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 اإلهداء

 إىل: وعمليأىدي مثرة جهدي 

 والدي العزيز أطال اهلل يف عمره                        

 والديت رمز العطاء واحلنان أطال اهلل يف عمرىا                 

 إخواين وَأخوايت اأَلعزاء                                    

 وشارك يف ِإعداد البحث أسهموكلِّ من                    

 كلِّ اأَلصدقاء                                   

 ن ىم خلف القضبان أسرانا البواسل.سرية وإىل مَ بلدي فلسطني والقدس األ
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 شكر وتقدير

هي وتشجيعي ومنحي من الواجب أن أتقدم بالشكر, والتقدير, والعرفان دلن ذلم الفضل يف توجي

 .رعايتهم وجلَّ خربهتم

على ىذا البحث عماد البشتاوي ادلشرف الدكتور فأبدأ بالشكر اخلاص لألستاذ الفاضل:       

أثناء قيامي بإجناز ىذا  يف حلظة واحدةً يف توفري وقتو, وجهده, وتوجيهو, وإرشاده الذي مل يتوانَ 

 البحث.

دقق ىذا البحث لغةً وحنواً شعبان الذي يل: عيسى َأمحد لعمي الغا أيضً  أَتقدم جبزيل الشكرو 

 .وأسلوباً 

وأَتقدَّم جبزيل الشُّكر للعاملني بادلكتبات) جامعة اخلليل, وجامعة بيت حلم, ومكتبة بلديَّة اخلليل, 

عبد الرمحن الوحوش وفايز  ةدات حلحول( وِإىل  َأصدقائي: محز واجلامعة األىلية, ومكتبة مجعية سيَّ 

وأصدقائي  يف العراق الَّذين كانوا يوفرون يل ما يلزم من الكتب, اليت ال استطيع احلصول  عمرو,

ادلخلصني واأَلوفياء الذين مل يتوانوا عن تقدمي العون  ىل كلّ إلكورونية, و عليها من ادلواقع اإل

 .ليكتسي حُلّةً جديدةً يف إعداد ىذا البحث  وادلساعدة
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 الممخص

القضةيَّة الفمسةطينّية  تتناول ىذه الدَّراسة المشاريع, واألفكار اإلسرائيمية المطروحةة لحةل        

م(, حيث ُترك ةز عمةأ أىةم  المشةاريع واألفكةار 1989-1967في المرحمة الواقعة بين عامي )

التةةةي وضةةةعيا العديةةةد مةةةن القةةةادة السياسةةةي ين لمحركةةةة الصةةةييونية لتسةةةوية القضةةةيَّة الفمسةةةطينّية 

 ة حةول ب صةييونيّ أحةزا واألفكةار التةي طرحتيةا خالل المرحمة السابقة, إلةأ جانةب المشةاريع,

 . نفسيا القضّية

ةةةا  الفصةةةل اأَلول: فيتنةةةاول        تحتةةةول الدراسةةةة عمةةةأ مقدمةةةة, وثالثةةةة فصةةةول, وخاتمةةةة, أمَّ

األحةزاب  م( ويحتةول عمةأ :1973-1967) ة مةن عةامالمشاريع واألفكار اإلسةرائيميَّة الممتةدّ 

 اإلسةةةرائيمية التةةةي تةةةمّ  (, والمشةةةاريعم1967) عةةةام التةةةي تشةةةكَّل منيةةةا حةةةزب العمةةةل اإلسةةةرائيميّ 

فةةةي  جديةةةدةا  مرحمةةةةا  لُ م( كةةةان يشةةةكّ 1967) عةةةام م(, ألنّ 1973-1967) طرحيةةةا مةةةن عةةةام

م(, 1967) العةةرب فةةي حةةرب حزيةةران عةةام , وفةةي ىةةذه الفتةةرة ُىةةِزمَ اإلسةةرائيميّ  الصةراع العربةةيّ 

 الفتةةةةرات لدراسةةةةة الفكةةةةر مةةةةن أىةةةةمّ  عةةةةدّ م(, تُ 1973-1967) ة مةةةةن عةةةةامالفتةةةةرة الممتةةةةدّ  كمةةةةا أنّ 

ق بمشةةةةاريع التسةةةةوية,  فقةةةةد حفمةةةةت ىةةةةذه المرحمةةةةة بالعديةةةةد مةةةةن المشةةةةاريع, المتعمّةةةة اإلسةةةةرائيميّ 

معةةةالم التسةةةوية لتمةةةك القضةةةيَّة, أّمةةةا الفصةةةل  واألفكةةةار, والتصةةةريحات, واألنشةةةطة, لرسةةةم أىةةةمّ 

م(, واحتةو  عمةأ 1978-1973) الثاني: فجاء فيو المشاريع, واأَلفكةار اإلسةرائيمية مةن عةام

م(, 1973) ل حةزب الم يكةود لمحكةم, والبرنةامج الةذل تبنةاه حةزب الم يكةود فةي عةامكيفيَّة وصةو 

الحةةرب التةةي جةرت بةةين الةةدول  نّ أل م(؛1978-1973) طرحيةةا مةةن عةام والمشةاريع التةةي تةمّ 

. يمكةن القةولاإلسةرائيمية, كمةا م( كانت حةداا فاصةالا فةي العالقةة العربيةة 1973) العربية عام

ةةمطة بةةين حةةزب الم يكةةود والعمةةل,ىةةذه الحةةرب كانةةت ب نّ إ   وشةةمل أيضةةاا  دايةةة التنةةافس عمةةأ السَّ



 خ
 

مريكية من مشروع مناحيم بيغن الَّذل طرح واأل المواقف اإلسرائيمية, والفمسطينية, والمصرية,

 أول اتفاقيةة بةين إسةرائيل والةد ول عةدّ , والتةي تُ م(1978في عةام ) بعد عقد اتفاقية كامب ديفيد

, بينما الفصل الثالث: تمحور حول األفكار والمشاريع اإلسرائيميّ  زاع العربيّ الن   العربية, لحلّ 

 فةي ث الباحةث فيةو عةن المشةاريع اإِلسةرائيميةم(, فتحةدّ 1989 -1980) اإِلسرائيمّية مةن عةام

حةةزب فةةي الالّةةذل قّدمةةو  فتةةرة حةةزب الّميكةةود فةةي دورتةةو االنتخابيةةة العاشةةرة والبرنةةامج االنتخةةابيّ 

ةةة ة, وتطةةةرَّقاالنتخابّيةةةىةةةذه الةةةدورة  بعةةةد االنتفاضةةةة  لةةةأ المشةةةاريع التةةةي ُطرحةةةتالباحةةةث إِ  اأيضا

نياَءىا.  منيم(, والتي  كان اليدف 1989) الفمسطينيَّة عام  ا  محاصرة االنتفاضة وا 
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 المقدمة

ادق الحمةةةد ب رّب العةةةالمين, والصةةةالة والّسةةةالم عمةةةأ َأشةةةرف الخمةةةق والمرسةةةمين, الّصةةة      

 ..أمَّا بعد. ,م, وآلو وأصحابو الطَّاىرين الطَّيبينأ اب عميو وسمّ د صمّ ين, محمّ األم

أ اليةةوم سةةمّ فيمةةا تُ  ة  خاّصةة ا فيمةةا بعةةد مةةن تطةةورات  يةةب عمية فمسةةطين ومةةا ترتّةةقضةةيّ  عةةد  تُ ف     

منةذ ظيورىةا  خاّصةةا  والمنطقةة عاّمةةا  د شةغمت العةالم(, وقةالصراع العربي اإلسرائيمي)ة بقضيّ 

ىةةةةذه المنطقةةةةة مةةةةن النَّاحيةةةةة السَّياسةةةةيَّة,  اع بيةةةةيومنةةةةا ىةةةةذا, نظةةةةراا ل ىميَّةةةةة الَّتةةةةي تتمتّةةةة أحتّةةةة

ة التةي واكبةت ة, واالقتصةاديّ ة, والدينيَّةة. فةالتَّطورات السَّياسَّةية والعسةكريّ والقتصاديَّة, والتَّاريخيّ 

ة خاّصةة, الشةةرق االوسةةطة منةةذ نشةة,تيا, فرضةةت نفسةةيا عمةةأ مجمةةل األحةةداث فةةي ىةةذه القضةةيّ 

أ بدولةةة ِإسةةرائيل. فمنةةذ أن احتمَّةةت القةةوات اإِلسةةرائيمية اأَلراضةةي العربّيةةة سةةمّ بعةةد ظيةةور مةةا يُ 

مت ىاتةةان م(, شةةكّ 1967الفمسةةطينيَّة فةةي الّضةةفَّة الغربيَّةةة وقطةةاع  ةةزة فةةي حةةرب حزيةةران عةةام)

بةةةين مختمةةةف األحةةةزاب, والقةةةو   المنطقتةةةان مصةةةدر جةةةدل  سياسةةةي  داخةةةل الكيةةةان اإلسةةةرائيميّ 

ليةةةذه  الّسياسةةةيَّة, واألوسةةةاط الحاكمةةةة حةةةول مةةةا يجةةةب عممةةةو وتنفيةةةذه إزاء المصةةةير الس ياسةةةيّ 

 المنطقة.

 مناسةةبة   تعةةددت اأَلفكةةار, والمشةةاريع؛ إليجةةاد تسةةوية   الفمسةةطينية ةفمنةةذ أن نشةة,ت القضةةيّ      

فكةار األدت كما تعةدّ  ,ة, وأخر  أوروبيّ دوليةَ  منيا مشاريعَ  ,فطرحت العديد من المشاريع ,ليا

يات والمشاريع العربيَّة واإلسرائيميَّة, وبالتَّالي كانت ىذه المشاريع تتباين, وتختمف حسب توجّ 

 طرف. كلّ 

 م (إليجةةاد تسةةوية  1967فةةالمتتبع ل فكةةار, والمشةةاريع اإِلسةةرائيميَّة المطروحةةة بعةةد عةةام )     

ةةةراع العربةةةي  اإلسةةةرائيمي  يجةةةد مشةةة بعضةةةيا عائةةةد ِإلةةةأ  ,عديةةةدة   كالت  لمقضةةةيَّة الفمسةةةطينيَّة والص 



 ذ
 

لتةةرك االنطبةةاع, بوجةةود  مقصةةود   د  , وىةةو تعةةدّ اإلسةةرائيميَّةِ  د اليائةةل فةةي مشةةاريع التَّسةةويةِ التعةةدّ 

, مةن قةادة ِإسةرائيل فةي السَّةالم, وبعضةيا يعةود ِإلةأ التتةابع الزمنةيّ  , تعكةس رأل عديدة   بدائلَ 

 ربات العسكرية .بين الضّ  التوقيتُ  حيثُ 

ل شةةك  , حيةةث شةةمل الفصةةل األول: تَ وخاتمةةةا  فصةةول   , وثالثةةةَ ت ىةةذه الدراسةةة مقدمةةةا شةةمم     

-1967م(, والمشةاريع اإلسةرائيمية المطروحةة مةن عةام )1967حزب العمل اإِلسرائيمي عام)

 ,و ولةةدا مةةائير ,وحةةزب المبةةام لمسةةالم ,وأبةةا إيبةةان ,م( وتشةةمل:م مشةةروع إ ئيةةل ألةةون1973

 نقطة. 14ومشروع ال  ,ووثيقة  اليمي ,)المفدال( القومي يّ والحزب الدين ,وشمعون بيرس

وتنةةةاول الفصةةةل الثةةةاني: وصةةةول الم يكةةةود لمحكةةةم, والبرنةةةامج الَّةةةذل طرحةةةو حةةةزب الم يكةةةود     

-1973لمتسةةةوية مةةةن عةةةام ) ةشةةةممت المشةةةاريع المطروحةةةم(, كمةةةا 1973عةةةام ) اإلسةةةرائيمي  

, ومشةةروع الةةوظيفيّ  (, ومشةةروع الحةةلّ قميمةةيّ اإل نت:م الخيةةار اأُلردنةةي  )الحةةلّ ( وتضةةمّ 1978

ومشةةةةروع حةةةةزب العمةةةةل, ومشةةةةروع الحةةةةزب  ,الدولةةةةة الفمسةةةةطينية, ومشةةةةروع شةةةةمعون بيةةةةريس

, ومشةةةةةروع حةةةةةزب مبةةةةةام لمّسةةةةةالم, ومشةةةةةروع منةةةةةاحيم بةةةةةيغن, والمواقةةةةةف اإلسةةةةةرائيميّ  الش ةةةةةيوعيّ 

 واألمريكية من مشروع مناحيم بيغن. ,والمصرية ,والفمسطينية ,اإلسرائيمية

وبيَّن الفصل الَّثالةث: مشةاريع التَّسةوية اإِلسةرائيميَّة فةي حكومةة حةزب الّميكةود, فةي دورتةو      

م(, وبرنةةةةامج حةةةةزب الّميكةةةةود خةةةةالل دورتةةةةو االنتخابّيةةةةة العاشةةةةرة, 1981االنتخابّيةةةةة العاشةةةةرة )

حةةت خةةالل ىةةذه الفتةةرة:م مشةةروع روابةةط القةةر , ومشةةروع شةةارون ماإلدارة رِ والمشةةاريع التةةي طُ 

ةةةةا وتحةةةةدثت ,واحةةةةد   الةةةةذاتي مةةةةن طةةةةرف   لمدنيةةةةةم, ومشةةةةروع الحكةةةةم اإلدارلّ ا عةةةةن  الدراسةةةةة أيضا

 ممشروع شاميرم . م(1987عام) الفمسطينيَّةِ  عد االنتفاضةِ المشاريع التي تمَّ طرحيا بَ 

 



 ر
 

 أىمية الدراسة:

اإلسةرائيمية عمأ األفكار والمشاريع  رئيسي   ت,تي أىميَّة ىذه الد راسة, كونيا ترتكز بشكل       

م(, وىةي فتةرة 1989-1967ة الفمسطينية, في الفترة الواقعة بين عام)القضيّ  المطروحة لحلّ 

أوالا:  ,مةةن األفكةةار, والمشةةاريع اإلسةةرائيمية, القائمةةة عمةةأ َأسةةاس إيجةةاد تسةةوية ميةةا الكثيةةرتخمّ 

ةراع العربةيّ لمقضيَّة الفمسةطينيَّة وثانيةاا: لقضةيّ  رحمةة تةمَّ تقسةيميا ِإلةأ , وىةي ماإِلسةرائيميّ  ة الص 

رح فييا أفكةار, ومشةاريع, تختمةف عةن بعضةيا الةبعض إلةأ فترة طُ  , كلّ ة  تاريخيّ  فترات   ثالثِ 

كان لمّسةة , ىةةو حكةةم ذاتةةيّ واحةةد   كةةّل ىةةذه المشةةاريع كانةةت تتمحةةور حةةول ىةةدف   مةةا, ولكةةنَّ  حةةدّ 

ور ليصةةةل ِإلةةةأ اأَلرض, دون َأْن يتطةةة وال يخةةةّص  ,كانالّسةة ىةةةذا الحكةةةم يخةةةّص و الفمسةةطينيّين, 

 .ة  مستقمّ  دولة  فمسطينيَّة  

 مشكمة الدراسة :

, التةاريخيّ  راع مةا بةين الفمسةطينيين, أصةحاب الحةقّ األرض الفمسطينية جوىر الّصة ُتعدّ      

ا عن كافة الّصةراعات الناتجةة , ىذا الّصراع يكاد يكون مختمفا واإلسرائيميين أدعياء ىذا الحقّ 

يةزعم  مةن بمةدان العةالم عمةأ مةّر العصةور, فةاالحتالل اإلسةرائيمي  ألّل  قةديم   استعمار   عن ألّ 

ةةةاأَ  سةةةواه فييةةةا, فبةةةدأت إسةةةرائيل بطةةةرح  أحةةةد   وىبةةةو اب إياىةةةا, وال يعتةةةرف بحةةةقّ  نةةةو يمتمةةةك أرضا

 ,مةةن وراء تمةةك المشةةاريع ِإسةةرائيلَ  ع ىةةدفِ تتب ةةتحاول الدراسةةة راع , وسةةمشةةاريع لحةةّل ىةةذا الّصةة

خراجيا من إطارىا السّ ة الفمةسطيىل ىو طمس اليويّ  , وجعل القضةّية الفمسةطينّية ياسيّ نية, وا 

, مةةةن صةةةاحب اإنسةةةانيا  ليةةةا باعتبارىةةةا عمةةةالا  حةةةلّ  عُ ْضةةةمةةةةن الواجةةةب وَ  ومةةةةشكمةا  ةل أزمةةةةةا تمثّةةة

 ؟ألصحابو الحقيقيين الفمسطينيين اوطبيعيا  اشرعيا  حقا عائيم, وليس األمالك الييود حسب ادّ 
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 أسئمة الدراسة:

القضةّية الفمسةطينيَّة بعةد  فكار والمشاريع اإِلسرائيمّية المطروحة لحلّ د األعدّ ىل كان ت -

 ؟امقصودا  ام(, أمرا 1967حرب عام)

 ؟ما سبب التفاوت بين ىذه المشاريع -

ع ىل كان ىدف ِإسرائيل من طةرح ىةذه المشةاريع ىةو كسةب الوقةت, مةن أجةل التوس ة -

 واالستيطان في َأرض فمسطين المغتصبة؟ 

 طرحيا؟ من ىذه المشاريع التي تمّ  عب الفمسطينيّ لدول العربية, والشّ ما موقف ا -

كمةةا  ,ل إلةةأ سةةالمة الفمسةةطينية, والتوّصةةالقضةةيّ  طةةرح لحةةلّ اذا كانةةت ىةةذه المشةةاريع تُ  -

 الم ؟طبيعة ىذا السّ  , فما ىيعي الجانب اإِلسرائيمييدّ 

 ة الدراسة:فرضيّ 

سةةرائيمية التةةي تةةمَّ طرحيةةا بعةةد ار اإلفكةةَأنَّ معظةةم المشةةاريع, واألَ  ىةةذه الدراسةةةتفتةةرض  -

د , ولكةةن عنةةاإِلسةةرائيميّ  العربةةيّ  راعِ الّصةة م(, ىةةي مشةةاريع لتسةةويةِ 1967حةةرب عةةام )

فةةةي مصةةةمحة ِإسةةةرائيل, وتخةةةدم  نيةةةا كانةةةت تصةةةبّ دراسةةةة ىةةةذه المشةةةاريع يتبةةةين لنةةةا أ

اع لمّصةةر  حةةلّ  لّ وال أ ييونية, ولةةيس ليةةا عالقةةة بةة,ّل تسةةوية,عّية الّصةةاأَلطمةةاع التوس ةة

. اإل العربي    سرائيمي 

 

 

 



 س
 

 :أىداف الدراسة 

 اأَلفكةةةار والمشةةةاريع اإِلسةةةرائيمية الَّتةةةي ُطِرَحةةةْت مةةةن أجةةةل إيجةةةادِ  ىةةةمّ ألعةةةرض وتحميةةةل  .1

, فةةي المرحمةةة الواقعةةة بةةين اإلسةةرائيميّ  راع العربةةيّ , والّصةةالفمسةةطينّيةِ  لمقضةةّيةِ  تسةةوية  

 م(.1989-1967عام)

 ك اأَلفكار والمشاريع اإلسرائيمية.د تمإظيار اأَلسباب من وراء تعدّ  .2

فكةةةار والمشةةةاريع اإِلسةةةرائيمية فةةةي كةةةل  فتةةةرة مةةةن بةةةين األ إظيةةةار االختالفةةةات الطَّفيفةةةة .3

 الفترات.

طمةةةةةةس اليوّيةةةةةةة  ىةةةةةةو مةةةةةةن وراء تمةةةةةةك اأَلفكةةةةةةار والمشةةةةةةاريعو ايتيةةةةةةا ىةةةةةةدف ِإسةةةةةةرائيل  .4

خراجيةةةةةا مةةةةةةن إالفمسةةةةةطينيّ  ة وجعةةةةةل القضةةةةةةيّ  وعمقيةةةةةةا العربةةةةةي طارىةةةةةا الّسياسةةةةةّي,ة, وا 

, مةةن ِإنسةةانيّ  عمةةأ أنيةةا عمةةل  حةةل  ليةةا  عُ ْضةةل مشةةكمةا, مةةن الواجةةب وَ الفمسةةطينّية تمثّةة

 ين.  ألصحابو الشَّرعيّ  اشرعيا  حقا وليس  الييود,

 رض الواقع أم ال.يقيا عمأ أتطب ىل تمّ  ,ء عمأ ىذه المشاريعوْ لقاء الضَّ إ .5

 الدراسات السابقة:

م(: دراساااة 1977-1967إِلسااارائيمية)مشااااريع التيساااوية اكتةةةاب ِإليةةةاس شةةةوفاني:  -

 .توثيقيية نقدية

اا ألبةةرز مشةةةاريع التسةةوية, التةةي طرحتيةةا القةةةو  اا نقةةديّ م ىةةذه الد راسةةة عرضةةةاا توثيقّيةةقةةدّ تُ      

 م( 1967الّسياسةةّية المختمفةةة فةةي إسةةرائيل طةةوال عشةةرة أعةةوام فةةي الفتةةرة الممتةةدة مةةن حةةرب )

م(, وفةي ىةذا السةياق َتْعةِرُض ىةذه الدراسةة 1977)إلأ قيام سمطة الميكةود فةي إسةرائيل سةنة 



 ش
 

رح فةةةةةي إطةةةةةار وطُةةةةة ,ىةةةةةذه المشةةةةةاريع لمتسةةةةةوية, الةةةةةذل كةةةةةان آخةةةةةر (بةةةةةيغن)ل: مشةةةةةروع وُتحمّةةةةة

ومنيةا  ,السادات إلسرائيل, ومشاريع حةزب العمةل المفاوضات التي دارت بعد زيارة الرئيس 

رئةةيس  (رعنةةان فةةايتس), ومشةةروع (حةةزب مبةةام), ومشةةروع (ليميا ةة), ووثيقةةة (ألةةون)مشةةروع 

 .قسم االستيطان في الوكالة الييودية

 م(.1982-1947مشاريع التيسوية لمقضيية الفمسطينّية منذ)كتاب منير اليور:  -

ةةييونّية, ومخطّ يرّكةة      بةةر المراحةةل ّالتةةي عّية عَ طاتيةةا الّتوس ةةز ىةةذا الكتةةاب عمةةأ أطمةةاع الصَّ

دورىةةةةا بشةةةةةكل  نتيةةةةا مةةةةن أداءة التةةةةةي حكمتيةةةةا, ومكّ مةةةةّرت بيةةةةا, والعوامةةةةل النَّفسةةةةيَّة والس ياسةةةةيَّ 

م الةةةذل أ مالةةوطن القةةوميّ سةةمّ ا لتحقيةةق حمميةةا فةةةي تحديةةد مةةا يُ ّدْولياةة مدعومةةة   وبقةةوة   ,جمةةاعيّ 

 ولعةةةلّ  ,وزائفةةةةُ  واىيةةةةُ  يةةةا أمةةةور  , وكمّ والّسياسةةةّيةِ  التَّاريخيَّةةةةِ  والةةةذرائعِ  الّدينّيةةةةِ  جةةةجِ يسةةةتند إلةةةأ الحُ 

الفاعمةةة فةةي  الّدوليةةةِ  والعديةةد مةةن القةةو  الّسياسةةّيةِ  الّصةةييونيَّ  الكيةةانَ أخطةةر مةةا فةةي األمةةر, أنَّ 

د البةدائل, وطةرح فةي تسةريب منطةق تعةدّ  قةد قطعةت شةوطاا بعيةداا ,اإلسةرائيميّ  راع العربةيّ الصّ 

وىةذا  .البحةث عةن الّسةالم فةي المنطقةة سةتراتيجيةِ أ باسةمّ , أو المبتةورة, لمةا يُ الجزئيةةِ  الحمةولِ 

ذت ِخةةلكافةةة الحمةةول والمشةةاريع اّلتةةي ُطِرَحةةْت أو ات   التَّاريخّيةةةِ  ب بعةةض الصةةفحاتِ قم ةةالكتةةاب يُ 

 .القضّية الفمسطينّية رِ بر مراحل تطوّ عَ 

 .الفكر اإلسرائيمي وحدود الديولةكتاب عادل محمود رياض:  -

سةةرائيل, ة لةةد  إياسةةيّ لمفيةةوم الحةةدود السّ  والتَّةةاريخيّ  ىةةذا الكتةةاب اإلطةةار الةةد ينيّ  تنةةاول      

يةةةة الحةةةدود ييونية إزاءىةةةا, ووجيةةةة نظرىةةةا القائمةةةة عمةةةأ التوّسةةةوالمنطمقةةةات الّصةةة ع, وعمةةةأ حر 

  , كمةا عةةرضة وارتباطاتيةا باالسةتيطان, واالسةةتحواذ عمةأ مزيةد مةن الرقعةةة المسةاحيةياسةيّ السّ 

م( 1948منةةذ قياميةةا فةةي عةةام ) يةةات إسةةرائيلتوجّ ل -فةةي تتةةابع تةةاريخي   -ىةةذا العمةةل العممةةيّ 



 ص
 

لالرتبةةاط بةةين  الموضةةوعيِ  التَّحميةةلِ  سَّةةق  ومةةدروس  م(, وذلةةك فةةي إطةةار من1973أ عةةام )تّةةوح

قةادة إسةرائيل عةن حةدود دولةتيم, ويةردون  عمةنَ أال يُ  بةة إذاا , وال  رااإلسةرائيميّ  الحدود, واألمةنِ 

ةحت بمقتضةأ قةرار  القول بازدواجية حدود الدَّولة, فحدودىا اآلمنةة, ليسةت حةدودىا التةي ُوض 

م(, بةةل تقةةوم 1947نةةوفمبر  29)ادر فةةي الّصةة (181)بالتقسةةيم رقةةم  حةةدة الخةةاّص ألمةةم المتّ ا

ن دلّةة ن,ين والعسةةكرييّ واجتيةةادات  لقادتيةةا الس ياسةةيّ  , وعمةةأ آراء  دة  متعةةدّ  عمةةأ مفةةاىيمَ  يةةا ت كمّ وا 

ةةييونيِ  الفكةةرِ  عمةةأ شةةيء, فيةةي تةةدل عمةةأ  مبةةةِ   ةفةةي الّسةةيطر  الجامحةةةِ  والر بةةةِ  عيّ الّتوّسةة الص 

 . ول العربية المجاورةمن األرض عمأ حساب الد   مزيد  عمأ 

اممية لمقضاّية الفمساطينيّ  كتاب عمر صالح العمةرل:      -1937ة)مشااريع التيساوية السم

ة المتمثل في من جوانب القضيَّة الفمسطينيّ  الكتاب, جانباا ُميماا ورئيسياا تناول ىذه (:2001

يةة م (, وتبةرز أىمّ 2002-1937في الفترة مةا بةين عةام ) ةطرح حمول ومشاريع ليذه القضيّ 

 من أدوار القضيَّة الفمسطينّية لم تشيد من َقْبِل. ثل دوراا جديدااىذا الطَّرح الَّذل يمّ 

 منيج الدراسة:

جمةع  خةالل مةن التحميمةّي, وذلةك الوصةفيّ  التةاريخيّ  المةنيج دراستو في الباحث سيعتمد     

 .تحميميَّةا  دراسةا  ودراستيا والجرائد, والمجالت, والمراجع, المصادرو  الوثائق, من المعمومات
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 تمييد:  

م(, ونةةتج عنةةو ت,سةةيس الحركةةة الصةةييونية التةةي 1897عقةةد مةةؤتمر بةةازل فةةي سويسةةرا عةةام ) 
قامةةت عمةةأ عةةدد مةةن االىةةداف, وأىميةةا : إيجةةةاد وطةةن قةةومي لمييةةود فةةي فمسةةطين, وانشةةةاء 

ة الصييونية العالمية, ونجح ىرتسل من االتصال بالسمطان المؤسسات الصييونية, والمنظم
العثماني عبد الحميد الثاني لمسةماح لمييةود بةاليجرة إلةأ فمسةطين, مقابةل تسةديد ديةون الدولةة 
العثمانيةة, لكةن  األخيةر رفةةض ذلةك, ور ةم ذلةةك شةيدت فتةرة أواخةةر الحكةم العثمةاني موجتةةان 

 .  (1)ألف مياجر 65من اليجرة الصييونية وبمغ عدد المياجرين 

أسست الحركة الصييونية عةدد مةن المؤسسةات لتسةييل اليجةرة الصةييونية إلةأ فمسةطين,    
ومنيةةا: الوكالةةة الييوديةةةة, وصةةندوق االئتمةةةان الصةةييوني, واالتحةةاد العةةةام لمعمةةال فةةةي أرض 
إسرائيل, وقامت بعدد من االسةاليب والوسةائل لتحقيةق ذلةك, مثةل : السةيطرة عمةأ األراضةي, 
وتوظيف الييود بالقنصميات االجنبية, وتةدمير االقتصةاد الفمسةطيني, والتحايةل عمةأ القةوانين 
العثمانية وقد ساعد ذلك وصول جمعية االتحاد والترقي لمحكم بعةد عةزل السةمطان العثمةاني, 
وانشةةاء وكالةةة ييوديةةة فةةي اسةةتانبول, وتشةةييد أكبةةر مسةةتوطنة فةةي فمسةةطين وىةةي ) تةةل أبيةةب( 

 .  (2)والغاء بعض القوانين التي تحد من ىجرة الييود م(,1909عام )

باإلضةافة إلةةأ ذلةةك؛ سةةاىمت المةةؤامرات الدوليةةة التةي عقةةدتيا فرنسةةا وبريطانيةةا فةةي تحقيةةق    
م( القاضةي 1916المطةامع الصةييونية فةي فمسةطين, مةن خةالل عقةد مةؤتمر سةايكس بيكةو )

صةدار بريطانيةا وعةد بمفة م( الةذل يةنص 2/11/1917ور فةي ) بتقسيم بالد الشام والعراق, وا 
عمةةأ إقامةةة وطةةن قةةومي لمييةةود فةةي فمسةةطين, وقةةد أصةةدرتو ضةةمن صةةك االنتةةداب إلضةةفاء 
الشةةرعية الدولةةة عميةةة, ورداا عمةةأ أرسةةل العةةرب مةةذكرة لبريطانيةةا لتوضةةيح سياسةةتيا فةةي الةةبالد 

ة م( دخةةةول القةةةوات البريطانيةةة1917العربيةةةة, خاصةةةة سةةةوريا ولبنةةةان, وشةةةيدت أواخةةةر عةةةام )
لمدينةةةةةة القةةةةةدس, حيةةةةةث فرضةةةةةت عمةةةةةأ فمسةةةةةطين الحكةةةةةم العسةةةةةكرل, وقامةةةةةت بتقسةةةةةيميا إلةةةةةأ 

                                                           
 .6/98,مموسوعة الٌهود والٌهودٌة والصهٌونٌةعبدالوهابالمسٌري,1
.2/135,ممجلة الدراسات الفلسطٌنٌة2
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مقاطعةةةات, وعينةةةت عمةةةأ كةةةل مقاطعةةةة حةةةاكم, والغةةةت المحةةةاكم المدنيةةةة مةةةع إبقةةةاء المحةةةاكم 
 . (1)الشرعية

م(, والذل طالب باسةتقالل سةوريا بحةدودىا 1919عقد العرب المؤتمر السورل العام في )   
م( ُعقةةةةد مةةةةؤتمر سةةةةان ريمةةةةو  1920داب ووعةةةةد بمفةةةةور, وفةةةةي عةةةةام )الطبيعيةةةةة ورفةةةةض االنتةةةة

بمشةةاركة فرنسةةا وبريطانيةةا وحضةةر صةةييوني, ونةةص عمةةأ وضةةع فمسةةطين واالردن والعةةراق 
 . (2)تحت االنتداب البريطاني, وسوريا ولبنان تحت االنتداب الفرنسي

يةةةين ىربةةةت م(, وقامةةةت بتع1922فرضةةةت بريطانيةةةا اإلدارة المدنيةةةة عمةةةأ فمسةةةطين عةةةام )    
صموئيل مندوباا سامياا عمأ فمسطين, وساىم ذلك في فتح باب اليجةرة أمةام الصةياينة حيةث 

ألف مياجر,  559م( ما يقرب من 1948م_1919بمغت اعداد المياجرين ما بين عامي ) 
قوبل االنتداب البريطةاني واليجةرة الصةييونية بمقاومةة فمسةطينية تمثمةت بالمظةاىرات الشةعبية 

م(, وانةةدلعت عةةدد 1921النبةةي موسةةأ, والصةةدامات بةةين الييةةود والعةةرب فةةي يافةةا )مثةةل ثةةورة 
م(, أثنةةاء محاولةةة الصةةياينة االسةةتيالء عمةةأ الحةةائط, 1929مةةن الثةةورات مثةةل ثةةورة البةةراق )

م( التي كانت 1935وسقط عدد من الشيداء والجرحأ, وثورة الشييد عز الدين القسام عام )
عدد من المؤتمرات مثل : المؤتمر الرابع في القةدس عةام  أول تنظيم عسكرل منظم, وعقدت

م( الةذل 1931م( والذل طالب باستقالل فمسطين, والمةؤتمر االسةالمي األول عةام )1921)
أكةةد عمةةأ اسةةالمية حةةائط البةةراق, وكمةةا تشةةكمت عةةدد مةةن االحةةزاب الفمسةةطينية مثةةل الحةةزب 

 . (3)العربي الفمسطيني, وحزب الدفاع الوطني

م(, اندلعت الثورة الفمسطينية الكبر , حيث اتسةمت بالعصةيان المةدني 1936ام )وفي ع    
واالضراب الكبير والكفاح المسةمح, ومةن أبةرز قياداتيةا الحةاج أمةين الحسةيني رئةيس المجمةس 

م( أصةةدرت بريطانيةةا 1939االسةةالمي األعمةةأ, وفرحةةان السةةعدل, وعقةةب نيايةةة الثةةورة عةةام )
تضةةمن تشةةكيل حكومةةة فمسةةطينية مسةةتقمة بعةةد عشةةر سةةنوات, الكتةةاب االبةةيض الثالةةث والةةذل 

 . (4)وتقييد اليجرات الصييونية وتحديدىا, وتنظيم انتقال الييود

                                                           
 .30,تارٌخ فلسطٌن الحدٌثعبدالوهابالكٌالً,1
2tps://mawdoo3.com/ht 
.26,تارٌخ فلسطٌن الحدٌث والمعاصررفٌقشاكروأخرون,3
 .158,موسوعة المصطلحات والمفاهٌم الفلسطٌنٌةمحمداشتٌه,4

https://mawdoo3.com/
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م( تحةول 1945شيدت ىةذه الفتةرة انةدالع الحةرب العالميةة الثانيةة, وعقةب انتيائيةا فةي عةام )
القةةةةومي فةةةةي  الموقةةةةف الصةةةةييوني تجةةةةاه الواليةةةةات المتحةةةةدة االمريكيةةةةة لتحقيةةةةق اقامةةةةة الةةةةوطن

فمسطين, ودخمت فمسطين جامعة الدول العربية واصبحت الدول العربيةة وصةية عمييةا, وفةي 
 عام

(, الذل نص عمأ اقامة دولة عربية, ودولة 181م(  صدر قرار التقسيم )29/11/1947) 
ييوديةةةةة, وتةةةةةدويل منطقةةةةةة القةةةةةدس, ومةةةةع انسةةةةةحاب بريطانيةةةةةا مةةةةةن فمسةةةةطين فةةةةةي ينةةةةةاير عةةةةةام 

الحرب بين الحركة الصييونية والدول العربية, حيث تمكنةت الميميشةيات م(, اندلعت 1947)
عةةةةالن قيةةةةام دولةةةةة اسةةةةرائيل عةةةةام  الصةةةةييونية مةةةةن السةةةةيطرة عمةةةةأ معظةةةةم اراضةةةةي فمسةةةةطين وا 

 .   (1)م(1948)

حةةةةاول الفمسةةةةطينيون منةةةةذ قيةةةةام ىةةةةذا الكيةةةةان االسةةةةرائيمي أن يقومةةةةوا بةةةةواجبيم لتحريةةةةر وطةةةةنيم 
ن دائمةةاا ب,وضةةاع اجتماعيةةة, واقتصةةادية, وسياسةةية, تحةةول المغتصةةب لكةةنيم كةةانوا يصةةطدمو 

دون ذلك فوجدوا في األحزاب والجماعات السياسية فةي الةدول التةي يقيمةون فييةا متنفسةاا ليةم 
لمعمل الوطني لعميم يستطيعون تحقيق أىدافيم الوطنية فةي تحريةر فمسةطين, سةيما وأن تمةك 

يا االول في برنامجيا السياسي, فمنذ مطمةع االحزاب كانت تتخذ من القضية الفمسطينية ىدف
الخمسةةةينيات ظيةةةر بةةةين صةةةفوف الفمسةةةطينيين تنظيمةةةات سةةةرية تنةةةادل بضةةةرورة بعةةةث الكيةةةان 
الفمسطيني وتشكل حركة فمسطينية ثوريةة لممارسةة الكفةاح المسةمح ضةد االحةتالل الصةييوني 

الشةةعبي كةةان يمثمةةو  فتشةةكل فةةي مطمةةع السةةتينيات تيةةاران فمسةةطينيان األول: التيةةار الفمسةةطيني
حركةةة التحريةةر الفمسةةطينية )فةةتح( والتيةةار الثةةاني: كةةان يمثمةةو بعةةض الحكومةةات العربيةةة التةةي 

 .(2)كانت تدعوا الأ بعث الكيان الفمسطيني

م( عقةةةد مةةةؤتمر فةةةي القةةةدس ضةةةم ممثمةةةين عةةةن الفمسةةةطينيين فةةةي مختمةةةف 1964وفةةةي عةةةام )
قفييةةا تةةم انتخةةاب أحمةةد الشةةقيرل تجمعةةاتيم ضةةم عةةدد مةةن وجيةةاء الفمسةةطينيين ونخةةب مةةن مث

رئيساا لمجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفمسطينية فعممة ىذه الحركةة عمةأ تنظةيم الشةباب فةي 
م( تجييةةز قةةوات عسةةكرية داخةةل فمسةةطين المحتمةةة 1965خاليةةا سةةرية واسةةتطاعة فةةي عةةام )

                                                           
 .126-119,تارٌخ فلسطٌن الحدٌث والمعاصررفٌقشاكروأخرون,1
 .127,نفسه2
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ائيل تتحمةل وخارجيا واستمرت ىةذه الحركةة فةي ممارسةة نشةاطاتيا العسةكرية فمةم تسةتطع اسةر 
اعةةادة ظيةةور الكيةةان الفمسةةطيني ممةةثالا بمنظمةةة التحريةةر الفمسةةطينية فقامةةت بغةةارات عدوانيةةة 

م( ومشروع ميةاه نيةر االردن 1965عمأ الحدود االردنية فياجمة مدينة جنين وقمقيمية عام )
ئيمي وقرية السموع في الخميل بحجة انيا تقةدم المسةاعدة لمفةدائيين وعمةأ اثةر االعتةداء االسةرا

المتكرر وتوتر االوضاع اصدرت الحكومةة المصةرية قةراراا بسةحب القةوات الدوليةة مةن سةيناء 
وا ةةالق خمةةيج العقبةةة فةةي وجةةو المالحةةة اإلسةةرائيمية فا تنمةةت اسةةرائيل ىةةذه الفرصةةة فقامةةت 

م( عمأ الدول العربية والذل استطاعة أن تحتل فيو سيناء وىضبة 1967بعدوانيا في عام )
 .    (1)تبقأ من فمسطينالجوالن وما 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .6-4,طٌنٌةخمسون عاماً على قٌام منظمة التحرٌر الفلسماهرالشرٌؾ,1
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 ولالفصل ال 

القضيية الفمسطينيية من عام  اَلفكار والمشاريع اإلسرائيمّية المطروحة لحلّ 

 :(م1967-1973)

 :م(1967عام ) سرائيمياإل (1) حزب العملل تشك  

يدت م(, عنةةةدما شةةة1919لةةأ عةةةام )إ سةةةرائيميّ تعةةود الجةةةذور التاريخيةةةة لحةةزب العمةةةل اإل     

تحةةةةةاد سةةةةةت )أحةةةةةدوت ىعفةةةةةودا( االأول ائةةةةةتالف ليةةةةةا حةةةةةين ت,سّ  الييوديةةةةةةُ  اليةةةةةةُ مّ العُ  الحركةةةةةاتُ 

 ال صةييونم, وأىةمّ ّمةرض اسرائيلم عةن طريةق توحيةد حةزب معُ ال أمّ لعُ  االشتراكيّ  ييونيّ الصّ 

    ىةو إقامةة دولةة   (عفةوداألحةوت ى) ياسةيّ البرنةامج السّ  إذ كةان (2) (بةن  وريةون ديفيد)رجاالتو 

                                                           
 مزن ,(م٦٩١7 (سزنة أوابزل فزً الحززب هذا تشكل وقد,)هعفوداه بالعبرٌة)مفلٌجت ٌعنًحزب العمل: 1

قزوىفزًالحززباألورافً,وظزل  هعفوداه, وأحدوت ماباي, الثالثة: الصهٌونٌة العمالٌة األحزاب اتحاد

الىعلزىقٌادتزهجولزدام(تزو1968)م(بعدتشكٌلهذاالحزبسزنة1968)سرابٌلٌةحتىسنةالساحةاإل

ىتززول م(ثززم 1996-1974)قرابززٌنوشززمعونبٌززرٌسمززنقززادةهززذاالحزززبسززنةاسززحإمززابٌركمززاكززان

(وشزاركهزذاالحززبفز2001ً)ناستقالبعدهزٌمتهفًاالنتخاباتفًعامألىإرباستهإٌهودباراك

هزذاالحززبسٌاسزةأكثزرمزٌالًىٌتبنز(واحزدةاسزرابٌل)جدٌدةاسزمهام(تحتقابمة1999)انتخاباتسنة

سززرابٌلٌةفززًاالسززتٌطانو ززم حزززاباإلكمززاالٌختلززؾعززناأل,شززتراكٌةالمختلطززةبعناصززرلٌبرالٌززةلال

منٌزةكمزاعتبزاراتاألٌزقاالسزرابٌلًوتحقكٌزاناإلللةًموحزدكانموقفهمزنالقزدسعاصزمةًرا ًكمااأل

ٌزتحقزابقٌهودٌزةوؼةواللعبالسٌاسًفًالوقتالزذيٌنشزطفٌزهلتثبكثرقدرةعلىالمراأنهأٌبدوعلى

ٌل ودور حزززب العمززل فززً السٌاسززة سززرا إحزززاب السٌاسززٌة فززً األ,نززرمٌنؼوانمززة,رضجدٌززدةعلززىاأل

.273,(م1971)الكتاب السنوي للقضٌة الفلسطٌنٌة ؛287-274,سرا ٌلٌةاإل
2
ذهزبإلزى,دٌانةالٌهودٌةمنزذصزؽرهلاإلى(كانٌمٌلم1876ًبولنداعام)ولدفدٌفٌد بن غورٌون :

ً فًالجٌشفًتكوٌنالفلٌقالٌهودي أسهمم(1906فلسطٌنعام) ,ولىبعدالحربالعالمٌةاألالبرٌطان

مفًتؤسٌساتحادهسأكما,م(1918لىفلسطٌن)إعاد,سسجماعةالروادألىالوالٌاتالمتحدةوإذهب

فرقززةالحراسززةالتززًسززسأواٌ ززاًفززًتؤسززٌسحزززبالمابززايأسززهمو,)الهسززتدروت(النقابززاتالعمالٌززة

سزرابٌل)فلسزطٌنالمحتلزة(كمزاتزولىإعلنقٌامدولزةأو,م(1948)لىعصابةالهاجناةفًعامإتحولت

وربٌسالدفاعخالل,وشؽلمنصبربٌسالوزراء,م(1940)رباسةالمنظماتالصهٌونٌةالعالمٌةسنة

نمزنالمشزجعٌنللهجزراتالٌهودٌزةرا ًالفلسطٌنٌةوكزاسرابٌلعلىاألإولىمنقٌامدولةواتاألالسن

بنؼورٌون,. ,طارقالسوٌدانً(قدامجٌشناأحدوددولتناحٌثتصل)قوالهألىفلسطٌنحٌثكانمنإ

,380,ة؛ الٌهزود والموسزوعة المصزور126, فلسزطٌن الدولزة,عصامسخنٌنً ؛66,رسالة بن غورٌون

 .8,29/183,ممجلة الدراسات الفلسطٌنٌة
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تقاسةةميا المسةةؤولية, كمةةا  عامةةة   عماليةةة   مةةة  سةةرائيل, والةةدعوة إلةةأ قيةةام منظّ فةةي أرض إ ييوديةةة  

كان,  يةر خاليةة مةن الّسة سةرائيلأرض إ أنّ عمةأ  (أحةدوت ىعفةودا)برنةامج حةزب  كان ينّص 

 . (1)راضييم خراب, والعرب ال يممكون القدرة عمأ تطويرىامعظم أ لكنّ 

العامةةل  (ىابوعيةةل تسةةعير)مةةع  أحةةدوت ىعفةةودا ( حركةةة )حةةدت تّ م( ا1930وفةةي عةةام )     

تحت زعامة  )المابال(سرائيل ال أرض إمّ ليكونا حزب عُ  اشتراكيّ  ييونيّ صُ الشاب في حزب 

قامةةة , إلِ ( شةةيد ىةةذا العةةام مسةةاعي حقيقيةةةا م1968و فةةي عةةام )نَّةة, كمةةا أ(2)دافيةةد بةةن جوريةةون

اليةة الثالثةة) مّ حةزاب العُ األ شةير وافقةتأ والت اسةتغرقت بضةعةواحةد, وبعةد مةدا الي  ّمةحزب عُ 

حةزاب الثالثةة فةي قامةة ىةذا الحةزب, فانعقةد مةؤتمر ل ورافي( عمةأ إِ المابال وأحدوت ىعفودا 

فيةةةو التوقيةةةع عمةةةأ  سةةةرائيمي, وتةةةمّ زب العمةةةل اإلقامةةةة حةةةن فيةةةو إعِمةةة(, وأُ م1968القةةةدس عةةةام )

ابةةال, مينةةة العامةةة لحةةزب الماألمةةن  ولةةدا مئيةةر  عميةةو كةةلّ  عَ لمحةةزب, وقّةة ساسةةيّ الميثةةاق األ

مةين العةام ب أحةدوت ىعفةودا, وشةمعون بيةريس األمةين العةام لحةز والوزير يسةرائيل  ةاليمي األ

 .   (3)لحزب رافي

 :(1973-1967من عام)سرائيمية المشاريع اإل

 ,جديةةةدة   لمرحمةةةة   بدايةةةةا  (م1967)عةةامعمةةأ الةةدول العربيةةة فةةي  سةةرائيميّ اإل العةةدوانكةةان  م    

, (م1973-1967)المرحمةة الممتةدة مةن , وُتعةدّ البعيةدةطت ليا إسرائيل منةذ مةدة ليسةت بطّ خ

 ة الفمسةةةةطينية المتعمةةةق بمشةةةاريع التسةةةوية لمقضةةةةيّ  ,الفتةةةرات لدراسةةةة الفكةةةر اإلسةةةرائيميّ  مةةةةن أىةةةمّ 

 ,واألفكةار ,مةن المشةاريع فقةد حفمةت ىةذه المرحمةة بطةرح العديةد .اإلسةرائيميّ  راع العربةيّ والصةّ 

                                                           
 .72,حزاب والحركات السٌاسٌةنظرة على األكامٌلٌابدر,1
.234,(2004) سرا ٌل عامإدلٌل جونًمنصور,2
.425,(م1968) الكتاب السنوي للقضٌة الفلسطٌنٌة عام3



7 
 

ن تباينةت واختمفةت اآلراء معالم التسوية لتمةك القضةيّ  لرسم أىمّ  ,واألنشطة ,التصريحاتو  ة, وا 

 من ذلك التباين, إال أنو كان ثّمة أمران لم يطرأ عمييةااإلسرائيمية تجاىيا, وبالر م  ,واألفكار

نيةو ا كانةت عميةو قبةل حةرب يو , األول: ضةةرورة توسةيع حةدود الدولةة عّمةإسةرائيمي   أل خةالف  

والثاني: ضرورة إقةرار األمةر الواقةع فةي المنةاطق التةي ال خةالف فةي العمةل عمةأ  ,(1967)

 .(1) مأ واسعة في اسةتيطان تمك المناطقوبخطا  ضيّ وذلك بالمُ  ؛احتوائيا

 سةةةرائيميّ عةةةالم اإلجيةةةزة اإلِ سةةةرائيميون وأَ يطمقيةةةا المسةةةؤولون اإلتةةةي الم الّ عةةةروض الّسةةة نَّ إ     

 ل االعتةداءُ التةي يشةكّ  إلسةرائيلطةات الثابتةة المخطّ  من الدخان بيدف تغطيةةستاراا  الَّ ليست إ

ىةةةي فتةةةرة اتسةةةمت  (م1967)فةةةالفترة الواقعةةةة بعةةةد حةةةرب حزيةةةران  ؛ةح وسةةةيمتيا العسةةةكريّ المسةةةمّ 

د مقصود لترك االنطباع بوجةود وىو بالطبع تعدّ  ,سرائيميةفي مشاريع التسوية اإل ىائل   بتعدد  

لةأ اسةتغالل عامةل الةزمن يعةود إوبعضةيا  ,المفةي الّسة إسةرائيلأل قادة تعكس ر  عديدة   بدائلَ 

ففةي بعةض األحيةان , التسةويةِ  ومشةاريعِ  يةِ االسةرائيم العسكريةِ  رباتِ جل التوفيق بين الضّ من أ

الم ر بةةةة فةةةي تثبيةةةت الّسةةةوالّ  ,يةةةد لمعةةةدوان مةةةن خةةةالل الحةةةديث عةةةن التسةةةويةسةةةرائيل تمّ كانةةةت إ

بةدافع  تةي تقترفيةايةة الّ عمةال العدوانّ رر األسةرائيل تّبةخةر  كانةت إوفةي أحيةان أُ  ,والحفاظ عميو

, وفةةي حةةاالت قيةةام بالعمةةل العسةةكرلّ وراءه كةةان الةةدافع لم عيَ الّسةة وبةة,نّ  ,المحرصةةيا عمةةأ الّسةة

الم دعوة لمّسةةوة وبةةين الّةةالقّةة واسةةتخدام ,يديةةد بالعةةدوانسةةرائيل تةةدمج بةةين لغةةة التّ خةةر  كانةةت إِ أُ 

 . (2)ي بوغنّ والتّ 

 ,(م1967)عةام( 242 )رقةم حةدةالمتّ  األمةم ىيئةة قرار سرائيل تطبيقرفضت إ نْ بعد أَ و      

بعةد  احتمتيةا التةي األراضةي مةن إسةرائيل وانسةحاب ,النةار إطةالق وقةف عمةأ الةذل نةّص 
                                                           

القدس فً ؛نواؾالزرو,63,م(1982-1947, مشارٌع التسوٌة للقضٌة الفلسطٌنٌة )منٌرالهور1

 .32,مشارٌع التسوٌة السٌاسٌة
.73, العنف والسالم دراسة فً االستراتٌجٌة الصهٌونٌة, ابراهٌمالعابد2
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 سياسةتيا دؤّكةتُ  التةي والتصةريحات, األفكةار مةن العديةد سةرائيلإ عرضةت ,(م1967)عةام

 الوطنيّ  المؤتمر أمام ,(م1967)عام إسرائيل وزراء رئيس (1)سحق رابينإ حَ صرّ  فقد, السابقة

 عةن تتخمّ  لو فيما تاريخيةا   مطةا  ترتكب سوف إسرائيل أنَّ  نيويورك, في الييودية لمجاليات

م  وأضةاف, العربيةة الةدول ضةدّ  (م1967)حزيةران  حةرب فةي تي حققتياالّ  ةِ اإلقميميّ  المكاسبِ 

 أىةمّ  الحاضةر الوقةت فةي تعتبةر مثالية   عسكرية   خطوط  إلأ  حزيران حرب في وصمنا قد إننا

, العربيةة والةدول إسةرائيل بةين ةاألساسةيّ  فةي العالقةات تغييةر إحةداث اشةترط ثةمّ  حققنةا, مةا

 إلةأ ننسةحب سةوف عنةدىام  :بقولةو مؤكةداا  سةالم اتفةاق فةي متبةادل   تفةاىم   إلةأ والوصةول

ا أكثر خطوط يةد مةن كان ىنةاك العد (م1967)بل عامنو قأ كما ,(2)الحالية الحدود من تقمصا

مثةةةل  والكيةةةان الصةةةييونيّ  ,النةةةزاع بةةةين الةةةدول العربيةةةة لحةةةلّ  رحةةةتالمشةةةاريع الدوليةةةة التةةةي طُ 

والةةدخول فةةي  ,ةعمةةال العدوانّيةةف األَ لةةأ توقّةةالةةذل دعةةا إ (م1952)عةةام  ع النرويجةةيّ المشةةرو 

 ,ىا من المشاريعو ير  ,(م1956-1955)مريكي ومشروع جاما األ ,رفينمفاوضات بين الطّ 

مةن قبةل الجانةب  لذا ُرِفضت ,فمسطيني   سياسي   لأ كيان  ىذه المشاريع كانت ال تشير إ ولكنَّ 

 .االسرائيمي

                                                           
متخصصفًمجزالالزراعزةان زمالزىعصزابةالبالمزاخ(م1922):ولدفًالقدسعامإسحق رابٌن1

واشزتركفزً,عملٌزات زابطً,عمزلم(1948)عزامجرامٌزافزًحزربإدوراًهامزاوأدتاالرهابٌةالتً

لشززعبةاللمنطقززةالشززمالٌة,وربًٌسززاشززؽلمناصززبعسززكرٌةمتصززاعدة,فكززانقابززدً,االسززتٌالءعلززىالقززدس

انززدالعاالنتفا ززةم(والثانٌززةبعززد1977-1974)لهززاعززاماربًٌسززثززم ,ركززانلززربٌساألاالعملٌززاتونابًبزز

,فزًتعزذٌبالفلسزطٌنٌٌناجدٌدًسلوبًأاسحاقرابٌنفًاالنتفا ةاتبع(م1987)ولىعامالفلسطٌنٌةاأل

تكسزٌرالعظزامن أل,طزالقالرصزاصإسزلوباكثزرفاعلٌزةمزنهزذااألن أو,فؤمرباستعمالتكسٌرالعظام

راضززً سززرا ٌل واألإالسٌاسززة الحزبٌززة فززً شززونكٌٌفززال,شززاركفززًاالنتفا ززة.جٌرٌتجعززلالشززبابال

الٌهزود والموسزوعة طزارقالسزوٌدانً,؛8,سحاق رابٌنإمذكرات ؛شخصٌاتصهٌونٌة,158,المحتلة

 .384,المصورة
الٌهزززود والموسزززوعة المصزززورةطزززارقالسزززوٌدان,؛295/,ع12جمزززسزززالمٌةمجلزززة الجامعزززة اإل2

,384.
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ضةةةي الفمسةةةةطينية فةةةي حةةةةرب عةةةةام ار العربيةةةةة ل َ  ولِ الةةةدّ   ةةةةزوَ  نَّ :م إ بةةةةن جوريةةةون :وقةةةال     

 مكانيةة  إ دون ألّ  باطمةةا و  حول فمسطين ال يةا  ةحدمم المتّ قد جعل قرارات ىيئة األ (م1948)

أصةةةبح  التةةةي المشةةةاريع سةةةرائيميون بطةةةرحبةةةدأ اإل (م1967)فبعةةةد عةةةام لةةةأ الحيةةةاة مإلعادتيةةةا إ

 ,مةةع الةةبالد العربيةةة عالقةةة طبيعيةةة   قامةةة  وا   ,ا يرتكةةز عمةةأ إنيةةاء حالةةة الحةةربليةة طةةر العةةاماال

 .(1)(م1967)بعد عام رحتومن مشاريع التسوية التي طُ 

 :(2)لونئل أمشروع إيغ

 يكاد يكون ةالمحتمّ  المناطق بش,نتصّوراا  يطرح إسرائيميّ  مسؤول   أولألون,  يغئالإ ُيعدّ      

 (3)شةكولتةي كانةت بقيةادة ليفةي أالّ  سةرائيمية, فقد طرح مشةروعو عمةأ الحكومةة اإلمكتمل شبو

 ,رسةمي فالحكومةة لةم تعتمةد ىةذا المشةروع بشةكل   (4)(م1967)بعد شير واحد مةن حةرب عةام

ة فيمةةا مميّ راتيا لمتسةةوية الّسةةتصةةوّ  المتعاقبةةةُ  عميةةو الحكومةةاتُ  بنةةت ذلسةةاس الّةةاألَ  َأّنةةو ظةةلّ إالَّ 

 لةةأ وضةةع مشةةروعو بعةةد الحةةرب مباشةةرة كةةان لةةون إممةةا دفةةع أو  ,(5)نيةة الفمسةةطيالقضةةيّ  يخةّص 

                                                           
 .52-51-50,حزب العمل االسرا ٌلًمحسنصالح,1
ً  :عسكري إٌغ ل ألون2 ً صه وسٌاس ً ٌون سرتهإلىفلسطٌنمعأوابلالهجراتأجاءتمنأصلروس

 األولى حٌاته ق ى وقد الجلٌل", فً "تابوبور كفار" فً م(,ولد1882)الصهٌونٌةالىفلسطٌنعام

لحزب أصبح أن إلى المستعمرات فً وعمل"العمال اتحاد" أي "هاعفودا أحدوت" زعٌماً  فً اقابدً ,

 فً ع واً بهاتمانتخ,اإلسرابٌلٌة فًالحكومة رفٌعة مناصب وشؽل م(,1945م)البلماخ"عا" منظمة

 ربٌس نابب وشؽلمنصب م(,1961)عام للعمل وزٌراً أصبح م(,كما1954 (عام سرابٌلٌةاإل الكنٌست

.206,كٌف ٌفكر زعماء الصهٌونٌةم(,أمٌنهوٌدي,1977)عام حتى الخارجٌة ووزٌر الوزراء,
 تسٌون حركةتسعٌريإلى صباه فً ان م,أورىطوفااوكرانٌا م(ف٦٩٩١ً)لدعامو ول:شكألٌفً 3

 عمالالزراعٌةوتطوعاأل فً وانخرط م(,٦٩٦١ (فلسطٌنعام إلى هاجر ,لٌتوانٌا صهٌونفً شباب

 فً ناه()الهاؼا عصابة إلى ان م ,برٌطانٌا جانب إلى"العبرٌة الكتٌبة" فً ولىاأل الحربالعالمٌة خالل

ٌِ) ٦٩١٩ (حرب انتهاء فٌهاوبعد التنفٌذٌة اللجنة ع وٌة إلى العشرٌنووصل القرن من العشرٌنٌات  نع 

 تنظٌمالهجرة فً البارزٌن وأحد االستٌطان, شعبة وربٌسم(٦٩١١ (حتىعام الٌهودٌة للوكالة مالٌاً أمٌناً

ٌ   نوي  الكتاب الس  ستٌعابهم.ال مستوطنةجدٌدة) ٧٣ (وإقامة إلىفلسطٌن, للٌهود الكبٌرة ة الفلسطٌنٌة للقض

جونًمنصور236-235,(م1969)لعام  ,سرا ٌلٌةاالعالم والمصطلحات الصهٌونٌة اإل, معجم ؛

35.
.5-4,سرا ٌلً لإلدارة الذاتٌةالمشروع اإلولٌدالجعفري,4
ً  الن؛أحمدالرٌماوي,127,سرا ٌلً نحو الٌمٌنتوجه اإلالؼا,رانًاأل5 ً   ضال الزوطن خزالل  الفلسزطٌن

.338-337,نٌالقرن العشر
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 ,ةبش,ن المنةاطق المحتمّة واضح   بعد حرب حزيران لم يكن لدييا قرار  حكومتو,  نَّ ب,عمأ عمم 

كمةا  اقومياة اتجمعا حكومتو كانت  نَّ أل ,لك القرارعن بمورة ذ بتركيبيا القائم كانت عاجزةا  نياوأ

تسةةوية تضةةمن  إلنجةةازبعةةد الحةةرب  سةةرائيل القةةولّ لةةأ اسةةتغالل مركةةز إيطمةةح إ (ألةةون)كةةان 

 (ألةةون)كةةان , و مةةن ىةةذه األرض دنةةأاأل الحةةدّ ولمعةةرب  ,رضاأَلقصةةأ مةةن األَ  لحةةدَّ ا إلسةةرائيل

خةةةر  , أن تقةةوم بةةذلك أطةةراف أُ لةةأ طةةرح مشةةروع لمتسةةةويةسةةةرائيل إا لةةم تبةةادر إو إذنَّةةيخشةةأ أ

 .1سرائيلاه إة وربما تكون عمأ عكس ما تتمنّ معنيّ 

الجيةات  تطرحيةا التةي المشةاريع كةل   زالةت مةاأ ,ىةذ يومنا حتأ المشروع ىذا ُطرح ومنذ     

 الت,كيةد بعةد ألةون مشةروع كةّونت , وقةدالمشةروع ىةذا إطةار تتجةاوز ال مريكيةة, واألَ سرائيميةاإلِ 

 :األتية مانيالثّ  النقاط من ,إلسرائيل ابديةا  عاصمةا  القدس وحدة عمأ

 مةن تالمّية البحةر يقطةع خةطّ  بامتةداد ردناألُ  نيةر عمةأ الشةرقية سةرائيلإ حةدود تكةون .1

 طةول عمةأ ردناأل مةع االنتةداب فمسةطين حةدود عتمةدوت ,امتةداده طةول وعمةأ ,منتصةفو

 :ةاألتي المناطق اسرائيل تضم ان يجب كوبذل ,عربة وادل

  ةور مةن( االردن  ةور امتةداد عمةأ (كةم 15 / (10 بةين مةا عرضةو يتةراوح اشةريطا - أ

 .العرب السكان من أدناال الحد فيو يبقأ نأ عمأ الميت( شمال البحر وحتأ بيسان

 يتصةل بحيث الميت, البحر حتأ القدس شمال من كيمومترات بضعة عرضو شريطا - ب

 ,المطةرون -بيةت حةورون -توراعطة طريةقمةع المنطقةة الواقعةة شةمال  امة مكةان فةي

 .طرون بما في ذلك منطقة المّ 

 2).)الميت البحر أوحتّ  الشرقية الخميل مشارف من ييودا صحراء- ت

                                                           
.56-55,(1977-1967) سرا ٌلٌةمشارٌع التسوٌة اإل لٌاسشوفانً,إ,1
 .437-436,م(1974-1934)المسؤلة الفلسطٌنٌة ومشارٌع الحلول السٌاسٌة مهدي,عبدالهادي,2
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ذكةرت  التةي المنةاطق فةي وبمديةة ,زراعيةة   ,سةكنية   مسةتوطنات   إقامةة عمةأ العمةل يجةب .2

 لةم التي األمنية االحتياجات وفق اإلسرائيميّ  يشلمج ثابتة معسكرات   عمأ عالوةا  أعاله,

 .(1)ألون دىايحدّ  

 سراعاإل لأإ باإلضافة الييود, بالسكان م,ىولة   ةبمديَّ  ضواح   القدس شرقي تقام نّ أ يجب .3

قامةوت,ىيمو,  القديمة البمدة في الييودل الحيّ  تعمير في  ضةمن حياءاأل ليذه مجالس وا 

 .(2)مركزية   ة  بمديّ 

 لضةمّ  تمييةداا فةالّضة فةي العربيةة المنةاطق فةي  )الالجئةين ةوخاّصة (  ةزة نسكا توطين .4

 لمدينةة رقيةالّشة المةداخل عمةأ الرمميةة الةتالل أحتّة  ةزة جنةوب الممتةدة مةن المنطقةة

 .(3)المستقبل في العريش

 الغربيةة الضةفة سةكان مةن وشخصةيات زعمةاء مةع روابةط إقامةة الةأ سةرائيلإ تبةادر .5

 مع سواء ,مشترك اقتصادل اطار في ذاتي حكم إلقامة ,عدادىممد  است عمأ العلالطّ 

 .(4)وعممي تقني وتعاون ردن,األ وأ سرائيلإ

 يحظةأ اقميمةي   تعةاون   سةاسأَ  عمةأ الالجئةين مشةكمة لحةلّ  خطةة   لوضةع سةرائيلإ تبةادر .6

 .ةدوليّ  بمساعدة

 .بيا المحتفظ المناطق مشكمة لحلّ  عميا سمطة سرائيلإ تقيم .7

                                                           
 .59/70,سرا ٌلًحزب العمل اإل؛هٌثممزاحمة,36,سرا ٌلًالصراع العربً اإلٌوسؾندٌه,1
؛2/298ع,12م,مجلززة الجامعززة االسززالمٌة؛16-15,دولززة رفززام المسززتوطناتامطززانسشززحادة,2

.127,التوجه االسرا ٌلً نحو الٌمٌن واثرم على قضٌة القدسرانًاالؼا,
سرا ٌلً من ف اإلموقبوعامر,أ,عدنان53,عالم والمصطلحات الصهٌونٌةمعجم األجونًمنصور,3

 .74,قضٌة الالج ٌن الرإٌة التارٌخٌة والسلوك السٌاسٌة
المعززدات جززاهز ؛إٌؽبززلالززون,6,م(1977-1967) سززرا ٌلٌةمشززارٌع التسززوٌة اإل,شززوفانً,إلٌززاس4

 .103,سرا ٌلًللقصف اإل
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 عميةو لمعةرب سةمطة ال ,ريحةاأو  اب رام بين وكذلك ة,الغربيّ  فةوالضّ  زة  بين ممرإنشاء  .8

 .(1)كندا عبر ب,السكا مريكاأ يربط الذل الممرَّ  قانونياا  يشبو

ا: أوليمة ,فةي مشةروعو ىةذا التوفيةق بةين ىةدفين صةييونيين متعارضةين (لونأ)فقد حاول     

 ,نقةاء الدولةة الييوديةة , وثانييمةا:يلسةرائفةي اسةتيطان أرض إ التةاريخيّ  عب الييودلّ الشّ  حقّ 

 .(2) ةالقوميّ  ييوديةا  نيا دولةا و كالحفاظ عمأ  أل

ليةةو تصةةوره بالنسةةبة بعةةد أن اضةةاف إ ,نشةةر ألةةون مشةةروعو المعةةدل (م1976)وفةةي عةةام     

 جةزء   قطةاع  ةزة إلةأ إسةرائيل, ودعةا إلةأ ضةمّ  كما تخمأ فيو عن ضةمّ  ,والجوالن ,لأ سيناءإ

ة التجمعةات عةادة, بمةا فةي ذلةك القةدس إلةأ إسةرائيل, وا  ة الغربّيةفّ فةي الّضة من األراضةي كبير  

, ودعةةا إلةةأ االحتفةةاظ بيضةةبة الجةةوالنالسةةكانية الفمسةةطينية إلةةأ الدولةةة اأُلردنيةةة الفمسةةطينية, 

فنةةاد   ,سةةيناء مةةا فيمةةا يخةةّص , أالحالّسةة وريا مةةع تجريةةدىا مةةنّ أ سةةلةةقي الجةةوالن إعةةادة بةةاوا  

لةةأ محةةاذاة إيةةالت, ثةةم مةةن شةةاطة خمةةيج العقبةةة إلةةأ شةةرم لعةةريش إا مةةن  شةةريط يمتةةدّ  بضةةمّ 

ن كمةةا اقتةةرح ألةةون أ ,الحوتجريةةدىا مةةن الّسةة ,لةةأ مصةةرقةةأ مةةن سةةيناء إعةةادة مةةا تبوا   ,الشةةيخ

واعتبةر  ,فةي الجةزء الشةرقيّ  فمسةطينية   أردنيةة   تيم الذاتيةة فةي دولةة  يون عن ىةويّ ر الفمسطينعبّ يُ 

 .(3)فمسطينية ة اللمقضيّ  مناسباا حالا  ذلك لونأ

الحكومةةةة  ( أنّ 71-4/11لصةةحيفة ىةة رتس )( 4زئيةةةف شةةيف) ق العسةةكرلّ عمةةن المعمّةةوأ     

  أربعمن  قلَّ إنو خالل أم : وقال شيف ,رسمي   لون دون اتخاذ قرار  مشروع أ سرائيمية نفذتاإل

                                                           
التزارٌخً  المسزارحمزدالرٌمزاوي,أ؛552,موسزوعة المصزطلحات والمفزاهٌم الفلسزطٌنٌةمحمداشتٌه,1

.336,للنضال الوطنً الفلسطٌنً
.127,التوجه االسرا ٌلً نحو الٌمٌن,؛رناكامل70,حزب العمل االسرا ٌلًهٌثممزاحمة,2
.51,سرا ٌلًحزب العمل اإل.محسنصالح,71,سرا ٌلٌةمشارٌع التسوٌة اإللٌاسشوفانً,إ3
سرابٌلٌةومنكبارالصحفٌٌنفزًإسزرابٌلولزدحللومعلقعسكريلجرٌدةهآرتساإلمز ٌف شٌف :4

ً رهاجوم(1933)فًفرنسا كمزاقزامبتؽطٌزة,خزدمفزًالمخزابراتاإلسزرابٌلً,إلىفلسطٌنوهزوصزب
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وكةةان  ,مبعيةةد المةةد  واسةةتراتيجي   سةةي  أ سياردن حقةةائق ذات معناةةسةةنوات تحةةدد فةةي  ةةور األ

د من جنةوب قصد شيف من ذلك شبكة من المستوطنات المترامية عمأ امتداد منطقة الحدو ي

ع ىةذا مةن فالمشةرو  ,حتأ عين جدل احل الغربيّ سّ الأ امتداد موع ,بيسان حتأ البحر الميت

تسةةةيطر عمةةةأ  حيويةةةة   فةةةي منةةةاطقَ  سةةةتقام الجديةةةدةَ  ن المسةةةتوطناتِ أل ,الناحيةةةة العسةةةكرية ميةةةم  

, وىةةو بعةةد بكثيةةرأ أمعنَّةةفميةةا  ,مةةن الناحيةةة السياسةةيةة أمةةا ة الغربّيةةفّ الّضةةلةةأ خول إمحةةاور الةةدّ 

, ردن والفمسةطينيينثر عمأ أل مفاوضات بينيا وبةين األسرائيل وسيؤ ردن إلأ إ ور األ ضمّ 

ننا لن نتحرك من :م إدد حسب رأيوسرائيمي موشيو ديان في ىذا الصّ كما قال وزير الدفاع اإل

 .(1)مالمحتفظ بياالمستوطنات المكان الذل تقام فيو 

 ركةزَ  ىةو حةلّ و  ,ةالقضةيّ  فةي حةلّ  سةتراتيجية الصةييونيةَ وضةح االمشروع ألةون أ يبدو أنّ      

ة خاصّ  ,والمنطقة العربية ,في فمسطين إسرائيل وأطماع سرائيميّ بشكل مباشر عمأ األمن اإل

, والت,كيةد مةن خةالل (م1967)والمناطق العربية المحتمة بعد عام  ,فيما يتعمق بالمستوطنات

بةل تعمةل  ,تيةاراضي التةي احتمّ عن أل شبر من تمك األ ل لن تتنازلَ سرائيب,ن إىذا المشروع 

 .(2)لأ كيانيا المزعوم تمك المناطق إ عمأ ضمّ 

 

 

                                                                                                                                                             

قززامبتؽطٌززةالشززإونم(1960مجززاالتعدٌززدةمززنأبرزهززاالشززبونالمحلٌززةواالقتصززادٌةوفززًعززام)

م(مززرورا1967ًاإسززرابٌلابتززداءمززنحززربحزٌززران)الحززروبالتززًخا ززتهوالتحلٌززللكززل,العسززكرٌة

سززرابٌلٌةعلززىلبنززانواالنتفا ززاتالفلسززطٌنٌةبحكززمأنززهمحلززلم(والحززرباإل1973بحززرباكتززوبر)

,جزونًمنصزور,م(2000)وفًفزًتزلابٌزبكزانقرٌبزاًمزنصزانعًالقزرارفزًإسزرابٌلوت ز,عسكري

 .286-285,معجم االعالم والمصطلحات الصهٌونٌة
.287-286,سرا ٌلٌةاسات الفلسطٌنٌة تعنً بالش ون اإلنشرة مإسسة الدر1
, موقزف حززب العمزل تجزام عملٌزة التسزوٌة ؛عبدالدحنون2/298,ع12ممجلة الجامعة االسالمٌة2

 .60-59-58,مع الفلسطٌنٌٌن
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 :(1)انبيأبا إ

ألقةةةأ أبةةةا إبيةةةان وزيةةةر الخارجيةةةة اإلسةةةةرائيمي خطابةةةةاا أمةةةةام  (م٨٦٩٨تشةةةرين األول  ٨)فةةةي   

التةةي تريةةد الحكومةةة اإلسةةةرائيمية  سةةَس واألُ  ,حةةدة حةةدد فيةةو المبةةادئلعامةةة ل مةةم المتالجمعيةةة ا

 :الم من خالليا, وىيتحقيةق السّ 

ةةومتفاوَ  ,الةةذل يمةةي وقةةف اطةةالق النةةار عةةادالا الم ن يكةةون الّسةةيجةةب أ .1 راا عّبةةعميةةو مُ  اضا

نّ  ,في ىذا الميدان (2)وفقاا ل صول المرعية تعاوني   عنو بشكلِ  سالم  إقامةُ  )عبارة  وا 

الةةذل  الفعمةةيّ  ّص ىةةةي الةةنّ  ,(242ة فةةي قةةرار مجمةةس األمةةن رقةةم ), الةةوارد(وعةةادل   دائةةم  

  .(3)درج تحتو المبادئ األخر ينبغي أن تُ 

سةرائيل مةع شةروط تعةايش إِ  ةد بدقّ معاىدة تتحدّ  سرائيل ب,ن ت,خذ التسوية شكلتقترح إ .2

 .(4)المعترف بيا تتفق عمييا لمحدود اآلمنة و  , وتحدد خريطةا جيرانيا

بيةةا بةةين  ومعتةةرف   آمنةةة   دائمةةة   حةةدود  طةةالق النةةار بالتفةةاوض عمةةأ حةةدود وقةةف إ يةةتمّ  .3

   , كمةا يةتمّ ة عمةأ الحةدودوزيةع القةوات العسةكريّ , وتدولةة مةع جيرانيةا سرائيل وبةين كةلّ إ

                                                           
 فزً معزةكمبرٌزدججا مزن وتخزرج انكلتزرا فزً افرٌقٌزادرس جنزوب فزً ,م(٦٩٦١ (عام ولدأبا إبٌان:1

وحدة فً الثانٌة العالمٌة الحرب خالل البرٌطانً إلىالجٌش ان م  الشرقٌة الكالسٌكٌةواللؽات الدراسات

قً العامة االستخبارات تبة إلى ور   أن بعزد فلسزطٌن إلزى فٌهزاهزاجر خدماتزه الوحزدةلقزاء هذه فً  ابط ر 

 (عزام فزً الٌهودٌزة الوكالزة فزً السٌاسزً نزاحالج إلزى أوزارهزاوان زم الثانٌزة العالمٌزة الحزرب و زعت

ٌن ثم م(,٦٩١٣ فً إلسرابٌل م(سفٌرا1950ً)عام وعٌنم(,٦٩١٩)عام الهٌبة للوكالةفً ممثالً إٌبان ع 

 وحتزى الرابعزة الزدورةللكنٌسزتمزن ع زواً المبزاموانتخزب  حزب إلى االمٌركٌة,ان م المتحدة الوالٌات

 فزً الخارجٌزةوتزولى ووزٌزر والتعلزٌم التربٌزة وزٌزر وزارٌزةمثزل مناصزب عزدة عشزرةواشزؽل الحادٌزة

 لزدى للسزعً ش زكلت فرعٌزة لجنزة رباسزة واألمزن,وكزذلك الخارجٌزة لجنزة رباسزة عشزرة الحادٌزة الكنٌست

حزق العزودة ,رم زاندجزى,بزوالردجوناثانسراحالجاسوسإلطالق العامة االمٌركٌةوالهٌبات االدارة

 .٧١٩-٦/٧١٩,الموسـوعة  الفلسطٌنٌة ؛130,ادئ تطبٌقهللشعب الفلسطٌنً ومب
المسزؤلة الفلسزطٌنٌة ومشزارٌع ؛مهزديعبزدالهزادي,24-19,سرا ٌلًالصراع العربً اإلدونزاكٌن,2

435(,1974-1934) الحلول السٌاسٌة
ٌ  منٌزرالهززور,3 ً القززدس فزز؛نززواؾالززرو,63,(1982-1947) ة الفلسزطٌنٌةمشزارٌع التسززوٌة للقضزز

.32,مشارٌع التسوٌة السٌاسٌة
 .435,(1974-1934) المسؤلة الفلسطٌنٌة ومشارٌع الحلول السٌاسٌة,عبدالهاديمهدي4
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, واستدرك آبا إيبةان ىنةا قةائالا: مإنةو مةن (1)االتفاق عمييا في نصوص السالم النيائية

فةةال  ,ومعتةةرف بيةةا فةةي المنطقةةة آمنةةةُ  يةةة التاريخيةةة لةةم تكةةن ىنةةةاك مطمقةةاا حةةدود  الوج

ينطبةةق  (م1967)وال خطةةوط وقةةف إطةةالق النةةار عةةام ,(م1948)خطةةوط اليدنةةة عةةام

 مةن طةرف واحةد أللّ  الحةدود اآلمنةة ال يمكةةن تقريرىةةا بعمةل   إنَّ  .عمييا ذلك الوصةف

 ,الحةةةدود اآلمنةةةة بالتبةةةادل عُ ْضةةةوَ  مةةةن الةةةدول, وال يمكةةةن فرضةةةيا مةةةن الخةةةارج وينبغةةةي

 . (2)ويعترف بيا األطراف أنفسيم كجزء من عممية صنع السةالم

لوضةع الةذل سةببو انييةار السةالم لتجنةب ا آمنةة   جراء محادثات لوضع ترتيبات  يجب إ .4

 .(م1967) عام

, ة المالحةةةقةةة بضةةمان حرّيةةن ال يكةةون ىنةةاك تحفظةةات حةةول الترتيبةةات المتعمّ يجةةب أ .5

فةةةي الحقةةةوق  مسةةةاواةعمةةةأ ال , وقائمةةةةا وممموسةةةةا  كةةةون دقيقةةةةا ت نّ غةةةي بةةةدورىا أالتةةةي ينب

 . (3)ة االخر سرائيل والدول البحريّ والواجبات بين إ

ة التحةرك عمةأ حرّية ةيجةب المحافظة ,آمنةة   وحةدود   لأ اتفاق سةالم  في حال الوصول إ .6

 .(4)ردنيةة في القطاعات االسرائيمية األخاصّ المتوفرة , و 

ر بةة إسةرائيل ىةي التوصةل  فةننّ  :سةالميةماكن المقدسة المسةيحية واإلأ األَ لبالنسبة إ .7

عةةن طريةةق التوصةةل إلةةةأ  طابعيةةا العةةةالميّ  مةةاكنيعطةةةي ىةةذه األ محةةورل   إلةةأ وضةةع  

سةرائيل حةول ىةذا إِ خص سياسةة , وتةتمّ طةراف المعنيةة تقميةدياا االتفاقات المناسبة مع األ

ضةةمن  ن تقةةعَ يحية واإلسةةالمية يجةةب أَ لمقدسةةة المسةةاألمةةاكن ا إنّ  :مالموضةةوع بةةالقول

 . مماكنلذين يقدسون ىذه األطار مسؤولية اإ
                                                           

 .1/328مج,الموسوعة الفلسطٌنٌة1
435(,1974-1934) المسؤلة الفلسطٌنٌة ومشارٌع الحلول السٌاسٌةمهدي,الهاديعبد2
.1,328جم,الموسوعة الفلسطٌنٌة؛24-19,ًسرا ٌلالصراع العربً اإلإ دونزاكٌن,3
.85/142عصامد االقتصادٌة4
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مةةةم المتحةةةدة مةةةن خةةةالل الةةةذل تضةةةمنو ميثةةةاق األ (242) تطبيةةةق قةةةرار مجمةةةس األمةةةن .8

ومةات العربيةة لتثبيةت مبةدأ سرائيل والحكتدخل فييا حكومة إ محدودة   تعاقدية   التزامات  

 وسيادتيا وسالمتيا. ,القوميةالحياة 

 .(1)سرائيلبة لوجود إالماضية بالنستحفظاتيا  ن تسحبَ عمأ الحكومات العربية أ .9

 ,لةأ مةوارد المنظمةةتوجيةو االىتمامةات المشةتركة إ ن تشةمل محادثةات السةالميجةب أَ  .10

وسةطية مؤلفةة مةن دول وسائل االتصال فييةا فةي محاولةة إلرسةاء دعةائم مجموعةة شةرق أو 

 مستقمة ذوات سيادة .

عمأ طاولة  واالنتقال من حالة الحرب إلأ حالة السالم إال ,ية النزاعال يمكن تصف. 11

 . (2)المفاوضات

مةةؤتمر  عقةةدسةنوات  لةةأ خطةة تنفةةذ خةالل خمةةستةةم االسةتناد إِ  فقةد بالنسةبة لالجئةةين .12

 اثةةةةة الالجئةةةةين فةةةةي إ وسةةةةط مةةةةع الحكومةةةةات التةةةةي تسةةةةيمدول الشةةةةرق اال يضةةةةمّ  ,دولةةةةيّ 

فةي الشةرق األوسةط عمييةا مةن الالجئةين  ةالموافقة يتمّ  وتقديم مشاريع ,وتوطينيم وت,ىيميم

, وعةدم المطالبةة بحةق ذابةة قضةية الالجئةين؛ إذ اليةدف مةن ذلةك إودولية   قميمية  إ بواسطة  

 .(3)لأ فمسطين العودة إ

                                                           
الالج زززون الفلسزززطٌنٌون فزززً افكزززار ومشزززارٌع التسزززوٌة السزززلمٌة االسزززرا ٌلٌة للقضزززٌة ,خالزززدشزززعبان1

االسزتٌطان ؛طزارقٌوسزؾقاسزم,106,م(1973),23-22عشزإون فلسزطٌن؛13-12,الفلسطٌنٌة

 .58-57,دنالصهٌونً فً واد االر
فكار ومشارٌع التسزوٌة السزلمٌة الالج ون الفلسطٌنٌون فً ا,؛خالدشعبان22/106شإون فلسطٌن,2

المسززؤلة الفلسززطٌنٌة ومشززارٌع الحلززول  ,الهززادي مهززديعبززد؛13-12,سززرا ٌلٌة للقضززٌة الفلسززطٌنٌةاإل

 435(,1974-1934) السٌاسٌة
-1839) وثمزانون وثٌقزة مختزارة مزن تانفلسطٌنٌة ما وثا ق .12/300 مجلة الجامعة االسالمٌة  م3

2002-1936)مشزززارٌع تسزززوٌة القضزززٌة الفلسزززطٌنٌة؛عمزززرصزززالحالعمزززري,322-323,(1987

),115-116.
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, وتسةةةوية ة فمسةةطينقضةةيّ  حةةةلّ ييوني فةةي يبةةان جةةوىر الفكةةةر الّصةةمشةةروع أبةةةا إمثةةل     

مةةن ىةةذا المشةةروع ىةةو التفسةةير اإلسةةرائيمي لقةةرار مجمةةس األو  ,سةةرائيميّ اإل راع العربةةيّ الّصةة

يل سةةرائنتةةائج عةةدوان إ , وىةةو مشةةروع يعكةةُس (22/11/1967)الصةةادر فةةي  (242)رقةةم

ولةةم يكةةن ىةةدف إسةةرائيل مةةن وراء ىةةذا المشةةروع إيجةةاد تسةةوية  ,م(1967)فةةي حةةرب عةةام

ىةةةةةدافيا أَ  تالل ل راضةةةةةي الفمسةةةةةطينية لتحقيةةةةةقمةةةةةد االحةةةةةأ نمةةةةةا ىةةةةةدفيا إطالةةةةةةراع, وا  لمّصةةةةة

عمةن عمةأ منةابر المنظمةات تُ  دعائيةة   كثةر مةن ظةاىرة  ن أكةولةم ي ,واالسةتعمارية ,التوسعية

واالنسحاب  ,عب الفمسطينيّ حقوق الشّ  بيت  مُ  وقد تجاىل ىذا المشروع عن قصد   ,الدولية

سةةةرائيل مةةةن عةةةدوان ديةةةد أىةةةداف إبةةةل اكتفةةةأ ىةةةذا المشةةةروع بتح ,ةراضةةةي المحتمّةةةمةةةن األَ 

مةةةةات الدوليةةةةة لةةةةذا لةةةةم يكةةةةن االىتمةةةةام بيةةةةذا المشةةةةروع فةةةةي المنظّ  ,م(1967)حزيةةةةران عةةةةام

 .(1)الم العادل ومقوماتوا عن مفيوم السّ جدا  كان بعيداا ألنو ؛اوخارجيا  ظاىرا 

ة لمتعةةاون مةةع األمةةم إسةةرائيل  يةةر مسةةتعدّ  ويتضةةح لنةةا مةةن خةةالل ىةةذا المشةةروع, أنّ     

السةالم ية,تي  أ ذلك إصرار إيبةان عمةأ أنّ حةدة إليجاد سالم في المنطقة, والدليل عمالمتّ 

فةةي الوقةةت الةةذل كةةان  ,ر مشةةروع إيبةةانصةةدقةةد و  ,مفاوضةةةات المباشةةرة مةةع العةةرببةةر العَ 

 .(1)(242)يباشر ميمتو في المنطقة لتنفيذ قرار مجمس األمن رقم  (2)جيارن

                                                           
سززرا ٌلً مززن قضززٌة الالج ززٌن موقززف اإلبززوعززامر,أ؛عززدنان330-1/329م,الموسززوعة الفلسززطٌنٌة1

  ٌ .74,ة والسلوك السٌاسٌةالرإٌة التارٌخ
را ًسرابٌلًعلىاألوسطوالعدواناإلٌدياتصلتسٌرتهبؤحداثالشرقاألسٌاسًسوٌارنج:2

وحصلعلىدرجةالدكتورةفًالفلسفةعام(م1917),ولدفًالسوٌدعام(م1967)العربٌةعام
انتقل(م1949)ستاذاًمساعداًللدراساتالشرقٌةفًجامعةلوندالسوٌدٌةوفًعامأوعمل,(م1943)
ً إ وعملفًعددمنالعواصمالعالمٌة,منهاانقرة,وأدٌس,,وتدرجفًمناصبهلىالسلكالدبلوماس

كماتولىرباسةةممالمتحدنمندوباًدابماًلبالدهفًاألٌِ,ع (م1956),وفًعامأبابا,ونٌودلهً,وسٌالن
,واختٌرللتوسطبٌنالهندوباكستانةحدلمتمماواختٌرمبعوثاًعنهٌبةاأل,منلبعضالوقتمجلساأل

الذيٌنصعلى(242)منوسطلمتابعةقرارمجلساأللىالشرقاألإمبعوثاًخاصاً(م1967)عام
مقراًله,اصورواتخذب(م1967)وبدأنشاطهفًعام,را ًالعربٌةسرابٌلًمناألاالنسحاباإل

http://www.moqatel.com 
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ةا با ايبانأ مشروع من نالحظ          واعةدَ ق إقامةة عمةأ نقاطةو كةل فةي يركةز مشةروع أنةو ,أيضا

 الجديةدة الحةدود وترسةيخ ,م(1967) عةام حةرب عةن نةتج الةذل الجديةد لموضةع ومرتكةزات  

 خةالل مةن إال ذكرىةا عمةأية,ِت  فمةم فمسةطين مشةكمة وىةي الرئيسةيةِ  أمةا المشةكمة إلسةرائيل,

 القةراءة ومةن بيا, ةخاصّ  حمول ألّ  يطرح ال أيضاا  وىو بش,ن الالجئين, متعمقة   واحدة   نقطة  

 أمةا ,فقةط مصةر مةع سةالم اتفاقيةة إلةأ تصةل أن تحةاول إسةرائيل أنّ  نجةد لممشةروع, األولةأ

 عمةأ ذكرىةا ية,تِ  فمةم وفمسةطين, واألردن الحةرب كسةوريا مةن المتضةررة األخةر  الةدول

 نقاط ةعدّ بِ  مشروطة مصر مع إلييا إسرائيل الوصول تريد التي االتفاقية نَّ إ حتأ اإلطالق,

 .(2)السويس قناة منطقة ةخاصّ وب ,ضيياأرا عمأ مصر بسيادة ل  خِ تُ 

 المشةاريعفيةذه  ,لالجئةين مةالي   دعا إيبةان إلةأ دفةع تعةويض   فقد بخصوص الالجئين أما    

مةةةا أ ,سةةةرائيلإال بمصةةةمحة إ ألنيةةةا ال تيةةةتمّ  ,وبمةةةت بةةةالرفض مةةةن الجانةةةب العربةةةيسةةةرائيمية قُ اإل

 .(3)ولم توليا أّل اىتمام   المصالح الفمسطينية فمم تنظر ليا

 :(4)موشيو ديان 

, ووزيةراا (م1967)ركةان الجةيش فةي حةرب عةامغل ديان مناصةب رفيعةة, فكةان رئةيس أَ ش    

   ,فةي نظةره اامنيا  ال ىاجسا مات تشكّ ة المخيّ قضيّ  حيث كانت (م1973) لمدفاع في حرب عام

                                                                                                                                                             

.330-1/329م,نٌةالموسوعة الفلسط1ٌ 
 .178-177,سرا ٌلً وحدود الدولةفكر اإلال,عادلمحمودرٌاض2
-1948) ردنٌززة الفلسززطٌنٌةفلسززطٌنٌٌن واثرهززا علززى العالقززة األأ قضززٌة الالج ززٌن البززوعمززر,أٌاسززمٌن3

2009),115.
هاجنززاةلززىعصززاباتالإم(,ان ززم 1915تعمرهزراعٌززة(عززام):ولززدفززًكٌبززوتز)مسززموشززٌه دٌززان4

اتالحلفاءلسورٌابقٌزادةثناءاجتٌاحقوأو,رهابٌةفًشبابهكمااشتركفًالقتالعلىالحدودالسورٌةاإل

ز,ح زردوراتتزدرٌبفزًبرٌطانٌزا,حزدىعٌنٌزهإبتفٌهزاقِصٌبدٌانبجراحبلٌؽهف أفرنسا ٌنعلزىع 

مززنبٌنهززاوزارةالززدفاع,عززدةتنقززلفززًمناصززب(م1953)سززرابٌلًعززامركززانالجززٌشاإلأثرهززاربززٌسأ

(م1967)سزرابٌلتنتصزرعلزىالعزربفزًحزربعزامإًو زعالخطزةالتزًجعلزتدوراًكبٌراًفوأدى

مركززززز القززززو  فززززً ؛نظززززامبركززززات,12-9.موشززززٌهدٌززززان,مززززذكراتً,(م1981)ومززززاتفززززًسززززنة

 .384,الٌهود والموسوعة المصورة؛طارقالسوٌدان,62(,1983-1963إسرا ٌل)
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ر كةةان  يةة ,وع الةةذل طرحةةور فالمشةة ن المخّيمةةات ىةةي بةةؤرة المقاومةةة ونشةة,تيا واسةةتمراريتيا,أل

أل العمةةل عمةةةأ  ,منةةي  فقةةد  مةةةب عمةةأ مشةةروعو الجانةةب األ ,ة الالجئةةينقضةةيّ  متكامةةل لحةةلّ 

 : (1)تيوكان المشروع عمأ النحو اآل منية  أ جراءات  إ تخاذإ

خاصةة مخيمةات قطةاع  ةزة  ,كانية فييامات بذريعة تخفيف الكثافة السّ تصفية المخيّ  .1

ة, فةةي عةدد مةةن القةةوانين, عممّيةةوقةد تجسةةد ىةةذا األمةر, مةةن الناحيةة ال ,تةةدريجي بشةكل  

, ا لمةةةدفاع, ومةةةن ىةةةذه القةةةوانين  العقةةةاب الجمةةةاعيّ كةةةان ديةةةان أصةةةدرىا بصةةةفتو وزيةةةرا 

 مةةةات, إضةةةافة إلةةةأ بةةةثّ ة فةةةي المخيّ رقةةةات األمنّيةةةالطّ  اإلبعةةةاد ونسةةةف البيةةةوت, وشةةةقّ و 

فة الغربيةةةة, عر واليمةةةع وعةةةدم االسةةةتقرار بيةةةدف دفةةةع الالجئةةةين لميجةةةرة إلةةةأ الّضةةةالةةةذّ 

 . (2)و األفضل, إلأ خارج حدود فمسطينوربما, وى

فضةةةل والخدمةةةة المسةةاكن األ ةةةراء ب, عةةن طريةةةق اإلتوزيةةع الالجئةةةين فةةي قةةةر  جديةةةدة .2

 . (3)تالي تحقيق اليدف نفسوالماكن التشغيل وبالعامة وأَ 

 ,يةتم  نزوحةو مةن المخيمةات نْ بعةد أَ  الالجئةين تجريد الالجئين من صفةالعمل عمأ  .3

ا يعفةي مّمة ,ر الرأل العام العةالميّ يسقط مشكالتيم في تصو مما  موتشغيمي مسكانيوا ِ 

 قضةةةةيةِ سةةةةقاط بنةةةةد مةةةةن بنةةةةود اللةةةةأ إفيةةةةؤدل إِ  ,ئيل مةةةةن البحةةةةث عةةةةن حمةةةةول ليةةةةاسةةةةراإِ 

 الالجئين . و شاممة بحقّ أِ  جزئية   في مفاوضات سالم ِأو تسوية   ةالفمسطيني

 

 

                                                           
 .74,سرا ٌلً من قضٌة الالج ٌن الرإٌة التارٌخٌة والسلوك السٌاسٌةموقف اإلبوعامر,أعدنان1
 .86/116عشإون فلسطٌن2
.75,سرا ٌلً من قضٌة الالج ٌن الرإٌة التارٌخٌة والسلوك السٌاسٌةالموقف اإلبوعامر,أ عدنان3
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 من نتائج ىذا المشروع :

كان الةةةةذين يتعةةةةاونون مةةةةع الفةةةةدائيين فةةةةي ّسةةةةعقابيةةةةة بحةةةةق ال تخةةةةاذ تةةةةدابيرَ العمةةةةل عمةةةةأ إِ - أ

 مات.المخيّ 

 في رفح ومخيم والشاطة جباليا مخيم ةوخاصّ  الكبيرة, المخيمات سكان كثافة تخفيف- ب

 . زة قطاع

ذات  عريضةةة   تخترقيةةا شةةوارعُ  ,جديةةدة   سةةكنية   حيةةاء  ت,ىيةةل الالجئةةين مةةن خةةالل إقامةةة أ-ج

ويمكةةن أن تكةةون فةةي  ,خيمةةات نفسةةياأن تكةةون فةةي الم مواصةةفات أمنيةةِة, ولةةيس بالضةةرورة

 .(1)سرائيل لكن لن تكون داخل حدود إ ,فة أو العريشالضّ 

ن كةةان مختمفةةاا, مةةن حيةةث الشةةكل عةةن المشةةروعات األخةةر  التةةي       إن مشةةروع ديةةان, وا 

مةةةن ألّن وىةةةي توطيةةةد األ رحةةةت فةةةي ىةةةذا المجةةةال, يحقةةةق أىةةةداف المشةةةاريع األخةةةر  ذاتيةةةاطُ 

 يةةره مةةن  نيمتةةاز عةةو ّنةةكمةةا أَ ,(2)يةةة السةةيطرة عمةةأ المخيمةةاتكيف كةةان ييةةدف إلةةأ عومشةةرو 

عمةأ تةوطين الالجئةين, بةل عمةأ  فالمشةروع ال يةنّص  عنيفةة   فعةل   بعدم إثارتو لةردودِ  المشاريع

رقةةةات , أو شةةةق الطّ إيجةةةاد الحمةةةول لمعةةةائالت التةةةي تيةةةدمت منازليةةةا بسةةةبب العقةةةاب الجمةةةاعيّ 

كن أمةةاكن الّسةة يةةان أشةةار إلةةأ أنّ د ىةةذا, فةةننّ  إضةةافة إلةةأ ,كانافةةة الّسةةوتخفيةةف كث األمنيةةة,

   . (3)كميا فة الغربية, وربما خارج إسرائيل المعدة ربما تكون في العريش, وربما في الضّ 

                                                           

.75,ٌن الرإٌة التارٌخٌة والسلوك السٌاسٌةسرا ٌلً من قضٌة الالج الموقف اإلبوعامر,أ عدنان1 
.71,سرا ٌلٌة فً الضفة الغربٌة وقطاع غزةالسٌاسة اإلشلوموؼازٌت,2
حملززة التطهٌززر  اسززتكمال؛77,سززرا ٌلٌة فززً الضززفة الغربٌززة وقطززاع غزززةالسٌاسززة اإلشززلوموؼازٌززت,3

0/201031/1,(1967-1947) سرا ٌلٌة تجام الالج ٌن منلسٌاسة اإلإ لالعرقً 
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مشةكمة الالجئةين فةي قطةاع  ةزة  نو يجب عدم حةلّ إ : مديان قال وتجدر اإلشارة إلأ أن     

نما تحويل الالجة ِإلأ  ,عن طريق دفع التعويضات  ,عامل في ِإسةرائيل شخص شبيو ب,لّ واِ 

, كبيرة   سياسية   لأ حكمة  ج إسرائيل تحتاإِ  نّ :م إِ وقال ,ب تغيير نيج حياة الالجئيننو يجكما أَ 

 .(1)ييونيةت,ىيمو لممسؤولية الصّ  لكي يتمّ  شاب   لأ جيل  ا  و  صييوني   لأ خيال  وا  

 : (2)مشروع حزب المبام لمسالم

أثنةةةةةاء فةةةةي (, م٨٨/٨١/٨٦٩٦) شةةةةروعاا لمسةةةةالم بتةةةةاريخطةةةةرح حةةةةزب مبةةةةام اإلسةةةةرائيمي م    

 :بنوده , وفيما يمي أىمّ ة لمحزب, والذل بدوره أقّرهُ ياسيّ المجنة السّ  اجتماع

, وذات سيادة دولة ساس وجود دولتين مستقمتينيقوم عمأ أ ئيل تؤيد حالا سياسيااسراإ إنّ  .1

حترم القةةةرارات الفمسةةةطينية ا سةةةتيةةةنّ أَ و  ,خةةةر يمية مةةةن جيةةةة ودولةةةة عربيةةةة مةةةن جيةةةة أسةةةرائإ

 . (3)ق بتقرير المصيرردنية فيما يتعمّ األ

                                                           
.13/388منشرة مإسسة الدراسات الفلسطٌنٌة1

ً ٌ ,هوحزبالعملالموحزدحزب المبام للسالم:2 تؤسزسعزامختصزربكلمزةعبرٌزة)مبزام(حززبسٌاسز

ومنمبادبهإقامةدولزةإسزرابٌلواحدوتهعفودابوعالًتسٌونهشومٌرهتسعٌرتحادانتٌجة(م1948)

وتثبٌزتالعزدل,والمساواةلكلالمزواطنٌنبزدونفزرقفزًالزدٌنوالقومٌزةعلىقواعدوثوابتالدٌمقراطٌة

نزالالحززبقوتزهو,االجتماعًوالسالمالعادلبزٌنإسزرابٌلوجاراتهزاوالتعزاونوالت زامنمزعالشزعوب

وساطالكٌبوتسٌةبسببسٌطرتهعلزىعزددكبٌزرمزنالكٌبوتسزات زمناتحزادالكٌبزوتساالنتخابٌةمناأل

,لؽاءالحكمالعسزكري إال,وم ونادىالحزبفًالخمسٌنٌاتوالستٌنٌاتإلى رورةسٌطرةالع القطري,

سزرابٌلً,الفزوارقالطبقٌزةداخزلالمجتمزعاإلوفصلالدٌنعنالدولةواتبزاعدسزتورللزبالد,والتقلٌزلمزن

أمزا.وسزطقاألونززعالسزالحالنزوويفزًالشزروتوفٌرأماكنعمللجمٌزعالعمزال,وتقوٌزةالهسزتدروت,

)مبام(كانتمتحالفةفزًمعظزماالبتالفزاتالتزًشزكلهاحززب)مبزاي(علىصعٌدالمشاركةالسٌاسٌةفإن 

معار زةظهر)مبزام(أوم(1965-1961)(ماعداالفترةالواقعةبٌن1977-1955)و)المعراخ(بٌن

انللحززبسلسزلةمزنالتحزوالتم(كز1967)را ًالفلسطٌنٌةالمحتلةمنعاملحركةاالستٌطانفًاأل

االٌدٌولوجٌةبعدأنانخفزضتزؤثٌرالشزٌوعٌةالسزوفٌٌتٌة,وتحزالؾالحززبمزعحززبالعمزل زمنقابمزة

حزاب السٌاسٌة فً اسرا ٌل األأ نرمٌنؼوانمة,.(م1984-1968))المعراخ()التجمعالعمالً(,منعام

؛171-163,سزززززززززززززززززززززززرا ٌلٌةاإل سٌاسزززززززززززززززززززززززةودور حززززززززززززززززززززززززب العمزززززززززززززززززززززززل فزززززززززززززززززززززززً ال

https://www.madarcenter.org20/12/201الخمٌس

.254-253,(1972)لعام,الكتاب السنوي للقضٌة الفلسطٌنٌة3
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يةام , التةي وصةل الييةا فةي حةرب األمن خطوط اليدنة سرائيمي لن ينسحبَ الجيش اإلِ  نّ إ .2

عمةأ الةر م  ,منةةديد الحةدود األ, ويتم تحسممية   لأ تسوية  ل إالتوصّ  ندما يتمّ ع التة, إِ السّ 

 .(1)ة جزئية كمرحمة الستمرار المفاوضات لأ تسويل إمن إمكانية التوصّ 

وتضةةةمن فةةةي تسةةةوية السةةةالم الحقةةةوق  ,سةةةرائيلدة ىةةةي عاصةةةمة لدولةةةة إالقةةةدس الموّحةةة نّ إ .3

وعنةد تحقةق السةالم لةن تعةارض إسةرائيل  ,الذاتية لممسةممين والمسةيحيين باإلدارةالخاصة 

عمةةأ  فشةةرالإل ,شةةخاص تعيةةنيم المؤسسةةات الحاكمةةة فةةي الةةدول العربيةةةأن يوكةةل إلةةأ أ

وضةةةع كممةةةة  نمةةةا تةةةمّ وا   ,فمسةةةطينيةا  فنسةةةرائيل ال تريةةةد دولةةةةا سةةةالمية األمةةةاكن المقدسةةةة اإل

 . (2)ة الفمسطينيةلضياع اليويّ  (عربي)

تجريةةد الجةةزء البةاقي مةن مةن  حةدود مةع سةوريا فةي مرتفعةات الجةوالن, يةتمّ ن العيّ بعد أن تُ  .4

 .الحالسّ 

 ,جزيةةرة سةةيناء إلةةأ مصةةر إعةادة شةبو تقةوم عمةأ أسةاس ,ة مةع مصةرمميّ التسةوية الّسة إنّ  .5

 ألمةةن إسةرائيل ضةةروريةا  افة إلةأ تعةديالت فةي الحةةدود ُتعةدّ وتجريدىا من السالح, باإلضة

(1). 

عادتيا لمدول العربيةة المجةاورة فيتمّ  ,فة الغربيةأما الضّ  .6  بعةد إدخةةال تعةةديالت   ,تجريدىا وا 

 س الموافقةة عمةأ عةدم دخةول قةوات  عمييا ألمن إسةرائيل عمةأ الحةدود عمةأ أسةا ة  ضروريّ 

 ة يتمّ فة الغربيّ الضّ  نّ فذكر الحزب في ىذا البند أ ,إلأ  ربي نير األردن عربية   عسكرية  

عادتيةةا إلةةأ الةةدولتجريةةدىا مةةن الّسةة عتةةراف ة لعةةدم ايةةالةةدول العرب فةةذكرت ,العربيةةة الح وا 

 .(3)سرائيل بقيام دولة فمسطينية إِ 

                                                           
.132-131,(1978-1967) مشارٌع التسوٌة اإلسرا ٌلًلٌاسشوفانً,إ1
.2/302ع,12م  ,سالمٌةمجلة الجامعة اإل2
.13,(م1968)لٌسرا إالموحد فً ل حزب العم؛لمٌاءمجاعص,4/62الموسوعة الفلسطٌنٌة3
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بعةةةد مراعةةةاة مقتضةةةيات أمةةةن  ةةةزة عنةةةدما يحةةةين الوقةةةت, تحةةةدد المكانةةةة السياسةةةية لقطةةةاع  .7

عةاد إلةأ القطةاع لةن يُ  مشةكمة الالجئةين, إال أنّ  مقتضيات حةلّ و  كان,, ور بة السّ إسةرائيل

انطةةةةالق  طةةةةةُ عبةةةةد الناصةةةةر نق ن يتخةةةةذه؛ لخةةةةوفيم مةةةةن أحةةةةال مةةةةن األحةةةةوال مصةةةةر بةةةة,لّ 

 .(1)سرائيلإِ  العمميات الفدائية ضدّ 

أمةا بالنسةبة  ,فقةط أمنيةةُ  ام فةي المنةاطق المحةتفظ بيةا نقةاطُ السةالم, تقة إلأ حين أن يحةلّ  .8

 .(2)استيطانيةُ  أمنيةُ  فستقام ىناك نقاطُ ليضةبة الجوالن, مشارف رفح, 

جةزء واسةع  نةو يقضةي بضةمّ , ألمشةروعو  يةر عممةيّ  مبام يدرك بة,نّ  من أنّ عمأ الر م      

ثبةةات تةدليل عمةأ اسةتقالليتو وا  لمشةروع اللكنةو قصةد مةةن ىةذا ا ,راضةي العربيةة المحتمةةمةن األ

تقوم عمأ الةدعوة إلةأ التفةاىم العربةي  سياسية   ب مواقفَ نفسو صاح باعتباره حزباا َيُعدّ وجوده 

ذلك سةةيجبرون أمةةام وبةة ,حةةراج العةةرب دوليةةاا اليةةدف مةةن وراء مشةةروعو إ , كمةةا َأنّ سةةرائيمياإل

نةةو  كمةةا أ ,سةةرائيلية مةةع إالسةةمملةةأ التسةةوية ل إالعةةالم لكشةةف مةةوقفيم بشةة,ن اسةةتعدادىم لمتوّصةة

 نةةةو حةةةزب داع  , وأحةةةزب يسةةةارلّ  نةةةوالةةةذل يةةةدعي أ ,حةةةزب المبةةةام  الحةةةظ مةةةن خةةةالل مشةةةروعي

وتعةديل  ,منة  أ دفاعية   فيو يطالب بحدود   ,سبقتيا ا عن المشاريع التيلمسالم, ال يختمف كثيرا 

دود وحة وبعالقةات طبيعيةة ,منيةةويطالب بضةمانات وترتيبةات أ ,(م1967)عمأ خطوط عام 

أردنيةةةة ية الفمسةةةطينية فةةةي إطةةةار دولةةةة القّضةةة لةةةأ حةةةلّ عو إ, ويةةةدمفتوحةةةة وبقةةةاء القةةةدس موحةةةدة

لةةةم يحةةةدد بوضةةةوح المنةةةاطق التةةةي يريةةةد  حةةةزب المبةةةام نّ فمسةةةطينية, ربمةةةا كةةةان الفةةةرق الوحيةةةد أ

                                                           
؛٦٣,مجلـة األرض, السنة الرابعزة؛١١١-١١٧,م(٩١72) الكتاب السنوي للقضٌة الفلسطٌنٌة لعام1

 .تهوٌد القدس من المنظور االسرا ٌلًنبٌلالسهلً,

 
 .298-297,م(1969)الكتاب السنوي للقضٌة الفلسطٌنٌة عام2
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حقوقو المشروعة في تقرير ي و عب الفمسطينّ كما تجاىل ىذا المشروع الشّ  ,(1)إلسرائيلضميا 

 .(2)المصير

 م(14/7/1967بتةةاريخ ) (3)مةةع الجنةةرال عيةةزر وايةةزمن مقابمةةة جةةرت صةةحيفة معةةاريفأو     

موا فةي حسةاباتيم الةدماء يةدخِ  مةون عنةو بة,الالذين يمتينون مينة السةالم ويتكمّ  نمريد أم : قال

بةةةل الةةةدماء التةةةي  ,فحسةةةب (م1967)ويقصةةةد بيةةةا حةةةرب عةةةام ,التةةةي سةةةفكت فةةةي ىةةةذه الحةةةرب

 . ملمسالم ذا تركنا الحدود التي تشكل الضمان الحقيقيّ إ ,سيجرل سفكيا بسبب السالم

المشةةكمة و  ,الم شةةيء جميةةلالّسةة نّ إ م :المشةةكمة ال تكمةةن فةةي السةةالم ويقةةول نّ ث عمةةأ أفيتحةةدّ 

يقولةو لمعةالم  ,لديو شيء اا شعب اا,عظيم اا م شعباا أصغير  اا ن نكون شعبماذا نريد في ىذا البمد أ

سرائيمي عةن طريةق السةالم فتيانينةا عب اإلتقوية الشّ  تذا كانإم  :فيقول م,بعظمتو وقوتو تديع

وراء تقويةةةة الشةةةعب فةةةي كةةةل الظةةةروف,  ركةةةضبةةةل أ ,, ولكننةةةي ال أركةةةض وراء السةةةالمبةةةذلك

 والسيطرة لأ تقوية نفسيا في ىذه المنطقةسرائيل تسعأ إفيتبين لنا من خالل ىذا القول أن إ

تقويةةةة  فيادلةةةيس ىةةةدفيا بقةةةدر مةةةا كةةةان ىةةةالسةةةالم  نّ وتبةةةين أ ,ن طريةةةق السةةةالمولةةةو كةةةان عةةة

 .(4)نفسيا

                                                           
1
 .298-297,م(1969)نٌة عامالكتاب السنوي للقضٌة الفلسطٌ
.189,المشارٌع اإلسرا ٌلٌة لحل القضٌة الفلسطٌنٌةماجدالمدهون,2
ًخزاللبٌزب,تطزوعفزًسزالحالطٌزرانالملكزًالبرٌطزانأم(فزًتزل1924)ولزدعزامعٌزر واٌزمن: 3

رانٌ ززاًمززنمإسسززًسززالحالطٌززأم(وكززان1948)فززًمعززاركحززربأسززهمالحززربالعالمٌززةالثانٌززةو

م(وتزولىربزٌسقسزمالعملٌزاتالحربٌزةفز1966ً-1958)سرابٌلًوتولىقٌادةهذاالسالحبٌنعاماإل

راءتنزاديبزؤرضإسزرابٌلالكاملزةوكزانمزنالمإٌزدٌنلحزربآكانله,م(1969-1966)إسرابٌلعام

زز,م(عنززدماسززرحمززنالجززٌش1967)عززام ًفززًعززامٌنوزٌززراًللمواصززالتفززًحكومززةالتكتززلالززوطنع 

فززًاواسززعًامززنفززًحكومززةبززٌؽنوأظهززرنشززاطًمززنقبززلحزززبحٌززروت,تززولىحقٌبززةاألم(1969)

بربٌسزاًِخزانت ,لىاتفاقٌزةكامزبدٌفٌزدإم(وعملمنأجلالتوصل1977عام)المفاو اتمعالمصرٌٌن

م(,2005)م(وتززوفًعززام1998)عززامللمنصززبنفسززهعٌززدانتخابززهأ م(ثززم1992)لدولززةإسززرابٌلعززام

.90-87,مذكرات واٌزمن)التجربة والخطاء(حاٌٌمواٌزمن,
.59,وثا ق ونصوص من االرشٌف الصهٌونًسرابٌلشاحاك,إ4
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 :(1)مشروع غولدا مائير

مالتسةةةةةوية السةةةةةادات فكةةةةةرة المصةةةةةرل أنةةةةةور  , طةةةةةرح الةةةةةرئيس(م1970 شةةةةةباط 4) بتةةةةةاريخ     

سحب إسرائيل من سيناء نأولأ نحو السالم في المنطقة, بحيث ت خطوةا , بوصفيا (2)الجزئيةم

تضةمن مصةر إعةادة فةتح قنةاة السةويس لمتجةارة الدوليةة ل أن مقابة ,إلأ خط يقع عنةد العةريش

 فةةةننّ  ,ةخةةةالل سةةةتة أشةةةير, وفةةةي حةةةال انسةةةحاب إسةةةرائيل مةةةن كافةةةة األراضةةةي العربيةةةة المحتمّةةة

 ,دولةة فةي المنطقةة سالم تتضمن اعترافةاا بالسةةالمة اإلقميميةة لكةلّ  مصر ستعقد معيا معاىدةا 

 عةةةن  ,(3)حةةةةة فةةةةي مضةةةائق تيةةةرانة المالبمةةةا فةةةي ذلةةةك إسةةةرائيل, عمةةةأ أن تضةةةمن مصةةةر حريةةةةّ 

                                                           
لزىالوالٌزاتإسزرتهاأهزاجرت,بتزاجرأم(فزًروسزٌاالبٌ زاءمزن1898)ولزدتسزنةغولدا مزا ٌر:1

كانززت,م(1921)فلسززطٌنسززنةهززاجرتإلززى,م(كانززتصززهٌونٌةمنززذصززؽرها1906)سززنةةالمتحززد

,مرٌكززاأوندوالرمززنالٌهززودالمقٌمززٌنفززًجمززعخمسززٌنملٌززتاسززتطاع,الززدواجنةصززةفززًتربٌززمتخص 

م(خلفزت1948اربالعزربعزام)حربٌزةدعمزاًللعصزاباتالٌهودٌزةالتزًتحزواسزلحةًاشترتبهامعزدات 

خبارالهززابمالتزًأمامأبكًنهاكانتتإم(وٌقال1969)سرابٌلًسنةشكولفًرباسةالوزراءاإلألٌفً

-13,حٌزاتًم(,جولدامابٌر,1979)م(ثمتوفٌتسنة1973)إسرابٌلفًبداٌةمعركةعاممنٌتبها

 .381,الٌهود والموسوعة المصورة,طارقالسوٌدان؛54

السزوٌس,خزاللنسزحابجزبزًللقزواتاإلسزرابٌلٌةعلزىالشزاطاالشزرقًلقنزاةا-أ:التسوٌةالجزبٌزة2 

ةطبقزاللقزرارثالثٌنٌوماً,كمرحلةأولزى زمنجزدولزمنزًلالنسزحابالكامزلإلزىحزدودمصزرالدولٌز

مصززرعلززىاسززتعدادللبززدءمباشززرةفززًإذاتحقززقذلززك,فززإن -مجلززساألمززن.بعززن(الصززادر242رقززم)

تتعهدمصزربتوقٌزعأن-جالمً.تطهٌرقناةالسوٌس,وإعادةفتحهاللمالحةالدولٌة,ولخدمةاالقتصادالع

إسزرابٌلفزًالوجزود,مصزربحزق فٌهعلىإنهاءحالةالحزرب,واعتزراؾسرابٌل,ٌنص إاتفاقسالممع

أعمزالكلدولةفًالعزٌشبسزالمداخزلحزدودآمنزةمعتزرؾبهزا,والعمزلعلزىمنزعأي بحق واالعتراؾ

المالحةفًم زٌقتٌزرانبنزاءعلزىترتٌبزاتاألخرى,و مانحرٌةدولة د عدوانٌةمنأرا ًكل 

 ,106,مشززززارٌع التسززززوٌة للقضززززٌة الفلسززززطٌنٌةخاصززززةبالنسززززبةلشززززرمالشززززٌ ,منٌززززرالهززززور,

 http://ayatoraby.comlاكتزززززززززوبر-حزززززززززرب-وخدعزززززززززة-النصزززززززززاب-السزززززززززادات 

http://www.moqatel.com.

3
, كزم8كزموعر زه16,ٌبلزػطولزهالبحزراالحمزر ومدخلهإلى خلٌجالعقبةبةٌعدبوامضا ق تٌران:

إلزى وجزٌزرةصزنافٌر التزًسزمًالم زٌقبإسزمها جزٌزرةثٌزران وتوجدجزٌرتانفًالممرالمابًوهمزا
وإلٌهٌقعاألولمنهابٌنساحلسٌناءثٌران,ولكنزه خلٌجالعقبةالشرق,وهناكثالثةممراتمالحٌةمن

إنتربراٌز",والثزانى“متًرا,وٌسمىبممر290سٌناء,وهواألصلحللمالحةوٌبلػعمقه ربإلىساحلأق
,وٌبلزػ”جرافتزون“ثٌزران,ولكزنأقزربإلزىالجزٌزرة,وٌسزمىبممزر ٌقعأًٌ ابٌنساحلسٌناءوجزٌزرة

ربعزةمجموعزاتمتًرا,وٌفصلبٌنهماسلسلةمنصخورالتشزكٌالتالمرجانٌزةمتوزعزةعلزىأ73عمقه
وهمززاالطرٌززقالوحٌززدلمالحززةالسززفن ,(مززنالحٌززدالمرجززانً)جززوردون,تومززاس,وودهززاوس,جاكسززون

الكبٌرةالمتجهةلمٌناءإٌالتاإلسرابٌلًومٌناءالعقبةاألردنً,فًحٌنٌقعممرثالثبٌنسزاحلجزٌزرة
  Collin,وهزوؼٌزرمناسزبللمالحزةمتًرافقط,16تٌرانالشرقًوشبهالجزٌرةالعربٌة,وٌبلػعمقه

Discovery Encyclopedia, 1st edition (2005) 

http://ayatoraby.coml/
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, (2) ولةةدا مةةائير المتعنتةةة رفضةةتيا لكةةنّ , (1)فةةي شةةرم الشةةيخ دوليةةة   طةةوارئَ  طريةةق وضةةع قةةواتِ 

عمةةةأ المشةةةروع  بوصةةةفو رداا, بطةةةةرح مشةةةةروع إسةةةرائيل (م1971) المشةةةروع عمةةةأ ىةةةذا  توردّ 

 :يتضمن النقاط اآلتية المصرلّ 

سةمح لمصةر بندخةال الةدبابات أو المدفعيةة ال يُ و  ,السالح منزوعةَ  جعل سيناء منطقةا  .1

 .(3)واريخ إليياأو الصّ 

مضةةائق تيةةران  عمةةأ اعتبةار أنّ  ,ر إسةةرائيل فةي االحتفةةاظ بمنطقةةة شةرم الشةةيخإسةتمرا .2

 ,سةةةرائيل عمةةةأ البحةةةر األحمةةةركونةةةو المرفةةة, الوحيةةةد إل ,حيويةةةة بالنسةةةبة لمرفةةة, إيةةةالت

 .أفريقيا ومخرجيا إلأ سيناء وشرقيّ 

وبنمكةان  ةةزة  , ةزة إلشةراف مصةر, وسةتعتني إسةرائيل بةالالجئين قطاععادة إعدم   .3

 .(4)اا أردني مرف,ا  أن تصةبحَ 

 . (5)من إسرائيل ال يتجزأ وجزءا  ,القدس موحدةا  إبقاء .4

 .تراجع إسرائيل عن مرتفعات الجوالنعدم   .5

 قةةوات   أن ال تعبر ألّ و ة, فة الغربيّ مفاوضات حول خط الحدود في الضّ  إجراءِ  جوب .6

إلةةةأ الضةةةفة الغربيةةةة لنيةةةر األردن, وينبغةةةي أال تشةةةكل الحةةةةدود النيائيةةةةة بةةةةين  عربيةةةة

                                                           
صزززامد االقتصزززادٌة,105(,1982-1947) مشزززارٌع التسزززوٌة للقضزززٌة الفلسزززطٌنٌةالهزززور,منٌزززر,1

 .85/143عدد
خطززابالززربٌسانززورالسززاداتامززاممجلززساألمززناالهززرام,اكتززوبر حززرب وخدعززة النصززاب السززادات2

.م(1971)
 .64,سرا ٌلً تجام عملٌة التسوٌة مع الفلسطٌنٌٌنموقف حزب العمل اإلعبدالشافًالدحنون,3
,م(1973),23-22ع,شززإون فلسززطٌن ؛"نقززالعززن"هززاآرتس,م(11/2/1971) جرٌززدة القززدس4

118-119. 

مزن المنظزور  تهوٌزد القزدس؛نبٌزلالسزهلً,32,القدس فً مشارٌع التسزوٌة السٌاسزٌةنواؾالزرو,5

.االسرا ٌلً
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عةةةامالا فعةةةاالا فةةةي الةةةربط بةةةين  بةةةل يجةةةب أن تكةةةونَ  ,إسةةةةرائيل والضةةةفة مصةةةدراا لمتفرقةةةة

 .(1)العرب واإلسرائيميين

ألنيةةا لةةةن  ,فةةي الضةةفة الغربيةةة ,الدولةةة الفمسةةطينية المسةةتقمة إسةةرائيل فكةةرةَ  ةعارضةةم .7

بما فيو الكفايةة لتتمتةع ب,سةباب الحيةاة, وقةد تشةكل خطةراا عسةكرياا حقيقيةاا  ةا كبير  تكونَ 

 .(2)عمأ إسرائيل

 رسةمية   صةورة  اسةتعدادىا لوقةف اطةالق النةار ب بةنعالنمصر عمأ ىةذا المشةروع  كان ردّ     

 جزئةيا  إلةأ انسةحابالةداعي  3سةرائيل عمةأ اقتةراح الةرئيس السةاداتإ ذا وافقت, إمحدودة   لمدة  

وأشةار البيةان  ,عادة فتحيا لممالحة الدوليةة, وا  سرائيمية من عمأ ضفة قناة السويساإل اتلمقو 

, بعةد عبةور القةوات المصةرية إلةأ في سيناء بةين الجيشةين محايدة   منطقة   قامةِ المصرل الأ إ

سةةةرائيل جعةةةل إرفضةةةاا قاطعةةةاا فكةةةرة  البيةةةان أيضةةةاا  ورفةةةض ,خالىةةةا االسةةةرائيميونالمواقةةةع التةةةي أ

 .(4)السالح وعةَ منطقة منز 

حةزب  ثنةاء اجتماعيةا السياسةي فةيأ فةي ,اإلسرائيمية ومةكر رئيسة الحيئاوردت  ولدا م     

نو يجب إعداد الشةعب أ بسبب تصريحاتيا في التايمز ,ليا العمل عمأ الحممة التي تعرضت

ميركةا مةن ناحيةة زيةادة ضةغطيا نيةا ال تضةمن أمةن الخةارج, وأ شةديدة   من أجل تمقي ضةغوط  

                                                           
تهوٌزززد القزززدس مزززن المنظزززور ؛نبٌزززلالسزززهلً,119-118,م(1973),23-22ع,شزززإون فلسزززطٌن1

 .االسرا ٌلً
.2/306,ع12سالمٌة  ممجلة الجامعة اإل2
3
م ربٌسلجمهورٌةمصرالعربٌة هوثالث السادات: ك  -1970)فًالفترةالممتزدةمزابزٌنعزام مصر ح 

م(وتخززرجمززن1918عززام) بمحافظززةالمنوفٌززة مٌززتأبززوالكززوم فززًقرٌززة نززورالسززاداتأ م(,ولززد1981
علىحكزمملزك بالثورة التًقامت حركةال باطاألحرار م(,ان مإلى1938األكادٌمٌةالعسكرٌةعام)

,وتقلزدعزدةمناصزبكبزرىفزًالدولزةمنزذذلزكالحزٌنمثزلم(1952) فًعام فاروقاألول البالدوقتها
 جمالعبدالناصزر ختارهام(,1960)عامم(,وربًٌسالمجلساألمة1954صبوزٌردولةفًعام)من

مجلزةإفرٌقٌزاقارتنزا,.اشتهرالساداتبجرأتهوحنكتهودهابزهالسٌاسزًم(1970عام)نابًبالهحتىوفاته

.2-1413,1,الزعٌم محمد أنور السادات,2ع
.119,م(1973),23-22,عشإون فلسطٌن4



28 
 

سةةادات  ألّ  فيفكةةر ن تكةةون حةةدودنا مةةع جيراننةةا رادعةةاا,, إال أنةةو ينبغةةي أمةةييم فةةي المسةةتقبلع

 .(1)خر ول مرة أن يحاممياا قبل أ

 شروط دون سالم محادثات الدخول في عمأ نو ركزإذا نظرنا إلأ ىذا المشروع نر  أ     

 رضوعة منزوعةة السةالح, تكةون أن بشةرط سةيناء مةن انسةحابات عةرض كمةا مسةبقة,

 )الشرقية والغربية( الموحدة القدس بقاء عمأ وأصر الغربية, الضفة من أجزاء من انسحابات

 .(2)الغربية الضفة في فمسطينية دولة إقامة رفض مع إلسرائيل, عاصمة

ا لةةن فننيةعمةأ توقيةةع معاىةدة سةةالم مةع اسةةرائيل  اان العةةرب لةو وافقةةو اكةدت  ولةةدا مةائير     

وأن التوقيع ليس كافياا وأكدت عمأ  (م1967)عام إسرائيل تمتياالراضي التي احتتخمأ عن ا

ن اسةةةةرائيل تبحةةةةث عةةةةن إ مةةةةائير :م التوقيةةةةع وقالةةةةتاا أمنةةةةة مةةةةع ىةةةةذا سةةةةرائيل تريةةةةد حةةةةدودأن إ

تخمةةةوا عةةةن فكةةةرة انسةةةحاب كامةةةل لمقةةةوات يمفاوضةةةات دون شةةةروط مسةةةبقة وعمةةةأ العةةةرب ان 

 .(3)ماالسرائيمية

ئير, ب,نةةو ال يوجةةد أل نيةةة حقيقيةةة نحةةو امةة ع  ولةةدايبةةدو لنةةا واضةةحاا مةةن خةةالل مشةةرو      

, في مشروعيا ىذا صةريحة, مةن حيةث االحتفةاظ باألراضةي المحتمةةةنيا كانت إبل  ,التةسوية

 .عياو , وىةذا كان واضحاا في جميع بنود مشر م(1967)لأ حدود ما قبل عام إوعدم العودة 

 

                                                           
(.18/3/71)معارٌف 1

عبد؛24,(2013-1994)السلطة الوطنٌة الفلسطٌنٌة دراسة فً التجربة واالداءصالحالشناط,2
مشروع بناء الدولة محمدبوبش,؛57,مسٌرة التسوٌة الفلسطٌنٌة ومصٌرهاالفتاحالقلقٌلً,

.24,الفلسطٌنٌة
 .1,م(1972-1971)/72-24جرٌدة البشٌر رقم 3
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 : (1)مشروع شمعون بيريس

وكةان ىةذا  ,(م1972)عةامالفمسةطينية  القضةية لحةل آخةر مشةروعاا  بيرس شمعون طرح    

ويتضةةمن ىةةذا المشةةروع النقةةاط  ,لحةةل مشةةكمة عةةرب الضةةفة الغربيةةة وقطةةاع  ةةزةالمشةةروع  

 :التالية 

 ,في فمسةطين , التي ستقامسرائيل وبين الدولة الفمسطينيةبين دولة إ فدرالي   تحاد  إقامة ا .1

 .(2)القدس ذا االتحاد فيويكون مقر ى ,وقطاع  زة ,فة الغربيةوالضّ 

 .3في السياسة الداخميةاستقالليا ليا  ,وحكومة خاصة ,تشريعية دولة ىيئة   تكون لكلّ  .2

 . (4)من والمالالخارجية واأل ؤون ىيئة فدرالية تعالج الشّ  .3

 المواطنين, وحرية الحركة بين الدولتين.ة بين جميع احقق الييئة الفدرالية المساو تُ  .4

اء كان ىةذا الشةعب سو  ,ن يعبد ربوبمغتو الخاصة بو, وأن يتكمم أ في شعب الحقّ  لكلّ  .5

 .(5)قمية و األ مبية أيشكل األ

                                                           
 بزدأحٌاتزه,م(٦٩٧١)عزام فلسزطٌن إلزى هزاجر بولنزدا – فٌشنٌفا فً م(٦٩١٧)عام :ولدشمعون بٌرس1

 هزذه فزً )مبزاي( أصبحمنزدوبم(٦٩١٧)عام العاملةومنذ الشبٌبة إلىحركة ان مامه خالل من العامة

هاؼانزافزًال المهزام مزن كلزؾبعزدد حٌزثم(٦٩١٩ (حزرب عشزٌة عام نشاطه بتعمٌق الحركة,كماوشرع

 عامزاً مزدٌراً ثم م(,٦٩١١)عام سرابٌلٌةالدفاعاإل وزارة عام مدٌر بؤعمال قابماً ؼورٌون بن دٌفٌد وعٌنه

 ثزم ؼورٌزون الزدفاعبزن لزوزٌر نابزب م(منصزب٦٩١٩ (منزذعزام وأشتؽل ,م(٦٩١٩)عام حتى للوزارة

 تنظزٌم م(وتزولى1٩١١)عزام ؼورٌزون صزفوؾبزن إلزى فان زم منصبه من باالستقالة ألزمه اشكول لٌفً

 عشزٌة الحززبوقزام هزذا قبزل مزن السادسزة الكنٌسزت دخزل حٌزث تزعمهلٌفزًاشزكول, الذي  حزبرافً

 شزكلها التزً الوطنٌزة الوحدة حكومة فً للدفاع دٌانوزٌراً موشً تعٌٌن أجل من م(بالسع٦٩١٣ًحرب)

 ٦٩١ (بٌنعام الحزب لهذا ثانًالسكرتٌرال منصب وتولى العمل, حزب تؤسٌس فً أٌ اً وساهم اشكول

 الزدفاع وزٌزر منصزب تولٌزه وخزالل م(٦٩٣١ - ٦٩٣١)بٌنعزام للمواصالت عٌنوزٌراً م(ثم٦٩١٩ -

م(.جزونًمنصزور,٦٩١٣)عام المحتلة الفلسطٌنٌة األرا ً فً االستٌطانٌة  الحركة بتقوٌة بٌرٌس اهتم

.122,معجم االعالم والمصطلحات الفلسطٌنٌة
.2/308,ع12م,لجامعة االسالمٌةمجلة ا2
(.8/6/1972)ٌدٌعوت احرونوت3
 .49-42/48,مجلة السٌاسة الدولٌة4
 .2/308,ع12مجلة الجامعة االسالمٌة  م5
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عب ّشةةةةةلم وطمةةةةةس   ,ة الفمسةةةةةطينيةيوّيةةةةةلم طمةةةةةس   أنةةةةةويبةةةةةدو واضةةةةةحاا مةةةةةن مشةةةةةروع بيةةةةةرس      

فشةةمعون بيةةرس عنةةدما طةةرح ىةةذا المشةةروع لةةم يكةةن مةةن  ,عةةن الخارطةةة السياسةةية الفمسةةطينيّ 

 وتثبيةةةةت   عي  نمةةةا ىدفةةةةو توّسةةة, وا  الديمقراطيةةةة لمشةةةةعب الفمسةةةطينيّ ق بةةةاب حرصةةةو عمةةةةأ الحقةةةو 

ا فننية ,خةر أُ  عربيةةا  يأراضةسةرائيل , فةنذا احتمةت إقانونيةة   سرائيمي بصةيغة  سياسة التوسع اإلل

كةةان المشةةروع الةةذل  ذاا , وسةةمخيا عةةن الةةوطن العربةةي إدخاليةةا فةةي ىةةذا االتحةةادستسةةارع الةةأ إ

الوجةةةود  نمةةةا ىدفةةةو طمةةةُس وا   ,ب الفمسةةةطينيالشةةةعطرحةةةو شةةةمعون بيةةةرس لةةةيس مةةةن مصةةةمحة 

في موقف  اا جذري اا تغيير  عّده وقف اإلسرائيمي من ىذا المشروع أن البعضكان الم الفمسطيني

, فةةاعتبر خصةةوم ىةةذا شةةكال التسةةوية مةةع الفمسةةطينيينأ الةةذل كةةان يةةرفض كةةلّ  ,حةةزب المبةةام

 مكمةل لمموقةفِ  أنةو خراآل لبعضا بينما َعّده ,لمحزب ياسيّ السّ  نو انحراف عن الخطّ الحزب أ

عةةن طريةةق تةةوطينيم فةةي المنةةاطق  ,وخاصةةة فيمةةا يتعمةةق بحةةل قضةةية الالجئةةين ,سةةرائيمياإل

 . (م1967)لأ خطوط الرابع من حزيران عاموقضية عدم االنسحاب إ ,ةالمحتمّ 

ةةةا     قةةةدم  (م1973)لةةةون فةةةي عةةةامسةةةرائيمي إيغةةةال أنائةةةب رئةةةيس الةةةوزراء اإل نّ أ ومعمةةةوَم أيضا

مةةاكن المقدسةةة االسةةالمية فةةي دينيةةاا عمةةأ األردن وضةةعاا عطةةاء األاا لمكنيسةةت يتضةةمن إحةةاقترا

ىةةذا  كجةةزء مةةن اتفاقيةةة سةةالم مةةع االردن إال أن الكنيسةةت االسةةرائيمية رفضةةت ,القةةدس العربيةةة

جةةةراء ( والوسةةةط الميبرالةةةي إبةةةيغن)والةةةذل يتزعمةةةو  حةةةالجازب المعارضةةةة وطمةةةب حةةة ,االقتةةةراح

 حةأ ألةون عةن منصةبو ,ن بةيغن طمةب بة,ن يتنحتأ أ ,لون السابقةأحول تصريحات  مناقشة  

لةأ حةدود مةا إ إسةرائيل لةن تنسةحبَ  ويعمةن َأنّ  ,تصةريحاتو السةابقةلةون يعةدل عةن مما جعةل أ

طريق  ير التفاوض بين  ألّ نو ال يوجد وأَ  ,ظرف من الظروف تحت ألّ  (م1967)قبل عام
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لةون  بحيث يتضح لنا مةن تصةريحات أ ,(1)طوسرائيل لتحقيق السالم في الشرق األسالعرب وا  

و ال يعتةرف ّنةمةا يةدلل عمةأ أولةم يةذكر الفمسةطينيين  ,سةرائيلوا   نو ذكر التفاوض بين العةربأَ 

 رض .  عمأ ىذه األ بالوجود الفمسطينيّ 

 :(2)مشروع الحزب الديني القومي ) المفدال(

وتنطمةةق  ,لمفمسةةطينيين قميميةةةَ اإل لحةةزب المفةةدال تعةةارض التنةةازالتِ يدلوجيةةة الدينيةةة اال نّ إ    

 عب الييةةودلّ الّشةة بةة,نّ نبيائيةةا أمةةن خةةالل  يمةةان العميةةق لمحةةزب فةةي تحقيةةق وعةةد الةةربّ مةةن اإل

إلسةرائيل فةي  من أجل بناء مممكة التةوراة, التةي حةددىا الةربّ آبائو وأجداده إلأ أرض  سيعود

 .(3)رض المباركةالعودة  إلأ األ

ط ىةي دولةة إسةرائيل, حةر المتوّسةبةين نيةر األردن والب احةدة  و  ولن تكون ىناك سو  دولة      

 جزء من إسرائيل  لحكومة   ألّ  أعطداخل حدود إسرائيل, ولن يُ  ستقلّ م عربي   يوجد كيان   وال

                                                           
 .206,سرا ٌلً وحدود الدولةالفكر اإلعادلرٌاض,1
 وطنٌزون نهمبزؤ ٌعرفزونأنفسزهم الزذٌن المتزدٌنٌن مزن تشزكل ,صزهٌونً سٌاسزً حززب:حززب المفزدال2

 ومزن(همزراحزً همزراحزًوهبوعٌزل (حزبزً بزٌن اتحزاد م(نتٌجزة٦٩١١ (عزام تؤسزس,صزهٌونٌون

النزواحً مزن وجودهزا وتقوٌزة سزرابٌلإ دولزة بنزاء السٌاسزً بٌانه فً ظاهر هو كما بها ٌنادي التً المبادئ

 االخزالص وتعمٌزق فزراده,أ نبزٌ الزوطن وتنمٌزةحزب  واالجتماعٌزة, واالقتصزادٌة والثقافٌة منٌةواأل الدٌنٌة

 علزى تزإثر نأ التزًٌجزب الٌهودٌزة, الشزرٌعة بؤ سزس االلتصزاق منطلزق مزن هذا إلسرابٌل,وكل واالنتماء

 ٌمٌنٌزة مواقزؾ المفزدال ٌتبنزى,الشرٌعة على مبنٌة سرابٌلإقوانٌن تكون نأ يأ القوانٌن, استصدار عملٌة

 الكاملزة بؤرضإسرابٌل ٌإمن إذ م(,٦٩١٣ (المحتلة ًاألرا  فً االستٌطان إلىتعزٌز وٌنادي متشددة,

فزً خاصزة الجزٌش, فزً علزىالتجنٌزد إلٌزه المنتمزٌن المفدال وشجع,مستقلة فلسطٌنٌة دولة إقامة وٌعارض

 التزً الدٌنٌزة المدارس عشرات إقامة وعملعلى دٌنٌة أخالقٌة فرٌ ة هذا فً رأى بل المقاتلة, الوحدات

 فزً الصزهاٌنة كبٌزرللمتزدٌنٌن انتشزار إلزى أدى ممزا العسزكرٌة, للخدمة والتح ٌر ًالتعلٌمالدٌن بٌن تدمج

 وقع  عفاً نأ إال الستٌنٌاتوالسبعٌنٌات, فً كبٌرةً فكانت االنتخابٌة القوة صعٌد على ماأ,الجٌش صفوؾ

 حسزابالمصزوتٌن علزى الكنٌست الى شاس حركة ووصول التٌارات انفصالبعض جراء الثمانٌنٌات فً

؛جزززون8ً-5,(2008-1956) الحززززب الززدٌنً القززومً )المفززدال(بززراهٌمالشززرفا,إلحزززبالمفززدال,

.206,عالم والمصطلحات الفلسطٌنٌةمعجم األمنصور,
3Monterey, Religious Zionism and Israeli settlement policy.67.
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لتحقيقو, بما يتناسب  جيد   , وتبذل كلّ دولة إسرائيل جاىدة من أجل السالم, وستسعأ أجنبية  

 .(1)مع أمنيا

 ,اأبةةدا  مَ قّسةةلشةةعب إسةةرائيل, ولةةن تُ  أبديةةةا  موحةةدةا  عاصةةمةا ال فةةي القةةدس حةةزب المفةةد ويةةر     

 ولةةةيس لةةة رض, وأنّ  ,كانلمّسةةة ذاتةةةي   , يكةةةون عةةةن طريةةةق حكةةةم  الم مةةةع الفمسةةةطينيينالسةةة وأنّ 

عتبةر شةروع يتضةمن مةا يُ م ورفض إسةرائيل ألّ  ,(2)يطرة ستكون لقوات الجيش اإلسرائيمي السّ 

 .(3)رض االباء واالجداد(ة )أرائيل الكبر  والتاريخيّ سأرض إية أجزاء من تنازالا عن أ

 الفمسةطينية, راضةيفةي األ السالم إلحالل اتفاقية أول صيا ة في حاضراا  المفدال كان     

ا(4) معةاريف صةحيفة نشةرت ,(م1973)عةام ففةي  روفائيةل( يتسةحاق (لسةان عمةأ مشةروعا

 ةلمعمميّ  بنوده في جاء ما وأىم ,لمحزب التنفيذية المجنة ورئيس ,من المفدال الكنيست عضو

 :الفمسطينيين ة معمميّ السّ 

يطبةق بحيةث لةأ دولةة إسةرائيل, وىضةبة الجةوالن إ ,وقطاع  زة ,فة الغربيةم الضّ ضّ  .1

 سرائيمي .القانون اإل

                                                           
1PARCC, The Emergent National Religious Demographic Within 

Israel.3
 .8,تؤثٌر الصراع العربً االسرا ٌلً على الهوٌة السٌاسٌة,الٌكدابشتاٌن2
 .37,, المعسكر الدٌنً الوطنً فً إسرا ٌلتمارهٌرمان3
 ألول ظهزرت صزباحٌة, وحالٌزاً النهزار, منتصزؾ فزً ثزم مسابٌة, ٌومٌة عبرٌة :جرٌدةصحٌفة معارٌف4

 وحزبٌزة سٌاسزٌة مواقزؾ عزدة فزً الجرٌدة أظهرت كارلٌباخ, عزرٌبٌل هو مإسسها ,م(٦٩١٩)عام مرة

 ق زٌة فزً فعلزت كمزا السٌاسزٌة الشخصزٌات بعض جانب إلى وقفت وأحٌانا والناقدة, نظرتهاالمو وعٌة

 مزع وتنظٌمٌزة, إدارٌزة أزمزات إلزى العشزرٌن القزرن من السبعٌنات فً الجرٌدة الفون,وتعر ت بنحاس

والمصزطلحات االسزرا ٌلٌة األعزالم معجزم احرونزوت,جزونًمنصزور, جرٌدةٌزدٌعوت من منافسة ظهور

,436. 
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 ,سةرائيميةة اإلبةين الجنسةيّ  كان العرب في ىةذه المنةاطق مةن االختيةار الحةرّ تمكين السّ  .2

كان العةةةةرب لتجمعةةةةات الّسةةة وتعميمةةةي   دينةةةةي   ح اسةةةتقالل  مةةةع مةةةةن ,خةةةةر ة أجنسةةةيّ  لّ أو أ

 الكثيةرة فةي ىةذه المناطق.
ل ماكن المقدسةة لمختمةف األديةان مةن بةين أبنةاء الطوائةف  مستقمة   دينية   تعيين إدارة   .3

  .المختمفة في البالد
ن مات الالجئةةيدولية لمقضاء عمأ ظاىرة مخيّ  لتعبئة إمكانيات   جادة   إجراءات   اتخاذ  .4

عادة ت,ىيل سكانيا ودمجيم في االقتصاد اإلسرائيميّ  ,الواقعةة داخل الدولة   (1).وا 
سةةمح بموجبيةةا ال يُ  ,يجةةب وضةةع اتفاقيةةاتف ,بشةة,ن تخطةةيط الحةةدود مةةع مصةةرأمةةا   .5

 في سيناء كقاعدة لمعدوان ضةدّ  استعمال األجزاء التي ستخمييا قوات الجيش اإلسرائيميّ 

ل أن تكةةون المفاوضةةات المباشةةرة ىةةي وسةةيمة التوّصةةمةةع عةةدم اإلصةةةرار عمةةأ  ,إسةةرائيل

  .ليذه االتفاقيات
 . (2)إسرائيل الواقعة  رب نير األردن يحقوق عمأ أراض ل ردن ألّ  ليس  .6
 ديةان موشةي الةدفاع وزيةر طرحيةا التةي األفكةار مةع تمامةاا  متناسةقاا  المشةروع ىةذا ُيعةدّ       

 .(3)م(1972 (عام في درةالصا معاريف صحيفة في وذلك المرحمة, خالل تمك

 مةا ممةن أّىة وكةان ,(م1973)عةام اليسةتدروب, انتخابات في خطاباا  ديان موشي ألقأو     

 لةنو  ,يكةونَ  ولةن نفةذيُ  لةن العربيةة المطالةب مةن أيةاا  نّ إ نقةولَ  أن اليةوم نسةتطيع " :فيةو جةاء

 .(4)م أردنية قدس وال مصرية  زة وال سورية جوالن وال فمسطينية, دولة تكون ىناك

                                                           
.256,م(1972) الكتاب السنوي للقضٌة الفلسطٌنٌة لعام1
.220-219,سرا ٌلً وحدود الدولةلفكر اإلاعادلمحمودرٌاض,2
.2/305,عدد12سالمٌة  مجلد مجلة الجامعة اإل3
.15-14,سرا ٌلًالفكر السٌاسً اإل,سعدعبدالرحمنأ4
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 سةةةتعداد لمةةدخول فةةةينيةةةا عمةةأ ا)العمةةل( أ (1)عمنةةةت حكومةةة المعةةةراخأ (م1973)فةةي عةةام    

 شةةةامل   لةةأ سةةالم  ردن, سةةوريا, لبنةةان( لموصةةول إوضةةات مةةع الةةدول المجةةاورة )مصةةر, األمفا

فةي واعتبرتةو  ,سةرائيمية لةم تعتةرف بةالوجود الفمسةطينيّ الحكومةة اإل أنّ , فمن المالحظ ونيائي  

لتةةةوطين  مشةةةاريعَ  إلقامةةةة ماليةةةة   تكمفةةةة   اسةةةتعدادىا لتقةةةديم ألّ دت بةةةنسةةةانية وأيا اإلطةةةار القضةةةاإ

التفةةاوض  نّ ت تةةر  أنةةكاففة و ةةزة مةةا فمسةةطينيو الّضةة( أم1948)عةةام  ادو ر  الالجئةةين الةةذين ُشةة

 .  (2)ردنبش,نيم يتم مع األ

 :(3)مشروع وثيقة غاليمي

وىةذه الوثيقةة ىةي عبةارة عةن  ,(4) ةاليمي ئيلإسةرا مةاليّ العُ  الةوزير إلةأ الوثيقةة ىةذه نسةبتُ     

وىةةذه الوثيقةةة مةةا زالةةت  ,ةبشةة,ن سياسةةتيا فةةي المنةةاطق المحتمّةةتوصةةيات وتمخيصةةات لمحكومةةة 

 و موقةةةةف حةةةةزب العمةةةةل تجةةةةاه سياسةةةةتو فةةةةي يدلوجيةةةةة التةةةةي توّجةةةةواال ياسةةةةيّ السّ سةةةةاس ل األتمثّةةةة

                                                           
لىإجذورهالٌاًتمتد م تجمعاًع ٌشكل)التجمع(أيتٌارالٌسارفًالحركةالصهٌونٌةباعتبارهالمعراخ :1

وروبززاوفلسززطٌنوقزدشززهدالحزززبفزًبداٌززةتطززورهأفزًتنشززؤ,جموعززاتعمالٌزةاشززتراكٌةحركزاتوم

ف زلإلقامزةالزوطنالقزومًوالمحافظزةٌزكاأللكنهاانحصرتفًمجالالتكت,انقساماتوابتالفاتعدٌدة

جزذورالمعزراخ,علىالمصالحالعمالٌةالٌهودٌةوالعملعلىبناءالمجتمعاالشتراكًللٌهودفزًفلسزطٌن

ونمزناتحزادحززبٌنم(والزذيٌتكز1969)سزرابٌلرسزمٌاعزامإمسرحالحٌاةالسٌاسزٌةفزًظهرتعلى

الموحزد"مبزام"سزرابٌلًوحززبالعمزالٌةهمزاحززبالعمزالاإللٌزةالصزهٌونحززابالعماربٌسٌٌنمزناأل

.71,حزاب والحركات السٌاسٌةنظرة على األكامٌلٌابدر,م(.1919لىعام)إتعودفًالحقٌقة
.54,سرا ٌلًحزب العمل اإلمحسنصالح,2
 ادةقز رمزنوٌعتبز م(,٦٩٦١عزام) فلسزطٌن الزى هزاجر اوكرانٌا فًم(٦٩٦٦)عامولدٌسرا ٌل غالٌلً:3

ٌن العمل حزب أم  مبام سواء العمالٌة والحركة الهاؼاناهوحركةالكٌبوتسات العامة للهٌبة ربٌسا ؼالٌلً ع 

 أحزدوت لحززب عامزاً ذلزكامٌنزاً بعد الصفةوانتخب بهذه الحرب م(وادار٦٩١٩حرب) عشٌة )الهاؼاناه(

 شزإون عن المسإول والوزٌر االعالم رةوزا مثل الحقاببالوزارٌة بعض تسٌونتولى بوعالً - هعفودا

 ثزراأ ؼزالٌلً تزرك,العزرب مزع تنزازالت علزى مبنزً اتفزاق لىإ التوصل لىإ ,الداعٌن من كان ,االستٌطان

 وفٌهزا اسزمه حملزت سٌاسزٌة وثٌقزة وو زع والحركزةالكٌبوتسزٌة العمزل حززب وفعالٌزات نشزاطات علزى

 مخٌمزات تزرمٌم عادةإو السكانفٌها, ومكانة تلةالمح المناطق فً القابم الو ع تؽٌٌر توصٌاتبخصوص

سزرابٌلتزوفًإ فزً المنزاطق هزذه سزكان تشزؽٌل عملٌزة تنظزٌم فٌهزا,وكٌفٌزة فلسزطٌنٌٌن لتزوطٌن الالجبزٌن

والمصززطلحات  األعززالم معجززم ,؛جززونًمنصززور1989,201/42شززإون فلسززطٌن .م(1986عززام)

.315,سرا ٌلٌةاإل
.16,وطناتدولة رفاة المستامطانسشحادة,4
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 بةل  العمةل, حةزب زعمةاء طرحيةا التةي ل فكةار حقيقيةاا  تمخيصةاا  تضةمنتنيةا كمةا أ (1)المنطقة

 عن تتخمّ  عندما ,السابق آلون مشروع مضامين في يأساس تعديل عمأ اشتممت الوثيقة نّ إ

 إعةادة إلةأ ودعةت الغربيةة, فةالّضة إلةأ  ةزة قطةاع مةن الفمسةطينيين الالجئةين مس,لة ترحيةل

ت التي وخالل المناقشا ,(2)سنوات أربع لمدة لمقطاع عمل ةخطّ  وضع مع وتطويرىم ,ت,ىيميم

لمحةةةزب, تمييةةةداا  انتخةةةابي   , لوضةةةع برنةةةامج  (1973)دارت فةةةي حةةةزب العمةةةل فةةةي صةةةيف عةةةام

ل فةةةةةي التوّصةةةةة لالنتخابةةةةات التةةةةةي كةةةةةان مةةةةةن المقةةةةرر أن تجةةةةةرل فةةةةةي أواخةةةةةر ذلةةةةك العةةةةةام, تةةةةةمّ 

بةةع فةةي تّ , إلةةأ اتفةةاق بةةين وزراء حةةزب العمةةل حةةول السياسةةة التةةي سةةوف تُ م(12/8/1973)

وقةةةةةد صةةةةادقت سةةةةةكرتارية حةةةةزب العمةةةةةل  ,ات األربةةةةةع التاليةةةةةة خةةةةةالل السةةةةنو المنةةةةاطق المحتمّةةةة

رف باسةةةم ماتفةةةاق دايةةةان  سةةةابيرم أو موثيقةةةة ومؤسسةةةات المعةةةراخ عمةةةأ ىةةةذا االتفةةةاق الةةةذل ُعةةة

 الوثيقة:ىذه  وأىم ما ورد في (3) اليميم

ل اتفةاق وزراء حةزب العمةةل حةول سياسةةة المقدمةة: ليسةت نقةةاط الوثيقةة, التةي تشةةكّ  .1

نمةا اليّ مّ ع العُ مصادقاا عمييا من الحزب والتجمّ  , قرارات  )إسرائيل( في المناطق , وا 

سات ىي توصيات من وزراء حزب العمل وستعرضيا رئيسة الحكومة عمأ المؤسّ 

, التعبيةر المبةدئيّ  وسةيتمّ  ,, والحكومةة( إلقرارىةااليّ ّمةع العُ المخولة )الحزب, والتجمّ 

, ويجةةرل تضةةمينيا فةةي اليّ ّمةةلمتجمةةع العُ  عةةن ىةةذه النقةةاط, فةةي البرنةةامج االنتخةةابيّ 

 .خطة العمل العامة لمحكومة

                                                           
 .65,تجام عملٌة التسوٌة ا ٌلًسرموقف حزب العمل اإلعبدالدحنون,1
 .2/309,ع12م, سالمٌةمجلة الجامعة اإل2
.384-3/383,الموسوعة الفلسطٌنٌة3
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الحكومةةة المقبمةةة فةةي العمةةل عمةةأ أسةةاس السياسةةة التةةي تنتيجيةةا  المبةةادئ: تسةةتمرّ  .2

, طةةوير الخةةدمات, والحكةةم العسةةكرلّ بتق مةةا يتعمّةة فةةي ةّصةةاالحكومةةة الحاليةةة, وبخ

 .(1)واالستيطان

عمةةةل ألربةةةع سةةةنوات,  ةت,ىيةةةل الالجئةةةين والتطةةةوير فةةةي قطةةةاع  ةةةزة : توضةةةع خطّةةة .3

مثةةةةل إنشةةةةاء المسةةةةاكن,  ,ل الالجئةةةةين والتطةةةةوير فةةةةي قطةةةةاع  ةةةةزةتيةةةةدف الةةةةأ ت,ىيةةةة

 . (2), والخدماتمات , والتدريب المينيّ صالح المخيّ وا  

لةةةةأ نوات, تيةةةدف إسةةة ألربةةةةعة عمةةةل فة الغربيةةةةة : توضةةةع خطّةةةالتطةةةوير فةةةي الّضةةة .4

مةةةةيم  ميةةةةاه, والتعوشةةةةبكات ال ,والخةةةةدمات ة االقتصةةةةادية,التحتّيةةةة التطةةةةوير فةةةةي البنيةةةةة

 , والحرف والصناعات.رقوالعالي , والكيرباء, والنقل والطّ  المينيّ 

سةةةرائيميين وحةةةوافز لتشةةةجيع المبةةةادرين اإل تسةةةييالت   سةةةرائيميين : تقةةةدمُ تسةةةييالت اإل .5

 .(3)راضي المحتمةمشاريع صناعية في األ عمأ إقامة

 . سياسة الجسور المفتوحة : تستمرّ  (4)سياسة الجسور المفتوحة .6

راضةةي المحتمةةة فةةي ضةةع عمةةل سةةكان األسةةرائيل : يخعمةةل سةةكان المنةةاطق فةةي إ .7

راضي المحتمة لمرقابةة مةن ناحيةة ي األف الييودلّ  سرائيل وفي القطاع االقتصادلّ إ

 .(5)وأمكنة العمل ,العدد

                                                           
 .11,دارة الذاتٌةسرا ٌلً لإلالمشروع اإل,ولٌدالجعفري1
.2,309,ع12 م ,سالمٌةمجلة الجامعة اإل2
.78,(1978-1967)مشارٌع التسوٌة االسرا ٌلٌة شوفانً,الٌاس3
4
عقاباحتاللهالل فةالؽربٌةأسلطاتاالحتاللاإلسرابٌلٌة,فًهًسٌاسةاتبعتهاالجسور المفتوحة:

اسةوأشرؾٌرسىقواعدهذهالسأدفاعاالسرابٌلًآنذاك(هوالذي,موشٌهدٌان)وزٌرال(م1967)عام
ن فتًالنهرردنبٌالجسراللنبًودامٌةعلىنهراألتلكالسٌاسةعلىاإلبقاءعلىعلىتنفٌذهاقامت
,بهدؾتسهٌلهجرةالمواطنٌنالعربومحاولةامتصاصنقمةسكانال فةالؽربٌة,وفتحهماوتشؽٌلهما

علىاالحتالل,والحدمنمقاومتهمله,ورفضواقعسٌاسً,ٌشكلمدخالًللتفاوضمعالعرب,
 .2/38وسوعةالفلسطٌنٌة,الم

.72-30,71-29عشإون فلسطٌن5
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, ويجرل تعزيز شبكة جديدة   ة : تقام مستعمرات  والمدنيّ  المستعمرات شبو العسكرية .8

ناعة رف والّصةةكان )الييةةود( عةةن طريةةق تطةةوير الِحةةادة عةةدد ُسةة, وزيةةالمسةةتعمرات

فة فةةةةةي الّضةةةةة جديةةةةةدة   مسةةةةةتعمرات   إلنشةةةةةاءوالسةةةةةياحة ) تضةةةةةمنت الوثيقةةةةةة مشةةةةةروعاا 

 .(1) ربع سنوات(والقطاع والجوالن في فترة أ

: توسةيع العمةل مةن أجةل تجميةةع  ةراضةي المحتمّةةوشةراؤىا فةي األ راضةياألتجميةع  .9

راضةةةةةي الدولةةةةةة, شةةةةةراء أطةةةةةة ) القائمةةةةةة والمخطّ  اناالسةةةةةتيطراضةةةةةي لمقتضةةةةةيات األ

 .(2)كان (, مبادلة أراض, ترتيبات مع السّ أراضي الغائبين

العاصةةةةةةةمة ناعية فةةةةةةةي سةةةةةةةكان والتنميةةةةةةةة الّصةةةةةةةالقةةةةةةةدس وضةةةةةةةواحييا : اسةةةةةةةتمرار اإل .10

 بةذل جيةد فةي سةبيل تحقيةقويُ  ,قةدام فيمةا وراء مجاليةاوضواحييا, بيدف تثبيةت األ

 تسةةةتغل أراضةةةي الدولةةةة فةةةي نطةةةاق المنطقةةةة الواقعةةةةىةةةداف لشةةةراء أراض, و األ ىةةةذه

  .(3)ةغمّ وىي المناطق التي قررت الحكومة اعتبارىا مناطق م شرق القدس وجنوبيا

درس : ُية ا سةريعاابغيةة تطةوير مشةارف رفةح تطةويرا  ,نشاء ميناء في جنوب  زةإ .11

 بننشائو . اا , لتتخذ الحكومة قرار جنوب  زة عميق   تراح بننشاء ميناء  اق

 ناعيّ روط الالزمةةة إلقامةةة مركةةز ِصةةفةةي كفةةر سةةابا: تةةؤمن الّشةة كةةز صةةناعيّ مر  .12

, وذلك لتنمية صناعة اسرائيمية فةي منطقةة خضرتابع لكفر سابا وراء الخط األ

  .(4)طول كرم وقمقيمية

                                                           
.22,105-18,عصامد االقتصادٌة1
.2019,سرا ٌلً وحدود الدولةالفكر اإلعادلمحمودرٌاض,2
القزززدس فزززً مشزززارٌع التسزززوٌة ؛نزززواؾالززززرو,16,دولزززة رفزززاة المسزززتوطناتامطزززانسشزززحادة,3

.32,السٌاسٌة
 .72-30,71-29شإون فلسطٌن ع4
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ة, وقةةد لخصةةيا مةةن قضةةية المنةةاطق المحتمّةة ةحةةزب العمةةل مواقةةف مختمفةة تباينةةت مواقةةف     

لةةةأ الحةةةزب نظرتةةةان متناقضةةةتان بالنسةةةبة إنةةةو يوجةةةد فةةةي بقولةةةو:م إوزيةةةر الةةةدفاع موشةةةيو ديةةةان 

وقةةةت, ولةةةذا يجةةةب عةةةدم سةةةرائيل فةةةي المنةةةاطق مُ ن وجةةةود إاألولةةةأ تقةةةول: إ :ةالمنةةةاطق المحتمّةةة

, تحةةت سةةتار عةةن طريةةق مسةةتوطنات أو اسةةتثمارات أو تنميةةةكثةةر مةةن الةةالزم أ االرتبةةاط بيةةا 

مةا أ ديمغرافيةة   تةورط إسةرائيل فةي مشةكالت  كيةذه سةتثقل عمةأ السةالم , و  نشةاطات   نّ داء ب,األ

, بةل يجةب االسةتمرار فةي العمةل حتةأ يةدلتنادل بعدم البقاء مكتةوفي األالرأل الثاني فكانت 

ة بمةةةا فةةةي ذلةةةةك قةةةدماا فةةةي السياسةةةة الناشةةةةطة فةةةي المنةةةاطق المحتمّةةة ضةةةيّ والمُ  ,حمةةةول السةةةالم

مشةارف رفةح وشةرم الشةيخ ) فةي ىةذه المنةاطق بمةا فييةا ولويات  , وكان ديان ير  أاالستيطان

االنفةةاق عمةةأ وضةةع  نةةو تةةمّ ال أ, ور ةةم ىةةذا الخةةالف داخةةل الحةةزب إ(وىضةةبة الجةةوالن و ةةزة 

النزاع في  لتسويةا  ةالوثيقة مشروع وىكذا لم ت,تِ  ,الخطوط العامة دون الدخول في التفاصيل

 .(1)المنطقة بقدر ما كانت تسوية لمخالف في وجيات النظر داخل حزب العمل

فة والقطاع دين في الضّ و بالموج  اليمي اختزل موضوع الالجئين نّ ا سبق أيتضح لنا ممّ     

 ةَ  ةةزة الةةذين يشةةكمون  البّيةة الموجةةودين فةةي قطةةاع بةةالالجئين خةةاص   عطةةاء اىتمةةام  مةةع إ ,فقةةط

كان, مع خص في الت,ىيل والتطوير, وتحسين ظروف السّ كمتيم يتمّ مش ن حلّ السكان, ورأ  أ

ئيمية سةرااإل النوايةاا يكشةف مّمة ,شمل منو فةي القطةاعفة كان ألتطوير في الضّ ا نّ المالحظة أ

 .(2), وىو نيج اتبعو جميع أصحاب التسوية مستقبالا فة لضميا مستقبالا تجاه الضّ 

ةا بشةكل مباشةر وثيقةة  ةاليمي  ركةزتو       عمةأ نقطتةةين ىةةامتين, األولةةأ االسةتيطان,  أيضا

 ة االسةتراتيجية, ة المنةةاطق ذات األىميةةّ ة خاّصةاضةي المحتمّةوكيفية تطةويره وترسةيخو فةي األر 
                                                           

.78-77,(1978-1967)سرا ٌلٌة مشارٌع التسوٌة اإللٌاسشوفانً,إ1
.77,سرا ٌلً من قضٌة الالج ٌن الرإٌة التارٌخٌة والسلوك السٌاسًالموقف اإلعدنانعبدالرحمن,2
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واقةةع   مةةقِ لةةأ خَ ألردن, وىةةي سياسةةة بةةالطبع تيةةةدف إكمشةةارف رفةةح وىضةةبة الجةةوالن و ةةور ا

, وييةدف أيضاا إلأ عدم لمناطق, يصعب تغييره في المستقبلفي ىذه ا استراتيجيا  استيطاني  

لمناطق. والنقطة الثانية: التي ركةز عمييا مشةروع لالنسحاب من تمك ا ؛التفكير في المستقبل

 ,سةةمأ بالدولةةة الفمسةةطينية, فةةي المنةةاطق الفمسةةةطينية المحتمةةة ةةاليمي, ىةةي كيفيةةة إلغةةاء مةةا يُ 

, ومةنح السةكان فةةي تمةةك المنةةاطق التسةييالت ية الفمسةطينيةخصّ وذلك عن طريق تذويب الشّ 

سةائل الو  ة, وربةط ىةذه المنةاطق بكةلّ السياسةيّ  , بيدف إلغاء تطمعةاتيماالقتصاديةَ  واإل راءاتِ 

, مةةع التركيةةز قةةدر اإلمكةةان عمةةأ منطقةةة القةةةدس, التةةةي يعتبرىةةا المتاحةةة بنسةةرائيل واقتصةةادىا

 1).)يطرةلعممية االستيطان والسّ  الرئيسيَّ  المشروع اليدفَ 

مةن عمةأ عوالةدليل عمةأ ذلةك مةا أُ  ,ىةذا المشةروعسةرائيميين عمةأ جماع مةن اإلثّمة شبو إ     

مثمةة ومةن األ (,الشةعب الفمسةطينيّ )شةيء اسةمو نةو ال يوجةد سرائيل مراراا وتكةراراا أن قادة إلسا

, لةن تكةون فمسةطينية لن تقوم دولة   م :(1973/ 9/9)عمأ ذلك ما صرح بو ديان في تاريخ 

ة يةةدينا مةةن التسةةويقةةد نفضةةنا أ, ل ةةزة مصةةرية, وال القةةدس القديمةةة ُأردنيةةة, وال الجةةوالن سةةورية

 .(2)معمينا أن نصنع ىذه الضمانات ب,يدينا ,عمأ أساس الضمانات الدولية

رح فقةد ّصة ,مشةاريع التسةوية سةرائيمية الرافضةة لكةلّ تجددت فةي ىةذه المرحمةة األفكةار اإل     

 :وىةةي ,سةةممية   تسةةوية   قةةرار ألّ منيةةا إسةةرائيل عنةةد إ م ىنةةاك منةةاطق أربةةع لةةن تنسةةحبَ  ألةةون :

, وقطةاع  ةزة ومشةةارف بطةول الضةفة الغربيةة والبحةر الميةتذل يمتةد الة والخةطّ  ,وادل بيسةان

 : (27/11/1970)رفح ثم منطقة شرم الشيخ م وقال مناحيم بيغن فةي جريةدة معةاريف يةوم 

ولكن لالتفةاق مةع العةرب يمةزم مةوافقتيم عمةأ  ,ننا جميعاا نريد التفاوض والسالم مع العربم إ

                                                           
 .2,310,ع12م ,سالمٌةمجلة الجامعة اإل1
 .10,1973/4,عٌدٌعوت احرونوت2
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والعرب ال يوافقون عمأ ىذا  ,يام الستةت حرب األخطوط الحدود التي سبق في جذرل   تغيير  

 .(1)منو ال مفاوضات لالتفاق مع العربأ :التغيير والنتيجة 

 : نقطو 14مشروع ال 

العمةل  لحةزب المركزيةة المجنةة أقرتيةا بنةداا, عشةر أربعةة مةن مكونةة وثيقةة عةن عبةارة     

 – ىعفودا أحدوت – مبا ( ثالثال بكتمو الحزب قادة ووافق م(,1973اإلسرائيمي في عام )

عمييةا  يرتكةز التةي األساسةية المبةادئ مةن مجموعةة الجديةدة الوثيقةة ىةذه رافةي (, وتعتبةر

 الكنيسةت انتخابةات لخةوض انتخةابي برنةامج العمةل, وكةذلك لحةزب السياسةيّ  الموقةف

 (.2)الثامنة

ة السةةالم لةةأ محادثةةإسةةرائيل عةةادت إ 3يركةةا كميةةاا عةةن مشةةروع روجةةرزمثةةر تراجةةع أعمةةأ إ    

 كةل  مةم بممثمةي فةي ىيئةة األ اجتمع الوسةيط الةدوليّ  م(1971)وفي عام  ,جشراف يارنتحت إ

 14مةةن  اا حيةةث تمقةةأ خةةالل ىةةذه الزيةةارة مشةةروعاا لمسةةالم مؤلفةةسةةرائيل ردن ومصةةر وا  األمةةن 

 :(4)حزب العمل اإلسرائيمي سياسة وىي عبارة عن وثيقة تعكّس  ,نقطة

 .كمياا  النزاع ءبانتيا وصريح معمن قرار اتخاذ .1

لمطةةةةرف  ياسةةةةيّ باالسةةةةتقالل السّ  االعتةةةةراف المتبةةةةادل والواضةةةةح مةةةةن قبةةةةل الطةةةةرفين .2

 قميمية وسيادتو ., وسالمتو اإلخراآل

                                                           
.201-200,سرا ٌلً وحدود الدولةإلالفكر اعادلمحمودرٌاض,1
 .13,دارة الذاتٌةالمشروع االسرا ٌلً لإل,ولٌدالجعفري2
3
عززنطرٌزقوزٌززر 1970 ٌونٌزو  5فززً الوالٌزاتالمتحززدةاألمرٌكٌزة هززًمبزادرةقززدمتهامشزروع روجزرز:

وأنٌزدخلالطرفزانفزًمفاو زات وإسزرابٌل مصر ٌومبٌن90إلٌقاؾالنٌرانلمدة ولٌامروجرز خارجٌتها
إالأنإسزرابٌللزمتفززً 1970 أؼسزطس  8اسزتجابالطرفززانإلٌقزاؾالنٌزرانفز242ًجدٌزدةلتنفٌزذالقزرار

حٌزثأعلنزتمصزررف زهاتمدٌزدوقزؾإطزالقالنٌزران 1971 فبراٌزر  4بالشقالثانًوسقطتالمبزادرةفزً

.555,موسوعة المصطلحات والمفاهٌم الفلسطٌنٌةمحمداشتٌه,.والالحربواستمرارحالةالالسلم
.23/114-22,عددفلسطٌن شإون4

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/5_%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/5_%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/1970
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A7%D9%85_%D8%B1%D9%88%D8%AC%D8%B1%D8%B2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A7%D9%85_%D8%B1%D9%88%D8%AC%D8%B1%D8%B2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/8_%D8%A3%D8%BA%D8%B3%D8%B7%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/8_%D8%A3%D8%BA%D8%B3%D8%B7%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/1970
https://ar.wikipedia.org/wiki/4_%D9%81%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/4_%D9%81%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/1971
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 .عمييا ومتفق بيا معترف آمنة حدود إقامة .3

 .األمن ضمان أجل من إضافية إجراءات إقامة .4

 معاىةدة عينيةاتُ  التةي لمحةدود وفقةاا  المختمفةة األراضةي مةن العسةكرية القوات سحب .5

 .المالسّ 

 .والحرب العداء حاالت كلّ  إنياء .6

عمةأ  حربيةة   أعمةال عنةف أو أيةة أعمةال   طراف بضمان عدم قيام أيةِ األ تزام كلّ ال .7

 شةةةخص ضةةةدّ  لّ فئةةةة أو أل تنظةةةيم أو أ لّ أراضةةةييا أو انطالقيةةةا منيةةةا مةةةن قبةةةل أ

 خر ومواطنيو وممتمكاتو. شعب الطرف اآل

 .المقاطعة ذلك في بما ,مظاىرىا بكافة اديةاالقتص الحرب حالة إنياء .8

 مشةكمة تسةوية أجةل مةن األطةراف تتحمميةا التةي لاللتزامةات تفاصةيل وضةع  .9

 .الالجئين

 .والتاريخية الدينية األىمية ذات المقدسة ل ماكن بالنسبة اتفاقات إيجاد. 10 

 .المرور وتسييالت الحرّ  الميناء حول اتفاق وضع .11

 وضع من األطراف من طرف كلّ  ومنع ,عدوانية   أحالف   أية يف المشاركة عدم .12

 .األخر  األطراف مع عداء حالة في ثالث بمد ألّ  في تابعة لو قوات

 .اآلخر رفلمطّ  الطبيعية الخارجية والعالقات الداخمية الشؤون في التدخل عدم .13

 1).)األطراف لجميع مزمة  مُ  معاىدة   أسس عمأ السالم إقامة .14

                                                           
مشزارٌع ؛منٌزرالهزور,2,310,ع12م,مجلة الجامعزة االسزالمٌة؛84/118عٌة, صامد االقتصاد1

.201-200,(1982-1947)التسوٌة للقضٌة الفلسطٌنٌة 
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 وية تخةةةةّص تسةةةة ألّ  سةةةةرائيل ربطةةةةتإ نّ المشةةةةروع يتضةةةةح لنةةةةا أبحسةةةةب مةةةةا ورد فةةةةي ىةةةةذا      

لةأ حةدود عدم العودة إعمأ المشروع  وأكد ,بعقد معاىدة سالم مع الدول العربية الفمسطينيين

 ةا عاصةةم ةوالتمسةةك بالقةةدس الموحةةد فمسةةطينيةقامةةة دولةةة وعةةدم إ (م1967)الرابةةع مةةن حزيةةران

وقطةةع الطريةةق  ,صةةواتلمحةةزب لكسةب األابةة الدعايةةة االنتخابيةةة وىةةذا المشةةروع كةةان بمث ,ليةا

  .مشاريع ت,تي من الخارج مام ألّ أ

نيةاء حالةة الحةرب بينيةا عمةأ إ فةي ىةذا المشةروع  ركةزت سةرائيلإن أوتجدر اإلشارة إلةأ     

 نُ االقتصةةادية وسةةةعييا التفةةاق حةةدود يةةةؤمّ سةةةواء الحةةروب العسةةكرية أو  ,ل العربيةةةوبةةين الةةدو 

 خطر.  ضيا أللّ مكانية الدفاع عن نفسيا في حالة تعرّ إيل إلسرائ

سةرائيمية التةي جةاءت بعةد ىزيمةة حزيةران مما سبق مةن المشةاريع واألفكةار اإليتضح لنا      

ة جةةةةاءت لترسةةةةيخ سةةةةرائيميجيةةةةات النظةةةةر واألفكةةةةار والمشةةةةاريع اإلمعظةةةةم وُ  أنّ  (م1967)عةةةةام

 المجتمةةع اإِلسةرائيمي بكةةلّ  كمةا أنّ  ,ينيةية الفمسةةطيجةاد حةةل لمقضةجةةل إولةةيس مةن أ ,االحةتالل

مر الواقع فةي قرار سياسة األَ وا   (م1967)لأ حدود ما قبل عامفئاتو أجمع عمأ عدم العودة إِ 

 اوأكدت عدم عودة الالجئين الفمسطينيين ميم ,المناطق المحتمة من خالل بناء المستوطنات

سةةرائيل , مةع احتفةاظ إصالمقمّة ذاتيّ مةن الحكةم الة نوعةاا  الفمسةطينيينعطةاء ف ىةذا األمةر وا  كمّة

ليةةذه المنةةاطق خوفةةاا مةةن   مّ عمةةأ ىةةذه المنةةاطق وعةةدم الّضةة واالقتصةةادلّ  السياسةةيّ  شةةرافباإل

وخمةةق فةةرص عمةةل ليةةم بيةةدف تةةذويب  ,مةةع العةةرب وديةةة   وبنةةاء عالقةةة   ,الناحيةةة الديمغرافيةةة

 و مةا يسةةمأ, أنةةةمرائيمي والحةدود اآلسةة, كمةةا ركةزت ىةةذه المشةاريع عمةةأ األمةن اإلشخصةيتيم

نقامةة مكانية توسةيع الحةدود وعةزل الجةزء الغربةي مةن مرتفعةات الجةوالن بالحدود الرادعة مع إ

مع  باألرضسرائيمية عمأ التمسك ق بين الجيات اإلاالتفا كدتكما أ ,حزام من المستوطنات
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, وىةةي الضةةفة طةةار لمسةةالم مةةع العةةربشةةكل مةةن األشةةكال وفةةي أل إ عةةدم التنةةازل عنيةةا بةة,لّ 

لةأ مدينةة القةدس إ باإلضةافة ,ردن وىضبة الجةوالن وقطةاع  ةزة وشةرم الشةيخلغربية لنير األا

سةةالمية فةةةي المقدسةةةة اإلمةةاكن عمةةةأ األ اإلشةةةراف الةةدينيّ  مةةع إمكانيةةةة إعطةةاء المسةةةممين حةةقّ 

 القدس.
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 الفصل الثاني                          

 :(م1978-1974)مشاريع التسوية اًلسرائيمية  من عام 

 :م( 1973برنامج حزب الميكود اإلسرائيمّي لعام )و  لحكموصول )الميكود( إلى ا

سرائيل عةام) اندلعتكانت الحرب اّلتي    م( قةد أصةابت ِإسةرائيل 1973بين الدول العربية واِ 

 ىةذه الحةرب كانةت ِإنّ  :ويمكةن القةول .(1)ة اإلسةرائيميةبيزة  كانت حداا فاصالا في العالقةة العربّية

, ف,حةةةدثت ىةةةذه الحةةةرب (2)بدايةةةة عيةةةد التنةةةافس عمةةةأ السةةةمطة بةةةين حةةةزب الم يكةةةود وحةةةزب العمةةةل

كان ميةةا الّسةةنظّ  احتجاجيةةة   وَأدت ِإلةةأ مظةةاىرات   ,ات الجةةيش والشَّةةعب اإلسةةرائيميىبوطةةاا لمعنوّيةة

ا بنسةةقاط حكومةةة حةةزب العمةةل الةةذل كةةان يحكةةم ِإسةةرائيل فةةي ىةةذه وْ اط الجةةيش الةةذين نةةادَ وضةةبّ 

نّ  ,وه مسةةؤولية التقصةةير فةةي الحةةربمُةةكمةةا حمّ  الفتةةرة, اإِلسةةرائيمية فةةي القيمةةة اأَلمنيةةة  المفةةاىيمَ  واِ 

ة ىةةةذه األرض, حةةةول أىمّيةةة كثيةةةرةا  فيةةةذه الحةةةرب َأفسةةةدت مفةةةاىيمَ  ,ل راضةةةي المحتمةةةة قةةةد تغيةةةرت

 . والعمق االستراتيجيّ 

تحةةةةتفظ ِإسةةةةرائيل فةةةةالكثير مةةةةن اإِلسةةةةرائيميين الةةةةذين ظن ةةةةوا ذات يةةةةوم َأنةةةةو مةةةةن الضةةةةرورل أن  

االحةةةتالل  بالسةةةيطرة عمةةةأ معظةةةم اأَلراضةةةي, فشةةةككوا فةةةي ىةةةذا المةةةنيج, وذلةةةك انطالقةةةاا مةةةن أنّ 

الحةةرب برىنةةت  نّ ,المسةةتمر ىةةو الةةذل َأشةةعل نةةار الجولةةة اأَلخيةةرة مةةن القتةةال, وآخةةرون اقتنعةةوا بةة

دَّ إسةرائيل وا ىجةوميم المفةاجة ضةنّ العرب لو شَ  بالفعل عمأ قيمة اأَلراضي, فمنيم من ير  َأنّ 

 . (3)قاسيةا  م( فال شك في َأنيا كان يمكن َأْن تتكبد ىزيمةا 1967بحدودىا السابقة عام) 

                                                           
1DAVID T. BUCKWALTER ’ The 1973 Arab-Israeli War’1. 

.83,أحزاب الوسط فً اسرا ٌلعاهدفروانة,2
.131راضً المحتلة,السٌاسة الحزبٌة فً إسرا ٌل واألجٌرٌشونكٌفال,3



45 
 

واالختالفات داخل الحكومة,  فاليزة التي َأحدثتيا ىذه الحرب داخل الحكومة اإِلسرائيمية,   

                                     خضةةةةةةةةةةةةةةةةةةر؛وء األأعطةةةةةةةةةةةةةةةةةةت الّضةةةةةةةةةةةةةةةةةة الحةةةةةةةةةةةةةةةةةةاكم اليّ ّمةةةةةةةةةةةةةةةةةةوداخةةةةةةةةةةةةةةةةةةل حةةةةةةةةةةةةةةةةةةزب التجمةةةةةةةةةةةةةةةةةةع العُ 

يضاا فرصة تاريخية لمفوز بانتخابات الكنيسةت, وىي أ مناحيم بيغن, بزعامةِ  جديد   إلقامة حزب  

 . (1)ومن ىذا المنطمق جر  ت,سيس الحزب الجديد باسم الم يكود

بعةد أن تمةت عمميةة تسةريحو مةن  (2)جاءت المبادرة لت,سيس ىذا الحزب مةن أرئيةل شةارون     

م(, وكان ىدفو من ت,سةيس ىةذا الحةزب مواجيةة حةزب العمةل فةي انتخابةات 1973الجيش عام)

شةةارون  , فانضةمّ (4), وتجميةةع اليمةين اإِلسةةرائيمي فةي كتمةةة برلمانيةة_ انتخابيةةة(3)الكنيسةت الثامنةة

جميةةع  يضةةمّ  واسةةع   يمينةةي   لتشةةكيل حةةزب   الاحةةجوبةةدأ الضةةغط عمةةأ قيةةادة  ,ِإلةةأ حةةزب اأَلحةةرار

اأِلربعة  (6)حزاب اليمينّيةن الميكود من األ, فتكوَّ (5)دةِإسرائيل في قائمة موحَّ اأَلحزاب اليمينية في 

بزعامةةة   كتمةةة  احةةل تحةةالف حةةزب حيةةروت واأَلحةةرار( بزعامةةة منةةاحيم بةةيغن, والمركةةز الحةةرّ ) :

 ,عامةةةةة يغةةةةال ىةةةةوروفيتسة بز شةةةةموئيل تميةةةةر, وحركةةةةة أرض ِإسةةةةرائيل الكاممةةةةة, والقائمةةةةة الرسةةةةميّ 

                                                           
أضواء على الصراع العربزً .؛مفٌدعرنوق,8,سرا ٌلإحزاب السٌاسٌة فً األبداعلألبحاث,إمإسسة1

 .155,سرا ٌلًاإل
2
ٌنٌة,فًكفرماللالمقامةعلىأرا ًعزربأبزًكشزكالفلسزط(م1928)ولدفًعامأرٌٌل شارون:

,مزنعمزرهإلزىصزفوؾالهاجنزاهةم(,وان مفزًالرابعزةعشزر1922وهاجرتعابلتهمنروسٌاعام)

م(شزكلالوحزدة1950.وفزًعزام)(م1948) زدالفلسزطٌنٌٌنعزامتوشاركهافزًالمزذابحالتزًارتكبز

أصزبحربزٌسمذبحةصبراوشتٌال,وتولىالعدٌدمنالمناصبإلىأنوتمذبحةقبٌهرتكباالتً(101)

.13-10-8,مذكرات أرٌٌل شارون.أرٌٌلشارون,(2001)للوزراءعام

 
 .391عالم والمصطلحات االسرا ٌلٌة,معجم األجونًمنصور,3
.198,(م2011)سرا ٌل لعام إدلٌل  كمٌلمنصور,4
 .31(,1983-1973)سرا ٌلً فترة قٌادة مناحٌم بٌغنحزب اللٌكود اإلأسماءؼازينصار,5
حزابالقومٌزةالٌمٌنٌزةالمتطرفزةتطالزببالرأسزمالٌةوتعزادياالشزتراكٌةوهًمناألحزاب الٌمٌنٌة:األ6

كمزاتزرفض,سزرابٌلًفهابالتشددفًالصراعالعربزًاإلتتسممواق,وتطالببتعمٌقالصلةمعٌهودالعالم

ٌنوالصززهٌونٌٌنالتقززدمٌٌنالصززهٌونٌٌنالعمززومٌم(وت ززم 1967)را ززًالمحتلززةعززاماالنسززحابمززناأل

لمسززتقلٌنحززراراحززرارالززذيانبثززقعنززهحزززباألولوالثززانًحزززباألاألوحٌززروتوتتززؤلؾمززنالحزززب

م(تشزكلكتلزة1973)م(وشكلحززبؼاحزلوفزًعزام1965)حرارعاموتحالؾحزبحٌروتمعاأل

رضأجززلأركززةالعمززلمززنالقابمززةالرسززمٌةوححزززابالٌمٌنٌززة)ؼاحززلوالمركزززالحززرولٌكززودمززناأل

 .61,النظام السٌاسً والقو  الفاعلة فً صنع السٌاسة العامة فً )إسرا ٌل(سرابٌل,ابتسامعلوان,إ
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 لةةةأ زيةةةادة إالتةةةي َأدت  (م31/12/1973)الكنيسةةةت الثامنةةةة  زاب انتخابةةةاتِ حةةةوخاضةةةت ىةةةذه األ

وطنةي   الميكود ب,نَّو حةزبُ  , ُوِصَف حزبُ (1)قوتيا البرلمانية, وحصمت عمأ تسعة  وثالثين مقعداا 

ة اإِلنسةةةان أجةةةل حرّيةةة ويعمةةةل مةةةن يسةةةعأ ِإلةةةأ جمةةةع شةةةتات الييةةةود فةةةي أرض ِإسةةةرائيل, ليبرالةةةيّ 

قامةة نظةام  يم الشَّةعب اإِلسةرائيميّ ة, وتعميةق ِقةالجتماعّيةالييةودل, والعدالةة ا فةي تةراث الشةعب, وا 

حكةةةم ديمقراطةةةي, باإلضةةةافة ِإلةةةأ دمةةةج اأَلقميةةةات فةةةي ِإسةةةرائيل فةةةي حيةةةاة الدولةةةة, واالىتمةةةام فةةةي 

 ادر فةةيلمحةةزب الّصةة ية, والبيئيةةة. ىةةذا مةةا جةةاء فةةي البيةةان الَّت,سيسةةيّ حّ الجوانةةب التعميميةةة, والّصةة

 .  (2)م(1973عامسبتمبر  13)

حةزب  فةننّ  ,في أرض إسرائيل  ير قابل لمطَّعن, وعمأ ىةذا اأَلسةاس حقَّ الشَّعب الييودلّ  إنّ       

دعا يادة عمييا, كما , وطمب حزب المَّيكود فرَض السَّ سرائيل )المحررة(كود يعارض تقسيم َأرض إِ المي  

فة الغربيَّة, كون االست الشَّةعب  ت,كيةداا عمةأ حةقّ  _كما يدَّعون_يطان ِإلأ تكثيف االستيطان في الضَّ

نّ الييةةودلّ  مةةور ة, كمةةا كةةان مةةن األأو اقتصةةاديَّ  ولةةيس أمنيةةةا  دينّيةةة   االسةةتيطان يقةةوم عمةةأ َأسةةس   , واِ 

إنَّ ميمةةةة الجيةةةل الجديةةةد فةةةي ِإسةةةرائيل ىةةةي توحيةةةد َأرض  ,التةةةي طرحيةةةا حةةةزب الميَّكةةةود فةةةي برنامجةةةو

, وأكةد فةي برنامجةو عمل ىذا الجيل عمأ عودة الشَّعب الييودلّ إسرائيل, وفرض السيادة عمييا وأن ي

ةةفة الغربيَّةةة, وقطةةاع  ةةزة, ولةةن يكةةونَ  ىنةةاك دولةةة فمسةةطينيَّة بةة,ل    حةةق  إسةةرائيل فةةي الس ةةيادة عمةةأ الضَّ

 شةةروط؛ وطةةرح فةةي ىةةذا البرنةةامج َأيضةةا َأنةةو يجةةب الفصةةل بةةين مسةةائل األراضةةي المحتمَّةةة عمةةأ كةةلّ 

                                                           
مناحٌم بٌغن من االرهزاب  لٌاسشوفانً,إ.؛8,سرا ٌلإحزاب السٌاسٌة فً األ بداعلألبحاث,إمإسسة1

مزروان؛(1977-1973) قٌزادة منزاحٌم بزٌغنحزب اللٌكود فترة ؛أسماءؼازينصار,61,لى السلطةإ

ٌ  دروٌش, .18,ة لحزب اللٌكودالجذور التارٌخ
موقزف حززب بزوجززر,أٌوسزؾ؛13,حزب اللٌكود ودورم فزً السٌاسزة اإلسزرا ٌلٌةنرمٌنؼوانمة,2

.21,اللٌكود من قٌام الدولة الفلسطٌنٌة
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راضةةي خمةةي عةةن جةةزء مةةن ألفمسةةطينية, أو المصةةرية, أو السةةورية, مةةع إمكانيَّةةة التَّ سةةواء  ا ,اأَلصةةعدة

 . (1)ل ِإلأ تسوية مع مصر أو سورياسيناء والجوالن في حالة التَّوصّ 

. (2)بحزب العمةل كبيرةا  ىزيمةا  م(, وألحقّ 1977وخاض الميكود انتخابات الكنيست التَّاسعة عام)    

قبةل ِإجةةراء انتخابةات الكنيسةت التَّاسةعة أشةةارت جميةع اسةتطالعات الةةرَّال  ومةن الجةدير ذكةره ىنةةا َأنَّةو

ةة . فنتةةائج (3), وارتفةةاع شةةعبية حةةزب الميكةةوداليّ ّمةةفةةي شةةعبيَّة التَّجمةةع العُ  ِإسةةرائيل ِإلةةأ ىبةةوط   ة فةةيالعامَّ

فةةي  انتخابةةات الكنيسةةت التاسةةعة فةةي إسةةرائيل فاجةة,ت معظةةم المةةراقبين الس ياسةةيي ن ل وضةةاع الداخميةةة

نمةا كةان يسةعأ إلةأ زيةادة قوتةو, إِإسرائيل, حتأ  نَّ الميكود نفسةو لةم ي,مةل لمقفةزة لمحكةم بيةذه القةوة, وا 

م(,وشةارك فييةا 1967, كتمك التي تشةكَّمت بعةد حةرب عةام)وطنيّ  ع  بحيث يفرض إقامة حكومة تجم  

قةوة الميكةود, بقةدر ال تشةير حقيقةة إلةأ  م(1977مناحيم بيغن نفسو. فنتائج انتخابات الكنيست عةام)

 (43)لحقةةت بحةةزب العمةةل. فحةةزب الميكةةود فةةي ىةةذه االنتخابةةات حصةةل عمةةأ  مةةا تةةدل عمةةأ ىزيمةةة  

م( انخفضةةةت مقاعةةةد حةةةزب 1973( مقعةةةداا فةةةي االنتخابةةةات التةةةي جةةةرت فةةةي عةةةام)39مقعةةةداا مقابةةةل )

م(. وفةةةةي انتخابةةةةات 1973( مقعةةةةداا فةةةةي انتخابةةةةات عةةةةام)51صةةةةل )مةةةةن أ ( مقعةةةةداا 19العمةةةةل إلةةةةأ )

فيةةذا جعةةل الميكةةود الحةةزب األول فةةي إسةةرائيل مةةن حيةةث  اا,مقعةةد (32م( حصةةل عمةةأ )1977م)عةةا

 .(4)عدد المقاعد

فةي َأرض  م( عمأ حقَّ الشَّعب الييةودلّ 1973عام) حزب الميكود شدَّد في برنامجو االنتخابيّ ف     

 ؛الم في وطنيممن, والسّ الييود باأل يم وحقّ يتوافق مع أمانيّ  أساسيّ  ِإسرائيل ال نزاع عميو. فيو حقّ 

                                                           
حززب ؛أسزماءؼزازينصزار,22,سزطٌنٌةموقزف حززب اللٌكزود مزن قٌزام الدولزة الفلبوجزر,أٌوسؾ1

حزززب اللٌكززود ودورم فززً السٌاسززة .؛نززرمٌنؼوانمززة,38,(1977-1973) اللٌكززود فتززرة قٌززادة مززن

.17,الجذور التارٌخٌة لحزب اللٌكود؛مرواندروٌش,188-187,اإلسرا ٌلٌة
 .391سرا ٌلٌة,عالم والمصطلحات اإلمعجم األ جونمنصور,2
.9,سرا ٌلإحزاب السٌاسٌة فً األ حاث,بداعلألبإمإسسة3
 .8نفسه,4
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م( و 1967ة عةةام)راضةةي المحتمّةةاقتةةراح ينةةتج عنةةو االنسةةحاب مةةن األ لةةذا كةةان الميكةةود يعةةارض ألَّ 

والتةةي  وتوحيةةدىا, راضةةيادة اإلسةةرائيمية عمةةأ تمةةك األطالةةب الجيةةل الجديةةد فةةي ِإسةةرائيل بفةةرض السةةي

ىميتةةو فةةي الحفةةاظ عمةةأ كيةةان طمةةق عمييةةا اسةةم )المحةةررة( كمةةا نةةاد  أيضةةاا بتكثيةةف االسةةتيطان ألأُ 

 ورية.المصرّية أو السّ و األراضي المحتمة سواء الفمسطينية أ بفصلوطالب وأمنيا الدولة 

ةةراع والسَّةيطرة عمةةأ جميةةع       يةر  الباحةةث َأنَّ اليةدف مةةن ذلةةك ىةو ِإخةةراج مصةةر وسةوريا مةةن الصَّ

لدولةة الفمسةطينية, أو القبةول بيةا تَ,سيسةو عةارض فكةرة قيةام ا حةزب الميكةود منةذ َأجزاء فمسةطين؛ النَّ 

 طالما بقي يحكم ِإسرائيل.

م(؛ أَلنيا حدود  ير أمنة  عمأ حةد  1967وكان حزب الميكود يرفض العودة ِإلأ حدود عام)     

, وزيةةادة عةةدد وتوسةةيعيا المسةةتوطنات زعميةةم. لةةذا طالةةب الحكومةةة اإلسةةرائيمية باإلسةةراع فةةي بنةةاء,

ة فةةرض عةةدم الضةةغط عمةةأ ِإسةةرائيل بةةالتَّخمي عنيةةا, وىةةذه ىةةي سياسةةكانيا فةةي تمةةك اأَلراضةةي, لُسةة

 مر الواقع التي تتبعيا إسرائيل من خالل بناء المستوطنات.األ

 :(م1978-1974) سرائيمية  منمشاريع التسوية اإل

, بقيةادة م(, فقةد بةرزت قضةيَّة الشَّةعب الفمسةطينيّ 1973بعةد حةرب عةام) كبيةرُ  طرأ تطةور       

سرائيمي, ف,صبحت في الصراع العربي اإل َأساسيةا  قضيَّةا بوصفيا ر الفمسطينية, منظمة التحري

, وازدادت القناعةةة (1)عب الفمسةةطينيّ الشَّةةرعي والوحيةةد لمّشةة منظمةةة التَّحريةةر الفمسةةطينيَّة الممثةةلَ 

لمقضةةيَّة الفمسةةطينيَّة بةةات  يةةر وارد, وقةةد ازدادت  لةةد  القيةةادة الفمسةةطينية بةة,نَّ الحةةل العسةةكرلّ 

ةة  مميَّة مةةن الةةدول العربيةةة نحةةو التَّسةةوية الّسةةو مصةةر وعةةدد  تمةةك القناعةةة, بعةةدما رأت القيةةادة توج 

لةةيس فقةةط  ,راع العربيَّةةة اإلسةةرائيميَّة, كمةةا َأّنةةو ثبةةت لمقيةةادة الفمسةةطينيَّة عةةدم القةةدرةلمجمةةل الّصةة
                                                           

 .136,مشارٌع التسوٌة للقضٌة الفلسطٌنٌةمنٌرالهور,1
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ا عمةةةةةةأ القضةةةةةةاء عمةةةةةةأ ِإسةةةةةةرائيل, بةةةةةةل وعةةةةةةدم القةةةةةةدرة عمةةةةةةأ اسةةةةةةتعادة األراضةةةةةةي التةةةةةةي احتمتيةةةةةة

دركةت القيةادة مخةاطر بقةاء الوضةع عمةأ ثنةاء أوفةي ىةذه األعةن طريةق الحةرب  م(1967عام)

محاولةةة تيميشةةيا, ومحاصةةرتيا محميةةاا,  فبةةدأت تتحةةرك عمةةأ مسةةتويين: تجنةةب مةةا ىةةو عميةةو,

عةةةن  رّعّبةةةكانةةةت تُ  وسةةةريَّة   عةةةن طريةةةق بعةةةث رسةةةائل عمنيَّةةةة   اا, وتميةةةين موقفيةةةا الس ياسةةةيّ وعالمّيةةة

,  فوجةةدت ىةةذه (1)أ بسياسةةة المراحةةلسةةمّ صةةاف الحمةةول, وذلةةك مةةن خةةالل مةةا يُ اسةةتعدادىا أَلن

 م(1974عةةام) عربيةةة الس ياسةةة استحسةةاناا مةةن جانةةب اأَلنظمةةة العربيَّةةة الَّتةةي سةةارعت بعقةةد قمةةة  

 .(2)اعتبرت فييا منظَّمة التحرير الفمسطينية ممثالا شرعياا ووحيداا لمشعب الفمسطيني

عيد العا      الوطنيَّةة والبدايةة كانةت  ,تةمَّ االعتةراف بحقةوق الشَّةعب الفمسةطيني لميّ فعمأ الصَّ

 فةةةي جامعةةةة الةةةدول العربيةةةةة, عنةةةدما اتَّفةةةق ممثمةةةو الشةةةةعب الفمسةةةطينيَّ عمةةةأ برنةةةامج سياسةةةةيّ 

ةا تعيَّدوا (3 ))برنامج النقاط العشرة(    ؛ لمواجيةة المرحمةة المقبمةة, حيةث عمأ تطبيقو نصاا وروحا

                                                           
:هززًسٌاسززةتبنتهززامنظمززةالتحرٌززرالفلسززطٌنٌةفززًالفتززرةالتززًتلززتالحززربالعربٌززةسٌاسززة المراحززل1

سزرابٌلإتسزوٌةالسٌاسزٌةمزعدأال,حٌثأبدتالمنظمةاستعدادهاللقبولبمب(م1973)االسرابٌلٌةفًعام

طٌنمززنخززاللالكفززاحمتخلٌززةبززذلكعززناسززتراتٌجٌةالتحرٌززرالشززامللفلسزز,المرحلززًالقززابمعلززىالحززل و

,وقزراراتالمجلزسالزوطنًالفلسزطٌنًفزً(م1968)المٌثاقالزوطنًالفلسزطٌنًعزامهكدأالمسلحالذي

,(19974-1964) الفكزر السٌاسزً الفلسزطٌنً,فٌصلحورانً,م(1973)عامدوراتهالسابقةلحرب

204-216
مسززٌرة المتغٌززرات السٌاسززٌة وأثارهززا علززى سٌاسززة منظمززة التحرٌززر الفلسززطٌنٌة مززن أسززامةأبززونحززل,2

.211,النشؤة الى أوسلو
برنامج النقاط العشرة:3

ٌةوالقومٌةٌطمسالحقوقالوطن(242)القرارن أقؾمنظمةالتحرٌرالفلسطٌنٌةمنتؤكٌدمو -1

كمشكلةالجبٌن شعبنا وٌتعاملمعق ٌة ٌرفضا,لشعبنا القرارعلىهذالذا لتعاملمعهذا

األ . وعل-2ساس الوسابل بكافة التحرٌر منظمة لتحرٌرتنا ل المسلح الكفاح رأسها ى

ااأل الشعب سلطة وإقامة الفلسطٌنٌة األرا ً من جزء كل على المستقلة را ًلوطنً

.الفلسطٌن تحرٌرها ٌتم التً  د -3ٌة الفلسطٌنٌة التحرٌر منظمة كٌانأي تنا ل مشروع

اال منةوالتنازلعنالحقالوطنً,وحرمانشعبناعتراؾوالصلحوالحدوداآلفلسطٌنًثمنه

خطوةتحرٌرٌةتتمهًحلقةأي -4رمصٌرهفوقترابهالوطنً.منحقوقهفًالعودةوتقرٌ

التحرٌرفًاتٌجٌةملمتابعةتحقٌقاستر المنصوصإنظمة الدٌمقراطٌة الفلسطٌنٌة الدولة قامة

هةالن المعالقوىاالردنٌةالوطنٌةإلقامةجب-5علٌهافًقراراتالمجالسالوطنٌةالسابقة.

قامةحكمدٌمقراطًفًاأل ردنٌتالحممعالكٌانالفلسطٌنًالذيإوطنٌةأردنٌةفلسطٌنٌةهدفها

تنا لمنظمةالتحرٌرإلقامةوحدةن الٌةبٌنالشعبٌنوبٌن-6الكفاحوالن ال.ٌقومنتٌجة
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, ممةا ُوِصةَف ب,نَّةو (م2/9/1974) ال ةدول العربيَّةة ىةذا القةرار فةي تةاريخ تبنأ مجمس جامعةة 

فةةي  بنةةداا مسةةتقالا أخطةةر قةةرار يتَّخةةذه مجمةةس الجامعةةة العربيةةة, وذلةةك بةةندراج قضةةيَّة فمسةةطين 

 .(1)جدول َأعمال الدَّورة الحاليَّة لمجمعيَّة العامَّة ل مم المتحدة 

نية جيودىا بعد الحرب, وقبةل فصةل القةوات عمةأ الجبيةة منظمة الَّتحرير الفمسطيَّ  ركزت    

المصةةةريَّة عمةةةأ التَّضةةةامن العربةةةيَّ والضةةةغط السياسةةةي  والعسةةةكرل  واالقتصةةةادل  الةةةذل يمكةةةن 

م(, واالعتراف 1967راضي التي احتمتيا عام)سرائيل لمقبول باالنسحاب من األفرضو عمأ إِ 

وكانةةت المنظمةةةة  ,فةةي العةةةودة وتقريةةر المصةةةيربةةالحقوق الوطنيَّةةة لمَّشةةةعب الفمسةةطيني, وحقةةةو 

 .(2)ي تمك المطالب تطالب مصر وسوريا بتبنّ 

ساسةةو توقفةةت والةةذل عمةةأ أ ,(م22/10/1973) فةةي (338َأصةةدر مجمةةس اأَلمةةن القةةرار)    

لمّسةالم فةي الشَّةرق  (3)عمأ ىذا القرار انعقد مؤتمر جنيف م(, وبناءا 1973عام)كتوبر حرب أُ 

وأكَّدت المنظمة بعد ىذا المؤتمر رفضيا لمحمول الجزئيَّة والمنفردة  (4)( م1973اأَلوسط عام)

                                                                                                                                                             

البرنا علىهذا العربًالمتفقة التحرر قوىحركة . التحرٌرمن-7مج جلأتنا لمنظمة

تنا لالسلطةالوطنٌةالفلسطٌنٌةبعدقٌامهامنأجل-8تعزٌزالوحدةالوطنٌةواالرتقاءبها.

اقطار علىطرٌقاتحاد فًسبٌلاستكمالتحرٌركاملالترابالفلسطٌنًكخطوة المواجهة

 . الشاملة معالبلداناالشتراكٌة-9الوحدة التحرٌرمناجلتعزٌزت امنها تنا لمنظمة

-10وقوىالتحرروالتقدمالعالمًإلحباطكافةالمخططاتالصهٌونٌةوالرجعٌةاالمبرٌالٌة.

هداؾ,الذيٌخدموٌمكنمنتحقٌقهذهاألمجت عقٌادةالثورةالتكتٌكعلى وءهذاالبرنا

؛فٌصلحورانً,211-210(,182وثٌقةرقم)(1974) الوثا ق الفلسطٌنٌة العربٌة لعام

(19974-1964) الفكر السٌاسً الفلسطٌنً  Gresh, The Pol The ؛204-216,

Struggle Within Towards An Independent Palestinian State(167).؛

مسٌرة المتغٌرات السٌاسٌة وأثارها على سٌاسة منظمة التحرٌر الفلسطٌنٌة أسامةأبونحل,

 .227,من النشؤة الى أوسلو
.136,مشارٌع التسوٌة للقضٌة الفلسطٌنٌةمنٌرالهور,1
الفلسززطٌنٌة مززن مسززٌرة المتغٌززرات السٌاسززٌة وأثارهززا علززى سٌاسززة منظمززة التحرٌززر أسززامةأبززونحززل,2

.212,النشؤة الى أوسلو
؛ بٌززان المبززادئ االساسززٌة التفززاق التسززوٌة 180, (1973)الكتززاب السززنوي للقضززٌة الفلسززطٌنٌة لعززام 3

 .لمإتمر جنٌف للسالم
.448-447,دراسة منهجٌة فً القضٌة الفلسطٌنٌةمحسنصالح,4
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سةةةةرائيميَّة عمةةةةأ حسةةةةاب الشَّةةةةعب  إلةةةةأ يةةةةدفأَلنيةةةةا ت مةةةةع ِإسةةةةرائيل؛ تمريةةةةر حمةةةةول أمريكّيةةةةة وا 

راضةي العربيةة لتحةرر األ االمةةمواصمة الكفةاح المسةمح مةع قةو  , وأكدت أيضاا (1)الفمسطينيّ 

. فكةان االقتةراح بمفاوضةات بةين العةةرب (2)العةدو الصةييونيّ  مةعَ  رط  أو شة المحتمةة, بةدون قيةد  

سرائيل قد َوَرَد أَلول مةره فةي قةرار مجمةس اأَلمةن رقةم الَّةذل تةم بموجبةو وقةف ِإطةالق  (338)واِ 

 . (3)النار

ة العامةة َألقةأ م( من الجمعيّ 1974بالقضيَّة الفمسطينيَّة عام) وبعد صدور القرار الخاّص     

ة مم المتحدة بشةدّ ة بيانا في الكنيست ىاجم فيو األسرائيميّ نائب رئيس الحكومة اإل ,يغال َألون

لةةةون , وبعةةةد َأْن كةةةّرر أَ ملقةةةد وصةةةل تعفةةةن الجمعيةةةة العامةةةة ِإلةةةأ َدَرك  مةةةن االنحطةةةاطم وقةةةال : 

 أسةةمّ مةةة اإِلرىابيةةة الَّتةةي تُ ِإنَّ أحةةداا  ال يتوقةةع منةةا االعتةةراف بالمنظّ م : رفضةةو ليةةذا القةةرار قةةال

َأحةةةةداا منةةةةا ال يتوقةةةةع  ألنيةةةةا ال تمةةةةثميم, ِإنّ  ؛ لمفمسةةةةطينيينمةةةةة التحريةةةةر الفمسةةةةطينّية ممةةةةثاّلا منظّ 

 .(4)وكرر رفضو ِإقامة دولة فمسطينية  ,ِإرىابية   قادة عصابات   مع مفاوضات  

م(, 1973كتةوبر)سةرائيمي تغيةر بعةد حةرب أالمفاىيم اإِلسرائيميَّة والفكر السياسي اإلِ  إنّ       

ة في مجال اأَلمن والحدود اآلمنة. فنظرية اأَلمن والحدود اآلمنة بعد الحرب تعرضةت وخاص

, فمةةةثالا البروفيسةةةور شةةةمعون و  يةةةرهأَ  لكثيةةةر مةةةن االنتقةةةادات, سةةةواء مةةةن الجانةةةب اإِلسةةةرائيميّ 

فةةي مقابمةةة مةةع يةةديعوت  قةةال سةةابير مةةدير معيةةد سةةيمواح لمدراسةةات الشةةرقية بجامعةةة تةةل َأبيةةب

ة بالنسةةبة لمغايةةة, خاّصةة ِإنيةةا مفيةةوم حيةةولّ م م عةةن الحةةدود اآلمنةةة: 16/9/1974حرونةةوت ا

                                                           
ة التحرٌززر الفلسززطٌنٌة مززن سٌاسززة منظمزز مسززٌرة المتغٌززرات السٌاسززٌة وأثارهززا علززىأسززامةأبززونحززل,1

 .213,لى أوسلوإالنشؤة 
 .395(,420الوثا ق الفلسطٌنٌة العربٌة, وثٌقة رقم)2
الموسزوعة الفلسزطٌنٌة, القسزم ؛188,سزرا ٌلإ, المفاوضات السرٌة بٌن العرب وهٌكلحسنٌنمحمد3

.2/195العام,
.136,مشارٌع التسوٌة للقضٌة الفلسطٌنٌةمنٌرالهور,4
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طةالق إِإن حدود وقةف م  ىناك مفيوم مبسط لمحدود اآلمنة فيقول: لدولة مثل إسرائيل, ولكنّ 

الحةدود اآلمنةة  ِإنّ م ؤمن مسةتقبمنا. وقةال : حاجة معو لمتعةب كثيةراا لكةي تُة النار آمنة لحد ال 

حةةدوَد حةةرب  صةةبحَ والتفةةاعالت التةةي تثيرىةةا لديةةو َأن تُ  ,لطةةرف الثةةانيال ت,خةةذ فةةي الحسةةبان ا

 .(1)م( 1973م( وحرب)1967دائمة, وىو ما حدث ما بين حرب)

منظورنا الجديد ل من في المنطقة ليس محصوراا  ِإنّ م  :منويقول شمعون بيرس عن األَ     

 وسةيمة صةفيابو فيومنا لمحةرب  رافي, وعمينا ِإعادة النظر في مو في البعدين: الجغرافي والطب

اأَلمةن  الفكرة ذاتيا لمعنأ اأَلمن بةالقول )بة,نّ عمأ  (2)َأكد عوزل برعامكما  لمعالقات الدولية,

 .(3)(ىو اأَلمن االقتصادلّ  الحقيقيّ 

 عن الحدود اآلمنة ِإنيا ليست مصطمحاا ِإقميميةاا (4)وجاء في حديث لمجنرال يسرائيل طال     

فيةةو يتضةةمن مفيةةوم  ,نةةو باإلضةةافة إلةةأ الجغرافيةةةإل َأكثةةر تعقيةةداا, حيةةث أو جغرافيةةاا فقةةط, بةة

                                                           
 .280,الفكر االسرا ٌلً وحدود الدولةعادلمحمودرٌاض,1
م(فززًالقززدسدرسفززًالجامعززةالعبرٌززةالعلززوم1937)ولززدعززام(: Uzi Baramعززوزي برعززام ) 2

سسزواأوكانمنالذٌن,انخرطفًالعملالسٌاسًفًصفوؾشبابحزبالمباي,االجتماعٌةوالسٌاسٌة

ملوكانسزكرتٌرهاورثمنصزبابٌزهموشزًبرعزامفزًسزكرتارٌةلزواءالمجموعةالشابةفًحزبالع

كزانمزن,م(كزانسزكرتٌرعزامحززبالعمزل1984)م(وفزًعزام1974)عزام,القدسفًحززبالعمزل

,نٌكزونوزٌزراًفٌهزاأم(ورفزض1988)لىحكومةالوحدةالوطنٌةعامإان مامحزبهاالذٌنعار و

علزنمزراتعدٌزدةفزًأم(1996-1992)ولىوزٌزرالسزٌاحةبزٌنعزاماستقالمنسكرتارٌةالحززبوتز

لكنزهةالخامسةعشزرتدخلالكنٌسونهتنازلعنهذهالفكرةأإالالتنافسعلىزعامةالحزبعنرؼبته

قدماسزتقالتهمنهزابعزدانتخزابشزارونربٌسزاًللزوزراءوأعلزناعتزالزهالحٌزاةالسٌاسزٌة,جزونًمنصزور,

 .97,المصطلحات الصهٌونٌة االسرا ٌلٌةعالم ومعجم األ
سزززرا ٌلً فزززً مرحلزززة ثزززرم علزززى الصزززراع العربزززً اإلأالفكزززر السٌاسزززً الصزززهٌونً و,هزززانًالكعٌبزززر3

.96,السالم
م(فززًفلسززطٌندرسالفلسزفةوالعلززومالسٌاسززٌةفزز1924ً)ولزدعززام(:Israel tall) ٌسزرا ٌل طززال4

طانًفًالحربالعالمٌةالثانٌةان مالىصزفوقالجزٌشٌلبرالجامعةالعبرٌةفًالقدسخدمفًالجٌشا

م(1964)م(عززٌنقابزداًلسزالحالمزدرعاتعززام1956)االسزرابٌلًوتزولىقٌزادةكتٌبززةفزًحزربسزٌناء

م(واحتززلالقطززاعالشززمالًلسززٌناءاطلززقفكززرةومشززروعدبابززةالمركفززاه1967)وقززادكتٌبززةفززًحززرب

ممزا(م1973)بموشٌهدٌانفزًمسزؤلةتجدٌزدالقتزالمزعمصزرفزًحزرباالسرابٌلٌةالصنعواصطدم

معجزززززم االعززززالم والمصززززطلحات الصزززززهٌونٌة ادىالززززىانهززززاءخدمتززززهالعسزززززكرٌة,جززززونًمنصززززور,

.298-297,االسرا ٌلٌة
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ذكةةره عةةن الحةةدود اآلمنةةة مةةا جةةاء فةةي ِإحةةد  النشةةرات  بةةرز مةةا تةةمّ مةةن أالحةةدود الديمغرافيةةة. و 

الحةدود اآلمنةة ىةي الحةدود  نّ م أعنوان)مفيةوم الحةدود اآلمنةة( وجةاء فييةا : سرائيمية تحت اإلِ 

, وبالتةالي تزيةد مةن التغييةرات التةي تةؤدل إلةأ السةالم وتيديةدىا التي تقمل من خطر الحروب

نّ  ,الةةدائم سةةرائيل لةةم تتةةوفر ليةةا أل  حةةدود آمنةةة تممييةةا إحاطتيةةا بةةدول معاديةةة, وعةةدم تةةوفر إ وا 

 . (1)كان بياة عدد السّ العمق االستراتيجي, وقمّ 

المشةةةكمة أصةةةبحت بيانةةةات حةةةزب العمةةةل بشةةة,ن  م(1973اكتةةةوبر عةةةام )بعةةةد حةةةرب يةةةوم      

وضةوحاا.  االعتةراف بةالوجود الفمسةطيني َأيضةاا أصةبح أكثةرَ  تحديةداا, كمةا َأنّ  الفمسطينية أكثرَ 

العرب الفمسطينيين, ليس  م( بحقّ 1973الحزبي لالنتخابات عام) واعترف البرنامج السياسيّ 

فةي التعبيةر أيضةاا عةن ىةويّ ذاتةي   ا وحكةم  فقةط فةي مسةاعدتيم اقتصةاديا  نمةةا ا فةةي  طنيةة  تيم الو , وا 

طار اتفاقية سالم ِإسرائيمية_ من إتنش, عند حدود ِإسرائيل الشرقية ض _ فمسطينية  دولة اردنية  

واسةةةتمرت ِإسةةةرائيل فةةةي اعتبةةةار مطمةةةب منظمةةةة التحريةةةر الفمسةةةطينية فةةةي م حقةةةوق  ,(2)ُأردنيةةةة

بارىا دولةة باعتوىو تدمير إسرائيل  عن ىدفيم النَّيائيّ  ميذَّب   وطنية مشروعة م بمثابة تعبير  

جةةةب َأن تحةةةل عتبةةةرت إسةةةرائيل بةةة,نَّ المشةةةكمة الفمسةةةطينية يُ او  (3)فةةةي الشةةةرق اأَلوسةةةط  ييودّيةةةةا 

ةةةنيائيةةةة   سةةةممية   ضةةةمن تسةةةوية   لييةةةا مةةةن خةةةالل ل إ, وأكةةةدت َأن مثةةةل ىةةةذه التسةةةوية يةةةتم  التوص 

ولةةة ىا مةةن الشَّةةرق دتحةةدّ  باعتبارىةةا دولةةةْ وتصةةورت ِإسةةرائيُل وجودىةةا  ,مفاوضةةات مةةع اأُلردن

                                                           
.275سرا ٌلً وحدود الدولة, الفكر اإلعادلمحمودرٌاض1
.164,راضً المحتلةسرا ٌل واألإالسٌاسة الحزبٌة فً مصطفىالرز,2
 .م(1974) ٌولٌو 14مقابلة رابٌن مع برنامج "قضاٌا واجوبة" فً 3
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ة بيةةم, ونحةةن فةةي تم الخاّصةةحيةةث يسةةتطيع األردنّيةةون والفمسةةطينيون التعبيةةر عةةن ىةةويّ  ,ُأخةةر 

 .(1)مكانيةا لدولة ثالثةسرائيل ال نر  إإِ 

اتجاىات داخل حزب العمل والساحة السياسية اإِلسرائيميَّة  ةثالث تخالل ىذه المرحمة برز    

 :وىي بش,ن المناطق المحتمة

َأسةاس وجةود دولتةين  إلةأكةان ىةذا الخيةار يسةتند  :(قميمايّ اإل الحالّ ) ردنيّ الخيار ال     

, ودولة   ييودية   ط والعراق: دولة  مستقمتين بين البحر اأَلبيض المتوسّ   عربيَّة    رب نير اأَلردن 

بةةين الةةدولتين؛ أل فةةي  ثالثةةةِ  شةةرق نيةةر اأُلردن, ىةةذا المشةةروع يةةرفض وجةةود دولةةة فمسةةطينية  

ديالا لمدولةةة الفمسةةطينية, ىةةو البةةديل طةةرح َبةةوكةةان ىةةذا المشةةروع يُ  ,اع  ةةزةالضةةفة الغربيةةة وقطةة

ردنّية  فمسطينية في اأُلردن والمناطق التي ستجمو عنيا إسرائيل في  رب أل دولة أ اأُلردنيّ 

نير اأُلردن, ويكون عاصمتيا عمان. ومن ىنا يستطيع الفمسطينيون واألردني ون التعبير عن 

ضةةمان اتفةةةاق سةةالم وحسةةةن الجةةوار مةةةع  ة عمةةةأ أن يةةتمّ عةةةاتيم القومّيةةوتطمّ ىةةويتيم المسةةتقمة, 

أ توقيةةع اتفاقيةةة لحةةزب العمةةل, حتّةة ِإسةةرائيل, ويسةةتند ىةةذا الخيةةار الةةذل ظةةلَّ المشةةروع الرسةةميّ 

فةةي اأَلرض مقابةةل  قميمةةي الوسةةط, أل تقةةديم تنةةازالت  مبةةدأ الحةةل اإل م( أل1993ُأوسةةمو عةةام)

د المنةاطق التةي سةتجمو عنيةا ِإسةرائيل, فكةان   المشروع لم يحةدّ  فحزب العمل في ىذا  ,المالسّ 

مةع بعةض التعةديالت عميةو  ول العربّيةةالحزب يسترشد بمشروع َألون في رسةم الحةدود مةع الةد  

 .(2)واأَلمنيّ  الجانب الد يمغرافيّ  مع مراعاة

                                                           
وبٌزان جزالٌلً (,1974) مقابلة رابٌن مع رابعة الصحافة االجنبٌة نشرتها جٌروزالٌم بوست فً ٌولٌو1

 .م(1974) نوفمبر 26أمام الكنٌست فً 
 ؛71,سززرا ٌلًل اإلحزززب العمزززاحمززة,؛هٌززثمم57-1/52نشززرة مإسسززة الدراسززات الفلسززطٌنٌة2

https://pulpit.alwatanvoice.com
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لبحةةةةر االبةةةةيض فةةةةي المنطقةةةةة الواقعةةةةة بةةةةين ا ثالثةةةةة   يجةةةةاد دولةةةةة  إ المعةةةةراخ أنَّ  حةةةةزب يعتقةةةةد    

ط والعةةراق  يةةر ضةةرورل لميويةةة الذاتيةةة الفمسةةطينية, وكةةان تبريةةره عمةةأ ذلةةك َأنةةو لةةو المتوّسةة

إسةرائيل  وتعمةل ضةدّ  رريةة والوحدويةةِ بالتحّ  قائمةةا  قةوةا  دت دولة كذلك, من ش,نيا أن تصبحَ جِ وُ 

امةةةة فةةةي يشةةةكل خطةةةراا عمةةةأ السةةةالم حةةةين تحالفيةةةا مةةةع القةةةو  اليد اسةةةتفزازلّ  وعامةةةلّ  ,واأُلردن

  .سرائيميّ اإل العالم. ومن ش,ن ىذه الدولة إدامة النزاع العربيّ 

فةةي الضةةفة الغربيةةة أمةةر  ال  مسةةتقمة   عربيةةة   قامةةة دولةةة  إ َأنَّ  (1)سةةرائيل جةةاليميفعمةةأ حةةد قةةول إ

 اإِلقميمةيّ  منة. وليس ىنةاك مجةال لتطبيةق مبةدأ الحةلّ يتوافق مع إصرار إسرائيل عمأ حدود آ

دولةة يعنةي ِإيجةاد مثةل ىةذه ال فةننّ  ,غيرة. وفي رأل جاليميىذه الدولة الصّ  في ظل  وجود مثل

 فمسةطينية   أردنيةة   دولة   م(. ومن خالل ِإقامةِ 1967لأ الحدود السابقة عام)انسحاباا إسرائيمياا إ

وسةةةط إقميمةةةي مةةةع إسةةةرائيل, بحيةةةث يعطةةةي إسةةةرائيل اأَلمةةةن,  ل ِإلةةةأ حةةةل  يمكةةةن التوّصةةة واحةةةدة  

البروفيسور شمومو  نّ كما أة, فة الغربيّ في الضّ  جوىريةا  قميميةا إ العربية تنازالت  ويعطي الدَّولة 

فة الغربية, قولةو إنَّ وجةود في الضّ  ومنفردة   مستقمة   فمسطينيَّة   ِإقامة دولة   جادل ضدّ  (2)أفنيرل

يكون االستقرار واالنقسام, ومثل ىذه الدولة من ش,نو َأن  مثل ىذه الدولة من ش,نو أن يزعزعَ 

 .(3)قاعدة لمزيد من التدمير في ِإسرائيل ليا ىدف واحد ىو أْن تصبحَ 

                                                           
 والحركة وحركةالكٌبوتسات (الهاؼاناه) قٌادًٌ من اوكرانٌا فًم(٦٩٦٦) عامفً ولد:إسرائيل جاليمي1

 النشزاط فزً الحقزاً وانخزرط ,م( ٦٩٦١ (العزام طٌنفلسز الزى هزاجر.العمزل حززب أم(مبام (سواء العمالٌة
 )الؽزدناع ((والبالمزاح) فًاقامة ساهم .الصهٌونٌة والمإتمرات العامة الهستدروت فً العمالًوالسٌاسً

.315,معجم االعالم والمصطلحات اإلسرا ٌلٌةجونًمنصور,.(العبري التمرد حركة(و
 فً والشباب العاملة الشبٌبة فً كانع واً .ٌاهرتسل فً ٦٩٧٧ العام ولد:شمومو أفنيري2

والعلزوم التزارٌ  موا زٌع فزً فزًالقزدس العبرٌزة الجامعزة فزً تعلٌمزهالجزامعً ال)مبزاي(تلقزى حززب
 المعهزد فزً للزدكتوراه دراسزته ثمتزابع ,(هدور) لجرٌدة برلمانً مهمةمراسل واشؽل والحقوق, السٌاسٌة
 وتزولى الجامعزةالعبرٌزة, فزً االجتماعٌزة العلزوم كلٌزة محا زري قمطزا وان مإلزى لندن, فً االقتصادي

جزونًمنصزور,.(.الصزهٌونٌة الحركزة وتزارٌ  دراسزةالماركسزٌة فزً وتخصزص الكلٌزة, عمٌزد منصزب

 .42,معجم االعالم والمصطلحات اإلسرا ٌلٌة
 .166-165,راضً المحتلةسرا ٌل واألإالسٌاسة الحزبٌة فً مصطفىالرز,3
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 سرائيمي يعتبر ىذا الخيار بمثابة  قنبمة, مؤكداا أنَّ ىذا الشةعبشيوعّي اإلكان الحزب ال     

فةي مسةيرتو  واستمرّ  ,قد تمقأ بصدوره قنابل أشدَّ فتكاا من ىذه القنابل, فصمد ليا الفمسطيني

 . (1)مف المؤامراتمحطماا مخت

تيةةةة لمفمسةةةطينيين مةةةن خةةةالل ة الوطنيةةةة الذاطمةةةس الشخصةةةيّ  جاىةةةدااحةةةاول حةةةزب العمةةةل      

وذلك فة الغربية وقطاع  زة, كان الضّ أل أردنة الفمسطينيين من سُ  ,لأ ىذا المشروعالدعوة إ

ن ينيين أيويةةة الذاتيةةة لمعةةرب الفمسةةطال يكةةون بمقةةدور , حيةةثفمسةةطينية   ُأردنيةةة   طةةار دولةةة  فةةي إ

فالفمسطينيون مثةل الةدول العربيةة  (2)حالا لمشكمة الالجئين تجد تعبيراا عن نفسيا, حيث تجد 

 .(3)الدولة الفمسطينية ىي ومعظم دول العالم ال تقبل أن تكون الدولة االردنية

ود متجاىالا وج ,يار اأُلردني  في برامجو ومشروعاتو السياسيةالحزب في تبن ي الخِ  استمرّ     

ر عةةن ذلةةك عّبةةفكةةان الحةةزب يُ  ,تةةو القوميةةة وحقةةو فةةي تقريةةر المصةةيرالشَّةةعب الفمسةةطيني وىويّ 

ية الفمسةةطينية القّضةة يضةةاا يعتبةةرُ الحةةزب أبكممةةات ماليويةةة الذاتيةةة لمعةةرب الفمسةةطينيينم, وكةةان 

لموقةةف الحةةزب  رد مةةن َأرضةةو, لكةةن التحةةول الفعمةةيَّ ية شةةعب طُةةولةةيس قّضةة ,ة الجئةةينقضةةيّ 

 حيةةةث اعتةةةرف الحةةةزب بالشَّةةةعب الفمسةةةطينيّ  (م1993) عةةةام ة أوسةةةموايةةةع اتفاقيَّةةةحةةةدث مةةةع توق

 .(4)وحقو في تقرير المصير

لمسةةكَّان  ِإدارل   ذاتةةي   يقةةوم ىةةذا المشةةروع عمةةأ َأسةةاس حكةةم   :الااوظيفي مشااروع الحاالّ     

العرب في الضفة الغربية وقطاع  زة تحت السيادة اإِلسةرائيمية. وقةد اقتةرح بعةض قةادة حةزب 
                                                           

250(, 1973-1965سززرا ٌلً )إسززرا ٌلً واالقلٌززة العربٌززة فززً الحزززب الشززٌوعً اإلرٌخززس,اٌلزز1ً

حكززم بززوعجززوة,أ؛أحمززد123,سززرا ٌلً بززٌن التنززاقض والممارسززةالحزززب الشززٌوعً اإل؛جززورجكززرزم,

 .46,المشاركة فً المجلس النٌابً)الكنٌست( فً الكٌان الٌهودي
.68,سرا ٌلًحزب العمل اإلهٌثممزاحمة,2
 .107,عم ترجم مختارة من مصادر عبرٌة53سرا ٌلٌة خالل , تطور العقٌدة العسكرٌة اإلسمٌرجبور3
 .68,سرا ٌلًحزب العمل اإلهٌثممزاحمة,؛213-210,سرا ٌلإما بعد أحمدالمسلمانً,4
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يتمَّ من خةالل  بحيث ردني لممناطق المحتمةواأل العمل ِإقامة نظام الحكم المشترك اإِلسرائيميّ 

اإلقميمةةي  جةةل التوفيةةق بةةين الحةةلّ الوظةةائف بةةين السةةمطتين, وذلةةك مةةن أ ىةةذا المشةةروع تقاُسةةم

اأَلرض أرض  دّ عةةلةةذا فةةِننَّ ىةةذا المشةةروع كةةان يُ , (1)ردن ومشةةروع الحكةةم الةةذاتيالوسةةط مةةع األ

بمعنةأ َأنَّ السةيادة  ,ردنيةةة األحتفةاظ بالجنسةيّ حت سيادتيا ويترك لمفمسةطينيين االوت ,ائيلإسر 

كما َأن بيةرس كةان قةد دعةا إلةأ ىةذا  ,(2)عمأ اأَلرض إلسرائيل والسيادة عمأ السكان ل ردن

رئةةيس بمديةةة مةةن الواليةةات  (15) ضةةمقةةد فةةي القةةدس لرؤسةةاء البمةةديات المشةةروع فةةي مةةؤتمر عُ 

سرائيل تفضل عمميةة إ م ِإنَّ  ُأروبا الغربية, حيث قال بيرس في كممتو أمام المؤتمر:المتحدة و 

السالم التي تنطمق من إعطاء الفمسةطينيين مزيةداا مةن صةالحيات اإلدارة الذاتيةة, واالنطةالق 

وأوضةح بيةةرس فةي ىةذا الخطةةاب  م.أو كونفةدراليّ  بعةد ذلةك إلةأ صةةيغة فةي المسةتقبل الفةةدراليّ 

وفةةق صةةيغة  يةةة  اقميم لةةأ تسةةوية  الةةداعي إ ياسةةيّ ذ فةةي االبتعةةاد عةةن برنامجةةو السّ نَّ حزبةةو ي,خةةأ

رض, واقتسام السمطة باعتبار اقتسام األ ىما: ,ىناك خيارين قائمين نّ معتبراا أ ,الوسط الحلّ 

 المطةةةةروح اآلن ىةةةةو مالحةةةةلّ  الحةةةةلّ  الفرصةةةةة المتاحةةةةة اآلن ال تتعمةةةةق بالخيةةةةار األول, ألنّ  أنّ 

 . (3)المبتدئ باإلدارة الذَّاتية لمفمسطينيين, وينتيي بنقامة السّ الوظيفي م الذل ي

 (4)تةةةةةم طةةةةةرح ىةةةةةذا المشةةةةةروع مةةةةةن قبةةةةةل اليسةةةةةار : مشاااااروع الدولاااااة الفمساااااطينية   

مةةةةةة التحريةةةةةر كةةةةةان يةةةةةدعو إلةةةةةأ التفةةةةةاوض مةةةةةع منظّ الةةةةةذل وجنةةةةةاح الحمةةةةةائم  ,اإلسةةةةةرائيميّ 

                                                           
 .75,سرا ٌلًإلحزب العمل ا؛هٌثممزاحمة,16,دارة الذاتٌةسرا ٌلً لإلالمشروع اإلولٌدالجعفري,1
2https://pulpit.alwatanvoice.com 
 .31",تقارب جدٌد بٌن العمل واللٌكود بشؤن الضفة والقطاع "الحل الوظٌفًسرابٌلٌات,إ3
إلسززرابٌلجززذوره:هززواالتجززاهالمإسززسلدولززةإسززرابٌل,ولقززدتززولىحزززبالعمززلاسززرا ٌلًالٌسززار اإل4

فؤحزابالٌسارتصنؾنفسهابؤنهاتمثلمعسزكر,التارٌخٌةباعتبارهالحزباالهمبٌناالحزابالٌسارٌة

 زرورةبقزراربحقزوقالشزعبالفلسزطٌنً,وتنزاديقزرباسزرابٌلٌاًإلزىاإلههواألالسالمفًإسرابٌلوأن

قامززةدولتززٌن,إحززداهماسززرابٌلٌٌنأساسززهاإتنهززًالصززراعبززٌنالفلسززطٌنٌٌنواإلالوصززولإلززىصززٌؽةحززل 

حززابالحاكمزةقسزمٌن:الٌسزارالصزهٌونًوٌمثزلاألسزرابٌلًلخرىفلسطٌنٌة,قسمالٌسزاراإلٌهودٌةواأل

منالفباتالعربٌة,والٌسارؼٌزرصزهٌونًالزرافضاٌزدٌولوجٌاًوجؽرافٌزاًللصزهٌونٌةالتًالتعترؾبؤي 

https://pulpit.alwatanvoice.com/
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فةي  فمسةطينية   قبةول بدولةة  م(, وال1967الفمسطينية والعودة إلأ حةدود الرابةع مةن حزيةران)

نيةةةاء الصةةةراع العربةةةيّ  ؛فة الغربّيةةةة وقطةةةاع  ةةةزةالّضةةة  وذلةةةك لحةةةل القضةةةية الفمسةةةطينية وا 

فكانةت سةبباا  ,الموافقة عميو من قيادة حةزب العمةل تمّ لم ت , ولكن ىذا المشروعاإلسرائيميّ 

منةون في انسحاب معظم قادة جناح الحمائم من الحزب)آرييو إليةاف وشةوالميت آلةوني وأ

وىةي  (1)تتبنةأ ىةذا المشةروع مستقمة   لحركة   روبنشتاين ويوسي ساريد وآخرين( وت,سيسيم

, فاليسةةةةار اإلسةةةةرائيمي عنةةةةدما طةةةةرح ىةةةةذا المشةةةةروع  (2)حركةةةةة مشيميم)السةةةةالم والمسةةةةاواة (

لةةأ فاليسةةار كةةان يةةدعو إ د حمةةم ال مجةةال لتحقيقةةو.سةةرائيل الكبةةر  مجةةرّ إ َأصةةبح يةةدرك َأنَّ 

فيمةةا  كبيةةرة   وبشةةكل ميسةةر بحيةةث ال تضةةطر ِإسةةرائيل ِإلةةأ دفةةع أثمةةان   ,ةتسةةوية   يةةر مكمفةة

فكةةان موقفةةو مةةن الالجئةةين الفمسةةطينيين أنةةو  ,يتعمةةق بةةاألمن والحةةدود والقةةدس والالجئةةين

يسمح بعودة عدد محدود جداا من الالجئين, كما يرفض تقسيم القدس باعتبارىا عاصمة 

لمفمسةةطينيين عمةةأ المقدسةةات إلرضةةاء  اإِلدارلّ  أبديَّةةة لإلسةةرائيل,  ويوافةةق عمةةأ االشةةراف

 . (3)ةا والفمسطينيين خاصّ  عواطف العرب والمسممين عامةا 

 

                                                                                                                                                             

:حزبالعملالذيانقسمسرابٌلإحزابالٌسارفًأسرابٌلٌة,وتشملكٌةاإلباالشتراواسرابٌلالذيتمثله

, انشقاقات,حزبالمايوحزبرافً,وحزباحدوتهعفودا,وحزبالمبام,نرمٌنؼوانمزةةوانشقعد

؛142,(1977-1948سززرا ٌلٌة )ٌل ودور حزززب العمززل فززً السٌاسززة اإلسززرا إحزززاب السٌاسززٌة فززً األ

) منظمززة ٌززن دٌززن وبتسززٌلم( كحالززة  المنظمززات الٌسززارٌة علززى القضززٌة الفلسززطٌنٌة تززؤثٌربتززولعثمززان,

 .14,دراسٌة
تنقسزموجهزةالنظززرفزًحزززبالعمزلمززنالناحٌزةالسٌاسزٌةوالتفاو ززٌةمزعالفلسززطٌنٌٌن,فهنزاكوجهززة1

ٌةمسزتقلةفزًالنظرالحمابمٌةالتًتقربحقالشعبالفلسطٌنًفًتقرٌرمصٌرهوقبولقٌامدولةفلسزطٌن

عتزراؾبحزقالشزعبىوجهةالنظرالصقرٌةوهًرفزضاإلالمناطقالتًتنسحبمنهاسرابٌل,واالخر

 الكتززاب السززنوي للقضززٌة الفلسززطٌنٌة لعززامالفلسززطٌنٌةفززًتقرٌززرالمصززٌر,ورفززضالدولززةالفلسززطٌنٌة

.75,حزب العمل االسرا ٌلً؛هٌثممزاحمة,285-265,(م1973)
موقف حزب العمل االسرا ٌلً تجام عملٌة التسوٌة مع الفلسزطٌنٌٌن وأثزرم علزى الدحنون,عبدالشاف2ً

.40-39,, حزب العمل االسرا ٌلً؛هٌثممزاحمة37,(2006-1992) مكانته السٌاسٌة
.15,تؤثٌر المنظمات الٌسارٌة على القضٌة الفلسطٌنٌةبتولعثمان,3
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 مشروع شمعون بيرس: 

 وبةدأ ,الةدَّفاع وزيةر منصةب توليةو إثةر م(1975ىةذا عةام) مشروعو بيرس شمعون اقترح    

مةع  ثةم وزارتةو, وأعضةاء مسةاعديو مةع مناقشةتو خةالل مةن وتطةويره, مشةروعو ةلبمةور  يعمةل

 :اآلتية الَّنقاط المشروع ويتضمن ,العسكرلّ  الحكم قيادة

 تكةون ,عةام جيةاز في تتركز والخميل ونابمس  زة لمناطق ذاتية   إدارة   صالحيات منح .1

 . .البمدية المجالس صالحيات مستو  من أعمأ ليا صالحيات

 المدنيةة لشةؤونفةي ا القيةادة اطبّ ُضة مناصةب فةي المحتمة المناطق من أشخاص تعيين .2

 حةوالّصة التعمةيم مجةاالت عةن مسةئولين يكونةون حيةث ,العسةكرلّ  الحكةم فةي إدارة

 .العسكرل لمحكم العام ضمن اإلطار والداخمية,

 .(1)والبمديات ةحّ والصّ  التعميم مثل المدنية, المجاالت في إدارية   صالحيات   منح .3

مةدة  وخةالل ,تدريجيةة   صورة  وب ,واحدةا  مرةا  المدنية المجاالت جميع في صالحيات منح .4

 .المحتمة المناطق إلأ الصالحيات جميع تنتقل ,محددة  

 المجةاالت فةي صةالحياتيم نطةاق توسةيع خةالل مةن البمةّديات رؤسةاء عمةأ االعتمةاد .5

 .(2)المدنية

ولتنفيةةةذ ىةةةذا المشةةةروع قةةةررت إسةةةرائيل إجةةةراء انتخابةةةات لممجةةةالس القرويةةةة, والبمديةةةة عمةةةأ     
م(, أمةةةا 1975عةةةام) ن الثةةةانيول, والثانيةةةة: فةةةي تشةةةرياألولةةةأ: فةةةي تشةةةرين ثةةةالث مراحةةةل: األُ 

 .(3)م( لممجالس البمدية1976في ربيع عام)فالثالثة 

                                                           
 .18-17,بل وبعد االنتفاضةالفكر االسرا ٌلً قأسعدعبدالرحمن,1
.16-15,المشروع االسرا ٌلً لإلدارة الذاتٌةولٌدالجعفري,2
التطزززور التزززارٌخً ؛أنزززورجمعزززة,115-113,(م1975)الكتزززاب السزززنوي للقضزززٌة الفلسزززطٌنٌة عزززام 3

الٌسار الماركسً الفلسطٌنً ودورم فً الحركة الوطنٌة ,ودٌن؛شلبًد157,لمشروع الدولة الفلسطٌنٌة

 .152,الفلسطٌنٌة
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قةةب زيةةارة قةةام بيةةا شةةمعون بيةةرس لبمةةدة بيةةت جةةاال فةةي طرحةةو عَ  فمشةةروع بيةةرس ىةةذا تةةمَ     

: إنَّ الظةروف الا قةائ قامتو البمدية حيث صةرحفي أثناء احتفال أ م(1975فة الغربية عام)الضّ 

نةو اسةتخدم , يالحظ مةن عبةارات بيةرس أ(1)قد نضجت لمنح سكان الّضفة الغربيَّة حكماا ذاتياا 

تعبيةةةر )حكةةةم ذاتةةةي( و)إدارة ذاتيةةةة( ر ةةةم االخةةةتالف الةةةذل بينيمةةةا. فةةةالحكم الةةةذاتي يعنةةةي َأنَّ 

فننيةةا تعنةةي  السةةكان يمارسةةون حكةةم َأنفسةةيم ب,نفسةةيم فةةي مجةةاالت عديةةدة. أمةةا اإِلدارة الذاتيةةة

إلدارة بعةةةةض المصةةةةالح والمرافةةةةق العامةةةةة بعيةةةةداا عةةةةن   ِإعطةةةةاء السةةةةكان صةةةةالحيات  محةةةةدودةا 

دارة ذاتيةةة( مجةةردة مجةةرد )إ أم رادا بيةةرس تطبيةةق فكةةرة )الحكةةم الةةذاتي(فيةةل أ مظةةاىر السةةيادة.

 . (2)سياسية   أل  صفة  تمثي مية   من الصالحيات ومنَ 

ىةةةذا ىةةةو خمةةةق ِإدارة ذاتيةةةة تقبةةةل أن تكةةةون بةةةديالا  كةةةان ىةةةدف بيةةةرس مةةةن وراء مشةةةروعو    

لةةإلدارة الذاتيةةة فةةي محاولةةة لتقةةويض  ِإسةةرائيمي   لمنظمةةة التحريةةر الفمسةةطينية, وتقبةةل بمشةةروع  

راضةةةةي فةةةةي األَ  مسةةةةتقمة   فمسةةةةطينية   مشةةةةروع منظمةةةةة التحريةةةةر الفمسةةةةطينية, حةةةةول ِإقامةةةةة دولةةةةة  

دة بمنظَّمةةةةةة التحريةةةةةر مةةةةةم المتحةةةةةف األواعتةةةةةرا ,, وخاصةةةةةة بعةةةةةد االعتةةةةةراف العربةةةةةيّ (3)المحتمةةةةةة

حةل معضةمة الكثافةةة  مةن ىةذا المشةةروع وىةو بيةرس كةان لةةو ىةدف ثةان   نّ كمةا أ (4) الفمسةطينية

لةةةةأ عةةةدم التنةةةازل عةةةةن لبيةةةرس و يةةةةره مةةةن الطةةةامحين إقةةةدة مت عُ كَّانية العربّيةةةة التةةةي شةةةةكّ الّسةةة

ف إلةأ السةيطرة عمةأ ييةدكمةا  سةرائيل بطريقةة  يةر مباشةرة,لأ إوضميا إ ,اأَلراضي المحتمة

 . (5)تمك المناطق من خالل االستيطان 

                                                           
 .55/53,فقاعة االدارة الذاتٌةالٌاسشوفانً,1
.17,الفكر االسرا ٌلً قبل وبعد االنتفاضةأسعدعبدالرحمن,2
 .23/10/1976,صحٌفة هآرتس االسرا ٌلٌة3
 .41,, سٌاسة االمر الواقع فً الضفة الغربٌةجعفراندرسون4
 .17,عد االنتفاضةالفكر االسرا ٌلً قبل وبأسعدعبدالرحمن,5
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عنةدما  طرحةو الةذل السةابق موقفةو عةن تراجةع قةد بيةرس َأنَّ  االعتبةار بعةين األخةذ يجةب     

دون  السمطة تقسيم مس,لة "الحين ذلك في اقترح حيث م(,٨٦٩١عام) لممواصالت وزيراا  كان

 أقةاليم ثمانيةة إلةأ المحتمَّةة والمنةاطق ائيلإسةر  تقسةيم إمكانيةة مةن منطمقةاا  األرض, تقسةيم

 ورأ  والجميل, وحيفا, أبيب, وتل والنقب, و زة, والقدس, (1) ىي: ييودا والسامرة ,كانتونات

 فةننَّ  إذن مسةتقمة   بصةورة   فيةو الحيةاة شةؤون معظةم بةندارة إقمةيم )كةانتون( كةل أن يقةوم يوميةا

 .(2)حكم ذاتي في المستقبل لتنفيذ  انتقاليةا  مشروع بيرس كان يشكل خطوةا 

 مشةةةةروع شةةةةمعون بيةةةةرس معارضةةةةة مةةةةن اأُلردن, ومنظَّمةةةةة التحريةةةةر الفمسةةةةطينية,القةةةةأ      

, (4)التي كانت بمثابةة وجةوه وطنيةة قريبةة مةن منظمةة التحريةر الفمسةطينية( 3)ورؤساء البمديات

فَّة الغربيَّة عن رفضيم لممشروع, وعدم التَّجا وب معو بة,ل  صةورة وعبر الفمسطينيون في الضَّ

 .(5)من الصور بموجة من المظاىرات العارمة

                                                           
 ٌهزودا إلزى التزوراتً المصزطلح بهزذا وٌشزٌرون الخزرابط علزى الٌهزود ٌطلقزه لفظ :هوٌهودا والسامرة 1

 "أو"شزمرون السزامرة وكلمزة , ال زفة جنزوب إلزى تشزٌر ٌهزودا فكلمزة الؽربٌة, بدالًمنال فة والسامرة

ٌشزٌرونإلٌهزاخرابطومنالذاكرةلزذاهزمال فة,فالصهاٌنةٌحاولونمحوفلسطٌنمنال شمال إلى تشٌر

إرتسٌسرابٌل"فنالحظانكلمةال فةالؽربٌةالتردعلىالسزنتهموذلزكإلنكزار"بالمصطلحالتوراتً

التطوراتالتارٌخٌةالتًحدثتمنذذلكالحٌنوتسوٌػعملٌزةال زمواالسزتٌطانواالٌهزامبزانلهزمالحزق

واجزدهمخزاللحقبزةتارٌخٌزةمعٌنزةوارتبزاطهمبكٌزانسٌاسزًتمثزلفزًالتارٌخًفًهذهاالرضنتٌجةت

ٌهوداوالسامرةفًهذهالفترةوقداعادالفكرالصهٌونًالناشافًالقرنالتاسععشرهذاالمصطلحالى

الذاكرةالعادةالتبرٌرللوجودالٌهزوديعلزىهزذهاالرضفهزذهالتسزمٌةمرتبطزةبزالفكرالصزهٌونًالقزابم

الفكرةاالسطورٌة"ارضالمٌعاد"واساطٌراخرىاسستلهذاالكٌانعلىارضفلسطٌنالتارٌخٌزةعلى

.3/625الموسوعة الفلسطٌنٌة,وعلىحسابشعبهابتجمٌعالٌهودمنكافةارجاءالعالمفًهذاالكٌان,
 .15,المشروع االسرا ٌلً لالدارة الذاتٌةولٌدالجعفري,2
التطزور التزارٌخً ؛أنزورأبزومزر,409(,333( وثٌقزة رقزم )1975العربٌزة لعزام) الوثا ق الفلسطٌنٌة 3

زز, سٌاسززة األجعفززراندرسززون؛157لمشززروع الدولززة الفلسززطٌنٌة,   ؛41,فة الغربٌززةمززر الواقززع فززً الض 

 .76-74م(,1976) ٌة الفلسطٌنٌة عامالكتاب السنوي للقض  
ل:فهززدالقواسززمةوعززونًالزؼٌززر/نززابلس:بسززامرامهللا:كززرٌمخلززؾ/الخلٌززسززماء رإسززاء البلززدٌات: أ4

الشكعة/بٌتلحم:الٌاسفرٌج/طولكرم:حلمًحنون/جنٌن:احمزدكمزالالسزعدي/بٌزتسزاحور:عطزا

انتصار باهر حققزه المرشزحون  ؛76,م(1976الكتاب السنوي للقضٌة الفلسطٌنٌة عام)  هللاالرشماوي.

 .694,13/4/1976,1جرٌدة الفجر, ع,الوطنٌون
 .2,القٌادات الفلسطٌنٌة فً الضفة الغربٌةموشٌهماعوز,5



62 
 

أمةةةةا بالنسةةةةبة لمموقةةةةف اإلسةةةةرائيمي مةةةةن ىةةةةذا المشةةةةروع, فكةةةةان يمث ةةةةل مواقةةةةف كثيةةةةرة مةةةةن     

اإِلسةةةةرائيميين بمةةةةنح ِإدارة ذاتيةةةةة لممنةةةةاطق المحتمةةةةة, تحةةةةت ِإطةةةةار الحكةةةةم العسةةةةكرل , كمةةةةا َأنَّ 

, ففةي صةحيفة مىة رتسم اإِلسةرائيمية (1)روع بالت,ييةدة عمقت عمأ ذلك المشةالصحف اإِلسرائيمي

 عمةأ يحةوزون المنةاطق سةكان مةن فمسةطينيين إلةأ اإلدارة الخطةة سةتنتقل بموجةب"قالةت :م 

 المجةاالت فةي مطمقةة صةالحيات ليةم وتمةنح حكوميةة, عةام لةوزارة مةدير مكانةة توازل مكانة

دارة والثقافة, كالزراعة, فييا يعيَّنون التي  . (2)بمديةال شئون وا 

أما صحيفة دافار فقد اعتبرت:م أن النقطة اإليجابية في المشروع ىي تشجيع العناصر      

اأَلكثةةر اعتةةداالا م وأضةةافت الصةةحيفة قائمةةة :م ِإن اإِلدارة الذاتيةةة تخمةةق زعامةةة محمّيةةة لةةو قُةةد ر 

 .(3)ن تشكل ثقالا مضاداا لممنظمةموان الستطاعت أليا أن تترعرع قبل فوات األَ 

وال ننسأ َأنَّ ىذا المشروع تحطم كسابقيو من المشاريع بسبب الصمود الفمسةطيني حيةث     

لةةم تتجةةاوب معةةو أّل مةةن الشخصةةيات الفمسةةطينية التةةي رشةةحت لةةذلك, ألنَّيةةا كانةةت قريبةةةا مةةن 

منظمةةةة التحريةةةر الفمسةةةطينية, أو نتيجةةةة عةةةدم امةةةتالك بعةةةض تمةةةك الشخصةةةيات الجةةةرأة عمةةةأ 

 مك الخطوة المرفوضة شعبياا ووطنياا.اإلقدام عمأ مثل ت

 

 

 

 

 

                                                           
 .21الفكر االسرا ٌلً قبل وبعد االنتفاضة,أسعدعبدالرحمن,1
.١  ,(م٦٩٣١ (أكتوبر , ٣٢ ع أبٌب, تل هآرتس,2
 .١  م, ٦٩٣١ أكتوبر , ٣٢ ع أبٌب, تل دافار,3
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 مشروع حزب العمل:

ت فةي اسةتمرّ والتةي م(, 1976سةتقالة حكومةة رابةين عةام)ا أعقابجاء ىذا المشروع في      

أ االنتخابةةات الجديةدة ومةةن َأجةةل خةةوض ىةذه االنتخابةةات َأجةةر  حةةزب تصةريف اأَلعمةةال حتّةة

عمةأ  ن مشةروع سةالم يةنّص بياا جديةداا تتضةمّ العمل مناقشات سياسية بمور فييا برنامجاا انتخا

 :النقاط اآلتية

رفةةةض دعةةةوة ممثمةةةين مةةةن منظَّمةةةة التَّحريةةةر مةةةع  حةةةزب العمةةةل مةةةؤتمر جينيةةةف, ت,ييةةةد .1

 .ةالفمسطينيَّ 

الحزب أن تخضع اتفاقيات السالم لشةروط مسةبقة, وأشةار إلةأ سةعيو لمسَّةالم  ُض فْ رَ   .2

زالةةةة جميةةةع مظةةةاىر العةةةدا ء, والحصةةةار, والمقاطعةةةة, وضةةةمان مةةةع الةةةد ول المجةةةاورة واِ 

 منة إلسرائيل.آحدود 

شةةةةّدد عمةةةةأ الطةةةةابع , كمةةةةا م(1967ِإلةةةةأ حةةةةدود حزيةةةةران) عمةةةةأ عةةةةدم العةةةةودة ت,كيةةةةدال .3

 .(1)لدولة ِإسرائيل الييودلّ 

إلسةرائيل بعةد احةتالل القةدس  دة عاصةمةا االحتفةاظ بمدينةة القةدس الموّحة عمأت,كيد ال .4

 لدولة إسرائيل. منيّ الشرقية, واعتبار اأُلردن الحدَّ األَ 

تقريةةةر المصةةةير لمشَّةةةعب  الدولةةةة الفمسةةةطينية المسةةةتقمة, وعةةةدم االعتةةةراف بحةةةق   ُض ْفةةةرَ  .5

 الفمسطيني  وىويَّتو القوميَّة .

                                                           
.19,لذاتٌةدارة اسرا ٌلً لإل, المشروع اإلولٌدالجعفري1
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اأُلولةةأ ىةةي )ِإسةةرائيل(,  ,اتفةةاق سةةالم مةةع اأُلردن يقةةوم عمةةأ وجةةود دولتةةين مسةةتقمتين .6

إقامةة رفةض  مةعسةرائيل, إِ  ىي دولة عربية شرق ةوعاصمتيا القدس الموحدة, والثاني

 . (1)ردنفمسطينية أخر   رب نير األدولة عربية 

لممنةةةاطق  مةةةع اأُلردن والةةةدَّمج االقتصةةةادلّ  سةةةتمرار فةةةي سياسةةةة الجسةةةور المفتوحةةةةاال .7

 . (2)المحتمَّة مع الكيان اإِلسرائيمي

ح لنا أنَّ الموقف اإِلسرائيميّ       التنةازل عةن ىةو عةدم  الرسميّ  من خالل ىذا المشروع يتضَّ

شةةةةةيء, سةةةةةواء القةةةةةدس أو الضةةةةةفة الغربيَّةةةةةة, وقطةةةةةاع  ةةةةةزة, والةةةةةدليل عمةةةةةأ ىةةةةةذا ىةةةةةو اسةةةةةتثناء 

نيةةةم ال يعتبةةةرون جةةةوىر الصةةةراع فةةةي ذلةةةك إحيةةةث  ,الفمسةةةطينّيين عنةةةد عقةةةد أل  اتفةةةاِق سةةةالم

 المشروع.

 شةرقي  اأُلردن تضةمن كةالا  عمأ عقد سالم مع اأُلردن وقيام دولة  عربية   المشروع اقتصر    

طمقتيةا ِإسةرائيل فةي ىةذا ة الجسةور المفتوحةة التةي أمن الفمسطينيين واألردنيين, كما أن  سياس

يةةذا فالمشةةروع كانةةت بيةةدف السةةيطرة عمةةأ المقةةدرات االقتصةةاديَّة فةةي المنةةاطق المحتمةةة, لةةذا 

يين المشروع في حقيقة اأَلمر َمثََّل السياسة االسرائيمية في فرض اأَلمةر الواقةع عمةأ الفمسةطين

والعرب معاا لذا فنن الشَّعب الفمسطيني فةي اأَلراضةي المحتمةة ال  يمكةن َأن يتعةاطأ مةع ىةذا 

ىةةةذا  نّ عاتةةةو فةةةي حةةةق تقريةةةر المصةةةير, كمةةةا أاأَلدنةةةأ مةةةن تطمّ  ل الحةةةدّ المشةةةروع؛ ألنَّةةةو ال يمثّةةة

فكةان عبةارة عةن  ,م(1977الكنيسةت التاسةعة سةنة) انتخابةاتِ  اقتةرابِ  المشروع جةاء فةي وقةتِ 

                                                           
حززززب العمزززل ؛محسزززنصزززالح,66,موقزززف حززززب العمزززل االسزززرا ٌلً اتجزززام التسزززوٌةعبزززدالزززدحنون,1

 .55,االسرا ٌلً
م السزالم فزً مفهزوسزكندر,إ؛أمزٌن74-73,(1999-1968) سزرا ٌلًحززب العمزل اإلهٌثممزاحمزة,2

 (24/8/2000)جرٌدة البٌان,سرا ٌلًبرنامج حزب العمل اإل
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مةةةن َأجةةةل كسةةةب َأصةةةواِت النةةاخبين, ولةةةيس حرصةةةاا مةةةن  حةةةزب العمةةةل عمةةةأ  انتخابيةةةة   ة  دعايةة

 .(1)مصمحة الشَّعب الفمسطيني

 :  (2)سرائيمياإل مشروع الحزب الشيوعيّ 

م( عةةن أنَّ عةةدم موافقةةة 1969ادس عشةةر عةةام)فةةي مةةؤتمره الّسة تحةدَّث الحةةزب الشةةيوعيّ      

ة وعةةةدم تنفيةةةذ قةةةرار مجمةةةس العربّيةةةة المحتمّةةةحكومةةةة ِإسةةةرائيل عمةةةأ االنسةةةحاب مةةةن المنةةةاطق 

وسةط م, وتحةدث عةن َأنَّةو رق األ( ىو العقبة الرئيسةيَّة أمةام حةلَّ أالزمةة مأزمةة الّشة242اأَلمن)

ةل إلةأ تسةوية  مةع الةدول العربيةة, ولةم يكتةِف الحةزب  في ظل  وجود االحةتالل ال يمكةن التَّوص 

ممكةةةن, بةةةاالعتراف المتبةةةادل بةةةالحقوق القومّيةةةة بةةةذلك, بةةةل قةةةرر َأنَّ ِإحةةةالل السةةةالم  الشةةةيوعيّ 

ولمشةةةعب العربةةةي الفمسةةةطيني وبةةةالحقوق الناجمةةةة عةةةن حقيمةةةا  سةةةرائيميّ عب اإلالمشةةةروعة لمّشةةة

اأَلساسي في تقرير المصير, ولما كانت القومية لشعب إسرائيل قد تحققت, فننَّ الطريق إلةأ 

شةةيء  , وقبةةل كةةلّ عربةةي الفمسةةطينيّ عب الة لمّشةةسةةرائيل بةةالحقوق القومّيةةعتةةراف إا م ىةةوالالّسةة

 .(3)بحّق الالجئين في االختيار بين العودة إلأ وطنيم والتعويض

 
                                                           

 .250-249,سرا ٌلٌة لتسوٌةفكار اإلالمشارٌع واألدهون,ماجدالم1
ٌسززمى"مززاكً"اختصززارللعبززارةالعبرٌززة"همفالجززاهكومٌونسززٌتهٌسززرابٌلٌت"أوالحزززب الشززٌوعً:2

مززع(م1919)الحززبالشززٌوعًاإلسززرابٌلًوٌعززدامتززدادللحزززبالشزٌوعًالفلسززطٌنًالززذيتؤسززسعززام

فكززاراالشززتراكٌة,امززتألتززارٌ هززذاالحزززبجززددالززذٌنٌحملززوناألٌنالٌهززودالوصززولأفززواجالمهززاجر

سزرابٌلاتخزذالحززبقزراراًبتؽٌٌزراسزمهإالعزربوالٌهزود,بعزدإعزالنقٌزامبالخالفاتواالنقسزاماتبزٌن

علزنعزنأحزٌن(م1976),استمر"ماكً"علىهذاالنحوحتىعامًفؤصبحالحزبالشٌوعًاإلسرابٌل

 :التالٌزة بالمبزادئ الشزٌوعً الحززب مإلى"حركةاألزرقواألحمر"الصهٌونٌة,نادىحلنفسهواالن ما

ومرفو زة, ناجحزة ؼٌزر الشزتات جمزع نفكزرةأمبرٌالٌزة,وأكزدالحززباإل سزرابٌلتخزدمانإو الصزهٌونٌة

ً  سرابٌلإ فً اشتراكً نظام قامةإ وٌجب  نوعاً اسرابٌل فً العرب منح الطبقات,وٌجب صراع على مبن

سزرابٌلٌةاإل الحكومزة لسٌاسزة الشزدٌدة معار زته الحززب واظهزر حٌناالنفصزال الى الذاتً االعتراؾ نم

 الموسززوعة ؛356-355 حزززاب والحكززم فززً إسززرا ٌل,األ ؼززازيالسززعدي, .العسززكري  الحكززم مثززل

ً  ؛جورجكرزم,2/224الفلسطٌنٌة, .2-1,سرا ٌلً بٌن التناقض والممارسةاإل الحزب الشٌوع
 .168عمال الكاملة,األمٌلتوما,إ3ٌ
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مراكةةاحم فةةي  اإِلسةةرائيميّ  م( المةةؤتمر الثَّةةامن عشةةر لمحةةزب الشَّةةيوعيّ 1976فةةي عةةام) عقةةد    

 :الم يتكون من النقاط اآلتيةوأقرَّ مشروعاا لمسَّ  ,حيفامدينة 

 كةلّ  مةن قواتيةا إسةرائيل وتسةحب سةالم, حةدود زيةرانخطةوط الرابةع مةن ح تكةون .1

 ).م٨٦٩٩عام) حرب في احتمتيا العربية, التي المناطق

قامة ,المصير تقرير في ,الفمسطينيّ  العربيّ  عبالشّ  حقّ  احترام .2  إلأ ,مستقمة   دولة   وا 

 .إسرائيل دولة جانب

 التةي المتحةدة, ماألمة لقرارات طبقاا  الفمسطينيين, الالجئين يةلقضّ  عادل حل   ضمان .3

 .التعويض أو وطنيم إلأ العودة اختيار في بحقيم تعترف

 ظروف في والتَّطو ر السيادل الوجود في العربية, والدول إسرائيل, دولة حق   احترام .4

 .واألمن السالم

 .الدول ولجميع تيران, ومضائق السويس, قناة في إلسرائيل المالحة حريَّة ضمان .5

واحترام  الحرب, حالة عن األطراف جميع تتخمأ أن يجب المشروع, ىذا إطار وفي .6

 آمنةة حةدود وفةي بسةالم, العةيش فةي وحقيةا المنطقةة, دول لجميةع اإلقميميةة السةيادة

 .القوة استخدامِ  أو تيديد كلّ  وحرة من بيا, ومعترف

ةةةا القةةةدس  .7 ةةةم  وحرّيةةة عمةةةأيقةةةوم  فةةةي إطةةةار حةةةل  سةةةمميّ فأمَّ يادة العربيةةةة الّسةةةة الغةةةاء الضَّ

 مةةن القةةدس ىنةةاك مكةةان لترتيبةةات متفةةق عمييةةا تضةةمّ  سةةطينية عمةةأ الجةةزء الغربةةيّ الفم

 .(1)المتفق عميو المدينة كمييما والتنقل الحرّ  التعاون بين جزأل

                                                           
, الحزب الشٌوعً االسزرا ٌلً محمودمحارب؛164مشارٌع التسوٌة للقضٌة الفلسطٌنٌة,منٌرالهور,1

.177,(م1981-1948)والقضٌة الفلسطٌنٌة



67 
 

فقد  ,رحت فقط خالل مناقشات الكنيست اإِلسرائيميةقد طُ  فمسطينيّ  الدعوة إلأ كيانِ  إنْ      

 فةي والم ىازيو رأيةو فةي شةروط الّسةالم مةع العةربالنائب عن قائمة ىاع (1)طرح أورل أفنيرل

إلةةأ  وأن تنضةةمّ  ,ة وقطةةاع  ةةزةفة الغربّيةةفةةي الّضةة فمسةةطينية   عربيةةة   نةةو يجةةب إقامةةة جميوريةةة  أ

مركةةز الحكةةم والسياسةةة ِبَيةةِد  ألنّ  بةةراا عمةةأ ورق؛, ولكةةنَّ ىةةذه الةةدعوة, بقيةةت حِ (2)شةةرق اأُلردن

 ة مةةةن حيةةةث النظةةةر لحةةةلّ ض مةةةع القةةةو  السياسةةةيّ ييونية, وىةةةذا االتجةةةاه كةةةان يتنةةةاقالقةةةو  الّصةةة

, ولم تجد ىذه اأَلفكار من الجانةب اإِلسةرائيمي سةو  الةرفض. وفةي ىةذا (3)القضية الفمسطينية

المجةةةةال يمكةةةةن اعتبةةةةار التصةةةةريحات التةةةةي َأدلةةةةأ بيةةةةا أبةةةةا ايبةةةةان وزيةةةةر الخارجيةةةةة اإلسةةةةرائيمي 

 ,حيةةال مسةة,لة الدولةةة الفمسةةطينيةمي إِلسةةرائيل م(  خيةةر ُمَعب ةةر  عةةن الموقةةف الرّسةة1969عةةام)

لةأ جانةب خمقيةا إ فة الغربيةة, ألنَّ فمسةطينية فةي الّضة حيث أعمن َأنو يرفض فكرة إقامةة دولةة  

ذين الفمسةةةطينيين الةةة ولكةةةن مةةةن حةةةقّ  ,سةةةرائيَل يسةةةبب ازدحامةةةاا فةةةي المنطقةةةةوا   كةةةل  مةةةن اأُلردن  

     سةرائيميّ صيا ة ىةذا الموقةف اإل تيم, وقد تمّ روا ىويّ قرّ ردن َأن يُ يسكنون عمأ ضفتي نير األ

                                                           
 فزً شزارك(م٦٩33)العزام فلسزطٌن إلزى هزاجر ,المانٌزا-بزاكوم فًم(٦٩١٧) عام ولدأوري افنٌري:1

هعلززىءمززاتحززاولالسززلطاتإخفززافٌةعلززىف ززحكززل ركزززجهززودهالصززحاكززانصززحفًٌ(م1948)حززرب

فٌةوالبحثعنرؾعنهالجرأةالصحوع واجتماعٌة أظهراهتمامهفًكشؾق اٌاسٌاسٌة الجمهوركما

سزطوسرابٌلفزًالشزرقاألإنتندمجألشعبالفلسطٌنًولسرابٌلإدٌدفًالمعلوماتونادىباعتراؾالج

زإلزىفصزلالزدٌنعزنالدولزةإسزرابٌلإنتسزعىأنتتركالصزهٌونٌةوأو سزسأحفًلزىجانزبعملزهالص 

القززوى-عززنتؤسززٌسحركززة)هعززوالمهزززي(م1965)علززنعززامأو(م1956)حركززةالعمززلالسززامٌةعززام

رفززًٌكززانلهزاتزؤثوتعزابٌر الفاًظزأكمزاكززانٌسزتخدم,الجدٌزدة(وامتزازبح زورهالززدابملجلسزاتالكنٌسزت

را ززًسززرابٌلًمززناألإلززىانسززحابإنمززنالززداعٌٌناسززرابٌلٌٌنكمززاكززع ززاءالكنٌسززتوالسٌاسززٌٌناإلأ

سزرابٌلًإلىجانزبإقامةدولةفلسطٌنٌةإراؾبمنظمةالتحرٌرالفلسطٌنٌةوالفلسطٌنٌةالتًاحتلتهاواالعت

قزابسٌاسزةعألفلسزطٌنًكمزافزًاسزرابٌلًسزرابٌلًللسزالماإلقامزةالمجلزساإلإنمنالمساهمٌنفًاوك

سزسكتلزةالسزالموكزان زدأم(1993لىمزرجالزهزور)إسرابٌلبحقالفلسطٌنٌٌنإبعادالتًاتخذتهااإل

 .42-41,سرا ٌلٌةعالم والمصطلحات اإل, معجم األهذهالسٌاسة,جونًمنصور
 .13-12(,م1977-1947) , الكٌان الفلسطٌنً الوعً الذاتً والتطور المإسساتًعٌسىالشعٌب2ً
شزكالٌة الهوٌزة إسزرا ٌلً و, الحززب الشزٌوعً اإل؛خمزٌسبكزر27/89,شزإون فلسزطٌنسمٌحشبٌب,3

 .105-104,الفلسطٌنٌة
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 ة, فةةي رام اب والقةةدس,يةةة خاّصةةكانةةت فيةةو بعةةض القيةةادات المحمّ  الةةرافض فةةي الوقةةت الةةذل

 . (1)عبر الحوار والمفاوضة مع ِإسرائيل فمسطينية   لأ قيام دولة  بالدعوة إ

ل موقفةاا ضةعيفاا ثّةات, كمةا َأن ةو يمبنةوده عبةارة عةن عمومّية ن لنا مةن ىةذا المشةروع َأنّ يتبيّ     

طبةةةق مثةةةل ىةةةذا المشةةةروع عمةةةأ َأرض , وكيةةةف يمكةةةن َأن يُ العةةةامّ  بالنسةةةبة لمموقةةةف اإِلسةةةرائيميّ 

قة بالقضيَّة القرارات الدولية المتعمّ  برفضو جميعَ  الرَّسميّ  الواقع مقارنة مع الموقف اإِلسرائيميّ 

مةةةن األراضةةةي  االنسةةةحابو ق بحةةةق  العةةةودة, وقةةةرار التقسةةةيم, ة فيمةةةا يتعمّةةةالفمسةةةطينية, وخاّصةةة

والفتةرة الزمنيةة التةي  وال إجراءاتةو تنفيةذه ح آليةةىذا المشروع ال يوضّ  كما أنّ  ,ةالعربية المحتمّ 

 يحتاج لتنفيذه .

 الم :مشروع حزب مبام لمسّ 

فييةا المصةةادقة عمةأ الخطةةوط اأَلساسةةية  م( عقةد حةةزب مبةام جمسةةة تةةمّ 1976فةي عةةام)    

 :وىذه التسوية تشمل النقاط اآلتيةع الدول العربّية لمتسوية السممّية الّشاممة م

قةةام عالقةةة سةةالم بةةين ِإسةةرائيل وجاراتيةةا, تشةةمل االعتةةراف باسةةتقالل ِإسةةرائيل وسةةيادتيا تُ  .1

 والعممةةيّ  التعةةاون االقتصةةادلّ  وَأن يةةتمّ  ,ووقةةف الدعايةةة العدائيةةة, والمقاطعةةة االقتصةةادية

صةةول ِإلةةأ عالقةةة  منظمةةة  بةةين الةةدول العربيةةة ة لمو وتطةةوير السةةياحة والدبموماسةةيّ  والثقةةافيّ 

سرائيل خالل فترة    د مسبقاا.حدّ تُ و عمأ مراحل تحديدىا  يتم   زمنية   واِ 

 ةا وىكةةةذا فننيةةةا سةةةتكون مسةةةتعدّ  ؛شةةةاممة مةةةع جميةةةع جيرانيةةةا سةةةرائيل إلةةةأ تسةةةوية  ستسةةةعأ إِ  .2

 لّ كةمةع , أو إلجراء مفاوضات من دون شروط مسةبقة مةع جميةع الةدول العربيةة مجتمعةةا 

 واحدة عمأ انفراد.

                                                           
.13-12(,م1977-1947) , الكٌان الفلسطٌنً الوعً الذاتً والتطور المإسساتًعٌسىالشعٌب1ً
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 أو تسةوية   مرحمّيةة   لمفاوضةات بشة,ن إنيةاء حالةة الحةرب وتسةوية   ستكون ِإسرائيل مستعدةا  .3

جرل ىذه المفاوضات عمةأ َأسةاس مشةروعيا وستُ  ,دائم   كمرحمة  نحو تحقيق سالم   جزئّية  

 الدائم.

المفاوضةةات  بةةل إلةةأ ضةةمان أمنيةةا, وسةةتعتمد إسةةرائيل فةةي ,ال تتطمةةع ِإسةةرائيل إلةةأ الضةةم   .4

تحةتفظ بيةا فةي  رح باسةتعدادىا إلخةالء منةاطقَ (, وتّصة338و242من )مجمس األ لقرار 

عمةةأ الحةةدود,  فة, والجةةوالن, وستنسةةحب انسةةحاباا كبيةةراا مةةن خةةالل تعةةديالت  سةةيناء والّضةة

عمييةةا, وحتةةأ حمةةول  بيةةا, ومتفةةق   ومعتةةرف   آمنةةة   عةةن مقتضةةيات أمنيةةا إلةةأ حةةدود   ناجمةةة  

 .(1)يةياسّ ائق من ش,نيا أْن تعرقل طريق التسوية بالوسائل السّ السالم لن تفرض حق

 : عمى اآلتي لى مسألة الحدود, فقد نصيت القرارات التي صادق عمييا الحزبأما بالنسبة إ

وبعةةةد تعيةةةين  ,يةةةتم تعيةةةين الحةةةدود مةةةع سةةةوريا فةةةي ىضةةةبة الجةةةوالن ىضااابة الجاااوًلن: - أ

 جةةةل ضةةةمان َأمةةةن مسةةةةتوطناتتجريةةةد القسةةةم البةةةاقي مةةةن السةةةالح مةةةن أَ  الحةةةدود يةةةتمّ 

 الجميل األعمأ, و ور اأُلردن. ةوسالم

سةيناء  تقوم الحدود مع مصر عمأ َأساس تجريةد منطقةة واسةعة مةن صحراء سيناء: - ب
حةةدود ضةةرورّية أَلمةةن ِإسةةرائيل, ويكةةون التجريةةد مةةن  السةةالح, وضةةمان تعةةديالتِ  مةةن
د تيديةةةد حةةةدود الح قائمةةةاا عمةةةأ ضةةةمانات قصةةةو , لممحافظةةةة عميةةةو, لةةةئال يتجةةةدالّسةةة

تحديةةد  إسةةرائيل الجنوبيةةة. أمةةا قطةةاع  ةةزة فمةةن يعةةاد ثانيةةاا إلةةأ الحكةةم المصةةرل, ويةةتمّ 
عنةةدما يحةةين الوقةةت فةةي المفاوضةةات الشةةاممة بشةة,ن السةةالم  ياسةةيّ وضةةع القطةةاع السّ 

دارة السةكان, َوَسَتْضةَمُن المالحةة الحةرة فةي مضةائق  طبقاا لمقتضيات أمةن إسةرائيل واِ 
ت السالم بواسطة وجةود ِإسةرائيل فةي شةرم الشةيخ, وتضةمن المالحةة تيران في اتفاقيا

 . (2)ة إلسرائيل في قناة السويس في اتفاقيات السالمرّ الحُ 
                                                           

1
.156,مشارٌع التسوٌة للقضٌة الفلسطٌنٌةمنٌرالهور,
.156,مشارٌع التسوٌة للقضٌة الفلسطٌنٌةمنٌرالهور,2
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, إنَّ أرض ِإسةةرائيل عمةةأ جانةةب نيةةر اأُلردن ىةةي الةةوطن المشةةترك لمشَّةةعب الييةةودلّ   - ت

حةةالا  ردن  لةةذلك سةةتجد ِإسةةرائيل فةةي المفاوضةةات مةةع األَ  ؛المقةةيم فييةةا عب العربةةيّ ولمّشةة

 ,سةةيادة: إسةةرائيمية مةةن جيةةة يّ يكةةون قائمةةاا عمةةأ وجةةود دولتةةين مسةةتقمتين ذاتةة سياسةةياا 

فمسةةطينية مةةن جيةةة َأخةةر , وفةةي ىةةذه الدَّولةةة المجةةاورة يتحقةةق -ودولةةة عربيةةة اردني ةةة

 عب الفمسطيني.تقرير المصير لمشّ 

قيةات السةالم دة ىةي عاصةمة دولةة ِإسةرائيل, وستضةمن فةي اتفاالقدس: القةدس الموّحة - ث

الحقةةةةوق الخاصةةةةة لَ مةةةةاكن المقدسةةةةة لإلسةةةةالم والمسةةةةيحية, كمةةةةا ستضةةةةمن ِإسةةةةرائيل 

 .(1)عيد البمدلّ عمأ الصّ  ذاتّيةا  ِإداريةا  كان العرب في القدس ترتيبات  لمسّ 

الةةدول  ِإسةةرائيل تحةةاول الحصةةول عمةةأ اعتةةراف  مةةنَ  مةةن خةةالل ىةةذا المشةةروع َأنّ  يتبةةين     

ضعاف ج الد  العربية,  وتحاول ِإخرا ول العربية من النزاع؛ لكي يتمَّ السيطرة عمأ اأَلراضي واِ 

في ىذا المشروع عمأ الّناحية اأَلمنية,  وقد ركزتيتو, في الدفاع عن قضّ  الشَّعب الفمسطينيّ 

المشروع أْن تقرير المصير لمشَّةعب ويالحظ عمأ إلسرائيل,  دةا موحّ  القدس عاصمةا  تواعتبر 

 عمأ اأَلراضي الفمسطينّية.   ردن, بمعنأ َأنيا ال تعترف بالوجود الفمسطينيّ الفمسطيني  في األُ 

ييونّي يزداد تشد داا مع كل تساىل  عربي  أو تنازل  فمسطيني  فضةالا عةن لذا فالكيان الصّ      

 مصةمحة اأَلنظمةة العربّيةة تكمةةن وره, وعميةو فةننّ لمتسةوية, ِوْفةَق تّصةة سياسةية   فةاق  آ َ ْمِقةو ألل,

شةكل مةن َأشةكال التعةاطي  , مةن خةالل وقةف ألّ ييونيّ الّصة في مواجية المشةروع اإِلمبريةاليّ 

ييونيّ   .(2)مع الكيان الص 

                                                           
 .156,مشارٌع التسوٌة للقضٌة الفلسطٌنٌةمنٌرالهور,1
طالل ناجً االمٌن العام  المساعد للجبهة الشعبٌة لتحرٌر فلسطٌن برنامج حوار مجلة دراسزات باحزث. 2
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 :(1)مشروع مناحيم بيغن

م(, وخطابةةو َأمةةام 1977ادات لمقةةدس فةةي عةةام)أنةةور الّسةة مت زيةةارة الةةرئيس المصةةرلّ شةةكّ      

فقةةةد قامةةةت بمةةةديات  (2)العربةةةي اإِلسةةةرائيمي راعالكنيسةةةت اإِلسةةةرائيمية منعطفةةةاا جديةةةداا فةةةي الّصةةة

فَّة الغربيَّة بعقد اجتم اسةتعداد السَّةادات لزيةارة  إنّ  عمةأ ىةذه الزيةارة, جةاء فيةو م ردااع ليا االضَّ

باالرتماء في اأَلحضان اإِلمبريالية  لمتنازالت التي بدأىا النَّيج السَّاداتيّ  حتميَّة   ِإسرائيل نتيجة  

 دائةةةم   ة تتطمَّةةةع ِإلةةةأ إقامةةةة سةةةالم  جمةةةاىير شةةةعبنا فةةةي المنةةةاطق المحتمّةةة إنّ  :م وجةةةاء فةةةي البيةةةان

 .(3)الشَّعب الفمسطيني  في تقرير مصيرهم عمأ االعتراف بحقّ  مبنيّ  وعادل  

ة لمتفاوض ( المبادئ اأَلساسيّ سرائيميّ ة اإلارة وضع موشيو ديان )وزير الخارجيّ َفَقْبل ىذه الزيّ  

ق بموضةوع الفمسةطيني ين الحكومةة آنةذاك منةاحيم بةيغن. وفيمةا يتعمّةمع العةرب وقةدَّميا لةرئيس 

ورأ   ,مةن َأرض ِإسةرائيل ال يمكةن التَّخم ةي عنيةا ة وقطاع  زة ىما جزء  فة الغربيّ َأنَّ الضّ  دأكَّ 

فة الغربيةةة وسةةكانيا نوعةةاا مةةن الّضةة المرحمةةي  لممشةةكمة الفمسةةطينيَّة يكةةون بمةةنح  ديةةان أنَّ الحةةلّ 

, وتحقيق التعةايش اإِلسرائيميّ  د العسكرلّ و ج, وبننياء الو قو  باألردنوارتباطاا أ اتي,الحكم الذَّ 

ةةفة الغربيَّةةة. ويقةةوم مشةةروع ديةةان عمةةأ َأسةةاس التفةةاوض الّسةة ممي  بةةين العةةرب والييةةود فةةي الضَّ

                                                           
كمزاان زم ,درسالحقزوقفزًجامعزةوارسزو,م(فًلٌتوفسكفًبولنزدا1913)ولدعاممناحٌم بٌغن:1

اصزبحزعًٌمزأم(1948)م(وفزًعزام1929)لزىحركزة)بٌتزار(عزامإلىحركة)هشومٌرهتسعٌر(وإ

 العسزكرٌة المنظمزة " إلزى م ان ز ثزم  كجنزدي م(٦٩١١( عزام إلزىفلسزطٌن وصل,لحركةبٌتارفًبولندا

 مإسسزها ٌقودهزا كزان التزً العالمٌزة الصزهٌونٌة المنظمزة انشزقاقهاعزن بعزد جابوتنسكً الٌهودٌة "القومٌة

 " أرؼون " اسم علٌها طلقٌ  التً القومٌة العسكرٌة زعٌماًللمنظمةم(1943عام) بٌؽن أصبحوواٌزمان

 اعتزل عندماو م(٦٩٩١ (عام حتى فٌها األولً,واستمر الكنٌست فً ع واً بخِانت  م(٦٩١٩) عام فًو

م(واصزبحبزٌؽنوزٌزراًبزالوزارةوبقزًفز1967ً)مزرةعزام ألول الحكومزة إلزى بزٌؽن ان زم  السٌاسة,

ارٌزكسزلفر,.م(وكانربٌسقابمزةاللٌكزود1973)الثامنةعامتم(دخلالكنٌس1970منصبهحتىعام)

126سرا ٌلٌة,عالم والمصطلحات اإل, معجم األًمنصورجون؛7-6-5,بٌغن سٌرة حٌاته
 .161(,م1982-1967) الٌسار الماركسً الفلسطٌنًشلبًدودٌن,2
 .438,(م1977) الوثا ق العربٌة الفلسطٌنٌة عام3
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د بعةةو  (1)تيا خمةةس سةةنواتل ِإلةةأ ات فاقيَّةةات مرحميَّةةة بةةين اإلسةةرائيميين والفمسةةطينيين, مةةدّ لمتوّصةة

 اا بنلقةةاء خطابةة (م28/12/1977)رئةةيس الةةوزراء اإِلسةةرائيمي يةةوم  شةيور مةةن ىةةذه الزيةةارة ألقةةأ

فَّة الغربيَّةةة وقطةةاع كان الّضةةإدارل  ذاتةةي  لّسةة فةةي الكنيسةةت اإِلسةةرائيمية اقتةةرح فيةةو تشةةكيل حكةةم  

كةةةان ح لمسَّةةةالم رِ  ةةةزة. ف,فكةةةار ديةةةان شةةةكمَّت اأَلسةةةاس ليةةةذا المشةةةروع, فمشةةةروع بةةةيغن الَّةةةذل طُةةة

 ,فَّة الغربيَّةةةة وقطةةةاع  ةةةزةذاتةةةي  فةةةي الّضةةة ث فيةةةو عةةةن حكةةةم  يتحةةةدّ  ول:ين. األُ جةةةزأيتكةةةون مةةةن 

ومما جاء في  مصرية   ِإسرائيمية   سالم   والثاني: يتحدث فيو عن اشتراط ِإسرائيل لقيام  معاىدةِ 

 . المشروع

 :(2) يقوم المشروع عمأ النقاط التالية - أ

فَّ إ .1  ة الغربيَّة وقطاع  زة.لغاء الحكم العسكرل  في الضَّ

 المناطق, تمك في العرب كانلمسّ  إدارلّ  ذاتيّ  حكم    زة وقطاع فة الغربيَّة,الضّ  في قاميُ  .2

  .أجميم ومن فييا, المقيمين بواسطة

ةفَّة الغربيَّةة سةكان نتخةبيَ  .3  يعمةل عضةواا ) ٨٨مةن) يتة,لف إداريةاا  مجمسةاا   ةزة وقطةاع الضَّ

 .لوثيقةا ىذه في المحدَّدة المبادئ بموجب

 .االنتخاب يوم من ابتداءا  سنوات أربع اإلدارل المجمس والية مدة تكون .4

 .لحم بيت في اإلدارل المجمس مقرّ  يكون .5

 فة الغربيةة,الّضة منةاطق فةي العةرب بالس ةكان المتعم قةة اإلداريةة المسةائل جميةع تكةون .6

 .اإلدارلّ  المجمس صالحيَّات ضمن وقطاع  زة,
                                                           

 .27-22,, أنا وكامب دٌفدموشٌهدٌان1
2
سعدعبدالرحمن,؛أ3,م(29/1977)بٌب,أ؛هآرتس,تل272/92,شإون فلسطٌنسمٌحشبٌب,

؛2-1(,م1978-1967سرا ٌلٌة)مشارٌع التسوٌة اإللٌاسشوفانً,إ؛23,سرا ٌلًالفكر السٌاسً اإل
سرا ٌلً فترة قٌادة مناحٌم حزب اللٌكود اإلأسماءنصار,؛76,سرا ٌلًحزب العمل اإلهٌثممزاحمة,

الخٌار ؛دافٌدكٌمحً,157,التطور التارٌخً لمشروع الدولة الفلسطٌنٌةأنورجمعة,.42,بٌغن
.88(,م1991-1967خٌر)األ
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ون الشةؤ  ودائةرة التَّعمةيم, دائةرة التَّاليةة, الةدَّوائر أعمةال صةريفت اإلدارلّ  المجمةس أيتةولّ  .7

 التجةارة, ودائةرة واإلسةكان, البنةاء ودائةرة المواصةالت, ودائةرة الماليةة, والةدائرة الدينيَّةة,

 ودائةرة واإلنعةاش, العمةل ودائةرة ة,حّ الّصة ودائةرة الزراعةة, ودائةرة والصةناعة والسةياحة,

 ويصةدر يةة,محمّ  وشرطة   قوة   عمأ واإلشراف القضائية, دارةودائرة اإل الالجئين, ت,ىيل

 .الدوائر ىذه بعمل قةاألنظمة المتعمّ  اإلدارلّ  المجمس

سةواء َأكةانوا  اتيم,جنسةيّ  عةن النظةر بغةّض   ةزة_ فة الغربيَّةة وقطةاعالّضة انسةكّ  مةنحيُ  .8

, االختيةار ال_ حقّ  أم مجنسين  الجنسةيَّة وأ اإلسةرائيميَّة الجنسةيَّة عمةأ لمحصةول الحةر 

 .اأُلردنية

فَّة الغربيَّة العام في والن ظام األمن, بشئون ُيْعَيدُ   .9  الس مطات إلأ  زة وقطاع الضَّ

 .(1)اإلسرائيمية

القةوانين  فةي تنظةر ,اإلدارلّ  والمجمةس واألردن إسةرائيل مةن مةينممثّ  مةن لجنةة   لُ شةكَّ تُ  .10

 ومةا منيةا, بةو معمةوالا  سةيظلّ  امة دلتحةدّ   ةزة؛ ة, وقطةاعفة الغربّيةالّضة فةي بيةا المعمةول

 قةراراتِ  وتتخةذُ  القةوانين, إصةدار مجةال فةي اإلدارلّ  المجمةس صةالحيَّاتِ  كما تحةد د مغأ,سيُ 

 .باإلجماع المَّجنة ىذه

وقطةاع  فة الغربيةة,مناطق الضّ  في واالستيطان األراضي كتممّ  إسرائيل لسكان يحق   .11

 بنةاء إسةرائيميين_ مواطنين يصبحون الذين المناطق, ىذه انكّ سُ  من لمعرب يحقّ  كما  زة,

 .إسرائيل في واالستيطان األراضي كتممّ  ليم_ الممنوح حق  االختيار عمأ

 وحريَّةة التنقةل حريةة  ةزة, وقطاع ,والضفة الغربية  إسرائيل لسكان االتفاقّية تضمن .12

 . زة وقطاع فة الغربيَّةالضّ و  إسرائيل في النشاط االقتصادلّ 

                                                           
1
 .2-1(,م1978-1967سرا ٌلٌة)مشارٌع التسوٌة اإللٌاسشوفانً,إ
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  ةزة, وقطةاع ةفة الغربّيةالّضة عمةأ يادةالّسة فةي ومطمبيةا يةابحقّ  إسةرائيل كتتمّسة .13

 تمك في السيادة مس,لة بقاءَ  والسالم, االتفاق أجل من تقترح ولذلك فننيا ,بمطالب أخر 

 .مفتوحة المناطق

 اقتةراح, وُيقَةدَّمُ  يعةد   القةدس, فةي الةثالث لمةد يانات ةالمقدّسة األمةاكن بندارة قيتعمّ  فيما .14

ة المقدَّسة األماكن إلأ الدَّيانات جميع أبناء وصول ةيضمن حريَّ   .بيم الخاصَّ

لمقضةةيَّة الفمسةةطينيَّة بشةةكل  اوتيديةةدا  خطةةورةا  شةةكلأنَّةةو  مةةن مشةةروع بةةيغن لمحكةةم الةةذاتيّ  يالحةةظ

, وذلةةةةك لمةةةةا يحممةةةةو المشةةةةروع مةةةةن م( بشةةةةكل خةةةةاّص 1967ة عةةةةام)عةةةةام, واأَلراضةةةةي المحتمّةةةة

ة الفمسةةةطينيَّة. وبةةةرامج تنفيذيَّةةةة, تبةةةين اليةةةدف مةةةن طرحةةةو, لتصةةةفية القضةةةيَّ  مضةةةامْيَن تطبيقيةةةة  

صةةرار عةةدد كبيةةر مةةن زعمةةاء الكيةةان اإِلسةةرائيميّ  لكةةل  ا, عمةةأ اعتبةةار ذلةةك المشةةروع أساساةةواِ 

 .(1)ة تسوية لممناطق المحتمّ 

أ ية الفمسةةطينية, دون َأن يةةذكر حتّةةفية القّضةةنَّ مشةةروع بةةيغن كةةان اليةةدف منةةو ىةةو تّصةةإِ     

, ف,بقأ قطاع  زَّة ذات الكثافة الس كانيَّة تحت السَّيطرة اإِلسرائيمية, ولم يقترح (ينفمسط)كممة 

 خاضةةعة   , فمسةةطينية   إلةةأ قيةةام دولةةة   حريَّةةة تقريةةر المصةةير لمفمسةةطينيين, خوفةةاا مةةن أْن يةةؤدلّ 

يل فمن َأجل ىذا رفضةت ِإسةرائ ,ل خطراا عمأ اإِلسرائيميينلمنظَّمة التحرير الفمسطينية, وتشكّ 

 . (2)مة التحرير الفمسطينية أو التفاوض معيا االعتراف بمنظّ 

سةرائيمية ِإلةأ ِإلغةاء اليويَّةة الفمسةطينية بةالتخيير بةين الجنسةية اإلِ أيضةاا ييةدف  بيغن وكان    

ردنيَّةةة. وييةةدف ِإلةةأ حرمةةان الالجئةةين الفمسةةطينيين فةةي الشةةتات مةةن العةةودة مةةن خةةالل أو األ

لةةأ قةةرارات إ اليجةةرة إلةةأ أرض الحكةةم الةةذاتي الةةذل سةةيكون خاضةةعاا ث عةةن البنةةد الَّةةذل يتحةةدّ 

                                                           
 .27-26,سرا ٌلًالفكر السٌاسً اإلأسعدعبدالرحمن,1
 .41,سرا ٌلً فترة قٌادة مناحٌم بٌغنحزب اللٌكود اإلأسماءنصار,2
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, والمجمس اإِلدارلّ  ن ُيْؤَخُذ القةرار باإلجمةاع. وبةالر م عمأ أ لجنة  ثالثيَّة  من ِإسرائيل واأُلردن 

لكل  مةن الييةود, ومةن وافةق عمةأ حمةل الجنسةيَّة االسةرائيميَّة بتممةك اأَلرض فةي  من أّن الحقّ 

َأكثةةةر  طق الحكةةةم الةةذاتي, فةةةنن ىةةةذا القةةرار  يةةةر قابةةةل لمتطبيةةق فمسةةةطينياا؛ ألنّ إسةةرائيل, ومنةةةا

الدولةةة,  تحةةت سةةيطرةم( ىةةي 1948ة عةةام)مةةن اأَلراضةةي داخةةل فمسةةطين المحتمّةة (%90)مةةن

مأ , ولم يذكر المشروع القدس ع(1)ة بالكاملوال يمكن قانونياا بيعيا. واأَلراضي الباقية مستغمّ 

الةةةذل اتخذتةةةو حكومةةةة االئةةةتالف  مّ سةةةرائيل, وفةةةق قةةةرار الّضةةةزأ مةةةن إاعتبةةةار أنيةةةا جةةةزء ال يتجةةة

كمةةا أنَّ ىةةذا المشةةروع حصةةر  (2)م(1967بزعامةةة حةةزب العمةةل, عقةةب عةةدوان عةةام) الةةوطنيّ 

ةفَّة الغربيَّةة وقطةاع  ةزة, القضيَّة الفمسةطينيَّة فةي الحكةم الةذاتيّ  , واتفاقيةة كامةب ديفيةد فةي الضَّ

ة, رض ِإسرائيل التاريخيّ ؛ ألنيا جزء من أالس كان دون اأَلرضوأنَّ الحكم الذاتي ينطبق عمأ 

ةةفَّة الغربيَّةةة  ,حسةةب اعتقةةادىم كمةةا ضةةمن الحكةةم الةةذاتي إلسةةرائيل اسةةتمرار السةةيادة عمةةأ الضَّ

 .(3)االستيطان فييا ومصادرة األراضي واصمةوقطاع  زة, وم

بعةدم  ,اإلسةرائيميّ  لمموقةف ياألساسة المبةدأ ديؤّكة المشةروع, ىةذا إنّ  :أيضةاا  القةول ويمكةن    

 فةالّضة فةي فمسةطينية   دولةة   بنقامةة   السةماح وعةدم م(,٨٦٩7( عةام حزيةران حةدود إلةأ العودة

 .(4) زة الغربية, وقطاع

مشةةروع أنَّةةو وضةةع سةةياق حةةل  القضةةيَّة الفمسةةطينيَّة فةةي يةةد الةةد ول عمةةأ الالحةةظ أيضةةاا وي    

منظمةةةةة التحريةةةةر الفمسةةةةطينية, بةةةةل الةةةةدخول فةةةةي العربيَّةةةةة المجةةةةاورة, واسةةةةتثنأ التفةةةةاوض مةةةةع 

                                                           
.96-77/95,دروس الزٌارةصبريجرٌس,1
 .80/74,, الموقف من التسوٌة بٌن اللٌكود والتجمع العمالًعبدالحفٌظ2
 .41,سرا ٌلً فترة قٌادة مناحٌم بٌغناإلحزب اللٌكود أسماءنصار,3
 .255,سرا ٌلٌة لتسوٌةفكار اإلالمشارٌع واألماجدالمدهون,4
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سةرائيل,  مفاوضات منفردة مع الدول العربية, وتوزيع ميام ِإدارة الضفة الغربيةة بةين اأُلردن واِ 

 .(1)وىذا من ش,نو تصفية القضيَّة الفمسطينيَّة وال يقدم ليا حالا كامالا 

ة مةةا ورد فةةي قةةرار ية, وخاّصةةإنَّ مشةةروع بةةيغن ال يمبةةي أدنةةأ الحقةةوق الوطنيةةة الفمسةةطين     

(. فيذا يدل عمأ عدم جديَّة بيغن في الوصةول لمسةالم مةع الفمسةطينيين. 242مجمس اأَلمن)

ره فييةةا مةةن أنَّ اسةةتمرار َأنةةور السةةادات, التةةي حةةذّ  بةةيغن ردَّ عمةةأ رسةةالة الةةرَّئيس المصةةرلّ  وَأنّ 

 .(2)شميا ليس نياية العالممف فرد عميو بيغن:م إنّ  ,فشل مشروع الحكم الذَّاتياالستيطان, يُ 

 ,واليدف منو خمق أمر  واقع  والتَّوس ع في االسةتيطان ,فمشروع بيغن ما ىو ِإلأ كسب  لموقت

( دونمةةةةاا مةةةةن َأراضةةةةي القةةةةدس الشةةةةرقيَّة 4000) مةةةةأ مةةةةا يزيةةةةد عمةةةةأفقةةةةد اسةةةةتولت ِإسةةةةرائيل ع

ةفَّة الغربيَّةة وق1980عام) , وأنَّ بةيغن (3)طةاع  ةزةم( كما انتزعةت ممكيةة أراض  كثيةرة  فةي الضَّ

عندما طرح ىذا المشروع قال: مالمستوطنات ىي جزء ال يتجزأ من َأمن الّدولةم فيةو يةر  أنَّ 

من منطمق عودة شعب إسرائيل  , بلماديَّة   المستوطناِت ال تنبع من أسباب أمنيَّة واحتياجات  

 . (4)لأ َأرضوإ

وىدفةةو  ,حقةةوق الوطنيةةة لمشَّةةعب الفمسةةطينيّ ق أدنةةأ حةةق  مةةن الوَأنَّ مشةةروع بةةيغن ال يحقّةة    

نياؤ أ مةن القضةيَِّة الفمسةطينيَّ االلتفاف عمأ ما تبقّة ىةا بةدون أْن تقةدم حكومةة الميكةود أدنةأ ة وا 

 .(5)تنازل من جانبيا

 

                                                           
.205,سرا ٌلٌةحزب اللٌكود ودورم فً السٌاسة اإلنرمٌنؼوانمة,1
 .27,موقف حزب اللٌكود من الدولة الفلسطٌنٌةٌوسؾأبوجزر,2
.205,سرا ٌلٌةحزب اللٌكود ودورم فً السٌاسة اإلنرمٌنؼوانمة,3
 .55,االستٌطان الٌهودي وأثرم على الشعب الفلسطٌنًذٌابمخادمة,4
.27,موقف حزب اللٌكود من الدولة الفلسطٌنٌةٌوسؾأبوجزر,5
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الجزء الثاني من مشروعو تصوراا لشكل االنسحاب االسرائيمي من سيناء كما  في بيغن وضع

 يمي:

 ح.تجريد سيناء من الس ال .1

 .(1)تحتفظ ِإسرائيل بمطاراتيا العسكريَّة في سيناء  .2

 .(2)المتال والجدل يخطّ  عدم اجتياز الجيش المصرلّ  .3

 المتال والجدل. ة المصرية بين قناة السويس وبين خطّ تخفيض القوات العسكريّ  .4

بقةةةاء المسةةةتوطناِت اإِلسةةةرائيمية فةةةي اأَلراضةةةي المصةةةريَّة, وارتباطيةةةا ِإداريةةةاا وقضةةةائياا  .5

 سرائيل, وتدافع عنيا قوة ِإسرائيمية.بن

دفاعي  فةي وسةط سةيناء فةي الفتةرة االنتقالّيةة التةي  يرابط الجيش اإِلسرائيمي عمأ خط   .6

دىا ىذا المشروع, وبعد الفترة االنتقاليَّة يتم  االنسةحاب ِإلةأ الحةدود الدوليَّةة مةا لم يحدّ 

سرائيل.  بين مصر واِ 

 ان.ة المالحة في مضائق تير ضمان حريّ  .7

رفةةت بالحةةدود الدوليةةة باعتبارىةةا حةةدوداا نيائّيةةة بةةين مصةةر ِإسةةرائيل اعت مةةن المالحةةظ أنّ      

سةرائيميَِّة عمةأ اأَلراضةي المصةرية. وأنَّ بةيغن إوأنَّ المشةروع لةم يطالةب بة,ل  سةيادة  ,سةرائيلوا  

, مقابةةل سةةماعيمّية بنعةةادة السةةيادة المصةةرّية عمةةأ جميةةع سةةيناءادات فةةي اجتمةةاع اإلتعيةةد لمسَّةة

. فنسةةرائيل كانةةت تيةةدف مةةن ىةةذا التّ الّسةة دفةةع السةةادات لمموافقةةة عمةةأ مشةةروع  عيّةةدالم الحقيقةةي 

                                                           
 .45,السالم الضا ع,محمدكامل1
مناهمالممراتاالستراتٌجٌةفًفًسٌناءوتخفٌضالقواتالمصرٌةفٌهاٌفقدهاخط المتال والجدي: 2

, اتفاقٌة فصل القوات الثانٌة فً الهٌثماألٌوبً,كقاعدةللهجومأوخطحصٌنللدفاعصفتهااالستراتٌجٌة

.351-349(,م1975سٌناء)
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راع, والعمةةةل عمةةةأ تصةةةفية القضةةةيَّة الحكةةةم الةةةذَّاتي, كمةةةا تيةةةدف إلةةةأ ِإخةةةراج مصةةةر مةةةن الّصةةة

 .(1)ةالفمسطينيَّ 

المصةةةةةريَّة بعةةةةةد اسةةةةةتعراض مشةةةةةروع بةةةةةيغن, يتعةةةةةين عمينةةةةةا اسةةةةةتعراض المواقةةةةةف اإِلسةةةةةرائيميَّة و 

 مريكيَّة من المشروع .ة واألوالفمسطينيَّ 

 :سرائيميّ الموقف اإل - أ

اإلدارل  الةذاتي الحكةم مشةروع أثةار فقةد المشةروع, ىةذا مةن اإلسةرائيمي, لمموقةف بالنسةبة    

 مةا و البةاا  المختمفةة, اإلسةرائيمّية السياسةّية والقةو  األوسةاط, داخةل واسةعةا  إسةرائيمَّيةا  نقاشةات  

 ومسة,لة الصةراع, حةل فةي المشةروع بجةدو  تتعمةق دة,محةدا  مسةائل الن قاشةات تناولةت تمةك

 إلةأ إضةافة منةو, النيائي واليدف عمييا, ينطول التي والمخاوف لتطبيق المشروع, التَّوقيت

ةعيد عمةأ ظيةرت عميةو أثارىةا, وبنةاء أخةر  قضةايا  مختمفةة, نظةر وجيةات اإلسةرائيمي الصَّ

 ورفضو مشروطة, موافقةا  آخرون عميو ووافق الفمسطينيَّة, ضيَّةدائماا لمق حالا  البعض فاعتبره

  .(2)وتفصيالا  جممةا  ثالث فريق

م وقةةةد اكتسةةةبت معارضةةةة  اليّ ّمةةةع العُ ومةةةن َأبةةةرز رافضةةةي ىةةةذا المشةةةروع المعةةةراخ مالتَّجّمةةة    

 ,حالياا رت تشكيمة االئتالف الحاكم إذا تغيّ  ,يتيا من كونيا ُتَشك ل البديل لممشروعالمعراخ أىمّ 

 أّن  مةةنخشةةية ال, أبرزىةةا مختمفةةة   وَأيدولوجيةةة   سياسةةّية   لةةأ اعتبةةارات  المعةةراخ تعةةود إ فمعارضةةة

 مشةروع أنَّ   )ازيةت مردخةال(وذكةر (3) فمسةطينية   المشروع في نياية المطاف إلأ دولة   يقودَ 

نما ,ذاتياا  حكماا  ليس , فيوعديدةا  مخاطر يحمل بيجين  يختارَ  ب,ن وواعتبر اقتراح محميَّة, واِ 

                                                           
 .80/59,عالموقف من التسوٌة بٌن اللٌكود والتجمع العمالً ,عبدالحفٌظمحاربة1
 .257,المشارٌع واالفكار االسرا ٌلٌة لتسوٌةماجدالمدهون,2
؛هزانًعبززد204(,م1992-1977)  , حززب اللٌكزود ودورم فزً السٌاسزة االسزرا ٌلٌةنزرمٌنؼوانمزة3

 .222,االحزاب السٌاسٌة فً اسرا ٌلهللا,
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 التَّوازن عمأ خطراا  طياتيا في تحمل اأُلردنيَّة اإِلسرائيمية والمواطنة المواطنة  ينب الفمسطينيّ 

,الدّ  . أمةا (1)اإلسةرائيمية ةالجنسيّ  الفمسطينيين اختيار في حال إسرائيل في ياسي  والسّ  يمو رافي 

وىاجمةةو باعتبةةاره قاعةةدة لتقريةةر فقةةد عةةارض المشةةروع  .اليّ ّمةةشةةمعون بيةةرس زعةةيم التَّجمةةع العُ 

 . (2)الفمسطينيين مصيرىم ب,نفسيم

كةةةةةان رد  بةةةةةيغن عمةةةةةأ المعارضةةةةةين لممشةةةةةروع, مةةةةةن خةةةةةالل خطةةةةةاب ألقةةةةةاه فةةةةةي الكنيسةةةةةت     

أ إدارة شئون الس كان اليومّيةة دون يتولّ  ارلّ اد مجمس   م(, معتبراا أّن الحكم الذاتيّ 1979عام)

فَّة الغربيَّة, وقطةاع  ةزة, ولةن  . وأاكدَّ َأّنو لن يتنازلَ أْن يكون ليم حق  تغيير االتفاقية عن الضَّ

ةةةاوَأكَّةةة ,بمنظَّمةةةة التَّحريةةةر الفمسةةةطينيَّة ولةةةن يعتةةةرفَ  فمسةةةطينية   يعمةةةل عمةةةأ ِإقامةةةة دولةةةة    د أيضا

 .3))استمرار التوس ع االستيطانيّ 

 الموقف الفمسطيني - ب

الشَّةعب  مةن سةواء بةالرفض لتمثّة دفقة بةيغن, مشةروع مةن الفمسةطيني   لمموقةف بالنسةبة     

 ذلةك مةع يتعامةل مةن لكةل   ىةذا مةع التيديةد مةة التحريةر الفمسةطينيَّة,منظّ  أو ِمةنْ  نفسةو,

 عبيَّةوالشّ  الطالبيَّة التظاىرات تمّ عَ أن  المشروع, لذلك الشَّعب رفض مظاىر ومن ,المشروع

 التحريةر لمنظَّمةة وت,ييةداا  وع,المشةر  عمةأ احتجاجةاا   ةزة, وقطةاع الغربيَّةة, الضةفَّة جميع مدن

 المنشةورات, عةتزّ ووُ  المناطق, باقي إلأ وامتدت اب, رام في التظاىرات الفمسطينيَّة, وبدأت

 مةن و يرىةا بيرزيةت, جامعةة طمبةة وأعمةن المةدارس, فةوق الفمسةطينيَّة عةت األعةالمفِ ورُ 

 .(4)الدراسة عن اإلضراب الضفَّة التعميميَّة في ساتالمؤسّ 

                                                           
.158,طور التارٌخً لمشروع الدولة الفلسطٌنٌةالتأنورجمعة,1
 .30,إسرا ٌل وروابط القر  من نشؤتها الى حلهاعمرصالحبشٌر,2
.46,حزب اللٌكود االسرا ٌلً فترة قٌادة مناحٌم بٌغنأسماءنصار,3
.257,المشارٌع واالفكار االسرا ٌلٌة لتسوٌةماجدالمدهون,4
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مةةة لتحريةةر الفمسةةطينيَّة حةةول ىةةذا المشةةروع, وجميةةع اء فةةي بيةةان  لمجنةةة التنفيذيَّةةة لمنظّ جةةو     

ة, مشةةاريع التصةةفية, التةةي جةةر  إعةةدادىا واالتفةةاق عمييةةا فةةي لقةةاء واشةةنطن, والقةةدس المحتمّةة

عب لّشةةرادة اإِ مةةن قيةةر  نَ أَلنَّيةةا لةةن تةةتمكّ  ؛محاولةةة مصةةيرىا الفشةةل والقةاىرة واإلسةةماعيمية ب,نيةةا

متنةةةا عمةةةأ اسةةةترداد حقوقيةةةا ولةةةيس بمقةةةدورىا النيةةةل مةةةن شةةةعبنا وأُ  واأُلمةةةة العربيةةةة, سةةةطينيّ الفم

قامة دولتو الوطنية المسةتقمَّة فةوق الوطنية, وفي مقدمتيا حقّ  و في العودة, وتقرير المصير, وا 

فقة التةي يعمةالن مةن أجميةا ىةي عبةارة عةن لقد كشف السادات وبيغن َأنَّ الصّ  ,ترابو الوطنيّ 

ي عةةن فمسةةطين, والجةةوالن, والتسةةميم ضةةة جةةزء مةةن َأراضةةي مصةةر العربيَّةةة, مقابةةل التَّخمّةةمقاي

الة الصةةياينة, مةةن َأنَّ الضةةفة الغربيةةة وقطةةاع  ةةزة جةةزء يةةا ُ ةةوجُ باألكذوبةةة التَّاريخيةةة التةةي يرّ 

 يْ : أنَّ أرَضةةكمةةا َأنَّ السةةادات لةةم يخجةةل فةةي بيانةةو العمنةةيّ  ,ممةةا يسةةمأ أرض إسةةرائيل الكبةةر 

 .(1)فة الغربية و زة ىي موضوع قابل لمتَّفاوضالضّ 

 ,إيجةةةابيّ  مضةةةمون   مةةةن ىةةةذا المشةةةروع: أنةةةو ال يحتةةةول عمةةةأ ألّ  وكةةةان الموقةةةف اأُلردنةةةيّ     

ة اأُلردنيةة أو اإلسةرائيمية, الجنسةيّ  بيغن أن يقرر أن عمةأ الفمسةطينيين اختيةارَ  وليس من حقّ 

تعةةديالت  العربيةةة المحتمةةة, وألّ  ألراضةةيعمةةأ اسةةتعادة ا طةةرح يجةةب أن يشةةتملَ يُ  حةةلّ  ألّ  وأنّ 

عب لمّشة سةالم, ويحةقّ  مدينةةَ  ة لتصةبحَ عةاد السةيادة لمقةدس العربّيةوأن تُ  ,يجب أن تكون طفيفة

 .(2)ةمصيره بحريّ  أن يقررَ  الفمسطينيّ 

 الموقف المصري -ج

, فتنةةازل السَّةةادا فةةالموقف المصةةرلّ       ت عةةن شةةيد تراجعةةاا عمةةأ مسةةتو  التمثيةةل الفمسةةطيني 

واسةةتبدليا بالمطالبةةة بمةةنحيم حقَّيةةم فةةي تقريةةر  , مسةةتقمة  فمسةةطينّية   ت,ييةةد مصةةر؛ إلقامةةة دولةةة  

                                                           
 .641(,م1977) عامالوثا ق العربٌة الفلسطٌنٌة 1
 .5(,4وثٌقةرقم),(م1978) الوثا ق الفلسطٌنٌة العربٌة لعام2
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نمةا طالةب بةالتزام   ,أمَّةا مشةروع الحكةم الةذاتي مصيرىم.  فمةم يةرفض السَّةادات مشةروع بةيغن, وا 

ةةفَّة والقطةةاع فةةي المسةةتقبل, وىةةو م كامةةل   مةةن جانةةب ِإسةةرائيل بانسةةحاب   مبةةدئي    سةةتعدمةةن الضَّ

 . (1)المبدئي   ممساومة عمأ تنفيذ ىذا االلتزامِ ل

 الموقف اًلمريكي -د

مةن  االنسحاب اإِلسةرائيميّ  ولأ:حول مس,لتين: المس,لة األ ِإسرائيميّ  خالف َأمريكيّ  َثّمة     

فَّة الغربّية الذل كانت ترفضو حكومة بيغن بشكل مطمق, واعتب عن  تنازالا  رت االنسحابالضَّ

راضةي ومصةير المسةتوطنات فةي األ راضي ِإسةرائيل. والمسة,لة الثانيةة: االسةتيطان,جزء من أَ 

لةةأ السةةالم, لوصةةول إفةةي طريةةق ا بالمفاوضةةات, وعقبةةةا  المحتمةةة, التةةي تعتبرىةةا أميركةةا ضةةارةا 

, َأعمةةن كةةارتر فةةي ولكةةن مةةع إصةةرار إسةةرائيل عمةةأ موقفيةةا, وتراجةةع مةةن  الجانةةب المصةةرلّ 

 ية, وىةةةةو أنَّ التسةةةةوية الدائمةةةةة لةةةةن تشةةةةمل دولةةةةة فمسةةةةطينم( موقفةةةةو مةةةةن المشةةةةروع1978عةةةةام)

م(, كمةةةا َأنَّ التسةةةوية 1967اا مةةةن اأَلراضةةةي المحتمةةةة عةةةام), وال انسةةةحاب ِإسةةةرائيل كمّيةةةمسةةةتقمةا 

الدَّائمة تقوم عمأ َأساس مشروع بيغن لمحكم الةذاتي. والعنصةر اأَلىةم فةي السياسةة اأَلمريكيةة 

 .(2)ىو أمن ِإسرائيل 

, فةي كامةب ديفيةد, بشة,ن اإِلسةرائيميّ  مريكيَّة في االتفاق المصةرلّ ظر األة النَّ وكانت وجي    
 أنّ  إلةةأ وسةةطف,شةةار جميةةع خبةةراء الشةةرق األة وقطةةاع  ةزة فة الغربّيةةفةةي الّضةة ذاتةةي   ِإيجةاد حكةةم  

كامةب  الّتعامةل مةع لممشكمة الفمسطينية. وىكةذا فةننّ  تسويةا  ال يمكن َأن تنتجَ  ةا مفاوضات واحد
كةةان يمثةةل مجةةرد عمميَّةةات  لمتحةةرك تةةدريجيَّاا َوَعْبةةَر مراحةةل محةةدَّدة باتجةةاه حةةل  نيةةائي  ِإذا ديفيةةد, 

 . (3)اْسُتْخِدَم بجديَّة وبوعي

                                                           
.77/95,دروس الزٌارةصبريجرٌس,1
 .91,سرا ٌلًلعربً اإل, مشارٌع التسوٌة السٌاسٌة الرسمٌة للصراع احاتمالسطري2
 .94,خٌارات صعبة,مذكراتساٌروسفانس3
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ن وبيغن بطرحو ىذا المشروع, ال يدخل في عداد اأَلوائل, ِإذ سبقو العديد من َأترابو مّمة     
لحاكمةة, فةي ِإسةرائيل. ومشةروعو لةم ية,ِت فةي المؤسسةات الصةييونيَّة ا شةبييةا  وا مناصبَ احتمّ 

 المواقةةةةةف اإِلسةةةةةرائيميَّة, سةةةةةبق ِإعالنيةةةةةا وانعكةةةةةاس   تراكميَّةةةةةةُ  فيةةةةةو حصةةةةةيمة   ,مقطةةةةةوع الجةةةةةذور
فقةد سةبق َأْن اتخةذت حكومةة  ,ذىا عمةأ َأرض الواقةعما زالت ِإسرائيل تنفّة ة  توسعيّ  لمخططات  

ييونيّ  ةمطة عةدّ  بعد صةعود منةاحيم بةيغن إلةأ وبخاّصة ,الكيان الص   ة ِإجةراءات  اسةتيطانيَّة  الس 
دارية   فَّة الغربيَّة وقطاع  زة, كما في سيناء والجوالن, تظير نيَّة ِإسرائيل ضّم تمك  واِ  في الضَّ

 . (1)المناطق ِإلييا
ل إلةأ وضةع راىةن, يتمثةل رائيل تدعو إفنس     لةأ سةالم يقةوم عمةأ اأَلمةر الواقةع, الةذل تحةوَّ

 جزء من اأَلراضي العربّية في فمسةطين. فنسةرائيل تنظةر ِإلةأ وجودىةا في وجود ِإسرائيل عمأ
موضع نقاش, وَأن عمأ العرب َأْن يعترفوا بيةذا الوجةود, وجةوداا شةرعياا  تليس عمأ أنيا دولة

لةةذا  ,كمةةا أنَّ ِإسةةرائيل تةةرفض عةةودة  الفمسةةطينيين العةةرب إلةةأ أرضةةيم فةةي فمسةةطين ,وقانونيَّةةاا 
وضةةةوح ر بةةةة ِإسةةةرائيل بالتوسةةةع  التةةةي تطَرْحيةةةا إسةةةرائيل تعكةةةس وبكةةةلّ  فةةةِننَّ مشةةةاريع التَّسةةةوية

 . (2)ةواالحتفاظ باألراضي المحتمّ 
راع نَّ اليدف من اتفاقية كامب ديفيد ىو ِإخراج مصر من حيّ فن وبناءا عمأ ذلك       ز الص 

, بحجميا, وقوتيا, وثقميا الس ياسيّ  , والبشالعربي  اإِلسرائيمي  رّل, ولم يكن اليةدف , والعسكرل 
لَ  نما كانت محادثات الحكم الذاتي  منو التَّوص  ِإلأ اتفاق بش,ن الّضفَّة الغربيَّة وقطاع  زة, وا 

 ,يةق ىةذا السَّةالم. وبالفعةل لقةد تحقةق ذلةك اليةدففي حقيقِة اأَلمر مجرَّد  طاء مةن َأجةل تحقّ 
 راع. الصّ  خراج مصر من ىذام إوت
 

 

 

 

 
                                                           

.2-1,(1978-1967)سرا ٌلٌة اإل مشارٌع التسوٌةلٌاسشوفانً,إ1
 .67,العنف والسالمابراهٌمالعابد,2
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 الفصل الثالث

 م(:1989-1981سرائيمية من عام )سوية اإلمشاريع الت 

 :سرائيمية في حكومة حزب الميكودمشاريع التسوية اإلأوًًل: 

 (:م1981حزب الميكود في دورتو اًلنتخابية العاشرة  عام ) .1

ة العنيفةةة م(, فقةةد ظيةةر نتيجةةة اليةةزّ 1973الميكةةود ِإلةةأ حةةرب عةةام ) حةةزب لَ تشةةك  يعةةود       

أ يةةةد حكومةةةة حةةةزب العمةةةل, فتشةةةكل الحةةةزب الجديةةةد بزعامةةةة التةةةي تعرضةةةت ليةةةا ِإسةةةرائيل عمةةة

 .(1)مناحيم بيغن باسم الميكود, والذل كان يت,لف من ِحزبي حيروت واأَلحرار

جميوريةةةة مصةةةر العربيةةةة, لةةةم تُقةةةد م ىةةةذه  فمنةةةذ َأن وقَّةةةَع ىةةةذا الحةةةزب اتفاقيةةةة السَّةةةالم مةةةع    

, بةةةل َأصةةةرَّت الطَّةةةرف الفمسةةةطينيّ ة مةةةع إلحةةةالل السةةةالم, خاّصةةة الحكومةةةة ألَّ مسةةةاع  حقيقيةةةة؛

ل تقةةةةةةةدَّمْت بةةةةةةةو فةةةةةةةي عيةةةةةةةد الحكومةةةةةةةة حكومةةةةةةةة الميكةةةةةةةود عمةةةةةةةأ مشةةةةةةةروع الحكةةةةةةةم الةةةةةةةذاتي الةةةةةةةذ

ة الةذل صرف نظر الناخبين عةن الوضةع السةيّ سعأ حزب الميكود إلأ  (2)م( 1977ولأ)األ

مقاعده  وزيادة عدد ,لمواقفو شعبيِ  والحصول عمأ ت,ييد   ,(3)الفترةكان يسود ِإسرائيل في تمك 

عمَد إلةأ  حيث ,واالقتصادلّ  فقام بنجراءات عدة عمأ الصعيد اأَلمنيّ  العاشرة,في الكنيست 

م( وجنةوب 1967الفمسةطينيين فةي اأَلراضةي الفمسةطينية المحتمَّةة عةام) ضدّ  الّتصعيد المكثف

                                                           
 .175(, م1992-1977حزب اللٌكود ودورم فً السٌاسة االسرا ٌلٌة من عام )نرمٌنؼوانمة,1
.44,موقف حزب اللٌكود من الدولة الفلسطٌنٌةٌوسؾابوجزر,2
3
ٌلفًظلِّحكومةاللٌكودإِلىانخفاضعددسببتدهورالو عاالقتصاديواالجتماعًفًإسراب

الحزبنصؾناخبٌهللكنٌست1979م(وحتىنهاٌةعام)1978المإٌدٌنللحزبفًعام) م(حٌثف ق د 
%(أٌدوتشكٌل39التاسعة,فؤو حتاستطالعاتللرأيأ جرتهاصحٌفةدافارعلىمدارتلكالفترة,)

انتخابات لحكومةٌقودهاحزباللٌكود,هانًعبدهللا,%(أٌدواتشك37ٌحكومةعمالٌة,مقابل)
 .22الكنٌست العاشرة )إسرا ٌل فً ظل حكومة بٌغن الثانٌة(,
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ةةوا أزمةةةِ  , كمةةا عمةةل عمةةأ افتعةةالِ (1)لبنةةان, وتةةدمير مواقةةع المقاومةةة الفمسةةطينية فييةةا ريخ الصَّ

%( 46(, وبةذلك َأصةبح )م1981عةام ) العراقةيّ  الس ورية في لبنةان, وتةدمير المفاعةل النةوولّ 

ون حةزب العمةل حسةب اسةتطالع %( يؤيةد31يؤيدون حزب الميكةود, مقابةل ) من المستفتيين

 . (2)جرتيا صحيفة دافارلمرأل أ

م(, 1981زيةةةرانح 30)الحةةةزب النتخابةةةات الكنيسةةةت العاشةةةرة المقةةةرر عقةةةدىا فةةةي  اسةةةتعدّ     

لةأ جانةب حركةة ىي: حركة حيروت, وحةزب األحةرار, إ انتخابية   كتل   حيث تشكل من ثالثِ 

لعةةةةةام, بعةةةةةد َأن انسةةةةةحبت منةةةةةو الكتمةةةةةة الرابعةةةةةة أحةةةةةدوت, التةةةةةي شةةةةةاركت ضةةةةةمن الحةةةةةزب فةةةةةي 

ال يختمةف كثيةراا عةن برنامجةو  انتخةابي   ضمن برنةامج   وقد طرح الحزب (3)االنتخابات السابقة

ر عةةن حقيقةةة سياسةةتو عّبةة, فكانةةت بةةرامج حةةزب الميكةةود االنتخابيةةة تُ (4)بةةات السةةابقةفةةي االنتخا

ة, ومنظَّمة التَّحرير الفمسطينّية, وموضةوع السةالم الةذل قة باألراضي الفمسطينية المحتمّ المتعمّ 

ينةةادون بةةو, ويصةةبح الموضةةوع َأكثةةر وضةةوحاا مةةن خةةالل برنامجةةو الةةذل طرحةةو فةةي انتخابةةات 

 ذكر منيا ما يمي:ن (5)م(1981عام)

عب الييةةةةودل  فةةةةي أرض المصةةةةير, والنضةةةةال المشةةةةترك مةةةةن َأجةةةةل وجةةةةود الّشةةةة وحةةةةدة .1

 سرائيل وفي شتات الميجر.إ

وخالةةةد, و يةةةر قابةةةل  سةةةرائيلم ىةةةو حةةةق َأبةةةدلّ ودل  فةةةي مأرض إالشَّةةةعب الييةةة حةةةقّ  إنّ  .2

 لمطَّعن وىو مرتبط مع حق و في اأَلرض والسَّالم.
                                                           

, القزززززوة الفاعلزززززة فزززززً االنتخابزززززات اإلسزززززرا ٌلٌة, مجلزززززة الشززززز ون الفلسزززززطٌنٌة عزززززام حنزززززةشزززززاهٌن1

 .25/116,م(1981)
.27,فً ظل حكومة بٌغن الثانٌة(انتخابات الكنٌست العاشرة )إسرا ٌل هانً,عبدهللا2
/6,المزإتمر الرابززع عشزر لحركززة حٌزروت ترجمززة نشزرة فززً نشزرة الدراسززات الفلسززطٌنٌةتقرٌزرعززن:3

(م5/6/1979عن صحٌفة )دافارنقالً,476
 .44,موقف حزب اللٌكود من الدولة الفلسطٌنٌةٌوسؾابوجزر,4
 .177(, م1992-1977سرا ٌلٌة من عام )اإل حزب اللٌكود ودورم فً السٌاسةنرمٌنؼوانمة,5
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كامب ديفيةد, والسةعي السةتئناف المفاوضةات بشة,ن  الحرص والمحافظة عمأ اتفاقية .3

 فة الغربية, وقطاع  زة.كان العرب في الضّ تنفيذ اتفاق الحكم الذاتي الكامل لمسّ 

ِإنَّ الحكةةةم الةةةذاتي المتَّفةةةق عميةةةو فةةةي كامةةةب ديفيةةةد, ال يعنةةةي السةةةيادة وال حةةةق تقريةةةر  .4

فةي كامةب ديفيةد, ىةي المصير, فترتيبات الحكم الذَّاتي الكامل لمس كان التي تحةددت 

 طرف منيا. في أرض إسرائيل الغربية أو في ألّ  فمسطينيةِ  مان لعدم قيام دولة  الضّ 

فمعاىةةةدة الّسةةةالم بةةةين  اىتماماتنةةةا؛ مواصةةةمة السَّةةةعي نحةةةو السةةةالم, سةةةيبقأ عمةةةأ رأس .5

ل  تاريخي  لمكانة ِإسرائيل في الش رق اأَلوسط.  ِإسرائيل ومصر ىي تحو 

وجةةزء ال يتجةةزأ مةةن أمةةن اأَلمةةة والعمةةل  أرض إسةةرائيل, ىةةو حةةقّ  ِإنَّ االسةةتيطان فةةي .6

 عمأ توسيعو وتطويره.

 َأيَّة مستوطنة ُأقيمت ىناك. إسرائيل من ىضبة الجوالن, ولن تزيلَ  لن تنسحبَ  .7

ِإنَّ القةةدس ىةةي العاصةةمة اأَلبديةةة إلسةةرائيل, وىةةي مدينةةة ال يمكةةن تقسةةيميا, وسةةتبقأ  .8

لكافةةة اأَلديةةان ِإلةةأ أمةةاكنيم  يتم  ضةةمان العبةةور الحةةرّ تحةةت الس ةةيادة اإلسةةرائيميَّة, وسةة

 . (1)المقدسة

م( فطالةةب بالسةةيطرة عمةةأ فمسةةطين 1984أمةةا برنةةامج حةةزب الميكةةود فةةي انتخابةةات عةةام)    

ةةةفَّة الغربيَّةةةة, ع فةةةي االسةةةتيطان عمةةةأ )أرض إك, والتوّسةةةيةةةا, والتمّسةةةكمّ  سةةةرائيل( بمةةةا فييةةةا الضَّ

 أنَّ ترتيبةةةات اإِلدارة الذاتيةةةة التةةةي تةةةمّ  البرنةةةامج االنتخةةةابيّ وقطةةةاع  ةةةزة والجةةةوالن. وجةةةاء فةةةي 

ألرض ِإسةرائيل  ِإقميمةي   عةدم حةدوث أل  تقسةيم  ا في كامب ديفيةد, ىةي الضةمان باالتفاق عميي

يل سةتدعو وجاء في البرنامج أّن ِإسةرائ ,دولة فمسطين في جميع اأَلحوال الغربية, وعدم قيام 

لتوقيةع معاىةدة سةالم, وجةاء فةي برنامجيةا  مباشةرة   راء مفاوضةات  جةجميع الد ول العربية إلةأ إ
                                                           

.498-8/496نشرة مإسسة الدراسات الفلسطٌنٌة,1
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سةةكانيا  ىا وضةةدّ عةةن لبنةةان أنَّ ِإسةةرائيل سةةتحرص عمةةأ َأن ال ُيسةةَتْخَدم قاعةةدة عدوانيَّةةة ضةةدّ 

 .   (1)وَأراضييا

أَكةةَد الحةةزب فةةي حممتةةو االنتخابيةةة التةةي خاضةةيا, َأّنةةو لةةم يكةةن حزبةةاا داعيةةاا لمحةةرب, كمةةا      

نماكان حزب ال والةدليل عمةأ ذلةك معاىةدة الّسةالم تحقيق السالم واأَلمةن إلسةرائيل,  معراخ, وا 

لتقةرب مةن العةرب كمةا سةعأ الحةزب إلةأ ا (2) مع مصر, التي استيدفت حمايةة أمةن إسةرائيل

فةةةةي مكةةةةان مضةةةةمون فةةةةي  3ليضةةةةمن أصةةةةواتيم فةةةةي االنتخابةةةةات, فوضةةةةع)أمل نصةةةةر الةةةةدين(

 عمأ الحزب(. 33قائمتو)المكان 

خةر , تبعةاا إلةأ أ انتخابيةة   ة لحزب الميكود اختمفةت مةن دورة  عاية االنتخابيّ حظ َأنَّ الدّ ُيال     

ز عمةةةأ الوضةةةع لظةةةروف الةةةدورة التةةةي قامةةةت فييةةةا االنتخابةةةات, ففةةةي االنتخابةةةات الثامنةةةة رّكةةة

ح لمنةةاخبين مةةد  فشةةل يا؛ ليوّضةةم(, فاسةةتغمّ 1973, بسةةبب حةةرب عةةام)والعسةةكرلّ  ياسةةيّ السّ 

ز عمةأ الجانةب ّكةما في انتخابات الكنيست العاشةرة فر في ىذا الجانب, أ حكومة حزب العمل

 و.الذل زاد سوءاا, وفشمت حكومة المعراخ في حمّ  , واالجتماعيّ االقتصادلّ 

 لَ يتبةةةين لنةةةا َأنَّ حةةةزب الميكةةةود كةةةان يسةةةتغل مةةةواطن الضةةةعف عنةةةد حةةةزب المعةةةراخ؛ ليقةةةوّ      

أ الحكةةم, وعنةةدما فشةةل أن يتةةولّ  ن لمناخةةب اإِلسةةرائيمي َأنَّةةو ال يسةةتحقَ وليبةةيّ  شةةعبيتو ومكانتةةو,

ة, وانخفضةةت شةةعبيتو بةةين الجميةةور, حةةاول ة, واالجتماعّيةةاأَلزمةةة االقتصةةاديّ  الحةةزب فةةي حةةلّ 

                                                           
 .308-307,سرا ٌلإحزاب والحكم فً األؼازيالسعدي,1
.158االنتخابات اإلسرا ٌلٌة ونتا جها)إسرا ٌل فً ظل حكومة بٌغن الثانٌة(,مصطفىجفال,2
3
هزونابزبسزابقفزًالكنٌسزتاإلسزرابٌلٌةعزن م1928عام ولدبتارٌ  رملدالٌةالك ولدفً أمل نصر الدٌن:

ِنٌم"حزباللٌكودالٌمٌنً,تقلدمناصبعدةفًحٌاتهالسٌاسٌةمنها دل ب   ٌ فرع م1969عام:ربٌسومإسس"
حززربالجنززوداإلسززرابٌلٌٌنالززذٌنسززقطوافززً,وهززًهٌبززةتخلٌززدوالبدوٌززة والشركسززٌة الطابفززةالدرزٌززة أبنززاء
وسزكرتٌرمجلزسم1964-1961عزام ,شؽلمنصبربٌسقسمالجنودالمسرحٌنفًالسنواتمابزٌنم1948

ان ززززمإلززززى م1971 وفززززًعززززام )مبززززاي(حزززززبعمززززالأرضإسززززرابٌل وع ززززوفززززً عمززززالدالٌززززة
. وانتخبللكنٌستألربزعدوراتمتتالٌزة,للكنٌسزتالثامنزةوالتاسزعةوالعاشزرةوالحادٌزةعشزر حٌروت حركة

http://www.knesset.gov.il/mk/heb/mk.asp?mk_individual_id_t=526 
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لناحيةة العسةكرية, ومحاولةة تحقيةق بطةوالت عمةأ أْن يصرف نظرىم عن ذلةك, والتوجةو إلةأ ا

انتخابةةات تجةةرل فةةي ِإسةةرائيل, يحةةاول الحةةزب فةةي  ي كةةلّ حةةظ اليةةوم فةةنم كمةةا العربةةي,الجانةةب 

فَّة الغربيَّة وقطاع  زة من  ِإسرائيل َأْن يقولَ  شعبيتو من خالل اأَلفعال التي يقوم بيا في الضَّ

 أعمال التصعيد ضدَّ الفمسطينيين .    

 سةةيّ يام(, طةةرح الميكةةود برنامجةةو السّ 1988عةةام) ةوفةةي انتخابةةات الكنيسةةت الثّانيةةة عشةةر     

بةةين حةةزب العمةةل,  وطنيةةة   وحةةدة   وبعةةد ِإعةةالن نتةةائج االنتخابةةات قامةةت فةةي ِإسةةرائيل حكومةةةُ 

ح القواسةةم المشةةتركة فةةالخطوط العامةةة لبرنةةامج حكومةةة الوحةةدة الوطنيَّةةة يوّضةة وتكتةةل الميكةةود,

 .(1)بين الحزبين

مةةأ ِرَض عم( الةةذل ُعةة1988ة لبرنةةامج حكومةةة الوحةةدة الوطنيةةة عةةام) فةةالخطوط اأَلساسةةيّ     

:الكنيست َشِمَل الميام اآلتية راع العربي  اإِلسرائيمي   , بش,ن قضايا الصَّ

فةي الةوطن  عب الييةودلّ ِإدراك وحدة المصير والنضال المشترك, من أجل وجود الشّ  .1

 والشتات.

القةةدس عاصةةمة ِإسةةرائيل اأَلبديةةة, وىةةي مدينةةة واحةةدة تحةةت سةةيادة ِإسةةرائيل وال تقبةةل  .2

ة العبةةةةادة, وتةةةة,مين الوصةةةةول الحةةةةّر لجميةةةةع أبنةةةةاء اظ عمةةةةأ حرّيةةةةالتجزئةةةةة, مةةةةع الحفةةةة

 الدي انات.

رق األوسةةط تعمةةل الحكومةةة عمةةأ اسةةتمرار عمميةةة السةةالم وفةةق ِإطةةار الّسةةالم فةةي الّشةة .3

ة دارة الذاتّيةد, واسةتئناف المفاوضةات إلنشةاء اإلاالتفاق عميو في كامب ديفي الذل تمّ 

فَّة الالكاممة لمسّ   غربيَّة وقطاع  زَّة.كان العرب في الضَّ

                                                           
 .313-312,سرا ٌلإحزاب والحكم فً األؼازيالسعدي,1
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فةةةي الّضةةةّفة الغربّيةةةة, وقطةةةاع  ةةةّزة, أو فةةةي  فمسةةةطينية   تعةةةارض ِإسةةةرائيل ِإقامةةةة دولةةةة   .4

 المنطقة الواقعة بين ِإسرائيل ونير اأُلردن.

 ِإسرائيل مع منظَّمة التَّحرير الفمسطينيَّة.  لن تتفاوَض  .5

يادة فةةةي الّضةةةّفة الّسةةة رة حكومةةةة الوحةةةدة الوطنيةةةة, لةةةن يطةةةرأ أل  تغييةةةر عمةةةأخةةةالل فتةةة .6

 الغربّية وقطاع  ّزة, ِإال بموافقة تجمع حزب العمل والميكود.

 .    (1)قامتيا حكومة ِإسرائيل وتطويرىاضمان وجود المستعمرات التي أ .7

 سرائيمي ون ىةو سةالم قةائم عمةأ شةرعيةِ م الذل يتحدث عنو اإلالساللذا بات واضحاا َأّن       

, ية الشَّةةةعب الفمسةةةطينيّ ن ناحيةةةة اإِلصةةةرار عمةةةأ طمةةةس قّضةةةاأَلمةةةر الواقةةةع, أل االحةةةتالل مةةة

 .  (2)ييونيّ وتصفيتيا نيائياا, لمصمحة المشروع الصّ 

ل والميكود( القواسم المشتركة بين الحزبين الحاكمين) العم برنامج الوحدة الوطنية, يبينُ ف     

أ أرضو, ويدعو ِإلأ وسيادتو عم فالحزبان يرفضان الوجود الفمسطينيّ  حول ِإسرائيل الكبر ,

فيةةي  ,. أمةةا القةةدسفمسةةطينية   دولةةة   مةةة التحريةةر الفمسةةطينية, وعةةدم ِإقامةةةِ عةةدم االعتةةراف بمنظّ 

لدولةةةة ِإسةةةرائيل. فسياسةةةة المي كةةةود مطابقةةةة لسياسةةةة حةةةزب العمةةةل فةةةي  ة  موحةةةدة وَأبدّيةةة عاصةةةمة  

ة ال تحمةةةل ألَّ فيةةةي كممةةة ,القضةةةايا اأَلساسةةةية. َأمةةةا السةةةالم الةةةذل يتحةةةدث عنةةةو االسةةةرائيمّيون

نمةةا ُتسةةتخدم  تصةةّب فةةي صةةالح إسةةرائيل دون  و ايةةات   لتحقيةةق مكاسةةب وأىةةداف  مضةةمون, وا 

 .الفمسطينّيين

 

                                                           
 سزرا ٌل لعزامإدلٌزل ؛كمٌلمنصزور,935-12/933,م(1988نشرة مإسسة الدراسات الفلسطٌنٌة ) 1

 .65-55,فلسطٌنٌةموقف حزب اللٌكود من الدولة البوجزر,أ؛ٌوسؾ198(,م2011)
.31,تقارب جدٌد بٌن العمل واللٌكود بشؤن الضفة والقطاع "الحل الوظٌفً"سرابٌلٌات,إ2
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 (:1989-1980سرائيمية)مشاريع التسوية اإل

فة الغربيةةةة تجةةةاه الفمسةةةطينيين فةةةي الّضةةة م(1977سياسةةةة ِإسةةةرائيل بعةةةد عةةام)يم تغييةةةر أسةة    

روف لةم يتبةقَّ النزاع القائم. وفةي ظةل  ىةذه الظّة اقتراح لحلّ  استبعاد تقديم أل   إلأ وقطاع  زة

مةةةةن أكثةةةةر  وسةةةةط ُتعةةةةدّ . فمنطقةةةةة الّشةةةةرق األَ (1)لةةةةد  الفمسةةةةطينيين أل  شةةةةيء يخشةةةةون خسةةةةارتو

ةةراع العربةيّ المنةاطق تةةوترّ   سةةالم   لةةذا فقةةد ُطِرَحةةْت مشةةاريعُ  ؛اإِلسةةرائيميّ  اا فةةي العةةالم, بسةةبب الص 

ةةةراع إال َأنَّ تمةةةك المشةةةاريع, لةةةم تةةةنجح  فةةةي جمةةةع  ,فةةةي محاولةةةة  لحم ةةةو مختمفةةةة منةةةذ بدايةةةة الص 

, باستثناء المفاوضات المباشرة وعمني   راع عمأ طاولة المفاوضات بشكل مباشر  أطراف الصّ 

سةرائيل عمةأ اتفاقيةات اليدنةة عةام ا المفاوضةات المباشةرة م(. أّمة1949) بين الةدول العربّيةة واِ 

سرائيل فقد بدأت عةام)والعمنيَّة بين الد ول العر  سةرائيل إلةأ َأن تةمَّ 1977بّية وا  م( بةين مصةر واِ 

ُل إلأ اتفاقيات كامب ديفيد عام)  .(2)م( بينيما1979التوص 

 عةزلوالقصةد مةن ذلةك ىةو  ,فنسرائيل كانت را بة فةي التَّوصةل إلةأ ىةذا االت فةاق مةع مصةر 

مةةةةةات وتطويةةةةةق المحرّ  اختةةةةةراق ىةةةةةذا الجةةةةةدار, , ثةةةةةمّ مصةةةةةر مةةةةةن مكانيةةةةةا فةةةةةي الجةةةةةدار العربةةةةةيّ 

ا يمكةةن أن تحصةةل تةة,تي بعةةد ذلةةك فوائةةد سياسةةيَّة وعسةةكريَّة, و يةةر ذلةةك مّمةة مالمقدسةةاتم, ثةةمّ 

ر الفمسةطيني مر الةذل دفةع المفّكة, األ(3)ل ِإليو مع مصرتتوصّ  منفرد   عميو ِإسرائيل من سالم  

مة ب,نيةا محّصة يّ مةع الجانةب اإلسةرائيم ُأبةرملةذل ا المصةرل ِإدوارد سعيدم ِإلأ وصف االتفةاقم

مميةةةة التَّسةةةوية مةةةع الفمسةةةطينيين, بوصةةةفيا , فقةةةد قبمةةةت ِإسةةةرائيل بةةةنطالق عاالستسةةةالم العربةةةيّ 

المشةةكمة الفمسةةطينية,  ة فةةي المنطقةةة, ولةةيس لحةةلّ لخدمةةة َأىةةدافيا االسةةتراتيجيّ  تكتيكيَّةةةا  خطةةوة  

                                                           
 .83,الطعم فً المصٌدةشلوموؼازٌت,1
.467,المدخل الى القضٌة الفلسطٌنٌة جوادالحمد,2
 ف السزالم(,المفاوضات السرٌة بٌن العزرب وإسزرا ٌل )عواصزف الحزرب وعواصزهٌكل,نمحمدحسن3ٌ

188-189. 
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قامة سالم   مةن حةاالت  حالةةا كما يريد العرب والفمسطينّيون. وىذه المفاوضةات كانةت  عادل   وا 

راع, وليس كما أرادت منظمة التحرير الفمسطينية والدول العربية  .(1)الص 

 ُعةةدَّ لمشَّةةعب الفمسةطيني  اووحيةدا  اشةرعيا  مةة التحريةةر الفمسةطينّية, ممةةثالا االعتةراف بمنظّ  إنّ     

يني  راع مةةةن كونةةةو صةةةراعاا عربّيةةةاا إسةةةرائيمياا إلةةةأ صةةةراع  فمسةةةطل الّصةةةفةةةي تحةةةوّ  فارقةةةةا  عالمةةةةا 

المنطقةة برمَّتيةا إلةأ كونيةا تشةك ل مشةكمة  إسرائيمي, ومن كون إسرائيل مشةروعاا عةدوانياا ضةدّ 

مة التحرير الفمسطينّية لم يكن لدييا ر بة في االعتراف بنسةرائيل, لمفمسطيني ين وحدىم. فمنظّ 

نمةا كانةةت تر ةب فةةي أن تجةد لنفسةةيا مةوطة قةةدم, وأن تؤّسة بةةول لقَ  االسةةتعداد دولةةة, لكةنّ  َس وا 

ن  _ولو ضمناا_عمأ جزء من فمسطين, كان يعني  فمسطينية   دولة   القبول بتقسيم فمسطين, وا 

الشَّةةعب اإلسةةرائيمي  فةةي تقريةةر  ِإسةةرائيل فةةي الوجةةود, أو بحةةقّ  لةةم يكةةن ىةةذا يعنةةي اإِلقةةرار بحةةقّ 

 .(2)مصيره

راا فةةةي المنطقةةةة, م( اىتمامةةةاا كبيةةة1981أثةةةارت االنتخابةةةات اإِلسةةةرائيمية العامةةةة فةةةي عةةةام)     

د الجميةةع أنةةو ال فةةرق بةةين برنةةامج حةةزب الميكةةود والعمةةل فةةي السياسةةة  التةةي يتبعيةةا فةةي وت,ّكةة

عةةةةات الوطنيةةةةة ة وقطةةةةاع  ةةةةزة, وحسةةةةب اعتقةةةةادىم بةةةة,ّن الحةةةةزبين عارضةةةةا التطمّ فة الغربّيةةةةالّضةةةة

 الا ممثّ رىا باعتبا مة التحرير الفمسطينية,ا عن استعدادىم لالعتراف بمنظّ ر عبّ الفمسطينية, ولم يُ 

ة الحكةةم الةةذاتي التةةي طرحيةةا المّيكةةود, , ورفةةض معظةةم العةةرب خطّةةعب الفمسةةطينيّ لمّشةة اوحيةةدا 

 الوسط اإِلقميمي باالتفاق مع اأُلردن, التي طرحيا حزب العمل, وتوقَّع زعماء  ة الحلّ وخطّ 

                                                           
 .41,المفاوضات الفلسطٌنٌة اإلسرا ٌلٌة وانعكاساتها على الوحدة الوطنٌةاٌمانمصلح,1
 .47,القضٌة الفلسطٌنٌة وحل الدولةرابؾزرٌق,2
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, ل ِإلوصّ موافقة اأُلردن عمأ التّ  (2)وحكمت المصرل ,(1)فمسطينيون أمثال إلياس فريج أ حةل 

 امل. فحسةب نظةرة المعسةكر الفمسةطينيّ االنسةحاب الّشة لو اقترحت حكومة حزب العمةل فكةرةَ 

فةي اأُلسةموب  نَّ حةزب العمةل أكثةر خيانةةا فةن المتطرف, وأنصار منظمةة التحريةر الفمسةطينية,

ا سياسةةة منةةاحيم سياسةةتو ىةةي لمتغطيةةة والتمويةةو عمةةأ االحةةتالل العسةةكرل. أّمةة , وأنّ التكتيكةةيّ 

لةأ ووقةوفيم إ ا َأد  إلةأ توحيةد الفمسةطينيين,سةرائيل, مّمةإل عيّ وّسةفقد كشفت الطابع التّ  بيغن

 . (3)مة التحرير الفمسطينية, والعالم العربيّ جانب منظّ 

 ِإسةةرائيميّ  لتعةةايش   تحتيةةة   ذكةةرت الجماعةةات المتطرفةةة فةةي ِإسةةرائيل َأّنةةو يجةةب وضةةع بنيةةة       

ريةق الوحيةد لموصةول ِإلةأ اتفةاق سةالم نطمق من َأنَّ الطّ رح ت. وكانت فمسفة ىذا الطّ فمسطينيّ 

من خالل ِإجبار الطرفين عمأ التعةايش. وكةان ديَّةان مةن كبةار مؤيةدل  , تمرّ عربيّ  ِإسرائيميّ 

 ىذا الطرح.

ة اإِلسرائيمية فةي ييةودا والسةامرة وقطةاع ست م السياميّ شارك بيغن في صيا ة وثيقة  سُ       

 جديةةد   بشةةيء   م(. فالوثيقةةة لةةم تةة,تِ 1981َبةةِل وزارة مجمةةس األمةةن فةةي عةةام) ةةزة م وُأِقةةرَّْت مةةن قِ 

 :ساسيةم وىمازت سياسة الّميكود األَ ت نقطتينم ميّ الوثيقة ضمّ  لمنظر, لكنّ  الفت  
                                                           

لزىجامعزةدمشزقكمزاإانتسزب,ولدفزًحلزبودرسفٌهزا,:منا لومفكرسٌاسًعربًلٌاس فرٌجإ1

لزىحززبالبعزثالعربزًاالشزتراكًمنزذعزامإم(انتسزب1964ربٌزةمزنسوٌسزرا)التالدكتوراهفزًحاز

ع زوً,وعملفًسلكالتدرٌسومارسنشزاطاتهالثقافٌزةداخزلصزفوؾالحززبم(1947) افزًانتخزب 

أهمهزا"تطزور,لهمإلفاتعدٌزدة,كثرمنمرهأعٌدانتخابهأم(كما1968)حزبالبعثالعربًمنذعام

وتطزورالفكززرالماركسزًمنزذعززامٌاتالمرحلزة,مزامتحززد أعربٌزةالثورٌزةوالفكرٌززةالعربٌزةاالٌدلوجٌزةال

 .278-276,موسوعة السٌاسة,"وتفرغللعملالثقافًوالفكري.عبدالوهابالكٌالً,(م1978)
عمالوسٌاسًفلسطٌنًمنموالٌدمدٌنةنابلس,نشزأؤألسزرهثرٌزةونشزطفزًأرجلحكمت المصري :2

تؤسٌسشركةالزٌوتالنباتٌةفًنابلس,كانمنالمساهمٌنفًتؤسزٌسعلىاالقتصادالفلسطٌنً,وعمل

م(,وسززاهمفززًتؤسززٌسالحزززب1936)عززاملسززطٌنوالتززًقززادةاال ززرابالكبٌززرأوللجنززهقومٌززةفززًف

سزاًللبرلمزانم(,ثزمرب1956ٌ-1950ردنزًفزًعزام)اكً,انتخبفًدورتًللبرلماناأل الوطنًاالشتر

م(,وسززاهمفززًتؤسززٌسمنظمززةالتحرٌززر1963)ثززموزٌززرللزراعززةوثززمع ززوفززًمجلززساالعٌززانعززام

م(.محمزدعززةدروزة,1993م(,وتوفًعام)1964الفلسطٌنٌةوانتخبع ومجلسوطنًفٌهاعام)

.1/574,مذكرات دروزة
 .123-122,الطعم فً المصٌدةشلوموؼازٌت,3
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 سياسةةي   فةةي حةةدود دولةةة ِإسةةرائيل, ومنةةع أل  نشةةاط   فمسةةطينية   دولةةة   منةةع ِإمكانيةةة قيةةامِ  .1

الةةذل يؤيةةد تطبيةةق  وفةةي المقابةةل تشةةجيع النشةةاط الس ياسةةيّ  ,ُيْعَتَبةةُر َأساسةةاا ليةةذه الّدولةةة

 اتفاقية كامب ديفيد.

 لتشجيع بروز تيار معتدل ومؤي د لمّسالم في المنطقة. ق أجواء  مّ خَ  .2

عبةر , تُ مسةتوطنات   بنةاءِ  , وسياسةةِ عسةكرل   ِإنَّ المجتمع الةدولي لةم يعةد يسةم م بوجةود حكةم      

وبشةةةةةكل عةةةةةام َأصةةةةةبحت ِإسةةةةةرائيل فةةةةةي  ,سةةةةةرائيلإلةةةةةأ إ لممنةةةةةاطق العربيةةةةةة زاحةةةةةف   عةةةةةن ضةةةةةم  

 . (1)مع العالم الخارجيّ  ة  دجدي م(, تحاول فتح جسور  1981عام)

 مشروع روابط القرى: .1

 فضترَ  والتي مستوياتيا, كافة عمأ اإلسرائيمية الدوائر الفمسطينيّ  التمثيل موضوع أقمق    

 المقترحةات تةراكم, ولكةن مةع, الفمسةطينية رالتحرية مةةبمنظّ  االعتةراف وتكةراراا  الم  مةراراا  عمأ

 عن بالبحث نشطت الدوائر اإلسرائيمية  اإلسرائيميّ  العربيّ  راعالصّ  والمبادرات لحلّ  ,وتزايدىا

 العربية, مصر مع جميورية "ديفيد كامب" اتفاقية توقيع بعد ,جديد   واقع   لخمق وبدائل حمول,

 مجمةس   إنشاء َعْبرَ  الذاتي, مشروع الحكم تقبل  زة وقطاع ةالغربيّ  فةالضّ  في  فئات إليجاد

فقةةط,  بمعنةةأ حكةم سةةكانيّ  ,وخدماتيةةة   اداريةة   أل بصةةالحيات   ,الفمسةةطينيين كانلمّسة إدارل  

 . (2) اإِلسرائيميّ  وتبقأ السيطرة عمأ اأَلرض بيد الحكم العسكرلّ 

 قيةةادات   ليادفةةة لخمةةقِ كانةةت فكةةرة روابةةط القةةر  ىةةي العنةةوان لتمريةةر المشةةاريع اإلسةةرائيمية ا    

مةةة التحريةةر لتعمةةل فةةي المنةةاطق المحتمةةة عمةةأ إضةةعاف الةةدور المتنةةامي لمنظّ  جديةةدة   محميةةة  

م(, 1976الفمسطينية  في تمك الفترة, السيما بعد نتائج االنتخابات البمدية, التةي جةرت عةام)
                                                           

.119-118-117,الطعم فً المصٌدةشلوموؼازٌت,1
 .327,موسوعة المصطلحات والمفاهٌم الفلسطٌنٌةمحمداشتٌة,2
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ارىةةا ممةةّثالا شةةرعياا باعتب مةةة التحريةةر الفمسةةطينية,لمنظّ  ومؤيةةدةا  مناصةةرةا  والتةةي َأفةةرزت قيةةادات  

 . (1)لمشعب الفمسطيني ووحيداا

 )لمدينةةةة الخميةةةل مةةةن ) الحةةاكم العسةةةكرلّ (2)ىةةةذه الفكةةرة مةةةن يغئةةةال كرمةةةون طةةةرح وقةةد تةةةم     

 ولكن ُشِرع في تنفيذىا عممياا بعد التوقيع عمةأ اتفاقيَّةة كامةب ديفيةد عةام ,م (1974-1976

ف إسةةةةرائيل مةةةةن ذلةةةةك, ىةةةةو تقمةةةةيص فكةةةةان ىةةةةد ,ت عميةةةةو مةةةةن ِإجةةةةراءنّصةةةة ومةةةةا  (م1978)

ة المواليةة لممجةالس البمدّية بديمة   , وخمق قيادة  ياسيّ ة, ونفوذىا السّ المؤسسات البمَّديّ  صالحياتِ 

ين وتشترك فةي تنفيةذ الحكةم مة التحرير الفمسطينية؛ لتنافسيا في تقديم الخدمات لممواطنلمنظّ 

 .(3)الذاتي

ة , فكانةةت  ايةةة ىةةذه الةةروابط اأَلساسةةيّ (4)لوجةةودلةةأ حيةةز اط روابةةط القةةر  إمخطّةة جَ خةةر       

ات كان, وتشةةةةجيع الجمعّيةةةةبةةةةين الّسةةةة المنازعةةةةات والخالفةةةةات التةةةةي تنشةةةةب المعمنةةةةة, ىةةةةو حةةةةلّ 

ة, لمسةةةاعدة المةةةزارعين, لتحسةةةين َأوضةةةاعيم االقتصةةةادية, وتطةةةوير َأسةةةاليب الزراعةةةة التعاونّيةةة
                                                           

 .260,سٌاسة االمر الواقع فً الضفة الغربٌةجٌفريارنوس,1
وهاجرإلىإسرابٌلمععابلتهفًسنم(1946)فًعام رومانٌارمونفًكولدٌؽبال:ٌغ ل كرمون2

,وفزًالنهاٌزةحقزق اللؽزةالعربٌزة ًالمدرسزةالثانوٌزة,بزدأدراسزةالخ زٌرةفز نشؤوترعرعفزً الرابعة

سزرابٌلًبعزدحصزولهعلزىشزهادة,تمتجنٌدهفزًالجزٌشاإل(18)فًسنالطالقةعلىالمستوىالمحلً

ربٌسومإسسمعهدالشرقاألوسطوهو(م1968)فًاالستشراقمنالجامعةالعبرٌةفًالقدسعام

االسزتخبارات,ومكافحزة:مختلفةمزنالخبزرة(كماجمعبٌنأربعةمجاالتMEMRIاإلعالمٌة)للبحوث

خززدمفززً,اإلسززرابٌلًالتززابعلجززٌشالززدفاعوكززاناٌ ززاًفززًجهززازالمخززابرات,اإلرهززاب,والدبلوماسززٌة

لزىإشزؽلمنصزبمستشزارللشزإونالعربٌزةو(م1981)لىعامم(إ1977)سرابٌلًمنعامالموساداإل

دارةٌنمنززاحٌممٌلسززونللعمززلكززربٌسلززإتعٌززدارةالمدنٌززةفززًال ززفةالؽربٌززةوقطززاعؼزززةعنززدماتززم اإل

دارةشؽلكرمزونمنصزبربزٌساإل(م1982)رموننابباًلهبعداستقالةمٌلسونعامتمتعٌٌنك,المدنٌة

تعٌزٌنتزم(م1988)وفزًعزام(م1983)إٌلٌافًهذاالمنصزبعزامتعٌٌنشلوموحتىتم المدنٌةبالنٌابة

سززحاقشززامٌروبعززدسززقوطحكومززةشززامٌرعززامإرهززابلززربٌسالززوزراءكرمززونمستشززاراًلمكافحززةاإل

رهزابقبزلاسزتقالتهعزامٌنفزًمكافحزةاإلرابزإسحقعمللمدةعاممستشاراًلربٌسالوزراء(م1992)

 Ephraim Kahana, Historical Dictionary ofوسزلو,أبسزببمعار زتهالتفاقٌزة(م1993)

lsraeli lntelligence, 57, Yigal Carmon – President and Founder of the 

Middle East Media Research Institute (MEMRI)  
بٌان ؛108 عام,35سرا ٌلٌة خالل عبرٌة  تطور العقٌدة العسكرٌة اإلترجمة من مصادر ,رسمٌحجبو3

 (:االرشٌؾالفلسطٌنًجامعةبٌرزٌت.م1980االراضً المحتلة)لجنة التوجٌه الوطنٌة فً 
 .228,موسوعة المصطلحات والمفاهٌم الفلسطٌنٌةمحمداشتٌه,4
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مة التحرير عن منظّ  بديمة   مق قيادة  الغاية من ىذه الروابط ىو خ نّ وتحديثيا, و ير ذلك إال أَ 

عمةأ المشةاركة فةي مفاوضةات  لت,ييةد ماتفاقيةة كامةب ديفيةد م وقةادرةا  ةا الفمسطينية تكون مسةتعدّ 

 . (1)الحكم الذاتي

نمةةا انتقمةةت ِإلةةأ منطقةةة رام اب       ,ِإنَّ فكةةرة روابةةط القةةر  لةةم تقتصةةر عمةةأ منطقةةة الخميةةل واِ 

 تيديةد لبمديةة بيةت لحةم,  رسةالةَ  سةرائيميّ رسةل جةيش الةدفاع اإلحيث فقد أَ  ,ونابمس, وبيت لحم

ىا بالتصةةةفية ِإْن ىةةةم عضةةاءَ ل المكبةةر اإِلسةةةالمي الخيريَّةةة, تيةةةدد أَ وبيةةت سةةةاحور وجمعيَّةةة جّبةةة

 .(2)واصموا معارضتيم لروابط القر , ومشروع الحكم الذاتي

اا اا وعسةكريّ عميةا سياسةيّ د وقةد تةمّ  ,كان مركز ىذه الروابط في المدن عمأ عكس تسميتيا    

 اا وسياسةياا واجتماعياةا.عسكريّ  واسعة   دارة المدنية اإلسرائيمية. وكان ليا صالحياتُ من قبل اإل

 يةدف مةن وجةود . فكةان ال(3)الظمةم لمفمسةطينيين اإِلسةرائيميّ  ذت سياسةة الحكةم العسةكرلّ فّ نَ  وقد

تماد ىةذه الةروابط عمةأ ِإسةرائيل فيمةا مالمح السياسة اإلسرائيمية, وكان اع الروابط ىو تكميلَ 

فةةةي يةةةد  . فةةةنذا كةةةان رؤسةةةاء البمةةةديات أدوات  , وحمايةةةة  , وأمةةةوال  سياسةةةي   تحتةةةاج ِإليةةةو مةةةن دعةةةم  

, روج لمنفةةةوذ اإِلسةةةرائيميّ مةةةة التحريةةةر الفمسةةةطينية كمةةةا ادَّعةةةت ِإسةةةرائيل فةةةالروابط سةةةوف تُةةةمنظّ 

ات الفمسةةطينية  فمنحةةتيم مكتبةةاا, خصةةيّ اا إلةةأ بعةةض الشّ فورّيةة اا ضةةت ِإسةةرائيل نفةةوذاا سياسةةيّ ففوّ 

ع بيةذه المةوارد كةان لةو ثمةن : يجةب التمتّة , لكةنّ , وأسمحةا واسعةا  ِإداريةا  , وصالحيات  وميزانيةا 

 . (4)الفمسطينيّ  ياسيّ استعمالو إلعادة توجيو السموك السّ 

                                                           
موسزوعة المصزطلحات ؛محمزداشزتٌه,262,مر الواقزع فزً الضزفة الغربٌزةسٌاسة األجٌفريارنوس,1

 .228,والمفاهٌم الفلسطٌنٌة
 .م(25/4/1982) جرٌدة الفجر2
.92,شإون فلسطٌنسمٌحشبٌب,3
.261,سٌاسة االمر الواقع فً الضفة الغربٌةجٌفريارنوس,4
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ام اأَلعظةم ة  تسةت,ثر باالىتمةفي ش,ن قضيّ  واضحة   بصورة   ِإنَّ ىذه الروابط كانت صامتوَ     

, مةع ع الييةودلّ عند أىل القر  وأىل المدن معاا, وىي فقدان اأَلرض العربية لمصةمحة التوّسة

نحو مصمحة  ِإال أّن جيودىا لم تكن موجيةا  ,كز ظاىرياا في القر تتر بط كانت َأنَّ ىذه الروا

 . (1)مدياترؤساء الب ية ضدّ القرويين بقدر ما كانت موجّ 

 نيايةة فةي بالفشةل بةاءت أنيةا إال األرض, عمةأ فعميةاا  تشةكَّمت ر القة روابةط أنّ  ومةع    

 التنظةيم ليةذا تمثيميةة   صةفة   بة,لّ  لالعتةراف اسةتعداده فمسطيني   طرف ألّ  ُيْبدِ  لم المطاف, إذ

 من العديد وجيوا قد التحرير مةمنظّ  أنصار وكان .قصير   وقت   بعد انتيأ أن يمبثْ  لم الذل

 وانّ وَشة فمسةطينية, ب,يةد   سياسةاتيا وتنفيةذ ,)إلسةرائيل العمالةة( منيةا ,روابةط القةر  إلةأ يمالةتّ 

 رام قر  رابطة رئيس وا تيل ات,يّ الثمانين عقد من األولأ خالل السنوات شعواء حرباا  ىاضدّ 

 .(2)أخر  روابط رؤساء ا تيال ومحاولة م(,1980عام) في اب

 الحكومةة رئةيس أصةدر حيةث ,نيّ كةان الموقةف اأُلردنةي منسةجماا مةع الموقةف الفمسةطي     

 ,)إلسرائيل عمالء( ب,نيم الروابط, ووصفيم أعضاء ضدّ  عسكرياا  مضر بدران قراراا  األردنية

الَّ  مةن االنسةحاب مةنيم وطمةب  الحكةم أو لمصةادرة ممتمكةاتيم سيتعرضةون الةروابط, واِ 

شةةةةروع مةةةةة واأُلردن مةةةةن روابةةةةط القةةةةر  فةةةةي ضةةةةرب الميم موقةةةةف المنظّ , فقةةةةد أسةةةة(3)باإلعةةةةدام

فةةي مشةةروع الحكةةم الةةذاتي, أو َأْن تكةةون  يمكةةن َأْن تشةةتركَ  بديمةةة   قيةةادة   اإلسةةرائيمي فةةي ِإنشةةاءِ 

 . (4)مصدر عون إلسرائيل في الضفة الغربيَّة

 

 
                                                           

 .263,سٌاسة االمر الواقع فً الضفة الغربٌةجٌفريارنوس,1
.486-2/484,الموسوعة الفلسطٌنٌة, القسم العام2
.141-140,القٌادة الفلسطٌنٌة فً الضفة الغربٌة موشٌهماعوز,3
 .263,سٌاسة االمر الواقع فً الضفة الغربٌةرنوس,جٌفريا4



96 
 

 :(1) دارة المدنية() اإل مشروع شارون .2

ين, مسةتمرّ بةالتغيير والتطةوير ال الفمسةطينيين مةع التعامةل فةي اإلسةرائيمية السياسة إمتازت    

 فةي جذريةةا  تغيةرات   الةدفاع, وزيةر لمنصةب  "شةارون ريئيةلأ" اعةتالء مةع الفتةرة تمةك وشةيدت

 التحريةر مةةمنظّ  ضرب مشروع لتمرير جديدة   بخطط   تمثمت مع الفمسطينيين التعامل طبيعة

 "الكبر  الخطة" شارون وضع وقد قوتيا, مكامن وتقويض المحتمة, في المناطق الفمسطينية

 ة  سياسةيّ  سيطرة   لتحقيقِ  اإلسرائيمية العسكرية القوة واستخدم لبنان  زومثل  اتومخطط لتنفيذ

 ةالعسكريّ  ةالتحتيّ  البنية تدميرَ  شارون, ةلخطّ  الرئيسيّ  اليدف كان وقد  األوسط, رقالشّ  في

ةباعتبارىةا  وتحطيميةا لبنةان الفمسةطينية فةي التحريةر مةةلمنظّ  قامةة ,اسياسةيا  اتنظيما  نظةام   وا 

ضعاف العميمة فيو, الجيات تقوية عبر لبنان في جديد   سياسي    .(2)السورل الوجود وا 

, كما َأنَّ الموقف اإِلسةرائيمي (3)من اتفاقة كامب ديفيد كانت بنية االدارة المدنية مستوحاة      

قامةةةةة كيةةةةان  فمسةةةةطيني  فييمةةةةا,  ةةةةفَّة الغربيَّةةةةة وقطةةةةاع  ةةةةزة, واِ  كةةةةان رافضةةةةاا االنسةةةةحاب مةةةةن الضَّ

فةةي المفاوضةةات التةةي جةةرت بينيةةا, وبةةين  والعراقيةةلَ  السةةمطات اإِلسةةرائيمية العقبةةاتِ  وضةةعتو 

 مصةةةر حةةةول الحكةةةم الةةةذاتي أو ماالدارة الذاتّيةةةة م فقةةةةد وصةةةمت تمةةةك المفاوضةةةات ِإلةةةأ طريةةةةق 

 , فبعةد أن وقَّةع الجانبةان المصةرلّ (4)اأَلمر الذل يتماشأ تماماا مع الّر بة اإِلسرائيمية ,مسدود

                                                           
الحكومزةالعسزكرٌةداريفزًجبهالفصلالتاممابٌنالفرعاإلبمو:هًتؽٌٌراداريتم اإْلدارة المدنٌة1

سزرابٌللتمرٌزرإنزهمحاولزةإحٌزث,مرعلىارضالواقعابعزادسٌاسزٌةمهمزةوالفرعالمدنًكانلهذااأل

دارةالمدنٌززةفززًعززامنشززاءاإلإتززم,دارٌززةالرجعززةفٌهززاإؾقانونٌززةوذاتًوخلززقظززرومفهومهززاللحكززمالزز

ةالحكزمالزذاتًوحسزبسزرابٌلٌةكزانالهزدؾمنهزاالتح زٌرلتنفٌزذخطزم(بقرارمنالحكومزةاإل1981)

كامزلأمزانٌسهلتنفٌزذهبالألمفاو اتالحكمالذاتًمنشؤنهتطوٌرًدارةالمدنٌةهنشاءاإلإالقرارفإن

مززورالمدنٌززةالمختصززةبالسززكانفتززتلخصفززًالتعامززلمززعاألمززنحٌززثمهامهززادارةالمدنٌززةوظٌفتهززااإل

موسززوعة للقززانوناإلسززرابٌلًوالعالقززةلهززابالقززانونالززدولً,محمززداشززتٌه,ةالمحلٌززٌنوهززًخا ززع

.56,المصطلحات والمفاهٌم الفلسطٌنٌة
.51,إسرا ٌل وروابط القر عمرصالح,2
 .266,مر الواقع فً الضفة الغربٌةسٌاسة األجٌفريارنوس,3
.29,نتفاضةاالسرا ٌلً قبل وبعد الفكر اإلأسعدعبدالرحمن,4
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ة مصةر مةن المفاوضةات مةع جميورّية كةان اليةدف اأَلساسةيّ  ,اتفاقّية كامب ديفيد يّ واإِلسرائيم

خراجيةةا مةةن حمبةةة الّصةة . وبالفعةةل لقةةد تحقَّةةق ذلةةك اإِلسةةرائيميّ  راع العربةةيّ العربيةةة ىةةو عزليةةا وا 

, ولسةةعييا الةةدَّائم لترسةةيخ احتالليةةا ل راضةةي الفمسةةطينّية المحتمةةة منةةذ   بعيةةد  اليةةدف ِإلةةأ مةةدا 

بةةةةر مختمةةةةف الوسةةةةائل , وفةةةةي ىةةةةذا اإِلطةةةةار سةةةةعت الّسةةةةمطات اإِلسةةةةرائيمية عَ (1)م(1967عةةةةام)

أ بمشةةةةروع ماإِلدارة سةةةةمّ واأَلسةةةاليب ِإلةةةةأ تعزيةةةةز ِإحالليةةةةا ووجودىةةةةا عنةةةةدما أقةةةةدمت عمةةةةأ مةةةةا يُ 

لمةةدفاع  االمدنيةةةم. وينسةةب ىةةذا المشةةروع ِإلةةأ الجنةةرال أرئيةةل شةةارون, الةةذل قةةدم بصةةفتو وزيةةرا 

ؤون ة اقتراحاا ِإلأ الحكومةة اإِلسةرائيمية, يقضةي بفصةل ِإدارة الّشةحتمّ ومسؤوالا عن المناطق الم

, ف,قرتةةةةةةةةةو الحكومةةةةةةةةةة اإِلسةةةةةةةةةرائيمية فةةةةةةةةةي تشةةةةةةةةةرين (2)دارة الحكةةةةةةةةةم العسةةةةةةةةةكرلعةةةةةةةةةن إ ةالمدنّيةةةةةةةةة

فَّة الغربيَّة إلأ مناحيم ميمسون مستشار موزير الدفاع 1981الثاني)  م(,وأوكمت ِإدارتو في الضَّ

قطةةاع  ةةزة فتةةولأ الحةةاكم العسةةكرل ميوسةةف لةةونتسم رئاسةةة اإِلدارة , أمةةا فةةي (3)اإِلسةةرائيميم 

 .(4)وصفو حاكما عسكريااالمدنّية بغزة, مع احتفاظو بموقعو 

 اإلدارة والمتعمَّق بت,سيس (م1981) عام في ادرالصّ  (947) رقم العسكرل األمر نصَّ      

 ة فةيوالعسةكريّ  ,المدنّيةة تالسةمطا كةل   مصةدر يظةل   الجةيش اإِلسةرائيميّ  أن عمةأ" المدنّيةة

التشةريع,  فةي العسةكرلّ  الحكةم بصةالحياتِ  ةالمدنّية اإلدارة رئةيس َوُيفةوض "ةالمحتمّة األراضةي

 .(5)عمييا والقائمين لممواطنين الخدمة بتقديم قيتعمّ  ما كلّ  في التدخل في والحدّ 

 

                                                           
.47 موقف حزب اللٌكود من الدولة الفلسطٌنٌة,ٌوسؾأبوجزر,1
 .30-29,سرا ٌلً قبل وبعد االنتفاضةالفكر اإلأسعدعبدالرحمن,2
 .1/251سرا ٌلٌة,وامر العسكرٌة اإلاألصالح,عبدالجواد3
 .269,مر الواقع فً الضفة الغربٌةة األسٌاسجٌفريارنوس,4
وامر العسزكرٌة األعبدالجوادصالح,؛266,سٌاسة االمر الواقع فً الضفة الغربٌةجٌفريارنوس,5

.1/251,االسرا ٌلٌة
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العربية ورئيس  ص في الشؤونكانت أفكار شارون تستند ِإلأ مناحيم ميمسون, المتخصّ      

 اإِلدارة المدنية. أما ما تضمَّنو المشروع فيو كما يمي:

ة وات باع نيةج  جديةد  يتَّسةم بالميبراليةة ياسة المتَّبعة مع سكان المناطق المحتمّ تغيير السّ  .1

مةةةع السةةةكان, بيةةةدف ت,ييةةةد فكةةةرة اإِلدارة المدنيةةةة, وذلةةةك مةةةن أجةةةل تقمةةةيص االحتكةةةاك 

ةةةدام مةةةع الس ةةةكان الفم ة. وبالتةةةالي ِإظيةةةار الحكةةةم سةةةطينيين فةةةي اأَلراضةةةي المحتمّةةةوالص 

كان, ودعةةا ىةةذا بمظيةةر الطَّةةرف الةةذل ال يتةةدخل فةةي الشةةؤون المحمّيةةة لمّسةة العسةةكرلّ 

إلةةةةأ تخفيةةةف الحةةةةواجز العسةةةكرّية عمةةةأ الطةةةةرق, وتقميةةةل اسةةةةتفزازات أيّضةةةا المشةةةروع 

 كان . الجنود لمسّ 

ة والّتخطيطيةةةة تصةةةبح الّنشةةةاطات الّتجارّيةةة , بحيةةةثوتنظيِميَّةةةة   ِإداريةةةة   إجةةةراء تعةةةديالت   .2

كان الفمسطينيين في ضمن مسؤولية قائد المنطقة, والَّنشاطات المدنية, المتعمقة بالسّ 

يات اإِلدارة المدنيَّة الممحقة بوزارة الد فاع .بحيث  الّضّفة والقطاع,  تكون من صالح 

سةةةات واجيةةةة القةةةو  والمؤسّ , لمىنةةةة عمةةةأ روابةةةط القةةةر  باعتبارىةةةا زعامةةةةا بديمةةةةا المرا .3

 .(1)الوطنّية

بة لتشةةةجيع الحةةةوار بةةةين شةةةارون مةةةن ىةةةذا المشةةةروع ىةةةو تييئةةةة اأَلجةةةواء المناسةةة ىةةةدفَ إّن     

الفمسةةةطينية العربيةةةة المعروفةةةة مباالعتةةةدالم وبعةةةد ِإيجةةةاد القيةةةادة البديمةةةة يجةةةرل بعةةةض الرمةةةوز 

ا المشةروع كةان يحمةل فةي التحضير لمحادثات الحكم الذاتي, التي ستضم ىةذه القيةادات. ىةذ

ِإيجةةةةاد الةةةةوطن البةةةةديل  التَّحريةةةةر الفمسةةةةطينية. وبعةةةةد ذلةةةةك يةةةةتمّ  لمنظَّمةةةةةِ  طياتةةةةو توجيةةةةو ضةةةةربة  

السنوات, التةي َأعقبةت تبن ةي  , يتبين عبر تجاربِ (2)ا في لبنان أو في األاردنإمّ  ,لمفمسطينيين

                                                           
.30,النتفاضةسرا ٌلً قبل وبعد االفكر اإلأسعدعبدالرحمن,1
 .م(5/10/1981) سرا ٌلٌةهآرتس اإل2
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مةةل المشةةاريع الراميةةة ِإلةةأ إبقةةاء دارة المدنيةةةم إنمةةا ُخِمقَةةْت, لتكةةريس مجماإل نَّ أىةةذا المشةةروع. 

نجاز عممّية الّضّم الزاحف في المناطق المحتمّ وتخميد االحتالل  .(1)ة, واِ 

مةةةة بقيةةت ِإسةةةرائيل عمةةةأ عنادىةةةا فةةةي رفةةةض التعامةةةل مةةةع الفمسةةةطينيين عامةةةة, ومةةةع منظّ      

لمسةتقبل  دبموماسةي   ة, باعتبارىم أصحاَب دْور  أساسي  في أل حةل  التحرير الفمسطينية خاصّ 

فقةةد ذىبةةت ِإسةةرائيل منةةذ ت,سيسةةيا ِإلةةأ َأنَّيةةا ال تتحمةةل أيَّةةة مسةةؤوليَّة  لحةةل   ,اأَلراضةةي المحتمةةة

ووصةةفوا أنَّ منظمةةة  ,عةةن أراضةةييم فةةي أثنةةاء حربيةةا, مةةن أجةةل قياميةةا او مَةةمشةةكالت الةةذين جَ 

, وال دور ليةةا  ,التحريةةر فةةي أل  حةةل  ِإّنمةةا ىةةي عبةةارة عةةن منظَّمةةِة ميةةاجرين, وعامةةل  خةةارجي 

فَّة الغربّية وقطاع  ةزة م لةيس  فجةاء فةي صةحيفة ىة رتس اإلسةرائيمية : ,سياسي  لمستقبل الضَّ

حاضةةةةرىا لمنظمةةةة التحريةةةر الفمسةةةةطينية أل  دور فةةةي عمميةةةة السةةةةالم, ال بسةةةبب ماضةةةييا وال 

سةت عمةأ تةدمير شةعبنا, فحسةب, بةل أَلنَّ إسةرائيل لي رىابي, وال بسبب بنودىةا التةي تةنّص اإل

  .(2)االعتراف بمنظمة التحرير الفمسطينية مبمعنّية مبدئياا 

. وفكرة (3)فة الغربية, وقطاع  زةفي الضّ  الفمسطيني   ىذا المشروع ييدف ِإلأ قتل الوعيِ     

الحكم الذاتي لمفمسطينيين ىي بدعةة مةن ابتكةار حةزب العمةل ولةيس حةزب الميكةود, ولةم يكةن 

المشةةةكمة الفمسةةةطينية أو وضةةةعيا عمةةةأ طريةةةق  أَلوقةةةات حةةةل  بيةةةا فةةةي أل  وقةةةت مةةةن ا امقصةةةودا 

سةةرائيل ي إ, ينطةةول عمةةأ تخمّةةسياسةةي   حةةل   الحةةّل, بةةل كةةان ىةةدفيا ىةةو قطةةع الطريةةق عمةةأ ألّ 

ة, فكانت حكومة حزب العمل اإِلسرائيمية منذ االحةتالل حتةأ عن المناطق الفمسطينية المحتمّ 

 ,من الحكم الذاتي مشاريع الضبابية ألنواع  م( تطرح العديد من ال1977خسارتيا الحكم سنة)

 مثل )ديان, ألون, بيرس(.

                                                           
 .30,سرا ٌلً قبل وبعد االنتفاضةالفكر اإلأسعدعبدالرحمن,1
 .70,مر الواقع فً الضفة الغربٌةسٌاسة األجٌفريارنوس,2
 .57موقف حزب اللٌكود من الدولة الفلسطٌنٌة,ٌوسؾأبوجزر,3
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ؤون الفمسطينية عمأ ذلك بالقول:م إنَّ مشروع اإِلدارة المدنّيةة ال يةزال مجةرد عمَّقت مجمة الشّ و 

 مقةةةةّررة   عمميةةةةة   مشةةةةروع فةةةةي ذىةةةةن بعةةةةض المسةةةةؤولين اإلسةةةةرائيميين, ولةةةةم يتحةةةةول إلةةةةأ سياسةةةةة  

 .(1)رسمياام

فة والقطةاع فةي الّضة الفمسةطينيَّةَ  ه المشاريع كان طريقيا الفشل؛ أَلنَّ الشَّخصةياتِ ىذ لكنّ     

 ؛التي جر  البحث معيا في ىذه المشةاريع رفضةت قبوليةا أو التعامةل معيةا مةن حيةث المبةدأ

 ة مةةن دون ألّ إدارة ذاتيةةة م لمشةةؤون المعيشةةيّ  ممةةا كانةةت تةة,تي بةةو ىةةذه المشةةاريع ىةةو ألّن كةةلّ 

السةةةيادة والمسةةةتوطنات وانسةةةحاب القةةةوات المحتمةةةة واألرض  :المصةةةيريَّة, مثةةةلق ل مةةةور تطةةةرّ 

  . (2)والمياه وما شابو ذلك

فقةةةد كةةةان ىةةةدف  ,مةةور بعيةةةدة المةةةد ة ينطةةةول عمةةةأ أنشةةةاء اإِلدارة المدنّيةةةقةةةرار إ أنّ تبةةين ي    

سةرائيمية ذاتي  في الضةفة الغربيةة وقطةاع  ةزة, حسةب الرؤيةة والمبةادئ اإلِ  ِإسرائيل ِإقامة حكم  

ؤون اإِلداريةة فقةط, وَأنَّةو يجةةب أن التةي تبنتيةا, وىةي تقةوم عمةأ اقتصةار ىةةذا الحكةم عمةأ الّشة

 بشةكل   سةرائيل لةن تنسةحبَ اا بمعنةأ أن إكان فقط, دون أن يكون حكماا سياسةيّ عمأ السَ  يسرلَ 

 .كامل  

حقةةوق الوطنيةةة فية  القضةةية الفمسةةطينّية والأنَّ مشةةروع شةةارون ِإنمةةا ىةةو مشةروع لتّصةة كمةا    

الفمسةةطينية, فةةال نةةر  فةةي ىةةذا المشةةروع وفةةي كةةل المشةةاريع التةةي طرحيةةا القةةادة اإِلسةةرائيميون 

طةةرح ىةةي مثةةل مشةةروع ِذْكةةراا لمقضةةايا الفمسةةطينيَّة مثةةل حةةق  العةةودِة, بةةل ِإنَّ المشةةاريع التةةي تُ 

وال تصةب لبنةان,  وأفةي اأُلردن  بةديل   يجاد وطةن  ىو إو نفسو شارون, بل وتصب في اليدف 

عطائيم حقَّ تقريِر المصير.   في ِإيجاد حل  لمقضية الفمسطينية, وا 

                                                           
 .57/196,مجلة شإون فلسطٌن1
 .4,سرا ٌلً للحكم الذاتًالجدٌد والقدٌم فً التصور اإلفة,أحمدخل2ٌ
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جاء الرَّد  عمأ ِإنشةاء اإِلدارة المدنّيةة بالتظةاىرات الطالبيةة فةي مةدن الضةفة, حيةث دعةت     

ِإلأ ِإضراب عام, احتجاجاا عمأ اإِلدارة المدنية وعمأ ِإ الق جامعة  (1)لجنة التوجيو الوطني

ة عبيّ , واعتبرت الجبيةة الّشة(2)كما َأنَّ معظم المجالس البمدّية رفضت التعامل معيا بير زيت,

لتحرير فمسطين أن مخطةط اإلدارة المدنيةة لةم يكةن وليةد الصةدفة, بةل اسةتمرار لمشةروع ألةون 

وشةةمعون بيةةرس؛ بيةةدف تقسةةيم الضةةفة إلةةأ كانتونةةات, يقةةوم كةةل كةةانتون بةةندارة شةةؤون حياتةةو 

ة ة والةةدفاع بيةةد إسةةرائيل؛ تحقيقةةاا لالسةةتراتيجيّ لية الخارجّيةةو ا تكةةون المسةةؤ بصةةورة مسةةتقمة, بينمةة

ةةا اإلرادة, واعتبةةرت مسةةموبةِ  اإلسةةرائيمية التةةي تيةةدف إلةةأ خمةةق سةةمطة   المشةةروع يميةةد  أنّ  أيضا

 .          .(3)دىا الجغرافيسرائيل, يحقق إلسرائيل استقرارىا وتمد  مع إ فدرالي   لقيام اتحاد  

م(, اعتبةةرت فيةةو لجنةةة التوجيةةو الةةوطني 1982عةةام آذار 11)ِإسةةرائيل قةةراراا فةةي أصةةدرت     

خارجةا عن القانون, وجاء ذلك تتويجاا لما بذلتو ِإسرائيل من جيد, من أجل تقميص نشاطات 

 الرافضةة لمتَّعامةل ة,البمدّية المجةالس رؤسةاء إقالةةإلأ  نفسو الشير في وعمدت,(4)تمك المجنة

 . (5)ب,عماليم ا إسرائيميين باعتبارىم قائميناطا بّ ضُ  مكانيم نتعيّ وَ  ة,اإلدارة المدني مع

 

 

 

 

 
                                                           

التً الوطنٌة الحركة وأطٌاؾ البلدٌات رإساء  مت المحتلة األرض فً تشكلت:الوطنً التوجً لجنة1

 .197مر الواقع فً الضفة الغربٌة,سٌاسة األرنوس,ادٌفٌد,جٌفري كامب اتفاقٌة أعقاب فً نشؤت
 .269,نفسه2
.512(,393,وثٌقةرقم)1975ق الفلسطٌنٌة العربٌة لعام الوثا 3
.290مر الواقع فً الضفة الغربٌة,,سٌاسة األجٌفريارنوس,4
.156,القٌادة الفلسطٌنٌة فً الضفة الغربٌةموشٌهماعوز,5
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 مشروع الحكم اإِلداري الذاتي من طرف واحد: .3

 وذلةك ديان, موشي ىو ,واحد   جانب   من الذاتي الحكم تطبيق فكرة اقترح نمَ  أول كان     

 ," المةدارة المنةاطق لعةرب ذاتية إدارة " عنوان تحت م(1979لمكنيست عام) ُقد مَ  في مشروع

  العسةكرل, الحكةم إلغةاء واقتةرح ب,نفسةيم, شؤونيم إدارة المحميين العرب ن عمأإ ( فيو: جاء

 األمةن وشةؤون السةيادة بقةاء مةع العربيةة, البمةديات رؤسةاءإلةأ  ات المدنيةةالحيّ الّصة ونقةل

 .(1) (اختصاص السمطات اإِلسرائيمية من والخارجيّ  الداخميّ 

, واحةةةد   م( عةةةاد الحةةةديث عةةةن فةةةرض االدارة الذاتيةةةة بةةةالقوة مةةةن جانةةةب  1984م )فةةةي عةةةا     

. واحةةد   ِإسةةرائيل َسةةتُْقِدُم عمةةأ تطبيةةق اإِلدارة الذاتيةةة بةةالقوة مةةن جانةةب   عنةةدما َأعمةةن بيةةرس َأنّ 

ة عور بخيبةةة األمةةل, نتيجةةة فشةةل المباحثةةات اأُلردنّيةةة الّشةةفمشةةروع بيةةرس ىةةذا جةةاء عمةةأ خمفّيةة

تعيين رؤساء بمديات عةرب فةي إلأ  اإِلسرائيميّ  سمطات الحكم العسكرلّ  فمج,تة,  الفمسطينيّ 

ة فةي من مناصبيم لرفضيم التعةاون مةع اإِلدارة المدنّية أقالتيمالذين  فة وقطاع  زة محلّ الضّ 

لتمرير مشروع  وستار   لمخدمات كغطاء   وتحسين   تطوير   عن خطط   وتحدثتم(, 1982عام )

مةةن العوامةةل التةةي  ال َأنَّ مشةةروع بيةةرس بةةاء بالفشةةل. ولعةةلّ , إواحةةد   الحكةةم الةةذاتي مةةن جانةةب  

كان الفمسةطينيين, وعةدم ت,ييةده مةن المشروع, الرفض الكامل من جانب الّسة َأدَّت ِإلأ ِإحباط 

 .(2), لحزب العملالخصم السياسيّ  جانب حزب الم يكود اإِلسرائيميّ 

مةن أبةرز  عةدّ يمية أبةراىيم كةاتس عةوز, الةذل يُ سةرائتجدر اإلشارة إلأ أّن وزير الزراعةة اإل    

اَطةةزعمةةاء حةةزب العمةةل,  ةة رح مشةةروعا م,  قطةةاع  ةةزة َأوالا  رف باسةةم مم( ُعةة1986عةةام ) اخاصا

َأيضةةةاا, وبشةةةكل خةةةاص  وأفكةةةارىم حيةةةث عكةةةس ىةةةذا المشةةةروع آراء زعمةةةاء مةةةن حةةةزب العمةةةل

                                                           
.55-54الدولة الفلسطٌنٌة ومشارٌع االستٌطان,عبدمعروؾ,1
.20,لً قبل وبعد االنتفاضةسرا ٌالفكر اإلأسعدعبدالرحمن,2
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س ب,ْن تمتزم الواليات مشروع كات أبراىيم كاتس من مؤيديو ويتمخّص  ُيعد   شمعون بيرس الذل

سةةةرائيلالمتحةةةدة, وم لمةةةةدة  فتةةةرة تمتةةةدّ أ لةةةإدارة فةةةي قطةةةاع  ةةةةزة بنقةةةةل صةةةالحيات اإل صةةةر, وا 

مصةةريين,  4إسةةرائيميين , و 7)شخصةةاا :  (15)يتكةةون مةةن ثالثةةي   ِإدارل   عامةةاا لمجمةةس  (25)

تةةرة االنتقاليةةة وبعةةد نيايةةة الف ا ليةةذا المجمةةس(,رئيساةةان المحميةةين. َوُيَعةةيَّن أمريكةةي كمةةن الّسةة3و

سةيكون بنمكةانيم  نكان المحميةين, الةذيأيدل الّسةة إلأ ؤون اإِلداريّ اقترح كاتس نقل جميع الشّ 

أمةاميم باسةتثناء قيةام  تقرير مصيرىم من خالل استفتاء  سةرل  وتكةون كافةة الخيةارات مفتوحةةا 

 .(1)مستقمة   فمسطينية   دولة  

فةي  قةدم الةذل يعقةوبي جةاد )سةرائيمياإل االتصةاالت وزيةر (اقتةراح ذلةك بعةد جةاء    

 أفكةار اإلسةرائيمية, واسةتندت الحكومة إلأ تصورات شكل عمأ مشروعو كان م(1986عام)

 والبمديةة المدنيةة قضةاياىم والقطةاع الضةفة فةي العةرب ُيةديرَ  أن األول: : أمةرين يعقوبي إلةأ

فةي  المدنيةة يل الشةؤونإسةرائ تةدير أن والثانيةة: األمةن. عةن مسةئولة إسرائيل ب,نفسيم, وتكون

 اإلدارلَّ  الحكةم فةنن ,يعقةوبي لتصةورات والقطةاع وتبعةاا  الضةفة فةي اإلسةرائيمية المسةتوطنات

 لكةلّ  مشةتركاا  ذاتيةاا  حكمةاا  ولةيس ,المةدن دار فةي حةدودُية سةوف" واحةد   جانةب   مةن الةذاتيَّ 

 مةدن فةي امتقة سةوف التةي الةذاتي المتعةددة الحكةم مجةالستُنِشةَة  أن الممكن ومن ,"المنطقة

 ةحّ والّصة كةالتعميم تحت مسةئولياتيا: تقع التي المجاالت في مشتركةا  ىيئات   والقطاع الضفة

 .(2)الصالحية ستبقأ محدودةَ  _اقتراحو حسب_ الييئات ىذه ولكن ,والمواصالت

كان الضةةةفة الغربيةةةة وقطةةةاع  ةةةزة كةةةانوا اا ُسةةةتوقعةةةت إسةةةرائيل َأنَّ الفمسةةةطينيين وخصوّصةةة     

  وسةطِ  ىذه المرحمة لالكتفاء بكيان ذل استقالل ذاتي, فةي ىةذه المنةاطق, كحةل   مستعدين في

                                                           
 .21,الفكر االسرا ٌلً قبل وبعد االنتفاضةأسعدعبدالرحمن,:(م1986)مشروع كاتس1
الفكززر .؛أسززعدعبززدالززرحمن,163-162,التطززور التززارٌخً لمشززروع الدولززة الفلسززطٌنٌةأنززورجمعززة,2

 .37-36,االسرا ٌلً قبل وبعد االنتفاضة
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اتفاقيةةةةة كامةةةةب ديفيةةةةد كةةةةان مةةةةن  وُ تُ نلمشةةةةكمتيم الوطنيةةةةة, فمشةةةةروع اإِلدارة الذاتيةةةةة الةةةةذل تضةةةةمّ 

مةنيم كةانوا  افة و زة, وفي الحقيقةة فةنن كثيةرا الفمسطينيين في الضّ  المفروض َأن يشبع ر باتِ 

حكةةةومتي مصةةةر والواليةةةات  فقةةةة عمةةةأ اإِلدارة الذاتيةةةة, وفةةةق نمةةةوذج, أو تفسةةةيرِ ين لمموامسةةةتعدّ 

, ذاتيةةة   كان المةدن ير بةون فةي ِإدارة  ة, ولةيس وفةةق نمةوذج ِإسةرائيل, فكةان ُسةةاألمريكّية ةالمتحةد

 , وَأن تشةةةةكل مرحمةةةةة نحةةةةو كيةةةةان  وتشةةةةريعية   سياسةةةةية   صةةةةالحيات   وأن تكةةةةون ىةةةةذه اإِلدارة ذاتَ 

, فحكومةةة حةةزب العمةةل (1), أو فةةدراليّ بةةاألردن بةةرابط كونفةةدراليّ  مةةرتبطِ  , أومسةةتقل   فمسةةطيني  

 وأخةةذ قةةادة حةةزب العمةةل يطرحةةون تصةةوراتيم لمحةةلّ  ,الكونفةةدراليّ  فةةي ىةةذه الفتةةرة تبنةةت الحةةلّ 

, في فمسطينية   دولة   , فتوصل شمعون بيرس, والممك حسين إلأ اتفاق عمأ إقامةِ الكونفدراليّ 

, ولكنو فشل بسبب معارضة إسةحاق شةامير زعةيم حةزب (2)األردن مع إطار اتحاد كونفدراليّ 

كان ق رابةةةين مشةةةروعاا يقةةةوم عمةةةأ مةةةنح الّسةةةسةةةح, واقتةةةرح إ(3)الميكةةةود, ورئةةةيس وزراء إسةةةرائيل

 االختيةةةةار بةةةةين اتحةةةةادِ  د فتةةةةرة انتقاليةةةةة,السةةةةكان بعةةةة الفمسةةةةطينيين حكمةةةةاا ذاتيةةةةاا, يكةةةةون بمقةةةةدور

شةةمعون  , وجةةدد م (4)اسةةرائيمي -فمسةةطينيم اد فةةدرالي , أو اتحةةمفمسةةطينيّ  -أردنةةيّ م كونفةةدراليّ 

ية لمقّضةةةةة نيةةةةةائيّ  بيةةةةةريس اقتراحةةةةةو بنقامةةةةةة اتحةةةةةاد كونفةةةةةدرالي بةةةةةين اأُلردن وفمسةةةةةطين, كحةةةةةلّ 

 .  (5)(مشروع الشرق االوسط الجديد)ة, في كتابو الفمسطينيّ 

 بشةةكل نيةة القضةية الفمسةطي, بمفيةوم إسةرائيل, ىةةو تصةفيّ الكونفةدراليّ  اليةدف مةن الحةةلّ  فكةان

 , إلةةةأ صةةةراع  عب الفمسةةةطينيّ لمّشةةة وطنيةةةة   حةةةول حقةةةوق   مةةةن صةةةراع   , وتحويةةةل القضةةةّيةنيةةةائيّ 

تحقةق إسةرائيل أىةدافيا فةي السةةيطرة  حةدودل مةع الةدول العربيةة, وفةي حةال تطبيةق ىةذا الحةلّ 

                                                           
.107عام,35سرا ٌلٌة خالل عبرٌة  تطور العقٌدة العسكرٌة اإلترجمة من مصادر سمٌحجبور,1
 .383,الخٌار األخٌردافٌدكمٌحً,2
.48-47,سرا ٌل للحل النها ً فً الضفة الغربٌة وقطاع غزةإخٌارات علٌانالهندي,3
.61,الفكر السٌاسً اإلسرا ٌلًأسعدعبدالرحمن,4
.199-190,وسط الجدٌدالشرق األشمعونبٌرٌس,5
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لمسةةةمطة فييةةةا مةةةع األردن والكيةةةان  (التقاسةةةم الةةةوظيفي)عمةةةأ الضةةةفة الغربيةةةة, وتطبيةةةق فكةةةرة 

     .(1)الفمسطيني

, يقةةةةوم عمةةةةأ رفةةةةض فكةةةةرة الدولةةةةة الكونفةةةةدراليّ  لمحةةةةلّ  التصةةةةور اإلسةةةةرائيميّ  يتضةةةةح لنةةةةا أنّ    

 معزولة   لمناطقَ  فمسطيني   ذاتي   الفمسطينية المستقمة, وأبعد ما يتم طرحو في ىذا الش,ن حكم  

 محاولةةة  ي فكةةرة االتحةةاد الكونفةةدرالي,سةةرائيل مةةن تبّنةةدافةةع إ دو أنّ )كانتونةةات(, ويبةة ومنفصةةمة  

, حتةةةةأ ال يظيةةةر الصةةةةراع بةةةةين سةةةةرائيميّ راع العربةةةي اإلفةةةةي الّصةةةة طمةةةس الوجةةةةود الفمسةةةطينيّ 

قامةةة الدولةةة الفمسةةطينية لةةأ تحريةةر التةةراب الةةوطنيّ ائيل والفمسةةطينيين, الةةذين يسةةعون إإسةةر  , وا 

 المستقمة.

 دنةةيّ , مرفةةوض شةةعبياا مةةن الطرفين)األر موضةةوع الكونفدراليةةة حسةةب التصةةور اإلسةةرائيميّ ف    

 لحةقّ  ردن, وتيديةد  مةن إسةرائيل إلةأ األ (, ألنو محاولة لنقةل اليةاجس الةديمغرافيّ  والفمسطينيّ 

 .  (2)الي ضياع حقوقيم المشروعةتّ الالعودة لالجئين الفمسطينيين, وب

, ستصةةةبح جسةةةراا ر اإلسةةةرائيميّ فةةةق التصةةةوّ وَ  _ األردنةةةيّ الفمسةةةطينيّ  دولةةةة االتحةةةاد الكونفةةةدراليّ ف

, وتشةةةةكل وطنةةةاا بةةةةديالا لمفمسةةةةطينيين, يتةةةةوزع يع مصةةةةالحيا فةةةي العةةةةالم العربةةةةيّ إلسةةةرائيل لتوسةةةة

 الالجئون في شطريو.  

 بةةةة,نّ  سةةةرائيميّ دول العةةةةالم ال يقبمةةةون المفيةةةةوم اإلة ومعظةةةم فالفمسةةةطينيون والةةةدول العربّيةةةة     

ريةر تق ن يتحقةق حةقّ ولةة الفمسةطينية وفةي اطارىةا يمكةن أالد ردنية ىي في الحقيقةِ المممكة األ

 ة السياسةية  الفمسةطينية التةي قبمةتفاألسةر  (3)سةرائيميونالةذل يتحةدث عنةو اإل المصير القوميّ 

 وبعيةدةا  ,التفاقيةة كامةب ديفيةد واالمريكةيّ  من التفسير المصرلّ  كانت قريبةا  ذاتي   ادارل   بحكم  

                                                           
 .49,سرا ٌل للحل النها ً فً الضفة الغربٌة وقطاع غزةإخٌارات علٌانالهندي,1
 .(27/2/214),ردنٌة الفلسطٌنٌة قراءة فً المخاوف والتبعاتإشكالٌة الكونفدرالٌة األخالدالجندي,2
 .41,ة فوق االمتداد المساحً إلسرا ٌل, المناظٌر التوسعٌجوٌندوٌل3ً
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فةةةق الحكومةةةة ة الذاتيةةةة التةةةي توادار اإل وىةةةذا يعنةةةي أنّ سةةةرائيمي لةةةإلدارة الذاتيةةةة وذج اإلعةةةن النمةةة

. وذات قميميّ ال إ شخصيّ  ساس  عمأ أ ياىا من المفروض أن تكونَ مية عمأ منحيم إسرائياإل

 .(1)رض( بوصفيا حالا نيائياادارة دولة )أون مشمولة في إدة لتكدارية فقط ومعصالحيات إ

 :(2) م(1989مبادرة الحكومة اإِلسرائيمية لمسالم )مشروع شامير

طفةال أَ ) ت بانتفاضةة ميّ عةد انةدالع االنتفاضةة الفمسةطينية التةي ُسة, ب(م1987) في عةام     

  القضةةةةية الفمسةةةةطينية, , طرحةةةةت العديةةةد مةةةةن اأَلفكةةةةار والمقترحةةةات اإلسةةةةرائيمية لحةةةلّ (الحجةةةارة

نياءَ رحت كان اليفاألفكار اإِلسرائيمية والمشاريع التي طُ  ىةا, دف منيا محاصرة االنتفاضة, وا 

فةي طةرح  ة, والقةادة السياسةيين فةي الكيةان اإلسةرائيميّ اب السياسةيّ وقد تسابق العديد من اأَلحةز 

م(, ال 1967رح عةام )ويالحظ َأنَّ مشروع َألون الةذل طُة (3)أفكار, ومقترحات بعد االنتفاضة

, مةن حزب العمةل و يةرهلمعظم اأَلفكار والمشاريع التي ناد  وينادل بيا  الفقرلَّ  يزال العمودَ 

م( ما يزال يمثل عماد 1977رح عام)ن مشروع مناحيم بيغن الذل طُ واليسار, وأَ  تيار الوسط

يرىةةةةا مةةةةن تيةةةةارات الوسةةةةط واليمةةةةين اأَلفكةةةةار, والمقترحةةةةات التةةةةي يقةةةةول بيةةةةا حةةةةزب الميكةةةةود و 

وىةةةو مبةةةادرة  ,سةةةرائيمّيةأبةةةرز تمةةةك اأَلفكةةةار والمشةةةاريع اإل , وسةةةنجمل فةةةي مةةةا يمةةةيسةةةرائيميّ اإل

 ثر اندالع االنتفاضة الفمسطينية :  اءت عمأ إِ ائيمية لمسالم, والتي جالحكومة اإِلسر 

الم إلجياض االنتفاضة وإلجياض إعةالن الدولةة جاءت مبادرة الحكومة اإِلسرائيمية لمسّ      

( 242مةةةةةةن رقةةةةةةم )بقةةةةةةرارل مجمةةةةةةس األالفمسةةةةةةطينية, واعتةةةةةةراف منظمةةةةةةة التحريةةةةةةر الفمسةةةةةةطينية 

                                                           
.108عام,35سرا ٌلٌة خالل عبرٌة  تطور العقٌدة العسكرٌة اإلرجمة من مصادر تسمٌحجبور,1
:ولززدفززًبولنززدا,وتشززبعالفكززرالصززهٌونًمنززذصززؽره,وبعززدهجرتززهإلززىفلسززطٌنعززامسززحق شززامٌرإ2

نززدفززًالموسززاداإلسززرابٌلً,(م1955)إلززىصززفوؾالهاجانززاهواألرؼززون,وفززًعززامان زم (م1935) ج 

-1983حزززابحٌزروتواللٌكززودوتزولىرباسززةالزوزراءلفتززرتٌناألولززى)أمإلزىمنزهان ززعززدهاوبعزدتق

.13,مذكرات شامٌرسحقشامٌر,إم(,1992-1986)الثانٌةم(1984
.35,سرا ٌلً قبل وبعد االنتفاضةالفكر اإلأسعدعبدالرحمن,3
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 , والت,ييةةةةد الةةةةدوليّ عب الفمسةةةةطينيّ الّشةةةة مةةةةعَ  , وَأنَّ زيةةةةادة  التعةةةةاطف العةةةةالميّ (1)(338والةةةةرقم)

 , كةلّ (2)الفمسةطينيّ  عالن االستقالل وبدء الحوار األمريكيّ لمنظمة التحرير الفمسطينية, بعد إ

في ِإسرائيل, بقيادة شامير ورابين في  شبو التحالف الوطنيّ حداث َأدَّت إلأ تبمور ما يُ ىذه األ

, تةةمَّ (4)وشةةامير (3)ة بةةين مشةةروعي رابةةينء القواسةةم المشةةتركوْ حةةزب الميكةةود والعمةةل. وفةةي َضةة

م(, حيةةث أوضةةحت 1989وافقةةت عمييةةا الحكومةةة اإِلسةةرائيمية عةةام ) مشةةتركة   مبةةادرة   صةةيا ةَ 

ة الفمسةةةةةطينية, وكانةةةةةت الحكومةةةةةة اإِلسةةةةةرائيمية الممكنةةةةةة لتسةةةةةوية القضةةةةةيّ  مةةةةةن خالليةةةةةا الرؤيةةةةةةَ 

 . 5مقابل ستة وزراء اإلسرائيمية قد وافقت عمأ تمك المبادرة ب, مبية عشرين وزيراا,

 : (6)الم النقاط اآلتيةسرائيمية لمسّ تضمنت مبادرة الحكومة اإل

 بناء عمأ اتفاقية كامب ديفيد. المصرلّ  تدعيم السالم اإِلسرائيميّ  .1

 دوليةةةِ  نيين فةةي دول المجةةوء مةةن خةةالل مسةةاع  تحسةةين ظةةروف الالجئةةين الفمسةةطي .2

 )أل ِإعادة توطين الالجئين (.

عةةةةرب )دون السةةةةيادة لمفمسةةةةطينيين ال وتكةةةةريس الحكةةةةم الةةةةذاتيّ إجةةةةراء االنتخابةةةةات  .3

 رض(.الكاممة عمأ األ

جراء مفاوضات عمأ َأساس المبادئ التي وضعتيا اتفاقات كامةب ديفيةد, عمةأ إ .4

 ىذه المفاوضات مع منظمة التحرير الفمسطينية. َأْن ال تجرلَ 
                                                           

 ؛73لززى متاهززات االنقسززام,إ الفلسززطٌنً مززن اسززتراتٌجٌة التحززررالمشززروع الززوطنً  بززراهٌمابززراش,إ 1

 ( وتؤثٌرها على عملٌة السالم .م1999-1987) المتغٌرات على الساحة الفلسطٌنٌة منذ عام
مجلة الدراسزات الفلسزطٌنٌة ,(م5/7/1989),سحاق شامٌر أمام الجنة المركزٌة لحزب اللٌكودإكلمة 2

 .1,166م/14ع,(م1990)
 .99-93,رة فً فراغمناورة رابٌن مناومحمدعبدالرحمن,3
 .78,سرا ٌلً قبل وبعد االنتفاضةالفكر اإلأسعدعبدالرحمن,4
( وتؤثٌرها على عملٌة السالم .م1999-1987المتغٌرات على الساحة الفلسطٌنٌة منذ عام) 5
–دولٌززة والمفاوضززات الفلسززطٌنٌة حقززوق الالج ززٌن الفلسززطٌنٌٌن بززٌن الشززرعٌة النجززوىحسززاوي,6

 .255,سرا ٌلٌةاإل
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, بةة,نَّ المسةةيرة الّسة عمةأ ة ب,كمميةةااسةتندت الخطّةة      ة سةةتجرل بواسةةطة اتصةةاالت  يّ ممافتةةراض 

فةي قطةاع  ةزة وبةين  فمسةطينية   دولة   بين ِإسرائيل وبين الممثمين العرب, وَأّنو لن تقومَ  مباشرة  

مةة التحريةر الفمسةطينية. وبالنسةبة المفاوضةات مةع منظّ  وأنَّ إسرائيل تةرفُض  .إسرائيل واأُلردن

ِإال حسةب تعميمةات الحكومةة؛ أل  تغييةر عمييةا يودا والسامرة وقطةاع  ةزة فمةن يطةرألمنطقة ي

 .(1)في ىذه المناطق ِإسرائيمي   ىناك انسحاب   بمعنأ أنَّو لن يكونَ 

م  وم(, أكدت في1989في نيسان عام ) ادة لالنتفاضة بيانا أصدرت القيادة الوطنية الموحّ     

لةةأ إ, واليادفةةة االحةةتالل فةةي ظةةلّ  جةةراء انتخابةةاتِ ة شةةامير المتضةةمنة إالةةرفض القةةاطع لخطّةة

م, موأضةافت أنةو  ه كافةةبوحدانية أىداف شعبنا في أماكن وجود تقويض االنتفاضة والتشكيك

إال في  مة التحرير الفمسطينية, وال حمولَ , وال بديل عن منظّ يار الفمسطينيّ يار سو  الخِ ال خِ 

ة ة المشةروعة فةي: العةودة, بمةا يضةمن لشةعبنا حقوقةو الوطنّيةالحيّ كامةل الّصة المؤتمر الدوليّ 

مةةةة بقيةةةادة منظّ  ة عمةةةأ التةةةراب الةةةوطنيّ وتقريةةةر المصةةةير وتجسةةةيد الدولةةةة الفمسةةةطينية المسةةةتقمّ 

 .    (2)التحرير الفمسطينية

الحةةظ عمةةأ مبةةادرة الحكومةةة اإلسةةرائيمية, أنيةةا اشةةترطت إجةةراء االنتخابةةات, قبةةل إجةةراء يُ      

دو أنَّ إسةةرائيل َأرادت فةةي اتفاقيةةة كامةةب ديفيةةد, وأوسةةمو, ويبةة المفاوضةةات, وىةةذا عكةةس مةةا تةةمّ 

قبل تحديد تفاصيل االتفاق؛ أل أنَّ ِإسرائيل وضةعت  وتحديدىما محورين _ اختيارمن ذلك_

, فمسةطينية   مةة التحريةر الفمسةطينية, ورفضةت ِإقامةة دولةة  سبقة قبل التعامل مةع منظّ شروطاا مُ 

  , وعمأ تالل العسكرلّ االح وتريد من فمسطينيين منتخبين ِإدارة اأَلراضي الفمسطينية, في ظلّ 

                                                           
 ,موقعمركزمدار.(2019),(2002دٌسمبر  12) رابٌن للتسوٌة -, مبادرة شامٌرمقالةمترجمة1
مركزالمعلوماتالوطنٌة.,(م14/4/1989)(, 38القٌادة الوطنٌة الموحدة لالنتفاضة, بٌان رقم)2
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حسةةةب الرؤيةةةة  ميين؛ أل أْن يكةةةون ىةةةؤالء الممّثمةةةونَأسةةةاس االسةةةتيطان والمسةةةتوطنين اإِلسةةةرائي

 .(1)اإلسرائيمية

نمةةا مبةةادرة تيةةدف لمحصةةول عمةةأ       ويالحةةظ َأيضةةاا َأْن المبةةادرة, ال تشةةكل مبةةادرة سةةالم, وا 

والقةةانون, وال تعتةةرف بةةالحقوق  استسةةالم الفمسةةطينيين, كونيةةا ال ترتكةةز عمةةأ مبةةادئ العةةدل,

لممفاوضةةات  وتكةةرس اتفاقيةةة كامةةب ديفيةةد باعتبارىةةا مرجعّيةةةا عب الفمسةةطيني, المشةةروعة لمّشةة

عمةأ الةر م ة, وىةي محاولةة مةن اإلسةرائيميين لكسةب عامةل الوقةت. و رعيّ بدالا من القرارات الشّ 

غربية وقطاع  زة في إطار ديفيد نصت في الفقرة المتعمقة في الضفة ال من َأنَّ اتفاقية كامب

ُر ضةةةمن موضةةةع الحةةةدود,  السةةةالم المتعمةةةق فةةةي الشةةةرق االوسةةةط بةةة,نَّ ىةةةذه المفاوضةةةات َسةةةتَُقرَّ

وطبيعة ترتيب األمن, ويجب أْن يعترف الحةل النةاتج عةن المفاوضةات, بةالحقوق المفروضةة 

ط قةد كةرس فةي رق اأَلوس ير َأنَّ ِإطار السالم في الشّ  يني ومتطمباتو العادلة,لمشعب الفمسط

رؤيتةةو, حةةلَّ المشةةكمة الفمسةةطينية التبعيةةة الفمسةةطينية لدولةةة إسةةرائيل مةةن خةةالل صةةيغة الحكةةم 

مةةع حقةةوق  صةةريحة   مةةر تعةةارض وبصةةورة  ا األة, وقطةةاع  ةةزة. ىةةذفة الغربّيةةالةةذاتي فةةي الّضةة

 . (2)في تقرير المصير الشَّعب الفمسطينيّ 

نما لتحسي ,فييا ة شامير ال جديدَ فخطّ       من أوروبةا, والواليةات  ن صورة ِإسرائيل في كلّ واِ 

ميوسةةةف حريةةةفم فةةةي مقالةةةة نشةةةرتيا لةةةو صةةةحيفة  وقةةةد َأكَّةةةد ذلةةةك الكاتةةةب اإِلسةةةرائيميّ  المتحةةةدة.

ة الجديةةدة, ياسةةيّ م( قةةائالا:م أيةةاا كانةةت مبةةادرة شةةامير السّ 1989معةةاريف اإِلسةةرائيمية  فةةي عةةام )

المباشةر لشةامير عمةأ  دعم ىةذا القةول الةردّ أ اآلن م ويةمن تختمةف عةن تمةك التةي تؤيةدىا حتّةف

                                                           
التطزززور بزززومزززر,أنزززورأ؛.(1/1/164)سزززرابٌلٌة,,مبزززادرةالسزززالماإلمجلزززة الدراسزززات الفلسزززطٌنٌة1

 .164التارٌخً لمشروع الدولة الفلسطٌنٌة,
–دولٌززة والمفاوضززات الفلسززطٌنٌة حقززوق الالج ززٌن الفلسززطٌنٌٌن بززٌن الشززرعٌة النجززوىحسززاوي,2

 .267-266,سرا ٌلٌةاإل
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فقةةد قةةال شةةامير:م لةةيس ىنةةاك  ,َأحةةد مراسةةمي صةةحيفة معةةاريف َأحةةد اأَلسةةئمة التةةي وجييةةا إليةةو

ة. ياسةةيّ أْن تسةةتمر المبةةادرات السّ  مجةةال لمتفةةاوض مةةع منظمةةة التحريةةر الفمسةةطينية لكةةن ال بةةدّ 

؛ ألنةو حسةب رأل (1)م ثر فييةا ونقنعيةاضةرورية, وعمينةا أْن نةؤ ومواقفيةا ف,فعال اأُلمم اأُلخر  

 .   (2)مة التحرير الفمسطينية ِإرىابيةنَّ منظّ فنحكومة شامير 

, وتقةةد م وسةةيمة القةةوة عمةةأ ثبتةةت اتفاقيةةة كامةةب ديفيةةد تراجةةع القةةانون الةةدوليّ مةةن ىنةةا فقةةد أ    

مةة منظّ  . ىةذا اأَلمةر دفةعة الشةعب الفمسةطينيّ قضةيّ  ما فيمةا خةّص والعةدل, السةيّ  حساب الحقّ 

يغة المطروحة في ىذه المبادرة التحرير الفمسطينية إ  .(3)لأ رفض الصَّ

نمةةةا محاولةةةة  ,ةاا لمعمميةةةة التفاوضةةةيّ مبةةةادرة شةةةامير ليسةةةت تجديةةةداا سياسةةةيّ  وىةةةذا يعنةةةي أنّ      واِ 

قنةاع اآلخةرين َأنيةا محقَّةة فةي مواقفيةا كمةا ت,ىيل لسياسةتيا القديمةة, مةن أجةل إِإسرائيل إعادة 

, وليس إلةأ العةرب حدة بشكل رئيسيّ إلأ الواليات المتّ  ية  ىذه المبادرة موجّ  ئماا ولعلّ كانت دا

لأ الفمسطينيين خصوصاا   .(4)عموماا وا 

  زة بما يمي: وقطاعفة الغربية سرائيمي لمضّ من خالل ما سبق يمكن إجمال التصور اإل 

سةرائيل, االحتفةاظ كان الفمسةطينيين, ولةيس لة رض, التةي تشةترط إِ الحكم الةذَّاتي لمّسة .1

 بيا.

                                                           
.79-78,سرا ٌلً قبل وبعد االنتفاضةالفكر اإلأسعدعبدالرحمن,1
 .55لدولة الفلسطٌنٌة,موقف حزب اللٌكود من اٌوسؾأبوجزر,2
–دولٌززة والمفاوضززات الفلسززطٌنٌة حقززوق الالج ززٌن الفلسززطٌنٌٌن بززٌن الشززرعٌة النجززوىحسززاوي,3

وكالزززة االنبزززاء والمعلومزززات ,م(14/4/1989)؛منظمزززةالتحرٌزززرالفلسزززطٌنٌة268-267,سزززرا ٌلٌةاإل

 .1المعلوماتالوطنًالفلسطٌنً,,مركزالفلسطٌنٌة
, مشزززارٌع للقضزززٌة منٌزززرالهزززور؛79,سزززرا ٌلً قبزززل وبعزززد االنتفاضزززةلفكزززر اإلاأسزززعدعبزززدالزززرحمن,4

 .231-230(,م1982-1947) الفلسطٌنٌة عام
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 العسةكرل والحكةم ,ةا سياسةيّ  أو تشةريعيةا  وليسةت إداريةة, صةالحيات لو الذاتي الحكم .2

 .الذاتي الحكم صالحيات كافة مصدر ىو اإلسرائيميّ 

 .الفمسطينية التحرير مةمنظّ  ممّثمي وليس كان,السّ  ممثمو يتواله الذاتي الحكم .3

 وال انتقاليةاا, ولةيس نيائيةاا  ل وضةعاا ة يمثّةمّةالمحت الفمسةطينية لممنةاطق الةذاتي الحكةم .4

 دولة فمسطينية. إلأ يتطور

د الموقف في ِإسةرائيل, وىةو مةا , ىو سيّ ا سبق يتضح لنا أْن التطرف اإِلسرائيميّ ممّ      

؛ ليذا مالم م(1967مم منذ عدوان عام), الذل يجنح لمسّ يتنافأ تماماا مع الموقف العربيّ 

سةةرائيلبةةين ال ضةةخمة   حةةربُ  تنشةةب فةةنن مسةةتقبل السةةالم ُيْصةةَنع داخةةل إسةةرائيل  .عةةرب, وا 

مريكيةة وال الةدول العربيةة يمكنيةا فةرض خياراتيةا ة األفةال الواليةات المتحةد ,وليس خارجيا

األراضةةةي المحتمةةةة لسةةةوريا,  ة وقطةةةاع  ةةةزة, أوفة الغربّيةةةق بالّضةةةعمةةةأ إسةةةرائيل فيمةةةا يتعمّةةة

راع سرائيل ىي التي تقرر شكل التسوية لمصّ حصيمة النقاشات الداخمية في إِ  وأنّ  ولبنان,

 .(1)اإِلسرائيميّ  العربيّ 

إسةرائيل تعتمةد  ة ُيالِحةُظ أنّ ياسيّ ياسة اإِلسرائيمية بخصوص التسوية السّ فالمتتبع لمسّ      

جةةةةةراء تغييةةةةةرات  عمةةةةأ خمةةةةةق الوقةةةةةائع عمةةةةأ اأَلرض, مةةةةةن خةةةةةالل سةةةةيطرتيا العسةةةةةكرية, وا 

الواقةةع ومةةن ثةةم اسةةتخدام ىةةذا الواقةةع فةةي التسةةوية  ة مةةن أجةةل فةةرضة, واقتصةةاديّ ديمغرافّيةة

 .(2)ة الحقاا ياسيّ السّ 

                                                           
,م(1993-1971) سزرا ٌلًسٌاسزٌة الرسزمٌة للصزراع العربزً اإلمشارٌع التسزوٌة الحاتمالسطري,1

184-185. 
.73/47,سرا ٌلإت الجارٌة فً سٌة فً ظل التغٌٌرامستقبل التسوٌة السٌا,نظاممحمدبركات2
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فةةي  التةةي يطرحيةةا القةةادة االسةةرائيمّيون االفكةةار والمشةةاريع ا سةةبق: أنّ نسةةتخمص مّمةة     

كان لمّسةةةة ذاتةةةةي   م( ىةةةةي عبةةةةارة عةةةةن مشةةةةاريع حكةةةةم  1967ة منةةةةذ عةةةةام )األراضةةةةي المحتمّةةةة

الضةةةفة  , الةةةذل يرمةةةي مةةةن ورائييةةةا دمةةةج,ئيميّ سةةةراالمنظةةةور اإل قَ ْفةةةالفمسةةةطينيين, وىةةةي وَ 

لحاقيمةةةةةا الغربيةةةةةة وقطةةةةةاع  ةةةةةزة يادة , وفةةةةةرض الّسةةةةةبالكيةةةةةان اإلسةةةةةرائيمي بشةةةةةكل نيةةةةةائيّ  وا 

 اإلسرائيمية عمأ تمك المناطق.

اا, أصةبح اا ودولّيةوير  الباحث أنو بعد تنامي دور منظمةة التحريةر الفمسةطينية عربّية     

  تتعةاون مةةع  بديمةة   محميةةة   ىةذه المشةةاريع, خمةق قيةادة  ىةدف السياسةة اإلسةرائيمية مةةن طةرح 

, وتوافةق ىةذه القيةادة عب الفمسطينيّ مة لمشّ تمثيل المنظّ  شرعيةِ  سمطات االحتالل في نزعِ 

ل إلةأ صةيا ة كيةان مة التحرير حسب الرؤية اإلسةرائيمية لمتوّصةلمنظّ  التي ستكون بديمةا 

ة التةي كةان , واالبتعةاد عةن فكةرة الدولةة المسةتقمّ اا اا وسياسةيّ بنسرائيل اقتصاديّ  ايكون مرتبطا 

 يني.عب الفمسطينادل بيا الشّ 

 

 

 

 

 

 



113 
 

 الخاتمة والتوصيات

ةةةةوء عمةةةةأ اأَلفكةةةةار, والمشةةةةاريع اإِلسةةةةرائيمية تجةةةةاه القضةةةةّية الفمسةةةةطينّية,       بعةةةةد ِإلقةةةةاء الضَّ

ةةةراع العربةةةي  اإِلسةةةةرائيمّي فةةةي المرحمةةةة الواقعةةةةة بةةةين عةةةام ) يمكننةةةةا أن  م(1989-1967والص 

 :نستخمص اآلتي

تعةةةد د اأَلفكةةةار والمشةةةاريع اإِلسةةةرائيمية تجةةةاه القضةةةّية الفمسةةةطينّية, والّصةةةراع العربةةةي   أوًًل:     

نطبةاع لةد  المجتمةع الةدولي بة,نَّ ِإسةرائيل التةي قامةت سرائيمي, ىو أمةر مقصةود, لتةرك اإلاإلِ 

 يدىا لمسَّالم إليجاد حةل   ر, تمد  َتبُر مغتصبة ألرض شعب آخعمأ َأنقاض مجتمع آخر, وُتعْ 

 عسةةةةكرّية   ليةةةةذه القضةةةةّية, مةةةةع أنَّ معظةةةةم تمةةةةك اأَلفكةةةةار والمشةةةةاريع واكبتيةةةةا ضةةةةربات   مناسةةةةب  

د لمعةدوان ميّةففةي بعةض األحيةان كانةت إسةرائيل تُ  ,الّدول العربيَّة ِإسرائيمّية عمأ كلّ  وتعد يات  

ُأخةر   الّسالم والحفاظ عميةو. وفةي أحيةان  من خالل الحديث عن التَّسوية, واّلر بة في تثبيت 

عي الّسة بدافع حرصيا عمأ الّسةالم, وبة,نّ  ية اّلتي تقترفيار اأَلعمال العدوانّ كانت إسرائيل تبرّ 

ُأخةر  كانةةت ِإسةرائيل تةةدمج بةين لغةةة  , وفةي حةةاالت  وراءه كةان الةّدافع لمقيةةام بالعمةل العسةةكرلّ 

 .من جية  أخر  اّلدعوة لمّسالم والّتغّني بو وجيةالّتيديد بالعدوان, واستخدام الّقوة و 

العةرض  حيةثُ  مةن أخةر  إلةأ مرحمةة مةن اإلسةرائيمية والمشةاريع األفكةار اخةتالف ثانًيا:     

م( فةي ىةذه المرحمةة 1973-1967عام) ُطِرَحْت بين اّلتي اإلسرائيمي ة فالمشاريع والمضمون.

سياسةةةي   صةةةبحت ذات كيةةةان  لعةةةالم, وأترفةةةاا بيةةةا مةةةن معظةةةم دول اصةةةبحت إسةةةرائيُل دولةةةةا معأ

, ىزيمةةة ة بعةد وخاّصة ,فكةار والمشةاريع خةالل ىةةذه المرحمةةالبةارزة فةةي األمة فالّسة واسةتراتيجي 

سةةةرائيل, وكيفيةةةة الترَّكيةةةز عمةةةأ كيفيةةةة تقويةةةة دولةةةة إلةةةأ م( كانةةةت تةةةدعو إ1967حةةةرب عةةةام)

ممي  الحقيقةي  الّسة بعةد عةن الحةلّ ال كةل   عةدُ المجةاالت والبُ  والتَّطةور فةي كةلّ  استمرارىا في الن مةوّ 
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 نّ : إ, بةةل يمكةةن أنَّ نقةةولتعنتةةاا و طرسةةةا  فكةةار أكثةةرَ ضةةّية الفمسةةطينّية, وأصةةبحت تمةةك األلمق

عيَّة, تبتعةد كم يةاا مشةاريع عسةكريَّة توّسة م(  دت1967إِلسرائيمية بعد عام)اأَلفكار والمشاريع ا

ضةي ار األ ا كانت تدعو الأ التَّمسك بكةلّ فمعظمي الفمسطينّيةِ  لمقضّيةِ  سمميَّةِ  عن إيجاد حمول  

م(, وقميل 1967العربّية من خالل القوة العسكرية, التي تمَّ السَّيطرة  عمييا خالل حرب عام)

 .الفمسطينّيةِ  لمقضّيةِ  سممّيةِ  مول  لأ إيجاد حمنيا ما كان يدعو إ

ِإلةةأ  التةةي أفضةةت م( ووقةةوع حةةرب ُأكتةةوبر1973الوضةةع كةةذلك حتةةأ عةةام) ظةةلّ  ثالثًااا:      

 ة العسةةةةكرّية لتبةةةةدأ مرحمةةةةة جديةةةةدة, وخاّصةةةةسةةةةرائيميّ ت اإلكسةةةةر الغطرسةةةةة اإِلسةةةةرائيميَّة والتعّنةةةة

عةةةةن  واضةةةةحاا وكميةةةةاا  اختالفةةةةاا  أفكةةةةار ومشةةةةاريع ِإسةةةةرائيمية تختمةةةةفُ م(, بطةةةةرح 1973-1977)

طريق مةنح لأ حل  القضّية الفمسطينّية عن , فيذه اأَلفكار والمشاريع تدعو إالمشاريع السابقة

فكةةار ذاتيةةاا, ومةةع ىةةذا فقةةد بقيةةت تمةةك األة وقطةةاع  ةةزة حكمةةاا فة الغربّيةةالفمسةةطينيين فةةي الّضةة

 .ل المصمحة اإِلسرائيمّية العميا, وليس حرصاا عمأ مصمحة الشَّعب الفمسطينيّ والمشاريع تمثّ 

ة بين ة الممتدّ المرحم في طرحتُ  بدأت الَّتي اإلسرائيمية, والمشاريعاألفكار,  أما رابًعا:     

شَّعب الفمسطينّي م(, فكانت تركز عمأ كيفية ِإيجاد ممثمين من ال1989-1978(عام

مة التحرير الفمسطينيَّة في تمك الفترة. وىذا ليس حرصاا من ِإسرائيل منظّ يكونون بديالا عن 

    .الواحد رة الفتنة بين َأبناء الّشعبعمأ مصمحة الشَّعب الفمسطينّي, بل من َأجل ِإثا

ىةةةذه المشةةةاريع واأَلفكةةةار اإِلسةةةرائيمية المتعمقةةةة بالمنةةةاطق الفمسةةةطينّية  لةةةذا فةةةننّ   خامًساااا:    

مةةا يقترحةةو م ,ام( ابتةةداءا مةةن موشةةيو ديةةان وحتةةأ اسةةحق شةةامير و يرىمةة1967المحتمّةةة عةةام)

الشَّةعب  بحةقّ  االعتةرافوالتَّسةوية مةن خةالل  الس ياسي ون اإِلسرائيمّيون ال ي,تي بةدافع التَّفةاوض

نمةةةا يةةة,تي بةةةدافع تكةةةريس االحةةةتالل وديمومتةةةو, وخاّصةةة ,الفمسةةةطينيّ    ة فةةةي المنةةةاطق التةةةي ال وا 
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ؤكةةةد َأنَّ تمةةةك الةةةةَ,فكار والمشةةةاريع اإِلسةةةرائيمية كانةةةت تو  فمسةةةطينيَّة   سةةةكانيَّة   تشةةةتمل عمةةةأ كثافةةةة  

 يم بيغن.وىذا كان واضحاا في مشروع الحكم الذَّاتي لمناح استمرار االستيطان الييودّل,

 اإلسرائيميّ  العربيّ  راعوالصّ  فمسطين, قضّية تجاه اإلسرائيمّية السياسة أنَّ  الحقيقة سادًسا:   

 ييونيَّةالّصة االسةتراتيجيَّة مةن نابعةة -)م٨٦١٨) عةام إسةرائيل دولةة إنشةاء ة بعةدخاّصة-

 نيمكة وال األجةداد, وأرض الميعةاد, أرض ىةي فمسةطين أنّ  عمةأ أسةاس القائمةة القديمةة,

 ظيةور منةذ اإلسةرائيميَّة والمشةاريع األفكةار فمعظةم ليةذا مةن األحةوال حةال   بة,لّ  عنيةا التنةازل

 ولكةن والمشةاريع, األفكةار تمةك لطةرح أساسةاا  النَّظرّية من ىذه خذُ تّ ت ىذا, يومنا حتأ القضّية

 لعةاما الةرأل إلييةام فقةط, باأللفةاظ التَّالعةب ويةتم حين آلخةر, من والمشاريع األفكار تختمف

 .عنو البعد كلَّ  بعيدة   وىي الّسالم, تريد إسرائيل ب,نَّ  العالميّ 

 تمةك أنَّ  إلةأتوصةمُت  ,ليةا عرضةتُ  التةي والمشةاريع األفكةار خةالل مةن الحقيقةة ساابًعا:    
 سةيطرت مةا بكةل والتَّمسةك االستسةالم إلةأ تةدعو وجوىرىةا مضةمونيا فةي األفكار والمشاريع

 أن أريةد ليةذا العسةكريَّة, بةالقوة عنيةا والةدفاع ,عربيةة أراض   مةن المغتصةبة ىةذه الدَّولةة عميو
 زالةت ال التةي والمشةاريع األفكار تمك مع حرص بكل نتعامل أن يجب النياية, أنو في أؤكد

 اليةوم الصةييونية الحركةة زعمةاء يطمقو بما اإلطالق, عمأ ننخدع ىذا وال يومنا حتأ طرحتُ 
 اإلسرائيميّ  العربيّ  راعوالصّ  الفمسطينيَّة, لمقضيَّة تسوية إيجاد أجل من ومقترحات, أفكار من
 فةي أسةاس ألّ  لو ليس سراب يطرحونو من ُحمول وأفكار ومشاريع ما ىي إال مجّرد ما فكلّ 

 العيةون, فةي الرمةاد لةذر ومقترحةات أفكةار مجةرد يقولةون كمةا فيةي ,واسةتراتيجيتيم عقيةدتيم
 المكاسةب مةن العديةد تحقيةقَ  خاللةو مةن سةتطاعتا , الةذلالةدَّوليّ  والعطةف الوقةت, ولكسةب

 والمطمةوب اآلن. حتةأ تمارسةو زالةت ال أمر وىو حساب القضيَّة, عمأ والعسكريَّة ةياسيّ السّ 
 التفةريط عةدم عمةأ قائمةة   سياسةة   مةن يناسبيا بما األفكار والمشاريع ىذه مع نتعامل أن فقط
 صةدورنا؛ إلةأ الية,س يتغمغةل وأالَّ  تمةالمح العربية فمسطين, واألراضي أراضي من شبر ب,لّ 
 .مقدس حق   أصحاب الّنياية في ألننا
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 ,جفعةةةات حبيةةةب, الكيبةةةوتس  ,سزززرا ٌلًالصزززراع العربزززً اإلدونزاكزززٌن,هسمسزززوخهزززوبًٌسزززرابٌل

 .م(1985) المحمي,

 مركزز دراسزات الشزرق  ,االستٌطان الٌهودي وأثرم على الشزعب الفلسزطٌنً,وأخرونذٌابمخادمة

 ., دت, عمان وسطاال

 ,بيةةروت, الحركةةة الوطنيةةة الفمسةةطينية, دار اآلدابالقضززٌة الفلسززطٌنٌة وحززل الدولززةرابززؾزرٌززق _, 

 .م(2016)

 جامعةةة  ,م(0222-0222) ثززرم علززى قضززٌة القززدسالتوجززه اإلسززرا ٌلً نحززو الٌمززٌن وأؼززا,رانززًاأل

 .م(2013) االزىر_  زة,

 ,م.1,1991,المإسسةالعربٌة,طالمعاصرتارٌخ فلسطٌن الحدٌث ورفٌقشاكروأخرون 

 ,موسسةةةةة الدراسةةةةات  ,حززززق العززززودة للشززززعب الفلسززززطٌنً ومبززززادئ تطبٌقززززهرم ززززانبابززززادجززززى

 .م(1997) ,2ط  الفمسطينية_بيروت,

 منشةةورات العةةرب لمصةةحافةالمسززاحً إلسززرا ٌل  االمتززدادفززوق  , المنززاظٌر التوسززعٌةدوٌززنوٌلززًر ,_ 

 .م(1990) ,القدس

 ,(2011)الفلسطٌنً للدراسات االسرا ٌلٌة,  المركز,ون فلسطٌنشإسمٌحشبٌب. 

 عزم تزرجم مختزارة مزن مصزادر عبرٌزة35, تطزور العقٌزدة العسزكرٌة االسزرا ٌلٌة خزالل سمٌرجبور,

 .م(1983)مإسسةالدراساتالفلسطٌنٌة_بٌروت,

 ,(2415,)2ط_عمان,,دارالجلٌلق رابٌنمذكرات اسحشخصٌاتصهٌونٌة. 

 ً1967) الٌسززار الماركسززً الفلسززطٌنً ودورم فززً الحركززة الوطنٌززة الفلسززطٌنٌةدودٌززن,شززلب-

 .م(2010)فلسطٌن,-جامعةالخلٌل,(م1982

 سرائيمية في الضفة الغربية السياسة اإل الطعم في المصيدة ,عميان الينةدل ةترجم*  : شمومو  ازيت

 (.2001) 1ط ,صحافةمؤسسة باب الواد لإلعالم وال ,م(1997-1967) وقطاع غزة

دراسززة فزً طبٌعززة السززلطة السٌاسززٌة  لززى السززلطةإرهزاب منزاحٌم بززٌغن مززن اإل *                      

 م(.1977) ,1طمؤسسة الدراسات الفمسطينية, الجدٌدة فً اسرا ٌل,

 ,م(1994)عمان,_دارالجلٌل,,وسط الجدٌدالشرق األشمعونبٌرٌس. 

 م(2013-1994) داءالفمساطينية دراساة فاي التجرباة والالوطنياة  السمطة, واخرون لح الشناطصا, 

 .دت _مركز الزيتونة 
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 ,(م1978)مجلة شإون فلسطٌن, ,دروس الزٌارةصبريجرٌس. 

 م(2009), 1ط الكويت, _بداع الفكرلة إشرك,الٌهود والموسوعة المصورة,طارقالسوٌدان. 

  ,جامعةةة النجةةاح الوطنيةةةم(2005-1957) ردنال  ياًلسااتيطان الصااييوني فااي وادطةةارق قاسةةم ,- 

 .(م2008) ,نابمس

 ,م(1989) دار النيضة العربية, ,سرا ٌلً وحدود الدولةالفكر اإلعادلمحمودرٌاض. 

 جامعزةاالزهززر)أسزبابالصزعودوعوامززلاالخزتالؾ(,سززرا ٌلإأحزززاب الوسزط فزً ,ةعاهزدفروانز-

 .م(2014)ؼزة,

 الدراسةات مركةز ,ت العاشرة )إسرا ٌل فً ظل حكومزة بزٌغن الثانٌزة(انتخابات الكنٌس,هانًعبدهللا 

 .(م1981) ,االستراتيجية السياسية

 م(.1978)دم, ,, الموقف من التسوٌة بٌن اللٌكود والتجمع العمالًعبدالحفٌظ 

 ثزرم علزى مكانتزه عملٌة التسوٌة مزع الفلسزطٌنٌٌن وأ , موقف حزب العمل تجامعبدالشافًالدحنون

 .(2014) زة, -جامعة االزىر ,م(2446-1992)سٌةالسٌا

  ,لةةةةةأ جةةةةةون إ 1937) مةةةةةن ايربةةةةةل/,مسااااايرة التساااااوية الفمساااااطينية ومصااااايرىاعبةةةةةد الفتةةةةةاح القمقيمةةةةةي

 (.2013كيرل/

 ,ًدتالمؤسسة العربية, بيروت ,موسوعة السٌاسةعبدالوهابالكٌال ,. 

 ,لبنةان, _اسات الفمسطينية, بيروتمؤسسة الدر  الدولة الفلسطٌنٌة ومشارٌع االستٌطان,عبدمعروؾ 

 .(م1978), 1ط

  تجمةع  ,سرائيمي من قضية الالجئين الرؤية التاريخية والساموك السياسايةموقف اإلبو عامر, أعدنان

 .م(2007) ,دمشق _العودة

 ًالتحرير األبحاث منظمة مركز الفمسطيني,خ التاري في المس,لة جذور, فلسطٌن الدولةعصامسخنٌن 

 .(م1985), 1 ط بيروت, _الفمسطينية

 ,الوطنيةة السةمطة ,سزرا ٌل للحزل النهزا ً فزً الضزفة الغربٌزة وقطزاع غززةخٌزارات إعلٌزانالهنزدي 

 م(.2007, )والوطني السياسي والتوجي ىيئة الفمسطينية,
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 ,فلسززطٌن,  _جامعززة القززدس ,إسززرا ٌل وروابززط القززر  مززن نشززؤتها الززى حلهززاعمززرصززالحبشززٌر

 .م(2014)

 عمةان, _, دار الخمةيج م(2002-1936) مشاريع تسوية القضية الفمسطينيةمةرل , عمر صالح الع 

 .م(2015)

 ًمركزز  ,(م1977-1947) , الكٌزان الفلسزطٌنً الزوعً الزذاتً والتطزور المإسسزاتًعٌسىالشزعٌب

 .م(1979) ,1ط ,بٌروت_ االبحاث بمنظمة التحرٌر الفلسطٌنٌة

 ,م(1989), 1طعمان, _دار الجلٌل  حزاب والحكم فً إسرا ٌل,األ ؼازيالسعدي. 

 ,ًدراسةللمواثٌزقالربٌسزٌةلمنظمزة,م(19974-1964)الفكر السٌاسً الفلسطٌنً فٌصلحوران

 .م(1980),1ط,مركزاالبحاثمنظمةالتحرٌرالفلسطٌنٌة_التحرٌرالفلسطٌنٌة

 القزدس,_راساتالعربٌةجمعٌةالد,حزاب والحركات السٌاسٌة اإلسرا ٌلٌة, نظرة على األكامٌلٌابدر

 .(1985),3ط

 1ط,بٌزروت,_ة,مإسسزةالدراسزاتالفلسزطٌنٌم(0222) سرا ٌل العزامدلٌل إ *    : كمٌلمنصور,

2444. 

,1_بٌروت,ط,مإسسةالدراساتالفلسطٌنٌة(م2011) سرا ٌل لعامإدلٌل  *    

(2411). 

 ,بيةروت منظمةة التحريةر الفمسةطينية_ ,(م1968)لٌسزرا إ حززب العمزل الموحزد فزًلمٌاءمجزاعص ,

 .م(1968)

 ,الجامعززة االسززالمٌة ,(م1977-1948) سززرا ٌلٌة لتسززوٌةفكززار اإلالمشززارٌع واألماجززدالمززدهون_ 

 .(2005) ,غزة

 ,مإسسزةالدراسزاتالفلسزطٌنٌة,خمسون عاماً على قٌام منظمة التحرٌر الفلسزطٌنٌةماهرالشرٌؾ,

 لبنان.-بٌروت

 ,م(2002) ,1ط ,مالٌزٌا كواللمبور ,دراسة منهجٌة فً القضٌة الفلسطٌنٌةمحسنصالح. 
 بيةةةروت, تقريةةةر معمومةةةاتي, _مركةةةز الزيتونةةةة ,سزززرا ٌلًحززززب العمزززل اإل,وآخزززرونمحسزززنصزززالح 

 .م(2011)

 ,م(2011عمان, )_, دار الجميل موسوعة المصطلحات والمفاهٌم الفلسطٌنٌةمحمداشتٌه. 

 (2015) مؤسسة الوارق, ,مشروع بناء الدولة الفمسطينية, شو محمد بوب. 

 1ط,القززاهرة_دارالشززروق,, المفاوضززات السززرٌة بززٌن العززرب واسززرا ٌلهٌكززلحسززنٌنمحمززد,

 .م(1996)

 ,(م1989) ,بيروت_ فمسطينية شئون مجمة ,مناورة رابٌن مناورة فً فراغمحمدعبدالرحمن. 
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 ,(1994),1طسالمً,ارالؽرباإلد,مذكرات دروزةمحمدعزةدروزة. 
 ,م(.1987),1طالقاهرة,_جرٌدةاالهالً,ع السالم الضامحمدكامل 

 دراسززة (م1981-1948)سززرا ٌلً والقضززٌة الفلسززطٌنٌة, الحزززب الشززٌوعً اإلمحمززودمحززارب ,

 .(م1989) ,, مإسسة الدراسات الفلسطٌنٌة_ بٌروتنقدٌة

 ,م(.1996)نابلس,_دابرةالدراسةاالسرابٌلٌة,اللٌكود الجذور التارٌخٌة لحزبمرواندروٌش 
 ,مركةز )إسزرا ٌل فزً ظزل حكومزة بزٌغن الثانٌزة(, االنتخابزات اإلسزرا ٌلٌة ونتا جهزامصزطفىجفزال 

 .م(1981) ,االستراتيجية السياسية ساتار دال

 ,م(1990),1ط,دارالن ال,أضواء على الصراع العربً االسرا ٌلًمفٌدعرنوق. 
 المكتبةةة م(1974-1934)ي عبااد اليااادي ,المسااألة الفمسااطينية ومشاااريع الحمااول السياسااية ميااد ,

 .م(1975) ,بيروت _العصرية

  ,المؤسسةةةةةةة العربيةةةةةةة, م(1982-1947)مشاااااااريع التسااااااوية لمقضااااااية الفمسااااااطينية منيةةةةةر اليةةةةةةور ,

 .م(1983)

 (م1976)بٌروت,_دارالفكرترجمةطارقنصرالدٌن,*:, مذكراتًموشٌهدٌان. 

,_عمزززاندارالجلٌزززل,دٌززز, أنزززا وكامزززب دٌفترجمزززةؼزززازيالسزززعدي*

 .م(2015)

 ,متزرجمعززن,سززرار ومواقزف ومحركززات أ القٌزادات الفلسززطٌنٌة فزً الضززفة الغربٌزةموشزٌهمززاعوز

 .(م1985)القدس,  العبري,

  ,م(2013ديسمبر 30)دم, , تيويد القدس من المنظور اًلسرائيمينبيل السيمي. 

 ,حقززوق الالج ززٌن الفلسززطٌنٌٌن بززٌن الشززرعٌة الدولٌززة والمفاوضززات الفلسززطٌنٌة نجززوىحسززاوي–

 .م(2008) ,1طبيروت,  _مركز الزيتونة لمدراسات واالستشارات ,سرا ٌلٌةاإل

 حدالمو الكٌبوتس,(عبري,)اإلسرا ٌلً العربً لصراعا( ٌسرابٌلً هعربٌى هسخسوخ (ٌوسؾ, ندٌة 

 .(م٦٩٩١ (إسرابٌلً,

 األحزززاب السٌاسززٌة فززً إسززرا ٌل ودور حزززب العمززل فززً السٌاسززة اإلسززرا ٌلٌة*   :  نززرمٌنؼوانمززة 

  .(2442)عمان,جامعةالٌرموك_(,2726-2755)

 _عمان,, الجامعة االردنٌةحزب اللٌكود ودورم فً السٌاسة اإلسرا ٌلٌة*  

(2001). 

 ,م(1983)  ,1طعمان,  _دار الجميل ,م(2765-2745) ٌلمركز القو  فً إسرا نظامبركات. 
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 ,دتردن_ األباحث في الشؤون االسرائيمية ,القدس فً مشارٌع التسوٌة السٌاسٌةنواؾالزرو ,. 

 ,1ط نشزززرة مإسسزززة الدراسزززات الفلسزززطٌنٌة,,سزززرا ٌلإحززززاب السٌاسزززٌة فزززً األهزززانًعبزززدهللا, 

 .م(1981)

 سزرا ٌلً فزً مرحلزة السزالمثرم على الصراع العربً اإلأٌونً والفكر السٌاسً الصه,هانًالكعٌبر 

 .م(2013-2012)وسط,,جامعةالشرقاأل(1991-2013)

 1ط,المإسسزززة العربٌزززة  ,(م1975), اتفاقٌزززة فصزززل القزززوات الثانٌزززة فزززً سزززٌناءٌزززوبًالهٌزززثماأل, 

 .م(1975)

 ,بحةةةاث والدراسةةةات مةةةارات لمركةةةز اإل,م(2777-2746)سزززرا ٌلً حززززب العمزززل اإلهٌزززثممزاحمزززة 

 .م(2001) ,1ط االستراتيجية,

 الدراسزات مإسسزة ه,خطزر تطزورم, جزذورم, الذاتٌزة, لزإلدارة اإلسزرا ٌلً المشزروع ,ولٌدالجعفري 

 م(.1979) ,1 طبٌروت, _الفلسطٌنٌة
 2726)ردنٌززة الفلسززطٌنٌة ة الالج ززٌن الفلسززطٌنٌٌن وأثرهززا علززى العالقززة األقضززٌبززوعمززر,ٌاسززمٌنأ-

 . م(2010) فمسطين -جامعة بير زيت,م(0227

 مصززر,_اكتززوبر6جامعززة,موقززف حزززب اللٌكززود مززن قٌززام الدولززة الفلسززطٌنٌةبززوجزززر,أٌوسززؾ

 .م(1996)

 بيةروت, الفمسةطينية, الدراسةات مؤسسةة ,1968) )لعزام  الفلسزطٌنٌة للقضزٌة السزنوي الكتزاب 

.(1971) 

 بيةروت, الفمسةطينية, الدراسةات ؤسسةةم , (1969) لعاام الفمساطينية لمقضاية السانوي الكتااب 

.(1974) 

 بيةروت الفمسةطينية, الدراسةات مؤسسةة , (1971) لعاام الفمساطينية لمقضاية السانوي الكتااب ,

(1975). 

 الفمسةةطينية, الدراسةةات مؤسسةةة ,  (1972) لعااام الفمسااطينية لمقضااية الساانوي الكتاااب 

 (.1976)بيروت,

 بيةروت, الفمسةطينية, الدراسةات مؤسسةة ,  (1973) لعاام الفمساطينية لمقضاية الكتااب السانوي   

.(1977) 
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 . بيةروت, الفمسةطينية, الدراسةات مؤسسةة ,  (1976) لعاام الفمساطينية لمقضاية السانوي الكتااب 

1979). 

 بيةروت, الفمسةطينية, الدراسةات مؤسسةة ,  (1975) لعاام الفمساطينية لمقضاية السانوي الكتااب 

1978)). 

 :المقاالتالنشرات وثالثاً: 

 م(1997),29,ع8,جنشرة مجلة الدراسات الفلسطٌنٌة.

 م(1972),شارعكلمنصارو,13,جسرا ٌلٌةاسات الفلسطٌنٌة تعنً بالش ون اإلنشرة مإسسة الدر. 
 بيةروت, شةارع السةادات, _بحةاث منظمةة التحريةر الفمسةطينيةمركةز األ ,من الفكر الصهٌونً المعاصر 

 .م(1968)

  (.م5/7/1989),ة المركزٌة لحزب اللٌكودجنلق شامٌر أمام السحإكلمة

 :6,فزً نشزرة الدراسزات الفلسزطٌنٌة ةالمإتمر الرابع عشر لحركة حٌروت ترجمة نشرتقرٌرعن/

 .(م5/6/1979عن صحٌفة )دافارنقالً,476

 جامعززةبٌززر_رشززٌؾالفلسززطٌنً:األ(م1980) راضززً المحتلززةجٌززه الوطنٌززة فززً األبٌززان لجنززة التو

 زٌت.

 سرا ٌلإحزاب السٌاسٌة فً األبداعلألبحاث,إمإسسة. 

 ,م(1984),2ط,بٌروت_,المركزالعربًللمعلومات,خٌارات صعبةمذكراتساٌروسفانس. 

  ًم(1974ٌولٌو  14)مقابلة رابٌن مع برنامج "قضاٌا واجوبة" ف. 

 وبٌزان  ,م(1974)جنبٌزة نشزرتها جٌزروزالٌم بوسزت فزً ٌولٌزوقابلة رابٌن مزع رابعزة الصزحافة األم

 .م(1974نوفمبر 26) جالٌلً أمام الكنٌست فً

 م(1972),,شارعكلمنصارو1,جسرا ٌلٌةاسات الفلسطٌنٌة تعنً بالش ون اإلنشرة مإسسة الدر. 

 موقعمركزمدار.م(2019),(2002دٌسمبر  12) رابٌن للتسوٌة-, مبادرة شامٌرمقالةمترجمة, 
 ( 22/2/2767منظمة التحرٌر الفلسطٌنٌة),مركززالمعلومزاتنباءوالمعلوماتالفلسطٌنٌةوكالةاأل,

, دراسزة (م1981-1948)سرا ٌلً والقضٌة الفلسطٌنٌة, الحزب الشٌوعً اإل .الوطنًالفلسطٌنً

 نقدٌة
 (56القٌادة الوطنٌة الموحدة لالنتفاضة, بٌان رقم,) (م22/2/2767),.مركزالمعلوماتالوطنٌة

 وتؤثٌرها على عملٌة السالم (م1999-1987 )فلسطٌنٌة منذ عامالمتغٌرات على الساحة ال. 

 :والمجالت : الدورياترابعاً 

 م(1973) ,23-22ع  شؤون فمسطين. 
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 م(1978) ,86ع  شؤون فمسطين. 

 م(1974) ,30-29ع شؤون فمسطين. 

 م(1975) ,57,مجمة شؤون فمسطين. 

 م(1981) ,25ون الفمسطينية ,عؤ مجمة الش.  

  م(.1996, )85,ع84,ع18األعداد: ع ,دار الكرامة ,ديةقتصاد اًلصاممجمة 
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Abstract 

This study investigates the most important Israeli projects and ideas which were 

proposed by many political leaders of the Zionist movement and Zionist parties 

to settle the Palestinian issue between 1967 and 1989. 

The study is made up of an introduction, three chapters, and a conclusion. The 

first chapter deals with the Israeli settlement projects and ideas from 1967 to 

1973. It discusses the parties that formed the Israeli Labor Party in 1967, and the 

Israeli projects that were proposed between 1967 and 1973. The year 1967 

marked a new stage in the Arab-Israeli conflict. Arab countries were defeated in 

June 1967 Arab- Israeli war. The period (1967-1973) is considered one of the 

most important periods for the study of Israeli thought related to settlement 

projects. During this period, there were many projects, ideas, statements and 

activities that drew the most important features to settle the Palestinian issue. 

The second chapter deals with the Israeli settlement projects and ideas from 1973 

to 1978. It discusses how the Likud Party came to power, the programs adopted 

by the Likud Party in 1973, and the projects that were put forward from 1973 to 

1978. The Arab-Israeli war in 1973 hit Israel tremendously, and was a watershed 

in the Arab-Israeli relationship. It can also be said that this war was the 

beginning of a contest for power between the Likud and the Labor. This chapter 

also discusses the Israeli, Palestinian, Egyptian, and US positions on the 

Menachem Begin Project, which was launched after the Camp David Accord in 

1978, which is the first agreement between Israel and the Arab countries to 

resolve the Arab-Israeli conflict. 

The third chapter focuses on Israeli settlement projects and ideas from 1980 to 

1989. It discusses the Israeli projects during the tenth electoral cycle of the Likud 

Party, and the electoral program presented by the Likud Party in this electoral 

cycle. It also discusses projects which were proposed after the Palestinian 

Intifada in 1989, which aimed to besiege and end the Intifada. 


