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مقدمة :
تعترب اؼبفاكضات إحدل أىم اآلليات السياسية اليت يتم اللجوء إليها غبل النزاعات
الدكلية،حيث يأٌب التفاكض يف كثَت من اغباالت تتوهبا الستعصاء اغبلوؿ العسكرية العنفية اؼببنية
على اؼبنطلقات الصفرية "،ليطرح حلوال كسطية تستند إذل قاعدة" رابح  -رابح "اؼببنية على كفالة
اغبد األدسل من اؼبكاسب اؼبستهدفة بُت طرفُت أك أكثر متناقضُت يف األىداؼ كاؼبصاحل كمتباعدين
ّ
يف الرؤل كالتصورات.
عرؼ الصراع العريب الصهيوشل عموما كالفلسطيٍت اإلسرائيلي خصوصا مراحل متباينة،كانت
بدايتها مرحلة"عنفية "ميّزىا الصداـ العسكرم اؼبباشر– كشهدت ىذه اؼبرحلة عدة حركب
كمواجهات عسكرية تزامنت مع كجود بعض أطركحات كمبادرات التسوية السياسية،إذ عرفت ىذه
الفًتة (1991 - 1948ـ) العديد من مشاريع التسوية السياسية اليت تقدـ هبا عديد األطراؼ كعلى
رأسهم اعبانب األمريكي كاألكركيب ،ناىيك عن اؼببادرات العربية كاالسالمية ك بعض الشخصيات
االسرائيلية،كيبكن ارجاع سبب فشلها لعدـ استيفائها القبوؿ من أحد أطراؼ الصراع ،يف ظل ما ميز
ىذه الفًتة من ميزاف قول غَت متكافئ ،كامتدت ىذه اؼبرحلة من فًتة ظهور إسرائيل إذل غاية بداية
التسعينات من القرف اؼباضي.
متغَتات البيئة
كعليو ،فمع ما ميّز فًتة هناية الثمانينات كبداية التسعينات من ربوالت كبَتة يف ّ
ربولت أيضا اؼبواقف كاػبيارات الفلسطينية كاإلسرائيلية كانعكاس لذلك ،حيث
الدكلية كاالقليمية ّ ،
أثّرت العديد من اؼبعطيات الداخلية كاألحداث اعبديدة على فواعل الصراع دبا جعلهم ينزعوف باذباه
"اػبيار التفاكضي" كآلية تسوية جديدة جاءت نتاجا الستعصاء حلوؿ كبدائل اؼبرحلة السابقة
كانسدادىا.
قدـ الفلسطينيوف العاـ 1988ـ تنازالت تارىبية بغية الوصوؿ إذل تسوية سلمية تارخية شاملة،
كابرز ما ميز ىذه التنازالت زبليهم عن ٪78من أراض فلسطُت التارىبية كاالكتفاء بإنشاء دكلة ؽبم
عاصمتها القدس الشرقية على ما مساحتو  ٪22من األراضي اليت احتلتها "اسرائيل" ،كلقد رافق
ىذه التنازالت االعًتاؼ الفلسطيٍت التارىبي حبق "اسرائيل" يف الوجود كدكلة لشعب ،كاالعًتاؼ
بكافة القرارت األفبية يف ىذا الشأف .
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خطى الفلسطينيوف خطوات إضافية أكثر جرأة من األكذل مع بداية التسعينات من القرف
اؼباضي من خالؿ القبوؿ باعبلوس إذل طاكلة اؼبفاكضات كهنج التفاكض كخيار اسًتاتيجي للوصوؿ
إذل اؼببتغى الفلسطيٍت يف تكوين دكلة مستقلة ،فكانت موقعة "اتفاقات اسلو" 1993ـ اليت عرفت
تنازالت على ما ال هبب التنازؿ عليو إذل كقت مضى .
لقد كاف إعالف اؼببادئ (أكسلو 1993ـ) إيذانا باالنطالؽ الرظبي للمفاكضات الفلسطينية
ترسخ ؼبقاربة جديدة كبنّاءة يف
اإلسرائيلية اؼبباشرة اليت كاف يراد من خالؽبا الوصوؿ إذل تسوية عادلة ّ
معاعبتها لقضايا الصراع اعبوىرية باالستناد إذل اؼبرجعيات األفبية السابقة الواردة يف ىذا الشأف
( خاصة القرارين  242ك  .)194كيف الوقت الذم انطلق الطرح التفاكضي"األكسلوم" على أساس
تقسيم قضايا الصراع إذل"انتقالية"تتميز بسهولة البث فيها كمعاعبتها،كقضايا
تأجل ؼبرحلة الحقة كاالستيطاف كالقدس
األسرل،االقتصاد،اؼبياه،الًتتيبات األمنية ،..ك"هنائية"مع ّقدة ّ
كالالّجئُت كحدكد الدكلة ،بٌت ادلنظّر الفلسطيٍت إسًتاتيجيتو كموقفو من اؼبفاكضات عموما كقضاياىا
األساسية خصوصا علل آماؿ التسوية التدرهبية الواردة يف ىذا الطرح كفق الورقة األمريكية اإلسرائيلية،
ككاف اعتقاده أف اؼبرحلة االنتقالية تقود إذل "الدكلة الفلسطينية اؼبأمولة "يف اؼبرحلة النهائية عن طريق
معاعبة جذرية للمسائل كالقضايا اؼبستعصية كعلى رأسها قضايا الوضع النهائي ك قضية التوسع
االستيطاشل كإحدل أىم العقبات كأخطرىا  ،يف حُت بٌت اإلسرائيليوف إسًتاتيجيتهم ك موقفهم
التفاكضي بصفة عامة كاذباه ىذه القضايا بصفة خاصة ،كفق منظور كمنطلقات آخرل.
ٍب إف مالمح التباعد كالتناقض يف األىداؼ التفاكضية لكل من الفلسطينيُت كاإلسرائيليُت
تبدك كاضحة للعياف،كيظهر ذلك جليا يف االنسداد شبو النهائي للمسار التفاكضي،ك ازدياد التنافر
كالتصادـ حوؿ قضايا الصراع اعبوىرية من جهة،كمن جهة أخرل تنامي الزحف االستيطاشل اإلسرائيلي
االحالرل األبرهتادم على أرض الواقع ،كعدـ مقدرة ىذا اؼبسار يف الوصوؿ إذل تسوية ثنائية عادلة
كهنائية تكفل اغبد األدسل من اغبقوؽ،خاصة اغبق الفلسطيٍت يف ايقاؼ التوسع االستيطاشل التهويدم
على األرض كالسكاف .

7

يهدؼ الكتاب إذل التطرؽ بالوصف كالتحليل كاالستشراؼ ؼبختلف قضايا التفاكض
الفلسطيٍت اإلسرائيلي،كمدل إمكانية الوصوؿ حقا إذل حل كتوافق هنائي فلسطيٍت إسرائيلي حوؽبا
استنادا إذل معطيات كجدلية اؼبفاكضات كمعطيات التوسع االستيطاشل اغبالية،كما وباكؿ من
خالؿ ذلك طرح ـبتلف مسارات اغبل اؼبنبثقة عن الواقع السياسي يف اؼبنطقة يف السنوات
األخَتة،كربطها مباشرة دبجمل الدالالت كاألطركحات السياسية الناذبة عن ىذا الواقع أك اليت يبكن
أف تقود اليو ،يف ؿباكلة الستشراؼ مآالت الصراع من خالؿ ـبتلف سياقات اغبل النهائي
اؼبستقبلية اؼبطركحة للنقاش الفكرم كالسياسي .

8

 احملور األكؿ:ساد االعتقاد لدل العرب عموما كالفلسطينيُت خصوصا أف كعد بلفور ىو جوىر اؼبشكلة
االستعمارية الصهيونية االستيطانية االحالرل ة اليت حلّت بفلسطُت،كمع انو ال يبكن إنكار ما ؽبذا
الوعد من آثار سياسية كقانونية كبسيكولوجية...على القضية الفلسطينية،إال أف الدارس كاؼبتتبع لتاريخ
الفكر السياسي االستيطاشل الصهيوشل يدرؾ انو نتاج صَتكرة تنظَتات فكرية يهودية،كصهيونية غربية
امتدت لعشرات السنُت قبلو،كسعت لبلورة فكر سياسي استيطاشل يهودم يكوف فيو التجانس بُت
اؼبعتقدات الدينية التوراتية التلموذية القديبة(مفهوـ العودة كأرض اؼبيعاد يف التوراة كالتلموذ) ،كاألفكار
االستعمارية االستيطانية الصهيونية اغبديثة(اؼبفهوـ السياسي للعودة كأرض اؼبيعاد اليت جاءت بو
الصهيونية خاصة أفكار "تيودكر ىرتزؿ") .
 – 1بوادر كمراحل الفكر اإلستيطاين الصهيوين يف فلسطُت:

يعترب االستيطاف الصهيوشل يف فلسطُت مزهبا معقدا من األساطَت كالتنظَتات الدينية كنتاجا
متشابكا كمتداخال جملموع تراكمات تارىبية ايديولوجية دينية،فالفكر اليهودم بأساطَته التوراتية
كالتلموذية دل يكن لوحده اؼبنظر للفعل االستيطاشل،بل كاف للفكر الغريب اؼبسيحي -األكركيب خصوصا
دكرا مهما جدا يف بناء ىذه التصورات كتدعيمها كتطبيقها على أرض الواقع ،كفق ما يطلق عليودكر"صهيونية األغيار""يف بلورة اؼبشركع االستيطاشل الصهيوشل يف فلسطُت ماضيا كحاضرا".
 -بوادر الفكر االستيطاين الصهيوين يف فلسطُت:

يبكن تقسيم الفكر االستيطاشل الصهيوشل من جهة بوادر ظهوره إذل قسمُت :فكر استيطاشل
صهيوشل غريب ظهر كتطور يف ظل اؼبسيحية الربكتيستانية اليت كاف ؽبا ركاد كثَتكف سانبوا يف
التنظَت ؽبذا الفكر حىت القرف الثامن عشر  ،كفكر استيطاشل استعمارم يهودم نظّر لو مفكركف يهود
من فًتة زمنية طويلة.

أ-بوادر الفكر االستيطاين الصهيوين الغريب  :لقد بدأت فكرة االستيطاف الصهيوشل يف فلسطُت
بصورة جلية تلوح يف األفق بعد ظهور حركة اإلصالح الديٍت يف أكركبا على يد "مارتن لوثر لينغ" ،إذ
بدأ أصحاب اؼبذىب الربكتستانيت يف تركيج فكرة تقضي بأف اليهود ليسوا من النسيج اغبضارم الغريب
ؽبم ما ؽبم من حقوؽ كعليهم ما عليهم من كاجبات،كإمبا ىم شعب هللا اؼبختار ككطنهم اؼبقدس
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فلسطُت أرض اؼبيعاد كهبب أف يعودكا إليو ( ،)1ففي ىذه الفًتة إمتزج تاريخ أكركبا الديٍت كاالجتماعي
كالفكرم كالسياسي مع النسيج الصهيوشل كأساطَته ،فبا أدل إذل تداخل خيوط ـبتلفة ككثَتة ؽبذا
الفكر الصهيوشل يف الثقافة الغربية كيف طليعتها اػبيوط الدينية ،ك قد ًب غرسها يف البيئة غَت اليهودية
كاليت كانت متوافقة مع تلك اليت أصبحت تشكل يف النهاية اؼبنطق الركحي الباطٍت للصهيونية
اليهودية السياسية فيما بعد يف شكل األحالـ اإلسًتجاعية،كأساطَت الشعب اؼبختار كاؼبيثاؽ كعودة
مفضلة
اؼبسيح اؼبنتظر كاإلعػداد للخالص اؼبسيحي ،فقد جعلت أسطورة الشعب اؼبختار اليهود أمة ّ
عن اآلخرين،بينما كانت أسطورة اؼبيثاؽ تركز على اإلرتباط السرمدم بُت ىذا الشعب اؼبختار
كاألرض اؼبقدسػة كما كعػد هللا(،)2كقبد من بُت اؼبفكرين الذين نظّركا ؽبذا األمػر يف ىذه الفتػرة ،اؼبفكر
اإلقبليزم"سَت ىنرم" يف كتابو"عودة اليهود" سنة 1621ـ كالذم توقع فيو إقًتاب عودة اليهود إذل
حدد يف كراسػو
أرض اؼبيعاد ،ككذا اؼبفكر اإلقبليزم األخر"جوف آثرشل"سنة
1642ـ كالذم ّ
سنة1661ـ موعػدا لظهػور اؼبسيح كاػبالص اؼبسيحي،باإلضافة إذل الضابط اإلقبليزم"بركزرز" الذم
أ ّكد يف مؤلفو لسنة 1774ـ أف عػاـ 1779ـ سيشهػد ظهػور اؼبسيػح اؼبنقػذ كدعا اليهود إذل العودة

إذل فلسطُت.ككانت أكذل الدعوات لتحقيق الفكرة االستيطانية الصهيونية يف فلسطُت ما قاـ بو التاجر
أعد خطة توطُت اليهود يف فلسطُت،كقاـ بتسليمها إذل
الدامبركي "أكليغَتبورل" عاـ 1695ـ ،حيث ّ
ملوؾ أكركبا يف ذلك الوقت ،كبالرغم من أف ىذه الدعوة لتوطينهم دل يتمخض منها أم نتيجة عملية
إال أهنا كانت مؤشرا للقول اغباكمة يف بريطانيا كأكركبا عامة كي تورل فلسطُت مزيدا من اىتمامها،
حبدية الفائدة اجملنية من كراء توطُت اليهود فيها.
كتدرس ّ
كيف القرف التاسع عشر،اشتدت ضبلة الدعوات للمشركع االستيطاشل اليهودم يف فلسطُت
انطالقا من أكركبا مستغلة اؼبناخ السياسي السائد عقب نشوب اغبرب بُت الدكلة العثمانية ك"ؿبمد
على باشا"( 1847 -176ـ) كازدياد األطماع االستعمارية األكركبية لتقسيم تركة "الرجل اؼبريض"
ككذا بدايات ظهور اؼبسألة الشرقية،كيف ىذا السياؽ قبد السياسي الربيطاشل "اللورد موسى منتنيفرم"
(1884 -1784ـ) يعرض مشركعا استعماريا استيطانيا على"ؿبمد علي باشا" عاـ 1832ـ من
اليهودم كالصهيونية،ـ،6القاىرة  :دار الشرؽ2004،ـ  ،ص .74
ة
 -1عبد الوىاب اؼبسَتم،ادلوسوعة ادلوجزة :موسوعة اليهود ك
 -2رجينا الشريف ،أضبد عبد هللا عبد العزيز ،الصهيونية غَت اليهودية يف إصللًتا كالصهيونية العنصرية ،ـ ،2بَتكت :دار اغبمراء1977،ـ ،
ص.20
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 50سنة.كعقب ذلك كجو اللورد "باؼبرستوف"
أجل تأجَت مائيت قرية لليهود يف فلسطُت ؼبدة
(1865 -1784ـ) كزير خارجية بريطانيا رسالة إذل السفَت الربيطاشل لدل الدكلة العثمانية يطلب
فيها توصية السلطات بتشجيع ىجرة اليهود إذل فلسطُت،ككذلك اللورد "تشافتسبورم" (-1801
1885ـ) كالذم تربطو صلة قرابة "بباؼبرستوف"،حيث يعترب من أبرز العناصر الربيطانية تشجيعا ؽبجرة
اليهود كتوطينهم يف فلسطيػن حيث دعا إذل حل اؼبسالػة الشرقية عن طريق استعمار اليهود لفلسطُت،
كطالب حبماية رظبية ؽبم.)1( ،أما "شارؿ ىنرم تشرتشل " (1877-1814ـ) الذم يرل ضركرة ىجرة
اليهود إذل فلسطُت كإستيطاهنم فيها،فقد قاـ باتصاالت عدة مع زعماء يهود كحثّهم على اؽبجرة إذل
فلسطُت،حيث قاؿ يف رسالة لو عاـ( 1841ـ)":ال أستطيع أف أخفي رغبيت اعباؿبة يف أف أرل
مواطنيك (اليهود) يعملوف جاىدين مرة أخرل لبعث كجودىم كشعب ،كأنا أعتقد أف ىذا اؽبدؼ
يبكن ربقيقو" .
كما يذىب"لورانس أليفانت" (1888 -1829ـ) إذل تشجيع االستيطاف اليهودم ليس يف
فلسطُت فحسب كإمبا أيضا يف الضفة الشرقية لألردف،إذ أصدر سنة 1880ـ كتابو"أرض جلعاد" يف
مسألة توطُت اليهود يف فلسطُت لتوطُت اليهود فيها ،إعتقادا منو بأف العملية ستعجل بعودة
اؼبسيح،كيعترب"كيلياـ ىشلر" (1931 -1845ـ) كذلك من أىم اؼبؤيدين للمشاريع اإلستيطانية
اليهودية حيث كاف هبمع التربعات عبمعية "أحباء صهيوف" غبثهم على اؽبجرة.
غَت اف "جيمس بلفور " يعترب من أىم ىذه الشخصيات-من االغيار -اليت رظبت منعرجا
خطَتا يف مسار اؼبشركع االستيطاشل الصهيوشل يف فلسطُت،كىو سياسي بريطاشل(1848ـ (1930-
اغبصافظُتكىو صاحب التصريح االستعمارم اؼبعركؼ باسم"كعد بلفور "عاـ
،
معترب من أكاف حزب
1917ـ يقوؿ عنو "بًتغركنز "يف كتابو" إسرائيل يف العقل األمريكي" " :لقد كاف بلفور أكثر فهمان
من ىرتزؿ للطموحات الصهيونية فقد اصدر كعده يف1917/11/02ـ يف عهد حكومة"لويد
جورج"(*) ،كيقوؿ الدكتور اؼبسَتم عنو "تلّقي بلفور تعليمان دينيان من كالدتو يف طفولتو ،كتشبع بتعاليم
خصوص يف تفسَتاهتا اغبرفية الربكتستانتية،كترجع رؤية بلفور لليهود متأثرة بالرؤية األلفية
ا
العهد القدصل

 -1رجينا الشريف ،أضبد عبد هللا عبد العزيز ،ادلرجع السابق الذكر،ص.17
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اليت تراىم شعبا ـبتارا،كؾبرد كسيلة للتعجيل باخلالص ،ككانت تلك من أبرز معتقداتو اليت كرثها منذ
طفولتو كترىب عليها يف إحدل الكنائس اإلقبيلية االسكوتالندية(.)1
من ىنا يتضح أف عملية االستيطاف الصهيوشل يف فلسطُت،قد ًب اإلعداد كالتنظَت ؽبا كهتيئتها يف
احملافل الفكرية كالسياسية للدكؿ اإلستعمارية الغربية دبفكريها كحكامها ،كساستها كفالسفتها،
كخاصة فرنسا كبريطانيا،حيث كجدت ىذه الدكؿ يف توطُت اليهود بفلسطُت فوائد صبّة زبدـ
مصاغبهم اإلستعمارية ،كللوصوؿ إذل ذلك كاف البد من اؼبشاريع اإلستيطانية أف تلقى الدعم كالتأييد
من األكساط اليهودية.
ب -بوا در الفكر االستيطاين الصهيوين اليهودم :ما من شك بأف الصهيونية اليهودية قد بدأت
كحركة أقلية يهودية،إذ كاف الفكر اليهودم حىت القرف التاسع عشر 19ـ معاديا للصهيونية بشكل
عاـ،كيرّكز على اإلصالح الديٍت ،ككانت الصهيونية بعدـ ربطها بُت الدين كالقومية تعارض الرأم
التلموذم القائل "أف القوانُت اليت هبب إطاعتها ىي قوانُت البالد اليت يعيش فيها اليهود"،إذ كانت
اليهودية التقليدية تعارض علمانية الصهيونية السياسية قبل أف تأخذ الطبعة الدينية ،كيف ذلك يرل
الباحث عيد الوىاب اؼبسَتم أنو"عندما ظهرت الصهيونية أكؿ ما ظهرت على اؼبسرح السياسي
الدكرل كانت اإلستجابة اليهودية أبعد ما تكوف عن الًتحيب،حيث أف كل اؼبنظمات اليهودية
الرئيسية إزبذت منها موقفا معارضا أك موقفا غَت صهيوشل،أم غَت مكًتث بالصهيونية على أساس أف
فكرة الدكلة اليهودية تتعارض مع عقيدة اػبالص اليهودم كأف التفسَت الصهيوشل لليهودية على أهنا
إنتماء قومي ال ديٍت يتعارض مع الدين اليهودم(.)2
لقد جعل ىذا األمر منظرم الصهيونية االستيطانية يعتمدكف على اسًتاتيجيات ؿبددة ذباه
يهود الشتات منها اؽبجوـ عليهم "من أعلى" عن طريق التحالف مع السلطات اإلمربيالية الغربية
كخلخلة كضعهم القانوشل كاإلجتماعي هبدؼ هتجَتىم إذل فلسطُت،ترغيبا كترىيبا.كلعل من أبرز
اؼبفكرين الصهاينة اليهود الذين نظّركا ؼبفهوـ العودة لالستيطاف بفلسطُت"،قبد:

 - 1عبد الوىاب اؼبسَتم  ،مىسىعة اليهىد و اليهىدية و الصهيىنية،م ، 6اؼبرجع السابق الذكر ،ص .08

 -2عبد الوىاب اؼبسَتم ،اإليديولوجية الصهيونية :دراسة حالة يف علم االجتماع ادلعرفة ،الكويت :اجمللس الوطٍت للثقافة كالفنوف

كاآلداب1983،ـ،ص.46
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 احلاخاـ "يهوذا القلعي" ( 1878 -1798ـ)(*) :حيث إقًتح "القلعي"إقامة مستعمرات يهودية يففلسطُت ،لكي تكوف بدكرىا مقدمة ضركرية "للخالص اؼبنتظر"على أساس اإلعتقاد بأف اؼبسيح األكؿ
سوؼ يسبق ؾبيء اؼبسيح اؼبنتظر كيقود اليهود يف حركب "يأجوج كمأجوج" لفتح فلسطُت حبد
السيف( ،)1ففي عاـ 1843ـ كضع كتابو "اػبالص الثالث"،كدعا فيو إذل تشجيع االستيطاف يف
فلسطُت كأعترب العودة دبثابة بداية للخالص،كما دعا إذل تأسيس شركة على غرار الشركات
االستيطانية األكركبية كالشركة الربيطانية للهند الشرقية،كعلى الرغم من أنو رجل دين يهودم إال أنو
طالب بتحرر اليهود من انتظار اؼبسيح كعليهم أف ىبتاركا قادهتم بأنفسهم كيغادركا أرض اؼبنفى إذل
أرض اؼبيعاد.
 "احلاخاـ زيف ىَتشر كلنيشر" 1874-1795(Robbi zvi hirscherـ)()أ ّكد يف كتابو اؼبعنوف ب"البحث عن صهيوف" أف خالص اليهود لن يتحقق على يد اؼبسيح اؼبنتظر كإمبا عن طريق العمل
الذاٌب اليهودم ،فاػبالص عنده يأٌب من أسباب طبيعية نتيجة اعبهد اإلنساشل،كعن طريق إرادة
اغبكومات عبمع مشل إسرائيل اؼببعثرة يف األرض من خالؿ تشجيع االستيطاف اليهودم كشراء
األراضي يف فلسطُت كاالعتماد على الزراعة يف ربط اليهودم بفلسطُت،كقد كعد اليهػود بأف اػبالق
يعجل بيوـ اػبالص اؼبرتقب حُت يرل إقباؽبم على الذىاب إذل فلسطُت كتطوعهم
سوؼ ّ
()2
ذبوؿ"زيف" يف أكباء ـبتلفة من أكركبا سعيا كراء تأمُت مستلزمات أفكاره
كما
.
لالستيطاف
ّ
االستيطانية فنجح يف إقناع بعض اليهود يف شراء أراضي يف نواحي مدينة يافا سنة 1866ـ ،كيف سنة
1872ـ كضع كتابو "السعي الصهيوشل" يتحدث فيو عن اؽبجرة كاالستيطاف كالعمل يف فلسطُت ،كقد
دعا إذل استعمارىا كأعترب أف هللا دل يرسل مؤسسة لتهجَت اليهود إذل فلسطُت،كإمبا عليهم ىم أعماؿ
ىذه اؽبجرة كاالستيطاف كالعمل فيها(.)3

* يهود القلعي (1878 -1798ـ) :رجل دين يهودم ،كلد يف سرايفو ،كابن أحد زعماء اليهود الصرب ،عاش يف البلقاف كفلسطُت كعمل حاخاـ
يف سن مبكرة ،مات سنة 1878ـ كلو كتاب "اظبعي يا إسرائيل".

 -1سهيل حسُت الفتالكم ،جذكر احلركة الصهيونية،األردف:دار كائل للنشر 2002،ـ ،ص.93

" كلنيشر" (1874-1795ـ) :كلد يف غرب بولونيا ،يهودم األصل ،أؼباشل اعبنسية.
 -2سهيل حسُت الفتالكم ،ادلرجع السابق الذكر ،ص.96
-3لطفي العايب  ،ترصبة لطفي العايب ،موس عنز ،الفكرة الصهيوينة :النصوص األساسية ، ،بَتكت :منظمة التحرير الفلسطينية ،مركز األحباث،
1970ـ ،ص.9
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( )
يعد من كبار اؼبفكرين الصهاينة ،كضع
 " موسى ىيس" 1875-1812 ( Moses hessـ) ّ :أفكػاره يف كتاب اظباه "ركما كالقدس"سنة 1862ـ،حيث أنكر فيو اغبل القائل بذكباف اليهود يف
اجملتمعات األكركبية،كتكلم فيو عن اضطهاد اليهود من قبل األؼباف كعن الطموح القومي اليهودم
كأكضح أف الشعب اليهودم شعب بائس مطعوف بو،ؿبتقر ،مبعثر،كما ىاجم اؼبسيحية كاإلسػالـ
كجدد اليهودية كحركات اإلصالح الديٍت.
ّ

يرل "ىيس" أف بعث"األمة اليهودية"إذل حياة ثانية يستوجب أف تبقى فكرة البعث السياسي
حية ،كأف توقظ ىذه الفكرة كىذا األمل عندما تتهيأ الظركؼ السياسية يف الشرؽ ،لدرجة أف تسمح
ستقدـ دعمها لليهود ،فقد أىاب
لتنظيم العودة إذل فلسطُت.كؼبا كاف"موس ىيس"كاثقا بأف فرنسا ّ
بأبناء شعبو أف يقيموا اؼبستعمرات يف األرض اؼبقدسة مطمئنا إياىم بأهنا ستبارؾ كستساعد ىذا
اؼبشركع الذم يبتد من السويس إذل القدس،كمن األردف إذل البحر اؼبتوسط،كيرل أف قياـ الدكلة
اليهودية يكوف دبؤازرة فرنسا االستعمارية اؼبؤيدة للحركة الصهيونية،كاعترب استيطاف فلسطُت ضامنة
ػبالص اليهود من االضطهاد األكركيب كيقضي على عزلتهم كغلبة اعبانب القومي لليهودية على
اعبانب الديٍت(.)1
 "بَتيتز مسولنسكُت" 1885-1842 ( peretz smolenskinـ):نشر كتاب بعنواف "اؼبتجوؿ يفسبيل اغبياة"،دعا فيو اليهود للهجرة إذل فلسطُت كح ّذرىم من اؽبجرة إذل غَتىا،ألف ذلك يعٍت
انتقاؽبم من نفي إذل نفي آخر كما أف الصهيونية ىي اغبل الوحيد،كدعا يف مقاالتو عاـ 1881ـ إذل
اؽبجرة اعبماعية كاإلستيطاف يف فلسطُت اليت يبكن أف تعيل  14مليوف يهودم حسبو ،كحاكؿ أف
مشددا على أف "اليهود أمة" (،)2كيعترب من دعاة القومية على
يؤكد يف كتاباتو على البؤس كاالقتالع ّ
حساب الدكلة اليهودية حيث يؤكد على دكلة قومية تضم اليهود دكف تطبيق اؼبعتقدات اليت تقوـ
عليها الديانة اليهودية.
 ليوف بنسكر (يهوذا اليو) :)1891-1821 ( Leo pinskerكاف من دعاة اإلدماج يف اجملتمعالركسي،برز نشاطو من خالؿ صبعية "نشر الثقافة"بُت يهود ركسيا،إذل غاية اندالع العنف إثر إغتياؿ
القيصر ألكسندر الثاشل 1881ـ كاليت استهدؼ اليهػود بشكل خاص حيث كضع كتابو "التحرر
 -1سهيل حسُت الفتالكم ،ادلرجع السابق الذكر ،ص.99
 -2سهيل حسُت الفتالكم ،ادلكاف نفسو.
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كونوا عنصرا حافظ
الذاٌب"سنة ّ 1882
ـ،كحدد مشكلة اليهود يف أهنم يسكنوف بُت األمم اؼبختلفة ك ّ

على نفسو كدل يذب يف جسم ىذه األمم" كأف "الالّسامية ( )قد قلّصت من حقوؽ اليهود رغم أهنم
شعب ـبتار ،لذا فإف التحرر اغبقيقي لليهود يكوف خبلق قومية يهودية ؽبذا الشعب اليهودم تتيح لو
العيش على أرض كاحدة ؿبددة ،كقد انعكست أفكاره يف شكل نشاط من خالؿ دعوتو إلنشاء
شركة مسانبة مهمتها شراء مساحة أرض دبسانبة فبولُت يهود ،يبكن مع الوقت استيطاهنا من قبل
عدة ماليُت من اليهود(.)1

صف التيار
كخالصة القوؿ يف شأف ىؤالء اؼبفكرين الصهاينة اليهود ىو أف أغلبهم وبسب يف ّ
الديٍت الذم ينطلق من فكرة انتظار "اؼبسيح اؼبخلص" لقيادة اليهود كتوطينهم يف فلسطُت،إال أهنم
ابدكا ليونة كبَتة لفكرة "اػبالص السياسي" الذم تبنتو الصهيونية .كقد استند أغلب زعماء ىذا
اإلذباه على نصوص توراتية كإصحاحات تلموذية تعترب االستيطاف يف أرض إسرائيل كصية من الوصايا
الدينية يف التوراة ،كمن ىذه النصوص مثال نذكر:
غربا"

()2

 " كل موضع تدكسو أخامص أقدامكم يكوف لكم ،من النوبة جنوبا إىل لبناف مشاال ،كمن الفرات شرقا إىل البحر" -يف ذلك اليوـ عقد هللا ميثاقا مع "أبراـ"قائال "لنسلك أعطي ىذه األرض من كادم العريش إىل النهر الكبَت،

هنر الفرات"(.)3

يرل الباحث "جودت السعد" أنو بالرغم من كجود عامل مشًتؾ بُت ىؤالء اؼبفكرين يف من
خالؿ إتفاقهم حوؿ ضركرة حل "اؼبشكلة اليهودية"،إال أهنم كطيلة أكثر من قرف ظلّوا على تواصل
دائم مع ىذه الفكرة اؼبطاطة كغَت الواضحة دكف أم أثر ميداشل حقيقي (،)4إذل غاية ظهور شخصية
يعد فكرىا كنشاطها اؼبنعرج اغباسم يف ظهور كبلورة الصهيونية السياسية ذات اإلسًتاتيجية
ّ
اإلستيطانية اؼبدركسة،كىو "تيودكر ىرتزؿ"الذم نقل الصهيونية من إطارىا الفكرم النظرم إذل حركة


الالسامية :تعٍت معاداة اليهود،ك يعترب الصحفي األؼباشل "كؽبلم مار" (1904-1818ـ) أكؿ من إستعمل اؼبصطلح يف كتابو "إنتصار اليهودية على
ا

األؼبانية" سنة 1879ـ.

 -1عبد الرضباف أسعد ،ادلرجع السابق الذكر ،ص.30-29
 -2العهد القدمي" ،التوراة" ،سفر التثنية ،اإلصحاح .24/11
 -3العهد القدمي ،سفر التكوين ،االصحاح .18/15
 -4جودت السعد ،الشخصية اليهودية عرب التاريخ ،ط ،1بَتكت :اؼبؤسسة العربية للدراسات ك النشر1985 ،ـ ،ص.120
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سياسية كمنظمة استيطانية كاعية بالضغوط كالضوابط الدكلية،كحاكؿ ايضا اؼبزج بُت البعد الديٍت
كالقومي يف االعتقاد اليهودم .
 تيودكر ىرتزؿ"  : )()1904 -1860 ( Theodor herzelكلد"ىرتزؿ"سنة 1860ـ دبدينة"بودابست" اجملرية،كاف االبن الوحيد لتاجر من أثرياء اؼبدينة،تلقى تعليمو االبتدائي كالثانوم يف أحد
اؼبعاىد باؼبدينة،انتقل مع أسرتو إذل "فيينا" كمارس احملماة كدل يلتحق باؼبدارس اليهودية سول أربعة
يقدر لو
أعواـ حينما كاف عمره  6سنوات ٍب انقطعت عالقتػو بالتعليم اليهودم فيما بعد ،كلذلك دل ّ
أف يدرس العربية كيتكلمها بطالقة (.)1بعد احملاماة – عاـ كاحد -بدأ يبحث عن الشهرة كاؼبستقبل يف
عادل األدب كالكتابة كالصحافة فنشر ابتداء من 1885ـ ؾبموعة من اؼبقاالت كبعض اؼبسرحيات
اليت دل يكن ؽبا صدل كبَت منهػا مسرحية "اعبيتو اعبديد" 1894ـ ،كما كتب حوارل سبع عشر
مسرحية إذل جانب عدد من القصص القصَتة.
يف عاـ 1896ـ نشر كتابق"الدكلة اليهودية"كحاكؿ فيو أف هبد حالّ عصريا للمشكلة اليهودية
من خالؿ استعمار يهودم لألرجنتُت أك فلسطُت بدعم بريطاشل،مع النظر فيما يًتتب على ذلك من
خلق دكلة قومية يهودية ذات سيادة (.)2أثار كتاب "الدكلة اليهودية"ردكد أفعاؿ مؤيدة من صبعية
أحباء صهيوف،كمعادية من اليهود اؼبتدينُت ،كيف الدكائر اليهودية أك يف غَتىا ،إال أنو شعر بأف قطاعا
كبَتا من اليهود اقبذب إذل فكرتػو فبدأ يضغػط غبشد مؤسبػر عاؼبي للصهاينة ،فنجح يف عقد مؤسبر
السويسرم عاـ 1897ـ حبضور  204يهوديا من ـبتلف دكؿ العادل ،كالذين اتفقوا
ة
صهيوشل يف"بازؿ"
على إقامة دكلة يهودية يف فلسطُت وبميها القانوف العاـ(.)3
عػرؼ"ىرتزؿ" ببعػد النظػر كمقدرتػو على االنتقاؿ كالتحػوؿ مػن اػبيػاؿ إذل اغبقيقة  ،ككاف دائم
الثقة بوجود األمة اليهودية ،فقد كاف يقوؿ "كبن شعب ،أجل كبن شعب كاحد" ،فإليو يعود الفضل
كربوؿ بذلك اليهود إذل قوة سياسية ؽبا دكرىا
يف طرح القضية اليهودية يف احملافل السياسية الدكليةّ ،

 تيودكر ىرتزؿ ( :)1904-1860لو ثالثة أظباء - :اإلسم األؼباشل "ثيودكر"  ،اإلسم العربم "بنيامُت زئيف" ،اإلسم اجملرم "تيفادارا".
اليهودم كالصهيونية،ـ ،2ادلرجع السابق الذكر.272 ،
ة
 -1عبد الوىاب اؼبسَتم ،موسوعة اليهود ك
 -2ألن تايلر ،ترصبة ساـ أبو غوالة ،احلركة الصهيونية ، ،ط ،1بَتكت :دار الطليعة1977،ـ،ص.12
 -3ألن تايلر ،ترصبة ساـ أبو غوالة ادلرجع السابق الذكر  ،ص.14
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يف احمليط السياسي الدكرل (.)1خاصة مع توليو رئاسة اؼبنظمة الصهيونية العاؼبية،كصبيع مؤسبراهتا حيت
كفاتو إثر إصابتو باهنيار عصيب جراء اؼبعارضة اليت لقيها يف اؼبؤسبر الصهيوشل السادس،أين بقي مصابا
باؽبذياف حيت تويف يف 1904/07/03ـ ببلدة"أدالخ" النمساكية كدفن فيها،كيف 1949/08/17ـ ًب
نقل رفاتو إذل جبل "ىرتزؿ" يف جوار القدس احملتلة تنفيذا ؼبا قيل عن كركد ىذا األمر أك الوصية منو
قبل فباتو(.)2
تقوـ فكرة"ىرتزؿ"على أساس أفكار "يهوذا القلعي" الداعية إذل اؽبجرة إذل فلسطُت كإقامة
الدكلة اليهودية فيها كعدـ انتظار ظهور اؼبسيح اؼبنتظر،كلكن دل يأخذ دبشركع إنشاء الشركة
االستعمارية االستيطانية الصهيونية على غرار الشركات اإلستعمارية األكركبية اليت كانت قائمة
الستعمار األقاليم كاستيطاهنا،كاذبو إذل إنشاء اؼبنظمة الصهيونية العاؼبية –كما ذكرنا -بدال عن
الشركة ،حيث كاف يرل أف اليهود سيوفركف على اؼبسيح عبء كبَت إذا ذبمعوا كذىبوا إذل فلسطُت،
كمن ٍب يكمل خطواهتم ىذه خبطوات أخرل كيصبح رئيس دكلتهم كيقودىم ( .)3كقد زار فلسطُت كدل
يصورىا بأبشع الصور قبل أف وبل هبا اؼبستوطنػوف اليهػود ليحولوىا
يبق فيها سول ثالثة أياـ ،كلكنو ّ
إذل فردكس ،ككانت كما يقوؿ "مطمورة ربت القذارة العربية" ،كحاكؿ أف يظهر يف كتاباتو بأف
اليضر العرب بل على العكس ،إنو نعمة كربل يستقبلها العرب كغَتىم بالًتحاب البالغ
االستيطاف
ّ
باجملتمع اعبديد(،)4لذا فقد دعا إذل تنفيذ اؽبجرات اليهودية إذل فلسطُت ضمن ـبطط إستيطاشل كاسع
كعلٍت ،يتم دبساعدة إحدل الدكؿ األكركبية الكربل ألف االستيطاف كفق نطاؽ ضيق كسرم ال يؤدم
إذل التوفيق بُت مصاحل الفئات اليهودية اؼبختلفة(.)5

كعموما فإف الشيء الذم يلفت اإلنتباه ىو أف منظرم كقادة اغبركة الصهيونية اإلستيطانية
إبتداء من "القلعي"،إذل "ىرتزؿ"،دل يكونوا من يهود "بٍت إسرائيل" كيف ذلك يذىب"حسُت
الفتالكم" إذل القوؿ أف صبيعهم كانوا من اؼبتهودين من أصوؿ منغولية انتقلوا من ركسيا إذل شرؽ
 -1جرب اؽبلوؿ ،ادلواثيق كالعهود يف شلارسات اليهود :قراءة يف الفكر الديٍت كالفكر السياسي اليهودم ادلعاصر ،ط،1بَتكت :اؼبؤسسة اعبامعية
للطباعة كالنشر كالتوزيع 2004،ـ ،ص.117

 -2مصطفى حسن علي،اليهود ىم العدك فاحذركىم،اجلزائر :دار الشهاب 1986،ـ ،ص159
 -3سهيل حسُت الفتالكم ،ادلرجع السابق الذكر ،ص.103
 -4ؿبمود مصطفى شاكر ،ىرتزؿ القددية -اجلديدة كبذكر الركاية العربية ،بغداد :مركز الدراسات الفلسطينية 1980 ،ـ ،ص.77
 -5أمُت عبد هللا ؿبمود ،ادلرجع السابق الذكر ،ص.109
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كجنوب أكركبا كأصبحوا ىم قادهتا (.)1كبالتارل اكتمل التنظَت الديٍت كالسياسي لالستيطاف الصهيوشل
بفلسطُت عن طريق تكاتف الفكر السياسي الغريب كالفكر الديٍت كالسياسي اليهودم .
 -مراحل االستيطاف الصهيوين يف فلسطُت:

بدأت االىتمامات اليهودية اعبادة بفكرة استعمار فلسطُت كاالستيطاف فيها ابتداء من أكاسط
الثالثينات من القرف التاسع عشر ،أما قبل ذلك التاريخ فالصلة بينهم كبُت فلسطُت كانت يف
غالبيتها ؾبرد صلة دينية عاطفية ،كرغبة لدل بعض الفئات اؼبتدينة يف اإلقامة اؼبؤقتة قرب األماكن
اؼبقدسة للتعبد كفبارسة الطقوس الدينية ،ككاف بعث الدكلة اليهودية يف فلسطُت مرتبط لديهم حبػدكث
معجزة إؽبيػة يتمخض عنها ؾبيء اؼبسيح اؼبنتظر الذم سيعيد بناء ىيكل سليماف ،كيقود العادل كبو
اػبَت كالسالـ ( )2ففي ىذه الفًتة كاف أغلب اليهود ينادكف باالندما ج يف اجملتمعات كالبلداف اليت
يعيشوف فيها أم اؼبناداة "باالندماج" ،لكن سرعاف ما اندثرت ىذه الفكرة لتحل ؿبلها فكرة "القومية
اليهودية" كالدعوة إذل اؽبجرة خاصة مع هناية القرف الثامن عشر إذل الربع األخَت من القرف التاسع
عشر بتكوين صبعيات "حب صهيوف"" ،البيلو" ( ، )3فالصهيونية العاؼبية فيما بعد ،كبظهور ىذه
اغبركات كاؼبنظمات اتسع نطاؽ االستيطاف يف فلسطُت حيث اتضحت النوايا بتبلور النزعة
االستيطانية للحركة الصهيونية .كيبكػن تقسيػم مراحػل االستيطاف الصهيوشل يف فلسطُت إذل ثالث
فًتات زمنية أساسية،ككل مرحلة تندرج يف إطارىا مراحل أخرل:
أ -اإلستيطاف الصهيوين قبل إنشاء إسرائيل ( 1947-1882ـ).كيبكن تقسيم االستيطاف يف ىذه
الفًتة إذل ثالث مراحل أساسية كىي :
 االستيطاف الصهيوين يف ظل احلكم العثماين ( 1917-1882ـ) :أطلق البعض على االستيطافاليهودم خالؿ ىذه اؼبرحلة اسم "االستيطاف الركتشيلدم " نسبة إؿ اؼبليونَت اليهودم "دم ركتشيلد "
الذم اشرؼ على إنشاء كإدارة ىذه اؼبستوطنات .

 -1سهيل حسُت الفتالكم ،ادلرجع السابق الذكر ،ص.107
 - 2أمُت عبد هللا ؿبمود ،مشاريع اإلستيطاف اليهودم منذ قياـ الثورة الفرنسية حىت هناية احلرب العادلية األكىل ،الكويت:اؼبؤسسة الوطنية للثقافة
كالفنوف كاآلداب1984 ،ـ ،ص.43

 - 3ؿبمد حسنُت ىيكل ،العسكرية الصهيونية ،ـ ،1القاىرة :مركز الدراسات اإلسًتاتيجية ،قوسة األىراـ1972 ،ـ ،ص.08
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اؼبرحلة األكذل بدأت منذ انعقاد مؤسبر لندف عاـ 1840ـ بعد ىزيبة ؿبمد علي ،كاستمرت حىت
عاـ 1882ـ بظهور حركة أحباء صهيوف ،كيف ىذه الفًتة كانت البدايات األكذل للنشاط االستيطاشل
اليهودم ،غَت أف مشاريع ىذه اؼبرحلة دل تلق النجاح اؼبطلوب بسبب عزكؼ اليهود أنفسهم عن
اؽبجرة إذل فلسطُت ،كالتوجو إذل الواليات اؼبتحدة األمريكية أك االلبراط يف ؾبتمعاهتم  ،كمن أبرز
نشطاء ىذه اؼبرحلة اللورد "شافتسبورم"  ،كاللورد "باؼبرستوف"" ،كمونتفيورم"،كاستمرت ىذه اؼبرحلة
حىت بداية االنتداب الربيطاشل على فلسطُت عاـ 1920ـ.
شهدت فلسطُت يف العهد العثماشل موجتُت للهجرة الصهيونية :اؼبوجة األكذل (
كمهدت اؼبوجتاف ألف تصبح فلسطُت ربت نوعُت من
1903ـ) كاؼبوجة الثانية (1914-1905ـ) ّ
االستعمار ،االستعمار العثماشل كاالحتالؿ الصهيوشل االستيطاشل ،كقد كاف تساىل الدكلة العثمانية
أمرا مساعدا على كجود االستعمار االستيطاشل الصهيوشل باؼبعٌت الذم يرتبط باألرض.

-1882

ففي ادلوجة األكىل للهجرة اإلستيطانية (1903-1882ـ) :اليت تًتاكح عددىا ما بُت 30-25

ألف مهاجر أم دبعدؿ  1000مهاجر يف كل عاـ ( ،)1كأغلب مهاجريها قدموا من ركسيا كركمانيا

كبولندا -أم يهود الديشة (ً -)ب التمهيد إلرساؿ األسس اليت قامت عليها صبعية "أحباء صهيوف"
()2
ك"البيلو" بتمويل اؼبليونَت "ركتشيلد".

 - 1عبد الوىاب اؼبسَتم ،موسوعة اليهود كاليهودية كالصهيونية ،ـ ،2ادلرجع السابق الذكر  ،ص.104

 - الديشة :لغة اؼبخاطبة بُت اليهود الشكينار ،تتكوف من أسس ـبتلفة كالعربية كاألرامية كالركمانية القديبة كاألؼبانية اليت ىي األساس يف ىذه اللغة.

 - 2أمُت عبد هللا ؿبمود ،ادلرجع السابق الذكر ،ص.186
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 -البدايات األكىل لالستيطاف الصهيوين يف فلسطُت(:)1882-1878

ادلصدر(بتصرؼ):اجلمعية األكادديية الفلسطينية للشؤكف الدكلية( ،PASSIAعلى الرابط :
http://www.passia.org/palestine_facts/MAPS/0_pal_facts_MAPS.htm

كعموما فإف ىؤالء اؼبهاجرين يف ىذه الفًتة اعتمدكا يف استيطاهنم على شعار "احملراث
كالسيف"كىو شعار صهيوشل هبمع بُت استيطاف األرض كفبارسة العنف ضد أصحاهبا ضمن مفهوـ
كاحد لألسلوب الصهيوشل يف "استيطاف فلسطُت".
ضمػت عددا من اؼبهاجرين اليهػود
كيف ادلوجػة الثانيػة من اؽبجػرة اإلستيطانيػة (1914-1904ـ) ّ
يًتاكح بُت  40-35ألف دبعدؿ  3000مهاجر سنويا كمعظمهم من العماؿ الركس ،كقد ارتبطت
()1
ىذه اؼبوجة تارىبيا باالضطرابات السياسية اليت سادت ركسيا بعد ىزيبتها على يد الياباف
نالحظ أف النواة األكذل لإلستيطاف الصهيوشل اؼبنظم قد ظهر يف ظل اغبكم العثماشل لفلسطُت
دكف أم رد فعل قوم من ىؤالء ،فلو ًب منع اؼبوجة األكذل ؼبا حدثت الثانية ،كلو ًب تقييػد كمراقبػة
 - 1عبد الوىاب اؼبسَتم ،موسوعة اليهود كاليهودية كالصهيونية ،ـ ، 2اؼبرجع السابق الذكر ،ص.404
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بشدة ؼبا حدث ىذا األمر ،غَت أف التساىل كالتسامح
اؽبجػرة كشػراء األراضي كبناء اؼبستوطنات ّ
العثماشل شجع اغبركة الصهيونية يف ىذه الفًتة.
كعذل الرغم من إف الدكلة العثمانية دل ترحب باالستيطاف اليهودم يف فلسطُت،إال أف نظاـ
حيازة األراضي يف فلسطُت يف العهد العثماشل  ،قد ساىم على إقامة تلك اؼبستوطنات  ،حيث
ظهرت طبقة من مالكي األراضي من العرب كغَت الفلسطينيُت الذين كانت ذبذهبم األسعار اؼبرتفعة
إذل بيعها  .كعلى الرغم من أف الدكلة العثمانية قد أصدرت يف عاـ  ،1882قانونا اعتربت دبوجبو
دخلوا اليهود إذل فلسطُت أمرا غَت قانوشل ٍب أصدرت يف عاـ 1888ـ قانونا آخر يبنع دخوؿ
اليهود من غَت سكاف اإلمرباطورية ) إذل فلسطُت إال ؼبدة ثالثة أشهر ) اال اف الصهيونية سبكنت من
ذلك بطرؽ غَت شرعية كبالتحايل .
اندلعت اغبرب العاؼبية األكذل يف 1914ـ فتوقفت اؽبجرة االستيطانية الصهيونية كما توقفت

إنشاء اؼبستوطنات( ،)ككاف عدد اليهود يف فلسطُت قد إرتفع خالؿ الثالثُت عاما السالفة من حوارل
25ألف إذل 85ألف يهودم موزعُت يف طبسُت مركزا إستيطانيا.)1( ،

 - كانت آخر مستوطنة أقيمت ىي"جاف غموئيل" سنة 1912ـ يف منطقة "منشة" ،كخالؿ اغبرب أقيمت مستوطنتاف فقط كنبا "غالتت يهوثا"
" ،1914فار جاعادم" 1916ـ.
 - 1ؿبمد حسنُت ىيكل ،ادلرجع السابق الذكر،ص.42
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 -ادلدف العربية كنقاط االستيطاف اليهودم يف فلسطُت(.)1914-1882

 ادلصدر(بتصرؼ):اجلمعية األكادديية الفلسطينية للشؤكف الدكلية( ،PASSIAعلى الرابط :http://www.passia.org/palestine_facts/MAPS/0_pal_facts_MAPS.htm

 اإلستيطاف الصهيوين يف ظل احلكم الربيطاين ( 1947-1917ـ) :كيف مرحلة االنتداب الربيطاشل علىفلسطُت كحىت قياـ الكياف الصهيوشل ،بدأ االستيطاف الفعلي يف فلسطُت ،حيث ًب تكثيف عمليات
استمالؾ اليهود لألراضي الفلسطينية،كتدفق اؽبجرة اليهودية ،كبذلك أصبح االستيطاف اليهودم يتم
ربت رقابة دكلة عظمى عملت على كتدعيمو،فإذا كاف االستيطاف يف مراحلو األكذل قد اتصف
بالعشوائية كاالذباه كبو مواجهة اؼبشاكل اليت تتعلق باليهود خارج فلسطُت ،فإنو يف ىذه اؼبرحلة خضع
لالعتبارات السياسية كاإلسًتاتيجية،حيث أقيم عدد من اؼبستوطنات يف اؼبناطق اإلسًتاتيجية ككانت
على شكل ؾبتمعات مغلقة تشبو "الغيتو".
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-

االستيطاف الصهيوين يف فلسطُت مع بداية االنتداب الربيطاين(1920ـ):

 ادلصدر(بتصرؼ):اجلمعية األكادديية الفلسطينية للشؤكف الدكلية( ،PASSIAعلى الرابط :http://www.passia.org/palestine_facts/MAPS/0_pal_facts_MAPS.htm

كفبّا ال شك فيو أف سلطات االنتداب الربيطاشل قد سهلت كدبختلف الوسائل عملية نقل
ملكية األراضي الفلسطينية إذل اؼبنظمات الصهيونية من أجل استيطاهنا ،فقد منحت مثال الوكالة
اليهودية أراضي حكومية كاسعة مساحتها  195ألف دكزل يف مناطق ـبتلفة من البالد دبا فيها أراضي
من السهل الساحلي الفلسطيٍت ،ككضعت كذلك حكوـ ة االنتداب الربيطاشل يف عاـ 1921ـ
175ألف دكزل من أمالؾ ىا ربت تصرؼ اؼبنظمات الصهيونية من أجل إقامة اؼبستوطنات عليها
لتوطُت اؼبهاجرين،كىو ما أدل إذل قياـ ثورة 1921ـ اليت قمعتها القوات الربيطانية بشدة ،حيث انضم
اؼبستوطنوف إذل جانب االقبليز يف قمع ىذه الثورة  )1(.كيف ىذه الفًتة يبكن حصر موجتُت
ضمت حوارل  35ألف
استيطانيتُت رئيسيتُت كنبا :موجة اذلجرة اإلستيطانية الثالثة (1923-1919ـ) اليت ّ
اذلجرة
يهودم غالبيتهم من ركسيا كبولندا من أبناء الطبقة العاملة أم الطليعة االشًتاكيةكموجة

 - 1ىند البديرم ،أراضي فلسطُت بُت مزاعم الصهيونية كحقائق التاريخ ،القاىرة :جامعة الدكؿ العربية1998.، ،م،ص .132

* -كعد بلفور  :وعد بلفور أك تصريح بلفور ىو االسم الشائع اؼبطلق على الرسالة اليت أرسلها السياسي الربيطاشل آرثر جيمس بلفور بتاريخ 2
نوفمرب 1917إذل اللورد "ليونيل ككلًت دم ركتشيلد" اليهودم يشَت فيها إذل تأييد اغبكومة الربيطانية إلنشاء كطن قومي لليهود يف فلسطُت.
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كضمت حوارل 82ألف يهودم غالبيتهم من ركسيا كبولندا كغالبية
اإلستيطانية الرابعة ( 1931-1924ـ) ّ
)1( .
أفرادىا من الربجوازية اؼبتوسطة
كيف سنة 1929ـ ًب القياـ بأكؿ دراسات علمية ألغراض التخطيط االستيطاشل على اؼبستول
القطرم ،كمع صدكر "الكتاب األبيض 1930ـ ّقررت اؼبنظمة اإلسراع يف عملية االستيطاف كإقامة
نقاط استيطانية قوية يف اؼبناطق اليت دل يسكن هبا اليهود يف السابق كذلك هبدؼ خلق خريطة
سكانية يهودية تشمل أكسع مساحة جغرافية فبكنة يف حالة حدكث إمكانية تقسيم فلسطُت
)2(.كبذلك أحيا االنتداب الربيطاشل آماؿ اليهود يف إقامة كطن قومي يف أرض اؼبيعاد بصفة شبو
رظبية ،رغم أف أساس االستيطاف اليهودم قد ًب كضعو يف العهد العثماشل.
ب -اإلستيػطاف بعد قيػاـ "إسرائيل":

إذا كاف االستيطاف يف اؼبراحل السابقة اؼبشار إليها كاف يهدؼ لإلعداد إلنشاء الكياف فإنو

بعد إنشا ئو يف عاـ 1948ـ ،اذبو إذل ربقيق أىداؼ أخرل تتمثل يف ترسيخ القاعدة البشرية
كاالقتصادية كالعسكرية ؿلكياف اعبديد،كدبا ىبدـ أغراضو التوسعية اؼبستقبلية،لذلك فقد كاف أكؿ عمل
قامت بو اغبكومة اإلسرائيلية بتاريخ 1950/ 7/5ـ ىو اقرار قانوف العودة ،كالذم دبوجبو يبنح كل
يهودم داخل فلسطُت أك قادـ من الشتات حق االستيطاف فيو ،كيبكن تقسيم ىذه الفًتة إذل ثالث
مراحل أساسية:
-

ادلرحلة األكىل:مرحلة التوسع االستيطاين (

1967-1948ـ):بعد انتهاء اغبرب العربية الصهيونية

األكذل عاـ 1948ـ كاليت أسفرت عن قياـ إسرائيل بدأت مرحلة جديدة لالستيطاف الصهيوشل يف
فلسطُت خاصة مع إزدياد اؽبجرة اليت كاف ضعفها يف نظر اغبركة الصهيونية يعٍت الدمار،فاؽبجرة
أصبحت سهلة مقارنة بالفًتة السابقة اعتبارا إلقامة الكياف كالدعم الكبَت من االستعمار الربيطاشل

إضافة إذل استمرار الًتدم يف الوضع العريب عموما ( ،)3كاتبع الكياف الصهيوشل "سياسة الباب اؼبفتوح"
يف قبػوؿ اؼبهاجرين فقد جاء قانوف العودة  1950ليفسح اجملاؿ أماـ اليهود بالعودة،كىو ما أطلق

 - 1عبد الوىاب اؼبسَتم ،موسوعة اليهود كاليهودية كالصهيونية ،ـ،2ادلرجع السابق الذكر،ص.416
 2عبد الرضباف بوعرفة  ،االستيطاف  :التطبيق العملي للصهيونية ،ط،1بَتكت :ادلؤسسة العربية لدراسات كالنشر 1981،ـ،ص.204
 - 3عبد اؼبلك خلف التميمي االستيطاف األجنيب يف الوطن العريب:ادلغرب العريب ،فلسطُت،اخلليج العريب،دراسة تارخيية مقارنة،عادل اؼبعرفة
1983،ـ،ص.102
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عليو موجػة اذلجػرة االستيطانيػة السابعة 1970-1948( :ـ) ،حيث بلغ عدد اؼبهاجرين يف ىذه الفًتة ما
يقارب  1.294000شخص منهم  %55من األقطار اآلسياكية كاإلفريقية(.)1
 -العمليات االستيطانية الصهيونية (عسكريا) خارج الدكلة اليهودية ادلقًتحة أشليا.

 ادلصدر(بتصرؼ):اجلمعية األكادديية الفلسطينية للشؤكف الدكلية( ،PASSIAعلى الرابط :http://www.passia.org/palestine_facts/MAPS/0_pal_facts_MAPS.htm

ادلرحلة الثانية :مرحلة االحتواء االستيطاين ( 1967ـ – 1991ـ) .عقب االحتالؿ اإلسرائيليلألراضي العربية إثر اؽبزيبة اليت حلّت بالعرب عاـ 1967ـ قامت سلطات االحتالؿ ضمن خطة
مدركسة بعمليات استيطاف كاسعة خاصة يف مدينة القدس كالضفػة الغربية كاػبليل،كاعتمدت يف ذلك
على تفريغ ىذه اؼبناطق من سكاهنا –كما يف السابق – ٍب بدأت أعػداد كبَتة من اليهػود سواء
اؼبقيمُت يف فلسطُت أك اؼبهاجرين اعبدد يف استيطاف تلك اؼبناطق ( ،)2حيث بلغت نسبة ىجرهتم
أضعاؼ ما كانت عليو قبل 1967ـ ( ،)3كلقد كضع االحتالؿ الصهيوشل ـبططا استيطانيا جديػدا يف
1

 -يونس التكرييت ،اؽبجرة اليهودية إذل فلسطُت :طبيعتها كأسباهبا كنتائجها ،رللة مركز الدراسات الفلسطينية  ،اجمللد ،2العدد1975 ،1ـ ،ص.68

 - 2عبد اؼبلك خلف التميمي ،ادلرجع السابق الذكر ،ص .107

 - 3عبد الوىاب اؼبسَتم ،موسوعة اليهود كاليهودية كالصهيونية ،ـ ،6ادلرجع السابق الذكر ،ص.70
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ىذه الفًتة أطلػق عليو اسم "اغبزاـ األخضر" كيهدؼ إذل تطويق اؼبدف كالقرل يف الفلسطينية من
"القدس" ك "اػبليل" إذل"راـ هللا" ك "نابلس".
ادلرحلة الثالثة :مرحلة بداية األمر الواقع االستيطاين (بعد 1991ـ):تعرؼ ىذه اؼبرحلة مب رحلةالتسوية السياسية سواء بُت العرب كإسرائيل،أك بُت الفلسطينيُت كاالسرائليُت ( توقيع اتفاؽ أكسلو
عاـ  ،1993كقد نشطت حركة االستيطاف يف األراضي الفلسطينية كاستمرت أعماؿ تسمُت
كرست ما يبكن أف
اؼبستوطنات توسيعها بدرجة كبَتة،كسبكنت من خلق كقائع جديدة على األرض ّ
نسمية "األمر الواقع االستيطاشل".
ّ
ففي بداية التسعينات أصبحت اؼبخطّطات اإلستيطانية اإلسرائيلية تنظر للمستقبل خاصة مع
اعتماد اسًتاتيجية الفك كالعزؿ اعبغرايف بُت اؼبدف كالقرل الفلسطينية بسالسل من اؼبستوطنات عرفت
بسياسة "التطويق االستيطاشل"يف مقابل تسهيل التواصل اعبغرايف بُت ىذه اؼبستوطنات(.)1

 -ادلنظور الصهيوين للعملية االستيطانية:

إف ؿباكلة استقراء اؼبنظور اإلسرائيلي للعملية االستيطانية أك الفهم اغبقيقي للسياسة االستيطانية
اإلسرائيلية،يتطلب النظر اليها كوحدة متكاملة يصعب فيها الفصل بُت األفكار الصهيونية
كاؼبخططات اإلسرائيلية كالسياسات احملدثة على ارض الواقع .فاالستيطاف يف اؼبنظور الصهيوشل ىو
الوسيلة الوحيدة الستيعاب الفائض البشرم اليهودم اؼبنبوذ من طرؼ الغرب،كالذم يقابلو الوقت يف
الوقت ذاتو ضركرة هتجَت كإبادة للساكن األصلي،فاالستيطاف هبب اف يكوف إحالليا إجالئيا،فال
مكاف للطرؼ اآلخر للعيش،فهذه األرض ال تتسع سول لشعب كاحد فقط كىو الشعب
اليهودم،كللوصوؿ إذل اؽبدؼ هبب اؼبزاكجة بُت االستيطاف كالتوطُت(*).
يقضي مفهوـ الصهيونية لالستيطاف بتجميع أكرب عدد فبكن من اؼبستوطنُت يف األراضي
الفلسطينية انطالقا من الفكرة الصهيونية القائلة "أف ال صهيونية بدكف استيطاف،كال دكلة يهودية
بدكف إخالء العرب كمصادرة أراضيهم ،كبناء على ما كرد على لساف عضو الكنيست اإلسرائيلي "
كطن يسعى إذل القضاء على كطن
يشعبا ىوبن فورت "فإف االستيطاف اإلسرائيلي يعٍت" ازباذ بلد ما ا
الغَت،كدخوؿ عنصر أجنيب جديد هبدؼ االستيالء على جزء من األرض أك كلو"،كيتميز االستيطاف
 - 1ؿبمد حسُت ىيكل ،ادلرجع السابق الذكر ،ص.414
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اإلسرائيلي عن بقية النظم االستيطانية بسمة انفرد هبا كىي االحاللية اإلجالئية
()1
"األبرهتايدية"،فاؼبشركع االستيطاشل االحالرل ىو اؼبرتكز االسًتاتيجي ؽبذا اؼبشركع.
كانطالقا من النظر إذل السياسة اإلسرائيلية يف ؾباؿ االستيطاف كوحدة متكاملة هبدر فهم
اػبلفيات التارىبية كؾبمل التشابكات العقائدية (التوراتية التلمودية )كاألبعاد االقتصادية كالسياسية
كاألمنية كاألىداؼ اعبيواسًتاتيجية اليت تشكل يف احملصلة النهائية اػبطوط العامة لرسم األمر الواقع
كيتحدد
االستيطاشل،حيث يشكل االحتفاظ باألرض الناظم األساسي للمنظور االستيطاشل الصهيوشل
ّ
كفق منطلقات ـبتلفة كخلفيات متعددة،سواء كاف استجابة ؼبتطلبات اقتصادية أك أمنية أك دينية
توراتية،أك لالستخداـ كورقة مساكمة سياسية،مع إمكاف مالحظة تداخالت كاضحة بُت ىذه
اؼبستويات اؼبختلفة على حساب ما تقتضيو الضركرة االستيطانية اليت ال هبب أالّ تتوقف عن رسم
مالمح الكياف اعبديد.
أ  -ادلنظور التارخيي الديٍت :تعترب اغبركة الصهيوينة أف الربط بُت االستيطاف كالعقيدة اليهودية قضية
ثابتة كضركرية للوصوؿ إذل األرض اؼبقدسة"أرض اؼبيعاد"كإهباد الظركؼ اؼبساعدة الستقباالؼبهاجرين
اليهود كبناء اؼبستوطنات ؽبم،ك ينظر اؼبفكرك كالقادة الصهاينة ؿفلسطُت على ارض صهيوف التارىبية
" كأف تارىبها قد توقف سباما برحيل اليهود عنها،بل أف تاريخ اليهود أنفسهم قد توقف ىو اآلخر
برحيلهم عنها،كلن يستأنف ىذا التاريخ إال بعودهتم إليها فهو تاريخ مقدس"(،)2
جسدت اغبركة الصهيونية يف فلسطُت العقدية التوراتية يف طرحها لالستيطاف،حيث ربطت
لقد ّ
فبارساهتا العملية اؼبيدانية-رغم علمانيتها-مب فهوـ توراٌب "عودة الشعب اليهودم إذل أرض
اؼبيعاد"،كبذلك يتم استقباؿ اؼبهاجرين اؼبستوطنُت اليهود إذل فلسطُت كمهاجرين إذل األرض اليت
كىبها الرب ؽبم يف القدصل كانتزعت منهم بالقوة .كيتم التنظَت لذلك انطالقا من أسفار "التوراة
"كتعاليم "التلموذ "،علما أهنما دل ربدد حدكدا كاضحة كموحدة إلسرائيل الكربل،كيستندكف إذل
"التلموذ"يف بعض األحياف أكثر من التزامهم دبضموف العهد القدصل نفسو (،)3حيث يعترب التلموذ
 - 1حسُت غازم،االستيطاف اليهودم يف فلسطُت :من الصهيونية إىل االمربيالية ،دمشق :منشورات ارباد الكتاب العرب 2003،ـ،ص21
* -الدياسبورا  :لفظ يهودم يعٍت الشتات،كيقصد بو اليهود اؼبنفيُت يف ـبتلف البلداف . - 2موسى القدسي دكيك ،ادلستوطنات اإلسرائيلية يف األراضي العربية احملتلة ،اإلسكندرية :منشاة اؼبعارؼ ،جالؿ حزم كشركاه، 2004 .،ص
.93

 - 3عدناف السيد حسُت،التوسع يف االسًتاتيجية اإلسرائيلية ،ط، 1بَتكت:دار النفائس للطباعة كالنشر1989،ـ،ص . 17
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الشعب اليهودم "شعب هللا اؼبختار "فهو الشعب اؼبفضل على كافة الشعوب،كاف كل الشعوب
االخرل قد خلقت لتخدـ شعب هللا اؼبختار ،كعليو وبق ؽبم التوسع على حساهبم .
"ألنك شعب مقدس إذلك  ...كإياؾ اصطفى الرب أف تكوف لو أمة خاصة من بُت صبيع األمم على األرض".

لقد دفع ىذا اغبق التارىبي الديٍت-كفق اإلدراؾ اليهودم -إذل سعيهم ألف تكوف األرض
ملكا ؽبم فقط دكف سواىم،كقد ظهرت ىذه اؼبطالب على لساف منظريهم،حيث يقوؿ "اريو
نيؤكر"":اف ىذه األرض اليت عدنا إليها ىي ارض اآلباء كال وبق ألم إنساف سوانا عليها،لقد
ساعدنا هللا يف العودة اليها،كلن نتخلى عنها أبدا ...دل يكن ذنبنا اف اقتلعنا بالقوة منها ،كمن ٍب

(*)

مشكلة اليهودم اؼبنبوذ يف "الدياسبورا "
أقيم حكم غريب عليها،كىذا ال يضيع حقنا فيها" (،)1ؼ
فلسطُت أرض اؼبيعاد كاالستيطاف
ال حل ؽبا إالّ بإقامة دكلة يهودية،كإف ىذه الدكلة تتمثل يف

فيها،كأساس ذلك "إذا كاف ىناؾ من شعب ـبتار فثمة أيضا أرض ـبتارة،فاألصل يف استمرار
الصهيونية ال يكوف إال من خالؿ استمرار االستيطاف يف أرض فلسطُت" .

يعترب اؼبنظور الديٍت التارىبي احملرؾ االيديولوجي للعملية االستيطانية باعتبار اف هللا منح اليهود
ىذه األرض كعليهم أف يستوطنوىا حىت وبققوا فريضة دينية،فالعيش يف ارض "إسرائيل" يوازم
()2
صبيع الفرائض يف التوراة،كىذه األرض ىي عطية الرب إلبراىيم كما كرد يف التوراة:
" اجتاز إبراـ إىل مكاف شكيم إىل بلوطة عركة ،ككاف الكنعانيوف حينئذ يف األرض ،كظهر الرب إلبراـ كقاؿ

لنسلك أعطي ىذه األرض " ( اإلصحاح  15من سفر التكوين) .

كيف اإلصحاح  13من نفس السفر " كقاؿ الرب إلبراىيم .....ارفع عينيك كانظر من ادلوضع الذم أنت فيو

مشاال كجنوبا كشرقا كغربا ،الف صبيع األرض اليت ترل لك أعطيها كلنسلك إىل األبد ،كاجعل نسلك كًتاب األرض ،حىت

إذا استطاع أحد أف يع اد تراب األرض ،فنسلك أييا يع اد".

كيف ذلك ربدث "دفيد بن غوريوف"يف خطاب لو أماـ "الكينيست" اإلسرائيلي يوـ  15جواف
1956ـ قائال ":يف ىذه األياـ لن يستمع احد إذل مهمة إؽبية ؽبا ىذا الوضوح كالثبوت...كبالرغم من
اؼبساعدات اليت ال ذبارل،كبالرغم من ىذا الوعد الثابت،دل يستطع "يوشع بن نوف" امتالؾ األرض
 - 1ظبَت اضبد معتوؽ،االساس اجلغرايف لالستعمار االستيطاين الصهيوين يف اليفة الغربية 1985-1967ـ ،ط 1.األردف :دار البشَت
1992،ـ،ص.58

 2الكتاب ادلقدس-العهد القدمي :طبعة رهبارد كاطسن يف لندف (1831ـ) على النسخة اؼبطبوعة يف ركسيا 1671ـ.
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،حررىا جيش الدفاع اإلسرائيلي يف أيامنا
وبررىا ّ
اؼبتبقية ،إف البلداف اليت دل يستطع "يوشع" أف ّ
ىذه"(،)1كاؼبالحظ ىنا أف مقولة "بن غوريوف" ىذه تتعارض تعارضا صروبا مع تسمية "جيش الدفاع
اإلسرائيلي،فبما أف ىذا اعبيش -الذم شكل أصال من عصابات إجرامية صهيوينة-يقوـ دبهاـ ربرير
يسوقو اإلسرائيليوف.
األراضي،فاف أدكاره احتاللية توسعية،كىو ما يتعارض مع ما ّ

كعلى أرض الواقع قبد أف ىذا االذباه يبثلو بشكل أساسي"حزب الليكود "(*)،إذ يؤكد على
ضركرة سيطرة "إسرائيل"على صبيع أجزاء فلسطُت حبدكدىا االنتدابية (،)2كفق أسس دينية عقائدية
.....كيبدك ىذا االذباه شديد الوضوح عبهة الغاء شامل ككامل لربكز كياف فلسطيٍت يرفضو
بشدة.كيف ذلك يذىب "السفَت طاىر شاش" إذل القوؿ أنو مع تورل حكومات"الليكود" السلطة
ابتداء من عاـ 1977ـ،أصبح اؽبدؼ من االستيطاف ىو اغبيلولة دكف قياـ كياف فلسطيٍت مستقل يف
اية تسوية ؿبتملة،ككاف العامل األساسي يف التوسع االستيطاشل ىو اؼبنظور االيديولوجي،كما يؤّكد
"السفَت شاش" أف الوصوؿ للهدؼ االستيطاشل ّأدل إذل ربالفت اغبكومات الليكودية مع األصولية
الدينية كحركات االستيطاف،كىو ما دل ىبفو "اسحاؽ شامَت"حُت أ ّكد أف ىدؼ حكومتو ىو اغبيلولة
دكف قياـ كياف فلسطيٍت يبكن فصلو عن "إسرائيل" مستقبال،حيث كضعت اػبطط اليت قطعت
()3
أكصاؿ اؼبدف كالقرل الفلسطينية،دبا يعيد تشكيل اػبريطة اعبغرافية كالسكانية.
كاؼبالحظ يف السنوات األخَتة أف البعد الديٍت أصبح أىم كأبرز معادل السياسة االستيطانية
جلي يف اؼبطالبة اإلسرائيلية اؼبتكررة باالعًتاؼ بيهودية الدكلة .
اإلسرائيلية،كيظهر ذلك ا
 ادلنظور السياسي كاألمٍت  :يرل اؼبنظّر اإلسرائيلي انو يستحيل اغبصوؿ على حدكد آمنة بدكفتوسع استيطاشل،فهو الوحيد الذم وبدد خريطة "إسرائيل" اؼبستقبلية،فقد أكد"موشي دياف (*)"على
األنبية السياسية كاألمنية لالستيطاف يف كوف"اؼبستوطنات دبختلف أشكاؽبا سًتسم خريطة سياسية
 - 1ظبَت اضبد معتوؽ،ادلرجع السابق

الذكر ،ص . 39

* -حزب الليكود  :حزب صهيوشل من اليمُت الليربارل ،يؤمن بفكر احملافظُت اعبدد ً،ب تأسيسو عاـ ، 1973عندما اندمج حزب حَتكت كاغبزب
اللربارل اإلسرائيليُت.
 - 2كليد اعبعفرم ،االستيطاف اإلسرائيلي كعملية السالـ ،عماف:صامد االقتصادم،ع،90سبتمرب 1992ـ،ص 12
- 3السفَت طاىر شاش  ،مفاكضات التسوية النهائية كالدكلة الفلسطينية :اآلماؿ ك التحديات ،ط،1بَتكت :دار

الشركؽ 1999،ـ،ص .148

* -موشي دياف ( 1981– 1915م)  :سياسي كعسكرم إسرائيلي شارؾ يف معظم اغبركب العربية اإلسرائيلية .بدأ حياتو عضوا يف اؽباغاناه قبل
إنشاء إسرائيل ،كقاد اعبيش اإلسرائيلي عاـ  1956إباف العدكاف الثالثي على مصرٍ ،ب ذاع صيتو بعد ىزيبة العرب يف حرب  1967إذ كاف كقتها كزيرا
للدفاع.
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جديدة كإهباد حقائق األمر الواقع السياسية"،فإسرائيل ليست ؽبا حدكد سياسية كاالستيطاف ىو

حدكدىا،كقد أكدت"غولدا مائَت" (*)ىذه اغبقيقة بقوؽبا":دل نعُت،كلن ّتعُت لنا حدكدا،كبن الذين
()1
نعُت اغبدكد،يف أم مكاف تستوطنونو كتدافعوف فيو عن"إسرائيل"،فسيكوف ذلك اؼبكاف حدكدنا"
ّ
يبثل"حزب العمل" اؼبنظور األمٍت كالسياسي للفكر االستيطاشل الصهيوشل،كيرل قادتو أف للتوسع
تقدـ أساسا ثابتا كقويا
االستيطاشل كاؼبستوطنات دكرا اسًتاتيجيا يف تقوية الواقع األمٍت ،فهذه األخَتة ّ
ؼبطلب"إسرائيل"يف السالـ مع اغبدكد اآلمنة اليت يبكن الدفاع عنها،كاف ىدؼ االستيطاف ىو ذبديد
كتوسيع اغبدكد اليت يبكن الدفاع عنها .
كقد شدد أصحاب ىذا االذباه يف مشاريعهم االستيطانية على "اعبانب األمٍت"كاعتربكه مربرا
( )2
فمهمة
الرؤية
ىذه
،ككفق
قويا إلجراء تعديل على اغبدكد كإبقاء اؼبستوطنات يف مناطق آمنة
ّ
النشاط االستيطاشل ىي خلق الوقائع اعبديدة اليت ال تراجع عنها حىت كلو كاف األمر يتعلق بتسوية
سياسية ،فاؽبدؼ األساسي ىو اغبفاظ على الواقع االستيطاشل اؼبكتسب دبا يعنيو من كجود جزر
معزكلة من التجمعات الفلسطينية اليت ال يبكن بأم حاؿ من األحواؿ أف تشكل مستقبال كحدة
جغرافية متكاملة يقوـ عليها كياف فلسطيٍت،كيتمتع بالسيادة فوقها (،)3حىت بات أفضل كصف
قانوشل كسياسي ؽبذا الواقع "اف فلسطُت أصبحت مراكز فلسطينية للسكن يف ارض "إسرائيل"،اك
ىي عبارة عن "جيتوىات" اك سجوف كمعتقالت كبَتة مًتامية األطراؼ ،تفصلها أحزمة التفافية
استيطانية تقطع أكصاؽبا ،كتتحكم يف معيشة سكاهنا كتنقالهتم .
 ادلنظور االقتصادم :للمنظور االقتصادم أيضا دالالتو يف ىذا اعبانب،فلم يكن للمستوطن القادـمن أقصى بالد العادل أف يقبل بالعيش يف أم ىضبة من ىضاب الضفة الغربية احملتلة،كال يف أم
تتعدل
مستوطنة من اؼبستوطنات اؼبقابلة لغزة  ،ما دل توفر لو اغبكومة اإلسرائيلية امتيازات اقتصادية ّ
اك تنافس االمتيازات اليت وبصل عليها اليهودم يف بلداف الشتات اليت كلد فيها كأقاـ فيها
**  -غولدا مائَت  1978-1898:ـ ،رابع رئيس كزراء للحكومة اإلسرائيلية .من اشهر اقواؽبا :بعد حرؽ اؼبسجد األقصى ،دل ازل طواؿ الليل كنت
خائفة من أف يدخل العرب إسرائيل افواجا من كل مكاف ،كلكن عندما اشرقت مشس اليوـ التارل علمت اف باستطاعتنا اف نفعل ام شيء نريده".

 - 1قبيب األضبد ،دكلة االحتالؿ الصهيوين،دمشق:مكتب الدراسات الفلسطينية1978،ـ،ص .29
 - 2كليد اعبعفرم ،ادلرجع السابق الذكر،ص12

 - 3رجا شحادة ،التفاكض يف شاف ترتيبات احلكم الذايت ،بَتكت،رللة الدراسات الفلسطينية ،ع ،9ربيع ، 1992ص .88
 موشي ماعور  :استاذ ؿباضر بقسم العلوـ السياسية باعبامعة العربية بتل ابيب .30

ذبارتو.فطبيعة الشخصية اليهودية كنفسيتها تنحو بعمق كبو األرباح اؼبالية،كلذلك كاف اؼبنظور
الصهيوشل مبنيا على توفَت عوامل اعبذب االقتصادية القباح العملية االستيطانية .
لقد أنشئت مستوطنات من اجل نوعية اغبياة،حيث يرل اػببَت االستيطاشل"اغباناف آركف" اف
اؼبهمة اغبقيقية لالستيطاف يف اؼبدينة أك يف الريف،يف الصناعة اك يف الزراعة ،ىي االستيطاف حبد
ذاتو،ألف اؽبجرة كاالستيطاف نبا بالذات عود صهيوف،كاف كل نقطة استيطانية جديدة ىي بالطبع
()1
سالح متعدد القيم،اهنا حصن كقوة سياسية ،كلكن اؽبدؼ يبقى االستيطاف.
 ادلنظور القانوين :ينظّر أيضا لالستيطاف يف فلسطُت عن طريق االدعاء بوجود حق قانوشل ؽبمفيها كاؼبتمثل يف"كعد بلفور"،كيف صك االنتداب الربيطاشل على فلسطُت الذم اقره ؾبلس عصبة
األمم يف 1922ـ،كالذم تضمن يف مقدمتو إشارة صروبة إذل تنفيد كعد بلفور،كىو ما يتنايف مع
ميثاؽ العصبة الذم اعترب االنتداب على بعض البلداف العربية مقدمة فقط لتحقيق استقالؽبا(.)2
لقد مزج اؼبنظّر الصهيوشل بُت ـبتلف اعبوانب الدينية كاالقتصادية كالقانونية ك..لبناء ايدكلوجية
استيطانية متكاملة كمتجانسة األركاف،كرغم اف ىذه التنظَتات كالذرائع تتعارض مع الوقائع التارىبية
اإلنسانية السياسية كالقانونية أك حىت الدينية باعتبارىا حجج كذرائع ساقطة ككاىية رفضها حىت بعض
صرح قائال" :اف العربانيُت كاإلسرائيليُت كاليهود ك
اليهود أنفسهم كمنهم الكاتب"الفرد ليليناؿ"الذم ّ
الشعب اليهودم،كل ىذه األظباء استعملها صانعوا األساطَت لإلوباء بوجود استمرار تارىبي،لقد
كانوا يف اغبقيقة شعوبا ـبتلفة يف فًتات ـبتلفة من التاريخ" إالّ أف الواقع يؤكد أف اإلسرائيليوف كمن
منطلقاهتم اؼبتعددة قد قبحوا يف فرض أمر كاقع استيطاشل جديد،سبثلو عشرات أك مئات من
اؼبستوطنات السياسية ،كاألمنيػة" ،كالدينيػة ،كاالقتصادية" ،كعلى اختالؼ منظوراهتا كاذباىاهتا كدكافعا
يبقى ىدؼ االستيطاف الصهيوشل كاحد ككحيد كىو االستيطاف يف حد ذاتو ".

االستيطػ ػاف كأىدافو األمنية يف أمن إسرائيل يف الثمانينات،بَتكت:مؤسسة الدراسات
ػ
 - 1اغباناف آركف ،دكر

الفلسطينية،1980،ص 202

* -كعد بلفور  :أعلنو كزير خارجية بريطانيا" أرثر جيمس بلفور" عاـ 1917ـ كضبل اظبو ،حيث أعلن أف"حكومة صاحب اعباللة تنظر بعُت العطف
إذل تأسيس كطن قومي للشعب اليهودم يف فلسطُت ،كستبذؿ غاية جهدىا لتسهيل ربقيق ىذه الغاية".

 - 2السيد حسُت عدناف ،التوسع يف اإلسًتاتيجية اإلسرائيلية ،ط، 1بَتكت:دار النفائس للطباعة كالنشر1989 ،ـ ،ص . 17
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 -2مرجعيات التسوية السياسية الفلسطينية االسرائيلية :
يستعمل مصطلح التسوية كثَتا حُت التطرؽ إذل موضوع الصراع،كالصراع العريب الصهيوشل
السوية كالسواء"دبعٌت العدؿ
خصوصا،كباستقرائنا ؼبصدر كلمة تسوية قبد اف معناه يذىب إذل " ّ
كالنصفة،كمن ىنا تربز التسوية دبعٌت عدـ فوز أم طرؼ على الطرؼ اآلخر من أطراؼ التفاكض،أم
كجوب أف يكوف ىناؾ حل كسط ينتج عن التنازؿ عن بعض اؼبطالب اليت ال نريد التنازؿ عليها،بغية
الوصوؿ إذل حل كسط ال يلحق اإلجحاؼ بأم طرؼ كوبضى برضي اعبميع كيراعي مصاغبهم
دبجرد إسقاط ىذا اؼبعٍت اللغوم على اعبانب السياسي،يظهر اف التسوية قد تؤدم
كحقوقهم .غَت انو ّ
متغَت القوة كاختالالت موازينو
إذل اختالؿ مصاحل أحد أطرافها أك بعضهم ،خصوصا إذا ما ربكم ّ
يف السياسات ك االسًتاتيجيات دبضموهنا بدال من القانوف.
بنيت مبادرات كمشاريع التسوية السياسية للصراع العريب الصهيوشل على مرجعيات أغلبها قرارات
أفبية،غَت أهنا دل ربض بإصباع الطرفُت اؼبتصارعُت تارة،فيما اختلف تأكيالت ىذه اؼبرجعيات من طرؼ
إذل أخر تارة أخرل،غَت أف السمة الثابتة تقريبا ىي التهرب اإلسرائيلي من تطبيق القرارات األفبية يف
مقابل التشبّث الفلسطيٍت هبا(باستثاء قرار التقسيم قبل العاـ 1967ـ) .
أ -مشركع التقسيم األشلي (القرار  :)181بعد فشل مؤسبرم لندف األكؿ كالثاشل بُت العرب كبريطانيا
إلهباد حل عادؿ للقضية الفلسطينية ،قررت بريطانيا إحالة القضية على األمم اؼبتحدة أين أقرت اؽبيئة
تقسيم فلسطُت يف 29نوفمرب1947ـ كفق (القرار ،)181فكاف أكؿ قرار دكرل يعطي اغبركة
()1
أقرت دكلتُت عربية كيهودية مع اعتبار
حيث
الصهيونية إقليما جغرافيا إلقامة كياف سياسي يهودم
ّ
منطقة القدس كبيت غبم منطقة دكلية،كاقًتحت إقامة ارباد اقتصادم بينهما،كاف يكوف لكل دكلة
دستور خاص هبا كاف تستقل الدكلتاف بعد مرحلة انتقاؿ قدرىا سنتاف ،كقد قضت تسويتها أف تكوف
مساحة الدكلة اليهودية 15الف كلم  2يبلك العرب أكثر من ثلثيها ،كاف تكوف مساحة الدكلة
()2
العربية 12الف كلم  2يبلك العرب  99باؼبئة منها.

 - 1ابراىيم موسى،قيايا دكلية كعربية معاصرة،ط،1بَتكت:دار اؼبنهل اللبناشل2010،ـ،ص.24
 - 2اضبد شفيق اضبد أبو جزر ،العالقات اجلزائرية الفلسطينية يف ظل االحتالؿ الفرنسي:مواقف كأسرار،اعبزائر :دار ىومة 2004،ـ ،ص.66
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يعترب قرار التقسيم لعاـ 1947ـ،كأكؿ ؿباكلة لتسوية سياسية للصراع العريب الصهيوشل ،بالرغم
أف التسوية دبفهومها اللغوم كاالصطالحي ال تتناسب مع ما حدث من إجحاؼ يف حق طرؼ
على حساب طرؼ آخر،كيف 1948/10/05ـ كفور استكماؿ انسحاب االنتداب الربيطاشل من
فلسطُت ًب اإلعالف عن قياـ "دكلة إسرائيل" بدعم غريب كبَت،تاله إعالف العرب اغبرب على الكياف
اعبديد،ىذه اغبرب اليت خسركىا يف أخر اؼبطاؼ،كعرفت تارىبيا " بالنكبة" " اليت زادت يف القضية
اؼبهجرين من أرضهم،كعدـ
تعقيدا،خاصة مع رفض الكياف اعبديد عودة اآلالؼ من الفلسطينيُت ّ
االمتثاؿ للقرار الثاشل الصادر بتاريخ 1948//11 :ـ ربت رقم  .194فكل مشاريع التسوية اليت
جاءت فيما بعد يبكن اعتبارىا تعٍت بالشق اإلنساشل أكثر منها بالشق السياسي.
كبالعودة إذل ىذا القرار الذم رفضو العرب كالفلسطينيوف رفضا قاطعا ؼبا فيو من إجحاؼ يف
حقهم،فإنو رغم ترحيب شروبة كاسعة من اليهود على اعتباره أك تكريس قانوشل لكياف يهودم يح ظل
باالعًتاؼ الدكرل ،إال أف ىناؾ أطراؼ رفضتو كعلى رأسهم"مناحيم بيغُت" ،ك"إسحاؽ شامَت"،
كيبكن إرجاع سبب ىذا الرفض إذل اغبلم الصهيوشل الذم كاف يعًتم قادة العصابات الصهيونية كعلى
رأسها "األرغوف" لتكوين "إسرائيل الكربل"
خطة األمم ادلتحدة لتقسيم فلسطُت،حسب ما جاء يف قرار اجلمعية العامة رقم .181

ادلصدر :اجلمعية األكادديية الفلسطينية للشؤكف الدكلية ( ،PASSIAعلى الرابط :

http://www.passia.org/palestine_facts/MAPS/0_pal_facts_MAPS.htm
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ب  -القرار194ادلتعلاق بعودة الالاجئُت

 :بعد اغتياؿ الوسيط الدكرل"الكونت برنادكت"بسبب

مشركع التسوية الذم اقًتحو على األمم اؼبتحدة (*)،ازبذت اعبمعية العامة لألمم اؼبتحدة قرارىا

()1
،نصت الفقرة الثانية منو على تشكيل
رقم""194بتاريخ 1948/12/11ـ لتحقيق تسوية للصراع
ّ
عبنة توفيق مكونة من ثالث دكؿ أعضاء يف األمم اؼبتحدة لتنفيذ اؼبهمات اؼبوكلة إليها كمن بينها
ما يلي (:)2

 كجوب السماح بالعودة يف أقرب كقت فبكن لالجئُت الراغبُت يف العودة إذل ديارىم كالعيش بسالـيقرركف عدـ العودة إذل ديارىم ،كعن كل
مع جَتاهنم ،مع كجوب دفع تعويضات عن فبتلكات الذين ّ
مفقود أك مصاب بضرر من قبل اغبكومات أك السلطات اؼبسؤكلة .
 أف تقدـ ىذه اللجنة توصيات لوضع مدينة القدس كضواحيها من"ابوديس"شرقا إذل "عُت كارـ" غربا،كمن"شعفاط"مشاال اذل"بيت غبم"جنوبا ربت اغبماية الدكلية،كنزع السالح عن اؼبدينة
 كجوب منح سكاف فلسطُت أقصى حرية فبكنة للوصوؿ إذل مدينة القدس برا كجوا كبالسكك اغبديدة . تسهيل النمو االقتصادم يف فلسطُت كلها،كالعمل على اهباد اتفاقيات بشاف الوصوؿ إذل اؼبرافئكاؼبطارات كاستعماؿ كسائل النقل كاؼبواصالت .
 كجوب ضباية األماكن اؼبقدسة دبا فيها الناصرة ك اؼبواقع كاألبنية يف فلسطُت،كتأمُت حرية الوصوؿ إليها . أف تتم اؼبفاكضات بُت العرب كاليهود من خالؿ عبنة التوفيق ىذه . -ربقيق تسوية هنائية ؼبستقبل فلسطُت تتضمن حلوال للمسائل اؼبعلقة بُت األطراؼ.

 القرار22 ( 242اكتوبر 1967ـ)( :)بعد احتالؿ"إسرائيل"لألراضي العربية عاـ 1967ـ (صحراءسيناء،الضفة الغربية،اعبوالف،القدس الشرقية)،أصدر ؾبلس األمن الدكرل بتاريخ 22اكتوبر1967ـ
* -مشركع الكوكنت فورت برنادكت  :كطرح ىذا اؼبشركع االنتقاؿ من مرحلة كقف القتاؿ إذل ربقيق ىدنة دائمة بُت العرب كاليهود،كاقًتح كضعالقدس ربت رقابة االمم اؼبتحدة،كتتوذل عبنة منها ترسيم اغبدكد،كما تشرؼ عبنة دكلية على حل مشكلة الالجئُت.

 -1عثماف العثماف ،مأزؽ التسوية السياسية للصراع العريب اإلسرائيلي،ط،1بَتكت:اؼبؤسسة اعبامعية للدراسات كالنشر كالتوزيع 2003،ـ،ص.23
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 -عرض على ؾبلس األمن قبل صدكر ىذا القرار مشركعاف :اؼبشركع اؼبارل النيجَتم اؽبندم الذم ينص على انسحاب القوات اإلسرائيلية من

االراضي احملتلة كايفاد فبثل خاص إذل منطقة الشرؽ االكسط لتنسيق اعبهود الرامية إذل التسوية ،اما اؼبشركع الثاشل فهو اؼبشركع االمريكي الذم يربط
االنسحاب اإلسرائيلي باهناء اغبرب كالتوصل إذل تسوية عادلة كدائمة يف منطقة الشرؽ االكسط
34

القرار242كإطار كمرجع للتسوية بُت العرب كإسرائيل (*)،كأ ّكد القرار يف مقدمتو عن قلقو من خطورة
األكضاع يف الشرؽ األكسط كعدـ جواز االستيالء على األراضي باغبرب.
التوسع اإلسرائيلي بعد حرب 1967ـ.

ادلصدر :اجلمعية األكادديية الفلسطينية للشؤكف الدكلية ( ،PASSIAعلى الرابط :
http://www.passia.org/palestine_facts/MAPS/0_pal_facts_MAPS.htm

دعا القرار إذل انسحاب القوات اإلسرائيلية من"

أراض عربية "كفق النص االقبليزم األصلي

للقرار،كمن"األراضي العربية"حسب النص الفرنسي لو،كاذل إهناء صبيع ادعاءات أك حاالت اغبرب،كاحًتاـ
سيادة الدكؿ ككحدة أراضي كل دكلة يف اؼبنطقة كاستقالؽبا السياسي كحقها يف العيش بسالـ ضمن حدكد

آمنة كمعًتؼ هبا،بعيدا عن التهديد بالقوة أك استعماؽبا (.)1كما يؤّكد ؾبلس األمن ايضا اغباجة إذل :
 ضماف حرية اؼبالحة يف اؼبمرات اؼبائية الدكلية للمنطقة. ربقيق تسوية عادلة ؼبشكلة الالجئُت . ضماف حرمة األراضي كاالستقالؿ السياسي لكل دكلة يف اؼبنطقة عن طريق إجراءات من بينهاؾبردة من السالح .
مناطق ّ
 يطلب من األمُت العاـ تعيُت فبثل خاص إذل الشرؽ االكسط ...ؼبساعدة اعبهود لتحقيق تسويةسلمية كفقا ألحكاـ ىذا القرار كمبادئو .
 يطلب من األمُت العاـ اف يرفع تقريرا إذل ؾبلس األمن بشاف تقدـ جهود اؼبمثل اػباص يفاقرب كقت فبكن .
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اؼبالحظ من ىذا القرار أنو دل يكن فقط مبهما وبتمل الكثَت من التفسَتات كالتأكيالت
خاصة يف الفركؽ الواردة بُت نصو االقبليزم األصلي كالنص الفرنسي كالعريب،ك ّامبا كانت ىناؾ
معديو قاموا بصياغتو صياغة
اختالفات حوؿ ما ىو ىذا القرار أصال ،لكن كاقع األمر يشَت إذل أف ّ
دقيقة ىبدـ مصاحل األطراؼ اؼبشًتكة كيستجيب ؼبصاغبهم،كيف ىذا الصدد يبكن القوؿ أف صانع
القرار -فبثل اقبلًتا يف ؾبلس االمن – قد قبح قباحا باىرا يف ذلك .
 القرار  338الصادر بتاريخ  22أكتوبر 1973ـ:صدر ىذا القرار عن ؾبلس األمن الدكرل إبافاغبرب العربية اإلسرائيلي 1973ـ اليت كانت على اعببهتُت السورية كاؼبصرية،كنص ىذا القرار على
12
اإلهناء الفورم للقتاؿ كالوقف الكامل إلطالؽ النار بُت األطراؼ اؼبتقاتلة يف فًتة ال تتجاكز
ساعة من غبظو اعتماد القرار  ،كما دعا القرار إذل البدا فور إهناء إطالؽ النار بًتتيبات كإجراءات
الدخوؿ يف اؼبفاكضات بُت األطراؼ اؼبعنيُت قصد إقرار السالـ.
يًتدد
كيرتبط ىذا القرار بالصَتكرة اغبالية للقضية الفلسطينية عموما كاؼبفاكضات خصوصا ،إذ ّ
ذكره حىت اآلف كمرجعية تفاكضية استنادا إذل البند الثاشل منو كالذم دعا إذل البدأ فورا فور كقف
إطالؽ النار يف تنفيذ قرار ؾبلس األمن 1967/242ـ بكل أجزائو .
كإذا كاف الفلسطينيوف متمسكُت هبذا القرار باإلضافة إذل القرارات األخرل ( )194-242كمرجعية
قدمت تفسَت ـبالف للتفسَت العريب يف
غبل القضية الفلسطينية ،فإف إلسرائيل تفسَتات أخرل،فكما ّ
يقرر".
قرار  ، 242فهي ترل كذلك اف القرار  338قد "دعا" فقط كدل ّ
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- 3ارىاصات قرار التفاكض الفلسطيٍت االسرائيلي :
تشكل اؼبتغَتات السياسية احمللية كالدكلية يف العادة مدخال مناسبا تلج منو بعض القول السياسية
مربرا
إلعادة صياغة براؾبها كأىدافها كاسًتاتيجياهتا ،فيما تذىب أخرل إذل ازباذ تلك اؼبتغَتات ّ
إلحداث انقالب حاد يف توجهاهتا كسياساهتا اؼبعلنة على مدار عقود طويلة،كيًتتب على اؼبتغَتات
السياسية الكثَت من االستحقاقات اليت سبثل ربديا كبَتا يواجو القول السياسية العاملة ،فبعضها ينجح
يؤشر
يف اعبمع بُت ما تفرضو ىذه اؼبتغَتات من جهة كاؼببادئ العامة األصيلة من جهة أخرل ،كىو ما ّ
على قدرهتا على ذباكز ىذه التحديات كبقائها كالعب كفء يف اػبارطة السياسية .أما القول غَت
القادرة على ذلك ،أك ال تتوفر ؽبا اإلرادة السياسية لذلك،فتسعى إذل االنتقاؿ من موقع سياسي إذل
آخر مغاير ال ينسجم مع براؾبها كأدبياهتا كقناعاهتا اؼبعلنة بأم صورة من الصور ،كىو األمر الذم يفتح
الباب كاسعا إلبداء الرغبة يف العمل اؼبشًتؾ مع اعبهات اليت مثلت ؽبا نقيضا تارىبيا ،فما ىي األحداث
اليت سامهت يف فتح مرحلة جديدة يف تاريخ الصراع عرفت بادلفاكضات الفلسطينية اإلسرائيلية ؟.

 االنتفاضة الفلسطينية 1987ـ (*) :كاالنتفاضة الفلسطينية األكذل ىو االسم الذم أطلق علىالثورة الفلسطينية اليت نشبت يف  07ديسمرب 1987ـ يف الضفة الغربية كغزة،كعرفت أيضا "بثورة
أشد تصميما من كل اغبركات اليت سبقتها يف األراضي احملتلة ،كقد
اغبجارة "،ككانت أكثر صباىَتية ك ّ
عدلت صورة الشرؽ األكسط بشكل عميق(.)1
ّ
ؾبرد عصياف سياسي ضد االحتالؿ،بل كانت ظاىرة
دل تكن االنتفاضة الفلسطينية االكذل ّ
اجتماعية كنفسية داخل اجملتمع الفلسطيٍت ،كصحوة كتطهَت ذاٌب كإقالع عن البنيات االجتماعية
الفلسطينية اؼباضية اؼبوركثة،يقوؿ ادكارد سعيد "الرجاؿ كالنساء امسكوا بزماـ حياهتم الصعبة اليت كاف
يعيشوهنا يف ظل االحتالؿ العسكرم اإلسرائيلي ،لقد حاكلوا إنشاء نظاـ يقوـ على االعتماد على

الذات كعلى استقالؿ نسيب عن االحتالؿ.كما يذىب "سومنًتا بوز" إذل القوؿ أف كاقعة االنتفاضة
متغَت حاسم أدل إذل خيار السالـ يف التسعينات،فبُت ديسمرب 1987ـ كجواف
الفلسطينية تعترب ّ
1991ـ قتل  983فلسطينيا على يد اعبيش اإلسرائيلي يف األراضي احملتلة،كعاسل أزيد من
* -االنتفاضة  :تعٍت كلمة االنتفاضة يف اللغة العربية "رفع الرأس" ،كمع التوسع يف الداللة أصبحت تعٍت التمرد ،كىو تشَت إذل ضركرة رفع
الفلسطينيُت لرؤكسهم كالتمرد على االستعمار االستيطاشل اإلسرائيلي .
 - 1آالف غريش ،دكمينيك غيداؿ
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كدمر 1.882
 15.000شخص ّ

 120.000فلسطيٍت من إصابات غبقت هبم كاعتقل أكثر من
منزال على األقل عقابا ألصحاهبا(.)1
حد كبَت يف العادل
غَتت النظرة إذل الفلسطينيُت إذل ّ
يف حُت يرل "مركاف دركيش" اف االنتفاضة ّ
الغريب دبا يف ذلك الواليات اؼبتحدة األمريكية فحسبو فإف اؼبسلح اؼبقنّع (أك اؼبرأة اؼبسلحة احيانا)
الذم ىبطف طائرات ركاّب مدنية،....حلّ مكانو مراىق مسلّح دبقالع كحجارة )، (2كبالتارل يبكنو
أف يقلّص االختالؿ يف موازين القوة مع اعبانب اإلسرائيلي.
كعليو فقد أخذت القضية الفلسطينية ابعادا اخرل يبكن كصفها باؼبفصلية منذ اندالع
االنتفاضة اليت كاف ؽبا شكل الثورة العارمة ضد االحتالؿ اإلسرائيلي يف الضفة كالقطاع،فقد ّادل
ذلك إذل كضع القضية الفلسطينية يف أكلوية اىتمامات األطراؼ اؼبعنية بالصراع،ككذلك الرأم العاـ
العاؼبي الذم كصلت إليو أصداء ثورة اغبجارة الفلسطينية،كما بيّنت االنتفاضة أف خيار الكفاح
اؼبسلح مازاؿ مطركحا كدل يتم االستغناء عليو هنائيا،فبو يبكن ربصيل اغبقوؽ الوطنية الفلسطينية،كىو
ما أعطى حافزا قويا للقيادة الفلسطينية كاإلسرائيلية لطرح مبادرات لتسوية القضية .كما فرض
الشعب الفلسطيٍت من خالؿ االنتفاضة –كما دل يفرض من قبل -االعًتاؼ الفعلي بوجود شخصيتو
الوطنية كحقوقو اؼبشركعة يف إقامة دكلتو،كدل يعد دبقدكر أم طرؼ ذباىل ىذه اغبقيقة،فقد ّادل
اشتعاؿ االنتفاضة إذل إجبار اعبانب األمريكي كالغريب على التحرؾ إلهباد حل سلمي للقضية تبلور
مع بداية التسعينات بالدعوة إذل مؤسبر مدريد 1991ـ.
 فك االرتباط االردين باليفة الغربية 1988ـ(*) :يرل الباحث "مهدم عبد اؽبادم" أف االنتفاضة()3
الفلسطينية قد ضبلت لألردف ثالث رسائل اساسية كىي:
الرسالة األكىل  :جاءت من ساحة"االنتفاضة الوطنية" يف األراضي احملتلة ،ككاف مفادىا ":انو اذا
كػاف ىػنػاؾ مػاض غبكم أردنػي للضفة الغربية،فبالتأكيد ليس ىػنػاؾ أم مستقبل ؽبذا اغبكم،أيضا،كإذا
كانت انتؼاضة اغبجارة ضد االحتالؿ العسكرم اإلسرائيلي يف مراحلها األكذل ،فاهنا كبػدكف أم
- 1سومانًتا بوز
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and social change, race and class;1989,p 47.

-Marwen Darweish,The intifada

2

* -كانت الضفة الغربية جزءان من األردف منذ مؤسبر أروبا عاـ  1949حىت حرب األياـ الستة عاـ  1967دل تعًتؼ الدكؿ العربية بأف الضفة الغربية ىي
جزأ من اؼبملكة األردنية اؽبامشية.

- 3عبد اؽبادم مهدم ،االنفصاؿ األردين :أسبابو كاثاره ،ط ،2فلسطُت :اعبمعية الفلسطينية األكاديبية للشؤكف الدكلية «سبتمرب .1995
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استثمار سياسي عريب أك فلسطيٍت لػهػا ستنتقل إذل خارج حدكدىا اعبغرافية كحجمها السكاشل.
كستكوف مهيئة "للتصدير"باذباه الغرب،اذل داخل اػبط األخضر ،كأيضا باذباه الشرؽ ،إذل الضفة
الشرقية لنهر االردف  ،كقػد بدأت "مظاىر" ىػذا التوجو فػي القرل العربية داخػل اػبط األخضر كأيضا
فػي اؼبخيمات الفلسطينية كاؼبؤسسات التعليمية كاؼبساجد كالكنائس فػي األردف.
الرسالة الثانية :جاءت من صبوع الفلسطينيُت يف األردف بأف "االنتفاضة" يف األراضي احملتلة،ىي
"يقظة عربية ثانية" كال يبكن الوقوؼ أمامها بدكف حراؾ أك تفاعل أك ذباكب،كىي يف أساسها دعوة
للتحرر كاالستقالؿ الوطٍت الفلسطيٍت على األراضي الفلسطينية ،برفض كمقاكمة القمع كالظلم
كاالحتالؿ العسكرم،كىي أيضا دعوة الستقالؿ الذات كالفكر العريب ،كبػدأت مظاىر ىػذا الفهم
غبقيقة معاشل االنتفاضة الفلسطينية فػي االنتشار عػبػر اؼبقاالت الصحفية،ك (خطب اعبمعة) يف
اعبوامع،ك (كعظة األحد) يف الكنائس.
اؿرسالة الثالثة :كاف مصدرىا قيادات منظمة التحرير الفلسطينية،كاليت اعتذرت عػن تلبية أكػثػر مػن
دعػوة رظبية لػزيػارة عماف،كذىبت إذل طػلػب التنسيق السياسي يف كفد مػصػرم فلسطيٍت مشًتؾ
يعرب عن بوادر تراجع عن
،كاالعتذار عن دعوات العراؽ اؼبتكررة "للمصاغبة "مػع عػمػاف،األمػر الػذم ّ
خطوط اؼبعادلة األردنية-الفلسطينية،كىو ما رأت فيو األردف ؾ امػتػحػاف يستلزـ إما "االنػتػظػار" على
أمل أف تتغَت اؼبعادلة،أك السعي كبو بديل كمبادرة "للتحرؾ" كبو "اؼبستقبل".
كعليو،فقد تولدت قناعة أردنية بضركرة الكف عن منافسة اؼبنظمة (* )على سبثيل الفلسطينيُت
كترؾ أمر حل قضيتهم للمنظمة،فاألردف دل يستطع ربرير الضفة سلميا أك عن طريق التفاكض ،كال
يف مطلع
يبلك لوحده خيار اغبرب كال يريده ،لذلك أصدر اؼبلك حسُت قراره الشهَت بفك االرتباط ؼ
شهر جويلية 1988ـ ،قررت اغبكومة األردنية بناء على توجيهات "اؼبلك حسُت" ،ازباذ سلسلة من
اإلجراءات اليت جرت تسميتها "بفك العالقات كاالرتباط القانوشل كاإلدارم كاؼبارل مع الضفة
1

*
جهودا كبَتة مع إسرائيل
 حاكؿ األردف أف يكرس حقو يف التفاكض باسم الفلسطينيُت (أك على األقل باسم الضفة اليت كانت خاضعة لو ) ،كبذؿ نخصوصا بعد حرب  - 1973بتنفيذ فك ارتباط كلو على
كالواليات اؼبتحدة األمَتكية كأطراؼ مؤثرة على القرار الدكرل ،لتعزيز ذلك بإقناع إسرائيل -
ن
كيلومًت مربع كاحد على هنر األردف ،على غرار فك االرتباط األكؿ كالثاشل على اغبدكد اؼبصرية  -اإلسرائيلية ،كاغبدكد السورية – اإلسرائيلية دكف طائل.
كحاكؿ اؼبلك حسُت عقد اتفاؽ مع ياسر عرفات (اتفاؽ عماف  )1985يعطي األردف دكرا يف القضية الفلسطينية يتناسب مع طموحاتو كمكانتو

التارىبية كعالقة أسرتو بالقدس كاؼبقدسات اإلسالمية كاؼبسيحية ،كلكن «أبو عمار» تراجع عن ىذا االتفاؽ يف ظل اؼبعارضة الفلسطينية الداخلية
كالعربية الواسعة.
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الغربية"،كتضمنت إلغاء خطة التنمية األردنية للضفة الغربية كاستبداؿ كزارة شؤكف األرض احملتلة بدائرة
سياسية يف كزارة اػبارجية األردنية كإهناء خدمات حوارل  21ألف موظف يف الضفة الغربية،مع استثناء
مؤقت ؼبؤسسات األكقاؼ اإلسالمية كاحملاكم الشرعية كإخراج بعض األعضاء الفلسطينيُت من ؾبلس
األعياف األردشل،كأخَتا،سحب اعبنسية األردنية من مواطٍت الضفة الغربية كقطاع غزة كاعتبار كثائق
جواز السفر اليت حبوزهتم كثائق للتعريف على ىويتهم الشخصية كالتوقف عن منح اعبوازات كذبديدىا
كالبدء يف عملية استبداؽبا بأكراؽ خاصة(.)1
يبكن اعتبار أف ىذا القرار من أىم أخطر القرارات العربية كأكثرىا جرأة سياسية يف نفس
الوقت،ألهنا كضعت الفلسطينيُت على أمر الواقع ،كدفعت هبم إذل قاطرة الدفاع عن
حقوقهم.فخطورتو فيما يشكلو القرار من انعكاسات سلبية خاصة يف جوانبو اإلنسانية ،أما اعبرأة
السياسية فمتعلقة اصال بازباذ قرار من ىذا اغبجم يف ظل األكضاع اليت كانت تسود اؼبنطقة.
 غزك العراؽ للكويت(  :) ()1990سجل الثاشل من أكت 1990ـ مع دخوؿ القوات العراقيةللكويت كاالستيالء على عاصمتو البداية الرظبية ألزمة اػبليج اليت أفضت إذل حرب استمرت إذل
مارس 1991ـ،جاءت لتفتح بابا آخر يف مسَتة الصراع العريب الصهيوشل كالصراع الفلسطيٍت

اإلسرائيلي باػبصوص ،فقد ش ّكل الغزك العراقي للكويت بداية لتدخل دكرل يف منطقة اػبليج بقيادة

الواليات اؼبتحدة األمريكية ،إذ قاـ ربالف دكرل ضم دكؿ عربية باستخداـ القوة العسكرية إلجبار
اعبيش العراقي على االنسحاب،كما كجهوا ضربات جوية قاصمة استهدفتو كأتت على قسط كبَت
من اؼبؤسسات كالبٌت التحتية العراقية .
لقد شكلت األزمة كتوابعها أحد احملاكر األساسية للتفاعالت العربية  -العربية ،كالعربية -
الدكلية مع بداية التسعينيات ،خاصة أهنا أكجدت انقساما حادا كغَت مسبوؽ يف الصف العريب ،األمر
الذم انعكس على النظاـ العريب كما يبثلو من توجهات كمفاىيم مثل العركبة كاألمن القومي العريب
كالعمل العريب اؼبشًتؾ كاؼبصاحل العربية العليا ،بل أف كجود النظاـ العريب ذاتو أصبح مهددا  ،فأزمة
-البعثة الفلسطينية يف اؼبملكة اؼبتحدة فك االرتباط األردين باليفة الغربية،على اؼبوقع
 http://palestinianmissionuk.com/arabic/?p=131تاريخ االطالع 2015/05/15 :م.
* -كانت الواليات اؼبتحدة األمريكية على اطالع كمعرفة تامة بنوايا صداـ حسُت كدل يكن التصعيد ضد الكويت من قبل العراؽ مفاجأةااللكًتكشل:

ألمريكا اليت بادرت إذل اطالؽ اشارات تشجيع صداـ حسُت على اؼبضي يف تفكَته باحتالؿ الكويت ،كقد كاف ؿبضر اللقاء مع السفَتة
األمريكية "غالسيي" يف بغداد عنوانا كاضحا للموقف األمريكي الذم يوحي بأف أمريكا لن تتدخل عسكريا يف اية صراعات اك خالفات يف
اؼبنطقة،كاهنا تريد من شعوب كدكؿ اؼبنطقة اف ربل مشاكلها بنفسها كفيما بينها كبالكيفية اليت تريد،االّ اف الفخ األمريكي كاف قيد التشكل.
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اػبليج ّأدت إذل تفكك ىذا النظاـ حىت على اؼبستول النظرم،فانقسمت الدكؿ العربية إذل ثالثة
ؿباكر مؤيدة كمعارضة كمتحفظة ذباه الغزك العراقي للكويت ،كتداعت آثار ىذا االنقساـ بعد ذلك
لتؤدم إذل اهنيار مفهوـ األمن القومي العريب كمضمونو،كىو ما اتضح من عدة تطورات جرت خالؿ
عاـ 1991ـ .كما ّأدت األ زمة ضمن ما أدت إليو إذل تدعيم النفوذ السياسي للواليات اؼبتحدة
األمريكية يف اؼبنطقة ،فضال عن زيادة نفوذىا العسكرم فبا جعل معادلة األمن يف اػبليج
كرستو كأقرتو اتفاقيات كترتيبات أمنية كعسكرية يبثل
أمريكية،حيث أصبح الدكر األمريكي الذم ّ
اػبيار األكؿ بالنسبة لدكؿ ؾبلس التعاكف اػبليجي مثال (.)1
لقد ش ّكلت اغبرب على العراؽ الفرصة اؼبناسبة بالنسبة للواليات اؼبتحدة لدفع عملية التسوية
1992/9/18ـ،أين سيكوف الشرؽ األكسط
لألماـ فقد قاؿ الرئيس األمريكي جورج بوش يف
كأمن"إسرائيل"اليوـ لو استمعت إذل نصائح من انتقدكشل خالؿ أزمة اػبليج كدل أكاجو الرئيس العراقي
ٍب أردؼ ؾبيبا على سؤالو ":كنا سنواجو عراقا نوكيا كمهيمنان يف الشرؽ األكسط"  ،كأعلن عندما ربط
بُت حرب اػبليج كالتسوية يف اؼبنطقة بأنو سيحوؿ االنتباه من جديد إذل ناحية صنع السالـ العريب
اإلسرائيلي بعد أف يفرغ من مواجهة العراؽ(.)2
غَت أف التساؤؿ الذم يطرح يف ىذا اعبانب ىو حوؿ موقف منظمة التحرير الفلسطينية من
الغزك العراقي؟.فقد كاف موقف منظمة التحرير الفلسطينية يف بداية األمر مؤيدا للعراؽ ،اال انو مع
تصاعد األزمة كتعقدىا تضارب ىذا اؼبوقف كحدث ارتباؾ كبَت لدل القيادة

 ،كعموما فانو كبرغم

تضارب اؼبوقف الفلسطيٍت كانعكاساتو (* )،إال أف ازمة اػبليج برمتها أكجدت مناخا آخر يف ؿبيط
عملية التسوية الفلسطينية اإلسرائيلية.
كذبدر اإلشارة إذل أنو خالؿ اغبرب الدكلية على العراؽ بدأ الفريق اؼبعٍت بالشرؽ األكسط يف
هتيء ىزيبة العراؽ الفرصة لتسوية الصراع العريب اإلسرائيلي
اػبارجية األمريكية يف حبث إمكانية أف ّ
3

 1أالف  -غريش ،دكمينيك كيداؿ  ،ترصبة ميشاؿ كرـ ،األبواب ادلائة للشرؽ األكسط،بَتكت:دار الفرايب 2010،ـ ،ص .242
 - 2نامق فكرت  ،مستقبل القضية الفلسطينية يف ضوء مسار التسوية ،رللة اـ ادلعارؾ ,ع 30.بغداد,:بغداد 2002ـ  ،ص .34
*  -خاصة االنعكاسات االقتصادية ،فقد كاجو االقتصاد الفلسطيٍت ربديات ىائلة أبرزىا قطع اؼبعونات اػبليجية اليت كانت سبصل  30باؼبائة من موارده
،ككذلك عودة الالجئُت من العماؿ الفلسطينيُت من الدكؿ اػبليجية ،كما زادت رقابة إسرائيل على العماؿ الفلسطينيُت ـبافة قيامهم باعماؿ لصاحل
العراؽ .
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،بعد إقتناع كل من "الراديكاليُت العرب أف اغبل العسكرم ؽبذا الصراع سيغدك مستحيال (.)1ففي
خضم ىذه الظركؼ كاإلحداث،سارع الرئيس األمريكي"جورج بوش"يف خطابو أماـ "الكونغرس"
ّ
يوـ1991/03/06ـ بعد ىزيبة القوة العسكرية العراقية كربرير الكويت كسبركز القوات األمريكية يف
منطقة اػبليج،اذل الربط بُت دحر القوات العراقية من جهة كتسوية الصراع العريب اإلسرائيلي من جهة
اخرل()2كش ّكلت اؼبتغَتات اإلقليمية أيضا بيئة مناسبة لدفع عملية التسوية لألماـ  ،ككاف من أىم
نتائجها اختالؿ التوازف اإلقليمي يف اؼبنطقة كعودة التوازف النوعي ؿصاحل "اسرئيؿ)،(3كبذلك ىيأت
ىذه األزمة أك كانت دافعا للدخوؿ يف مرحلة جديدة من خالؿ الدعوة اذل"مؤسبر مدريد".
 اهنيار االرباد السوفيايت  :إذل جانب األحداث السابقة خاصة منها حرب اػبليج ،حصل متغَتآخر يتمثل يف اهنيار كتفكك االرباد السوفياٌب إذل عدد من الدكيالت،حيث بدأت مظاىر الضعف
تظهر عليو منذ العاـ 1985ـ ّأدت إذل تراجع دكره على الصعيد الدكرل أماـ تزايد تصاعد نفوذ
الواليات اؼبتحدة األمريكية .
كاف لإلرباد السوفييت مواقف كسياسات اذباه ا ألقطار العربية يف صراعها مع الكياف
الصهيوشل،كمع ذلك فالسوفيت دل يكونوا يف أية فًتة ميالُت للحلوؿ اؼبتطرفة ،فاقًتاحاهتم غبل النزاع
مثال  :أحد بنود مشركع "ليونيد
العريب اإلسرائيلي تضمنت مواقف تعزز قضايا اغبقوؽ الفلسطينية ،ؼ
برهبنيف  -"1982الذم ربدثنا عليو سابقا -أ ّكد على تأمُت اغبق الثابت للشعب العريب الفلسطيٍت يف
تقرير مصَته كإقامة دكلة مستقلة خاصة بو يف األراضي الفلسطينية اليت سيتم ربريرىا من االحتالؿ
الصهيوشل،أم الضفة الغربية لنهر األردف كقطاع غزة ،إضافة إذل أف اقًتاحات عاـ 1984ـ،كاليت
تضمنت "اعتبار منظمة التحرير الفلسطينية اؼبمثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيٍت" ( ،)4ككانت
النظرة السوفيتية يف أىم عامل للتسوية ىو انسحاب القوات اإلسرائيلية من األراضي اليت احتلت عاـ
1967ـ ،كعقد مؤسبر دكرل برعاية األمم اؼبتحدة.
 - 1كلياـ كوانت،عملية السالـ :الدبلوماسية االمريكية كالنزاع العريب اإلسرائيلي منذ 1967ـ ،القاىرة :دار االىراـ للطباعة كالنشر
1994،ـ ،ص.112
- 2موسى ابراىيم

،ادلرجع السابق الذكر ،ص. 51

- Mohammed Malli, others ,bilateral and multilateral Negotiations pease in the

.3

Middle East , amman: Middle East Studies Centre , 1995,p8-10.
 - 4فريد ىاليدم ,األزمة يف اإلرباد السويفا ٌب كالعادل العريب  ،رللة الباحث العريب،ع  ،23لندف :جواف 1990ـ  ،ص .26
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أثر تفكك اإلرباد السوفييت تأثَتا عميقا يف العالقات العربية األمريكية  ،كساىم ىذا التأثَت يف
نقل العادل من مناخ آلخر ،ليسهم باالكبياز لألمبوذج الغريب ،كأصبح العادل العريب جزء ا من ىذا اؼبناخ
ككنتيجة طبيعية لتفكك اإلرباد السوفييت دل يعد كرثتو معنيُت دبنافسة الواليات اؼبتحدة يف اؼبنطقة ،أك
بدعم نفوذىم على حساب اؼبصاحل األمريكية فبا مهد إلطالؽ يد الواليات اؼبتحدة يف الشرؽ
األكسط ،كعلى الصعيد الدكرل ساىم يف ذباكز إحدل أىم العقبات أماـ انطالؽ عملية التسوية بُت
العرب كإسرائيل  ،فغياب اإلرباد السوفييت زاد يف االستعداد األمريكي للعمل كاجملازفة من دكف
التخوؼ من ردكد الفعل السوفيتية السلبية أك من قدرة السوفيت على استغالؿ األكضاع على حساب
اؼبصاحل األمريكية ( (1فبا يعٍت أف اجملاؿ أصبح مفتوحا أماـ الواليات اؼبتحدة كبو التحكم يف الصراع
عزز من ذلك اؿتفكك الرىيب ؿلنظاـ اإلقليمي العريب كأحد نتائج حرب اػبليج
العريب اإلسرائيلي ،ك ّ
الثانية،فبا أتاح للواليات اؼبتحدة كإسرائيل فرصة كبَتة للحصوؿ على أكرب قدر من التنازالت لألخَتة
األمريكية للتسوية كفتح اجملاالت
كالسيما أف الدكؿ العربية أصبحت أكثر استعداد لقبوؿ الرؤية
)2).
الواسعة للمصاحل األمريكية يف اؼبنطقة .
(

كإذا كاف الصراع العريب اإلسرائيلي قد ارتبط بنمط العالقات التصارعية الدكلية اليت سادت يف
مرحلة اغبرب الباردة  ،فقد تأثر ايضا باختالؿ اؼبوازنة الدكلية كاهنيار نظاـ القطبية الثنائية ،إذ دفع ىذا
االهنيار أطراؼ الصراع ؼبراجعة فكرية كعملية عبدكل اإلستمرار على مواقف كاسًتاتيجيات بدا ككأنو
من اؼبتعذر اإليفاء بالتزاماهتا أك االقبرار كرائها .كانسجاما مع ىذا النهج زبلى اإلرباد السوفييت عن
ؿلتقارب
الكثَت من ثوابتو حياؿ الصراع العريب اإلسرائيلي كازبذ سلسلة من اػبطوات اليت مهدت
السوفييت اإلسرائيلي ،كالسماح للمنظمات الصهيونية دبمارسة نشاطاهتا العلنية داخلو ،كاإلقداـ على
تطوير عالقاهتا الدبلوماسية كالثقافية مع إسرائيل،كلقد انعكست اؼبواقف السوفيتية على السبل الكفيلة
بتسوية الصراع ،اذ أسقط اإلرباد السوفييت من حساباتو حق العرب يف اسًتداد حقوقهم باللجوء
للخيار العسكرم ،كازبذ العديد من اػبطوات اليت مهدت إلعادة العالقات الدبلوماسية بُت الطرفُت

 - 1ناصيف حيت  ،اإلدارة االمريكية لالمكانيات الدكلية  ،العرب كمواجهة إسرائيل احتماالت ادلستقبل ،بَتكت :مركز دراسات الوحدة العربية
 ،2000،ص .118
- Adam Garfinkle, u.s.Israeli Relations after the Cold War ,FALL,1996. P560
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استعدادا لتقبل أية صيغة لتسوية توافق عليها األطراؼ اؼبتصارعة .كبناء ا عليو كانت إسرائيل اؼبستفيد
األكثر من ؾبمل اؼبتغَتات اليت طرأت على السياسة السوفيتية كما آلت إليو من نتائج عميقة(.)1
كذبدر اإلشارة إذل أف التطورات السياسية كالعسكرية يف اؼبنطقة -السالفة الذكر -أدت إذل
زيادة اػبالفات العربية-العربية ،ك أسفرت عن نتائج سلبية سانبت يف إضعاؼ موقع القضية
الفلسطينية اليت ىي حباجة إذل التضامن العريب،كيف ظل الواقع العريب السليب أعلن الرئيس األمريكي
"جورج بوش األب"مع بداية عاـ 1991ـ عن عزـ الواليات اؼبتحدة عقد مؤسبر للسالـ غبل الصراع
العريب -اإلسرائيلي يقوـ على أساس قرارات ؾبلس األمن ( *) ،كمبدأ األرض مقابل السالـ ،مع
ضماف أمن إسرائيل كربقيق اغبقوؽ السياسية للفلسطينيُت ،كتقدصل ضمانات لألطراؼ العربية اليت
ستشارؾ يف اؼبؤسبر.كما أف إسرائيل كـعها القول الداعمة ؽبا تبنت كل ما من شأنو شل اإلرادة
السياسية العربية ،كإخضاعها ،كسعت إذل تصفية الوعي القومي العريب الذم هبعل من قضية فلسطُت
احد ؿباكر اىتماماتو الرئيسة لصاحل إعادة تشكيل كعي جديد للصراع بثوابت كمسلمات جديدة
داعمة لنهج التسوية ،كتعظم من كلف خيارات اؼبواجهة(.)3
2

كال عجب اف نالحظ أف الدعوة ؼبؤسبر مدريد للسلم جاء بعد أشهر قليلة من حرب اػبليج ،
كقبل شهرين فقط من اإلعالف الرظبي لتفكك االرباد السوفياٌب ،فكاف التحضَت لو كمن ٍب الدعوة

اليو برعاية أمريكية سوفياتية ،لكن فجوة موازين القول كانت يف صاحل الطرؼ األمريكي.

 طبيعة اإلدراؾ الفلسطيٍت اإلسرائيلي للحاجة إىل التغيَت  :تنطلق فكرة التغيَت يف اؼبواقف كاالسًتاتيجياتمن إدراؾ طريف الصراع أك أحدنبا بأف اػبيار اعبديد أفضل من اػبيار القدصل كمن أفضل البدائل من

 - 1رظبية ؿبمد  ،اهنيار اإلرباد السوفييت كانعكاساتو على ادلنطقة العربية ،أطركحة دكتوراه غَت منشورة مقدمة لكلية القانوف كالعلوـ السياسية

باألكاديبية العربية اؼبفتوحة يف الدمبارؾ 2013،ـ،ص. 181

*

 -لقد رفضت إسرائيل كافة القرارات الدكلية اليت صدرت حبق عودة الالجئُت ،السيما القرار رقم  194يف 1948ـ الذم ُّيعدحجر الزاكية عبميع

قرارات األمم اؼبتحدة اؼبتعلقة بقضية الالجئُت ،كاعتربتو قرارا ال وبمل صفة اإللزاـ ،ككذلك القرار رقم (193يف 1950٠ـ  ،الذم شدد على حق عودة
اؼبدنيُت الذين تركوا أراضيھـ ،ككذلك القرار رقم،237كالقرار رقم  242يف 1967ـ  ،اللذين أصدرھما ؾبلس األمن ،كالقرار رقم 3236الذم
أصدرتو اعبمعية العامة لألمم اؼبتحدة يف عاـ 1974ـ كالذم يشدد أيضا على حق عودة الالجئُت كالنازحُت الفلسطينيُت كانو حق غَت للتصرؼ

 - 2ؾبدم ضباد كآخركف،ضلو إسًتاتيجية كخطة عمل للصراع العريب-اإلسرائيلي.(،بَتكت :مركز دراسات الوحدة العربية2000،ـ،ص.120
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بُت كل ؾبموع البدائل األخرل اؼبطركحة،كعليو كاف اػبيار التفاكضي حاجة فلسطينية إسرائيلية لتغيَت
الواقع اؼبوجود مع اختالؼ الطرفُت يف طبيعة إدراكهما ؽبذا اؼبسار اعبديد.
أ  -طبيعة االدراؾ الفلسطيٍت للحاجة إىل التغيَت  :عند النظر إذل عالقات الصراع،يالحظ أف العقل
العريب قد استقر على رؤية مفادىا أف إسرائيل صارت أقول من أف وبارهبا العرب ،كالقبوؿ هبا فرصة
لتجاكز ردكد أفعاؽبا اذباىهم،يف حُت رأل آخركف إف الرؤية القومية ؽبذا الصراع ليست كافية للتعامل
مع إسرائيل،ككاف ذلك مقدمة لنمو تنظيمات تدعوا إذل أعادة أبراز الرؤل الدينية -اإلسالمية ؼباىية
الصراع كسبل مواجهتو .
لقد جعل ىذا الوضع العريب اؼبنقسم إذل ؿباكر متصادمة كمتباينة الرؤل كالقناعات الصراع
ؼ منىم،كىو ال يلزـ اآلخرين يف اعبانب
العريب-اإلسرائيلي صراع دكؿ ؼبن يريد أف ينخرط يو
العسكرم -السياسي ـنو ،كعليو كجد من بُت الدكؿ العربية من دخل يف صراع حاد مع "إسرائيل"
كأخرل من ال تعترب نفسها كذلك مع ىذا الكياف.
كيف ىذا االذباه قبد أف الطرؼ العريب الفلسطيٍت ىو الذم رأل أف استمرار الصراع بصيغتو
اغبالية ليس يف صاغبو،كاذبو إذل حلو،كسعى إذل الوصوؿ غبل كسط كىو"األرض مقابل السالـ" ،كقد
بٍت اإلدراؾ العريب الفلسطيٍت يف ىذه الفًتة على ؾبموعة من اؼبنطلقات اليت نذكر منها مايلي (:)1
سلك طريق التفاكض دل يكن اختياريا كطوعيا كإمبا فرضتو الشركط الذاتية ك اؼبوضوعية اليتأحاطت بالقضية الفلسطينية كجعلت من ذلك فبرا إجباريا ،كىنا اعتربت القيادة الفلسطينية طريق
اؼبفاكضات ساحة جديدة من ساحات النضاؿ بوسائل مغايرة كشركط ـبتلفة .
 اف التسوية اؼبزمع عقدىا مع"إسرائيل"سوؼ تؤدم إذل ربقيق دكلة فلسطينية كامل السيادةيف الضفة الغربية كغزة كعاصمتها القدس الشرقية ،خالية من ام مستوطنات إسرائيلية مع التمسك
حبق العودة لالجئُت.
أف الطريق الوحيد لتحقيق األىداؼ الفلسطينية يف ظل الظركؼ الداخلية كاإلقليمية كالدكليةالسائدة ىو التفاكض السياسي ألف اؼبواجو العسكرية لن ربقق اغبد االدسل من الطموح ،كسوؼ
تعمل على تعقيد اؼبوقف أكثر ،كستؤدم حتما إذل اؼبزيد من اػبسائر .
 - 1سليم النقار ،اؼبفاكضات الفلسطينية اإلسرائيلية بُت الثابت ك اؼبتحوؿ ،سياسات  ،العدد ،12فلسطُت 2010 :ـ ،ص .79
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1948ـ،الهنا

أنو ال مناص من االعًتاؼ بشرعية كجود"إسرائيل"كالتنازؿ عن فلسطُتأصبحت كاقعا فعليا ،هبب يستحيل إزالتو .
 شعور القيادة الفلسطينية فبثلة يف منظمة التحرير الفلسطينية كمعها العديد من الدكؿالعربية ببداية تبلور بديل فلسطيٍت عن اؼبنظمة فبثلة يف حركة اؼبقاكمة اإلسالمية"ضباس"يف طريقو
إلثبات نفسو يف الداخل الفلسطيٍت،كبالتارل كجب قطع الطريق عليو.
ب -طبيعة اإلدراؾ اإلسرائيلي للحاجة إىل التغيَت  :تتالقى كتتداخل األحداث كالظركؼ اليت سانبت
يف التحوؿ اإلسرائيلي باذباه اػبيار السلمي التفاكضي مع الفلسطينيُت،غَت أف ىذا النزكع ىبتلف
معهم يف طبيعة اإلدراؾ كبو مسار كأىداؼ ك ـبرجات العملية التفاكضية.فإذا كاف اعبانب الفلسطيٍت
يظهر عليو أنو أكثر حاجة إذل ىذا اؼبسار اعبديد كفق معيار موازين القول على األرض،فإف اؼبنظّر
اإلسرائيلي يذىب إذل قناعة مفادىا أف استمرار الصراع بشكلو كطبيعتو اغبالية ال يشكل أم تأثَتا
يضر باؼبصاحل اإلسرائيلية،فهو ليس حباجة لإلسراع يف الوصوؿ غبل كسط،كما أنو
سلبيا عليو،كال ّ
ليس ؾبربا للتوجو إذل حلوؿ أخرل أصال ،فقد سبكن من حصر الصراع لصاغبو كيكاد وبصل على

األرض ك السالـ معا )1( .كتبعا لذلك يرل "خضر عباس عطواف" أف ما حققتو إسرائيل على ارض
ليتكرس لوال دعم القول الكربل،فالتدخالت الدكلية -حسبو -كاف ؽبا اثر حاسم
الواقع ما كاف لو ّ
يف إعادة تطويع اإلرادات العربية ضمن ما تريد تلك القول ربقيقو يف األرض العربية من جهة ،كمن
()2
جهة أخرل انتهى الواقع العريب إذل أتطَت كضع إسرائيل الدكرل كاكسبو شرعية عملية.

كعليو فاف اإلدراؾ اإلسرائيلي للعملية السلمية تبلور منذ البداية كفق أساس يأخذ بنظرية اؼبباراة
الصفرية كاسًتاتيجية لو يف أم عمل تفاكضي،حبيث يبثل أم مكسب ؽبا خسارة فادحة للطرؼ
األخر ،بيد اف ىذا التوجو لو حججو كمنطقاتو كأسبابو،فالتغَتات الداخلية كالدكلية اليت حدثت يف
البيئات الثالث احمليطة بإسرائيل كانت يف صاغبها:

- 1ىنرم لورانس،كايف شالصل،يف حوار حوؿ الصراع الفلسطيٍت اإلسرائيلي،جريدة االياـ االلكًتكنية ،على الرابط االلكًتكشل:
، http :www.al-ayyam.com/znews/site/template/article.aspx !did-158091 dat23-01-2011تاريخ
االطالع 2014/05/12 :ـ.
.- 2خضر عباس عطواف.قحطاف عدناف اعببورم،الصراع العريب الصهيوشل :اعادة قراءة لفرض احتماالت اغبرب ،فلسطُت :رللة مركز الدراسات
الفلسطينية ،العدد2009 ،09ـ.ص ص .18-05
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 التغَتات اإلقليمية  :اذ مالت الكفة لصاحل إسرائيل كعملية السالـ على حساب اعبانبالعريب (مع تبٌت قمة فاس ).
 التغَتات الداخلية الفلسطينية كاإلسرائيلية:كاليت جاءت لصاحل إسرائيل بتبٍت مشركع السالـالفلسطيٍت 1988ـ،كالذم قابلو يف نفس الفًتة تزايد سطوة اليمُت يف السياسة اإلسرائيلية .
 التغَتات الدكلية :اليت جاءت لصاغبها أيضا باهنيار االرباد السوفياٌب كتزايد اؽبيمنةاألمريكية.
كعموما نرل أف النظرة اإلسرائيلية قائمة على أساس انو ليس للعرب القدرة على منعها من
السيطرة على األرض العربية الفلسطينية اليت ىي جوىر الصراع،لذلك فاف عدـ التوازف يف قوة
األطراؼ كامتالكهم اكراؽ قوة كمساكمة غَت متكافئة،أنتجت فجوة كبَتة يف طبيعة قراءة كل طرؼ
أقرت إسرائيل حبق العرب كالفلسطينيُت
للعملية التفاكضية يف إطار مسار التسوية القادـ  .كيف ذلك ّ
يف اؼبشاركة يف "ادارة الصراع"لكن لتمديد اجلو كليس حلو،لذلك قبدىا تتفادل مناقشة كل القضايا
اعبوىرية الىت ىي أساس الصراع(.)1
 -دكر الطرؼ الثالث يف التوجو ضلو اخليار التفاكضي :

يظهر دكر الطرؼ الثالث (*)يف اؼبفاكضات من خالؿ ؾبموعة من القنوات كباستخداـ أساليب
متعددة مثل تقدصل اؼبساعدات،الضغط على أحد األطراؼ أك كليهما كفتح قنوات أخرل لالتصاؿ

كتسهيل عملها كتوفَت الكم الضركرم من اؼبعلومات (**) ،عن طريق سعيو إذل القياـ جبوالت كؿبادثات
2

متكررة لتقريب كجهات النظر األكلية بُت اعبانبُت .
إالّ أف التسوية بشكل عاـ تستند إذل كاقع عالقات القوة القائمة بُت أطراؼ الصراع ،كبعبارة
أدؽ،أف معظم التسويات تتم يف ظل موازين القول اليت انتهت إليها األمور ،كمن ىنا جاءت التسوية
 - 1نتانياىو مل يوافق على مناقشة القيايا اجلوىرية ،موقع عرب ، 48على اؼبوقع االلكًتكشل :
*

www.arabs48.com/mod-articles&ID-74242

،تاريخ االطالع2014/06/14 :ـ.

 يقصد بوذا الدكر ما يعرؼ يف ادبيات العالقات الدكلية ب"الوساطة " ،كىي من األساليب السلمية اؼبشهورة يف حل النزاعات الدكلية عن طريقتدخل الطرؼ الثالث ليوفق بُت ادعاءات االطراؼ اؼبتنازعة ،بدعوهتم إذل حل اػبالفات القادئمة بينهم بالدعوة إذل اؼبفاكضات ،أك اعادة استئنافها
،اف كانت قد قطعت اك كصلت إذل طريق مسدكد .

** -بالرغم اف اؼبعلومات قد تكوف متوفرة لدل اطراؼ الصراع،اال اف اليت ترد من الطرؼ الثالث غالبا ما تكوف موثوقة كذات مصداقية كدقة اكرب لدل
األطراؼ األخرل  ،خاصة اذا كا ف ىذا الطرؼ وبضى بالثقة كالرضا من اعبانبُت .
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العربية الفلسطينية اإلسرائيلية يف ظل اختالؿ توازف القول على اؼبستول الدكرل ،بتفكك اإلرباد
السوفييت كانتهاء اغبرب الباردة ،كعلى اؼبستول اإلقليمي اؼبتمثل بوضعية الدكؿ العربية اثر حرب اػبليج
الثانية 1991ـ اليت ش ّكلت نقلة إسًتاتيجية يف موازين القول سواء ؼبصلحة الواليات اؼبتحدة
األمريكية عن طريق إمساكها بأكضاع اؼبنطقة كربكمها منفردة هبا ،أك ؼبصلحة إسرائيل من خالؿ
تدمَت أحد أبرز األعماؽ اإلسًتاتيجية العربية ك إحداث بلورة جديدة للخريطة اعبيوسًتاتيجية للصراع
أسباب األكذل يف انتفاء
العريب اإلسرائيلي.ك ترافق ذلك مع اهنيار التضامن العريب – العريب،كالذم هبد ق
الثقة بُت األنظمة السياسية العربية كغياب الشرعية لدل قسم كبَت منها حيث زاد االقتناع العريب بأف
أكراؽ حل القضايا العربية أك زعزعة االستقرار يف اؼبنطقة ىي بيد الواليات اؼبتحدة ،األمر الذم
جعلها منكشفة اذباه البيئة الدكلية كمطاؿهبا يف فرض تسوية مع إسرائيل.
مهد لربكز
كعطفا على ذلك يرل"خضر عباس عطواف" أف االنفراد األمريكي بالنظاـ الدكرل قد ّ
قوة إسرائيل إذل مستول القدرة على اؽبيمنة على اؼبنطقة كافة،فمع تفكيك القول اإلقليمية العربية
خاصة منها العراؽ،كتكبيل اعبانب اؼبصرم باتفاقية "كامب ديفيد األكذل" 1978ـ،كجدت إسرائيل
نفسها يف موقع قوة ،يف حُت كجدت الدكؿ العربية يف إقرار تسوية معها فرصة للتهرب من باقي
التزامات التضامن العريب -العريب اؼبفقود أصالن،كااللتزاـ األخالقي باػبطاب القومي،كىو خطوة
للتكيف مع الوضع اإلقليمي كالعاؼبي اعبديد،يف ىذه البيئة صارت الدكؿ العربية تتطلع كبو إقرار
أفضل تسوية للصراع كتسومقو داخليا ،كالسعي لكسب التأييد كالدعم الدكرل ؽبا(.)1
كتزامنا مع ىذا الوضع ،سعت الواليات اؼبتحدة األمريكية بكل ثقلها للدخوؿ كطرؼ ثالث بُت
طريف(أطراؼ) الصراع ككاف ؽبا ذلك ،فبعد أياـ من انتهاء العمليات العسكرية "عاصفة الصحراء"ضد
العراؽ،دعا الرئيس األمريكي األسبق "جورج بوش األب"إذل عقد مؤسبر دكرل لتسوية الصراع العريب
اإلسرائيلي،يف حُت قاـ كزير اػبارجية األمريكي"جيمس بيكر"بثماشل جوالت يف الشرؽ األكسط
سبكن من خالؽبا من إقناع صبيع األطراؼ ذات الصلة بقبوؿ اؼبشاركة فيو ،يف حُت تسلم اعبانب
الفلسطيٍت رسالة ضمانات أمريكية بتاريخ 18أكتوبر 1991ـ أكدت اف ىدؼ اؼبؤسبر ىو اهناء
االحتالؿ كربقيق تسوية شاملة عبميع القضايا دبا فيها قضييت القدس كالالجئُت(. )2
 - 1خضر عباس عطواف.قحطاف عدناف اعببورم،ادلرجع السابق الذكر ،ص ص. 18 -05
 - 2مأموف سويداف،قراءة يف مسَتة التفاكض الفلسطينية اإلسرائيلية عرب عقدين من الزمن،سياسات،راـ هللا :العدد،2010 ،13ص ص 117-105
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 دل تتمكن الواليات اؼبتحدة األمريكية بصفتها "الطرؼ الثالث" الذم يقوـ بدكر الوساطة يف أمفًتة من الفًتات من إخفاء نزعة اؼبصلحة الظاىرة من خالؿ الدعم الالّمشركط للجانب
قدمت لو مساعدات سخية  ،كما أعلن كزير الدفاع
اإلسرائيلي،قبيل مؤسبر مدريد 1991ـ مثال ّ
،كستموؿ تطوير انظمة
األمريكي"ريتشارد تشيٍت" أف الواليات اؼبتحدة ملتزمة بأمن "اسرائل"
ّ
إسرائيلية مضادة للصواريخ،كستزكدىا بعشر طائرات ،"F16فمثلت ىذه التصروبات تطمينات
أمريكية إلسرائيل كإعازا ؽبا بأهنا تستطيع الدخوؿ يف اؼبفاكضات كىي ربظى بالدعم األمريكي
الكامل،كما سارعت اإلدارة األمريكية إذل طمأنتها بعدـ إجبارىا على التفاكض مع منظمة
التحرير الفلسطينية أك أم طرؼ ال ترغب يف التفاكض معو،كما أ ّكدت على عدـ تأييدىا إلقامة
،كشددت على أف لدل"إسرائيل"تفسَتىا اػباص لقرارم ؾبلس األمن
دكلة فلسطينية مستقلة ّ
242ك 338كاف الواليات اؼبتحدة األمريكية تعًتؼ دبخاكؼ إسرائيل األمنية يف اؼبنطقة (.)1
فيما سعى"ياسر عرفات"منذ أكاخر الثمانينات إذل تطوير عالقتو بالواليات اؼبتحدة األمريكية
اعتقادا منو أف ذلك أساسي إلقناع اإلسرائيليُت أك الضغط عليهم،كىو ما ش ّكل أيضا مفارقة يف
عملية السالـ،كىي أف يعتمد الفلسطينيوف على اعيت كأكثق حلفاء عدكىم لتحقيق أىدافهم (.)2
سيأديو"كطرؼ ثالث"يف الصراع كاف
نالحظ فبّا سبق ،أف اإلدراؾ األمريكي لطبيعة الدكر الذم ّ
كاضح اؼبعادل منذ البداية ،فدعمها للجانب اإلسرائيلي بدأ قبل حىت أف تبدأ اؼبفاكضات،كما أف
الواليات اؼبتحدة أكصلت رسالة إذل "إسرائيل" مفادىا أهنا تستطيع التوجو للمفاكضات بدكف أم
التزامات اذباه أم طرؼ من موقفها من القضايا الرئيسية للصراع ،ناىيك من أف "إسرائيل"
استطاعت بوجود اغبليف األمريكي كراع للعملية التفاكضية كداع ؽبا،اف تنقل مهاـ الطرؼ الثالث من
مهمتو الرئيسية "حل الصراع" إذل مهمة أخرل كىي"اؼبسانبة يف إدارة الصراع كإطالة أمده العتبارات
كأىداؼ معينة .
كيف ذلك ،يرل الباحث"كميل منصور"يف مقاؿ لو دبجلة الدراسات الفلسطينية أف الشعب
الفلسطيٍت قد عاسل منذ انطالؽ اؼبفاكضات كاذل حد اليوـ من أف "الطرؼ الثالث الوحيد الذم رعى
كيرعى اؼبفاكضات الفلسطينية اإلسرائيلية ىو حليف إلسرائيل كخاضع البتزازىا اؼبستمر  ،لذا فهو
 - 1امريكا تتعهد بالتزاـ مطلق اذباه إسرائيل ،صرح السالـ،على اؼبوقع االلكًتكشل ، www.Sarh.org:تاريخ االطالع 2013/01/08:ـ.
 - 2نقطة ربوؿ  ،الفلسطينيوف كالبحث عن إسًتاتيجية أخرل  ،تقرير الشرؽ األكسط رقم،26-95ابريل 2011ـ،ص .15
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يرل أف "الفلسطينيُت حباجة إذل رعاية رظبية من قبل ىيئة األمم اؼبتحدة بشخص أمينها العاـ أك دكلة
ؿبايدة،على أف تكوف الرعاية ملتزمة بالشرعية الدكلية"،كيرل أف اختيار الطرؼ الثالث هبب أف يكوف
حبذر،ألف أم طرؼ ثالث (كليس فقط الواليات اؼبتحدة األمريكية )يبيل إذل جانب الطرؼ األقول
يف أثناء التنفيذ،كلذلك كجب اغبرص على أالّ يًتؾ لدكؿ ثالثة تفسَت االتفاؽ،كإمبا إخضاع التفسَت
للتحكيم(.)1
عموما ،نالحظ أف الواليات اؼبتحدة األمريكية كانت ىي الداعي الرئيسي للمفاكضات بُت
اعبانبُت الفلسطيٍت كاإلسرائيلي،كاستطاعت إيصاؿ الطرفُت إذل طاكلة اؼبفاكضات عن طريق أكراؽ
الضغوط اليت كفلها ؽبا ميزاف القوة كاؽبيمنة األحادية الدكلية ،سواء بالًتىيب أك الًتغيب،لكن
اؼبالحظ أيضا من خالؿ استقراء مسارات الدعوة اف الًتىيب كاف فلسطينيا كالًتغيب كجو للجانب
اإلسرائيلي منذ البداية.كىو األمر الذم جعل الطرؼ الثالث األمريكي كسيطا غَت حيادم،فأخذت
اؼبفاكضات فيما بعد اذباىات متأثرة بتدخالت كسلوكيات ىذا الوسيط .
 احملور الثاين :قيايا ادلفاكضات الفلسطينية االسرائيلية .تعددت كتنوعت كتداخلت قضايا التفاكض الفلسطيٍت االسرائيلي مع انطالؽ لقاءات
"اكسلو" ،كالظاىر اف اؼبقاربة السياسية اؼبعتمدة ؼبعاعبتها يشوهبا الكثَت من مواطن االختالؿ
كالضعف ،فالتأكيد على الزامية االنطالؽ من القضايا األقل أنبية فاألىم منها يرتبط بو الكثَت من
اؼبخاطر كاالفخاخ السياسية كالتفاكضية .
عموما،سنحاكؿ من خالؿ ىذا احملور طرحها كفق تقسيم يبكن القارئ من تصنيفها
،فتصنيفنا ؽبا اعتبارا للمواضيع اليت تعاعبها ( القضايا السياسية األمنية،القضايا االجتماعية
اإلنسانية،القضايا االقتصادية  )...يسقطنا منذ الوىلة األكذل يف معضلة التداخل الظاىر بُت ىذه
اعبوانب،فما ىو سياسي مثال لو جوانب اقتصادية كإنسانية،كما ىو إنساشل لو جوانب أمنية
كسياسية كعسكرية  ،...كعليو،ارتأينا تقسيمها كفق منظور يأخذ بعُت االعتبار الفًتة الزمنية اليت
عوعبت – أك أريد ؽبا أف تعاجل  -فيها ىذه القضايا استنادا إذل ما حدث يف اللقاءات "األكسلوية
الطويلة" كىي: :قضايا اؼبرحلة االنتقالية،كقضايا مرحلة الوضع النهائي،مع مالحظة اف ىذا التقسيم
- 1كميل منصور ،تقييم ذبربة اؼبفاكضات الفلسطينية اإلسرائيلية كصياغة رؤية جديدة ،بَتكت :رللة الدراسات الفلسطينية ،العدد ،86ربيع
2011ـ،ص ص .61-49
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يبقى نسبيا من اجتهاد الباحث باعتبار عدـ كجود أم أشارة لتصنيف ىذه القضايا كفق ىذا الطرح
يف اتفاقيات اكسلو" كما تالىا  .فما ىي أىم ىذه القيايا؟كما ىي رؤية كل طرؼ للحل الالزـ ذلا
؟ككيف عوجلت قيية االستيطاف يف االتفاقات الفلسطينية اإلسرائيلية؟.

 -1القيايا ادلدرجة ضمن مرحلة الوضع االنتقايلة .

يقصد باؼبرحلة االنتقالية الصيغة اليت أدرجت مع بداية اؼبسَتة التفاكضية الفلسطينية اإلسرائيلية
1993ـ إذل
يف اتفاقيات أكسلو" كاليت مفادىا ربديد مرحلة قوامها طبس سنوات من
غاية 1999ـ،تعترب كمرحلة ابتدائية استكشافية يتم فيها مناقشة القضايا األقل تعقيدا كصعوبة،تليها
بعدىا القضايا األساسية األكثر تعقيدا،كمن بُت القضايا اؼبطركحة يف اؼبرحلة االنتقالية :
 -1-1قيية األمن الداخلي كاخلارجي:

يعترب األمن أحد أىم قضايا التفاكض الفلسطيٍت اإلسرائيلي ،إذ وبتل ىذا اؼبلف أنبية كبَتة
لدل السلطة الفلسطينية كإسرائيل (كحىت األطراؼ األخرل كمن بينها الواليات اؼبتحدة
األمريكية)،فمنذ أف تشكلت السلطة الفلسطينية يف الضفة كالقطاع (كفق اتفاقيات أكسلو)تطور ىذا
اؼبلف إذل أحد أىم القضايا اليت تبٌت عليها أم اتفاقيات مستقبلية.ففي حُت يطالب اعبانب
الفلسطيٍت بدكلة ذات سيادة قادرة على الدفاع عن أمن مواطنيها،مع رفض أم كجود عسكرم
عزة كغور األردف"،كاؼبطالبة كذلك بوجود قوات أفبية ؼبدة زمنية ؿبددة
إسرائيلي يف"الضفة كقطاع ّ
يشدد على اؼبطالبة بشبو دكلة فلسطينية ذات سيادة جزئية،منزكعة
،قبد اعبانب اإلسرائيلي ّ
السالح،كإبقاء منطقة غور األردف ربت السيطرة العسكرية اإلسرائيلية مع اغبصوؿ على ضمانات
أمريكية بسالمة كامن إسرائيل (.)1

عموما،طرح اؼبلف األمٍت بُت اعبانبُت الفلسطيٍت كاإلسرائيلي كفق تصورين أساسُت :
أ -األمن الداخلي :كيهم اعبانبُت يف أف كاحد،كبالرغم من أنو يهم بدرجة كبَتة اعبانب
اإلسرائيلي (أمن اؼبستوطنات كاألحياء اليهودية،كالعمق اإلسرائيلي،)..إال أف السلطة الفلسطينية أيضا
 - 1كليد حسن ؿبمد  ،الدكلة الفلسطينية كمستقبل عاصمتها القدس ،رللة مركز الدراسات الفلسطينية،ع،15بغداد :جامعة بغداد ،مركز الدراسات
الفلسطينية ،2012،

ص. 51

51

أكلت أنبية بالغة خاصة يف ظل االنقساـ الداخلي اغباد،كالًتتيبات اليت فرضت من طرؼ إسرائيل
كأطراؼ دكلية أخرل عليها .
ب -األمن اػبارجي  :ينظر اعبانب اإلسرائيلي إذل قضةم األمن من كجهتُت :التوجو يف مسار
التفاكض لًتتيبات أمنية داخلية مع الفلسطينيُت ،كيف نفس الوقت عدـ إنباؿ تصور كاضح
"ؼبيكانيزمات"كترتيبات أمنية خارجية إقليمية،كىذا األمر لو خلفية تارىبية منطلقها احمليط العدائي
اإلقليمي الذم نشأت فيو "إسرائيل" عاـ 1948ـ .
األمن كالًتتيبات األمنية الداخلية  :رباكؿ إسرائيل يف مناطق الضفة الغربية ربط السلطةالفلسطينية معها بًتتيبات أمنية من شأهنا احداث نوع من االستقرار األمٍت الذم يغنيها عن اؼبزيد من
اإلجراءات العسكرية كاؼبواجهة اؼبباشرة مع الفلسطينيُت،حيث سعت إذل الدخوؿ يف اتفاقات امنية
مع السلطة الفلسطينية،ظاىر ىذه االتفاقات ربقيق االستقرار االمٍت بغية الوصوؿ إذل االستقرار
السياسي،كباطنها إجبار ىذه األخَتة على أف تؤدم دكر اغبرب بالوكالة بطريقة غَت مباشرة،ليكوف
ذلك سندا حقيقيا كإضافيا للمئات من اغبواجز العسكرية ك نقاط التفتيش األمنية اليت جعلت من
القرل كاؼبدف كاؼبناطق الفلسطينية رقعا جغرافية معزكلة كؿباصرة أمنيا كعسكريا.
انتشار احلواجز العسكرية يف اليفة الغربية.
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ادلصدر  :موقع مؤسسة القدس الدكلية على الرابط االلكًتكين :
http://www.alquds.com/files/images/barrier2002.preview.jpg

نالحظ من خالؿ اػبريطة حجم اغبصار األمٍت اإلسرائيلي عن طريق اغبواجز العسكرية يف
الضفة الغربية،ناىيك عن ـبتلف الوسائل األخرل كاؼبستوطنات كاألحياء األمنية كالطرؽ االلتفافية
كأبراج اؼبراقبة العسكرية كباإلضافة إذل األدكار األمنية اليت تقوـ هبا "السلطة الفلسطينية بتنسيق شبو
كامل مع اعبانب اإلسرائيلي.كلذلك ربرس"إسرائيل"على طرح موضوع األمن كقضية ىامة من
قضايا اؼبفاكضات،بل نالحظ أهنا أعطت ؽبا أكلية أكثر من حجمها يف الكثَت من اللقاءات
كاالتفاقات كخاصة منها"أكسلو،شرـ الشيخ،كخارطة الطريق ،كأنابوليس".
لقد استطاعت"إسرائيل"أف توصل التنسيق األمٍت بُت الطرفُت يف السنوات األخَتة إذل
مستويات قياسية ،ففي سنة 2010ـ مثال كصلت العملية إذل درجات جد متقدمة كغَت مسبوقة إذل
اغبد الذم جعل جهاز األمن العاـ اإلسرائيلي(الشاباؾ)يتحدث ألكؿ مرة منذ عشرات السنُت عن
ّ
خلو قائمتو من بُت اؼبطلوبُت يف الضفة الغربية(ذلك أف اعبانب الفلسطيٍت يقوـ باؼبهمة على أكسع
نطاؽ) ،كيف تقرير للحكومة اإلسرائيلية قدمتو أماـ عبنة االرتباط للدكؿ اؼباكبة بربككسل سنة
2010ـ،أ ّكدت ىذه األخَتة أف إسرائيل قامت ب2.986عملية مشًتكة مع قوات األمن الفلسطينية
يف الضفة الغربية مقارنة ب 1297عملية سنة 2009ـ أم بزيادة نسبة ،٪129كما عقدت
686اجتماعا مشًتكا معها سنة 2010ـمقارنة ب  544اجتماعا سنة 2009ـ أم بزيادة بنسبة
،٪26كما قامت قوات األمن الفلسطينية دبشاركة اعبيش اإلسرائيلي سنة 2009يف  1297عملية
مشًتكة ضد ؾبموعات اؼبقاكمة الفلسطينية اؼبسلحة بزيادة  ٪72عن عاـ 2008ـ(.)1

كخالؿ سنيت 2013/2012ـ كاصلت السلطة الفلسطينية التزامها بالتنسيق األمٍت مع األجهزة
األمنية اإلسرائيلية،كىو ما أحدث شركخا بالغة يف البنية النفسية كاجملتمعية الفلسطينية،حيث نشرت
حركة"ضباس"تقريرا يفيد أف أنصارىا تعرضوا إذل 1262ـ اعتداء خالؿ سنة 2012ـ ك 1613اعتداء
خالؿ سنة 2013ـ من قبل اجهزة امن السلطة الفلسطينية(.)2

1

- State of Israël ,taken by israeil in support of developing the palastenian Econnomy and
Socio-Economie structure,Repport of Goverment of Israël ,2011:
.

 - 2ؿبسن صاحل كأخركف ،التقرير االسًتاتيجي الفلسطيٍت 2013/2012ـ،،بَتكت  :مركز الزيتونة للدراسات كاالستشارات ،ص.09
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يبكن تلخيص الشركط األمنية اليت تطرحها إسرائيل يف سياؽ تسوية سياسية ،كحل دائم
للصراع  ،كفق درجة األنبية من منظور أمٍت إسرائيلي ؾما يلي:
أ

 -دكلة فلسطينية منزكعة سالح ؾشرط

أساسي لتسوية سياسية كأمنية :حيث دل زبف"إسرائيل"موقفها

من مسألة دكلة فلسطينية منزكعة السالح(يف حاؿ كجدت ىذه الدكلة مستقبال)  ،بل سعت إذل
ترسيخ الفكرة كأساس كفق اتفاقية أكسلو،معتربة أف دكلة فلسطينية منزكعة السالح ىي أساس تسوية
أكسلو كقياـ السلطة الوطنية الفلسطينية.كيف الوقت الراىن ترفض إسرائيل أف يكوف اؼبفهوـ األساسي
ؼبصطلح "منزكعة السالح" مبعٌت ربديد الوسائل القتالية،بل تسعى إذل مفهوـ أكسع كىو منع تطور
خطر أمٍت من داخل أك خارج األراضي الفلسطينية أيا كاف نوعو،كاؽبدؼ من ذلك ضماف حرية
)1(.
انطالؽ من ادعاءات أمنية ـبتلفة
ا
التحرؾ العسكرم داخل األراضي الفلسطينية
ب-ترتيبات أمنية خاصة لصاحل إسرائيل:كمن بُت اىم الشركط األمنية اإلسرائيلية السيطرة على
ادلمرات ،مع ترتيبات تضمن إمكانية عسكرية يف مواجهة أم هتديد كاف،إضافة للسيطرة على
اؼبعابر،إذ تعترب اؼبؤسسة العسكرية يف إسرائيل أف التحكم يف اؼبمرات ىي اغبل األمثل لضبط األمن
الداخلي،حيث تشًتط سيطرة كمراقبة فعالة على كل اغبواجز األمنية.
اإلسرائيلي :كباالضافة إذل السيطرة الكاملة على اجملاؿ اعبوم من
ة
ج-رلاؿ جوم موحد ربت السيطرة
هبب السيطرة الكاملة على اجملاؿ االلكًتك مغناطيسي،إذ يشًتط اإلسرائيليوف السيطرة الكاملة على
اؼبوحد للطرفُت ،كىو ما يعٍت كذلك السيطرة على اجملاؿ االلكًتك مغناطيسي،حيث
اجملاؿ اعبوم
ّ
يشًتط سالح اعبو اإلسرائيلي ذلك من أجل تأمُت اجملاؿ اعبوم اإلسرائيلي،مع حرية ربرؾ مطلقة

داخل األراضي الفلسطينية)(،كالواقع اغبارل يثبت يؤّكد ذلك.
د -العمل على منع أم اتفاقية عسكرية أك أمنية استخباراتية فلسطينية :مع أم طرؼ آخر حىت كلو كاف
من الدكؿ اليت تعتربىا "إسرائيل"معتدلة كصديقة كاألردف كمصر،مع منع أم مبادرة إلقامة بينية
ربتية ذات طابع عسكرم كالصناعات العسكرية مثال .
 - 1فادم كباس ،تقرير حبثي  :اسرائيل كاألغوار بُت ادلفهوـ األمٍت كاسًتاتيجيات اليم ،اؼبركز الفلسطيٍت للدراسات اإلسرائيلية ،راـ هللا :جانفي
2012ـ،ص . 84

 - ديكن ارجاع ىواجس ىذا التخوؼ اىل :انعداـ عنصرم الزمن كاجملاؿ االقليميفغياب العمق االقليمي السرائيل شكل ىاجسا أمنيا كبَتا مثال:
حسب التقديرات اإلسرائيلية ،فاف طائرة حربية بإمكاهنا عبور كل إسرائيل خالؿ أربع دقائق ،كأف تصل إذل القدس عرب غور االردف خالؿ دقيقتُت فقط
.
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ق -ربديد االسلحة ادلسموح هبا للفلسطينيُت :حيث تعمل "إسرائيل"على ربديد دقيق كمتابعة مستمرة
ؼبختلف األسلحة اؼبسموح هبا فلسطينيا،أين تسمح فقط بامتالؾ األسلحة اػبفيفة اليت تستعمل
لضركرات األمن الداخلي الفلسطيٍت ( الشرطة).
كباإلضافة إذل الًتتيبات األمنية اإلسرائيلية مع الفلسطينيُت تشًتط "إسرائيل" ترتيبات أخرل
اقليمية خاصة مع األردف كمصر ،بالرغم من التعاطي اغبذر لكل األطراؼ يف ىذا الشأف.
األمن كالًتتيبات االمنية اخلارجية  :افًتضت اؼبناقشات السائدة ؼبوضوع اغبدكد تصورا ـؤداه أفأساس البحث يف أمن"إسرائيل"ىو التوصل إذل حدكد تكفل األمن ؽبا،كيف إطار قذ ا التصور
ّادعت"إسرائيل"باف اغبدكد اآلمنة ىي بالضركرة حدكد جديدة باعتبار أف اػبط األخضر دل ربقق قذ ا
األمنٍ،ب ربطت بُت قذ ا اؼبعٌت ك عملية فك االرتباط مع الطرؼ الفلسطيٍت( *)بضم أراض جديدة
إليها كتنفيذ خطتها،كيبٌت اؼبوقف اإلسرائيلي يف ىذا الشأف على مستويُت أساسيُت:
ادلستول األكؿ :تقرير سليب باف اغبدكد اآلمنة إلسرائيل ليست خطوط 1967ـ.ادلستول الثاين  :تقرير إجرائي باف اغبدكد اآلمنة ىو حبث يف أمن إسرائيل كحدىا،كىي اآلفتطالب حبدكد كراء قذ قاألراضي نفسها(أراضي 1948ـ) ،ليتحوؿ االحتالؿ اؼبؤقت إذل حيازة دائمة.
ينبٍت اؼبنظور اإلسرائيلي ؼبفهوـ اغبدكد كاألمن على تفسَتىا اػباص للقرار( )242كالذم ينص
يف أصلو اإلقبليزم على انسحاب من"أراض"كليس "األراضي"،حيث يبضي القرار ليذكر حدكدا آمنة
يبكن الدفاع عنها .كىذا ما أعطى للجانب اإلسرائيلي إمكانية تأكيل كتفسَت ىذا النص كفقا الىوائو
1

السياسية كىواجسو األمنية ،كما أف حدكد 1967ـ ىي حدكد ىدنة كليست حدكدا سياسية دكلية
عكس اغبدكد
كفق اؼبنظور االسرائيلي ،حيث من السهل تغيَت حدكد اؽبدنة ألهنا مؤقتة
السياسية،كيكمن اػبطأ الفلسطيٍت منذ بداية اؼبسار التفاكضي يف عدـ التفاكض على حدكد الدكلة
حسب مرجعية قرار التقسيم(. )181
يرل اعبانب اإلسرائيلي أف حدكد إسرائيل اآلمنة يكفلها القرار األفبي ،242لذلك كجب على
اعبانب الفلسطيٍت (السلطة الفلسطينية) الدخوؿ مع إسرائيل يف ترتيبات أمنية تكفل األمن كفق ما
*خطة فك االرتباط الفلسطيٍت االسرائيلي  :يشَت مفهوـ فك االرتباط إذل االنسحاب اإلسرائيلي من قطاع غزة كبعض مناطق الضفة الغربية ،كؼبفهوـ
فك االرتباط معٌت خاص لدل الطرؼ اإلسرائيلي،فهو يف ىذه اغبالة يزعم أف اعبزء احملتل الذم اضطر لفك االرتباط معو ،إمبا ىو جزء أصيل يعود لو
كيرتبط بو بأكاصر شىت تارىبية كدينية  ،كؽبذا ال يتحدث الساسة اإلسرائيليُت عن انسحاب من طرؼ كاحد،
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يعرب عنو يف
نصت عليو ـبتلف االتفاقيات بداية من أكسلو إذل خارطة الطريق .كىو الرأم الذم ّ
موقع كزارة اػبارجية اإلسرائيلية ،حيث كرد فيو مايلي ":من اجلدير بالذكر أف القرار  242يعًتؼ باحلاجة
كبالفعل باحلق يف العيش يف حدكد آمنة كمعًتؼ هبا .كبعدـ دعوة إسرائيل لالنسحاب إىل اخلطوط اليت كانت قائمة ما قبل
احلرب،اعًتؼ رللس األمن الدكيل باف احلدكد السابقة مل تكن قابلة للدفاع عنها،كىذا على األقل ،يربر احتفاظ إسرائيل

دبناطق معينة ضمن األراضي ادلذكورة تعتربىا ضركرية ليماف حدكد أمنة ،ككما صرح السفَت الربيطاين يف حينو "اللورد
كارادكف" :يف فًتة الحقة "سوؼ يكوف من اخلطأ مطالبة إسرائيل بالعودة إىل مواقعها العسكرية اليت كانت قائمة يف 4
جواف  1967ـ ألهنا كانت غَت مقبولة كاصطناعية كغَت آمنة"

(.)1

يستقرئ الكاتب"ياموس يادلن" من خالؿ كتابو"حاف كقت ازباذ القرارات ،كبو االتفاقات
2014-2013ـ مؤكدا إف
كاػبطط البديلة "حالة األمن اػبارجي اإلقليمي إلسرائيل لعامي
إسرائيل سبتعت هبدكء تاـ تقريبا على حدكدىا،فالردع اإلسرائيلي قوم كفعاؿ بشكل كاضح يف كجو
()2
الدكؿ اجملاكرة كاؼبنظمات اؼبسلحة،كيسيق حججو يف ىذا الشأف دبا يلي:
 زيارة الرئيس األمريكي"باراؾ أكباما" إذل إسرائيل عاـ 2013ـ كالدعم اؼبطلق الذم قدمويف اجملاؿ األمٍت اؼبتضمن اغبفاظ على التفوؽ النوعي اإلسرائيلي يف اؼبنطقة ،كتطوير القدرات
الدفاعية للجيش اإلسرائيلي .
 أضحى كاضحا اف اعبيشُت السورم ك العراقي منشغلُت اكثر باغبرب األىلية الداخلية،كمافقدكا الكثَت من جنودىم كمعداهتم .
 حزب هللا متورط يف القتاؿ يف سوريا،كبالتارل فهو يفقد شرعيتو يف العادل العريب كلبناف باػبصوص . بالرغم من اضطرابات"الربيع العريب"إال أف معاىدات السالـ مع مصر كاألردف الزالتقائمة.
 مكانة فتح كالسلطة الفلسطينية يف"راـ هللا " قد ربسنت،بينما مكانة كسلطة حركة ضباس"اليت تسيطر على قطاع غزة قد ضعفت بشكل كبَت .
تضرر االقتصاد اإليراشل بشكل بالغ بسبب العقوبات ،كما اف اؼبساعي الدكلية لكبح
 لقد ّالسعي اإليراشل المتالؾ قدرات تسلحية نوكية يساعد يف أمن إسرائيل .
 - 1كزارة اػبارجية اإلسرائيلية ،ىل جيب على اسرائيل العودة إىل حدكد  ، 1967على الرابط االلكًتكشل:
http://mfa.gov.il/MFAAR/IsraelAndTheMiddleEast/PeaceProcess/Pages/FAQ%20israel
- 2عاموس يادلن،حاف كقت ازباذ القرارات:ضلو االتفاقات كاخلطط البديلة،بَتكت:ترصبات مركز الزيتونة للدراسات كاالستشارات2014،ـ،ص . 07
56

 أطاح االنقالب العسكرم اؼبدعوـ مدنيا باإلخواف"اؼبسلمُت"يف مصر كعاد اعبيش اؼبصرمللقيادة كىو الطرؼ الذم تراه إسرائيل أكثر اهبابية ؽبا من بُت صبيع األطراؼ الفاعلة يف اؼبشهد
السياسي كاألمٍت اإلقليمي،حيث يصر اعبيش اؼبصرم على مقاتلة اعبماعات اؼبسلحة يف "سيناء"كىو
معاد أيضا "غبماس".
 دل تنفذ يف السنوات األخَتة أم هتديدات جدية إلسرائيل من مناطق مرتفعات اعبوالفالسورية ك"سيناء"ك اليت ال زبضع ألم سلطة مركزية،كىو جانب أمٍت اهبايب جدا .
كالواقع اف أف نظرية" اغبدكد اآلمنة "ظلت ربتل يف اإلسًتاتيجية اإلسرائيلية مركزان مهمان باعتبارىا
التربير الوحيد الحتفاظ إسرائيل باألراضي احملتلة،كيبدك بشكل كاضح أف ىذه النظرية أصبحت جزءان
من اإلسًتاتيجية السياسية اإلسرائيلية أكثر من كوهنا جزءان من العقيدة العسكرية ،فقد ربولت
"اغبدكد اعبغرافية "اآلمنة إذل "حدكد سياسية "آمنة ،فأصبح من اؼبهم ألمن إسرائيل أف تتدخل يف
شأف كل بلد عريب سواء كاف ؾباكران ؽبا أك غَت ؾباكر كمن احمليط إذل اػبليج ،باعتباره بؤرة معادية
ؽبا،كىكذا يصبح مفهوـ األمن اإلسرائيلي مزدكجان ،فهو :
 مفهوـ سياسي :دبعٌت أف إلسرائيل اغبق يف إبداء رأيها يف أية مشكلة زبص العادل العريب كلوباعتبار أف ىذه تؤثر يف أمن إسرائيل.
 كمفهوـ جغرايف :دبعٌت أف إلسرائيل اغبق يف الوصوؿ إذل "حدكد آمنة كمعًتؼ هبا " كأهناكحدىا ربتفظ حبق ربديد ىذه اغبدكد كرظبها  .كاعبدير باإلشارة ىنا أف اإلسرائيليوف يعتمدكف على
كمربر للتوسع االستيطاشل االحالرل يف األراضي الفلسطينة،كما أف اؼبفارقة الكربل ىو
ىذه النظرية ّ
اف ىذه النظرية اؼبطبقة عسكريا تتعارض كتسمية "جيش الدفاع االسرائيلي"الف الواقع يظهر البحث
الدائم "السرائيل" عن االحتالؿ التوسعي كفرض حدكد جديدة .
 -2-1قيية األسرل ككضعية ادلعابر :تعترب قضيتا األسرل كاؼبعابر من القضايا اليت ًب التطرؽ
اليها يف مفاكضات اؼبرحلة االنتقالية،فهي ذات أبعاد سياسية كانسانية كبَتة،إذ تؤثر بشكل مباشر
على اعبانب االجتماعي كاإلنساشل كالواقع اؼبعيش للشعب الفلسطيٍت.
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تعد قضية األسرل من أبرز القضايا اليت تفرزىا الصر اعات كالنزاعات
أ -قيية األسرلّ :
اؼبسلحة بُت الدكؿ أك الكيانات اؼبختلفة،كتعترب قضية األسرل الفلسطيٍت كف إحدل أىم قضايا
النقاش ،حيث يعترب األسرل الفلسطينيوف من أكرب كأقدـ اؼبساجُت لدل دكلة احتالؿ يف العادل.
األسَت الفلسطيٍت ىو الشخص الذم ًب اعتقالو من قبل االحتالؿ اإلسرائيلي نتيجة مقاكمتو لو
األسرل ىم يف
أك الشركع أك التفكَت يف ذلك،على خلفية سياسية،تنظيمية أك أمنية أك عسكرية ،ؼ
الغالب ؾبموع عناصر اؼبقاكمة اؼبسجونُت ك احملبوسُت يف ـبتلف السجوف اإلسرائيلية نتيجة عملية
تصديهم كمقاكمتهم بالقوؿ أك بالفعل لعملية احتالؿ أرضهم ،على امتداد االحتالؿ اإلسرائيلي
لألراضي الفلسطينية ،كيقسم األسرل يف السجوف اإلسرائيلية إذل فئتُت :السجناء "اعبنائيوف"،
السجناء "األمنيوف" ،كيندرج اؼبعتقلوف اإلداريوف كاؼبعتقلوف دبوجب قانوف اؼبقاتل غَت الشرعي ضمن
()1
فئة السجناء األمنيُت،كىم على النحو التارل:
 -1السجناء اجلنائيوف :كيدرجوف ضمن اجملرـ ين القتلة،اؿذ ين ارتكبوا حوادث قتل كحشية،
ذ ا اعبانب وبشر
كيعاملوف دبوجب لوائح خاصة سبيز بينهم كبُت بقية اؼبعتقلُت األمنيُت،كيف ق
اؼبقاكموف الفلسطينيوف األسرل مع اجملرمُت اليهود يف نفس الزنازين،فبا يشكل خطرا بالغا عليهم.
 -2السجناء األمنيوف:ك تطلق إدارة السجوف صفة السجُت األمٍت "على كل من أدين كحكم
عليو جراء ارتكاب جنحة،أك أنو معتقل جراء االشتباه بتنفيذه عبنحة،اليت بنا ء على ماىيتها أك
ظركفها ،كيفت على أهنا جنحة أمنية،أك أف الدافع الرتكبها كاف على خلفية قومية".
يعرؼ اؼبعتقل االدارم على أنو حرماف شخص ما من حريتو بناء على
 - 3ادلعتقلوف اإلداريوفّ :
أمر من السلطة التنفيذية-كليست القضائية -بدكف توجيو هتم جنائية ضد احملتجز أك اؼبعتقل
إداريا(،)2ك تكمن خطورة ىدا االعتقاؿ يف عدـ ربديد مدتو ،فبمجرد أف تنتهي مدة حبس األسَت

 -1عبَت بكر ،تعريف السجناء الفلسطينيُت يف السجوف اإلسرائيلية كػ "سجناء أمنيُت – " الداللة األمنية للتمويو على اؼبمارسة السياسية ، .دفاتر
عدالة ،ع.2009 .5ـ
 -2يلينا بيجيتش ،ادلبادئ ك اليمانات اإلجرائية ادلتعلقة باالحتجاز كاالعتقاؿ اإلدارم يف النزاعات ادلسلحة كغَتىا يف حاالت العنف ،تقررير
اللجنة الدكلية للصليب األضبر 2005،ـ،ص.176
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سبدد لفًتة اعتقالية جديدة ؼبرة أك مرتُت أك ثالث،دكف أف يعرض اؼبعتقل على ؿبكمة
الفلسطيٍت حىت ّ
(.)1
أك يتهم بتهمة معينة
-األسرل الفلسطينيوف ،كم عددىم؟ :تربز مأساة االسرل عندما يُقدَّر أف إسرائيل قد قامت منذ

بداية االحتالؿ باعتقاؿ قرابة800ألف فلسطيٍت من الرجاؿ كالنساء ك األطفاؿ ،يشكل ىذا العدد ما
نسبتو حوارل  ٪ 20من ؾبموع السكاف الفلسطينيُت القاطنُت يف األراضي احملتلة ،كحوارل ٪10من
ؾبموع الذكور الفلسطينيُت،كقامت إسرائيل يف الفًتة 2001-1993ـ(أم يف السنوات الالحقة
التفاقيات اكساك)باعتقاؿ أكثر من 13ألف فلسطيٍت ،بإضافة  50.000فلسطيٍت اعتقلوا يف الفًتة

2010-2000ـ(.)2كتزيدنا القضية اىتماما كتعقيدا عندما ندرؾ إف ما يقارب ربع الشعب الفلسطيٍت
قد دخل السجوف اإلسرائيلية مند خلق "الكياف الصهيوشل "لفًتات متفاكتة تًتاكح بُت التوقيف اإلدارم
لثالثة أشهر أك أكثر،كاغبكم بعدة مؤبدات كفوقها بضع سنُت،كتعترب قذ ق األرقاـ سواء ما تعلق بعدد
( )3جراء تعرض األسرل
اؼبعتقلُت ،أك السنوات اليت وبكم هبا على اؼبعتقل األعلى يف العادل .
الفلسطينيُت حملاكمات عسكرية ال تتماشى ك اؼبعايَت الدكلية اؼبطلوبة إلجراء ؿباكمة عادلة .ففي سنة
2005ـ ًب اعتقاؿ 3495فلسطينيا دبعدؿ  9.5حالة يوميا،تاله العاـ 2006ـ ب  5671حالة
اعتقاؿ دبعدؿ  15.5حالة يوميا،كيف سنة 2007ـ ً،ب اعتقاؿ  7612فلسطينيا ،دبعدؿ 21حالة
اعتقاؿ يوميا (،)4كالرسم البياشل التارل يوضح حاالت االعتقاؿ اإلسرائيلية للفلسطينيُت يب عامي
2005ك2007ـ:

 -1غادة فريد بدر ،أسرانا يف سجوف االحتالؿ اإلسرائيلي،ط،1عماف:دار اغبامد للنشر ك التوزيع2006،ـ،ص. 75
 - 2نظرة على ادلفاكضات ،اؼبوقع الرظبي ؼبنظمة التحرير الفلسطينية :دائرة شؤكف اؼبفاكضات  ،على الرابط :

 http://www.nad-plo.org/atemplate.php?id=17تاريخ االطالع 2015/12/24:ـ

 - 3غساف ؿبمد دكعر،السجوف السرية اإلسرائيلية :صورة حية لإلرىاب اإلنساين ،مركز الزيتونة للدراسات ك االستشارات
للدراسات ك االستشارات 2011 ،ـ على اؼبوقع http://www.alzaytouna.net/permalink/10219.html:
- 4فراس ايو ىالؿ،معاناة االسَت الفلسطيٍت يف سجوف االحتالؿ اإلسرائيلي ،ط،1.بَتكت:مركز الزيتونة للدراسات كاالستشارات،2009،ص . 13
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ادلصدر :فراس ابو ىالؿ،ادلرجع السابق الذكر ،ص .13

نالحظ من خالؿ الرسم البياشل اؼبنحى التصاعدم يف مؤشر حاالت االعتقاؿ اإلسرائيلي
للفلسطينيُت،إذ تصل نسبة االرتفاع بُت سنة كأخرل إذل حدكد  2000حالة،كيبكن تفسَت ذلك
باألكضاع السياسية كاألمنية غَت اؼبستقرة اليت تلت فًتة فشل "مؤسبر مدريد" كاندالع االنتفاضة
الفلسطينية الثانية كاليت كاجهتها "اسرائيل" دبزيد من االعتقاؿ .
كيف سنة 2008ـً،ب اعتقاؿ 5818فلسطينيا،منهم 4927من الضفة الغربية ك  819من قطاع
 ٪24كدبعدؿ 05حاالت اعتقاؿ
غزة كاؼبالحظ ىو تراجع نسبة االعتقاؿ يف ىذه السنة بنسبة
يوميا،ككصل عدد األسرل إذل 9000بينهم  75أسَتة ك 225طفل ك 41نائبا ككزيرا سابقا( 7730يف
الضفةك1050يف القطاع)،ك 40من أراضي عاـ 1948ـ،فضال عن العشرات من الدكؿ العربية اجملاكرة
.)1( .

ادلصدر :التقرير االسًتاتيجي الفلسطيٍت  2008ـ ،ادلرجع السابق الذكر ،ص .104

كيف سنة 2009ـ،اعتقلت إسرائيل 5000فلسطيٍت دبعدؿ 14حالة اعتقاؿ يوميا ( 4.054

من الضفة كالقدس)1.078 (،قطاع غزة)،ككصل عدد األسرل حوارل

 - 1ؿبسن الصاحل كآخركف ،التقرير االسًتاتيجي الفلسطيٍت  2008ـ ،اؼبرجع السابق الذكر ،ص.104
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7500اسَت،بينهم34

امرأة310،أطفاؿ17،نائبا ككزيرا سابقا،كمنهم  6630من الضفة الغربية دبا فيها القدس،ك 750

من قطاع غزة،ك120من الدكؿ العربية اجملاكرة.

()1

-األسرل كادلعتقلوف الفلسطينيوف هناية 2009ـ.

ادلصدر  :التقرير االسًتاتيجي الفلسطيٍت 2009ـ ،ادلرجع السابق الذكر ص.109

دبعدؿ 11حالة اعتقاؿ يوميا غالبيتها يف
أما يف سنة 2010ـ فتم اعتقاؿ 4168فلسطينياّ ،
الضفة الغربية،فيما شهد قطاع غزة بعض اعتقاالت فقط،ككصل عدد األسرل يف السجوف
اإلسرائيلية إذل حوارل 7000اسَت ( 5840من الضفة الغربية714 ،من غزة390،من القدس الشرقية ك
أراضي 1948ـ)(،)2كاعبدكؿ التارل يوضح أعداد ادلعتقلُت األسرل الفلسطينيُت مع هناية العاـ 2010

ـ:

ادلصدر  :التقرير االسًتاتيجي الفلسطيٍت  2010ـ،ص .95
دبعدؿ  443حالة اعتقاؿ شهريا منهم
كيف العاـ 2013ـ اعتقلت إسرائيل 4116فلسطينيا ّ
 77من قطاع غزة كالباقي من الضفة الغربية دبا فيها القدس (،)3حيث نالحظ االلبفاض النسيب يف

 - 1األسرل كادلعتقلوف الفلسطينيوف  ،موقع مركز األسرل للدراسات ،على الرابط االلكًتكشل :
www.Alasra.ps/news php maa-view9962.

تاريخ

االطالع 2015/12/14:م.

 - 2ؿبسن صاحل كآخركف  ،التقرير االسًتاتيجي الفلسطيٍت  2009ـ ،ص.103

- 3كاقع األسرل الفلسطينيوف يف سجوف االحتالؿ  2014 :ىل يشهد توقف ىذه االنتهاكات ؟ ،تقرير اؼبنظمة العربية غبقوؽ اإلنساف يف
بريطانيا 2013ـ.
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عدد اؼبعتقلُت كاألسرل ،كيبكن تفسَت ذلك بأف االعتقاؿ كاألسر أصبح ركتينا كتقليدا يوميا يتعرض
حد العنصرية كاالنتقاـ كاؼبزاجية .
لو الفلسطينيوف كسبارسو السلطات اإلسرائيلية بدكافع عدة تصل ّ
إما من ناحية أكضاع يف السجوف فلم تشهد السنوات السالفة الذكر أم ربسن بل تزداد سواء
مع مركر السنوات بدءا من اإلجراءات القمعية كاإلنباؿ الطيب كالتعذيب ( *)بكل أنواعو ،حيث انو يف
كل مرة يبتكر أساليب تعذيب جسدم كنفسي معنوم جديدة يتم تطبيقها على األسرل
الفلسطينيوف يف السجوف اإلسرائيلية اليت تقسم إذل سجوف رظبية كسجوف سرية،كتعترب ىذه األخَتة
مكانا لتطبيق أعىت أنواع التعذيب كأساليبو(.)2
1

الرؤية اإلسرائيلية لقيية األسرل تنطلق الرؤية اإلسرائيلية لقضية األسرل من جانبُت  :قانوشلكجانب سياسي أمٍت:
أ -اجلانب القانوين  :ترفض إسرائيل االعًتاؼ باؼبعتقلُت الفلسطينيُت بصفتهم "أسرل" كفق ماتصنفهم معادة جنيف،كترفض تطبيق معاىدة جنيف الثالثة كالرابعة -اؼبتعلقتُت حبماية أسرل اغبرب
كاؼبعتقلُت اؼبدنيُت -على األراضي الفلسطينية احملتلة،كمعاملة اؼبقاتلُت الفلسطينيُت دبوجبهما،على
اعتبار أف صفة أسرل اغبرب ال تنطبق إال على أفراد القوات اؼبسلحة،كأعضاء حركات اؼبقاكمة
اؼبنظمة ألحد أطراؼ النزاع،كدبا أف اؼبقاكمُت الفلسطينيُت ال ينتموف إذل أم دكلة ،فإهنم – حسب
اؼبنظور اإلسرائيلي -غَت مؤىلُت للحصوؿ على مكانة أسرل اغبرب.كيتجاىل ىدا الرفض ما نصت
عليو أحكاـ اؼبادة الرابعة من الربكتوكوؿ اإلضايف األكؿ اؼبلحق يف اتفاقيات جنيف يف العاـ
1977ـ،اليت نصت يف فقرهتا الرابعة على أف مكانة أسرل اغبرب سبتد لتنطبق على النزاعات اؼبسلحة
(* )

اليت تناضل الشعوب فيها ضد التسلط االستعمارم كاالحتالؿ األجنيب كضد األنظمة العنصرية

3

.

شرعت كقنّنت عمليات التعذيب اؼبمنهجة داخل سجوهنا كمعتقالهتا ،باالستناد إذل توصيات
*  -تعترب إسرائيل الدكلة الوحيدة تقريبان يف العادل اليت ّعبنة( لنداك )لعاـ  ،) 1987كاليت تسمح باستخداـ أساليب ربقيق غَت تقليدية كغَت عادية ضد معتقلُت أمنيُت ،كسبت مصادقة الكنيست اإلسرائيلي
عليو
 - 2ؼبزيد من اؼبعلومات يف ىذا الشأف ،راجع :يوسف كىبة ،كضعية األسرل كادلعتقلُت يف السجوف اإلسرائيلية ،بَتكت :مؤسسة عامل الدكلية
2011،ـ.
* -ؼبعلومات أكثر راجع اتفاقية جنيف

الرابعة لعاـ 1977ـ.
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ب -اجلانب السياسي كاألمٍت  :تعترب إسرائيل مسألة االعتقاؿ كاألسرل ضركرة تستلزمها الًتتيبات
كالضركرات األمنية لسالمة إسرائيل كمواطنيها،كترفض فكرة اإلفراج الفورم كالكلي عنهم على اعتبار
أهنم قاموا بأعماؿ عدائية اذباه اعبيش اإلسرائيلي أك اؼبواطنُت اإلسرائيليُت،كما يرفض اإلسرائيليوف
أم منطلق عبعل القضية ؿبور مفاكضات غبل هنائي بُت الطرفُت،إال اف القضية تبقى مطركحة
لالستغالؿ السياسي اؼبرف (تبادؿ األسرل مثال).
 الرؤية الفلسطينية لقيية األسرل  :يرل اعبانب الفلسطيٍت ضركرة اإلفراج الفورم غَتاؼبشركط على كافة األسرل السياسيُت الفلسطينُت يف السجوف اإلسرائيلية تنفيذا ؼبا ًب االتفاؽ عليو
يف إعالف اؼببادئ يف أكسلو 1993ـ.
"يتوجب على إسرائيل ربرير كافة األسرل السياسيُت العرب كالفلسطينيُت الذين مت اعتقاذلم أك

احتجازىم على خلفية الصراع الفلسطيٍت اإلسرائيلي كإعادهتم إىل موطنهم بشكل متفق عليو،كيف موعد ال
يتجاكز ادلدة ادلتفق عليها،كلذلك جيب اإلفراج الفورم عن األسرل كإحداث ربسُت فورم كجوىرم يف

ظركؼ معيشتهم داخل السجوف كمركز االعتقاؿ اإلسرائيلية"(.)1

ب -قيية ادلعابر  :تعترب قضية اؼبعابر أيضا من القضايا اؼبطركحة للنقاش على طاكلة
اؼبفاكضات الفلسطينية اإلسرائيلية ،ؼبا ؽبذه اؼبسألة من حساسية كأنبية سياسية كاقتصادية كعسكرية
كأمنية ،كؼبا ؽبا من تأثَت على جوانب األمن كالسيادة الوطنية .كما ال تزاؿ اؼبعابر اغبدكدية اليت
تفصل الفلسطينيُت كالعادل اػبارجي خاضعة للنفوذ اإلسرائيلي ،كىي قاصرة على اؼبعابر األرضية ،مع
حرماف الفلسطينيُت من اؼبوانئ البحرية كاؼبطارات اعبوية ،كعليو فإف اؼبنافذ كاعبسور اليت تربط الضفة
الغربية باؼبملكة األردنية ،كمن ٍب بالعادل اػبارجي بعيدة عن السيطرة الكاملة للفلسطينيُت ،بالرغم من
انسحاب إسرائيل من منطقة "اروبا"اليت تقع اعبسور على حدكدىا .
يتعلق األمر كذلك باؼبعابر الفلسطينية اليت تربط قطاع غزة سواء بإسرائيل أـ عربىا إذل الضفة
الغربية أك بالعادل اػبارجي،فهي خاضعة سباما للسيطرة اإلسرائيلية باستثناء معرب رفح الربم الذم يربط
قطاع غزة دبصر،كيقتصر العمل بو على انتقاؿ األفراد.

 - 1نظرة على ادلفاكضات ،اؼبوقع الرظبي ؼبنظمة التحرير الفلسطينية :دائرة شؤكف اؼبفاكضات  ،على الرابط :

 http://www.nad-plo.org/atemplate.php?id=17تاريخ االطالع 2015/12/25:ـ.
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أما مطار"ياسر عرفات"الدكرل يف أقصى جنوب شرؽ قطاع غزة،فقد جرل تدمَت فبراتو كمرافقو
بالكامل ،كدل يعد صاغبا لالستخداـ منذ سنة 2006ـ،كأما مشركع اؼبيناء البحرم الوحيد يف قطاع
غزة ،فقد عطلت إسرائيل تنفيذه كدل ير النور،باستثناء ؿباكالت ؿبدكدة جدا قاـ هبا اؼبتضامنوف من
غزة،أما ما تعلق باؼبمر اآلمن بُت
اؽبيئات الشعبية الدكلية،كاؼببادرات اليت رباكؿ كسر اغبصار عن
ّ
الضفة الغربية كقطاع غزة فلم هبر العمل.
يًتتب فبا سبق أف انتظاـ حركة العمل يف ىذه اؼبعابر كاعبسور كاؼبوانئ يظل مرىونا دبا يتخذه
اعبانب اإلسرائيلي من قرارات كأكامر كتعليمات ،كيشمل ذلك اؼببادالت كحركة األفراد،فبا يؤكد حالة
االرتباط الكامل كالعضوم بإسرائيل يف ىذا اعبانب .
 -3-1قيايا االقتصاد كادلوارد ادلائية .

تعد اعبوانب االقتصادية -دبا فيها اؼبياه كاؼبوارد اؼبائية -أيضا إحدل أىم اؼبسائل اؼبطركحة
للتفاكض ،ذلك أهنا ترتبط ارتباطا مباشرا بالقضايا السياسية كاإلنسانية كالديبوغرافية األخرل،كؽبا تأثَت
جوىرم على طبيعة الدكلة الفلسطينية اؼبستقلة اؼبستقبلية كشكلها كسيادهتا كرفاىها.
أ -قيية االقتصاد  :بعد العاـ 1967ـ،سعت"إسرائيل" إذل تنفيذ سياسات اقتصادية كذبارية
هتدؼ إذل ترسيخ االعتماد االقتصادم كالتجارم الكلي للفلسطينيُت على االقتصاد اإلسرائيلي كدؾبو
فيو ،كقلّصت من احتماالت كفرص قياـ اقتصاد فلسطيٍت مستقل،ك أدل ذلك إذل تدمَت االقتصاد

اؼبؤمل،مع
الفلسطيٍت من خالؿ السيطرة على التبادؿ التجارم بينو كبُت العادل اػبارجي .ؾاف من ّ
السلطة الفلسطينية أفف ينمو االقتصاد الفلسطيٍت بوتَتة سريعة،
قدكـ عملية "سالـ أكسلو "كتأسيس ّ
لكن ىذه اآلماؿ دل تتح ّقق،فقد أخرت عملية السالـ عن طريق
ُمتح ررا من القيود اإلسرائيليةّ ،

كتوسعت اؼبستوطنات اإلسرائيلية ،كازدادت أعماؿ العنف كازدادت القيود األمنية اؼبصاحبة
اؼبماطلةّ ،
ؽبا.

من أبز التحديات اليت تواجو عملية السالـ بعد "اتفاؽ أكسلو"ىو ربدم االقتصاد يف مناطق
السلطة الفلسطينية فقد ًب توقيع بركتوكوؿ باريس االقتصادم بتاريخ1994/04/29ـ(* )،حيث استند
1

* ًب االتفاؽ فيو على ؾبموعة من اؼبالحؽ االقتصادية بُت إسرائيل كالسلطة الوطنية الفلسطينية .نص اؼبلحق الثالث على إنشاء عبنة إسرائيلية فلسطينية
مستمرة للتعاكف يف ؾباالت اؼبياه كالكهرباء كالطاقة كالشؤكف اؼبالية كالنقل كاؼبواصالت كاالتصاالت ،كأم برامج أخرل،يف عاـ  1994نظم الربكتوكوؿ
االقتصادم أسس العالقة االقتصادية حبيث يعطي للجانب الفلسطيٍت إدارة االقتصاد يف الضفة الغربية كقطاع غزة .كتأسيس ارباد صبركي بُت إسرائيل
64

ىذا الربكتوكوؿ يف مضمونو إذل اتفاقية"أكسلو"،كقيّد دبحتواه من حيث استمرار"إسرائيل"باالستئثار
دبقومات االقتصاد الفلسطيٍت كالسيطرة عليو كتقييد صالحيات السلطة الفلسطينية كإمكانات النمو
لالقتصاد،فتم إخضاعو كتثبيت تبعيتو لالقتصاد اإلسرائيلي يف صبيع نواحيو الصناعية كالزراعية
كالتجارية كالسياحية ،علما اف االتفاقيات االقتصادية اؼبوقعة بُت اعبانبُت منذ قياـ السلطة الفلسطينية
سبيزت أهنا اتفاقيات تعاقدية يعاد النظر فيها كل سنة أك ستة شهور ،غَت أف اعبانب اإلسرائيلي
استغلها بصفتو اؼبسيطر على اعبوانب االقتصادية كاألمنية .كما أف تطبيق بنود االتفاؽ استند إذل
منطق القوة كفرض سياسة األمر الواقع،بدالن من منطق العالقة بُت اقتصاد صغَت يبكنو االستفادة من
اقتصاد كبَت،كدل يكن دبقدكر ىذا االقتصاد الصغَت التابع مواجهة أم إجراءات يتخذىا االقتصاد
()1
اإلسرائيلي .
أكرد تقرير للبنك الدكرل صادر سنة 2012ـ أف اقتصاد الضفة الغربية كقطاع غزة يعتمداف
السلطة الفلسطينية
اعتمادا ّ
تاـا تقريبا على االقتصاد االسرائيلي،مع حلوؿ اؼبوعد الذم تأسست فيو ّ
تتم
عاـ1994ـ ،فحوارل ٪ 60تقريبان من صادرات الضفة الغربية كأكثر من ٪ 90من كارداهتا كانت ّ
إذل إسرائيل كمنها ،ككانت نسبة العجز التجارم ٪ 45تقريبان من الناتج احمللي اإلصبارل،كما كانت
كلكن العجز التجارم
أرقاـ الصادرات من قطاع غزة كالواردات إليو فباثلة أيضان لنظَتهتا يف الغربيةّ ،
كاف أعلى يف القطاع ،كقد جرل تشغيل ثلت القول العاملة الفلسطينية تقريبان يف إسرائيل ،كيبدك أ ّف
التحويالت النقدية من العاملُت يف إسرائيل كدكؿ اػبليج العريب ىي اليت كانت تحّرؾ االقتصاد إذل

ح ّد كبَت(.)2
يعد الناتج احمللي اإلصبارل ألم بلد مؤشر كاضح يعكس النمو االقتصادم العاـ كمستول اآلداء
االقتصادم،كعند متابعة ىذا اؼبؤشر يف االقتصاد الفلسطيٍت خالؿ عشرية كاملة نالحظ عدة
اذباىات،كاجلدكؿ التايل يوضح الناتج احمللي اإلصبايل الفلسطيٍت يف اليفة الغربية كقطاع غزة يف الفًتة ( 1999ـ-
2009ـ):

كالسلطة يسمح حبرية اغبركة لرؤكس األمواؿ كالبضائع العربية كاألجنبية باستثناء قائمة من اؼبنتجات حددهتا إسرائيل ،على أف تستخدـ اؼبعايَت كاألنظمة
اؼبعموؿ هبما يف إسرائيل ،كتبقى النسب الضريبية اإلسرائيلية اؼبباشرة كغَت اؼبباشرة ىي اؼبرجعية السائدة.
 - 1مسيف مسيف  ،قراءة للوضع االقتصادم الفلسطيٍت كمؤشراتو الكلية ضمن تقارير مؤسبر األمم اؼبتحدة للتجارة كالتنمية« األكنكتاد،سياسات ،
العدد ،21فلسطُت :راـ هللا ،نوفمرب ،2012ص .67
 - 2ضلو استدامة اقتصادية لدكلة فلسطينية مستقبلية  :تعزيز النمو بقيادة القطاع اخلاص  ،تقرير ؾبموعة البنك الدكرل ،أفريل 2012ـ ،ص .17
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ادلصدر  :التقرير االسًتاتيجي الفلسطيٍت لعاـ 2009ـ،ادلرجع السابق الذكر،ص. 93

نالحظ من خالؿ اعبدكؿ ثالث اذباىات رئيسية لتطور الناتج احمللي االصبارل للضفة الغربية
كيبكن تقسيمها إذل(:)1
أ  -االذباه اذلابط( 2002-1999ـ):حيث اخذ اؼبؤشر يف اؽببوط التاـ لثالث سنوات متتالية،ك
تفسَت ذلك اإلجراءات العسكرية كاألمنية اؼبتشددة اليت ازبذهتا "إسرائيل" بعد اندالع االنتفاضة
الفلسطينية الثانية .
ب -االذباه الصاعد( 2005-2003ـ) :شهدت ىذه الفًتة تصاعدا نسبيا للمؤشر،كيبكن تفسَت
ذلك باعبهود احمللية كالدكلية للتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيٍت .
ج -االذباه اذلابط سنة 2006ـ  :كنتج عن اغبصار االقتصادم اإلسرائيلي الذم فرض على
الضفة كالقطاع يف ىذه السنة .
د  -عودة النمو من جديد( 2009-2007ـ):ظهر ربسن اقتصادم يف ىذه الفًتة جراء اؼبعونات
اؼبالية من الدكؿ اؼباكبة .
نالحظ من الرسم البياشل انعداـ االستقرار يف الناتج احمللي اإلصبارل الفلسطيٍت،كمرجع ذلك أف
االقتصاد الفلسطيٍت أصبح رىينة السلوؾ االقتصادم كالعسكرم األمٍت كاؼبمارسات اإلسرائيلية،اليت
تستعمل اعبوانب االقتصادية كوسيلة ضغط على الفلسطينيُت لتقدصل تنازالت إضافية يف جوانب
أخرل كعلى رأسها اعبوانب السياسية .

 - 1التقرير االسًتاتيجي الفلسطيٍت  2009ـ ،مركز الزيتونة للدراسات كاالستشارات ،ص .386
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يف اؼبقابل يشهد االقتصاد اإلسرائيلي مؤشرا تصاعديا يف ناذبة احمللي اإلصبارل الذم بلغ
سنة2005ـ حوارل 133مليار دكالر،مقارنة بسنة 2010ـ اليت بلغ فيو 242مليار دكالر ،كالرسم
البياشل التارل يوضح لنا تطور الناتج احمللي اإلصبايل االسرائيلي خالؿ الفًتة (2011-2005ـ) بادلليوف دكالر :

ادلصدر  :التقرير االسًتاتيجي الفلسطيٍت 2011ـ .تشَت اؼبعطيات اعاله إذل االستقرار شبو الكامل للمنحى التصاعدم للناتج احمللي اإلصبارل
اإلسرائيلي،ك يبكن إرجاع ذلك إذل السيطرة اإلسرائيلية على كامل اعبوانب االقتصادية على األرض
كاستغالؽبا لصاحل اقتصادىا،ككذا استنزاؼ اإلمكانات كاؼبقدرات الفلسطينية لصاغبو.
كؼبعرفة حقيقة اؽبيمنة اإلسرائيلية االقتصادية على االقتصاد الفلسطيٍت يكفي أف نتطرؽ
باؼبقارنة بُت الناذبُت احملليُت لكل اقتصاد ،فبمقارنة بسيطة بُت االقتصاديُت سنة 2009ـ قبد أف
الناتج احمللي اإلصبارل اإلسرائيلي الذم بلغ  194.812مليوف دكالر يزيد بأربعُت ضعفا تقريبا عن
نضَته الفلسطيٍت ،كىو مؤشر كاضح عن مدل االستغالؿ اإلسرائيلي لالقتصاد الفلسطيٍت كاعبدكؿ
كالرسم البيانيُت التاليُت يوضحاف مقارنة بسيطة بُت الناذبُت احملليُت اإلصباليُت الفلسطيٍت كاإلسرائيلي يف

الفًتة(2005ـ2009-ـ):

ادلصدر  :زلسن صاحل كآخركف ،التقرير االسًتاتيجي الفلسطيٍت  ، 2009ادلرجع السابق الذكر ،ص.388
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 الرؤية الفلسطينية دلسألة االقتصاد  :يرل اعبانب الفلسطيٍت أف االحتالؿ اإلسرائيلي قدأحدث اثر سلبيا بعيد اؼبدل على اغبياة االقتصادية كالتجارية الفلسطينية،كمنع الفلسطينيُت من ربقيق
إمكاناهتم االقتصادية،كأجرب عدة قطاعات على االعتماد شبو الكلي على االقتصاد اإلسرائيلي ،لذا
هبب إهناء ىذا االعتماد االقتصادم التعسفي،كفبارسة اغبقوؽ كاغبرية االقتصادية الفلسطينية كما
يضمنها القانوف الدكرل.كيف ذلك كرد على اؼبوقع الرظبي ؼبنظمة التحرير الفلسطينية التصور التارل
لطبيعة العالقات االقتصادية الفلسطينية اإلسرائيلية كما يراىا اؼبنظّر الفلسطيٍت(: )1
 " -نسعى ليكوف يف متناكؿ أيدينا صبيع الوسائل ادلتاحة لتحقيق منو كازدىار اقتصادم دائم،ذلذا الغرض نسعى

إىل تنفيذ ادلبادئ كادلعايَت القانونية ادلتعارؼ عليها دكليا كذلك من اجل التوصل إىل اتفاقيات اقتصادية كذبارية عادلة".

 " -جيب أف تكوف لنا سيطرة كاملة على نظامنا االقتصادم،دبا يف ذلك السياسات ادلرتبطة باالستَتاد ك التصدير

كفعالة مع إسرائيل".
 ،ك نتطلع إىل إقامة عالقات ذبارية مستقرة كعادلة ا

"-إىل حُت التوصل إىل اتفاؽ سالـ هنائي مع إسرائيل جيب تنفيذ بركتوكوؿ باريس االقتصادم حبذافَته" .

الرؤية اإلسرائيلية لقيية االقتصاد :ينطلق التصور االسرائيلي من قراءة ـبالفة سباما ؼبا يراهالفسطينيوف،فحسبهم فاف اعبانب اإلسرائيلي يتحمل أعباء كثَتة جدا من اجل ربسُت األكضاع
االقتصادية للشعب الفلسطيٍت خاصة بالضفة الغربية،كاف ـبتلف االتفاقات االقتصادية كالتجارية مع
الفلسطينيُت سانبت يف ربمل ىذه اؼبسؤكلية اؼبع ّقدة-حسبهم،-إال انو ىناؾ استثناء "التقييد"
(حركية البضائع ،غلق اؼبعابر،منع اليد العاملة )....لضركرات أمنية ال يبكن التنازؿ عنها:
جهودا كثَتة منذ التوقيع على اتفاقات أكسلو لبناء تعاكف اقتصادم فلسطيٍت إسرائيلي يف نطاؽ
"بذلت إسرائيل ن
مسَتة السالـ ،كنتيجة لذلك ،قد توسعت التجارة الفلسطينية كما توسعت ظاىرة تشغيل العماؿ الفلسطينيُت يف

تفجر موجة العنف يف سبتمرب2000ـ .كما إف
إسرائيل،ككذلك كاف تعاكف اقتصادم يف رلاالت أخرل منذ 1994ـكحىت ا
إسرائيل قامت بالتعاكف مع السلطة الفلسطينية بأعماؿ سلتلفة كاسعة النطاؽ منذ  1994لتشجيع كربسُت حربة التحرؾ

للبيائع كالعماؿ من مناطق السلطة الفلسطينية إىل إسرائيل .كباإلضافة إىل ذلك  ،مت إنشاء مناطق صناعية يف السلطة
الفلسطينية بفيل استثمارات إسرائيلية كبَتة كمكافآت اقتصادية،ككاف ذلذه األعماؿ تأثَت مهم كإجيايب على االقتصاد

الفلسطيٍت

()2

.

 - 1نظرة على ادلفاكضات ،اؼبوقع الرظبي ؼبنظمة التحرير الفلسطينية :دائرة شؤكف اؼبفاكضات  ،على الرابط :
 http://www.nad-plo.org/atemplate.php?id=17تاريخ االطالع 2015/11/30:ـ.
2
يتكرر طرحها:اسرائيل كالنزاع العريب كالسالـ  ،على الرابط االلكًتكشل :
 -اؼبوقع الرظبي لوزارة اػبارجية االسرائيلية ،اسئلة ا

http://mfa.gov.il/MFAAR/IsraelAndTheMiddleEast/PeaceProces
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من خالؿ ىذا اؼبنظور اإلسرائيلي الذم اقتبسناه من موقع كزارة اػبارجية اإلسرائيلية نالحظ أف
اعبانب اإلسرائيلي يرل أنو يف خدمة االقتصاد الفلسطيٍت كليس معرقال لو ،فإسرائيل على حسب ىذا
الطرح ازبذت عددا من اإلجراءات للمساعدة على تسهيل زيادة نسبة التشغيل كالنشاط التجارم
الفلسطيٍت منها قياـىا بزيادة عدد العاملُت الفلسطينيُت اؼبأذكف ؽبم بالعمل داخل إسرائيل باإلضافة
(:)1
إذل زيادة عدد العاملُت الفلسطينيُت الذين وبق ؽبم اؼببيت يف إسرائيل،حيث
" - 1قامت إسرائيل من خالؿ التعاكف الوثيق مع األطراؼ الدكلية احلكومية كغَت احلكومية  ،بتسهيل تنفيذ

سلتلف مشاريع البنية التحتية يف اليفة الغربية كاليت تدعم إنشاء اقتصاد فلسطيٍت مستقر.كما تقيم إسرائيل تعاكنا
اقتصاديا كاسع النطاؽ مع الفلسطينيُت  ،يتيمن منو التعاكف ادلايل الذم يؤمن االنسياب السلس للدخل ادلتأيت من

اليرائب إىل السلطة الفلسطينية كاستئناؼ ادلناقشات كاالجتماعات اليت تعقدىا اللجنة االقتصادية ادلشًتكة اليت كانت

قد أنشئت تنفيذا لربكتوكوؿ باريس للعالقات االقتصادية" .

عموما،زبتلف كجهة نظر كل طرؼ ؼبسألة االقتصاد،انو ىناؾ اختالؼ كبَت حوؿ تفسَت
األكضاع من اعبانبُت،ففي حُت يريد اعبانب الفلسطيٍت التفاكض حوؿ اؼبسألة من أجل التغيَت
كالتوجو إذل حرية اقتصادية أكرب ،يرل اعبانب اإلسرائيلي انو يتحمل عبئ الفشل االقتصادم
الفلسطيٍت كأنو يساىم قدر اإلمكاف للنهوض بو كازدىاره ،كوباكؿ اغبفاظ على األمر الواقع
االقتصادم كما ىو .
شحا يف مصادر اؼبياه،أما يف
ب  -قيية ادلياه  :يعترب الشرؽ األكسط من اكرب مناطق العادل ّ
حددىا اعبانباف
موضوع الصراع الفلسطيٍت اإلسرائيلي فتعترب قضية اؼبياه من بُت أىم اؼبسائل اليت ّ
الفلسطيٍت كاإلسرائيلي( منظمة التحرير الفلسطينية كإسرائيل) كإحدل قضايا التفاكض للوصوؿ إذل
اغبل النهائي .
تارىبيا،ظلت اؼبياه على رأس أكلويات الدكلة اليهودية بعد قيامها عاـ 1948ـ،إذ ًب إعداد
اػبطط الستثمار كل ما يقع يف أيدم اإلسرائيليُت من موارد مائية سبهيد ا الستقباؿ أعداد كبَتة من
اؼبهاجرين اليهود إليها،كقد كضعت السياسة اإلسرائيلية نصب عينيها عدـ إىدار أم نقطة ماء يبكن
اغبصوؿ عليها يف فلسطُت ،كلذلك كاف قرار تأميم اؼبياه يف عاـ 1949ـ  ،كيقضي باعتبار اؼبياه
صرح "ديفيد بن غوريوف " رئيس كزراء
ا
ملك عاما ،للدكلة فقط حق التصرؼ فيها ،كيف عاـ 1955ـ ّ
 - 1اؼبوقع الرظبي لوزارة اػبارجية اإلسرائيلية  ،ماذا فعلت إسرائيل لتحسُت اقتصاد اليفة الغربية  ،اك على الرابط االلكًتكشل :
http://mfa.gov.il/MFAAR/IsraelAndTheMiddleEast/PeaceProcess/Pages/IsraeltheConflictandPeaceAnswerstofre
 ، aspx quentlyaskedquestions2010.تاريخ االطالع 2015/12/28 :م.
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إسرائيل قائال"إف اليهود ىبوضوف مع العرب معركة اؼبياه،كعلى نتائج ىذه اؼبعركة يتوقف مصَت إسرائيل
كإذا دل ننجح يف ىذه اؼبعركة فإننا لن نكوف يف فلسطُت  )1(".كبعد احتالؿ إسرائيل لبقية األراضي
الفلسطينية يف أعقاب حرب 1967ـ،سارعت إذل السيطرة الكاملة على اؼبوارد اؼبائية
الفلسطينية،حيث أصدرت عددا من األكامر العسكرية،كاف أكؽبا قبل انتهاء العمليات العسكرية
يوـ 1967/6/7يتم دبقتضاىا نقل صبيع الصالحيات بشأف اؼبياه يف الضفة الغربية كقطاع غزة إذل
اغباكم العسكرم اإلسرائيليٍ،ب تال ىذا األمر سلسلة من األكامر العسكرية (*) ،كمن خالؽبا أصبحت
إسرائيل تسيطر ليس فقط على األرض ،كإمبا على ما فوؽ األرض كما ربتها،كأضيفت إذل حيازهتا
ثالث أحواض جوفية يف الضفة الغربية،كما باتت اؼبتحكم الرئيسي دبياه هنر األردف.
2

أما يف اتفاقيات أكسلو 1993ـ(*)  ،فقد حرصت إسرائيل على اف تبقى ؽبا السيادة على اؼبوارد
اؼبائية،كاف تستمر سيطرهتا عليها،فهذه االتفاقياتلم سبنح الفلسطينيُت السيادة على مواردىم بقدر ما
أعطتهم مسؤكلية جزئية إلدارة موارد مائية غَت كافية لالستعماؿ الفلسطيٍت .
"حدكد
كعند توليو كزارة البنية التحتية عاـ 1996ـ،اعد شاركف خطتو اليت عرفت خبطة
السيطرة"على مصادر اؼبياه ،كتضمنت إقامة حزاـ امٍت يبنع الفلسطينيُت من القياـ داخل منطقة ىذا
3

- 1ضبد نبيل ؿبمود فؤاد،ادلياه كمفاكضات السالـ يف الشرؽ األكسط" كرقة مقدمة ؼبؿؤسبر السنوم الثالث ،بعنواف ":اؼبياه العربية كربديات القرف
اغبادم كالعشرين"،مصر  26-24 :نوفمرب ، 1998

ص. 297

* -من ابرز ىذه األكامر العسكرية :
 األمر رقم  92بتاريخ  ، 1967/8/15كينص على منح كامل الصالحية يف السيطرة على كافة اؼبسائل اؼبتعلقة باؼبياه لضابط اؼبياه اؼبعُت من قبلاحملاكم اإلسرائيلية -.
 األمر رقم  158بتاريخ  ،1967/8/19كينص على أف يبنع منعان باتان إقامة أم إنشاءات مائية جديدة بدكف ترخيص ،كلضابط اؼبياه حق رفضأم ترخيص دكف إعطاء األسباب.
 األمر رقم  291الصادر عاـ ، 1967كينص على أف صبيع مصادر اؼبياه يف األراضي الفلسطينية أصبحت ملكان للدكلة كفقان للقانوف اإلسرائيلي عاـ. 1969
ػ -األمر العسكرم رقم  948الذم ينص على إلزاـ كل مواطن يف قطاع غزة باغبصوؿ على موافقة اغباكم العسكرم اإلسرائيلي إذا أراد تنفيذ أم
مشركع يتعلق باؼبياه ،باإلضافة إذل األمر رقم  457عاـ  715 ،72عاـ 1336 ،77عاـ 1991
* -كرد يف النبد السابع ،الفقرة الرابعة من اتفاقيات أسلو ما نصو ":من أجل مساعدة اجمللس على تشجيع النمو اإلتصادم حاؿ إنشائو سيشكل

اجمللس ضمن أمور أخرل ،سلطة كهرباء فلسطينية ،سلطة ميناء حبرم يف غزة ،بنك تنمية فلسطيٍت ،صادرات فلسطينية ،سلطة بيئة فلسطينية ،كسلطة

أراضي فلسطينية كسلطة إدارة مياه فلسطينية كأم ؿ شلطات يتفق عليها كفق ؿالتفاقية االنتقالية اليت ستحدد صالحيتها كمسؤكلياهتا".
70

اغبزاـ بأية نشاطات كأعماؿ تشمل حفر اآلبار أك إقامة السدكد كغَتىا من النشاطات اؼبتعلقة
()1
باعبانب اؼبائي"،مع العلم أنو ىناؾ ثالث مصادر رئيسية للمياه يف فلسطُت:
أ ا-ألحواض اجلوفية :يف فلسطُت التارىبية ىناؾ سبعة أحواض للمياه اعبوفية ،ىي) :حوض
اعبليل الغريب ،حوض حبَتة طربية ،اغبوض الساحلي ،حوض النقب ،اغبوض الشرقي ،اغبوض
الشمارل الشرقي ،اغبوض الغريب( ،كتقع الثالثة األخَتة يف الضفة الغربية حبسب اتفاقيات) أكسلو(،
إضافة إذل حوض غزة اؼبصنف كجزء من اغبوض الساحلي،كطاقتو اإلنتاجية تقدر حبوارل50 60
مليوف مًت مكعب سنويان.
تقدر كمية اؼبياه اؼبتجددة يف ىذه األحواض (الغريب ،الشمارل الشرقي،الشرقي) ب 679مليوف
ّ
السنة،كيعد اغبوض الغريب اكرب ىذه األحواض،كما أف نسبة  ٪80من مناطق تغذيتو تقع ضمن
ـ/3
ّ
حدكد الضفة الغربية،بينما  ٪80من مناطق زبزينو تقع يف األراضي إرل احتلتها إسرائيل سنة
1948ـ ،كتقوـ إسرائيل باستخراج كاستغالؿ اعبزء األكرب من ىذه األحواض .
ب  -هنر األردف :أما اؼبصدر الثاشل للمياه يف فلسطُت فهو هنر األردف ،كىو أىم ؾبرل سطحي
للمياه ،كيبلغ معدؿ التصريف السنوم للنهر بُت 1.2مليار ك 1.6مليار مًت مكعب سنويان ،تستأثر
إسرائيل حبواذل ٪55على حساب الدكؿ اؼبشاطئة،األخرل) :لبناف كسورية كاألردف( ،فيما وبرـ
الفلسطينيوف هنائيان من مياه النهر منذ العاـ 1967ـ،كقامت "إسرائيل" باستغالؿ مياه األردف من

ىبل كثَتا باغبقوؽ اؼبائية الفلسطينية،كالدكؿ اؼبطلة على النهر
خالؿ مشاريع أحادية اعبانب،كبشكل ّ
،..كىو األمر الذم تسبّب بالبفاض كمية اؼبياه اؼبتدفقة من النهر من 1.250مليوف ـ  /3السنة يف
200مليوف ـ /3السنة من اؼبياه سنة
بداية اػبمسينات من القرف العشرين إذل ما ال يزيد عن
2009ـ(.)2

 - 1جعفر صدقة ،أزمة اؼبياه يف األراضي الفلسطينية:شح اؼبوارد كإشكاالت األداء،سياسات ،العدد،5فلسطُت :راـ هللا ،معهد السياسات العامة ،صيف
2008ـ،ص ص .17-16

 - 2ؿبسن صاحل كآخركف ،التقرير االسًتاتيجي الفلسطيٍت  2009ـ ادلرجع السابق الذكر ،ص .323
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 - 2النسب ادلئوية للمياه اليت ربصل عليها الدكؿ ادلشاطئة لنهر األردف سنة 2007ـ

ادلصدر  :فرحاف موسى حسُت علقم ،الصراع حوؿ السيادة يف فلسطُت يف ظل اتفاقيات اكسلو:ادلخزكف ادلائي امنوذجا،رسالة ماجستَت
غَت منشورة مقدمة جلامعة القدس،فلسطُت 2012:ـ،ص .35

ت-الينابيع كآبار اجلمع :إضافة إذل األحواض اعبوفية ،كمياه هنر األردف ،يوجد يف الضفة الغربية
حواذل 300نبع تصرؼ حواذل  51مليوف مًت مكعب من اؼبياه سنويان ،إضافة إذل مياه األمطار اليت
ذبمع يف آبار ملحقة باؼبنازؿ،كمن الصعب تقدير كمية اؼبياه اليت يتم صبعها سنويان يف ىذه اآلبار كقد
عزلت اؼبئات منها دبجرد بناء"إسرائيل" للجدار العازؿ،األمر الذم وبوؿ من دكف استخدامها من
طرؼ الفلسطينيُت ،اك على األقل فرض قيودا عسكرية صارمة على استخدامها
،فقد ًب عزؿ  31بئرا ارتوازيا ينتج سنويا حوارل 4.5مليوف ـ،3كما اف سيطرة "إسرائيل" على
شرؽ الضفة الغربية -اليت تعتربىا مناطق عسكرية مغلقة -أدل إذل السيطرة على موارد مائية أخرل
()1
خاصة بالفلسطينيُت ،حيث تضم ىذه اؼبناطق أكثر من 105بئر ارتوازم ك30منبعا ارتوازيا.

 - 1اؼبكاف نفسو .
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اآلبار كالينابيع الفلسطينية ادلعزكلة من طرؼ اجلدار شرؽ اليفة الغربية:

ادلصدر :ادلوقع الرمسي دلنظمة التحرير الفلسطينيةwww.Nad-polo.org :
)*)

،قدـ اعبانب
كيف اللقاء الثالث للجنة اؼبفاكضات للوضع الدائم حوؿ اؼبياه خالؿ 2008ـ ّ
الفلسطيٍت مسودة مقًتح ألجندة موحدة،تتضمن اؼبرجعيات التفاكضية الرئيسية ،كبياف دبجارم
1

أحواض اؼبياه اؼبشًتكة اعبوفية كالسطحية ،كآليات التعاكف الفٍت ،كطلب اعبانب الفلسطيٍت مناقشة
ىذه األجندة للتوصل إذل صيغة أجندة هنائية تكوف مقبولة من قبل الطرفُت،لتنطلق على أساسها
اؼبفاكضات النهائية حوؿ ملف اؼبياه،إال أف الوفد اإلسرائيلي رفض اؼبقًتح الفلسطيٍت،كأعاد رئيسو
التأكيد على أف "األجندة اؼبوحدة اليت يبكن القبوؿ هبا هبب أف تتضمن بندا كاحدا كىو بند أكجو
كؾباالت التعاكف اؼبشًتؾ للبحث عن مصادر مياه إضافية غَت تقليدية( ،كيقصد ىنا مشاريع ربلية
* -جدير بالذكر أف اؼبياه آخذت أيضا صورة اؼبفاكضات اؼبتعددة األطراؼ كمشلت اؼبسارات األردنية السورية اللبنانية ،يقصد بادلفاكضات ادلتعددة
األطراؼ :تلك اعباف التفاكضية اليت أخذت بالبحث يف القضايا اإلقليمية ،كعلى رأسها اؼبياه ،إضافة إذل قضايا أخرل كالتسلح ،كاألمن ،كالالجئُت،
كغَتىا ،كاليت قادهتا كأدارهتا الدكؿ الكربل كالدكؿ اؼباكبة ،كقد أشرفت الواليات اؼبتحدة على رئاسة عبنة اؼبياه ،كعبنة التسلح ،كذلك إلدراؾ إسرائيل
أنبية كحساسية قضية اؼبياه ،فهي قضية تشمل االقتصاد ،كعملية التنمية كالتطوير ،ككذلك تشمل اعبانب القانوشل ،كمرجعية غبل النزاعات اؼبائية ،كما
سبثل اؼبياه قضية إسًتاتيجية ترتبط حبياة الشعوب ،كاألمن ،كاالستقرار.
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األحواض اؼبشًتكة يبكن التفاكض حوؽبا

مياه البحر ) حيث دل تعد توجد مياه عذبة يف ؾبارم
كتقاظبها ...كأف ما تضمنتو األجندة الفلسطينية اؼبقًتحة من مواضيع غَت قابلة للتفاكض مضيعة للوقت "
(.)1
معدؿ استهالؾ الفرد الفلسطيٍت للمياه حدكد 73لًت يف اليوـ،كىو
كيف سنة 2008ـ،دل يتجاكز ّ
مقدار متدشل ليشكل سول ما نسبتو  ٪53من اؼبعدؿ العاؼبي الذم يوصي دبا كميتو  150لًت
للفرد،مع اإلشارة إذل أف نصف التجمعات الريفية الفلسطينية ال يتجاكز معدؿ االستهالؾ فيها 50لًت
معدؿ استهالؾ اؼبياه بالنسبة للفرد
يف اليوـ (كبعضها غَت مربوط أصال بشبكة اؼبياه)،بينما يتجاكز ّ
اإلسرائيلي أربعة أضعاؼ ما يستهلك الفلسطيٍت ،حيث بلغ نصيب استهالكو ذات السنة 300لًت يف
اؼبعدؿ العاؼبي (.)2
اليوـ(كىو ضعف ّ
االستهالؾ ادلنزيل للفرد الواحد .
إصبايل استهالؾ ادلياه العاـ 2010ـ .

ادلصدر  :نظرة على ادلفاكضات ،اؼبوقع الرظبي ؼبنظمة التحرير الفلسطينية :دائرة شؤكف اؼبفاكضات  ،على الرابط :
 http://www.nad-plo.org/atemplate.php?id=17تاريخ االطالع 2015/11/30:ـ

كباستقرائنا لسلوؾ اؼبفاكض اإلسرائيلي يف اغلب االجتماعات الفلسطينية اإلسرائيلية

للوضع

الدائم حوؿ اؼبياه،نالحظ أنو يرفض رفضا قاطعا أف يطرح ىذا اؼبوضوع يف جدكؿ عباف اؼبفاكضات
متحججا يف الغالب  ":أف اؼبفاكضات يستحيل أف تشمل حوض هنر األردف ،كبأف اؼبياه اعبوفية
اؼبستخدمة من قبل اإلسرائيليُت غَت مطركحة للنقاش،فهذه اؼبياه دل تعد موجودة ،كبأنو جاء مع
 - 1سوزاف عقل،ادلياه يف اليفة الغربية ،فلسطُت  :مركز التخطيط الفلسطيٍت ،سلسلة دراسات كتقارير1998 ، ،ـ ،ص .10-9
 - 2التقرير االسًتاتيجي الفلسطيٍت 2008ـ،ص .329
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أعضاء كفده للبحث يف األمور الفنية كأكجو كؾباالت التعاكف يف ؾباؿ اؼبياه حوؿ مصادر مياه إضافية
غَت تقليدية كما شابو ذلك ،كأف اؼبهاـ اليت كلف هبا ىي مهاـ فنية ،كلذلك لن يكوف ىناؾ أم
حديث لو يف إطار ىذه اللجنة حوؿ ما يسمى حبقوؽ "اؼبشاطئة" كحقوؽ االنتفاع كاؼبشاركة يف
حوض هنر األردف كاألحواض اعبوفية ،كبأف ىذا األمر خارج صالحياتو".
 - 3الرؤية الفلسطينية من قيية ادلياه  :يرل اعبانب الفلسطيٍت أف "إسرائيل" استمرت يف
االستخداـ غَت العادؿ ؼبصادر اؼبياه دكف انقطاع منذ "اتفاقيات أكسلو"،أين كاف من اؼبفًتض اف يتم
العمل على تطوير مصادر تؤمن كميات إضافية منو،كما أف إسرائيل تقوـ بتزكيد الفلسطينيُت فعليا
بأقل من نصف الكمية اؼبتفق عليها يف" أكسلو"يف حُت تضاعف عدد السكاف الفلسطينيُت منذ
توقيع االتفاؽ،فبا يعٍت أف الفرد الفلسطيٍت يعاشل من أزمة مياه خانقة .كعليو فإف(:)1
- 4

" نيل حقوقنا يف ادلياه كزبصيص كميات عادلة مطلباف أساسياف للتوصل إىل حل ناجح يقوـ على أساس

- 5

" يتوجب أف تكوف لنا سيطرة كاملة على مصادرنا ادلائية ،كاف نتمكن من الوصوؿ اليها بكل حرية .

الدكلتُت كحيقق االستقرار السياسي يف ادلنطقة".

-" 6ارتيينا مبدأ قانوف ادلياه الدكيل الذم ينص على أف لفلسطُت كإسرائيل احلق يف احلصوؿ على سلصصات

عادلة كمعقولة من مصادر ادلياه ادلشًتكة ".

اؼبالحظ أف الرؤية الفلسطينية مبنية على إسقاطات القانوف الدكرل للمياه،غَت اف ميزاف القول
على األرض ىو األساس الذم يعتد بو اعبانب اإلسرائيلي،الذم يرفض يف غالب األحياف االلتزاـ
باللوائح الدكلية كاؼبطالب الفلسطينية يف ىذا الشأف .
 - 7ادلوقف اإلسرائيلي من قيية ادلياه  :تعتمد إسرائيل يف سياستها اؼبائية على مبدأ التوسع
كاالستيالء،كبذلك فهي دل تكتف بالسيطرة على موارد مياه اؼبناطق اليت ربتلها داخل فلسطُت
التارىبية،لتتجاكز بذلك حدكدىا اعبغرافية إذل موارد اؼبياه يف الدكؿ العربية اجملاكرة ،كخاصة منابع
األهنار يف كل من لبناف كسوريا ،كؾبرل هنر األردف،كما دل تلزـ نفسها بأم اتفاقات كحلوؿ
مائية،كانت قد تعهدت ككقعت عليها مع اعبانب الفلسطيٍت أك اعبانب العريب ،حبيث كانت
متطلبات األمن اؼبائي اإلسرائيلي فوؽ أم اعتبارات كالتزامات موقعة.
 - 1نظرة على ادلفاكضات ،اؼبوقع الرظبي ؼبنظمة التحرير الفلسطينية :دائرة شؤكف اؼبفاكضات  ،على الرابط :

 http://www.nad-plo.org/atemplate.php?id=17تاريخ االطالع 2015/11/30:ـ.
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 -2القيايا ادلدرجة ضمن مرحلة الوضع النهائي :
بدا جليا منذ بداية احملطات التفاكضية أف ىناؾ سبايز يف الوزف التفاكضي بُت القضايا اؼبطركحة
للنقاش،سواء للطرؼ اإلسرائيلي أك الفلسطيٍت،فاؼبستوطنات كالقدس كالالّجئُت مثال تعترب جوىر
التفاكض كأساسو،ككثَتا ما سعى اعبانب اإلسرائيلي إذل عدـ إدراجهما منذ البداية يف جدكؿ
األعماؿ غبساسيتهما،كالعمل على التفاكض على قضايا اقل أنبية – اف دل نقل ىامشية -حبيث ال
يبكن الوصوؿ من خالؽبا إذل حل دائم كجذرم للصراع،كىذا األمر يعترب يف حد ذاتو جزءا من
اإلسًتاتيجية التفاكضية للمنظر اإلسرائيلي.كمن بُت قضايا الوضع النهائي:
 - 1- 2قيية ادلستوطنات :لقد ّأدل إعالف قياـ"إسرائيل"يف العاـ 1948ـ إذل اغتصاب
من أراض فلسطُت التارىبية،بيد أف ىذه األرض اؼبغتصبة دل تكن يف يوـ من األياـ بعد ذلك رقعة
جغرافية موحدة،حيث انو سرعاف ما ظهرت مع األياـ األكذل للسيطرة اإلسرائيلية كرقع مًتامية
األطراؼ شكلها العاـ ثالث كحدات جغرافية متباينة من ناحية اؼبساحة كغَت متجانسة من ناحية

٪78

التواصل كالًتابط  :األكذل قامت عليها "إسرائيل"،كالثانية "الضفة الغربية"،كالثالثة "قطاع غزة "،كيف
العاـ 1967ـ أكملت إسرائيل احتالؿ أجزاء كاسعة من الضفة الغربية كقطاع غزة،كحافظت أيضا
على كاقع "التمزيق اعبغرايف لألرض"من خالؿ إبقاء الوحدات اعبغرافية الثالث،فيما شرعت عن طريق
عمليات االستيطاف اؼبمنهج كاؼبخطط إذل التغلغل يف أجزاء من الضفة الغربية –خاصة منها القدس
الشرقية،كاذل تفتيت ـبطط للضفة بعد اف انسحبت من قطاع غزة العاـ 2005ـ كفق قرار أحادم
اعبانب عرؼ خبطة "فك االرتباط"القطاع ،ؿبولُت الضفة إذل ؾبموع من الوحدات الصغرل الالّمتناىية
ادلستوطنات اليهودية الصغرل
اؼبفتتة كاؼبًتامية األطراؼ كاؼبعزكلة جغرافيا عن طريق "
كالكربل""،العسكرية كاؼبدنية""،االقتصادية كاألمنية"" ،الزراعية كالصناعية"(.)
الرؤية الفلسطينية دلسألة االستيطاف كادلستوطنات :يرل الفلسطينيوف أف إسرائيل بسعيها لتوسيع2012ـ أكثر من نصف مليوف
اؼبستوطنات تنتهك القانوف الدكرل،حيث يعيش إذل غاية سنة
مستوطن يف الضفة الغربية ،منهم  190.000مستوطن يف القدس الشرقية كحوؽبا يف مستوطنات
أقامتها إسرائيل بطريقة غَت قانونية كعلى مساحات من أراض لفلسطينيُت انتزعت منهم بطريقة غَت
 -زبتلف ىذه اؼبستوطنات يف حجمها من مستوطنات ناشئة على اختالؼ انواعها ،أك بؤر استيطانية تتألف من عدة منازؿ متنقلة إذل مدف متكاملة
تأكم آالؼ اؼبستوطنُت .
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قانونية،كما أف ىدؼ اؼبستوطنات اإلسرائيلية حسب تقرير دائرة شؤكف اؼبفاكضات لعاـ
ىو"إحداث تغيَت دلعامل ككضعية األراضي الفلسطينية احملتلة من الناحيتُت اجلغرافية كالدديوغرافية" ،كما كرد يف التقرير
أف ":إسرائيل هتدؼ من كراء بناء ادلستوطنات إىل مصادرة أراضينا كمصادرنا الطبيعية بطرؽ غَت قانونية،كخنق شعبنا

2012ـ

داخل جيوب ضيقة كعزؿ القدس الشرقية عن بقية ارضي اليفة الغربية،فادلستوطنات اإلسرائيلية تشكل التهديد األخطر

الذم يعيق إقامة دكلة فلسطينية مستقلة،كجيعل من الصعب ربقيق سالـ عادؿ كدائم بُت الفلسطينيُت كاإلسرائيليُت ألهنا
()1

ربد من التواصل اإلقليمي كالنمو االقتصادم.

-الرؤية اإلسرائيلية دلسالة االستيطاف كادلستوطنات :يذىب اعبانب اإلسرائيلي يف تصوره ؽبذه

القضية إذل التأكيد أف االستيطاف كالتوطُت يف كامل أرض فلسطُت التارىبية حق تارىبي (أرض اؼبيعاد
اليت كىبها الرب ؽبم) كسياسي

كقانوشل (كعد بلفور كصك االنتداب).كبالتارل فإف االستيطاف

كاؼبستوطنات ال تشكل على اإلطالؽ –كفق اؼبنظور اإلسرائيلي -عقبة أماـ العملية التفاكضية
تقدمو كزارة
كالسالـ بصفة
يلخص كجهة النظر اإلسرائيلية ىذه،الطرح الذم ّ
عامة،كلعل أىم ما ّ
ّ
اػبارجية االسرائيلية على موقعها االلكًتكشل بعنواف :ىل تشكل اؼبستوطنات اإلسرائيلية" عقبة بوجو
السالـ"؟،أين يرد فيو اعبواب على النحو التارل:
" لسنوات أكثر شلاا ينبغي ،جيرم الًتكيج للزعم ادلتكرر حىت الغثياف كالقائل بأف العقبة األكىل اليت تقف يف طريق
السالـ ىي التواجد اليهودم يف اليفة الغربية كغزة (حىت بعد انفصاؿ إسرائيل عن غزة)،ىذه الرؤية اخلاطئة تتغاضى عن

أم مسؤكلية تقع على عاتق الفلسطينيُت للتوصل إىل حل سلمي كحسب  ،بل تتجاىل تأريخ النزاع  ...كما أهنا تتجاىل
آالؼ السنُت من الوجود اليهودم على أرض إسرائيل الوطن التارخيي للشعب اليهودم .إف حق اليهود يف إعادة االستيطاف
يف كافة أضلاء أرض إسرائيل قد اعًتؼ بو اجملتمع الدكيل ألكؿ مرة سنةـ  1922حُت أصدرت عصبة األمم قرار االنتداب

على فلسطُت ككاف اذلدؼ من ىذا القرار ىو تسهيل إنشاء كطن قومي للشعب اليهودم على أرض موطنو القدمي حيث
ربدث البند السادس للقرار ادلذكور عن"استيطاف مكثف لليهود على األرض دبا يف ذلك أراضي الدكلة غَت اليركرية

للمصلحة العامة ألكثر من ألف سنة كانت ادلرة الوحيدة اليت منع فيها االستيطاف اليهودم يف اليفة الغربية خالؿ

االحتالؿ الناشئ عن غزك مسلح لتلك ادلنطقة ،كخالؿ تلك احلقبة انو الظلم الصارخ ال ُيعقل أف حيرـ اليهود من حقهم
يف إنشاء ادلنازؿ يف تلك ادلناطق كعليو فإف ادللكية القانونية لألراضي اليت مت اقتناؤىا يف السابق ال تزاؿ شرعية إىل يومنا

ىذا".

()2

- 1نظرة على ادلفاكضات ،منظمة التحرير الفلسطينية :دائرة شؤكف اؼبفاكضات ،على اؼبوقع االلكًتكشل ، www.nad-plo.org:تاريخ االطالع
2014/10/12 :ـ.
- 2اؼبوقع الرظبي لوزارة اػبارجية اإلسرائيلية  ،ىل تشكل ادلستوطنات عقبة بوجو السالـ ؟  ،اك على الرابط االلكًتكشل :
http://mfa.gov.il/MFAAR/IsraelAndTheMiddleEast/PeaceProcess/Pages/IsraeltheConflictandPeaceAnswerstofre
 ، aspx quentlyaskedquestions2010.تاريخ االطالع 2015/12/28 :م.
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اؼبربرات
كعطفا على ىذا التصور،نالحظ أف اؼبنظّر اإلسرائيلي وباكؿ أف ّ
يقدـ أكرب قدر من ّ
يقدموف قراءهتم اػباصة
الدينية التارىبية كالسياسية القانونية اليت تبٍت الشرعية االستيطانية،حىت اهنم ّ
لوعد بلفور كصك االنتداب كقرار التقسيم،كـبتلف القرارات األفبية،ففي موضع أخر يتم التساؤؿ:
ىل النشاط االستيطاشل اإلسرائيلي يف فلسطُت شرعي ؟،لًتد اإلجابة على كبو يهدؼ إذل تربيرة
كمايلي:

"كثَتا ما يزعم الفلسطينيوف أف النشاط االستيطاين غَت شرعي كيدعوف إسرائيل إىل تفكيك صبيع ادلستوطنات ،إهنم

يف احلقيقة يطالبوف بأف يغادر اليهود كافة اليفة الغربية كىو شكل من أشكاؿ التطهَت العرقي ،إف دعوة الفلسطينيُت إىل

إزالة الوجود اليهودم بكاملو من األرض ادلتنازع عليها لليفة الغربية ليست سبييزية كمستهجنة فحسب بل إهنا ال تستند

إىل أساس يف االتفاقات ادلعقودة بُت إسرائيل كالفلسطينيُت".
ما يالحظ من الطرح اإلسرائيلي ىذا،أف اؼبطلوب من الفلسطينيُت ليس فقط ضركرة القبوؿ
باألمر الواقع االستيطاشل من خالؿ شرعنة اؽبجرات االستيطانية اليهودية كالبناء االستيطاشل،فقد
ؾبرد الدعوة إذل طردىم أك تفكيك اؼبستوطنات شكل من الالّسامية
اصبح-كفق اؼبنظور االسرائيليّ -

كاألبرهتايد يف حقهم.
عموما،فقد سبيّز اؼبوقف اإلسرائيلي من قضية االستيطاف كاؼبستوطنات باؼبراكغة ،حبيث سعى
دائما اإلسرائيليوف إذل جعل ىذا اؼبوضوع ؿبل تفاكض كنقاشات ثنائية فقط كيرفض أم طرؼ ثالث
دكرل،كاؽبدؼ من ذلك ىو عدـ إعطاء أم صبغة دكلية ؽبذه االتفاقات لكي ال تكوف ملزمة يف كقت
من األكقات ،كلذلك كرد يف موقع كزارة اػبارجية االسرائيلية يف ىذا الشأف مايلي :
"كيف احلقيقة فإف ادلستوطنات اإلسرائيلية يف اليفة الغربية ال زبرؽ االتفاقات القائمة بُت إسرائيل كالفلسطينيُت،أما

التريخ بدافع سياسي ،إف االتفاقات ادلختلفة اليت مت
االدعاء خبالؼ ذلك فيجب النظر إليو على أنو زلاكالت لتشويو ا

التوصل إليها بُت إسرائيل كالفلسطينيُت منذ عاـ  1993تقيي بشكل صريح بأف يتم االحتفاظ بقيية ادلستوطنات

دلفاكضات الوضع النهائي ادلقرر إجراؤىا يف ادلرحلة اخلتامية من زلادثات السالـ .كقد اتفق اجلانباف بشكل صريح على أف

السلطة الفلسطينية ليس ذلا اختصاص يف ادلستوطنات كال سيطرة ذلا عليها حىت يتم الفراغ من اتفاؽ الوضع النهائي".

  -قيية احلدكد :2 2
تعترب مسالة اغبدكد من أعقد القضايا اؼبطركحة للتفاكض اليوـ ،ؼبا ؽبا من إرىاصات تارىبية
كمرجعيات دينية كأساطَت"توراتية تلموذية" يهودية صهيونية مبنية على تصورات تكاد تكوف
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"خرافية"كغَت معقولة،رباكؿ اف تنظّر لطبيعة"الكياف اإلسرائيلي"اؼبستقبلي كحدكده كامتداداتو اعبغرافية
اعبيوسياسية( *) .
يعد قرار التقسيم الصادر عن ىيئة األمم اؼبتحدة يف 1947/11/29ـ أكؿ مرجع قانوشل
قانونيا ّ ،
–كما رأينا سابقا-دكلتُت عربية
دكرل انشأ "إسرائيل" كأعطى ؽبا حدكدا ،فقد تضمن القانوف
كعُت حدكدنبا)كانشأ ارباد اقتصادم بينهما مع تدكيل القدس كاؼبنطقة احمليطة هبا  .كقد
كيهودية ( ّ
حدد ىذا القرار حدكد كل من الدكلتُت:الدكلة العربية (فلسطُت) كانت تضم مناطق اعبليل األعلى
ّ
كاعبليل الغريب كالضفة الغربية كقطاع غزة على مساحة  ٪42.88من اؼبساحة الكلية لفلسطُت،أما
الدكلة اليهودم (إسرائيل) فكانت تشمل منطقة اعبليل الشرقي كاؼبنطقة الساحلية حىت قطاع غزة
(عدا حيفا)كمنطقة النقب،على ما نسبتو  ٪56من اؼبساحة الكلية (.)2
كيف ذلك يرل "دكمنيك قيداؿ"يف كتابو "األبواب اؼبائة للشرؽ األكسط" أف ":خطة التقسيم
دل تطبق قط،فقيادة الصهاينة دل يقبلوا هبا إذل على سبيل اؼبناكرة كدل يتخلوا أبدا عن حلم "إسرائيل
الكربل"،كانوا يريدكف أكثر من اغبصة اليت أعطتهم إياىا األمم اؼبتحدة " (، )3كما اف الطرؼ
1

العريب (الفلسطينيُت)رفضوىا بشدة كرفضوا حىت مبدأ قياـ دكلة يهودية على أراضيهم ،فيما كانت
بريطانيا تأخذ دكر اؼبًتقب لتطور األكضاع آملة على اإلبقاء على اغبد األدسل من نفوذىا يف اؼبنطقة.

*

 يف ىذا اعبانب ىبتلف رجاؿ الدين اليهود مع اؼبؤرخوف كالسياسيوف بشاف حدكد الدكلة اليهودية "إسرائيل" كما كردت يف أسفار التوراة ،حيثيرل رجاؿ الدين أف اغبد األدسل ؽبا ىو هنر "داف " مشاال ك"بَت السبع "جنوبا ،كاف تشمل رقعتها ضفيت هنر األردف حبيث تصل حدكدىا الشرقية إذل
بادية الشاـ كالغربية إذل البحر اؼبتوسط ،أما حدىا األقصى فهي "إسرائيل من الفرات إذل النيل "،كتشمل األراضي الواقعة حىت البحر اؼبتوسط غربا
ككادم عربة ككادم العريش كصحراء سيناء يف اعبنوب الغريب كخليج العقبة جنوبا كشرؽ األردف شرقا كهنر الفرات حىت صيدا يف الشماؿ كالشماؿ
الشرقي .

- 2السفَت طاىر شاش،ادلرجع السابق الذكر ،ص .189

 - 3دكمينيك قيداؿ ،ترصبة ميشاؿ كرـ  ،ادلرجع السابق الذكر ،ص .183
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كىل عمليات التوسع اإلستيطاين اإلسرائيلي بعد قرار التقسيم:

ادلصدرhttp://vip.elagha.net/vipagha.php?id=148 :

من اػبريطة نالحظ اؼبفارقة الكبَتة :إسرائيل ككياف جديد تستحوذ على مساحة أكرب (أكثر
من ضعفُت) من حصة الفلسطينيُت) ،كما اف عمليات الضم غبصة الفلسطينيُت من القرار قد
بدأت عشية صدكر القرار يف حد ذاتو(* ) .
قبل حرب1967ـ كاف عرض الدكلة اليهودية ال يتجاكز 15كلم يف أماكن معينة (.)2يف حرب
1967ـ،احتلت القوات العسكرية اإلسرائيلية مساحات كبَتة فباّ تبقى من اغبصة الفلسطينية البالغة
1

*

 تشمل فلسطُت التارىبية ما قبل العاـ  1948كل من إسرائيل كقطاع غزة كالضفة الغربية كالقدس  ،خضعت فلسطُت التارىبية يف العاـ  1922ـأقرت بو عصبة األمم، .كيف العاـ  ، 1947أكصت اعبمعية العمومية لألمم اؼبتحدة بتقسيم فلسطُت ككانت ىذه
لالنتداب الربيطاشل على النحو الذم ّ

التوصية ضد رغبات غالبية السكاف  ،خصصت خطة التقسيم  55باؼبائة من فلسطُت إلقامة الدكلة اليهودية  ،يف كقت شكل فيو اليهود -كمعظمهم
كانوا من اؼبهاجرين اعبدد  -ثلث عدد السكاف كامتلكوا أقل من  7باؼبائة من أرض فلسطُت  ،بعد التصويت على تقسيم فلسطُت بوقت قصَت ،شنّت
اؼبليشيات اليهودية اؼبسلحة ضبالت عسكرية ؼبصادرة اؼبزيد من أراضي فلسطُت التارىبية ،كاستولت على مساحات فاقت اؼبساحات اليت أكصت هبا
خطة التقسيم اليت اقًتحتها اعبمعية العمومية ،كبعد عدة أشهر من التوسع العسكرم أعلنت القوات الصهيونية يف  14مام عاـ  1948إقامة دكلة
إسرائيل .بعد يوـ من ىذا اإلعالف ،قامت ستة جيوش عربية حبملة ضد إسرائيل يف ؿباكلة منها لصد التوسع اإلسرائيلي داخل اؼبناطق الفلسطينية
اؼبخصصة للدكلة العربية .مع هناية اغبرب عاـ  ، 1948سيطرت إسرائيل على  78باؼبائة من أراضي فلسطُت التارىبية
, a Time of décisions :toword agreements and alternative plans ,israeil

- Amos Yadlin

2

m :stategic survy for israil ,INSS ,2013-2014
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 ٪ 22كاليت كانت تشمل الضفة الغربية كالقدس الشرقية كقطاع غزة ،بعد أسبوعُت من انتهاء اغبرب
قامت "إسرائيل"بتوسيع اغبدكد البلدية ؼبدينة القدس الشرقية بتمرير تشريع ينص على سرياف القانوف
اإلسرائيلي يف اؼبنطقة اليت قامت إسرائيل بتوسيعها كضمها فعليان إليها ،كمن ٍب صدر ؾبلس األمن
الدكرل القرار رقم 242يف ىذا الشأف ،لكن يف غضوف شهر كاحد ًب البدأ ببناء"اؼبستوطنات غَت
اؼبشركعة"داخل األراضي الفلسطينية .كبُت عاـ 1967ـ كحىت بداية التسعينات( بداية العملية
التفاكضية الفلسطينية اإلسرائيلية)،كرست"إسرائيل"كاقعا توسعيا استيطانيا آخر رظبت من خاللو
 ٪78من أراضي فلسطُت التارىبية ،فيما بقي
حدكد أكسع "للكياف اإلسرائيلي كصل حدكد
للفلسطينيُت ما نسبتو  ٪22فقط من أرضهم التارىبية،كىي يف اغبقيقة عبارة عن رقع جغرافية متقطعة
األكصاؿ (بُت الضفة الغربية كقطاع غزة،كداخل الضفة الغربية يف حد ذاهتا ).
كمع انطالؽ اؼبفاكضات الفلسطينية اإلسرائيلية مع مطلع التسعينات ظهر موضوع اغبدكد من
اؼبواضيع الشائكة  ،كيف كل ؿبطة تفاكضية يتم تأجيل ىذا اؼبوضوع غبساسيتو إذل مفاكضات اغبل
النهائي(حسب االدعاء اإلسرائيلي) ،شأنو شأف االستيطاف كالقدس ،كعلى الرغم من أف موضوع
د يث عنها ،كألجلها قبل اعبانب

اغبدكد ىو أساس من أسس الدكلة الفلسطينية اليت هبرم احل
الفلسطيٍت بالعملية التفاكضية .
كعموما ،كمن خالؿ استقرائنا جململ اؼبعطيات حوؿ إشكالية اغبدكد ،نصل إذل قناعتُت
أساسيتُت كمتناقضتُت كنبا:

أ -أف التحديد الدقيق للحدكد بُت اعبانبُت ىو األمر الوحيد الذم يقرّ بوجود كاستدامة الدكلة
الفلسطينية ،كيستند الفلسطينيوف يف ىذا الشأف إذل قرارات الشرعية الدكلية اليت تعترب حدكد 1967ـ
حدكدا للدكلة الفلسطينية اؼبستقبلية .
ب -أنو ال يوجد حدكد يف القاموس كالفكر السياسي اإلسرائيلي،فال حدكد مرسومة "لدكلة

إسرائيل" ،إذ يعترب اعبانب اإلسرائيلي حدكد دكلتهم تنتهي عند آخر موطئ للجنود اإلسرائيليُت(*) .
)1

الرؤية الفلسطينية دلسالة احلدكد  :يرل الفلسطينيوف قضية اغبدكد يف االنسحاب اإلسرائيليمهدد
الكامل من الضفة الغربية كقطاع غزة (انسحبت منو اسرائيل يف العاـ 2005ـ لكنو يبقى دائما ّ
*

 اؼبالحظ اف الفكر السياسي االسرائيلي يف مسألة اغبدكد يتالقى مع السياسة التوسعية الفرنسية يف اعبزائر من كجهة انعداـ نظرة كاضحة للحدكد،فقد رفع االستعمار الفرنسي يف اعبزائر نفس الشعار كىو  ":البندقية كاحملراث".
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باالجتياح) تطبيقا للقرارين الدكليُت  242ك  338كعلى مبدأ األرض مقابل السالـ كالعودة إذل حدكد
 4جواف  1967ـ).
تتضح الرؤية الفلسطينية ؼبسألة اغبدكد من خالؿ ما كرد يف اؼبوقع الرظبي ؼبنظمة التحرير
()1
الفلسطينية:دائرة شؤكف اؼبفاكضات ،حيث يرل اؼبنظر الفلسطيٍت مايلي :
" إف حدكد عاـ 1967ـ اليت تفصل بُت إسرائيل كاألراضي الفلسطينية احملتلة ىي احلدكد ادلعًتؼ هبا دكليان  ،ربظى
ىذه احلدكد باعًتاؼ اجملتمع الدكيل كدعمو دبوجب القانوف الدكيل الذم دينع االستيالء على األراضي بالقوة

اجملتمع الدكيل بالسيادة اإلسرائيلية على أم جزء من األراضي الفلسطينية احملتلة ،دبا يف ذلك القدس

كيضيف":

( *)

 ،ال يعًتؼ

2

نؤمن أف حدكد دكلتنا ىي حدكد اليفة الغربية كقطاع غزة كما كانت عليو عشية احتالؿ إسرائيل

لليفة الغربية كقطاع غزة عاـ 1967ـ ،كال يتعارض موقفنا ىذا مع القانوف الدكيل الذم دينع إسرائيل من االستيالء على
األراضي بالقوة .مع أف إسرائيل ال سبلك أم سند قانوين للسيطرة على أراض احتلتها عاـ
للخوض يف مباحثات هبدؼ إجراء تغيَتات زلددة كمتبادلة كمتفق عليها حوؿ حدكد عاـ

تغيَتات ربقق مصاحلنا".

1967ـ ،كضلن على استعداد
تبُت أهنا
 1967ـ يف حاؿ ا

كمن جانب آخر تعترب اغبدكد البحرية سواء مع"إسرائيل" أك مع دكؿ ؾباكرة أخرل مسألة هبب مناقشتها
كالتفاكض بشأهنا خاصة مع اعبانب اإلسرائيلي  ":ترتبط قيايا احلدكد البحرية يف ادلناطق الساحلية قبالة قطاع غزة
كالبحر ادليت ،عليو جيب أف يتم ترسيم حدكدنا البحرية بشكل عادؿ مع إسرائيل

 ، .....كما كجيب ضماف حقوقنا يف

ادلناطق الواقعة داخل احلدكد ،دبا يف ذلك ادلصادر الطبيعية فيها ،كما كجيب منحنا كامل احلقوؽ البحرية دبوجب القانوف

خيوؿ دكلة ساحلية السيطرة على عدة مناطق حبرية"...
الدكيل الذم ا

لكن "إسرائيل" ترفض إقامة دكلة فلسطينية على حدكد ـ 1967ـ كاليت ال تزيد مساحتها عن
٪22من مساحة فلسطُت التارىبية ،كترفض أف تكوف القدس الشرقية عاصمة ؽبا بل تريدىا إسرائيل
دكلة ؾبزأة بطرؽ التفافية كجدار عازؿ ككتل استيطانية يعيش فيها الفلسطينيوف ربت السيطرة

 - 1اؼبوقع الرظبي ؼبنظمة التحرير الفلسطينية :دائرة شؤكف اؼبفاكضات  ،على الرابط :
 http://www.nad-plo.org/atemplate.php?id=17تاريخ االطالع 2015/12/15:ـ
* -يحاجج الفلسطينيوف من اعبانب القانوشل انطالقا من قراءهتم اليت ترل  :أف اؼبادة الثانية من ميثاؽ األمم اؼبتحدة  1945تطالب «أعضاء اؽبيئة صبيعان يف
عالقاهتم الدكلية االمتناع عن التهديد أك استخداـ القوة ضد سالمة األراضي أك االستقالؿ السياسي ألية دكلة ،أك على أم كجو آخر ال يتفق كغايات
األمم اؼبتحدة .ك يؤكد القرار رقم  242الصادر عن ؾبلس األمن الدكرل عاـ  1967معلى «عدـ جواز االستيالء على األراضي باغبرب» كيدعو إذل
أقرت ؿبكمة العدؿ الدكلية يف رأيها االستشارم الصادر يف  9جويلية
«انسحاب القوات اؼبسلحة اإلسرائيلية من أراضي احتلتها يف النزاع األخَت،كما ّ
 2004أف خط اؽبدنة عاـ  1949يشكل اغبدكد اؼبشركعة للضفة الغربية كقطاع غزة ،كاعتربت أف التوسع اإلسرائيلي غَت مشركع  -دبا يف ذلك
األنشطة االستيطانية كبناء جدار الفصل  -كيشكل انتهاكان اللتزاماهتا بوصفها قوة احتالؿ.
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اإلسرائيلية الكاملة على اؼبعابر اعبوية كالربية كالبحرية يف الضفة الغربية كغزة حبجة ضماف األمن لدكلة
إسرائيل.
الرؤية اإلسرائيلية دلسألة احلدكد (* ):يف عاـ 2002ـ شرعت إسرائيل كبشكل غَت قانوشل يف بناء1

جدار الفصل داخل األراضي الفلسطينية احملتلة هبدؼ إعادة ترسيم اغبدكد السياسية على ارض الواقع
،ضمت إسرائيل فعليا مناطق تقع يف اعبهة الغربية من اعبدار ،ككضعت حواجز لتقليل الفلسطينيُت
.
اليها،يف حُت قامت بتسهيل كصوؿ اإلسرائيليُت إذل تلك اؼبناطق
كيف عاـ  2003قامت إسرائيل بإعالف األراضي الواقعة بُت حدكد عاـ  1967ـ كجدار الفصل مشاؿ
الضفة الغربية مناطق عسكرية مغلقة ،كما طلبت من الفلسطينيُت اغبصوؿ على تصاريح من
السلطات اإلسرائيلية ليستمركا يف العيش على ىذه األراضي كالوصوؿ إليها.
الزلت إسرائيل تؤكد يف تصروباتوا اعتماد حدكد قطاع غزة اليت انسحبت منو من طرؼ كاحد
كفقا ػبطة فك االرتباط حدكدا دكلية ،أما خبصوص الضفة الغربية فاف اإلسًتاتيجية اليت ازبذهتا يف
اػبطوات األحادية اعبانب ،رباكؿ أف تقرر بنفسها اغبدكد اؼبؤقتة يف ىذه اؼبناطق،كال يبكنها أف تفعل
ذلك من دكف اعبدار العازؿ ،للحفاظ على استقالؽبا اليهودم كضماف أمنها يف ىذه اؼبناطق.
لذلك نالحظ انو ىناؾ فجوة كبَتة بُت التصور الفلسطيٍت كاإلسرائيلي ؼبسألة اغبدكد،خاصة أف
حد
الطرؼ اإلسرائيلي ليس لو،كغَت مستعد ألف يرسم حدكدا هنائية كدقيقة ؼبستقبل الدكلة ،كىذا يف ّ

ذاتو جزء ال يتجزأ من اإلسًتاتيجية الصهيونية اليت تسعى إذل ضم أكرب قدر من مساحة األرض
،كفرض األمر الواقع االستيطاشل ماداـ ميزاف القول يف صاغبو.
كبالرجوع إذل اؼبوقع الرظبي لوزارة اػبارجية اإلسرائيلية ،قبد الطرح اإلسرائيلي يدافع عن حق
"إسرائيل" يف التوسع كوباجج قانونيا كتارىبيا يف ذلك ،فمن خالؿ تساءؿ مفاده  ":ىل يتعُت على
"إسرائيل" االنسحاب إىل حدكد 1967ـ؟،قبد اعبواب على النحو

التارل  ":ليست شبة اتفاقية مت توقيعها بُت إسرائيل

كالفلسطينيُت يتطلب أم بند فيها االنسحاب إىل حدكد 1967ـ  ،كال كجود ألم موجبات جغرافية تقدس خطوط

*  -اتفق قادة اغبرؾة الصهيونية عشية اإلعالف عن إقامة إسرائيل يف  15مام  ، 1948على عدـ تعيُت حدكد لدكلتهم ،ك ترؾ األمر للتطورات
السياسية ،حيث تعترب إسرائيل الدكلة الوحيدة يف العادل ،اليت ال سبتلك حدكدا كاضحة ،ك يف ىدا الصدد إف قادة إسرائيل ك اغبرؾة الصهيونية يتداكلوف ك
ينتجوف باستمرار مصطلحات ك تسميات جديدة بشاف اغبدكد اليت يتطلعوف إليها ،فتارة يتحدثوف عن اغبدكد الدينية أك عن اغبدكد التارىبية ،رغم عدـ
االتفاؽ على ربديدىا ،ك تارة يتحدثوف عن حدكد إسرائيل الكربل "أك" أرض إسرائيل الكاملة "أك عن اغبدكد اؼبثالية ،كاغبدكد الطبيعية كاغبدكد اؼبقدسة
ك اغبدكد الشرعية.
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1967بل من ادلؤكد أف ال منطق يف تقديس حدكد غَت مقصودة مل تعمر أكثر من  19عاما،إف خطوط الرابع  1967يف
اليفة الغربية مل تكن تستند إىل أم كاقع تأرخيي أك تشكيالت جغرافية أك اعتبارات سكانية أك اتفاؽ دكيل فقد استندت
حدكد ما قبل عاـ 1967إىل خطوط اذلدنة اليت مت ترسيمها على أساس كضع اجليوش ادليداين بعد حرب االستقالؿ عاـ
1948كعليو فإف اتفاؽ اذلدنة لعاـ  1949قد رباشى بوضوح تعريف ىذه اخلطوط باحلدكد السياسية(") 1

إف أكثر ما يلخص لنا اؼبنظور اإلسرائيلي ؼبكانة اغبدكد كقضية من قضايا الوضع النهائي ىو
ما ينادم بو القادة اإلسرائيليوف من أف "اؼبفاكضات على قضايا الوضع النهائي ليست على األجندة
القومية اإلسرائيلية،كلكنها موجودة بشكل مبدئي يف التوجو كبو التفاكض على اغبدكد اؼبستقبلية
()2
للدكلة"
 -قيية القدس .3 2
تعترب قضية القدس من أكثر قضايا مفاكضات الوضع الدائم حساسية بسبب االبعاد التارىبية
كالثقافية الدينية كالقومية اؼبختلفة اليت تتالقى ك تتشابك فيها  .تقع القدس يف كسط فلسطُت ككسط
الضفة الغربية على ارتفاع 750ـ على سطح البحر اؼبتوسط ،ككبو 1150على سطح البحر اؼبيت ،
وبدىا من الشماؿ "راـ هللا "ك"البَتة"،كمن اعبنوب وبدىا "بيت غبم" كمن الشرؽ مدينة
ّ
"اروبا"ك"البحر اؼبيت" كمن الغرب "السهل الساحلي،كتبعد القدس عن البحر اؼبتوسط 56كلم،كعن
البحر اؼبيت  30كلم كعن اغبدكد الشمالية 140كلم كاغبدكد اعبنوبية  250كلم،كقد بنيت اؼبدينة على
()3
تالؿ مرتفعة ربيط هبا األكدية من ثالث اذباىات

 - 1اؼبوقع الرظبي لوزارة اػبارجية اإلسرائيلية  ،عملية السالـ مع الفلسطينيُت,ىل يتعُت على اسرائيل االنسحاب إىل حدكد 1967ـ ؟،على الرابط :
، http://mfa.gov.il/MFAAR/IsraelAndTheMiddleEast/PeaceProcess/تاريخ االطالع 2015/ 10/ 15:م

 - 2ىبة صباؿ الدين ،رؤية معهد السياسة كاإلسًتاتيجية اإلسرائيلي دلستقبل ادلنطقة العربية ،على الرابط االلكًتكشل التارل :
http://www.acrseg.org/37862?fb_comment_id=fbc_872266196172984
تاريخ االطالع 2015/04/11 :م -

 - 3نعيم باركد ،القدس :االستيطاف ك التهويد ،على اؼبوقع االلكًتكشل
- www. scholar.najah.edu/.../Jerusalem

:

تاريخ االطالع 2015/10/12:ـ

* -تربز انبيتها الدينية للمسلمُت باهنا اكذل القبلتُت كثاشل اغبرمُت الشريفُت كثالث اؼبدف اؼبقدسة لدل اؼبسلمُت بعد مكة كاؼبدينة  ،كمن اىم االثار
اإلسالمية اؼبوجودة فيها  :اؼبسجد االفصى كمسجد الصخرة ما وبيط هبما ،حائط الرباؽ ،مسجد سيدنا عمر بن اػبطاب ،أما لليهود فاف يركف اف
"اكرشليم "ىي ارض اؼبيعاد اليت كىبها هللا ؽبم يف التوراة ،كفيها "اؽبيكل "كحائط اؼببكى كقبور اؼبلكُت "داككد كراحييل "كبعض الكنس ،أما لدل
اؼبسيحيُت فهي موطن اؼبسيح كمولده كصلبو كفيها قربه ،كهبا كنيسة القيامة كالكثَت من الكنائس االخرل ،كابرز االماكن اؼبقدسة ؽبم فيها ىي:بازليية
القرب االقدس،كنيسة القديسة حنة،قرب مرصل العذراء،كالعلية ،كاماكن الصعود.
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لقد أعطى ؽبا ىذا اؼبوقع أنبية اسًتاتيجية كحضارية كبَتة جدا فضال عن انبيتها الدينية (*) ،
كىو ما جعلها تتميز عن باقي اؼبدف اغبضارية كالدينية،فهي على مدار التاريخ القدصل ك اغبديث
(**)
كاؼبعاصر مدينة تصادـ حضارم كثقايف كايدكلوجي.
عندما صدر قرارا التقسيم األفبي يف العاـ 1947ـ القاضي بتقسيم فلسطُت كانت القدس
كضواحيها زبضع إلدارة دكلية بوصفها"كياف مستقل"،اال انو كدبجرد اإلعالف عن إنشاء "إسرائيل "
مساء يوـ 1948/5/14ـ ،قامت ىذه األخَتة باحتالؿ غريب القدس كطرد ما يزيد عن  60ألفا من
سكاهنا العرب الذين كانوا يبلكوف حوارل ٪88من ؾبمل مساحتها،كسرعاف ما بدأت عملية التهويد
كالتوسع االستيطاشل عن طريق بناء اؼبباشل اغبكومية كاألحياء السكنية اليهودية فوؽ األراضي العربية
على سبيل اؼبثاؿ ال اغبصر،بٍت الربؼباف اإلسرائيلي"الكنيست"كعدد من الوزارات على
اؼبصادرة  ،ؼ
اراضم قرية " لفتا" الفلسطينية.
كيف سنة 1967ـ أسبت إسرائيل احتالؽبا للجزء الشرقي من القدس"القدس الشرقية" اليت كانت
ربت السيطرة األردنية،كالذم يعد جزءا من الضفة الغربية،كمنذ ذلك الوقت بدأت ضبلة هتويد كبَتة
ؽبا،فأعلنت إسرائيل توحيد سيطرهتا على اعبزأين الشرقي كالغريب مع توسيع حدكدىا لتشمل قرل
فلسطينية ؾباكرة ؽبما.

** -كانت القدس ركمانية يف العاـ  63قبل اؼبيالدٍ،ب بيزنطية يف ا لعاـ  629ميالدم ،فمسلمة يف العاـ  638ـ،فمسيحية يف العاـ 1099ـٍ،ب
عربية مسلمة يف العاـ 1187ـٍ،ب عثمانية يف العاـ  1517ـٍ،ب بريطانية بعد اربعة قركف .كمن -1917اذل  1948ك ما تالىا شكلت صراعا
جديدا،حيث اصبحت عاصمة دكلة فلسطُت حبسب الفلسطينيُت كعاصمة إلسرائيل حبسب اإلسرائيليُت .
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ادلوقع اجلغرايف دلدينة القدس الشرقية كالغربية :

-

ادلصدر :اضبد سعيد دحالف :الصراع حوؿ ادلكاف يف القدس :دراسة جيوبوليتيكية،رللة اجلامعة اإلسالمية للبحوث
االنسانية،ـ ،11ع ،02غزة2013:ـ.315،

بعد توسيع اؼبدينة كرسم حدكد جديدة ؽبا بقرار أحادم اعبانب شرعت"إسرائيل" يف تنفيذ
()1
قوانينها كفرض إرادهتا عليها يف ؿباكلة منها لضم كامل القدس الشرقية كاجزاء من الضفة الغربية
/07/30
كاعتبار اؼبدينة اؼبوحدة عاصمة أبدية"لدكلة إسرائيل"من خالؿ سن قانوف أساسي يف
1980ـ مفاده":القدس عاصمة إسرائيل اؼبوحدة كاألبدية" ،كتنص اؼبادة األكذل من ىذا القانوف على
ما يلي ":القدس الكاملة اؼبوحدة عاصمة إسرائيل األبدية "،كقد كرد يف طياتو (:)2
أ  -توحيد القدس كوهنا عاصمة إسرائيل .
ب -القدس مقر رئيس الدكلة ك"الكينيست "كاغبكومة كاحملكمة العليا .
ج  -ضماف ضباية األماكن اؼبقدسة كحرية العبادة كالوصوؿ ألماكن العبادة .
- 1نظرة على ادلفاكضات ،منظمة الشؤكف الفلسطينية ،دائرة شؤكف اؼبفاكضات ،على اؼبوقع االلكًتكشل :
WWW.NAD-POLO.ORG

تاريخ االطالع 2015/01/10 :ـ .

 - 2كماؿ ؿبمد ؿبمد االسطل ،مستقبل مدينة القدس يف ظل السياسات كاإلجراءات اإلسرائيلية اذلادفة اليت تغيَت الواقع اجلغرايف ك الدديوغرايف
يف ادلدينة بعد العاـ 1967ـ  ،بَتكت  :حوليات القدس ،ع ، 10شتاء 2010ـ ص .245
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د  -على اغبكومة االىتماـ بتطوير مدينة القدس .
يقضي اؽبدؼ الصهيوشل إبقامة دكلة "نقية"على ىذه األراضي،كعليو إؼف القدس"العاصمة
األبدية "ؽبذه الدكلة هبب أف تكوف يهودية خالصة ،كيقتضي ربقيق ذلك إزالة الصيغة الكونية
للمدينة ،كإفراغها من سكاهنا غَت اليهود كإحالؿ اليهود ؿبلهم من خالؿ ذبريدىم من حقوقهم
كافة،ك تغيَت الطابع التارىبي كاغبضارم كالديٍت للمدينة على الصعيدين اؼبادم كالركحي(.)1
كعليو أصدرت بلدية القدس"اإلسرائيلية" (اػبطة احمللية لعاـ  2000حىت عاـ  ،)2020كاليت
شارؾ يف إعدادىا  91مهندسان كخبَتان كقانونيان كفنيان من اؼبختصُت يف فركع التخطيط اؼبختلفة كفبثلوف
()2
عن الوزارات اإلسرائيلية،ما صبغ عليها الصفة الرظبية ،جاءت أىم نتائج ىا كما يلي:
قي كالغريبة ربت السيادة كاؽبيمنة اإلسرائيلية.
 توحيد مدينة القدس بشطريها الشر ة زيادة الوجود السكاشل اإلسرائيلي يف القدس حىت يصل إذل  %70يهودان ك %30عربان. خلق إطار شامل لالستمرار يف عمليات التغيَت كالتطوير يف اؼبدينة كعاصمة إلسرائيل كمركزللحكم فيها.
 تغيَت اؼبعادل الثقافية كاغبضارية كالتارىبية للمدينة اؼبقدسة لبلورهتا كموقع أثرم كموركثحضارم ثقايف يهودم.

ادلصدر :التقرير االسًتاتيجي الفلسطيٍت ،2013-2012ادلرجع السابق الذكر ،ص.32

 -1فوزم عباس فاضل ،االستيطاف الصهيوشل:القدس مبوذجا ،دراسات دكلية ،.بغداد :مركز الدراسات الفلسطينية ،العدد ،2012 ،42ص ص -2
.29

 .- 2اػبطة اؽبيكلية اإلسرائيلية ؼبدينة القدس لعاـ  2000حىت عاـ  2020ـ  ،حوليات القدس  ،العدد التاسع ،بَتكت 2010 :ـ.ص ص-59 :
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كعمال على ربقيق ىذا اؽبدؼ حاكلت اغبكومة االسرائيلية كمنذ العاـ 1967ـ تعزيز ىيمنتها
على مدينة القدس من خالؿ اتباع بعض السياسات كاػبطط اؼبتوسطة كالبعيدة اؼبدل كاؽبادفة إذل
فرض األمر الواقع الذم ال تراجع عنو مستقبال ( خاصة يف العملية التفاكضية ).
كػبص الرئيس الفلسطيٍت"ؿبمود عباس"يف خطابو اماـ القمة العربية ببغداد عاـ 2012ـ
اإلجراءات كاؼبمارسات التهويدية اإلسرائيلية اليت تتعرض ؽبا اؼبدينة كسكاهنا اؼبقدسيُت بقولو"اف
القدس اكثر تعرضا لعدكاف االحتالؿ كفبارساتو العنصرية،فهي تعمد إذل فبارسات غَت مسبوقة كبأبشع
الوسائل لتنفيذ ما تعتربه" اسرائيل" الفصل األخَت من حرهبا اؽبادفة إذل إزالة الطابع العريب اإلسالمي
اؼبسيحي للمدينة اؼبقدسة بغية هتويدىا كتكريسها عاصمة لالحتالؿ عرب دفع اؼبواطنتُت الفلسطينيُت
إذل مغادرهتا ،بعزؿ اؼبدينة عن ؿبيطها الفلسطيٍت عن طريق اؼبستوطنات ()1كمن أبرز السياسات
االسرائيلية اذباه القدس ،مايلي :
أ -التهويد كبناء ادلستوطنات  :ضمت إسرائيل القدس الشرقية إليها يف خطوة احادية اعبانب
كاستمرت يف التوسع االستيطاشل كبناء اؼبستوطنات داخل حدكد اؼبدينة كعلى زبومها بعد اف قامت

بتوسيعها ،تشكل اؼبستوطنات اإلسرائيلية حزاما وبيط باعبزء احملتل من مدينة القدس بأسرىا كيفصلها

عن بقية أراضي الضفة الغربية ،تشكل ىذه اؼبستوطنات كمعها اعبدار الفاصل ثالث حلقات ربيط
دبدينة القدس الشرقية كهتدؼ إذل فصل البلدة القديبة عن الشرقية ،كعزؿ االحياء احمليطة هبا ،ككذا
احكاـ سيطرهتا كاغالقها ؼبدينة القدس الشرقية بشكل كامل كعزؽبا عن باقي أراضي الضفة الغربية
2014ـ ،بلغ ما يقارب
،حيث تشَت االحصائيات اف عدد اؼبستوطنُت االسرائيلُت حىت العاـ
200.000مستوطن يقيموف يف القدس الشرقية كحدىا.)2( .
يرل الباحث "كليد حسن ؿبمد"اف اسرائيل استغلت االتفاقيات (السيما أكسلو)كعملت
بشكل مدركس كمربمج لتنفيذ اسًتاتيجيتها الرامية إذل هتويد القدس كجعلها قلب كمركز الشعب

 - 1كليد حسن ؿبمد "،الدكلة الفلسطينية كمستقبل عاصمتها القدس"،رللة الدراسات الفلسطينية ،العدد ،51بغداد :مركز الدراسات الفلسطينية
،جواف ،،2012ص .57

 - 2تغيَت طابع القدس ،منظمة الشؤكف الفلسطينية ،دائرة شؤكف اؼبفاكضات ،على اؼبوقع االلكًتكشل :
WWW.NAD-POO.ORGتاريخ االطالع 2015/01/20 :ـ .
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اليهودم كؾبمع ركحي لكل يهود العادل ،مع الًتكيز على"اغبوض اؼبقدس" احمليط باغبرـ القدسي
كنسيجو السكٍت كالسكاشل كالسعي إذل ذبميع كل اؼبؤسسات اليهودية فيو(.)1
 -ادلستعمرات اليت اقيمت يف القدس الشرقية بعد عاـ 1967ـ

ادلصدر  :زلسن زلمد صاحل ،معاناة القدس كادلقدسات ربت االحتالؿ،ط ،1بَتكت :مركز الزيتونة للدراسات كاالستشارات2011 ،ـ،ص.67

عموما فاف اإلسًتاتيجية اإلسرائيلية للسيطرة على القدس مبنية على ؿباكلة إبداء أنبيتها الدينية
كالتارىبية لليهود ،كبنيت ىذه السياسات على أساليب عسكرية يتم استخدامها يف احمليط اؼبدشل
()2
لتحقيق عمليات عدة منها :
إحاطة الوجود العريب الفلسطيٍت دبراكز استيطانية مرتبطة بدكائر أمنية كشبكات طرؽكمواصالت تؤمن االتصاؿ السريع بُت ىذه اؼبواقع للحفاظ عليها كتوسعتها .
 -تامُت السيطرة التامة على عمق على عمق اؼبدينة كؿبيطها بشكل دائم . ضح دفعات من االستيطاف البشرم لتعبئة اؼبستوطنات اليت أسست يف البداية كنقاطعسكرية ٍب ربويلها إذل نقاط استيطانية مدنية .
 -تأمُت غالبية اثنية يهودية داخل اؼبدينة .

 - 1كليد حسن ؿبمد ،ادلرجع السابق الذكر ،ص ..55
 - 2سلطاف ابو ستة "،أىداؼ كسياسات التخطيط اغبضرم االسرائيلي يف القدس كؿبيطها" ،رللة الدراسات الفلسطينية ،العدد ،72بَتكت :مركز
الدراسات الفلسطينة ،2007،ص .44
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 اجتثاث اؼبدينة من ؿبيطها العضوم (الضفة الغربية) بالسيطرة على اؼبكاف كبناء اعبدرافكاألنسجة الفاصلة (اعبدار الفاصل).
ب  -الغاء حقوؽ االقامة(مصادرة اذلويات كتشتيت العائالت كىدـ ادلنازؿ ) :تسعى اسرائيل
بشكل كاضح كجلي من خالؿ سياساهتا يف القدس خاصة منها الشرقية إذل احداث التفوؽ
الديبوغرايف اليهودم على السكاف الفلسطينيُت ،كقد كرد ىذا االعالف رظبيا يف التقرير الصادر عن
1973ـ،)* (،كعليو فقد حرمت
اللجنة الوزارية اؼبشًتكة لدراسة معدالت التنمية يف القدس عاـ
"اسرائيل" أالؼ الفلسطينيُت اؼبقدسيُت من العيش يف مدينتهم من خالؿ مصادرة ىوياهتم حيث
صنفت ىم "كمقيمُت دائمُت"بدال من "مواطنُت "،فبا يدؿ على اهنا ؽبا اغبق يف حرماهنم من العيش
يف اؼبدينة يف ام غبظة.كتشَت ـبتلف اإلحصائيات إذل "إسرائيل "قامت دبصادرة بطاقات اؽبوية
الزيد من  14.000مقدسي بُت اعواـ 1967ـ ك 2008ـ االمر الذم ترؾ اثرا اجتماعيا كنفسيا بالغا
على اكثر من ٪20من العائالت الفلسطينية يف اؼبدينة ،كيف الفًتة 2006ـ2008-ـ لوحدىا قامت
اسرائيل بالغاء"حق االقامة" كسحب اؽبويات الشخصية ألكثر من  4577فلسطيٍت من القدس
1

الشرقية(.)2

الصراع الدديوغرايف الفلسطيٍت االسرائيلي بالقدس:

ادلصدر  :التقرير االسًتاتيجي الفلسطيٍت 2012ـ.
* -رفعت ىذه اللجنة توصية مفادىا انو "هبب اغبفاظ على على التوازف الديبوغرايف لليهود كالعرب كما كاف عليو اغباؿ يف اكاخر 1972ـ .كتتظمن
ىذه االقوانُت (قانوف الدخوال ذل اسرائيل للعاـ 1952ـ،قانوف الدخوؿ العاـ 1974ـ)كتشمل تلك القوانُت شركطا تسمح بالغاء حق االقامة ،ام
حظر عودة اؼبقدسيُت الفلسطينُت للعيش يف مدينتهم أذا اختار ام منهم العيش خارج القدس اك العمل أك الدراسة يف اػبارج الكثر من اربع سنوات
.

 - 2نظرة على ادلفاكضات ،منظمة التحرير الفلسطينية ،دائرة شؤكف اؼبفاكضات،على اؼبوقع
 WWW.NAD-POLO.ORGتاريخ االطالع 2015/01/20 :ـ .
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االلكًتكشل :

كما دل تتواف السلطات اإلسرائيلية منذ العاـ 1967ـ يف تنفيذ منهجية تستهدؼ ىدـ
منازؿ الفلسطينيُت يف القدس ،ىدفا لتشريد األسر كتغيَتا للطابع الديبوغرايف للمدينة،حيث تشَت
التقديرات إذل أهنا ىدمت أكثر من  3200منزؿ بُت أعواـ 2008 -1967ـ( )1دبا فيها األماكن
التارىبية كالدينية(*)،كقد ىدمت  72منزال خالؿ 2013ـ،منها  12منزال ىدمها أصحاهبا. 3
2

ىدـ ادلنازؿ يف القدس الشرقية ما بُت 2013-2004ـ.

ا

:مؤسسة القدس الدكلية ،تقرير حوؿ القدس  2013قراءة يف مسارات االحدات كادلآالت ،مارس  2014ـ،ص .08

ادلصدر

كمن خالؿ استقرائنا ؽبذا اعبدكؿ نالحظ االرتفاع الكبَت يف اعداد اؼبنازؿ اؼبهدمة منذ سنة
 2004ـ إذل سنة 2013ـ قابلة ارتفاع يف عدد االشخاص الذين اصبحوا مشردين أك مهجرين
كنازحيُت داخليُت،فيما شهدت سنة 2008ـ كسنة 2013ـ اعلي نسب ىدـ يف القدس ب  78ك 72
منزال على التوارل ،كيبكن إرجاع ذلك إذل تنامي نسبة العمليات االستشهادية اليت قاـ هبا أفراد
فلسطينيوف يف تلك السنة كاليت كاف الرد االسرائيلي عليها هبدـ مناؽبم أك منازؿ أقربائهم .
يتكرر طرحهب  ،منظمة التحرير الفلسطينية ،دائرة شؤكف اؼبفاكضات على اؼبوقع
 - 1القدس اسئلة
ّ

 WWW.NAD-POLO.ORGتاريخ االطالع 2015/01/20 :ـ.

االلكًتكشل :

اغبي جنوب شرؽ البلدة
*  -من ابرز االمكاف التارىبية اليت ىدمتها اسرائيل كغَتت طابعا حبجج ـبتلفة "حي اؼبغاربة " يف البلدة القديبة  .كيقع ّ
القديبة ؼبدينة القدس ،مطال على األقصى من باب اؼبغاربة ،كمالصقا غبائط الرباؽ،تعود نشأة اغبي إذل استعانة صالح الدين األيويب دبلوؾ اؼبغرب العريب
إلرساؿ جنودىم لتحرير القدس ،كفعال لبوا النداء كقصدكا القدس أفواجا ،كبعد فتح القدس أقطعهم صالح الدين أراض يف البلدة القديبة كالقدس

2

إكراما عبهادىم معو ،كؼبا سئل عن سبب إقطاعو ؽبم األراضي قاؿ  ”:اهنم أصحاب الثغور ،كاهنم اجملاىدكف كأمناء االقصى".

 - 3مؤسسة القدس الدكلية ،تقرير حوؿ القدس  2013قراءة يف مسارات االحدات كادلآالت ،مارس  2014ـ،ص .09
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ق  -إغالؽ ادلدينة كمنع كل النشاطات فيها  :لقد منعت"اسرائيل"كمنذ العاـ 1993ـ دخوؿ
األجانب كالفلسطينيُت غَت اؼبقديسيُت الذين ال وبوزكف على شهادة "مقيم " اؼبدينة ّإال دبوجب
تصاريح ال سبنح سول يف حاالت قليلة كنادرة،كعليو فاف اكثر من اربعة ماليُت فلسطيٍت ؿبركموف من
الدخوؿ إذل عاصمتهم كأماكن العبادة كالدراسة فيها .كما فرضت قيودا على مؤسسات اجملتمع
اؼبدشل الفلسطيٍت كمنعتها من تنظيم فعاليات كطنية تقافية كسياسية كدينية يف اؼبدينة ،كجزء من
ـبطط هتويدىا،فعلى سبيل اؼبثاؿ قامت "اسرائيل" يف العاـ 2009ـ حبظر كايقاؼ االحتفاالت
الثقافية الفلسطينية بالقدس عاصمة الثقافة العربية (.)1

د-بناء اجلدار العازؿ  :تعترب فكرة العزؿ كاالنعزاؿ من أىم ظبات الشخصية اليهودية ،فقد

كانت اغبكومة اإلسرائيلية قد قامت بإنشاء سياج حوؿ قطاع غزة بعد االنتفاضة الفلسطينية األكذل
لعاـ 1987ـ،كما أف "إسحاؽ رابُت" كاف قد فاز يف انتخابات عاـ 1992ـ على أساس الشعار
الذم رفعو"كبن ىنا كىم ىناؾ "،كمنو ظهرت فكرة إنشاء جدار للفصل العنصرم بُت إسرائيل
1995ـ أين كافق
كالفلسطينيُت(،)2كترجع الفكرة العملية النشاء اعبدار إذل حزب العماؿ عاـ
"إسحاؽ رابُت"على انشاء جدار فصل يبتد بُت مدينييت "طولكرـ كقلقيلية "يف مشاؿ غرب الضفة
الغربية،كيف عاـ 2002ـ قررت اغبكومة انشاء اعبدار بطوؿ 760كلم إذل الشرؽ ( خط اؽبدنة)منها
 150كلم حوؿ القدس،كيف جانفي 2005ـ عدؿ اعبدار لضم مناطق اخرل،تاله تعديل اخر ؼبساره
يؤشر بإعادة
يف القدس يف  30افريل 2005ـ صادؽ عليو ؾبلس الوزراء اإلسرائيلي اؼبصغر،فبا بدأ ّ
تعريف القدس كحدكدىا كمالؿبها الديبوغرافية (،)3كبذلك ينحرؼ اعبدار ؾبددا ليضم جيوبا
استيطانية يهودية كربل يف القدس الشرقية كيزيح قرل كأحياء عربية كاملة يقدر عدد سكاهنا حبوارل
 60.000فلسطيٍت .
يبتد مسار اعبدار يف القدس بنحو 167كلم ،كمع استكماؿ إقامة ىذا اعبدار كالذم تسعى
"إسرائيل" إذل تثبيتو كحدكد هنائية يف التسوية مع الفلسطينيُت يضاؼ اليها 163كلم 2من ارضي

- 1منظمة التحرير الفلسطينية ،تغيَت

طابع القدس  ،على اؼبوقع االلكًتكشل WWW.NAD-POLO.ORG:

 - 2ؿبمد ؿبسن صاحل ،معاناة القدس كاؼبقدسات ربت االحتالؿ االسرائيلي ،ادلرجع السابق الذكر .74،
 - 3اضبد سعيد دحالف  "،الصراع الفلسطيٍت اإلسرائيلي حوؿ اؼبكاف يف مدينة القدس :دراسة جيوبوليتيكية "،رللة اجلامعة اإلسالمية للدراسات
االنسانية  ،ـ ،1.ع،02.غزة :اعبامعة اإلسالمية 2013،ـ

،ص . 315
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القدس الشرقية اليت تقع على الكتل االستيطانية اليهودية الكربل ،تصبح مساحة األرض اليت
تضمها منطقة القدس خلف اعبدار 289كلم.2

اجلدار ك ادلستوطنات االسرائيلية احمليطة بالقدس:

ادلصدر  :موقع منظمة التحرير الفلسطينية ،دائرة شؤكف ادلفاكضات .

تعكس عملية إنشاء اعبدار العازؿ يف الضفة الغربية كالقدس خصوصا جانبا من االدراؾ
االنعزارل اإلسرائيلي النابع من اؽباجس األمٍت كاػبوؼ من "األغيار"،كيف ذلك ال ىبتلف األمبوذج

93

ؼبا

اإلسرائيلي عن باقي اعبيوب االستيطانية اؼببنية على "االبرهتايد " كعلى رأسها "جنوب إفريقيا"
ىبلفو من إضرار جسيمة،كىو ما اعًتفت بو اعبمعية العامة لألمم اؼبتحدة سنة 2006ـ(* ).
كيرل اعبانب اإلسرائيلي أف ىذا اعبدار ضركرة أمنية قصد اغبفاظ على امن اؼبستوطنات إال انو
يف اغبقيقة يشكل جزءا متكامال ؼبخطط استيطاشل كبَت،اذ يتبع مسارا متعرجا ىبًتؽ من خاللو
أعماؽ أراضي الضفة كالقدس،كيصادر مساحات كاسعة من األراضي كيفصل بُت العشرات من
اؼبواقع التارىبية كاألثرية الدينية،كبالتارل يبكن القوؿ عليو انو يبثل استيطانا بأًب معٌت الكلمة كليس
يسوؽ لو،فهو ال يفصل إسرائيل عن أراضيها كإمبا يفصل الفلسطينيُت عن بعضهم
إجراءا امنيا كما ّ
البعض كعن أرضهم يف األساس.
1

 - 4-2قيية الالاجئُت.

ٍب إف ىجرة أك هتجَت إنساف من كطنو إذل أم مكاف أخر عملية بالغة القسوة،فعلى ىذا اإلنساف
أف يقتلع نفسو من جذكرىا كيستقر يف مكاف أخ ر،كيغَت مبط حياتو بل كمنظومتو القيمية أحيانا
أشد كحشية،كمع ىذا يبكن القوؿ أف اغبضارة الغربية
كثَتة،كعملية هتجَت اإلنساف قسرا مس أ لة ّ
اغبديثة حضارة توجد بداخلها إمكانية كامنة للهجرة ك التهجَت،فهي حضارة "الًتانسفَت"اؼبستمر،حبيث
تنقسم اؽبجرة بشكل رئيسي إذل نوعُت:ىجرة عفوية طوعية،كىجرة مدفوعة منظمة ،كىذاف النوعاف من
الذم كلد لنا ظاىرة أشد قساكة
اؽبجرة أديا يف بقاع كثَتة من العادل عرب التاريخ إذل االستيطاف
كىي"الالّجئُت" الذين شردكا من أرضهم كشتّتوا يف بقاع العادل ،كىو حاؿ الفلسطينيُت الذين سعت
إسرائيل إذل هتجَتىم كطردىم من موطنهم منذ العاـ 1948ـ .

ال تقل قضية الالّجئُت أنبية عن القدس كاالستيطاف كاغبدكد من ناحية األنبية السياسية ،ؼبا ؽبا

من تأثَتات على القضايا السابقة،فقضية ماليُت الالجئُت الفلسطينيُت يف"الشتات"كمطلب عودهتم
يعٍت آليا انتكاسة للمشركع االستيطاشل اإلسرائيلي كللمستوطنات،كىذه األخَتة ؽبا تأثَت مباشر على
حدكد الكياف،كبالتارل على لألمن،كعليو نالحظ حجم الًتابط بُت ىذه القضايا.

 - 1تبنت اعبمعية العامة ؽبيئة االمم اؼبتحدة سنة  2006ـ قرارا ينص على انشاء سجل االضرار الناصبة عن بناء اعبدار العازؿ ،كقد صوتت162دكلة
لصاحل القرار ،بينما عارضتو سبع دكؿ كعلى راسها اسرائيل كالواليات اؼبتحدة االمريكية كاسرائيل كاسًتاليا ك دكؿ صغَتة اخرل ؾباكرة السًتاليا ،بينما
امتنعت سبع دكؿ اخرل عن التصويت من بينها كندا .
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كتعد مسألة الالجئُت الفلسطينيُت من بُت أىم عناصر القضية الفلسطينية كقضايا اؼبفاكضات ،
بل ىي من ضمن القضايا األكثر تعقيدا،كىذه القضية بالرغم من أهنا سياسية كأمنية اقتصادية كثقافية
يف نفس الوقت ،إال أهنا سبس كذلك باغبريات كحقوؽ اإلنساف،كىو ما جعل من ادلسألة مؤثرة
باؿزاع.
كمتأثّرة بكل القضايا اؼبرتبطة ن
تعرؼ "األنركا"( *) اؿالّجئ الفلسطيٍت:بأنو " الشخص الذم
أ-الالاجئوف الفلسطينيوف من ىمّ :
كانت فلسطُت مكاف إقامتو العادية لفًتة ال تقل عن سنتُت قبل نشوب الًتاع الفلسطيٍت -
اإلسرائيلي يف سنة  1948ـ مباشرة ،كالذم فقد جراء ذلك ناؿزاع دياره كمورد رزقو كأرضو .فيما
يعرؼ اؼبيثاؽ القومي الفلسطيٍت الالجئين الفلسطيٍتين بأنوـ " :اؼبواطنوف العرب الذين كانوا يقيموف
ّ
إقامة عادية يف فلسطُت عاـ 1947ـ،سواء من أخرج منها أك بقي فيها ،ككل من كلد ألب عريب
فلسطيٍت بعد ىذا التاريخ داخل فلسطُت أك خارجها.
كمنذ توقيع اتفاقية أسلو يف سبتمرب 1993ـ كالعمل جار على معاعبة قضية الجئي 1967ـ
ربدد فيو أف الالجئ
قدمت دائرة شؤكف الالجئُت تعريفا يستثٍت الجئ 1948ـ ّ
بشكل منفصل،كلذا ّ
1

الفلسطيٍت على أنو" )2(:أم شخص كاف يف التاسع كالعشرين من نوفمرب 1947ـ أك بعد ىذا التاريخ
كفقا لقانوف اؼبواطنة الفلسطيٍت الصادر يف  24جويلية 1925ـ -كالذم مكاف إقامتو الطبيعية يف
فلسطُت -يف مناطق أصبحت الحقا ربت سيطرة "دكلة إسرائيل" بُت  15مام  1948ـ ك 20
جويلية 1949ـ،كأجرب على ترؾ مكاف اإلقامة بسبب اغبرب،كدل يستطع العودة إليها جراء فبارسات

السلطات اإلسرائيلية،كالذم كاف خارج مكاف إقامتو يف نوفمرب1947ـ،أك بعد ىذا التاريخ كدل
يتمكن من الرجوع إليو بسبب اغبرب كاإلجراءات اإلسرائيلية" .
كالواضح أف ىذه التعاريف كأخرل تشًتؾ يف جوانب كزبتلف كتتباين يف أخرل ،لكن اؼبؤكد أف
قضية الالجئُت الفلسطينيُت كتعريف الالجئ الفلسطيٍت يف حد ذاتو مسالة تزداد تعقيدا مع مركر
الزمن،كيظهر ذلك من خالؿ بعض السمات اليت نذكر منها :

* -األنركا :كىي ككالة األمم اؼبتحدة إلغاثة كتشغيل الالجئُت الفلسطينيُت يف الشرؽ األدسل" United Nations Relief Works
."Agency for palastine in near East

 - 2مفهوـ الالجئ كالالجئوف يف االتفاقات الدكلية ،على الرابط االلكًتكشل :
http:// www. Pnic. Gov. Ps arabic. Html, : 12.10.2007

95

أ -يف البداية كانت القضية قضية مئات اآلالؼ من اؼبشردين الفلسطينيُت ،كلكن مع مركر
الزمن أصبحت قضية تتعلق باؼباليُت .

أعداد ادلهجرين سنة  1948ـ حبسب ادلناطق كعددىم سنة 2009ـ

ادلصدر :زلسن صاحل ،معاناة الالجئ الفلسطيٍت،ط،1 .بَتكت :مركز الزيتونة للدراسات كاالستشارات 2010 ،ـ،ص26

ب  -الالّجئ عادة ما يطلب اإلقامة الدائمة يف البلد اؼبستضيف ،لكن أغلب الفلسطينيُت
يرفضوف االنصهار يف البلداف األخرل.
ج -إطالؽ تسمية "الالّجئ"يف ىذه اغبالة ال تقتصر على اؼبعٌت التقٍت للكلمة بل يشمل
عددا ضخما من اؼبهاجرين خوفا،كاؼبهجرين قسرا كالنازحُت الداخليُت بعد عاـ ،1948ك1967ـ
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د  -بالرغم أف بعض األطراؼ رباكؿ أف ذبعل منها قضية إنسانية ،إال أهنا جوىرىا سياسي
حبت ،فهي اليوـ من اعقد القضايا كأصعبها يف التسوية كاؼبفاكضات .
( )1

كيبكن تصنيف الالجئُت الفلسطينيُت إذل طبسة قطاعات كىي:

ىجركا سنة 1948ـ كيبكن تقسيمهم إذل قسمُت :اؼبسجلُت
القطاع األكؿ :الالجئوف الذين ّلدل "األنركا"،كغَت اؼبسجلُت كىم أقل عددا .
القطاع الثاين  :الالّجئوف الذين ىجركا من بيوهتم للمرة األكذل بعد حرب 1967ـ كيطلق عليهماسم "نازحُت".
القطاع الثالث :كىم الالجئُت من غَت الجئي 1948مأك 1967ـ،فبن يتواجدكف خارجاألراضي الفلسطينية احملتلة عاـ 1967ـ،كىم غَت قادرين على العودة بسبب سحب اإلقامة
كإلغائها أك اػبوؼ من ردة الفعل اإلسرائيلية اذباىهم .
كيبكن إضافة قطاعُت آخرين كنبا:

()2

القطاع الرابع :كىم اؼبهجرين الداخليُت فبن بقوا داخل األراضي الفلسطينية اليت قامت عليهاىجركا منها
"إسرائيل"سنة 1948ـ،كمنعوا يف الوقت نفسو من العودة إذل قراىم كمدهنم اليت ّ
القطاع اخلامس :اؼبهجرين داخل اؼبناطق احملتلة سنة 1967ـ .خركج كىجرة كهتجَت الفلسطينيُت عاـ 1948ـ

 - 1ؿبسن صاحل ،معاناة الالجئ الفلسطيٍت،ط،1.بَتكت :مركز الزيتونة للدراسات كاالستشارات 2010،ـ،ص33
 - 2اؼبركز الفلسطيٍت ؼبصادرة حق اؼبواطنة كالالجئُت "بديل"،الالاجئوف الفلسطينيوف حقائق كمعطيات ،على الرابط االلكًتكشل :

 http/www.badil.org/arbic-web/refugees/Fact-figures.htmتاريخ االطالع 2014/09/15 :ـ.
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ادلصدر  :من ادلوقع االلكًتكين www.book.opnidion.org:

اجتث منها ،كمنع من العودة اليها ،
كعموما،فاف أم فلسطيٍت اقتلع من أرضو كطرد من بيتو ك ّ

كحرـ من فبارسة سيادتو الوطنية ،ىو "الجئ" عاشل كال زاؿ يعاشل من كيالت ىذا الفعل غَت
كؾبردا من اغبقوؽ .
اإلنساشل الذم جعل منو "الجئا مشردا" ّ
 -الالاجئوف الفلسطينيوف،كم عددىم؟،كأين ىم ؟:

قدر عدد الالجئُت الفلسطينيُت الذين نزحوا أك طردكا قبل كخالؿ كبعد حرب
ّ

1948ـ

حبوارل726.000الجئ فلسطيٍت مسيحي كمسلم(يشكلوف  ٪75من السكاف العرب) ،كيشار عادة إذل
ىؤالء باسم "الجئي عاـ 1948ـ"(،)1كما نزح يف عاـ 1967ـ حوارل 400.000فلسطيٍت عن منازؽبم يف
الضفة الغربية كقطاع غزة كيعرؼ ىؤالء باسم "نازحي عاـ 1967ـ"(،)2كدل تسمح إسرائيل لالجئي
ديارىم،كقدر عددىم اإلصبارل سنيت  2007/2006ـ بأكثر
عاـ1948ـ،كال نازحي1967ـ بالعودة إذل
ّ
من سبعة ماليُت الجئ،يشكلوف أكرب كأقدـ ؾبموعة الجئُت يف العادل  ،كيتوزع ىذا العدد كمايلي:

()3

 4.5مليوف الجئ عاـ 1948ـ مسجلُت لدل ككالة " األنركا" سنة 2007ـ.- 1منظمة التحرير الفلسطينية ،دائرة شؤكف اؼبفاكضات،الالجئوف الفلسطينيوف،على اؼبوقع 2010-09-25 ،www.nad-plo.org:ـ.

- 2حوارل  95.000من الجئي  1948ـ أصبحوا الجئُت للمرة الثانية يف عاـ  1967ـ،حسب كثيقة األمم اؼبتحدة  A/6796لعاـ 1967ـ
- 3ىيوماف رايتس ككتش،الالجئُت كالنازحُت ،على اؼبوقع ،www.hrw.org/refugees:بتاريخ  27مارس 2008ـ
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1.5 -مليوف من الجئي 1948ـ غَت مسجلُت لدل ككالة األنركا"،إ ألهنم دل يسجلوا أنفسهم.

  950.000الجئ نزحوا يف عاـ 1967ـ .  335.000الجئ نازح داخلي يف إسرائيل.تعتقد إسرائيل أف كجود الفلسطينيُت الذين يسكنوف يف ذبمعات سكانية كثيفة العدد مشكل
كىاجس يشكل ضغطا دكليا يدعو إذل الطلب بعودهتم إذل ديارىم،فيما ًب طرد كهتجَت  800ألف
1.4
منهم إذل خارج كطنهم ليقيموا يف الدكؿ العربية اجملاكرة ككافة أرجػاء العاؿ ،كذلك من أصل
مليوف نسمػة كانوا يقيموف يف فلسطُت عاـ 1948ـ يف  1300قريػة كمدينػة فلسطينية ،كًب بعد حدكث
النكبػة اؿسيطرة على  774قرية كمدينة فيما ًب تدمَت  531قرية كمدينة أخرل(.)1
ق ّدر عدد الالجئُت الفلسطينيُت عاـ 2008ـ(*) حبوارل 5.5مليوف الجئ يف اػبارج،ك 1.73مليوف الجئ
مهجر يقيموف
يف االراضي احملتلة عاـ  1948ـ يقيموف يف الضفة الغربية كقطاع غزة،باالضافة إذل كبو 150الف ّ
يف "أراضي " 48نفسها،أم اف عددىم االصبارل يف حدكد 7.4مليوف الجئ كىو يساكم  ٪70من ؾبموع
الشعب الفلسطيٍت البالغ 10.6مليوف نسمة يف هناية 2008ـ(.)2

كقدر عددىم هناية 2009ـ حبوارل 4.77مليوف الجئ،يقيم حوارل ٪41.6منهم يف األردف
ّ
()3
،ك ٪39.5منهم يف األراضي احملتلة عاـ1967ـ(٪23.2منهم يف غزة٪16.3،يف الضفة الغربية.
توزيع الالجئُت الفلسطينيُت ادلسجلُت يف ككالة االنركا حسب ادلنطقة عاـ 2008ـ

ادلصدر  :ؿبسن صاحل كاخركف ،التقرير االسًتاتيجي الفلسطيٍت2008ـ،ادلرجع السابق الذكر ،ص.273

 - 1ليفيا رككاخ ،قراءة يف يوميات موشي شاريت :خطة إسرائيل إلقامة الكياف ادلاركين ،بَتكت1981:ـ ،ص.88 -87
- 2التقرير االسًتاتيجي الفلسطيٍت 2008ـ ،ص.291
- 3التقرير االسًتاتيجي الفلسطيٍت 2009ـ،ص.366

99

2010ـ قدر عددىم ب 4.820.299الجئ ،يقيم حوارل
 كمع هناية سنة٪41.6منهم يف االردف٪39.6 ،منهم يف االراضي الفلسطينية احملتلة عاـ 1967ـ(٪23.3يف
()1
غزة٪16.4،يف الضفة)كالباقي 18.8يف سوريا كلبناف
-عدد الالجئُت الفلسطينيُت ادلسجلُت لدل ككالة االنركا سنيت  2000ك2010ـ

ادلصدر  :زلسن صاحل كاخركف،التقرير االسًتاتيجي الفلسطيٍت  2010ـ،ادلرجع السابق الذكر ،ص .275

كتشَت التقديرات إذل أف عدد الفلسطينيُت يف العادل قد يلغ سنة 2013ـ كبو  11.807مليوف
نسمة نصفهم،أم 5.891ملينوف نسمة ( )٪49.99يعيشوف الجئُت يف الشتات،كالنصف الباقي
أم)٪50.1(5.916يقيموف يف فلسطُت التارىبية كيتوزعوف على كبو 1.43مليوف نسمة يف األراضي
احملتلة عاـ 1948ـ (الجئي ،)48ككبو 4.485مليوف نسمة يف األراضي احملتلة عاـ 1967ـ
(الجئي)67كيتوزعوف دبقدار 2.755مليوف نسمة يف الضفة الغربية ( ،)٪61.4ك)٪1.731يف قطاع
غزة (بنسبة  )2(.)٪38.6كيف األردف(كأكرب دكلة عربية مستقبلة ؽبم ) فقد قدر عددىم يف هناية
2013ـ ب 3.535مليوف نسمة يشكلوف نسبة ٪29.9من ؾبموع الفلسطينيُت يف العادل (كبو ٪60
قدر عددىم سنة 2013ـ بنحو 1.691مليوف نسمة
من فلسطينيي الشتات).كيف باقي الدكؿ العربية ّ
بنسبة()٪14.3من ؾبموعهم عاؼبيا كمعظمهم يف الدكؿ العربية اجملاكرة .

 -. 1التقرير االسًتاتيجي الفلسطيٍت 2010ـ
 - 2التقرير االسًتاتيجي الفلسطيٍت 2013/2012ـ ،ص . 112
،ص. 319
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ادلصدر :التقرير االسًتاتيجي الفلسطيٍت لسنيت 2013/2012ـ .

توزعهم ،قبد أهنا مشكلة ديناميكية
كبنظرة فاحصة لقضية عدد الالجئُت الفلسطينيُت كمكاف ّ
عويصة تزيد بزيادة الوقت كمركر الزمن ،كتعمل على تعقيد الوصوؿ إذل حل ؽبا يف إطار اؼبفاكضات
بُت اعبانبُت الفلسطيٍت كاإلسرائيلي،فقد كاف عددىم سنة 1948ـ ما يقارب 900ألف لكنهم يف
حدكد سنة 2013ـ يقاربوف ما نسبتو 6ماليُت الجئ.
أ -الالاجئوف الفلسطينيوف ،كيف ىم ؟ :تعترب قضية الالجئُت الفلسطينيُت من أقدـ كاكرب قضايا

الالجئُت يف العادل ،فمن أصل 10.9مليوف فلسطيٍت ىم تقديرات ؾبموع الشعب الفلسطيٍت عاـ
2010ـ ىناؾ حوارل  7.5مليوف الجئ ،ام حوارل  ٪70من الشعب الفلسطيٍت،لذلك ال يكتمل
أم حديث عن معاناة الشعب الفلسطيٍت دكف اغبديث عن معاناة الجئيو،ىذه اؼبعاناة اليت يعيشها
اؼباليُت منهم يوميا يف انتظار ربقق حلمهم يف العودة إذل أرضهم كقراىم كمدهنم .
ال شك يف أف ؿبنة الالجئُت الفلسطينيُت ىي ذبسيد حي للتجربة الفلسطينية يف صراعها مع
االحتالؿ اإلسرائيلي فحوارل ٪70من الشعب الفلسطيٍت فبن يعيش يف ـبتلف دكؿ العادل الجئوف
لدرجة أف من بُت كل ثالثة الجئُت يف العادل ىناؾ الجئ فلسطيٍت.

يعاشل الالّجئوف الفلسطينيوف من كل مظاىر التمييز العنصرم داخل االراضي احملتلة عاـ
ـ،ؼواطنوف "الوحيدكف الذين يتمتّعوف بكامل اغبقوؽ كباعبنسية ىم اليهود دبوجب قانوف
 1948اؼب
العودة اإلسرائيلي 1950ـ( *)،،بينما يُبطل قانوف اؼبواطنة حقوؽ اؼبواطنُت الفلسطينيُت فيما يتعلق
1

*

 قانوف العودة اإلسرائيلي لعاـ  1950ـ  ،ينص على مايلي  ":كل يهودم يبلك حق العودة إذل الدكلة "وبقق إرادة دكؿ العادل كىدؼ اغبركةالصهيونية على حد السواء ،كما أف تطبيق قانوف العودة على غَت اليهود الذين ليس ؽبم قريب يهودم نأمرا غَت منطقي كيتناقض مع اؽبدؼ األساسي

كينص قانوف العودة على حق كل يهودم أف يعيش يف إسرائيل ،كىو يوفر ملجأ لكل يهودم يهرب من
إلقامة الدكلة اليهودية الوحيدة يف العادلّ ،
"اضطهاد" ،كطبقان ؽبذا القانوف يسمح لكل يهودم أف يعود إذل كطنو التارىبي كأف يصبح مواطنان فيهو ،كعلى ىذا النحو ،ال عالقة لقضية الالجئُت
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بالعودة إذل منازؽبم كأرضهم،أم أف"غَت اليهود" ،أم مواطٍت إسرائيل الفلسطينيُت ؿبركموف قانونيان من

اإلفادة بالتساكم يف حق التملك ،كاػبدمات االجتماعية كالرعاية االجتماعية ،كاؼبوارد اؼبادية اليت
تديرىا الدكلة دبا يف ذلك  ٪ 93من األراضي التابعة غبدكد ما قبل سنة 1967ـ،كاليت تديرىا دائرة
أراضي إسرائيل ".كما أف ادلكاطنُت اؿفلسطينيُت الذين يعيشوف يف إسرائيل يطبع التمييز كاقعىم
اليومي ،فاألغلبية مرغمة على العيش يف قرل عربية "حصرا كؿبظورة من التوسع،كما أف القانوف
()1
يبنعهم من اإلقامة يف تجسبعات غَت عربية نظرا إذل"عدـ مالءمتهم من الناحية االجتماعية".
كما يفتقد الالجئوف الفلسطينيوف غبقوؽ اإلنساف األساسية،كيعانوف من ضعف اغبماية يف
شىت احملاالت كقلة اؼبساعدات الدكلية،كزبتلف معاملتهم من دكلة مضيفة إذل أخرل،فقد منحت
األردف اؼبواطنة ؼبعظم الالجئُت الذم أجلوا عن فلسطُت العاـ 1948ـ،دبا يف ذلك اغبقوؽ اؼبدنية
كاالجتماعية،كما كاف يتمتع الفلسطينيوف الذين كانوا يعيشوف يف سوريا باغبقوؽ كالواجبات نفسها
اليت يبتلكها السوريوف(قبل اندالع اغبرب األىلية) ،عدا اغبقوؽ السياسية،أما يف لبناف فيعاشل
الالجئوف من التمييز،كمن أشكاؿ ىذا التمييز حرماهنم من اغبقوؽ األساسية كالرعاية الصحية
كالتعليم كالعمل.)2( .
الرؤية الفلسطينية حلل قيية الالاجئُت  :ينطلق اعبانب الفلسطيٍت يف رؤيتو غبل قضية
الالجئُت– عموما من اعبانب النظرم القانوشل (،)3أم من ضركرة تطبيق القوانُت كاللوائح األفبية
الصادرة يف ىذا الشأف،كيعترب الفلسطينيوف القرار األفبي  )*(194الصادر عن اؽبيئة األفبية مرجعية
أقر القرار حبق الالجئُت إما باختيار العودة أك إعادة توطنيهم يف مكاف آخر
ثابتة غبل القضية،حيث ّ
مقابل دفع تعويضات مادية ؽبم عن األضرار الالحقة دبمتلكاهتم .لذا يؤكد اعبانب الفلسطيٍت
على(: )4
الفلسطينيُت بقانوف العودة .فيجب حل قضية الالجئُت يف نطاؽ معاىدة سالـ ,كال عالقة ؽبا حبق اليهود يف العودة إذل الدكلة اليهودية الوحيدة يف
العادل
 - 1ركبن .د.ج .كيلي ،ترصبة نسرين ناضر ،رسالة من ـبيم لالجئُت يف الضفة الغربية ،رللة الدراسات الفلسطينية،العدد ،91بَتكت  :صيف
2012ـ

،ص . 14

 - 2نظرة على ادلفاكضات ،اؼبوقع الرظبي ؼبنظمة التحرير الفلسطينية :دائرة شؤكف اؼبفاكضات  ،على الرابط :
 http://www.nad-plo.org/atemplate.php?id=17تاريخ االطالع 2015/12/24:ـ
*  -تعطي اسرائيل قراءات أخرل للقرار ، 194زبتلف سباما ؼبا يراه اعبانب الفلسطينيو العريب ؼبضموف

مواده .

- 4نظرة على ادلفاكضات ،اؼبوقع الرظبي ؼبنظمة التحرير الفلسطينية :دائرة شؤكف اؼبفاكضات  ،على الرابط :
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"-

نطالب بيركرة السماح بالعودة يف اقرب فرصة شلكنة لالجئُت الراغبُت يف العودة إىل ديارىم كالعيش بسالـ

يقرركف عدـ العودة إىل ديارىم ،كعن كل مفقود كمصاب
مع جَتاهنم،ككجوب دفع تعوييات عن شلتلكات الذين ا

بيرر،عندما يكوف من الواجب كفقا دلبادئ القانوف أف يعوض عن ذلك الفقداف أك اليرر من قبل احلكومات أك

السلطات ادلسؤكلة ".
 " -نطالب بالتوصل إىل حل عادؿ كمتفق عليو دلسألة الالجئُت يقوـ على أساس القرار

،194كما أف مبادرة

السالـ العربية ككل القوانُت الدكلية تدعم موقفنا حوؿ القيية،حيث تدعو إىل حل عادؿ دلشكلة الالجئُت

الفلسطينيُت،كالبد اف يعاجل احلل العادؿ للمسألة كفق قييتُت يف غاية األمهية مها:حق العودة كجرب اليرر".
 " يكمن احلل للقيية يف اعًتاؼ إسرائيل بادلبادئ ادلتعارؼ عليها كحقوؽ الالجئُت كعلى رأسها احلق يف عودةالالجئُت إىل ديارىم،كيف ىذا الشأف أف ديهد الطريق أماـ التفاكض حوؿ آلية تنفيذ ىذا احلق (العودة إىل إسرائيل،العودة

كالتوطُت يف الدكلة الفلسطينية ادلستقبلية،االندماج يف الدكؿ ادلييفة،التوطُت يف دكلة ثالثة)".

 كباإلضافة إذل حق العودة ،فال بد من إسرائيل أف تلتزـ دبسألة جرب الضرر  :كيتكوف "جربالضرر"من ثالث عناصر أساسية كىي اعًتاؼ إسرائيل بدكرىا يف خلق مشكلة الالجئُت .كإعادة
اؼبمتلكات اليت ًب مصادرهتا عنوة كالتعويض عنها عينيا،ككذا التعويض اؼبادم عن اؼبمتلكات اليت
يستحيل التعويض عنها عينيا .
إال أف اؼبالحظ من ؿبطات التفاكض الفلسطيٍت اإلسرائيلي ىو هتاكف اؼبفاكض الفلسطيٍت يف
قضية الالجئُت كحق العودة كالتعويض كاالنسياؽ كراء الضغوط اإلسرائيلية لتأجيل اؼبسألة يف كل مرة
،بل إف بعضهم – كعلى حسب بعض التقارير السرية اؼبسربة يف الصحافة العاؼبية (*)  -كافق على
التفريط حبق العودة كالقبوؿ بالتوطُت،مثل ما حدث يف مبادرة جنيف 2003/10/12ـ اليت سعت
إذل إهناء كضعية الفلسطيٍت كالجئ دبجرد أف يتحقق لو مكاف إقامة دائم يف الشتات.
الرؤية اإلسرائيلية لقيية الالاجئُت  :يرفض اعبانب اإلسرائيلي منذ العاـ 1948ـ االعًتاؼحبق الالجئُت يف العودة إذل أرضهم،كيطرح اإلسرائيليوف عدة أعذار كمربرات تتمحور حوؿ "ضركرة
نقاء الدكلة اليهودية اؼبزمع إنشاؤىا ككذا التخوفات األمنية كالديبوغرافية.
فقد اعلن مثال " أيهود أكؼبرت" يف  15سبتمرب 2008ـ ،أنو ما يزاؿ من اؼبمكن التوصؿ إذل
بفض عودة اؿال جئُت الفلسطينيُت إذل ديارىم،
سالـ جزئي مع الفلسطينيُت،غَت أنو ربط ىذا األمل ر
1

 http://www.nad-plo.org/atemplate.php?id=17تاريخ االطالع 2015/12/24:ـ.
* -تشَت الكثَت من التقارير كعلى رأسها تسريبات قناة اعبزيرة الفضائية كموقع "كيكيليكس" ،اذل أف اعبانب الفلسطيٍت ق ّدـ من الناحية الواقعية يف
اعبلسات اؼبغلقة للمفاكضات تنازالت كبَتة كجوىرية للجانب اإلسرائيلي يف ما ىبص قضية الالجئُت
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إسرائيل لن تقبل أبد
كؽاؿ " إف ؽضية الالجئُت لن تكوف يف أم حاؿ من األحواؿ قضية عودة ..ؼ
القرار الدكرل اؼبتعلق بالالجئُت رقم ،"194يف حُت أكد اف اسرائيل مستعدة ؿتكوف جزء من آلية
دكلية تعاجل حل ىذه القضية )1(" .عموما ،يرل اعبانب االسرائيلي أف (: )2
تتحمل قضية الالجئُت الفلسطينيُت ،كال يبكنها أف تعلن حىت ـبادرة حسن نية
إسرائيل ال ّعن ربملها ـسؤكلية ىذه القضية.
يف الوقت الذم يدعو فيو الفلسطينيوف إذل إقامة دكلة خاصة بو فإهنم يطالبوف ب"حقالعودة "للفلسطينيُت الذين يقولوف إهنم ينحدركف من عائالت الجئة إذل أرض داخل حدكد
إسرائيل ما قبل سنة 1967ـ على أنو من غَت اؼبنصف أف تتم الدعوة إذل إنشاء دكلة فلسطينية
كاؼبطالبة يف الوقت نفسو حبق كطٍت للهجرة اغبرة إذل دكلة أخرل أم إسرائيل علما بأف مثل ىذا
اغبق ال كجود لو يف القانوف الدكرل كدل تنص عليو أم من قرارات األمم اؼبتحدة ذات الصلة أك
االتفاقات اؼبعقودة بُت إسرائيل كجَتاهنا العرب.
إف الظركؼ القائمة حاليا ذبعل تدفق أعداد كبَتة من أبناء الالجئُت كأبناء أبنائهم علىإسرائيل خيارا غَت قابل للتطبيق إل ف تدفق ماليُت الفلسطينيُت على دكلة إسرائيل سيهدد كجود
الدكلة كدكلة يهودية كما سيطمس ىويتها األساسية كوطن قومي للشعب اليهودم كمالذ لليهود
اؼبضطهدين يف كافة أكباء العادل.
كعليو رباكؿ"اسرائيل"بكل الطرؽ كالوسائل ربويل قضية الالجئُت الفلسطينيُت من معناىا
أجدادىم،كىجركا من
كمأساهتا اغبقيقية،كسكاف أصليُت اجتثوا كطردكا من أرضهم األصلية كأرض
ّ
بلدىم كًب استيطاف ارضهم كمنازؽبم ك االستيالء على فبتلكاهتم،اذل قضية إنسانية كانت نتاج حرب
كغَتىا من اغبركب على مستول العادل يبكن حلها من خالؿ تعاكف دكؿ اعبوار يف اسكاهنم
كاستقطاهبم .كيهدؼ ىذا اؼبسعى إذل ربويل ىذه القضية من قضية سياسية إذل قضية إنسانية قصد
تسهيل سبييعها كتبسيطها اذباه الرأم العاـ الداخلي كاػبارجي .
 - 1ؿبسن صاحل  ،الًتانسفَت) طرد الفلسطينيُت (يف الفكر كادلمارسات اإلسرائيلية،بَتكت  :مركز الزيتونة للدراسات كاالستشارات 2009،ـ ،ص
.48

2
مربر شرعي دلا يسمى "حق العودة"؟ ،على اؼبوقع الرظبي لوزارة اػبارجية اإلسرائيلية  http://mfa.gov.il:أك على
 -ىل يكوف للفلسطينُت ا

الرابط

االلكًتكشل :

http://mfa.gov.il/MFAAR/IsraelAndTheMiddleEast/PeaceProcess/Pages/FAQ%20israel%20th
 ، e%20conflict%20and%20peace%20process%20112007.aspxتبريخ االطالع .2015/12/28 :
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 -3كاقع قييػػة االستيطاف يف ادلسار التفاكضي الفلسطيٍت االسرائييل (2017-1991ـ).

أثّرت ـبتلف التطورات العاؼبية اليت حدثت مع بداية التسعينات على موضوع الصراع العريب
الفلسطيٍت -اإلسرائيلي،خاصة يف ميداف عملية التسوية السياسية اليت أصبحت خيارا يلقى ذباكبا
كاسعا من ـبتلف األطراؼ،كيف خضم ىذا التوجو باذباه دبلوماسية التفاكض كأسلوب كحيد
كحصرم ؼبعاعبة ـبتلف القضايا موضوع الصراع -السالفة الذكر ،-يربز موضوع االستيطاف
كاؼبستوطنات كأحد أىم القضايا،ذلك اف االستيطاف باؼبنظور اإلسرائيلي ىو ركح الصهيونية كأساس
يفسر ذلك ىو السعي اإلسرائيلي عرب كل ؿبطات كمراحل
كجود "إسرائيل"كاستمراريتها،كلعل ما ّ
اؼبفاكضات الفلسطينية اإلسرائيلية إذل تغييب ىذا اؼبوضوع كربييده كرفض اػبوض فيو.
كلعل أىم ما هبلب االنتباه يف ىذا الشأف ىو أنو برغم أنبية قضية االستيطاف كمصَتيتو
بالنسبة ؼبستقبل الدكلة الفلسطينية باعتباره يبس كينعكس سلبا على كل القضايا األخرل (
الالجئُت،القدس ،االقتصاد ،اغبدكد ، ..االّ أنو كثَتا ما الحظ الدارس أنو ًب التطرؽ اليو تطرقا

ىامشيا يف أغلب االتفاقات اؼبربمة بُت الطرفُت منذ بداية اؼبفاكضات،كعليو كباكؿ يف ىذا اؼببحث
استقراء موضوع االستيطاف عرب ـبتلف االتفاقات الفلسطينية االسرائيلية اؼبربمة .
 -1-3قيية االستيطاف يف مفاكضات ادلرحلة االنتقالية ( 1999-1993ـ).

أكذل اللقاءات الفلسطينية اإلسرائيلية كانت يف مؤسبر مدريد 1991ـ الذم ىدؼ إذل الطرفُت
إذل التسوية ،االّ انو فشل نتيجة الدكر األمريكي اؼبنحاز كالساعي إذل تقليل حدة الصراع كليس حلّو

،كربط التسوية الفلسطينية اإلسرائيلية دبوضوع التطبيع اإلقليمي العريب اإلسرائيلي( اؼبفاكضات اؼبتعددة
األطراؼ ) من جهة،كمن جهة أخرل القناة السرية اليت فتحت يف خضم ىذا اؼبؤسبر بُت مفاكضُت
فلسطينيُت كإسرائيليُت "بأكسلو" النركهبية .
بدأت االتفاقات الفلسطينية اإلسرائيلية بتوقيع عدد من االتفاقيات عرفت ب"اعالف اؼببادئ"،
حيث ًب التفاكض يف البداية سرا يف "اكسلو" النركهبية حوؿ اإلطار العاـ لعملية التسوية ،بعد تعثر
اؼبفاكضات اؼبنبثقة عن مؤسبر مدريد  1991ـ،تاله بعد ذلك العديد من احملطات كاالتفاقيات إذل
غاية  1999ـ ،ك اليت يبكن القوؿ عنها أنو ترصبة لتلك اؼببادئ العامة الواردة يف إعالف اؼببادئ إذل
خطوات تنفيذية كترتيبات على أرض الواقع،اك لقاءات عبأ اليها الطرفاف لتجاكز بعض األزمات ،أك
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احياء تعثر للمفاكضات،الذم كاف نتاجا يف أغلب األحياف عن رفض اعبانب اإلسرائيلي تنفيذ ما
ًب االتفاؽ عليو كما ألتزـ بو .
حددت ىا فًتة طبس سنوات أطلق عليها اسم "
جدير بالذكر أف "اتفاقيات أكسلو " اليت ّ
اؼبرحلة االنتقالية"،كاف من اؼبفركض اف يتم اػبوض يف اغبل الدائم لكل القضايا دبا يف ذلك
االستيطاف كاؼبستوطنات مع هناية ىذه الفًتة مع بداية سنة 1999ـ ،غَت أف "إسرائيل" كاف ؽبا
منظور أخر يف ىذا الشأف .
كدبا أف االتفاقيات الدكلية تلزـ األطراؼ اؼبوقعة عليها ضمن ما تنص عليو بنودىا كال تلزـ أيا
من األطراؼ بأم عمل غَت منصوص عليو بوضوح يف نصوص االتفاقيات،فإف أىم ما سعت إليو
"إسرائيل" يف ىذه االتفاقيات ىو عدـ إلزاـ نفسها بنص صريح حوؿ إيقاؼ االستيطاف.
أ-قيية االستيطاف يف مؤسبر مدريد (نوفمرب 1991ـ) :خالؿ اثنُت كعشرين شهرا من اؼبفاكضات
(من نوفمرب 1991ـ إذل غاية سبتمرب 1993ـ)كأحد عشر جولة تفاكضية كالعديد من اجتماعات
اللجاف متعددة األطراؼ دل يتوصل اؼبؤسبر إذل توافق بُت ـبتلف األطراؼ اؼبشاركة.
كاغبقيقة أف عدـ احًتاـ إسرائيل لالتفاقيات بدأ خبرقها لبنود عملية السالـ يف "مدريد"،كيف
صرح"حيدر عبد الشايف"سنة 2002ـ ككاف قد ترأس الفريق الفلسطيٍت يف اؼبباحثات
ىذا اإلطار ّ
هبرد عملية السالـ من معناىا،فبسبب ىذا االمر بلغت
قائال" :اف استمرار إسرائيل ببناء اؼبستوطنات ّ
مفاكضات كاشنطن طريقا مسدكدا،كقد حثثنا اإلسرائيليوف على ايقاؼ نشاطهم االستيطاشل كلكنهم
()1

أرضنا؟ " .

رفضوا ذلك،كقالوا أخَتا ببساطة،ؼباذا تطلبوف ىذا األمر؟كبن نقيم اؼبستوطنات على
ب -قيية االستيطاف يف إعالف ادلبادئ(سبتمرب 1993ـ):مثّل إعالف اؼببادئ نقطة البدء يف
عملية التسوية السياسية كفق ترتيبات حكومة ذاتية انتقالية،كقّع بواشنطن يف 13سبتمرب 1993ـ
كوثيقة رظبية أكذل بُت اعبانبُت اإلسرائيلي فبثلة يف حكومة إسرائيل كمنظمة التحرير الفلسطينية
كممثل للفلسطينيُت،اعًتؼ من خالؽبا كالنبا حبق األخر يف الوجود(.)

كنظرا لًتكيزه على اؼبرحلة االنتقالية كترتيبات اغبكم الذاٌب دبقتضى كونو اتفاقا بشاف ترتيبات
اغبكومة الذاتية الفلسطينية،كاعتبار قضية االستيطاف ضمن قضايا الوضع الدائم اليت سيجرل
- 1سومانًتا بوز ،ادلرجع السابق الذكر ،ص ص .253-252
 - اضطرت منظمة التحرير الفسطينية سباشيا مع ىذا االتفاؽ إذل تغيَت العديد من بنود ميثاقها الوطٍت كخاصة منو ما تعلق بازالة اسرائيل من الوجود .
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التفاكض بشأهنا يف مرحلة تالية،دل يتضمن إعالف اؼببادئ نصا صروبا بشأف االستيطاف،فلم يرد بو ما
الالفت للنظر أنو دل ينص كذلك على ذبميد
يقر االبقاء عليها،ك ّ
يوجب تفكيك اؼبستوطنات أك ّ
النشاط االستيطاشل خالؿ الفًتة االنتقالية،رغم مطالبة كفد التفاكض الفلسطيٍت بذلك،حيث اكتفى
بالتأكيد أف"الضفة الغربية كقطاع غزة كحدة ترابية كاحدة هبب احملافظة على كحدهتا كسالمتها خالؿ
الفًتة االنتقالية ".
كاؼبستقرئ "التفاقية إعالف اؼببادئ" يالحظ اهنا دل تشر بوضوح إذل كيفية التعامل مع
االستيطاف يف اؼبرحلة االنتقالية ،كإمبا أجل ىذا اؼبوضوع شأنو شأف القضايا األخرل كالقدس
كالالجئُت إذل مرحلة اغبل النهائي .كيف ىذا اإلطار يرل الباحث "عبد الستار عبد القاسم"أف
إسًتاتيجية "اسرائيل" التفاكضية اعتمدت على التفسَتات اؼبتباينة ؼبرجعية العملية التفاكضية اؼبتمثلة
يف قرار ؾبلس األمن رقم ،242كانطالقا من اؼبرحلية كاالنتقالية اليت أجلت قضية االستيطاف ؼبرحلة
التسوية النهائية (.)1مع العلم انو من أكثر اؼبلفات أنبية كونو يتعلق دبستقبل الدكلة الفلسطينية
كمصَتىا.
ج -قيية االستيطاف يف اتفاؽ القاىرة (مام 1994ـ) :تنفيذا إلعالف اؼببادئ،عقد اتفاؽ القاىرة يف
اؼبقرر يف إعالف
4مام 1994ـ،كقد نظم ىذا االتفاؽ الذم أبرـ متأخرا عدة أشهر عن موعده ّ
اؼببادئ (،)كًب فيو معاعبة ترتيبات اغبكم الذاٌب اؼبؤقت بقطاع غزة كمنطقة اروبا(كعليو تسمى ىذه
االتفاقية يف بعض األحياف باتفاقية غزة –أروبا)بدءا من انسحاب القوات العسكرية اإلسرائيلية كنقل
السلطة إذل اعبانب الفلسطيٍت،مركرا هبيكل السلطة الفلسطينية كفبارستها كصالحياهتا،كتفاصيل
عالقتها بالسلطات اإلسرائيلية خالؿ اؼبرحلة االنتقالية السيما ما تعلق منو باؼبسائل األمنية.
كنالحظ أنو دبوازاة عمل"إسرائيل"على تأجيل أىم القضايا كمن ضمنها االستيطاف ،قامت
ؿبكمة العدؿ اإلسرائيلية مباشرة بعد توقيع اتفاقية غزة –اروبا يف كاشنطن بإصدار قرار يتضمن
ملكيتها للحرـ القدسي.كيرل " بالؿ إبراىيم" أف ىدؼ إسرائيل من ىذا القرار ىو اؽبرب من

 - 1عبد الستار قاسم ،الطريق إىل اذلزدية،فلسطُت:مطبعة راـ هللا اغبديثة1999،ـ،ص.81
1994ـ ،حيث قاـ
 - يرجع ىذا التأخر يف عقد لقاء القاىرة أك كما يسمى احيانا اتفاقية غزة اروبا إذل كقوع مذحبة اغبرـ االبراىيمي يف فيفرم
اؼبستوطن "باركخ غولدشتاين"بقتل  29فلسطينيا كجرح  150اخرين من اؼبصلُت الفلسطينيُت اثناء آدائهم صالة الفجر يف اغبرـ االبراىيمي.
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التزامات حكومتها فيما يتعلق بعدـ بناء الكتل االستيطانية،إذ عملت على توسيع الكتل االستيطانية
القائمة دكف بناء مستوطنات جديدة(.)1
ٍب أف النظر إذل ترتيبات ىذه االتفاقية بتعمق يظهر مدل ارتباطها كتأثرىا كتأثَتىا على مسار
االستيطاف ،فاإلنفراد اإلسرائيلي دبهمة حفظ األمن الداخلي كالنظاـ العاـ باؼبستوطنات ،كالوصاية
األمنية للجانب اإلسرائيلي على اؼبناطق اليت ستنتقل الوالية عنها للجانب الفلسطيٍت،كإلزاـ اعبانب
الفلسطيٍت دبنع األعماؿ العدائية اذباه اؼبستوطنات كاؼبستوطنُت،كلها تصب يف صاحل اؼبشركع
االستيطاشل اإلسرائيلي التوسعي يف األراضي الفلسطينية على اعتبارىا عوامل مساعدة كمشجعة على
ينص اتفاؽ القاىرة على تفكيك
ذلك .كعليو يرل " أضبد إبراىيم ؿبمود" أنو بدال من أف ّ
ربد من
اؼبستوطنات ال سيما الواقعة يف قطاع غزة كمنطقة اروبا،أك يضع من القيود اليت ّ
ؾبمعات ؾباكرة
توسعها،تعامل مع اعبانب الفلسطيٍت معها على اعتبارىا حقائق على االرض أك ّ
للقرل كاؼبدف الفلسطينية،ككضع الضوابط الالّزمة غبمايتها من جهة،ككفالة استمرار عالقات حسن
اعبوار بينها كبُت جَتاهنا الفلسطينيُت اػباضعُت لسلطة اغبكم الذاٌب الفلسطيٍت من جهة أخرل"(.)2
د-قيية االستيطاف يف اتفاقية طابا ،سبتمرب 1995ـ :يطلق أيضا على ىذا االتفاؽ العديد من
كلعل أبرزىا"،االتفاؽ االنتقارل"،كاتفاؽ" أكسلو ،"2كقد نصت عليو اؼبادة السابعة من
التسميات ّ
اعالف اؼببادئ بعد عامُت من توقيعو،اىم ما نص عليو االتفاؽ سبحور حوؿ توسيع منطقة اغبكم
الذاٌب الفلسطيٍت لتشمل الضفة الغربية كقطاع غزة مع استثناء كل ما يدخل يف إطار مفاكضات
الوضع الدائم،كقد كاف اؼبقصود بذلك قضايا القدس كاالستيطاف كالالجئُت،غَت أف قضية اعادة
االنتشار اليت كردت يف االتفاقية كاف ؽبا ارتباط كثيق بالنشاط االستيطاشل من خالؿ تقسيم اؼبناطق
إذل (أ-ب-ج)،كابتكار طريقة أكثر تعقيدا كاستهالكا للوقت لنقل الصالحيات بُت الطرفُت،كدليل
ذلك ما نص عليو االتفاؽ اؼبلحق اؼبنظم ؽبا بأف هبرم االتفاؽ على كثَت من تفاصيلها الحقا.
كاؼبالحظ أنو من خالؿ ىذه التعقيدات اؼببتكرة تعمد اعبانب اإلسرائيلي إدخاؿ الفلسطينيُت
يف جزئيات ىم يف غٌت عنها،كإغراقهم يف متاىات تنظيمية كقانونية كمسائل ىامشية ليست جوىر
 - 1بالؿ ابراىيم ،ادلرجع السابق الذكر ،ص.99
 2أضبد ابراىيم ؿبمود ،اتفاؽ اغبكم الذاٌب الفلسطيٍت:قراءة يف اؼبضامُت كاالشكاليات كالتطورات اؼبستقبلية،رللة السياسة الدكلية،العدد،117جويلة
1994ـ،ص .171
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التفاكض،األمر الذم أسهم يف ربح الوقت كاستمرار االستيطاف كاستفحالو بالتزامن مع عملية
التفاكض.
كعموما ،فإف ىذا االتفاؽ كسابقيو دل ينص صراحة على إيقاؼ االستيطاف أك ذبميده،كدل يعلن
موقفا كاضحا من ىذه القضية باستثناء تأكيده على بدأ مفاكضات الوضع الدائم اليت ستبحث يف
موضوعي القدس كاالستيطاف يف اقرب كقت فبكن،دبا ال يتجاكز تاريخ 1996/05/4ـ .
قسم اتفاؽ اػبليل اؼبوقّع يف
ق-قيية االستيطاف يف اتفاقية اخلليل (جانفي
1997ـ)ّ :
اإلبراىيمي،كقسم
1997/01/15ـ ادلدينة إذل قسمُت،قسم يهودم يف قلب اؼبدينة دبا فيها اغبرـ
عريب يشمل الدائرة الواسعة للمدينة،كًب كضع ترتيبات أمنية قاسية كمع ّقدة هتدؼ لضماف امن 400
 120ألف
يهودم يعيشوف يف قلب اؼبدينة كبشكل يضمن راحتهم كراحة تنقلهم بُت أكثر من
()1
كرس ىذا االتفاؽ تقسيم اػبليل إذل منطقتُت  H1ك  H2اؼبنطقة
فلسطيٍت يسكنوف اػبليل .حيث ّ
االكذل يسكنها ما يقارب 100الف فلسطيٍت كتنقل إدارتو للسلطة الفلسطينية،أما اؼبنطقة الثانية كاليت
 400يهودم فيكوف ؽبا كضع خاص تتوذل فيو
يقطنها  20الف فلسطيٍت كهبا حوارل
"إسرائيل"مسؤكلية النظاـ العاـ كاألمن الداخلي كاألمن العاـ للمستوطنُت كتكوف ادارة الشؤكف اؼبدنية
ربت عاتق السلطة الفلسطينية.
بيد أف ىذا االتفاؽ ككغَته من اتفاقيات"أكسلو"السابقة دل يشر إطالقا إذل موضوع ذبميد
االستيطاف أك تفكيك اؼبستوطنات،كًب االىتماـ أكثر باعبوانب األمنية خاصة ما يتعلق منها بأمن
مستوطنُت قالئل بُت عشرات اآلالؼ من الفلسطينيُت.

ك-قيية االستيطاف يف اتفاؽ"كام ريفر بالنتيش" (اكتوبر 1998ـ) :يف أكتوبر 1998ـ كقّع
الطرفاف اتفاقية "كام ريفر"بعد مفاكضات مكثفة استمرت تسعة أياـ بُت السلطة الفلسطينية فبثلة يف
"ياسر عرفات "كرئيس الوزراء اإلسرائيلي"بنيامُت نتنياىو "كدبشاركة الرئيس األمريكي"بيل كلينتوف "

 - 1مركز دراسات الشرؽ األكسط،كحدة البحوث كالدراسات ،اتفاؽ اخلليل منوذج دلنهج الليكود يف احلل النهائي ،ط،1عماف :دار البشَت للنشر
كالتوزيع،1997،ص .11
109

كالعاىل األردشل "اؼبلك حسُت "،كأىم ما تضمنو االتفاؽ ىو انسحاب إسرائيلي من ٪13من مساحة
الضفة الغربية(. )
ككغَته من االتفاقيات دل ينص اتفاؽ"كام ريفر"على تفكيك اؼبستوطنات أك ذبميد
االستيطاف،كاكتفى حبظر القياـ بأم إجراءات أك خطوات من شاهنا تغيَت كضع الضفة الغربية كقطاع
نص على استئناؼ مفاكضات
غزة،كىو النص الذم دل وبًتـ يف السابق،كما أف ىذا االتفاؽ كاف قد ّ
الوضع الدائم بوتَتة سريعة كدكف انقطاع كبذؿ جهد كصفو "باغباسم"للوصوؿ إذل اتفاؽ الوضع
الدائم حبلوؿ شهر مام1999ـ.
1999ـ) :ذبددت آماؿ السلطة
م -قيية االستيطاف يف اتفاقية "شرـ الشيخ" (سبتمرب
الفلسطينية يف التعجيل بتنفيذ اتفاقات" أكسلو" كحسم قضايا الوضع النهائي مع عودة حزب العمل
من جديد إذل اغبكومة بقيادة "ايهود باراؾ" يف جويلة 1999ـ،كرغم أف ىذا االخَت قاد ضبلتو
االنتخابية على أساس تسريع التسوية مع الفلسطينيُت من خالؿ تسريع العملية التفاكضية اال انو
سرعاف ما قدـ ما يعرؼ "بالآتو اػبمس"اليت استند عليها يف برناؾبو االنتخايب:
-

ال لعودة القدس الشرقية للفلسطينيُت،ك"اكرشليم" ىي العاصمة األبدية إلسرائيل

-

ال عودة إذل حدكد 1967ـ.

-

ال لوجود جيش عريب بالضفة الغربية .

-

ال إزالة للمستوطنات يف الضفة الغربية كقطاع غزة .

-

ال لعودة الالجئُت الفلسطينيُت .

كيف 1999/09/4ـ كقع الطرفاف الفلسطيٍت كاإلسرائيلي اتفاؽ شرـ الشيخ الذم نص على
كونو مذكرة كجدكؿ زمٍت لتنفيذ االلتزامات الواردة باالتفاقيات السابقة،حبضور الرئيس اؼبصرم
"حسٍت مبارؾ"كملك األردف،كأىم ما جاء فيو التعجيل بتطبيق خطة إعادة االنتشار اليت سباطلت
إسرائيل يف تطبيقها،ك كذلك سبديد فًتة اغبكم الذاٌب إذل سبتمرب 2000ـ عوضا عن مام 1999ـ .
ذباىلت اتفاقية شرـ الشيخ كسابقاهتا موضوع االستيطاف كاكتفت كغَتىا من اتفاقيات
"أكسلو" بنص وبظر قياـ أحد الطرفُت بازباذ خطوات من شأهنا تغيَت كضع الضفة كالقطاع .غَت أف
 جدير بالذكر انو حىت اكتوبر  1998ـ دل تكن السلطة الفلسطينية تسيطر سول على  ٪ 3من مساحة الضفة الغربية ،كذلك يف اطار اؼبنطقة (أ)
اليت تضم اؼبدف الفلسطينية الكربل ،اما اؼبنطقة (ب) كاليت كانت للسلطة الفلسطينية فيها حق فبارسة السلطات االدارية دكف األمنية فلم تتعد
مساحتها  ٪ 28من ؾبموع مساحة الضفة الغربية .
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اإلشارة الوحيدة لالستيطاف يف ىذه االتفاقية كردت يف رسالة الضمانات األمريكية اؼبرفقة بو ،حيث
أعربت اإلدارة األمريكية عن تفهمها للقلق الفلسطيٍت من تزايد النشاط االستيطاشل،كأكدت إدراكها
كونو "مدمرا للسالـ الفلسطيٍت اإلسرائيلي"،كذلك دكف أف ربضر استمراره إباف التفاكض )1( .كما
أشَت إليو أيضا يف رسالة الضمانات األكركبية اؼبلحقة باالتفاؽ ،كاليت كانت أكثر كضوحا
كاهبابية،حيث دعت الطرفُت الفلسطيٍت كاإلسرائيلي إذل االمتناع عن "ازباذ أم خطوات ربكم مسبقا
على نتائج مفاكضات اغبل الدائم،كعن أم نشاط ىبالف القانوف الدكرل دبا يشمل صبيع األنشطة
()2
االستيطانية".
كأخَتا ،يبكن القوؿ أف موضوع االستيطاف يف بنود اتفاقيات الفًتة االنتقالية كاف مغيّبا إذل
درجة كبَتة،كىذا التغييب ناتج باألساس عن خطة إسرائيلية ؿبكمة هتدؼ إذل ربح اؼبزيد من الوقت
كإطالة أمد اعبلوس إذل طاكلة التفاكض قدر اإلمكاف،بغية صنع كقائع استيطانية يف اؼبيداف تغَت
اػبارطة اعبغرافية للضفة كالقطاع.كما أف اغبكومات اإلسرائيلية"العمالية كالليكودية"استمرت يف
توسيع االستيطاف كفتح الشوارع االلتفافية.)3( .
غَت أف التساؤؿ اؼبطركح ىو :اذا كاف تغييب قضية االستيطاف يف ىذه الفًتة كاف حبجة معاعبة
اؼبواضيع كفق عملية تدرجية (من اؼبواضيع األقل تعقيدا إذل األكثر تعقيدا) ،فكيف ًب معاعبة قضية
االستيطاف يف الفًتة التالية كاليت كانت من اؼبنتظر أف تكوف مرحلة اغبل النهائي ؟.
 -2-3قيية االستيطاف يف مرحلة مفاكضات الوضع النهائي (2009-2000ـ).

ؾبرد فًتة
من أىم ما أتفق عليو يف "أكسلو" أف تكوف اؼبرحلة االنتقالية احمل ّددة خبمس سنوات ّ
زمنية  -متوسطة اؼبدل -ربضَتية لالنتقاؿ إذل اؼبرحلة الثانية كىي مرحلة التطرؽ ؼبسائل الوضع
الدائم،أم معاعبة قضايا اغبل الدائم اليت تؤدم إذل قياـ الدكلة الفلسطينية اؼببتغاة،ككاف من بُت أىم
أجلت ؽبذه اؼبرحلة قضية االستيطاف على أساس حساسيتو كصعوبة التطرؽ إليو يف
القضايا اليت ّ
 - 1للمزيد من ادلعلومات يرجى العودة إىل  :رسالة الضمانات األمريكية اليت كجهتها كزيرة اػبارجية االمريكية "مادلُت اكلربايت" إذل الرئيس ياسر
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اؼبرحلة السابقة اليت سعى فيها اإلسرائيليوف إذل إقناع اعبانب الفلسطيٍت بأنبية اؼبركر على ىذه اؼبرحلة
سبرسا كتقاربا .فقد عقدت جوالت من
كاعتبارىا استكشافية ّ
تعرب عن حسن النوايا،كتزيد كل األطراؼ ّ
اؼبفاكضات بُت الطرفُت تناكلت قضية االستيطاف أك جوانب ـبتلفة ؽبا عالقة بو،كطرحت حلوؿ
كقدمت آراء كمقًتحات من قبل كل األطراؼ،طرفا الصراع كأطراؼ أخرل لكن دل يتم التوصل إذل
أم تسوية ؽبده القضية .
– اف دل نقل
بيد أف ما كاف مرجوا كمنتظرا يف ىذه اؼبرحلة بدا أيضا غَت فبكن كاقعيا
تغَتات جوىرية يف الشأف
مستحيال،-يف بدايات اؼبرحلة التالية،إذ دل تكن ىناؾ أم آماؿ غبدكث أيو ّ
التفاكضي االستيطاشل يبكن ؽبا أف ترسم كاقعا آخر ىبتلف عن الفًتات السابقة
(-2000
كقبل التطرؽ إذل قضية االستيطاف يف االتفاقات الفلسطينية اإلسرائيلية يف فًتة
كانتفاضة
،)2009كجب اإلشارة إذل أف ىذه اؼبرحلة عرفت أحداثا ؿبورية يف التاريخ الفلسطيٍت
األقصى الثانية (سبتمرب 2000ـ) كاالنتخابات الرئاسية 2005ـ،االنتخابات التشريعية الثانية
2002ـ،كفك االرتباط
2006ـ كفوز حركة "ضباس"،إقامة جدار الفصل العنصرم منذ سنة
كاالنسحاب اإلسرائيلي من قطاع غزة 2005ـ،كمن ٍب االنقساـ الفلسطيٍت الذم زاد اغبياة السياسية
الفلسطينية تعقيدا نتيجة االنفصاؿ اإلدارم كاعبغرايف كاستفراد حركة "ضباس"بالقطاع (، )كشهدت
ىذه الفًتة أيضا اغبرب اإلسرائيلية على غزة ( 2009-2008ـ)  ،كأحداث سياسية كعسكرية داخلية
كخارجية أثرت بشكل مباشر على اؼبفاكضات الفلسطينية اإلسرائيلية خاصة ما تعلق فيها باؼبلف
االستيطاشل ،فكيف عوجل موضوع االستيطاف يف االتفاقيات الفلسطينية اإلسرائيلية يف ىذه اؼبرحلة ؟.
أ --قيية االستيطاف يف مفاكضات كامب ديفيد (جواف  :)2000قبل هناية العهدة الثانية للرئيس
األمريكي السابق"بيل كلينتوف"الذم شهد عهده توقيع إعالف اؼببادئ،سعى إذل عقد قمة فلسطينية
إسرائيلية برعاية أمريكية تكوف قمة تارىبية ربسم فيها قضايا الوضع الدائم،خاصة مع فشل اؼبسار
 - االنقساـ الفلسطيٍت  :شكل االنقساـ الفلسطيٍت بُت حركيت فتح كضباس ضربة موجعة للعمل السياسي كاؼبسلح الفلسطيٍت ،اذ شكل خركجا عن
اؼبوحد الذم تبنتو منظمة التحرير الفلسطينية عاـ 1964ـ،حيث نصت اؼبادة (  )08من اؼبيثاؽ الوطٍت الفلسطيٍت  ":ادلرحلة اليت يعيشها
االطار ّ
الشعب الفلسطيٍت ىي مرحلة الكفاح الوطٍت لتحرير فلسطُت،كلذلك فإف التناقيات بُت القول ىي من نوع التناقيات الثانوية اليت جيب أف
تتوقف لصاحل التناقض االساسي فيما بُت الصهيونيةك االستعمار من جهة كالشعب العريب الفلسطيٍت من جهة ثانية،كعلى ىذا األساس فاف
اجلماىَت الفلسطينية سواء من كاف منها يف أرض الوطن اك يف ادلهجر تشكل منظمات كأفراد جبهة كطنية كاحدة تعمل السًتداد فلسطُت
كربريرىا بالكفاح ادلسلح "
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التفاكضي مع اعبانب السورم كخوفا من حدكث انتفاضة فلسطينية أخرل،ككذلك إدراؾ اعبانب
اإلسرائيلي كاألمريكي ؼبخاطر إعالف الدكلة الفلسطينية أحادم اعبانب .
11جواف 2000ـ حبضور"كلينتوف" ك"ايهود باراؾ" ك"ياسر
باشر اؼبؤسبر أعمالو يوـ
عرفات"ككاف جدكؿ أعمالو حل القضايا الرئيسية اليت ستضع حدا هنائيا للصراع الفلسطيٍت
اإلسرائيلي .غَت اف ما لوحظ من عموـ ما حدث يف ىذه اؼبفاكضات ىو اف اعبانب األمريكي
كاإلسرائيلي دخال بورقة كاحدة كخطة كاحدة استهدفت االيقاع بالوفد اؼبفاكض الفلسطيٍت كربميلو

كل التبعات يف حاؿ فشل اؼبفاكضات (،)حىت أف التهديدات األمريكية للفلسطينيُت كانت صروبة
ككاضحة بضركرة قبوؿ الطرح االسرائيلي،كىو األمر الذم كاف كرقة راحبة بيد ىذا األخَت.
اعتمد اعبانب االسرائيلي يف ىذه اؼبفاكضات على ما يعرؼ بأسلوب "البازار الفارسي" الذم
يبدأ من مطالبات مبالغ فيها تفوؽ كثَتا ما يبكن اف يطلبو يف النهاية،ربسبا ؼبوقف الطرؼ
األخر،حيث طلبت"اسرائيل"ضم الكتل االستيطانية(مساحتها حوارل ٪ 10من مساحة الضفة
الغربية)كالسيادة على اغبي اليهودم بالقدس الشرقية،كالوصاية األمنية على األحياء العربية بقلب

القدس،كأجزاء كاسعة من غور االردف،مع عرض دكلة فلسطينية ؾبزئة كؿباطة كمقيّدة .كىو ما "مؤسبر
كامب"ديفيد فشل يف التوصل غبل لقضية االستيطاف كغَته من القضايا النهائية ،بل زاد االكضاع
تعقيدا أكثر فأكثر .
ب -قيية االستيطاف يف ادلبادرة العربية للسالـ (مارس 2002ـ):أعلن عن اؼببادرة العربية ألكؿمرة يف قمة بَتكت عاـ 2002ـ ،كتقدـ هبا اؼبلك عبد هللا عاىل اؼبملكة العربية السعودية  .دل تذكر
اؼببادرة العربية صراحة االستيطاف رغم ارتباطو اؼبباشر بإقامة الدكلة الفلسطينية،فلم تتحدث عن
تفكيك اؼبستوطنات أك اإلبقاء عليها،بل ركزت أكثر على ضركرة تنفيذ الشرعية الدكلية (قرارم ؾبلس
األمن( .)338-242
 قيية االستيطاف يف مبادرة جنيف (ديسمرب 2003ـ):تعد من أىم اؼببادرات اليت قدـ فيهاطريف التفاكض رؤية مفصلة لتسوية كافة قضايا الصراع على أساس حل الدكلتُت كااللتزاـ بقرارات
الشرعية الدكلية.أما فيما ىبص قضية االستيطاف فقد اقًتحت اؼببادرة لو حال كاضحا كمتكامال،حيث
 - *دليل ذلك أف العرض االسرائيلي دل يقدـ مكتوبا ،بل دل يصرح بو أصال على انو عرض اسرائيلي،حيث طرح كمقًتحات أمريكية شفهية ربضى
بقبوؿ مشركط من اعبانب االسرائيلي.كىو ما افضى قدرا من الغموض على اؼبوقف االسرائيلي.
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نصت على ترسيم اغبدكد النهائية بُت الدكلتُت الفلسطينية كاالسرائيلية طبقا ػبط الرابع من جواف
 1967ـ،مع بعض التعديالت اغبدكدية الضركرية،يعقب ذلك اخالء اعبانب اإلسرائيلي للمستوطنات
اليت ستقع يف اؼبناطق الفلسطينية كتسليمها ؽبم يف غضوف ثالثُت شهرا كىي اؼبدة اؼبقررة لتنفيذ
)(1
االتفاؽ،أما اؼبستوطنات اؼبقامة بالقدس الشرقية فقد تعاملت معها اؼببادرة على اهنا أحياء شرعية.
كقد مثل ذلك أحد األسباب اليت جعلت القول الفلسطينية ترفض ىذه اؼببادرة ،باإلضافة إذل أهنا دل
تنص صراحة على أف الدكلة الفلسطينية اليت ستقاـ حاؿ القبوؿ هبا ستكوف ذات سيادة أك ال (.)2
2003ـ):يف  30أفريل 2003ـ أصدرت
ج -قيية االستيطاف يف خارطة الطريق(افريلالواليات اؼبتحدة األمريكية خطة تسوية عرفت خبارطة الطريق ككضعتها ضمن رعاية اللجنة الرباعية
الدكلية ،كيوحي اسم اػبطة إذل كضع ـبطط طريق ؿلوصوؿ إذل حل هنائي للصراع الفلسطيٍت
اإلسرائيلي،كىو فعال ما طرح يف مضامُت اػبطة،حيث قسم اؼبخطط إذل ثالث مراحل  :يف اؼبرحلة
األكذل أشًتط على القيادة الفلسطينية أف تصدر بيانا رظبيا يؤّكد أحقية إسرائيل يف الوجود كالعيش
بسالـ كالوقف الفورم لكل األنشطة العسكرية،رّكزت اؼبرحلة الثانية على بناء دكلة فلسطينية حبدكد

مؤقتة كقيادة متعاكنة،يف حُت ًب التأكيد على أف اؼبرحلة الثالثة اليت تنتهي حبلوؿ العاـ 2005ـ تكوف
كفق حكم اللجنة الرباعية من خالؿ مؤسبر دكرل آخر يتم الدعوة إليو غبل هنائي ؼبختلف قضايا
الوضع الدائم دبا فيها االستيطاف كاؼبستوطنات.
كيف الشق االستيطاشل تركت خارطة الطريق تسوية موضوع االستيطاف إذل التفاكض اؼبباشر بُت

الطرفُت الفلسطيٍت كاالسرائيلي على غرار اؼبراحل السابقة،إال أهنا سبيّزت عنها بنصحها الصريح يف
اؼبرحلة األكذل على ضركرة ذبميد كل النشاطات االستيطانية ،دبا يف ذلك ما كاف يتهرب منو

اإلسرائيليوف كيقولوف بأنو "مبو طبيعي للمستوطنات" (،)كإزالة اؼبستوطنات اليت انشأت بعد العاـ
(.)3كالواضح أف رئيس الوزراء
2001ـ كاليت كانت تعرؼ"بالبؤر االستيطانية العشوائية"
- 1للمزيد من ادلعلومات يرجى العودة إىل  :مبادرة جنيف لللسالـ ،موقع منظمة التحرير الفلسطينة،دائرة شؤكف اؼبفاكضات  ،على الرابط :
 www.na-plo.org/ar/print.php!view-nego_peace_giv.تاريخ االطالع 2016/12/15 :ـ.
 - 2التقرير االسًتاتيجي العريب 2004-2003ـ:،مركز الدراسات السياسية كاالسًتاتيجية باالىراـ .القاىرة ،مؤسسة االىراـ 2004 ،ـ،ص .292

 -النمو الطبيعي للمستوطنات :يف كل مرة يتدخل اجملتمع الدكرل للتأكيد على ضركرة ذبميد البناء االستيطاشل ،يتحايل اعبانب اإلسرائيلي على ذلك
من خالؿ التصريح باإليقاؼ ،يف حُت تًتكز كل اعبهود على توسيع ك"تسمُت" اؼبستوطنات اليت سبق انشاؤىا ،حبجة النمو الطبيعي ؽبذه االخَتة .

 - 3مٌت صاحل عبد الرضباف  ،ادلرجع السابق الذكر،ص.70
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اإلسرائيلي"ارييل شاركف"-الذم يبتلك القدرة على تنفيذ التزامات خارطة الطريق-يف ذلك الوقت دل
تكن لو النية كالرغبة يف ذلك،بينما افتقر رئيس الوزراء الفلسطيٍت "ؿبمود عباس"ؽبذه القدرة كىو من
لديو الرغبة على تنفيذ كافة التزاماتو ".
كبدال من الًتكيز على قضايا الوضع النهائي كمن ضمنها االستيطاف كما كاف منتظرا،ربولت
خارطة الطريق إذل سباؽ ؿبموـ بُت الفلسطينيُت كاإلسرائيليُت إلقناع الطرؼ األمريكي اف أحد
الطرفُت ىو اؼبسؤكؿ عن فشل اؼبفاكضات،يف الوقت الذم استمرت"اسرائيل" يف نشاطها االستيطاشل
التوسعي.
د -قيية االستيطاف يف مؤسبر انابوليس للسالـ (نوفمرب 2007ـ):جاء ىذا اؼبؤسبر بعد تبٍتاعبانب اإلسرائيلي خطة فك االرتباط أحادم اعبانب كاليت ًب دبوجبها تفكيك مستوطنات قطاع
غزة،كأربع مستوطنات بشماؿ الضفة الغربية عاـ 2005ـ،كما تالىا من أحداث داخلية كاقليمية
كدكلية  -ربدثنا عليها يف بداية اؼبطلب .
كبعد ما يقارب العامُت من صبود العملية التفاكضية نتيجة فشل خطة خارطة الطريق نتيجة
تعنّت اعبانب اإلسرائيلي يف االلتزاـ دبا ًب االتفاؽ عليو يف قضية ذبميد االستيطاف كتفكيك البؤر
ـ،قررت اإلدارة األمريكية عقد مؤسبر دكرل يضم
االستيطانية العشوائية اليت اقيمت بعد مارس ّ 2001
أطراؼ الصراع كعددا من الدكؿ كاؼبنظمات اؼبهتمة بشأف استئناؼ اؼبفاكضات،كذلك يف 27نوفمرب
2007ـ.
كيف الشق االستيطاشل،خلت كثيقة التفاىم الصادرة عن اجتماع "أنابوليس"أيضا من أم ذكر
صريح لالستيطاف،كجدير بالذكر أف اعبانب الفلسطيٍت كاف قد علّق(اشًتط) مشاركتو يف
"أنابوليس"على إعالف رئيس الوزراء اإلسرائيلي ذبميد االستيطاف ككقف بناء جدار الفصل العنصرم
كرفع اغبواجز العسكرية اؼبنتشرة بالضفة الغربية (.)1
دل وبقق مؤسبر أنابولس األىداؼ اليت عقد من أجلها،كاليت ح ّددىا الرئيس األمريكي السابق
"جورج بوش "يف كلمة افتتاح اؼبؤسبر اليت اعترب فيها أف ىذا اؼبؤسبر يشكل فرصة تارىبية أماـ اعبانبُت
الفلسطيٍت كاإلسرائيلي لتحقيق السالـ كالوصوؿ إذل حل دكلتُت فلسطينية كإسرائيلية تعيشاف جنبنا إذل
 - 1مٌت صاحل عبد الرضباف
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جنب يف سالـ بعد عقود من الصراع كإراقة الدماء ،كقد كعد بوش بأف ترل ىذه الدكلة الفلسطينية
النور قبل انتهاء كاليتو بنهاية العاـ  2008ـ،كىو ما دل يكن على ارض الواقع.
 -3-3قيية االستيطاف يف مرحلة التذبذب التفاكضي 2009 (.ـ2017-ـ).

مع هناية العاـ 2008ـ،شهدت العملية التفاكضية صبودا غَت مسبوؽ،كاعًتفت القيادة
الفلسطينية أخَتا أف اعبانب اإلسرائيلي كاف يساير األكضاع كيربح الوقت أكثر فبا كاف يفاكض،فقد
أدرؾ الفلسطينيوف أف العملية التفاكضية أصبحت عملية ركتينية بال ىدؼ أك نتيجة،كمع بدايات

العاـ2009ـ كصلت اؼبفاكضات إذل طريق مسدكد كيبكن إرجاع ذلك إذل ثالث أسباب(:)1
أ -الفضائح اليت حاصرت حكومة"ايهود اكؼبرت"ك ّأدت إذل تنحيتو كفوز"بنيامُت نتنياىو"يف
االنتخابات اإلسرائيلية اؼببكرة،كاعتربت حكومتو األكثر تطرفا منذ تأسيس" إسرائيل".
ب -إعالف القيادة الفلسطينية إيقاؼ اؼبفاكضات مع إسرائيل،ككانت اغبجة الظاىرية
االحتجاج على اغبرب اإلسرائيلية على غزة،يف حُت أف فقداف الثقة يف اعبانب اإلسرائيلي يف موضوع
االستيطاف كتعنتو يف التوسع االستيطاشل ،كاف يستلزـ ازباذ إجراءات باذباه اؼبقاطعة كلو ظرفية .
ج  -البفاض حجم التوقعات الكبَتة اليت رافقت قباح "باراؾ اكباما"يف االنتخابات الرئاسية
األمريكية،إذ كاف قد قدـ تعهدات يف ضبلتو االنتخابية بالتحرؾ العاجل إلحياء عملية التسوية كإحياء
يؤدم إذل حل هنائي للصراع الفلسطيٍت اإلسرائيليٍ،ب سرعاف ما تراجعت اإلدارة
اؼبفاكضات دبا ّ
األمريكية عن ىذه التعهدات خصوصا ما تعلق منها بإلزاـ اعبانب اإلسرائيلي بوقف االستيطاف .

كمع منتصف العاـ 2009ـ ظهرت بوادر تطرؼ حكومة "نتنياىو" اعبديدة ،فبعد التعنت
الذم أبداه اذباه بعض احملاكالت األمريكية معو حوؿ قضية االستيطاف باإليقاؼ/التجميد،ككصوؿ
العالقات األمريكية اإلسرائيلية يف ىذه الفًتة إذل ذركة التوتر،رسم "نتانياىو" خطوط الالّعودة يف

خطاب جبامعة "بار ايالف" االسرائيلية.

 قيية االستيطاف يف خطاب جامعة "بار ايالف "(جواف 2009ـ) :كىو خطاب ألقاه رئيسالوزراء اإلسرائيلي "بنيامُت نتنياىو" يف جامعة "بار ايالف"يوـ 2009/06/14ـ ،أبدل فيو موافقتو
 - 1ؿبسن صاحل كآخركف  ،التقرير االسًتاتيجي الفلسطيٍت 2009ـ،ادلرجع السابق الذكر ،ص .116
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ألكؿ مرة على حل الدكليتُت كقبولو قياـ الدكلة الفلسطينية (،)غَت انو سرعاف ما أرفقو جبملة من
()1
الشركط "التعجيزية "كىي:
 الشرط األساسي إلهناء الصراع الفلسطيٍت االسرائيلي ىو اإلقرار الفلسطيٍت الصريح كاؼبعلنكاؼبلزـ كالصادؽ بإسرائيل كدكلة قومية للشعب اليهودم .
يف أرض اسرائيل يعيش صبهور من الفلسطينيُت ال نريد اف كبكمهم ،لذا أكافق أف تقوـجبانب اسرائيل دكلة فلسطينية منزكعة السالح مع ترتيبات امنية صلبة لدكلة اسرائيل .
ضركرة اف ذبد مشكلة الالجئُت حال ؽبا خارج حدكد اسرائيل .القدس عاصمة اسرائيل،كستبقى موحدة عرب استمرار حرية العبادة لكل األدياف.إسرائيل حباجة إذل حدكد قابلة للدفاع عنها ،أم رفض العودة غبدكد 4جواف 1967ـ.قدـ شرطا آخر
كبالرغم أف كل الشركط السابقة ؽبا عالقة مباشرة بقضية االستيطاف،إالّ انو ّ
شدد قائال ":إف موضوع األرض يبحث يف التسوية النهائية كمع
يبس جبوىر العمل كالنشاط االستيطاشل حيث ّ
االلتزاـ بعدـ بناء مستعمرات جديدة،أك مصادرة أراضي،أك توسيع مستوطنات قائمة،كلكن شبة مشكلة كىي حاجة السماح

للسكاف ادلستوطنُت بعيش حياهتم الطبيعية ،كىم ليسوا أعداء للسالـ،أهنم إخوتنا،كىم صبهور طالئعي كصهيوين كقيمي ".

ككاف "ؿبمود عباس قد تساءؿ بعد انتهاء مؤسبر"انابوليس"كالذم ًب االتفاؽ من خاللو على
ضركرة البدأ يف حل قضايا الوضع النهائي رغم عدـ تنفيذ أم من االستحقاقات السابقة خاصة ما
تعلق منها خبارطة الطريق،عن " النشاط االستيطاشل احملموـ يف الوقت الذم هبرم فيو اغبديث عن
مفاكضات اغبل النهائي".
أك غَت
كمع اإلصرار اإلسرائيلي على مواصلة النشاط االستيطاشل سواء بطريقة مباشرة
مباشرة،دخلت العملية التفاكضية مع بداية العاـ 2010ـ يف دكامة مغلقة ،فربغم التجميد اعبزئي
لالستيطاف ؼبدة تسعة أشهر يف العاـ 2009ـ ربت الضغوط االمريكية على اسرائيل،فإنو يبكن كصف
 - اىم ما جاء يف خطابو ":تعالوا لنباشر اؼبفاكضات فورا دكف شركط مسبقة،إف "إسرائيل" ملتزمة باالتفاقيات الدكلية كىي تنتظر من صبيع األطراؼ
األخرل التقيّد بالتزاماهتا ،إننا نريد العيش معكم بسالـ كحسن اعبوار ،رؤييت السلمية تقضي انو ىناؾ يف بالدنا الصغَتة شعبُت هبب أف يتمتعا حبرية
كيعيشا جنبا إذل جنب باعبَتة اغبسنة كاالحًتاـ اؼبتبادؿ ،كلدل كل منهما رايتو كنشيده الوطٍت كاغبكومة اػباصة بو ،كال يه ّدد أم منهما أمن جاره اك
كيانو،ىا أنا أتوجو من ىنا إذل قادة الدكؿ العربية كأقوؿ ؽبم :تعالوا لنتقابل،لنتحادث عن السالـ كنصنع السالـ،إشل مستعد للقائكم يف أم كقت،إشل

مستعد للحضور إذل دمشق كالرياض كبَتكت،كأم مكاف أخر " .
- 1ؿبسن صاحل كآخركف ،التقرير االسًتاتيجي الفلسطيٍت 2009ـ ،اؼبرجع السابق
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عاـ 2010ـ على أنو العاـ الذم دل ذبر فيو اؼبفاكضات  .حيث دل تكن ىناؾ سول بعض اؼببادرات
كاللقاءات كالتحركات احملتشمة ىنا كىناؾ،أبرزىا قرارات ؾبلس األمن الدكرل ،كبعض اللقاءات:
لقاء القدس (سبتمرب 2010ـ):ككانت لو جولة ثانية"بشرـ الشيخ"اؼبصرية دكف أف يتم التوصلإذل أم حل للخالفات اليت كانت متمحورة أساسا حوؿ النشاط االستيطاشل .
 قرار رللس األمن الدكيل (فيفرم  :)2010كفيو صوت ؾبلس األمن الدكرل على مشركع قرارللمجموعة العربية يدين االستيطاف اإلسرائيلي يف األراضي احملتلة،استخدمت الواليات اؼبتحدة
االمريكية قرار النقض رغم تصويت األعضاء  14اآلخرين على مسودة القرار .
 لقاء عماف (جانفي 2012ـ):كجرل بوساطة أردنية ،حيث قبحت عماف يف جعل الطرفُتالفلسطينٍت كاالسرائيلُت هبلساف كجها لوجو يف لقاء ىو األكؿ بينهما منذ عدة أشهر ،كانتهت ىذه
اعبلسات التفاكضية بدكف نتائج بسبب تعنت اعبانب اإلسرائيلي كرفضو كقف النشاط االستيطاشل
كاالعًتاؼ حبدكد الدكلة الفلسطينية على مرجعية العاـ 1967ـ.
كعموما فاف سياسية "إسرائيل بعد"مؤسبر انابوليس" تعتمد على تكثيف اللقاءات الدكرية سواء
كانت لقاءات قمة أك لقاءات كزراء كشخصيات رظبية ،حيث جرت العشرات منها دكف اإلعالف
عن أم نتائج تذكر ،كيف الوقت الذم ذبرل فيها اللقاءات كالقمم كاؼبفاكضات كانت اؼبخططات
اإلسًتاتيجية اإلسرائيلية تسارع الزمن من اجل فرض كقائع جديدة على األراضي الفلسطينية اليت
هبرم التفاكض حوؽبا .كبعد توقف داـ
حوارل ثالث سنوات ًب استئناؼ اؼبفاكضات من جديد .
 لقاء كاشنطن  29/30جويلية 2013ـ :جرت بالعاصمة كاشنطن حبضور كزير اػبارجيةاألمريكي"جوف كَتم"ك اؼببعوث األمريكي اؼبكلف دبتابعة موضوع اؼبفاكضات الفلسطينية اإلسرائيلية

"مارتن انديك" ( )كقد كاف ىناؾ توافق على أف تكوف ىذه اؼبفاكضات سرية كبعيدة عن
اإلعالـ)1(.كأجريت ىذه اؼبفاكضات على أساس ضمانات مكتوبة قدمتها الواليات اؼبتحدة األمريكية
للجانب الفلسطيٍت بإقامة الدكلة الفلسطينية كاعتبار االستيطاف اإلسرائيلي غَت شرعي.

 - اؼبفارقة اليت نشَت اليها ىنا :ىو اف "مارتن انديك" اؼببعوث األمريكي اؼبكلف دبلف اؼبفاكضات الفلسطينية اإلسرائيلية ىو سفَت سابق للواليات
اؼبتحدة األمريكية ،كاف دؿ ىذا على شيء فهو يدؿ على درجة االكبياز األمريكي للجانب اإلسرائيلي يف ملف اؼبفاكضات .

 - 1ؿبمد صبعة ،دكافع كآفاؽ اؼبفاكضات الفلسطينية اإلسرائيلية ،رللة السياية الدكلية ،القاىرة :مؤسسة االىراـ ،العدد 2013 ،193ـ،ص .96
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جرت بعد ذلك ثالث اجتماعات بُت الفريقُت اؼبفاكضُت اثناف منهما عقدا دبدينة القدس
 14ك 30اكت 2013ـ،كاألخَت يف اروبا الضفة الغربية يف 2013/08/20ـ ،دكف اإلفصاح عن تلك
اللقاءات،غَت أف استمرار إسرائيل يف اقرار خطط االستيطاف قد افشل تلك اؼبفاكضات،كخيّم سلبا
2100كحدة
على اللقاءات اليت عقدت،حيث صادقت "اسرائيل"منذ بدأ اؼبفاكضات على بناء
()1
سكنية استيطانية يف القدس الشرقية كالضفة الغربية
قرار رللس األمن 23 ( 2334ديسمرب 2016ـ)(:)حيث أكد قرار ؾبلس األمن أف بناء"إسرائيل" اؼبستوطنات يف الضفة الغربية كالقدس الشرقية يبثّل انتهاكا صارخا للقانوف الدكرل ،كعقبة
رئيسية أما قياـ دكلتُت تعيشاف جنبا إذل جنب يف سالـ كأمن ضمن حدكد معًتؼ هبا دكليا  ،كدعا
القرار إذل كقف "اسرائيل" نشاطاهتا االستيطانية يف األراضي احملتلة دبا يف ذلك القدس الشرقية فورا
 4جواف
كبصورة كاملة ،كما أ ّكد القرار اف اجملتمع الدكرل ال يعًتؼ بأم تغَتات على خطوط
 1967ـ دبا يف ذلك حدكد القدس،إال ما يتوافق عليو الطرفاف الفلسطيٍت كاإلسرائيلي يف
اؼبفاكضات(.)2
يف

ىبصها كال يلزمها بشيء،باعتبار اف ىذا اؼبوضوع
غَت اف اإلدارة اإلسرائيلية رأت أف القرار ال ّ
ال يبكن أف يناقش سول على طاكلة مفاكضات ثنائية فلسطينية إسرائيلية،سرعاف ما ذباىلتو من
خالؿ اإلعالف عن عطاءات كـبططات كمشاريع استيطانية ،لعل أبرزىا إعالف بلدية القدس بعد
 - 1كزير اػبارجية الفلسطيٍت  :كاشنطن قدمت ضمانات مكتوبة باقامة الدكلة الفلسطينية كاعتبار االستيطاف اإلسرائيلي غَت شرعي،على الرابط االكًتكشل:
 www.alwatanvoice.com/arabic/news/2013/08/29/430146.htmlبتاريخ 2015/01/15 :ـ.
 - صدر ىذا القرار قبل أياـ فقط من انتهاء الوالية الدستورية للرئيس األمريكي "باراؾ اكباما ( )2017-2012ففي  23ديسمرب  2016امتنعت
الوالبات اؼبتحدة االمركية عن استعماؿ حق النقض بصورة غَت اعتيادية يف االلتزاـ األمريكي اذباه إسرائيل  ،كظبحت بذلك دبركر القرار الذم قدمو
ماليزيا كالسنغاؿ كنيوزيالندا كفنزكيال بعد سحب مصر للمشركع األكؿ.كيبكن تفسَت السماح األمريكي دبركر القرار باحتماالت عدة منها :
 حالة االحباط الشديد اليت شعر هبا "اكباما" نتيجة التعنت االسرائيلي الدائم يف قضية االستيطاف ،كاليت تعترب أكرب مشكل يعيق العمليةالتفاكضية  ،خاصة أف اكباما كاف قد التزـ كع بداية عهدتو األكذل بالوصوؿ إذل حل هنائي لقضايا الوضع الدائم .
 معاقبة نتنياىو على كل ا لتصرفات غَت الدبلوماسية اذباه ادارة اكباما خاصة منها تدخلة يف رئاسيات  2012لصاحل منافسو  ،كازدراه العلٍتكاؼبتكرر الدارة اكباما .
 كما قد تكوف ؿباكلة من اكباما تكبيل يدم ادارة الرئيس اعبديد "ترمب"الحًتاـ بعض احملددات الرئيسية يف السياسة اػبارجية اليت كانت مستقرةلعقود يف ظل أدارة ديبوقراطية أك صبهورية ،خاصة مع االنباء الواردة حوؿ عزـ "ترمب" نقل السفارة االمريكية من تل ابيب إذل القدس ،كالتخلي النهائي
عن فكرة اقامة دكلة فلسطينية .
 - 2التقرير االسًتاتيجي العريب 2004-2003ـ:،مركز الدراسات السياسية كاالسًتاتيجية باالىراـ .القاىرة ،مؤسسة االىراـ 2004 ،ـ،،ص .2
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أسابيع من صدكر القرار ك عشية تنصيب الرئيس األمريكي اعبديد "دكنالد ترامب" عن مشركع بناء
 560كحدة سكنية استيطانية جديدة يف القدس الشرقية .
كاستقراءا ؽبذا لقرار ذبدر اإلشارة إذل أنو بالرغم من "عدـ الزاميتو"،إال أف لو أنبية كبَتة جدا
من الناحية السياسية كالقانونية كحىت البسيكو-سياسية بالنسبة للفلسطينيُت،خاصة أنو صدر يف
ظرؼ عسَت داخليا كإقليميا كدكليا بالنسبة للسلطة الفلسطينية ( سيناريوىات تعامل الرئيس األمريكي
اعبديد مع القضية الفلسطينية)،فمن خالؿ قراراتو نالحظ مايلي :
يعرؼ ك يعًتؼ ؾبلس األمن بأف األراضي الفلسطينية احملتلة ىي األراضي احملتلة بعد 4
 ّجواف  1967ـ دبا فيها القدس الشرقية،كىو ما يعترب نكسة قانونية كسياسية إلسرائيل اليت رباكؿ
تكيّيف ىذه األراضي على أهنا أرض "متنازع عليها".
يقوم مسار تضييق االستيطاف من خالؿ طرح مسألة الوضعية
 ىذا االعًتاؼ كالتكييف ّالقانونية للمستوطنات اإلسرائيلية اليت ينطبق عليها ىذا التحديد،كبالتارل ازدياد ضبلة اؼبقاطعة اليت
قد تصل حد العقوبات التجارية الدكلية اذباه منتوجات اؼبستوطنات.
 ىذا االعًتاؼ كالتكييف يعطي دفعة معنوية باعتباره يقول الوقف القانوشل للسلطةالفلسطينية يف حالة اعتزامها رفع دعول قضائية لدل ؿبكمة اعبنايات الدكلية حوؿ اإلستيطاف .

كيف ىذا اإلطار يرل الباحث"دافيد ماكوفيسكي" ( )أنو بالرغم من أف اؿشرعية القانونية
ط اعًتاض دبوجب"قرار ؾبلس األمن رقم 465يف عاـ 1980ـ،إال أف
ؿؼبستوطنات كانت أساسا ؿب ّ

تغَت منذ ذلك اغبُت بشكل كاضح .كاألىم من ذلك،أف القرار اعبديد يتزامن مع
السياؽ السائد قد ّ
حبث "احملكمة اعبنائية الدكلية"يف ازباذ تدابَت ـبتلفة حبق مسؤكلُت إسرائيليُت "،كيعترب الباحث أف
القرار  2334يربز بوضوح حدكد ما قبل حرب عاـ 1967ـ على أهنا اؼبعادل األساسية إلقامة دكلة
فلسطينية ،فقد أعلن اجمللس صراحة أنو "لن يعًتؼ بأم تغيَتات يف خطوط الرابع من جواف 1967ـ
دبا يف ذلك ما يتعلق بالقدس سول التغيَتات اليت يتفق عليها الطرفاف من خالؿ اؼبفاكضات" .كبعبارة
يكرس فعليا أكرب مطلب للفلسطينيُت كشرطهم اؼبسبق اؼبستمر
أخرل يرل الباحث أف القرار ّ

 - دافيد ماكوفيسكي  :مدير مشركع السالـ يف الشرؽ األكسط يف معهد كاشنطن لسياسات الشرؽ األدسل بالواليات اؼبتحدة
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االمريكية .

وبدد يف اؼبقابل مطلب إسرائيلي مواز حوؿ الوضع
الستئناؼ مفاكضات الوضع النهائي ،يف حُت ال ّ
)(1
النهائي على غرار االعًتاؼ بإسرائيل كدكلة يهودية.
-

من خالؿ تناكلنا لقضايا التفاكض الفلسطيٍت االسرائيلي يبدك أف الدالالت اغبالية تنحو باذباه
فرض كقائع سياسية كجداالت فكرية تفرز عديد الرؤل كاألطركحات يف ميداف مستقبل العالقات
الفلسطينية اإلسرائيلية كسيناريوىات اغبل بالنسبة ؽبذه لقضايا بُت الطرفُت،كما يطرح عديد
االشكاالت كالشكوؾ العميقة حوؿ مدل قدرة اؼبراحل االنتقالية اؼبتتالية يف الوصوؿ اذل اغبل النهائي
اؼبنشود.
يرل يف ىذا الشأف" ليف غرينربغ " يف مقالة لو بعنواف سالـ متخيّل :حوؿ اػبطاب اغبدكد،
السياسة كالعنف سنة 2007ـ،أف العالقات بُت إسرائيل كالفلسطينيُت تدكر يف رحى أك منظومة ثالث
دكائر متداخلة فيما بينها-الدائرة الداخلية اإلسرائيلية كالدائرة الداخلية الفلسطينية كدائرة العالقات بُت
الطرفُت(مع عدـ إنباؿ تأثَت الدائرة اإلقليمية كالدكلية) ،كيف كسع كل دائرة منها "أف تنفتح" أك "أف
حل النزاع (حل هنائي عادؿ)  ،أك إذل كبح
تنغلق" كبالتارل أف تؤدم ،تب اع لذلك،إ ما إذل ّ
التقدـ كبو ّ
تقدـ كهذا (.حل مرحلي،أك أحادم اعبانب غَت العادؿ)(. )2
صباح ّ
أ -اطركحة استمرارية احلل ادلرحلي :

يقصد باغبل اؼبرحلي القبوؿ دببدأ "السعي غبل الصراع "على مراحل كفًتات زمنية عدة ،أم أف
الوقت كفيل حبل كل قضايا اغبل النهائي لكن على مراحل،كاؼبرحلية ىنا ال تتعلق فقط بعامل
الزمن،كامبا أيضا ترتبط بالقضايا (قضية بقضية)،كتعترب اغبلوؿ اؼبرحلية إحدل اغبلوؿ األفضل بالنسبة
-DavidMakovsky, The legal consequences of UNSCR 2334 may be significant, while the impact

1

on U.S.-Israeli relations and future peacemaking efforts could be profound. .The Washington
Institute for near east policy, January 10,2017.

 - 2دلعلومات اكثر يرجى العودة اىل :ليف غرينربغ ،سالـ متخيّل :حوؿ اػبطاب ،اغبدكد ،السياسة كالعنف،ترصبة جواد اعبعربم ،اؼبركز الفلسطيٍت
للدراسات اإلسرائيلية ( مقاالت مًتصبة) ،على اؼبوقع . http://www.madarcenter.org::
121

لإلسًتاتيجية التفاكضية اإلسرائيلية مع الفلسطينيُت ،فالسلوؾ التفاكضي اإلسرائيلي كعلى مدار العقود
متغَت أساسي كىو إدارة الصراع مع الفلسطينيُت من خالؿ اؼبفاكضات لذاهتا
اؼباضية عرؼ بثبات ّ
حل هنائي.
كليس للوصوؿ إذل ّ
كينطلق دعاة اغبل اؼبرحلي من عديد اغبجج كالرباىُت اليت يركهنا موضوعية كأكثر كاقعية كتناسبا
مع كاقع األحداث،كمن ضمن ىذه اغبجج اإلدعاء باستحالة الوصوؿ إذل حلوؿ توافقية بُت الطرفُت
الفلسطيٍت كاإلسرائيلي حوؿ بعض القضايا،خاصة منها القضايا األساسية اؼبطركحة للوصوؿ إذل اغبل
النهائي،حيث تقف قضايا مثل:القدس،االستيطاف كاؼبستوطنات،كالالجئُت كعائق كبَت للوصوؿ إذل
حل هنائي،ذلك أف اػبلفيات اإليديولوجية كاؼبرجعيات الدينية،كالركايات التارىبية كالقناعات السياسية
الذاتية لكل من الطرفُت متباينة جدا يف ىذا اعبانب،فمن الصعب إذف حل الصراع كبالتارل هبب سلك
مسار"إدارة الصراع".
ككفق ىذا الطرح يبكن القوؿ أف كال الطرفُت على حد سواء الفلسطيٍت كاإلسرائيلي ،قد توجو ا
إذل العملية التفاكضية اؼبشًتكة دبفاىيم تشوهبا عيوب خطَتة فيما يتعلق دبرجعياهتم ك بطرؽ الوصوؿ إذل
أىدافهم،فقد كاف التوجو الفلسطيٍت كاضحان ال لبس فيو منذ البداية .كاف منطلق ىذا التوجو" :لقد
قدمنا كل ما يبكننا من تنازالت عندما كافقنا على القبوؿ بدكلة فلسطينية على مساحة ال تتجاكز
 %22فقط من مساحة فلسطُت االنتدابية ،كتشمل الضفة الغربية كقطاع غزة  ،لقد تنازلنا عن %78
من كطننا ،كال يبكن ألحد أف يطالبنا باؼبزيد ،كبالتارل فإننا ذاىبوف إذل اؼبفاكضات لنرل مدل استعداد
اإلسرائيليُت إلعطائنا اؼبساحة اليت زبصنا ( ،)%22كالقدس الشرقية ،ككذلك أيضا حق العودة كلو على
مستول إصدار إعالف بذلك على األقل" (،)1فيما كاف اؼبوقف االسرائيلي مبنيا على خطط كتكتيكات
مغايرة سباما لإلدراؾ الفلسطيٍت للعملية .كالواضح أف االختالؿ يف اؼبفهوـ كتصور كل من الطرفُت
ألىداؼ كمسارات كسيناريوىات العملية التفاكضية كاف كاضحا منذ البداية،فحسب "يوسي ألفَت "
فإف مشكلة ىذا اؼبفهوـ ىو أنو يتحاشى ضركرة إجراء مفاكضات حقيقية تعترب عمومان عملية ذات
اذباىُت،كما يفًتض ىذا اؼبفهوـ بأف الطرؼ اآلخر،أم إسرائيل،يستطيع أف هبد طريقة للتماثل مع
الطرح الفلسطيٍت أك تبٍت ىذا الطرح الذم يبلي مثل ىذا التوجو،كىو األمر الذم دل وبدث.
- 1يوسي ألفَت ،كجهة نظر اسرائيلية :كال اجلانبُت ازبذا التوجو اخلاطئ ،للمزيد يرجع العودة اذل اؼبوقع www.bitterlemons.org.:
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أ -الطرح اإلسرائيلي

للحل ادلرحلي:

يندرج سيناريو "اغبل اؼبرحلي"إسرائيليا ( )ضمن مبتغى " استمرار الوضع الراىن " كيرل
اإلسرائيليوف أف ذلك ينسجم على األقل مع ثالثة سيناريوىات" مستقبلية للوضع النهائي " ،كاليت
قد تكوف أكثر أك أقل تفضيال إلسرائيل،كىذه السيناريوىات ليست كاضحة ،كلكنها جديرة بالذكر
نوعا من فصل اؼبسؤكلية اإلسرائيلية عن اؼبراكز
بشكل منفصل،كتصور صبيع ىذه السيناريوىات ن
الرئيسية للسكاف الفلسطينيُت،كيشمل أيضا سيناريو حل الدكلتُت )ىو التهديد الديبغرايف الذم
تشكلو أعداد الفلسطينيُت على بقاء يهودية دكلة إسرائيل .إف إسرائيل غَت قادرة على القياـ باؼبزيد
خيارا سول فصل نفسها
من عمليات الطرد اعبماعي حبق الفلسطينيُت( كىذا كبالتارل ،ال سبلك ن
ٍل
بشكل أك بآخر من مناطق الكثافة السكانية الفلسطينية خارج حدكد عاـ 1967ـ(.)1
يشَت مؤيدك اغبلوؿ اؼبرحلية اإلسرائيليُت إذل أف غياب أفق غبل الصرع ال يعٍت كقف التفاكض
بل على إسرائيل الذىاب إذل حلوؿ مرحلية أخرل الف الوضع القائم يضر يف اؼبصاحل اإلسرائيلية األمنية
كالسياسية،كيبكن أف تكوف اغبلوؿ اؼبرحلية حسب كجهة النظر اإلسرائيلية إما انسحابات جزئية من
األرض الفلسطينية،أك إقامة دكلة فلسطينية مؤقتة يف حدكد مؤقتة كما ًب عرضها كخيار يف خارطة
الطريق .كيشَت يف ىذا السياؽ اػببَت االسًتاتيجي ،كرئيس ؾبلس األمن القومي االسرائيلي السابق،
()2
"اعبنراؿ ايالند" أف للحلوؿ اؼبرحلية بالنسبة إلسرائيل فوائد أربع:
 تقليل األضرار السياسية كالدكلية الناصبة عن بقاء الوضع القائم. إقامة دكلة فلسطينية يف حدكد مؤقتة ستقلص مساحة االحتالؿ اإلسرائيلي كذبعل غالبية السكافالفلسطينيُت  % 95ربت اغبكم الفلسطيٍت كتقلل احتكاكهم باغبواجز.
 يب ّكن ىذا اغبل من حل كل القضايا العملية)مثل اغبدكد (إال انو يتجاكز حل القضايا اعبوىريةمثل الالجئُت ،القدس.
 - احلل ادلرحلي :كىو حل يرتكز على العمل على تطوير سيناريوىات حل ال سبس بشكل أساسي بقضايا اػبالؼ اؼبركزية اليت تعترب شائكة كىي :
 اليت ال يبكن التوصل بشأهنا إذل حلوؿ ،لتصلب اعبميع خلف مواقفو -أك اليت ليس مسموحان االقًتاب منها نظران ألنو ال يبكن التسليم هبا على أهناقضايا خالفية.
 - 1استعادة زماـ ادلبادرة :اخليارات اإلسًتاتيجية الفلسطينية إلهناء االحتالؿ اإلسرائيلي ،تقرير الفريق الفلسطيٍت للدراسة اإلسًتاتيجية
2008،ـ،ص 35

 - 2غيورا ايالند شلومو بلوـ ،عوديد عَتاف ،اقًتاح مبدئي غبلوؿ مرحلية بُت إسرائيل كالسلطة الفلسطينية ،عدكاف اسًتاتيجي ،اجمللد  ، 12العدد، 3
2009ـ ص،ص 60-57

.
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 الذىاب إذل حل مرحلي سيقلل التوتر بُت اعبانبُت كيف حالة قباحو سوؼ يسهل على اعبانباإلسرائيلي الذىاب إذل إكماؿ اغبل اؼبرحلي كربويلو إذل حل هنائي.
كلذلك استعمل اإلسرائيليوف كل ما ليديهم من حيل كمهارات كتكتيكات تفاكضية إلطالة
كلعل اشًتاط اعًتاؼ الفلسطينيُت بيهودية الدكلة كحق الشعب
"مفهوـ اؼبرحلية يف حل الصراع"ّ .
اليهودم على البالد ىي شركط هتدؼ إذل إدراج مواضيع جديدة للتفاكض تؤدم إذل تعقيد التوصل
( )1
اؼبفضل إلسرائيل،حيث أهنا أصبحت أكثر اعتيادا على مثل
إذل حل للصراع ،ك ّ
يعد ىذا السيناريو ّ
قؾذا كضع كىو ما ساىم بقدر كبَت يف رسم كاقع سياسي جغرايف كديبوغرايف يف الصاحل اإلسرائيلي،يف
ظل استمرار استغالؿ"معادلة ربح الوقت"للتكريس اؼبيداشل لألمر الواقع االستيطاشل،فقد
اعتمدتو"إسرائيل" ألكثر من عقدين كنصف من الزمن ،لدرجة أف اعتربىا اؼبخططوف اإلسرائيليوف من
اؼبسلمات،فعلى سبيل اؼبثاؿ،ال يزاؿ اإلسرائيليوف يلجأكف للحيل الواضحة مثل ؿباكلة الًتكيز على
َ
موضوع البؤر االستيطانية يف الوقت الذم ربمي فيو كتوسع اؼبستوطنات الكبَتة،كىذا جزء أساسي من
األساليب كالتكتيكات اإلسرائيلية يف تفاكضها مع الفلسطينيُت اليت ربدثنا حوؽبا سابقا.
من كجو نظر رئيس رئيس الوزراء اإلسرائيلي"بنيامُت نتنياىو"فاف اغبل اؼبرحلي ـبرج مناسب
لإلسرائيليُت كالفلسطينيُت فهو يعطي للفلسطينيُت دكلة معًتفان هبا ،من دكف أف يًتتب عن ىذه الدكلة
ـباطر أمنية إلسرائيل،الف ىذا اغبل كما يريده"نتنياىو"يبقي بيد إسرائيل السيطرة على اغبدكد الشرقية
للدكلة الفلسطينية ) منطقة الغور (كاغبدكد الغربية) اعبدار (كعلى القدس كعلى مصادر اؼبياه،ما يعٍت
عمليا أف الدكلة الفلسطينية ستكوف ؿباطة من قبل إسرائيل من كل اعبهات ناىيك عن تعذر تواصلها
اعبغرايف) غزة ك الضفة (إال بالرضا اإلسرائيلي، )2(.كما اف الدكلة الفلسطينية اؼبتمخضة من الطرح
اؼبرحلي الذم يدعوا إليو قطاع كاسع من الساسة كالقادة اإلسرائيليُت ىي"كياف" ؾبزأ كمًتامي
األطراؼ،يكاد يكوف عبارة عن"سجوف"كبَتة اغبجم كمراقبة امنيا من كل اعبهات،فاقدة للسيادة
كتابعة "إلسرائيل" اقتصاديا كأمنيا.

كحسب ىذا االذباه فإف ما سيتم التوصل إليو ىو"اتفاؽ إطار للتسوية الدائمة " اك"اتفاؽ

إطار"يضمن االلتزاـ بركح مبدأ اغبل العاـ القائم على مبدأ دكلتُت لشعبُت كلكن مع ترتيبات
 - 1ىنيدة غازل  ،اؼبلخص التنفيذم ؿتقرير مدار االسًتاتيجي 2011ـ،ادلرجع السابق الذكر ،ص . 50
 - 2غيورا ايالند ،شلومو بلوـ كعوديد عَتاف،ادلرجع السابق الذكر  ،ص.60-57،
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كتغيَتات تكفل أخذ مطالب إسرائيل باغبسباف،فهذا االتفاؽ يلتزـ باإلطار العاـ كما يقًتح عنوانو
كال يتقيد بالتفاصيل،كقد سبتد فًتة االتفاؽ إذل ثالثُت سنة)نتنياىو مثال ربدث بشكل حازـ عن أكثر
من عشر سنُت(يكوف الفلسطينيوف خالؽبا ربت اختبار اؼبراقبة،كمع إعالف االتفاؽ تعلن الدكلة
الفلسطينية رظبيان،لكن التواجد اإلسرائيلي ال ينتهي مع التوقيع بل يتم سحب القوات اإلسرائيلية
تدرهبيان كعلى مراحل كىو ما يعٍت دكلة فلسطينية مؤقتة كغَت كاضحة اؼبعادل كمفتقدة للسيادة .
كعموما يبكننا تلخيص الرؤية اإلسرائيلية لطرح اغبل اؼبرحلي من خالؿ رؤية تيارم اليسار
()1
كاليمُت على النحو التارل :
 رؤية تيار اليسار :قسم كبَت من اليسار اإلسرائيلي يرل أف استمرار البحث غَت اجملدم عن حلوؿدائمة صار يستنزؼ فرص ربقيق السالـ ،كيبدك أف مسَتة اؼبفاكضات دل تقد إذل ربقيق السالـ بشكل
كامل،كىو ما دفع البعض من أنصار اغبل الدائم القائم على أساس دكلتُت لشعبُت إذل االنتقاؿ ؼبربع
البحث عن حل مرحلي تدرهبي يتجاكز البحث كالتفاكض حوؿ النقاط اغبساسة اليت فجرت التسوية
أكثر من مرة ،كبدال من ذلك ال بد من البحث اعبدم عن حلوؿ مرحلية تدرهبية تفضي بدكرىا إذل
ربقيق السالـ الدائم القائم على التسوية النهائية كفق منظور دكلتُت لشعبُت.
اليمُت  :يف اعبانب اآلخر يوجد قسم من اليمُت خاصة "نتنياىو كبعض زمالئو " يف حزب الليكودالذم تلقاه فكرة الدكلة
الذين يدركوف أنو ال يبكن التهرب من التسوية كأنو يف ظل الدعم الكبَت
الفلسطينية فإنو ال بد من البحث عن تقليل ـباطر ىذه الدكلة ،كالتفكَت يف حلوؿ مؤقتة تليب اغبد
األدسل،كما يتصوركنو ،كعليو فكما يرل ىذا الفريق فإف اغبلوؿ اؼبرحلية غَت الدائمة تساعد يف إظهار
إسرائيل أهنا غَت متعنتة كغَت رافضة بشكل كامل للمطالب الدكلية كالفلسطينية ،لكن ىذا الفريق ال
يعًتؼ باؼبقابل جبملة اؼبطالب الفلسطينية خاصة فيما يتعلق حبق العودة فهو يريد حالن مرحلي ا بشرط
مقابل إقراره بالدكلة الفلسطينية احملدكدة أك اؼبؤقتة على
عدـ التخلى عن اؼبطالب التارىبية (،)ؼ
الفلسطينيُت أف يتنازلوا عن مطالبهم الكربل ،كتًتكز اؼبفاكضات حوؿ سبل إقباز اغبل اؼبرحلي على
كعد بأف يتم تطويره إذل حل هنائي ،لذا فإف اغبل األمثل يتمثل يف البحث عن حلوؿ مرحلية ال تليب
 -- 1ىنيدة غازل  ،اؼبلخص التنفيذم ؿتقرير مدار االسًتاتيجي 2011ـ،ادلرجع السابق الذكر ،ص .50
- ينطلق أصحاب كجهة النظر اليمينية من أنو ال يبكن إلسرائيل التنازؿ عن كل األراضي يف الضفة الغربية اليت تشكل كفق فهمهم قلب إسرائيل
التوراتية،فاكرشليم(القدس) مثال ىي لب اؼبرجعية التوراتية كاالعتقاد اليهودم كالسياسة الصهيونية ،كأف الشركع يف حل هنائي شامل سيعٍت بالضركرة قياـ
إسرائيل بالتنازؿ كلو جزئيان عن بعض مطالبها كىو ما يبس جوىر العقيدة كاؼبصاحل اغبيوية للدكلة.
125

بشكل كامل مطالب الفلسطينيُت يف دكلة مستقلة ذات سيادة ،كما أهنا ال تظهر إسرائيل بوصفها
متمسكة برغبتها يف التحكم بشعب آخر .كتأسيسان على ذلك فإف أصحاب كجهة النظر تلك ينادكف
أخرل يبكن للتفكَت
بالبحث عن خيارات أخرل غَت فكرة دكلتُت لشعبُت كالقوؿ بأف شبة حلوال
العقالشل كاػبالؽ ؿتطويرىا.
أ -الطرح الفلسطيٍت للحل ادلرحلي  :يبكن إرجاع البذكر األكذل لفكرة اؼبرحلية كفق الطرح الفلسطيٍت إذل
مطلع السبعينات ؼباّ اختارت منظمة التحرير كؾبلسها الوطٍت "اغبل اؼبرحلي"كإقامة الدكلة على أم جزء
ؿبرر من فلسطُت التارىبية ،كتوافق ىذا التنظَت الذم ًب اقراره من قبل فصائل منظمة التحرير بعبارة "على
أم جزء ؿبرر"مع بداية التسعينات على إثر القبوؿ دببدأ التفاكض كأساس للتسوية السلمية،كالذم قابلو
أسلوب تفاكضي اتبعو الطاقم اؼبفاكض اإلسرائيلي مع البدايات األكذل للمفاكضات كالذم بٍت على
فكرة "اؼبرحلة االنتقالية" اليت تتالت كتتابعت كربولت مع مركر الزمن إذل مرحلية ال هناية ؽبا،تطرح من
خالؽبا حلوؿ مؤقتة كال هنائية (مرحلية دائمة).
يرل الفلسطينيوف اف اؼبرحلية ىي طريق اغبل النهائي،كيف ذلك يرل " حسن عصفور (كزير
شؤكف اؼبنظمات األىلية يف السلطة الفلسطينية كعضو الطاقم اؼبفاكض سابقا) أف ":إسًتاتيجيتنا ىي استخداـ
اغبل اؼبرحلي لالستمرار حىت النهائي ،فهذه النقطة الواضحة يف اسًتاتيجيتنا  ،كصوب ذلك،جعلنا
اإلسرائيليُت يوافقوف بأف األراضي مرتكزة على قرار األمم اؼبتحدة ( ،)242فبا يعٍت أف فلسطُت التارىبية
ستقسم إذل دكلتُت :دكلة فلسطينية يف الضفة الغربية كغزة ،كضمنها القدس الشرقية ،كدكلة إسرائيلية
يف بقية أراضي فلسطُت التارىبية(*).
إالّ أنو من كجهة أخرل يعتقد البعض بأف ىذا السيناريو ىو اؼبفضل إلسرائيل،كأهنا تفكر
بشكؿ اسًتاتيجي موجو أساسا كبو ربقيقو ،كتستمر إسرائيل يف ىذا السيناريو بازباذ اؼبفاكضات
حسب معايَت" خارطة الطريق "كفقا للتفسَت اإلسرائيلي كسيلنة إلخفاء معادل استمرار االحتالؿ

كالغتصاب اؼبزيد من األراضي الفلسطينية كبالتدريج ،كىناؾ العديد من الدكافع اإلسرائيلية للقياـ بذلك
()1
نتيجة الستمرار االحتالؿ .
دبا فيها مواصلة اغبصوؿ على األرباح اؼبالية ن
لكن الواقع يظهر أف الفلسطينيُت ليس بإمكاهنم إيقاؼ ىذا السيناريو (اغبل اؼبرحلي) على
االقل على اؼبدل اؼبتوسط،كىذا استنادا إذل ميزاف القوة كمقدرهتم يف شىت اعبوانب كعلى رأسها التأثَت
 - 1ىنيدة غازل ،ادلرجع السابق الذكر ،ص .36
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السياسي كالعسكرم،كيبدك جليا أهنم ال يبلكوف سول بعض اػبيارات اليت هتدؼ إذل العمل على زيادة
كلفة االحتالؿ االستيطاشل اإلسرائيلي كتقليل مكاسبو كمنافعو( اؼبقاكمة اعبماىَتية،كرقة إهناء
،كلعل ىذه األمور من شاهنا أف تعطي صورة
اؼبفاكضات،إلغاء التنسيق الثنائي ك خاصة األمٍت منوّ )..
للمفاكض اإلسرائيلي بأنو ليس من مصلحتو االستمرار يف سلك مسار "اغبلوؿ اؼبرحلية ".
ب -أطركحة احلل أحادم اجلانب :
يتوافق الطرح "أحادم اعبانب"مع األىداؼ االسرائيلية –يف أساسو طرح إسرائيلي خالص -
باعتباره ال يعطي أم اىتماـ ؼبواقف اك للطرح اآلخر الفلسطيٍت،فهو يتماشى كالعديد من األساطَت
كونت مع مركر الوقت السمات كاؼببادئ الصهيونية اليت يقوـ
كاػبرافات كاإلدعاءات اليهودية اليت ّ

عليها السلوؾ السياسي اإلسرائيلي كعلى رأسها "نبذ األغيار ("،)االنطوائية"،كىو األمر الذم يذىب
اليو الباحث"عبد الوىاب اؼبسَتم"يف موسوعتو"اليهود كاليهودية كالصهيونية"،إذ يرل أف الشخصية
اليهودية عرفت منذ األزؿ باالنطوائية كرفض اآلخر غَت اليهودم،كقد غ ّذت الصهيونية الدينية
تتبدل يف التمييز اغباد كالقاطع
كالسياسية ىذا االذباه فيقوؿ" :ىناؾ أيضان الًتعة اغبلولية اؼبتطرفة،اليت ّ
بُت اليهود كشعب ـبتار أك كشعب مقدس وبل فيو اإللو من جهة ،كالشعوب األخرل،كيقف األجانب
اؿذين مقعكف خارج دائرة القداسة من جهة أخرل " ،فقد جاء يف سفر أشعياء ( " )65-61كيقف
األجانب كيرعوف غنمكم كيكوف بنو الغريب حراثيكم ككراميكم ،أما أنتم فتدعوف كهنة الرب تسموف خداـ

إذلنا،كعلى رلدىم تتأمركف كتأكلوف ثركة األمم "،كما جاء يف سفر ميخا ( " :)12-4قومي كدكسي يا بنت

صهيوف ألين أجعل قرنك حديدان" ،كأظالفك أجعلها ضلاسان فتسحقُت شعوبان كثَتين" (،)1كقد ساىم حاخامات
اليهود يف تعميق ىذا االذباه االنفصارل االنطوائي،كاقتنصتو الصهيونية السياسية كحاكلت كرباكؿ تطبيقو
على أرض الواقع من خالؿ آليات كأىداؼ أخرل .

 - األغيار  :ىي اؼبقابل العريب للفظ العربم "جوييم"،كىو لفظ يعٍت "غَت اليهود من األقواـ كالديانات األخرل  ،كقد كانت الكلمة تنطبق يف بادئ
األمر على اليهود  ،كلكنها بعد ذلك استخدمت لإلشارة إذل األمم غَت اليهودية دكف سواىا ،كمن ىنا كاف اُؼبصطلَح العبريب "األغيار "يأخذ معٌت
الغريب ،كقد اكتسبت الكلمة إوباءات بالذـ كالقدح ،يف إشارة إذل عبدة االصناـ كاالفالؾ كغَتىا من األمور غَت العقالنية كاؼبنطقة  ،أدناىا "العكوـ"
أم عبدة األكثاف كاألصناـ" بالعربية"عوبدم كوخافيم أك مزالوت" ،كأعالىا أكلئك الذين تركوا عبادة األكثاف ،أم اؼبسيحيوف كاؼبسلموف.

 - 1عبد الوىاب اؼبسَتم،موسوعة اليهود كاليهودية كالصهيونية ،اجمللد اػبامس "اليهودية :اؼبفاىيم كالفرؽ ،ادلرجع السابق ا لذكر ،ص .363
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اليوـ ،بات معركفا اف السلوؾ السياسي اإلسرائيلي يستمد مواقفو،كينظّر إلسًتاتيجيتو توافقا
مع العديد من اؼبرجعيات الدينية أك التارىبية كاؼببادئ السياسية ،فإىل أم مسار ينساؽ أصحاب الطرح إىل
أحادم اجلانب؟ كما ىي حججهم غَت الدينية يف ذلك ؟.

ينطلق أصحاب كجهة النظر ىذه من انو يبكن إلسرائيل أف تلجأ إذل التصرؼ من طرؼ كاحد
تقصد من خاللو فرض اغبل الذم تريد دكف اغباجة لالتفاؽ مع الفلسطينيُت،كال يقتصر دعم ىذا
اغبل على فئة حزبية معينة بل على أفراد كسياسيُت من خلفيات سياسية كأيديولوجية ـبتلفة ،كيرل
ىؤالء أنو ال يوجد شريك فلسطيٍت حقيقي قادر على التوصل لتسوية كأف أية مفاكضات قد تتطلب
من إسرائيل التخلي عن الكثَت من خطوطها اغبمراء ،كإف ما تعرضو إسرائيل) كىو سخي كفق كجهة
النظر ىذه(ال يالقي ترحابان لدل الفلسطينيُت غَت الراغبُت أصال يف كجود دكلة إسرائيل ،كعليو فإف
اغبل األمثل إلسرائيل ىي أف تعمل على فرض اغبل الذم تراه مناسبان ؽبا كؼبستقبلها(.)1
كلقد القى ىذا السيناريو تأييدا كبَتا من تيارات سياسية ـبتلفة داخل إسرائيل (خاصة منو تيار
اليمُت)،كينطلق ىذا الطرح من اعتقاد مفاده أف ميزاف القوة اغبارل –الذم ىو يف صاحل إسرائيل-
تقرر حدكدىا النهائية،كعليو تستطيع إسرائيل حل أغلب القضايا كفق منظور أحادم
يكفل ؽبا أف ّ
اعبانب (خاصة اؼبتعلقة منها باغبدكد،األمن،االقتصاد)دكف االستمرار يف ربمل أعباء العملية التفاكضية
اؼبتعثرة مع الفلسطينيُت،فاختالؿ ميزاف القوة اغبارل يب ّكنها من فرض ما تريده بالقوة،كىنا يظهر الشعار
اإلسرائيلي التقليدم الذم مفاده"ما دل تتمكن إسرائيل من فرضو بالقوة،بإمكاهنا أف تفرضو مستقبال
دبزيد من القوة ".
كحسب ىذا االذباه فاف إسرائيل كصلت يف عالقتها مع الفلسطينيُت إذل اؼبرحلة اليت
أصبحت معها ال ذبد ضركرة يف التوصل إذل تسوية مستقبلية،فمع تزايد السيطرة على القدس الشرقية
كاألمن النسيب الذم يوفره اعبدار الذم ًب بناؤه،كالذم وبيط باألجزاء الباقية من الضفة الغربية،ك مع
كالوجود الكثيف للقوات اإلسرائيلية اؼبكلفة غبماية اؼبستوطنُت،فقد أدل ذلك كلق إذل تنامي الرغبة يف
ذلك
تفادم كذبنب أم جهود جديدة للتوصل إذل اتفاؽ تسوية مع الفلسطينيُت،كأهنم من خالؿ
تصرفوا من جانب كاحد حبيث يبكن أف يكريس فكرة اغبل النهائي األحادم اعبانب للمشكلة
الفلسطينية دبا ىبدـ مصاغبهم.
 - 1ىنيدة غازل  ،ادلرجع السابق الذكر ،ص .51
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ٍب إ ّف إلسرائيل ذبارب تارىبية يف ميداف اغبلوؿ أحادية اعبانب،خاصة منها "اػبطة

الشاركنية(()نسبة إذل رئيس الوزراء األسبق "أرييل شاركف) للعاـ 2005ـ كاليت عرفت باسم"خطة فك
االرتباط"كاليت انسحبت دبوجبها إسرائيل من "قطاع غزة" كبعض مناطق مشاؿ الضفة الغربية،فيما تاله
اعبزء الثاشل للخطة كاليت طرحها "أؼبرت" يف العاـ 2007ـ ،كاليت عرفت باسم "خطة االنطواء" أك
خطة التجميع "أك"الفصل"،كىي القائمة على انسحاب إسرائيلي إذل ؿبيط سبع كتل استيطانية كربل
يتم ضمها إلسرائيل كلفظ التجمعات السكانية الفلسطينية خارجها،كمع استكماؿ بناء اعبدار الفاصل
يتم االنسحاب من القرل كاؼبدف الفلسطينية الكربل كتفكيك بعض البؤر االستيطانية اؼبوجودة داخل
مناطق فلسطينية مكتظة.كما يؤّكد اىتماـ اغبكومات اإلسرائيلية اؼبتعاقبة هبذا الطرح التصريح اؼبتلفز
الذم أدذل بو "أؼبرت" يف عيد الفصح اليهودم عاـ  2008ـ قائال ":خيار اغبل من طرؼ كاحد دل
يغب عن بارل يف حاؿ فشلت اؼبفاكضات الثنائية يف إهباد حل للصراع"(.)1يف حُت ًب تطوير ىذا
السيناريو بتعاقب اغبكومات اإلسرائيلية .
ٍب ابرز النقاشات الداخلية اإلسرائيلية يف السنوات األخَتة تتعلق"باغبل أحادم اعبانب"لكن
كرد" على توجو فلسطيٍت
ليس
كمجرد خيار تقتضية موازين القول غَت اؼبتوازنة أك ظركؼ أخرل،كإمبا " ّ
ّ
يبكن كصفو أيضا – على حسب الرؤية اإلسرائيلية – على أنو"أحادم اعبانب"كىو االستمرار يف
التمسك خبيار تدكيل القضية الفلسطينية (اؼبساعي األفبية كبعض اؼبنظمات كالوكاالت التابعة ؽبا)،أك
حىت الضغوط الدكلية يف ىذا الشأف،بقرار إسرائيلي أحادم خارج عن طاكلة اؼبفاكضات اليت عرفت
هبا السنوات السابقة. 

- قدـ شاركف خطتو لفك االرتباط يف الرسالة اليت أرسلها إذل الرئيس بوش  ،كقاؿ فيها أف ىذه اػبطة ليست جزءا من خارطة الطريق ،بل ىي
منسجمة معها ،كقدـ التحفظات األربعة عشر على خارطة الطريق ،ك عند تفحص ىذه التحفظات يتبُت االختالؼ عن خارطة الطريق اؼبقًتحة ،اليت
تتحدث عن عملية ثنائية ،ك عن ربرؾ من قبل اعبانبُت الفلسطيٍت كاإلسرائيلي ،كعن سلطة دكلية تتوذل شؤكف اؼبراقبة ،فاف اقًتاح إسرائيل االنسحاب
من جانب كاحد ،أآدت على عدـ كجود شريك ،ك صعوبة تطبيق خارطة الطريق.

 - 1ىنيدة غازل ،ادلرجع السابق الذكر ،ص ،54نقال عن جريد معاريف اإلسرائيلية "مقاؿ بعنواف :عودة إذل اػبطوات أحادية اعبانب
(2008/01/22ـ).

 - اغبديث يف اسرائيل منذ سنوات طويلة يتمحور حوؿ عدـ ربسن كتوافر الظركؼ اماـ اتفاؽ تسوية ،كيرتكز كيتمحور حوؿ اؼبشركع األحادم
اعبانب،كىذا ما أتى عليو كزير الدفاع اإلسرائيلي السابق "شاؤكؿ موفاز"عندما صرح قائال  :اؼبشركع الوحيد اؼبتاح للتعاطي مع الفلسطينيُت ىو اغبل
األحادم اعبانب "،كما علق على ذلك "أموف شاحاؾ"(نائب لرئيس الوزراء يف حكومة يهود باراؾ سابقا)قائال":يبكن القوؿ إف فكرة اغبل أحادم
اعبانب تولدت لدل اعبانب اإلسرائيلي عندما ساد يف أكاسط اؼبواطنُت اعتقاد بعدـ كجود شريك فلسطيٍت،كأنا ال أناقش صحة ىذا االعتقاد من
خطئو ،لكن اغبقيقة ىي إننا بدأنا نشعر بعد موجود شخص فلسطيٍت من اعبانب الفلسطيٍت يبكن الوثوؽ بو كالتفاكض معو.
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كتتضمن اػبطط اإلسرائيلية اؼبنظّر ؽبا من طرؼ دعاة ىذا االذباه انسحابان إسرائيليان أحادم
اعبانب من مساحات شاسعة من الضفة الغربية كاالحتفاظ دبساحات شاسعة أخرل تضمن سيطرة
إسرائيلية على الكتل االستيطانية كالطرؽ اؼبؤدية ؽبا ،كردبا احتالؿ اؼبدف الكربل كسبزيق أكاصر الضفة
الغربية إلجبار الدكلة الفلسطينية الناشئة على اعبلوس خلف الطاكلة إلجراء مفاكضات حوؿ ترتيبات
تدير العالقة على األرض ،كىو ما سيعٍت أف الدكلة الفلسطينية بأية حاؿ ستكوف ذات حدكد كطبيعة
مؤقتُت ،كقد تتحوؿ ىذه الًتتيبات اؼبؤقتة إذل التزامات مقدسة كثابتة.
يرفض اعبانب الفلسطيٍت رفضا قاطعا فكرة "اغبلوؿ أحادم اعبانب" باعتبارىا تقود مباشرة
ؿالستيطاف كاعبدار كضم القدس
اذل عملية فك االرتباط" األحادم اعبانب،كىو تكريس كاضح
كتواصل االحتالؿ كهنب األراضي كهتويدىا،كبناء الوقائع اؼبصطنعة على األرض،فبا يلغي بصفة آلية
حق الشعب الفلسطيٍت يف بناء دكلتو اؼبستقلة ذات السيادة .ؼ كل الدالئل تشَت إذل أف إسرائيل

ستستمر يف فرض سياسة األمر الواقع ( )كاؼبتمثلو يف اػبطوات أحادية اعبانب ،خاصة يف ظل الوضع
الفلسطيٍت الواىن كالالمباالة الدكلية بالضغط اعبدم ك اغبقيقي على إسرائيل،كسعيها إذل التملص من
عملية التسوية من جهة ،ك فرض إمالءات التسوية على الفلسطينيُت باؼبواصفات اإلسرائيلية من جهة
ثانية،السيما بعد أف بات معظم اإلسرائيليُت يؤيدكف ىذا االنفصاؿ بالتسوية أكمن دكهنا ،للتخلص من
التبعات األمنية كاالقتصادية السياسية كاألخالقية للسيطرة على الفلسطينيُت،كتلغي الطرؼ الثاشل من
الصراع،كالذم يفرض حال إسرائيليا أحاديا تسعى إذل تطبيقو من جانب كاحد،كما على الفلسطينيُت
()1

سول تكييف أنفسهم على ىذه الشركط ،ذلك إذا أراكد االعًتاؼ هبم شريك يف مرحلة الحقة.
كىناؾ أيضان إمكاف لتطور سيناريو آخر يهدؼ إذل إطالة أمد بقاء الوضع على حالو ،كيتمثل
فيما يطلق عليو بعض اإلسرائيليُت" سيناريو اػبطوات األحادية اؼبنسقة" ،أم تلك اليت يتفق اعبانباف
الفلسطيٍت كاإلسرائيلي على القياـ هبا كل من طرفو،يف مقابل خطوة يقدـ عليها اعبانب اآلخر،مثل
تنفيذ انسحابات إسرائيلية من مناطق" ب "أك" ج" ،يقابلها توسيع فلسطيٍت لصالحيات السلطة
اؼبدنية كاألمنية يف ىذه اؼبناطق،أك إعالف إسرائيلي بشأف تسهيالت اقتصادية يستفيد منها اعبانب
).)2
الفلسطيٍت ،كىذا السيناريو ال ىبتلف من حيث اعبوىر عن سيناريو استمرار الوضع القائم
 - من بُت أىم ىذه الدالئل ،توجو اجملتمع اإلسرائيلي يف السنوات األخَتة باذباه اليمُت كاليمُت
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ج  -أطركحة احلل اؿهنائي كالتوافقي الثنائي :
خضم التنظَت للتوجهُت السابقُت ،اغبل اؼبرحلي على اختالؼ انعكاساتو على أرض الواقع(
يف ّ
مثال دكلة فلسطينية مؤقتة منزكعة السالح)،كاغبل األحادم اعبانب(دكلة فلسطينية فبزقة جغرافيا
كديبوغرافيا كبال سيادة)،ظهرت ؾبموعة من الظركؼ كالعوامل الداخلية كاإلقليمية كالدكلية اليت سانبت
يف تزايد دعاة اغبل النهائي،ففي إسرائيل مثال عكف العديد من اؼبفكرين كاؼبنظرين كالقادة السياسيُت
يف السنوات األخَتة إذل القوؿ أف فشل العملية التفاكضية كاالحتقاف السياسي فلسطينيا ك يف اؼبنطقة
عموما ليس يف الصاحل اإلسرائيلي،كلذلك فإف استمرار األكضاع على اغبالة اليت فيها قد يكوف لو
انعكاسات جد كخيمة على إسرائيل ،كعليو يذىب مؤيدك ىذا الطرح إذل اقًتاح أطركحة مفادىا
الدخوؿ يف مفاكضات مع اعبانب الفلسطيٍت حوؿ ترتيبات هنائية دائمة تتعلق دبختلف القضايا
اعبوىرية اؼبتنازع عليها  ،فمما يستمد دعاة ىذا االذباه حججهم ؟،كما ىي اقًتاحاهتم؟.
ينطلق مؤيدك اغبل النهائي من االدعاء أف ىذا اغبل ىو الصيغة اليت يبكن أف يتوصل إليها
الفلسطينيوف كاإلسرائيليوف يف النهاية ،ؽبذا ال مفر من الذىاب إليو بشكل كامل كمرة كاحدة ،كيضيف
مؤيدك ىذا اغبل (من اإلسرائيليُت) أف الوقت يلعب ضد إسرائيل كاف االستمرار بالوضع القائم أك
الذىاب إذل حلوؿ مرحلية سوؼ يقلل مساحة اؼبناكرة السياسية يف اؼبستقبل كسوؼ يضعف شركط
التفاكض اإلسرائيلي،كاف على إسرائيل استغالؿ تفوقها لكي ربدد كبشكل هنائي هناية الصراع كحلو مرة
كاحدة(.)1
كلعل اؼبالحظ يف ىذا الطرح من كجو النظر االسرائيلية ،ىو االختالؼ كالتقاطع اؼبوجود يف
ؼبتغَت الوقت ،فإذا كاف "اؼبرحليوف" يركف يف ربح
نظرة كل من دعاة"اغبل اؼبرحلي""،دعاة اغبل النهائي" ّ
الوقت اهبابية هبب استغالؽبا يف تكريس اؼبزيد من الوقائع االستيطانية اؼبصطنعة على األرض(دبعٌت مزيد
من ربح الوقت ىو مزيد من التكريس االستيطاشل كبالتارل مزيد من ربح األرض)،فإف"دعاة اغبل الدائم
ك النهائي"يعتقدكف عكس ذلك سباما،اذ يركف أف مركر الوقت يف غَت صاحل اؼبشركع اإلسرائيلي يف
اؼبنطقة،بل أكثر من ذلك ،إذ قد يؤدم إذل تدمَتىا ،كأف على اؼبنظّر اإلسرائيلي اإلسراع يف الدخوؿ
الفلسطينيُت،كلعل من أبرز احجج كبراىُت مؤيّدم ىذا االذباه( اغبل
يف ترتيبات هنائية كدائمة مع
ّ
النهائي الدائم) ىو أف الواقع الديبوغرايف يف فلسطُت التارىبية ليس يف الصاحل
- 1ىنيدة غازل ادلرجع السابق الذكر ،ص .54
131

مر العقود اؼباضية دل تستطع التغلب ديبوغرافيا على الفلسطينيُت كترجيح
اإلسرائيلي،كاف"إسرائيل"كعلى ّ
الكفة لصاغبها رغم كل السياسات كالًتتيبات اليت قامت هبا هبدؼ الوصوؿ إذل ىذا اؼببتغى،كاف
استمرار ىذا الوضع على ىذا النحو لعقود إضافية سيجعل اإلسرائيليُت أقلية خاصة يف ظل
سيناريوىات تبلور الدكلة الواحدة الديبقراطية العلمانية،أك حىت ثنائية القومية كبديل غبل الدكلتُت.
كيدلّل على ذلك "ايهود اكؼبرت" يف مقابلة مع صحيفة "يديعوت احركنوت"عاـ 2003ـ ككاف يومها
رئيسا للوزراء قائال ":فوؽ كل اغبوامات ىناؾ سحابة الديبوغرافيا ،كستنزؿ علينا ليس يف هناية
األياـ،كإمبا بعد بضع سنُت ،إننا نقًتب من نقطة سيقوؿ فيها اؼبزيد من الفلسطيٍت ين ال مكاف لدكلتُت
()1
بُت األردف كالبحر،ككل ما نريده ىو حق االقًتاع،كيف اليوـ الذم سيحصلوف عليو سنفقد كل شيء "

(.)

كما أف اإلسرائيليُت ليسوا كحدىم يف اؼبفاكضات اؼببنية على اغبلوؿ النهائية الدائمة  ،فاعبانب
الفلسطيٍت عموما كالرئيس "ؿبمود عباس" خصوصا مثابركف يف مطلب التفاكض على اغبل النهائي
كليس اغبلوؿ اؼبرحلية ،كتشكل ىذه النقطة إحدل النقاط اؼببدئية األساسية بُت "نتنياىو كأبو

مازف"(.)2
كحسب تقرير اؼبركز الفلسطيٍت للدراسات اإلسرائيلية للعاـ"مدار" للعاـ2011ـ فإف فكرة اغبل
()3
الدائم تتمتع عند أكساط مؤيديها بأنبية كبَتة،كذلك بالنظر اذل العديد من اؼبعطيات ،نذكر منها :
أكالن :شبة دفع دكرل كاضح تقوده القول الكربل خاصة حلفاء إسرائيل يعرب عن رغبة حقيقة يف إهناء
حل دائم كاف السمة األبرز يف كل اؼبشاريع كالتصورات اليت
الصراع اؼبزمن يف اؼبنطقة ،فالبحث عن ّ
قدمت لتهدئة الوضع يف الشرؽ األكسط.
 .ثانيان :إف مستقبل إسرائيل مرتبط دبقدرهتا على أف تكوف جزءان طبيعيان من ؿبيطها كىو ما لن
يتحقق ؽبا دكف أف تتوصل غبلوؿ تارىبية دائمة مع جَتاهنا تسوم فيها كل القضايا العالقة،فقط من

 - 1جيمي كارتر  ،نستطيع اف كبصل على السالـ يف األرض اؼبق ّدسة،ادلرجع السابق الذكر ،ص .134

.- كاف ايهود اكدلرت قد صرح لصحيفة جَتكزاليم بوست االسرائيلية عاـ 1999ـ قائال " :كل ؿباكلة لالحتفاظ هبذة اؼبنطقة ستقود بالضركرة إما
إذل دكلة يهودية ال ديبوقراطية ،أك اذل دكلة ال يهودية ،ألنو إذا صوت الفلسطينيوف( كىو أغلبية ديبوغرافيا) فهي ستكوف دكلة مزدكجة اعبنسية ،كإذا دل
يصوتوا فنها دكلة عنصرية يبكن أف تصبح فيما بعد "بوسنة أخرل "

- 2افراصل ليٍت ،الفلسطينيوف كإسرائيل بُت التسوية كاألزمة :اعبولة القادمة ،عدكاف اسًتاتيجي،ع2010 ،04.ـ،ص . 80
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شأف اغبل الدائم أف يفتح الطريق أماـ اندماج إسرائيلي حقيقي خاصة على الصعيد االقتصادم يف
اؼبنطقة.
ثالثان :إف حالن دائمان يعطي للفلسطينيُت استقالؽبم كدكلتهم اػباصة كيشبع رغبتهم يف فبارسة
سيادهتم كتقاظبهم للقدس كتسوية ما بشأف ملف الالجئُت) دكف عودهتم إذل إسرائيل (من شأنو أف
يسكن اعبراح الدامية يف ذاكرة اؼبنطقة كينهي مطالبهم اليت تشكل مصدر األزمات فيها.
رابعان :كل تأجيل يف حل الصراع ككل الطرؽ اؼبختلفة يف البحث عن بدائل غَت دائمة تزيد من

حل األزمات بل يف تأجيلها كربويلها لقنابل موقوتة هبب
تعقيد الوضع،كتنتج أكضاعان ال تساىم يف ّ
على إسرائيل التعامل معها يف اؼبستقبل ،كألف اؼبستقبل غَت مضموف إذ إف الًتتيبات الدكلية قد زبتلف
كما قد زبتلف موازين القول اإلقليمية حىت ،فإف من مصلحة إسرائيل ىي يف البحث عن حلوؿ دائمة
حىت لو كانت مكلفة.
خامسا:إف استمرار الصراع سيكوف مكلفان إلسرائيل كقد يًتتب عليو اؼبزيد من تدىور عالقاهتا مع
العادل كحىت مع حلفائها ،كاستطالعات الرأم غَت مبشرة يف ذلك ،جبانب تزايد مؤشرات نزع الشرعية
عن إسرائيل كدكلة لليهود،كعليو فإف إهناء الصراع سيعٍت أف إسرائيل تتخلص من كل األعباء اليت
ترافقت مع قيامها كتوطين نفسها يف اؼبنطقة ما عدا ذلك فإنوا ستواجو ـباطر إسًتاتيجية كربل يف
اؼبستقبل قد هتدد كجودىا،فمن ناحية إسًتاتيجية كحده اغبل الدائم كاؼبتفق عليو يبكن أف هبلب
إلسرائيل ضمانات دكلية ذبعل فرص االنتقاص من مكانتها كشرعيتها غَت فبكنة بأية حاؿ من
األحواؿ.
-

كانت اؼبفاكضات الفلسطينية اإلسرائيلية منذ بدايتها موضوعا إلشكالية مستقبل الدكلة
فلسطينيا كاسرائليا،فقد اختلفت الرؤل كاألطركحات،كتباينت اؼبساعي كاؼببتغيات،كبُت تباين ىذه
االذباىات كاختالؼ الرؤل ككثرة اؽبواجس خاصة منها اسرائيليا ،كتزامنا مع طبيعة اؼبعاعبة اؼبشبوعة
لقضايا الوضع االنتقارل كالوضع الدائم يربز الواقع االستيطاشل ليفرض مآالت كافًتاضات أخرل تزيد
من ىواجس اغبل كصعوبتو،فبعد اف كاف حل الدكلتُت ينظر اليو كحل مثارل ال بديل عنو ،سرعاف ما
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ربولت معادلة الصراع الفلسطيٍت االسرائيلي على األرض كالتاريخ باؼبنظور الديٍت اذل صيغ أخرل من
بينها:الدكلة الواحدة الديبوقراطية ثنائية القومية،الدكلة الديبوقراطية العلمانية اؼبوحدة لكل مواطنيها،أك
يهودية الدكلة مع دكيلتاف فلسطينيتاف ضعيفتاف متصارعتاف.
كعطفا على ما سبق كباكؿ من خالؿ ىذا احملور استقراء ىذه األطركحات من خالؿ ربطها
احملدد االستيطاشل .
اؼبتغَت ك ّ
دبتغَت يعترب ّ
احملدد األساسي ؼبختلف اؼبسارات كاإلسقاطات،كىو ّ
ّ
 -1مسار حل الدكلتُت كمقاربة للحل النهائي :
يعترب خيار حل الدكلتُت يف اعتقاد قطاع كاسع من اؼبكونات السياسية الفلسطينية
كاإلسرائيلية اغبل األكثر كاقعية،إذ يؤمن بفكرة االنفصاؿ القومي بُت الطرفُت حبث يتمكنوف من ربقيق
االستقالؿ اػباص هبم،فبا يدفعهم اذل انتهاج سلوؾ سلمي بعيدا عن النمط العدائي،فاالنفصاؿ قد
وب ّقق السالـ الداخلي لكل من الطرفُت دبا ينعكس اهبايبا اذل إهناء الصراع البيٍت نتيجة إنشاء دكلة
قومية لليهود منفصلة بذاهتا كدكلة قومية فلسطينية بذاهتا أيضا .
الطرح الفلسفي،التارخيي خليار حل الدكلتُت  :قبل التطرؽ غبل الدكلتُت عمليا كإسقاطات االستيطاف عليو،ارتأينا اإلشارة إذل ـبتلف األطركحات الفلسفية كالتارىبية كالتقنية اليت ربيط هبذا اػبيار.
ففلسفيا،ينطلق ىذا الطرح من زاكية النظر إذل األرض على أهنا انعكاس لألغلبية الديبوغرافية
ؾبردة من اإلبعاد اإلنسانية كاإليديولوجية( الشعور بالقومية)،كتظهر
القومية الساكنة عليها،كليست ّ
يعتد بالفواصل القومية كالسياسية كالتباينات
كاقعية ىذا الطرح على األقل من الناحية النظرية من انو ّ
اإليديولوجية اغبضارية الواجب مراعاهتا كشرط ال مناص منو لبناء مشركع سالـ أك تسوية سياسية
هنائية قارة ،رغم أنو يتجاكز نقطة مفصلية قد تكوف عائقا كبَتا لتطبيقة،حبث وبيّد اإلرث االديولوجي
التارىبي الطويل ؽبذا الصراع الذم يبتد الرىاصات طويلة جدا قبل ظهور ىذا الكياف القومي اليهودم

جبانب الساكن األصلي الفلسطيٍت (،)كبداية إشكالية التوافق من عدمو حوؿ أطر التعايش االجتماعي
كالسياسي.كما أف ىذا التوافق من عدمة يتجلّى يف رفض كل طرؼ كجود كاستمرارية الطرؼ
األخر،كىو ما يطرح إشكالية أيضا حوؿ طرح دعاة حل الدكلتُت كىي النظر يف اؼبشاكل اؼبوجودة(
اغبدكد ،األمن ،كالالجئُت،االستيطاف )..كذباكز النظر يف أصل اإلشكاؿ كىو أصل الوجود على ىذه
 -ي ّدعي اليهود أيضا أهنم السكاف األصليوف ؽبذه اؼبنطقة (فلسطُت التارىبية)،رغم أف كل الدراسات كاألحباث االنًتبولوجية دل تؤّكد ذلك الة اآلف،
كبرغم اغبفريات اليت يقوـ هبا اليهود خاصة بالقدس كاؼبناطق احمليطة بو إلهباد اؽبيكل اؼبزعوـ اال اف كل ؿباكالهتم باءت بالفشل .
134

حد ذاتو أم ذباكز اعبغرافيا اذل ما ىو أعمق بذلك بكثَت،كىو ما هبعل من ىذا اغبل سيفا
األرض يف ّ
ذك حدين.

أم ا تارخييا ،فيعترب تقرير عبنة "بيل"لعاـ 1937ـ أكؿ كثيقة مكتوبة تتحدث عن إمكانية قياـ
فلسطُت،شجعت بريطانيا
دكلتُت كاحدة فلسطينية كأخرل يهودية،ففي االنتداب الربيطاشل على
ّ
كتوسع
تأسس بنيتها ّ
اؼبوجات االستيطانية الصهيونية فباّ بدأ ىبلق نواة استيطانية يهودية بدات ّ
حدكدىا،األمر الذم قوبل بثورات فلسطينية متعاقبة،كبعد الثورة الفلسطينية الكربل عاـ 1937ـ،قامت
1963ـ إلهباد حل للمشكلة،كيف
بريطانيا بإرساؿ اللجنة اؼبلكية اليت ترأسها "كلياـ بيل"عاـ

العرب،كقدمت تقريرا يعترب اكؿ كثيقة
توصلت اللجنة إذل استحالة التعايش بُت اليهود ك
ّ
عاـ 1937ـ ّ
مكتوبة تطرح تصورا إلمكانية قياـ دكلتُت لشعبُت(فلسطينية كيهودية).
تضمن تقرير عبنة "بيل" مشركعان لتقسيم فلسطُت إذل دكلتُت ،على أف تكوف القدس ربت
ّ
()1
الوصاية الربيطانية كفق األسس اآلتية:
 دكلة يهودية :كتضم القسم الشمارل كالغريب من فلسطُت ،كسبتد على الساحل من حدكدلبناف إذل جنوب يافا ،كتشمل عكا كحيفا ك فد كطربيا كالناصرة كتل أبيب ،كترتبط دبعاىدة صدا قة
كربالف مع بريطانيا.
 دكلة عربية :كتشمل غرب هنر األردف كغزة كبئر السبع ك صحراء النقب كاػبليل كنابلسكاعبزء الشرؽم من طوؿؾرـ كجنُت كبيساف كيافا.
كتوالت فيما بعد اؼبشاريع الداعية اذل اهباد حل لقضية الصداـ العريب الفلسطيٍت اليهودم يف
اؼبنطقة كعلى رأسها مؤسبر لندف 194ـ،مشركع "موريس"،كتقرير عبنة التحقيق التابعة لالمم اؼبتحدة
181
لعاـ 1947ـ،االّ أف كل ىذه التقارير كاؼبشاريع دل يكن ؽبا صبغة دكلية عكس القرار األفبي
القاضي بتقسيم فلسطُت اذل دكلتُت كالذم يعترب أكؿ قرار أفبي يف ىذا الشأف.
يف حُت أف خيار حل الدكلتُت يستند حاليا إذل القرار األفبي رقم  242الذم أصدره ؾبلس
األمن الدكرل يف نوفمرب 1967ـ،أم مباشرة بعد اغبرب اليت استولت "إسرائيل" من خالؽبا على الضفة
الغربية دبا فيها القدس الشرقية كقطاع غزة كمساحات أخرل من الدكؿ العربية اجملاكرة،كىو القرار الذم
رفضتو منظمة التحرير الفلسطينة يف أكتوبر 1968ـ على أساس انو يقضي على كل اآلماؿ الفلسطينية
 -1الياس شوفاشل،ادلوجز يف تاريخ فلسطُت:من فجر التاريخ اىل سنة 1949ـ،ط ،2بَتكت  :مؤسسة الدراسات
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يف ربرير األرض،كيتعارض مع بنود اؼبيثاؽ الوطٍت الفلسطيٍت،كما يتعارض مع أم مسعى للوصوؿ إذل
عملية سالـ يف اؼبنطقة،إال أف ـبتلف الظركؼ كالعوامل الداخلية كاالقليمية كالدكلية  -ربدثنا عنها
سابقا-أدل بالسلطة الفلسطينية اذل مراجعة قراراهتا لتجنح باذباه اعتماد حل الدكلتُت كمرجعية ثابتة،
كعلى أساسو دخلت اؼبنظمة بصفتها اؼبمثل الوحيد للشعب الفلسطيٍت مفاكضات "مدريد 1991ـ".
فبجانب اؼبطالب الفلسطينية كالدكلية الداعية إذل حل الدكلتُت كأحسن البدائل اؼبتاحة للوصوؿ
إذل السالـ،خاصة مع استنفاذ الفلسطيٍت لكل آماؽبم بتحرير كل أرضهم التارىبية ،فإنو من اعبانب
اإلسرائيلي يبكن اعتبار" حركة السالـ اآلف" أكذل اغبركات اليت دفعت باذباه ىذا اغبل ،ككاف ذلك إثر
مبادرة الرئيس اؼبصرم السابق"أنور السادات" لزيارة "إسرائيل" عاـ 1977ـ،حيث دعت اذل عدـ
تفويت فرصة السالـ مع العرب من خالؿ انشاء دكلتُت ،أين ال تزاؿ ىذه اغبركة تقوـ على الفكرة اليت
مفادىا إنشاء كطن قومي فلسطيٍت يف الضفة الغربية كقطاع غزة جبانب الدكلة اإلسرائيلية
()1
،كلعل ذلك راجع اذل التهديد األمٍت الذم خلفو التوسع االستيطاشل اإلسرائيلي فبا افقد
لليهود
ّ
اجملتمع االسرائيلي الشعور باألمن كاألماف كالعيش يف ظل التعبئة األمنية كالعسكرية الدائمة(كىو يف
اغبقيقة إحدل اىم مشاكل إسرائيل الديبوغرافية،حبث ّأدت إذل ما يعرؼ باؽبجرة العكسية،أم اؽبركب
من "إسرائيل" للبحث عن األمن االجتماعي كاالقتصادم يف بلداف الشتات) .
الطرح السياسي كالتقٍت خليار حل الدكلتُت  :يبكن القوؿ أف التوجو الفلسطيٍت غبل الدكلتُت قد ظهر منسبعينات القرف اؼباضي كبالضبط مع"النقاط العشر"كالتحوؿ من التحرير الشامل إذل الدعوة إلقامة
الدكلة الفلسطيٍتة على أم أرض فلسطينية يتم ربريرىا،فيما يعترب إعالف االستقالؿ الفلسطيٍت 1988ـ
باعبزائر إقرارا ضمنيا باالعًتاؼ حبل الدكلتُت،كنبا ما أكده فيما بعد إعالف اؼببادئ 1993ـ كاالتفاقات
اؼبرحلية اليت تلتها.
كيقدـ الطرح السياسي القائم على خيار الدكلتُت لشعبُت ،باعتباره األكثر كاقعية ك األقرب
ّ
إلمكافية اؿربقيق على األقل نظريا ،خاصة بعدما ًب تبنيّو من اجملتمع الدكرل(،)2إذل جانب قبولو
 -1عبد هللا رشاد الشامي ،إشكالية اذلوية يف إسرائيل ،الكويت  :اجمللس الوطٍت للثقافة كالفنوف كاآلداب1997،ـ،ص.194
 -أشار العديد من القادة السايسُت يف السنوات األخَتة برأيهم حوؿ حل الدكلتُت كاحتماالت اهناء الصراع ،نذكر منها

ما يلي :

 تصريح مشًتؾ للرئيس ادلصرم عبد الفتاح السيسي كادللك االردين عبد هللا الثاين فيفرم 2017ـ  :يؤكدان فيه " أف حل الدكلتُتكإقامة الدكلة الفلسطينية على حدكد  1967ـ كعاصمتها القدس الشرقية ،من الثوابت القومية اليت ال هبوز التنازؿ عنها".خالؿ لقاء صبعهما بالقاىرة
يف  22فيفرم 2017ـ.
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فلسطينيا ك إسرائيليان على اؼبستول السياسي النظرم،فربغم الرفض العملي اإلسرائيلي عبوىر ىذا
اػبيار،كذلك ألنو يبثل بداية النهاية ؿلدكلة اإلسرائيلية اليهودية الكربل كما يرل بعض منظرم اليمُت
اؼبتطرؼ بشقيو القومي كالديٍت،باعتبارنبا يرفضاف من حيث اؼببدأ ،فكرة الدكلة الفلسطينية اؼبستقلة
على أرض فلسطُت ،كيطرحوف بديلها شرؽ األردف (،)1االّ أف العديد من السياسيُت كاؼبفكرين
االسرائيلُت يذىبوف باذباه تأييد ىذا اػبيار،فعلي سبيل اؼبثاؿ :
يرل "عويدد عَتاف "كىو رئيس معهد دراسات األمن القومي اإلسرائيلي يف جامعة "تل
أبيب"أنو ال يوجد حل أخر غبل الدكلتُت،ألف أم حل آخر ىو حل غَت جديد بالنسبة
للطرفُت،كيضيف انو ال يبكنو التحدث باسم الفلسطينيُت ،كإمبا باسم الطرؼ اليهودم،فإذا كنا –على
حسب قولو -نريد اغبفاظ على الصبغة اليهودية للمجتمع اإلسرائيلي الف اليهود يشكلوف  ٪80من
اجملتمع اإلسرائيلي،فإنو ال يبكن أف يكوف ىناؾ حل آخر،كإالّ فانو سينشأ ىنا نظاـ مشابو للنظاـ
الذم كاف موجودا يف جنوب إفريقيا(االبرهتايد)،كيضيف كيؤّكد انو" ليس موافق على ذلك "،كما

 دكنالد ترامب :فيفَتم 2017ـ :أنظر إذل حل الدكلتُت كحل الدكلة الواحدة كأميل إذل ما يبيل إليو الطرفاف .أنا سعيد للغاية أم حل يبيلإليو الطرفاف..يبكنٍت القبوؿ بأيهما ،اعتقدت لبعض الوقت أف حل الدكلتُت بدا أنو قد يكوف األسهل لالثنُت لكن يف اغبقيقة إذا كاف بُت (نتنياىو)
كالفلسطينيوف كإذا كانت إسرائيل كالفلسطينيوف سعداء فأنا سعيد دبا وببذكنو".لدل استقبالو "نتنياىو"يف االبيت االبيض15فيفرم 2017ـ.

 -باراؾ اكباما 21مارس 2013ـ ":كبن نسعى اذل بناء دكلة فلسطينية قابلة للحياة كمتالصقة باعتبارىا كطن الشعب الفلسطيٍت ا،اذل جانب دكلة

اسرائيل اليهودية،دكلتاف تتمتعاف حبق تقرير اؼبصَت كاألمن كالسالـ " .يف مؤسبر صحفي براـ هللا .

 -كزير اخلارجية االمريكي السابق جوف كَتم يف جواف 2013ـ قائال ":ندرؾ صبيعا اؽبدؼ الذم نسى اليو،كىو اقامة دكلتُت تعيشاف جنبا اذل

جنب بسالـ كأمن ...دكلتُت الف الوقت قد حاف الساء سالـ دائم".يف اعبولة األكذل من ؿبادثات كاشنطن .

 -بنيامُت نتنياىو يف ـ24ام 2011ـ :سبثل اتفاقات السالـ مع مصر كاألردف أنبية حيوية لكنها غَت كافية،هبب اف قبد أيضا طريقة لصياغة

سالـ دائم مع الفلسطينيُت،أعلنت قبل عامُت عن التزامنا حبل الدكلتُت لشعبُت:دكلة فلسطينية تعيش اذل جنب الدكلة اليهودية،كإنا مستعد لتقدصل
تنازالت مؤؼبة للوصوؿ اذل ىذا السالـ التارىبي"غَت انو سرعاف ما يعود كيصرح نفس السنة قائال ":ترتبط االلتزامات بعدـ اضطرار إسرائيل إذل
االنسحاب إذل حدكد ما قبل 1967ـ".خطاب اماـ جلسة مًتكة للكونغرس االمريكي.

 زلمود عباس 15،أكتوبر 2010ـ":نريد دكلة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس،دكلة تعيش يف سالـ مع باقي جَتاهنا ،كمن بينهم اسرائيل". -2رفيق ؿبمود اؼبصرم ،خيار الدكلتُت الفلسطينية كاالسرائيلية كالسيناريوىات البديلة ، ،راـ هللا  :دراسات مستقبلية فلسطينية ،اؼبركز الفلسطيٍت
للدراسات اؼبستقبلية كقياس
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يضيف مؤّكدا انو "من اؼبستحيل اغبفاظ على على األغلبية اليهودية إذا سيطرنا على السكاف يف
اعبانب اآلخر،كلذلك فإنو ليس لدينا حل آخر سول الدكلتُت للشعبُت"(.)1
كما يؤّكد "داشل غوطفاين"ذلك حُت هبزـ أنو ال يوجد بديل آخر غبل الدكلتُت،مؤّكدا اف من
يتحدث عن فكرة الدكلة ثنائية القومية يتحدث عمليا عن استمرار الصراع،كذلك الدكلة الواحدة
ستؤدم اذل زيادة بذكر الصراع كستحولو – على حسب اعتقاده -إذل "صراع أعنف"،كما أف
الشعبُت لن يتمكنا من العيش يف دكلة كاحدة،يضيف "غولطفاين" يف دفاعو عن طرح حل الدكلتُت
قائال":كبن موجودكف يف عصر القوميات كاغبل الوحيد اؼبطركح ىو اغبل القومي،كيف صلبو دكلتاف
)(2
لشعبُت بعلمُت كعاصمتُت،ككل من يتجو كبو أمر آخر فإنو يسَت كبو استمرار الصراع".
أما تقنيا ،فيقصد حبل الدكلتُت،قياـ دكلة فلسطينية على األراضي الفلسطينية احملتلة عاـ
1967ـ،تشمل الضفة الغربية كقطاع غزة،كتكوف عاصمتها القدس الشرقية،تعيش يف امن كسالـ
،كجبانب الدكلة اإلسرائيلية اليت يفًتض أف يقتصر نطاقها اعبغرايف على األراضي احملتلة عاـ 1948ـ
،كحبسب ىذه القسمة نظريا،فاف اعبانب اإلسرائيلي سيحتفظ دبا يقارب  ٪78من أراضي فلسطُت
التارىبية،يف حُت تقوـ الدكلة الفلسطينية على  ٪22اؼبتبقية ،يف حُت يرجع القبوؿ الفلسطيٍت بفكرة
حل الدكلتُت بديال عن "التحرير الشامل" إذل عدة عوامل أنبها االختالؿ الكبَت يف موازين القول
يؤدم هبذه الصَتكرة إذل تقويض
على األرض ،كالزحف االستيطاشل الكبَت الذم يبكن القوؿ أنو قد ّ
ححد ذاتو مستقبال ،كبذلك،كيف ظل موازين القول اؼبختلة للصاحل اإلسرائيلي اليت يبدك
ىذا اغبل يف ّ
أهنا ستستمر لفًتة ليس للقصَتة مستقبال ،كاف اػبيار الفلسطيٍت ىو القبوؿ هبذا اغبل كفق
مر"(.)3
منطلق"أحلى اػبيارات ّ
كحسب "لويس غرينبَتغ" كىو باحث كأستاذ جبامعة "بن غوريوف"فإف حل الدكلتُت أيضا
1967ـ تبادال لألراضي يف نطاؽ ضيق متفق
يستلزـ باإلضافة اذل العودة غبدكد ما قبل

فبر اتصارل
عليو،كباإلضافة اذل انشاء دكلة فلسطينية يف الضفة الغربية كقطاع غزة هبب أف يكوف ىناؾ ّ
 -1عوديد عَتاف  ،ترصبة سعيد عياش ،أم حل آخر عدا حل الدكلتُت لن مكوف جيدا للطرفُت،قيايا اسرائيلية،العدد  ، 34اؼبركز الفلسطيٍت
للدراسات االسرائيلية ،اكت 2011ـ،ص ص .95-89

 -2داشل غوطفاين ،ترصبة كليد أبو بكر،ال يوجد بديل أخر غبل الدكلتُت،قيايا اسرائيلية ،العدد  ، 32/31اؼبركز الفلسطيٍت للدراسات االسرائيلية،

اكت 2009ـ،ص ص .147-140

 -3أسامة أبو رشيد ،ادلرجع السابق الذكر ،ص .05
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يبر على أراضي ربت السيادة اإلسرائيلية،كما يفًتض ىذا اغبل أيضا حدكدا معًتؼ هبا تفصل
بينهما ّ
بُت الدكلتُت،كقوات عسكرية تستطيع ضبط اغبدكد كضباية اؼبواطنُت كحال جذريا ؼبسألة السيادة على
 ،)1948كاػبارجيُت ( الجئي
األماكن اؼبقدسة ،كاهباد حل ؼبعضلة الالجئُت الداخلُت( الجئي
1967ـ) ،كما هبب حسب تأكيده -افًتاض تطبيق الديبوقراطية يف كال الدكلتُت كإال فلن ينجح
اغبل ،كأعطى مثاال على ذلك يف كوف  ٪18من سكاف اسرائيل اؼبستقبلية يف ظل حل الدكلتُت ىم
عرب،كعلى ىذا األساس تساءؿ "لويس" ىل حقا خيار الدكلتُت ىو اػبيار الصائب يف ظل الواقع
اغبارل؟ أـ ىناؾ خيارات أخرل؟(. )1
بالرغم من انو ليس ىناؾ إصباع كلي
ادلربرات النظرية الفلسطينية كاإلسرائيلية خليار حل الدكلتُت:
 اللمكونات السياسية كاجملتمعية الفلسطينية منها أك اإلسرائيلية حوؿ خيار حل الدكلتُت،إال أف ىناؾ
ؾبموع ؿب ّفزات كعوامل تدعو إذل السَت هبذا االذباه،فإذا كانت منظمة التحرير الفلسطينية كمعها قطاع
مهم من الفلسطينيُت -كىم يف حالة الضعيف -ينظركف دبنظار إقامة الدكلة على ما تبقى من أرض
فلسطُت التارىبية كيطالبوف بدكلة على حدكد ما قبل 4من جواف 1967ـ مع ترتيبات أخرل تقتضيها
اضي،اؼبمرات ،)..كبالتارل كبح الزحف االستيطاشل كما وبدثو
الضركرة اعبيوسياسية( تبادؿ جزئي لألر
ّ
من تغَتات ديبوغرافية تعرقل سعي الشعب الفلسطيٍت لالنعتاؽ من االحتالؿ كإقامة الدكلة الفلسطينية
اؼبستقلة اؼبتصلة جغرافيان كالقادرة على اغبياة .كتأمُت حق العودة لالجئُت الفلسطينيُت  ،كفقا لقرارات
الشرعية الدكلية.
فإف اعبانب اإلسرائيلي -كىو الطرؼ القوم على حسب ميزاف القول اغبارل -تعتَته
ىواجس عديدة قد ذبعلو يقبل هبذا الطرح ،منها :
 ىوس النقاء اليهودم  :إذ ينطلق دعاة حل الدكلتُت من ىاجس ضركرة اغبفاظ على النقاء اليهودمكعدـ االختالط مع الفلسطينيُت الذين يركف فيهم أقل منزلة،فأم حل عدا حل الدكلتُت القوميتُت
اؼبنفصلتُت ىو هتديد للجنس اليهودم كصفائو كالواجب اغبفاظ عليو التزاما دبا كرد يف العهد القدصل (
التوراة) كالتلموذ.

 -1ليف لويس غرينبَتغ،ترصبة سعيد عياش،االرباد اإلسرائيلي الفلسطيٍت دكؿ  1.2.3دكؿ:رؤية للمستقبل ،قيايا اسرائيلية  ،العدد ،،34راـ هللا:
اؼبركز الفلسطيٍت للدراسات االسرائيلية 2009،ـ ،ص ص .44.45
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يدعي اليهود أهنم شعب هللا اؼبختار إصطفاىم هللا على العاؼبُت  ،فهم فبيّزكف عن باقي
ّ
البشر،كشعوب العادل أقل منهم منزلة ،فأركاح بٍت إسرائيل كما يعتقدكف تتميّز عن باقي األركاح بأهنا
جزء من هللا كما أف اإلبن جزء من أبيو ،أما األمم األخرل من غَت اليهود فقد أطلق عليهم العهد
القدصل إسم"أميُت"أك "جوصل" أم حيوانات ،فهي حيوانات سائحة يف شكل إنساف تتكلم ػبدمة أبناء
هللا اؼبختارين ( ،)1فالعادل يبكن تقسيمو إذل قسمُت :إسرائيل من جهة كاألمم األخرل من جهة أخرل،
كإسرائيل ىي الشعب اؼبختػار ،كىذه عقيدة أساسية"كاليهودم يعترب عند هللا أظبى من اؼبالئكة فقد
جاء يف التلموذ  ":أف النطفة اليت خلقت منها بقية الشعوب ىي نطفة حصاف"  ،كجاء فيو أيضا  ":كخلق هللا
األجنيب على ىيئة إنساف ليكوف الئقا خلدمة اليهود الذين خلقت ألجلهم الدنيا "(،)2كجاء يف العهد القدصل(

الرب إذلكم الذم ميازكم من الشعوب ،فتتميزكف بُت البهائم الطاىرة كالنجسة فال تدناسوا
التوراة) "- :إف ا
مي ز
نفوسكم بالبهائم كالطيور ،كال بكل ما ا
يدب على األرض شلا ميازتو لكل ليكوف صلسا"  .ك "إف هللا قد ا
()3

إسرائيل من سائر الشعوب"
دل يعد ىذ ا االعتقاد الديٍت األسطورم الراسخ حبيس أدراج أك اعتقاد "اغباخامات"كرجاؿ

ؾبرد شعار وبملو فقط اليهود اؼبتدينوف أك الصهاينة اؼبتطرفوف،إذ سرعاف ما أصبح مبدءا
الدين،كال ّ
ينادم بو السياسيوف كيسعوف اذل تطبيقو ،يتجلّى ذلك يف اػبيارات السياسية اجملتمعية اإلسرائيلية
االخَتة اليت تنحوا باستمرار باذباه اختيار اغبكومات اليمينية اؼبتطرفة فبثلة يف حكومات "بنيامُت
نتنياىو" 2009ـ اذل اآلف ،بالرغم من أف ـبتلف القناعات السياسية ترل يف حل الدكلتُت األمثل نظريا
للجمع بُت اغبفاظ على الذات اليهودية النقية كإحالؿ السالـ أيضا،إال أف قناعات "نتنياىو" السياسية
كحكوماتو كثَتا ما بدا يف مواقفها اؼبعلنة كغَت اؼبعلنة الرفض لفكرة الدكلتُت أساسا،بل كالسعي إذل
تقويضها ميدانيا عن طريق التوسع االستيطاشل ،رغم بعض التصروبات العلنية اؼبتفائلة حبل
الدكلتُت،اليت يبكن اعتبارىا خطط تكتيكية تندرج يف رغبتو اغبالية يف "الالّحل" .

 - 1رشواف حسُت عبد اغبميد أضبد  ،اإلدعاءات الصهيونية كالرد عليها ،مصر :مؤسسة شباب اعبامعة2004 ،ـ .ص.74
 - 2غاركدم ركجي ،األساطَت ادلؤسسة للسياسة الصهيونية ،ط ، 3اعبزائر ،اؼبؤسسة الوطنية لالتصاؿ كالنشر كاإلشهار2001 ،ـ،ص.54

 - 3الكتاب ادلقدس( العهد القدصل)،طبعة "رهبارد كاطسن" يف لندف (1831ـ) على النسخة اؼبطبوعة يف ركسيا سنة (1671ـ)( ،.سفر
الالّكيُت

).
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اذلاجس الدديوغرايف :طاؼبا كاف الصراع الديبوغرايف مكمال للصراع اعبغرايف ،كلذلك يذىب مؤيدك حلالدكلتُت إذل التحذير من ىذا اػبطر الذم قد تتعرض لو "إسرائيل" يف حالة اذبو مسار اغبل باذباه حل
غَت حل الدكلتُت(الدكلة الواحدة مثال)،فوصل األمر بالعديد من الباحثُت كالقادة اإلسرائيليوف إذل
التعبَت عن ىذا اػبطر باصطالح "القنبلة الديبوغرافية الفلسطينية".كحسب اعتقادىم فإف دعاة رفض
حل الدكلتُت يقدموف حلوال غَت مستدامة ،ذلك اهنم يعتربكف الزحف كالتكثيف االستيطاشل كسيلة
كافية لفرض األمر الواقع االحالرل،إال أف االستيطاف وبتاج إذل كثافة سكانية كديبوغرافية متنامية(
ىجرات،نسبة خصوبة عالية )..كىو ما تفتقده "إسرائيل" مع مركر الوقت.
فبالرغم من أف" إسرائيل" حرصت منذ قيامها على ضما ف التفوؽ الديبغرايف علل األرض،
كبة من الفلسطينيُت من أرضهم،كربفيز ىجرة اليهود إذل فلسطُت
من خال ؿ هتج ير أعداد ير
التارىبية،غير أف الواقع الديبغرايف كعذل اؼبدل اؼبتوسط كالبعيد يعطي نتائج مغايرة تصب يف مصلحة
اعبانب الفلسطيٍت،حيث أثبتت الدراسة الديبغرافية للوضع السكاشل بُت الفلسطينيُت كاليهود أف عدد
السكاف الفلسطينيُت يف فلسطُت التارىبية قد أصبح أكرب من عدد اليهود ،كذلك منذ عاـ 2013ـ ،إذ
بلغ عدد الفلسطينيُت 6ماليُت 117ألف نسمة مقابل 6ماليُت ك 86ألف نسمة لليهود ،على الرغم
من فتح باب اؽبجرة دكف قيود لليهود من كل أكباء العادل ،كمنع عودة الالجئُت الفلسطينيُت إذل
()1
معدؿ النمو السكاشل الفلسطيٍت كبَت مقارنة منو
موطنهم األصيل يف فلسطُت التارىبية .ليبقى ّ
باليهودم.
كيف ذلك يرل عادل الديبوغرافيا الفرنسي "فيليب فارغ أ ف الطريقة الوحيدة ػبفض معدالت
اػبصوبة الفلسطينية تكمن يف التعايش السلمي كإنشاء دكلة فلسطينية قابلة للحياة يف الضفة الغربية
كغزة ،فإسرائيل -حسبو  -جزء من الشرؽ األكسط العريب  ،كفرصتها الوحيدة للبقاء كدكلة مستقلة
كديبقراطية ليس مرتبطان بأغلبيتها اليهودية ،بل باألساس العادؿ كاألخالقي الذم ستبلوره ذباه

يتعُت إهناء االحتالؿ ،اػبركج من دكف تأخَت من صبيع
الفلسطينيُت كذباه مواطنيها اليهود  ،لذلك ّ
األراضي الفلسطينية احملتلة كالتقوقع داخل حدكد متفق عليها(،)2قاصدا بذلك طرح الدكلتُت كفق حدكد
ما قبل 1967ـ اؼبطالب هبا فلسطينيا كدكليا.
 -1اضبد فؤاد ابراىيم اؼبغازم،ادلرجع السابق الذكر ،ص ص .92-91
-2عايش أضبد قاسم  ،الصراع الفلسطيٍت االسرائيلي كاحللوؿ ادلطركحة،مركز التخطيط الفلسطيٍت،على الرابط االلكًتكشل التارل:
 /http://ppc-plo.ps/ar/news-cats/81/62تاريخ اإلطالع

2017/01/22 :ـ.
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يف حُت يرل الكثَت من اإلسرائيليُت أف الوقت ال يسَت يف صاغبهم ،فزيادة القلق الديبوغرايف
يف كصوؿ العملية التفاكضية اذل طريق مسدكد  ،قد يوجو اغبلوؿ كبو خلق مؤيدين كثر ؿ دكلة كاحدة
ديبقراطية مشًتكة بُت هنر األردف كالبحر  ،يف مثل ىذه احل الة  ،سيصبح الفلسطينيوف أكثرية ال ؿبالة،
كعلى ضوء ذلك ،كعوامل أخرل ،يعتقد بعض اؼبسئولُت اإلسرائيليُت أف فكرة " دكلة فلسطينية "
تغَتت من مسانبة إسرائيلية (تنوم إسرائيل أف تقدمها) إذل مصلحة إسرائيلية (تستعد إسرائيل للدفع
مقابلها) (.)1
يؤّكد ذلك الرئيس الفرنسي السابق"نيكوال ساركوزم يف تصريح لو يف اجتماع لو صبعو مع قادة
اعبالية اليهودية بفرنسا يوـ  11فيفرم 2012ـ قائال":ال يكفي أف تكوف ىناؾ دكلتاف بل جيب أف تكوف
ىناؾ دكلتاف لشعبُت،أعلم جيدا أف ىناؾ طريقتاف لتدمَت "إسرائيل"،إحدامها من خارجها كاألخرل من

داخلها،كذلذا فاف حل الدكلتُت غَت كاؼ،ضلتاج لدكلتُت لشعبُت منفصلُت ،إحدامها للشعب اليهودم كاألخرل
للشعب الفلسطيٍت،كفرنسا لن تعًتؼ مطلقا بدكلة فلسطينية

تقوـ من جانب كاحد كبدكف قيد اك

شرط"(.)2كيقصد ىذا االخَت على االرجح بالتدمَت اػبارجي التدمَت العسكرم من احمليط اإلقليمي
الذم تعتربه "اسرائيل" عدكاشل،كردبا أيضا الكتلة السكانية اليت يشكلها الفلسطينيوف يف دكؿ الشتات
،حيث أغلبيتهم يسكن الدكؿ اجملاكرة ؽبا (األردف،سوريا،مصر)،اما التدمَت الداخلي فيقصد بو اػبطر
وبدؽ بإسرائيل يف حاؿ فشل حل الدكلتُت كالتوجو كبو الدكلة الواحدة سواء العلمانية
الديبوغرايف الذم ّ
سيتكرس التفوؽ الديبوغرايف الفلسطيٍت فبا يؤدم آليا ـباطر كبَتة .
الديبقراطية أك ثنائية القومية،أين
ّ
 فوبيا األمن (:)يطرح أيضا حل الدكلتُت من منظور امٍت،حيث أصبح اجملتمع اإلسرائيلي يعيش"فوبيا" األمن،فرغم االنتصارات الكبَتة احملققة ميدانيا ( اغبركب،السيطرة األمنية الداخلية،الًتتيبات
األمنية مع الفلسطينيُت،التعاكف األمٍت مع دكؿ اعبوار كعلى رأسها مصر كاألردف )..االّ استمرار الوجود
االستيطاشل اإلسرائيلي يف االراضي الفلسطينية ذات الديبوغرافيا العالية مقارنة باليهود ش ّكل صعوبات
 -1أيالند،غيورا ،إعادة التفكَت يف حل الدكلتُت" .قيايا إسرائيلية ،اؼبركز الفلسطيٍت للدراسات اإلسرائيلية-مدار .العدد2009، 34ـ.ص63
2
-Kenneth Stein ,political view of a to State solution, the Washinton Istitute for Near East
policy,august,15,2013.
 -الفوبيا ،اك ما يطلق عليو "الرىاب" :كىو حالة متقدمة من الشعور باػبوؼ،كقد يصل ح ّد اؼبرض النفسي الذم يتشكل من اػبوؼ اؼبتواصل من
مواقف أك نشاطات معينة عند حدكثها،أك ؾبرد التفكَت فيها .ىذا اػبوؼ الشديد كاؼبتواصل هبعل الشخص اؼبصاب بو عادة يعيش يف ضيق كضجر
ؼبعرفة هبذا النقص ،كىي اغبالة اليت يعيشها قطاع كاسع من اجملتمع اإلسرائيلي خاصة يف اؼبستوطنات احملاذية للتجمعات اإلسرائيلية،حيث دل يتعود
اؼبستوطنوف القادموف من بالد الشتات اآلمنة على مثل ىذه التهديدات .
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يهدد حىت الداخل اإلسرائيلي الذم أصبح يعيش يف ظل
كهتديدات أمنية ذات نسب عالية،كىو ما ّ
ىذه اؽبواجس اليت أدت إذل التعبئة العسكرية الدائمة ،كىو ما أفقد اجملتمع اإلسرائيلي الشعور باألماف
كالوصوؿ للسالـ الداخلي.
لقد أدل ىذا الشعور مع الوقت إذل التفكَت يف ضركرة الوصوؿ إذل حلوؿ سلمية هنائية
تصنع األمن،لذلك كانت الدعوة إذل تطبيق مبوذج السالـ اؼبصرم اإلسرائيلي على اغبالة الفلسطينية
اإلسرائيلية،حبيث يتم االنسحاب من الضفة الغربية كقطاع غزة كتشكيل دكلة فلسطينية جبانب
"إسرائيل" ،كىو األمر الذم يؤدم اذل بناء عالقات سلمية تكفل األمن للجانبُت.كىذا ما أ ّكده
الرئيس األمريكي السابق "باراؾ أكباما "قائال ":يف مناقشاتنا اليوـ أك ادت للرئيس "عباس" أف الواليات

ادلتحدة األمريكية الزالت متمسكة برؤية الدكلتُت ،كاليت ىي يف مصلحة الشعب الفلسطيٍت ،كما تصب يف
صاحل األمن القومي اإلسرائيلي كاألمريكي،كضلن نسعى إىل إنشاء دكلة فلسطينية مستقلة قابلة للحياة

كمتالصقة باعتبارىا كطن الشعب الفلسطيٍت إىل جانب دكلة إسرائيل اليهودية،دكلتاف تتمتعاف حبق تقرير

ادلصَت كاألمن كالسالـ "(.)كبذلك يعًتؼ"اكباما" أف إنشاء الدكلة الفلسطينية مصلحة امنية إسرائيلية

كأمريكية يف نفس الوقت،غَت اف السؤاؿ الذم يطرح يف ىذا الشأف:ما ىي طبيعة الدكلة اليت يريدىا
اإلسرائيليوف كاألمريكيوف كيف وبافظوا على أمنهم كمصاغبهم؟.ىل ىي دكلة كاملة أك منقوصة السيادة
كما يف اؼبفهوـ االسرائيلي "ػبارطة الطريق" (* )؟ أـ دكلة كنتونات كأطراؼ مًتامية؟ .يف حُت أم
الواقع االستيطاشل اغبارل يبدك انو إجابة على التساؤؿ األخَت.
ؾبرد "جداالت" فكرية سياسية بُت أطراؼ كأخرل،ألف
كعموما تبقى ىذه اؼبربرات النظرية ّ
كتغَتات ميدانية كبَتة ،ذبعل مناّ نتساءؿ حوؿ
الواقع يف اؼبيداف ترسم كقائع استيطانية كخرائط جغرافية ّ
 -ضمن خطاب ألقاه الرئيس االمريكي "باراؾ اكباما "يف مؤسبر صحفي براـ هللا يف 21مارس  2013ـ ،ككاف يندرج ضمن ؿباكلة اإلدارة األمريكية
مسدكد .

احياء ملف اؼبفاكضات الذم كصل اذل طريق
 -*ىبتلف التفسَت االسرائيلي لطبيعة الدكلة الفلسطينية اؼبطركحة يف خطة الطريق اختالفا كبَتا عن اؼبفهوـ الفلسطيٍت ؽبا،إذ يقوـ الطرح اإلسرائيلي
على مايلي :
 أم كياف اسرائيلي هبب أال يكوف لو سيطرة على اغبدكد مع اية دكلة أخرل ،كهبب اف يكوف ؿباطا بالًتتيبات االمنية مع اسرائيل،كبدكف أمسيطرة على اؼبعابر اغبدكدية .
ؾبزاة كمتناثرة اذل كنتونات كغَت متصلة مع بعضها البعض.
 أف تكوف أراضي الدكلة الفلسطينية اؼبرتقبة ّ صالحيات أم دكلة فلسطينية قادمة هبب اف تكوف كظيفية فقط كليست سياسية. اف تكوف الدكلة منزكعة السالـ ،إال االسلحة اػبفيفة الالزمة الستتباب األمن الداخلي ،كاف تكوف ناقصة السيادة .األّ يكوف ؽبا سيطرة على األرض كاؼبياه أك أم شيء متعلق باؼبوارد الطبيعية .
-

اف ال توافق على دخوؿ أم قوات أجنبية عربية اليها ،كيبنع عليها اقامة أم عالقات عسكرية أك دبلوماسية مع دكؿ ال تعًتؼ باسرائيل .
143

 :ما مدل عقالنية اغبديث عن خيار حل الدكلتُت يف ظل الواقع االستيطاشل اغبارل؟،اك بعبارة أخرل:
ىل ّقوض الزحف االستيطاشل االسرائيلي أطركحة حل الدكلتُت من أساسها؟.
ؾبرد اغبديث عن الواقع
ادلشهد االستيطاين احلايل كإسقاطاتو على حل الدكلتُت  :الواقع يفرض الواقعية  :إ ّف ّحد
االستيطاشل اإلسرائيلي اؼبيداشل يفرض االلتزاـ بالواقعية السياسية،ذلك أف إسقاطاتو تسقط اذل ّ
كبَت األطركحة السالفة الذكر القائلة باف خيار "حل الدكلتُت" ىو خيار الواقع كاؼبنطق السياسي
بالنسبة ؼبستقبل التسوية كاغبل النهائي بُت الفلسطينيُت كاإلسرائيليُت.فاغبديث عن الواقعية يوجب
االعًتاؼ بأف التوصل إذل تسوية هنائية مع "إسرائيل" يف إطار حل الدكلتُت،تسوية كاقعية كمقبولة
الشركط ،بات اعتقادا ميتافيزيقيا غَت كاقعي،فالذم يراه اإلسرائيليوف كاقعيا كيستمدكف منو كل
يصر
اسًتاتيجياهتم كـبططاهتم السياسية كاالستيطانية كالتوسعية،ال يراه الفلسطينيوف كذلك،كبالتارل ّ
اإلسرائيليوف إذل ربويل الواقعية إذل إيديولوجية يتم تطبيعها مع الواقع حبيث تتماشي معو،يف حُت هبد
الفلسطينيوف أنفسهم أـ تيو سياسي نظرم كميداشل.
يرل "ؾبدم ضباد" أف نقطة االنطالؽ يف فهم األمر الواقع االستيطاشل اإلسرائيلي يبدأ من
ؿبل توافق بُت كل
عدـ اغباجة اذل تكرار ما يطلق عليو "الالّءات اإلسرائيلية األربع" اليت تعترب ّ
اؼبكونات كالتيارات السياسية اإلسرائيلية من اليسار إذل اليمُت كما بينهما،فهناؾ إصباع ثابت
عليها(.)1كعليو فإف استقراء بسيط ؽبذه الالّءات يوضح أهنا الشركط األساسية لقياـ الدكلة الفلسطينية
يف إطار خيار حل الدكلتُت ،إذ ىناؾ إصرار إسرائيلي دل (كلن) يتزحزح على عدـ االنسحاب إذل
حدكد ما قبل 4جواف 1967ـ(كىو شرط أساسي لنجاح خيار الدكلتُت)،كرفض قاطع لتقسيم القدس
كجعلها عاصمة للبلدين(على اعتبار أف القدس الغربية تكوف عاصمة إلسرائيل،كالقدس الشرقية
تنسحب منها "إسرائيل" لتصبح عاصمة للدكلة الفلسطينية اؼبنشأة)،كما لن يسمح أيضا بعودة
الالّجئُت( كىو ما يستلزـ التنازؿ عن ماليُت الالجئُت الفلسطينيُت باػبراج كأكثر من مليوف كنصف

1948ـ)،كما اف الرفض االسرائيلي لتفكيك
فلسطيٍت من لالجئُت الداخليُت (عرب
كضمها إلسرائيل يف حالة التوجو كبو حل
اؼبستوطنات(بعضها)فيا لضفة الغربية كاإلصرار على بقائها ّ
الدكلتُت يبقى أكرب عائق لتحقيق ىذا اغبل .

 -1ؾبدم ضبّاد

 ،ادلرجع السابق الذكر ،ص.489
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كعطفا على ذلك ،يتساءؿ "ظبَت عوض"حوؿ حل الدكلتُت لشعبُت ،ىل مازاؿ فبكنا؟انطالقا
من الواقع اؼبتصارع الذم يفرضو االستيطاف بصورة تقوض آليات ىذا اػبيار،ليجيب الباحث عن سؤالو
مؤكدا اف اؼبفاكض الفلسطيٍت كاؼبراقب الدكرل(الوسيط) اقنع نفسو أف إقامة الدكلة الفلسطينية مصلحة
إسرائيلية إسًتاتيجية،لكن مع مركر الوقت – كتسارع الزحف االستيطاشل -بدا جليا معاكسة الطرؼ
اإلسرائيلي لإلصباع الدكرل كلالقتناع الفلسطيٍت بإهناء االحتالؿ كإقامة الدكلة الفلسطينية اؼبستقلة يف
حدكد 1967ـ(.)1كيذىب الباحث "ماكس سينغر" اذل القوؿ أف من يؤيّد حل الدكلتُت ال بد اف
يدعم تقرير"ليفٍت،فحسب رأيو فأف حل الدكلتُت لن يكوف االّ باالعًتاؼ بشرعية اؼبستوطنات
ّ
كاالستيطاف يف الضفة الغربية كاغبق اإلسرائيلي يف ذلك،ألف "اسرائيل" لن تتنازؿ عن اغبق اليهودم
دبجرد التشكيك بالشرعية القانونية للمستوطنات(.)2
التارىبي يف الضفة الغربية ،كلن تسمح حىت ّ
 االجهاض االستيطاين االسرائيلي إلمكانية قياـ الدكلة الفلسطينية(حل الدكلتُت) :على الرغم من اف حلكيسوؽ على انو اػبيار الواقعي كاؼبعملي الوحيد اؼبقبوؿ على اؼبستويات الرظبية فلسطينيا
سوؽ ّ
الدكلتُت ّ
يقدـ معطيات أخرل مغايرة سباما خالصتها استحالة قياـ
كاسرائيليا كدكليا ّ
،اال اف الواقع على األرض ّ

الدكلة الفلسطينية جبانب اإلسرائيلية يف ظل الواقع االستيطاشل اإلسرائيلي اغبارل.
يرل "أسامة أبو رشيد" أف إسرائيل قد نسفت كل مكاف لتنفيذ حل الدكلتُت على األرض،دبا
يقتضي ذلك من ضركرة انشاء دكلة فلسطينية مستقلة كمتصلة جغرافيا،كذات سيادة،كقابلة للحياة على
قية،ؼسرائيل –حسبق -ال زالت ماضية يف مسعى
اساس حدكد 1967ـ تكوف عاصمتها القدس الشر ا
أقامت كتقيم
فرض كاقع "دكلة الكانتونات" أك "اؼبعازؿ" يف الضفة الغربية،كمن دكف القدس اليت
سياسيات كـبططات هتويد كاسعة النطاؽ ،كما ترفض السَت باذباه حل قضايا الالجئُت كاؼبستوطنات
بيهودم الدكلة منذ
ة
كاغبدكد كالسيادة كاؼبوارد الطبيعية،كاصرارىا أيضا على ضركرة اعًتاؼ الفلسطينيُت
العاـ 2002ـ،األمر الذم دفع الرئيس األمريكي (السابق) "باراؾ أكباما" إذل اإلقرار بأف"احتماالت
قباح غبل الدكلتُت،أ صبح ضئيل جدا" )3(.فيما أ ّكد أيضا اؼببعوث االفبي للشرؽ األكسط اف:

 -1ظبَت عوض،حل الدكلتُت لشعبُت:ىل مازاؿ فبكننا ؟،سياسات،العدد ،16،2011ص ص.89-86
2
يدعم تقرير ليفٍت،مركز التخطيط الفلسطيٍت نقال عن  :مركز بيغُت السادات
 -ماكس سينغر،ترصبة زىَت عكاشة ،من يؤياد حل الدكلتُت ال بد اف ا

للدراسات االسًتاتيجية ،أفريل .2013

 -3أسامة أبو رشيد  ،ادلرجع السابق الذكر ،ص .06
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"األصوات اليت تقوؿ بإمكانية تطبيق حل الدكلتُت غَت قائمة اآلف...،فالبناء يف اؼبستوطنات،كىدـ
يضر كثَت بفرص التوصل غبل الدكلتُت"(.)1
اؼبنازؿ ،كالعنف كالتحريض من اعبانبُت،كل ىذا ّ
 ففيما خيص معطيات الواقع االستيطاين كإستحالة العودة حلدكد ما قبل 1967ـ :يبدك جليا من خالؿالواقع االستيطاشل اغبارل أف إسرائيل قد "قضت"كاقعيا كعمليا على أم امكانية للعودة عن كاقع اغباؿ
بقياـ دكلتُت منفصلتُت،خاصة منها الدكلة الفلسطينية القابلة للحياة بالنظر اذل خالؿ ـبتلف
السياسات -اؼبذكورة سابقا -كعلى على رأسها االستيطاف كالتقطيع كالعزؿ  ،فقد تسارعت كتتسارع
عمليات تكثيف االستيطاف يف الضفة الغربية كالقدس الشرقية كعزؿ ىذه األخَتة عن باقي الضفة
تقوض كليا أم أطركحة أك تصور لتكوف عاصمة للدكلة الفلسطينية اؼبرجوة.
بصورة ّ
يذىب الكاتب اإلسرائيلي" عوديد عَتاف" إذل القوؿ باستحالة العودة إذل حدكد 1967ـ بالنظر
إذل الواقع االستيطاشل اغبارل،حيث يضيف مذكرا انو دل تكن ىناؾ أم حكومة إسرائيلية دبا يف ذلك
.كيتبع تأكيده ىذا متسائال
اغبكومات "اغبمائية" كافقت على العودة ؽبذه اغبدكد ،كلن تكوف
كمتهكما ":لنفًتض مثال أننا نريد العودة غبدكد 1967ـ،لكن حىت ىذا العاـ دل يكن ىناؾ رابط بُت
الضفة الغربية كقطاع غزة،فالقطاع كاف ربت حكم اؼبصريُت كالضفة ربت سيطرة األردنيُت،كإذا كافقنا
كعدنا إذل ىذه اغبدكد فماذا عن الربط بُت اؼبنطقتُت اللتُت ينبغي اف تشكال الدكلة الفلسطينية"،ناىيك
–يضيف الكاتب -عن ـبتلف االعتبارات األمنية كالديبوغرافية ( ،)2كالظاىر اف "عَتاف" يقصد باالعتبارات
األمنية كالديبوغرافية كجود أكثر من مليوف كنصف فلسطيٍت داخل حدكد "إسرائيل"(عرب 1948ـ) يف حاؿ ىذه

القسمة ،فما اعبدكل حسبو من العودة اذل حدكد  1967ـ مع استمرار ىذا الوجود الذم قد يكوف "قنبلة
ديبوغرافية موقوتة يف إسرائيل" ،خاصة إذا استقبلت الدكلة الفلسطينية اؼبنشأة مزيدا من الالّجئُت.

كما يؤّكد ذلك "لويس غرينبَتغ" أف اؼبشكلة األساسية ىي اف الزحف االستيطاشل فرض كاقعا
تؤدم إذل دكلتُت منفصلتُت ،إذ يرل اف
يستحيل من خاللو إذل تقسيم األراضي كرسم اغبدكد بصورة ّ

بكوف األرض غَت قابلة للقسمة بسبب حجمها الصغَت كتقارب بيوهتا كمدهنا كبلداهتا كاعتماد اعبميع
على طرؽ مشًتكة،فاألرض كاحدة كيستحيل مثال التقسيم اؼبادم يف القدس(صبيع االماكن اؼبقدسة
للطرفُت موجودة يف نفس اؼبدينة)،ىذا باإلضافة اذل مشكلة الديبوقراطية،حيث يردؼ ىل يتصور احدنا
 -1ىيئة ربرير صحيفة معاريف ،ترصبة أضبد صبعة عبد الرضباف ،األمم اؼبتحدة تعًتؼ ايضا بأف حل الدكلتُت غَت قابل للتنفيذ ،سلتارات إسرائيلية،العدد
،257أفريل 2016ـ ، ،ص.83

 -2عويديد عَتاف،ترصبة بالؿ ظاىر ،ادلرجع السابق الذكر ،ص

ص . 92-91

146

اف  ٪18من السكاف العرب يف إسرائيل سيقبلوف بالعيش كالبقاء داخل إسرائيل يف ظل شعورىم أهنم
مواطنوف من الدرجة الثانية؟،فالعودة إذل ىذه اغبدكد حسبو يبقى على الصراع القومي،كلكنو يصبح
أكثر خطرا ألنو ينتقل إذل داخل "إسرائيل" كحدىا(.)1

كيذىب "يهودا شيهناؼ"اذل القوؿ اف العودة اذل حدكد 1967ـ تعٍت العودة اذل زمن"اػبط
األخضر"أين يرل اف اسرائيل سلكن ثالث مراحل للوصوؿ اذل الوضع اغبارل:اؼبرحلة األكؿ
كعزز استمرارىا(
رسم كجود اسرائيل ّ
مابُت(1967-1949ـ) كىي مرحلة اهباد اػبطر األخضر الذم ّ
القانوف اإلسرائيلي،تقسيم األرض،توزيع السكاف) ،اؼبرحلة الثانية( 1993-1967ـ) كىي مرحلة التوسع
االستيطاشل خارج اػبط كبداية ؿبوه،اؼبرحلة الثالثة(ما بعد 1993ـ)أين سبكنت إسرائيل من استبداؿ ما
يعرؼ باػبط األخضر دبصطلح الفصل،حيث ًب ؿبو ىذا اػبذ هنائيا،حبيث أصبح من اؼبستحيل منطقيا
العودة اليو(. )2
قدمها"أسامة أبو رشيد "من اؼبركز العريب لألحباث كدراسة
كتأكيدا ؽبذه الرؤل،تشَت معطيات ّ
جراء اإلجهاض اإلسرائيلي
السياسات سنة 2016ـ اذل اف العودة اذل حدكد 1967ـ أصبح غَت فبكن ّ

المكانية قياـ الدكلة الفلسطينية،ففي الضفة الغربية  194مستوطنة،كأكثر من 100بؤرة استيطانية،ك15

تعد
مستوطنة يف القدس الشرقية،ك  380ألف مستوطن بالضفة الغربية(دكف القدس الشرقية)،كما ّ
قرابة اسرائيل ٪61من مناطق الضفة الواقعة ربت سيطرهتا نطاقا حيويا طبيعا تابعا
للمستوطنات(*)،كضمن ىذه اؼبساحة(  )٪61تقع منطقة غور األردف اؼبمتدة على قرابة 1.6مليوف
اؼبعرفة ضمن اؼبناطق
دكزل،كتش ّكل  ٪28.8من مساحة الضفة الغربية،فيما تش ّكل  ٪88من اؼبساحة ّ
خزاف اؼبياه الفلسطينية سيكوف خارج أم حل
،كتصر اسرائيل على اف غور األردف الذم يعترب ّ
(ج) ّ
مستقبلي بدعول األمن.كحسب التقرير فإف كل ىذه اؼبعطيات اليت تؤّكد الزحف االبرهتايدم
االستيطاشل يضاؼ اليها ما صادره جدار الفصل العنصرم(منذ 2002ـ)،حيث استورل على ٪9.5
كضمها اذل "اسرائيل".
من مساحة الضفة الغربية ّ

 -1ليف لويس غرينبَتغ،ادلرجع السابق الذكر ،ص .44
 -يهوذا شيهناؼ  :عادل اجتماع يهودم كأستاذ جامعي،كرئيس ربرير ؾبلة"نظرية كنقد"

االسرائيلية .

 -2يهوذا شيهناؼ،ترصبة سعيد عياش ،زمن اػبط األخضر،قيايا اسرائيلية ،العدد  ،راـ هللا  :اؼبركز الفلسطيٍت للدراسات االسرائيلية 2009 ،34ـ
،ص .14
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كمع إضافة مئات الكيلومًتات اليت ًب السيطرة عليها طريق الشوارع االلتفافية كالنقاط األمنية
كنقاط اؼبراقبة العسكرية ،كإحصاء اكثر من 600الف مستوطن اسرائيلي يف الضفة كالقدس الشرقية
كمئات اؼبستوطنات اليت قسمت اؼبنطقة اذل اشالء كمعازؿ ،ال يبكن تصور أم إمكانية لقياـ دكلة
فلسطينية قابلة للحياة،ناىيك عن اغبديث عن عودة غبدكد ماقبل 1967ـ،فالضفة العربية أصبحت
ؾبزأة،فالكتلة الوحيدة اؼبتصلة جغرافيا يف الضفة ىي اؼبناطق (ج) اليت تسيطر
"كانتونات" كأجزاء ّ
عليها "اسرائيل".
-أما معطيات الواقع االستيطاين يف القدس الشرقية( العاصمة الفلسطينية ادلرجوة) :فال زبتلف كثَتا عن الواقع

الذم ًب فرضو يف عموـ القدس كالضفة الغربية ،فلم تعد القدس الشرقية تلك اليت احتلتها "اسرائيل"
عشية 4جواف 1967ـ كانتزعتها من األردف،فقد قامت سلطات االحتالؿ االستيطاشل بتوسيع اؼبدينة
عشرة إضعاؼ من مساحتها اليت كانت ال تتجاكز 7كلم 2ألغراض استيطانية توسعية.كقد كاف اؽبدؼ
من العملية االستيطانية التوسعية إعادة ترسيم اغبدكد كالسيطرة على أكرب قدر من األرض مع أقل
نسبة من السكاف الفلسطينيُت .

قد ذكر تقرير صادر عن منظمة" السالـ اآلف "اؼبعارضة لالستيطاف أفق مع بداية نصف العاـ
ؼ
األكؿ من كالية حكومة" نتنياقك" الثالثة(بدات حكومتو الثالثة عاـ 2013ـ شقد اغبراؾ االستيطاشل
ككفق للتقرير الذم يغطي ما بُت مارس كنوفمرب
تفاعا يف عطاءات البناء كتسريع خطط االستيطاف ،ا
ار ن
2013فإف عدد اؼبناقصات اليت طرحت لبناء كحدات استيطانية جديدة يف القدس الشرقية بلغ
()1

سرع االحتالؿ ـبططات بناء  2422كحدة استيطانية أخرل.
2015كحدة استيطانية فيما ّ
عموما،استطاعت السياسات االستيطانية االسرائيلية تعزيز الوجود االسرائيلي بالقدس الشرقية
بصورة ذبعل اعبنوح باذباه حل الدكلتُت أمرا صعبا للغاية ربقيقو،إذ يذىب "عالء ؿباجنة" إذل القوؿ
هبودبةموحدة بشطريها الغريب كالشرقي من خالؿ(:)2
بالسعي االسرائيلي اغبثيث اذل بناء قدس
ّ
 -ففي العاـ  1948ـ استكملت اسرائيل عملية هتويد القدس الغربية ،أين جرل استكماؿ فرض سيطرة كىوية يهودية تامة باستعماؿ القوة بعد أف ًب
اجتثاث كطرد كإبادة الفلسطينيُت كتوطُت اليهود يف مكاهنم كىو نفس اؼبسعى الذم فشلت فيو اذل حد اليوـ ( )2017يف القدس الشرقية ،فرغم
التقدـ احملقق يف ـبططات التهويد اذل أف الفلسطينُت ال يزالوف متشبثُت هبويتهم كىو ما أفشل اؼبخططات االسرائيلية لتهويد كامل اؼبدينة.
 -1القدس بُت سنداف التهويد كمطرقة اؼبفاكضات ،تقرير حاؿ القدس :2013قراءة يف مسارات األحداث كمآالهتا،بَتكت :مؤسسة القدس الدكلية
،أدارة االحباث كاؼبعلومات ،مارس ،2014ص .07

 -2عالء ؿباجنة ،القانوف االسرائيلي آلية الحالؿ سياسات االستيطاف كالتهجَت يف القدس كتنفيذىا،ندكة مستقبل اؼبشركع الوطٍت الفلسطيٍت،

الدكحة :اؼبركز العريب لالحباث كدراسة السياسات15/14،نوفمرب 2015ـ.
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 مشركع هتويد قيد التشكيل كالتطبيق :حيث تعمل "اسرائيل"جاىدة على هتويد اعبزء الشرقي من اؼبدينةحد كبَت يف السيطرة على اغبيّز
كبالرغم من اف النتائج دل ربسم بعد،إال أف"اسرائيل" قبحت اذل ّ
اعبغرايف كحاصرت التجمعات السكانية الفلسطينية دبستوطنات كربطتها ببعضها البعض كباعبانب
الغريب للمدينة .
مشركع هتويد قيد التقنُت :حيث تتعامل اإلدارة اإلسرائيلية اليوـ مع الساكن الفلسطيٍت بالقدسالشرقية(الذم تعتربه عائقا أماـ عملية التهويد هبب ربييده) دبرحلية قانونية ألف أساليب اإلبادة
اعبماعية اليت حدثت مثال اباف االستيالء على اعبزء الغريب دل يعد باإلمكاف استعماؽبا اآلف،فمنذ
إحالؿ القانوف كالوالية اإلسرائيلية عليها يف 1967ـ تسعى "إسرائيل" إذل ربقيق التكبيل القانوشل
للفلسطينُت.
السيطرة على احليز اجلغرايف كإعادة ىندستو :فمع توسيع اؼبدينة كإعادة تعريف حدكدىا ًب عزؿ شطرىاالشرقي جغرافيا كسياسيا عن باقي مناطق الضفة الغربية،كإعادة ىندسة جغرافيتها دبا يتوافق مع
األىداؼ االستيطانية التوسعية اإلسرائيلية.فيما استولت إسرائيل على ما يقارب  ٪87من مساحة
القدس الشرقية،كدل يبق للفلسطينيُت سول  ٪13من اؼبساحة الكلية.
مكمل للجغرايف فاالستيطاف كالتوطُت كاف
التحكم يف دديوغرافية ادلدينة  :فباعتبار الصراع الديبوغرايف ّلزاما أف يتبع بعملية عكسية ،كىي تفريغ اؼبدينة من سكاهنا كإحداث التفوؽ السكاشل اليهودم
فيها،حيث طردت إسرائيل إذل غاية العاـ 2015ـ ما يقارب 175الف مقدسي خارج اؼبدينة ،منهم
كشردت ساكينيها.
ما ًب إخراجهم عن طريق اعبدار العازؿ،كما ىدمت مئات اؼبنازؿ ّ
-

ىدـ ادلنازؿ بالقدس الشرقية يف الفًتة (2013-2004ـ):

ادلصدر :تقرير حاؿ القدس :2013قراءة يف مسارات االحداث كمآالهتا،مؤسسة القدس الدكلية ،مارس ،2014ص .09
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كتتفق اغلب اإلحصائيات يف ىذا الشأف إذل أف عدد اؼبستوطنُت اإلسرائيليُت بالقدس الشرقية اذل
310الف
 200الفو 300الف،إما عدد الفلسطينيُت فيصل اذل
غاية2015ـ يًتكاح بُت
فلسطيٍت،كىو ما يعٍت أف نسبة اليهود متقاربة جدا مع نسبة الفلسطينيُت .
توحي ىذه اؼبعطيات كأخرل إذل بأف التوسع االستيطاشل قد قطع اشواطا كبَتة يف اؼبيداف،ففي
يدعوف التفاكض على اؼبسائل اإلجرائية غبل الدكلتُت (كاؼبسائل األخرل)
الوقت الذم كاف اإلسرائيليوف ّ
كيتظاىركف بقبوؿ ىذا اغبل،كانت اآللة االستيطانية تتسارع كخبطى ثابتة باذباه األمر فرض األمر الواقع
االستيطاشل الذم ال يبكن إغفالو يف أم مفاكضات مستقبلية،كدليل ذلك اف اسرائل يف  2010ـ
قامت باستصدار قانوف ينص على أف أم انسحاب من القدس الشرقية يستلزـ استفتاء شعبيا اسرائيليا
أك موافقة ثلثي ( )3/2من أعضاء "الكنيست" اإلسرائيلي.
كسباشيا مع ىذا اإلشكاؿ كيف خضم مع التحوالت السياسية اليت عرفتها كتعرفها منطقة
الصراع عموما ك"إسرائيل"خصوصا يف السنوات األخَتة،تزايدت الدعوات للجوء اذل خيارات أخرل من
بينها الدكلة الواحدة ،سواء الديبوقراطية العلمانية ،أك ثنائية القومية،فما موقع ىذا اػبيار من الواقع
االستيطاشل.

 - 2مسار الدكلة الواحدة كمقاربة للحل النهائي :

ينطلق منظركا حل الدكلة الواحدة يف طرحهم من عدـ إمكانية الوصوؿ اذل حل الدكلتُت
كتسوية للصراع اإلسرائيلي الفلسطيٍت كما كاف مأموال لو ،كما اف السياسات االستيطانية اإلسرائيلية
اليت هتدؼ إذل إلغاء أم كاقع جغرايف على أرض الواقع قد دفعت هبذا اغبل بغَت قصد،فباّ يشَت اذل
إقامة مبوذج أخر على أرض فلسطُت التارىبية كىو مبوذج اؿ دكلة اؿكاحدة،دبعٌت أنو حىت لو أف"
اسرائيل" دل تقصد الوصوؿ إذل ىذه اغبالة  ،فإف إمكانيات اغبلوؿ األخرل كالفصل ا بُت اعبانبُت قد
أصبحت غَت فبكنة،فاختالؿ ميزاف القول ؼبصلحة" إسرائيل" ،كفشل آفاؽ اؿعملية السلمية عن طريق
اؼبفاكضات ،دفع عدد من الباحثُت الفلسطينيُت كالعرب كاإلسرائيليُت إذل اعتبار فكرة الدكلة
اؼبستقلة(حل الدكلتُت) مستحيلة التحقيق يف اؼبنظور القريب كاؼبتوسط أك حىت البعيد .
كما أف طرح موضوع الدكلة الواحدة على اختالؼ مضامينو كمسمياهتا سواء كانت ثنائية
القومية،أك دكلة ديبقراطية علمانية لكل مواطنيها (تقوـ على اؼبواطنة الفردية) ليست بالفكرة اعبديدة،إذ
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جرل طرحها منذ ثالثينات القرف اؼباضي( ،)كمع ذلك عادت بقوة كبصورة منهجية نتيجة لالحتالؿ
حل الدكلتُت كاستمرار
اإلسرائيلي لكافة األراضي اؿفلسطينية  ،كانعكاسا غبالة االنسداد الواضحة أماـ ّ
الزحف االستيطاشل يف الضفة الغربية كالقدس الشرقية،كنتيجة لليأس من إقامة دكلة فلسطينية على
حدكد 4جواف1967ـ.
كما يستند األساس الفلسفي للدكلة الواحدة على أطركحة استحالة تقسيم األرض جغرافيا
نتيجة تداخلها (األماكن اؼبقدسة مثال متداخلة إذل درجة يستحيل تقسيمها بُت اعبانبُت)،لذلك هبب
قياـ دكلة على أسس الديبقراطية التعددية القائمة على مبدأ اؼبواطنة اؼببنية على اهباد إطار كلي عبميع
األفراد اؼبوجودين على األرض دكف النظر إذل الفوارؽ االثنية أك العرقية أك الدينية بُت اليهود كغَت
اليهود( األغيار)،ككاف ذلك بعد حرب 1967ـ أين شكل التوسع االستيطاشل اإلسرائيلي نقطة سباس
كبَتة بُت اؽبوية العربية كاؽبوية اإلسرائيلية ،فبا دعا إذل طرح سياسي مبٍت على تعددية اؽبوية كفقا ألسس
مدنية سياسية دكف التفرقة الدينية كالقومية ( .)1كما تقوـ ميكانيزمات التسوية على إهباد إطار مشًتؾ
تعرؼ الدكلة على اهنا عبميع
للتعايش بُت اعبانبُت على األرض الواحدة(أرض فلسطُت التارىبية)،حبيث ّ
تفرؽ أكثر فبا تدعو للسالـ كالتعايش.
مواطنيها كقومياهتا دكف أخذ أم اعتبار للجوانب األخرل اليت ّ
كلعل أىم الصيغ اليت حضت
كقد طرحت يف ىذا اإلطار العديد من الصيغ كالنماذجّ ،
بتحليل كتنظَت كبار القادة كاؼبفكرين كاحملللُت السياسيُت ،قبد:
أ -الدكلة الواحدة ثنائية القومية  :يقوـ ىذا اػبيار على ادعاء أساسي مؤداه أف مسار حل الدكلتُت ال

يبكنو حل اؼبشاكل القومية كالديبوغرافية للصراع بسبب الطبيعة اإلثنية للحركة القومية اليهودية ،كللحركة
الوطنية الفلسطينية ،األمر الذم ال يسمح بتطوير ىوية مدنية مشًتكة  ،لذلك طرح ىذا اغبل قصد
الوصوؿ إذل توافق سياسي كقومي بُت اعبانبُت من خالؿ إقامة كياف سياسي ثنائي القومية.
يقر طرح الدكلة الواحدة ثنائية القومية ضمنيان بوجود صباعتُت ـبتلفتُت قوميا كإثنيا ،يبكن أف
ّ

يتعايشا ك يكوف ىناؾ تأثَت متبادؿ بُت اؽبويتُت دكف أف يتخليا عن عناصرنبا األساسية ،حبيث تتفاعل
-فكرة الدكلة الواحدة:بزغت مع فجر الصراع ،عندما طالب الفلسطيينيوف باحًتاـ رغباهتم كىم السكاف األصليُت باقامة دكلتهم اؼبستقلة على كامل
تراب فلسطُت ،مع احًتاـ حقوؽ صبيع مواطٍت الدكلة .ككانت الدكلة الديبقراطية الواحدة ىو اغبل اؼبثل فلسطينيا قبل نكبة فلسطُت يف العاـ. 1948.
مع نكبة فلسطُت يف العاـ  1948اختفت غبُت فكرة الدكلة الواحدة نتيجة لنهيار اجملتمع السياسي الفلسطيٍت كنتيجة لعدـ كجود مثل ىذه الفكرة يف
األجندة السياسية األردنية كاؼبصرية .كمن اؼبمكن القوؿ اف اؼبشركع الوطٍت الفلسطيٍت ،فبثل دبنظمة التحرير الفلسطينية ظل حىت عاـ  ، 1974كرظبيا
حىت  1988كقد ظلت فكرة الدكلة الديبقراطية فلسطينيا ،ىدؼ عدد من الفصائل كاغبركات
 -1رشاد عبد هللا

الشامي ،ادلرجع السابق الذكر. 119 ،
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اؽبويتاف يف حقل اجتماعي شامل ،مرجعيتو اؼبواطنة كاؼبساكاة كاالعًتاؼ اؼبتبادؿ ،كىذا اػبيار ليس
سهالن ربقيقو ،لكنو يبقى أحد السيناريوىات اليت أخذ يطرحو الكثَت من اؼبثقفُت كاألكاديبيُت كاؼبفكرين
الفلسطينيُت كاإلسرائيليُت.
كلعل من أبرز التوصيفات السياسية اليت قدمت حوؿ الثنائية القومية ىي ما طرحو اؼبفكر "نعوـ
ّ
تشوميسكي"أين يرل أف عامل األرض ىو عنصر اغبل كالصراع يف نفس الوقت،فاؼبشكلة تتمثل يف أف
إدراؾ الطرفُت ؽبا مبٍت على األحادية ،حيث أعطى مثاؿ على ذلك قائال أف" حل اؼبشكلة اليهودية يف
الشتات يتطلب األرض اؼبوعودة ،كحل مشكلة الالجئُت الفلسطينيُت كالدكلة الفلسطينية تتطلب أيضا
األرض،فهي إذف العنصر اؼبشًتؾ غبل اإلشكاؿ اػباص بكل طرؼ،إال أف ىذا االشًتاؾ يف كجود
مشكلة سابقة كانت األرض أيضا ىي العامل اؼبشًتؾ يف كجود مشكلة الحقة،لذا كاف لزاما زبطي
فكرة الصراع البيٍت ؽبذا اإلدراؾ اؼبتمركز حوؿ الذات فقط،لتكوف األرض عنصرا مشًتكا يستوعب
اغبلوؿ لكال الطرفُت،كتذيب اػبالفات القومية اليت دارت كفق تصورات ايديولوجية حتمت
الصراع،لتقوـ الدكلة ككياف سياسي على األرض كعامل مادم سباما دكف أم مرجعيات قيميةٍ،ب يتم
إهباد ارباد فدرارل بُت الدكلتُت ليتغلب الصراعات القومية مع اغبفاظ على األشكاؿ القومية للدكلة ك
األرض كاؼبؤسسات ،كلكن يف مبط مبٍت على التعايشٍ،ب يتم مع الوقت أذابة االختالفات القومية
()1
لينصهر اعبانبُت يف اإلطار الشامل كالذم يؤدم إذل إهباد الدكلة متعددة القومية".
()2
متغَت ثابت ىو األرض
ما يالحظ أف "تشوميسكي"
أعطى تشخيصا فلسفيا مبٍت على ّ

باعتبارىا مركز الصراع كطرح سبل اػبركج من عقدة النظر إليها من كجو إثنية كقومية كسبيل للتحرر
كالتعايش الثنائي،غَت أف اؼبرحلة األخَتة من تصوره لتطبيق الدكلة ثنائية القومية يربز إشكالية أخرل،قد
تشكل موضع اختالؼ آخر :ىل االنصهار األخَت إلهباد الدكلة يتم يف اإلطار اإلسرائيلي أـ اإلطار
الفلسطيٍت؟( تأخذ اسم فلسطُت،أـ إسرائيل)،أـ ىناؾ صيغة أخرل للجمع بينهما؟( مثال الطرح الذم
قدمو الرئيس اللييب الراحل "معمر القذايف" بتسمية الدكلة ب"إسراطُت".
-Chomsky Naom ,peace in the Midlle East :reflections on justice and natiohood,Ladon :ventage

1

books ,1974,p112.

 -نعوـ تشوميسكي:أستاذ كفيلسوؼ كمؤرخ أمريكي ،كلد يف  09ديسمرب  1928بفالديفيا األمريكية ،لو أكثر من 100

مؤلف .

-2رفيق ؿبمود اؼبصرم،خيار الدكلتُت الفلسطينية كاالسرائيلية ك السيناريوىات البديلة،دراسات مستقبلية فلسطينة،جامعة القدس اؼبفتوحة ،مركز

الدراسات اؼبستقبلية كقياس

الرأم،2014 ،ص . 20
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كما قدـ الباحث الفلسطيٍت "ؿبمد ريبع"سنة 1992ـ تصورا ؿلدكلة الثنائية القومية يقوـ على
ضركرة قياـ دكلتُت على أرض فلسطُت التارىبية ،دكلة إسرائيلية يهودية ،كدكلة فلسطينية عربية ،حيث
سبارس كل صباعة قومية حقوقها السياسية يف دكلتها اليت سبثل أغلبية سكانية فيها :اليهود يف إسرائيل،
كالفلسطينيُت يف فلسطُت ،يف حُت يتمتع مواطنو الدكلتُت صبيعان حبقوؽ متساكية يف اإلقامة كالعمل
كفبارسة النشاط االقتصادم يف كامل فلسطُت اعبغرافية ،على أف تكوف القدس اؼبوحدة عاصمة
للدكلتُت ،كيقوـ سكاهنا باختيار فبثليهم يف اجمللس البلدم ؼبباشرة القضايا غَت السياسية(.)1
غَت اف "أكرم ديفيز" يقدـ أيضا تصورا آخر للدكلة الواحد ثنائية القومية يقوـ على تقسيم
األرض كفق قرار االمم اؼبتحدة 181مع شرط االرتباط بالوحدة االقتصادية(دكلة يهودية كدكلة
عربية،كمدينة القدس ربت الوصاية الدكلية)ٍ،ب السَت باذباه خطوات سبهيدية كبو االستقالؿ(تبدك ككأهنا
كبو حل الدكلتُت)،كمع االرتباط االقتصادم نصل اذل معاىدة مواطنة مزدكجة بُت الدكلتُت
اؼبذكوريتُت،يبلك فيها كل مواطن يف الدكلة اليهودية حق أف يكوف مواطنا يف الدكلة العربية كالعكس
صحيح،لنصل يف األخَت إذل ترتيبات على شكل الفدرالية أك الكونفيدرالية اليت ىي اقرب إذل الدكلة
()2
قدمو "ديفيز"انو عوضا من طرح بديل الدكلة
الواحدة ثنائية القومية .ما يالحظ اف الطرح الذم ّ
عزز منها بصورة كبَتة
الواحدة اؽبادؼ اذل التقليل من الشعور بالذاتية القومية كاالثنية الدينية فإنو ّ
،حبيث يستحيل يف األخَت الوصوؿ اذل أم ترتيبات جامعة بُت اعبانبُت.

ب -الدكلة الواحدة الدديوقراطية العلمانية :يعترب طرح الدكلة الواحدة الديبوقراطية العلمانية لكافة
مواطنيها من أحدث الصيغ اليت قدمت غبل الصراع،كىو خيار ج ّذاب فلسطينيا أكثر منو
اسرائيليا،كلذلك قبد أف أكؿ من نظّر ؽبذه اؼبفكرة ىم مفكركف فلسطينيوف كعلى رأسهم "عزمي بشارة"
ك"ادكارد سعيد"،كما أف ىذه الفكرة سيقت يف ظل األكضاع االستيطانية اغبالية اليت جعلت من فرصة
اقامة حل الدكلتُت كالدكلة الواحدة ثنائية القومية أمر صعب اؼبناؿ.
الدكلة الواحدة الديبوقراطية العلمانية ىي رؤية اندماجية مشولية أحادية مبنية على خلق
ؼ
حالة متساكية بُت األفراد كاجملموعات اليت يًتّكب منها اجملتمع ،كهتدؼ إذل القياـ بعملية صهر ثقايف
كاجتماعي متواصل ,ضمن إطار سياسي مشًتؾ ,يؤدم إذل بناء كعي ثقايف كىوية اجتماعية كسياسية
مشًتكة عبميع أفراد اجملتمع الذين ينتموف بالتساكم ،كوبًتموف التنوع كاالختالؼ،كما أف ىذه الدكلة
 -2أكرم ديفيز،اعبدؿ يف صاحل حل مولّد للدكلة الواحدة،قيايا اسرائيلية،العدد 2009، 34ـ،ص ص .57-56
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ىي دكلة عبميع مواطنيها،إهنا دكلة التساكم القانوشل بُت األفراد الذين ينعموف باغبرية الكاملة يف
التآلف كاالندماج يف ؾبموعات ـبتلفة أكلية إرادية،كدكر ىذه الدكلة الليربالية ىو توفَت اغبماية القانونية
عبميع أفراد اجملتمع إلتاحة الفرصة أمامهم للتعاقد كاؼبساكمة كاغبوار كاعبدؿ كاالتفاؽ كاالختالؼ كما
يريدكف،كما الدكلة إال انعكاس لإلرادة اعبمعية اؼبنبثقة من إرادة األفراد.
إف فكرة زبطي اؽبويات حسب ىذا الطرح ىو السبيل للسالـ،كيتحقق ذلك من خالؿ
االندماج الشامل لليهود كالفلسطيُت بصورة تتخطى الشعور بالقومية اليهودية كالعربية لصاحل كياف
سياسي ديبوقراطي مبٍت على متغَتين أساسُت  :األرض كعنصر مشًتؾ جامع يبكن التعايش عليو ،قيم
العدالة كاؼبساكاة اليت تكفل ىذا التعايش كربافظ عليو.كبذلك يبكن الدفع بكياف سياسي(الدكلة)كإطار
يسع صبيع اؼبواطنُت كيقوـ بدكره الوظيفي الرقايب .
ادلربرات الفلسطينية كاإلسرائيلية:ؽبذا اػبيار إرىاصات تارىبية
 خيار الدكلة الواحدة يف ميزاف االستيطاف :امربرات كقراءات إسًتاتيجية متباينة
إسرائيليا كفلسطينيا،كما ش ّكل التنظَت لو جدلية قبوؿ كرفض كفق ّ
من كال اعبانبُت .
 إرىاصات ظهور خيار الدكلة الواحدة  :ػبيار الدكلة الواحدة ارىاصات تارىبية طويلة ،فالفكرة ظهرتيف النقاشات الفكرية الصهيونية قبل ظهور "الكياف"بعشرات السنُت ،كمن أىم تلك األفكار ما
طرحتو،منظمة" بريت شالوـ" أم "عهد السالـ" ( 1926ـ)تلتها فيما بعد منظمة "اوبود" أم
االرباد،يف هناية الثالثينات كبداية األربعينات،كدعت ىذه اؼبنظمات كأخرل اذل إقامة نوع من الثنائية
القومية اليت تعًتؼ حبقوؽ االقلية اليهودية،أم االعًتاؼ هبم كأقلية دينية كليست قومية سياسية،ككصل
األمر هبا األمر إذل رفض قياـ"الكياف"مع هباية األربعينات( .)1948كيبكن تفسَت ىذا التوجو اليهودم
بالوضع الديبوغرايف اليهودم يف ذلك الوقت(األقلية) ،أين كاف حصوؽبم على االعًتاؼ هبم كأقلية دينية
كليست سياسية -ؽبا حقوقها يعترب اقبازا عظيما.كانت تعٍت كاحدة من صيغتُت :إما صيغة االندماج
أما الدكلة الواحدة" باؼبنظور الفلسطيٍت ؼ
الكامل يف دكلة كاحدة على أساس اؼبواطنة جبهاز دكلة كاحد يستغرؽ مواطنيها كافة ،مثل الطرح الذم
قدمتو منظمة التحرير الفلسطينية سنة 1968ـ،أم مباشرة بعد"النكسة" ،الذم جاء عبارة عن حل
شامل للقضية ،كىو حل الدكؿ ة الواحدة على كامل أراضي فلسطُت التارىبية،اليت يعيش فيو
الفلسطينيوف كمن يرغب من اليهود ربت سيادة دكلة كاحدة ديبقراطية وبكمها قانوف اؼبواطنة.
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كطبعان

قوبل ىذا اغبل من قبل "إسرائيل" بالرفض اؼبطلق .كيبكن تفسَت ىذا الطرح الفلسطيٍت بالواقع
االستيطاشل الذم فرضتو اسرائيل جراء االستيالء على أجزاء كاسعة من الضفة الغربية كقطاع غزة بعد
 1967ـ،كربوؿ موازين القول للصاحل االسرائيلي خاصة يف الفًتة اليت تلت اتفاقيات "أكسلو 1993ـ"
إذل اآلف .أك دكلة ثنائية القومية تقوـ على معادلة كسطى بُت الفصل كاالندماج ،وبتفظ فيها كل من
الطرفُت بقوميتو كبأجهزة إدارة منفصلة إذل جانب جهاز دكلة مشًتؾ ،كىو الطرح الذم يصعب ربقيقو
أيضا يف ظل الواقع االستيطاشل.
ادلربرات الفلسطينية االسرائيلية خليار الدكلة الواحدة ،القبوؿ كالرفض :بُت الطرح األكؿ(الدكلة الواحدة الثنائية
 ااؼبتغَت االستيطاشل ليفرض الواقع ،فكل من
القومية) كالثاشل (الدكلة الواحدة العلمانية الديبوقراطية)،يظهر ّ
ىاتُت الصيغتُت ال يبكن اف يكوف ؽبما قبوؿ أبدا يف اؼبخياؿ اإلسرائيلي ؼبا تشكالنو من هتديدات
ديبوغرافية (التوازف السكاشل) كسياسية ايديولوجية( يهودية الدكلة).فالطرح الفلسطيٍت اؼبتعلق بالدكلة
الواحدة يف الستينات مثال كاف من منظور الدكلة الفلسطينية الواحدة الديبوقراطية العلمانية،كأصبح اليوـ
بعد إخفاؽ الفلسطينيُت يف ربرير  %22من أرضهم حبث عن مواطنة حبقوؽ كاملة يف الدكلة الواحدة
لكن ذات التوصيف اليهودم،يف حُت كانت الثنائية دبنظور يهودم قبل ظهور الكياف مبنية على
اعًتاؼ لألقلية اليهودية بالوجود داخل أغلبية فلسطينية،كأصبحت اليوـ بعد اؼبرحلة التفاكضية
كاالنسداد العكس سباما،أم اعًتاؼ اسرائيلي باغبق الفلسطيٍت بالوجود.كيف خضم ىذه اعبدلية يربز
مربرات كال الطرفُت اذباه الدكلة الواحدة الثنائية القومية اك العلمانية الديبوقراطية؟
التساؤؿ حوؿ ما ىي ّ
كما ىي إسقاطات الواقع االستيطاشل اغبارل على كليهما؟.
مربرات القبوؿ الفلسطيٍت  :انطالقا من ميزاف القول اغبارل ،كمعطيات الواقع االستيطاشل -الذم
أ -اربدثنا عنو سابقا -يظهر خيار الدكلة الواحدة مطلبا فلسطينيا اسًتاتيجيا يهدؼ اذل احياء احملافظة
على البقاء كاحياء خيارات ًب ربييدىا إباف اؼبرحلة التفاكضية اليت كصلت اذل طريق مسدكد .

خضم اكبسار اػبيارات السابقة القائمة على حل الدكلتُت ،كيبكن
طرح ىذا اػبيار فلسطينيا ،يف ّ
إرجاع ذلك مبدئيا اذل عاملُت:األكؿ،ىو اػبركج من اؼبأزؽ الراىن اؼبتمثل يف دكلة الكانتونات
كالتجمعات اؼبنعزلة كاؼبًتامية األطراؼ ،كيف ىذه اغبلة يبدك ىذا االذباه احياء لبديل جديد يقل خسارة
 ،أما الثاشل ،فقد يكوف ىذا اػبيار عبارة عن خطوة "تكتيكية للوصوؿ اذل حل الدكلتُت،كيقصد
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بذلك الصراع الديبوغرايف الذم سيؤدم يف هناية اؼبطاؼ اذل ـباطر سياسية على اسرائيل فبا هبعلها
تقبل حبل الدكلتُت .
يذىب الباحث "رائف رزيق" مثال اذل القوؿ بأف خيار الدكلة الواحدة أشد جاذبية
للفلسطينيُت ألنو السبيل الوحيد إلبقاء القضية الفلسطينية حية كيقيّد القوة االسرائيلية يف ظل ميزاف
القول كالصَتكرة التوسعية االستيطانية اغباليُت،كما يبعد الفلسطينُت من اؼبسار اغبارل (مسار الصراع
حىت اؼبوت).كيطرح "رائف"عديد اغبجج للدفاع عن رؤيتو من بينها أف حل الدكلة الواحدة يتوافق مع
كجود ؾبموعتُت من الالّجئُت(داخل إسرائيل،كالجئي الشتات)،إذ يوفر مآال استيعابيا جديد قد يؤدم
اذل توحيد الشعب الفلسطيٍت .فالدكلة الواحدة تعٍت اؼبساكاة الكاملة يف اغبقوؽ القومية كالديبقراطية
كاؼبدنية ،كتعٍت أف الدكلة ال يبكن أف تكوف يهودية أك لليهود فقط ،ك أف من حق الالجئُت
الفلسطينيُت أف يعودكا لفلسطُت دكف قيود ،كال وبصر حق اؼبواطنة باليهود .كما ىذا اؼبطلب يصوف
السالمة الًتابية لفلسطُت التارخية(عكس حل الدكلتُت)،حيث يزيل صبيع اغبدكد االصطناعية اليت
تقسم الشعب الفلسطيٍت(أحسن من  ٪22عبارة عن كنتونات متناثرة كؿباصرة) .كأف اغبواجز كاغبكم
العسكرم كاإلدارة اؼبدنية كالقيود كالتصاريح  ....اليت رباصر الفلسطينيُت ستلغى ،كأف أسراىم
سيتحرركف(.)1ضف اذل ذلك أنو يبنح ؽبم فرصة لنيل حقوقهم كمواطنُت يف "إسرائيل" يف ظل قيم
كحقوؽ اؼبواطنة كالديبوقراطية اؼبتعرؼ عليها عاؼبيا ،دبا يعطى األمل للفلسطيننُت للعودة اذل الكفاح
السياسي من باب الصراع الديبوغرايف( الصوت االنتخايب،أم الصوت الواحد للشخص الواحد الذم
قد يؤدم اذل تفوؽ فلسطيٍت اذا احتسبنا الفلسطينيُت ذكم اؼبواطنة االسرائيلية(عرب 1948ـ) الذين
رفضوا التخلي عن ىويتهم الفلسطينية العربية).
مربرات الرفض اإلسرائيلي:ترفض"إسرائيل" رفضا قاطعا ىذا اػبيار بالرغم من بعض األطركحات
ب -اتدعم خيار الدكلة الواحدة من منطلق استجابتو ؼبصاحل فئة كبَتة من اليهود
اإلسرائيلية(اليهود اؼبتدينُت) ّ
ترغب يف العيش يف أرض"اؼبيعاد كاملة"،أم العيش يف كامل فلسطُت التارىبية كيشكلوف فيها نصف
سكاهنا بدؿ بلد أصغر يشكلوف أكثريتو( يف حاؿ خيار الدكلتُت) ،كيعانوف فيو من ىواجس األمن
كاالنغالؽ .كيف ذلك يرل "ايف دافوش"اف األرض يبكن تقسيمها لكن الوطن كالّ،فمشاعر اغبنُت

 -1رائف رزيق،ترصبة :اغباج صاحل ،حل الدكلة الواحدة :من الصراع حىت اؼبوت اذل جدلية السيد -العبد،رللة الدراسات الفلسطينية،العدد  ،86ربيع
2011ـ،ص ص .148-128
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اليهودم إذل تالؿ السامرة(الضفة الغربية)كاالشتياؽ اليهودم اذل "غور يهوذا"هبب أالّ تكبحو أم
اتفاقية،كعليو يرل ضركرة ازباذ إجراءات فيها الكثَت من اؼبخاطر غَت اهنا ربتوم على الكثَت من األرباح
لكال الطرفُت أكرب بكثَت من فكرة االنفصاؿ،كىي استيعاب اؼبواطنُت يف كال اعبانبُت(الدكلة الواحدة
ثنائية القومية اك العلمانية الديبوقراطية (،)1فبا يتيح لإلسرائيليُت االرتباط "بارتس إسرائيل"(أرض إسرائيل)
الكاملة كدبواقعها الدينية،ككفق ىذا الطرح فإنو إذا كاف االنفصاؿ يعٍت لدل الكثَتين ضياع حلم الدكلة
اليهودية هنائيا،حيث سينشأ دكلة فلسطينية للفلسطينيُت ،فانو مع الوقت سيجعل من إسرائيل دكلة
ثنائية القومية(ما يقارب  ٪25من مواطٍت اسرائيل حاليا من عرب)،كهبذا الصورة ستعاشل "اسرائيل"من
قدمت تنازالت كبَتة،ككفق ىذا التصور فإف الدكلة الواحدة ثنائية
هتديدات ديبوغرافية داخلية بعد اف ّ
القومية كاقع ال مناص منو فمن األحسن أف تنشأ على عموـ األرض(إسرائيل كفلسطُت)من أف تولد
داخل "إسرائيل"لوحدىا.
كرغم ىذا الطرح ،إالّ أف الرفض اإلسرائيلي ؽبذا اػبيار يبقى مستمرا ك ثابتا نظريا ،ككاقعا ميدانيا
كعمليا،نتيجة اػبطوات األحادية اعبانب اغبالية اليت تسعى اذل هتويد كضم أكرب قدر فبكن من
األرض الفلسطينية مع تكريس ذبمعات للسكاف الفلسطينيُت بالضفة الغربية على شكل معازؿ منفصلة
كمتباعدة عن بعضها البعض كعن العادل اػبارجي،فقوؽ اؽبندسة االستيطانية اغبالية يبدك اػبيار
االسرائيلي متجها كبو بناء "ابارهتايد استيطاشل"فريد من نوعو يف مواصفاتو كفبيزاتو ،بشكل يستحيل من
خاللو الوصوؿ اذل تطبيق فكرة الدكلة الواحدة بأم صيغة كانت .
كبالعودة اذل الرفض اإلسرائيلي لفكرة الدكلة الواحدة يرل "ليف لويس غرينبَتغ"كىو باحث
ربرض على السباؽ
جبامعة "بن غوريوف" اإلسرائيلية ،أف "إسرائيل" على قناعة تامة بأف الدكلة الواحدة ّ
ايف،كتعزز اؼبخاكؼ الديبوقراطية اؼبتبادلة،كىو ما سيعمل على مأسسة التحريض القومي من كل
الديبوغر
ّ
طرؼ على اآلخر .كنشَت ىنا أف أكرب ـباكؼ اسرائيل من خيار الدكلة الواحدة ىو فقداف االغلبية
اليهودية اؼبقًتف بإلزامية اؼبساكاة يف اغبقوؽ(الصوت االنتخايب مثال).كيضيف"ليف" مؤّكدا اف ىذا
اػبيار يف أصلو وباكؿ أف يثبت الطبيعة غَت الديبوقراطية لالحتالؿ العسكرم االستيطاشل اإلسرائيلي
كالدكلة اليهودية عموما (.)2كىنا نشَت اذل الطبيعة العنصرية االقصائية الراسخة،كاالحاللية الثابتة يف
 -1آيف دافوش ،ترصبة ؿبمود ابراىيم عبد الستار ،دكلتاف يف كطن كاحد:لننفصل لكن لنبق سويا،سلتارات اسرائيلية،العدد ،256أفريل
2016ـ،ص.86

 -2ليف لويس غرينبَتغ ،ادلرجع السابق الذكر ،ص . 45
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االرث التارىبي كالبناء االديولوجي كالتكوين النفسي كالتصور السياسي للشخصية اليهودية عموما،

كتغَتت الظركؼ كالوقائع (.)كما انو ما
كاليت يستحيل االنعتاؽ منها مهما ّ
تعددت اػبيارات السياسية ّ
من سبب معقوؿ – يضيف أيضا "رائف رزيق" -الف يوافق االسرائيليوف على التحوؿ اعبذرم فجأة
من دكلة سيادية تتحكم يف موازين القول حاليا كيشكل اليهود أكثرية فيها كيسيطركف على أمنهم
اػباص كحدكدىم ككضعهم الديبوغرايف اذل حالة يتقاظبوف فيها السيطرة كمنزلة األغلبية مع
الفلسطينيُت،كيسلموف أمرىم طواعية لًتتيبات كضمانات دستورية قد ال تثبت فعاليتها .كحسب
"رائف -فهذا رىاف كؾبازفة بالنسبة لإلسرائيليُت يف حُت ىو قباح للفلسطينيُت الذين ال هبازفوف
()1
خبسارة أم شيء.
كيف ما يتعلق يتوجهات الفلسطينيُت كتصوراهتم غبل الدكلة،فقد كردت النتائج يف استطالع رأم
آجراه مركز القدس لإلعالـ كاالتصاؿ يف افريل 2014ـ،كمشل  1000شخص بُت الضفة الغربية كغزة
النتائج التالية:

استطالع رأم رقم  ، 81مركز القدس لالعالـ كاالتصاؿ،أفريل 2014ـ.

نالحظ من نتائج االستطالع أف خيار الدكلتُت الزاؿ ينظر إليو على انو األنسب،ؼ ٪48.7

من العينة اختاركا ىذا اغبل،بينما كاف اػبيار الثاشل الدكلة الواحدة الثنائية القومية بنسبة ،٪18.8كتؤّكد
النتائج سعي الفلسطينيُت إذل تقرير اؼبصَت من خالؿ إنشاء دكلتهم اػباصة هبم ،فهم يركف يف الثنائية
عرب عنها "سومنًتا بوز" بالقوؿ
القومية ضربا من ضركب اػبياؿ ألهنا ستزيد الصراع ّحدة،أك كما ّ
":الدكلة ثنائية القومية تفوح منها رائحة التموضع كالتمركز التكتيكي ك تسجيل النقاط")2(.فيما أجاب
 ؼبعلومات أكثر حوؿ ىذه الفكرة يرجى العودة اذل  ،عبد الوىاب اؼبسَتم ،موسوع اليهود كاليهودية كالصهيونية  ،ـ ، 7اؼبرجع السابق الذكر .
 -1رائف رزيق ،ادلرجع السابق الذكر .132 ،

 -2ؼبزيد من اؼبعلومات يرجى العودة اذل :سومنًتا بوز،أراض
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جزء من عينة االستطالع بأجوبة دل تكن أصال ضمن اػبيارات اؼبقدمة ؽبم (  ٪15.3مثال قالوا اف
خيارىم دكلة فلسطينية ٪11.8،أجابوا بعدـ كجود حل أصال ).

 القبوؿ كالرفض كمعطيات املشهد االستيطاين ،ىل مت إجهاض خيار الدكلة الواحدة أييا ؟ :لقد قبحت السياسةاإلسرائيلية االستيطانية يف تقويض أم أمل لقياـ الدكلة الفلسطينية على أساس خيار الدكلتُت
لشعبُت،فكل اؼبعطيات تشَت إذل أف اؽبندسة االستيطانية اإلسرائيلية أجهضت كل مظهر من شأنو أف
تؤدم إذل ذلك ،مستعملة عديد االسًتاتيجيات كاػبطط نظريا كميدانيا،فانتهجت مسار اؼبفاكضات
لربح الوقت،كاعتمدت على االستيطاف إلحداث تغيَتات جغرافية كديبوغرافية على ارض الواقع.
فقد امتد سجاؿ حل الدكلتُت لعقود متتالية اذل أف استطاع الزحف االستيطاشل االسرائيلي
ربييده بصورة تكاد تكوف هنائية،لتطرح بعده صيغ أخرل رباكؿ اف تتوافق مع الًتكيبة اعبغرافية
كالديبوغرافية اعبديدة،كسباشي مع معطيات الواقع كاؼبنطق أيضا،فطرحت فكرة الدكلة الواحدة بصيغتيها
الثنائية القومية اك الديبوقراطية العلمانية لكل مواطنيها.
بيد انو ،بُت طرح الدكلتُت كطرح الدكلة الواحدة،كتنظَتات أخرل،برز التخطيط االستيطاشل
كمتغَت ثابت قائم على إرساء سياسيات اإلقصاء كاؽبيمنة من خالؿ ثالث أجهزة متكاملة
اإلسرائيلي ّ
كمنسجمة يف آدائها،كمتوافقة يف أىدافها:اعبهاز العسكرم(السيطرة على األرض كطرد الفلسطينيُت
كمنع عودهتم)،اعبهاز التشريعي القضائي(سن القوانُت العنصرية كتشريع النهب كالسيطرة)،كجهاز
التخطيط)،(1كىو اؼبنظّر ؽبذه السياسيات اليت حاكلت رسم كاقعا جديدا يكوف مغايرا لكل اغبلوؿ

اؼبطركحة كيهدؼ إذل ذبميع أكرب عدد من الفلسطينُت يف أضيق مساحة فبكنة يف مقابل نشر
كتشتيت اليهود على أكرب مساحة فبكنة كلو بأعداد صغَتة.
تغَتا كبَتا يف مستول اػبطاب الفكرم كالسياسي
يرل "أسعد غازل" أف العقدين األخَتين عرفا ّ
كاؼبمارسة االستيطانية اإلسرائيلية كانعكس ذلك يف ظهور تقنيات مع ّقدة اعتمدهتا اسرائيل دستوريا

كسياسيا،إمعانا يف إلغاء أم معٌت سياسي أك ىوياٌب للوجود الفلسطيٍت (،)2فمع التالشي الكلي غبل
الدكلتُت عقب فشل "اتفاقيات اكسلو"،كمع زكاؿ اؼبطامع اإلسرائيلية بالسيطرة كالسيادة الكاملة على
 -1يوسف جبارين،ترصبة سليم سالمة،سالفة حجاكم ،التخطيط القومي يف اسرائيل :اسًتاتيجيات االقصاء كاذليمنة،راـ هللا  :اؼبركز الفلسطيٍت
للدراسات االسرائيلية2014،ـ.

 -2أسعد غازل،مهند مصطفى،الفلسطينيوف يف اسرائيل:سياسيات األقلية االصلية يف الدكلة االثنية،راـ هللا  :اؼبركز الفلسطيٍت للدراسات االسرائيلية،
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كامل األراضي الفلسطينية احملتلة عاـ 1967ـ،فإف البديل ىو توجو السياسيات اإلسرائيلية كبو "طريق
ثالث" كىو اذباه ينتهج سياسة تفصل بُت قطاع غزة كالضفة الغربية،كبُت الفلسطينيُت أنفسهم داخل
الضفة الغربية،كبُت الفلسطينيُت كاؼبستوطنُت ،كبُت إسرائيل كبُت أجزاء من الضفة ،كيف الوقت عينو فإف
أيضا بُت إسرائيل كبُت اؼبناطق اليت جرل ضمها (كاقعينا) يف الضفة ،كبُت إسرائيل
ىذه السياسة تربط ن
كاؼبستوطنُت الذين يعتربكف جزءا ال يتجزأ من مواطٍت دكلة إسرائيل ذاهتا،كىذا االذباه يتناقض مع الفكرة
األساسية اليت كقفت خلف اتفاقيات أكسلو ،كىي فكرة "الربط بواسطة الفصل" على أساس من
التبادلية كالتسوية كالعالقات االقتصادية كاالجتماعية بُت الشعبُت(.)1
كيذىب "ارئيال ازكالم" اذل أبعد من ذلك يف كصف التوجو االستيطاشل الكولونيارل اإلسرائيلي
شك يف ذلك ،لكنو يرل
يف السنوات األخَتة ،حيث يقوؿ اف "إسرائيل" دكلة استيطانية كولونيالية كال ّ
أنو من غَت اؼبنطق اختزاؿ الوجود اإلسرائيلي يف ىذه اؼبقاربة،فاسرائيل سبارس نظاـ ابرهتايدم كاضح
اؼبعادل لكنو ليس فقط أبرهتايد،كىو حالة احتالؿ استيطاشل كلكنو ليس احتالال استيطانيا فقط – على
حسب تعبَته،-كلفهم اػباصية االستعمارية االستيطانية –يضيف أزكالم -هبب اف تكوف لنا القدرة
على اؼبزاكجة بُت كضع االحتالؿ ككأنو خارج الدكلة ككضعو يف الوقت نفسو داخل الدكلة). (2
يظهر من التوصيف الذم ساقو "ازكالم" أف االستيطاف االستعمارم اإلسرائيلي بدأ يأخذ
ظبات ثابتة سبيّزه عن باقي النماذج االستيطانية على مر التاريخ،كىي ظبات كالعنف كاإلبادة،التوسع
باإلحالؿ االستيطاشل ،الضم بالفصل االبارهتايدم،العنصرية بالتشريع القانوشل،لكن اؼبثَت يف كل ىذا اف
ىذه السمات كاؼبمارسات يتم استعماؽبا داخل حدكد دكلة االحتالؿ كالدكلة احملتلة يف نفس الوقت،
كىي كاقعة فريدة من نوعها.
عموما يظهر اإلجهاض االستيطاشل اإلسرائيلي ػبيار الدكلة الواحدة من خالؿ عاملُت:
أ -الواقع االستيطاشل الذم فرضتو"إسرائيل"على أرض الواقع،كىو يف طريقو ألف يفرض"دكلة
الكانتونات".

 -1اكرم بن اليعازر،ترصبة سعيد عياش،حركب اسرائيل اجلديدة :تفسَت سوسيولوجي -تارىبي،راـ هللا  :اؼبركز الفلسطيٍت للدراسات االسرائيلية
"مدار"2017،ـ،ص .413

 - 2أرئيال أزكالم،عدم أفَت،ترصبة نبيل صاحل،اإلرباد كالدديوقراطية بُت البحر ك النهر،راـ هللا  :اؼبركز الفلسطيٍت للدراسات االسرائيلية2014،ـ،ص
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ب -أف خيار الدكلة الواحدة يفرض صداما مباشرا مع الطابع اليهودم إلسرائيل كالذم رباكؿ
تكريسو منذ  2002ـ ،من خالؿ مطلب االعًتاؼ الفلسطيٍت بيهودية الدكلة،فالدكلة الواحدة باؼبنظور
اإلسرائيلي لن تكوف إال يهودية الطابع العاـ،سواء كانت ثنائية قومية أك ديبقراطية،كيف كلتا اغبالتُت
سيكوف الفلسطينيوف عبارة عن سكاف من الدرجة الثانية داخلها.
يكمن الفشل يف أطركحة حل الدكلة الواحدة (كحل الدكلتُت ايضا) يف الشرط اإلسرائيلي
اؼبسبق بضركرة االعًتاؼ الفلسطيٍت بيهودية الدكلة.فما ىو مكمن ىذا التعارض؟،كما ىي انعكاسات
ىذا االعًتاؼ على ثنائية االستيطاف كمستقبل اغبل؟.
 -3دالالت مطلب يهودية اسرائيل كأثره على مسار احلل النهائي :
يعترب مطلب االعًتاؼ بإسرائيل دكلة يهودية للشعب اليهودم أحد أكرب معوقات اؼبسَتة
التفاكضية كخاصة بعد العاـ 2002ـ ،فقد سعى اؼبفاكض اإلسرائيلي اذل التمسك هبذا الطلب رحبا
للوقت ك امعانا يف تعقيد العملية التفاكضية كاشغاؿ اؼبفاكض الفلسطيٍت كمعو كل القول الفاعلة إقليميا
كدكليا،من خالؿ ابتكار معارؾ سياسية غَت ؾبدية.
بعد أف أجهزت القيادة اإلسرائيلية على مبوذج حل الدكلتُت ذىبت إذل كضع العراقيل اليت
ؼ
ربوؿ دكف تطبيق حل الدكلة الواحدة ،ككاف أبرز اؼبدخالت اليت ًب تبنيها إسرائيليا مفهوـ االعًتاؼ
بإسرائيل دكلة يهودية،فاالعًتاؼ هبا وبوؿ دكف تطبيق مفهوـ الدكلة القومية ،كبالتارل ال يبكن اغبديث
عن دكلة ؼبواطنيها،سواء كانت دكلة ثنائية قومية أك دكلة ديبوقراطية لكل مواطنيها ،كما أف اغبديث
عن الدكلة اليهودية يلغي فكرة الشعب الواحد كالركابط الواحدة كالتاريخ الواحد.
أ -التطور التارخيي ألطركحة "يهودية الدكلة" :دل يكن مطلب يهودية الدكلة كليد العملية التفاكضية مع
مطلع التسعينات،فلهذا الطرح ارىاصات تارىبية طويلة ،فقد طرحت الفكرة قبل ظهور الكياف
(اسرائيل) لفًتة طويلة ( ، )أين يعترب ركاد اغبركة الصهيونية يف القرف التاسع عشر أكؿ من ربدث عن
مفهوـ للدكلة اليهودية ككاف أقرب اذل إنشاء كطن قومي هبمع يهود الشتاتٍ ،ب أ ّكد ذلك الزعيم
الصهيوشل" تيودكر ىرتزؿ "يف اؼبؤسبر الصهيوشل األكؿ يف بازؿ السويسرية عاـ 1897ـ،لكن طرحو أخذ
 -دلعلومات أكثر حوؿ التنظَت اليهودم لفكرة الوطن القومي للشعب اليهودم يرجى العودة اذل اؼببحث األكؿ من الفصل األكؿ من األطركحة (
مطلب :بوادر الفكر االستيطاشل الصهيوشل يف فلسطُت).
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اصطالح "كطن قومي لليهود يف فلسطُت"،كىنا تظهر الفركؽ كاضحة بُت اصطالح "دكلة اليهود"ك

"يهودية الدكلة" ،فدكلة اليهود ىو اصطالح ذك نزعة قومية ذك أىداؼ سياسية أمنية
كديبوغرافية،أما"يهودية الدكلة"فيشمل باإلضافة إذل الصفات السابقة التوصيف الديٍت االثٍت الذم
تًتتب عنو تأثَتات كانعكاسات تارىبية ،ايديولوجية كسياسية كبَتة على اؼبسار التفاكضي كاؼبسار
االستيطاشل كمستقبل الدكلة الفلسطينية بصفة عامة.
كمع اندالع اغبرب العاؼبية األكذل منحت اغبكومة الربيطانية تصروبان لليهود ،ظبي باسم
"كعد بلفور عاـ 1917ـ؛ يقضي حبقهم يف أف يكوف ؽبم كطن قومي على أرض فلسطُت ،كخالؿ
أقرت اغبكومة الربيطانية تقرير اللجنة اؼبلكية) تقرير عبنة بيل عاـ
فًتة انتداب بريطانيا على فلسطُت ّ
1937ـ) ،الذم ينص على تقسيم فلسطُت إذل دكلتُت :إحدانبا عربية كاألخرل يهودية ،أم أف ىذا
التقرير كضع مسألة الدكلة اليهودية ألكؿ مرة يف بؤرة االىتماـ الدكرل .،يف حُت يعترب القرار الدكرل
181لعاـ 1947ـ ،كالذم صدر عن اعبمعية العامة األمم اؼبتحدة القرار الرظبي لتطبيق تقسيم
فلسطُت فعليان إذل دكلتُت :عربية كيهودية ،كاعتُرب ىذا القرار ملزمان للجميع ،كال هبوز رفضو(،)1إذ يعترب

أكؿ تدكيل ؽبذه األطركحة .
عاكد ىذا الطرح الظهور يف جويلية 1958ـ ربت توصيف"دكلة يهودية كديبوقراطية"يف إشارة
إذل طبيعة النظاـ يف إسرائيل من خالؿ تعديل قانوف أساس الكنيست ( تعديل اؼبادة  09فرع  07من
كحدد التعديل عدـ مشاركة أية قائمة هتدؼ أك تعمل على رفض كجود دكلة إسرائيل كدكلة
القانوف) ّ

الشعب اليهودم أك ترفض الطابع اليهودم اك الديبقراطي للدكلة ،كيف العاـ1992ـ عادت ىذه التوليفة
الظهور مرة أخرل ربت توصيف "الدكلة اليهودية الديبوقراطية" كذلك يف قانوف أساس كرامة كحرية
اإلنساف،كقانوف أساس حرية العمل اللذين ًب سنهما يف مارس 1992ـ،كفيما ىدؼ القانوناف إذل

 -يتضمن اغبديث عن الدكلة اليهودية غموضان كضبابية تنتج حالة من اإلرباؾ ليس فقط يف صفوؼ اعبانب الفلسطيٍت اؼبطالب باالعًتاؼ بإسرائيل
ىرتؿ" األب الركحي لفكرة إقامة كطن قومي لليهود قد «
كدكلة يهودية شرطان بل حىت يف داخل اجملتمع اإلسرائيلي على تعقيداتو اؼبختلفة .ككاف"تيودكر ز
عنوف كتابو الذم ضمنو تصوران مفصالن للدكلة اليت يريدىا بدكلة اليهود كليس الدكلة اليهودية كقد نظّر -كىو العلماشل -ؿدكلة تكوف لليهود كتكوف
علمانية تفصل بُت الدين كالدكلة،كليس ليهودية الدكلة كما تطرح يف الوقت اغبارل .حيث كاف يسعى اذل دكلة اكركبية الطابع تشكل تعبَتا عن
قوميتهم،كفيها اغلبية اليهود،ككفيلة باف ربوؿ اليهود اذل شعب كباقي الشعوب االكركبية ( كاف ينظر اذل يهود الشتات يف اكركبا كشعب ىامشي
كطيفيلي كمنبوذ نتيجة معامالهتم السيئةك اؼباكرة )
 -1اسامة ؿبمد أبو قبل ،يهودية دكلة اسرائيل:جذكر اؼبصطلح كتأثَته على القضية الفلسطينية ،رللة جامعة القدس ادلفتوحة لالحباث كالدراسات،

العدد  ،23جواف 2011ـ،ص .308
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ضماف حقوؽ أساسية،إال أهنما كانا أيضان تأكيدان على أف ىذه اغبقوؽ تأٌب يف إطار القيم األخالقية
إلسرائيل بوصفها "دكلة اليهودية كالديبوقراطية"(.)1
أعلن ىذا الطلب بشكل رظبي ضمن"خارطة الطريق 2003ـ"يف خضم الشركط كالتعديالت
اؼبقدمة من اعبانبُت الفلسطيٍت كاإلسرائيلي،ككاف من ضمنها االشًتاط اإلسرائيلي بضركرة اعًتاؼ الوفد
اؼبفاكض الفلسطيٍت "بيهودية دكلة إسرائيل"،كاإلقرار الكامل بأف إسرائيل دكلة يهودية كشرط لقبوؿ أم
مبادرة سلمية من شاهنا إنشاء دكلة فلسطينية.تاله خطاب "أرئيل شاركف" شهرا بعد ذلك يف قمة
العقبة (04جواف2003ـ)كتأكيده على كجوب اعًتاؼ الفلسطينيُت بيهودية إسرائيل،كىو الطلب الذم
أيّده الرئيس األمريكي "جورج بوش االبن" يف القمة نفسها.
تدكؿ"ك"تقنّن" ىذا اؼبطلب كهبعل منو
توالت بعد ذلك تصروبات القادة االسرائيلُت بصورة " ّ
مفهوـا مقبوال كمستهلكا على اؼبستول الداخلي كاإلقليمي ،إذ سرعاف ما أخذ بُعدا كاسعا يف مؤسبر
أنابوليس 2007.ـ ،كفيو يبكن اعتبار"إيهود أكؼبرت" ؾأكؿ رئيس حكومة إسرائيلية طرح علنا ،كبصورة
حادة ككاضحة للغاية ،مطلب االعًتاؼ بإسرائيل دكلة يهودية للشعب اليهودم ،يف حُت جرت العادة
يتم االكتفاء من قبل بأطركحة "حل اؿدكلتُت لشعبُت".
على أف ّ
كيف ذلك يرل الباحث الفلسطيٍت "عزمي بشارة" أف ىذا اؼبطلب اإلسرائيلي دل يأت على
خلفية النقاش بشأف حل الدكلتُت،كال على أساس السجاؿ الذم أثاره التيار القومي الديبوقراطي حوؿ
الدكلة لكل مواطنيها،كال يف خضم النقاش بُت العلمانيُت كاؼبتدينُت اليهود حوؿ ىوية الدكلة
كيهوديتها،بل جاء يف سياؽ اؼبطالبة اإلسرائيلية للفلسطينيُت بالتخلي عن حق عودة الالّجئُت كشرط
أساسي لنجاح العملية التفاكضية (.)2كيبكن تفسَت ىذا السياؽ بتعاظم اػبطر الديبوغرايف نتيجة زيادة
أعداد الشعب الفلسطيٍت سواء ربت اإلدارة اإلسرائيلية(عرب إسرائيل) اك خارجها كالذم قابلو يف
نفس الوقت البفاض مستمر يف معدالت اؽبجرة اليهودية،فبا قد يشكل خلال يف اؼبيزاف الديبوغرايف يف
غَت الصاحل اإلسرائيلي،كىو األمر الذم قد يؤدم اذل قلب شكل الدكلة كىويتها اذل عربية اك على
األقل اذل ثنائية قومية،كىو ما يتناقض مع اؽبدؼ الصهيوشل األساسي اؼبتمثل يف انشاء الدكلة اليهودية.

 -1ىنيدة غازل ،اسرائيل كدكلة يهودية ديبوقراطية :اشكالية تعريف من ىو يهودم،قيايا إسرائيلية ،العدد  ،40/39ديسمرب 2010ـ،ص .07
 -2عزمي بشارة ،دكلة يهودية كديبوقراطية،دراسات كاكراؽ حبثية ،اؼبركز العربية لالحباث كدراسة السياسات،الدكحة :جانفي 2011ـ،ص .07
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كمع كصوؿ اؼبفاكضات اإلسرائيلية الفلسطينية مرحلة يقتضي الدخوؿ يف تسوية هنائية لقضايا
اغبل النهائي كالقدس كالالجئُت كاغبدكد كاؼبياه ،أعاد قادة إسرائيل مسألة يهودية دكلتهم إذل السطح
من جديد ،بل أكثر من ذلك،طالبوا الفلسطينيُت باالعًتاؼ بيهودية دكلة إسرائيل ،كشرط مسبق
للتفاكض حوؿ تلك القضايا.
ب"-يهودية الدكلة"،إلتباسات ادلفهوـ :يالحظ االرتباؾ اؼبفاىيمي يف الطرح اإلسرائيلي لفكرة يهودية الدكلة
حيث يبدك جليا تشابك كاؼبفاىيم كاختالؼ التفسَتات كتباين اإلسقاطات السياسية،كيتجلّى ذلك يف
تصريح "تسيفي ليفٍت" يف  2010/05/27قائلة" :كلنا ندافع عن فكرة دكلة إسرائيل يف العادل كنشرح
للجميع أننا دكلة يهودية كديبوقراطية،لكن كيف يبكن اف نناضل يف شوارع العادل سعيا كبو دكلة
الشعب اليهودم ،يف حُت أننا دل نعرؼ حىت اآلف فيما بيننا ما ىي".فيهودية الدكلة ليس ؽبا نفس
معٌت دكلة اليهود أك إسرائيل دكلة قومية للشعب اليهودم،كما أف الدكلة اليهودية الديبوقراطية تأخذ
أبعدا كشركطا أخرل هبب االلتزاـ هبا ،فلكل من ىذه االصطالحات إسقاطاهتا على الواقع االستيطاشل
كالتفاكضي كالسياسي بصفة عامة .
يرجع مكمن ىذا االرتباؾ إذل سؤاؿ جوىرم كمرجعي يف الفكر اإليديولوجي كالسياسي
يعرؼ اليهودم تعريفا قوميا أـ تعريفا دينيا؟(. )
اليهودم مفاده  :من ىو اليهودم أصال؟كىل ا
كيف ذلك ترل "ىنيدة غازل"أف ":الصراع بُت التعريف الديٍت لليهودم كالتعريف القومي لو
ش ّكل ؿبل نزاع كصراع مستمر ترؾ أثره على كجو دكلة إسرائيل ككل .كفيما رأل التعريف األرثوذكسي


(الديٍت)يف اليهودية انتماء دينيان يف األساس،فإف التعريف القومي حاكؿ الذىاب بالتعريف كبو االنتماء
اإلثٍت كالثقايف،مع االعًتاؼ بالبعد الديٍت.كقد شهدت العقود اؼبتعاقبة بعد إقامة إسرائيل توتران بُت
تيارات أيديولوجية ـبتلفة رباكؿ أخذ التعريف كبو ما تريد،حيث يبدك اليوـ أف الفركؽ أخذت يف
التقلص باذباه قبوؿ التعريف األرثوذكسي أكثر من القومي" ( ،)1كيبكن إرجاع ىذا اإلشكاؿ بُت التيار
اؼبتديّن كالعلماشل إذل إصرار العلمانيُت على توسيع مفهوـ اليهودم لزيادة أعداد اؽبجرة إذل إسرائيل

 - شكّل ىذا اؼبوضوع صراعا طويال بُت التيار الصهيوشل الديٍت كالعلماشل من خالؿ بركز عدة اشكاليات:ىل اليهودم فقط ىو كل من يدين
غَت دينو تسقط يهوديتو؟كىل اليهودم كل من كلد ألبوين يهوديُت؟ كبالتارل تسقط عن يهودية كل الزهبات األخرل؟ اـ اليهودم
باليهودية كبالتارل من ٍلّ
ىو كل من يعلن بصفاء نيتو على انو يهودم(كما يف قانوف العودة ،)1950أك كل من لو قرابة يهودية ( قانوف اعبنسية  ،)1952اك ىو كل من يولد
الـ يهودية اك يتهود كال ينتمي لديانة أخرل ( قانوف العودة اؼبع ّدؿ سنة .)1970
-1ىنيدة غازل ،اسرائيل كدكلة يهودية كديبوقراطية،اشكالية تعريف
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يصر اؼبتدينوف على احملافظة على النقاء اليهودم كوسيلة للوصوؿ إذل
لتشمل كل األطياؼ،يف حُت ّ
الدكلة اليهودية النقية من شوائب "األغيار".
ؿبدد "لليهودم"االّ اف اؼبرجعية االسرائيلية أخذت دبفهوـ
كرغم انعداـ اإلصباع حوؿ تعريف ّ
اؼبعدؿ سنة 1970ـ،كقانوف العودة من القوانُت األساسيّة إلسرائيل
اليهودم يف قانوف العودة  1950ك ّ
فكما جاء يف ىذا القانوف فإف" ِمن حؽ كل يهودم اؽبجرة إذل اسرائيل" ،إذ يتيح ىذا القانوف لكل
أبناء الشعب اليهودم حق اؽبجرة بغض النظر عن صلتهم بالثقافة أك بالديانة اليهودية كدبدل
مسانبتهم اؼبتوؽعة يف تعزيز الثّقافة أك اؿد يانة اليهودمةم يف إسرائيل،كما أف القانوف يتيح اؽبجرة إذل
الدينيّة شريطة أف تكوف ؽبم عالقة عائليّة مع اليهود مثل
البالد لألشخاص غَت اليهود حسب الشريعة ّ
األ زكاج كالزكجات ،األبناء كالبنات كاألحفاد كاغبفيدات كأزكاجهم.
سرعاف ما انتقل النقاش الداخلي حوؿ من ىو اليهودم؟(يهودم-يهودم) اذل نقاش عاـ
تعرؼ تعريفا دينيا أـ تعريفا قوميا؟أـ مزجيا بُت ذلك؟ ،كىنا
(يهودم–فلسطيٍت) ماىي الدكلة اليهودية؟،كىل ا
ذبب اإلشارة اذل انو إذا كانت مسألة اعبداؿ الداخلي اليهودم ليس ؽبا آثار كانعكاسات كبَتة على
الفلسطينيُت،فإف النقاش الثاشل يش ّكل تأثَتا مباشرا كمصَتيا عليهم .
يتضمن اغبديث عن الدكلة اليهودية حينان أك "دكلة اليهود" أحيانا أخرل غموضان كضبابية تنتج
حالة من اإلرباؾ ليس فقط يف صفوؼ اعبانب الفلسطيٍت اؼبطالب باالعًتاؼ بإسرائيل كدكلة يهودية
شرطان الهناء الصراع ،بل حىت يف داخل اجملتمع اإلسرائيلي على تعقيداتو اؼبختلفة.

ترل "ىنيدة غازل" أنو على الرغم من أف القادة اإلسرائيليُت يتداكلوف اغبديث الدكلة اليهودية
كدكلة اليهود كإشارة اذل مضموف كاحد ،إال أف مواقفهم ال تنبع بالضركرة من رؤية كاضحة بقدر ما
رباكؿ إنتاج نص خطايب عاـ يشكل يف اؼبستقبل مساحة للمناكرة كالكسب السياسي كالقومي،خاصة
فيما يتعلق بعالقة إسرائيل مع سكاهنا من غَت اليهود،كيف ىذا اإلطار ال يوجد تعريف متفق عليو يف

إسرائيل حىت يومنا ىذا ؼبن ىو اليهودم؟ ،كال ما ىي الشركط اليت هبب استيفاؤىا للتهود؟ ،كمن ىي
اعبهة اؼبخولة بالتهويد؟ ،كال الفرؽ بُت دكلة يهودية أك دكلة اليهود؟.1
يذىب "الكسندر يعقوبسوف" كىو ؿباضر باعبامعة العربية بالقدس إذل أف تعبَت يهودية
الدكلة ال يبكن أف ينأل عن اؼبفهوـ الوارد يف قرار التقسيم االفبي،فهذا التعبَت ايديولوجي كلكل تعبَت
 -1ىنيدة غازل ،اسرائيل كدكلة يهودية كديبوقراطية،اشكالية تعريف من ىو يهودم ،ادلرجع السابق الذكر،ص.09
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متعددة،لكنو فهمو ال هبب اف يتعدل اؼبفهوـ نفسو الذم كاف يف قرار
ايديولوجي تفسَتات ّ
التقسيم،كيقصد"الكسندر"بذلك اؼبفهوـ القومي كليس الديٍت،إذ اف التقسيم ربدث عن دكلتُت
لقوميتُت ال يبكنهما العيش سوية يف دكلة كاحدة مع أقليات يف كال اعبانبُت،كيؤّكد الكسندر طرحو
ىذا باقوؿ أف "ىرتزؿ"استعمل تعبَت دكلة اليهود هبدؼ ابعاد اعبانب الديٍت،كحىت اغبركة الصهيونية يف
بداياهتا كانت قد طالبت "بدكلة عربية"(تعبَت قومي)،كقد استخدـ ىذا التعبَت بشكل دائم للتأكيد من
الناحية القومية كليس الدينية(.)1
غَت أف "رائف رزيق"يرل أف ىناؾ تداخل كبَت بُت ىذا اؼبطلب بتوصيف قومي اك ديٍت،إذ اف
التشديد على يهودية الدكلة ىو تأكيد على اف "إسرائيل" ىي دكلة اليهود كليست دكلة الفلسطينُت أك
أم شعب آخر غَت اليهود(القومية)،كىو تكريس للعملية االقصائية االجالئية للفلسطينيُت،يف حُت اف
القوؿ"بالدكلة اليهودية"يقودنا اذل اغبديث عن صفة كطبيعة ىذه الدكلة( الصفة الدينية)،أم ما موقع
الشريعة اليهودية فيها،موقع الدين اليهودم من قضايا األحواؿ الشخصية ك،..كىنا بطبيعة اغباؿ يصبغ
النقاش مرة أخرل بالطرح القومي،الف الوصوؿ اذل الدكلة اليهودية يستلزـ األغلبية القومية اليهودية(.)2
أما "بنيامُت نتنياىو" فَتل أنو ىناؾ فرقا شاسعان بُت مصطلح" دكلة يهودية "كمصطلح
"دكلة قومية للشعب اليهودم" ،ذلك بأف األكؿ يقصد دكلة لليهود الذين كانوا يعيشوف يف
فلسطُت،يف حُت أف الثاشل يفًتض أف تكوف دكلة لليهود يف العادل كافة ب" قوة" اغبقوؽ التارىبية اليت
تعود إليهم كحدىم يف فلسطُت،كعليو هبمع ىذا االخَت بُت التوصيف الديٍت كالقومي ،كاغبقوؽ
التارىبية الفردية كاعبماعية لليهود يف فلسطُت (.)3كما أنو كثَتا ما يردؼ اؼبطلب التقليدم"االعًتاؼ
بإسرائيل كدكلة يهودية"مضيفا لو "للشعب اليهودم"،فاعبزء الثاشل يبدك من البداية اسًتساال يف شرح
يهودية الدكلة،لكن اغبقيقة أهنا ؽبا مدلوالت كانعكاسات ايديولوجية كسياسية ألهنا ذبعل ىذا اؼبطلب
يبزج بُت التوصيف الديٍت كالضركرة القومية،كنبا اؼبتغَتات اللذاف يستلزـ ربقيقها معا تكريس آليات

اقصائية اغباللية كاجالئية يف حق االغيار(الفلسطينيُت)،كىو ما يؤّكده زبلي القيادة االسرائيلية عن
الصيغة القديبة "الدكلة اليهودية الديبوقراطية" نتيجة نزكغ اسرائيل باذباه أف تكوف دكلة يهودية يبينية
 -1الكسندر يعقوبسوف،تعبَت دكلة يهودية ال يبكن اف ينأل عن اؼبفهوـ الذم كرد يف قرار التقسيم،قيايا اسرائيلية ،العدد2011،40ـ.
 -2رائف رزيق ،الدكلة اليهودية من اجلابُت التكتيكي السياسي كالفكرم االيدكلوجي،يف  :ىنيدة غازل ،أنطواف شلحت كآخركف ،يف معٌت الدكلة
اليهودية ،فلسطُت:راـ هللا،مؤسسة األياـ 2011،ـ،ص ص.80-76
 -3انطوات شلحت،نتنياىو كعقيدة الالحل ،ادلرجع السابق الذكر ،ص .53
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2009ـ اذل األف) بدؿ

متطرفة يف ظل حكومات "نتنياىو"(اغبكومات الثالث االخَتة اؼبتتالية من
يهودية ديبوقراطية قد تؤدم اذل اختالؿ ديبورغرايف ليس يف الصاحل
اإلسرائيلي(اجتماعيا،سياسيا،كالدينيا).فإسرائيل تسوؽ توصيفا على اهنا دكلة يهودية للشعب اليهودم
كديبوقراطية يف نفس الوقت،غَت أف الواقع يربز التعارض بُت التوصيفُت،فالسمة الدينية كالقومية اليهودية
إلسرائيل تستوجب آليا عدـ التعامل ديبوقراطيا مع االقليات غَت اليهودية ()1ألف ذلك يعٍت التحوؿ كبو
دكلة لكل مواطنيها.
ماذا يعٍت االعًتاؼ بإسرائيل دكلة يهودية ؟ :يعترب مطلب االعًتاؼ بإسرائيل دكلة يهودم للشعباليهودم خطوة باذباه "شرعنة" االحتالؿ االستيطاشل االسرائيلي بفلسطُت،فإذا كاف األمر يبدك انو يعٍت
فليسموا أنفسهم ما شاؤكا كليس للفلسطينيُت شاف فيو"حبسب رؤية الرئيس
اإلسرائيليُت أنفسهم فقطّ "،
الفلسطيٍت أبو مازف"،فإف اغبقيقة أف ؽبذا اؼبطلب تشابكات تارىبية كإيديولوجية كانعكاسات على
إعادة صياغة اؼباضي كتسيَت اغباضر كبناء اؼبستقبل،ليس على اإلسرائيليُت فحسب كامبا أيضا على
الفلسطينيُت.
بداية ،يعٍت طلب االعًتاؼ بإسرائيل دكلة يهودية نقل الصراع من القومي اذل الديٍت بادعاء
إسرائيلي -صهيوشل مفاده اف القومية اليهودية ىي أكرب كأبعد من اؼبركب الديٍت ك الطرح التوراٌب بل إهنا
ربتويو لكنها ال تقتصر عليو،كحسب ىذه الركاية فالقومية اليهودية أسبق من الديانة ،كلوذا فاف اؼبطالبة
ليست باالعًتاؼ بالبعد الديٍت بل باغبق التارىبي الذم سبقو،كرباكؿ ىذه الركاية التأكيد على أف

اليهود ىم السكاف األصليوف لتلك األرض كشعب (ٍ)2ب امتزج البعد القومي بالبعد الديٍت من خالؿ
مفهوـ األرض اؼبوعودة(حيث يدعي اليهود أف فلسطُت ىي األرض اليت أعطاىم اياىا "يهوه القدير-
الرب،)-مستندين يف ذلك اذل تربيرات توراتية كتلموذية منها(:)3

-Ruth Gavison,Stuart Eizenstat,Jewish and Democraic :Implication of Israels Self-

1

description ,at home andabroad ,The Washintoninstitute For near East poLicy ,november ,4,2014 .


مر عقود من اغبفريات كالتنقيب
 كىو ما تنفيو كل الدراسات كاالحباث االنًتبولوجية اذل ح ّد االف،كما دل يتمكن اليهود من اثبات ذلك على ّخاصة يف اكرشليم (القدس) حوؿ أم دالئل تارىبية انًتبولوجية تثبت مزاعمهم ( اؽبيكل اؼبزعوـ).

 - 2الكتاب ادلقدس :طبعة "رهبارد كاطسن" يف لندف (1831ـ) على النسخة اؼبطبوعة يف ركسيا سنة (1671ـ).
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جاء يف سفر التكوين ،اإلصحاح (  )15مايلي:

الرب مع إبراىيم عهدا قائال "لنسلك
" يف ذلك اليوـ ا
بث ا

أعطي ىذه األرض من هنر مصر إىل النهر الكبَت هنر الفرات" ،كيف نفس السفر :اإلصحاح (  )12مايلي " :كإجتاز"إبراـ" إىل

الرب "إلبراـ" كقاؿ لنسلك أعطي ىذه األرض"
مكاف شيكم إىل بلوطة عورة ،ككاف الكنعانيوف حينئذ يف األرض ،كظهر ا

 -كيف اإلصحاح (  )13من نفس السفر مايلي:

الرب إلبراىيم ..إرفع عينيك كأنظر من ادلوضع الذم
" كقاؿ ا

أنت فيو مشاال كجنوبا كشرقا كغربا ،ألف صبيع األرض اليت أنت ترل لك أعطيها ،كلنسلك إىل األبد ،كاجعل نسلك كًتاب

األرض ،حىت إذا إستطاع أحد أف يع اد تراب األرض فنسلك أييا يع اد"..

كبدكف الغوص يف أسبقية اليهودية كديانة ككقومية،أك مرحلة االمتزاج بينهما يف أطركحة مطلب
االعًتاؼ بيهودية الدكلة،فإف ىذا االعًتاؼ يعٍت حسب"ىنيدة غازل"يف عموميتو مايلي(:)1
إلغاء البعد االستعمارم االستيطاين :بالصورة الذم يصبح فيو اؼبشركع االستيطاشل االسرائيلي عودة اذلأرض األجداد،كبالتارل تسقط الصفة االستعمارية،ككل اؼبسؤكليات القانونية كاألخالقية حوؿ النكبة
كاإلبادة ك،..ككفق ىذا اؼبنطلق يصبح السكاف اؼبهاجركف ىم األصليوف كالفلسطينيوف ؾبرد مواطنُت من
درجة ثانية أك أقل  ،أك أقلية هبب التعامل معها كفق الظركؼ كاألحواؿ.
 تقوية الصبغة الدينية للصراع :فاالعًتاؼ يعٍت اإلقرار اؼبباشر دبختلف النصوص التوراتية ك األساطَتتربر السلوؾ مات السياسية اغبالية،فباّ يعطي القوة أيضا للتيار االستيطاشل
كاػبرافات"التلموذية" اليت ّ
اليهودم الديٍت منو أك العلماشل لتربير االستيطاف ،كفق مقولة أحد اؼبؤسسُت األكائل للصهيوشل  ":إف
صباعة ال تؤمن باهلل (اليهود كالصهاينة العلمانيوف)تطالب باألرض اليت منحت ؽبا من هللا(ارض اؼبيعاد)
".
 االقرار بالركاية اليهودية كالصهيونية  :فموضوع االعًتاؼ ال يتعلق فقط باإلقرار بوجود "إسرائيل" ،كإمبايرتبط أيضا باالعًتاؼ الكامل بأطركحتها كركايتها التارىبية كالدينية كالسياسية حوؿ
الصراع(االستيطاف،النكبة،النكسة،الالجئُت ،القدس ،اؼبفاكضات.)..
يعٍت ذلك أف االستعمار االستيطاشل اإلسرائيلي يف فلسطُت عبارة عن تصحيح تارىبي،كاف
الوجود اإلسرائيلي االستيطاشل اليوـ يف فلسطُت ليس سول اسًتداد غبق تارىبي،فيصبح بذلك الوجود
مدعمة باؼبزاعم
الفلسطيٍت كجودا ىامشيا،كعلى ىذا النحو تكتمل الركاية الدينية التوراتية اليهودية ّ
القومية كالتارىبية لتصنع سيناريو سياسي مبٍت على إسًتاتيجية تعديل تاريخ كجغرافيا فلسطُت ( اؼباضي
اليهودم يف الشتات)،كبناء أفق مستقبل جديد على اؼبرجعية اعبديدة .
 -1ؼبزيد من اؼبعلومات يرجى العودة اذل :ىنيدة غازل كآخركف  ،يف معٌت دكلة يهودية  ،ادلرجع السابق الذكر ،ص
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يف حُت يرجع "غيورا ايالند(")اإلصرار اإلسرائيلي على االعًتاؼ إذل سببُت رئيسيُت نبا(:)1
 كضع حد للمطالب الفلسطينية اؼبستقبلية،كتقييد احتماالت كبدائل الكفاحاؼبستقبلية،فالفلسطينيوف حسبو يبيزكف جيدا بُت أمرين،حقيقة كجود"اسرائيل"كأمر كاقع،كبُت
االعًتاؼ ؽبا باغبق يف ىذا الوجود.
السبب الثاشل مرتبط دبكانة الفلسطينيُت داخل إسرائيل،فأغلبهم يريدكف دكلة علمانيةديبوقراطية لكل مواطنيها،أك ثنائية القومية،كال يقبلوف بالدكلة اليهودية،كبعد جيل أك جيلُت سيشكلوف
خطرا ديبوغرافيا كبَتا نتيجة تزايد مطالبهم حبقوقهم السياسية.
ج -ادلسار التفاكضى كاالستيطانِت كمطلب االعًتاؼ باسرائيل دكلة يهودية للشعب اليهودم :ما من شك
أف مطلب االعًتاؼ القبلي أك البعدم الفلسطيٍت بإسرائيل دكلة يهودية للشعب اليهودم لو أيضا
تأثَت كبَت على مسأليت اؼبفاكضات كاالستيطاف،كما ؽباتُت اؼبسألتُت أيضا تأثَتنبا على مسألة
االعًتاؼ.
 ادلسار التفاكضي كمطلب االعًتاؼ  :شهدت السنوات األخَتة خاصة بعد مؤسبر انابوليس 2007ـ،كعودة "بنيامُت نتنياىو" اذل اغبكم ابتداء من 2009ـ تزايدا مطردا يف الًتكيز على مطلب االعًتاؼ
باسرائيل دكلة يهودية للشعب اليهودم،فقد ثبّت ىذا اؼبطلب شرطا ضركريا ال يبكن التنازؿ عنو إلحراز
أم تسوية سياسية هنائية كقباح أم عملية تفاكضية،حىت أف كزارة اػبارجية االسرائيلية اعتربت أف سبب
استمرار النزاع كفشل اؼبفاكضات يعود اذل الرفض اؼبتواصل من قبل الفلسطينيُت كالعادل العريب
االعًتاؼ"حبق الشعب اليهودم يف دكلتو على أرض كطنو التارىبي"،فبمجرد االطالع على موقع كزارة
اػبارجية اإلسرائيلية،أكؿ ما هبلب االنتباه ىي أيقونة "عملية السالـ"كفيها يطرح موضوع ربت
عنواف:إسرائيل كالنزاع كالسالـ:أجوبة على اسئلة يتكرر طرحها،كفيو يرد اعبواب حوؿ سؤاؿ مفاده ؼباذا
هبب االعًتاؼ باسرائيل كدكلة قومية يهودية؟ على النحو التارل ":إف مربر ىذا االعًتاؼ بديهي لكوف دكلة
إسرائيل دكلة يهودية،أكال كقبل كل شيء من منطلق الرابطة التارخيية اليت تعود ؿ  3500عاما بُت الشعب اليهودم كأرض

 -غيورا ايالند :من مواليد 1952باسرائيل، ،جنراؿ احتياط ،كاحد منظرم األمن القومي االسرائيلي،رئيس سابق لكل من شعبة االستخبارات
العسكرية االسرائيليىة،كؾبلس األمن القومي االسرائيلي .

 -1انطواف شلحت،تكريس اسرائيل كدكلة يهودية :عن انعكاس مطلب الدكلة اليهودية كدالالتو على مرآة القراءات االسرائيلية ،يف  :ىنيدة
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إسرائيل (إيرتس يسرائيل  /فلسطُت /الديار ادلقدسة

) ....مل تشًتط إسرائيل يوما االعًتاؼ هبا كدكلة يهودية إلجراء

ادلفاكضات ،كلكن القبوؿ احلقيقي بإسرائيل كدكلة قومية للشعب اليهودم ىو مفتاح السالـ احلقيقي".
كنالحظ أف القادة اإلسرائيليوف يربطوف يف تربيراهتم "لالعًتاؼ"بُت االبعاد التارىبية كالدينية
()1

كالسياؽ السياسي للتسوية كاؼبفاكضات،فاألكذل تؤدم إذل قباح الثانية كالعكس صحيح.ككحده
االعًتاؼ يؤدم اذل تسوية هنائية،كما أف مفاكضات التسوية النهائية هبب أف تؤدم إذل االعًتاؼ.ككفق
ىذه اؼبعادلة اؼبع ّقدة كمع ربوؿ ىذا اؼبطلب اذل أطركحة مركزية ذات عالقة جدلية مع اؼبفاكضات،يبكن
القوؿ أف ىذه اؼبسألة أصبحت مدرجة ضمن قضايا التفاكض الفلسطيٍت اإلسرائيلي اعبوىرية ضمن
جدكؿ أعماؿ الوضع النهائي جبانب القضايا اعبوىرية األخرل كاالستيطاف كاؼبستوطنات ،اغبدكد،
القدس ،الالجئُت ذلك أهنا ال تقل أنبية منها.
بيد أف التعاطي اإلسرائيلي مع ىذا اؼبطلب باإلصرار الكبَت كالتشبث بكل جزئياتو كزيادة
تعقيداتو مع مركر الوقت ،يظهر أنو يندرج ضمن االسًتاتيجيات كاػبطط اإلسرائيلية لكسر أم أفق
سياسي للعملية التفاكضية(ًب التطرؽ ؽبذه االسًتاتيجيات اإلسرائيلية يف الفصل الثالث)،فاؼبنظّر
كاؼبفاكض اإلسرائيلي يدرؾ أف ىذا اؼبطلب يتعارض مع حل الدكلتُت،كمع حل الدكلة الواحدة
بصيغتيها أيضا،كال يتوافق حىت مع السقف األدسل للمطالب الفلسطينية(حقوؽ اؼبواطنة كالعدالة)،كما
يتصادـ مع مسائل جوىرية ليس بإمكاف اؼبفاكض الفلسطيٍت التنازؿ عليها(مسألة عودة
الالّجئُت،كأكضاع فلسطينيي إسرائيل)،فهل يبكن اعتبار ىذا اؼبطلب صورة من اسًتاتيجيو تيار اليمُت

التقليدية القائمة على تعقيد كإغراؽ اؼبسار التفاكضي على كبو تصبح فيو اؼبفاكضات تفاكضا من أجل
التفاكض ال غَت؟.
بنيت اإلسًتاتيجية التفاكضية اإلسرائيلية -خاصة "الناتنياىوية" -منها على عقيدة أساسية
عنواهنا"عقيدة الالّحل،كالتفاكض من أجل التفاكض ،كالتفاكض حوؿ اؼبفاكضات نفسها".إذ يالحظ

أف كل الزعماء اإلسرائيليُت الذين تبنوا ىذا اؼبطلب تزامنا مع العملية التفاكضية سبّيزت خططهم
دبتناقضتُت أساسيتُت نبا اإلصباع كاالنقساـ يف نفس الوقت،فمكمن اإلصباع ىو التوافق حوؿ االعًتاؼ
1
متكررة،على الرابط االلكًتكشل:
 كزارة اخلارجية االسرائيلية،اسرائيل كالنزاع كالسالـ :أجوبة على اسئلة اhttp://mfa.gov.il/mfaar/israelandthemiddleeast/peaceprocess/pages/israel-the-conflict-and peace-answers-to-frequently-asked-questions-2010.aspxتاريخ االطالع 2017/02/10 :ـ.
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كشرط ثابت ال يبكن التنازؿ عليو،ككآلية عرقلة كليس حل يف ديناميكية العملية التفاكضية،غَت اف
مكمن االنقساـ يظهر يف أف بعضهم يستعملوف ىذا اؼبطلب لعرقلة الوصوؿ ألم اتفاؽ منذ البداية
(كشرط إلجراء اك استمرار اؼبفاكضات)،كالبعض اآلخر يضعوف ىذا اؼبطلب شرطا لالتفاؽ كبالتارل
فهم يرغبوف يف عرقلة االتفاؽ الحقا.
يرل"رائف رزيق"أف إسًتاتيجية "نتنياىو"األخَتة اذباه مطلب االعًتاؼ بإسرائيل دكلة يهودية
للشعب اليهودم هتدؼ أساسا إذل استمرار تعطيل اؼبفاكضات كإفشاؽبا هنائيا،إدراكا أف اؼبفاكض
الفلسطيٍت لن يصل مرحلة االعًتاؼ لعدة ظركؼ كأسباب( سياسية،تارىبية،ديبوغرافية،)...كحىت إف
كاف ىناؾ اعًتاؼ فلسطيٍت فهناؾ نتائج جد اهبابية بالنسبة إلسرائيل،فحسبو فإف(:)1
 اؽبدؼ األساسي تعطيل اؼبفاكضات كافشاؽبا،لكن التعطيل هبب اف يكوف يف بيئة تفاكضيةمروبة"،فنتنياىو"يفضل تعليق سبب فشل اؼبفاكضات يف موضوع االعًتاؼ على اف يكوف يف موضوع
االستيطاف،ألف موضوع االعًتاؼ وبظى تقريبا بإصباع الداخل اإلسرائيلي ك بدعم نسيب من اجملتمع
الدكرل،يف حُت أف مسألة االستيطاف تفتقد إذل ذلك ،كما أف االستيطاف هبب أف يبقى خارج دائرة
التداكؿ كاؼبناقشات اإلعالمية .
 يف حالة استدراج اؼبفاكض الفلسطيٍت كبو االعًتاؼ فهناؾ مكاسب كبَتة بالنسبةإلسرائيل،كىي حسم صراعها الداخلي( مع عرب إسرائيل)،كبالتارل تتمكن "إسرائيل"من حسم مسألة
كمشكلة داخلية عن طريق االستعانة بطرؼ خارجي كىو اؼبفاكض الفلسطيٍت( االعًتاؼ يعٍت إسقاط
أمل عرب إسرائيل باغبصوؿ على اؼبساكاة مع اليهود).
 دل يكف اعًتاؼ اؼبفاكض الفلسطيٍت إلسرائيل بوجودىا كدكلة فعلية قائمة،فاؼبفاكض اإلسرائيلييطالب باالعًتاؼ الفلسطيٍت باحلق يف الوجود كدكلة يهودية (ىذا طلب ليس لو مثيل يف التاريخ
اغبديث)فاؼبفاكض اإلسرائيلي يريد حال جذريا بدكف العودة ؼبعاعبة جذكر األزمة،كحال تارىبيا بدكف
قراءة صحيحة للتاريخ،كحال يعتمد على مبدأ اغبقوؽ بدكف االعًتاؼ حبقوؽ للفلسطينيُت.
 كما أف ثنائية االعًتاؼ القبلي كاالعًتاؼ البعدم ؽبا تأثَتاهتا على كاقع ادارة التفاكض حوؿقضايا التفاكض اعبوىرية األخرل،فاالعًتاؼ الفلسطيٍت القبلي مثال سيعطي أكراؽ قوة للمفاكض
 -1ؼبزيد من االطالع كالتوسع حوؿ اؿفكرة يرجى العودة إذل  :رائف رزيق ،الدكلة اليهودية من اجلابُت التكتيكي السياسي كالفكرم االيدكلوجي،يف
 :ىنيدة غازل ،أنطواف شلحت كآخركف ،يف معٌت الدكلة اليهودية ،اؼبرجع السابق الذكر ،ص ص .77-72
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اإلسرائيلي يف إدارتو لقضية الالّجئُت،كسيعطى دالالت أخرل ؼبفهوـ التفاكض حوؿ القدس،كيفتح
تأكيالت أخرل يف قضية االستيطاف.
كانطالقا من ىذه اؼبعطيات،هبب على اؼبنظّر ك اؼبفاكض الفلسطيٍت،تفكيك ىذا اؼبطلب
اإلسرائيلي مفاىيميا ك ؿباكلة اإلحاطة بكل جوانبو ؼبعرفة انعكاساتو كتأثَتاتو.فقبل الدخوؿ يف أم
ؾبادلة مع اؼبفاكض اإلسرائيلي يف ىذا اعبانب كجب مطالبتو بتقدصل تصور كامل حوؿ مطلبو ىذا،ما
معناه؟موقعو من قضية الالّجئُت؟،كفلسطينيي إسرائيل؟كموقع القدس الشرقية منو؟،ككذلك حدكد
اسرائيل اليهودية للشعب اليهودم؟.
ادلسار االستيطاين كمطلب االعًتاؼ :بالعودة إذل أطركحة االعًتاؼ باؼبفهوـ اؼبطركح اسرائيليا اؼببٍتعلى االقرار بالوجود كاغبق يف الوجود كفق صيغة كاضحة تعطي شرعة اغباضر كاؼباضي كاؼبستقبل،فإنو
ما من شك بوجود تصادـ كبَت بُت أىداؼ اؼبفاكض الفلسطيٍت يف ـبنلف اؼبسائل اؼبرتبطة بقضية
االستيطاف ،كاؽبدؼ اإلسرائيلي االستيطاشل من أطركحة االعًتاؼ .فاالعًتاؼ بيهودية "اسرائيل"يعطى
أكراؽ قوة للجانب اإلسرائيلي لإلمعاف يف سياسيات التهويد كالزحف االستيطاشل من جانب،كمن
جانب آخر يضفي نوعا من القوة النفسية اؼبفتقدة اسرائيليا جراء اؽبوس من قضايا مثل األمن
كالديبوغرافيا كاؼبستقبل عموما ،كما يعطي نوعا من الشرعية كاغبماية القانونية للمشركع االستيطاشل
على اؼبستول الدكرل مستقبال،ففي:
مسألة الالجئُت كحق العودة  :يعترب مستقبل الالجئُت الفلسطينيُت من أخطر اآلثار السلبية الناذبة عناالعًتاؼ بإسرائيل دكلة يهودية للشعب اليهودم،حىت أف أغلب الباحثُت يف ىذا الشاف يرجعوف أصل
اؼبطلب اإلسرائيلي إذل احملاكلة اإلسرائيل ؼبعاعبة ىذه القضية دبا ؽبا من هتديدات على اؼبشركع
الالجئُت قضية غَت قابلة للتفاكض،كهبب اف يفهم
االستيطاشل.كيف ذلك يرل"داشل غوطفاين"أف قضية ّ
كل إسرائيلي اهنا قضية إسًتاتيجية كربل،حىت أف اػبالؼ بُت "اسرائيل" كالفلسطينيُت حسبو ليس
على األرض،كإمبا على الالجئُت،كيضيف مؤكدا أنو يف اللحظة اليت تزكؿ فيها ىذه القضية سيسهل
حل مشكلة األرض"(،)1غَت أف اغبل الوحيد ؽبا ىو االعًتاؼ الفلسطيٍت بإسرائيل دكلة يهودية للشعب
اليهودم كما ينجر عليها من تبعات ،فاالعًتاؼ يعٍت:

 -1داشل غولدفاين  ،ادلرجع السابق الذكر ،ص .142
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 سقوط حق العودة:أم أف االعًتاؼ ىو دبثابة تنازؿ عن حق العودة كضياع حقوؽ الالجئُتاؿرار األفبي  194القاضي حبق الالجئُت الفلسطيٍت يف
اؼبعنوية كالسياسية فبا يعٍت ضمنيا إلغاء ق
اغبقيقيوف،فتتغَت
العودة،فمجرد االعًتاؼ يعٍت اف اليهود ىم السكاف األصليوف كأصحاب األرض
ّ
ّ
بذلك معطيات التاريخ كاعبغرافيا اذل النحو الذم يصبح إلسرائيل القدرة على كبح صباع العودة ؼباليُت
الفلسطينيُت يف الشتات،.كبالتارل القدرة على احداث تعديالت على الديبوغرافيا بالصورة اليت تسمح
بالتفوؽ الديبوغرايف اإلسرائيلي،كيرجع ىذا التخوؼ من بعض الدراسات االستشرافية اليت قدمت
معطيات مع مطلع العاـ  2016ـ ترل انو كفقا ؼبعدالت النمو السكاشل اغبالية سيصبح نسبة السكاف
اليهود يف "إسرائيل"  ٪44.9فقط من ؾبموع السكاف مع مطلع العاـ 2030ـ(.)1
 سقوط مسؤكلية "إسرائيل" حوؿ النكبة باعتبار –كفق االعًتاؼ -أف حرب 1948ـ ىي حرباسًتداد اغبق التارىبي الذم ضاع كليس حرب استعمار استيطاشل كاحالرل،كاف ضحايا حرب
االستقالؿ اإلسرائيلي(حسب الرؤية اإلسرائيلية) ليس مسؤكلية إسرائيلية بقدر ما ىي مسؤكلية العرب
كالفلسطينيُت أنفسهم .
 كذلك االعًتاؼ بيهودية الدكلة لو تأثَت على فلسطيٍت الداخل ( عرب ،)48حبيث يكيفوف علىاهنم مواطنوف من الدرجة الثانية وبكموف بواسطة القوانُت العنصرية اليت ما فتأ يصدرىا الكنيست حبقهم
منذ سنوات،فيصبح الفلسطيٍت مطاردا يف الداخل كاػبارج،كبالتارل تتخلص "إسرائيل" من اؼبشكلة
الديبوغرافية اليت قد ربدث يف حالة مطالبة الفلسطينيُت بدكلة كاحدة ثنائية القومية اك ديبوقراطية
علمانية،من خالؿ قوننة التمييز كدسًتة العنصرية .
 الفلسطينيوف يأخذكف –كفق االعًتاؼ -توصيف أقلية من"األغيار""،إلسرائيل" حرية إعطائهممواطنة بالصيغة الىت تراىا متوافقة مع أمنها كىويتها،اك طردىم اذل "الدياسبورا"،كعلى ىذا أساس
يتءـ مع توجهاهتا كرغباهتا ،قؼد
االعًتاؼ تكيّف إسرائيل اغبق يف التعامل مع فلسطيٍت 1948ـ دبا ال

يشرع ؽبا ترحيلهم يف حاؿ ىددكا أمنها .كسيتم اعتبارىم مواطٍت درجة ثانية الف اؼبواطنة الكاملة تستلزـ
ّ

 -1أرنوف سوفَت كيفغينيا بسًتكؼ ،،ترصبة :سليم سالمة ،إسرائيل دديغرافينا  2010 - 2030 :يف الطريق ضلو دكلة دينية ،فلسطُت:راـ هللا :اؼبركز

الفلسطيٍت للدراسات االسرائيلية2010 ،ـ،

ص.17
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الوالء التاـ ك االندماج الكامل يف اجملتمع اإلسرائيلي باعتبار الدكلة يهودية،كقد يعتربكف من"

الغوصل(")كفق التوصيف الديٍت اليهودم "اغبريديبي" .
يقوم اؼببادرات اإلسرائيلية ؿقطع الطريق على أم نقاش شعيب قيمي حوؿ بلورة
 كما أف االعًتاؼ ّدستور مستقبلي وبسم الصراع األيديولوجي داخل" إسرائيل" ،كذلك عرب تبٍت قوانُت تتصادـ ـع بعض
القيم اغبقوقية الديبقراطية كاليت تعمق حالة التمييز ضد اؼبواطنُت الفلسطينيُت لصاحل اليهود كبشكل
دستورم ،حبيث يتم ترسيخ الفوقية اليهودية كالنظرة الدكنية للفلسطينيُت بطريقة مقنّنة .
مسألة االستيطاف كبناء ادلستوطنات :تتجلّى مظاىر التأثَت كالتأثر بُت كاقع االستيطاف كالبناء االستيطاشلك اؼبطلب اإلسرائيلي باالعًتاؼ الفلسطيٍت بيهودية الدكلة يف متغَت أساسي ينطلق من اف ىذا اؼبطلب
ينقل اؼبسالة االستيطانية من صراع سياسي(وبل باؼبفاكضات) لصراع ديٍت .كتبعا لذلك حذر الرئيس
الفلسطيٍت "ؿبمود عباس" من تديُت الصراع عرب طرح يهودية الدكلة بقولو" :إذا أرادت إسرائيل أف
تكوف دكلة يهودية فسيكوف ىناؾ مربر "لداعش(*")كغَتىا أف تقيم دكلة إسالمية يف سوريا كغزة
()1
كمصر كبلداف أخرل"

إف زيادة ضبى القراءة الدينية للصراع يف جانبو اؼبتعلق بالعملية االستيطانية كبأطركحة االعًتاؼ
بإسرائيل دكلة يهودية للشعب اليهودم يعٍت أف البناء االستيطاشل اإلسرائيلي اغبارل تفسَتاتو األخالقية
كالقانونية كالسياسية،دبا يقود إذل إعطاء الشرعية للتوسع كالزحف االستيطاشل كللمستوطنات كالبؤر
االستيطانية اغبالية.
يأخذ النشاط االستيطاشل اغبارل كفقط ىذا الطرح صيغة التوسع اليهودم يف أرض األجداد اليت
حرموا منها لقركف عدة كطردكا منها يف أزماف غابرة،كما البناء االستيطاشل –حسب ىذا الطرح -سول
إعادة بناء لألمة اليهودية،كما اف نقاءىا(اؼبنصوص عليو يف التوراة) يستلزـ القياـ بعملية إحاللية
 -اجلومي :اك "اميُت" ،كىو لفظ يهودم كرد يف العهد القدصل يقصد بو أىانة األغيار  ،أم غَت اليهود  ،كىم الشعوب اليت تكوف مرتبتها يف اعالىا
أقل من مكانة اليهود كأدهنا أحسن بقليل من اغبيوانات ،ككفق اؼبنظور اليهودم العنصرم فإف الغوصل خلقهم هللا من نطفة حصاف ػبدمة الشعب اليهويد
اؼبخلوؽ من نطفة يهوه القدير "هللا".

 -*داعش  :ىو اختصار السم الدكلة االسالمية يف العراؽ كالشاـ  ،كىي صباعة ؾبهولة التكوف كالتمويل ت ّدعي اتبّاع
كيهدؼ أعضاؤه -حسب اعتقادىم -إذل إعادة "اػبالفة اإلسالمية كتطبيق الشريعة" ،كيتواجد أفراده كينتشر نفوذه بشكل رئيسي يف
العراؽ كسوريا كبلداف أخرل  .كما اف بعض التقارير ك الدراسات تشَت اذل أهنا مرتبطة انشاءا كتكوينا كسبويال كتسيَتا دبراكزا ستخباراتية غربية ك
بتدعيم مارل كلوجيستيكي دكرل ك اقليمي هبدؼ ربقيق أغراض سياسية .

األفكار السلفية اعبهادية،

 -1أشرؼ بدر،قانوف القومية االسرائيلية(يهودية الدكلة) :الدالالت كردات الفعل،شؤكف اسرائيلية،مركز رؤية للتنمية السياسية،فيفرم 2017ـ،ص
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إجالئية لألغيار(ىدـ اؼبنازؿ الفلسطينية،بناء اؼبستوطنات،طرد السكاف.)....فاالستيطاف ىو جوىر
استمرارية "إسرائيل" كالدعامة األساسية إلعالهنا دكلة يهودية للشعب اليهودم ،ألنو الوسيلة الوحيدة
كيدعمو،كمن خاللو أيضا يبكن إحداث تغيَتات يف
يقوم ىذا اؼبطلب ّ
اليت تفرض الوقائع يف اؼبيداف دبا ّ
الواقع الديبوغرايف ،كخاصة يف القدس.فأم اعًتاؼ فلسطيٍت بيهودية "إسرائيل" يعٍت اإلقرار التاـ
حبدكث ىذا التغيَت كالقبوؿ بو،فبا سيفتح الباب كاسعا للسياسات االستيطانية اإلسرائيلية التوسعية يف
هتويد األرض كاالستيالء على أكرب قدر منها،إذ أف أكرب إشكاؿ يواجو النشاط االستيطاشل
كاؼبستوطنات ىو معضلة الشرعية كالتكييف القانوشل،ككحده االعًتاؼ دبقدكره إضفاء نوع من الشرعية
أك على األقل التطبيع الفلسطيٍت مع االستيطاف .
مسألة القدس :يذىب الباحث "عزمي بشارة "إذل القوؿ أف اؿطموح اإلسرائيلي يتبع االعًتاؼفلسطيٍت اعًتاؼ عريب بإسرائيل دكلة يهوديةٍ،ب يليو اعًتاؼ االثنُت بالصهيونية كشرعيتها
التارىبية،كبالتارل يتحوؿ ىذا االعًتاؼ –يف رأيو -من تسوكم كاقعي اذل اعًتاؼ مبدئي حبق ديٍت
كتارىبي(،)1كىنا هبب اإلشارة إذل اؼبفارقة االديولوجية الكبَتة كوف اغبركة الصهيونية كحركة علمانية
اعتمدت اغبجة الدينية التارىبية لتربير االحتالؿ االستيطاشل كحق تقرير اؼبصَت من خالؿ التدليل
باألساطَت التوراتية التلموذية(أرض اؼبيعاد،شعب هللا اؼبختار،ارض بال شعب لشعب بال ارض،العقيدة
االسًتجاعية)...
بيد،أف االعًتاؼ بيهودية الدكلة ىو اعًتاؼ بالصهيونية،كاالعًتاؼ هبما ىو اعًتاؼ باغبق
التارىبي،كاغبق التارىبي طرح يهوديا كصهيونيا مرتبطا أشد االرتباط بالقدس استنادا ألطركحة اغبلم
اليهودم بالعودة اذل"صهيوف" ،كىي تلة تقع يف جنوب غرب اكرشليم (القدس ) كمنها أطلق اسم
الصهيونية،كظبيت هبا أيضا أكؿ منظمة استيطانية يهودية كىي"أحباء صهيوف" 1882ـ،كعليو يقودنا
ىذا الًتابط التارىبي اذل التأكيد على اف االعًتاؼ بيهودية الدكلة يقود ضمنيا اذل االعًتاؼ بشرعية
يقوم االليات
اغبقوؽ التارىبية لليهود يف القدس كاإلقرار بأطركحاهتم الدينية حوؽبا(اؽبيكل اؼبزعوـ)،فبا ّ
السياسية كالوقائع االستيطانية اغبالية (القدس عاصمة أبدية للشعب اليهودم).
يؤجل
مسألة احلدكد :أدرجت مسألة اغبدكد منذ بداية اؼبفاكضات ضمن قضايا الوضع النهائي اليت ّالبث فيها الستحالة الوصوؿ اذل توافق حوؽبا -حسب ادعاء اؼبفاكض اإلسرائيلي،-كنظريا يبدك األمر
 - 1عزمي بشارة ،دكلة يهودية كديبوقراطية ،ادلرجع السابق الذكر ،ص .01
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طبيعيا الف العديد من الدكؿ على مستول العادل ك الشرؽ األكسط كاعبوار اإلقليمي إلسرائيل كفلسطُت
ليس ؽبا معادل حدكد ثابتة،نتيجة الصراعات يف اؼبنطقة(سوريا لبناف،العراؽ كالكويت،السعودية
اليمن،مصر السوداف،)..كىي اغبجة اليت يتحجج هبا اعبانب االسرائيلي الرافض ؼبسألة ربديد
حدكد"الكياف"الذم استوذل بعد 1967ـ على مساحات كاسعة من فلسطُت التارىبية ك اعبوار
االقليمي تقدر بإضعاؼ ما نالو من قرار التقسيم.
كمع اإلصرار اإلسرائيلي يف السنوات األخَتة على استمرار الضبابية يف ىذا اإلطار كالرفض
الدائم ؼبسألة تقنُت اغبدكد،كاالعتماد على الزحف االستيطاشل للتوسع كرسم حدكد جديدة،يأٌب مطلب
االعًتاؼ بيهودية إسرائيل ليزيد اؼبسألة تعقيدا أكثر.كيكمن التعقيد أكثر يف تزايد الشكوؾ حوؿ
اإلسقاطات اإلسرائيلية ؼبطلب االعًتاؼ على قضية اغبدكد،فإذا أخذنا مثال شعارا إسرائيليا معركفا
يبُت أف
لدل التيار االستيطاشل مفاده "أينما يوجد سكن ليهودم ىناؾ حدكد "إسرائيل"،فإف ذلك ّ
االعًتاؼ يراد بو إسرائيليا جعل قضية اغبدكد قضية مفتوحة اذل األبد،ناىيك عن التفسَت الديٍت ؼبسألة
اغبدكد كالذم هبعلها مطاطة فبتدة اذل كل دكؿ اعبوار(إسرائيل بُت البحر كالنهر)،كىنا نستطيع اف مبيّز
بُت الطرح اإلسرائيلي "دكلة إسرائيل" كطرح "ارتس إسرائيل ((")أرض إسرائيل) الذم يستمد جذكره
كتنظَته اإليديولوجي من ما كرد على لساف سيدنا إبراىيم عليو السالـ"لك كلنسلك من بعدؾ أعطي
()1
ىذه األرض من هنر مصر إذل النهر الكبَت (هنر الفرات)".

 -للمزيد من التوسع حوؿ أطركحة "ارتس يسرائيل" يرجى العودة اذل ،عبد الوىاب اؼبسَتم ،موسوعة اليهود كاليهودية كالصهيونية  ،اجمللد ،7ادلرجع
السابق الذكر  ،ص .310

 -1العهد القدمي (التوراة)  ،سفر التكوين ،االصحاح .12
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