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 خطة استراتيجية للحلبة االسرائيلية الفلسطينية

 

 مدخل: - 1

بعد عامين من البحث والتشاور مع شخصيات في جميع أنحاء الشرق األوسط، قـد  معهـد دراسـات األمـن 
الفلســطينيين. وانطلقــه اــطة الخطــة مــن القــومي ارســرا يلي عطــة عمــل شــاملة لفصــل الليــا  ا ســرا يلي عــن 

"، مـن دو  ا شـارة إلـى أسـباو وصـولها إلـى اـطا وعطيرا   مسدودا   منطلق أ  إسرا يل تواجه اآل  "طريقا سياسيا  
طــار القضــية إ أمنيــة فــي –الوضــع. للــن المعهــد أشــار إلــى أ  اــطة الخطــة المقتر ــة اــي "عطــة عمــل سياســية 

ة". ضع إسرا يل ا ستراتيجي ومنع التداور في منزلق نحو واقـع الدولـة الوا ـدالفلسطينية ولها ادفا : تحسين و 
لى "بلورة واقع ُمحّسن، يسمح بفتح عيار في المستقبل من أجل إنهاء سـيطرة إوفي أساس اطة الخطة، التوصل 

ي "إسـرا يل إسرا يل على الفلسطينيين في يهـودا والسـامرة يأا الضـفة الير(يـةض، وضـما  أ لبيـة يهوديـة صـلبة فـ
الديمقراطية". و(كلمـات أعـر : اـدل الخطـة اـو إعـداد الوـرول لواقـع الـدولتين مـن أجـل الحفـال علـى إسـرا يل 

 دمقراطية، يهودية، آمنة وأعالقية".

ن إسـرا يل ن أ  البـديل األثرـر اسـتقرارا، الـطا سـيمكّ د المعهد على أنه في أعقـاو بحـث متواصـل، "تبـيّ وشدّ 
ستقبل بأفضل صورة، والمحافوة على طابعها ومصـالحها األساسـية واألمنيـة، اـو ذلـ  من مواجهة تحديات الم

 الطا يدفع نحو انفصال سياسي وإقليمي عن الفلسطينيين باتجاة واقع الدولتين للشعبين".

واعتبــر المعهــد أ  الخطــة تــتالء  مــع مصــالح إســرا يل "وتســمح بتــوفر عــدة عيــارات،  تــى بييــاو شــري  
دا ـــم، مـــن أجـــل التقـــد  نحـــو انفصـــال سياســـي، إقليمـــي وديميرافـــي عـــن الفلســـطينيين وتحقيـــق  فلســـطيني رتفـــاق

اســتقرار إســتراتيجي لفتــرة طويلــة. ومــن انــا ســيكو  بأمكــا  إســرا يل أ  تخطــو، وفقــا لر يتهــا و(صــورة تدريجيــة 
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لوصــول إلــى و ــطرة، فــي الطــرق نحــو بــدا ل سياســية أعــر ". و(حســب المعهــد، فــأ  "الخطــة المقتر ــة تتطلــع ل
تفاامات داعل الجمهور ا سرا يلي، وتفاامات مع المجتمع الدولي والدول العر(ية البرا ماتية ومع الفلسـطينيين 

 أنفسهم، وتعكس إصرار إسرا يل على بلورة مستقبلها بنفسها".

راتيجي محّســن  نشــاء واقــع إســت ، وإنمــا طريقــا  نها يــا   سياســيا   وأشــار المعهــد إلــى أ  "الخطــة ر تطــر   ــالا  
 بالنسبة  سرا يل، ويسمح لها بالحفال على معوم ا مكانيات بيديها".

 

 اإلنسحاب في المناورة السياسية )نظرة تاريخية(: - 2

في العا  ألفين، و(عد سبع سنوات من اتفاق أوسلو،  اول ر يس الحكومة ارسرا يلية األسبق إيهود باراك، 
استنســاا اتفــاق أوســلو جديــد مــع ر ــيس الســلطة الفلســطينية الســابق ياســر إعــادة  2-فــي محادتــات كامــب ديفيــد

عرفات، وقّد  طرو ات ضـبابية و يـر واضـحة تتضـّمن أفخاعـا  تسـتطيع إسـرا يل مـن عاللهـا أ  تصـل إلـى مـا 
تقتضيه مصلحتها األمنية والسياسـية بخصـوش شـكل وجـوار الليـا  الفلسـطيني العتيـد، بحيـث يـتم تفرييـه مـن 

الحياة وا ستمرار، مع ارستحصال على اعترال فلسطيني بأنهاء الصراع، وتتحّول بالتالي كل مطالبة مقّومات 
 فلسطينية ر قة بحقوق مهدورة، إلى مطالبة  ير محّقة و ير مشروعة في نور الرأا العا  الدولي.

بـأّ  فـي  ـو تهم  إّ  شعار الفصل السياسي وا قتصادا او شـعار قـديم ينطلـق مـن تهديـد  عمـاء إسـرا يل
رّدا  مناســـبا  علـــى تحـــّديات المقاومـــة والطرو ـــات السياســـية التـــي يطر هـــا علـــيهم الفلســـطينيو  عنـــدما يطـــالبو  

 1967بحقـــوقهم الوطنيـــة المشـــروعة أو بتطبيـــق ا تفاقيـــات الموّقعـــة معهـــم. ولقـــد نشـــأ فـــي إســـرا يل بعـــد عـــا  
 اما:  مفهوما  تقليديا  متعارضا  في السياسة ا سرا يلية

والـطا  1974 -1967األول: مفهو  ا ندماج الـطا قـادة و يـر الـدفاع آنـطاك موشـيه دّيـا  فـي الفتـرة بـين 
رّوج لإلنـدماج األقصـى بـين الشـعبين،  تـى أنـه اّتخـط عطـوات عمليـة للبنـى التحتيـة للتعـايل، مرـل فـتح الحـدود 

اعتاد دّيا  على شب  أصابع يديه والقـول: مرلمـا ومن أجل تجسيد اطا المفهو   ور(ط المياة واللهر(اء والشوارع.
 أصابعي متشابكة بصورة وتيقة علينا أ  نخلق اندماجا  بين الشعبين بحيث ر يمكن فصلهما.
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عتقـد أّ  علـى إسـرا يل أ  تخلـي علـى وجـه السـرعة ا الـطا  ،المالية آنـطاك بنحـاس سـافيرالراني: قادة و ير 
دودّيا  واضــحا . و(ــر م أّنــه كــا  انــاك فــي الحكومــة مــن أّيــد ســافير، ومــن المنــاطق المحتّلــة، وأ  تضــع عّطــا   ــ

، وتـــمي العمـــل بهـــا فـــي نهايـــة األمـــر بيـــنهم يســـرا يل  ـــاليلى ويي ـــال ألـــو ، إّر أ ي سياســـة دّيـــا  اـــي التـــي نّفـــطت
ّّيـد األبـر  للفصـلواستمرت في مـا بعـد فـي  كومـات الليكـود والعمـل،  تـى  واصـلة اضـطّر لم اسـحق رابـين الم

 اطة السياسة، ألّ  ا ندماج أصبح أمرا  واقعا  ومن الصعب تيييرة.

وانطالقــة انتفاضــة األقصــى شــّكال صــدمة  قيقيــة للشــارع ا ســرا يلي  2 -ّ  فشــل محادتــات كامــب ديفيــدإ
مبلـورا الطا أمل كريرا  من التسوية المفترضة والمفروضة بوساطة اميركية، إّر أّنه لم يشّكل مفاجـأة فـي  ينـه ل

القرار ا سرا يلي. فقد سّرو ا عال  ا سرا يلي ر قا  أّ  أجهزة التقدير ا سـتخبارية التابعـة للمّسسـة العسـكرية 
واألمنية قد قّدرت وتوّقعه إمكانية ترّدا األوضاع األمنية ووقوع المواجهة على علفية  تمية فشل المفاوضـات 

بشــكل يكفــل إعــادة  الخطــط األمنيــة والعســكرية للمواجهــة المحتومــةالنها يــة مــع الفلســطينيين، و(التــالي وضــعه 
تعبيـــر ر ـــيس األركـــا  ا ســـرا يلي الجنـــرال  علـــى  ـــدّ  «  رع الهزيمـــة فـــي الـــوعي الفلســـطيني»تصـــويب األمـــور و

 موشيه يعلو .

ة ومنط بدء انتفاضة األقصى و تى نهاية  كـم إيهـود بـاراك وجـزء كبيـر مـن فتـرة تـوّلي آرييـل شـارو  ر اسـ
ّولية  الحكومة، كا  الخطاو ا سرا يلي يّتجـه نحـو تحميـل ر ـيس السـلطة الفلسـطينية السـابق ياسـر عرفـات مسـ
تـداور األوضـاع األمنيـة والتنويـر لضـرورة قيامـه بواجباتــه بحسـب ا تفاقـات التـي وّقـع عليهـا، أا إعـادة الــرو  

ألمــن ا ســرا يلي... إّر أّ  تراعــي الســلطة ألجهــزة الســلطة األمنيــة الفلســطينية كمقــاول فرعــي محلــي لمصــلحة ا
الفلسطينية وعوفها من السقوط في مستنقع  رو أاليـة باليـة الخطـورة، وتنـامي ا سـتعداد والقـدرة الشـعبية علـى 

األمنــي ا ســرا يلي،  -المقاومــة واســتمرار العمليــات التــي طالــه الــداعل ا ســرا يلي، قــد دفعــه بــالقرار السياســي 
ة واضحة، إلى دعول الجيل ا سرا يلي أراضي السلطة الفلسطينية فـي الضـّفة الير(يـة المسـّماة و(تيطية أميركي

 بأراضي يأض، بحسب اتفاقات أوسلو، وا تاللها باللامل.

، إلى تحقيق ما 2002طت في شهر نيسا  من العا  ف ّ التي نُ « السور الواقي»اة بـ لقد ادفه العملية المسمّ 
ة القيا  به بحسب الرواية ا سرا يلية، أا إيجـاد واقـع أمنـي مـريح  سـرا يل مـن عـالل رفضه السلطة الفلسطيني
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ا يســـمح بأنهـــاء أو تخفـــيق وتيـــرة وقـــّوة ، مّمـــ"البنيـــة التحتيـــة لإلراـــاو" تـــدمير مـــا أســـماة الجـــيل ا ســـرا يلي و
 1967حتلــة فــي العــا  العمليــات الفلســطينية التــي تطــال ا ســرا يليين فــي الــداعل ا ســرا يلي وفــي األراضــي الم

إيجـــاد « »أاـــارو    يفــي فـــركل»اللـــواء  ارســبق «أمـــا »و(حســب تعبيـــر ر ــيس شـــعبة ا ســـتخبارات العســكرية 
 «.أدوات و(نى جديدة  عادة صيا ة قواعد اللعبة في الصدا  مع الفلسطينيين لصالح إسرا يل

ــم تســتطع أ  تــردع الفلســطينيين أو أ  تــ« الســور الــواقي»عمليــة  زرع الهزيمــة فــي وعــيهم،  تبعتهــا التــي ل
، «دواليــب الــزعم»، «ر(مــا اــطة المــرة»عمليــات أعــر  مماتلــة أطلــق عليهــا ا ســرا يليو  تســميات عاصــة مرــل 

إضافة إلى أسـاليب أعـر  نّفـطتها األجهـزة األمنيـة والعسـكرية ا سـرا يلية مـع «... أيا  الند »، «الطريق الحا  »
 تقال والحصار واد  المنا ل...عمليات واسعة من التصفية وا ع

إّر أّ  أّيــا  مــن اــطة األســاليب، لــم يســتطع إيقــال ا نتفاضــة الفلســطينية وأعمــال المقاومــة، بحيــث وصــله  
إســرا يل إلــى  ــا ط مســدود بعــد اســتنفاذ جميــع الخيــارات والوســا ل المتا ــة التــي يمكــن أ  تســتخدمها فــي اــطا 

 المجال.

الفلســطينيين، بهزيمــة إلحــاق ال ل فــي ا دراك ا ســرا يلي مـن جــّراء اليــأس مــنإّ  الواقـع المتــرّدا الــطا تشــكّ 
فـر  علـى النخـب ا سـرا يلية البحـث  قـد واو واقع أقّر به معوم مبلورا المشهد السياسي واألمني ا سرا يلي،

إ  لجهــة عــن وســا ل أعــر  لوقــر التــداور الحاصــل الــطا بــدأ يطــال البنيــة األساســية فــي الليــا  ا ســرا يلي، 
جتمـــاعي واأل مـــة الحـــاّدة  قتصـــادا وا   ـــردع ا ســـرا يلية، أو لجهـــة الواقـــع ا   الواقـــع السياســـي واألمنـــي وقـــدرة ال

 المتشّكلة على علفية ا نتفاضة واستمراراا.

واكــطا أعيــدت مــن جديــد إلــى الســجال مســألة اســتعادة  مــا  المبــادرة إســرا يليا ، فــي ر يــة تعيــد علــط األوراق 
وتحاول بلوغ واقع أثرر أمنا  وأقل إرااقا  للمّّسستين السياسية واألمنية... وتتمرل اطة الر ية في ما يطلـق عليـه 

واــي تتجّلـى فـي انســحاو الجـيل ا ســرا يلي  «.عّطــة الفصـل مــن جانـب وا ـد عــن الفلسـطينيين»اصـطال ا  بــ 
ّر ا ستيطانية في كل من قطاع  زة والضفة الير(ي ، بحيث يعـزل الفلسـطينيو  ماديـا  ةوإعالء كل أو بعق الب

إضــافة  1948عــن ا ســرا يليين فــي أمــاثن محــددة مفصــولة فصــال  تامــا  عــن الخــط األعضــر أا أراضــي العــا  
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الير(يــــة، وذلــــ  لحاجــــات أمنيــــة و تــــى سياســــية لــــد  بعــــق ا تجااــــات  إلــــى أمــــاثن اســــتيطانية مــــن الضــــفة
قبـور  واسـعا  وقويــا  مـن قبــل الشـارع ا سـرا يلي علــى علفّيـة ا قـرار العــا  بفشـل مســيرة  يــها سـرا يلية. والخطـة لق

لتســليم بعــد  التســوية مــع الفلســطينيين وعــد  الرقــة أساســا  با تفاقــات الممكــن بلورتهــا ر قــا  معهــم، إضــافة إلــى ا
إّر أّ  اــطة الخطــة، و(ــالر م مــن قبــول  ا ل العســكرية وفــر  الحــّل علــيهم.إمكانيـة التيّلــب علــيهم وقهــرام بالوســ

الجمهــور ا ســرا يلي بهــا، ر تجــد اتفاقــا  جامعــا  علــى مضــمونها، و(التــالي بــر ت أر(ــع عطــط للفصــل، تجملهــا 
 ستراتيجية في الليا  ا سرا يلي كمايلي:األبحاث المختّصة الصادرة عن المراثز البحرية ا 

ر يهدل أساسا  إلى تييير التقسيم الجيرافي القا م في مناطق السيطرة  فصل من طرف واحد )أمني(: -1
ا سرا يلية على األراضي المعّرفة بـيوض ويجض والفلسطينية المعرفة بـيأض، وجّل ما يهدل إليه او وضع عراقيـل 

ّية وقوات عسكرّية وأمنّية على طول الخط األعضر الفاصل بـين الضـفة الير(يـة وأراضـي مادّية وأسيجة إللترون
 طا العمليات العسكرّية باتجاة المد  ا سرا يلية.ل منفّ بحيث يعرقل تسلّ  1948العا  

ر ومضـن  لألجهـزة األمنيـة ا سـرا يلية، إذ ر يهـدل إلـى إ الـة لـواـو مكفصل كامل من طررف واحرد:  -2
ات اليهودية في الضفة الير(ية بـل إلـى ا بقـاء عليهـا، وادفـه اـو إيجـاد فصـل مـادا بـين كـل منـاطق المستوطن

السيطرة ا سرا يلية في قطاع  زة والضفة و(ين المناطق المسيطر عليها بحسب اتفاقات أوسلو يمناطق أض من 
 قبل السلطة الفلسطينية.

حاو إلــى الخــط أو الخطــوط التــي تختاراــا ويقصــد بــه ا نســفصررل مررن طرررف واحررد تحرردو  مختررارة:  -3
حســـب اــــطة الخطـــة، يكـــو  علـــى الليــــا  (الحكومـــة ا ســـرا يلية وترااـــا مناســـبة لتلــــو   ـــدودا  دا مـــة للدولـــة. و 

ا ســرا يلي أ  يقــّرر مــن طــرل وا ــد الحــدود المطلو(ــة مــع الفلســطينيين، و(التــالي يمكــن لهــطة الحــدود أ  تقــو  
أســـاس الخـــط األعضـــر مـــع تعـــديالت طفيفـــة، ممـــا يتـــيح إمكانيـــة إدراج  علـــى أســـاس الخـــط األعضـــر، أو علـــى

األ ياء اليهودية في منطقة القدس والمستوطنات اللبر  القريبة من الخط األعضر ضمن  ـدود الدولـة، األمـر 
الطا يجعل إسرا يل تنسحب إلى اطا الخط وتعلن عنه كحدود دا مة وتقيم فصال  ماديا  بـين أراضـيها واألراضـي 

 لفلسطينية.ا
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ويقصد به أ  تبـادر إسـرا يل إلـى تحديـد عـط لإل نسـحاو يكـو  عطـا  انتقاليـا   الفصل إلى خط انتقالي: -4
محــّددا  مــن طــرل وا ــد لضــرورات سياســية وأمنيــة، ويكــو  اــطا الخــط مــا بــين الخــط الحــالي والخــط المطلــوو 

 والمقبول إسرا يليا  كحدود دا مة ر قا .

يتبّين أّ  اناك من يريد لخّطة الفصل أ  تصل إلى نتا ج مماتلة للنتا ج  لخطوطوا من عالل اطة الخطط
أا بعبارة أعر ، تريد اطة الف ة أ  تعكس  ،ييها من التسوية مع الفلسطينيينالتي كانه المّسسة الصهيونية تب
ّدا ر(ما إلى اتفاق مست« الشعبين»التسوية بالوصول إلى فصل بين  . بينمـا تريـد  سـرا يليةقبلي يقّر با رادة اي

ف ـــة أعـــر  أ  تحـــافض علـــى الوضـــع الـــراان والســـيطرة اليهوديـــة علـــى الضـــفة الير(يـــة مـــع إقامـــة عطـــوط تفصـــل 
التجّمعات الفلسطينية عن اليهودية، واي بالطات ما يريدة اليمين من التسوية. أما الف ة الرالرـة فتريـد للفصـل أ  

لوقه ذاته، ا بقاء على  ّيز جيرافي اا  ُيمكّ ن المفاو  ا سـرا يلي يحّسن الوضع األمني ا سرا يلي، وفي  ا
 .تسوية الدا مة والحدود النها يةمن أ  يتفاو  عبرة، ر قا ، مع الطرل الفلسطيني في شأ  ال

بســـبب التيّيــر الحاصـــل فـــي بنيــة الرقافـــة ا ســـرا يلية،  الفصـــل قبـــل علـــى عطــوةأمــا والحقيقــة أّ  شـــارو  إنّ 
السياســـية والحز(يـــة، التـــي تنقســـم إلـــى قســـمين: األيـــديولوجيو  وأبـــر  مـــن يعّبـــر عـــنهم اـــم القوميـــو  المتـــدّينو  
 يالمفــدال ويهوديــة التــوراة و ــوم إيمــونيمض، والبرا مــاتيو  الــطين ينقســمو  إلــى متطــرفين ومــن ضــمنهم شــارو  

تنـــدرج فــي إطـــار  كانــه لــى وســـط ويســارييا د و ـــزو العمــلض. وعطــة شـــارو  إيالليكودض و تنيـــااووصــور  إلــى ن
 2004/ 14/4  الزيــارة التــي قــا  بهــا شــارو  بتــاري  أطا ا نقســا . ومهمــا يكــن مــن أمــر فــسياســي ينســجم واــ

ســه ســواء، واــي أسّ  للوريــات المتحــدة شــّكله منعطفــا  اســتراتيجيا  فــي المواقــر ا ســرا يلية واألميركيــة علــى  ــدّ 
الفلســـطيني، وتـــاري  العالقـــات المشـــتركة بـــين إســـرا يل -لمر لـــة جديـــدة و اســـمة فـــي تـــاري  الصـــراع ا ســـرا يلي

ة اتفاقات مسبقة مع الفلسطينيين، وترسم عريطة جديدة لهطا الصراع بصورة وأميركا، تتجاو  الشرعية الدولية وأيّ 
توّجهــه فــي  ينــه إلــى واشــنطن رطــالع الــر يس بــوم علــى  مباشــرة ومــن طــرل وا ــد. وقــد صــّر  شــارو  قبيــل

أنا مضطر لهطة الخّطـة، أقـول ذلـ  بأسـر شـديد، ألّنـه ر يوجـد فـي الطـرل اآلعـر مـن يصـلح »عطته بالقول: 
أل  يكو  شريكا  لي في مسيرة السال . و(ما أّنه لم يكن ممكنا  إبقاء األمور جامدة، و(ما أ  المبادرات السياسية 

دّفق علينا كالمطر، فقد لجأت إلى مبادرة إسرا يلية صرل تضع نصب عينيها مصـالح إسـرا يل لو ـداا بدأت تت
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ســتعادة  مــا  المبــادرة السياســية التــي افتقــدتها إســرا يل بشــكل  كانــهواــطا يــدل علــى أّ  الخّطــة «. فقـط محاولــة   
نتفاضة، واي تضّمنه النقاط التالية   ض:18/1/2001بحسب اآرتس يدراماتيكي على امتداد سنوات ا  

 اتفاق مر لي بعيد المد  مع الفلسطينيين ينّفط على مرا ل. -

 % من الضفةض.42دولة فلسطينية في المناطق الخاضعة للسلطة ي -

 عد  نقل مناطق إضافية إلى السلطة. -

 سيطرة إسرا يل على المناطق األمنية في اليور وعلى طول الخط األعضر. -

 أّية مستوطنة، وعد  بناء مستوطنات جديدة.عد  إعالء  -

  رو موضعية ضد ا رااو وا متناع عن العقاو الجماعي وعن الحصار. شنّ  -

ــــى  - ــــتم نقلهــــا إل ــــر  أ  ي ــــوت  لوتســــايالتي كــــا  مــــن المفت ــــدة فــــي  ول إقامــــة سلســــلة مســــتوطنات جدي
 الفلسطينيين وفقا  لخطة باراك وكلينتو  للسال ض.

 وضات على المسار السورا في المد  القريب.عد  است نال المفا -

 المواقر التي قّدمها باراك في المفاوضات  ير ملزمة. اعتبار -

 ستشرال أادال شارو  في  ينه واي التالية:اإ  تحليل اطة النقاط يفضي إلى 

 مقايضــة مســتوطنات  ــزة، التــي يوجــد شــبه إجمــاع علــى إعال هــا، بتعزيــز الســيطرة والضــّم وا لحــاق -1
 بواسطة مستوطنات الضفة الير(ية.

تحقيـــق الحـــّد األقصـــى الممكـــن مـــن األمـــن، وتقلـــي  عـــّط التمـــاس وار تلـــاك بالفلســـطينيين، وإعـــادة  -2
 تموضع وانتشار قوات ا  تالل.
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مليـــو  فلســـطيني مـــن اـــطا  7,1إ ـــرا  تعـــديل جـــوارا فـــي ميـــزا  القـــو  الـــديمو رافي بتنحيـــة  ـــوالي  -3
 الميزا .

 القدس وعودة الالج ين من جدول األعمال. شطب موضوع -4

قتصـــادا، وا ســـترمار، دفعـــة قويـــة لمعـــاودة ا نطـــالق وتحســـين المســـتو  المتـــداور  -5 إعطـــاء النمـــو ا  
 لمعيشة المستوطنين.

مـــن اـــطا المنطلـــق يتبـــّين أّ  شـــارو  لـــم يتحـــّدث عـــن إنســـحاو مـــن طـــرل وا ـــد، كمـــا  صـــل فـــي نمـــوذج 
مــا عــن فــّ  ارتبـــاط مــن طــرل وا ــد، وتّمـــة فــرق واضــح فــي الميـــز  بـــاراك، وإنّ  الجنــوو اللبنــاني تحــه وريــة 

إ  ر ـيس ض: »13/4/2004السياسي بين المصطلحين. وفي اطا السياق كتب ألول بـن فـي صـحيفة ياـآرتس 
الحكومــة مســتعد لتخليــد اتفــاق مر لــي أ ــاد  الجانــب لســنوات طويلــة قادمــة فــي المنــاطق وســحب مــا تبقــى مــن 

تـونس. ومـن نا يـة شـارو  -ي  السياسـي مـن سـلطة ياسـر عرفـات الفلسـطينية ومـن مجموعـة أوسـلومكانة الشر 
 «.يتوجب على الفلسطينيين أ  ينسوا لفترة طويلة إقامة دولة مستقلة في  البية مناطق الضفة والقدس

بعــد ة  يــر مســبوقة علــى ا  ــتالل وممارســاته شــرعيّ  هضــفأمــن انــا فــالخطورة اللامنــة فــي الخطــة أنهــا 
تقـــّد  أّا شـــيء جديـــد  إلباســـها تيابـــا  جديـــدة وعنـــاوين جديـــدة مرـــل مكافحـــة ا راـــاو. و(تعبيـــر آعـــر فالخّطـــة ر

موا أقصى ما يستطيعو  لمساعدة الفلسطينيين على للفلسطينيين، بينما تقول للمجتمع الدولي إ  ا سرا يليين قدّ 
ّرء ر يريـدو  التخّلـي عـن  ، واـم يتحّملـو  نتيجـة اسـتمرار معانـاتهم. وكـل "ا راـاو"تحسين أوضاعهم، للن اـ

 11وا  ـتالل فـي أعقـاو أ ـداث  "ا رااو"اطا يأتي بفضل التييير الطا أدعلته الوريات المتحدة على مفهو  
وتــداعياتها الدراماتيكيــة الخطيــرة علــى فلســطين عاصــة ومنطقــة الشــرق األوســط  بأســراا عاّمــة،  2001أيلــول 

 مويه المتعّمد الطا يخلط ما بين مكافحة ا رااو وتصدير الديمقراطية. يث يحصل الت

صبحه عطة شارو  بمرابـة إنقـالو أبة عن السياسة الدولية الجديدة و واكطا أصبحه قضية ا  تالل  ا 
ــه  فــي أعقــاو  يــارة   ،طالــبتعّســفي علــى الشــرعية الدوليــة، األمــر الــطا جعــل الــر يس الفرنســي جــاك شــيراك يُ  ل

  يـأتي الحــّل مـن الطــرفين المتنـا عين: ا ســرا يلي والفلسـطيني. واعتبــر التالعـب با ســتقرار الــدولي أ ـر، بــللجزا
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ــه مــن الضــرورا ا تــرا  القــانو  »ســابقة مّســفة، مضــيفا  بــأ  األمــر عطيــر وقــال:  بالنســبة لــي فــأّنني أعتبــر أّن
 «.  من طرل وا د أو بشكل تنا يالدولي، أنا متحّفض على إعادة النور في القانو  الدولي، سواء كا

ومهما يكن من أمر، فأّ  شارو  قد استطاع أ  يسّوق عّطتـه وأ  يحميهـا داعليـا  وعارجيـا ،  وقـد دفـع بهـا 
واـــو مـــن عاللهـــا إّنمـــا رمـــى فـــي لمانيـــة الداعليـــة، بقـــوة إلـــى التطبيـــق العملـــي عبـــر ضـــبط لعبـــة التحالفـــات البر 

 ل األساسية التالية:المحّصلة السياسّية إلى تحقيق األادا

، والتـي بأجمـاع «القنبلـة الديمو رافيـة»ى التخّل  من اللتلة السّكانية اللريفة في قطـاع  ـزة أو مـا يسـمّ  -
األ ــزاو الصــهيونية ر ينبيــي أ  تبقــى تحــه الســيادة ا ســرا يلية فــي أّا  ــّل دا ــم، فــأ تالل إســرا يل للقطــاع، 

 وسياسية بااوة الللفة ومن دو  مقابل. يجعلها تنوء تحه أعباء أمنية واقتصادية

 ، وا نتقال إلى مواقع أثرر أمنا .التخّل  من عبء المقاومة -

ما فـي أورو(ـا، مـن عـالل إدعـال الـوام لـد  الـرأا العـا  الـدولي بـأّ  تحسين صورة إسرا يل دوليـا ، ورسـيّ  -
ا  صـل فـي جنـوو لبنـا ، وذلـ  مـن إسرا يل تنهي جزءا  من ا تاللها كدفعة أولى على  سـاو ارنسـحاو، كمـ

أجــل التخفيــر مــن األعبــاء األعالقيــة لإل ــتالل الــطا يشــّوة صــورتها الديموقراطيــة، ونقــل الضــيط بالتــالي إلــى 
 القيادة الفلسطينية لوقر المقاومة الموسومة با رااو.

بشـريا ، رسـّيما وأّ  تعزيز سيطرة ا  تالل على الضفة الير(ية وذلـ  بتعزيـز القـدرات ا منيـة وتـدعيمها  -
قطــاع  ــّزة ريعتبــر مــن جملــة أر  الميعــاد التــي يــزعم بعــق اليهــود المتــدّينين امتالثهــا وفقــا  لفهمهــم الــديني 

 التوراتي. 

كســب المزيــد مــن الوقــه رســتلمال بنــاء جــدار الفصــل العنصــرا الــطا يفــر   ــالا مــن جانــب وا ــد  -
ل الضفة الى معا ل  ير قابلة للحياة.  ويحوّ 

 التمهيد لحسم قضايا أساسية في الحل النها ي وفرضها على الفلسطينيين من جانب وا د. -
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ة التــزا م مــن أجــل الســيطرة فلســطينية علــى علفّيــ-إيجــاد األجــواء المناســبة رنــدرع صــراعات فلســطينية -
 حة لإلعالء من قبل ا سرا يليين.على إدارة األراضي المرشّ 

ياسي الداعلي من عالل فتح أقنية الحوار مـع  ـزو العمـل والقـو  السياسـية إ داث نوع من التوا   الس -
الداعيــة إلــى اســت نال عمليــة التســوية المعطلــة، مــع التشــديد علــى ضــرورة تجز ــة القضــية الفلســطينية بــين  ــّزة 

 والضّفة.

 -نيـر ونسـيبةارلتفال على التفاعالت الحاصلة في الحلبة السياسية ا سرا يلية الناشـ ة عـن وتيقتـي ج -
أيـــالو ، والناجمـــة أيضـــا  عـــن انتعـــام اليســـار ا ســـرا يلي، بعـــد إعفـــاق سياســـات اليمـــين فـــي مختلـــر المجـــارت 

 الداعلية والخارجية.

 عاتها على اآلعرين.ب  التخّل  من األعباء ارقتصادية واألمنية المراقة التي يشّكلها قطاع  ّزة وإلقاء ت   -

يـا  بـدور فاعـل ضـمن الخطـة األميركيـة الراميـة لوضـع اليـد بصـورة شـاملة تحضير األجـواء المناسـبة للق -
 على المنطقة، ورسيما لجهة التصّدا للل من سوريا وإيرا .

ســـتراتيجية  وفـــي اـــطا الســـياق يقـــول الـــدكتور إيـــال  بابيـــه، أســـتاذ العلـــو  السياســـية فـــي جامعـــة  يفـــا، إّ  ا  
األميركيــة السياســية فــي المنطقــة، والقا مــة علــى تحــالر قــوا مــع إســرا يل مــن نا يــة وعلــى نوــم  كــم عر(يــة 

العمليـة »سـط إلـى اعتـراع مـا أسـموة متعاونة من نا ية تانية، دفعه مهندسي السياسة األميركية فـي الشـرق األو 
للتســوية مــن أجــل التخفيــر مــن  ــّدة العنــر، للــن العمليــة فــي جواراــا،  المعــالم ثمفهــو   يــر محــّدد« ةالســلميّ 

عمليــة ر تنتهــي، وتحتــوا علــى أوراق سياســية ومفاوضــات ودبلوماســية مّكوكّيــة تقــود »بحســب رأا بابيــه، اــي 
ّا  اسـتراتيجيا  مدروسـا  «. الصراعات بل با توا ها إلى ر مكا ، واي  ير معنّية بأنهاء واطا يعنـي أّ  تمـة تواطـ

ومبرمجــا  بــين ا دارتــين األميركيــة وا ســرا يلية لتضــليل الفلســطينيين والعــرو مــن أجــل ســوقهم إلــى  ــتفهم علــى 
يهوديـة فـي سواء. ومعلـو  أّنـه بسـبب عصوصـية  إقامـة إسـرا يل كدولـة  صعيدا انتزاع أرضهم وأمنهم على  دّ  

فــأ  مســألة تعيــين الحــدود الدوليــة  1967ومــن تــّم إقامــة الحكــم العســكرا فــي أعقــاو التوســع عــا   1948العـا  
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الفاصلة بين إسرا يل والفلسطينيين قد تحّوله الى إشـكالّية فاضـحة وصـعبة علـى صـعيد كشـر  يـّ مـا يـّدعى 
 من ديموقراطّية إسرا يلية و يدة في الشرق األوسط.

ة التـي تحـتفض بجهـا  دولـة مـن وراء البحـار، نجـد، فـي  الـة السـيطرة ا سـرا يلية للـّنوم اللولونيالّيـوعالفا   
المفروضــة علــى الفلســطينيين، أّ  تّمــة تواصــال  إقليميــا  وإداريــا  واقتصــادّيا  يطمــس بشــكل متعمــد الحــدود مــا بــين 

 لحكم العسكرا التابع لإل تالل.مجال الدولة الديموقراطي المزعو  و(ين المجال المدار تحه سلطة ا

والمشكلة السياسية البار ة القا مة على صعيد تطبيق فرضية ارنسحابات ا سرا يلية من قطاع  زة وسواة، 
ة فـي إسـرا يل، والتـي تسـاند ة  يـر الديموقراطّيـة والشـوفينيّ إّنما تنبع في األساس من جّراء سيطرة القو  األصوليّ 

ــقــة بترســيم  ــدود الدولــة، واــطة القــو  ذات علفيــات دينخــاذ القــرارات المتعلّ ســلطة اتّ اســتمرار ا  ــتالل، علــى  ة ّي
ما وأّنـه فـي السياسـة ا سـرا يلية، ر وجـود ة، رسـيّ ة إسـبرطيّ ة عسـكريّ ة، أو ذات علفيـات قتالّيـة أسـطوريّ ميرولوجيّ 

ى الفلسـطينيين. يضـال إلـى مـا ألّية فجوات بين السياسي واألمنـي، وكالامـا مرتبطـا  بالسـيطرة المفروضـة علـ
ـي عملـة وا ـدة يتواطـآ  علـى إدامـة ا  ـتالل بشـكل  إن واليسـار فـي إسـرا يل قـد تحـّور تقّد  أّ  اليمـي أو  لـى وجه 

 بآعر من عالل لعبة منّسقة محليا  ودوليا .

 1995 ويــر  الــدكتور إيــال  بابيــه أّ  جــطر األ مــة السياســية فــي إســرا يل، منــط إ تيــال إســحق رابــين عــا
فــي عــد  اســتمرارية القيــادة، وفــي عمليــة القطــع التــي تعّرضــه لهــا السياســة والنوــا  »و تــى اآل ، إّنمــا يكمــن 

 «.السياسي

لى المواقع المألوفة لهما: إلحز(ين اللبيرين فأّنهما تراجعا في  مرة  الة الطعر التي انتابه ا»ويضير إنه 
ّّيدين على أساس أساطير ورمو  وشعا رات أثـل الـدار عليهـا وشـرو. فهـطا  الحز(ـا  فشـال فـي بلـورة تجنيد الم

ا تالل مسـتقّر سـواء فـي مجـارت الرو نامـة الجديـدة، رو نامـة مـا بعـد الصـراع، أو فـي اعطـاء الشـرعية  نجـا  
 «.المصالحة مع الفلسطينيين

إّر انعكــاس لأل مــة  يالعمــلض مــا اــيويالليكــودض  اللبيــرين نبرقــة داعــل الحــز(ينمــن انــا فــأّ  القيــادات المُ  
 اء الفلسطينيين، إّنما إحز(ين وسياستهما المطّبقة ة بالنسبة للة والجطريّ وليس سببا  لها، ذل  أّ  المشكلة األساسيّ 
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ّدا إلـى اتّ  خـاذ تتمّرل في التبعية المطلقة التي ينّميها الحز(ا  تجاة قادتهما، األمر الطا يخلـق عمليـة مشـّواة تـ
 ية مطلقة ر تمّرل بالضرورة مصلحة ناعبي الحز(ين.القرارات بصورة مركز 

عطــاو ميرولــوجي بعيــد عــن البرا ماتيــة السياســية وا قتصــادية  1967وقــد تنــامى فــي إســرا يل منــط عــا   
الســال  »وأســطورة اليســار فــي شــعار « أر  إســرا يل اللاملــة»وا جتماعيــة، وتجّلــه أســطورة اليمــين فــي شــعار 

ا  فخــورا  و يـــر مهــاد ، إعتبـــر اليســار نفســـه ا  قومّيـــيمــين الملتـــّر  ــول الليكـــود إتنّيــوفـــي  ــين كـــا  ال«. واألمــن
للتســويات والحلــول الوســط. إنمــا يــدور الحــديث فــي الحــالتين عــن أســاطير واامــة و يــر  ا  ا  ومســتعدّ ا  أممّيــعقالنّيــ

لــــى إيضـــا  تــــّم النوـــر أوليهمــــا الحكـــم. وفــــي كـــال الحــــالتين مرتبطـــة بالسياســـة التــــي مارســـها المعســــكرا  أتنـــاء ت
ــة فــي الضــفة والقطــاع كأعــداء، أو علــى األقــل كطــرل  يــر  الفلســطينيين داعــل إســرا يل وفــي المنــاطق المحتّل

 شرعي في النوا  السياسي.

واكطا أوجد الخطاو السياسي الميرولوجي  الة جمود أّدت إلـى اسـتمرارية الدّوامـة السياسـية وإلـى الحيلولـة 
ا  لليمــين هــادل إلــى إيجــاد  ــّل مــع الفلســطينيين، كمــا وّفــر فــي الوقــه نفســه تفّوقــا  بنيوّيــدو  الحــوار الجــّدا وال

 ة.ة عدديّ ضمن له الفو  ألسباو ديمو رافيّ 

اكطا دعله الحلبة السياسية ا سرا يلية مر لة من مسر  الالمعقول، فاليسار يتواار تأييدا  لخّطة اليمين، 
ّّعرا   عّطــة اليمــين التقليــدا. كمــا واليمــين المتطــّرل يقــو  بعرقلــة تنفيــط لــى اســتنتاج إأّ  اليمــين الــطا توّصــل مــ

يقضــي بضــرورة ا نفصــال عــن قطــاع  ــّزة، يبــطل قصــار  جهــدة لفصــل القطــاع أيضــا  عــن مصــر مــن عــالل 
 توسيع محور فيالدلفيا، وتعزيز تبعّية القطاع  سرا يل.

ية ا ســرا يلية فــي مــا يتعلــق با نســحاو ا ســرا يلي واكــطا إذا جمعنــا مكّونــات الصــورة السياســية ا ســتراتيج
اليامق  تى اآل  على ضوء التباسـات مواقـر األ ـزاو اللبـر ، فـأّ  النتيجـة اـي صـورة مشـّواة كأننـا ننوـر 

 اليها في مرايا مقّعرة.

لقد أعلن آرييل شارو  عـن عّطـة تقضـي با نسـحاو مـن قطـاع  ـّزة إّنمـا مـع ا بقـاء علـى ممسـ  سـيطرة 
ى  الفـــه الخـــارجي البـــّرا والبحـــرا والجـــّوا. وقـــد اـــّن بعـــق المـــراقبين العـــرو واألجانـــب أّ  التخّلـــي عـــن علـــ
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مستوطنات  ّزة وأر(ع مستوطنات في الضفة الير(ية إّنما كا  بحد ذاته بداية طريق يقود في النهاية الى تسوية 
 ألميركية.ا« عارطة الطريق»ما، رّ(ما تقاطعه في النهاية مع بعق أادال عّطة 

والحقيقـة أ  ا سـرا يليين لـم يعترفـوا إّر بالمر لـة األولـى فقـط مـن الخطـة األميركيـة واـي مر لـة مـا يسـمى 
مــن عــالل تــوريط الفلســطينيين فــي  ــرو أاليــة مريــرة ر عــروج منهــا. وعنــدما « مكافحــة ا راــاو الفلســطيني»

  اطة الحرو القطرة، لجـأ ا سـرا يليو  إلـى تزويـد أفشل الفلسطينيو  اطا المخطط الجهنمي وتفادوا الوقوع في ف
الــر يس األميركــي بالســليم الــال   للنــزول عــن شــجرة الفشــل فــي تطبيــق عارطــة الطريــق، وذلــ  مــن عــالل الخّطــة 
البديلة التي بنااا وتبّنااا شارو  با نفصال من طرل وا د عن قطاع  ّزة أور . والشااد على ذل  او السرعة 

فيهــا واشــنطن إلــى إامــال عّطتهــا وتبّنــي عّطــة شــارو  الــطا عجــز اــو اآلعــر عــن عرضــها علــى التــي بــادرت 
 «.نحن نحّب  يا شارو  للّننا نرفق عطت » كومته وفشل أيضا  في نيل تأييد أعضاء  ز(ه ألطين قالوا له: 

ة لنيــل التأييــد عيــر يجــد صــعو(ات باليــلبي  بالنســبة لشــارو ، أّ  اــطا األواكــطا أتبــه اســتفتاء الليكــود الســ
القاعــدا لخّطــة ا نفصــال، علمــا  بــأّ  اــطا التأييــد، فــي واقــع األمــر، لــم يكــن و ــدة العقبــة األثرــر أامّيــة، بــل إّ  
العقبة كانـه داعـل الحكومـة واللنيسـه،  يـث لـم تتـوّفر لـه األصـوات الال مـة لتمريـر عطتّـه، األمـر الـطا يـدّلل 

لهــا المســتوطنو ، لــيس فقــط علــى الصــعيد السياســي وإنمــا أيضــا  علــى علــى  جــم القــّوة المتطّرفــة التــي بــات يمرّ 
 الصعيد الميداني.

والجـدير بالمال وـة أّ  مسـتوطني القطـاع يسـتمّدو  قــّوتهم مـن مسـتوطني الضـّفة، والعكـس بــالعكس، ألّ  
ما يفّسر أّا تراجع استيطاني في القطاع ر يضمن تبات وضعية المستوطنين في الضفة أو في الجور ، واطا 

ّرء مـن أجـل إ بـاط عّطـة شـارو  علـى مـا فيهـا مـن معـالم اليمـو  والمنـاورة التلتيكيـة،  تـى لـو  استشراس اـ
 أتى ذل  على  ساو تصديع صفول الليكود وإنهيار الحكومة.

لــى مواصــلة الحــديث عــن ا نســحاو وا نفصــال عــن  ــّزة مقابــل القيــا  بأقســى إفــي المقابــل عمــد شــارو  
خطوات القمعيـة ضـد الفلسـطينيين، ور سـّيما مـا جـر  فـي رفـح مـن تخريـب وتهـديم وقتـل وا تيـارت، التدابير وال

و تى دو  ا قـدا  علـى أّيـة عطـوة إجرا يـة  قيقيـة فـي اتجـاة ا نسـحاو. وقـد اّنـه القيـادات الفلسـطينية داعـل 
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تمــداا شــارو ، وإنــه ســيجد عا التــي « سياســة  افــة الهاويــة»الســلطة بنــوع عــاش أّ  العــالم لــن يســتطيع تحّمــل 
طريقــة للتــدّعل منعــا   ســتمرار اــطا ا اتــراء وا ضــطراو فــي المنطقــة، مّمــا يهــّدد مصــالح األطــرال فــي اللجنــة 
الر(اعية الراعية األساسية آلليات الصراع والتسوية في اطا المجال. ومن انـا سـقطه اـطة القيـادات فـي مسـتنقع 

ويمتللـا  جـطرا  وا ــدا  فـي المضــمو . ويقـول التصـّور األول إنــه بقـدر مــا  التـرّدد بـين تصــّورين متناقضـين شــكال  
يضـيط الفلسـطينيو  علـى أنفسـهم بقـدر مـا يحصـلو  علـى مكافـأة، وقـد تبّنـى اـطا التصـّور محمـود عبـاس يأبـو 
مـا  ض، فـي  ـين تبّنـه قيـادات  مـاس والجهـاد ا سـالمي وفــتح التصـّور اآلعـر وفـق نوريـة تقـول إّنـه بقـدر مــا 
نضيط عسكريا  واقتصاديا  وأمنيا  على إسرا يل بقدر ما نحصل على  ّقنا سريعا ، أمـا عيـار السـلطة الفلسـطينية 
بقيـــادة الرا ـــل ياســـر عرفـــات فانحصـــر فـــي إرادة اللعـــب علـــى الوقـــه وعلـــى تضـــارو المصـــالح بـــين األطـــرال 

نيـة والعسـكرية الها لـة أ  يبقـي عّطتـه الخارجية. وعلى الر م من كل شيء تمّكن شارو  بامكاناته الماليـة واألم
 .«اللعبة الو يدة في المدينة»القا مة على ا نسحاو من طرل وا د من القطاع بمرابة 

 

 مالمح الخطة الحالية: - 3

ر ليونـة تسـمح  سـرا يل أ  تختـار طـوال "تـوفّ  المطرو ـة   الخطةأ دراسات األمن القومي لقد اعتبر معهد
  الُمركبـات األمنيـة مـن نهـا "تعـزّ أبديلة وفقا للورول المتييرة في محيطهـا ا سـتراتيجي". و الوقه أساليب عمل 

عالل عفق ار تلاك مع السكا  الفلسطينيين، وتحافض على  رية العمل العمالني يالعسكراض في أية منطقة 
ثرـر تقــل عمليــات الجــيل فـي يهــودا والســامرة، والتعــاو  مـع أجهــزة أمــن الســلطة الفلسـطينية، التــي كلمــا عملــه أ

 ا سرا يلي في المنطقة الفلسطينية".

ويقضي مبدأ آعر للخطة "بأرساء المصالح السياسية، األمنيـة وا قليميـة  سـرا يل فـي يهـودا والسـامرة قبـل 
 يـاو تقـد  سياسـي، ومـن سـبب التوصل إلى اتفاقات سياسية، إضافة إلى تحسين وضع إسرا يل ا ستراتيجي ب

 نوايااا بتنفيط انفصال سياسي وإقليمي عن الفلسطينيين وإنشاء الورول لواقع الدولتين". عالل توضيح
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المبـــدأ الرالـــث للخطـــة علـــى "تعزيـــز شـــرعية إســـرا يل ومكانتهـــا الدوليـــة وا قليميـــة بواســـطة التعـــاو   ويـــنّ  
بدأ الرابـع للخطـة إلـى "تعزيـز ا قليمي، في المجارت األمنية، السياسية وارقتصادية والبنية التحتية". ويدعو الم

البنيـــة التحتيـــة والقـــدرة علـــى الحكـــم وارقتصـــاد الفلســـطيني. ومـــن أجـــل تحقيـــق ذلـــ ، يـــتم تنفيـــط أنشـــطة بصـــورة 
ــتم  تدريجيــة، و(مســاعدة دوليــة، مــن أجــل تحســين أداء الســلطة الفلســطينية وتوســيع صــال ياتها. وضــمن ذلــ  ي

يـــة و(نـــاء أســـاس للدولـــة الفلســـطينية بحيـــث تلـــو  قـــادرة فـــي تخصـــي  منـــاطق لتطـــوير ارقتصـــاد والبنيـــة التحت
 المستقبل على القيا  بأدا ها".

ويقضــي المبــدأ الخــامس "باســتمرار البنــاء فــي اللتــل ارســتيطانية التــي يوجــد إجمــاع واســع  ــول بقا هــا فــي 
اطق يالضـفةض، ويـتم داعل إسرا يل. وفي المقابل، تجميد البناء في المستوطنات المعزولة الواقعة فـي عمـق المنـ

إلياء الدعم الحكومي من أجل توسيعها وارستيطا  فيها. ويتم طر  قضية إعـالء مسـتوطنات فـي سـياق اتفـاق 
 دا م مع الفلسطينيين فقط".

ن الخطة عطوات ينبيي تنفيطاا من أجل تطبيقها، وأولهـا "إعـال  إسـرا يل عـن التزامهـا المبـد ي ثما تتضمّ 
مســتعدة فــي أا وقــه للــدعول فــي مفاوضــات مباشــرة  ــول اتفــاق شــامل. وفــي مــوا اة  بحــل الــدولتين، وأ  تلــو  

ذل ، تبدأ إسرا يل بتطبيق مبادئ الخطـة علـى األر  مـن أجـل دفـع ارنفصـال عـن السـلطة الفلسـطينية وإنهـاء 
ســيطرتها علــى معوــم الســكا  الفلســطينيين فــي يهــودا والســامرة. ومــن أجــل الحصــول علــى دعــم دولــي للخطــة، 

ما اي مطالبة بطر  (ضمن ذل  دعم عر(ي، ليس بأمكا  إسرا يل التعبير عن استعداد  جراء مفاوضات، وإنّ و 
مواصفات للتسوية. وإذا وصـله المفاوضـات إلـى طريـق مسـدود أو فشـله، فأنـه بأمكـا  إسـرا يل ارسـتمرار فـي 

فترة طويلـة". وتقضـي الخطـوة الرانيـة دفع الخطة و(لورة واقع سياسي، أمني ومدني مستقر وُمحّسن بالنسبة لها ل
بأ  "تستلمل إسرا يل بنـاء الجـدار األمنـي، بحيـث يرسـم أيضـا مسـار ارنفصـال والمصـالح ا قليميـة ا سـرا يلية 
المستقبلية يأا الحدودض، وتعلن عن تجميد البناء في المستوطنات المعزولـة الواقعـة شـرقي الجـدار. إضـافة إلـى 

% مــن منــاطق يهــودا والســامرة اــي منــاطق مصــالح أمنيــة، تشــمل معوــم األ ــوار 20ذلــ ، تعلــن إســرا يل أ  
ومواقع ومحاور إستراتيجية، ستبقى تحه سيطرة إسرا يل  تى يـتم التوصـل رتفـاق  ـول ترتيبـات أمنيـة ترضـي 

ّدا واا فه".  ّول وي  إسرا يل، وقيا  كيا  فلسطيني مس
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ّدا واا فهــا ومســتقرة ومتعاونــة فــي دفــع وأضـافه الخطــة أ   ســرا يل مصــلحة بوجــود ســلطة فل ســطينية تــ
  ل سياسي، ولطل  يتعين على إسرا يل تنفيط الخطوات التالية من أجل تعزيز السلطة الفلسطينية:

، لتلــو  مشـابهة لصــال ياتها فــي Bأور: "تنقـل إســرا يل للسـلطة الفلســطينية صـال يات أمنيــة فــي المنطقـة 
ة وا ـدة فيهمـا تلـو  أساسـا للدولـة الفلسـطينية المسـتقبلية ور(مـا تتحـول إلـى ، وإنشـاء منطقـة فلسـطينيAالمنطقـة 

ّقتة. وتمتد اطة المنطقة على مسـا ة  % تقريبـا مـن يهـودا والسـامرة، ويسـكنها أثرـر 40دولة فلسطينية بحدود م
 % من السكا  الفلسطينيين".98من 

التحتية ومشاريع اقتصـادية لتشـجيع  من أجل تطوير البنى C% من المنطقة 25  إسرا يل تانيا: "تخّص 
 Cوإنما بقيـه فـي المنطقـة  Bارقتصاد الفلسطيني، ونقل مناطق مأاولة بفلسطينيين ولم تدعل ضمن المنطقة 

إلــى الســلطة الفلســطينية. وُيبــطل جهــد مشــترك مــع المجتمــع الــدولي  نشــاء مصــانع للصــناعة والطاقــة الخضــراء 
كا  ومــا شــابه. وفــي المر لــة األولــى ر تســلم إســرا يل صــال يات أمنيــة ومشــاريع ســيا ية واايتــ  و(نــاء لإلســ

 م تدريجيا للفلسطينيين".وتسلّ  "لّ على الرّ "التطوير اطة، للن اطة ستلو  وتخطيطية للفلسطينيين في مناطق 

تالرـــا: "يكـــو  انـــاك تواصـــل جيرافـــي فـــي الحيـــز الفلســـطيني، ويـــتم إنشـــاء شـــبكة مواصـــالت متواصـــلة مـــن 
ضــفة إلــى جنو(هــا، بحيــث يــتم تقليــل ار تلــاك اليــومي بــين الجــيل ا ســرا يلي والمســتوطنين اليهــود شــمالي ال

 والسكا  الفلسطينيين، وتتم إ الة العوا ق من أما  التطوير ارقتصادا الفلسطيني".

رابعــا: "إطــالق عطــة اقتصــادية اــدفها فــي األمــد القريــب تحســين مســتو   يــاة الفلســطينيين، و ايتهــا فــي 
األمد البعيد تشجيع استقاللية اقتصادية فلسـطينية وتسـمح بارنفصـال ارقتصـادا عـن إسـرا يل. ومـن أجـل دفـع 

 اطا الهدل، يوصى بتشكيل جها  دولي لتحقيقه".

وتــدعو الخطــة إســرا يل إلــى "الســعي مــن أجــل الحصــول علــى اعتــرال دولــي بخطواتهــا وأ  تطالــب بمقابــل 
ة  تــى فــي  ــال فشــل مســار المفاوضــات الرنا يــة. إضــافة إلــى ذلــ ، علــى دولــي، فــي مركــزة ارعتــرال بالخطــ

، التـي قضـه 2004إسرا يل المطالبة بتعهدات أميركية، كالتي صييه فـي رسـالة بـوم إلـى شـارو  فـي العـا  
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بأنشـــاء جهـــا  دولـــي عـــاش لتطـــوير ارقتصـــاد الفلســـطيني، وضـــما  فاعليتـــه فـــي منـــع الفســـاد  تعهـــد الســـلطة 
 ع ا رااو والعنر  ارعترال بالترتيبات األمنية المطلو(ة  سرا يل".الفلسطينية بمن

مها. وفــي جميــع وقالــه الخطــة إ  " ــل مشــكلة  ــزة لــيس جــزءا مــن الخطــة السياســية، ولــيس شــرطا لتقــدّ 
األ وال، توجد أامية لتركيز جهد دولي من أجل تحسـين الوضـع ا نسـاني، وتـرميم البنيـة التحتيـة مقابـل إنشـاء 

دولي يعمل على وقـر التعـاام العسـكرا لحمـاس و يراـا مـن الجهـات ا راابيـة. وينبيـي التقـد  فـي اـطا جها  
 الموضوع في موا اة تطبيق الخطة في يهودا والسامرة  تى لو كا  بمعزل عنه".

واعتبرت الخطة أ  "الواقع الطا سينشأ على األر  سـيحقق  سـرا يل قاعـدة سياسـية ودوليـة مريحـة أثرـر 
اة تقــد  مســتقبلي فــي مســارات أعــر  وفقــا رعتباراتهــا األمنيــة والسياســية: ارتفــاق علــى ترتيبــات عبــور مــع باتجــ

  إقامــة دولــة فلســطينية "ثــل شــيء أو ر شــيء"وإامــال مفهــو   "عليــه فــقتطبيــق مــا ُيتّ "لســطينيين وفقــا لقاعــدة الف
ّقتـة وتيييـر طبيعـة الصـراع ا سـرا يلي  صـراع لتحـرر وطنـي إلـى صـراع بـين دولتـين الفلسـطيني مـن  –بحدود م

ل رتفـاق سياسـي لـدولتين  فـي  ـال  يـاو تعـاو  فلسـطيني مطلـق، وإجـراء مفاوضـات مباشـرة مـن أجـل التوّصـ
ينبيي دفع عطوات انفصال مستقلة وفقا لمصالح إسرا يل" أا في  ال رفق الفلسطينيو  الخطة فـأ  إسـرا يل 

 .يمكن أ  تفرضها بصورة أ ادية الجانب

وعلصـــه الدراســــة إلــــى اعتبـــار أ  "الخطــــة المقتر ــــة اـــي الو يــــدة الممكنــــة اليـــو "، كونهــــا "تحــــافض علــــى 
المصــالح ا ســرا يلية، األمنيــة وارســتيطانية، وتســمح بتجنيــد دعــم دولــي وإقليمــي، عاصــة وأنهــا ر تشــمل إعــالء 

أقـل تقـدير، تحسـن الخطـة المقتر ـة مستوطنات في المستقبل القريب، وتوفر  سرا يل  ّيز ليونة سياسية. وفي 
، التي اي عمليا "ستاتيكو"اة عطأ بشكل كبير الواقع الحالي: تلبح ارتجااات الخطيرة بالنسبة  سرا يل، المسمّ 

ـــق يقـــود إلـــى أعطـــار قوميـــة كبيـــرة، وعاصـــة إلـــى واقـــع الدولـــة الوا ـــدة مـــن دو  إمكانيـــة لالنفصـــال عـــن  منزل
 الفلسطينيين".

 ـد أ قـول على  ـد ّ  "هودية، ديمقراطية، آمنة وأعالقيةدولة ي"ضمن الخطة بقاء إسرا يل   تأومن الممكن  
. وارفترا  األساسي في  –إذا تصرفه بالسرعة اللافية  –ثبار واضعي الخطة اللواء ا تياط عاموس يادلين 
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ياســية، تســير فــي صـفحة اــو أ  إســرا يل، مــن عـالل الجمــود وعــد  تـوفر ا رادة الس 121ارقتـرا  المكــو  مــن 
طريقهــا إلــى أ  تصــبح دولــة تنا يــة القوميــة بــدو  أ لبيــة يهوديــة واضــحة، واــو مــا قــد يعنــي نهايــة إســرا يل إمــا 

لهـا أاميـة  "الضـفة الير(يـة"يه اليهـود يهـودا والسـامرة شارة الى أ  ما يسمّ إي اطا ثدولة يهودية أو ديمقراطية. وف
لـى أ  إالدراسـة تشـير ميتها الجيرافية والعقدية بالنسبة لمسـتقبل الليـا . و ألا نورا   ،ثبيرة في رسم معالم إسرا يل

 ،رمكرّـ بحيـث يكـو  تواجـد اليهـود فـي إسـرا يل بشـكل   ،تلو  الضفة الير(يـة تحـه سـيطرة السـلطة بشـكل كامـل
إسـرا يل مـن الواقـع    تـى تـتخلّ  ،ودينيـا   وسياسـيا   وأمنيـا   وإجتماعيـا   تقافيـا   ومعـزول ،م بالفلسـطينيينو ير مطّعـ

ّكد لنا أ  إسرا يل تسعى لدولة دينية  ،على مستقبل اليهود طبيعيا   ل عطرا  الديميرافي الطا سيشكّ  واطا بالطبع ي
ّمن بالتعايل بين األديا   ،بأمتيا   نها تريد أ  تفر  واقعا  أ لىإبا ضافة  ،والرقافات ومفاايم الديمقراطيةور ت

ّقّ  على إعتبار أنه سيكو   ال   ،معه جبر الفلسطينيين للتعاطييُ   .أو  تى أر  عصبة لحلول قادمة ،تا  م

جــو  قــد الن"أقــو  مــن أا وقـه مضــى، وأ   أ ـد ارفتراضــات الر يســة لوضـع الخطــة اــو أ  إســرا يل اليـو 
ســـرا يلية ا ر ـــيس ارســـتخبارات العســـكرية ا أفـــي ر  عطا هـــا قـــدرة  يـــر مســـبوقة لنحـــه مســـتقبلها. و  "إصـــطفه

اطة الفرصة مـن عـالل له . ولقد تشكّ "اناك نافطة من الفرش لم تلن موجودة من قبل": يادلين بق عاموسالسا
 لــب الــدول العر(يــة و ــول أ إســرا يل فــي  وجــود الســلطة الفلســطينية الضــعيفة، وانخفــا  مســتو  اللراايــة تجــاة

ر أ   يل  تـى النهايـة، ومـن المقـرّ الشرق األوسط، كطل  توفر إدارة أمريكيـة ينوـر إليهـا علـى أنهـا داعمـة  سـرا
 عالميا باسم "صفقة القر ".إ المستقبل تحه العنوا  المتداول  تقد  عطة سال  عاصة بها في مر لة ما في

اطة يمكن أ  تيلق في  ضو  سنتين إلى سه سنوات، مع  "نافطة الفرش" مع ذل ،  طر يادلين، من أ 
ة سياسية أعر   ول العالم. لطا يجب على إسـرا يل ارسـتفادة انتخاو ر يس أمريكي مختلر أو تحورت جيرافي

  إسرا يل لديها اتنا  من التهديـدات الوجوديـة فـي أووفقا ليادلين، ف من الوضع الحالي طالما بأستطاعتها ذل .
يوجـد لـد  ": يقـول يـادلين (النسبة للتهديـد النـووا ا يرانـيدولة تنا ية القومية. و األفق اما: إيرا  النووية، وقيا  

ــة الوا ــدة، ر تم : مضــيفا   "،لــ  إســرا يل اســتراتيجية واضــحة بعــدإســرا يل اســتراتيجية. للــن بالنســبة لتهديــد الدول
لسه استيريا مرل و ير الخارجية األمريكي األسبق جو  كيـرا، إذ أننـا إذا لـم نحـل القضـية اـطا العـا  أو اـطا "

 ."تحديد الهدل و(دء العمل من أجله بحاجة إلى األسبوع، فلن يكو  اناك وقه آعر. أعتقد أننا
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 وثيقة:المنهجية  – 4

، "ســطينيةا طــار ارســتراتيجي للحلبــة ا ســرا يلية الفل"د دراســات األمــن القــومي، المســماة خــط وتيقــة معهــتتّ 
أ ــادا الجانــب للتصــدا للصــراع، وتبحــث فقــط عــن مصــالح إســرا يل الفضــلى ور تقتــر  ســو  الخطــوات  نهجــا  

فال يمكننا أ  ننتور  تى يـأتي المسـيح "يق النور عن تعاو  الفلسطينيين. ب –ي يمكن  سرا يل اتخاذاا الت
الفلسطيني ويصنع السال  معنا، أل  ذل  لن يحدث. نحن ر نستطيع أ  ننتوـر المسـيح الـطا سـيعطينا أ لبيـة 

على "بأنفسنا. اطة اي الصهيونية ل ذل يهودية واضحة من نهر األرد  إلى البحر األبيق المتوسط. نحن نفع
 قول يادلين.  د ّ 

وتتجاال الخطة قطـاع  ـزة وتنوـر فقـط إلـى الضـفة الير(يـة. كمـا أنهـا ر تعـالج قضـية مدينـة القـدس التـي 
تــــرفق إســــرا يل التخلــــي عــــن أ يا هــــا الشــــرقية التــــي يســــعى الفلســــطينيو  لجعلهــــا عاصــــمة مســــتقبلية لــــدولتهم 

مجــــاور تحــــه ســــيطرة الســــلطة  "فلســــطيني ثيــــا "تــــرا ، ســــتقو  إســــرا يل بأنشــــاء ارقالمنشــــودة. و(موجــــب اــــطا 
% من الضفة الير(ية. وسيتم منح  وافز اقتصادية كبيرة للسلطة الفلسطينية، ويفضل أ  65الفلسطينية، يضم 

تلو  من الدول العر(ية والمجتمع الدولي، من أجل الحفال عليها من عالل تحسين  ياة الفلسطينيين. وسـتبقى 
الموجــودة  ــول القــدس فــي وســط الضــفة الير(يــة ومســتوطنة أرييــل فــي  – اللتــل ارســتيطانية ا ســرا يلية اللبيــرة

 جزءا من إسرا يل وسيستمر البناء اناك دو  عا ق.  –الشمال 

 ير أ  يادلين قال إنه سيتم وقر البناء في المستوطنات النا ية من أجل ترك عيار  ل الدولتين مفتو ا. 
د إلـــى ة الوصـــول  يــر المقّيـــ قّيـــأفوا  بلي يالشـــاباكض فســيحتو(النســبة للجـــيل ا ســرا يلي وجهـــا  األمـــن الــداع

المــــد  والبلــــدات الفلســــطينية فــــي الضــــفة الير(يــــة "لمحار(ــــة ا راــــاو ومنــــع العنــــر". كمــــا لــــن يكــــو  بمقــــدور 
الفلســطينيين امــتالك جــيل مســتقل أو جــيل مهــم آعــر، وستواصــل إســرا يل الســيطرة علــى المجــال الجــوا فــوق 

تحتفض بوجوداا فـي  ـور األرد  لمنـع الفلسـطينيين مـن تهريـب األسـلحة إلـى الـبالد عبـر الضفة الير(ية. كما س
 الحدود الشرقية.
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وعندما ُس  ل يادلين كير يمكن للفلسطينيين أ  يقبلوا وضعا ر يتمتعو  فيه بالحقوق السيادية اللاملة مرل 
لـيس كيـر ر سـتبدو دولـة إسـرا يل، و يهـدل إلـى معالجـة كيـ"ال إ  معهد دراسات األمن القـومي بلدا  أعر ، ق

البديل او   بأ ضالأ، للنه "ن  يث التعريّ ستلو  أقل من دولةم". واعترل بأنها "ستبدو الدولة الفلسطينية
  سرا يل.  " ير مقبول"ببساطة 

و(ـــالطبع ، تفتـــر  عطـــة معهـــد دراســـات األمـــن القـــومي  كومـــة إســـرا يلية مهتمـــة بتطويراـــا، األمـــر الـــطا 
اليمــين وقــع فــي  ــب الوضــع الــراان. "  أ، ذلــ  وســط وتيييــر مــن األ ــزاو عبــر الطيــر السياســي يتطلــب  ــل

للنه لن يحدث أبدا.  –أنا أعمل كريرا من أجله  –ووقع اليسار في  ب سال  ر يمكن تحقيقه، وأنا لسه ضدة 
للننــي ": ضـالأالــطا  ادلينقــول يـ ، علــى  ـد ّ "مكننــا فعلـه ويجــب علينـا القيــا  بـهلـطا دعونـا نفعــل مـا نعتقــد أنـه ي

ّيـدو  80إلى استطالع للرأا أاهر أ   . مشيرا  "  معوم ا سرا يليين يقبلو  رأييأعتقد أ % مـن ا سـرا يليين ي
ّيدو   ل الدولتين.60ارنفصال عن الفلسطينيين، ونحو   % ي

 

 برز في وضع الخطة:المساهمون األ - 5

ــيُ  أنــه أ ــد المراثــز الفلريــة الرا ــدة فــي إســرا يل،  يــث يعمــل ر إلــى معهــد دراســات األمــن القــومي علــى نو 
فهـم الجنـرال يـادلين، الـطا  لخطـةمـا بالنسـبة لواضـعي اأّولين السـابقين كـزمالء و(ـا رين. العديد من كبـار المسـ

لـو  2015عمل سابقا كـر يس للمخـابرات العسـكرية وتـم اعتيـارة ليكـو  و يـر دفـاع ارتحـاد الصـهيوني فـي عـا  
يســـار الوســـط فـــي ارنتخابـــات  وعـــودا ديكيـــل، واـــو عميـــد ســـابق فـــي الجـــيل ا ســـرا يلي وكبيـــر فـــا   ـــزو 

ّتمر أنـــابوليس عـــا   ّتمر الســـال  فـــي مـــ ، تحـــه ر اســـة ر ـــيس الـــو راء آنـــطاك إيهـــود 2007المفاوضـــين فـــي مـــ
 أولمرت  ومساعد البا ث كيم رفي.

ارقتــرا ، وتـــم إجــراء مقـــابالت مـــع وانــاك عشـــرة آعــرو  مـــن معهــد دراســـات األمــن القـــومي ســااموا فـــي  
ّولي السياســــة الدفاعيــــة، والسياســــة الخارجيــــة  العشــــرات مــــن البــــا رين الخــــارجيين، المفاوضــــين الســــابقين، مســــ

 السابقين من أجل إعداد الخطة.
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وكــا  مــن بيــنهم ر يســا أركــا  الجــيل ا ســرا يلي الســابقا  بينــي  ــانتس، و ــابي أشــكنا ا، وو يــر الــدفاع 
يه يعلــو ، ومستشــار األمــن القــومي الســابق  يــورا إيالنــد، والــو ير الســابق دا  مريــدور، والســفير الســابق موشــ

ّولين  األمريكي السابق في إسرا يل دا  شابيرو. ر توهر أسما ام في الوتيقة، ور توهر أسماء عـدد مـن المسـ
 السابقين اآلعرين الطين طلبوا عد  ذكر أسما هم.

تلــن مرتبطــة بسياســته الشخصــية أو أا مــن السياســات الشخصــية للمســاامين وأثــد يــادلين أ  الخطــة لــم 
  اليـــو  اـــو عمـــل أثـــاديمي قـــدّ ارقتـــرا  المُ "وقـــال: اآلعـــرين، وأ  المقتر ـــات ليســـه شـــكال مـــن أشـــكال الـــدعوة.

فضـل، ر ـيس الـو راء، فـأ  ألادعـوة أو  ـزو سياسـي، أو  تـى مـن   ه اطة الخطـة مجموعـةوتحقيقي. وإذا تبنّ 
ا أ ع القـرار. اـطا اـو مـا تفعلـه عـادة  اما  الجمهور وصـنّ أللن من واجبنا أ  نفتحها للنقام  يكو  كافيا.ذل  س

 الـــبعق مـــنهم أ بهـــا، و(عضـــهم أ بهـــا أقـــل، وقـــال بعضـــهم أنهـــم"ال: ضـــأو  ،قولـــه ، علـــى  ـــد ّ "مّسســـة فلريـــة
 ."سيتبنونها في مر لة ما أو بأعر  

ّولين الحكـوميين ور سـاء األ ـزاو  سـبقا  مُ  نـه قـد تـمّ أالجدير بالطكر ايضا   عـر  الخطـة علـى كبـار المسـ
ّولي الـدول العر(يـة. وفـي األالسياسية الر يسة. وعنـدما كـا   مـر ممكنـا، سـافر يـادلين مباشـرة لمقابلـة بعـق مسـ

 الحارت التي لم يستطيع ا سرا يليو  دعول اطة الدول بحرية، تم استخدا  وسيط أمريكي.

قتــرا  المعهــد يبــدد وجهــة النوــر القا لــة بأنــه ر توجــد ســو  طريقــة وا ــدة صــحيحة وضــح يــادلين إ  األقــد 
 يشــبه تطبيـــق نوـــا  ى نموذجـــا  مــن ذلـــ  تبّنــ نحــو اـــدل فصــل إســـرا يل عــن الفلســـطينيين، و(ـــدر   دما  للمضــي ُقـــ
فأننــا ، انــاك عــددا مــن المســارات المختلفــة للهــدل نفســه. وإذا لــم يــنجح أ ــداا"  أوالــطا يعنــي  ."ويــز"المال ــة 

 ."مرل ويز –ننتقل إلى اآلعر 

ووفقا ليادلين، فأ  اطة الميزة التليفية اي أ د ارعتالفات الر يسة بين عطته وتل  التي اقتر ها اآلعرو  
 12لقد قمنا بمراجعـة ": وقال طوال النزاع ا سرا يلي الفلسطيني الطا استمر لعقود، وكل منها فشل في النهاية.

يراا في عطة وا دة، واي التي نعتقد أنها الو يدة الواقعية للوصول إلى ما نعتقد أ  إسرا يل طأمقتر ا وقمنا بت
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تريــدة واــو: "أ لبيــة يهوديــة واضــحة، بلــد ديمقراطــي، أمــة آمنــة، و(لــد يعــود إلــى كونــه اــو الصــحيح ولــه أرضــية 
 أعالقية عالية".

 لهدل، إر أنه يعتقد أ  انـاك ا تمـار  نه على الر م من اقتناعه بأ  الخطة ستنجح في تحقيق اأضال أ 
ل إلـى   التوّصـ"أذلـ   ل إلى اتفاق سال  مـع الفلسـطينيين، علـى المـد  القصـير علـى األقـل.في التوّص  ض يال  

إلـى تحلـيالت اعـر  فـأ  فـرش  ا"الخيـار المرـالي". وللـن اسـتنادا  أ "،طريق الملـ الع الفلسطينيين[ او اتفاق ]م
 في إشارة   -قال يادلين  -"أعتقد أنه سيربه ذل ، عندما يقد  ترامب عطته"تفاق منخفضة. التوصل إلى اطا ار

إلى مقتر  نوقل كريرا وكتبه صهر الر يس األمريكي دونالد ترامب ومستشارة جاريـد كوشـنير ومستشـار الـر يس 
 في المفاوضات الدولية، جيسو   رينبالت.

الوسا ل المستقلة تعني العمل مـن جانـب وا ـد. إنهـا ليسـه مـن "  الناس يعتقدو  بأ  أوفي تقدير يادلين 
جانـــب وا ـــد. إنهـــا مســـتقلة ومنســـقة مـــع األمـــريكيين والعـــرو. و المـــا يـــدرك الفلســـطينيو  أ  الوقـــه لـــيس فـــي 

 ."ر أنهم سيعودو  إلى عملية السال صالحهم، وأنهم ر يمللو   ق النقق على ا جراءات، فأنني أقد

، 2005يعني التصرل مـن جانـب وا ـد كمـا فعلـه إسـرا يل فـي فـ  اررتبـاط عـا   وشدد على أ  ذل  لن
الــطا شــهد تفليــ  جميــع المســتوطنات والمواقــع العســكرية مــن قطــاع  ــزة، والتــي يعتبراــا اللريــرو  فــي إســرا يل 

فـي بخـالل فـ  اررتبـاط، سـيبقى األمـن “سياسة فاشلة أدت إلى ارضطرابات الحالية فـي الجيـب الفلسـطيني. و
،  سـبما "الخـط األعضـر"فلي  المستوطنات ولن نتراجـع إلـى يد إسرا يل، ولن نترك المنطقة بأثملها، ولن يتم ت

 في الضفة الير(ية. 1967تطكر عطة المعهد، في إشارة إلى  دود ما قبل عا  

يمــنح   اقترا ــه ممكــن التنفيــط بســبب تقــارو األ ــداث  ــول العــالم ممــا أيــادلين  عــر  اعتبــرأمــن نا يــة 
يجـب أ  نفتـر  "إسرا يل مكانة تفاوضية أفضـل مـن أا وقـه مضـى فـي تـاري  مفاوضـاتها مـع الفلسـطينيين. 

 ، قال ما  ا."نا نسألهلينا ويعطينا ما نطلبه، لطا دعو إ أ  القّدوس المبارك سيستمع

 

 :في الخطة ميركيالعامل األ -6
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فــتم نقــل  –فــي العــامين الماضــيين، عرجــه إدارة ترامــب لتصــطر بوضــو  و ماســة إلــى جانــب إســرا يل 
ّو  الفلسـطينية  تقـدير الروايـة "و(شـكل عـا  يجـرا  –السفارة األمريكية إلى القدس وعفق التمويل للقضايا والش

بموجـب قراراـا رقـم  نشـاتم المتحـدة ألألمـ الجمعية العامـة  والجدير بالطكر أ ."لية والمصالح ا سرا يليةا سرا ي
ســطين فــي الشــرق األدنــى وكالــة األمــم المتحــدة   اتــة وتشــييل رج ــي فل"مــا ســمي  8/12/1949فــي  302

فــي مخــا  سياســي، وجــاء ذلــ  فــي أعقــاو فشــل  "منومــة إنســانية". واكــطا ُولــدت األونــروا بوصــفها "ياألونــرواض
ّتمر لو ا . المحاورت ا سرا يلية األمريكية الراانة  نهاء دور األونروا، عبر وتأتي   ّل مشكلة الالج ين في م

ــــين  ّو  الالج  ــــر موارداــــا، أو دمــــج تفويضــــها ضــــمن صــــال يات المفوضــــية الســــامية لشــــ ــــى تجفي العمــــل عل
UNHCR  فــي ســياق المخططــات األشــمل، الهادفــة إلــى تصــفية القضــية الفلســطينية، وفــي القلــب منهــا قضــية

 "عمليـة التسـوية"إقليمية ودولية تتصل باشتراطات  العودة. واطة المخططات ذات سياقات وأبعادالالج ين و ّق 
. ولهــا، فــي الوقــه عينــه، تــداعيات وآتــار كارتيــة فــي كــل "صــفقة العصــر"ي نســختها الجديــدة التــي تحمــل اســم فــ

ييـز بـين مقـار(تين ر يسـيتين: وانا، يمكننا التم منطقة من مناطق عمليات األونروا، فيما يتعلق بتقديم الخدمات.
األولـــى، مقار(ـــة اقتصـــادية اجتماعيـــة تتأســـس علـــى تفســـير تفـــويق األونـــروا وتلييفهـــا لتخـــد   ـــر  التصـــفية  
والرانية، مقار(ة سياسية تتمرل في ممارسة الضيوط المباشرة والمكشوفة علـى المجتمـع الـدولي مـن أجـل تحقيـق 

(ــة األولــى اــي األعــر  مقار(ــة سياســية فــي الجــوار، ور تنفصــل الهــدل عينــه. وفــي  قيقــة األمــر، فــأ  المقار 
المقار(تـــا  كلتاامـــا عـــن اـــدل إنهـــاء عـــدمات األونـــروا وتـــوطين الالج ـــين فـــي الـــدول المضـــيفة، وتصـــفية  ـــّق 

، و تـى قبـل ذلـ  فـي لجنـة الموا نـات فـي اللــونجرس 2015بـدأنا نشـهد منـط أواعـر سـنة ونحـن كنـا قـد  العـودة.
،  ملة إسرا يلية أمريكية شرسة ومنسـقة علـى األونـروا فـي األمـم المتحـدة، تشـك  فـي 2013 األمريكي في سنة

: اتهـا  األونـروا مبرر وجوداا سياسـيا  وأعالقيـا ، بهـدل تقـويق اـطا الوجـود. وتـتلخ  مقـورت تلـ  الحملـة فـي
تطبّ ـق معـايير مزدوجـة "و " يليإدامـة الصـراع العر(ـي ا سـرا"  و(أنهـا تعمـل علـى "ة أما  السـال عقب"بأّنها تشكّ ل 

  و(ـأ  مجـرد تخصـي  منومـة مـن منومـات األمـم المتحـدة للـي "تعيد تـوطين الالج ـين الفلسـطينيينعندما ر 
نوـا  األمـم المتحـدة ضـّد  انحيـا  ممـنهج مـن قبـل"ام من رج ي العـالم يعـّد بمرابـة تعنى بالفلسطينيين دو   ير 

شــيطنة "ونــروا، فوصــفتها بأنهــا تعمــل علــى ااج التعلــيم التــي تعتمــداا األ. وقــد طالــه الحملــة أيضــا  منــ"إســرا يل
وتصـاعدت الحـرو األمريكيـة ا سـرا يلية علـى األونـروا منـط أ  أعلـن الـر يس األمريكـي دونالـد ترامـب  ."إسرا يل
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ســمبر نيتــه نقــل ســفارة بــالدة مــن تــل أبيــب إلــى القــدس، وإتــر صــدور قــرار الجمعيــة العامــة فــي كــانو  األول/ دي
 . "باطلة ور ية"لجهود الرامية لتييير وضع القدس المنااق  عال  ترامب، الطا رأ  أ  ا 2017

أ   2/1/2018وفــي تعليقهــا علــى القــرار، أعلنــه الســفيرة األمريكيــة لــد  األمــم المتحــدة، نيكــي اــالي فــي 
علــى العـــودة إلـــى طاولـــة  نيو  ر تنـــوا ارســتمرار فـــي دعـــم األونـــروا  تــى يوافـــق الفلســـطي"ترامـــب إدارة الــر يس 

ســنويا  نــدفع للفلســطينيين م ــات "ض  ــّرد ترامــب علــى تــويتر قــا ال : 3/1/2018. وفــي اليــو  التــالي ي"المفاوضــات
الماليـــين مـــن الـــدوررات، ور نحصـــل مـــنهم فـــي المقابـــل علـــى أا تقـــدير أو ا تـــرا . إنهـــم ر يريـــدو  مبا رـــات 

 ."اطة المبالغ الطا لة في المستقبلهم كل السال ، فلماذا ينبيي علينا أ  ندفع ل

، إر أنـه الخاصـة ألسـبابه وعلى الر م من معارضة العديد من الدول لموقر إدارة ترامب من األونروا، كل  
ّتمر روما لدعم األونروا الطا ُعقـد فـي  ، 15/3/2018ر يمكن، فعليا ، عزل النتا ج الهزيلة التي أسفر عنها م

ّتمر ســو  عــن تعهــدات  90مــن والــطا  ضــرته أثرــر  دولــة، عــن تــأتيرات الموقــر األمريكــي. إذ لــم يســفر المــ
 مليو  دورر. 446مليو  دورر من أصل المبلغ المطلوو، والمقدر بنحو  100بجمع 

إشــكالية "ســابقة، التــي وصــفها يــادلين بأنهــا ال ارميركيــة ا دارة سياســة علــى النقــيق مــن كلــه جــاء اــطالقــد 
  الـدول العر(يـة تتحـرك بنشـاط علـى مـد  الشـرق األوسـط إلـى جانـب أاـطا فـي  ـين  بة  سـرا يل.بالنس "للياية

  دعمها المستمر منط عقود للفلسطينيين بات في  الة من التراجع. وفـي أكما إسرا يل من أجل محار(ة إيرا ، 
ــم يعــد األمــر أ ": ليناــطا الســياق قــال يــاد يملــو  وأ   الفلســطينيين لــيس األمــر  يــر مهــم بالنســبة لهــم، للــن ل

  مســتعدو  للــطااو إلـى أمــاثن لـم يكونــوا علـى اســتعداد للــطااو اآل العـرو"ضــال: أو  ،"العـرو ينفــطو  األوامـر
إليها قـط مـن قبل...و اليـا يـدرك الفلسـطينيو  بـبطء أنهـم ر يمللـو  القـوة التـي كـانوا يتمتعـو  بهـا فـي السـابق" 

ه للفلســطينيين اــو أنهــم اســتمعوا عــن كرــب إلــى جــو  كيــرا، الــطا مــا نحــاول أ  نوضــح" :وقــال بحســب يــادلين
أعبرام بأ  إسرا يل ستضيع إذا لم تتوصل إلـى اتفـاق، ولـطا رفعـوا مطـالبهم إلـى درجـة أنـه  تـى شـخ  مرلـي، 

. وقلــل يــادلين مــن المخــاول مــن أ  يــتمكن الفلســطينيو  فــي "اد الصــهيوني،  يــر مســتعد لقبولــهالمــرتبط بارتحــ
ر(ية من است نال العنر على نطاق واسع ضد إسرا يل، قـا ال إ  اـطا ار تمـال موجـود بالفعـل اليـو  الضفة الي
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أعتقــد أنــه ســيكو  لــديهم دافــع أقــل للعنــر ألنهــم سيســتفيدو  كريــرا مــن "مــن دو  ا قتــرا  الــطا يقدمــه معهــدة : 
 له.قو  على  د ّ  "،ية التحتية، والحوافز ارقتصاديةالخطة : أرا ، تطوير البن

 2020  عطة المعهد تاعط بعين ارعتبار إمكانية عد  إعادة انتخاو ترامب في عا  أيضا أالجدير ذكرة 
وفــي  وتــولي إدارة جديــدة القيــادة األمريكيــة، ر(مــا تلــو  أثرــر عدا يــة وتليــي سياســات الــر يس األمريكــي الحــالي.

مع اطا، نتوقـع أ  يكـو  انـاك دعـم مـن ا دارة، ودعـم مـن مجلـس الشـيوا األمريكـي، " :اطا السياق قال يادلين
 نــه ســيكو  مــن الصــعب جــدا  صــولأل –والــدعم الــدولي، والــدعم العر(ــي، ور(مــا دعــم اــادئ مــن الفلســطينيين 

 ."عكس ذل 

رامــب اــطا كلــه يحصــل فــي  ــين يبــدو أ  مشــروع "صــفقة القــر " الــطا يحــاول الــر يس األمريكــي دونالــد ت
ثرــر مــن عــا  مــن أر بعــد وفريقــه تســويقه لتســوية ســلمية نها يــة متعلقــة بالقضــية الفلســطينية، يعــاني مــن التعرّــ

 الحديث والتسريبات  وله.

 

 حيثيات الخطة: - 7

لقد قدمه ا دارة األمريكية الحالية مشروع الصفقة الطا نحـن بصـددة بشـكل يحمـل مـدلور  "تجاريـا  تسـويقيا  
(مــا بشــكل يتناســب مــع عقليــة تــاجر العقــارات التــي يحملهــا ترامــب. للنــه فــي كــل األ ــوال لــم يكــن تشــويقيا "  ر 

مصطلحا  جديدا ، إذ سبق استخدامه قبل عدة سنوات.  ير أ  الوجه الب ـيس للمصـطلح اـو أنـه تعامـل مـع أاـم 
 وقدســية فلســطينوأعطــر قضــية صــراع عالميــة باعتباراــا مجــرد "صــفقة"، و ــاول نــزع  ساســية ومكانــة و يويــة 

، ليتعامل معها كسلعة تجارية، وليس كقضية  ريـة وعدالـة وكرامـة امـة وديـن. ناايـ  عـن أ  "الصـفقة" والقدس
تســـوية" للقضـــية فـــي جـــوار أفلاراـــا و يرياتهـــا المطرو ـــة اـــي مجـــرد عمليـــة "تصـــفية" تامريـــة عسيســـة ولـــيس "

الشديدين والمفتعلين في البي ـة العر(يـة وا سـالمية، تي في سياق  الة من الضعر والترّدا أالفلسطينية، واي ت
عر وارنقسا  الفلسطيني، مما شجع ا دارة األمريكية بخلفياتها اليمينية والشعبوية، على محاولة  و الة من الضي
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تقــديم مشــروع تســوية يتناســب مــع المعــايير ا ســرا يلية  ومحاولــة قطــر تمــار  الــة الصــعود الصــاروعي التــي 
 لمشروع الصهيوني، في مقابل  الة التردا التي تشهداا األمتا  العر(ية وارسالمية.يشهداا ا

من نا ية تانية، فـأ  مـا تسـّرو مـن الصـفقة التـي لـم ُتنشـر رسـميا   تـى اآل ، اـو أقـرو إلـى  زمـة أفلـار 
مة  في توو أمريكي، كما أشار إلى ذلـ  شـا ول  إسرا يلية أعداا ر يس الو راء ا سرا يلي بنيامين نتنيااو ، مقدي

. ولعل بعضا  من أفلاراا المسر(ة يمكن إرجاعه إلـى مـا 2018أر يلي في مقال له في جريدة اآرتس في تمو  
 يورا آيالند مستشار األمن القومي ا سرا يلي السابق. وألنها "تسريبات" فليس اناك ما  2010طر ه في سنة 

 يمكن إتباته أو نفيه من مضامينها.

مــن أنــه لــيس بــين أيــدينا نــ   رســمي ُيرجــع إليــه، إر أنــه مــن مجمــل التســريبات التــي ُنشــرت عــن و(ــالر م 
ّولين العـــرو وا ســـرا يليين أو بعـــق الشخصـــيات والمّسســـات القريبـــة مـــن ُصـــنياع  طريـــق األمـــريكيين أو المســـ

 ي:القرار، يمكن أ  نخرج بخالصة تشير إلى أ  أبر  معالم اطة "الصفقة" تتلخ  في ما يل

.  كم ذاتي للفلسطينيين تحه السيادة ا سرا يلية في الضفة الير(ية وقطاع  زة ييمكن أ  ُيسمى شكليا  1
دولــةض، و(التــالي إســقاط مشــروع الــدولتين يوفــق الحــد األدنــى الفلســطينيض، وإ ــالق الطريــق أمــا  تحــّول الســلطة 

انيـة تطـوير الحكـم الـطاتي بنـاء  علـى "ُ سـن الفلسطينية إلى دولـة ذات سـيادة  مـع ا عـال  عـن "جـزرة" اـي إمك
 سلوك" الفلسطينيين!!

 . إعراج قضايا الحل النها ي من التسوية السلمية، و سمها لصالح المعايير ا سرا يلية، وأبر اا:2

ـــدة القديمـــة التـــي تحـــوا المســـجد األقصـــىض تحـــه الســـيادة ا ســـرا يلية    ـــ  البل أ. بقـــاء القـــدس يبمـــا فـــي ذل
 جديدة" للفلسطينيين مركزاا أبو ديس  وانسحاو إسرا يلي من بعق أ ياء القدس. واصطناع "قدس

 و. ر لعودة الالج ين الفلسطينيين، ويتم  ّل قضيتهم من عالل التوطين والتعويق. 

ّر ارســتيطانية  190ج. بقــاء المســتوطنات ا ســرا يلية فــي الضــفة الير(يــة ينحــو   مســتوطنةض وشــرعنة البــ
 ض.100القا مة ينحو 
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د. ر ســـيادة "للدولـــة الفلســـطينية" المقتر ـــة يالحكـــم الـــطاتي/ اللـــانتو ض علـــى األر ، ور ســـيطرة لـــه علـــى  
 الحدود، ور على مجاله الجوا، ور على المياة.

، وستبقى السيادة ا سـرا يلية 1967ه. لن يكو  اناك انسحاو إسرا يلي إلى  دود ما قبل  رو  زيرا   
% من الضفةض  مع طرو ات بأ  تبقـى السـيادة 12وراء الجدار العنصرا العا ل ينحو  على المستوطنات وما

 % من مسا تها الللية يتحه النقامض.60على كافة مناطق ج في الضفة أا 

 و. لن يكو  للفلسطينيين جيل عسكرا، وإنما قوة شرطة تحافض على األمن الداعلي. 

ميـــة لــــ"لشعب اليهـــودا"، و(ــــ"الليا  الفلســـطيني" دولـــة قوميـــة . اعتـــرال العـــالم أجمـــع بــــ"إسرا يل" دولـــة قو 3
 للشعب الفلسطيني.

ــــة اقتصــــادية 4 ــــة تنموي ــــة تقــــديم الصــــفقة فــــي صــــورة عملي ــــى "الســــال  ارقتصــــادا"، ومحاول . التركيــــز عل
 للفلسطينيين وللمنطقة.

يـة بالشـأ  الفلسـطيني . التطبيع قبل التسـوية: مـن عـالل إيجـاد موافقـات مـن الـدول العر(يـة الر يسـة المعن5
يعصوصــا : مصــر، والســعودية، واألرد ض علــى الصــفقة، بحيــث يــتم محاصــرة الفلســطينيين وعــزلهم، ونــزع ورقــة 

 القوة العر(ية من أيديهم، باتجاة فر  التسوية عليهم.

إســرا يلي ضــّد إيــرا  مــن  -.  ــرل بوصــلة الصــراع: مــن عــالل الســعي  نشــاء تحــالر إقليمــي عر(ــي 6
ويســتهدل مــن جهــة أعــر  تيــارات ا ســال  السياســي، و ركــات وقــو  التيييــر والرــورة فــي المنطقــة. بمــا جهــة  

 يضمن استقرار األنومة السياسية المتوافقة مع السياسة األمريكية الصهيونية في المنطقة.

 من نا ية أعر ، ما تزال تمة اناك نقاط ما تزال محلي نقام مرل:

 فلسطينيين من الضفة الير(ية، ووفق أا مرا ل وشروط؟!المسا ة التي سُتسلم لل -

 الممر بين الضفة الير(ية وقطاع  زة وطبيعته وإدارته. -
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" لتعويق الفلسطينيين عن األراضي التي تقع عليها المسـتوطنات  - ما إذا كا  ستتم عملية "تبادل أرا  
، 1948يكو  التعـويق مـن أر  فلسـطين ا سرا يلية، أو ر تر ب قـوات ار ـتالل بارنسـحاو منهـا. فهـل سـ

مـــن ســـيناء بـــين رفـــح والعـــريل، بحيـــث يـــتم  2كـــم 720أو مـــن أر  ســـيناء يمـــا "ُأشـــيع" عـــن إمكانيـــة اقتطـــاع 
تعويق مصر عنها بمسا ة مماتلة من النقب في منطقة أ  الفيرا   واو ما نفاة الجانب المصراض  أ  أنه لن 

 يكو  اناك تعويق أساسا .

 الشكل ارنتقالي للليا  الفلسطيني الطا سيسمى "دولة".كير سيتطور  -

 ما إذا كا  اطا الليا ، سُيضم إلى كونفدرالية مع األرد  أ  ر؟! -

 كير سيتم إنهاء " كم  ماس" في قطاع  زة؟! -

مــا اــي األ يــاء التــي يمكــن أ  ُتضــم إلــى أبــو ديــس لتشــكل عاصــمة فلســطين يمــرال  األ يــاء التاليــة أو  -
 شعفاط، وجبل المكبر، والعيسوية، و(يه  نينا، ورأس عميس، وكفر عقبض.بعضها: 

وأيــا  تلــن الصــورة التــي يــتم التــرويج لهــا فــنحن فــي النهايــة و(اعتصــار أمــا  عمليــة فــر  "تصــفية" للقضــية 
الفلســــطينية، وأمــــا  قيــــا  "دولــــة إســــرا يلية" بنوــــامين أ ــــداما عــــاش بــــاليهود يســــتمتع بكافــــة المزايــــا السياســــية 

 ارستراتيجية، وآعر نوا  تمييز عنصرا "أبارتهايد" عاش بالفلسطينيين.و 

 

 عاتمة: 

لقد كتب ليدل اارت، كبير الخبراء العسكريين البريطانيين والعالميين في القر  العشرين، أّ  ادل الحرو 
يجيات اـــي لـــيس أجســـاد جنـــود العـــدو، وإّنمـــا عقـــول ونفســـيات قادتـــه و عما ـــه، وفـــي رأيـــه أّ  عالصـــة ا ســـترات

. ومـن اـطا المنطلـق ومن تـم الماديـة برضـاة عالصة نفسية وتنحصر في دفع العدّو إلى تجّرع الهزيمة المعنوية
ّرعين الــطين ســيحللو  فــي المســتقبل  ــرو  ا ســرا يلي، ســول يشــيرو  الحــق الفلســطيني مــع الباطــل فــأ  المــ

التاري  تحطم ا جماع  كفي تل أبيب. ففي ذاكنقطة تحّول لد  القيادة  2003بالتأثيد الى شهر تشرين األول 
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بشــأ   2000الــوطني ا ســرا يلي الــطا صــمد تــالث ســنوات، منــط انــدرع انتفاضــة األقصــى فــي أواعــر العــا  
ا صــرار علــى إلحــاق الهزيمــة النفســية والمعنويــة بالشــعب الفلســطيني، ومنــط ذلــ  الحــين إنهــارت ايكليــات كريــرة 

للــي تســّد الفــراغ الحاصــل بســبب الفشــل العســكرا واألمنــي بنــوع عــاش. واكــطا وقامــه مكانهــا ايكليــات جديــدة 
إنهارت على األتر مراانات  كومة محمود عباس يأبو ما  ض ومعهـا اآلمـال األميركيـة وا سـرا يلية فـي إ ـداث 

ع تعـــديالت تجميليـــة للواقـــع القـــومي الفلســـطيني لجهـــة التعـــاطي ا ســـتراتيجي مـــع ا  ـــتالل الصـــهيوني، وتراجـــ
التدعل األميركي المباشر، واهرت مكانه مبادرة جنير بر اسة يوسي بيلين وياسر عبـد ر(ـه، و صـله العمليـة 
ا ستشـهادية القاسـية فـي مسـتعمرة نتســاريم، وتـداور الـدعم الشـعبي لـر يس الحكومــة شـارو . ومـن انـا إضــطر 

واعــدا  بتــوفير  2001تســلمه الســلطة عــا   اــطا األعيــر إلــى التــد رج نــزور  عــن الشــجرة الباســقة التــي تســّلقها منــط
األمن والسال  لإلسرا يليين، فأذا به بعد مرور تالث سنوات عجال يقّر، ولو ضمنا ، بفشله. وشارو  الطا قال 

أّ  نتساريم مرلها مرل تل أبيب، مشّبها  المسـتوطنة المنعزلـة قـرو  ـزة بـالليبوتس الـطا صـمد  2000في نيسا 
ضطر إلى طـر  عطـة تحمـل إسـمه وتوقيعـه لإلنسـحاو التـا  واللامـل مـن قطـاع ا 1948بوجه المصريين عا  

 ّزة، مع ما في ذل  من اعترال واضح بالفشل وعيبة األمل  تى لو  اول تيطية ذاك الفشل والخيبة بتصوير 
أّ  الخطــة إّنمــا تهــدل إلــى تحســين وضــع إســرا يل األمنــي مــن عــالل مجــّرد انســحاو عســكرا تلتيكــي يحقــق 

فعة استراتيجية سياسية، أور  بأ باط مبادرات سياسية مزعجة وتانيا  توفير الطرا ع والمبررات لتعميق ا  تالل من
أّا في المفهو  ا سـتراتيجي كانـه تلـ  عطـة تقـو  علـى تنـا ل  في المنطقة األام واألعطر في الضفة الير(ية.

أجيـل الحـل النهـا ي إلـى أجـل  يـر مسـمى  واـطا جز ي عن مناطق محّددة، مقابل شرعية دولية وموافقـة علـى ت
 ما يمكن تسميته معادلة: أر  في مقابل الوقه.

ألثبــــر انقســــا  فــــي التــــاري  الفلســــطيني الحــــديث  سّســــبالــــطات كــــا  قــــد أ اتفــــاق أوســــلو  الجــــدير ذكــــرة أ
و ــدة،  ارســتفراد بقــرار مصــيرا ر يخــ  الشــعب الفلســطيني” و ر“تحملــه قيــادة  ركــة فــتح قــد والمعاصــر. و 

العر(يـة وا سـالمية. وقامــه مـن موقعهـا القيـادا بتقـديم تنــا ل تـاريخي عـن معوـم أر  فلســطين  تـينوإنمـا األم
% من مجمل فلسطينض واعترفه بالليا  ا سرا يلي، كما توافقه 77التي تشكل  1948يفلسطين المحتلة سنة 

ولـة فلسـطينية كاملـة السـيادة علـى الضـفة معه على آليات إشكالية و ير مضمونة في محاولتها للوصـول إلـى د
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كا  رفق ارتفاق واسعا و ير مسـبوق فـي التـاري  الـوطني الفلسـطيني، فقـد انضـمه للن  الير(ية وقطاع  زة.
للـــرفق فصـــا ل أساســـية فـــي منومـــة التحريـــر كـــالجبهتين الشـــعبية والديموقراطيـــة لتشـــكل مـــع  مـــاس والجهـــاد 

و يراــا مــا عــرل بتحــالر الفصــا ل العشــر، كمــا رفضــته شخصــيات كبيــرة ا ســالمي والصــاعقة والقيــادة العامــة 
ــر عــن تيــا قيــادة فــتح رأســها مســتعينة  "ركبــه"ر مهــم داعــل فــتح نفســها. ومــع ذلــ ، ووا نــة فــي  ركــة فــتح، ُتعبّ 

ســــاعه وتــــأتيرة بــــبعق الفصــــا ل الصــــييرة الهامشــــية فــــي العمــــل الفلســــطيني. كــــا  ذلــــ  انقســــاما تجــــاو  فــــي اتّ 
ابقة كمــا بــين الحســينية والنشاشــيبية، وعنــد إنشــاء منومــة التحريــر، وعنــد انطــالق برنــامج النقــاط انقســامات ســ

لتنـــا ع مســـارا التســـوية  اوســـلو تفـــاقلقـــد اســـس ا العشـــر، أو تشـــكيل جبهـــة الـــرفق، أو تشـــكيل جبهـــة ا نقـــاذ.
لسـطينية المأمولـة  كمـا والمقاومة، فأصبح العمل المقاو  في نور أنصار فـتح عقبـة فـي طريـق إنشـاء الدولـة الف

كمـا  أصبحه السلطة وأجهزتها األمنية في نور أنصار تيار المقاومة عقبة في وجه مشروع النضال والتحرير.
ارتفاق تسبب في تعميق أ مة المشروع الوطني الفلسطيني، وتضارو مساراته، وإلى تعار  في األولويات   أ

تشـتيه  مـن، و تى ار  الوطنية تمنه  اليا في السنوات التالية والبرامج وأساليب العمل  واو ما دفعه الحركةُ 
الجهــود، وتفويــه الفــرش، وإضــعال الصــر الــداعلي، وفــي ارتفــاع قــدرة العــدو علــى الضــيط والمنــاورة وتحقيــق 

أ ـد أوجهـه إر أ ـد تجليــات المكاسـب. ولـم يكـن ارنقسـا  الفلسـطيني الال ـق عصوصـا بـين فـتح و مـاس، فـي 
أســس اتفــاق أوســلو لتراجــع مريــع فــي المشــروع الــوطني الفلســطيني، باعتصــار لقــد  .!!اق أوســلواتفــ "بركــات"و

إلــى إنشــاء دولــة فلســطينية ” تتطليــع“فحّولــه مــن مشــروع يهــدل إلــى تحريــر كــل فلســطين إلــى ســلطة  كــم ذاتــي 
ل الحكـم الـطاتي إلـى  مستقلة في الضفة والقطاع   يـر أنهـا مراونـة بـأرادة ار ـتالل واعتباراتـه ومتطلباتـه. وتحـوي

تخــد  أ ــرا  ار ــتالل أثرــر ممــا تخــد  المشــروع الــوطني. واكــطا أوقعــه قيــادة فــتح شــعبها فــي ” تأبيــد“ الــة 
 المفلر الفلسطيني ادوارد سعيد. عن ذل  ثما عبير” مصيدة ر فلاك منها“

يداا، مع عد  قدرة السلطة وفير اتفاق أوسلو  طاء رستمرار ا تصاو أر  فلسطين واستيطانها وتهو لقد 
من و  الفلسطينية على مقاومة ذل ، بل وقيامها بالتنسيق األمني مع ار تالل لضرو القو  المقاومة لال تالل.

ـُمرت  تـى تحولـه إلـى تم تقزيم منومة التحرير الفلسطينية، فتراجعه مّسساتها، وُأفر ه من تم  محتوااا، وض 
” األعتــا “ة. وتــم إدعالهــا إلــى  رفــة ا نعــام، بحيــث يــتم اســتجالبها لطبــع مــن دوا ــر الســلطة الفلســطيني "دا ــرة"
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ــداعلي، و "شــرعنة"وتحــه اتفــاق أوســلو تــّم  لشــرعنة الســلوك السياســي لقيــادة الســلطة وفــتح.  "شــرعنة"الصــراع ال
قـدراتهم وفي بي ة اتفاق أوسلو تّم تضييع فلسطينيي الخارج وإامالهم، وعد  ارستفادة مـن  ضرو قو  المقاومة.

ية وســلطتها تحــه ار ــتالل، ومــع تمركــز القيــادة الفلســطين الها لــة التــي تمرــل نحــو نصــر الشــعب الفلســطيني.
اي الحاضر اليا ب في صناعة القرار الفلسطيني، وعنصرا فـاعال فـي اعتباراتـه  فـال يمكـن  "إسرا يل"أصبحه 

جتمــع، أو يجتمــع مجلســها التشــريعي، أو للســلطة أ  تعمــل علــى األر ، أو أ  تقــو   كومتهــا بمهامهــا، أو ت
دو  ســكوت ار ــتالل أو رضــاة. و(التــالي فعلــى أا جهــة  ،تحــدث انتخابــات ر اســية أو برلمانيــة أو  تــى بلديــة

اتفـاق أوسـلو وشـكل  تريد أ  تدير  ياة الناس تحـه ار ـتالل أ  تأعـط موافقتـه، مـا دامـه ر تسـتطيع انتزاعهـا.
سطين واستيطانها وتهويـداا، مـع عـد  قـدرة السـلطة الفلسـطينية علـى مقاومـة  طاء رستمرار ا تصاو أر  فل

اتسعه برامج التهويد بشـكل ، فذل ، بل وقيامها بالتنسيق األمني مع ار تالل لضرو القو  المقاومة لال تالل
إلـى أثرـر  1993ألفا عند اتفاق أوسلو  280اا ل في الضفة الير(ية، وتزايد عدد المستوطنين اليهود من نحو 

% من الضفة الير(ية في سيطرة إدارية وأمنية كاملـة 60. وا تفض ار تالل بنحو 2018ألر مطلع  800من 
% 12% أعـر  مـن الضـفة فـي منـاطق بـأدارة أمنيـة مشـتركة يمنـاطق وض. وُعـزل نحـو 22يمناطق جض ونحـو 

ـــد القـــدس وف ـــى تهوي ـــر الجـــدار العنصـــرا، وتضـــاعر العمـــل الحريـــث عل صـــلها عـــن محيطهـــا مـــن الضـــفة عل
الفلسطيني، و(نيه عشرات اآلرل من الو دات ارستيطانية، وأنش ه م ات الليلومترات من الطـرق ارلتفافيـة، 

ســتعمار فــي العــالم، وإلــى ا "أرعــ "وتحــول ا ــتالل الضــفة إلــى  و(قيــه م ــات الحــواجز العســكرية ا ســرا يلية.
ّولين إسرا يليين "عمس نجو "استعمار   .وفق تعبير مس

أيــــا  إدارة أو(امــــا، وكشــــفته صــــحيفة اــــآرتس  2016شــــباط  21فــــي لقــــاء العقبــــة الســــرا الــــطا ُعقــــد يــــو  
وعبـد  ض، وتم بحضور بنيامين نتنيااو وجو  كيرا وعبد الفتـا  السيسـي2017شباط  19ا سرا يلية بعد عا   ي

وفــي  مــن ســيناء للفلســطينيين. ، وُطر ــه عطــة إعطـاء أرا   "النهــا ي"للحـل  "جديــدة"هللا الرـاني  نوقشــه أفلــار 
ارجتماع طر  نتنيااو أفلارا  متعلقة ببناء الرقة مع الفلسطينيين، وتقديم تسهيالت اقتصادية، مقابل تطبيـع  كذا

 "إسرا يل"طر  أفلارا  متعلقة بارعترال بـعالقاته مع دول الخليج يأا التطبيع قبل التسوية السلميةض. أما كيرا ف
 يــر جــاّد فــي متابعــة  -بعــد ذلــ -تــم إ  نتنيــااو بــدا  ســت نال المفاوضــات مــع الفلســطينيين.وا "يهوديــة"ثدولــة 
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فـي مسـار التسـوية، ” انيماسه“ر م -مسار التسوية واستحقاقاته. والالفه للنور أ  الطرل الفلسطيني الرسمي 
ع  إلـى اـطا اللقـاء. -ور م أنه الطـرل المعنـي أساسـا     نقلـه واشـنطن 2017ول أيلـ 20وفـي  كـا   ا بـا  ولـم ُيـدإ

مـــل عليـــه إ  الســـال  القـــاد  الـــطا تع -بعـــد لقا ـــه دونالـــد ترمـــب فـــي نيويـــورك-تـــايمز عـــن محمـــود عبـــاس قولـــه 
ــــات المتحــــدة ســــيكو   وعصوصــــا  جاريــــد كوشــــنر وجيســــو  -، وأ  مفاوضــــي إدارة ترمــــب "صــــفة القــــر  "الوري

وتتابعـه  يـارات كوشـنر و ـرينبالت  ة أشـهر.التقـوا الفلسـطينيين أثرـر مـن عشـرين مـرة عـالل تمانيـ - رينبالت
  للتهي ـة "إسـرا يل"ا ضـافة إلـى السـلطة الفلسـطينية وللمنطقة وعصوصا  مصر والسعودية واألرد  وا مارات، ب

 9فـي -وقد ر ض عضو اللجنة التنفيطية لمنومة التحرير الفلسطينية أ مد مجدرني  لمشروع التسوية السلمية.
أ  مقتر ــات مــا ُيعــرل بصــفقة القــر  تهــدل إلــى تصــفية القضــية الفلســطينية، وأ  اــطة  -2018ثــانو  الرــاني 

المقتر ات تّم نقلها إلى الفلسطينيين عن طريق السعودية. و(يق النور عن مضمو  المشروع األميركي  فأ  
سـويق األميركـي ثمـا أ  الت فـي إطـار التسـوية.علـر اللـواليس  "ُيطب "التطورات تشير إلى أ  تمة شي ا  متابعة

، قبـل الوصـول "إسـرا يل"مارات والبحرينض وللصفقة دفع باتجاة تطبيع العالقات بين دول عليجية يالسعودية وا 
  "التطـرل"ن اطة الدول ضّد إيـرا  ولمكافحـة إلى  ّل نها ي مع قيادة المنومة والسلطة، مقابل عمل تحالر بي

التي تم - "صفقة القر  "ويوهر أ  عطة  ترتيب البيه السعودا.مع السكوت عن ا جراءات الداعلية المتعلقة ب
. واـطة الصـفقة تتحـدث عـن المطرو ـة فـي اـطا البحـث ر تختلـر كريـرا  عـن أفلـار جيـورا أيالنـد -الحديث عنها

، يتم فيها ضبط األمن ونزع سال  المقاومة عصوصا  في  زة  وتمر بأنشاء دولة ارمد طويلة "بناء تقة"مر لة 
ّقتة تدعل في مفاوضات قـد تسـتمر إلـى عشـر سـنوات.فلسطي وعاللهـا تـدعل الـدول ا قليميـة فـي مشـروع  نية م

وأمــن  "إســرا يل"يواــو انــا أمــن  "األمــن"علــى رأســها التســوية والتطبيــع والتعــاو  فــي شــتى المجــارت الحيويــة، و 
  األنومة الرسمية على  ساو تيارات النهضة والتييير وتيارات المقاومةض.

توقيـــع اتفـــاق ر يوقـــر بعطي ـــة كبـــر   قـــد ارتلبتـــا المنومـــة وفـــتح تيقيـــادوفـــي الختـــا  ربـــد مـــن القـــول أ  
فتــرة التفــاو   واـو مــا اسـتيله ار ــتالل ا ســرا يلي بشـكل بشــع فقـا  بتيييــر وجــه يلـة ط الصــهيوني ارسـتيطا 

و(التـــالي عمليـــة التهويـــد  يـــر عمليـــة التفـــاو   يـــر المنتهيـــة،  تســـتمر االقـــدس و(ـــاقي الضـــفة الير(يـــة، بينمـــا 
وا تاللها، وإقامة اللريـر  "إسرا يل"لشرعنة  اتفاق أوسلو مدعال   إلى أجل   ير مسّمى. في المقابل شّكلالمنتهية 
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ة ليسـه مللّيـ" بـررت مـا قامـه بـه بأنهـا من الدول عر(يا وإسالميا وعالميا عالقات دبلوماسية معها. فهطة الـدول
السيد "مع الطرل ا سرا يلي مدعال لرضا تبحث عن مصالحها  وأصبحه العالقة    وأصبحه"أثرر من المل 

أوضــاعه  بمـا ُيحسـن واألمنيـة . وقـا  الطـرل ا سـرا يلي بتوســيع دا ـرة عالقاتـه السياسـية وارقتصــادية"األميركـي
جانــــب   بينمــــا تراجعــــه قــــدرة الطــــرل الفلســــطيني علــــى الضــــيط علــــى ال"الوطنيــــة"ارقتصــــادية وشــــبكة أمانــــه 

مهمـــا كـــا  العنـــوا  و  أو انتـــزاع أا مـــن الحقـــوق الفلســـطينية. "التســـوية"ســـرا يلي، بشـــأ  أا مـــن اســـتحقاقات ا 
 لبضاعة فاسدة جميال  أو جطابا  أو مريرا  لالاتما ، فأنها ستبقى بضاعة فاسدة!!

 


