاً لق ػرار الجمعيػػة العامػػة
لألمـ المتحدة رقـ 094

- 34 -

ت قبوؿ قياـ دولة فمسطينية مستقمةد ذات سيادة دعمػى األ ار ػي النمسػطينية المحتمػةد منػذ ال اربػع مػف
يونيو (حزيراف) 0967د في ال نة اليربية وقطاع غزةد وتكوف عاصمتيا القدس الشرقية

 -3عند ذد تقوـ الدوؿ العربية بما يمي:
أ

اعتبار النزاع العربي اإلس ار يمي منتيياًد والدخوؿ في اتناقية سالـ

ب إنشا عالقات طبيعية مع إس ار يؿد في إطار ىذا السالـ
ت

ماف رفض كافة أشكاؿ التوطيف النمسطينيد الذو يتنافى والو ع الخاص فػي البمػداف العربيػة

(وثا ؽد المبادرة العربية لمسالـد مجمة الدراسات النمسطينةد العدد50د ص087د )0220

خارطة الطريق 2003
تشػػكؿ خارطػػة الطريػػؽ إطػػا اًر عام ػاً لتسػػوية الن ػزاع اإلس ػ ار يمي -النمسػػطيني وىػػو أحػػد المسػػارات

األساسية لمشكمة الشرؽ األوسػطد الناجمػة عػف اسػتمرار االحػتالؿ اإلسػ ار يمي لأل ار ػي العربيػةد وانتياكيػا
يح مػف الواليػات
الدا ـ لحقوؽ الشعب النمسطيني وقػد تػـ اإلعػالف عػف خارطػة الطريػؽ عبػر إصػدار تصػر ل

المتحػػدة األمريكيػػة فػػي أبريػػؿ 0223د وذلػػؾد قبػػؿ تسػػميميا مػػف قبػػؿ المجنػػة الرباعيػػة (الواليػػات المتحػػدة
األمريكيةد االتحاد األوروبيد روسيا وىي ة األمـ المتحػدة) إلػى السػمطة النمسػطينيةد والحكومػة اإلسػ ار يمية

بادرت السمطة النمسػطينية بػاإلعالف عػف موافقتيػا عمػى الخارطػة عبػر إصػدار تصػريح إعالمػيد فػي حػيف

أعمنت الحكومة في مايو 0223د قرارىا بالموافقة عمى قبوؿ الخطوات المحددة في خارطة الطريؽد ولكػف
بشيراد أربعة عشر تحنظاً إس ار يمياً عمييا

(ممندود 0229د ص)390

تت مف خارطة الطريػؽ بعػض المبػادئد واألسػس الالزمػة لتسػوية النػزاع النمسػطيني -اإلسػ ار يميد
والمتوجػػب االسػػتناد إلييػػا خػػالؿ المناو ػػات الالحقػػة بػػيف األط ػراؼ المعنيػػةد وذلػػؾ بييػػة و ػػعيا مو ػػع

التننيػذ النعمػػيد وفػػؽ م ارحػػؿ وا ػػحةد ومواعيػػد محػػددةد وعالمػات مسػػتيدفةد تيػػدؼ إلػػى التقػػدـد مػػف خػػالؿ
خطو ل
ات متبادلةد في جميع المجاالت السياسيةد واألمنية واإلقتصاديةد واإلنسانيةد وبنا المؤسساتد تحت
رعاية المجنة الرباعية الدوليةد كما و عت الخارطة جدوالً زمنياً واقعياً لمتننيذ

(ممندود مصدر سابؽد ص)395

ىدف خارطة الطريق
ستن ي أية تسوية يتنػاوض الطرفػاف بشػ نياد إلػى قيػاـ دولػة فمسػطينية مسػتقمة وديمقراطيػةد قػادرة

عمى البقا د تعيش جنباً الى جنب في سالـد وأمفد مع إس ار يؿ وبقية جيرانيػاد وسػتؤدو ىػذه التسػوية إلػى

حؿ الصراع اإلس ار يمي -النمسطيني عوانيا االحتالؿ الذو بدأ في عاـ 0967د وذلؾ اسػتناداً إلػى األسػس
التػػي أرسػػاىا مػػؤتمر مدريػػدد عوالػػى مبػػدأ األرض مقابػػؿ السػػالـد عوالػػى ق ػرارات مجمػػس األمػػف  040و338
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و0397د عوالى االتناقات التػي توصػؿ إلييػا الطرفػاف سػابقاًد عوالػى مبػادرة ولػي العيػد السػعودو األميػر عبػد

اهللد التي أقرىا مؤتمر قمة الجامعة العربيةد في بيروتد والداعية إلى قبوؿ إس ار يؿ جارةًد تعيش في سالـ
وأمفد في إطار تسوية شاممة وىذه المبادرة عنصر حيوو في الجيود الدوليةد الرامية الى تعزيز التوصػؿ

الػ ػ ػػى سػ ػ ػػالـ شػ ػ ػػامؿد عمػ ػ ػػى جميػ ػ ػػع المسػ ػ ػػاراتد بمػ ػ ػػا فييػ ػ ػػا المسػ ػ ػػاراف السػ ػ ػػورو -اإلس ػ ػ ػ ار يمي والمبنػ ػ ػػاني –

اإلس ار يمي

(مجمس االمفد وثيقة خارطة الطريؽ)

مؤتمر أنابوليس 2007
مػػؤتمر انػػابوليس ىػػو مػػؤتمر السػػالـ فػػي الشػػرؽ األوسػػطد ُعقػػد قبػػؿ عػ لػاـ مػػف نيايػػة الواليػػة الثانيػػة
لج ػػورج ب ػػوش االب ػػفد ف ػػي ن ػػوفمبر ع ػػاـ 0227د ف ػػي مدين ػػة ان ػػابوليس بوالي ػػة ماريالن ػػد بالوالي ػػات المتح ػػدة
األمريكيةد وبمشاركة عدد مف الدوؿ

مؤتمر أنابوليس لـ يكف لػو األثػر الكبيػر فػي إحػراز أو تقػدـ فػي مسػيرة السػالـد ولػـ تكػف لػو آثػاره
الوا حة عمى األرضد حيث أنػو فشػؿ فػي إطػالؽ محادثػات رسػميةد تن ػي الػى حػؿ الػدولتيفد كمػا كػاف
يخط ػط لػػو المػػؤتمرد بحمػػوؿ عػػاـ 0228د كمػػا جػػا المػػؤتمر فػػي نيايػػة الحقبػػة الثانيػػة لمػػر يس األمريكػػي

لجػػورج بػػوش اإلبػػفلد الػػذو أراد أف يخػػرج مػف البيػػت األبػػيض ويسػػجؿ فػػي تاريخػػود أنػػو بطػػؿ حػػؿ الصػراع
العربػػي اإلس ػ ار يميد ولػػـ يكػػف يعمػػـ أف ص ػراع وجػػود وحػػدودد ال تكنيػػو األشػػير القميمػػة المتبقيػػة مػػف واليتػػود

لحمو

بعػد مػػؤتمر أنػػابوليسد لػػـ يػتـ عقػػد مناو ػػات جديػة بػيف الطػرفيف اإلسػ ار يمي والنمسػػطينيد وجميػػع

المبػادرات سػوا النرنسػػيةد األمريكيػة أو األوروبيػػةد إليجػػاد أر ػية لمتنػػاوض ال ازلػػت تػراوح مكانيػػاد وتجػػرو
محاوالت بيف النينة واألخر إلحيا يا
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المبحث الثالث :سياسات حكومات اليمين اإلسرائيمي تجاه التسوية السياسية
لقد نش ت دولة إسػ ار يؿ ونشػ ت بتحقيػؽ شػعار(ىكذا فقػط) أو مػف خػالؿ الػدـد ومػف خػالؿ النػار

واليد الطولى وقوة السالحد ومع المعاناة والت حية ىكػذا تحػدث منػاحـ بػيجفد عقػب انشػا دولػة إسػ ار يؿ
عاـ 0948

(شيندلرد 59د )0997

بدايةً نستطيع القوؿ ب ف تعامؿ أحزاب اليميف اإلس ار يمي مػع عمميػة التسػوية السياسػيةد لػـ يختمػؼ

كثي اًر عف تعامؿ الحكومات اإلس ار يمية عبر تاريخياد عواف كػاف النػارؽ أف تعامػؿ أحػزاب اليمػيف اإلسػ ار يمي
أكثػػر تطرف ػاً مػػع مبػػدأ التسػػوية مػػف أساسػػود الػػذو يعتبػػر أم ػ اًر مرفو ػاً دوق ػػية وجػػودد حيػػث كم ػا أسػػمنت

الدراسةد أف المنظور الذو تتعامؿ معو أحزاب اليمػيف اإلسػ ار يمي تجػاه الق ػية النمسػطينيةد ىػو خمػيط مػف
منظور دينيد وسياسيد حوؿ األحقية في الوجود عمى أرض فمسطيف التاريخية (االنتداب)

عممية السالـ االس ار يمية-النمسطينية التي بدأت مع اتناؽ أوسمو في عاـ  0993أخنقت مع فشػؿ

قم ػػة كام ػػب ديني ػػد ف ػػي ص ػػيؼ ع ػػاـ 0222د وبداي ػػة االنتنا ػػة الثاني ػػة ف ػػي خري ػػؼ ذل ػػؾ الع ػػاـ وت ػػدىورت
العالقات بيف الطرفيف بشكؿ مطرد عمى مد السنوات التي تمت ذلؾد وكثي ار ما اتسمت بمسػتويات عاليػة
مف العنؼ مف الجانبيف

)(Kelman, 287, 2007

إف أردنا التعرؼ عمى مواقؼ األحزاب اليمينة الرسمية تجاه عممية التسويةد يجب عمينا النظر في

النت ػرات التػػي نجحػػت فييػػا أح ػزاب اليمػػيف بالوصػػوؿ الػػى سػػدة الحكػػـ فػػي اس ػ ار يؿد فيػػي بػػذلؾد تعبػػر عػػف
موقؼ أحزابياد بشكؿ رسميد مف خالؿ التعامؿ الحكػومي اليمينػي مػع عمميػة التسػوية السياسػية وبمػا أف
الدراسة محدودة بشطار زمني محددد و أف مسيرة التسػوية السياسػية بػدأت مطمػع تسػعينات القػرف الما ػيد
حيث بدأت مع حكومة إس ار يمية يساريةد فسوؼ نبدأ مف عاـ 0223د وىو العاـ الذو شكؿ بداية السيطرة
اليمينة عمى الحكومة اإلس ار يمية حتى العاـ الحالي 0206
حزب الميكود وجيود التسوية 2006-2003
بعػػد فػػوز اليمػػيف اإلس ػ ار يميد وتحديػػداً الميكػػودد فػػي االنتخابػػات التػػي جػػرت فػػي ينػػاير0223د وتحديػػد
ش ػػاروف ك ػػر ل
يس لمحكوم ػػةد أك ػػدت التحم ػػيالتد أف منطق ػػة الش ػػرؽ األوس ػػطد وبخاص ػػة ق ػػية التس ػػوية ب ػػيف
النمسطينييف واالس ار يمييفد سوؼ تشيد توت اًر ممحوظاًد وذلؾ بسبب مشاركة اليمػيف المتطػرؼ فػي الحكومػة

الجديدةد وكذلؾ غيػاب األفػؽ السياسػي ليػذه الحكومػةد والتوافػؽ األمريكػي اإلسػ ار يميد وبخاصػة بػيف بػوش
وشػػاروفد وىػػي المكانػػة التػػي منحػػت شػػاروف إدارة عممي ػػة التسػػوية حسػػب خطتػػو األمنيػػة .وحسػػب خط ػػة

شػػاروف األمنيػػةد فالبػػد أوالً مػػف تصػػنية المقاومػػة النمسػػطينيةد حيػػث قػػاـ باسػػتخداـ القػػوة العسػػكريةد بجميػػع
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أشكاليا وأنواعياد واستمر في سياسة التحريض اإلس ار يمي

المقاومة وفرض ما يريده مف حموؿ.

د كؿ ما ىو فمسػطينيد مػف أجػؿ كسػر إرادة

(شعبافد موقع مركز التخطيط النمسطيني)

مع بداية عاـ 0220د شيدت مسيرة التسوية السياسية تيي اًر نوعياًد وذلؾ يرجع إلى التييرات التي

شيدتيا الق ية عقب اندالع االنتنا ة النمسطينية الثانية فقد توقنت جميع المقا ات الثنا ية بيف الجانبيف
النمسػػطيني واإلس ػ ار يميد التػػي كانػػت تػػدور رحاىػػا حػػوؿ تنعيػػؿ اتناقيػػات أوسػػمو عمػػى أرض الواقػػع وباتػػت
ومنذ المبادرة العربية لمسالـ وخطة خارطة الطريؽ تتحدث عف إقامة دولة فمسطينية

خالؿ الزيارة التي قاـ بيا وزير الخارجية األمريكػي كػولف بػاوؿ إلػى إسػ ار يؿ عقػب طػرح خطػة خارطػة

الطري ػػؽ ع ػػاـ 0223د كان ػػت الرس ػػالة األساس ػػية الت ػػي اس ػػتمع إليي ػػاد م ػػف مق ػػررو السياس ػػة ف ػػي الحكوم ػػة
اإلس ػ ار يميةد ت ػػتمخص ب نػػود التوج ػػد إمكاني ػػة سياسػػية إلقػ ػرار خطػػة خارط ػػة الطري ػػؽد وم ػف المن ػػؿ الب ػػد

بااللتزامات األمنية المطموبة مف الجانب النمسطيني كما ىاجـ وزير الػدفاع انػذاؾ لموفػازل خطػة خارطػة

الطريػػؽد ووصػػنياد ب نيػػا سػػي ة بالنسػػبة إلس ػ ار يؿد فيػػي التتنػػؽ والمصػػالح الوطنيػػةد واليمكػػف تطبيقيػػا كمػػا
ىيد وقاؿ لشاروفل :الينبيي لنا االنشياؿ بقبوؿ او رفػض الخريطػةد فيػي مػف نػاحيتي غيػر موجػودة

(عبػد

الكريـد مجمة دراسات شرؽ اوسطيةد ص)35

المالحظات الرسمية اإلسرائيمية عمى خطة خارطة الطريق
ق ػدمت الحكومػػة اإلس ػ ار يمية بقيػػادة أر يػػؿ شػػاروف مالحظاتيػػا الرسػػمية عمػػى خطػػة خارطػػة الطريػػؽ

وأبرز ماجا فييا:

 -1يػػتـ تنكيػػؾ األجي ػزة األمنيػػة النمسػػطينية القا مػػةد عواج ػ ار إصػػالحات أمنيػػةد عوانشػػا أجي ػزة جديػػدة
تحػػارب بشػػكؿ حقيقػػي (اإلرىػػاب) والتح ػريض عمػػى العنػػؼد ويكػػوف التننيػػذ الكامػػؿ شػػرطاً أساسػػياً
لمتقدـ مف مرحمة ألخر

 -2خمؽ قيادة جديدة وميايرة في السمطة
 -3يتـ ت كيد حػؽ إسػ ار يؿ بػالوجود دكدولػة ييوديػة دتمنػع عػودة الالج ػيف النمسػطينييف إلييػاد ويشػمؿ
ذلؾ تصريحاً فمسيطينياً بالتنازؿ عف حؽ العودة

 -4يتـ إليا التطػرؽ لكػؿ القػ اررات الدوليػة أو غيرىػا مػف القػ اررات الصػادرة بحػؽ فمسػطيفد وفقػط يػتـ
التطرؽ لمق ارريف ( )040و ()338د وفقط يكوناف موجييف إلج ار المناو ات المستقبمية المتعمقة
بالو ع الدا ـ

(عبد الكريـد مصدر سابؽد ص30د)32
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تعتبػػر ىػػذه المالحظػػاتد تػػدخالً سػػاف اًرد فػػي الش ػ ف والسػػيادة النمسػػطينية الداخميػػةد فػػشف أرادت الحكومػػة

اإلس ار يميةد بقيادة أحزاب اليميفد أف تسعى قدماً في التسوية السياسػية مػع النمسػطينييفد عمييػا أف تتعامػؿ
مع مف يمثؿ الشعب النمسطينيد ومف ىـ في موقع القيادة الشرعية لو فميس لو أدنى حؽد في أف تتدخؿ

فػػي مػػف يحكػػـ النمسػػطينييفد أو أف تتػػدخؿ فػػي آليػػة عمػػؿ األجيػزة األمنيػػةد وىيكمتيػػاد عواف كانػػت نشػ ة ىػػذه
األجيػزة نابعػة مػػف خػػالؿ اتناقيػػة مبرمػػة سػػابقاً مػػع الجانػػب اإلسػ ار يمي وىػػذا إف دؿ عمػػى شػػي يػػدؿ عمػػى
عدـ الجدية في السير قدما في التسوية السياسية مع النمسطينييفد وما تقترحو ىو أمور تعجيزيةد ولو ػع
العصي في دواليب المساعي الدولية إليجاد تسوية سياسية لمق ية النمسطينية

وخػػالؿ تبمػػور خارطػػة الطريػػؽ التػػي كانػػت فػػي بػػداياتياد وقبػػؿ عقػػد الجمسػػة الحكوميػػة لمتصػػويت
عميياد طرح شاروف رأيو في مقابمة صحنية حولياد حيث قػاؿ لفػي نيايػة األمػر سػتقوـ دولػة فمسػطينيةد ال

أعتقػد أف عمينػا السػيطرة عمػػى شػعب آخػر عوادارة شػؤوف حياتػػود ال أعتقػد أنػو لػدينا القػػدرة والقػوة لػذلؾد فيػػذا
عب كبير جداً عمى الجميور اإلس ار يميد ويخمؽ مشكالت أخالقية واقتصادية حادة جػداًل وخػالؿ الجمسػة
الحكومية لمتصويت عمى خارطة الطريؽد تطرؽ لشػاروفل لمػثمف الػذو ست ػطر إسػ ار يؿ لدفعػود مػف أجػؿ
تحقي ػػؽ الس ػػالـد وق ػػاؿ لإف ى ػػذا ي ػػوـ ص ػػعبد فالدول ػػة النمس ػػطينية ليس ػػت حم ػػـ حي ػػاتيد ولك ػػف م ػػف منظ ػػور
مستقبمي ليس مف الصحيح اف نسػتمر فػي السػيطرة عمػى حيػاة  3 5مميػوف فمسػطينيل

(عبػد الكػريـد مصػدر سػابؽد

ص)33-30

المتابع لتصريحات شاروف في تمؾ النترةد سيمحظ تيي اًر في فكر أر يؿ شاروفد وقد اعتدنا جميعاً

عمػػى التص ػريحاتد والممارسػػات العنص ػرية والدمويػػةد فػػي أ ػػعؼ حاالتيػػا تجػػاه النمسػػطينييف وق ػػيتيـد
فالتاريخ حافػؿ بممارسػات شػاروف تجػاه النمسػطينييف منػذ أف كػاف

ػابطاً فػي الجػيشد حتػى وصػولو لسػدة

الحكػـ فػي إسػ ار يؿ ولكػف ىنالػػؾ حقػاً تييػػر فػي فكػػر شػاروف تجػػاه الق ػية النمسػػطينيةد نسػتطيع أف نقػػوؿ

نعـد فالتجربة والخبرة خػالؿ سػنوات طػواؿ فػي العمػؿ السياسػي والعسػكرو لشػاروفد جعمتػو يػدرؾ عواف كػاف
مت خ اًر دب ف الق يةد والصراع مع النمسطينييفد بدأ كصراع وجودد ومف ثـد وكنتيجة لتناعالت وتداخالت
عدةد تحػوؿ الػى صػراع حػدودد فػال يمكػف وبػ و شػكؿ مػف األشػكاؿ تنػازؿ طػرؼ لصػالح أخػر بكػؿ شػي د
فسبيؿ الخالص لكؿ منيما ىو تقاسـ األرضد والعػيش جنبػاً إلػى جنػبد عواف تعقّػد أي ػا االخػتالؼد حػوؿ
طبيعة التقاسـ لصالح الدولتيف (فمسطينية واس ار يمية)

فشػػاروف أدرؾ أف التعنػػت اإلس ػ ار يميد باسػػتمرار السػػيطرة المطمقػػة عمػػى الشػػعب النمسػػطينيد يشػػكؿ عب ػاً
إقتصادياً حاداً كما قاؿد وأف أية حكومػة فػي العػالـ دإف كانػت تريػد النجػاح واالسػتمرار فػي الحكػـد فعمييػا

أف تػػوفر مناخ ػاً اقتصػػادياً مريح ػاً فػػي أ ػػعؼ حاالتػػود لسػػكانيا وفػػي حالػػة إس ػ ار يؿ فػػشف ميزانيػػة الػػدفاع
والجيش السنوية تقدر بممياراتد وىذا يشكؿ عب اً اقتصادياً عمى إس ار يؿ حيػث أف الجػيشد سػنوياًد يكػافح
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مػػف أجػػؿ زيػػادة الميزانيػػة لكػػف العقبػػة الحقيقيػػة التػػي واجييػػا شػػاروف ىػػيد إقنػػاع حزبػػة السػػابؽ الميكػػودد
ب فكػػاره الجديػػدةد واألحػزابد حيػػث شػػاروف بتحولػػو النكػػرو ىػػذاد يشػػكؿ تحػوالً كبي ػ اًر دألسػػس ومبػػادئ حػػزب
الميكود وتعرض نتيجة طرحو ألفكاره الجديدةد لموجة انتقادات الذعةد وبعد موجة شػد وجػذب مػع الميكػود

إلقناعػػو ب فكػػاره الجديػػدةد ورؤيتػػو لمحػػؿ إال أنػػو لػػـ ينمػػح بػذلؾد لػػذلؾ ا ػػطر لإلنسػػحاب مػػف حػػزب الميكػػود
وتشػػكيؿ حػػزب جديػػد اسػػماه لكاديمػػال وتعنػػي بالعربيػػة الػػى األمػػاـد والػػذو تطرقػػت لػػو الد ارسػػة فػػي فصػػميا

السػػابؽ لكػػف دىػػؿ حق ػاً شػػاروف يريػػد حػػؿ عػػادؿ لمص ػراع العربػػي اإلس ػ ار يمي؟ بػػالنظر إلػػى أرض الواقػػع
وخاصػةًد جػػدار التوسػػع وال ػػـ أو (الحػػاجز األمنػػي) كمػػا تسػػميو اسػ ار يؿد والػػذو تشػػيده إسػ ار يؿ منػػذ عػػاـ

0220د فشنو يريد تسويةد وفقاً لتصوره الخاص لمحؿد ولشكؿ الدولة النمسطينية فشاروف بدأ فعالً بتطبيؽ

تصػػوره لمحػػؿ بػػدأً بتشػػييد الجػػدارد ثػػـ باالنسػػحاب مػػف داخػػؿ قطػػاع غ ػزة دوتنكيػػؾ التجمعػػات االسػػتيطانية
بداخمػػو د ومػػف ثػػـ تشػػكيؿ واقػػع جديػػد يػػتـ تطبيػػؽ خارطػػة الطريػػؽ عمػػى أساسػػود ورمػػي الك ػرة فػػي الممعػػب
النمسطينيد لتطبيؽ التزاماتود تجاه خارطة الطريؽ

فػػي نيايػػة األمػػر أقنػػع شػػاروف وز ار ًا بالحكومػػة اإلس ػ ار يميةد لممصػػادقة عمػػى خارطػػة الطريػػؽ بعػػد
و ػػع بعػػض التحنظػػات والتعػػديالت عمييػػاد التػػي قمنػػا ب ػذكرىا سػػابقاًد وقػػد ّأي ػد خارطػػة الطريػػؽ  00وزي ػ اًرد

وعار ػػيا  7وز ار د بينمػػا امتنػػع  4وز ار

وقػػد عػػارض خارطػػة الطريػػؽ كػػؿ مػػف عػػوزو النػػداود يس ػ ار يؿ

كػػاتسد نتػػاف شيرانسػػكيد وز ار المنػػداؿ واالتحػػاد القػػومي أمػػا الممتنعػوف فيػػـ وز ار الميكػػود :ليمػػور فنػػاتد

دانػػي ننيػػود بنيػػاميف نتنيػػاىو وتسػػاحي ىنيبػػي .عوالػػى جانػػب قػرار المصػػادقة عمػػى خارطػػة الطريػػؽد اتخػػذت
آخرد يق ي برفض حؽ عودة الالج ػيف النمسػطينيفد كمػا اشػترطت المصػادقة عمػى اإلبقػا
الحكومة ق ار اًر اً
عمى التحنظات اإلس ار يميةد واعتبارىػا خطوطػاً حمػ ار ال يمكػف تجاوزىػا

(الحكومػة اإلسػ ار يمية تصػادؽ عمػى صػياغة معدلػة

لخارطة الطريؽد موقع عرب)48

وكما ذكرنا سابقاًد فشف ىذه المالحظات والتعديالتد تنرغ خارطة الطريؽ مف م مونيا الذو يريد أف يجد
ل
لتسوية عادلة لمصراع النمسطيني اإلس ار يمي
سبيالً
حزب كاديما وجيود التسوية 2011-2006
لـ يدـ طويالً شاروف في ر اسة حزبو الجديدد والذو ي ـ فيو أطيافاً متنوعة مف القادة السياسييف

اإلس ار يمييف اليمينييف واليسارييف والوسطد فقد جا المرض لشاروف قبؿ انتخابات عاـ 0226د وىػو العػاـ
تصدر حزب كاديما فيو أكبر عدد مف المقاعد في انتخابات الكنيست اإلس ار يميد حيث حصػؿ عمػى
الذو ّ
 09مقعػػدد عواف كانػػت فػػي تمػػؾ النتػرة لترشػػحود تشػػير اسػػتطالعات الػرأو بالحصػػوؿ عمػػى  35مقعػػد جػػا
لإييػػود أولمػػرتل كػػر يس لحػػزب كاديمػػا باإلنابػػة عػػف شػػاروفد ونجػػح فػػي تشػػكيؿ حكومتػػو اإل تالفيػػة كعػػادة

إس ار يؿ
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الحرب عمى لبنان 2006
شػػيد صػػيؼ عػػاـ  0226وك ػ وؿ اختبػػار لمحكومػػة اإلس ػ ار يمية بقيػػادة كاديمػػا مواجيػػة مسػػمحة بػػيف
فصػػا ؿ المقاومػػة النمسػػطينية والجػػيش اإلسػ ار يميد لكػػف األمػػور احتػػدمت بالمواجيػػة مػػع حػػزب اهلل المبنػػانيد

فيمػا عػػرؼ الحقػاً بػػالحرب عمػػى لبنػػافد حيػػث تعػػد ىػذه الحػػرب ىػػي المواجيػة الحربيػػة األكثػػر عننػاًد ودمػػا اًر

شيده لبناف

أسػ ػػنرت نتػ ػػا

الحػ ػػرب عمػ ػػى لبنػ ػػاف وماتالىػ ػػا مػ ػػف إخناقػ ػػات فػ ػػي الجانػ ػػب السياسػ ػػي والعسػ ػػكرو

اإلسػ ار يمي إلػػى ظيػػور الػػدعوات الػػى المراجعػػة الشػاممة لػػألدا السياسػػي والعسػػكرود وأظيػػرت تمػػؾ الحػػربد
غيػػاب وجػػود قيػػادة سياسػػية قويػػة قػػادرة عمػػى عمػػى اتخػػاذ قػررات ميمػػةد وت ازيػػد اإلقػرار بعػػدـ إمكانيػػة تحقيػػؽ

األمػػف إلسػ ار يؿ مػػف خػػالؿ االعتمػػاد عمػػى القػػدرات العسػػكرية وحػػدىاد حيػػث أظيػػرت لجنػػة تقصػػي الحقػػا ؽ
فيما عرؼ بتقرير لفينوغرادل ب ف ثالثة أشخاص كانت إسياماتيـ في الق اررات حاسمةد وىـ ر يس الحكومة
لاييود اولمرتل ووزير الدفاع لعميػر بيػرتسل ور ػيس األركػاف المسػتقيؿ لداف حػالوتسلد وجػا فػي التقريػر

ب ف الثالثة مسؤولوف عف اإلخناقات واألخطا د عواف مسؤولية اإلصالح تقع عمى عاتقيـ أي اً

(حزب كاديمػاد

0226د ص)05

لقػػد أظيػػرت حػػرب لبنػػاف أسػػباب ال ػػعؼ فػػي حكومػػة أولمػػرت اإل تالفيػػةد وحزبػػو كاديمػػاد حيػػث
وعم ػػى عك ػػس م ػػاىو معت ػػاد عمي ػػو ف ػػي إسػ ػ ار يؿ م ػػف ت ػػولي جنػ ػراالت الج ػػيش المتقاع ػػديف لم ػػو ازرات الس ػػيادية
والدفاعيػػةد فر اسػػة الحكومػػة والخارجيػػة والػػدفاع توالىػػا مػػدنيوف باألسػػاسد بينمػػا تػػولى الجن ػراالت حقا ػػب

ثانوية ونتيجة ليذا اإلخناؽ في حرب لبناف

عنت شعبية حكومة أولمػرتد وتصػاعدت حػدة اإلنتقػادات

ليػػاد فػػي المقابػػؿ تصػػاعدت شػػعبية األحػزاب اليمينػػة األخػػر

حيػػث اظيػػر اسػػتطالع لمػرأود أجػراه كػػؿ مػػف

جريػػدة يػػديعوت أحرنػػوت ومركػػز داحػػاؼ اف  %07مػػف اإلسػ ار يمييف يػػروف أف نتيػػاىو ىػػو األنسػػب لر اسػػة
الحكومػػةد يميػػو ليبرمػػاف زعػػيـ إس ػ ار يؿ بيتنػػاد بنسػػبة  %05ولػػـ يحصػػؿ أولمػػرت إال عمػػى  %7فقػػطد كمػػا

أشػارات اسػػتطالعات الػرأو أي ػاً أف االنتخابػػاتد لػػو أجريػت فػػي ذلػػؾ الوقػػتد سيحصػػؿ الميكػػود عمػػى 00

مقعدد عواس ار يؿ بيتنا عمى  02مقعد وكاديما والعمؿ معا سيحصموف عمى  05مقعد

(كاديماد 0226د ص)07-06

حكومة أولمرت والسالم

فػػي عي ػػد حكوم ػػة كاديم ػػا األول ػػىد ل ػػـ يح ػػرؾ المي ػػاه ال ارك ػػدةد س ػػو م ػػؤتمر أن ػػابوليس لمس ػػالـ ع ػػاـ

0227د الػػذو عقػػد فػػي الواليػات المتحػػدة األمريكيػػةد حيػػث شػػارؾ أولمػػرت فػػي المػػؤتمر كمػػا شػػارؾ الػػر يس
النمسػػطيني محمػػود عبػػاسد فػػي الحقيقػػة لػػـ ين ػػي المػػؤتمر لنتػػا

حقيقيػػة عمػػى األرضد ولػػـ يميػػد سػػو

لجوالت المناو ات الالحقة والتي توقنت مؤقتاً خالؿ عدواف عاـ  0228عمى غزةد وعادت بعػد فتػرة مػف

انتيا العدوافد لكف في حقيقة األمػر ال االعتػدا ات والتعػديات توقنػتد وال االسػتيطاف فػي منػاطؽ ال ػنة

اليربيةد والقدسد توقنت وال االعتقاالت توقنت
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عقدت عدة لقا ات بيف أولمػرت والػر يس النمسػطيني محمػود عبػاسد لكنيػا لػـ تن ػي إلػى أر ػية

مشػػتركة لمتوافػػؽ حػػوؿ ق ػػايا الحػػؿ النيػػا يد وآليػػة صػػنع السػػالـ كمػػا أف ف ػػا ح النسػػاد التػػي الحقػػت
أولمػػرت فػػي فت ػرة حكمػػود س ػوا كػػر يس لمػػوز ار د أو ك ػر يس لبمديػػة القػػدسد حيػػث ارتػػبط اسػػمو بالعديػػد مػػف

ق ايا النسادد مما جعؿ الق ا اإلس ار يمي يشدد الخناؽ عميود حيػث بػات مػف الصػعب جػداً اسػتم ارره فػي

منصبود وأدا ميامود كر يس وز ار د ف عمف أولمرت اسػتقالتو فػي سػبتمبر 0229د بعػدما أوصػت الشػرطة
اإلس ػ ار يميةد بتوجيػػو االتيػػاـ إليػػو فػػي ق ػػيتي فسػػادد مػػف أصػػؿ خمػػس ق ػػايا يػػتـ التحقيػػؽ فييػػاد وجػػا ت

استقالة أولمرت مف الحكومة بعد أربعػة ايػاـ مػف تػولي تسػيبي ليننػي ر اسػة الحػزبد فػي انتخابػات داخميػة
كؿ ذلؾ أد د إلى تعثر الجيود المبذولة في عيد أولمرتد لمتوصؿ إلػى صػيية اتنػاؽد أو إنيػا ل لمصػراع

(كاديماد  0226ص36-34-33د)

محطات في المفاوضات مع كاديما والميكود
فػي فتػرة حكػـ حػزب كاديمػا والتػي امتػػدت مػف عػاـ  0226حتػى عػاـ 0229د لػـ يسػتطع أف يقػػدـ

شي اً ممموساً في تقدـ سير عممية السالـد والني الجديد الذو ناد بو في بدايات نش تو بانشقاؽ شػاروفد
ووقت التطبيؽد والممارسػة العمميػةد لػـ يختمػؼ عػف سػابؽ عيػد الػني اإلسػ ار يمي بشػكؿ عػاـد والػذو يتسػـ
بالتس ػػويؼد والمماطم ػػةد ف ػػي تطبي ػػؽ أو اس ػػتحقاقات عم ػػى إسػ ػ ار يؿ تتطمبي ػػا عممي ػػة س ػػممية م ػػاد أو جول ػػة
تناو ػػية فكم ػػا ذكرن ػػا ف ػػي عي ػػد كاديم ػػاد وجػ ػوالت المناو ػػات الثنا ي ػػة الت ػػي عق ػػدت مع ػػود ل ػػـ يتوق ػػؼ

اإلسػػتيطافد وال المػػداىمات فػػي ال ػػنة اليربيػػةد والعمميػػات االعتقػػاؿ والقتػػؿد ومصػػادرة األ ار ػػيد وبنػػا

الجػػدارد أي ػػا فػػي عيػػد كاديمػػاد شػػيدنا نوع ػاً مػػف العمميػػات العسػػكرية الكبي ػرة غيػػر المعيػػودة فػػي طبيعػػة

الص ػ ارع النمسػػطيني اإلس ػ ار يميد وىػػي شػػف عمميػػات عسػػكرية مرك ػزة وبقػػوة ووحشػػية كبي ػرةد كمػػا شػػيدنا فػػي
عمميتي الرصاص المسكوب في العاـ 0228د وعامود السحاب عاـ  0200في غزة

منػػذ تػػولي كاديمػػا الحكومػػة اإلس ػ ار يميةد انطمقػػت بعػػض ج ػوالت المناو ػػات الثنا يػػةد والتػػي كانػػت

تسػػتمر لنت ػرةد وتتوق ػؼ لنت ػراتد فبػػدأت عػػاـ  0227عقػػب مػػؤتمر أنػػابوليسد لكنيػػا توقنػػت عقػػب العمميػػة

العسػػكرية التػػي شػػنتيا إس ػ ار يؿ عمػػى غ ػزة عػػاـ 0229-0228د وعػػادت عػػاـ  0202بمبػػادرة مػػف الػػر يس

األمريكي لأوبامالد لتتوقػؼ فػي الشػير ذاتػود عقػب انتيػا قػرار تجميػد االسػتيطاف فػي ال ػنة اليربيػةد كمػا
رفض نتنياىو عاـ 0200د مبػادرة الػر يس األمريكػي إلحيػا المناو ػاتد واسػتمر تعثػر إحيػا مناو ػات
ثنا ية بشكؿ جدو بعد ذلؾد حتى كتابتنا لمرسالةد لتبقى الحقيقة أنود ومنذ فشؿ المناو ػات التػي انطمقػت

بعد مؤتمر أنابوليس عاـ 0227د وتوقنيا بشكؿ كامؿ عاـ 0229د إلى يومنا المذكورد ىي الصورة التي
تسػػيطر عمػػى طبيعػػة المش ػيد النمسػػطيني اإلس ػ ار يمي الػػذو عواف اسػػتمر عمػػى ىػػذه الشػػاكمة ينػػذر بتصػػنية

الق ية النمسطينية وتدمير خيار حؿ الدولتيف المقترح
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مقدمة الفصل
الش ػػعب النمس ػػطيني ى ػػو الش ػػعب الوحي ػػد ف ػػي الع ػػالـ الح ػػديثد ال ػػذو الزاؿ يقب ػػع تح ػػت االح ػػتالؿد
وفمسطيف تاريخياً لـ تحظى بصيرورة الدولة المستقمةد بؿ كانت منذ فجر التاريخ إما إمارةد أو مدينة تحت

ل ػوا أكبػػر منيػػاد امبراطوريػػة او قػػوة اسػػتعمارية كبي ػرة مسػػيطرة عمػػى مجموعػػة مػػف األ ار ػػي والػػدوؿ بعػػد
ظيػػور الدولػػة القوميػػة فػػي القػػرف الثػػامف عشػػرد بعػػد مػػؤتمر فيينػػاد وظيػػور مصػػطمح الدولػػة القوميػػة عمػػى

الساحة السياسية الدوليةد أنش ت العديد مف الدوؿ تحت ىذا المصطمحد إما باالننصاؿ عػف دولػةد أو عػف
اإلمبراطوريػػة األـ لكػػف الو ػػع مختمػػؼ بالنسػػبة لنمسػػطيفد فيػػي كانػػت تحػػت ل ػوا اإلمبراطوريػػة العثمانيػػة

حتى انييارىاد بعد الحرب العالمية األولىد ومجي االنتداب البريطانيد الذو يعتبر األساس فػي التمييػد
إلقامة الدولة الييودية عمى أرض فمسطيف

قبؿ قياـ إس ار يؿ رسمياً عاـ 0948د جرت محاوالت بريطانيةد ودوليةد لتسوية الو ع بيف الييود

الواف ػ ػػديف إل ػ ػػى أرض فمس ػ ػػطيفد وب ػ ػػيف الع ػ ػػرب والنمس ػ ػػطينييفد لتقاس ػ ػػـ األرض ب ػ ػػيف الش ػ ػػعبيف النمس ػ ػػطيني
واإلس ػ ار يميد إال أف جميػػع المقترحػػات قوبمػػت ب ػرفض فمسػػطيني عربػػيد فػػي ذلػػؾ الوقػػتد النعػػداـ األحقيػػة

والشرعية لموجػود اإلحتاللػي الييػودو عمػى أرض فمسػطيف وأصػر العػرب عمػى تحريػر أرض فمسػطيف مػف

الوجود الييودود حتى ىزموا في حرب 0948د والتي كانت أبرز نتا جياد إنشا دولة إس ار يؿ في العاـ
0967د أكممت إس ار يؿ سيطرتيا عمى األ ار ي النمسطينيةد وأج از مف أ ار ي مصرد وسورياد باحتالليا

ليـ ال نريد اإلسياب كثي اًر في التاريخد ولكف محاوالت التسوية مع النمسطينييفد لـ تنطمػؽ إال فػي نيايػة

الثمانينػػاتد وبدايػػة التسػػعيناتد مػػف القػػرف الما ػػيد حيػػث كانػػت ىنػػاؾ ع ػوامالً كثي ػرةًد أدت إلػػى طريػػؽ
التسويةد كما ذكرت سابقاً في فصوؿ الدراسةد لكف عممية التسوية ىذهد لـ تتطرؽ الى حؿ الدولتيف (دولػة

فمسػطينية عواسػ ار يمية)د حيػػث كػاف األمػػر مجػػرد سػػمطة حكػـ ذاتػػيد كمػػا أفػرزت اتناقيػػة أوسػػمو عػػاـ 0993ـ
وما تالىا مف اتناقيات

فػػي ىػػذا النصػػؿ سػػنتطرؽ إلػػى  :مػػف أيػػف ظيػػر مصػػطمح حػػؿ الػػدولتيفد فػػي المعركػػة السياسػػية

التناو يةد بيف النمسػطينييف واإلسػ ار يمييف؟ د وسػنذكر السػرد التػاريخي لنكػرة حػؿ الػدولتيفد باإل ػافة إلػى
المواقؼ العربيةد النمسطينيةد اإلس ار يمية والدولية مف فكرة حؿ الدولتيف
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المبحث األول :خيار حل الدولتين ،ماىو وكيف ظير
بنػػا دولػػة فمسػػطينيةد كػػاف دوم ػاً إطػػار عمػػؿ تحديػػد حػػؽ تقريػػر المصػػير لمنمسػػطينييفد منػػذ عػػاـ

0970د حػػيف تبنػػى المجمػػس الػػوطني النمسػػطيني لمنظمػػة التحريػػر مقتػػرح حركػػة فػػتحد الػػذو طرحتػػو عػػاـ
0969د بشقامػػة دولػػة فمسػػطينية ديمقراطيػػةد مػػع االعت ػراؼ بحقيقػػة الوجػػود الييػػودو عمػػى األرضد بحيػػث
تستوعب ىذه الدولة السكاف جميعاًد سوا كانو مسمميفد مسحييفد أو ييود الحقاً عاـ 0974د تـ و ع
ىػػذا الطػػرح جانب ػاًد وتبنػػت منظمػػة التحريػػر النمسػػطينية بقيػػادة ياسػػر عرفػػاتد المشػػروع التحػػررود وأصػػبح

اليػدؼ السياسػػيد ىػػو بنػػا دولػػة أو سػػمطة فمسػطينية مسػػتقمةد وديمقراطيػػة عمػػى أو قطعػػة أرض فمسػػطينية
يتـ تحريرىا

)(Farsakh, 2011, p. 57

ظيور خيار حل الدولتين
جر طرح مبدأ حػ ّؿ الػدولتيف منػذ سػنة 0937د وتكػرس مػف خػالؿ قػرار األمػـ المتحػدة رقػـ 080
س ػػنة 0947د وبموجب ػػو قام ػػت “دول ػػة إسػ ػ ار يؿ”د لك ػػف التػ ػ مر ال ػػدولي والموق ػػؼ العرب ػػي من ػػع قي ػػاـ “دول ػػة
فمسطيف” وبالرغـ مف تبني بوش ىذه الرؤيػةد لػـ ت َػر الدولػة النمسػطينية النػورد وعنػدما دعػت إدارة أوبامػاد
إلى قياـ “دولة فمسطيف”د لـ تتعيد بتننيذ مستمزمات ىػذا اإلعػالفد بػؿ أعمنػت نيتيػا عػدـ ممارسػة ال ػيط
عمػػى “إسػ ار يؿ” كػػي تقبػػؿ بيػػذا الحػ ّؿد فػػي الوقػػت الػػذو تتسػػارع الخطػوات اإلسػ ار يمية لنػػرض الحقػػا ؽ عمػػى
األرضد مػػف خػػالؿ :الجػػدارد واالسػػتيطاف كمػػا تصػػر عمػػى أف يكػػوف “السػػالـ الشػػامؿ”د بمػػا فيػػو التطبيػػعد
ونزع سالح حزب اهلل وحماسد وزواؿ التيديد اإلي ارنػي؛ مقػدماً عمػى قيػاـ الدولػة النمسػطينية

(التقػدير اإلسػتراتيجي

رقـ 07د موقع مركز الزيتونة لمدراسات)

بػػالعودة إلػػى مسػػيرة التسػػوية السياسػػية بػػيف النمسػػطينييف عواسػ ار يؿد ومػػف بداياتػػو فػػي مػػؤتمر مدريػػدد

وصػوالًد باإلتنػػاؽ التػػاريخي الشػػيير أوسػػمود ومػػاتمى ىػػذا اإلتنػػاؽ مػػف اتناقيػػات أخػػر مرحميػػة لػػـ تُشػر بػ و
لحظ ػػة إل ػػى ح ػػؿ ال ػػدولتيفد ب ػػؿ قي ػػاـ س ػػمطة فمس ػػطينية مح ػػدودة الس ػػيادةد إلدارة الش ػػؤوف الحياتي ػػة اليومي ػػة
لمنمسطينييفد في األ ار ي التي ستنسحب او انسحبت منيا إس ار يؿ إذف متى ظيرت فكرة حؿ الدولتيف؟
وكيؼ ظيرت؟ ىذا ما سنناقشو في السطور القادمة
يعتبر حػؿ الػدولتيف لشػعبيفد والقػا ـ بشػكؿ أساسػي عمػى حػؿ الصػراع النمسػطيني اإلسػ ار يميد مػف

خالؿ إنشا دولة فمسطينية معترؼ بيا دولياًد وخاصةً الواليات المتحػدة عواسػ ار يؿ عمػى حػدود ال اربػع عشػر

م ػػف حزيراف/يولي ػػو0967د الت ػػي تمث ػػؿ  %00م ػػف مسػ ػاحة أ ار ػػي فمس ػػطيف االنت ػػدابد إل ػػى جان ػػب دول ػػة

إس ػ ار يمية معتػػرؼ بيػػا فمسػػطينياً وعربي ػاً يعتبػػر ىػػذا الحػػؿ ىػػو الحػػؿ المقابػػؿ لمقتػػرح حػػؿ الدولػػة الواحػػدةد
ثنا ية القوميةد أو أو حموؿ أخر مقترحة لحؿ الصراع كالكونندرالية النمسطينية مع األردفد أو مصر
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أوؿ ظيػػور لحػػؿ الػػدولتيف إلنيػػا الص ػراع اإلس ػ ار يمي النمسػػطينيد ىػػو فػػي نػػص المبػػادرة العربيػػة

نصت في البند الثاني النقرة أد ج إلى االنسحاب اإلس ار يمي مف
لمسالـ المنعقدة في بيروت 0220د والتي ّ
كؿ األ ار ي العربية المحتمة عاـ 0967د وقياـ دولة فمسطينية عمى حدود 0967د في المقابؿد في البنػد

الثالثد في حاؿ تننيذ إس ار يؿ لذلؾد يعتبر الصراع العربي اإلس ار يمي منتيياًد ويترتب عميو إنشا عالقات
طبيعية مع اس ار يؿ

(مجمة الدراسات النمسطينيةد 0220د العدد50د ص)087

تبنتيا خارطة الطريؽ التي صدرت في خطاب الر يس األمريكي السػابؽ جػورج بػوش االبػفد
كما ّ
ونصيا خريطة طريؽ إلى حؿ الدولتيف الدا ـ لمنزاع اإلس ار يمي النمسطيني ترتكز إلى األدا ما يمي ىو
ّ

خريطػة طريػؽ مدفوعػة بتحقيػؽ اليػدؼ ومرتكػزة إلػى األدا د ذات م ارحػؿ وا ػحة وجػداوؿ زمنيػة ومواعيػد

محددة ك ىداؼد ومعالـ عمى الطريؽ تيدؼ إلى تحقيؽ التقدـ عبر خطوات متبادلة مف قبؿ الطرفيفد فػي
المجػاالت السياسػية دواألمنيػةد واالقتصػاديةد واإلنسػانيةد ومجػاؿ بنػا المؤسسػاتد برعايػة المجموعػة
الرباعيػة (الواليػات المتحػدة واالتحػاد األوروبػي واألمػـ المتحػدة وروسػيا)

(مجمػة الد ارسػات النمسػطينيةد 0220د العػدد 55د

ص)057

وعم ػػى ى ػػذا األس ػػاسد أص ػػبحت أو مب ػػادرات تط ػػرح أو تق ػػدـ لحػ ػؿ الصػػراع النمس ػػطيني اإلسػػ ار يميد أو أو
مؤتمرات لمسالـ تعقدد تتخذ مف حؿ الدوليتيف الركيزة األساسيةد لموصوؿ الى سالـ عادؿ لمصراع
العناصر األساسية لخيار حل الدولتين
يمكف تمخيص الدعا ـ األساسية لتطبيؽ حؿ الدولتيف في العناصر التالية:
 -0انس ػػحاب إسػ ػ ار يمي كامػ ػؿ م ػػف أ ار ػػي ال ػػنة اليربي ػػةد عواني ػػا الحص ػػار المن ػػروض عم ػػى غػ ػزةد
والدولػػة النمسػػطينية الوليػػدةد سػػتكوف متصػػمة جيرافيػاًد بطريػػؽ أو أرض مؤمنػػة بػػيف ال ػػنة اليربيػػة
وقطاع غزة

 -0سػػيتنؽ الطرف ػػاف عم ػػى وثيق ػػةد أو معاى ػػدةد م ػػف شػ ػ نيا أف تمن ػػع نش ػػوب ح ػػربد أو نػػزاع مس ػػتقبمي
بينيما
 -3القدس ستكوف مدينة منتوحة ومشتركةد بحيث األحيا الييودية ستكوف تحت السيطرة اإلس ار يميةد
واألحيػػا العربيػػة سػػتكوف تحػػت السػػيطرة النمسػػطينية وسػػيكوف الجػػز اليربػػي مػػف القػػدس عاصػػمة

إس ار يمية معترؼ بيا دولياًد والقدس الشرقية سػتكوف أي ػاً عاصػمة لمدولػة النمسػطينية معتػرؼ بيػا

دولياً
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 -4جمي ػػع المن ػػاطؽ المقدس ػػة ف ػػي الق ػػدسد كالح ػػا ط اليرب ػػيد وكنيس ػػة القيام ػػةد س ػػتكوف تح ػػت س ػػيادة
مشتركةد ووفؽ معايير محددةد ومتنؽ عميياد بيف الطرفيف

 -5ق ية الالج يف النمسطينييف ستحؿ بشكؿ عادؿ ومر ي لمنمسطينييفد ووفقاً لمحؽ التاريخي ليـد
لك ػػفد بم ػػا اليع ػػرض الشخص ػػيةد واألغمبي ػػة الييودي ػػة لدول ػػة إسػ ػ ار يؿ لمخط ػػر بحي ػػث س ػػيطرح إم ػػا
تػػوطينيـ فػػي الػػدوؿ التػػي يقيمػػوف بيػػاد أو العػػودة إلػػى الدولػػة النمسػػطينية الوليػػدةد أو حتػػى عػػودة
بع يـ إلى إس ار يؿ

 -6معاىدة السالـ بيف الطرفيفد النمسطيني واإلس ار يميد يجب أف تنيي وبشػكؿ كامػؿد وقػاطعد عوالػى
األبدد كافة الخالفات والنزاعات بيف الطرفيف

 -7الجامعة العربية والدوؿ اؿ  00األع ا بياد وكمػا ورد فػي المبػادرة العربيػة لمسػالـ عػاـ 0220د
و 0227د وفي حاؿ تـ تطبيؽ كافة البنود أعػالهد والوصػوؿ الػى حػؿ الػدولتيفد يجػب أف يعترفػوا

رسمياً بشس ار يؿد وأف يقيموا عالقات طبيعية معيػا
)on Middle East Peace, 2010, p.4-5
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(A group of researchers named Boston Study Group

المبحث الثاني :المواقف من حل الدولتين (الموقف اإلسرائيمي – الفمسطيني – الدولي)
أوالً :الموقف اإلسرائيمي
يتنبػػى الموقػػؼ اإلس ػ ار يمي موقن ػاً متناق ػاً وميػػاي اًر لمػػا تقػػوـ بػػو إس ػ ار يؿ عمػػى أرض الواقػػعد فنجػػد

القادة اإلسػ ار يمييفد فػي حقػب قيػادتيـ لر اسػة الػو ازراة اإلسػ ار يميةد يصػرحوف بقبػوليـ لحػؿ الػدولتيفد ولكػفد
مقوم ػػات المعيش ػػة والحي ػػاة لمنمس ػػطينييف؟ ى ػػذا
ى ػػؿ ى ػػو الح ػػؿ المط ػػروح وال ػػذو يحق ػػؽ الح ػػد األدن ػػى م ػػف ّ
ماسنتعرؼ عميو في تحميؿ الموقؼ والخطاب اإلس ار يمي تجاه حؿ الدولتيف
يقػ ػػوـ الموقػ ػػؼ اإلس ػ ػ ار يمي مػ ػػف الدولػ ػػة النمسػ ػػطينية عمػ ػػى أسػ ػػاس االعتبػ ػػارات الدينيػ ػػةد والتاريخيػ ػػة
واالستراتيجيةد واالقتصاديةد واألمنية والسياسية؛ فمختمؼ التيارات السياسية ىناؾد تر ب ف فمسػطيف جػز

مػف أرض إسػ ار يؿ وعمػى ىػػذه الخمنيػةد يتبمػور فػي إسػ ار يؿ اإلجمػاع الػذو يػدعو إلػػى :عػدـ العػودة لحػػدود
ال اربػػع مػػف حزي ػراف /يونيػػو 0967د والقػػدس عاصػػمة موحػػدة ل ػػدولة إس ػ ار يؿد وبقػػا الكتػػؿ االسػػتيطانية فػػي

ال نةد تحت السيطرة اإلس ار يميةد وعدـ السماح بقياـ دولة فمسطينية ذات سيادة

(التقػدير اإلسػتراتيجي رقػـ 07د مػوؽ

مركز الزيتونةد مصدر سابؽ)

موقف الميكود في عيد شارون
رف ػػت حكومػػة شػػاروفد فػػي البدايػػةد ح ػ ّؿ الػػدولتيفد ولػػـ توافػػؽ عمػػى المسػػودات األولػػى والثانيػػة
لخريطة الطريؽ وأعمنت موافقتيا عمى المسودة الثالثة لمخريطة فقطد في 0223/5/05د بعػد أفَ ِػم َنت

م ارع ػػاة ب ػػوش لمتحنظ ػػات اإلسػ ػ ار يمية ال ػ ػ 04د وم ػػع ذل ػػؾد ب ػػدأت العم ػػؿ ف ػػي ثالث ػػة مس ػػارات متوازي ػػة؛ م ػػف
المنتػػرض أف تحػػدد عنػػد اكتماليػػا مسػػتقبؿ الدولػػة النمسػػطينية؛ ىػػي :إطػػالؽ عمميػػة بنػػا الجػػدار العػػازؿد

ؾ
وتسػ ػريع وتيػ ػرة االس ػػتيطاف تح ػػت ش ػػعار “تس ػػميف المس ػػتوطنات” القا م ػػةد عواع ػػالف نيتي ػػا تنني ػػذ خط ػػة “فػ ػ ّ
االرتباط” بشكؿ أحادو الجانب .
وتابع ػػت حكوم ػػة أولم ػػرت سياسػ ػػة س ػػابقتياد فاس ػػتمرت ف ػػي عمميػ ػػة بن ػػا الج ػػدارد وس ػػرعت وتي ػ ػرة

وفعمت مشروع تيويد القدس
االستيطافد ّ

(التقدير اإلستراتيجي رقـ07د موقع مركز الزيتونةد مصدر سابؽ)

موقف الميكود في عيد نتياىو
أعمف نتنياىو موافقة حكومتو عمى قياـ دولة فمسطينيةد حيث قاؿ ب نو قد أعمف موافقتػو ىػذاد ألنػو
مت كػػد بػ ف النمسػػطينييف ال يقبمػػوف شػػروطود وىػػي :االعتػراؼ ب ػ”إسػ ار يؿ دولػػة ييوديػػة”د عواقػرار بقػػا القػػدس
عاصمة موحدة لػدولة إس ار يؿد عواعالف التنازؿ عف حؽ الالج يف بالعودة ىذا باإل افة إلى شرط إطػالؽ
مسارو التسوية :السورو والمبناني والبد بعممية التطبيع في حيف استمرت حكومتو في بنا الجدار ىذا
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وتعمف الحكومة اإلس ار يمية ب ف ىدؼ زواؿ التيديد اإليرانيد يحتؿ المرتبة األولى عمى أجندتياد وىو مقػدـ

عمػػى مػػا سػواه مػػف أىػػداؼ وأولويػػاتد بمػػا فييػػا قيػػاـ الدولػػة النمسػػطينية!.

(التقػػدير اإلسػػتراتيجي رقػـ07د موقػػع مركػػز الزيتونػػةد

مصدر سابؽ)

النظ ػرة اإلس ػ ار يمية إلػػى الدولػػة النمسػػطينية دىػػي نظ ػرة متعػػددة األوجػػود فيػػي سياسػػيةد بمػػا يخػػص

الصػراع السياسػػي والدبموماسػػي النمسػطيني اإلسػ ار يميد ودينيػػةد فيمػا يتعمػػؽ بػػالنكر الػديني الييػػودو وممكيػػة

األرض لمييػػود وفػػؽ الش ػريعة الييوديػػةد وأمنيػػة مػػف حيػػث العامػػؿ الػػديميرافيد والزيػػادة المطػػردة فػػي عػػدد
النمسػ ػػطينييف فػ ػػي األ ار ػ ػػي المحتمػ ػػةد وأثػ ػػر ذلػ ػػؾ عمػ ػػى االسػ ػػتراتيجية األمنيػ ػػة واإلقتصػ ػػادية اإلس ػ ػ ار يمية
والخطػػاب القيػػادو اإلسػ ار يميد عواف صػػرح بقبولػػو لحػػؿ الػػدولتيف َكحػ لؿ لمصػراع النمسػػطيني اإلسػ ار يميد فػػشف

سياس ػ ػػات وممارس ػ ػػات الحكوم ػ ػػات اإلسػ ػ ػ ار يمية عم ػ ػػى أرض الواق ػ ػػع تظي ػ ػػر عك ػ ػػس ذلػ ػ ػؾد فاالس ػ ػػتمرار ف ػ ػػي

االستيطافد وبنا الجدارد وتيويد القدس باإل افة إلى التحنظاتد والشػروط التػي تنر ػيا عمػى أو حػؿد
كالمطالبػ ػػة بػ ػػاالعتراؼ بييوديػ ػػة الدولػ ػػةد والتنػ ػػازؿ عػ ػػف حػ ػػؽ عػ ػػودة الالج ػ ػػيفد باإل ػ ػػافة إلػ ػػى سياسػ ػػاتد
وممارسػػات تثبي ػت األمػػر الواقػػعد كػػؿ ذلػػؾ مػػف ش ػ نو أف يقػػوض الوصػػوؿ إلػػى حػػؿ الػػدولتيفد والػػذو مػػف

المنترض أف يؤدو الى دولة فمسػطينية مسػتقمة قابمػة لمحيػاة حالػة وحيػدة مػف الممكػف أف تػؤدو إلػى توجػو
الرأو العاـ اإلس ار يميد نحو حؿ الدولتيفد أال وىيد االعتػراؼ بييوديػة الدولػة اإلسػ ار يميةد وبالتػالي إخػراج
ما يزيد عف المميوف ونصؼ مميوف فمسطينيد يقطنوف في األ ار ي المحتمةد أو مػايعرؼ بعػرب الػداخؿد

عوارسػػاليـ إلػػى الدولػػة النمسػػطينية الوليػػدةد باإل ػػافة لمتنػػازؿ عػػف حػػؽ عػػودة الالج ػػيف إلػػى أ ار ػييـ التػػي

طردوا منيا قس اًر عاـ 0948

الموقف الفمسطيني من حل الدولتين
يعبر الموقؼ النمسطيني الرسميد والمتمثؿ بقيادة الدولة النمسطينيةد وسمطتيا الوطنية دعف ت ييده

لحؿ الدولتيفد القا ـ عمى أساس االنسحاب اإلس ار يمي مف األ ار ي التي احتميا عاـ 0967د عواقامة دولة
فمسطينية كاممة السيادة دبحدود محددة وثابتةد مع التمسؾ بخيار حؽ عودة الالج يف النمسطينييف
يتمثػؿ الواقػع السياسػي الػوطنيد فػي موقػؼ النصػا ؿ النمسػطينية بشػ ف الدولػة النمسػطينيةد فمقػد
ػر الخػتالؼ األيػدولوجيات النكريػة والعقا ديػة التػي
تباينػت مواقػؼ النصػا ؿ النمسػطينية بشػ ف الدولػةد نظ ًا
تبنتيػا تمػؾ النصػا ؿ ،وانقسػـ الموقػؼ النمسػطيني حيػاؿ الدولػة النمسػطينية سػوا مػف حيػث آليػة الوصػوؿ
لمدولػة سػوا بالمناو ػات أو بالكنػاح المسػمحد كمػا اختمنػوا عمػى شػكؿ الدولػة آخػذيف باالعتبػار الظػروؼ

السياسة والجيرافيةد وانقسموا أي ً ا في الجية المخولة بالتناوض حوؿ مستقبؿ الق ية النمسطينية.
0200د ص)77
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(إسماعيؿد

موقف منظمة التحرير الفمسطينية والفصائل خارجيا من خيار حل الدولتين
 -1موقف حركة فتح ومنظمة التحرير الفمسطينية.
أظيرت تجربة حركة فتح خالؿ السنوات الما ية اف موقؼ الحركة مف عممية السالـ ت ثر بػالتحوالت

المحميػػة واإلقميميػػة والدوليػػةد بػػد اً مػػف حػػرب اكتػػوبر 0973د مػػرو اًر بخػػروج ق ػوات الثػػورة النمسػػطينية مػػف
بيروت (أخر معقؿ ليا في دوؿ الجوار العربػي) وتشػتتيا فػي المحػيط العربػيد وانييػار اإلتحػاد السػوفييتيد

ومػػا نجػػـ عنػػو ببػػروز نظػػاـ دولػػي أحػػادو القطبيػػة تقػػوده الواليػػات المتحػػدة األمريكيػػة الحميػػؼ اإلسػػتراتيجي

إلس ػ ار يؿد إ ػػافة إلػػى نتػػا

التحرير لموقنيا مف الحرب

حػػرب الخمػػي الثانيػػةد التػػي تمثمػػت باالنقسػػاـ العربػػي وحصػػار عمػػى منظمػػة

(لحموحد 0229د ص)0

قادت ىذه العوامؿ ـ ت ؼ لمبحث عف وسػا ؿ وطػرؽ أخػر د إلػى جانػب العمػؿ المسػمح دفػي معركػة
الن ػػاؿ

ػػد اإلح ػػتالؿ اإلسػ ػ ار يميد ف ص ػػبحت تتبن ػػى وس ػػا ؿ أكث ػػر دبموماس ػػية تق ػػود إل ػػى تحري ػػر األرض

النمسػػطينية واقام ػػة الدولػػة النمس ػػطينيةد وى ػػذا مػػاعبر عن ػػو الػػر يس النمس ػػطيني ال ارح ػػؿ لياسػػر عرف ػػاتل ف ػػي

خطابو باألمـ المتحدة أماـ الجمعية العامة عاـ 0974د (ج تكـ حامػؿ غصػف الزيتػوف بيػدد والبندقيػة بيػدد

فػػال تسػػقطوا غصػػف الزيتػػوف مػػف يػػدو) فػػي ظػػؿ ىػػذا الواقػػعد تبنػػت ـ ت ؼ خيػػار السػػالـد كخيػػار أوؿ

إلنيػػا االحػػتالؿ اإلس ػ ار يميد وجػػا ىػػذا التبنػػي بشػػكؿ تراكمػػي ابتػػدا ً مػػف إعػػالف اإلسػػتقالؿ عػػاـ 0988د
وم ػػف ث ػػـ االعتػ ػراؼ بقػ ػ اررات الش ػػرعية الدولي ػػة (388د)040د ليت ػػوج بمش ػػاركة وف ػػد فمس ػػطيني م ػػدعوـ م ػػف
ـ ت ؼ في محادثات السالـ التي بدأت بمدريد عاـ 0990

(لحموحد 0229د ص)0

تعػد حركػة فػتح مػف أكثػر فصػا ؿ العمػؿ الػوطنيد براغماتيػةد وقبػوالً لمواقػعد ويمكػف إجمػاؿ رؤيػة فػتح

لمتسوية والدولة بنا ً عمى األدبيات المتوفرة حوؿ الحركةد والتجربة الحاليػة مػف خػالؿ المناو ػاتد تشػير
إلى أف حركة فتح تسعى لمدخوؿ في مناو ات حؿ نيا يد لموصوؿ إلػى حػؿ شػامؿ لمق ػية النمسػطينية
بحيث يشمؿ البنود التالية:

 0انسحاب إس ار يمي مف المناطؽ النمسطينية المحتمة عاـ  1967بما فييا القدس الشرقية.
استنادا إلى القرار194
 0حؿ ق ية الالج يف
ً
 3تنكيؾ المستوطنات المقامة عمى األ ار ي النمسطينية
 4الوصوؿ التناقيػة سػالـ ت ػمف قيػاـ دولػة فمسػطينية إلػى جانػب دولػة إسػ ار يميةد مػع إمكانيػة تبػادؿ
األ ار ي وفؽ شروط معينة

(إسماعيؿد 0200د ص)80-82
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إجمػػاالً يمكػػف القػػوؿد إف مسػػيرة السػػالـ والتسػػوية السياسػػية النمسػػطينيةد قادتيػػا وال ازلػػت حركػػة فػػتحد

ومنظمػػة التحريػػر النمسػػطينيةد منػػذ بػػدايتياد مطمػػع تسػػعينات القػػرف الما ػػيد كوني ػا ىػػي مػػف قػػادت مسػػيرة
الكناح

د االحتالؿ اإلس ار يميد منذ ستينات القرف الما يد لكف ىنالؾ أصوات داخؿ الحركةد وفصا ؿ

ـ ت ؼد تطالػػب بتيييػػر الػػنمط الدبموماسػػي الحػػالي فػػي التعامػػؿ مػػع التسػػوية السياسػػيةد كونيػػا لػػـ تجػػدو
ننعاًد ولـ تحقّؽ أو شي د مف تطمعات الشعب النمسطينيد عواحد اإل افات التي تطرحياد ىي المقاومة
الشػػعبية السػػممية ػػد االحػػتالؿ اإلس ػ ار يميد ويتجمػػى ىػػذا األسػػموب فػػي بمػػدتي نعمػػيف وبمعػػيف فػػي راـ اهللد
وبػػاقي مػػدف ال ػػؼ اليربيػػة أمػػا عمػػى صػػعيد النصػػا ؿ الخارجػة عػػف منظمػػة التحريػػرد السػػيما اإلسػػالمية

منياد فيي ت خذ موقناً مختمنػاً عػف الػني الدبموماسػي الػذو تبنتػو حركػة فػتح ومنظمػة التحريػر النمسػطينيةد
في صراعيا مػع إسػ ار يؿد فيػي تػرفض بشػكؿ قطعػيد الػني الدبموماسػي الػذو سػمكتو حركػة فػتح وفصػا ؿ

ـ ت ؼد وتطالػػب باتبػػاع ني ػ المقاومػػة العسػػكرية

ػػد االحػػتالؿ اإلس ػ ار يميد ويت ػػح ىػػذا الموقػػؼ أكثػػر

شػػي فػػي حركتػػي حمػػاس والجيػػاد اإلسػػالمي وىػػذا ماسػػنتطرؽ إليػػو فػػي األسػػطر القادمػػة لمتعػػرؼ عمػػى
مواقؼ النصا ؿ النمسطينية اإلسالمية وغيرىا مف حؿ الدولتيف

موقف حركة حماس
لتػر حركػة حمػاس أف صػراعيا مػع االحػتالؿ اإلسػ ار يمي ىػو صػراع عقا ػدو وجػودو ال يمكػف
إنياؤه وزوالو إال بشنيا دولة إس ار يؿ عواقامة الدولة النمسػطينية عمػى كامػؿ التػراب الػوطني النمسػطيني إف
زواؿ دولػة إسػ ار يؿ مػف وجيػة نظػر حمػاس واالنتصػار عمييػا ىػو مػف خػالؿ حشػد الطاقػات واإلمكانػاتد
منتوحػا لحػيف اسػتكماؿ الشػروط المو ػوعية والذاتيػة التػي تؤىميػا لحسػـ المعركػة ل
عوابقػا الصػراع
ً

(إسػماعيؿد

0200د ص)84-83

تنظػر حركػة حمػاس إلػى فمسػطيف كػ رض وقػػؼ إسػالميد حيػث فػي ميثاقيػاد المػادة الثالثػة عشػػرد

ذكػػرت أنػػو لتتعػػارض المبػػادرات ومايسػػمى بػػالحموؿ السػػمميةد والمػػؤتمرات الدوليػػةد لحػػؿ الق ػػية النمسػػطينية
مع عقيدة حركة المقاومة اإلسالميةد فالتنريط في أو جز مف فمسطيف تنػريط فػي جػز مػف الػديف ل

(النػواتيد

0220د ص)30

لتػر حمػاس ألسػباب سياسػية وأيدلوجيػة وبالدرجػة األولػى أيدلوجيػة أف التسػوية مػع الجانػب

اإلس ار يمي غير مجدية؛ حيث أف لد الحركة موقػؼ عقا ػدو تجػاه وجػود (دولػة إسػ ار يؿ) وقػد ظيػر ذلػؾ
فػي برنػام حمػاس االنتخػابي فػي االنتخابػات النمسػطينية التػي شػاركت حمػاس فييػا عػاـ 0226
0200د ص)84
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(إسػماعيؿد

لكف حركة حماس وفي حوار أجرتو مجمة الدراسات النمسطينية في عػددىا  67مػف العػاـ 0226د

مػع موسػى أبػو مػرزوؽ ع ػو المكتػب السياسػي لحركػة حمػاسد وورد فيػو لإف أردنػا تمخػيص وجيػة نظػر
حماس فيما يتعمؽ بالحؿ المرحميد ىؿ يمكف القوؿد أنيا تتمثؿ في عودة األمور إلى ما قبؿ عاـ 0967د

عمى أساس ىدنةد وليس عمى أساس المناو اتد وىو ما يعني إقامة دولة فمسطينية عمى حدود 0967؟

أجاب أبو مرزوؽد نعـ ىذا ىو الحؿ المؤقت بالنسبة إلى حركة حماسد إقامة دولة فمسطينية في ال ػنة

اليربية وقطاع غزة ت سيساً عمى اليدنةد مع عدـ االعتراؼ بشس ار يؿ.ل

(كياليد حوار مع موسػى ابػو مػرزوؽد مجمػة الد ارسػات

النمسطينيةد 0226د ص)9

لكف اليدنة التي تطرحيػا حركػة حمػاس ىػي ىدنػة طويمػة األمػدد يػدور الحػديث أنيػا تمتػد مػف 02
الى  52عاـد قابمة لمتجديدد وىذا وبشكؿ واقعي اعتراؼ بوجود الكياف اإلس ار يميد لكف حماسد كمػا سػبؽ
وأشرناد تقوؿ أنو حؿ مؤقت

وعدا مف
لفي أبريؿ/نيساف 0228د ّسمـ "خالد مشعؿ" الر يس األمريكي األسبؽد" جيمي كارترل ً
حماسد ب ف تقبؿ بالحؿ القا ـ عمى إنشا دولتػيفد إذا وافػؽ عمييػا الشػعب النمسػطيني مػف خػالؿ إسػتنتا
شعبي وفي /09ايار/مػايو 0229د كشػنت الحكومػة النرنسػية أف قػادة الحركػة قػد وافقػوا خػالؿ محادثػات
غير رسميةد عمى تسوية سمميةد قا مة عمى إنشا دولة فمسػطينية Kعمػى األ ار ػي المحتمػة عػاـ 0967د

كمػا تػداولت الصػحافة العربيػة تقػارير تنيػد بػ ف ر ػيس المكتػب السياسػي لمحركػة خالػد مشػعؿ أكػد لمممػؾ

السعودو عبد اهللد ب ف حماس سػتوافؽ عمػى أيػة تسػويةد تصػؿ إلييػا الػدوؿ العربيػةد عمػى أسػاس المبػادرة

العربية التي أُطمقت عاـ  0220ل

(إسماعيؿد 0200د ص)84

عمى الرغـ مف أف ميثاؽ حركة حماسد السيما المادة الثالثة عشرد تبػدوا متزمتػة جػداً فػي موقنيػا

مػ ػػف الحػ ػػؿ السياسػ ػػي والمبػ ػػادرات الدبموماسػ ػػيةد إال أف الممارسػ ػػة النعميػ ػػة الحق ػ ػاًد وخػ ػػوض الحركػ ػػة غمػ ػػار
االنتخابات البرلمانية النمسطينية عاـ 0226د أد إلى تييير كبير في موقؼ الحركة مف الحؿ السياسػيد
فباتػػت أكثػػر إد ارك ػاًد كمػػف سػػبقيا مػػف حركػػات التحػػرر النمسػػطينية التػػي سػػبقتيا فػػي التجربػػة العسػػكرية مػػع
إس ار يؿد ب ف الخيار العسكرود بات أكثر صعوبة مما سبؽد نظ اًر لمتطور العسكرو اليا ؿ الػذو تتمتػع بػو

إس ار يؿد باإل افة إلى الدعـ والت ييد الدولي الكبير لياد وذلؾ بالطبع يعود إلى اآللة اإلعالمية اإلس ار يمية

القويةد باإل افة لعوامؿ أخر ليس بالمجاؿ الحديث عنيا اآلف

يت ػػح ممػػاذكرد أف النصػػيميف األكبػػر عمػػى السػػاحة السياسػػية النمسػػطينيةد اليعار ػػاف مػػف حيػػث

المبػػدأ حػػؿ الػػدولتيفد لكػػف االخػػتالؼ يكمػػف فػػي حيثيػػاتد وميكانزمػػات الوصػػوؿد وتطبيػػؽ ىػػذا الحػػؿد وىػػو
ماو حناهد بموقؼ كؿ حركة مف حؿ الدولتيف سابقاًد فحركة فتح تريد دولة فمسطينية عمى حدود 0967د
بحػػدود ثابتػػة مػػع إمكانيػػة إجػ ار تبػػديؿ لأل ار ػػيد وعػػودة الالج ػػيف واالعتػراؼ المتبػػادؿد وتبيػػيض السػػجوف
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اإلس ػ ار يميةد أمػػا حركػػة حمػػاسد فيػػي مػػع ىدنػػة طويمػػة األمػػد قابمػػة لمتجديػػدد يتخمػػؿ ىػػذه اليدنػػة قيػػاـ دولػػة

فمسطينية عمى حدود عاـ 0967

موقف حركة الجياد اإلسالمي في فمسطين
يمكف التعرؼ عمى موقؼ حركة الجياد اإلسالمي مف حؿ الدولتيفد مف خالؿ التعرؼ عمى المبادئ التي
تتبناىا الحركة تجاه التسوية السياسية وىي:
 -0فمسػػطيف مػػف النيػػر الػػى البحػػرد أرض إسػػالمية عربيػػةد يحػػرـ شػػرعاً التن ػريط فػػي أو ش ػبر منيػػاد
والكياف الصييوني وجوده باطؿد يحرـ شرعاً االعتراؼ بو عمى أو جز منيا

 -0كافة مشاريع التسوية التي تُقر االعتراؼ بالوجود الصييوني في فمسطيفد أو التنازؿ عف أو حؽ
(عمرد 0228د ص)66-65
مف حقوؽ األمة فييا باطمة ومرفو ة.
وفي معرض حديث لرم اف شمحل عف حؿ الدولتينفد والتسوية السياسيةد قاؿد حؿ الدولتيف انتيىد وحؿ
الدولة النمسطينية عف طريؽ المناو اتد غير ممكفد ألف ميزاف القو اليسمح بذلؾد وألف الطريػؽ إلييػا

ُرسمت معكوسةد االعتراؼ والصمح قبؿ الدولة وبالنسبة إلينا نحف النقبؿ االعتػراؼ بشسػ ار يؿد بػ و حػاؿد
ويػػر أنػػو مػػف خ ػالؿ المقاومػػة المسػػمحة فقػػطد يمكػػف الوصػػوؿ إلػػى الدولػػة النمسػػطينية عمػػى كامػػؿ الت ػراب
النمسػػطينيد ولػػيس عػػف طريػػؽ المناو ػػات التػػي ثبػػت فشػػميا مػػف وجيػػة نظػره

(حػوار مػػع رم ػاف شػػمحد مجمػػة الد ارسػػات

النمسطينية 0204د ص)50

إذفد يت ػ ػح مػػػف خط ػػاب حركػػػة الجيػ ػػاد اإلس ػػالميد أنيػ ػػا

ػػد الطري ػػؽ السػ ػػممي والمناو ػ ػػاتد

لموصوؿ إلػى الدولػة النمسػطينيةد حيػث تتبنػى فقػط الخيػار العسػكرو فػي تحقيػؽ اليػدؼد أي ػاً دتػرفض أف
يكوف في جػوار الدولػة النمسػطينية المنشػودةد دولػة إسػ ار يميةد وبالتػالي ىػي تػرفض حػؿ الػدولتيف مػف حيػث

المبدأد كونيا اليمكػف أف تعتػرؼ بػالوجود اإلسػ ار يمي عمػى األ ار ػي النمسػطينيةد عمػى اعتبػار ذلػؾ مخالنػاً

لمشريعةد والعقيدة اإلسالميةد والحزبية لمحركة

النريػػد اإلسػػياب كثي ػ اًر فػػي الموقػػؼ النمسػػطيني مػػف حػػؿ الػػدولتيفد حيػػث اكتنينػػا بػػالموقؼ الرس ػمي لمسػػمطة

عنى بػو
النمسطينيةد باإل افة إلى مواقؼ النصا ؿ الكبر عمى الساحة السياسية النمسطينية حيث أف ماتُ َ
الدراسةد ىو الموقؼ اإلس ار يميد باإل افةد لمموقؼ األمريكي واألوروبي
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الموقف األمريكي من حل الدولتين.
إف أردنػػا الحػػديث عػػف الموقػػؼ األمريكػػي لحػػؿ الػػدولتيفد فشننػػا نتحػػدث عػػف الػػذو جػػا بنك ػرة حػػؿ
الػدولتيف بالصػورة التػي تطػرح اليػوـ لحػؿ الصػراع النمسػطيني اإلسػ ار يميد عػف طريػؽ خارطػة الطريػؽ التػي
طرحيا الر يس االسػبؽ جػورج بػوش االبػف فػي أبريػؿ  0223فموقػؼ الواليػات المتحػدة األمريكيػةد يعتبػر

داعماً لحؿ الدولتيف مف حيث المبدأد ومف خالؿ المناو ات الثنا ية فقط وبرعايػة دوليػةد مػع األخػذ بعػيف
ػر يمية التػػي تبػػدييا إ از خارطػػة الطريػػؽ لقػػد تطرقنػػا لخارطػػة الطريػػؽ
االعتبػػارد المصػػالح والتحنظػػات اإلسػ ا
مف قبؿد وكيؼ ظيرتد وماىي معيقاتياد لذا الداعي لمتكرار في الحديث عف ننس األمر

لكف عواف نظرنا آلخر ثالث سنوات في عيػد الػر يس األمريكػي لبػارؾ أوبامػالد الػذو سيسػمـ ميامػو
كر يس لمر يس الجديد ترامبد سنالحظ إحجاـ كبيرد وتراجع في اىتمػاـ السياسػة الخارجيػة األمريكيػةد فػي
مو ػػوع الق ػػية النمسػػطينيةد فبعػػد الجػوالت المكوكيػػة التػػي كػػاف يعقػػدىا القػػا ـ بشػػؤوف الخارجيػػة األمريكيػػة

لج ػوف كيػػرول خػػالؿ عػػاـ 0203د لمتوصػػؿ إلػػى أر ػػية السػػت ناؼ المناو ػػات الثنا يػػةد وفشػػمو فػػي ذلػػؾد
ػر ف ػػي االىتم ػػاـ األمريك ػػيد ب ػػؿ انقط ػػاع ف ػػي الزي ػػاراتد
نالح ػػظ ف ػػي األعػ ػواـ الت ػػي تم ػػت ذل ػػؾد تراجعػ ػاً كبي ػ اً
والمراسالت الرسميةد التي تسعى الست ناؼ المناو ات فني عاـ  0204بمغ عدد الزيارات التي قاـ بيا

لكيػرول إلػى األ ار ػػي النمسػطينية لراـ اهللل  3زيػػاراتد وفػي عػػاـ  0205لػـ يقػػـ بػ و زيػػارةد ومػايعزز ذلػػؾد
خطػػاب الػػر يس األمريكػػي أوبامػػا أمػػاـ الجمعيػػة العامػػة فػػي األمػػـ المتحػػدة عػػاـ 0205د والػػذو لػػـ ي ػ ت بػػو
عمػػى ذكػػر الق ػػية النمسػػطينية

(التقريػػر اإلسػػتراتيجي النمسػػطينيد0205-0204د ص)034

ومػػا ينسػػر الت ارجػػع فػػي االىتمػػاـ

األمريكي بالق ية النمسطينيةد ىو اىتماميا بق ايا أكثر أىمية بالنسبة ليا في المنطقةد كػالحرب الػدا رة

في سورياد وماتشيده السػاحة الدوليػة مػف تييػر فػي مػوازيف القػو د باإل ػافة لوجػود نػوع مػف خيبػة األمػؿد

واالقتن ػػاع بنش ػػؿ الجي ػػود األمريكي ػػة ف ػػي إحي ػػا عممي ػػة الس ػػالـد عوايج ػػاد ح ػػؿ لمصػ ػراع العرب ػػي اإلسػ ػ ار يمي

عواجم ػػاالً ف ػػشف تعام ػػؿ الوالي ػػات المتح ػػدة م ػػع الق ػػية النمس ػػطينية يػ ػ تي وبش ػػكؿ كام ػػؿ متس ػػقاً م ػػع األى ػػداؼ

والمصػػالح اإلسػ ار يميةد فيػػي ت ػػع مصػػمحة إسػ ار يؿ عمػػى رأس ىػػرـ أو مبػػادرة لمحػػؿد كػػوف إسػ ار يؿ كانػػت
والتزاؿ تشكؿ مرتكز ر يس وحيوود في سياسة الواليات المتحدة الخارجية في منطقة الشرؽ األوسط
الموقف األوروبي من حل الدولتين
موقف اإلتحاد األوروبي
يعتبر موقؼ االتحاد األوروبي تجاه الق ػية النمسػطينيةد بشػكؿ عػاـد وتجػاه حػؿ الػدولتيفد بشػكؿ خػاصد

ذو أىميػػة وتػ ثيرد ولكػػف ىػػذا التػ ثير اليعػػادؿ الننػػوذ والتػ ثير األمريكػػيد فد ارسػػات عديػػدة أجمعػػت عمػػى أف
السياسة األوروبية الحديثة تجاه الق ية النمسطينيةد لدييا عدد مف الثيرات أىميا:
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 -0درجة الت ثير األوروبي عمى أطراؼ الصراع دىو أقؿ قياساً بالت ثير األمريكي
 -0الدور السياسي األوروبيد اليتناسب مع تصدر االتحاد لقا مة دوؿ المانحيف لمسمطة النمسطينية
 -3التباين ػػات الداخمي ػػة ف ػػي أى ػػـ دوؿ االتح ػػاد (ألماني ػػا-بريطاني ػػا-فرنس ػػا) تجع ػػؿ م ػػف الص ػػعب تبن ػػي
استراتيجية شاممة وموحدة لمحؿ

(التقرير اإلستراتيجي النمسطينيد 0205-0204د ص)042

كمػػا أف االسػػتراتيجية التػػي تبناىػػا االتحػػاد عػػاـ 0226د فػػي إطػػار مػػا أسػػموه أداة الج ػوار األوروبػػي والتػػي

احتػػوت  06دولػػة مػػف

ػػمنيـ فمسػػطيفد وقػػد أعػػادوا إحيا يػػا عػػاـ 0204د عقػػب األحػػداث والثػػورات التػػي

شيدىا العالـ العربيد يت ح فيياد غمبة الجوانب االقتصاديةد والتعميـد والطاقة وحقػوؽ اإلنسػافد والعالقػة
مع المجتمع المدنيد عمى األمور السياسية عواجماالً تػتمخص السياسػة األوروبيػة تجػاه الق ػية النمسػطينية

في التالي:

 -0السػػعي إلحي ػػا دور المجنػػة الرباعي ػػةد وزي ػػادة دور الجامعػػة العربي ػػةد م ػػف خػػالؿ الت ػػروي لممب ػػادرة
العربية لمسالـ

 -0ثب ػػات الموق ػػؼ األوروب ػػي التقمي ػػدو بشػ ػ ف الق ػػية النمس ػػطينيةد وال ػػذو ي ػػتمخص ب ػػدولتيفد تعيش ػػاف
بسالـد جنباً الى جنبد كما عبر عنو في بياف المجمس األوروبي في يوليو 0205

 -3الت كيد عمى عدـ شرعية المستوطناتد والجدا العازؿد ومصادرة األ ار يد وىدـ المنازؿ
 -4عدـ تننيذ االتناقات األوروبية اإلس ار يمية في األ ار ي التي تحتميا إس ار يؿ منذ عاـ 0967
عممياًد بتنا نر في اآلونة األخيرة ارتناع عدد الدوؿ المعترفة بالدولة النمسطينيةد سوا في األمـ المتحدةد
والذو بمغ  036دولةد مف أصؿ 093د أو في برلمانات الدوؿ االوروبيػةد والػذو وصػؿ إلػى  9دوؿ حتػى

اآلفد عواف كػاف ىػذا االعتػراؼ رمزيػاًد إال أنػود لػو دالالتػػو السياسػية فػي تثبيػت وتقويػة الموقػؼ النمسػػطينيد
(التقرير اإلستراتيجي النمسطينيد 0205-0204د ص )040-040
في الحصوؿ عمى دولتو المستقمة
لكػػف يجػػب عمينػػا أف ال نعتبػػر ىػػذه االعت ارفػػات مقياس ػاً لتنػػوؽ العالقػػات الدبموماسػػية بػػيف فمسػػطيف وىػػذه

الػػدوؿد عمػػى نظيرتيػػا اإلسػ ار يميةد فالعالقػػات السياسػػية واالقتصػػادية التػػي تػربط إسػ ار يؿ بيػػذه الػػدوؿد حتػػى
ماراج تسميتو بالصديقة منياد تنوؽ العالقات النمسطينية ب شواط ىو تطور وتطور ميـد لكنو يحتاج إلى
تمكيف وتعزيز التعاوف الدبموماسيد وتننيذ عمى األرض حتى يتسنى لمنمسطينييفد الوصوؿ الى ىدفيـ
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دور المجنة الرباعية
بعد اإلعػالف عػف خارطػة الطريػؽ وحػؿ الػدولتيفد أوكمػت المجنػة الرباعيػة الدوليػة لمشػرؽ األوسػطد
والمكونػػة مػػف الواليػػات المتحػػدة األمريكيػػة واالتحػػاد الروسػػيد واالتحػػاد األوروبػػيد واألمػػـ المتحػػدةد ميمػػة
تننيذد واإلشراؼ عمى تننيد الخطػوات العمميػة الالزمػة لتطبيػؽ خارطػة الطريػؽد إلنيػا الصػراع النمسػطيني

اإلس ار يميد والذو بدوره ينيي الصراع العربي اإلس ار يمي
لعبػػت ىػػذه المجنػػة دو اًر سػػمبياًد وتعطيمي ػاًد فػػي بعػػض م ارحػػؿ عمميػػاد منػػذ ت سيسػػيا عػػاـ 0220د

السػػيما بعػػد تػػولي لتػػوني بميػػرل ر اسػػتيا والمعػػروؼ عنػػو انحيػػازه إلسػ ار يؿد حيػػث باإل ػػافة إلػػى فشػػميا فػػي

إحراز أو تقدـ في الوصوؿ إلى حؿ لمصراع النمسطيني اإلس ار يميد وتطبيؽ خارطة الطريؽد ساىمت في

زيػػادة الو ػػع النمسػػطيني سػػو اًد وشػػكمت عا ق ػاً أمػػاـ تحقيػػؽ الشػػعب النمسػػطيني لتطمعاتػػو وآمالػػو فػػي نيمػػو

الحرية واالستقالؿ ويتجمى ذلؾ في عدة مواقؼ منياد تعطيؿ الواليات المتحدة لمشروع المبػادرة النرنسػيةد

ال ػػذو حاول ػػت أف تتق ػػدـ ب ػػو لمجم ػػس األم ػػف دلتحدي ػػد مع ػػالـ ح ػػؿ ال ػػدولتيفد باإل ػػافة لطبيع ػػة الصػ ػراعات
والتنػػافس بػػيف أع ػػا المجنػػةد وأىػػـ أمػػر ىػػو ىيمنػػة الواليػػات المتحػػدة األمريكيػػة عمػػى طبيعػػة عمػػؿ المجنػػة

وتوجياتيا

ومؤخ اًر وتحديداً منػذ عػاـ 0203د وحتػى عػاـ د 0206لػـ تصػدر المجنػة الرباعيػة أو بيػاف يتعمػؽ

بحػػؿ الص ػراع النمسػػطيني اإلس ػ ار يميد ب ػؿ ولػػـ تقػػـ ب ػ و جيػػد يػػذكر لمحاولػػة اسػػت ناؼ المناو ػػاتد حيػػث
اقتصػػرت عمػػى البيانػػات البروتوكوليػػة الدوريػػةد والبػػالغ عػػددىا أربعػة بيانػػات تصػػدر كػػؿ عػػاـ تقريبػاًد كػػذلؾ

فشميا في عدة أصعدة تبنتياد مثؿ إصػالح السػمطة النمسػطينية ودعميػا باإل ػافة لميمتيػا األساسػية وىػي
تطبيؽ خارطة الطريؽ

(التقرير اإلستراتيجي النمسطينيد 0205-0204د ص)008-006

دور األمم المتحدة
األمـ المتحدة ك عمى سمطة دوليةد أو كما ىو دارج في ليػة السياسػة واإلعػالـ لالشػرعية الدوليػةلد
وعمى الرغـ مف كؿ ما يقدـ

دىا مف نقػد لعمميػاد أو أدا يػاد سػوا مػف ناحيػة ىيمنػة دوؿ بعينيػاد أىميػا

الواليػات المتحػػدة األمريكيػػةد عمػػى أدا يػػا وعمميػػاد أو افتقارىػا ألدوات التننيػػذ النعمػػيد لمػػا يصػػدر عنيػػا مػػف
قػ ػ ارراتد داخ ػػؿ الجمعي ػػة العام ػػةد والت ػػي تش ػػكؿ رأو دوؿ الع ػػالـ والش ػػرعية والديمقراطي ػػة الدولي ػػة إف ص ػػح
التعبيػػرد واقتصػػار واحتكػػار التننيػػذ النعمػػي لمق ػ اررات التػػي تصػػدر فقػػط داخػػؿ مجمػػس األمػػفد وتحػػت البنػػد
السابع مف ميثاقود إال أنيا تبقى أداة ميمة وفعالة في تثبيت الحقوؽ ألصحابياد عواحقاؽ الحؽ

أص ػػدرت األم ػػـ المتح ػػدة وداخ ػػؿ جمعيتي ػػا العام ػػةد العدي ػػد م ػػف القػ ػرارت لص ػػالح الش ػػعب والق ػػية

النمسػػطينيةد أىميػػا الق ػرار 094د الػػذو صػػدر عػػاـ د 0948والػػذو يػػدعوا إلػػى عػػودة الالج ػػيف أل ار ػػييـ
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ومنازليـد الذيف ىجروا قس اًرد نتيجة لمحرب العربية اإلس ار يميةد والتػي نجػـ عنيػا قيػاـ دولػة إسػ ار يؿد كػذلؾ
ىنالؾ القرار 040د الذو يدعو إس ار يؿ لالنسحاب إلى حدود ماقبؿ عػاـ 0967د والقػرار األخيػر الصػادر

مػػف مجمػػس األمػػف حيػػث وفق ػاً لمبيػػاف المنشػػور عمػػى الموقػػع الرسػػمي لألمػػـ المتحػػدةد فػػشف الق ػرار : 0334
لكرر مطالبة إس ار يؿ ب ف توقؼ فو اًر وعمى نحو كامؿد جميع األنشطة االستيطانية في األرض النمسطينية

المحتمػة بمػػا فييػػا القػدس الشػرقيةد وأكػػد مػف جديػػدد أف إنشػػا إسػ ار يؿ لممسػػتوطنات فػػي األرض النمسػػطينية

المحتمػػة منػػذ عػػاـ  0967بمػػا فييػػا القػػدس الش ػرقيةد لػػيس لػػو أو شػػرعية قانونيػػة ويشػػكؿ انتياك ػاً صػػارخاًد
بموجػػب القػػانوف الػػدولي وعقبػػة كبػػر أمػػاـ تحقيػػؽ حػػؿ الػػدولتيفد عواحػػالؿ السػػالـ العػػادؿ والػػدا ـ والشػػامؿ".

(ماىو قرار ادانة اإلستيطافد موقع  cnnبالعربي)

وبالتػػالي يعتبػػر موقػػؼ األمػػـ المتحػػدة منصػػناً لق ػػية الشػػعب النمسػػطينيد وداعم ػاً فػػي اتجػػاه حػػؿ

الدولتيفد بما ي مف بعض حقوؽ الشعب النمسطيني
الموقف العربي من حل الدولتين

تعبر المبػادرة العربيػة لمسػالـ التػي ظيػرت عػاـ 0220د عػف الموقػؼ الرسػمي لمػدوؿ العربيػة ومػف
ّ
خالؿ جامعة الػدوؿ العربيػةد كمػا وتعتبػر مشػروعاً وطرحػاً مسػاوياً دتقريبػاًد لمػا طرحػو الحقػاً لجػورج بػوشل

االبف في خارطة الطريؽ إلى حؿ الدولتيفد والتي طرحت عاـ 0223د لحؿ الق ية النمسطينية فكالىمػا
يتبنػى االنسػحاب اإلسػ ار يمي إلػػى حػدود عػاـ 0967د عواقامػة دولػػة فمسػطينيةد عوانيػا اإلحػتالؿ اإلسػ ار يمي
لذلؾ ال داعي لمخوض في تناصيؿ المبادرة العربية كوف الدراسة سبؽ وأف تطرقت ليا
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خاتمة
لقد تناوؿ النصؿ الرابع مف الدراسة خيار حػؿ الػدولتيفد مػف حيػث كيػؼ ظيػر فػي مسػيرة التسػوية
السياسيةد وما ىي المواقؼ المختمنة منو بد ً بالموقؼ اإلس ار يميد ثػـ النمسػطيني ممػثالً بمنظمػة التحريػر
والنصػػا ؿ النمسػػطينيةد ومػػف ثػػـ الموقػػؼ الػػدولي واألمريكػػي والعربػػي منػػو حيػػث اظيػػرت الد ارسػػة اف بدايػػة
التسوية السياسية لـ تكف تطرح خيار حؿ الدولتيفد عوانمػا حكػـ ذاتػي فمسػطيني فػي أ ار ػي ال ػنة اليربيػة
وقطػػاع غػزة ومػػف ثػػـ ونتيجػػة تطػػورات الحقػػة طػرأت عمػػى الق ػػية النمسػػطينيةد ظيػػر خيػػار حػػؿ الػػدولتيف
بدايػةً مػع خطػػاب الػر يس األمريكػػي األسػبؽ لجػػورج بػوش اإلبػفلد ومػػف ثػـ ت كػػد بشػكؿ أو ػػح فػي المبػػادرة

العربية لمسالـ وأظيرت الد ارسػة اف الموقػؼ اإلسػ ار يمي إتسػـ بالتالعػب والمماطمػة عوابػدا التحنظػات عمػى
خيار حػؿ الػدولتيفد التػي عواف صػرح بعػض القػادة اإلسػ ار يمييف بقبولػود إال أف السياسػات عمػى األرض مػف
ف ػػرض الوق ػػا ع الت ػػي تح ػػوؿ دوف التوص ػػؿ لح ػػؿ ال ػػدولتيفد تثب ػػت عك ػػس ذل ػػؾ وى ػػو األم ػػر ال ػػذو سنناقش ػػو

بتنصيؿ أكبر في النصؿ التالي مف الدراسة
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مقدمة الفصل
تعكػػس الممارسػػات اإلسػ ار يمية فػػي حقبػػة حكػػـ أحػزاب اليمػػيف اإلسػ ار يميد التوجػػو النكػػرو والسياسػػة
العامة ألحزاب اليميف بشكؿ خاصد والمجتمع اإلس ار يمي بشكؿ عاـ تجاه الق ية النمسطينة حيث تشكؿ

ىذه الممارسات نظػرتيـ النعميػة لمق ػية النمسػطينيةد التػي تػتمخص فػي مجمميػا العػاـد بػ ف ال حػؽ لمشػعب
النمسػػطيني فػػي األرض أو الوجػػود عمػػى حػػد سػوا

وبالتػػالي ال توجػػد فرصػػة حقيقيػػة تعمػػؽ عمييػػا اآلمػػاؿد

بالوصوؿ إلى حؿ عادؿ لمق ية النمسطينيةد أو حؿ الدولتيف

ىػػذه الممارسػػات المتمثمػػة بػػاحتالؿ ومصػػادرة األرضد وبنػػا المسػػتوطناتد وتيويػػد المػػدف العربيػػة

النمسػػطينيةد الس ػػيما مدينػػة الق ػػدسد باإل ػػافة لمش ػػروع ييوديػػة الدول ػػةد ناىيػػؾ ع ػػف الممارسػػات العدواني ػػة
العديدة التي تمػارس

ػد الشػعب النمسػطينيد مػف جػدارد وحصػار مػالي وسياسػي وعمميػات عسػكريةد كػؿ

ىػػذه الممارسػػات التػػي ذكػػرت وأكثػػرد سػػنتعرؼ عمييػػا فػػي ىػػذا النصػػؿد وسػػندرس انعكاسػػيا عمػػى إمكانيػػة

الوصوؿ لحؿ الدولتيف
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المبحث األول :السياسات اإلسرائيمية في القدس والضفة الغربية
القدس عبر التاريخ
تحظػػى مدينػػة القػػدسد والمسػػجد األقصػػىد بمكانػػة دينيػػة وتاريخيػػة مرموقػػة عنػػد العػػرب والمسػػمميف
بشكؿ عاـد والنمسطينييف بشكؿ خاصد حيث تعتبر أولى القبمتيف في اإلسالـ دوثالث الحرميف الشرينيف
شػػيادة مػػيالد القػػدس تؤكػػد أنيػػا عربيػػة األصػػؿ فػػي النشػ ة والتكػػويفد فعمػػى طػػوؿ الخريطػػة الممتػػدة
لتاريخ مدينة القدسد لـ يكف لبني إس ار يؿ غير عالقة عار ػة بيػذه المدينػةد وقػد ت ارمػت ىػذه العالقػة بػيف

سنوات متنرقات أم وىا في بقاع أخر مف العالـ وليس صحيحاً مػا تزعمػو الحركػة الصػييونية مػف أف

الييود قػديماً ىػـ مػف أسسػوا مدينػة أورشػميـ (القػدس) فالثابػت عمميػاً أف االسػـ مػ خوذ مػف ليػة الكنعػانييف
العربد وىو مركب مف كممتيف كنعػانيتيف :ليػورول وتعنػي مدينػة ولشػميـل وتعنػي سػالـد أو مدينػة السػالـ

فالنمسطينيوف المعاصروف ىـ أصحاب الحػؽد والكنعػانيوف ىػـ سػكاف فمسػطيف عبػر التػاريخد عواسػ ار يؿ فػي
األصؿ قبيمػة صػييرةد قامػت بػاليزو طمعػاً فػي أرض كنعػاف وتجػدر اإلشػارة إلػى أف أقػدـ اسػما فمسػطيف

ىو أرض كنعافد ويوجد في حنريات تؿ العمارنة

)*(

التي يرجع عصرىا إلى  05قرناً قبػؿ المػيالدد واالسػـ

الذو تذكره الحنريات ىو لكيناىيل أو لكيناىال واصمو كنعافد ويشير ىذا االسـ إلى األرض الواقعة غربػي
نيػر األردف ومنيػػا سػورياد كمػػا أف الكتػػاب المقػدس لالتػوارةل لػػد الييػود يشػػير إلييػػا بػننس االسػػـد ويعتػػرؼ
ب نيـ أتوا إلييا نتيجة اليزو الذو قاـ بو يوشع بف نوف

)*(

(زناتيد 0202د ص)03-00-00

حن ريات تؿ العمارنة :تؿ العمارنة يقع عمى النيؿ في مصرد برز ىناؾ اكتشاؼ أثرو يطمؽ عميو لرسا ؿ تؿ العمارنةلد وىو عبارة عف مجموعة مف األلواحد تحتوو عمى كتابات

مسمارية بالمية البابميةد وىي جز مف أرشيؼ حنظ السجالت والمراسالت بيف حكاـ دوؿ أجنبيةد ودولة النراعنةد وعيد رسا ؿ تؿ العمارنة يرجع إلى القرف الرابع عشر ؽ ـ انظر
األحمدد تاريخ فمسطيف القديـ ص 03زناتيد تيويد القدس ص03
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السياسات اإلسرائيمية في القدس
تيويد المدينة
إف أردنا الحديث عف سياسات ممارسػات اليمػيف اإلسػ ار يمي فػي القػدسد فػال يمكػف أف نتجاىػؿ مػا

قامت بو إس ار يؿ تجاه المدينةد قبؿ النترة التي تتناوليا الدراسةد ووجب التنويو أف السياسػة واحػدة وممتػدةد

وأف دور اليمػػيف اإلس ػ ار يميد مػػاىو إال امتػػداد ليػػذه السياسػػةد التػػي تعاظمػػت بعػػد إكمػػاؿ إس ػ ار يؿ احتالليػػا
لنمسطيف عاـ 0967د وسعت في تيويدىا عواخراج أىميا األصمييف منيا
ىنالػػؾ مقولػػة شػػييرة لثيػػودور ىرتػػزؿد مؤسػػس الحركػػة الصػػييونية حيػػؽ قػػاؿ لإننػػا إف حصػػمنا يوم ػاً

عمى القدسد وكنت ال أزاؿ حياً وقاد اًر عمى فعؿ شي د فسػ ُزيؿ مػاليس مقدسػاً لػد الييػود فييػاد وسػ حرؽ

األثار التي مرت عمييا القروفل

(زناتيد 0202د ص)00

في سباؽ مع الزمفد يحاوؿ اإلحػتالؿ اإلسػ ار يمي تيويػد مػاتبقى مػف مدينػة القػدسد ويسػعى لػذلؾ

مف خالؿ عمميات الحنرد والتجريؼد بالقرب مف المسػجد األقصػىد وىػدـ المنػازؿ النمسػطينية فػي األحيػا

القديمةد وطرد سكانيا حيث ومنذ المػؤتمر األوؿ لمحركػة الصػييونية عػاـ 0897د سػعت إلػى إيجػاد واقػع
جديد في المدينػة يخػدـ أىػداؼ الحركػة الصػييونية فػي إقامػة الدولػة الييوديػة ول ػماف أكثريػة ييوديػة فػي

القػػدسد قامػػت السػػمطات اإلس ػ ار يمية فػػي عػػاـ 0990د بتوس ػيع حػػدود مدينػػة القػػدس التػػي و ػػعت عقػػب
احػػتالؿ عػػاـ 0967د وذلػؾ لرفػػع نسػػبة السػػكاف الييػػودد حيػػث أد ذلػػؾ إلػػى رفػػع نسػػبة السػػكاف الييػػود فػػي

القػدس الصػير د دوف التجمعػات النمسػطينية إلػى %70د ويشػكموف  %52مػف سػكاف القػدس الكبػر التػي
ت ـ كؿ مف (ابو ديسد العيزريةد

)00

احية البريدد الراـد بير نباال وبيت حنينا القديمة

(أبوعامرد 0229د ص-09

السياسات اإلسرائيمية لتيويد مدينة القدس
يعتبػػر االسػػتيطاف وتيوي ػد المػػدف والبمػػدات النمسػػطينيةد مػػف أىػػـ التكتيكػػات الت ػي اتبعتيػػا الحركػػة
الصييونةد ومف ثـ إس ار يؿد في الوصوؿ الى اسػتراتيجيتيا الراميػة إلػى طمػس المعػالـ العربيػة والنمسػطينية
والتاريخيةد والسيطرة عمى أكبر قدر ممكف مف األ ار ػي النمسػطينية وتيجيػر وترحيػؿ النمسػطينييف وتتخػذ
السياسات اإلس ار يمية لتيويد مدينة القدس العربية النمسطينية عدة أشكاؿد وىي:
أوالً :طمس آثار القرى العربية والحضارة العربية عام ًة
وىػػو أسػػموب فظيػػع مػػف أسػػاليب التحريػػؼ والتزييػػؼ فػػي المدينػػةد وىػػو إ ازلػػة وطمػػس آثػػار القػػر

العربية واستخداـ حجارتيا في بنا المستوطنات الييوديةد حيث لج ت الحركة الصػييونية وعصػاباتيا إلػى
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تػػدمير كامػػؿ القػػر المقدسػػية عقػػب حػػرب 0948د وكػػؿ مػػف يسػػير فػػي قػػر القػػدس يػػر بشػػكؿ وا ػػح أف
كثير مف أسوار المبػاني اإلسػ ار يميةد كمستشػنى ىداسػا والجامعػة العبريػةد بنيػت مػف حجػارة القػر العربيػة

(زناتيد 0202د ص)63

ثانياً :تيويد المرافق والخدمات العامة والقضاء عمى النشاط االقتصادي العربي
سعت إس ار يؿ فور احتالليا لمقػدس الشػرقيةد إلػى إليػا اإلدارة العربيػة فييػاد فقامػت بحػؿ المجمػس

البمػدو العربػي وألحقػت مػػوظني الػدوا ر العربيػة بتمػػؾ اإلسػ ار يميةد واشػترطت عمػػى أصػحاب الميػف العػػربد
بااللتحاؽ بمؤسساتيادوذلؾ مقابؿ السماح ليـ بمزاولة مينيـ وأعماليـد كما وأ عنت الحركة االقتصادية

العربية في المدينةد مف خػالؿ منػع إقامػة مشػاريع صػناعية عربيػة؛ وذلػؾ مػف خػالؿ فػرض

ػ ار ب عاليػة

عمػػى المشػػاريع المقامػػةد وعمػػى السػػكاف العػػرب إلرىػػاقيـ بيػػا ودفعيػػـ لميج ػرة مػػف القػػدسد وبػػالرغـ مػػف أف

العرب يدفعوف مايقارب %05مف ميزانية بمدية القػدس اإلسػ ار يميةد إال أنيػـ اليحصػموف إال عمػى  %5مػف

الخدمات فقط

(أبو عامرد 0229د ص)53-50

ثالثاً :ىدم البيوت ومصادرة األراضي
قامػػت سػػمطات االحػػتالؿ اإلس ػ ار يمي بمصػػادرة البيػػوت النمسػػطينية وىػػدـ بع ػػيا منػػذ المحظػػة األولػػى
الستكماليا احتالؿ القدس عاـ 0967د وذلؾ عبر عدة أشكاؿ وىي:
 -0االسػػتيال عمػػى الممكيػػات التابعػػة لمنمسػػطينييف الػػذيف ترك ػوا المدينػػةد عقػػب الحػػربد عبػػر ق ػوانيف
إدارية خاصة
 -0نػػزع الممكيػػة مػػف النمسػػطينييف الػػذيف مػػازالوا يعيشػػوف فػػي المدينػػةد عبػػر تشػريعات خاصػػة بمصػػادرة

األمػ ػػالؾ لمصػ ػػالح العػ ػػاـ كمػ ػػا لج ػ ػ ت إلػ ػػى مصػ ػػادرة األ ار ػ ػػي بموجػ ػػب قػ ػػانوف أمػ ػػالؾ اليػ ػػا بيفد
واستخدمتو بصورة حثيثة لتيويد المدينة

(أبوعامرد 0229د ص)47

رابعاً :اإلغالق والعزل
قامػػت سػػمطات االحػػتالؿ اإلسػ ار يمي بعػػزؿ القسػػـ الشػرقي مػػف القػػدس عػػف ال ػػنة اليربيػػةد ومنعػػت
النمسطينييف مػف زيارتيػاد إال بموجػب تصػاريحد وأقامػت الحػواجز لمراقبػة الػداخميف إلييػاد وعممػت منػذ عػاـ
0220د عمى تننيذ مخطط لبنا سور حوؿ المدينة المقدسةد أطمقت عميػو اسػـ لخطػة الػدفاع عػف القػدسل
يمتد الى 54كـد وينرض عمى السكاف دخوليا عبر ممرات ر يسية

(أبو عامرد 0229د ص)55

لالحقػػا ؽ عمػػى األرض تش ػػير إلػػى نج ػػاح التيويػػد العم ارنػػي وال ػػديميرافيد ممػػا يش ػػكؿ خط ػ اًر عم ػػى

الوجػػود العربػػي فييػػاد حيػػث تشػػير اإلحصػػا ات والد ارسػػات إلػػى أف مػػا بقػػي مػػف القػػدس الشػرقية خػػارج دا ػرة
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التيويد يصؿ إلى  %00فقطد في حيف تـ االستيال عمى حا ط المسجد األقصى الجنوبي اليربػي (حػا ط
البراؽ) ليكوف مكاناً يصمي فيو الييود حسب طقوسيـ الدينيػةد وليطمػؽ عميػو زو اًر لحػا ط المبكػى ".كمػا تػـ
تعػػديؿ التركيبػػة السػػكانية لممدينػػة لتصػػؿ إلػػى حػػد المسػػاواة بػػيف العػػرب والييػػود فييػػا ( 072 : 022ألػػؼ
نسػمة)د ناىيػػؾ عػف تيييػػر المعػػالـ واليػدـ والطػػرد المسػػتمر لمسػكاف العػػربد فػػي محاولػة إل ػػعاؼ الموقػػؼ

العربي اإلسالمي إ از ىػا مػف جيػة أخػر يحػاوؿ الييػود حصػر حػؽ المسػمميف فييػا بػالحرـ الشػريؼ وحػؽ

المسيحييف بكنيسة القيامةد ولذلؾ اتجيت الحموؿ اإلس ار يمية المقترحة لمستقبؿ المدينةد لتقديـ الحؿ الديني

أو الوظيني اإلثنيد مع استبعاد الحؿ السياسي إال في جانبو الرمزو فقطد وذلؾ حتى تبقى السيادة واألمف
إس ار يمييف في المدينةل

(الحمدد القدس نجاح إس ار يمي وا ح نحو التيويدد موقع الجزيرة)

اإلجراءات ضد المسجد األقصى والبحث عن الييكل المزعوم
تتعرض مدينة القدس بشكؿ عاـ والمسجد األقصى بشػكؿ خػاص لمحػاوالت تيويػد وتيييػر لمتػاريخ

عبر طمس معالمو ومعالـ الحا ر مف قبؿ حكومػات دولػة إسػ ار يؿ المتعاقبػةد السػيما الحكومػات اليمينيػة
التػػي بػػدأت بالسػػيطرة عمػػى الحكػػـ فػػي إس ػ ار يؿ مطمػػع عػػاـ  0222أخطػػر ىػػذه االعتػػدا اتد ىػػو سػػماح
الحكومػػة اإلس ػ ار يمية بقيػػادة نتيػػاىو عػػاـ 0200د لمؤسسػػات التخطػػيط اإلس ػ ار يمية بتنيػػذ مخططػػات ىيكميػػة

تق ػػي بتيوي ػػد تخ ػػوـ األقص ػػى وس ػػاحة البػ ػراؽد وذل ػػؾ بشقام ػػة م ارك ػػز تيويدي ػػةد و ُكػ ػنسد وح ػػدا ؽ توراتي ػػةد

لت ػػييؽ الخنػػاؽ عمػػى المسػػجد

ػػمف مخطػػط شػػامؿ د لتمكػػيف الييػػود مػػف سػػاحة الب ػراؽد مقابػػؿ إقصػػا

وتيييب الح ارة والتاريخ عف المكاف

(الجزيرةد حا ط البراؽ وقؼ إسالمي يسيطر عميو الييودد)0205

في ننس السياؽ يشكؾ عالـ األثار اإلس ار يمي لإز ار يؿ فمنكشتايفل مف جامعة تؿ أبيب في عالقة الييػود

والديف الييػودو بالقػدسد وي ػيؼد أف الحػا ط لػيس مكانػاً مقدسػاً عنػد كػؿ الييػود ومثػاؿ ذلػؾ اتبػاع حركػة

لناطورو كارتال الذيف اليرتادونو

(زناتيد 0202د ص)65

الحفريات اإلسرائيمية في المسجد األقصى
ػر ومعقػػداًد وطالمػػا شػػكؿ عقبػػة
ممػػؼ الحنريػػات اإلس ػ ار يمية تحػػت المسػػجد األقصػػى يعتبػػر ممن ػاً كبيػ اً

كبػػر فػػي أو مناو ػػات كانػػت تجػػرو بػػيف الجػػانبيف النمسػػطيني واإلسػ ار يميد فػػي د ارسػػتنا لػػف تطػػرؽ لكافػػة
التناص ػػيؿ فيم ػػا يتعم ػػؽ بالحنري ػػاتد إنم ػػا س ػػنتطرؽ لي ػػا بش ػػكؿ مقت ػػبد الس ػػيما الخط ػػورة الت ػػي تش ػػكميا

الحنريات عمى مستقبؿ حؿ الدولتيف
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الخارطة رقم " "1خريطة توضح الحفريات تحت المسجد األقصى.

(موقع مؤسسة القدس الدولية)

بػػدأت الحنريػػات اإلس ػ ار يمية الييػػر قانونيػػة فػػي القػػدسد بعػػد إكمػػاؿ احتالليػػا عػػاـ 0967د وتسػػعى
الحنريات كما يدعي اإلس ار يميوفد إلى العثور عمى لإمبراطوريػة داوود القديمػةل ولىيكػؿ سػميمافل الػذو فػي

عقيػػدتيـ يشػػكؿ المعبػػد األوؿ لمييػػود فػػي العػػالـد حيػػث لػػـ يتبػػؽ مكػػاف فػػي المسػػجد األقصػػىد إال وتعػ ّػرض

لمحنػػرد أو التنقيػػب تحتػػود وفػػي ذات السػػياؽ ىنػػاؾ شػػبو إجمػػاع بػػيف أغمبيػػة البػػاحثييف الجػػاديف فػػي عمػػـ

اآلثارد سوا إسػ ار يمييف أو غػربييفد عمػى أف لمدينػة داوودل التػي كانػت عاصػمة إمبراطوريػة داوودد مػاىي
في حقيقة األمػر إال قريػةد أقػؿ تطػو اًر مػف كثيػر مػف المػدف الواقعػة بػيف بيػت لحػـ وراـ اهللد وبالتػالي ماعػاد

الػ ػربط بت ػػاريخ اليي ػػود ش ػػرطاً لػ ػربط الموق ػػع بمس ػػوغات سياس ػػيةد ب ػػؿ انتق ػػؿ إل ػػى دور مكش ػػوؼ ف ػػي عممي ػػة

االستيطاف د وتبرير حؽ الييود في االستيطاف في أو مكاف

(الجعبةد 0202د ص)7

تشػػكؿ الحنريػػات خطػ اًر محػػدقاًد لػػيس بعمميػػة السػػالـد أو التوصػػؿ لحػػؿ الػػدولتيف فحسػػبد بػػؿ عمػػى

مسػتقبؿ وحا ػػر مدينػػة القػدس والمسػػجد األقصػػىد حيػػث أنيػا ووفػػؽ البػػاحثيف والمختصػيف فػػي عمػػـ األثػػار
والجيولوجيػػاد تشػػكؿ خط ػ اًر عمػػى المبػػاني القديمػػة والمقدسػػة فػػي القػػدسد حيػػث أن ػو د وبمواصػػمة الحنريػػات

اإلس ار يميةد يتوقع المختصوف انييار العديد مف المباني السكنية والمقدسة في المدينةد كما أف ىناؾ خط اًر

محػػدقاًد بانييػػار المسػػجد األقصػػىد نتيجػػة ىػػذه الحنريػػات خطػػورة أخػػر تكمػػف فػػي عمميػػات الحنػػر الييػػر
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قانونيةد أال وىيد ووفؽ أ ار المختصػيفد تػدمير أو إخنػا بطػرؽ مختمنػةد لألثػار العربيػة واإلسػالمية التػي

ي ػتـ العثػػور عمييػػا أثنػػا عمميػػة الحنػػر وتجػػدر اإلشػػارة إلػػى أنػػود وبعػػد مػػرور  52عام ػاً عمػػى الحنريػػات

يقدموا أو دليؿ قاطعد عمى الوجود الييودو الكبيػر فػي المدينػةد كمػا
اإلس ار يميةد وحتى ىذه المحظة د لـ ّ
ي ػ ّػدعوفد كم ػػا ل ػػـ يعث ػػروا عم ػػى بقاي ػػا أو أث ػػار متعمق ػػة ب ػ ػ لىيك ػػؿ س ػػميمافلد وبالت ػػاليد ينن ػػد ذل ػػؾ المػ ػزاعـ
لالصييوييوديةل إف جاز المصطمحد ب حقيتيـ في ىذه األرض

السياسات اإلسرائيمية تجاه الفمسطينيين في الضفة الغربية
الجدار الفاصل
تع ػػود فكػ ػرة بن ػػا ج ػػدار ح ػػوؿ فمس ػػطيف إل ػػى ع ػػاـ 0903د وق ػػد وردت ف ػػي مق ػ ل
ػاؿ بعنػ ػواف لالج ػػدار

الحديدولد كتبو منظر اليميف الصييوني في الحركة الصييونية لز يؼ جابوتنسػكيل وقػد طالػب فيػو ببنػا

جدار حػوؿ فمسػطيفد مػع عػدـ مػنح العػرب النمسػطينييف الػذيف يشػكموف األغمبيػة السػاحقة فػي ذلػؾ الوقػتد

أو حقػػوؽد عوابقػػا ق ػػيتيـ منتوحػػة لحمػػوؿ ينر ػػيا األمػػر الواقػػع لكػػف النك ػرة جمػػدت نتيجػػة قناعػػة داخػػؿ
الحركة الصييونيةد ب ف الحؿ مع العرب النمسطينييف ىو مف خالؿ الطرد والتيجيرد وليس مف خالؿ بنا

الجداراف

(اليندود ص)065

لمج ػػدار الناص ػػؿ العدي ػػد م ػػف التس ػػميات فالجانػ ػػب اإلس ػ ػ ار يمي الرس ػػمي يطم ػػؽ عمي ػػو اس ػػـ الج ػػدار

األمنيد في محاولة لخمؽ انطبػاعد ب ػ ف ىػدؼ الجػدار ينحصػر فػي الق ػايا األمنيػة إذ تقػوؿ إسػ ار يؿد أف

الياية مف بنا و تتمثؿ في منع النمسطينييف مف العبور س اًر إلى داخؿ إس ار يؿ مػف أ ار ػي ال ػنة اليربيػةد

وىو يػ تي لحمايػة اإلس ار يمييف السمطة النمسطينية أطمقت عميو اسـ جدار ال ـ والتوسعد عمى اعتبار أف

الجدار يؤدو الى توسع إس ار يؿ عمى حساب أ ار ي ال نة اليربية

(جبرد 0225د ص)00

اتخذت الحكومػة اإلسػ ار يمية قرارىػاد ببنػا الجػدار الناصػؿ فػي ال ػنة اليربيػة عػاـ 0220د ويمتػد

الجدار عمى طوؿ ال نة اليربيةد وينصؿ بيف أ ار ي ال نة اليربية عواس ار يؿ مف جيػةد وأ ار ػي ال ػنة

اليربيػة ننسػػياد مػػف جيػػة اخػػر د كمػػا يحػػدث فػػي القػدس واليمتػػزـ الجػػدار الناصػػؿ بػ و شػػكؿ مػػف األشػػكاؿ
بالخط األخ رد إنما يرتكز عمى الحواجز الطبوغرافية والديموغرافيةد حيث ينحني وينحرؼ فػي كثيػر مػف

المنػػاطؽ ل ػػـ مسػػتوطنات ييوديػػة وأر ل
اض فمسػػطينية إلػػى إس ػ ار يؿد ويصػػؿ ارتنػػاع الجػػدار إلػػى  8أمتػػار
وتعمػػوه أس ػػالؾ ش ػػا كةد وأبػ ػراج مراقب ػػة عس ػػكريةد وكػػاميرات لممراقب ػػةد وأجيػػزة إن ػػذار إلكتروني ػػة وق ػػد ألح ػػؽ

الجػػدار أ ػ ار اًر كبي ػرةً باالقتصػػاد النمسػػطينيد إذ صػػادرت إسػ ار يؿ أر ل
اض فمسػػطينية مػػف أجػػؿ بنػػا الجػػدارد
وحرمػػت م ػػات المػزارعيف والتجػػار النمسػػطينييفد مػػف ممارسػػة عمميػػـ والوصػػوؿ إلػػى منش ػ تيـ االقتصػػادية

(زيداف وعبد اهللد 0226د ص)070
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مسار الجدار الفاصل
وفػػؽ التق ػػديرات اإلس ػ ار يمية ف ػػشف الج ػػدار سػػيبمغ طول ػػو حػ ػوالي ألػػؼ ك ػػـد وى ػػو أطػػوؿ ج ػػدار تقيم ػػو
إس ار يؿ لحماية ننسياد فقد كانت فكرة عزؿ ال نة اليربية حا رة في أذىاف القيادات اإلس ار يمية منذ عيد
بف غوريوفد إال أف أر يؿ شاروف يعتبر المننذ ليذه النكرة عاـ 0220

(إبراىيـد 0202د ص)007

يمت ػػد الج ػػدار عم ػػى مح ػػيط ال ػ ػػنة اليربي ػػةد بش ػػكؿ متع ػػرجد ومت ػػداخؿد ف ػػي أ ار ػػيياد ولمس ػػافات

متناوتةدو يتكوف الجدار الناصؿ مف قسميف ر يسيفد أحدىما يمتد عمى محيط المناطؽ الشػمالية واليربيػػة
والجنوبية لم نة اليربيةد تتخممو أج از تحيط بمنطقة القدس

مف ما يسمى بيػالؼ القػدسد والذو ييدؼ

إلى عزؿ مدينة القدس ومحيطيا عف امتدادىا الطبيعي مع بػاقي منػاطؽ ال ػنة اليربية في ىذه المنطقػة

يتصػػؼ الجػػدار بكث ػرة تعرجاتػػو ممػػا يجعمػػو اأطػػوؿ بكثيػػر مػػف حػػدود الخػػط األخ ػػر التػػي حػػددت عػػاـ
0949د بنػػا ً عمػػى اتناقيػػة اليدنػػة مػػع األردف يسػػير الجػػدار فػػي بعػػض المنػػاطؽ عمػػى ننػػس حػػدود الخػػط
األخ رد وفي مناطؽ أخر يدخؿ في األ ار ي النمسطينية مف مسافة  022-2متػرد وىػي أقصػر نسػبة
تجاوز لمخط األخ رد في حيف يبمغ أكبر قدر لـ مػف أ ار ػي ال ػنة اليربيػة لمجػدارد حػوالي  8-0كػـ

داخؿ أ ار ي ال نة اليربيةد عمى امتدادات متناوتة لمجػدارد أو أف  %92مػف الجػدار مبنػي فػي أ ار ػي
ال نة اليربيةد ومتجاوزة الخط األخ رد و %02فقط ىي التي يسير فييا الجدار عمى ننس حدود الخط
األخ ر

(جبرد 0225د ص)04-03

يشكؿ الجدار الناصؿ أكبػر برىػاف عمػى السياسػة العنصػرية التػي ينتيجيػا اليمػيف اإلسػ ار يمي تجػاه

النمسطينييفد فيو ليس فقط مخالؼ لالأعراؼ والقوانيف الدولية واإلنسانيةد بؿ ىػو ي ػرب بعػرض الحػا ط

كافػػة الجيػػود المبذولػػة لمتوصػػؿ إلػػى السػػالـد ويقػػوض مػػف فػػرص الوصػػوؿ إلػػى حػػؿ الػػدولتيف ناىيػػؾ عػػف
ػر بنػا ىػذا الجػدارد حيػث يق ػي
األ رار االقتصادية والسياسية والحياتيةد التي تمحػؽ بالنمسػطينييفد ج ّا
عمى أية فرصة لتواصؿ طبيعي لممواطنيف في المناطؽ النمسطينيةد ويعزؿ آالؼ المواطنيف النمسطينييف
عػػف أ ار ػػييـ التػػي ابتمعيػػا الجػػدارد وييػػدؼ الجػػدار فػػي حقيقػػة أمػره إلػػى تثبيػػت فكػرة لالكػػانتوفلد أكثػػر مػػف
فكرة إقامة دولة فمسطينية الى جانب إس ار يؿ

(منصورد 0204د ص)54
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الخارطة رقم " "2خارطة توضح مسار الجدار الفاصل

(موقع فمسطين سؤال وجواب)
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الحواجز اإلسرائيمية
شكؿ آخر مف أشكاؿ المعاناة التي تالحؽ النمسطينييف منذ احتالؿ أر يـ عاـ 0948د أال وىي
الحواجز األمنية اإلس ار يمية التي تمزؽ ال نة اليربيةد وتنصؿ المدف والقر عػف بع ػيا الػبعضد وتتػرؾ

ثار سمبيةًد سوا عمى الصػعيد االقتصػادود أو الننسػيد لمنمسػطينييف بعػد انػدالع االنتنا ػة النمسػطينية
آ اً
الثانيػػةد أحكمػػت إس ػ ار يؿ إغالقيػػا وحصػػارىا لمػػدف ال ػػنة اليربيػػةد وأنش ػ ت م ػػات الح ػواجز األمنيػػة التػػي
تنػػدرج تحػػت سياسػػة العقػػاب الجمػػاعي لمنمسػػطينييفد ويتعػػرض النمسػػطينييف خػػالؿ تػػنقميـ لعمميػػـد أو تمقػػي

الط ػػالب لتعم ػػيميـد وحت ػػى فيم ػػا يتعم ػػؽ بالمر ػػى دألبش ػػع أنػ ػواع اإلىان ػػة واإلذالؿد عم ػػى ى ػػذه الحػ ػواجزد
ويصبح األمر أكثر بشاعةػ حيف يتعرض الشخص لالعتقاؿ أو االغتياؿ عمى ىذا الحاجز
ازدادت الحػ ػواجز األمني ػػة اإلسػ ػ ار يمية بش ػػكؿ خ ػػاص بع ػػد االنتنا ػػة النمس ػػطينية الثاني ػػةد وأنشػ ػ ت
إسػ ار يؿ م ػػات الحػواجز األمنيػػة فػػي مػػدف ال ػػنة اليربيػػةد والتػػي بمػػغ عػػددىا األف أكثػػر مػػف  622حػػاجز
عسكرود وفؽ تقر ل
ير لألمـ المتحدةد و تتخػذ الحػواجز األمنيػة اإلسػ ار يمية شػكميفد األوؿ :الحػواجز الثابتػة

أو الدا م ػػةد والث ػػاني :الحػ ػواجز الطار ػػة أو الطي ػػارةد وى ػػي حػ ػواجز لمح ػػاالت الطار ػػة والت ػػي يق ػػوـ الج ػػيش
اإلس ػ ار يمي بشقامتيػػا وفػػؽ معمومػػات اسػػتخباراتية مػػاد أو فػػي حػػاالت عمميػػات المقاومػػة النمسػػطينية

0202د ص)000
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(إب ػراىيـد

الخارطة رقم " "3خارطة توضح الحواجز اإلسـرائيمية فـي الضـفة الغربيـة
واإلعمار)
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(موقـع المجمـس اإلقتصـادي الفمسـطيني لمتنميـة

الطرق اال لتفافية
تعمػػؿ مخططػػات الطػػرؽ االسػػتيطانيةد التػػي تقيميػػا إس ػ ار يؿ عمػػى أ ار ػػي ال ػػنة اليربيػػة المحتمػػة
دعمػػى تعزيػػز الوجػػود اإلسػتيطاني ىنػػاؾ وتقػػويض عمميػػة التسػويةد ونسػػؼ فكػرة الحػػؿ السػػممي عمػػى أسػػاس
الدولتيف ىذا باإل افة إلى أف ىذه الممارسات تشكؿ خرقاً وا حاً لمقانوفد واألعراؼ الدولية

يواصؿ االحتالؿ اإلس ار يمي سياسة الطرؽ االلتنافية االسػتيطانيةد والتػي تسػيؿ عمػى المسػتوطنيف حػركتيـ

بػػيف المسػػتوطنات ننسػػياد عواسػ ار يؿد وقػػد وصػػؿ طػػوؿ ىػػذه الطػػرؽ الػػى  772كػػـ حتػػى بدايػػة عػػاـ 0205د
ويعتبػػر مواصػػمة االحػػتالؿ اإلس ػ ار يمي سياسػػاتو فػػي الطػػرؽ االلتنافيػػة االسػػتيطانيةد ومشػػاريع االسػػتيطافد

دلػػيالً عمػػى التعنػػت اإلسػ ار يميد ورفػػض لمتسػػوية السػػممية مػػع الجانػػب النمسػػطيني
سابؽ ص)326
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(التقريػػر اإلسػػتراتيجي 0205د مصػػدر

المبحث الثاني :االستيطان اإلسرائيمي وأثره عمى خيار حل الدولتين
لعػ ػػؿ دينيػ ػػد بػ ػػف غوريػ ػػوف الصػ ػػييوني العريػ ػػؽد ور ػ ػػيس أوؿ حكومػ ػػة اس ػ ػ ار يميةد يختصػ ػػر سياسػ ػػة

ويعرؼ عنيػا بو ػوح تػاـ حػيف يقػوؿ لإذا أردنػا خالصػاً ييوديػاً م ػة
الصييونية ومراميياد أكثر مف غيرهد ّ
في الم ػةد فالبػد مػف اسػتيطاف عبػرو م ػة فػي الم ػةد ومزرعػة عبريػة م ػة فػي الم ػةد ومرفػ عبػرو م ػة فػي

الم ػػة

(زىػػر الػػديفد مصػػدر سػػابؽد ص)96

تننيذىا بحذافيرىا

وىػػي المقولػػة التػػي أصػ ّػرت جاىػػدةً الحكومػػات اإلس ػ ار يمية المتتابعػػة عمػػى

مفيوم اإلستيطان:
لى ػو حرك ػػة اس ػػتعمارية ص ػػييونية احتالليػػةد ى ػػدفيا إح ػػالؿ مجموع ػػة إثنيػػة ييودي ػػة مك ػػاف الس ػػكاف

األصمييف في المنطقة المحتمةد وذلؾ مف خالؿ استخداـ أدوات مختمطة مف أجؿ االستيال عمى األرضد
والتي تشكؿ العنصر األساسي في ىذه العمميةل

(منصورد مصدر سابؽد ص)02

تسػػتمد االسػػتراتيجية اإلس ػ ار يمية المعاص ػرة مقوماتيػػا النكريػػة مػػف العقيػػدة الدينيػػة الييوديػػةد والتػػي
تطالػػب (بحػػؽ تػػاريخي) وتسػػتند اإلػػى (وعػػد إليػػي) وليػػذا كػػاف الػػديف الييػػودو ىػػو األسػػاس الػػذو ارتكػػزت

عميػػو االسػػتراتيجية اإلسػ ار يمية تحقيقػاً ليايتيػػا وأىػػدافيا (بالوعػػد اإلليػػي) و(ممكيػػة) أرض فمسػػطيفد و(حػػؽ)

العػػودة إلييػػا لبنػػا الدولػػة الحديثػػةد والمعبػػد الثالػػث فػػي أورشػػميـ كمػػا وتعتقػػد الصػػييونية أنػػود ومثممػػا حنػػظ
الديف الييودو الشعب الييودو مف االندثار وال ياع عبر قروف طويمػةد يسػتطيع الػديف الحا ػر أف يعيػد
شممو فوؽ أرض الميعادد وأف يشكؿ العػروة الػوثقى التػي تػربط تػراث الما ػي وتطمعػات الحا ػر وأمنيػات

المستقبؿ

(فيميد 0999دص)06

يدور المنيوـ الصييوني/اإلس ار يمي لمحكـ الذاتي داخؿ اإلطار الصييوني االستيطاني اإلحاللػيد
الػػذو يػػر أف فمسػػطيف أرض بػػال شػػعبد وأنػػود عواف وجػػد فييػػا شػػعبد فوجػػوده عر ػػيد وأف ىػػذا الشػػعب
(المسيرود مصدر سابؽد)503
اليتمتع بالحقوؽ المطمقة ننسيا التي يتمتع بيا المستوطنوف الصياينة
عواذا أردنػػا النظػػر الػػى األسػػس التػػي اسػػتندت عمييػػا الحركػػة الصػػييونية بحكوماتيػػا فػػي السػػيطرة عمػػى أرض

فمسطيفد سنالحظ أنيا اتبعت التالي:

ل
كمورد سكاني لمجتمع الحرب اإلس ار يمي
 -0اليجرة المنتوحة والمنظمةد
 -0مبدأ الق ـ وال ـ لألرض العربيةد بد اً مف فمسطيف
 -3استيطاف األرض العربيةد واقامة المستوطنات الصييونية فوقيا
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 -4التػ ػوازف ال ػػديميرافي عب ػػر دحرج ػػة القنبم ػػة الموقوت ػػة (النمس ػػطينييف)د وف ػػؽ أس ػػموب الط ػػرد المرك ػػزو
والجذب المركزو إلى أرض بعيدة عف مركز تجمع الصياينة

 -5األمف السكانيد وبنا القوة العسكريةد وتيويد األرض والسكاف

(زىر الديفد 0996د ص)97

دوافع االستيطان اإلسرائيمي
تعػػد مرحمػػة مابعػػد حػػرب 0967د مرحمػػة جديػػدة ومختمنػػة مػػف م ارحػػؿ االسػػتيطاف اإلس ػ ار يمي فػػي
فمسػػطيفد حيػػث بػػدأت إس ػ ار يؿ بو ػػع تخطػػيط شػػامؿد لمسػػيطرة عمػػى المنػػاطؽ التػػي احتمتيػػاد مػػف خػػالؿ
إحداث تيييرات ديموغرافيةد وسياسيةد وأمنية أي اًد تولت الحكومة اإلس ار يمية بننسػيا مسػؤولية اإلشػراؼ

عمػػى االسػػتيطافد وتمويمػػود مػػف ميزانيتيػػا الخاصػػةد عو ػاً عػػف المنظمػػات االسػػتيطانية التػػي باتػػت تػػدعـ
جيود الحكومة في ىذا المجاؿ

(دوعرد 0200د ص)00

 -0الدافع القومي لالستيطان

يػ ػرتبط االس ػػتيطاف اليي ػػودو ف ػػي ال ػػنة اليربي ػػةد بمجموع ػػة م ػػف االعتب ػػاراتد وال ػػدوافع األيديولوجي ػػة

والدينيةد التي تسعى لربط عمميات االستيطاف بالمنطمقات األيديولوجية السا دة فػي الدولػة العبريػة إحػداىا

المنطمػػؽ التػػاريخيد حيػػث أف لمييػػود الحػػؽ التػػاريخي فػػي ال ػػنة اليربيػػةد وأف ىػػذه المنػػاطؽ ىػػي محػػررةد
ولمييود الحؽ فػي االسػتيطاف فييػا ىنػاؾ منطمػؽ أيػديولوجي آخػرد يػرتبط ب سػاس دينػيد يعػود إلػى منيػوـ

أرض إس ار يؿد عواف حرب يونيو/حزيراف 0967د واالستيطاف الػذو تبعيػاد مػا ىمػاد إال وفػا ً لموعػد اإلليػي
بالعودة إلى أرض إس ار يؿد ومف ذلؾ كاف اإلصرار عمى اإلستيطاف فػي القػدس وجعميػا عاصػمة ليػـ بنػا ً
عمى الحدود التوراتية

(دوعرد 0200د ص)04-03

 -2الدافع األمني
بالنسػػبة إلسػ ار يؿ تشػػكؿ المسػػتعمرات االسػػتيطانية حػػاج اًز أمنيػاً وجػػز اً مػػف نظػػاـ الػػدفاع اإلقميمػػيد كمػػا

أنيػ ػػاد ليػ ػػا دور محػ ػػدد ف ػ ػي الػ ػػدفاع واليجػ ػػوـ وحشػ ػػد الق ػ ػوات االحتياطيػ ػػةد باإل ػ ػػافة الػ ػػى كونيػ ػػا منػ ػػاطؽ
المتصػػاص الصػػدماتد عواعاقػػة اليجمػػات بعيػػداً عػػف العمػػؽ اإلس ػ ار يميد واألمػػاكف الحساسػػة

(دوعػػرد 0200د

ص)06

 -3الدافع السياسي

الحرك ػػة الكثين ػػة لالس ػػتيطاف اليي ػػودو بع ػػد ح ػػرب حزيراف/يوني ػػو 0967د ش ػػممت تقريبػ ػاً جمي ػػع من ػػاطؽ

ال نة اليربيةد إال أف كثافتيا وتركيزىا اختمػؼ مػف منطقػة ألخػر د تبعػاً لألىميػة السياسػية واالسػتراتيجيةد
ومػػف خػػالؿ توزيػػع المسػػتوطنات وتركيزىػػا تت ػػح سياسػػة إس ػ ار يؿد التػػي تحػػاوؿ مػػف خالليػػا إيجػػاد أغمبيػػة
ييودية في أماكف ذات كثافة سكانية فمسطينيةد وشكمت القدس المحور الر يسػي فػي ىػذا المجػاؿد واألكثػر
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اسػتيدافاً باالسػػتيطافد نظػ اًر ألىميػػة القػػدس ومكانتيػػاد حيػػث سػػعى الميكػػود و المعػراخ منػػذ صػػعودىـ لمحكػػـ
إلى تييير الطػابع الػديموغرافيد والعم ارنػيد والح ػارو لممدينػةد وتيويػدىا ب قصػى سػرعة ممكنػةد وفصػميا
عف باقي أج از ال نة اليربيةد ذلؾ أف السيطرة عمى األرض تعني السيطرة السياسيةد واالسػتيطاف عامػؿ

أساس ػػي م ػػف عوام ػػؿ من ػػع قي ػػاـ دول ػػة فمس ػػطينية باإل ػػافة إل ػػى أف اس ػػتمرار االس ػػتيطافد س ػػيقوو موق ػػؼ
مساعد أو مساوماتد لموصوؿ إلػى حػؿ نيػا ي لمق ػية
إس ار يؿ التناو يد وسيزودىا بورقة ميمة في أو
ل
النمسطينية

(دوعرد 0200د )32-09

 -4الدافع اإلقتصادي
تسعى الحكومة اإلس ار يمية مف البنا االستيطاني في ال نة اليربيػةد إلػى السػيطرة عمػى مػوارد الميػاهد

مف خػالؿ الػتحكـ فػي ميػاه نيػر األردف وروافػدهد ووفقػاً لتقريػر المجمػس االقتصػادو واالجتمػاعي فػي األمػـ

المتحدةد فقد أفاد ب ف مخزوف الميػاه الجوفيػة الصػالح لالسػتخداـ فػي ال ػنة اليربيػة يقػدر ب  622مميػوف
متػػر مكعػػب فػػي السػػنةد تسػػحب منيػػا إس ػ ار يؿ ق اربػػة  522مميػػوف متػػر مكعػػبد واليبقػػى لمنمسػػطينييف سػػو

 022مميوف متر مكعب وتبرز ت ثيرات االستيطاف في القطاعات االقتصادية األخر د مف خػالؿ التيييػر

الييكمي الذو أحدثو فػي االقتصػاد النمسػطينيدوذلؾ مػف خػالؿ تحويػؿ اتجاىػات قػو العمػؿد وفػرض قي ل
ػود
عمى قطاع الصناعة النمسطينيد وسمب وتدمير قطاع الزراعة النمسطيني

(دوعرد 0200د ص)33-30

سياسة اليمين اإلسرائيمي في اإلستيطان واثره عمى حل الدولتين
يسػ ػػابؽ االحػ ػػتالؿ اإلس ػ ػ ار يمي الػ ػػزمف فػ ػػي ممارسػ ػػاتو عواج ار اتػ ػػو التػ ػػي تيػ ػػدؼ إلػ ػػى تيويػ ػػد األرض
النمسػػطينية مػػف خػػالؿ المخططػػات اإلاسػػتيطانية التػػي يسػػير عمييػػاد منػػذ س ػبعينات القػػرف الما ػػيد والتػػي
تيػػدؼ إلػػى تقطيػػع اأوصػػاؿ ال ػػنة اليربيػػة المحتمػػةد عوانشػػا معػػازؿ أو كانتونػػاتد والتػػي تعتبػػر المرحمػػة
األخيرة مف خطتو االستيطانيةد والتي بدأ بالنعؿ بالوصػوؿ الييػا ويسػير االسػتيطاف بػوتيرة متصػاعدة منػذ

تحقيؽ احتالؿ كامؿ األ ار ي النمسطينية عاـ 0967د السيما في عيد حكومات اليميف اإلس ار يميد حيث

شيدت سنتا 0205-0204د استمرار الوتيرة االستيطانية المنتظمةد وتشير اإلحصا يات إلى ارتنػاع عػدد
المسػػتوطنيف اإلس ػ ار يمييف مػػف  042ألػػؼ مسػػتوطف عػػاـ 0992د إلػػى  752ألػػؼ مس ػتوطف عػػاـ 0205د
ويقطنػوف فػي  096مسػػتوطنة إسػ ار يميةد و 030بػػؤرة اسػتيطانيةد موزعػة فػػي جميػع أنحػػا ال ػنة اليربيػػةد
بما فييا القدس الشرقية حيث أف  %92مف األ ار ي التي استولى عمييا االحتالؿ اإلس ار يمي في ال نة
اليربية خصصت ألعماؿ توسيع المستوطنات الييودية

(التقرير اإلستراتيجي 0205د ص)097

نسػ ػػتطيع أف نػ ػػوجز سياسػ ػػة حكومػ ػػات الميكػ ػػود واليمػ ػػيف اإلس ػ ػ ار يميد بشػ ػػكؿ عػ ػػاـد وفيمػ ػػا يتعمػ ػػؽ
باالستيطافد بمقولة ل مناحـ بييفل الشػييرة لأرض إسػ ار يؿ سػتكوف كميػا لشػعب إسػ ار يؿد عوالػى األبػدلد كمػا

وتت ح سياسة الميكود في االستيطافد مف خالؿ المشروع الذو تقدـ بو لمناحـ بييفل لمكنيست اإلس ار يمي
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فػي ديسػػمبر عػػاـ 0977د وقػد سػػار عمػػى أساسػػو جميػع قيػػادات الميكػػود مػػع بعػض التعػػديالت التػػي تنسػػجـ
والواقػػع السياسػػي ىػػذا المشػػروع حػػدد األسػػس لمخطػػوط التػػي يسػػير عمييػػا الميكػػود فػػي أي ػة تسػػوية سياسػػية

مستقبمية مع العربد حوؿ األ ار ي التي احتمتيا اس ار يؿ عاـ 0967د ومف أىـ ىذه األسس:
 -0حكـ ذاتي لمعربد وليس النمسطينييفد في ال نة اليربية وقطاع غزة
 -0س ػػتكوف األم ػػور اإلداري ػػة لمس ػػكاف الع ػػرب ف ػػي ي ػػد مجم ػػس إدارو فمس ػػطيني منتخ ػػبد بينم ػػا األم ػػور
األمنيةد والنظاـ العاـد والسيادة العامةد ستكوف بيد إس ار يؿ
 -3لإلس ار يمييف الحؽ في االستيطافد وامتالؾ األ ار ي في ال نة اليربية والقدس وقطاع غزة
 -4القدس ىي العاصمة األبدية والموحدة إلس ار يؿد والتدخؿ أصالً
(شاىيفد العيمةد 0202د ص )905-904

مف التناوض مػع النمسػطينييف

لع ػػؿ خارط ػػة لش ػػاروفل لالس ػػتيطاف الت ػػي ب ػػدأ ف ػػي ص ػػياغتيا ف ػػي س ػػبعينات الق ػػرف الما ػػي تعتب ػػر
الترجمػػة الحقيقيػػة ألفكػػار الميكػػودد حيػػث ت ػػمنت خارطتػػود أف ينتشػػر االسػػتيطاف اإلس ػ ار يمي عمػػى طػػوؿ
خطيف متوازييفد األوؿ :ىو الخط الساحمي اليربيد وىذا الخط تـ إنجازه بالنعؿ بشنشا دولة إسػ ار يؿ عػاـ

0948د أما الخط الثاني :فيبدأ مف مرتنعػات الجػوالف السػورو فػي الشػماؿد وينتيػي بشػرـ الشػيخ المصػرية

فػػي الجنػػوبد ويمػػر بال ػػنة اليربيػػة بمػػا فييػػا القػػدسد ويػػتـ وصػػؿ الخطػػيف بكثيػ لػر مػػف الخطػػوط العر ػػيةد

وذلػػؾ النظػػاـ سػػيعمؿ كعمػػود فقػػرو مػػزدوج لألمػػف اإلس ػ ار يمي ت ػػمنت الخارطػػة أي ػاً إنشػػا ثػػالث كتػػؿ

استيطانيةد األولى حوؿ القدس لعزليا عف محيطيا العربيد والثانية شماؿ ال نة اليربية وتػرتبط بشسػ ار يؿ

مف جيةد وستعمؿ عمى عزؿ المناطؽ الم ىولة بالسكاف النمسطينييفد مػف التواصػؿ جيرافيػاً بشسػ ار يؿ مػف
جية أخر

)906-905

والكتمة الثالثة تقع في جنوب ال نة اليربية حوؿ الخميؿ وبيت لحػـ

(شػاىيفد العيمػةد مصػدر سػابؽد ص

يت ػػح ممػػا ذكػػر أعػػالهد أف أىػػداؼ الخطػػة االسػػتيطانية لشػػاروفد تسػػعى بشػػكؿ ر يسػػي ليػػدفيفد

األوؿ :احتاللػػي اسػػتيطانيد وىػػو السػػيطرة عمػػى أرض فمسػػطيف وتيويػػدىا وننػػي السػػكاف األصػػمييف منيػػا

الث ػػاني :أمن ػػيد ويتجم ػػى ف ػػي ع ػػزؿ المن ػػاطؽ الم ىول ػػة بالس ػػكاف النمس ػػطينييف ع ػػف بع ػػيا ال ػػبعضد وع ػػف

التواصػػؿ م ػع إس ػ ار يؿد وذلػػؾ عػػف طريػػؽ إقامػػة المسػػتوطنات اإلس ػ ار يمية حوليػػاد وجعميػػا كنتونػػات صػػييرة
ومحاصػ ػرة بالكت ػػؿ االس ػػتيطانيةد وطرقي ػػا اإللتنافي ػػةد باإل ػػافة لمحػ ػواجز اإلسػػ ار يميةد مم ػػا يس ػػيؿ الس ػػيطرة

األمنية اإلس ار يمية عمى ال نة اليربيةد ويوفر مناخاً أمنياً جيداً لمعمؽ اإلس ار يمي
لع ػػؿ أفك ػػار ب ػػييف االس ػػتيطانيةد وخارط ػػة ش ػػاروف بع ػػدىاد ش ػػكمت المس ػػار اإلس ػػتيطاني لحكوم ػػات

إس ػ ار يؿ بشػػكؿ عػػاـد وأح ػزاب اليمػػيف بشػػكؿ خػػاصد حيػػث و بػػالنظر ألرض الواقػػع عوالػػى مػػا وص ػؿ إليػػو
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الحػػاؿد نػػر تطبيػػؽ إسػ ار يمي فعمػػي ليػػذه األفكػػار والخطػػطد ف نشػ ت الكتػػؿ االسػػتيطانية فػػي كػػؿ مكػػاف فػػي

ال ػػنة اليربيػػة تقريبػاًد واحتُػػؿ الجػوالف السػػورو إلػػى اآلفد وسػػينا وشػػرـ الشػػيخ المصػػريتيفد وقػػد انسػػحبت
اس ار يؿ منيماد عقب حرب 0973د وأصبح حػاؿ ال ػنة اليربيػة والقػدس اآلف كمػا ىػو مخطػط لػود عبػارة
عف كنتونات محاصرة ومعزولة عف بع يا البعضد أما القدس فتسير فييا عمميات التيويد بشكؿ سػريعد

وقد أصبحت معزولة تماماً عف مدف ال نة اليربية
ب ػػالعودة لمت ػػاريخ الح ػػديثد وتحدي ػػداً د من ػػذ أف ب ػػدأت س ػػيطرة اليم ػػيف اإلسػ ػ ار يمي عم ػػى الحك ػػـ ف ػػي

إس ار يؿد مطمع األلنية الثالثةد زادت وتيرة المشاريع االستيطانية في مدف ال ػنة اليربيػةد كمػا شػيدت بنػا

جدار ال ـ والتوسع اإلس ار يميد باإل افة إلى تيويػد مدينػة القػدس بشػكؿ شػبو كامػؿد وورود فكػرة ييوديػة

الدولة في أية محادثات أو جيود إلحيا عممية السالـ
سياسة البؤر اإلستيطانية
ىي عبارة عف مراوغة والتناؼ مف قبؿ أحػزاب اليمػيف اإلسػ ار يمي عمػى قػ اررات تجميػد االسػتيطافد

التػػي التصػػمد طػػويالًد فبعػػد موجػػة اإلدانػػة الدوليػػة لالسػػتيطاف اإلس ػ ار يمي فػػي ال ػػنة اليربيػػةد لج ػ اليمػػيف
اإلس ار يميد لسياسة البؤر االسػتيطانيةد وىػي عبػارة عػف تجمعػاتد إمػا مدنيػةد أو شػبو عسػكريةد تقػاـ دوف

أف يتـ إقرارىا مف قبؿ الحكومةد حيث سرعاف ما تتحوؿ ىػذه البػؤر إلػى مسػتوطنات رسػمية معتػرؼ بيػاد
بحيػػث تنطبػػؽ عمييػػا شػػروط التجمػػع الػػذو يعرفػػو مكتػػب اإلحصػػا المركػػزو اإلس ػ ار يميد عمػػى أنػػو لمكػػاف

م ػ ىوؿ بشػػكؿ دا ػػـ

ػػمف معػػايير معينػػةد فيالب ػاً مايسػػكنو  02شػػخص أو أكثػػرد ولػػو إدارة ذاتيػػةد بحيػػث

اليكوف مشموالً مع الحدود الرسمية لتجمع آخرد ويتـ إقرار ت سيسو رسمياًل وفي النترة الواقعة مابيف عاـ

( )0229-0222أقامت حكومات اليميف اإلس ار يمي ما مجموعو  030بؤرة استيطانية في ال نة اليربية
(إبراىيـد  0202دص)000

شيد عاـ  0205زيادة في وتيرة بنا وتوسيع المستوطنات اإلس ار يمية وشرعنة البؤر االستيطانيةد

عوانشػػا بػػؤر جديػػدة فػػي ال ػػنة اليربيػػةد حيػػث قامػػت حكومػػة االحػػتالؿ ومػػف خػػالؿ مؤسسػػاتيا المختمنػػة
بالموافقػػة عمػػى خطػػط وطػػرح عطػػا ات عواصػػدار تػراخيص بنػػا ل وحتػػى نيايػػة  0205لنحػػو  098800وحػػدة

استيطانية سكنيةد  %70منيا فػي القدسدبع ػيا ننػذ واألخػر قيػد التننيػذد وصػادرت مػا مجموعػو 38672

دونماً

(التقرير اإلستراتيجي 0205د مصدر سابؽد ص)322-099

فػػي عػػاـ 0206د ُوثّػػؽ تقريػػر أعػػده مركػػز عبػػد اهلل الحػػوراني لمد ارسػػات والتوثيػػؽد التػػابع لمنظمػػة
التحريػػر النمسػػطينيةد مػػا تػػـ اإلعػػالف عنػػو مػػف مخططػػاتد وعطػػا اتد ومػػنح ت ػراخيص لنحػػو ل078335ل
وحدة استيطانية جديدة في مراحؿ البنا والتخطيط والمصادقة في أ ار ي ال نة اليربيػةد بمػا فييػا القػدس
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المحتمػة .وأو ػػح المركػػز فػػي تقريػره حػػوؿ حصػػاد األنشػػطة االسػػتيطانية التوسػػعية فػػي ال ػػنة اليربيػػةد بمػػا
فييػػا القػػدس لمعػػاـ 0206د أف عمميػػات البنػػا االسػػتيطانية تركػػزت فػػي محافظػػات القػػدسد وسػػمنيتد وبيػػت
لحػ ػػـد والخميػ ػػؿد وراـ اهللد وخص ػ ػص ليػ ػػا م ػ ػػات ماليػ ػػيف الش ػ ػواقؿد فيمػ ػػا تػ ػػـ االسػ ػػتيال عمػ ػػى أكثػ ػػر مػ ػػف

( )00306دونما مػف األ ار ػي الخاصػة بػالمواطنيف النمسػطينييف فػي ال ػنة اليربيػةد بحيػث يػتـ اإلعػالف
عنيػػا ك ار ػػي دولػػةد ومػػف ثػػـ تحويميػػا الحقػاً لصػػالح االسػػتيطاف .وقػػاؿ مػػدير المركػػز سػػميماف الػػوعرو إف

ارتناعػاً حػػاداً طػ أر عمػػى مصػػادرة األ ار ػػيد بمػػغ ( )%007مقارنػػة مػػع العػػاـ الما ػػيد فيمػػا ارتنعػػت وتي ػرة
البنػػا االسػػتيطاني بنسػػبة ( )%57عػػف العػػاـ  0205وتركػػزت المشػػاريع االسػػتيطانية الجديػػدة فػػي مدينػػة

الق ػػدس بنسػ ػػبة  %72مػ ػػف عػ ػػدد الوحػػػدات الجديػ ػػدةد بيػ ػػدؼ تيييػ ػػر طابعيػ ػػا االسػ ػػالمي المسػ ػػيحي العربػ ػػي
وتيويدىا.

(تقريرد إرتناع حاد في وتيرة مصادرة ا ار ي ال نة في عاـ  0206د موقع وكالة األنبا والمعمومات النمسطينيةد تاريخ الزيارة )0207

مف المالحظ استمرار حكومػات اليمػيف اإلسػ ار يمي ومنػذ سػيطرتيا المتواصػمة عمػى سػدة الحكػـ فػي

إس ػ ار يؿ مطمػػع عػػاـ 0222د عمػػى الػػني االسػػتيطاني التيوي ػدو لأل ار ػػي النمسػػطينية السػػيما فػػي ال ػػنة
اليربية والقدسد وىػذا مػف شػ نود تقػويض لمسػاعي التوصػؿ لحػؿ الػدولتيفد كػوف النمسػطينييف اليمكػف ليػـ
ب و حاؿ مف األحواؿد وفي الو ػع الػراىف أف يتمتعػوا بدولػة مسػتقمةد مترابطػةد ومتواصػمة بػيف مػدنيا فػي

ظ ػؿ سياسػػات اليمػػيف اإلس ػ ار يمي عمػػى أرض الواقػػعد كمػػا أف القيػػادة السياسػػية النمسػػطينية ت ػرفض الطػػرح
اإلسػ ار يمي بدولػػة ذات حػػدود مؤقتػػة أو دولػػة الكنتونػػاتد فيػػذا الطػػرح اليحقػػؽ ب ػ و حػػاؿ مػػف أحوالػػود دولػػة
قابمة لمحياة
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الخارطـة رقـم " "4خارطـة توزيـع المسـتوطنات اإلسـرائيمية فـي الضـفة الغربيـة والمنـاطق العسـكرية والبـؤر اإلسـتيطانية.

)(old.poica.org

عمػػى جانػػب آخػػرد ي ػػرب اليمػػيف اإلسػ ار يمي بعػػرض الحػػا ط كافػػة اإلدانػػات الدوليػػة أو المسػػاعي
والمحػػاذير التػػي تػػدعوه لوقػػؼ اإلسػػتيطافد أو إ ازلػػة الكتػػؿ االسػػتيطانية حيػػث ومػػؤخ اًر قػػاؿ ر ػػيس الػػوز ار

اإلس ػ ار يمىد لبنيػػاميف نتنيػػاىولد إف بػػالده ت ػرفض ق ػرار مجمػػس األم ػـ الصػػادر فػػي ديسػػمبر 0206د بش ػ ف
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مشروع قرار تجميد االستيطاف باأل ار ى المحتمةد الذ وصنو بػ لالمشيف ".وأعمف نتنياىود أف إس ار يؿ لف

تمتزـ بالقرارد وتعتبره معيباً ومعادياً ليا ولف تمتثؿ لو .كما أكد أف بالده تراجع عالقاتيا مع األمػـ المتحػدة

عمى خمنية ىذا القرار.

( نتنياىو طمب مراجعة اتصاالت إس ار يؿ باألمـ المتحدة بعد قرار إدانة اإلستيطافد موقع )BBC Arabic
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المبحث الثالث :ييودية الدولة والسياسات اإلسرائيمية تجاه السمطة الفمسطينية
أوالً :ييودية الدولة
ييودية الدولة تاريخياً
شػػكؿ آخ ػػر م ػػف أش ػػكاؿ العنصػ ػرية اإلسػ ػ ار يميةد ى ػػو مطم ػػب ظي ػػر بق ػػوةد عم ػػى لس ػػاف ق ػػادة اليم ػػيف

اإلسػ ػ ار يميدفي اآلون ػػة األخيػ ػرة دوى ػػو م ػػا ين ػػذر بتص ػػنية الق ػػية النمس ػػطينية إل ػػى أبع ػػد الح ػػدود كي ػػؼ الد
وييوديػػة الدولػػة تعنػػي أنػػود يمنػػع وجػػود أي ػاً كػػافد غيػػر الييػػود فػػي ىػػذه البقعػػة مػػف األرض وحقيقػػةد إف

مصطمح ييودية الدولةد لـ يكف وليد التصريحات المطالبة بػو مػف قبػؿ قػادة اليمػيف فػي إسػ ار يؿد بػؿ ظيػر

في أكثر مف موقؼد فظير في وعد بمنور عاـ 0907د وظيػر فػي تقريػر المجنػة الممكيػة (لجنػة بيػؿ) عػاـ
0937د وأخي ػ اًر الق ػرار الػػدولي الم ػرقـ 080د والصػػادر عػػف الجمعيػػة العامػػة لألمػػـ المتحػػدة عػػاـ 0947

وتكمػػف خطػػورة التص ػريحاتد والمطالبػػات اإلسػ ار يمية بييوديػػة الدولػػةد مقابػػؿ الػػدخوؿ فػػي مناو ػػات الحػػؿ

النيػػا يد فػػي أنيػػاد تمحػػؽ األذ بالق ػػية النمسػػطينية وبكػػؿ ممناتيػػاد وتُنرغيػػا مػػف م ػػمونياد السػػيما فيمػػا
يتعمؽ بحؽ عودة الالج يف والسكاف النمسطينييف في الداخؿ المحتؿد وستجعؿ مف الدولة النمسطينية مجرد

رقـ ثانوو القيمة لو في المنطقة

(أبو نحؿد0200د ص)094

ف ػػي الواق ػػعد تق ػػع المس ػػؤولية الكب ػػر لم ػػا يم ػػر ب ػػو النمس ػػطينيوف األفد عم ػػى بريطاني ػػاد في ػػي الت ػػي

خططت ومف ثـ ننذتد وىي التي لبت مطالب ثيودور ىرتزؿ بدولة لمييػود فػي فمسػطيفد فيػي التػي تبنػت
واحت نت النكرة مف األساسد وصاغتيا في أكثر مف مشروع وقرار ممكيد وىي الحقاً مف أحالت مشروع

قرار تقسيـ فمسطيفد إلػى األمػـ المتحػدةد لتثبيتػو وشػرعنتو دوليػاًد وبمسػاعدة الواليػات المتحػدةد ومػف خػالؿ
عقد التحالنات الدوليةد وال يط عمى األع ا د فقد نجحت في إقرار مشروع قرار تقسيـ فمسطيف المػرقـ

ب080د إلى دولتيفد عربية وييوديةد بواقع  %55لمييػود و  %45لمعػربد حيػث لػـ يكػف يممػؾ أو يحتػؿ
اليي ػػود ف ػػي تم ػػؾ النتػ ػرة س ػػو  %5م ػػف األرضد فػ ػ عطوىـ الجمي ػػؿ والنق ػػب وأغم ػػب الس ػػاحؿ ف ػػي فمس ػػطيف

االنتػداب كمػا أف بريطانيػا كانػت معنيػة بعػدـ قػوؿ دولػة فمسػطينيةد فمػـ يكػف يعنييػا أف تكػوف لمنمسػػطينييف

دولةد فمف الممكف ألو زعيـ عربيد وكانػت تممػح لمممػؾ األردنػي لعبػد اهلل األوؿل أف يتػرأس ىػذه الدولػة
لذلؾ عمى القادة النمسطينييف أف يالحقوىا دولياًد ويجعمونيا تتحمؿ مسؤولية ما آلت إليو األمػور األف

(أبػو

نحؿد 0200د ص)300-320

ييودية الدولة في الوقت الراىن ومخاطره
كمػػا ذكرنػػا فػػي البدايػػةد إف مصػػطمح ييوديػػة الدولػػة ظيػػر بشػػكمو الجديػػد عمػػى لسػػاف قػػادة اليمػػيف

اإلس ػ ار يمي مقابػػؿ التسػػوية مػػع النمسػػطينييفد حيػػث أعي ػد الحػػديث بشػػكؿ رسػػمي حػػوؿ
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ػػرورة االعت ػراؼ

النمسطيني بييودية الدولة في أيار/مايو مف العاـ 0223د في أعقاب طرح اإلدارة األمريكية خطّة خارطػة

الطريػػؽد حيػػث أ ػػيؼ إلػػى ىػػذه الخطّ ػةد كمػػا أسػػمننا فػػي الد ارسػػةد جممػػة مػػف التعػػديالتد والشػػروطد التػػي
و عتيا إس ار يؿ تجاىياد كاف مف

منياد

رورة اعتراؼ الطرؼ النمسػطيني المنػاوض بييوديػة الدولػةد

واإلقرار ب ف إس ار يؿ دولة ييودية حيث تعتبر كممػة شػاروف فػي مػؤتمر العقبػة فػي حزيراف/يونيػو 0223د

ى ػػي أوؿ طم ػػب رس ػػمي لالعتػ ػراؼ بييودي ػػة إسػ ػ ار يؿد وم ػػف بع ػػدهد ح ػ ِػرص رؤس ػػا الحكوم ػػات اإلسػ ػ ار يمية

المتعػػاقبيفد والتػػي كانػػت كميػػا يمينيػػةد حتػػى ىػػذه المحظػػةد عمػػى تبنػػي ىػػذا الطمػػبد ويعتبػػر ر ػػيس الػػوز ار

الحػالي لنتيػاىول مػػف أكثػر المتشػدديف ليػػذا الطمػب وييػدؼ ىػػذا المطمػب اإلسػ ار يمي ومػػف خػالؿ االعتػراؼ
بشس ػ ار يؿ دولػػة ييوديػػةد إلػػى االلتنػػاؼ عمػػى ق ػػية حػػؽ عػػودة الالج ػػيف النمسػػطينييف إلػػى أ ار ػػييـ التػػي

احتم ػػت ع ػػاـ 0948د واس ػػتيداؼ النمس ػػطينييف ال ػػذيف يقطن ػػوف ف ػػي ال ػػداخؿ المحت ػػؿد وت ػػرحيميـ إل ػػى الدول ػػة
النمسطينية أياً كاف شكميا

(سالمةد 0205د ص)06-05

مشروع قانون ييودية الدولة
ُيعتبر مشروع قانوف الدولة الييوديةد أو لالقومية الييوديةلد الذو تقدـ بػو نػواب عػف حػزب الميكػود
والبيت الييودود وبدعـ مف حزب إس ار يؿ بيتناد الى الكنيستد مػف المسػاعي التػي يريػد مػف و ار يػا اليمػيف

اإلسػ ار يميد تثبيػػت فكػرة الدولػػة الييوديػةد ولشػػرعنةل أيػة ممارسػات بحػػؽ الييػر ييػػودود فػي الدولػػةد ويػدعو
القانوف مف حيث المبدأ إلى تييير التوازف القا ـ والمقبوؿ حالياً مف خالؿ إعادة تعريػؼ إسػ ار يؿ عمػى أنيػا

دولة لييودية  -ديمقراطيةل وربطد واشػتراط اليويػة الديمقراطيػة لمدولػةد بصػنتيا القوميػة الييوديػةد مػا يعنػي
مال مػػة لالقػػيـ الديمقراطيػػة مػػع القػػيـ الييوديػػةل بمػػا يعززىػػا وال يتعػػارض معيػػاد األمػػر الػػذو وصػػنو بعػػض
المعار يف ليذا القانوف لبالديمقراطية الدينية الييوديةل.

(ماىو قانوف ييودية الدولةد موقع وكالة معاد )0204

وفقاً لصيية القانوف األصمية التي طرحػت لمنقػاش خػالؿ عيػد الكنيسػت السػابؽد لقبػؿ االنتخابػات

األخي ػرةلد تمتػػزـ الدولػػة بتػػوفير االمكانيػػات واالسػػتثمارات الكبي ػرة لػػدعـ وتطػػوير االسػػتيطاف الييػػودو داخػػؿ
حػػدودىا لكػػف الدولػػة لػػـ تتعيػػد وفقػػا لمقػػانوف بالبنػػا لصػػالح لالقوميػػاتل األخػػر  .ونصػػت الصػػيية األصػػمية

خاصاًل عواليا الو ع الحالي الذو يعرفيا كميػة رسػمية وحتػى فػي الصػيية
عمى منح المية العربية لو عاً
ّ
لاألكثػػر اعتػػداالًل لػػـ تحظػى الميػػة العربيػػة بو ػػع الميػػة الرسػػمية بػػؿ ابتػػدعت الصػػيية لالمعتدلػػةل مصػػطمحاً
جديداً يعرؼ المية العربية عمى أنيا للية دولةل

(ماىو قانوف ييودية الدولةد مصدر سابؽد موقع وكالة معا)

والشي بالشي يذكرد إس ار يؿ ننسيا لدييا إشكالية وعقػدةد ليػا أبعػاد دينيػة فػي تعريػؼ مػف ىػو الييػودود

فني تصريح لتسيبي لينني لكمنا ندافع عػف فكػرة دولػة إسػ ار يؿ فػي العػالـ ونشػرح لمجميػع ب ننػا دولػة ييوديػة

وديمقراطية لكف كيؼ مف الممكف أف ننا ؿ في شوارع العالـ سعياً نحو دولة الشعب الييودود في حػيف
أننا لـ نعرؼ حتى األف فيما بيننا ماىي ل

(غانـد 0200د ص)03
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لكػػف ىػػذا اليننػػي واليميػػي ب ػ و حػػاؿ مػػف األح ػواؿد المسػػاعي الحثيثػػة والمتواصػػمة مػػف قبػػؿ اليمػػيف

اإلس ار يميد في محاوالتو لتيويد كؿ ما أمكػف تيويػدهد فػي ال ػنة اليربيػة والقػدسد باإل ػافة إلػى التمتػرس
خمؼ مطمب االعتراؼ النمسطيني بييودية الدولة مقابؿ أية تسػوية لمق ػية النمسػطينيةد وىػو مايشػدد عميػو

ر يس الوز ار الحالي لبنياميف نتياىول في أو مساعي الست ناؼ المناو ات

الخالصةد تر الدراسة أف مطمب ييودية الدولة مف قبؿ اليمػيف اإلسػ ار يميد وتنجػره مػؤخ اًر ييػدؼ

ػاع د أوالً :ييػػدؼ إلػػى تعطيػػؿ مسػػاعي المناو ػػاتد أو المناو ػػات ننسػػياد فػػي حػػاؿ
إلػػى تحقيػػؽ عػػدة مسػ ل
انعقادى ػػاد ك ػػوف اإلسػ ػ ار يمييف يعمم ػػوفد أن ػػو اليمك ػػف لمنمس ػػطينييف القب ػػوؿ بي ػػذا االعتػ ػراؼد ال ػػذو يس ػػتيدؼ
ويخاطر بالوجود النمطسيني في الداخؿ المحتؿد وحؽ عػودة الالج ػيف بدرجػة أولػى ثانيـاً :تسػعى إسػ ار يؿ

مػػف خػػالؿ مطمبيػػا بػػاالعتراؼ بيػػا كدولػػة ييوديػػةد إلػػى الػػتممّص وااللتنػػاؼ عمػػى اسػػتحقاؽ تطبيػػؽ الق ػرار

الدولي ل094لد الخػاص بعػودة الالج ػيف الميجػريف مػف أر ػيـ عػاـ 0948د إلػى أ ار ػييـ األصػمية التػي
تحتميا إس ار يؿد وبالتالي في حاؿ االعتػراؼ بييوديػة الدولػةد فػشف إسػ ار يؿ لػف تسػتقبؿ ىػؤال الالج ػيفد بػؿ

وستطالب بعودتيـ إلى األ ار ي النمسطينية اليير محتمػة ثالثاً :تيػدؼ إسػ ار يؿ مػف خػالؿ ىػذا المطمػبد

إلػػى ت ػػييؽ الخنػػاؽ عمػػى العػػرب النمسػػطينييف الػػذيف يعيشػػوف فػػي الػػداخؿ المحت ػؿد وكػػؿ مػػف تواجػػد عمػػى
األرض المحتم ػػةد م ػػف غي ػػر اليي ػػودد في ػػي متخوف ػػة م ػػف الزي ػػادة الطبيعي ػػة لمنمس ػػطينييف ف ػػي ال ػػداخؿ؛ وف ػػي
المستقبؿ القريبد قد يشكؿ المحور الديموغرافي لصالح النمسطينييف في الداخؿد تيي اًر جػذرياًد فػي طبيعػة
الصراع النمسطيني اإلس ار يميد حيث سػتطمب إسػ ار يؿ مػنيـ الميػادرة أو تجػردىـ مػف الجنسػية اإلسػ ار يمية

وتيجػػرىـ إل ػػى األ ار ػػي النمسػػطينية اليي ػػر محتم ػػةد أو إل ػػى أو وجيػػة ش ػػا وا رابعـــاً :ى ػػذا الط ػػرح ب ػػرورة

اعت ػراؼ النمسػػطينييف بييوديػػة الدولػػةد يسػػتيدؼ تقػػويض حػػؿ الػػدولتيفد ذلػػؾ السػػتحالة الوصػػوؿ إلػػى دولػػة
فمسػػطينيةد فػػي إطػػار مػػا تطرحػػو إس ػ ار يؿد ب ػػرورة االعت ػراؼ بييوديػػة إس ػ ار يؿ كػػوف ذلػػؾ ُيش ػ ّكؿ تصػػنية
لمق ية النمسطينيةد واليمكف ألو فمسطيني أو عربي أف يقبؿ بيذا الطرح

اال نتياكات والممارسات اإلسرائيمية تجاه السمطة الفمسطينية
التقتصػ ػػر السياسػ ػػات العدوانيػ ػػة اإلس ػ ػ ار يمية عمػ ػػى األرض واإلنسػ ػػاف والمقدسػ ػػات النمسػ ػػطينيةد بػ ػػؿ
تتعػػداىا باسػػتيداؼ كػػؿ مػػا ىػػو فمسػػطينيد ولمنمسػػطينيد وىػػذا يشػػمؿ السياسػػات اإلس ػ ار يمية العدوانيػػة تجػػاه
السمطة النمسػطينيةد فمنػذ قيػاـ السػمطة النمسػطينيةد تسػعى إسػ ار يؿ جاىػدة إلػى تقػويض عمميػاعمى منػاطؽ

سػػيطرتياد واتبعػػت عػػدة وسػػا ؿ ممنيجػػة فػػي ذلػػؾد بػػد اً بػػالربط المػػالي واالقتصػػادود والتبعيػػة لالقتصػػاد

اإلس ػ ار يميد والسػػيطرة عمػػى المعػػابرد والم ػوانا البحريػػة والبريػػةد وص ػوالً إلػػى حصػػار السػػطمة النمسػػطينيةد

واستيداؼ وتدمير المواقع األمنيةد والو ازراتد والمنش ت التابعة لمسمطة النمسطينية
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من ػػذ ب ػػد اإلنتنا ػػة النمس ػػطينية ع ػػاـ 0222د باش ػػرت إسػ ػ ار يؿ ف ػػي اس ػػتيداؼ مق ػػار ومؤسس ػػات

السمطة النمسطينيةد فقصنت ودمرت تقريباً كؿ المواقع النمسطينية السيادية التابعة لمسمطة النمسطينيةد مما
أسػػيـ بشػػكؿ كبيػػرد فػػي تقػػويض السػػمطة النمسػػطينية عوا ػػعاؼ أدا يػػا وعمميػػا وقػػد صػ ّػعدت إسػ ار يؿ بقيػػادة
حزب كاديمػا اليمينػي فػي عػاـ 0226د مػف وتيػرة إج ار اتيػا العدوانيػة تجػاه السػمطة النمسػطينيةد عقػب فػوز

حركػػة لحمػػاسل فػػي االنتخابػػات التشػريعيةد فػػي ننػػس العاـدوقػػد تمثمػػت ىػػذه اإلجػ ار اتد فػػي تجميػػد تحويػػؿ
أم ػواؿ ال ػ ار بد التػػي تجبييػػا إس ػ ار يؿ عػػف طريػػؽ المقاصػػة وفػػؽ اتناقيػػات سػػابقةد وفػػرض حصػػار شػػامؿ
لمنػػع وصػػوؿ المسػػاعدات الدوليػػة لمسػػمطة النمسػػطينيةد ممػػا زاد مػػف إعاقتيػػا فػػي أدا يػػا لعمميػػاد وخمػػؽ أزمػػة

ماليػة كبيػرة؛ أدت الػى عػدـ مقػدرة السػمطة النمسػطينيةد عمػى دفػع مرتبػات موظنييػاد لعػدة شػيورد مػا أسػػيـ
الحق ػاً بشػػكؿ أو ب ػ خرد فػػي انييػػار الس ػمطة النمسػػطينية فػػي غ ػزةد وحػػدوث االنقسػػاـ واالننصػػاؿ السياسػػي

والجي ارفػػيد بػػيف غػزة وال ػػنة اليربيػػة كمػػا فػػي شػػكمو الػراىف كمػػا أثّػرت االنتياكػػات اإلسػ ار يمية عمػػى كافػػة

مجػػاالت الحيػػاةد السياسػػيةد واالقتصػػاديةد واالجتماعيػػةد لمشػػعب النمسػػطينيد وعمػػى الخػػدمات المقدمػػة مػػف
قبؿ السمطة النمسطينية لمواطنييا

(أحمدد 0229د ص)39-38

اإلسر يمية في التعامؿ مع السمطة النمسطينيةد ومنذ نش تياد تقوـ عمى االستمرار في
ا
االستراتيجية
فػػرض الوقػػا ع عمػػى األرض؛ بمػػا يحػػد مػػف فػػرص الوصػػوؿ لدولػػة فمسػػطينية مسػػتقمة ومترابطػػةد جيرافي ػاًد

وسياس ػػياًد واألىػػػـ مػػػف ذلػ ػػؾد أف تكػػػوف ليػ ػػا مقومػ ػػات الحيػ ػػاة؛ ذل ػػؾ م ػػف خ ػػالؿ السػػػيطرة عمػ ػػى االقتصػ ػػاد

النمس ػػطينيد وربط ػػو بش ػػكؿ مباش ػػر باالقتص ػػاد اإلسػ ػ ار يميد باإل ػػافة ال ػػى الس ػػيطرة الكامم ػػة عم ػػى الح ػػدود
والمعابرد والموانا البرية والبحرية والجويػةد وحرمػاف السػمطة النمسػطينيةد التػي ىػي نػواة الدولػة النمسػطينية

مف أىـ أساس لقياـ الدولةد وىو السيادةد ىذا باإل افة إلى السياسات العقابية التي تنتيجيا إس ار يؿ تجاه
السمطة النمسطينيةد والتي تتخذ عدة أشكاؿد وفقاً لكؿ إعتبارد لكف الثابت أف السمطة النمسطينية محاصرة
بالنعؿد وىنالؾ ت ييؽ سياسي ومالي كبير عمييا مف قبؿ إس ار يؿد السيما منػذ صػعود اليمػيف اإلسػ ار يمي

لمحكـ؛ بما ينذر بانييارىاد وبالتالي انييار حؿ الدولتيف والعودة الى المربع األوؿ مف الصراع
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لفول لسا س:
مس قبل خ اا حل لي ل ني يف ظل حكه أح ب
ل نني إل ئ ي بي ئ ه
المبحث األول :مستقبل خيار حل الدولتين في ظل حكم أحزاب اليمين اإلسرائيمي
المبحث الثاني :بدائل خيار حل الدولتين
النتائج والتوصيات
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مقدمة الفصل
يعتبػػر التوصػػؿ لحػػؿ الػػدولتيفد فمسػػطينية عواس ػ ار يميةد تعيشػػاف جنب ػاً الػػى جنػػبد مطمب ػاً فمسػػطينياً

وعربيػاً ودوليػاًد ويحظػػى بػػدعـ الػرأو العػػاـ العػػالميد والميتمػػيف بالق ػػية النمسػػطينية إال أف ىػػذا الخيػػارد
اليحظى بالػدعـ اإلسػ ار يمي الكامػؿد السػيما فػي أوسػاط أحػزاب اليمػيف اإلسػ ار يميد وتحػاوؿ االلتنػاؼ عميػو

بعدة تكتيكات؛ حيث أنيا ومنذ أف سيطرت عمى الحكـ مطمع األلنية الثالثة وىي تحاوؿ جاىدةد

ـ أكبر

قدر ممكف مف األرض النمسطينيةد عف طريؽ التوسع في االستيطافد وتيويد المناطؽ العربية فػي ال ػنة

اليربيػػةد الس ػػيما ف ػػي الق ػػدسد وبن ػػا الج ػػدار الناص ػػؿد وتق ػػويض عوا ػػعاؼ عم ػػؿ الس ػػمطة النمس ػػطينية ف ػػي
مناطؽ ننوذىا وحكميا ىذا باإل افة لمساعييا ب رورة االعتراؼ بييودية الدولة اإلس ار يميةد مقابؿ البد

بمحادثات التسوية النيا ية مع النمسطينييف كؿ ىذه السياسات المتبعة مف قبؿ أحزاب اليمػيف اإلسػ ار يميد

مف ش نيا تُقوض كافة المساعي التػي تيػدؼ إلػى الوصػوؿ لحػؿ الػدولتيف فػي ىػذا النصػؿ سػنتعرؼ عمػى
مستقبؿ وفرص الوصوؿ إلى حؿ الدولتيفد في ظؿ حكـ أحزاب اليميف اإلس ار يميد باإل افة إلػى التعػرؼ
عمػ ػ ػػى البػ ػ ػػدا ؿ المطروحػ ػ ػػة لحػ ػ ػػؿ الػ ػ ػػدولتيفد وأخي ػ ػ ػ اًرد سػ ػ ػػنتعرؼ عم ػ ػػى المخػ ػ ػػاطر المحدقػ ػ ػػة بالنمسػ ػ ػػطينييف
واإلس ار يمييفد في حاؿ عدـ التوصؿ إلى حؿ الدولتيف ثـ سيتبع ذلػؾد النتػا

بيا الدراسة
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والتوصػيات التػي خمصػت

المبحث األول :مستقبل حل الدولتين في ظل حكم أحزاب اليمين اإلسرائيمي
من ػػذ ع ػػاـ  0967ولياي ػػة نياي ػػة ع ػػاـ 0205د أقيم ػػت ف ػػي أنح ػػا ال ػػنة اليربي ػػة  007مس ػػتوطنة

إس ار يميةد اعترفت بيا و ازرة الداخمية كبمدات أقيمت كما يمي:


ق اربػ ػػة  022بػ ػػؤرة اسػ ػػتيطانية -وىػ ػػي مسػ ػػتوطنات أقيمػ ػػت مػ ػػف دوف تص ػ ػريح رسػ ػػمي ولكػ ػػف بػ ػػدعـ
ومساعدة مف الو ازرات الحكومية.




ومي.
عدة تجمعات استيطانية ييودية في داخؿ مدينة الخميؿ والتي تحظى بدعـ حك ّ
يميد و ُ ّػمت إلػى منطقػة ننػوذ القػدس إلػى
ً 15
حيا في أنحا ال نة يسرو عمييا القانوف اإلسػ ار ّ
جانب ذلػؾد سػاعدت الحكومػة أي ً ػا عمػى إقامػة عػدة مس ّػورات مػف المسػتوطنيف فػي قمػب األحيػا

قدر عدد المستوطنيف في ال نة اليربية بما
تموؿ حراستياُ .ي ّ
النمسطينية في القدس الشرقيةد وىي ّ
ال يق ػ ّؿ عػػف  588ألػػؼ شػػخص 3808906 :شػػخص كػػانوا يسػػكنوف مػػع نيايػػة عػػاـ  0205فػػي

شخصا كانوا يسكنوف في األحيا اإلس ار يمية في القدس الشرقية
مستوطنات ال نةد و0258002
ً
(خمنية عف المستوطنات ومصادرة األ ار يد موقع بيت سيميـ)
مع نياية عاـ .0204

ومػػف دوف األخػػذ فػػي االعتبػػار األحيػػا الييوديػػة فػػي القػػدس الشػرقية وبػػالنظر لمخارطػػة االسػػتيطانية فػػي

ال ػػنة اليربيػػةد فشننػػا نػػر د أف جميػػع الطػػرؽ التػػي تصػػؿ مػػدف ال ػػنة اليربيػػة ببع ػػيا الػػبعض مقطعػػة
بمسػػتوطنات إسػ ار يمية بشػػكؿ عر ػػيد وبشتجػػاه غػػور األردفد مػػايعني أنػػو تػػـ اجتيػػاز الخػػط الناصػػؿد وىنػػا

يمكف أف نستخمص فكرة نياية حؿ الدولتيف ولتو يح األمر أكثرد فشنو إذا عقد ر يس الوز ار اإلس ار يميل
نتيػػاىولد فػػي اليػػد د سػػالماًد مػػع ر ػػيس السػػمطة النمسػػطينية لأبػػو مػػازفلد فشنػػو عميػػو أف ينقػػؿ  %95مػػف
أ ار ػػي ال ػػنة اليربيػػة إلػػى السػػيادة النمسػػطينيةد وىػػذا يعنػػي أف الكتػػؿ االسػػتيطانيةد سػػتظؿ تحػػت السػػيادة

اإلس ار يميةد أو عمييا أف تُجمي  032222ييودو مف ال نة اليربية مف أجؿ اتنػاؽ سػالـد وىػذا كمػو أمػر
(ي سخاروؼد مقاؿ بعنواف نياية حؿ الدولتيف عمى موقع تايمز اوؼ إس ار يؿد )0205
مستبعد
وفػي آخػر تصػريحات صػحنية لمسػاعد الػر يس األمريكػي السػابؽ لبػاراؾ اوبامػال لمشػؤوف الخارجيػػة
لجػوف كيػرول أمػاـ مػػؤتمر لسػابافل التػابع لمعيػػد لبروكينػزل والمنعقػد فػػي ديسػمبر 0206د قػاؿ :لإف اليمػػيف
اإلسػ ار يمي اليريػػد السػػالـ مػػع النمسػػطينييفد بدعمػػو لألنشػػطة االسػػتيطانية فػػي ال ػػنة اليربيػػةد حيػػث يعتبػػر

األخي ػػرد عقب ػػة كب ػػر د ف ػػي اتج ػػاه تحقي ػػؽ الس ػػالـد ويكمػ ػؿ حديث ػػو :إف جي ػػود الس ػػالـ وفػ ػرص تحقي ػػؽ ح ػػؿ
الػػدولتيف تسػػير فػػي االتجػػاه الخػػاطاد وتتجػػو مػػف سػػي ل إلػػى أسػوأد وىنػػاؾ تخػػوؼ حقيقػػي مػػف فشػػمودا وعػػدـ

إمكانية تحقيؽ حؿ الدولتيفل

(اليميف اإلس ار يمي اليريد سالماًد تصريح صحني لجوف كيرو بتاريخ 0206/00/5د موقع جريدة الحياة)
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دالة أخػر د عمػى أف اليمػيف اإلسػ ار يمي اليريػد حػالً مػع النمسػطينييفد المصػادقة بشػكؿ نيػا ي مػف

قبػػؿ الكنيسػػت اإلسػ ار يمي عمػػى لقػػانوف التسػػويةلد ووفقػاً لمقػػانوفد فشنػػو يشػػرعف البػػؤر االسػػتيطانية العشػوا ية

المقامػػة عمػػى أ ار ػػي ال ػػنة اليربيػػةد ويسػػمح بسػػمب األ ار ػػي النمسػػطينية بممكيػػة خاصػػةد باإل ػػافة إلػػى
االنتيػػا مػػف أو تجميػػد لمشػػاريع االسػػتيطافد وتحويميػػا لمجنػػة اسػػتيطانية خاصػػةد ىػػدفيا تحويػػؿ أ ار ػػي

النمسػػطينييف إلػػى أ ار ػػي دولػػةد متجػػاوزةً اإلدارة المدنيػػة وجػػيش االحػػتالؿد وفق ػاً ليػػذا القػػانوفد الػػذو بػػدوره
ينيي بصورة كاممة إمكانية التسوية مع النمسطينييف واحتماالت الوصػوؿ إلػى حػؿ الػدولتيف

(نيايػة حػؿ الػدولتيفد

الكنيست يصادؽ عمى شرعنة البؤر اإلستيطانيةد وكالة معاً اإلخباريةد )0206

وحوؿ خطورة إقرار قانوف التسويةد يعمػؽ وزيػر التعمػيـ اإلسػ ار يمي لننتػالي بينػتلد لاإلجػ ار األولػي
عمى طريؽ تشريع القانوف المثير لمجدؿد باليوـ التاريخي الذو ينتقؿ فيو البرلماف مف إقامة دولة فمسطينية

إلى خطوة عمى طريؽ إحالة القانوف اإلس ار يمي عمى المستوطنات خمػؼ الخػط األخ ػرد وخطورتػو تكمػف
فػػي أنػػو قػػد يمنػػع إخػػال عشػرات البػػؤر االسػػتيطانيةد والحػػديث يػػدور عػػفد  4آالؼ وحػػدة اسػػتيطانية مقامػػة
عمى أراضل فمسطينية خاصةد مثبتة الممكيةل

(قانوف شرعنة البؤر اإلستيطانيةد تقرير إخبارو لقناة العربيةد )0206

تُعتبػػر البػػؤر االسػػتيطانية أزمػػة حقيقيػػةد وغيػػر شػػرعيةد ش ػ نيا ش ػ ف كافػػة المس ػتوطنات اإلس ػ ار يمية
المقامػػة عمػػى أ ار ػػي ال ػػنة اليربيػػةد وتتنػػافس أحػزاب اليمػػيف اإلسػ ار يمي فػػي إيجػػاد شػػرعية ل ػػـ عشػرات

البػػؤر االسػػتيطانية المنتش ػرة بػػيف مػػدف ال ػػنة اليربيػػةد إلػػى مشػػاريع االسػػتيطاف التػػي تُػدعـ مػػف الحكومػػةد
بحيث أصبح الواقع كمما أر يت قادة االستيطاف والمستوطنيفد كمما حصمت عمػى دعػـ وت ييػدد وأصػو ل
ات

ل
انتخابية إ افية

وفي ذات السياؽ يعبر صا ب عريقاتد كبير المناو يف النمسطينييفد أف إس ار يؿ دقّت المسػمار
األخير في نعش عممية السالـد وخريطة حؿ الدولتيفد بق ارراتيػا األخيػرةد سػوا بقػانوف التسػوية أو مشػاريع
االستيطافد التي وافقت عمييا حكومة نتياىو مطمع عاـ 0207د باإل افة لقرارىػاد ربػط المسػتوطنات فػي

القدسد بشبكة طرؽ في ال نة اليربية

(تصريح لصا ب عريقاتد موقع جريدة القدس العربيد )0207

ويبدو أف اإلدارة األمريكية السابقةد إما أنيا أدركت مت خرة انييار حؿ الدولتيفد بسبب الممارسات

والسياس ػات التػػي تنتيجيػػا عمػػى أرض الواقػػعد أح ػزاب اليمػػيف فػػي إس ػ ار يؿد أو أنيػػا قػػررت تبر ػػة

ػػميرىاد

واإلعالف عف موقنيا ورأيياد بخصػوص مسػتقبؿ حػؿ الػدولتيفد قبيػؿ ميػادرة إدارة الػر يس أوبامػا منصػبياد

فني تصريح صحني آخر للجوف كيرول في و ازرة الخارجية األمريكية قػاؿ ل بػرغـ جيودنػا المخمصػة عمػى

مد سنواتد بػات حػؿ الػدولتيف اآلف فػي خطػر جسػيـد وحػؿ الػدولتيف ىػو الطريػؽ الوحيػدد ل ػماف سػالـ
دا ـ بيف اإلس ار يمييف والنمسطينييفد وىو ال امف الوحيد لمستقبؿ إس ار يؿ كدولة ييودية وديموقراطيةد ىذا
المسػػتقبؿ بػػات ميػػدداًد اال ػػتالؼ اليمينػػي الحػػاليد ىػػو أكثػػر اال تالفػػات اليمينيػػة فػػي تػػاريخ إس ػ ار يؿ الػػذو
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يحركػػو برنػػام عمػػؿ يت ػػمف أكثػػر العناصػػر تطرف ػاًد ونتيجػػة ذلػػؾ ىػػي سياسػػات حكوميػػةد وصػػنيا ر ػػيس

الػػوز ار ننسػػو ب نيػػا األكثػػر الت ازم ػاً بالمسػػتوطنات فػػي تػػاريخ إس ػ ار يؿد والتػػي تػػؤدو إلػػى عكػػس اتجػػاه حػػؿ

ال ػػدولتيف في ػػي ت ػػؤدو باتج ػػاه دول ػػة واح ػػدة الحقيق ػػة أف التوجي ػػات عم ػػى أرض الواق ػػع م ػػف عن ػػؼ عوارى ػػاب
وتحػريض وتوسػػيع لممسػتوطنات واحػػتالؿ ال تبػػدو لػو نيايػػةد كميػػا أمػور تػػدمر آمػػاؿ السػالـ عنػػد الطػرفيفل
(كيرود مستقبؿ إس ار يؿ ميدد بسبب خطر جسيـ يحيط بحؿ الدولتيف مع النمسطينييفد خبر عمى موقع BBCد )0206

م ػػف الوا ػػح أف سياس ػػة وممارس ػػات أحػ ػزاب اليم ػػيف اإلسػ ػ ار يمي عم ػػى األرض خ ػػالؿ فتػ ػرة حكم ػػو
التبشػػر والتعطػػي أو أمػػؿ أو فرصػػة لمتوصػػؿ إلػػى حػػؿ الػػدولتيفد فالزيػػادة فػػي عمميػػات االسػػتيطافد وعػػدد

المسػػتوطنيف ف ػػي ال ػػنة اليربيػػة والق ػػدسد خ ػػالؿ فت ػرة حكم ػػود تزي ػػد ب

ػػعاؼ عن ػػو مم ػػا كػػاف ف ػػي بداي ػػة

ػاع لمتسػػوية كمػػا حػػدث فػػي
اإلسػػتيطاف حيػػث اعتبػػر االسػػتيطاف أحػػد األسػػباب الر يسػػية النييػػار أو مسػ ل
خارطػػة الطريػػؽد ومػػؤتمر أنػػابوليسد وجي ػود جػػوف كيػػرود أو أو جيػػود دوليػػة أخػػر

فحكومػػات اليمػػيف

اإلسػ ار يميد عواف جمػػدت أو مشػػاريع لالسػػتيطاف فػػي ال ػػنة اليربيػػة لعػػدة أشػػيرد فيػػي تكػ ّػرس ظػػاىرة البػػؤر
اإلسػػتيطانيةد التػػي ُذكػػرت آنن ػاً فػػي الد ارس ػةد لتعػػود الحق ػاً حكومػػات اليمػػيف باسػػت ناؼ مشػػاريع االسػػتيطافد
والموافقػػة عمػػى آالؼ الوحػػدات االسػػتيطانية الجديػػدةد السػػيما فػػي القػػدس ىػػذا باإل ػػافة إلػػى الممارسػػات

العديػػدة التػػي تنتيجيػػا فػػي التعامػػؿ مػػع النمسػػطينييفد مػػف حصػػار مػػالي وسياسػػي لمسػػمطة النمسػػطينيةد إلػػى
تقطيػع أواصػؿ ال ػػنة اليربيػة د بػالحواجز األمنيػػة والعسػكرية اإلسػ ار يميةد أي ػاًد عمميػات التيويػد لػألرض

والمقدسات في أو شبر تصادرهد أو يقع في يػد الحكومػة اإلسػ ار يمية فػاألمر بػات جميػاً لػد النمسػطينييفد
ولد الميتميف بالق ية النمسػطينيةد بػ ف حػؿ الػدولتيف أصػبح مجػرد حمػـ بعيػدد صػعب المنػاؿ سػيما بعػد

نتػػا

االنتخابػػات األمريكيػػة لعػػاـ 0206د والتػػي أسػػنرت عػػف فػػوز المرشػػح عػػف الحػػزب الجميػػورو لدونالػػد

ت ارمػػبل الػػذو فػػي أكثػػر مػػف تص ػريح تابعػػو الباحػػث لػػود يؤكػػد فيػػو دعمػػو المطمػػؽ إلس ػ ار يؿد والػػذو خػػالؼ

التقالي ػػد واألعػ ػراؼ الدبموماس ػػية األمريكي ػػةد ح ػػيف أداف ص ػػمت إدارة أوبام ػػاد وع ػػدـ اس ػػتخداميا للمنيت ػػول ف ػػي
مجمس لألمػفد إليقػاؼ القػرار الػذو صػدر لصػالح فمسػطيفد وأداف عمميػات االسػتيطاف فػي األ ار ػي التػي
تحتميا منذ عاـ 0967د حيث طالب ترامب إس ار يؿ بالتروود وأف تبقى قويةد إلى أف يتولى ميػاـ الر اسػة

رسػػمياً فػػي ينػػاير  0207المثيػػر أي ػاًد أف ت ارمػػب فػػي حنػػؿ تنصػػيبو ر يس ػاً لمواليػػات المتحػػدةد دعػػى قػػادة
مجمس االستيطافد لح ور حنؿ التنصيبد وح ر كؿ مف مسػؤوؿ دا ػرة العالقػات الخارجيػة فػي مجمػس
المسػػتوطناتد لعوديػػد رفيػػؼلد ور ػػيس بمديػػة مسػػتوطنة لمعاليػػو أدومػػيـلد لبينػػي كشػري يؿل.

(دعػػوة قػػادة المسػػتوطنيف

لمناصب ترسيـ ترامبد موقع عرب )48

ىذا إف دؿ عمى شػي د فشنػو يػدؿ عمػى أف األمػور ستسػير مػف سػي إلػى أسػو د حيػث عواف كانػت
المواقػػؼ األمريكيػػة السػػابقةد متس ػػقة بشػػكؿ كبيػػر م ػػع الػػرؤ والتوجيػػات اإلسػػ ار يميةد إال أنيػػا بشػػي م ػػف
الت ػوازف كانػػت تػػدير األمػػورد وتػػدعـ فػػي إتجػػاه التسػػوية فػػي إطػػار حػػؿ الػػدولتيفد لكػػف مػػع الػػر يس الحػػالى
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ت ارمػبد وبػػدوف اسػػتعجاؿد فػشف الق ػػية النمسػػطينية عمػى األقػػؿ لػػف تعػيش أف ػػؿ حاالتيػػا معػود ولػػف يكػػوف

ىنالؾ أو فرصة لتحقيؽ حؿ الدولتيف

يمكف القوؿ أف فشؿ عممية السالـ بالمجمػؿد وفشػؿ حػؿ الػدولتيف بػيف النمسػطينييف واإلسػ ار يمييفد
بعػػد أكثػػر مػػف عقػػديف مػػف جػوالت التنػػاوضد والمبػػادرات الدوليػػة لمحػػؿد نػػابع مػػف خمػػؿ أساسػػيد وىػػو عػػدـ
وجود تخيؿ لمحؿد الذو يعتبر شرطاً لمتييير السياسيد والذو بالمناسبة غير ك ل
ػاؼد إذ أف القػدرة السياسػية
ّ
عمى التناوض والتنازؿد وتوازف القو د والسػمطة فػي تننيػذ االتناقػاتد ليػا أىميػة حاسػمة كػؿ ىػذه العوامػؿ
كانػت غا بػػة فػػي العمميػػة السػػممية منػػذ انطالقتيا حيػػث أفد عرفػػات و اربػػيف قػػد التزمػػا بحػػؿ الػػدولتيفد بػػدوف
االتناؽ عمى حدود ىاتيف الدولتيفد وأجػال المناو ػاتد ولػـ يػتـ الشػروع بتنكيػؾ االسػتيطاف

(غرينبيػرغد 0229د

ص)40

وبمراجعػػة س ػريعة لنت ػػا

إج ػ ار ات الممارس ػػات والسياسػػات اليميني ػػة اإلس ػ ار يمية ف ػػي فت ػرة حكمي ػػاد

نالحظ النمو االستيطاني الكبير في ال نة اليربية والقدسد وتيويد المدف العربية قدر اإلمكافد باإل ػافة

لبنا الجدار الناصؿ الذو

ـ تجمعات استيطانية كبر فػي ال ػنة اليربيػة والقػدسد فشنيػا بػذلؾ

ػمنت

عػػدة أشػػيا د أوليػػاد أف الدولػػة النمسػػطينية لػػف تنش ػ فػػي جميػػع األ ار ػػي النمسػػطينية المحتمػػة عػػاـ 0967د
ثانياًد أف الدعوة إلى دولة الكانتونات اليير قابمة لمحياةد ومنقوصة السيادةد لف تحظى بقبوؿ النمسطينييف

(ىػالؿد 0202د ص)39

وبالتالي تكوف بذلؾ حققت ىدفيا مف تقويض حؿ الدولتيفد أو قياـ دولة فمسطينية تحت

أو مسمى
إذاًد فكافػػة المؤش ػرات تػػدؿ عمػػى أف حػػؿ الػػدولتيف بػػات فػػي المػػد المنظػػور غيػػر قابػػؿ لمتحقيػػؽد

وأقتػػبس مػػف المحمػػؿ اإلس ػ ار يمي لشػػؤوف الشػػرؽ األوسػػط لآفػػي يسسػػخاروؼلدوقد قػػاؿ :لالشػػعب النمسػػطيني

ي ػدرؾ ذلػػؾ بالنع ػػؿ لقػػد استسػػمـ لي ػػذا الو ػػعد عم ػى األق ػػؿ لمسػػنوات القميمػػة القادم ػػةد التوجػػو الشػػا ع ب ػػيف
النمسػػطينييف ىػػو دعػػـ حػػؿ الػػدولتيفد ولكػػف مػػع إدراؾ أف النك ػرة غيػػر واقعي ػةد ولػػذلؾد عمػػييـ قبػػوؿ الواقػػع

الحالي حتى تصبح إس ار يؿ دولة ثنا ية القوميةل.

(يسخاروؼد مصدر سابؽد تايمز اوؼ إس ار يؿ)

و يطػػرح ليسسػػخاروؼل فػػي ننػػس المقػػاؿد أف اليمػػيف اإلس ػ ار يمي قػػد يحقػػؽ انتصػػا اًر وقتي ػاًد ولعػػدة

سػػنوات بتػػدمير الدولػػة النمسػػطينية وحػػؿ الػػدولتيفد لكػػف الزيػػادة المطػػردة لمسػػكاف النمسػػطينييفد س ػوا ف ػػي
ويجبػػر
الػػداخؿ المحتػػؿد أو فػػي ال ػػنة اليربيػػة وقطػػاع غ ػزةد ىػػو مػػف ش ػ نود مػػا يمكػػف أف يقمػػب الم ػوازيفد ُ
إسػ ار يؿ عمػػى أف تكػػوف دولػػة ثنا يػػة القوميػػةد فقػػد يشػػكؿ النمسػػطينييف مسػػتقبالً د أغمبيػػة فػػي حػػدود فمسػػطيف

التاريخيػػة (االنتػػداب)د وبالتػػالي نيايػػة الحمػػـ الصػػييوني والييػػودو مع ػاًد بدولػػة ييوديػػة فػػي أرض فمسػػطيف

حيث يعتقد ليسسخاورؼل ب ف اليميف اإلس ار يمي بنيجو الحاليد وعمى المد االستراتيجيد مدمر إلس ار يؿ

أكثر مما ىو مدمر لمنمسطينييف ودولتيـ
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الخالصة
مما ال شؾ فيود أف تحقيؽ السالـ الدا ـ بيف إس ار يؿ وفمسطيف عمػى أسػاس حػؿ الػدولتيفد يحتػاج
إلى جيود م نيةد وتنازالت كبيرة مف الطرفيفد سػيما مػف الجانػب اإلسػ ار يميد والػذو تعتبػر سياسػتو عمػى
أرض الواقػع بحكومػػات اليمػيف لديػػود تبػدو عكػػس ذلػػؾ أمػا الجانػػب النمسػطيني فيحتػػاج إلػى موقػ ل
ػؼ واحػػد
وموحدد حيث عواف افتر نا أف الجانب اإلس ار يمي مستعد لتطبيؽ كافة الشروط لموصوؿ إلى حؿ الدولتيفد
فػػشف الد ارسػػة تػػر د أف الجانػػب النمسػػطيني منقسػػـ حػػوؿ ىػػذا االمػػرد حيػػث وبمػػا اليتعػػارض مػػع ماذ َك َرتػػو

الدراسة سابقاً مف موقؼ السمطة النمسطينية وحركتي فػتح وحمػاس مػف حػؿ الػدولتيفد المؤيػد بشػكؿ مبػدأو

وجز ػػي مػػف قبػػؿ حمػػاسد فػػشف ىنالػػؾ فصػػا ؿ وطنيػػة عواسػػالمية أخػػر ليػػا وزف الب ػ س بػػو عمػػى السػػاحة
النمسطينية ترفض حؿ الدولتيفد وتصر عمى استرجاع كافة األ ار ي التي احتمتيا إسػ ار يؿ عػامي 0948
و 0967د ومػ ػػنيـ حركػ ػػة الجيػ ػػاد اإلسػ ػػالميد التػ ػػي تنػ ػػادو بػ ػػدحر اإلحػ ػػتالؿ اإلس ػ ػ ار يميد عواقامػ ػػة الدولػ ػػة

النمسطينية عمى أرض وحدود (فمسطيف االنتداب) أو التاريخية عقبة أخر تقؼ أماـ حؿ الػدولتيفد وىػي

فػػي تكامميػػة طػػرح الحػػؿ د وىػػي عبػػارة عػػف عػػدـ مقدرتػػو عمػػى تقػػديـ حػػؿ جػػذرو ومقبػػوؿ وعػػادؿ فمسػػطينياً

لمشػػكمة الالج ػيف النمسػػطينييفد الػػذيف ىجػػروا مػػف أ ار ػػييـ عقػػب حػػرب  0948نقطػػة أخػػر أال وىػػيد

اليموض الذو يكتنػؼ مسػتقبؿ النمسػطينييف الػذيف يقطنػوف فػي الػداخؿ المحتػؿد فحػؿ الػدولتيف اليقػدـ حػالً

ػر ليػػـ وفػػي ظػػؿ الحػػديث عػػف ييوديػػة الدولػػةد سػػو اليج ػرةد أو الترحيػػؿ إلػػى الدولػػة النمسػػطينية التػػي
آخػ اً
يتحػػدثوا عنيػػا فػػي حػػؿ الػػدولتيفد وبالتػػالي وفػػي ظػػؿ مػػاذكرد ومػػع األخػػذ بعػػيف االعتبػػار مػػا أسػػنرت عنػػو

السياسة اليمينية اإلس ار يمية عمى مدار عقد ونصؼد مػف اسػتيطافد ومصػادرة أ ار ػيد ومحاصػرة السػمطة
النمسطينيةد وتيويد المدف والقر د يمكننا الحديث عف فشؿ حؿ الدولتيف
لقػػد وصػػمت مػػا أُسػػميت عمميػػة السػػالـ إلػػى طري ػ ل
ؽ مسػػدود وات ػػح فشػػؿ اإلدارة األمريكيػػة بقيػػادة
أوبامػػاد عمػػى غ ػرار اإلدارات األمريكيػػة السػػابقةد فػػي اتخػػاذ موقػ ل
ػؼ مت ػو ل
ازف وج ػرو فػػي ظػػؿ ذلػػؾد يبقػػى
المستقبؿ غام اًد ومحنوفاً بالمخاطرد واآلماؿ بحؿ الدولتيف عممياً قد تالشػت وحػاف الوقػت لمنمسػطينييف

فػػي أف يعيػػدوا تقيػػيـ تج ػربتيـد ومراجعػػة خيػػاراتيـد ورسػػـ ط ػريقيـ فػػي مواجيػػة المسػػتقبؿ

(زممػػط واخػػروفد 0200د

ص)038

يظير التسػاؤؿ عػف مػاىي البػدا ؿ المطروحػةد أو التػي طرحػت كبػديؿ لحػؿ الػدولتيف؟ وىػؿ ىنالػؾ

أو إمكانيػػة لتطبيقيػػا؟ ومػػاىي وجيػػات النظػػر المختمنػػة حوليػػا مػػف األط ػراؼ المعنيػػةد س ػوا مػػف الجانػػب
النمسطينيد اإلس ار يميد أو الدولي؟ ىذا ماسنجيب عميو في المبحث الثاني مف الدراسة
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المبحث الثاني :بدائل خيار حل الدولتين
ىنالػػؾ عػػدد مػػف البػػدا ؿ والحمػػوؿ التػػي طرحػػت كبػػديؿ لحػػؿ الػػدولتيفد أو ك ػ ػ حػ لػؿ لمص ػراع العربػػي

اإلس ار يميد منيا ما ىو صعب ومستحيؿ التطبيؽد كالحموؿ القا مة عمػى إ ازلػة دولػة إسػ ار يؿد عواقامػة دولػة

فمسػػطينية عمػػى كامػػؿ الت ػراب النمسػػطينيد حيػػث أنػػو ي خػػذ طػػابع خيػػالي أكثػػر منػػو واقعػػيد بسػػبب تباعػػد

موازيف القو بيف النمسطينييف واإلس ار يمييفد باإل افة لمعامؿ الدولي وىناؾ حموؿ أخر تتعامؿ بمنطقية

وواقعيةد ووفؽ اعتبا ارت الحا ر وحسابات موازيف القو د إحداىا ىو حؿ الدولة الواحدة
أوالً :الدولة الواحدة
ظي ػػور فكػ ػرة ح ػػؿ الصػ ػراع عم ػػى أس ػػاس الدول ػػة الواح ػػدةد ليس ػػت بػ ػالنكرة الجدي ػػدةد وتع ػػود ب ػػداياتيا إل ػػى

ثالثينات القرف الما يد حتى صدور ق ار ار التقسيـ  080عػاـ  0947وغػاب بعػد ذلػؾ عػف التػداوؿ حتػى
تـ طرحو مف قبؿ حركة فتحد وبعض النصا ؿ النمسطينيةد تحت شػعار دولػة ديمقراطيػة فمسػطينية مسػتقمة

واحدةد تقوـ عمى أساس عممانيد ويتساو فييا المسيحيوف والمسمموف والييود فييا لكف حركة فتح رىنت

مشروعيا بتحرير فمسطيفد وعودة الالج ػيف إلػى ديػارىـ التػي ىجػروا منيػاد بعػد تصػنية الكيػاف الصػييوني
بكػػؿ مؤسسػػاتو أو أف حركػػة فػػتح ومنظمػػة التحري ػر النمسػػطينية سػػمكت المسػػمؾ التحػػررو والكنػػاح المسػػمح
لتحقيؽ ذلؾد ومف ثـ تيير وتبدؿ اليدؼ والنظرة حوؿ الدولة إلى أف اصبح إقامة دولة فمسطينية عمى أو

أراض فمسطينية تحرر

(زيدد 0203د )60

تناوؿ فكرة حؿ الدولة الواحدة العديد مف الخبػ ار والبػاحثيف النمسػطينييف والعػربد حيػث يعتبػر الػدكتور
س ػػرو نس ػػية م ػػف أوا ػػؿ م ػػف تن ػػاولوا فكػ ػرة الدول ػػة الواح ػػدة ف ػػي الت ػػاريخ الح ػػديثد تحديػ ػداً ف ػػي الع ػػاـ 0987د
و0996د و أر أنيػػا الحػػؿ األمثػػؿ لمق ػػية النمسػػطينية حيػػث توقػػع أف العػػرب فػػي كامػػؿ حػػدود فمسػػطيف

التاريخيػػة سيشػػكموف أغمبيػػة بحمػػوؿ عػػاـ 0202د وبالتػػالي سيصػػبحوف أغمبيػػة وسيسػػيطروف عمػػى الكنيسػػت
اإلس ار يميد ويمرروف مايرونو مناسباً مف قوانيفد لصالحيـ األديب والمنكر العربػي إدوارد سػعيدد تحػدث
د حنر الننػؽ تحػت المسػجد األقصػى عػاـ

ىبة النمسطينييف
عف الدولة الديمقراطية لكؿ مواطنيياد عقب ّ
0997د حيػ ػػث قػ ػػاؿد عمػ ػػى الػ ػػرغـ مػ ػػف أف الشػ ػػعبيف النمسػ ػػطيني واإلس ػ ػ ار يمي يطالػ ػػب كػ ػػؿ منيمػ ػػا بدولتػ ػػو
المننصمةد إال أنيما أكثر ارتباطػاً مػف الناحيػة التاريخيػة وعمػى صػعيد التجربػة والواقػعد والتحػدو يكمػف فػي

إيجاد وسيمة لمتعايش بينيما كمواطنيف متساويف في األرض ننسيا

( الخالدود مصدر سابؽد ص)9-7

لكف مف تناوؿ فكرة الدولة الواحدةد لـ يو ح شكؿ الدولة أوالًد وال آلية الوصػوؿ لػو ثانيػاًد حيػث باتػت

ت ػراوح بػػيف ثنا يػػة القوميػػةد أو مػػاطرح سػػابقاً مػػف بعػػض النصػػا ؿ النمسػػطينيةد كدولػػة فمسػػطينية عممانيػػةد
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ت ارعػػي جميػػع الموجػػودوف فييػػا حتػػى الييػػودد لكػػف يسػػتمزـ إ ازلػػة إسػ ار يؿ أوالً وتػػر الد ارسػػة أف أحػػد أف ػػؿ

أشكاؿ الدولة الواحدةد كحؿ لمصراع النمسطيني اإلس ار يمي ىو دولة واحدة ثنا ية القومية
الدولة الواحدة ثنائية القومية.

إف أردنػػا تعريػػؼ مػػاذا تعنػػي دولػػة ثنا يػػة القوميػػةد فشنػػو ووفقػاً لعممػػا االجتمػػاع السياسػػيد تعنػػيد نظػػاـ

حكومي يشترؾ فيو شعبافد في النظرة إلى الدعا ـ األساسية التي ت ّكوف الدولةد واليعتمد اشتراؾ جمػاعتيف
قوميتيف فػي إدارة مؤسسػات الدولػة عمػى نسػبة موافقػة كػؿ منيمػا العدديػةد عوانمػا عمػى المبػدأ األساسػي ليػذا

النظاـ المتمثؿ في اإلرادة الحسنة والتسػامح حيػث لكػؿ جماعػة قوميػة ىويتيػا المننصػمة التػي تتمتػع فييػاد

بميتياد وثقافتيػا القوميػةد وتراثيػا الػديني عػف غيرىػاد بحيػث يكػوف لم ّػديف مكانػةً متميػزة لػد كػؿ قوميػة فػي
(الخالدود 0999د ص)0
النظاـ ثنا ي القومية
إف فكرة الدولة ثنا يػة القوميػة بػرزت ألوؿ مػرة مػف قبػؿ الييػود أننسػيـد فػي نيايػة القػرف التاسػع عشػرد
وبدايػة القػػرف العشػريف حيػػث وفػػي ِخ ػ ّػـ بحػثيـ عػػف إمكانيػػة وجػػود وطػػف قػػومي لمييػػود فػػي فمسػػطيفد بمػػا
يميػػزىـ عػػف العػػربد أر بعػػض المنكػريف الييػػودد أف العػػرب والمسػػمميف بشػػكؿ عػػاـد ليسػوا معػػاديف لمييػػود
والييوديةد وباإلمكاف العيش جنباً الى جنب بدولة ثنا ية القوميةد ومف ىؤال المنكريف (يبرز إلياىوسػابيرد

يسػتحاؽ إبشػتايفد يوسػؼ أوربػاد نسػيـ ممػوؿد والحاخػاـ بنيػاميف) وبعػد قيػاـ دولػة إسػ ار يؿ عػاـ 0948د
تراجع الحديث عف دولػة ثنا يػة القوميػةد عمػى اعتبػارد أف اليػدؼ األساسػي قػد تحقػؽ بشنشػا دولػة لمييػودد

وعػػاد الحػػديث عػػف دولػػة ثنا يػػة القوميػػة مػػؤخ اًرد بعػػد فشػػؿ جيػػود وعمميػػة السػػالـ بشقامػػة حػػؿ عمػػى أسػػاس

دولتيف لشعبيف

(المصرود 0204د ص)00-00

إف المب ػػدأ األس ػػاس لمنظ ػػاـ ثن ػػا ي القومي ػػةد ى ػػو التس ػػامح ب ػػيف الق ػػوميتيف المختمنت ػػيف ف ػػي ع ػػدة أوج ػػود

باإل افة إلى اإلرادة والرغبة فػي التعػايش بينيمػاد بمػا ي ػمف الحقػوؽ والمسػاواة داخػؿ إطػار دولػة واحػدة

والسؤاؿ الذو يبػرز ىنػا ىػود ىػؿ المجتمعػيف النمسػطيني واإلسػ ار يمي لػدييما مػف التسػامح مػايكنيد واإلرادة

لمتعػػايش جنبػاً إلػػى جنػػب داخػػؿ إطػػار دولػػة واحػػدةد ثنا يػػة القوميػػة؟ قػػد يبػػدوا ىػػذا الشػػي صػػعب نسػػبياً فػػي
الوقػػت ال ػراىفد كػػوف الشػػعب النمسػػطيني وقػػع عميػػو ظمػػـ كبيػػر وتػػاريخيد لػػيس فقػػط م ػف اإلس ػ ار يمييفد عواف

كػػانوا يتحممػػوف الجػػز األكبػػر منػػود ولكػػف اي ػاً مػػف المجتمػػع الػػدوليد ودوؿ بعينيػػاد كالواليػػات المتحػػدةد
وبريطانياد وفرنسا دوغيرىا واليمكف بيف ليمة و حاىا أف يػتـ غن ارنػو ونسػيانو باإل ػافة إلػى أف إسػ ار يؿ

قد تقبؿ بحؿ الدولتيفد عمى أف تقوـ دولة ثنا ية القومية؛ كوف العامؿ الديميرافي النمسػطيني ووفقػاً لػبعض
التقػػديرات والتص ػػورات المسػػتقبميةد ف ػػشف مجمػػوع النمس ػػطينييف الػػذيف يقطن ػػوف فػػي ال ػػداخؿ المحتػػؿ وال ػػنة

اليربيػػة وقطػػاع غػزةد سيشػػكموف أغمبيػػة فػػي مواجيػػة الييػػود فػػي حػػدود فمسػػطيف (االنتػػداب) التاريخيػػةد وىػػذا

يشكؿ مصدر قمؽ كبير لمقادة اإلس ار يمييف ومستقبؿ دولتيـ عواف كانت إس ار يؿ تبػدو تصػو اًر مختمنػاً عمػا
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تطرحو المبادرات الدولية لحؿ الدولتيف فيػي تسػعى جاىػدة لقيػاـ دولػة فمسػطينية ممزقػة جيرافيػاًد منقوصػة

السيادة والسالحد وبما يحافظ عمى المنش ت االستيطانية في ال نة اليربية والقدس
مبررات اختيار نظام الدولة الواحدة ثنائية القومية كحل لمصراع

فػػي خ ػػـ تالشػػي آمػػاؿ حػػؿ الػػدولتيفد عمػػى أسػػاس االنسػػحاب اإلسػ ار يمي لحػػدود ماقبػػؿ عػػاـ 0967د
والصعوبة التي تواجو تطبيؽ ذلؾد تنصح الدراسة القيادة النمسطينيةد إعادة التنكير في حؿ الدولة الواحػدة

ثنا ية القوميػةد والمحاولػة لتػروي تمػؾ النكػرةد عواقنػاع الػرأو العػاـ النمسػطيني بػود كونػو الحػؿ الػذو عواف بػدا

بعيػػداً فػػي الوقػػت الػراىفد إال أنػػود يعتبػػر الحػػؿ األكثػػر عػػدالً لمق ػػية النمسػػطينيةد وخاصػةً ق ػػية الالج ػػيف

النمس ػػطينييفد م ػػع األخ ػػذ بع ػػيف االعتب ػػار الظػ ػػروؼ الراىن ػػةد وحس ػػابات مػ ػوازيف الق ػػو ب ػػيف النمسػ ػػطينييف
واإلس ػ ار يمييفد وم ػوازيف القػػو الدوليػػة حيػػث إف تبنػػت القيػػادة والشػػعب النمسػػطيني ذلػػؾد وسػػعت فػػي ىػػذا

االتجػػاهد وسػػمكت العديػػد مػػف المسػػارات الدبموماسػػية والدوليػػةد فشنػػو يمكػػف إرغػػاـ إسػ ار يؿ عمػػى تبنيػػود وربمػػا

ت تي انتخابات إس ار يمية ماد تنرز قيادة إس ار يمية لدييا قبوؿ لدولة ثنا ية القومية قد يبدو الحديث طوباويػاً

بعػػض الشػػي د لكػػف إف تحقػػؽ ذلػػؾد فالعامػػؿ الػػديموغرافي لصػػالح النمسػػطينييفد كونػػو يسػػاىـ فػػي تعزيػػز
حق ػػوقيـ الت ػػي س ػػتبدأ منقوص ػػةد ومس ػػموبة ف ػػي دول ػػة ثنا ي ػػة القومي ػػةد وسيس ػػاىـ ف ػػي اس ػػترداد كاف ػػة الحق ػػوؽ

التاريخية ليـ بالطبع الوصوؿ لدولة واحػدة ثنا يػة القوميػةد كنيايػة لمصػراع العربػي  -اإلسػ ار يمي الممتػدد

يحتاج إلى العديد مف المقومات والتشريعات والقػوانيف لتحقيػؽ ذلػؾد ويحتػاج إلػى تنكيػؾ بعػض المؤسسػات

لػػد الط ػرفيفد ودم ػ اآلخػػر ببع ػػيا الػػبعضد األىػػـ أنػػو يحتػػاج إلػػى قناعػػة عوارادة حقيقيػػة بػػيف الشػػعبيفد

لموصػػوؿ إلػػى ذل ػؾ وكمػػا يقػػاؿد إف الشػػعبيف الييػػودو والكنعػػاني ىػػـ مػػف أقػػو الشػػعوب جينيػ ًػاد وأشػػدىـ
تمترساً في المواقؼ والمبادئد والمشكمةد أنيما يتصارعاف عمى بقعة صييرة مف األرضد والسبيؿ ليما إال

أف يتعايشا جنبػاً إلػى جنػبد وفػي حػاؿ حػدوث ذلػؾد فمنػدع الديمقراطيػة ت خػذ مج ارىػا فػي اختيػار مػف يقػود

البالدد ومف يمثؿ الشعب في البرلماف

مقومات حل الدولة الواحدة ثنائية القومية
لخمػػؽ اإلرادة لػػد الشػػعبيف النمسػػطيني واإلسػ ار يميد بشمكانيػػة التعػػايش جنبػاً إلػػى جنػػبد فػػي إطػػار

نظاـ سياسي واحدد بثنا ية القوميةد يحتاج ذلؾ إلى حركة سياسية فمسطينية-إس ار يميةد ت ع ىذه االفكػار
والطروحػػات داخػػؿ إطػػار سياسػػي-تننيػػذو وفػػي ذات السػػياؽد تقػػوؿ البروفيسػػورة فػػي جامعػػة ماستشوسػػتس
بالواليػػات المتحػػدة األمريكيػػةد لليمػػى فرسػػخلد إف أىػػـ خطػػوة تجػػاه بنػػا حركػػة سياسػػية فمسػػطينية-إسػ ار يميةد

لػدعـ حػؿ الدولػة الواحػػدةد أف يػتـ إعػادة مو ػػعة الن ػاؿ النمسػطيني مػف أجػػؿ االسػتقالؿ وتقريػر المصػػير
ػػمف نمػػوذج الحقػػوؽد وىػػذا يتطمػػب مػػف الحركػػة النمسػػطينية وقيادتيػػا إعػػادة صػػياغة وتحويػػؿ األىػػداؼ

السياسية النمسطينيةد مف المطالبة بدولة فمسطينية مستقمةد إلػى المطالبػة بحقػوؽ متسػاوية فػي إطػار نظػاـ
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سياسػي واحػػد وأنصػار الػػدعوة الػػى حػؿ الدولػػة الواحػدةد ثنا يػػة القوميػػةد والتػي تعتبػػر الد ارسػة واحػػدة مػػنيـد
يبػػرروف دعميػػـ ليػػذا الحػػؿ عمػػى أنػػو األف ػػؿد واألكثػػر عػػدالً لمنمسػػطينييفد وق ػػيتيـد كونػػو يعيػػد إحيػػا

منيوـ سيادة الشعبد التي بدورىاد تساىـ في حماية حقوقػو السياسػية والمدنيػةد عمػى عكػس اتناقيػة أوسػمو
التػػي ركػػزت عمػػى النمسػػطينييف الػػذيف يعيشػػوف فػػي ال ػػنة اليربيػػة وقطػػاع غ ػزة فقػػط فػػي حػػيف حػػؿ الدولػػة
الواحػدة يعنػي اىتمػاـ بكػؿ النمسػطينييف سػوا فػي الػداخؿ النمسػطيني المحتػؿد أو الشػتات

(Farsakh, former

)source, p. 54-60

عنصر ميمػاً وأساسػياًد وداعمػاً إلحيػا فكػرة دولػة واحػدةد ثنا يػة القوميػةد
بشمكاننا القوؿد أف ىناؾ
اً

ىـ النمسطينيوف الذيف يعيشوف في الداخؿ المحتؿد فيـ ليسوا بالعدد القميؿد فوفقاً ألخػر إحصػا ية أج ارىػا

المركز النمسطيني لإلحصا د فقد بمغ عددىـ قرابة المميوف ونصػؼ مميػوف فمسػطينيد يعيشػوف فػي الػداخؿ

المحتؿد مف أصؿ  00مميوف و 372الؼ فمسطيني يتواجدوف في ال ػنة اليربيػة وقطػاع غػزة وبػاقي دوؿ

العالـ (دنيا الوطفد كـ يبمغ عػدد النمسػطينييف فػي الػداخؿ والخػارجد )0206د فيػـ يعتبػروف ركيػزةً أساسػية لموصػوؿ إلػى حػؿ الدولػة

الواحدةد كوف عنصر الشػعب موجػودد وىػو أحػد الركػا ز األساسػية الثالثػة لقيػاـ أو دولػةد واألرض أي ػاًد
وىػػي الركي ػزة الثانيػػةد وىػػـ متواجػػديف عمييػػا فػػي الػػداخؿدد وفػػي ال ػػنة اليربيػػة وقطػػاع غ ػزةد ولكػػف يػػنقص
ال مع الثالث وىو السيادةد فيي مسموبة مف النمسطينييفد سوا في الداخؿد أو حتى عمى صػعيد السػمطة

الوطنية القا مة حالياً

نقطػػة أخػػر د تسػػاىـ فػػي خمػػؽ حػػؿ الدولػػة الواحػػدة مػػف رحػػـ المعانػػاة الحالي ػة لمنمسػػطينييفد وتعػػود

لنمسطينيي الداخؿ المحتؿ أي اًد وىو تمتعيـ بشي مف الحقػوؽ المدنيػةد واألىػـد السياسػيةد فيػـ مسػموح
ليـ الترشح ليصبحوا نواباً في البرلماف اإلس ار يمي (الكنيست)د وىـ يمارسػوف ىػذا الحػؽ منػذ عقػودد وىنػاؾ

بالنعؿ اآلف القا مة العربية المشتركةد والتي تحظى اآلف ب  03مقعد فػي الكنيسػت اإلسػ ار يمي

(موقػع الكنيسػت

اإلسػ ار يميد إنتخابػػات وحكػػـد اإلنتخابػػات العشػػروف)د وىػػو تقريب ػاًد نصػػؼ عػػدد المقاعػػد التػػي حصػػؿ عمييػػا الميكػػودد الحػػزب

الحػػاكـ اآلف فػػي إس ػ ار يؿد فػػي االنتخابػػات األخي ػرة وبالتػػاليد وبشػػكؿ عػػاـد يمكػػف القػػوؿ أف مبػػدأ إش ػراؾ

النمسػػطينييف فػػي الحكػػـد والتعػػايش جنب ػاً إلػػى جنػػبد ىػػو موجػػود فعػالًد عواف كػػاف يحػػده العديػػد مػػف العقبػػات
والم ايقاتد فشف الزمف كنيؿ بحميا
فالبنس ػػبة لإلسػ ػ ار يمييف والنمس ػػطينييفد كالىم ػػا ينظ ػػر إل ػػى فمس ػػطيف عم ػػى أني ػػا أر ػػو التاريخي ػػة والديني ػػةد
وبالتالي مف الصعب التخمي عنياد أو عف جز منياد ومف ىذا المنطمؽد يعتبر نموذج حؿ الدولة الواحدة

مناسباً لمطػرفيفد ألنػو سػيجعؿ كػؿ طػرؼ يشػعر ب نػو لػـ يقػـ بػالتخمي عػف أر ػو التاريخيػة وبالتػالي سػيتـ
تجاوز ق ية األمفد والخوؼ مف الطرؼ األخرد ذلػؾ أف الدولػة واألرض ىػي ممػؾ الجميػعد وليسػت ممػؾ

لطػرؼ عمػػى حسػػاب الطػػرؼ اآلخػػر كمػػا أف التشػػابؾ االقتصػػادو والخػػدماتي بػػيف النمسػػطينييف فػػي ال ػػنة
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اليربيػػة وقطػػاع غػزة عواسػ ار يؿ أو مػػا تعػػارؼ تسػػميتو (االقتصػػاد التػػابع) موجػػود عمػػى أرض الواقػػعد والعممػػة

المستخدمة واحدةد ومايحدث في إس ار يؿد يؤثر عمى االقتصاد النمسطيني بشكؿ ر يسي والتبادؿ التجػارو
والخػػدماتي موجػػود فعػالً د حيػػث تقػػدر نسػػبة األيػػدو العاممػػة النمسػػطينية فػػي إسػ ار يؿ ب  042ألػػؼ عامػػؿد
وىو مايشكؿ نصؼ قوة العمؿ النمسطينية

(زيدد مصدر سابؽد ص )77-75

ومػػف ىػػذا المنطمػػؽد ىنػػاؾ عػػدة عوامػػؿ تسػػاىـ فػػي الوصػػوؿ إلػػى حػػؿ الدولػػة الواحػػدةد وىػػو أقػػرب

بكثير مف التوصؿ لحؿ الدولتيفد نظ اًر لمعوامؿ المػذكورة آننػاًد باإل ػافة لمسياسػات اإلسػ ار يمية عمػى أرض

الواقعد التي عواف كانت التقصد ذلؾد إال أنيا خمقت مناخاً مال ماً لتحقيؽ حؿ الدولة الواحدة حيػث أنػو لػـ
ػؽ شػي مػػف األرض إلقامػة دولػػة فمسػطينية متصػػمة ومتكاممػة وذات سػػيادةد كمػا أنػػو اليمكػف االسػػتمرار
يتب ّ
بالمسػػير عمػػى ىػػذا الحػػاؿد فالسػػمطة النمسػػطينية محاص ػرةد ومسػػموبة السػػيادةد واألرض والمقدسػػات ال ازلػػت

تحت المصادرة والتيديد واالستيطافد وبالتالي عمى االحتالؿ اإلس ار يمي أف يتحمؿ ثمف احتاللػو لأل ار ػي

نوىنػاد سػيكوف فػي صػالح
النمسطينيةد ب ـ النمسطينييف لمعيش كقوميتيف في إطار دولة واحدة وىذا كمػا ّ

النمسػػطينييف كمػػا أف المطالبػػة بدولػػة واحػػدة ثنا يػػة القوميػػةد مػػف المؤكػػدد أنيػػا سػػتحظى بػػدعـ وت ييػػد دولػػي
غيػر مسػػبوؽد كونػػو سي ػع حػالً جػػذرياً لصػراع أزلػػيد إف اسػػتمر فػي المسػػير عمػػى الػوتيرة التػػي يسػػير بيػػا

األف

شكل الدولة الواحدة ثنائية القومية
تقدـ الدراسة تصو اًر لشكؿ الدولة ثنا ية القوميةد وىو عبارة عف:
أوالً :تقسػػـ الدولػػة إلػػى مقاطعػػات تتمتػػع بػػالحكـ الػػذاتي (المركػػزو) ويتسػػاو جميػػع الم ػواطنيف فييػػا مػػف

القوميتيفد أو أو أقميات أخر أماـ القانوف وليـ ننس الحريات وعمييـ ننس الواجبات

ثانيــــاً :اعتم ػػاد الميت ػػيف العربي ػػة والعبري ػػةد كميت ػػيف رس ػػميتيف لم ػػبالدد وتكت ػػب بي ػػا جمي ػػع القػ ػوانيف والمػ ػوا ح
واإلج ار ات

ثالثاً :االعتراؼ بالديانات السماوية الثالث (الييودية والمسيحية واإلسالمية) ومػاتنرع منيػاد كػديانات يػديف
بيػػا سػػكاف الدولػػة الواحػػدة والت كيػػد عمػػى مبػػدأ الحريػػة واالختيػػار فػػي ممارسػػة الشػػعا ر الدينيػػةد باإل ػػافة

لمتسامح والتعايش بينيـ

رابعــــاً :إقام ػػة نظ ػػاـ سياس ػػي ر اس ػػي ديمق ارط ػػي عمم ػػانيد ومجم ػػس ني ػػابي لمش ػػعبد ومجم ػػس المقاطع ػػاتد
لمقاطعػػات الحكػػـ الالمركػػزود يتسػػاو التمثيػػؿ فيػػو بػػيف المقاطاعػػاتد بواقػػع اثنػػيف عػػف كػػؿ مقاطعػػةد وىػػـ

ر ػػيس المقاطعػػة المنتخػػبد ونا ػػب يختػػارهد ويحػػؽ لجميػػع مػواطني الدولػػة أيػاً كػػاف قػػوميتيـ دأو ع ػرقيـد أو

دينيـد الترشح لممناصب السياديةد شريطة مال متو لمقوانيف واإلج ار ات التي تنظـ ذلؾ
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خامساً :الر يس ىو أعمى سمطة في البالدد وقا د القوات المسمحةد ومسؤليتو األساسية الحناظ عمػى وحػدة

وتماسػػؾ الدولػػةد ويقػػوـ بتعيػػيف مسػػاعديف لػػو فػػي إدارة كافػػة شػػؤوف الدولػػةد ويعػػيف ر ػػيس المحكمػػة العميػػاد

شريطة استشارة مجمس المقاطعات في ذلؾد وأخذ موافقتيـ

سادس ـاً :لمػػر يس الحػػؽ فػػي إعػػالف الحػػرب عمػػى أو دولػػة معاديػػةد عواعػػداد الميزانيػػة العامػػةد ش ػريطة أخػػذ
موافقة مجمسي الشعب والمقاطعاتد في حاالت الحرب والتيديدد ومجمس الشعب في حالة الميزانية

سابعاً :تتمخص مياـ مجمس الشعب في إعداد مشاريع القوانيف والموا ح المنظمة لسير عمؿ الدولػة وكتابػة
وتعػػديؿ الدسػػتورد مػػع األخػػذ ب ػرأو ر ػػيس الدولػػة ور ػػيس المحكمػػة العميػػاد والعمػػؿ بالتعػػديالت التػػي يرونيػػا

مناسػػبةد كػػذلؾ إق ػرار الميزانيػػة العامػػة أمػػا مجمػػس المقاطاع ػات فميتمػػو األساسػػية تػػتمخص فػػي اإلش ػراؼ
والمراقبة عمى سير عمؿ المقاطعاتد واقتراح القوانيف عمى مجمػس الشػعبد باإل ػافة إلػى معاونػة الػر يس

في عممو

ثامناً :الت كيد عمػى التعػاوف بػيف السػمطات الػثالثد مػع االحتنػاظ باالسػتقاللية النسػبية بيػنيـد وبمػا ي ػمف
تننيذ المياـ عمى أكمؿ وجو

تاسعاً :السمطة الق ا ية ىي ثاني أعمى سمطة في البالد بعد الر يسد وميمتيا اإلشراؼ قانوناً عمػى سػير
العمؿ مف قبؿ السمطات الثالثد ويحؽ لػر يس المحكمػة العميػا البحػث والتحقيػؽ فػي أو خروقػات مػف قبػؿ

الر اسة أو المجالسد وأخذ اإلج ار ات القانوية الالزمة لذلؾ
عاش ارً :كتابة دستور لمبالدد ُيو ح فيو كافة النقاط السابقةد باإل افة إلى تحديد حدود الدولػة عواجػ ار ات
تعديؿ الدستورد تتـ باقتراح مف الر يسد أو مف قبؿ مجمس الشعب
آلية الوصول إلى الدولة الواحدة ثنائية القومية
تػػتمخص اآلليػػة فػػي تحقيػػؽ الوصػػوؿ إلػػى حػػؿ الدولػػة الواحػػدة ثنا يػػة القوميػػةد وكمػػا ناقشػػت الد ارسػػة

سػابقاًد فػي إيجػاد حركػة سياسػية (حػزب سياسػػي) مشػترؾ ع ػويتو بػيف العػرب النمسػطينييف واإلسػ ار يمييفد
ميمتػػو األساسػػية واليػػدؼ الػػذو يسػػعى ألجمػػود ىػػو تحقيػػؽ حػػؿ الدولػػة الواحػػدة عػػف طريػػؽ تيي ػػة األج ػوا

الشعبية والسياسية لػذلؾد مػا يسػمح بخمػؽ نػوع مػف اإلرادة نحػو ىػذا الحػؿد كمػا أف االنتمػا لػو يكػوف عمػى

ىذه القاعدة أماعف كينية انشا ىذه الحركةد فذلؾ يحتاج إلى حوار ومناقشات جادةد ت خػذ طػابع العمميػة
بيف أصحاب ىذا النكرد مف مثقنيفد وأكاديمييفد وسياسييفد مف كال الجانبيف
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العقبات أمام الوصول لحل الدولة الواحدة
الشؾ أف الطريػؽ إلػى حػؿ الدولػة الواحػدة ثنا يػة القوميػة لػيس منروشػاً بػالورودد فينالػؾ صػعوبات

ومعيقات قد تمنع تحقيؽ ذلؾ مف قبؿ الطرفيف.
المعيقات الفمسطينية

إف كػ ػػاف بعػ ػػض القػ ػػادة والمثقن ػ ػيف النمسػ ػػطينييفد س ػ ػوا فػ ػػي السػ ػػمطة أو خارجيػ ػػاد أو فػ ػػي الػ ػػداخؿ
النمسػػطينيد ينػػادو بحػػؿ الدولػػة الواحػػدة ثنا يػػة القوميػػةد فيػػذا اليعنػػي بال ػػرورة أنػػو أصػػبح مطمػػب شػػعبي
ورسميد فموقؼ السمطة النمسطينية الرسمي اآلفد وجيودىاد تتجو نحػو حػؿ الػدولتيف الجانػب األخػر أنػو
يوجػػد تنظيمػػات فمسػػطينية إسػػالمية ووطنيػػةد تحظ ػى بشػ ل
عبية ووزف كبيػػر فػػي الشػػارع النمسػػطينيد كحركتػػي

حمػػاس والجيػػاد اإلسػػالميد ىػػذه التنظيمػػات تتبنػػى خيػػار المقاومػػة المسػػحمة لتحريػػر فمسػػطيفد وتػرفض أو

فكرة لمحؿد حتى حؿ الدولتيفد وتحديداً الجياد اإلسالميد وتتبنػى فكػرة تحريػر كامػؿ األ ار ػي النمسػطينية

التػػي احتمػػت عػػاـ 0948د ومػػف ثػػـ إقامػػة الدولػػة النمسػػطينية اإلسػػالمية لكػػف ىػػذه العقبػػاتد مػػف الممكػػف
التيمب عميياد مف خالؿ مخاطبة قادة النصا ؿ الوطنية واإلسالميةد إلقناعيـ بتييير نظرتيـ نحو الق ية
النمسطينيةد والتنكير بمنطؽ المصمحة النمسطينيةد ومستقبؿ الق ية
المعيقات من الجانب اإلسرائيمي
يتخوؼ الجانب اإلسػ ار يمي مػف العامػؿ الػديموغرافي فػي حػؿ الدولػة الواحػدة ثنا يػة القوميػةد والػذو

س ػػبؽ وأف تح ػػدثنا عن ػػود فالتق ػػديرات تش ػػير إل ػػى أف النمس ػػطينييف ف ػػي ح ػػدود فمس ػػطيف التاريخي ػػة (االنت ػػداب)
سيتساو عددىـ مع عػدد الييػود بحمػوؿ عػاـ 0235ـد ىػذا بػدوف األخػذ بعػيف الحسػباف عػدد النمسػطينييف

المحتمػػؿ أف يعػػود جػػز كبيػػر مػػنيـد إلػػى الدولػػة الجديػػدة (ثنا يػػة القوميػػة)د فالقنبمػػة
فػػي الخػػارجد الػػذيف مػػف ُ
الديميرافية النمسطينية تؤرؽ م ػجع القػادة اإلسػ ار يمييفد ويحػاولوا جاىػديف اسػتجالب ميػاجريف ييػود جػدد

كؿ عاـ تقريباًد لمواجيػة الخطػر الػديميرافي النمسػطيني فػالنظرة اإلسػ ار يمية إلػى حػؿ الدولػة الواحػدة ثنا يػة
القومية ىو أنود حؿ يدمر إس ار يؿد حيث أف أو تييير في السياسة االستيطانية التوسعية اإلسػ ار يميةد ىػو
تييير في طبيعة وجودىا وواقعيا ومستقبميا

(زيدد مصدر سابؽد ص)90-92

عػػا ؽ آخػػر يقػػؼ فػػي وجػػو حػػؿ الدولػػة الواحػػدة ثنا يػػة القوميػػةد وىػػو العامػػؿ االقتصػػادود فينالػػؾ

فروؽ كبيرة عمى الصعيد االقتصادو بيف اإلسػ ار يمييف والنمسػطينييفد فاالقتصػاد النمسػطيني عواف كػاف تػابع
لنظيػره اإلسػ ار يميد إال أنػو اقتصػاد ىػش ومش ّػوه البنيػة واألدا د واليعتمػد عمػى المػوارد الذاتيػة بقػدر اعتمػاده
عمػػى المعونػػات الخارجيػػةد كمػػا أف مسػػتويات الػػدخؿ التقػػارف بنظيرتيػػا اإلس ػ ار يمية المرتنعػػة وبالتػػالي فػػشف
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تبني حؿ الدولة الواحدة ثنا ية القومية سيعني تقاسـ الموارد اإلقتصاديةد والثرواتد والخيرات التي ينعـ بيا

النرد اإلس ار يمي منذ عقود كما أف ذلؾ سيشكؿ عب اً اقتصادياً رىيباً عمى إس ار يؿ

(زيدد مصدر سابؽد ص)90-90

المممكة األردنية كعائق محتمل
عا ؽ آخر قد يظير في وجو حؿ الدولة الواحػدةد وىػو المممكػة األردنيػةد فيػي تنظػر إلػى الق ػية
النمسػػطينية مػػف زاويػػة أخػػر د حيػػث ال تعتبػػر النمسػػطينييف الموجػػودوف بػػداخؿ األردفد والػػذيف قػػدموا إلييػػا

ج ػ ػ ار اليج ػ ػرة القس ػ ػرية عػ ػػاـ 0948د الج ػ ػػيفد ب ػ ػػؿ م ػ ػواطنيف أردنيػ ػػيف حيػ ػػث تشػ ػػير التقػ ػػديرات إل ػ ػػى أف
النمسطينييفد يشكموف قرابة ثمثي مجمػوع سػكاف األردفد وفػي حػاؿ قيػاـ حػؿ قػا ـ عمػى دولػة واحػدة ثنا يػة

ػذار بانيي ػػار
القومي ػػة ولكػ ػؿ مواطنيي ػػاد فق ػػد يرغ ػػب النمس ػػطينيوف ب ػػالعودة إل ػػى بم ػػدىـ األـد وى ػػو مايش ػػكؿ إن ػ اً

المممكة األردنية سياسياًد واقتصادياً

(المصرود مصدر سابؽد ص)37

عمػػى الػػرغـ مػػف المعيقػػات التػػي ذكػػرت سػػابقاًد إال أف األمػػؿ فػػي التيييػػر يبقػػى موجػػودد عواف تػػوفرت
اإلرادة والرغبػػة لػػد الط ػرفيفد فشنػػو باإلمكػػاف التوصػػؿ لػػذلؾ حيػػث اليمكػػف ألو ص ػراع أف يسػػتمر لألبػػدد
وسينتيي إما بنياية أحد الطرفيفد أو باالقتناع ب نو اليمكف االستمرار في حالة الصراعد وال بػد مػف تواجػد

حػػؿ أخيػػر فػػي تمػػؾ المحظػػةد مػػف الممكػػف أف يكػػوف حػػؿ الدولػػة الواحػػدة ثنا يػػة القوميػػةد ىػػو الحػػؿ األقػػرب
واألمثؿ
نماذج الدولة الواحدة ثنائية القومية

إف نمػػوذج الدولػػة الواحػػدة ثنا يػػة القوميػػةد أو متعػػدد القوميػػاتد لػػيس األوؿ الػػذو مػػف الممكػػف أف

يكػػوف بػػيف النمسػػطينييف واإلسػ ار يمييفد وال األخيػػر بطبيعػػة الحػػاؿ فػػالمجتمع الػػدولي ممػػي بالنمػػاذجد التػػي
تثبت أنو مف الممكف اصطناؼ وتعايش قوميتيف أو اكثر في إطار دولة واحدة
 -1النموذج السويسري

يعتبر النموذج السويسرو القا ـ عمى التعػايش بػيف طوا ػؼ وقوميػات مختمنػة دينيػاً وليويػاً وعرقيػاًد مػف

أبػػرز النمػػاذج الديمقراطيػػة لمتعػػايش السػػمميد ولربمػػا أنجحيػػاد لمػػا وصػػمت لػػو سويس ػ ار مػػف تطػػورد ورخػػا د
وأم ػػف سياس ػػيد واقتص ػػادود لألفػ ػراد والمجتم ػػع حي ػػث أنػ ػو ف ػػي سويسػ ػ ار ي ػػتكمـ الس ػػكاف األلماني ػػة والنرنس ػػية

واإليطالي ػػةد وىنال ػػؾ أقمي ػػة ت ػػتكمـ الروماني ػػة القديم ػػة والنظ ػػاـ الق ػػا ـ ى ػػو نظ ػػاـ اتح ػػادود يقس ػػـ الدول ػػة إل ػػى

مقاطعاتد وكؿ مقاطعة تحكـ ننسػيا ذاتيػاًد كمػا أف دسػتور االتحػادد ي ػمف حػؽ االنتسػاب ألو مقاطعػةد
واسػػتطاع النظػػاـ السويسػػرو التعامػػؿ مػػع االختالفػػات والن ػوارؽ الدينيػػة والقومي ػة بػػيف السػػكافد مػػف خػػالؿ

المواطنة والمساواة لمجميعد وتحويؿ االختالفات إلى طاقة اجتماعية إيجابية لمتطور والنما
ص)67-66
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(زيدد مصدر سابؽد

 -2نموذج دولة جنوب أفريقيا
يق ػػدـ النظ ػػاـ السياس ػػي الح ػػالي لدول ػػة جن ػػوب أفريقي ػػاد نموذجػ ػاً جي ػػداً لمتع ػػايش ب ػػيف الس ػػكاف األص ػػمييف

أصحاب البشرة السودا واالستيطانييفد الجدد أصالً عمى البالدد أصحاب البشرة البي ا د حيث أنو وفػي
عاـ 0994ـد تـ تجسيد الق ا عمى كافػة أشػكاؿ التمييػز العنصػرود والتنرقػةد والعػزؿد ألصػحاب البشػرة

السػودا والتػػي اسػػتمرت قػػروفد مػػف خػػالؿ نقػػؿ السػمطة مػػف أيػػدو األقميػػة البي ػػا د إلػػى األغمبيػػة السػػودا

وبالتػػالي نقػػؿ المجتمػػع مػػف حالػػة الص ػراعد إلػػى حالػػة التعػػايشد ارفػػؽ ذلػػؾ حػػؿ مشػػكمة اليويػػة الثقافيػػة إف
التح ػوالت السياسػػية فػػي دولػػة جنػػوب افريقيػػا تزامنػػت مػػع تح ػوالت اجتماعيػػةد تركػػزت فػػي تيييػػر المنػػاىيـ

العنصرية التي كانت مترسخة لد أصحاب البشرة البي ا إ از باقي األجناس

(عبد المطيؼد ص)66-65

النم ػػاذج الت ػػي طرح ػػتد ومايتواج ػػد عم ػػى الص ػػعيد الع ػػالميد م ػػف نم ػػاذج أخ ػػر لمتع ػػايش ب ػػيف قومي ػػات
مختمنةد في إطار دولة واحدةد أو حتى بيف عدة دوؿ كما ىو الحاؿ في االتحاد األوروبيد ماىو إال دليؿ
عمى أف طريؽ التعايشد ممكف ومنتوحد شػريطة تػوفر عػدد مػف المقومػاتد أىميػا اإلرادة والػوعي ب ػرورة
الحػؿ فحػؿ الدولػة الواحػدة ثنا يػػة القوميػة ممكػف بػيف الشػػعبيف النمسػطيني واإلسػ ار يميد ريثمػا تتػػوفر اإلرادة

السياسية والشعبية لذلؾ فالبداية بدولة واحدة ثنا ية القوميةد مع احتناظ كؿ قومية منيا بثقافتيػا الخاصػةد

وتقالي ػػدىاد واعرافي ػػاد وليتي ػػاد م ػػع إعط ػػا حكمػ ػاً ذاتيػ ػاًد لمن ػػاطؽ ترك ػػز القومي ػػاتد و م ػػع عام ػػؿ ال ػػزمفد

باإل ػػافة لمتعػػايش جنب ػاً الػػى جنػػبد واالخػػتالط دوالش ػراكةد والخب ػرة فػػي الحكػػـد يصػػبح مػػف الممكػػف أف
تتشػػكؿ ىويػػة ثقافيػػة جديػػدةد تكػػوف نابع ػةً مػػف الخب ػرة والتجربػػة فػػي التعػػايشد والش ػراكةد لحقبػػة طويمػػة مػػف

الزمف

ثانياً :اتحاد فدرالي ثالثي الوطنيات
يقوـ ىذا الطرح لمحؿد عمى أساس إيجاد حؿ لمصراع العربي اإلسػ ار يميد بنػا ً عمػى اعتبػارات التػاريخ
والحا ر والمستقبؿد مع األخذ بعيف االعتبارد العوامؿ الديميرافية والجيرافية والسياسيةد مػابيف فمسػطيفد

عواسػ ار يؿد والمممكػػة األردنيػػة حيػػث يقػػوـ عمػػى مبػػدأ خمػػؽ اتحػػاد فػػدرالي مػػابيف الوطنيػػات الػػثالث (فمسػػطيف
والمممكة األردنيػة عواسػ ار يؿ) بحيػث يػوفر الحكػـ الػذاتي لكػؿ كيػاف مػنيـد وبشػكؿ مسػتقؿد عمػى أف يرتبطػوا
ثالثػػتيـ بصػػيية دسػػتوريةد وقانوينػػة دوالنيػػة فدراليػػة موحػػدةد و يتجسػػد اليػػدؼ مػػف ىػػذا الطػػرحد فػػي حمايػػة

ىذه الكيانات التي سيستمر تتناقض مصػالحياد فػي حػاؿ بقيػت قا مػة عمػى ىػذه الشػاكمة د ذلػؾ يرجػع إلػى
طبيعػػة التػػداخالت الديميرافيػػة بػػيف مكونػػات الشػػعب النمسػػطينيد المتواجػػدوف فػػي ىػػذه التصػػنينات الػػثالثد

وانعكاسات ىذه التداخالت السياسػية واالقتصػادية واالجتماعيػة بينيػاد ومػاينجـ عنيػا مػف عػدـ اسػتقرار أو
منيـ وفي ظؿ تالشي تحقيؽ الثوابت النمسطينيةد ومف أىميا حؽ العودة لالج يف النمسطينييفد السيماد

المتواجدوف في المممكة األردنيةد حيث يشكؿ ذلؾ تيديداً حقيقيػاً لمسػتقبؿ المممكػةد لمػا يمثمػو النمسػطينيوف
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مػػف أكثريػػةد عم ػى الػػرغـ مػػف غيػػاب إحصػػا ية دقيقػػة لعػػددىـد إال أف التقػػديرات تشػػير إلػػى أف ثمثػػي سػػكاف

أما فيما يتعمؽ بحؽ تقرير المصػيرد لمنمسػطينييف المتواجػديف فػي داخػؿ إسػ ار يؿد
المممكةد ىـ فمسطينييف ّ
وال ػػنة اليربيػػة وقطػػاع غ ػزة في ػ تي طػػرح االتحػػاد النػػدراليد ثالثػػي الوطنيػػاتد لي ارعػػي مصػػالح الكيانػػات

ال ػػثالثد وبم ػػا ي ػػمف مس ػػتقبؿ ومص ػػمحة جمي ػػع األط ػػرؼ حي ػػث يص ػػبح االتح ػػاد الن ػػدرالي دول ػػة جدي ػػدةد
وشخصػية معنويػة ليػا ر ػػيسد يتػولى السياسػة الخارجيػةد وتصػبح جنسػية المػواطنيف فػػي كػؿ أجػ از الدولػػةد
وتنقد الدويالت أو الوطنيات الثالث المكونة لالتحاد الندرالي ىويتياد لصالح الدولة الندرالية الجديػدةد كمػا

وتنقد سيادتيا في ممارسة السياسة الخارجيةد لصالح حكومة االتحاد

(المصرود مصدر سابؽد ص)35-30

قػػد يبػػدو ىػػذا الطػػرح لمحػػؿ جػػا لكػػي يت ػوا ـ ومصػػالحد ومسػػتقبؿ المممكػػة األردنيػػةد حيػػث أف أو حػػؿ
نيا ي وعادؿ لمق ية النمسطينية سيشكؿ تيديداً سياسػياً وجوديػاًد لمممكػة األردنيػةد كمػا أسػمننا لكػف ىنالػؾ

صعوبات وتحديات تعترض ىذا الطرحد أولياد صعوبة إيجاد إرادة شعبية وسياسية لد األطراؼ الثالثةد
المقترحة لالتحاد الندرالي
ثانياً :مف المؤكػد أف إسػ ار يؿ سػترفض ىػذا الطػرح لمحػؿد كونػو يشػكؿ تيديػداً ديموغرافيػاً كبي اًرعمػى الييػود

في المنطقةد وعمػى حمػـ دولػة إسػ ار يؿد شػ نو شػ ف ننػس التيديػد القػا ـ فػي طػرح حػؿ الدولػة الواحػدة ثنا يػة
القوميةد عواف كاف األخيرد بدرجة أقؿ

ثالثاً :المممكة األردنية بحد ذاتيا ىي اآلف دولة ليا سيادتيا ومكانتيػاد وتحظػى بػاعتراؼ دولػيد والتعػاني

مشكالت سياسية واقتصادية كبيرةد مقارنة بدوؿ عربيػة أخػر د وبالتػاليد قػد اليبػدو أف ىػذا الطػرح منطقػي

وأساسي بالنسبة ليا وبالتالي سيحظى بالرفض

رابع ـاً :النمسػػطينيوف أننس ػيـ غيػػر معنيػػيف بحػػؿ لق ػػيتيـ خػػارج إطػػار وحػػدود دولػػتيـ التاريخيػػةد وبالتػػالي

سيرف وف أو حؿ قا ـ عمػى حسػاب دولػة عربيػة أخػر

ومػف ىػذا المنطمػؽ تػر الد ارسػة اسػتحالة تطبيػؽ

ى ػػذا الح ػػؿد نظػ ػ اًر لمص ػػعوبات الت ػػي تعتر ػػو وبم ػػا أف م ػػايجمع الش ػػعبيف النمس ػػطيني واألردن ػػيد تاريخيػ ػاًد
وسياسػػياًد واجتماعيػاًد أكثػػر بكثيػػر مػػف أف ينػ ّػرقيـد فػػاألولىد وفػػي حػػاؿ تعثػػر التوصػػؿ لحػػؿ الدولػػة الواحػػدة
ثنا يػػة القوميػػةد وسػػارت األمػػور نحػػو حػػؿ الػػدولتيف بطريقػػة أو ب ػ خر د فػػشف إقامػػة إتحػػاد فػػدرالي بػػيف دولػػة

فمسػطيفد والمممكػة األدرنيػةد سػيكوف جػز اً مػف سياسػة تقويػة الدولػة النمسػطينية الجديػدةد لنػتح آفػاؽ جديػدة
ليػػا جػػدير بالػػذكر إف مػػا طرحتػػو الد ارسػػة مػػف بػػدا ؿ لمحػػؿد مػػاىي إال البػػدا ؿ الممكنػػةد والعادلػػةد لمق ػػية

النمسطينيةد أو التي تمقػى قبػوالًد عنػد بعػض األطػراؼد بيػض النظػر عػف وزنيػا أمػا مػا تػروج لػو إسػر يؿد
مف حكـ ذاتي لمنمسطينييف في ال نة اليربيةد عواخ اعو لكونندرالية مع األردفد وعميود يذىب قطاع غزة
لمسيادة المصريةد فماىي إال محاوالت لتصنية الق ية النمسطينيةد واليمكف بػ و حػاؿ مػف األحػواؿ القبػوؿ
بػػو فمسػػطينياًد وعربيػاً وفػػي النيايػػة ووفقػاً السػػتطالع الػرأو العػػاـ النمسػػطيني عػػاـ 0202د فػػشف  %64مػػف
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النمسػػطينييف يرف ػػوف فك ػرة كونندراليةػػة مػػع األردف ومصػػرد يقابمػػو  %60يؤيػػدوف حػػؿ الػػدولتيف لشػػعبيفد

والتعػػايش جنب ػاً إلػػى جنػػبد إ ػػافة الػػى أف  %50يؤيػػدوف حػػؿ الدولػػة الواحػػدة
إستطالع لمرأو العاـ النمسطينيد )0202
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(مركػػز العػػالـ العربػػي لمبحػػوث والتنميػػةد

الخاتمة
لقد بحثت وحممت الدراسة خالؿ فصولياد مد ت ثير سياسػة أحػزاب اليمػيف اإلسػ ار يمي خػالؿ فتػرة

حكمياد عمى آفاؽ عوامكانيات التوصؿ إلػى حػؿ الػدولتيف فخرجػت إلػى أف الطريػؽ إلػى حػؿ الػدولتيف بػات
مس ػػدوداًد ومسػ ػػتحيالً؛ نظ ػ ػ اًر لم ػػا قامػ ػػت بػ ػػو حكوم ػػات اليمػ ػػيف اإلس ػ ػ ار يمي المتعاقب ػػةد م ػػف فػ ػػرض تييي ػ ػرات

استيطانية تيويدية في األ ار ي النمسطينيةد حيث ازدادت وتيرة االستيطاف اإلس ار يمي في ال نة اليربيػةد
بنمطية متسارعةد عاـ بعد عاـد وىو مايشكؿ ال ربة القا ية لحمـ النمسطينييف في إقامة دولة فمسػطينية

مستقمة ليـد متصمة جيرافياً وديميرافياً ومارافؽ عمميات االستيطاف الممنيجة مف إجػ ار ات تعػزز النصػؿ
والعنص ػريةد مػػف خػػالؿ تشػػييد جػػدار التوسػػع وال ػػـد باإل ػػافة إلػػى الطػػرؽ االلتنافيػػةد والمخصصػػة فقػػط

لممسػػتوطنيف الييػػود ىػػذا باإل ػػافة إلػػى التيويػػد المسػػتمر الػػذو تشػػيده مدينػػة القػػدس العربيػػةد مػػف خػػالؿ
طمػػس المعػػالـ العربيػػةد واإلسػػالميةد والتاريخيػػةد واسػػتبداليا ب سػػما أخػػر عبريػػة ييوديػػة باإل ػػافة إلػػى
اإلج ػ ػ ار ات التعسػ ػػنيةد والعدوانيػ ػػةد اإلس ػ ػ ار يمية تجػ ػػاه النمسػ ػػطينييف وسػ ػػمطتيـد ورمػ ػػوز سػ ػػيادتيـد وق ػ ػادتيـ

فشسػ ػ ار يؿ ت ػػتحكـ سياس ػػياً واقتص ػػادياً بالنمس ػػطينييفد م ػػف خ ػػالؿ محاصػ ػرة الس ػػمطة النمس ػػطينيةد وتقوي ػػيا

عوا ػػعافياد مػػا يمنعيػػا مػػف القيػػاـ بعمميػػا وواجبيػػا تجػػاه النمسػػطينييف فالحػػديث عػػف حػػؿ الػػدولتيف فػػي ظػػؿ
المعطيػػات الحاليػػةد أصػػبح ػرباً مػػف المسػػتحيؿد وقػػدعالجت الد ارسػػة ذلػػؾد م ػف خػػالؿ طػػرح بػػدا ؿ حػػؿ
الدولتيفد واجتيادىا باختيار الحؿ األمثؿ مف بيف البدا ؿد والذو تَمثؿ بحؿ الدولػة الواحػدة ثنا يػة القوميػة
حيث أف المعطيات الحالية تعزز التوجو نحو ذلؾ
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النتائج والتوصيات
أوالً :النتائج
توصمت الدراسة إلى عدد من النتائج ،وىي:
 0ىنالػػؾ توجػػو حقيقػػي فػػي المجتمػػع اإلسػ ار يمي نحػػو أحػزاب اليمػػيفد وبشمكاننػػا الحػػديث عػػف مجتمػػع
يميني إس ار يميد يعزز ذلؾد حقبة حكـ اليميف اإلس ار يمي الممتدةد والمستمرةد منذ  07عاـ

 0اسػػتيمت أح ػزاب اليمػػيف اإلس ػ ار يمي كػػؿ جيػػود إحيػػا المناو ػػات والمبػػادرات الدوليػػة لمسػػالـد فػػي
المماطمػػة المدروس ػػةد لتعزيػػز الس ػػيطرة اإلسػ ػ ار يمية عمػػى األرضد م ػػف خػػالؿ عممي ػػات االس ػػتيطاف
والتيويد
 3تشػػكؿ سياسػػات وممارسػػات أح ػزاب اليمػػيف اإلس ػ ار يمي عمػػى أرض الواقػػع تجػػاه النمسػػطينييفد مػػف
اسػػتيطافد وبنػػا ل لمجػػدار الناصػػؿد وحصػ ل
ػار لمسػػمطة النمسػػطينيةد عواجػ ار ات أخػػر متعػ ّػددةد ػربةً
بحػ ػؽ جي ػػود تطبي ػػؽ ح ػػؿ ال ػػدولتيفد حي ػػث س ػػاىمت ى ػػذه اإلجػ ػ ار ات بشفش ػػاؿ التوص ػػؿ إل ػػى ح ػػؿ

الدولتيف

 4تػػر الد ارسػػة أنػػو وفػػي ظػػؿ حكػػـ أح ػزاب اليمػػيف اإلس ػ ار يميد وسياسػػاتو عمػػى األرضد فػػشف فػػرص
التوصؿ إلى حؿ الدولتيف باتت شبو معدومة
عد خيار الدولة الواحدة ثنا ية القوميػةد وفػي ظػؿ تالشػي آمػاؿ حػؿ الػدولتيفد باإل ػافة لمظػروؼ
ُ 5ي ّ
الراىنة عمى أرض الواقعد ىو الخيار األمثؿ لممطالبة بتحقيقو
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التوصيات
توصي الدراسة باألتي:
 -0توحيػػد الجيػػود النمسػػطينية الراميػػة الػػى تحقيػػؽ حػػؿ عػػادؿ لمق ػػية النمسػػطينية

ػػمف اسػػتراتيجية

وطنية واحدة ومتنؽ عمييا
 -0وكنتيجػػػة سػ ػػابقة لتحقيػ ػػؽ االسػ ػػتراتيجية الوطنيػ ػػة الواحػ ػػدةد البػ ػػد مػػػف إنيػ ػػا االنقسػ ػػاـد واإلننصػ ػػاؿ
السياسيد الذو أخذ طابعاً جيرافياً بيف غزة وال نة اليربيةد بحكـ واقع اإلحتالؿ
المحتػؿد وفػي ال ػنة اليربيػة والقػدسد فػي
 -3توصي الدراسة بتعزيز صمود النمسطينييف فػي الػداخؿ ُ
ظؿ مايواجيونو مف معاممة عنصريةد مف قبؿ إس ار يؿ
 -4يعد خيار الدولة الواحدة ثنا يػة القوميػةد ىػو البػديؿ األمثػؿد فػي الوقػت الػراىفد لتبنيػو كبػديؿ لحػؿ
الدولتيفد وتوصي الدراسة القادة النمسطينييفد بتبني ىذا البديؿ كػ حػؿ عػادؿ لمق ػية النمسػطينيةد

رداً عمى اإلج ار ات اليمينية اإلس ار يمية في إفشاؿ حؿ الدولتيف
و ّ
 -5توصػػي الد ارسػػة المنكػريفد واألكػػاديمييفد والمثقنيػػيفد والسياسػػييفد مػػف أنصػػار حػػؿ الدولػػة الواحػػدة
ثنا يػػة القوميػػةد ومػػف كػػال الجػػانبيف النمسػػطيني واإلس ػ ار يميد بتبنػػي ىػػذا الطػػرح لمحػػؿ د فػػي إطػػار
دؿ دوش ػ ل
حرك ػػة سياس ػػية وش ػػعبية فمس ػػطينية-إسػ ػ ار يمية تطال ػػب بتحقيق ػػود ك ػ ػ َحػ ػؿ ع ػػا ل
ػامؿد وني ػػا يد

لمص ػراع العربػػي اإلس ػ ار يمي وأف تُتّخػػذ كافػػة اإلج ػ ار اتد واألدوات السياسػػية السػػمميةد فػػي سػػبيؿ
تحقيؽ ذلؾ
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المصادر والمراجع
أوالً :الكتب والمراجع
 أبػو عػػامرد عػػدنافد السياســة الصــييونية تجــاه مدينــة القــدسد مركػػز البحػػوث والد ارسػػاتد مجمػػةالبيافد الطبعة األولىد الرياضد السعوديةد 0229

 إس ػػكندرد ام ػػيف واخ ػػروف اســـرائيل مـــن الـــداخل -االن ومنـــذ نصـــف قـــرن "صـــراعات داخميـــةوطموحات خارجية" ،دار البيرؽ العربي لمنشر والتوزيعد راـ اهللد فمسطيفد 0229

 جب ػػاريفد يوس ػػؼ ومص ػػطنىد مين ػػدد نظ ػػاـ الحك ػػـ ف ػػي إسػ ػ ار يؿد دليـــل إســـرائيل العـــامد مؤسس ػػةالدراسات النمسطينيةد بيروتد لبنافد 0200

 حزب كاديماد مركز الزيتونة لمدراسات واإلستشاراتد بيروتد لبنافد0229-

دوعػػرد غسػػافد المســتوطنون الصــياينة فــي الضــفة الغربيــة اإلعتــداء عمــى األرض واإلنســاند

مركز الزيتونة لمدراسات واإلستشاراتد الطبعة األولىد بيروتد لبنافد 0200

 زممط واخروفد حل الدولة الواحـدة لمصـراع العربـي – اإلسـرائيمي بمـد واحـد لكـل مواطنيـود مركػزدراسات الوحدة العربيةد الطبعة األولىد بيروتد لبنافد 0200

 زنػػاتيد أنػػورد تيويـــد القـــدس محـــاوالت التيويـــد والتصـــدي ليـــا مـــن واقـــع النصـــوص والوثـــائقواإلحصاءاتد مركز دراسات الوحدة العربيةد الطبعة األولىد بيروتد لبنافد 0202

 زىػػر الػػديفد صػػالحد مشــروع اس ـرائيل الكبــرى بــين الــديموغرافيا والــنفط والميــاه ،المركػػز العربػػيلألبحاث والتوثيؽد الطبعة األولىد بيروتد لبنافد 0996

 سوفيردأرنوفد إسـرائيل ديموغرافيـا  2020-2000مخـاطر واحتمـاالتدترجمػة غنػايـ محمػدد راـ-

اهللد فمسطيفد 0220

ش ػػيندلرد ك ػػولفد ترجم ػػة نج ػػارد محم ػػدد إســـرائيل والميكـــود والحمـــم الصـــييونيد األىمي ػػة لمنش ػػر

والتوزيعد الطبعة األولىد عمافد األردفد 0997

 -عبد الكافيد إسماعيؿد الموسوعة الميسرة لممصطمحات السياسية.

 -عبد المطيؼد مياد المجتمع والتحول السياسي في جنوب أفريقيا حتى عام .1999

 غػػانـد ىنيػػدةد واخ ػػروفد فـــي معنـــى الدولـــة الييوديـــةد المرك ػػز النمسػػطيني لمد ارسػػات اإلسػػ ار يميةلمدارلد فمسطيفد 0200

 فيمػػيد عبػػد القػػادرد واقــع ومســتقبل اإلســتراتيجية اإلسـرائيمية-تحــديات القــرن القــادم -دار وا ػػؿلمنشرد الجبييةد األردفد 0999

 المسيرود عبد الوىػابد موسـوعة الييـود والييوديـة والصـييونية-المجمـد الثـانيد الطبعػة الثانيػةدار الشروؽد القاىرةد مصرد 0225
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 منصورد جػونيد إسرائيل واإلستيطان ،الثابت والمتحول فـي مواقـف الحكومـات واألحـزاب والـرأيالعــــام ()0203-0967د المركػ ػػز النمسػ ػػطيني لمد ارسػ ػػات اإلس ػ ػ ار يمية لمػ ػػدارلد راـ اهللد فمسػ ػػطيفد
0204

 ىالؿد جميػؿد فمسطين الى اين حل الدولـة ام الـدولتيند ترجمػة البشػارود احمػدد المركػز القػوميلمترجمةد الطبعة األولىد القاىرةد مصرد 0202

 العموود ىادود قاموس الدولة واإلقتصادد سمسػمة المعجػـ العربػي المعاصػرد دار الكنػوز األدبيػةدبيروتد لبنافد 0997
ثانياً :الوثائق
 خارطػػة الطريػػؽد مجمػػة الد ارسػػات النمسػػطينيةد المجمػػد 04د العػػدد 55د صػػنحة 057د فمسػػطيفد0223

 المبػ ػػادرة العربيػػػة لمسػ ػػالـد مجمػػػة الد ارسػ ػػات النمسػ ػػطينيةد المجم ػػد 03د الع ػػدد 50د صػ ػػنحة 087دفمسطيفد 0220

 وثيقػة خارطػة الطريػؽد األمػـ التحػدة مجمػس األمػفد رسػالة مؤرخػة بتػاريخ  7ايػار \ مػػايو 0223دموجية مف األميف العالـ الى ر يس مجمس األمف

ثالثاً :رسائل الماجستير المحكمة والمنشورة
-

إب ػراىيـد بػػالؿد اإلسػػتيطاف اإلس ػ ار يمي فػػي ال ػػنة اليربيػػة واث ػره عمػػى التنميػػة السياسػػيةد رسػػالة
ماجستيرد جامعة النجاح الوطنيةد نابمسد فمسطيفد 0202

إسػػماعيؿد ىنػػادود الدولػػة النمسػػطينية نمػػوذج بنػػا المؤسسػػات فػػي قيػػاـ الدولػػةد رسػػالة ماجسػػتيرد

جامعة النجاح الوطنيةد نابمسد فمسطيفد 0200

 األغػػاد ارنػػيد التوجػػو اإلس ػ ار يمي نحػػو اليمػػيف وأث ػره عمػػى ق ػػية القػػدسد رسػػالة ماجسػػتيرد جامعػػةاألزىرد غزةد فمسطيفد 0203

 جبرد بالؿد ت ثيرات الجدار الناصػؿ عمػى التنميػة السياسػية فػي ال ػنة اليربيػةد رسػالة ماجسػتيردجامعة النجاح الوطنيةد نابمسد فمسطيفد 0225

 زعربدحازـد مؤتمر مدريد لمسالـ في الشرؽ األوسط وأبعاده اإلقميميػة والدوليػةد رسػالة ماجسػتيردجامعة االزىرد غزةد فمسطيفد 0200

 زيدد أمينةد نموذج الدولػة الواحػدة واثػر ذلػؾ عمػى عمميػة السػالـ النمسػطينية اإلسػ ار يمية (اإلمكانيػةوالتحديات)د رسالة ماجستيرد جامعة النجاح الوطنيةد نابمسد فمسطيفد 0203
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 سػ ػػالمةد عمػ ػػادد اإلعت ػ ػراؼ بشس ػ ػ ار يؿ دولػػػة ييوديػ ػػة وت ثيرىػ ػػا عمػ ػػى إقام ػػة دولػ ػػة فمسػ ػػطيفد رسػ ػػالةماجستيرد جامعة النجاح الوطنيةد نابمسد فمسطيفد 0205

 ما ػػيد سػػميـد حػػزب البيػػت الييػػودو وأثػره عمػػى الحيػػاة السياسػػية فػػي إسػ ار يؿ ()0204-0228درسالة ماجستيرد جامعة األزىرد غزةد فمسطيفد 0206

 عرفاتد حنافد اثر اتناؽ اوسمو عمػى الوحػدة النمسػطينية وانعكاسػو عمػى التنميػة السياسػيةد رسػالةماجستيرد جامعة النجاح الوطنيةد نابمسد فمسطيفد 0225

 عم ػػرد نػ ػػاظـد النكػ ػػر السياسػ ػػي لحركػػػة الجيػ ػػاد اإلس ػػالمي فػػػي فمسػ ػػطيف وانعكاس ػػو عمػػػى التنميػػػةالسياسيةد رسالة ماجستيرد جامعة النجاح الوطنيةد نابمسد فمسطيفد 0228
رابعاً :الدراسات المنشورة ،التقارير والدوريات واألوراق السياسية

 أبػػو نحػػؿد أسػػامةد بحػػث منشػػورد مجمػػة جامعػػة القػػدس المنتوحػػة لألبحػػاث والد ارسػػاتد العػػدد 03دفمسطيفد 0200

 أحمػػدد عا شػػةد أثػػر اإلنتياكػػات اإلس ػ ار يمية فػػي العػػاـ  0228عمػػى قػػدرة السػػمطة النمسػػطينية عمػػىحمايػة حقػػوؽ اإلنسػػافد سمسػػمة تقػػارير خاصػػة رقػػـ 67د اليي ػػة المسػػتقمة لحقػػوؽ اإلنسػػافد ارـ اهللد

فمسطيفد 0229

 التقرير اإلسػتراتيجي النمسػطيني 0205-0204د مركػز الزيتونػة لمد ارسػات واإلستشػاراتد بيػروتدلبنافد 0205

 -الجعبةد نظميد القدس بيف اإلستيطاف والحنرياتد تقريرد حوليات القدسد العدد الثامفد 0202

 الحسػينيد سػنيةد العمميػة السػممية النمسػطينية اإلسػ ار يمية بػيف مقػاربتيف متناق ػتيفد ورقػة بحثيػةمف سمسمة ا ار ومناقشات الصادر عف مركز دراسات الوحدة العربية

 ح ػ ػوار مػ ػػع رم ػ ػػاف شػ ػػمحد فمسػ ػػطيف ىػ ػػي البوصػ ػػمةد مجمػ ػػة الد ارسػ ػػات النمسػ ػػطينيةد العػ ػػدد 022دفمسطيفد 0204

 الخال ػػدود أحم ػػد وآغ ػػاد حس ػػيفد المناو ػػات واحتماالتي ػػا ف ػػي ظ ػػؿ عالق ػػات ق ػػو متييػ ػرةد مجم ػػةالدراسات النمسطينيةد المجمد 0د العدد 8د 0990

 زي ػ ػػدافد عني ػ ػػؼ و عب ػ ػػد اهللد تيس ػ ػػيرد األث ػ ػػار المترتب ػ ػػة عم ػ ػػى الج ػ ػػدار الناص ػ ػػؿ ل ػ ػػد المػ ػ ػواطنيفالنمسطينييفد بحث منشورد مجمة جامعة األزىر بيزةد المجمد الثامفد العدد الثاني غزةد فمسػطيفد

0226

 -ش ػػاىيفد أيم ػػف و العيم ػػةد ري ػػاضد األبع ػػاد السياس ػػية واألمني ػػة لإلس ػػتيطاف اإلسػ ػ ار يمي ف ػػي الق ػػدس

وو ػػعيتيا القػػانونيد بحػػث منشػػورد مجمػػة جامعػػة األزىػػرد سمسػػمة العمػػوـ اإلنسػػانيةد المجمػػد 00د

العدد 0د غزةد فمسطيفد 0202
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 -شعبافد خالدد تطور قو اليميف الصػييوني فػي إسػ ار يب واثػره عمػى عمميػة التسػوية السياسػية مػع

النمسطينييفد بحث عممي محكـ منشورد مجمة المستنصرية لمدراسات العربيػة والدوليػةد العػدد 46

جامعة المستنصريةد العراؽد 0204

 عبد الكريـد إبراىيـد رؤية اليميف اإلس ار يمي لخطة خارطة الطريؽد مجمة دراسات شػرؽ اوسػطيةد-

العدد 04

العموود محمدد األحزاب واثرىا في رسـ السياسة اإلس ار يميةد دراسة بحثيةد كمية العموـ السياسيةد

جامعة الموصؿد الموصؿد العراؽد 0226

 غرينبي ػػرغد لي ػػؼ ل ػػويسد اإلتح ػػاد اإلسػ ػ ار يمي النمس ػػطينيد رؤي ػػة المس ػػتقبؿد رؤ إسػ ػ ار يمية حػػػوؿمشاريع التسوية السياسيةد ق ايا إس ار يميةد مجمة المركز النمسطيني لمدراسات اإلس ار يمية لمدارلد

العدد 34د راـ اهللد فمسطيفد 0229

 -قانوف شرعنة البؤر اإلستيطانيةد تقرير إخبارو لقناة العربيةد ديسمبر 0206

 كياليد ماجدد األزمة السياسية النمسطينية والتطورات الراىنةد حوار مع موسى ابو مرزوؽد مجمػةالدراسات النمسطينيةد المجمد 07د العدد 67د فمسطيفد 0226

 لحمػػوحد عػػال د موقػػؼ حركػػة فػػتح مػػف عمميػػة السػػالـ فػػي ظػػؿ الشػراكة مػػع حركػػة حمػػاسد المركػػزالنمسطيني لمبحوث السياسية والمسحيةد سمسة اوراؽ سياسيةد راـ اهللد فمسطيفد 0229

 المصػػرود رفيػػؽ وأخػػروفد خيػػار الػػدولتيف النمسػػطينية واإلسػ ار يمية والسػػيناريوىات البديمػػةد د ارسػػاتمستقبمية 0د مركز الدراسات المستقبمية وقياس الرأود جامعػة القػدس المنتوحػةد راـ اهللد فمسػطيفد
0204

 ممنػػدود مػػاىرد خارطػػة الطريػػؽ بػػيف الػػنص والتطبيػػؽد مجمػػة جامعػػة دمشػػؽ لمعمػػوـ اإلقتصػػاديةوالقانوينةد المجمد 05د العدد 0د دمشؽد سورياد 0229

 -نتا

إستطالع لمرأو العاـ النمسطيني حوؿ العممية السممية-المناو ات-ق ايا الو ع النيػا يد

مركز العالـ العربي لمبحوث والتنميةد راـ اهلل-غزةد فمسطيفد 0202

 -نعيـدعدنافد حركة شاس مف زاوية اخر الحريدية والقومية-دينية والدينية ثورية

ػر يمي نيػػا يد
 الينػػدود عميػػافد جػػدار النصػػؿ العنصػػرو فػػي القػػدس-الواقػػع العممػػي لنػػرض حػػؿ إسػ ابحث منشور عمى اإلنترنت لمكاتب بدوف سنة
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خامساً :المراجع بالمغة اإلنجميزية

- Boston Study Group on Middle East Peace, Israel and Palestine- Tow State
for Tow People If not Now, When, United States, 2010.
- Farsakh, Leila, The One-State Solution and the Israeli-Palestinian Conflict:
Palestinian Challenges and Prospects, Middle East Journal, volume 65, NO.
1, 2011.
- Kelman, Herbert C,Theisraeli-Palestinian Peace Process and Its
Vicissitudes, Harvard University, USA, 2007.

سادساً :المواقع اإللكترونية

 ابرز األحزاب اإلس ار يمية وموقنيا مف النمسطينييفد حزب المنداؿد موقع ساسة بوستد()/http://www.sasapost.com/israeli-partiesد تاريخ الزيارة ()0205/3

 إس ار يؿ بيتناد موقع المركز النمسطيني لمدراسات اإلس ار يمية لمدارلد()http://www.madarcenter.orgد تاريخ الزيارة ()0206\0

 -إلياسد سامرد إرىاب داعش وأخواتيا في خدمة أىداؼ إس ار يؿد موقع وكالة سما اإلخبارود

()http://samanews.com/ar/mobile.php?act=post&id=253827د 0205د تاريخ

-

الزيارة ()0206\3

بوؿ آدامزد أر يؿ شاروف لمقاتؿ لـ يصرعو اال المرضلد مقاؿ عمى موقع BBCد

(http://www.bbc.com/arabic/middleeast/2014/01/140103_sharon_obituary
د تاريخ الزيارة ()0206/0

 تاريخ حزب الميكودد موقع حزب الميكودد (https://www.likud.org.il/en/about-the-)likud/history-of-the-movementد تاريخ الزيارة ()0206/02

 تصريح لصا ب عريقاتد إس ار يؿ دقت المسمار األخير في نعش عممية السالـ وحؿ الدولتيفدموقع جريدة القدس العربيد ()http://www.alquds.co.uk/?p=668663د تاريخ الزيارة

()0207/0

 -تعريؼ اإلستيطاف-المستوطنات-البؤر اإلستيطانيةد صحينة الشرؽ األوسطد

()http://aawsat.com/home/article/196596د تاريخ الزيارة ()0207/3

 -تقارير اس ار يميةد النتا

النيا ية لالنتخابات اإلس ار يمية 08 :آذار 0226د موقع مركز دراسات

الشرؽ األوسط-عمافد ()http://www.mesc.com.jo/IA/IA_Stud/IA_Stud_3.htmlد
تاريخ الزيارة()0206/0
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 التقدير اإلستراتيجي 07د مستقبؿ الدولة النمسطينية في ظؿ حؿ الدولتيفد موقع مركز الزيتونةلمدراسات واإلستشاراتد ( ) http://www.alzaytouna.net/2009/11/16/تاريخ الزيارة

()0206/00

 -تقرير حا ط البراؽ وقؼ إسالمي يسيطر عميو الييودد موقع الجزيرةد

http://www.aljazeera.net/encyclopedia/citiesandregions/2015/10/22/%D8

%AD%D8%A7%D8%A6%D8%B7-

)%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%82د تاريخ الزيارة

()0207/0

 تقريرد إرتناع حاد في وتيرة مصادرة ا ار ي ال نة في عاـ 0206د موقع وكالة األنباوالمعمومات النمسطينية لوفالد

()http://www.wafa.ps/ar_page.aspx?id=g8Znhja730942496988ag8Znhjد
تاريخ الزيارة ()0207/0

 -حزب شاسد موقع المركز المعمومات الوطني النمسطيني لوفالد

()http://info.wafa.ps/atemplate.aspx?id=4874د تاريخ الزيارة ()0206/0

-

حزب شاسد موقع وكالة األنبا و المعمومات النمسطينية لوفالد

()http://www.wafainfo.ps/atemplate.aspx?id=4874د تاريخ الزيارة ()0206\3

 الحكومة اإلس ار يمية تصادؽ عمى صياغة معدلة لخارطة الطريؽد موقع عرب 48د()http://www.arab48.comد تاريخ الزيارة ()0206/8

 -حؿ الدولتيف سيؼ ذو حديف بالنسبة لنتياىود موقع الجزيرة نت

( )http://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviewsتاريخ الزيارة ()0207/0

 -الحمدد جوادد القدس نجاح إس ار يمي وا ح نحو التيويد جيرافياً وسياسياًد موقع الجزيرةد

(http://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/2194460f-8441-445a-
)8030-a0ff8be17f50د تاريخ الزيارة ()0207/0

 -الخارطة رقـ ل0ل خريطة الحنريات في المسجد األقصىد موقع مؤسسة القدس الدوليةد

( )http://www.alquds-online.org/index.php?s=6تاريخ الزيارة ()0207/0

 الخارطة رقـ ل0ل خريطة تو ح مسار الجدار الناصؿد موقع فمسطيف سؤاؿ وجوابد( )/http://www.palqa.comتاريخ الزيارة ()0207/0

 الخارطة رقـ ل3ل خريطة تو ح الحواجز اإلس ار يمية في ال نة اليربيةد موقع المبادرة النمسطينيةلتعميؽ الحوار العالمي والديمقراطية

( )http://www.miftah.org/images/Maps/Map04.jpgتاريخ الزيارة ()0207/0
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 -الخارطة رقـ4د خارطة توزيع المستوطنات اإلس ار يمية والبؤر اإلستيطانية في ال نة اليربيةد

Monitoring Israeli Colonization activities in the Palestinian Territoriesد موقع

()http://www.old.poica.org/details.php?Article=8596د تاريخ الزيارة ()0207/3

 دعوة قادة المستوطنيف لمراسـ تنصيب ترامبد موقع عرب 84د ()http://www.arab48.comدتاريخ الزيارة ()0207/0

 شعبافد خالدد قرار الحكومة اإلس ار يمية بشزاحة الر يس عرفاتد موقع مركز التخطيط النمسطينيد()http://www.oppc.pna.net/mag/mag11-12/new_page_2.htmد تاريخ الزيارة
()0206/7

 شعبافد عبد الحسيفد موقع منتاحد مقاؿ ماذا تبقى مف اليسار اإلس ار يميد 0229د()http://www.miftah.org/Arabic/Display.cfm?DocId=10235&CategoryId=2د
تاريخ الزيارة ()0206\3

 عبد الرحمفد أسعدد مقاؿ بعنواف داعش الييودو يدؽ ابواب اإلس ار يمييفد موقع بيروت برسد()http://beirutpress.net/article/285850د تاريخ الزيارة ()0206\3

 -كاديماد موقع الجزيرة نتد

(http://www.aljazeera.net/encyclopedia/movementsandparties/2014/11/22
تاريخ الزيارة ()0206/0

 الكانتوفد موقع زيتوفد ()http://ar.zeyton.com/knowledge/Q2311958/homeد تاريخالزيارة ()0207/3

 كـ يبمغ عدد النمسطينييف في الداخؿ والخارجد موقع دنيا الوطفد()https://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2015/12/30/841384.htmlد
تاريخ الزيارة ()0207/0

 كيرود مستقبؿ إس ار يؿ ُميدد بسبب خطر جسيـ يحيط بحؿ الدولتيف مع النمسطينييفد خبر عمىموقع BBCد ()http://www.bbc.com/arabic/world-38451773د تاريخ الزيارة
()0207/0

 الميكودد موقع مدارد ()http://www.madarcenter.orgد تاريخ الزيارة ()0206/0 -الميكودد موقع وكالة األنبا و المعمومات النمسطينية لوفالد

()http://www.wafainfo.ps/atemplate.aspx?id=4873د تاريخ الزيارة ()0206/0

 -ماىو قانوف ييودية الدولةد مقاؿ لوكالة معاد موقع وكالة معا اإلخباريةد

()http://maannews.net/Content.aspx?id=740581د تاريخ الزيارة ()0207/0
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 -ماىو قرار ادانة اإلستيطافد موقع

CNNبالعربي(http://arabic.cnn.com/middleeast/2016/12/24/unsc-2334-
 )resolutionتاريخ الزيارة ()0207/0

 مؤتمر مدريد لمسالـد موقع الموسوعة النمسطينيةد ()http://www.palestinapedia.netد تاريخالزيارة ()0206\4

 -موقع الكنيست اإلس ار يميد إنتخابات وحكـد اإلنتخابات العشروفد

()https://knesset.gov.il/description/arb/mimshal_res20_arb.htmد تاريخ الزيارة
()0207/0

 موقع المصدرد ما ىو المجمس الوزارو اإلس ار يمي المصير لمشؤوف السياسية واألمنيةد( )http://www.al-masdar.netتاريخ الزيارة ()0205/00

 -موقع وكالة األنبا و المعمومات النمسطينية لوفالد

( ) http://www.wafainfo.ps/atemplate.aspx?id=5021تاريخ الزيارة ()0205-00

 ميزانية الدفاع اإلس ار يميد موقع األخبارد ()http://www.al-akhbar.com/node/246113دتاريخ الزيارة ()0206/8

 -النتا

النيا ية لإلنتخابات العامة اإلس ار يمية  0205الكنيست العشريفد موقع إس ار يؿ بالعربيةد

()http://www.israelinarabic.com/د تاريخ الزيارة ()0205/00

 -نتا

انتخابات الكنيست اإلس ار يميد موقع الكنيست اإلس ار يميد

()https://knesset.gov.il/description/arb/mimshal_res20_arb.htmد تاريخ الزيارة
()0206/0

 نتنياىو طمب مراجعة اتصاالت إس ار يؿ باألمـ المتحدة بعد قرار إدانة اإلستيطافد موقع BBCArabicد ()http://www.bbc.com/arabic/media-38431025د تاريخ الزيارة
()0207/0

 النعاميد صالحد موقع صالح النعاميد كيؼ صعد اليميف وانيارد ممخص دراسة منشورد()http://naamy.net/news/Viewد تاريخ الزيارة ()0206\3

 نياية حؿ الدولتيفد الكنيست يصادؽ عمى شرعنة البؤر اإلستيطانيةد موقع وكالة معاً اإلخبارود()https://maannews.net/Content.aspx?id=880531د تاريخ الزيارة ()0207/0

 -يسسخاروؼد آفيد مقاؿ بعنواف نياية حؿ الدولتيفد موقع تايمز اوؼ إس ار يؿد

http://ar.timesofisrael.com/%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%8A%D8%A9

-%D8%AD%D9%84-
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%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%D9%8A%D9%

 )/86تاريخ الزيارة ()0207/0

 -اليميف اإلس ار يمي اليريد سالماًد تصريح لجوف كيرو اماـ مؤتمر سابافد موقع جريدة الحياةد

()http://www.alhayat.com/m/story/18910126#sthash.wnrtYg7r.dpbsد تاريخ
الزيارة ()0207/0

 -ييودت ىتوراةد موقع الجزيرةد

http://www.aljazeera.net/news/international/2009/2/8/%D9%8A%D9%87

%D9%88%D8%AF%D8%AA-

)%D9%87%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%87د تاريخ الزيارة

()0206/0

 يوسؼ عودةد حركة شاس ودورىا في المجتمع اإلس ار يميد بحث منشورد موقع الحوار المتمدفد()http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=38262د تاريخ
الزيارة()0206\3

 يا ير لبيدد الزعيـ اإلس ار يمي القادـد موقع المصدرد ()http://www.al-masdar.netد تاريخالزيارة ()0207/7

 -خمنية عف المستوطنات ومصادرة األ ار يد موقع بيت سيميـد

()http://www.btselem.org/arabic/settlementsد تاريخ الزيارة ()0207/7
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