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ملخص:
وا�صطالحًا  لغويًا  املفاو�صات  مفهوم  الدرا�صة  تناولت 
بالن�صبة  الغربية  ال�صفة  ودميغرافية  طبوغرافية  اأهمية  وبينت 
)اإ�رسائيل(  خيارات  حتديد  يف  دوراً  تلعب  وكيف  )اإ�رسائيل(  لأمن 
التفاو�صية مع الفل�صطينيني، وتطرقت الدرا�صة ملوؤمتر مدريد لل�صالم 
ت�رسين اأول/اأكتوبر 1991م والذي �صاركت فيه دول الطوق العربي 
وممثلون عن الفل�صطينيني و)اإ�رسائيل(. ناق�صت الدرا�صة ب�صكل مو�صع 
والو�صط  واليمني  الي�صار  اأحزاب  مواقف  مثلت  اأحزاب  ثالثة  مواقف 
)اإ�رسائيل( يف حقب زمنية  )اإ�رسائيل( وقد حكمت هذه الأحزاب  يف 
خمتلفة وذلك منذ توقيع اإتفاق اأو�صلو اأيلول/�صبتمرب 1993م؛ وهذه 

الأحزاب هي العمل والليكود وكادميا. 
التي  الأ�صا�صية  واملبادئ  العري�صة  الدرا�صة اخلطوط  فح�صت 
وو�صحت  الفل�صطينيني،  مع  املفاو�صات  عند  الأحزاب  هذه  حتكم 
التباينات بني خمتلف هذه الأحزاب جتاه الت�صوية مع الفل�صطينيني 
مبا يتعلق بق�صايا احلل النهائي الرئي�صة مثل حل الدولتني والقد�س 
واحلدود.  الغربية  ال�صفة  يف  الإ�رسائيلية  وامل�صتوطنات  والالجئني 
الفل�صطينيني  مع  املفاو�صات  اأن  كيف  الدرا�صة  اأو�صحت  كما 
هذه  وخ�صارة  �صعود  يف  مهمًا  دوراً  تلعب  معهم  احلل  وت�صورات 

الأحزاب ال�صيا�صية عند الإنتخابات العامة الإ�رسائيلية. 
الفل�صطينية- املفاو�صات  املفاو�صات،  املفتاحية:  الكلمات 
لل�صالم،  مدريد  موؤمتر  الإ�رسائيلية،  ال�صيا�صة  الأحزاب  الإ�رسائيلية، 
كادميا  حزب  الإ�رسائيلي،  الليكود  حزب  الإ�رسائيلي،  العمل  حزب 

الإ�رسائيلي.

Left, Right and Center Israeli Parties and the Politi-
cal Settlement with Palestinians

Abstract

The study illustrates the concept of negotiation in 
general, and focuses on the importance of topography 
and demography of the West Bank in relation to 
the Israeli security, and in relation to which extent 
they play a major role in the negotiation between 
Palestinians and Israelis. The study evaluates Madrid 
Peace Conference, October 1991, where different 
Arab states and representatives of Palestinians 
participated, in addition to Israelis, under the 
supervision of the United Stated and the Soviet Union. 
The study examined the perspectives of three different 
main Israeli political parties that governed Israel in 
different stages since the signing of Oslo Agreement 
1993. These parties are the Labor party, Likud party 
and Kadima party, which represent the parties of the 
lift, right and center respectively.

The study clarifies the main principles of the 
above-mentioned Israeli political parties (left, 

center and right) that govern the negotiations with 
Palestinians. The study attempts to express whether 
there are differences between these parties regarding 
the final settlement with Palestinians concerning main 
issues such as, the two states solution, Jerusalem, 
Palestinian refugees, Israeli settlements and the 
border between Israel and Palestine. The study used 
analytical descriptive method to illustrate the Israeli 
principle of negotiations. The study illustrated the 
relationship between the rise of these parties in the 
Israeli general elections and the peace process.

Keywords: Negotiations, The Palestinian-Israeli 
negotiations, Israeli political Parties, Madrid Peace 
Conference 1991, Israeli Labor Party, Israeli Likud 
Party, Israeli Kadema party.  

مقدمة
التحرير  1993م بني منظمة  اأو�صلو عام  اتفاق  لتوقيع  كان 
الإ�رسائيلي  العمل  حزب  بقيادة  الإ�رسائيلية  واحلكومة  الفل�صطينية 
الفل�صطينية  والعالقة  ال�رساع  طبيعة  يف  ونوعيًا  جذريًا  حتوًل 
الإ�رسائيلية، الذي انتقل من مرحلة املواجهة امل�صلحة بني الطرفني 
�صيا�صية  ت�صوية  اإىل  للو�صول  الثنائية  املفاو�صات  مرحلة  اإىل 

لل�رساع.
هذا  حققها  التي  الأولية  النجاحات  من  الرغم  وعلى 
لهذه  الوحيد  الو�صيط  الأمريكية  املتحدة  الوليات  برعاية  التفاق 
املفاو�صات، اإّل اأن جممل التقدم الذي اأحرزته هذه املفاو�صات يكاد 
القرن  ربع  فرتة  خالل  ينجز  اأن  يجب  كان  ما  مع  مقارنة  يذكر  ل 
املا�صي، اإذ ل تزال مفاو�صات ق�صايا احلل النهائي تراوح مكانها 
الغالبية  ملوقف  نتيجة  وذلك  الطرفني،  بني  لتفاق  الو�صول  بدون 
العظمى لالأحزاب الإ�رسائيلية )الي�صار والو�صط واليمني( التي ترف�س 
حرم  التي  وال�صيا�صية  الوطنية  باحلقوق  الفل�صطيني  لل�صعب  تقر  اأن 

منها لعقود طويلة.
حتاول الدرا�صة اأن تو�صح املبادئ الأ�صا�صية التي تتفق عليها 
الأحزاب الإ�رسائيلية الأ�صا�صية يف عملية التفاو�س مع الفل�صطينيني، 
هذه.  الختالف  وفل�صفة  الأحزاب  تلك  بني  الختالف  نقاط  وكذلك 
الي�صار  وميثل  العمل  �صهيونية؛  اأحزاب  ثالثة  الدرا�صة  اعتمدت  وقد 
الباحث  اختار  وقد  الو�صط.  وميثل  وكادميا  اليمني  وميثل  والليكود 
حزب كادميا معرباً عن اأحزاب الو�صط لأنه حزب الو�صط الوحيد الذي 
ت�صكل اأ�صا�صًا ملعاجلة الق�صية الفل�صطينية، يف حني اأن اأغلب اأحزاب 
الو�صط التي برزت وتال�صت يف )اإ�رسائيل( يف الثالثني �صنة الأخرية 

جاءت ملعاجلة ق�صايا اجتماعية اقت�صادية بالأ�صا�س. 

مشكلة الدراسة
)الي�صار  الإ�رسائيلية  الحزاب  موقف  حول  قائم  جدل  هناك 
حيث  الفل�صطينيني  مع  املفاو�صات  عملية  من  واليمني(  والو�صط 
يرى فريق اأن هناك اختالفًا حقيقيًا بني خمتلف الأحزاب الرئي�صية 
اأكرث  �صكلي  الختالف  اأن  اخر  فريق  يرى  حني  يف  الإ�رسائيلية، 
اأمني  اأ�صا�س  على  املبني  احلل  الأحزاب  هذه  وتعتمد  جوهري.  منه 
الدرا�صة  الفل�صطينيني، وحتاول  دميغرايف لأي ت�صوية م�صتقبلية مع 
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الإجابة عن الت�صاوؤل الرئي�س الآتي:
اإىل اأي مدى توجد تباينات جوهرية بني خمتلف الأحزاب  ◄

مع  النهائية  ال�سيا�سية  الت�سوية  جتاة  ال�سهيونية  الرئي�سية 
الفل�سطينيني؟

الفرعية  الت�سا�ؤلت  من  عدد  الرئي�س  الت�سا�ؤل  من  �يتفرع 
�هي:

اإعالن  ◄ واتفاق  مدريد  موؤمتر  عليها  بني  التي  املبادئ  ما 
املبادئ )اتفاق اأو�صلو(؟

الرئي�صية  ◄ ال�صهيونية  الأحزاب  امل�صرتكة بني  املبادئ  ما 
جتاه الت�صوية ال�صيا�صية مع الفل�صطينيني؟

ما الدور الذي يلعبه مفهوم الأمن والدميوغرافية بالن�صبة  ◄
لالإ�رسائيليني يف املفاو�صات مع الفل�صطينيني؟

فرضية الدراسة
تنطلق الدرا�سة من الفر�سيتني التاليتني:

يف . 1 الإ�رسائيليني  حتكم  التي  الأ�صا�صية  املبادئ 
�صيا�صيًا  حكمًا  الفل�صطينيني  متنح  الفل�صطينيني  مع  مفاو�صاتهم 
ال�صيا�صية  احلياة  نواحي  بكافة  مرتبطًا  ال�صيادة،  من  منزوعًا 

والقت�صادية باإ�رسائيل.
الفل�صطينيني . 2 مع  مفاو�صاتهم  يف  الإ�رسائيليني  اأن 

تطبيقه  يتطلب  الفل�صطينيني  مع  �صيا�صي  اتفاق  فر�س  يحاولون 
حلوًل اأمنية )�صالم اآِمْن(.

أهداف الدراسة
لدى . 1 الرئي�صية  واملبادئ  العري�صة  اخلطوط  تو�صيح 

حتكم  التي  واليمني(  والو�صط  )الي�صار  ال�صهيونية  الأحزاب 
املفاو�صات مع الفل�صطينيني.

يتعامل . 2 اأن  يجب  التي  العملية  املدلولت  ا�صتنتاج 
مع  مفاو�صاتهم  ا�صرتاتيجية  يف  اأ�صا�صها  على  الفل�صطينيني 

الإ�رسائيليني بل وعالقتهم بهم.
معرفة نقاط التفاق والختالف لدى الأحزاب ال�صهيونية . 3

الرئي�صة حول مو�صوع مي�س م�صتقبل الدولة العربية.
تو�صيح الدور الذي يلعبه مفهوم الأمن والدميوغرافية عند . 4

الإ�رسائيليني وقت املفاو�صات ال�صلمية.

أهمية الدراسة
الأمن . 1 ومفهوم  ال�صيا�صية  الت�صوية  بني  الدرا�صة  تربط 

الإ�رسائيلي، اإذ اإن عمليات التفاو�س املختلفة منذ اأكرث من ع�رسين 
عامًا مع احلكومات الإ�رسائيلية املختلفة )العمل والليكود وكادميا( 
على  املبني  بهم  اخلا�س  الأمن  مبفهوم  ال�رسائيليون  ربطها  قد 
اأ�صا�س ال�صعور باملحنة املرتبطة بالتهديد الدائم بالفناء من العرب 
والفل�صطينيني وكذلك التهديد الدميغرايف الذي ي�صكله الفل�صطينيون 

على يهودية ودميقراطية )اإ�رسائيل(.
تناولت الدرا�صة املواقف وال�صلوكيات اخلا�صة بالتفاو�س . 2

لثالثة اأحزاب اإ�رسائيلية رئي�صية حكمت )اإ�رسائيل( يف الثالثني �صنة 

الأخرية ومثلت الأحزاب الرئي�صية للي�صار والو�صط واليمني.
على . 3 منهجها  يف  تعتمد  التي  القليلة  الدرا�صات  من  تعّد 

اإذ  حاولت  القوة.  اأ�صا�صًا على مفهوم  ت�صتند  التي  الواقعية  النظرية 
مع  التفاو�س  خالل  الإ�رسائيلي  ال�صلوك  وحتليل  تف�صري  الدرا�صة 

الفل�صطينيني معتمدة هذه النظرية.

منهج الدراسة
تف�صري  يف  التحليلي  الو�صفي  املنهج  على  الدرا�صة  ت�صتند 
جرى  اإذ  املفاو�صات،  حتكم  التي  الإ�رسائيلية  املبادئ  وتو�صيح 
ومن  وفل�صطينية  اإ�رسائيلية  خمتلفة  م�صادر  من  املعلومات  جمع 
تعالج  التي  ال�رسائيلية  الأحزاب  وزعماء  لقيادات  ت�رسيحات 
وحاولت  الفل�صطينيني.  مع  الت�صوية  من  اأحزابهم  مواقف  الدرا�صة 
واأدق  اأف�صل  لفهم  مو�صوعية  بطريقة  املواقف  هذه  تف�صري  الدرا�صة 
م�صتقبلي.  �صيا�صي  لتفاق  معها  الو�صول  واإمكانية  الأحزاب  لهذه 
وكذلك تعتمد الدرا�صة على النظرية الواقعية والتي ت�صتند يف بنيتها 
النظرية اإىل عامل القوة يف تف�صري وحتليل �صلوك الدول؛ اإذ اإن عامل 
الأ�صا�س يف  الع�صكري هو  اأو  القت�صادي  �صواء على امل�صتوى  القوة 
حتديد �صيا�صة و�صلوك الدول، وهو الذي ت�صعى )اإ�رسائيل( من خالله 
تعتمد  اإذ  املفاو�صات،  الفل�صطيني يف  اجلانب  تريد على  ما  لفر�س 
املفاو�صات  خالل  من  غاياتها  حتقيق  يف  قوتها  على  )اإ�رسائيل( 
وقواعد  مببادئ  اهتمامًا  تعطى  ل  فهي  الدولية،  احللول  عن  بعيداً 
مع  توقعه  اتفاق  اأي  وتربط  الدولية،  وال�رسعية  الدويل  القانون 
لأمنها  دائمًا  الأولوية  )اإ�رسائيل(  وتعطي  القوة،  بهذه  الفل�صطينيني 
وقوتها، حيث اإن ذلك �صي�صهم يف تف�صري طبيعة املبادئ الإ�رسائيلية 
يف  تربز  والتي  الإ�رسائيلية،  الفل�صطينية  املفاو�صات  حتكم  التي 
واليمني  )الي�صار  الرئي�صة  ال�صهيونية  لالأحزاب  النتخابية  الربامج 

والو�صط( وكذلك يف ت�رسيحات قادة هذه الأحزاب.
مفهوم  يعالج  الأول  فاجلزء  اأق�سام،  عدة  اإىل  الدرا�سة  تق�سم 
املفاو�صات �صواء يف اللغة اأو ا�صطالحًا، ومن ثم ت�صلط الدرا�صة ال�صوء 
على طبغرافية ال�صفة الغربية واأهميتها الإ�صرتاتيجية بالن�صبة لأمن 
)اإ�رسائيل( وكيف تتحكم هذه الأهمية باحللول املقرتحة من خمتلف 
واجلزء  والو�صط(،  واليمني  )الي�صار  الإ�رسائيلية  احلزبية  الجتاهات 
الإ�رسائيلية  الثالثة  الأحزاب  مواقف  ي�صتعر�س  الدرا�صة  من  الأكرب 
الت�صوية  جتاه  املختلفة  مواقفها  ويف�رس  وكادميا،  والليكود  العمل 

ال�صيا�صية مع الفل�صطينيني.

أوالً: مفهوم املفاوضات

�سنتعر�س معنى املفا��سات لغًة �اإ�سطالحاً.
أ املفا��سات يف اللغة	.

تفاهم  اإىل  الو�صول  بغية  الراأي  بادل  يعني  َفاَو�س  الفعل 
وت�صوية واتفاق، واملفاو�صة هي تبادل الآراء مع ذوي ال�صاأن بغية 
599(. ويف املعجم   ،2000 اأو ت�صوية )املنجد،  الو�صول اإىل اتفاق 
ة اأي بادله الراأي بغية الو�صول اإىل  ه يف الأمر ُمفاَو�صَ الو�صيط َفاَو�صَ
يف  �صاركه  املال  يف  اأما  القول  بادله  احلديث  ويف  واتفاق،  ت�صوية 
تثمريه )املعجم الو�صيط، 1998، 706(. وعند الرجوع لأ�صل الكلمة 
اأ�صلها  اأن  جند  فاإننا  الأوربية  اللغات  يف   Negotiation الإجنليزية 
لتيني واأنها تتكون من مقطعني هما Neg وتعني Not مبعنى عدم 
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و Otium وتعني Ease اأي الراحة وعليه فاإن كلمة Negotium تعني 
عدم الراحة )�صيخة، 1997، 21(. 

اأن  الربيطاين   Webster Dictionary وب�صرت  معجم  وي�صري 
وتعني  اجلمع  �صيغة  يف  ت�صتخدم  الإجنليزية  باللغة  املفاو�صات 
والفعل  لتفاق،  الو�صول  يحاولون  اأُنا�س  بني  الر�صمي  النقا�س 
اإىل  للو�صول  الأخر  تداول مع  اأو  تباحث  اأو  ت�صاور  )َفاَو�س( معناه 

 .)Bernard, 1988, 1514( ت�صوية ملو�صوع ما اأو ق�صية ما
املفا��سات ا�سطالحاً	.أ

ياأخذ  وهو  الجتماعية،  العلوم  مفاهيم  اأحدث  من  التفاو�س 
�صكل احلوار بني طرفني بهدف التو�صل اإىل اتفاق ين�صاأ على ركنني 
متنازع  ق�صايا  ووجود  متبادلة،  م�صلحة  وجود  هما  اأ�صا�صيني 
عليها )الأ�صمري، 2011، 2(. فقد عرفت مو�صوعة العلوم ال�صيا�صية 
التفاو�س باأنه )�صل�صلة تبادل اآراء واأفكار و�صل�صلة ات�صالت ر�صمية 
بني مندوبني حكوميني حلل م�صكلة بني دولتني اأو اأكرث واإقرار و�صع 
�صالم وا�صتقرار وتعاون بينها اأو لعقد تنظيم �صيا�صي بينها لتبادل 
الحتياجات واملنافع وللحيلولة دون وقوع منازعات( )عبدالكايف، 

 .)413  ،2010
اأما علي فيا�س فريى اأن املفاو�صات هي )اأداة الدبلوما�صية 
يف اإدارة العالقات الدولية وتوجيهها بني ممثلي الدول بهدف تعزيز 
التعاون بينها والتوفيق بني م�صاحلها املختلفة( )فيا�س، 1996، 
بالتفاو�س  م�صلحة  لهما  طرفني  بني  يكون  التفاو�س  اإن   .)153
من اأجل الو�صول لتفاق ويف بع�س الأحيان ي�صل الطرفان لطريق 

م�صدود )احل�صن، 1993، 11(.
كذلك جند تعريفًا اأخر للتفاو�س على اأنه موقف تعبريي حركي 
يتم من خالله  الق�صايا،  اأكرث حول ق�صية من  اأو  قائم بني طرفني 
عر�س وتبادل وتقريب ومواءمة وتكييف وجهات النظر، وا�صتخدام 
جميع اأ�صاليب الإقناع للمحافظة على امل�صالح القائمة، اأو احل�صول 
على  للمحافظة  الإقناع  على  اخل�صم  باإجبار  جديدة  منفعة  على 
اخل�صم  باإجبار  جديدة،  منفعة  على  احل�صول  اأو  القائمة،  امل�صالح 
على القيام بعمل معني اأو المتناع عن عمل معني، يف اإطار عالقة 
الرتباط بني اأطراف العملية التفاو�صية جتاه اأنف�صهم اأو جتاه الغري 

)اخل�رسي، 1988، 14(. 
الو�صول  بهدف  اأكرث  اأو  طرفني  بني  مبا�رس  لقاء  والتفاو�س 
لنزاعات قائمة، فالتفاو�س يف  اأو حلول  اأو تفاهمات  اتفاقات  اإىل 
اأكرث. وهو جمموعة  اأو  جوهره لقاء يجري وجها لوجه بني طرفني 
الأطراف  مع  واملناق�صة  احلوار  كيفية  على  ال�صخ�س  تعني  مهارات 
القائمة بينهم، لكن  الأخرى كي يكون بارعا يف ك�صب امل�صاومات 

بال�صكل الذي يحقق الر�صا لكل الأطراف )عثمان، 2004، 11(.
يقول الفيل�صوف الأملاين عمانويل كانط )اإن فكرة ال�صلم قدمية 
منذ ما قبل امليالد ... ول يجوز لنا اأن ن�صتنتج من اأن �صيئًا مل ينجح 
حتى اليوم، اأنه لن ينجح اأبداً( )كانط، 1967، 7(. اإن ال�صالم يكمن 
بعمليات  زاخرة  املقهورة  ال�صعوب  وجتارب  ال�صعوب،  حرية  يف 
التفاو�س التي ُمنيت يف اأحياٍن كثرية بانتكا�صات متكررة ومل حتقق 
اإىل  النهاية  الأوىل، ولكنها جنحت يف  التفاو�س  �صيئًا مدار �صنوات 
الو�صول لتحقيق ال�صالم والذي كان جوهره حرية هذه ال�صعوب؛ كما 
ح�صل يف احلالة الفيتنامية واجلزائرية والتون�صية واجلنوب اأفريقية 

والناميبية الإيرلندية ال�صمالية وغريها.
اإذا  ممكن  اأمر  وفقري  �صغري  �صعب  انت�صار  )اإن  فيا�س  يقول 
املنطق  قوة  اإن   ... ل�رساعه  ال�صحيحة  ال�رسوط  ال�صعب  هذا  امتلك 
على  خلفه،  من  املخرج  وبراعة  املفاو�س  وحذاقة  الكلمة  وبالغة 
اأهميتها ل ت�صتطيع اأن تغري على مائدة املفاو�صات ما مل ي�صتطعه 
 .)12  ،1992 )فيا�س،  الأر�س(  على  املفاو�س  ذلك  يتمكنه  اأو 
ال�رسوط ال�صحيحة تعني حقائق القوة ال�صيا�صية على الأر�س ولي�س 
حذاقة املفاو�س )على اأهميتها(، القوة ال�صيا�صية ل تعني فقط القوة 
القوة  ت�صكل  القوى  من  جمموعة  ولكنها  اأهميتها،  رغم  الع�صكرية 

.)Roskin& others, 2014, 29( الع�صكرية اأحد عنا�رسها
فاو�صوا  قد  كانوا  التحرر  حركات  وقادة  الثوريني  كبار  اإن 
اأعداءهم وجنحوا مرة وف�صلوا مرات، وقدموا لهم التنازلت ال�صعبة 
مع  لوتوفي�صك  بر�صت  لينني يف �صلح  املثال؛  �صبيل  على  واملوؤملة، 
حتت  كانت  �صا�صعة  اأرا�صي  عن  تنازل  حني  1918م،  عام  اأملانيا 
حكم الدولة الرو�صية، وماو ت�صي تونغ يف الرتاجع ال�صرتاتيجي اأمام 
الكومنتانغ عام 1934م، وهو�صي مينه يف التفاق مع الفرن�صيني 
اأو  والفناء  للهالك  جتنبًا  تنازلت  قدموا  جميعهم  1954م،  عام 
املفاو�صات  هذه  كادت  لقد  الأر�س.  على  لهم  قدم  موطئ  لتثبيت 
والتفاقيات اأن تكلف هوؤلء القادة حياتهم وكذلك اأحزابهم ر�صيدها 

الن�صايل. 
بالتفاو�س  البدء  جمرد  كان  فقد  الفل�صطيني  امل�صتوى  على 
يوؤدي اإىل اغتيال من يبداأ الت�صالت مع العدو، وهذا ما ح�صل مع 
فل�صطينيني ممن بداأوا الت�صالت مع الإ�رسائيليني، حيث دفع �صفراء 
�رسطاوي  وع�صام  خ�رس  نعيم  منهم  الفل�صطينية  التحرير  ملنظمة 
حياتهم �رسيبة الت�صالت التي قاموا بها مع اإ�رسائيليني )�صاهني، 

2012، ات�صال �صخ�صي(. 4 ت�رسين ثان نوفمرب 
للتفاو�س  ال�صابقة  والتجارب  والتعريفات  املعاين  من 
واملفاو�صات، فاإن التفاو�س؛ عملية تفاعل اأو مباحثات اأو ات�صال 
من  يحاولون  عليها،  متنازع  ق�صايا  بينهم  طرف  من  اأكرث  بني 
خاللها الو�صول اإىل اتفاق اأو القيام اأو عدم القيام بعمل، واأن القوة 

مبفهومها الأ�صمل تلعب دوراً مهمًا يف خمرجات التفاو�س.

ثانياً: طبوغرافية الضفة الغربية 

ال�صهل  مع  وتداخلها  الغربية  ال�صفة  طبوغرافية  معرفة  اإن 
الفل�صطيني الذي احتلته احلركة ال�صهيونية واأقامت عليه  ال�صاحلي 
لأي  والأمني  ال�صيا�صي  البعد  فهم  1948م متكننا من  عام  دولتها 
ت�صوية �صيا�صية م�صتقبلية بني الفل�صطينيني والإ�رسائيليني. اإن ال�صهل 
احلدود  على  رفح  اإىل  �صماًل  الكرمل  جبل  من  ميتد  الذي  ال�صاحلي 
امل�رسية جنوبًا، وينح�رس بني املرتفعات اجلبلية الفل�صطينية �رسقًا 
والبحر املتو�صط غربًا. وتقدر م�صاحته 3220 كم مربعا، ويبلغ طوله 
العموم  اأخرى. وعلى  اإىل  يتفاوت من جهة  وات�صاعه  235 كم  نحو 
200مرتاً  عن  ات�صاعه  يقل  حيث  حيفا  عند  �صيقًا  يبداأ  ال�صهل  فاإن 
بالتدريج  ات�صاعًا  يزداد  ثم  البحر،  يف  الكرمل  جبل  تقدم  بتاأثري 
نحو اجلنوب بفعل تراجع املرتفعات اجلبلية وابتعادها عن البحر. 
منطقة  ويف  كم،   18 نحو  اإىل  طولكرم  منطقة  يف  ات�صاعه  وي�صل 
الطبيعية وقد  ال�صاحلي غني باملوارد  ال�صهل  30 كم.  اإىل نحو  غزة 
اجتمعت فيه عوامل كثرية جعلته غنيًا بهذه املوارد. فالرتبة خ�صبة 
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واملناخ معتدل واملياه متوافرة وال�صواحل طويلة ن�صبيًا )املو�صوعة 
الفل�صطينية، 1984، 595 - 597(.

من   %  65 من  اأكرث  اأن  يف  ال�صاحلي  ال�صهل  اأهمية  تكمن 
من   %  80 من  واأكرث  املنطقة  هذه  يف  يعي�صون  )اإ�رسائيل(  �صكان 
ال�صناعات الإ�رسائيلية توجد فيه، وهو يعترب املنطقة الأكرث حيوية 
بالن�صبة )لإ�رسائيل( من الناحية ال�صكانية واجليو�صيا�صية والأمنية 
الغاية  تعترب  املنطقة  هذه  حمايـة  فاإن  وعليـه  والقت�صادية، 
الإ�صرتاتيجية الأ�صا�صية بالن�صبة مل�صتقبل )اإ�رسائيل(. ال�صفة الغربية 
ذات اجلبال العالية ن�صبيًا هي التي ت�صيطر على هذا ال�صهل ال�صاحلي، 
منطقة  باإعطاء  الكفيلة  هي  الغربية  ال�صفة  على  فال�صيطرة  وعليه 

ال�صهل ال�صاحلي احلماية والأمن )�صيلو، 1985، 13(.
حزيران  حرب  نتيجة  الغربية  لل�صفة  )اإ�رسائيل(  احتالل  اإن 
القدرة على امت�صا�س  اإ�صرتاتيجيًا ووفر لها  1967م منحها عمقًا 
واأبعدت  الإ�رسائيلي،  امل�صاد  الهجوم  قبل  الأوىل  العربية  ال�رسبة 
وخط  ال�صاحلي  ال�رسيط  عن  املعادية  العربية  القوات  )اإ�رسائيل( 
وح�ّصنت  بالقد�س  املحيطة  واملناطق  )لإ�رسائيل(  ال�صيق«  »اخل�رس 
مبقدوره  اأ�صبح  اإذ  ؛  الإ�رسائيلي  للجي�س  الإ�صرتاتيجي  الو�صع 
املناورة على اخلطوط الداخلية بحرية كاملة بعدما اأ�صبحت املدن 
ال�رسقية  القتال  جبهات  خطوط  عن  بعيدة  الإ�رسائيلية  الرئي�صة 
 80 اأبيب حوايل  الأردنية ومدينة تل  )اأ�صحت امل�صافة بني احلدود 
30 كم   - 14 1967 ترتاوح بني  4 حزيران  كم بعدما كانت قبل 
من ال�صمال اإىل اجلنوب(، واأ�صبحت حركة الطريان الإ�رسائيلي اأي�رس 
واأ�صبحت )لإ�رسائيل( حدود اآمنة لل�رسق من ال�صهل ال�صاحلي، وعليه 
التي  احلدود  نظرية  تبلورت  ثم  ومن  الآمنة  احلدود  نظرية  تبلورت 
الغربية  لل�صفة  اإن  ا�صتباقيه.  مبادرة  دون  من  عنها  الدفاع  ميكن 
)خواجه،  اإغفالها  )لإ�رسائيل( ل ميكن  بالن�صبة  اأهمية جيو�صيا�صية 

 .)Lukacs, 1991, 87 59 ،2014؛

�يف نظرة لطبوغرافية ال�سفة الغربية)1( جند اأنها تتكون من:
جنوب . 1 امليت  البحر  �صمال  من  ميتد  والذي  الأردن،  غور 

بحرية طربيا وعلى طول 105 كم ويقـع حتت م�صتوى �صطح البحـر، 
واأقل عر�س له 5 كم �صمال البحر امليت ويت�صع يف ال�صمال. وبه ن�صبة 
 ،1990 الفل�صطينية،  )املو�صوعة  الفل�صطينيني  ال�صكـان  من  ب�صيطة 

.)114
اإىل . 2 ال�سل�سلة  هذه  تق�سيم  �ميكن  ونابل�س  القد�س  جبال 

)املو�صوعة الفل�صطينية، 1990، 99 - 102(:
جبال القد�س: وتبداأ من �صمال رام اهلل مبا�رسًة حتى اخلليل  ♦

اأكرث وعورة، وطول ال�صل�صلة  جنوبًا ويزداد ارتفاعها هناك وت�صبح 
�صمال جنوب 77 كم وعر�صها يف ال�صمال 24 كم ويف اجلنوب 40 
�صفوح  عرب  ال�صاحلي  ال�صهل  نحو  تدريجي  الغربي  وامتدادها  كم. 
اجلبال. اأما اإىل ال�رسق فاإنها تنتهي اإىل منخف�س البحر امليت ويكفي 
اأن نعرف اأن املنطقة ال�رسقية من هذه اجلبال تنحدر اأكرث من 1250 
م يف م�صافة 40 كم. اأما اأعلى جبالها فهي جبل حلحول 1014 م، 

وجبل النبي �صمويل 855 م وجبل الطور )الزيتون( 817 م.

ابن  ♦ مرج  حتى  اهلل  رام  �صمال  من  ومتتد  نابل�س:  جبال 
البحر.  نحو  وتتدرج  طولكرم  تالل  ت�صمل  الغرب  ويف  �صماًل  عامر 
ويف ال�رسق تت�صل بغور الأردن اأحيانًا عرب جروف حادة ولكنها يف 
الغالب متيل ب�صكل تدريجي نحو غور الأردن. اأكرث جبالها ارتفاعًا 

جبل جرزمي )الطور( 881 م وتل ال�صور 1003 م. 
اإ�صرتاتيجية جعل  اأهمية  من  الغربية  ال�صفة  به  تتمتع  ما  اإن 
حدود  على  فل�صطينية  دولة  وقيام  منها  اإ�رسائيل  ان�صحاب  اإمكانية 
حتت  مكان  كتابه  يف  نتنياهو  يقول  م�صتحيلة،   1967 حزيران   4
اليد  مثل  مثلها  الغربية(  ال�صفة  )يف  فل�صطينية  دولة  )اإن  ال�صم�س 
�صاحل  طول  على  املمتد  لإ�رسائيل  احلياة  �رسيان  خلنق  املمدودة 
البحر من حيفا وحتى اأ�صكلون. لذا، فلي�س من الغريب اأن جتد معظم 
الإ�رسائيلني يرف�صون هذه الفكرة، ويرون فيها خطراً مميتًا للدولة( 

)نتنياهو، 2015 ،373(.
لهجمة  تتعر�س  املحتلة  الغربية  ال�صفة  جعلت  الأهمية  هذه 
ال�صتيطان  حيث  احتاللها،  منذ  مت�صاعدة  اإ�رسائيلية  ا�صتيطانية 
وعلى  اجلبال  ويف  القرى  وحول  وداخلها  املدن  حول  الإ�رسائيلي 
م�رسوعها  خالل  من  )اإ�رسائيل(  وحتاول  الأردن،  غور  ويف  قممها 
الغربية املحتلة  لل�صفة  الدميوغرافية  الرتكيبة  اأن تغري  ال�صتيطاين 
امل�صتوطنني  عدد  و�صل  فقد  منها،  كبرية  م�صاحات  على  وت�صيطر 
يف ال�صفة الغربية مبا فيها القد�س ال�رسقية يف العام 2014 ح�صب 
الإ�رسائيلي  لل�صالم واملخت�صة بال�صتيطان  الأو�صط  ال�رسق  موؤ�ص�صة 
اإىل حوايل �صبعماية الف م�صتوطن منهم حوايل 382000 يعي�صون 
 Foundation for( ال�رسقية  القد�س  يف  والباقي  الغربية  ال�صفة  يف 
اأر�س  على  يعي�س  الوقت  نف�س  Middle East Peace, 2017(. ويف 

ال�صفة الغربية حوايل ثالثة ماليني فل�صطيني موزعني على اأقل من 
ع�رسة مدن رئي�صية واأكرث من ع�رسة خميمات لالجئني ومئات البلدات 

القرى واخِلَرْب )دائرة الإح�صاء املركزية الفل�صطينية، 2017(.

ثالثاً: مؤمتر مدريد للسالم تشرين أول/أكتوبر 1991م

العرب  ال�صوفييتي  والحتاد  املتحدة  الوليات  من  كٌل  دعت 
الأ�صبانية مدريد،  العا�صمة  اإىل موؤمتر لل�صالم يعقد يف  و)اإ�رسائيل( 
ولكن الحتاد ال�صوفييتي كان يف حلظاته الأخرية لالنهيار والتفكك 
وبالتايل مل ميار�س اأي دور يف هذا املوؤمتر. وقد مثلت منظمة التحرير 
الأرا�صي املحتلة  الفل�صطينية يف املوؤمتر �صخ�صيات فل�صطينية من 
اأن  ويبدو  الإ�رسائيليني.  مع  للتفاو�س  املنظمة  قيادة  اختارتهم 
الأ�صباب التي دفعت منظمة التحرير الفل�صطينية والأطراف العربية 
1991م  اأول/اأكتوبر  ت�رسين  مدريد  موؤمتر  يف  للم�صاركة  الأخرى 
كال  العرب،  على  �صلبًا  انعك�صا  هامني  بحدثني  اخت�صارها  ميكن 
احلدثني وقعا يف بداية عقد الت�صعينيات من القرن الع�رسين. الأول: 
العرب  لأغلب  الرئي�س  الدويل  )احلليف  ال�صوفييتي  الحتاد  انهيار 
1991م  �صباط/فرباير  يف  العراق  هزمية  والثاين:  والفل�صطينيني(، 
الكويت  اجتياحه  اإثر  الغربيني  الوليات املتحدة وحلفائها  يد  على 
الفل�صطينية  التحرير  ملنظمة  كان  وقد  1990م  اأب/اأغ�صط�س  يف 

موقفًا موؤيداً للعراق. 
وهكذا فاإن الهزمية ل تعني الدخول يف مفاو�صات مع العدو 
والو�صول اإىل ت�صوية �صيا�صية معه باأي ثمن. لقد خ�رس العرب حرب 
ولكن هزميتهم  ال�صيا�صي،  للحل  يذهبوا  1967 ومل  حزيران/يونيو 

لإلطالع أكثر على طبوغرافية فلسطين ومعرفة موقع الضفة الغربية منها. 
الخامس  الفصل  األول  المجلد  الثاني  القسم  الفلسطينية  الموسوعة  أنظر 

ص116-92.
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من  اإليه  اآلت  وما   1991 اخلليج  وحرب   1979 ديفيد  كامب  يف 
خيار  واإ�صقاط  ال�صيا�صية  العملية  اإىل  اأو�صلتهم  التي  هي  انهيار، 

املواجهة الع�صكرية مع )اإ�رسائيل( )غليون، 1999، 17(.
انعقاد  ع�صية  والعرب  العربية  الدول  حال  ن�صف  اأن  ميكن 
ولي�س  لالقتتال  ولكن  م�صلحة  )اأمة   1991 لل�صالم  مدريد  موؤمتر 
للقتال، واأمة غا�صبة لكنه الغ�صب بغري كربياء، واأمة حزينة ولي�س 
لديها ما تفخر به وتعلو على اأحزانها(. ولعل من امل�صاهد املوؤملة يف 
تاريخ الأمة العربية يف تلك احلقبة، عندما اأطلق اأول �صاروخ عراقي 
يف حرب اخلليج الثانية 1991 على تل اأبيب، حيث ارتفعت اأ�صوات 
التكبري من اجلنود ال�صوريني وامل�رسيني املوجودين يف حفر الباطن 
اجلنود  اأولئك  باأن  العلم  مع  )لإ�رسائيل(،  العراقي  بالق�صف  ترحيبًا 
)هيكل،  �صده  للحرب  وجاهزين  للعراق  امل�صاد  اخلندق  يف  كانوا 

.)22-23  ،1992
)هيكل،  على  تعتمد  باملنطقة  املتحدة  الوليات  �سيا�سة  اإن 

1992،أ602(: 

اأ�لً: دعم ل حمدود )لإ�رسائيل( والتي متثل اأهم دعامات  ♦
الأمريكي  الدعم  كان  عليه  وبناء  املنطقة  يف  الأمريكية  ال�صيا�صة 

)لإ�رسائيل( يف مفاو�صاتها مع العرب والفل�صطينيني.
حتددها  ♦ وباأ�صعار  العربي  البرتول  تدفق  �صمان  ثانياً: 

الوليات املتحدة والذي ميثل اأهم اأهداف ال�صيا�صة الأمريكية.  
الوليات  عملت  فقد  النفط،  تدفق  و�صمان  )اإ�رسائيل(  ولدعم 
ال�صوفييتي  الحتاد  انهيار  بعد  املنطقة  ترتيب  اإعادة  على  املتحدة 
 ،1991 �صباط/فرباير  الثانية  اخلليج  حرب  يف  العراق  وهزمية 
عربيتني.  منطقتني  بني  الف�صل  على  الأمريكي  املخطط  واعتمد 
دوله  وربط  والغنى،  البرتول  حيث  العربي  اخلليج  منطقة  الأوىل: 
قواعد  وجود  مع  املتحدة  الوليات  مع  اأمنية  ع�صكرية  باتفاقات 
حيث  النيل  ووادي  اخل�صيب  الهالل  منطقة  والثانية:  لها.  ع�صكرية 
متتاز هذه املنطقة بالكثافة ال�صكانية العالية والأزمات القت�صادية 
التعاون  الأمريكي على تعميق مفهوم  والفقر. وهنا يعتمد املخطط 
العربية  )اأوروبا واإ�رسائيل وتركيا والدول  البحر املتو�صط  بني دول 
با�صتثناء الدول والإمارات وامل�صيخات اخلليجية( حيث يتم �رسف 
النظر عن خ�صو�صية القومية العربية والتعاون بني الدول العربية، 
حل  على  العمل  يتم  اأن  بعد  املنطقة  اإىل  )اإ�رسائيل(  تتغلغل  وهنا 
)اإ�رسائيل(. ولتحقيق ذلك مت  الإ�رسائيلي مبا يخدم  العربي  ال�رساع 
والهالل  جهة  من  )اخلليج  املنطقتني  بني  غريبة  عالقة  منط  بناء 
قريبة-بعيدة،  عالقة  اأخرى(؛  جهة  من  النيل  ووادي  اخل�صيب 

  .)587  ،1992 مت�صلة–منف�صلة يف نف�س الوقت )هيكل، 
من هنا بداأت مرحلة جديدة لها عالقة بالت�سوية ال�سيا�سية 
الإ�رسائيلية  النظر  �جهة  من  �تعتمد  اليوم،  اإىل  م�ستمرة  لتزال 

)Peres, 1993, 34( :اأ�سا�ساً على
م�صبقة  ♦ �رسوط  بدون  ثنائية  مبا�رسة  مفاو�صات  اأ�لً: 

ومنف�صلة وغري مرتابطة مع بع�صها بني )اإ�رسائيل( وكل طرف عربي 
رقم  الدويل  الأمن  جمل�س  قراري  على  اأ�صا�صًا  تعتمد  حدة،  على  كل 
الأقرب  للقرارين هو  الإ�رسائيلي  التف�صري  338 وهنا يكون  و   242

للتنفيذ. 
)اإ�رسائيل(  ♦ بني  والتنمية  التعاون  اآفاق  يف  البحث  ثانياً: 

والأطراف العربية. 
والتي  ♦ املنطقة  تنمية  يف  العرب  الأغنياء  م�صاهمة  ثالثاً: 

)اإ�رسائيل( جزء منها، وتتمتع بتفوق علمي و�صناعي وزراعي والأهم 
تكنولوجي تكون )اإ�رسائيل( امل�صتفيد الأ�صا�صي منه. 

هي  ♦ )اإ�رسائيل(  تكون  واحداً  �صوقًا  املنطقة  جعل  رابعاً: 
املورد الأ�صا�صي لهذا ال�صوق. 

الإ�رسائيلية  النظر  وجهة  من  احلقيقي(  )ال�صالم  فاإن  وهكذا 
طبيعة  ذات  تكون  ومتعددة  ثنائية  معاهدات  اإبرام  يف  يتلخ�س 
للعالقات  وتبادل  بالأمن  تتعلق  وا�صحة  تفاهمات  وكذلك  دولية، 
الدبلوما�صية بني )اإ�رسائيل( والدول العربية واإن�صاء تبادل وعالقات 
على  اإن  و�صياحي.  ثقايف  وتبادل  وا�صتثمار  وجتارية  اقت�صادية 
ب�صالم  معها  للعي�س  وي�صتعد  )اإ�رسائيل(  يقبل  اأن  العربي  العامل 

)�صابري، 1998، 186 - 188(. 
احلزبية  القيادات  ومواقف  الإ�رسائيلية  احلزبية  الربامج  اإن 
تقوم  التي  العامة  الإ�رسائيلية  لالإ�صرتاتيجية  مبا�رس  انعكا�س  هي 
على الحتالل والتو�صع ومراكمة الإجنازات، لقد عمل الإ�رسائيليون 
اأهدافهم من خالل الرتكيز على  اإ�سرتاتيجيهم �حتقيق  على تطبيق 
ال�سيا�سية،  الت�سوية  اأ�  املفا��سات  تت�سمنها  رئي�سة  عوامل  ثالثة 

وهي )عريوط، 2011، 91(: 
)اإ�رسائيل( . 1 وتر�صيخ  الإ�رسائيلي  الوجود  على  احلفاظ 

العربية قادراً على جمابهة دول املنطقة  اأ�صياًل يف املنطقة  كيانًا 
واأمنيًا  �صيا�صيًا  الغرب  مب�صالح  الرتباط  مع  عليها،  وال�صيطرة 

وع�صكريًا وحتديداً الوليات املتحدة.
بخ�صو�س . 2 املعلنة  والقرارات  واملواقف  ال�صيا�صات 

قرارات  ورف�صت  ال�رساع،  من  موقفها  )اإ�رسائيل(  حددت  ال�رساع: 
خا�صًا  تف�صرياً  له  متلك  والذي   242 القرار  با�صتثناء  الأمن  جمل�س 

اأ�صا�صه املفاو�صات.
والعليا، . 3 الدنيا  حدودها  يف  �صلفًا  مقررة  التفاو�س  اأ�ص�س 

واأي تغيري يجب األ مي�س جوهر العملية التفاو�صية.

رابعاً: حزب العمل اإلسرائيلي والتسوية السياسية مع الفلسطينيني

ماباي  حزب  اإىل  الإ�رسائيلي  العمل  حزب  جذور  تعود 
1930م من احتاد حزبني �صهيونيني  الذي تاأ�ص�س عام  ال�صهيوين 
عماليني هما )احتاد العمل( و )العامل الفتي(. يعترب املاباي حزبًا 
غوريون  بن  دافيد  قياداته  اأبرز  ومن  براغماتيًا  اإ�صرتاكيًا  عماليًا 
وليفي اأ�صكول وغولدا مائري ومو�صي دايان و�صمعون بري�س واإ�صحق 
وعلى  اله�صتدروت  على  املاباي  �صيطر  )اإ�رسائيل(  قيام  قبل  رابني. 
التي كانت مبثابة  اليهودية  العاملية والوكالة  ال�صهيونية  املنظمة 
حكومة احلركة ال�صهيونية، ولعب احلزب دوراً قياديًا يف الهاغاناه 
اليهودية. متيزت �صيا�صة املاباي  الوكالة  التي كانت مبثابة جي�س 
الوليات  مع  الوثيق  بالتعاون  )اإ�رسائيل(  قيام  بعد  اخلارجية 
يف  الأمريكية  بالإ�صرتاتيجية  )اإ�رسائيل(  ربط  اإىل  وال�صعي  املتحدة 
املنطقة كحليف قوي واأ�صا�صي. تعر�س املاباي لأزمات كثرية اأدت 
اأن  ا�صتطاع  اأن  اإىل  �صفوفه  داخل  الن�صقاقات  من  عدد  حدوث  اإىل 
يقود عملية توحيد ل�صفوفه مع جماعات من�صقة عنه واأخرى جديدة 
ويوؤ�ص�صوا معًا �صنة 1969م حزب العمل الإ�رسائيلي. �صيطر املاباي 
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ولحقًا حزب العمل الذي يعترب امتداداً للماباي على احلياة ال�صيا�صية 
لل�صهاينة قبل وبعد قيام الدولة العربية )املو�صوعة الفل�صطينية ج4، 

 .)63  ،1984
ب�صكل  العمل  حزب  ولحقًا  املاباي  حزب  �صيطرة  ا�صتمرت 
1977م  العام  حتى  الإ�رسائيلية  ال�صيا�صية  احلياة  على  متوا�صل 
الت�رسيعية  النتخابات  العمل بخ�صارة كبرية يف  عندما مني حزب 
اأمام حزب الليكود، ومن ذلك التاريخ وهو يجل�س يف املعار�صة تارًة 
ويقود )اإ�رسائيل( تارة اأخرى واأحيانًا جنده مع الليكود يف حكومة 

ائتالفية. 
1967م،  الغربية يف حزيران  لل�صفة  )اإ�رسائيل(  منذ احتالل 
ن�صاطًا  انذاك(  ال�صلطة  يف  كان  )الذي  الإ�رسائيلي  العمل  حزب  �صن 
ال�صفة  تعود  ل  بحيث  �صيا�صيًا  اأمنيًا  طابعًا  اأخذ  وا�صعًا  ا�صتيطانيًا 
الغربية كلها للعرب يف حال حدوث اأي ت�صوية �صيا�صية معهم، وركز 
اإ�صرتاتيجية  اأهمية  ذات  مناطق  على  ال�صتيطانية  ن�صاطاته  احلزب 
فاإن  وبالتايل   .)Harris, 1985, 128( الغربية  ال�صفة  يف  واأمنية 
ال�صتيطان الإ�رسائيلي لل�صفة الغربية والذي بداأ منذ اللحظة الأوىل 
لحتاللها عام 1967 على يد حزب العمل يف�رس الأ�صباب احلقيقية 
لال�صتيطان، حيث الطبيعة ال�صرتاتيجية لل�صفة الغربية التي ت�صكل 
تهديداً مبا�رساً لأمن )اإ�رسائيل(، التي اأوجدتها حرب 1948، اإن هذه 
برامج  والذي ليزال يحكم  لال�صتيطان  الرئي�س  الدافع  الطبيعة هي 

حزب العمل جتاه ال�صتيطان والت�صوية ال�صيا�صية مع الفل�صطينيني. 
بداية  وحتى   1948 عام  ن�صاأتها  منذ  )اإ�رسائيل(  ت�صمح  مل 
حقيقية  داخلية  معار�صة  بوجود  الع�رسين  القرن  من  الثمانينيات 
ال�صيا�صي  النظام  متيز  لقد  وال�صالم.  واحلرب  الأمن  لق�صايا 
الإ�رسائيلي الذي اأوجده وقاده حزب العمل باملركزية القوية رغم اأن 
النظام ال�صيا�صي )دميقراطي( برملاين. فاإن النجاحات والنت�صارات 
الع�صكرية والأمنية التي حققتها حكومات حزب العمل منذ تاأ�صي�س 
الدولة قد َمَكَنْت احلزب وحكوماته من الهيمنة على �صيا�صات الدولة 
وقراراتها، لقد �صكلت هذه النجاحات والنت�صارات حمور الإجماع 
الوطني يف )اإ�رسائيل( عرب عقود من الزمن. وكان للهيمنة احلكومية 
اأن  الأحزاب،  فعاليات  ومتويل  والأرا�صي  القت�صادية  املوارد  على 
جميع  وا�صتقاللية  حرية  من  تقل�س  اأن  من  العربية  الدولة  َمَكَنْت 
لقد  الإ�رسائيلي،  املجتمع  ت�صكل  التي  ال�صيا�صية  والتيارات  الفئات 
احتكرت الدولة املبادرة يف جميع املجالت تقريبًا )حيدر، 1996، 

.)8
)اإ�رسائيل(  حرب  بعد  الإ�رسائيلي  املجتمع  يف  الت�صدع  ظهر 
حيث   ،1982 حزيران/يونيو  يف  الفل�صطينية  التحرير  منظمة  �صد 
برزت لأول مرة يف تاريخ )اإ�رسائيل( حركة �صعبية قوية وهي حركة 
)ال�صالم الآن( التي رف�صت احلرب ونادت بال�صالم مع الفل�صطينيني. 
لقد �صكلت حركة )ال�صالم الآن( ي�صاراً جديداً، عر�صت بو�صوح الفكرة 
اأبعدت رجال م.ت.ف  القائلة، اإن  حرب لبنان 1982م والتي رمبا 
عن لبنان ولكنها مل ت�صتطع اأن حتل املع�صلة الفل�صطينية وم�صتقبل 
ال�صيا�صي  بالنظام  ال�صكوك  اجلديد  الي�صار  اأثار  املحتلة،  الأرا�صي 
احلروب  خلو�س  الأمنية  التربيرات  يف  و�صكك  ال�صيا�صية  والنخبة 
الإ�رسائيلي  التقليدي  الي�صار  عن  اجلديد  الإ�رسائيلي  الي�صار  ومتيز 
ممثاًل بحزب العمل باأنه ل يحمل اأيديولوجية اجتماعية وركز ن�صاطه 
على ال�رساع الإ�رسائيلي-الفل�صطيني. دخل املجتمع الإ�رسائيلي يف 

والأفكار  الق�صايا  من  كثري  حول  احلاد  النقا�س  من  جديدة  مرحلة 
اأهدافها؟ ما هي العالقة بني  منها: ما معنى ال�صهيونية؟ وما هي 
بال�صيا�صة؟ كيف تكون  الدين  والأفراد؟ ما عالقة  الدولة واملجتمع 
امل�صتقبل؟  يف  الفل�صطينيني  وخ�صو�صًا  باجلريان  )اإ�رسائيل(  عالقة 

ما م�صتقبل الأرا�صي املحتلة؟ )حيدر، 1996، 12:11(.
مع اندلع النتفا�صة الفل�صطينية الأوىل 1987، عزز الي�صار 
اجلديد من مواقعه بني الإ�رسائيليني، واأّثر باأفكاره اجلديدة اإىل حد 
ما على الي�صار الإ�رسائيلي التقليدي املتمثل يف حزب العمل، والتي 
حمورها �رسورة التفكري جديًا يف م�صتقبل العالقة مع الفل�صطينيني 
اجلديد  ال�صهيوين  الي�صار  ي�صع  مل  املحتلة.  الأرا�صي  وم�صتقبل 
ل�رسورة  اإرادة  اأوجد  ولكنه  الفل�صطينيني  مع  ال�صامل  للحل  ت�صوراً 
العمل  حزب  قاد  بدوره  وهذا  الفل�صطينيني.  مع  واحلل  املفاو�صات 
يف  فوزه  بعد  الفل�صطينيني  مع  حقيقية  ملفاو�صات  الإ�رسائيلي 
 13 اأو�صلو يف  اتفاق  لتوقيع  اأدت   ،1992 عام  العامة  النتخابات 

اأيلول/�صبتمرب 1993م.  
اأن  مفادها  حقيقة  اإىل  )اإ�رسائيل(  يف  الي�صار  و�صل  لقد 
اإن  الفل�صطيني.  ال�صعب  اأي  �صعب  هزمية  ت�صتطيع  ل  )اإ�رسائيل( 
التفاو�س  �رسورة  اإىل  العمل  حزب  اأو�صلت  التي  هي  القناعة  هذه 
املبا�رس مع م.ت.ف كممثل لل�صعب الفل�صطيني، والو�صول اإىل ت�صوية 
على  يعني  ل  هذا  اإن  نهائي.  لتفاق  متهيداً  معه  مرحلية  �صيا�صية 
الإطالق اأن )اإ�رسائيل( كانت تعي�س حالة الهزمية، ولكنها من وجهة 
الفل�صطينيني،  على  تامًا  ن�رساً  اأجنزت  قد  تكن  مل  العمل  حزب  نظر 
الأمن  وهو  الدولة  تد�صني  بعد  الرئي�صي  هدفها  اأجنزت  قد  تكن  ومل 
للدولة واملواطنني. لذا راأى اإ�صحق رابني اأن التفاق مع الفل�صطينيني 
�صيوؤدي اإىل تقريب )اإ�رسائيل( من هدفها الرئي�صي وهو الأمن )�صابري، 

.)118  ،1998
�صكلت جرائم الحتالل الإ�رسائيلي اإبان النتفا�صة الفل�صطينية 
ال�صيا�صية الإ�رسائيلية التي  1987 نقطة حتول لدي القيادة  الأوىل 
راأت نف�صها حمط انتقاد دويل كبري، ذلك ما دفع الي�صار الإ�رسائيلي 
وعلى  اأو�صلو،  اتفاق  عرب  مت  والذي  للت�صوية  خمرج  عن  البحث  يف 
الرغم من اندفاع الي�صار التقليدي جتاه الت�صوية وتوقيعه اتفاقًا مع 
املوقف  دائرة  من  الي�صار  خروج  يعني  ل  ذلك  اأن  اإّل  الفل�صطينيني، 
الإ�رسائيلي العام، فمبادئ حزب العمل اخلا�صة بالت�صوية ال�صيا�صية 
تهدف اإىل حتقيق م�صالح اإ�رسائيلية واأولها اأمن الدولة العربية واأمن 

مواطنيها، ولي�س قناعة بحقوق ال�صعب الفل�صطيني.
مع  للمفاو�صات  الأوىل  املراحل  يف  العمل  حزب  حكمت  لقد 
الفل�صطينيني املبادئ الأ�صا�صية التالية )�صابري، 1998، 21 - 25(: 

م�صاحلة تاريخية مع ال�صعب الفل�صطيني.. 1
ب�صورة . 2 الفل�صطينيني  على  وال�صيطرة  التحكم  اإنهاء 

تدريجية ودون امل�صا�س باأمن )اإ�رسائيل(.
)واحلرية هنا ل . 3 للفل�صطينيني  )لإ�رسائيل( واحلرية  الأمن 

تعني الدولة امل�صتقلة ذات ال�صيادة الكاملة يف حدود 1967م(.
القد�س لي�س �صمن مفاو�صات احلكم الذاتي.. 4
لي�س هناك حتكيم دويل يف اأي ق�صية عالقة بني الطرفني.. 5
اأوًل . 6 احلكم الذاتي يبداأ يف غزة من خالل اتفاقات موؤقتة 
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تنتهي مبفاو�صات للحل النهائي.
مطلوب من الطرفني الإ�رسائيلي والفل�صطيني النظر دائمًا . 7

للم�صتقبل ولي�س للما�صي.
ال�صعب  مع  الإ�رسائيلي  العمل  حزب  بداأها  التي  فامل�صاحلة 
على  )اإ�رسائيل(  �صورة  اأ�صاب  الذي  اللغط  لإزالة  كانت  الفل�صطيني 
م�صتوى الراأي العام الدويل. اإن اإعطاء الفل�صطينيني حريتهم الداخلية 
اأمام الراأي العام  مع ال�صيطرة على مداخل وخمارج وطنهم �صيظهر 
الدويل وكاأنهم يعي�صون يف ظل حكم فل�صطيني يف دولة خا�صة بهم. 
الكيان  على  ي�صيطر  من  اأن  هو  التفاق  �صيوجده  الذي  الواقع  لكن 
الفل�صطيني بكافة ماآربه احليوية هي )اإ�رسائيل(، اأي اأن الفل�صطينيني 
يعي�صون يف دولة تفتقد ال�صيادة باملعنى الكامل ولي�س اجلزئي مما 
 ،2014 الفل�صطينية معناه احلقيقي )م�صطفى،  الدولة  يفقد مفهوم 
ال�صيادة  ذات  امل�صتقلة  الدولة  تعني  ل  للفل�صطينيني  فاحلرية   ،)81
والتي  )اإ�رسائيل(،  قبل  من  عليها  امل�صيطر  احلرية  واإمنا  الكاملة، 
تعلم  تزال  ل  )فاإ�رسائيل(  واأيدلوجيتها،  ووجودها  اأمنها  مت�س  ل 

اأبناءها وتغذيهم بالكراهية جتاه العرب والفل�صطينيني.
املوؤقتة  املرحلة  انتهاء  وبعد  احلقيقة  حلظة  جاءت  عندما 
)اتفاق اأو�صلو وما تاله من اتفاقيات مرحلية( مل ي�صتطع حزب العمل 
اأن ي�صتكمل م�صرية الت�صوية مع الفل�صطينيني اإىل النهاية وي�صل اإىل 
الفل�صطينيني  طموح  من  الأدنى  احلد  تلبي  نهائية  �صيا�صية  ت�صوية 
ال�صيا�صي، وقد كان هذا وا�صحًا يف مفاو�صات كامب ديفيد متوز/
الق�صايا  بعيداً يف  الذهاب  احلزب  ي�صتطع  مل  2000م، حيث  يوليو 
القد�س والأرا�صي وامل�صتوطنات واحلدود والالجئني.  النهائية مثل 
اإىل  بالن�صحاب  تق�صي  الفل�صطينيني  لدى  املقبولة  الت�صوية  اإن 
حدود الرابع من حزيران 1967 )مع اإمكانية تبادل اأرا�صي(، وهذا 
اأ�صا�س  املبنية على  للت�صوية  العمل  روؤية حزب  يتناق�س مع جوهر 
اأمني مفاده اأن كمًا كبرياً من اأرا�صي ال�صفة الغربية باأقل عدد ممكن 
من ال�صكان، يجب اأن ت�صم )لإ�رسائيل( من اأجل توفري الأمن للمنطقة 

احليوية ال�صاحلية )لإ�رسائيل(.
وهذا ما يف�رس �صيا�صات حزب العمل الإ�رسائيلي ال�صتيطانية 
عمليات  بداأت  حيث  الغربية،  ال�صفة  لإحتالل  الأوىل  ال�صهور  منذ 
ال�صتيطان الأوىل حلكومة احلزب يف غور الأردن الذي ي�صكل حوايل 
ثلث م�صاحة ال�صفة الغربية وبه عدد قليل من ال�صكان الفل�صطينيني 
ال�صهيونية  بني  القائم  ال�رساع  ميثل  وهذا   .)Harris, 1980, 36(
اأ�ص�صها  )التي  ال�صهيوين  القومي  اليمني  يتزعمها  التي  الإ�صالحية 
)اإ�رسائيل(  لدولة  املوؤ�ص�صة  وال�صهيونية  جابوتن�صكي(،  فالدميري 
الذي  العمل حاليًا  التي قادها حزب ماباي )حزب  اأخرى  من جهة 
العام  )اإ�رسائيل( وحتى  اإعالن قيام  ال�صهيوين قبل  ال�صتيطان  قاد 
الكامل  التم�صك  على  ت�رس  الإ�صالحية  ال�صهيونية  حيث  1977(؛ 
)باأر�س الآباء والأجداد اأو اأر�س امليعاد اأو اأر�س اإ�رسائيل الكاملة( 
بغ�س النظر عمن يعي�س على هذه الر�س )الفل�صطينيون(، يف حني 
تعار�س �صهيونية حزب العمل ال�صيطرة على اأكرث من خم�صة ماليني 
فل�صطيني يعي�صون يف ال�صفة الغربية وقطاع غزة، لأن هذه ال�صيطرة 
الإ�رسائيلي  واملجتمع  الدولة  على  املدمرة  الآثار  داخلها  حتمل يف 
 ،2013 )الكعيرب،  الدولة  يهودية  ديقراطية  التحديد  وجه  وعلى 

.)105
وهكذا فاإن كاًل من الي�صار واليمني ال�صهيوين يعتقد اأن الآخر 

واخلالف  اجلدل  جوهر  هو  وهذا  للخطر،  )اإ�رسائيل(  وجود  يعر�س 
الفل�صطينيني فيما  النهائية مع  الت�صوية  )اإ�رسائيل( حول  القائم يف 
1967م  عام  اإ�رسائيل  احتلتها  التي  الأر�س  من  الن�صحاب  يخ�س 
اإيهود باراك )رئي�س الوزراء الإ�رسائيلي  اأو الحتفاظ بها. هنا وقع 
متوز/يوليو  ديفيد  كامب  مفاو�صات  اإبان  العمل  حزب  وزعيم 
2000 مع الرئي�س الفل�صطيني يا�رس عرفات( حتت تاأثري عن�رسين 
اأ�صا�صيني اأثناء هذه املفاو�صات وهما؛ اأوًل: ال�صهيونية الإ�صالحية 
يوقع  اإ�رسائيلي  اأي  اتهام  على  تقوم  التي  الدعائية  وحمالتها 
الأرا�صي  من  ان�صحاب  مبقت�صاه  يتم  الفل�صطينيني  مع  اتفاق  على 
الفل�صطينية بالتخوين والتفريط )باأر�س )اإ�رسائيل((، ورمبا اغتيال 
رابني عام 1996 ماثل اأمام باراك. ثانيًا: الرتدد وال�صك وعدم الثقة 
وعدم اليقني امل�صيطر عليه جتاه ال�صلوك الفل�صطيني امل�صتقبلي بعد 
الن�صحاب الإ�رسائيلي اإىل حدود 1967م، يف حال مت اإجنازه بناء 

على اتفاق نهائي ينهي كل الق�صايا الرئي�صية العالقة معهم. 
رابني  اأفكار  خلف  تارًة  العمل  حزب  اختباء  فاإن  وبالتايل 
اأخر وعليه  �صعب  باإخ�صاع  الأمن ل ميكن حتقيقه  باأن  التي تعتمد 
لبد من التو�صل لتفاق �صالم مع الفل�صطينيني، واأن ال�صالم يتطلب 
 Rabin,( لالإ�رسائيليني  الأمن  حتقيق  اأجل  من  موؤملة  تنازلت 
Herzog, 2014 ;189 ,1993(، تبدو جمازفة غري حم�صوبة العواقب 

املتاأثرة  الأفكار  اأخرى يختبئ خلف  وتارًة  الأمن.  لق�صية  بالن�صبة 
بال�صهيونية الإ�صالحية القائمة على مبداأ )اأر�س اإ�رسائيل الكاملة، 
يهودا وال�صامرة، اأر�س التوراة، اأر�س امليعاد(، جعل �صعبية احلزب 
يف  وكاأنه  ظهر  بحيث  الإ�رسائيلي،  اجلمهور  بني  بو�صوح  ترتاجع 
حالة من التيه، غري قادر على حتديد اإ�صرتاتيجيته واأهدافه وروؤيته 

مل�صتقبل العالقة مع الفل�صطينيني. 
كامب  يف  النهائي  احلل  مفاو�صات  ف�صل  منذ  ظهر  ما  هذا 
يف  وا�صح  تراجع  من  الأن  وحتى  2000م  متوز/يوليو  ديفيد 
�صعبيته اأدت اإىل خ�صارته ب�صكل متتايل يف اأكرث من انتخابات عامة 
اإ�رسائيلية. فقد احتل احلزب املرتبة الثانية يف انتخابات الكني�صت 
ال�صاد�صة ع�رسة كانون ثان/يناير 2003م وح�صل على 14.5 % 
الكني�صت يف  مقاعد  % من   20 ر�صيده  كان  اأن  بعد  الأ�صوات  من 
النتخابات التي �صبقتها يف العام 1999م. ويف انتخابات الكني�صت 
ال�صابعة ع�رسة التي جرت يف اذار/مار�س 2006م فقد ح�صل على 
نف�س النتيجة وهي نتيجة قريبة من نتائج النتخابات التي �صبقتها 
بالرغِم من حتالفه مع حزب اآخر وهو حزب ميماد. وتراجع احلزب 
�صباط/ ع�رسة  الثامنة  الكني�صت  انتخابات  يف  الرابعة  للمرتبة 
الكني�صت،  اأع�صاء  من  فقط   %  10 على  وح�صل  2009م  فرباير 
اأما انتخابات الكني�صت التا�صعة ع�رسة التي جرت يف كانون ثان/
يناير 2013م فقد ح�صل احلزب على الرتتيب الثالث بن�صبة 11 %. 
وحت�صن و�صع احلزب يف انتخابات الكني�صت التي تلتها والتي جرت 
يف اأذار/مار�س 2015م واأ�صبح احلزب ترتيبه الثاين يف )اإ�رسائيل( 
م�صرتكة  قائمة  �صكل  ان  بعد  ولكن   ،%  18.7 ن�صبة  على  وح�صل 
مع زعيمة حزب كادميا ال�صابق ت�صيبي ليفني و�صكلوا معا الحتاد 

 )Israeli Knesset website, 2016( .ال�صهيوين
�صيلي  تزعمته  والذي  العمل  حلزب  النتخابي  الربنامج  ن�س 
الأخرية  قبل  ع�رسة  التا�صعة  الكني�صت  انتخابات  يف  يحيموفيت�س 
2013م جتاه الت�صوية ال�صيا�صية مع الفل�صطينيني على اأن احلكومة 



115

2018 مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد الرابع واألربعون (2) - آذار 

برئا�صة حزب العمل �صتعمل من اأجل ا�صتئناف املفاو�صات ال�صيا�صية 
التي �صتجري يف خ�صم الن�صال احلازم �صد العنف والإرهاب وحماية 
دولتان  التالية:  املبادئ  اإىل  �صت�صتند  املفاو�صات  )اإ�رسائيل(.  امن 
ل�صعبني ُتعنينَّ حدودهما يف مفاو�صات بني الطرفني بحيث يتم �صم 
الكتل ال�صتيطانية الكبرية يف )يهودا وال�صامرة( ال�صفة الغربية اإىل 
دولة )اإ�رسائيل( مع تبادل لالأرا�صي بدل الأرا�صي التي �صيتم �صمها، 
ال�صتيطانية  الكتل  �صمن  تقع  ل  التي  املعزولة  امل�صتوطنات  اأما 
امل�صمومة )لإ�رسائيل( ف�صيجري اإخالوؤها وتعوي�س �صكانها؛ القد�س 
)اإ�رسائيل(،  لدولة  الأبدية  العا�صمة  �صتكون  اليهودية  اأحيائها  بكل 
والأماكن املقد�صة للديانة اليهودية تبقى حتت ال�صيطرة الإ�رسائيلية. 
اأما ق�صية الالجئني ف�صيعمل احلزب على البحث عن حل مل�صكلتهم 
حق  �صمان  بدون  الدويل  واملجتمع  املنطقة  دول  مع  بالتعاون 

Yachimovich personal website, 2013).( العودة ملدنهم وقراهم
قومية  م�صلحة  هي  ال�صيا�صية  الت�صوية  اأن  احلزب  يرى 
وبني  ال�صيا�صية  الت�صوية  بني  وثيقة  �صلة  فهناك  )اإ�رسائيل(،  لدولة 
الفور  على  ُتطبنَّق  و�صوف  الجتماعي.  والإ�صالح  القت�صادي  النمو 
ا�صتنتاجات تقرير �صا�صون )املحامية طاليا �صا�صون( الذي يتحدث 
عن اإزالة املواقع ال�صتيطانية غري القانونية. و�صتعمل حكومة احلزب 
غ�صون  يف  الغربية  ال�صفة  يف  الأمني  اجلدار  بناء  ا�صتكمال  على 
حالة  �صادت  اإذا  الع�صكري،  )اإ�رسائيل(  تفوق  على  واملحافظة  �صنة 
جمود �صيا�صي �صتلجاأ )اإ�رسائيل( اإىل اتخاذ خطوات م�صتقلة ت�صمن 
م�صاحلها الأمنية وال�صيا�صية )منظمة التحرير الفل�صطينية، 2012(.
حزب  رئي�س  يحيموفيت�س  �صيلي  ت�رسيحات  اإىل  وبالرجوع 
يعرتفوا  اأن  الفل�صطينيني  على  اأنه  اإىل  اأ�صارت  فقد  ال�صابقة؛  العمل 
)باإ�رسائيل( يف الوجود كدولة يهودية – دميقراطية )ربيد، 2012(. 
باملوازنات  امل�س  عدم  �رسورة  على  يحيموفت�س  �صددت  كما 
)اإنني  بقولها:  ال�صتيطانية،  التجمعات  يف  لال�صتيطان  املخ�ص�صة 
املنعزلة  بتلك  يتعلق  فيما  حتى  ال�صتيطان،  مبوازنة  م�س  اأي  �صد 
جترمي  ميكن  ل  اأنه  واأكدت  ال�صتيطانية(.  التجمعات  خارج 
حكومية  قرارات  على  بناء  م�صتوطناتهم  اأقاموا  الذين  امل�صتوطنني 

)وكالة الأنباء واملعلومات الفل�صطينية/وفا، 2013(.
من ذلك ميكن اأن ت�صتنج اخلطوط العامة حلزب العمل من خالل 
الإ�صتيطان اخلا�صة  للحزب وم�صاريع  النتخابية املختلفة  الربامج 
زمنية  فرتات  خالل  احلزب  زعماء  وت�رسيحات  املحتلة  بالأرا�صي 
العامة  الأ�صا�صية  املبادئ  عن  تخرج  مل  احلزب  فمواقف  خمتلفة. 
من  الن�صحاب  عدم  ال�صهيونية؛  الأحزاب  جميع  بني  عليها  املتفق 
اأبدية )لإ�رسائيل(  القد�س ال�رسقية واعتبار القد�س املوحدة عا�صمة 
الفل�صطينية  والدولة  للتق�صيم،  قابلة  غري  اإ�رسائيلية  �صيادة  وحتت 
على  اأ�صا�صًا  املبنية  الإ�رسائيلية  الروؤية  وفق  حدودها  على  يتفق 
رف�س الن�صحاب اإىل حدود الرابع من حزيران عام 1967م، و�صم 
اإىل  الغربية  ال�صفة  جنوب  اأق�صى  من  املمتدة  ال�صتيطانية  الكتل 
�صمالها اإىل )اإ�رسائيل(، ما �صيرتك دولة فل�صطينية مقطعة الو�صال 

ومدن فل�صطينية يحا�رسها ال�صتيطان ومتداخلة معه. 
وهكذا، فاإن خريطة ال�صتيطان بالن�صبة حلزب العمل هي التي 
الفل�صطينيون  يكون  وهنا  الفل�صطينية.  الدولة  وحدود  معامل  تر�صم 
دولة  حدود  من  واخراجهم  حما�رسة  كانتونات  يف  عزلهم  مت  قد 
)اإ�رسائيل(، حيث يتم احلفاظ على نقاء الدولة من الفل�صطينيني ويتم 

�صم اأكرب كم ممكن من الأرا�صي التي ابتلعها ال�صتيطان.
اإىل جانب موقف رئي�صة حزب العمل من ال�صتيطان والعرتاف 
بيهودية الدولة الذي ي�صقط حق العودة، يف ظل تاأييدها اإىل العودة 
اإىل املفاو�صات مع الرئي�س عبا�س ي�صعنا اأمام تف�صريين اإما حالة 
التيه التي ل تزال ت�صيطر على اأغلب قيادات حزب العمل والتي ظهرت 
على باراك �صابقًا، اأو اأن حزب العمل ي�صعى اإىل فر�س ت�صوية �صيا�صية 
التي  رابني  واأفكار  روؤية  ويحقق  الإ�رسائيلي،  الداخل  ير�صي  ب�صكل 

يوؤمن بها حزب العمل ذلك على ح�صاب الفل�صطينيني ب�صكل كامل.

خامساً: حزب الليكود والتسوية السياسة مع الفلسطينيني

كان  التي  املتطرفة  القومية  اليمينية  حريوت  حركة  تعّد 
1965م  العام  ففي  الليكود،  حزب  اأ�صا�س  بيغن  مناحيم  يتزعمها 
احتدت حركة حريوت مع جمموعة من�صقة عن حزب الأحرار م�صكلني 
من  كٍل  مع  غاحال  تكتل  احتد  1973م  العام  ويف  غاحال.  تكتل 
املركز احلر والقائمة الر�صمية، وحركة اأر�س اإ�رسائيل الكاملة معلنني 
ت�صكل تكتل الليكود اأو كما و�صفه حاييم لدنو رئي�س اإدارة غاحال 
اآنذاك بتكتل احلاملني باأر�س اإ�رسائيل املتكاملة. جاء ت�صكيل التكتل 
اجلديد ليكون مقدمة لطرق اأبواب ال�صلطة يف )اإ�رسائيل( وك�رس اأطواق 
حول  ال�صهيونية  العمالية  احلركة  فر�صتها  التي  الطويلة  العزلة 
اليمني ال�صهيوين. وقد طرح الليكود نف�صه بالفعل يف انتخابات عام 
1977م ومتكن من احل�صول على 45 مقعداً من اأ�صل 120 مقعداً 
اأحزاب  التحالف مع  اإثر  الكني�صت. ومتكن بيغن  هي جمموع مقاعد 
اأخرى متعاطفة مع تكتله من الو�صول اإىل رئا�صة الوزراء )املو�صوعة 

الفل�صطينية ج4، 1984، 57:56(. 
الإ�رسائيلي  الحتالل  منذ  امتدت  التي  الزمنية  احلقبة  طوال 
ي�صع  اأن  الليكود  حزب  ي�صتطع  مل  غزة،  وقطاع  الغربية  لل�صفة 
خطة عملية حلل امل�صكلة الدميوغرافية التي اأوجدها هذا الحتالل. 
األ  اأ�صا�صية بالن�صبة له،  اأبعد من م�صاألة  اأن يرى  ومل ي�صتطع احلزب 
وهي ا�صتيطان اأكرب كم ممكن من الأر�س الفل�صطينية وبكل الو�صائل 
ويف كل اأنحاء ال�صفة الغربية. هنا لبد من الإ�صارة اإىل اأن الليكود 
العربية  الدولة  على  واأمنية  اقت�صادية  جديدة  اأعباًء  اأ�صاف  قد 
اأعداد  اإىل حد كبري يف زيادة  ال�صتيطان، حيث جنح  ب�صبب تكثيف 
الغربية  ال�صفة  يف  م�صتوطن  األف  �صبعماية  )حوايل  امل�صتوطنني 
والقد�س ال�رسقية( حتى اأ�صبح عددهم ميثل مع�صلة حقيقية لتنفيذ 

.)Foundation for Middle East Peace, 2017( حل الدولتني
مع توقيع اتفاق اإعالن املبادئ 1993م، وما تاله من توقيع 
1994م،  القاهرة(  )اتفاق  اأوًل  غزة-اأريحا  مثل  لحقة  اتفاقيات 
وطابا اأو ما عرف باأو�صلو 2 املوقع عام 1995م، وجد الليكود نف�صه 
هذه  تاأثري  حتت  1996م  عام  العامة  النتخابات  يف  فوزه  ع�صية 
التفاقيات، فكان منه اأن تبنى اإ�سرتاتيجية خا�سة جتاه التفاقات 
املوقعة �العملية ال�سلمية برمتها ميكن اخت�سارها بالنقاط التالية 

)حيدر، 1996، 23( :
فرتة . 1 واإطالة  وتاأجيل  ال�صلمية،  بالعملية  ال�صتمرار 

املفاو�صات وابتزاز اجلانب الفل�صطيني اإىل اأق�صى درجة.
احلكومة . 2 تنفذ  �صوف  الطويلة  املفاو�صات  فرتة  خالل   

عدد من الإجراءات التي تثبت الواقع احلايل مثل �صق طرق التفافية 
يف  البناء  وتكثيف  بع�صها  عن  الفل�صطينية  املناطق  ف�صل  جديدة، 
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امل�صتوطنات القائمة وزيادة عدد �صكانها وتكثيف البناء يف القد�س. 
لتنا�صب . 3 الالحقة  والتفاقيات  اأو�صلو  اتفاق  تف�صري  اإعادة 

معايريه الأيديولوجية.
من  حكومة  اأي  تنازل  الو�صع  هذا  ظل  يف  اأ�صبح  فقد  وهكذا 
 ،1967 عام  املحتلة  الأرا�صي  على  ال�صيادة  عن  الليكود  حكومات 
ونقلها لل�صلطة الفل�صطينية احتماًل �صعيفًا جداً، وهذا ما ح�صل فعال 
�راء  تقف  التي  الأ�سباب  لكن  عامًا.  ع�رسين  من  اأكرث  مدار  وعلى 
ا�ستمرار حكومات الليكود بالعملية ال�سلمية تعود لالأ�سباب التالية 

)حيدر، 1996، 24( :
العالقة مع الوليات املتحدة ب�صفتها ملتزمة بالتفاقيات . 1

وموقعة عليها وراعية لها.
الراأي العام الإ�رسائيلي حيث ل زالت يف )اإ�رسائيل( اأغلبية . 2

تريد الو�صول حلل �صيا�صي مع الفل�صطينيني من خالل التفاو�س.
الدول . 3 مع  العالقات  با�صتمرار  معنية  نتنياهو  حكومة 

العربية املوقعة على اتفاقيات �صالم معها.
ول . 4 الدويل،  امل�صتوى  على  قويًا  دعمًا  جتد  ال�صالم  عملية 

ت�صتطيع )اإ�رسائيل( اأن تقف �صد الإرادة الدولية.
�عندما ت�سلم نتنياهو احلكم عام 1996م �جد �اقعاً جديدا 

ميكن اإيجازه يف )ال�سقاقي، 1996، 28( :
حقوق . 1 له  فل�صطيني  �صعب  بوجود  اإ�رسائيلي  اعرتاف 

�صيا�صية وله من ميثله.
اعرتاف اإ�رسائيلي باأن ال�صفة وغزة وحدة اإقليمية واحدة. . 2

)وجاء النق�صام الفل�صطيني 2007م ليخدم حلم الليكود(.
مع  اتفاق  من  اأكرث  وقعت  قد  نف�صها  الليكود  حكومة  اأن  كما 
مبوجبه  ان�صحبت  الذي  1997م  اخلليل  بروتوكول  مثل  م.ت.ف 
)اإ�رسائيل( من اأغلب مدينة اخلليل التي يعتربها اليهود مدينة مقد�صة 
لهم، وكذلك مذكرة واي ريفر 1999م والذي مبوجبه اأ�صبحت مناطق 

)اأ( ومناطق )ب()*( تعادل 45 % من م�صاحة ال�صفة الغربية. 
 1996 عام  العمل  حكومة  من  نتنياهو  ورث  فقد  وهكذا 
و�صعًا فل�صطينيًا جديداً مل يكن قائمًا عندما ترك حزبه احلكومة عام 
العمل يف انتخابات الكني�صت ميكن  رابني وحزب  بعد فوز  1992م 

تلخي�سه يف النقاط التالية )ال�سقاقي، 1996، 29(:
يف . 1 اأقل  وبدرجة  القطاع  يف  بالدولة  �صبيه  كيان  قيام 

ال�صفة وله مياه اإقليمية ومطار يف غزة وميناء بحري قيد الإن�صاء 

مع وجود فل�صطيني على املعابر احلدودية يتنقلون بينها بجواز �صفر 
فل�صطيني. 

رئي�س وبرملان منتخب اأدى اإىل نهاية اخليار الأردين الذي . 2
كان م�صلطًا على روؤو�س الفل�صطينيني طوال عقود �صابقة.

ال�صفة . 3 مدن  وكل  غزة  قطاع  معظم  على  اأمنية  �صيطرة 
الغربية  ال�صفة  ب�صم  الإ�رسائيلي  اليمني  حلم  �صاع  ومعه  الغربية 

وقطاع غزة.
عودة ع�رسات األف الفل�صطينيني من املنفى، وبذلك اإلغاء . 4

لفكرة الرتان�صفري.
كل ما تقدم مل يلغ العقلية ال�صهونية اليمينية الإ�صالحية التي 
عقلية  حكمت  لقد  نتنياهو.  بنيامني  وزعيمه  الليكود  على  �صيطرت 
مناطقية  اأبعاد جغرافية  عن  ال�صرتاتيجي(  )التخلي  عقدة  نتنياهو 
)الأمن  باأن  نتنياهو  يعتقد  حيث  )اإ�رسائيل(،  لأمن  بالن�صبة  حيوية 
يجب اأن يتقدم على ال�صالم ومعاهدات ال�صالم، وكل من ل يدرك هذا 
�صيظل دون اأمن ودون �صالم ويف نهاية الأمر حمكوم عليه بالفناء( 

)كيوان، 1997، 215(.
اأكدت  الإ�صالحيني  معلميه  لأفكار  املخل�س  نتنياهو  ولأن 
يهودا  التوراة،  )اأر�س  على  ال�صيطرة  فكرة  على  لقاءاته  جميع 
موقفه  الأيديولوجي يف خدمة  موروثة  توظيف  وال�صامرة( وحاول 
اأمام ح�صد من ال�صفراء  األقاها  ال�صيا�صي يف املفاو�صات. ففي كلمة 
اقرتح  مدلولتها؛  لها  وهذه  جماهريي،  ح�صد  اأمام  ولي�س  الأجانب 
منوذجًا للكيان الفل�صطيني على غرار بورتوريكو، حيث ي�صكن جزيرة 
احلمر،  والهنود  الأ�صبان  من  مواطنون  البهاما  بورتوريكو يف جزر 
يف  اأ�صبانيا  من  املتحدة  الوليات  انتزعتها  قد  اجلزيرة  وكانت 
اأواخر القرن الـتا�صع ع�رس، وتتمتع بحكم اإداري ذاتي يف ظل �صيطرة 
اأمريكية على كل املقدرات القت�صادية ونواحي احلياة يف اجلزيرة 

)كيوان، 1997، 220(. 
من  التخل�س  يريد  معًا،  والأمن  ال�صالم  يريد  فهو  ثّم،  ومن 
حكم الفل�صطينيني واأل يكون )لإ�رسائيل( اأي م�صوؤولية عليهم بحيث 
يف  ال�صتمرار  الوقت  نف�س  ويف  اخلدمات  من  نوع  اأي  لهم  تقدم  ل 
كلما  الع�صكري  والتدخل  اأر�صهم  على  وال�صيادة  الأمنية  ال�صيطرة 
اإقت�صت احلاجة الأمنية الإ�رسائيلية. هكذا يفهم الليكود مفهوم الأمن 

وال�صالم اأو ما يعرف بال�صالم الآِمْن.
اإن م�صاألة  النهائي كالتايل:  الليكود  اإيجاز هدف  وهنا ميكن 
ال�صيادة على الأر�س �صتبقى بدون حل لفرتة طويلة والهدف �صيطرة 
�صيا�صية بدون �صيادة اإقليمية )ال�صلطة الفل�صطينية( و�صيطرة ع�صكرية 
)اإ�رسائيل( لطرف بناء على اتفاق مع طرف اآخر )ال�صلطة الفل�صطينية( 
ل يعرتف له الأول )اإ�رسائيل امل�صيطرة ع�صكريًا( بال�صيادة الإقليمية، 
)الأردن( لي�س له  ووظيفة دينية-اقت�صادية-�صيا�صية لطرف ثالث 

اإدعاءات اإقليمية اأو �صيا�صية �صيادية اأ�صاًل )ال�صقاقي، 1996، 32(.
الأَِمْن،  ال�صالم  غري  اأخرى  اإ�صرتاتيجية  يتبنى  الليكود  اأن  كما 
بنيامني  الليكود  زعيم  اأعلن  حيث  القت�صادي  بال�صالم  تتمثل 
نتنياهو يف موؤمتر هرت�صليا ال�صنوي باأن ال�صالم القت�صادي مدخل 
ال�صالم  من  النوع  بهذا  ويق�صد  ال�صيا�صي؛  ال�صالم  لتحقيق  اأ�صا�صي 
باأن تقوم )اإ�رسائيل( بت�صهيالت اقت�صادية وحرية حركة اقت�صادية 
مع  الفل�صطينيني  لل�صكان  والإقت�صادية  املعي�صية  الأو�صاع  حت�صن 

 1995 العام  من  أيلول  في شهر  الموقعة  أوسلو  اتفاقية  إلى  بالرجوع   )*(
بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل وما نتج عنها من تطبيق إلتفاقيات 
اتفاق غزة-أريحا أواًل واتفاق واي ريفر، فقد تم تقسيم أراضي  الحقة مثل 
الضفة الغربية إلى ثالث مناطق. أواًل: مناطق )أ( وهي المناطق التي تخضع 
للسيطرة الفلسطينية الكاملة )أمنًيا وإدارًيا( وتبلغ مساحتها 1,005 كم مربع 
مناطق  ثانياً:  اإلجمالية.  الغربية  الضفة  مساحة  من   %  18 نسبته  ما  أي 
عاتق  على  العام  النظام  عن  المسؤولية  فيها  تقع  التي  المناطق  وهي  )ب( 
األمنية,  األمور  على  الكاملة  السلطة  إلسرائيل  وتبقى  الفلسطينية،  السلطة 
وتبلغ مساحتها 1,035 كم مربع أي ما نسبته 18.3 % من مساحة الضفة 
الغربية اإلجمالية. ثالثاً: مناطق )ج( وهي المناطق التي تقع تحت السيطرة 
للضفة  الكلية  المساحة  من   %  61 وتشكل  اإلسرائيلية,  للحكومة  الكاملة 

الغربية وويتبقى أقل من 3 % بمثابة محمية طبيعية )األطرش، 2014(.
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الدول  باقت�صاديات  ولي�س  بالإ�رسائيلي  الفل�صطيني  القت�صاد  ربط 
)عا�صي،  للفل�صطينيني  ال�صديقة  اأو  ال�صقيقة  اأو  املجاورة  العربية 

 .)2015
ال�صالم  عن  الليكود  عند  القت�صادي  ال�صالم  مفهوم  ويختلف 
مطلع  يف  العمل  حزب  زعماء  اأحد  بري�س  ل�صمعون  القت�صادي 
الت�صعينييات من القرن املا�صي، اإذ اإن ال�صالم الليكودي مبني على 
اأ�صا�س مقاي�صة ال�صالم بال�صالم؛ اأي اأن )اإ�رسائيل( لن تعطي اأي اأر�س 
للفل�صطينيني يف اأي اتفاق معهم، يف حني اأن بري�س يطرح اأن �صالم 
الأر�س  لي�س كل  ولكن  بال�صالم  الأر�س  قائم على مقاي�صة  ال�صوق 
)�صعد  1967م  حزيران/يونيو  حرب  يف  )اإ�رسائيل(  احتلتها  التي 
الوزراء  ورئي�س  الليكود  حزب  زعيم  طرح  فعندما   .)2013 الدين، 
على  املبنية  الرتباط  فك  خطة  2005م  عام  يف  �صارون  اأرئييل 
اأ�صا�س الن�صحاب الإ�رسائيلي الأحادي اجلانب من جميع م�صتوطنات 
قطاع غزة واأربعة م�صتوطنات �صمال ال�صفة الغربية، وقوبل بالرف�س 
من اأغلب قيادات حزب الليكود وعلى راأ�صهم بنيامني نتنياهو الذي 
ب�صبب موافقة احلكومة على اخلطة. مل  �صارون  اإ�صتقال من حكومة 
قياداته  باأغلب  الراف�س  الليكود  بزعامة  ال�صتمرار  �صارون  ي�صتطع 
عرف  جديد  حزب  وت�صكيل  احلزب  من  للخروج  دفعه  مما  للخطة 
اأغلب  رف�س  �صبب  كان  حيث   .)2005 نت،  )العربية  كادميا.  با�صم 
من  بالإن�صحاب  �صارون  اأرئيل  حزبهم  زعيم  خلطة  الليكود  قيادات 
لو  حتى  اأر�س  اأي  من  الن�صحاب  لفكرة  رف�صهم  هو  القطاع،  كل 
احلال  الفل�صطينيني كما كان  ببحٍر من  امل�صتوطنون حماطني  كان 
يف قطاع غزة ع�صية الإن�صحاب منه. فقد غادر �صارون الليكود لأنه 
خرج عن مبادئ احلزب واأيديولوجيته املبنية على مزاعم الحتفاظ 
على  ال�صيطرة  يف  ف�صل  ولأنه  وال�صامرة(،  ويهودا  التوراة  )باأر�س 

احلزب واأغلب قياداته. 
احلزب  لزعامة  نتنياهو  عاد  احلزب  من  �صارون  خروج  بعد 
ولكن احلزب كان �صعيفًا ومنق�صمًا على نف�صه حيث خا�س الليكود 
كبرية  بهزمية  ومنى   2006 اأذار/مار�س  يف  العامة  النتخابات 
الإ�رسائيلية عام  العامة  بالنتخابات  فاز  اأن  مل يح�صل عليها منذ 
 Israeli(1977م، حيث ح�صل على اأقل من 10 % من مقاعد الكني�صت
ا�صتمر  Ministry of Foreign Affairs, 2008(. رغم خ�صارته الكبرية 

على خطاه الأيديولوجية القدمية. وكانت اإ�صرتاتيجية الليكود بعيدة 
املدي والتي بداأت منذ ت�صكيله احلكومة يف منت�صف العام 1996م 
ومازالت؛ ال�صتمرار بالتفاو�س من اأجل التفاو�س ول�صنوات طويلة 
جديدة  اأرا�س  لت�صليم  توؤدي  مناطقية  تنازلت  اأي  يقدم  اأن  دون 

ل�صيطرة ال�صلطة الفل�صطينية.
وهذا ما اأكدته الدعاية النتخابية حلزب الليكود يف برناجمها 
2009م  عام  للكن�صيت  الإ�رسائيلية  النتخابات  خالل  النتخابي 
تخطئ  لأنها  الفل�صطينية  ال�صلطة  مع  للمفاو�صات  معار�صته  على 
الوقت  يف  م�صتعدين  غري  الفل�صطينيني  اأن  معتقداً  املطلوب،  الهدف 
احلايل ل�صنع ال�صالم ال�صيا�صي، واأنهم لن ي�صتجيبوا للحد الأدنى من 
 .)108  ،2009 )�صلحت،  اإ�رسائيلي  زعيم  اأو  م�صئول  لأي  املطالب 
الليكود  حلزب  النتخابي  الربنامج  رف�س  2013م  انتخابات  ويف 
مع  يتما�صى  موقف  وهو  �رسيح،  ب�صكل  للفل�صطينيني  دولة  اإقامة 
اأيديولوجيات الليكود القائمة على اعتبار ال�صفة جزءاً ل يتجزاأ من 
)بني  التالية  الكلمات  يف  �صعارها  تطرح  والتي  )اإ�رسائيل(،  اأر�س 

النهر والبحر ل مكان اإل لدولة واحدة هي دولة )اإ�رسائيل((، ما يوؤكد 
على اأن العقيدة الرا�صخة �صيا�صيًا واأيديولوجيًا حلزب الليكود تتمثل 
يف اإعطاء حكم ذاتي اإداري لـ )ال�صكان الفل�صطينيني( ولي�س لالأر�س 

يف ال�صفة العربية )البحراوي، 2012(.
الليكود من ت�رسيحات بع�س قادته اجتاه  كما يظهر موقف 
وال�صتيطان،  كالقد�س  ال�صلمية  العملية  يف  املوؤثرة  الق�صايا  بع�س 
اإيالن  بار  جامعة  يف  خطابه  يف  اجلمهور  اأمام  نتنياهو  اأعلن  فقد 
 25 مبنا�صبة انطالق الدعاية النتخابية لكتلة )الليكود بيتنا(، يف 
)اإن  ال�صتيطان؛ حيث قال:  2012م، مبوا�صلة  يناير  الثاين  كانون 
حكومته �صتوا�صل البناء يف القد�س، التي �صتبقى موحدة حتت �صيادة 
)اإ�رسائيل(، و�صنوا�صل العي�س والبناء يف القد�س، التي �صتبقى دومًا 
غري قابلة للتق�صيم، وحتت ال�صيادة الإ�رسائيلية( )جريدة القد�س: 26 
اإجتاه  املتطرفة  مواقفه  نتنياهو  كرر  فقد  وهكذا   .)2012 دي�صمرب 
الفل�صطينية يف  ال�صيا�صية  احلقوق  واأنكر جميع  وال�صتيطان  القد�س 
حزب  جعل  ما  الالجئني  وعودة  امل�صتقلة  والدولة  امل�صري  تقرير 

الليكود يف ال�صدارة يف اآخر ثالثة انتخابات برملانية )الكني�صت(.
حزيران/ يف  اإيالن  بار  جامعة  يف  ال�صهري  نتنياهو  فاإعالن 
فل�صطينية  دولة  اأي  اإىل  ينظر  نتنياهو  اأن  اأظهر  2009م  يونيو 
م�صتقبلية ككيان يفتقر لأي مظهر من مظاهر ال�صيادة على الأجواء 
للفل�صطينيني  �صتعطى  التي  )الأرا�صي  اأن  وبني  واحلدود،  والأر�س 
دون  ومن  الأجواء  على  �صيطرة  دون  ومن  جي�س  دون  من  �صتكون 
دخول �صالح ومن دون اإمكان ن�صج حتالفات مع اإيران اأو حزب اهلل 
اللبناين(، واأن القد�س ب�صطريها �صتبقى )موحدًة عا�صمة لإ�رسائيل(. 
على  الإ�رسار  خطابه  يف  لنتنياهو  بالن�صبة  الأهم  ال�رسط  وكان 
اعرتاف الفل�صطينيني باإ�رسائيل دولة لل�صعب اليهودي، فقد اأكد فيها 
مقولته امل�صهورة )اإذا اعرتف الفل�صطينيون باإ�رسائيل كدولة لل�صعب 
اليهودي، ف�صن�صل اإىل حل يقوم على دولة فل�صطينية منزوعة ال�صالح 

)Netanyahu, 2009(. )اإىل جانب اإ�رسائيل
لليكود،  الر�صمي  املوقف  عن  يعرب  ل  هذا  نتنياهو  موقف  اإّن 
الليكودي  والقيادي  الوزير  اأكد  فقد  احلزب.  دعم  على  مبنيًا  ولي�س 
�صيلفان �صالوم عندما حتدث ب�رساحة عن اأن موقف نتنياهو ب�صاأن 
واملعلومات  الأنباء  )وكالة  الليكود  موقف  ميثل  ل  الدولتني  حل 
�صيا�صته  يف  يعتمد  الليكود  حزب  لأن  2015(؛  الفل�صطينية/وفا، 
ويرف�س  الفل�صطينيني  مع  ال�رساع  ق�صايا  ح�صم  يف  املراوغة  على 
امل�صتقلة  والدولة  مطلقًا،  رف�صًا  الفل�صطينيني  لالجئني  العودة  حق 
الإ�صتمرار  على  وي�رس  عا�صمتهًا،  القد�س  تكون  واأن  ال�صيادة  ذات 
بالن�صاط ال�صتيطاين بل يعترب امل�صتوطنني رواد احلركة ال�صهيونية 
ويف نف�س الوقت ينادي بال�صالم مع العرب والفل�صطينيني والتعاون 
نتيجة عدم وجود  لي�صت  املراوغة  اإن هذه  معهم يف كل املجالت. 
يتم  الوقت لأبعد مدى  ا�صتغالل  اإىل  واإمنا تهدف  الليكود،  روؤيا عند 
خالله �صم الأر�س الفل�صطينية وزيادة عدد امل�صتوطنني مما �صيخلق 
حقائق دميوغرافية جديدة ل�صالح )اإ�رسائيل( يف الر�س الفل�صطينية 
اأن  بعد  )اإ�رسائيل(  اإىل  الفل�صطينة  الأر�س  �صم  اإىل  توؤدي  املحتلة 

ي�صبح الفل�صطينيون اأقلية عليها. 

سادساً: حزب كادميا والتسوية السياسية مع الفلسطينيني

الأمام(،  )اإىل  بالعربية  يعني  اإ�رسائيلي  حزب  )كادميا(  اإّن    
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�صارون  اأرئيل  2005 من قبل  21 ت�رسين ثان/نوفمرب  تاأ�ص�س يف 
ُبَعْيَد ان�صحابه من حزب الليكود لعدم قدرته بو�صفه زعيمًا للحزب 
من ال�صيطرة عليه وذلك ب�صبب اإ�رساره على تنفيذ خطة فك الرتباط 
ل�صارون  ان�صم  غزة.  قطاع  م�صتوطنات  اإخالء  يف  قدًما  وامُل�صيِّ 
العديد من اأع�صاء الكني�صت من اأحزاب الليكود والعمل واأحزاب اأخرى 
عليه  قام  الذي  فالأ�صا�س  حملية.  وجمال�س  بلديات  روؤ�صاء  وكذلك 
حزب كادميا هو ر�صم حدود )اإ�رسائيل( من جانب واحد وذلك وفقًا 
Encyclopedia Bri- )ططة الن�صحاب اأحادي اجلانب من قطاع غزة 
الأذهان زمن  اإىل  اجلديد  �صارون  ا�صم حزب  اأعاد   .)tannica, 2016

العاملية  اندلع احلرب  اأوروبا قبيل  القوميات املتطرفة يف  �صعود 
الفا�صي  الذي رفعه حزب مو�صوليني  ال�صعار  اإنه نف�س  الثانية حيث 
يف اإيطاليا الذي ظهر يف ع�رسينييات القرن الع�رسين وهو اإىل الأمام 

)اجلزيرة نت، 2009(.
ودعم  الطريق،  خارطة  بخطة  مت�صكه  اجلديد  احلزب  اأعلن 
قطاع  م�صتوطنات  من  اجلانب  اأحادي  الن�صحاب  يف  �صارون  خطة 
الن�صحاب  وهو  الغربية،  ال�صفة  �صمال  م�صتوطنات يف  واأربعة  غزة 
لذلك  ال�صالم؛  اأمل على عملية  نافذة  اأنه فتح  واعترب  الذي مت فعاًل، 
من  املنفردة  الن�صحابات  منهج  على  ال�صتمرار  احلزب  قرر  فقد 
بع�س امل�صتوطنات يف ال�صفة الغربية )العلوي، 2009، 40(. وكان 
)اإن  الأمريكية  نيوزويك  ملجلة  قال  ل�صارون  الإعالمي  امل�صت�صار 
املائة من م�صاحة  ت�صعني يف  ن�صبة  لالن�صحاب من  �صارون م�صتعد 
ال�صفة الغربية، واأنه راغب كذلك يف تقا�صم القد�س مع العرب، بحيث 
يعيد للفل�صطينيون الأحياء العربية من القد�س ال�رسقية( )البحراوي، 

.)2006
اأحادي  الن�صحاب  قرار  لتخاذ  �صارون  دفعت  التي  الأ�صباب 
اجلانب يعود اإىل خماطر �صيا�صات الليكود التي تركز على ال�صيطرة 
على  ال�صيا�صة  هذه  خماطر  العتبار  بعني  الأخذ  دون  الأر�س  على 
م�صتقبل )اإ�رسائيل( كدولة يهودية دميقراطية، واحلاجة الإ�رسائيلية 
لإتخاذ القرار اأدركها اأرئيل �صارون؛ فبادر اإىل خطته يف الن�صحاب 
نحو  حتوي  التي  وم�صتوطناته  غزة  قطاع  كل  من  واحد  جانب  من 
�صيعفي  غزة  قطاع  من  الن�صحاب  ولأن  م�صتوطن.  اآلف  ثمانية 
الزيادة  فل�صطيني  مليون   1.3 من  واحدة  وب�رسبة  )اإ�رسائيل( 
 .)73  ،2006 )مرت�صى،  العامل  يف  الأعلى  وهي  لديهم  الطبيعية 
بينت الإح�صائيات بعد اأحد ع�رس عامًا اأنهم اأ�صبحوا حوايل 2 مليون 
يعي�صون   )2016 الفل�صطينية،  املركزية  الإح�صاء  )دائرة  فل�صطيني 
اأو�صاعًا اإقت�صادية ومعي�صية �صيئة للغاية، ل تتحمل )اإ�رسائيل( اأي 
م�صوؤولية عنهم بل حتا�رسهم وجتعل حياتهم بائ�صة ويبحثون عن 

اإمكانيات احلياة بدًل من اأن يبحثوا عن اأهداف �صيا�صية.
اأن احلفاظ على  اعتقد �صارون ومن �صكلوا معه حزب كادميا 
يهودية ودميقراطية )اإ�رسائيل( ل ميكن اأن يتم دون تقدمي تنازلت 
مناطقية قد تكون موؤملة، ولكن ل منا�س منها للحفاظ على الهدف 
)اإ�رسائيل(،  ال�صهيونية وقامت دولة  اأجله وجدت  الذي من  ال�صامي 
اجتثت  قد  تكون  اأن  بعد  )اإ�رسائيل(  �صتقدمها  التنازلت  هذه 
اأيدي  من  الأ�صلحة  وجمعت  الفل�صطينية  املقاومة  منظمات  ودمرت 
ال�صلطة  اأمن  اأجهزة  اإ�صالحات يف  اإدخال  الفل�صطينيني وعملت على 
طريق  خارطة  مبثابة  كادميا  حزب  اعتربه  ما  وهذا  الفل�صطينية. 
Jewish Virtual Li- )للحزب لإنهاء ال�رساع الفل�صطيني الإ�رسائيلي. 

)brary, 2017

اإ�صابته  ب�صبب  ال�صيا�صية  احلياة  عن  �صارون  غياب  بعد 
وفاته،  حتى  �صنوات  ا�صتمرت  غيبوبة  يف  اأدخلته  دماغية  بجلطة 
تزعم كادميا نائبه اإيهود اأوملرت  املن�صق عن حزب الليكود، والذي 
ينتمي لأ�رسة ليكودية معروفة دفعت به ليكون ع�صواً يف الكني�صت 
اأوملرت  النتخابات  28 عامًا. خا�س  الإ�رسائيلي حني كان عمره 
العامة الإ�رسائيلية كزعيم لكادميا وقد فاز احلزب باأعلى الأ�صوات 
اأوملرت من  % من مقاعد الكني�صت، هذه الن�صبة مكنت   22 وح�صد 
Israeli Ministry of For- برئا�صته  الإ�رسائيلية  احلكومة  )��صكيل 

eign Affairs, 2008(. فقد راأى اأوملرت  اأن عملية ال�صالم لن تتم اإّل 

التي  ال�صالح يف املناطق اجلغرافية  بقيام دولة فل�صطينية منزوعة 
الفل�صطينيون، عندها ميكن تر�صيم حدود نهائية لدولة  يعي�س فيها 

)اإ�رسائيل( )مركز الزيتونة، 2009(. 
كرر  حني  2009م،  العام  حتى  اأوملرت  حكومة  ا�صتمرت 
الت�صوية  من  موقفه  �صنوات  لثالث  للحكومة  رئا�صته  خالل  اأوملرت 
مع الفل�صطينيني باأنه ينوي تنفيذ خطة انف�صال من ال�صفة الغربية 
على غرار ما فعله حزبه يف قطاع غزة، بحيث ي�صكل النف�صال حدود 
الحتفاظ  يف  )اإ�رسائيل(  حق  على  التاأكيد  مع  ال�رسقية  )اإ�رسائيل( 
اأملرت  نية  ينف  مل  الطرح  هذا  فيها.  الكبرية  ال�صتيطانية  بالكتل 
من التفاو�س مع الفل�صطينيني التي يحبذها )عدوان، 2006(. وقد 
الدولة، فخالل  اأن يعرتف بيهودية  الفل�صطيني  ا�صرتط على اجلانب 
موؤمتر اأنابولي�س لل�صالم خريف 2007م، اأ�رس اأوملرت على �رسورة 
اعرتاف اجلانب الفل�صطيني بيهودية )اإ�رسائيل(، مقابل اخلو�س يف 
مفاو�صات احلل الدائم، ولكن ال�صلطة الفل�صطينية مل تعرتف بيهودية 
الدولة )Haaretz Newspaper: 13 November 2007(. وقد ا�صتمر 
ات�صح  ماراثونية  مفاو�صات  يف  والإ�رسائيلي  الفل�صطيني  الطرفان 
بعد اأن خرج احلزب من احلكومة باأن احلزب بزعامة اأوملرت كان قد 
عر�س على اجلانب الفل�صطيني ان�صحابا اأكرث من 97 % من ال�صفة 
الغربية، ومبادلة الباقي مع اجلانب الفل�صطيني، والو�صول اإىل ن�صبة 
حزيران  حرب  يف  )اإ�رسائيل(  احتلتها  التي  الأرا�صي  % من   100

 .)2015 1967م )�صاحام، 
جرت مفاو�صات �صبه �رسية بني الطرفني بعيداً عن الإعالم، 
واعتمدت على مبداأ اأ�صا�صي، يقول؛ اأن ل اإتفاق اإّل عندما يتم التفاق 
فعاًل  املفاو�صات  الطرفان  بداأ  وقد  النهائي.  احلل  ق�صايا  كل  على 
الدولة  واأن  احلل.  اأ�صا�س  هو  الدولتني  حل  اأن  الإقرار  من  انطالقًا 
)ل عودة لالجئني(،  الفل�صطينيني  الفل�صطينية متثل حل كل ق�صايا 
وحاول الطرفان يف البداية التو�صل حلل بخ�صو�س ق�صية الأر�س 
وحدود الدولة الفل�صطينية التي تعتربها حكومة كادميا باأنها حدود 

.)Livni, 2008( اأي�صًا )دولة )اإ�رسائيل
تغيريا  اأجرى  كادميا  حزب  موفاز  �صاوؤول  تزعم  وعندما 
اإىل  فل�صطينية  دولة  اإقامة  اأ�صا�س  على  يقوم  ال�صيا�صي  بربناجمه 
الت�صوية  اإطار  يف   1-1 بن�صبة  اأرا�صي  وتبادل  )اإ�رسائيل(  جانب 
اخلا�س  املوؤمتر  خالل  بو�صوح  احلديث  جرى  اإذ  لل�رساع،  الدائمة 
بالن�صبة  بالقد�س  العربية  لالأحياء  احلاجة  عدم  عن  كادميا  بحزب 
اأثناء  كادميا  برنامج  جتاهل  كما   .)2012 )ح�صني،  )لإ�رسائيل( 
زعامة موفاز للحزب؛ ق�صية الالجئني ومل ياأت على ذكرها، وكذلك 
حرب  قبل  عليه  كانت  ما  اإىل  تعود  لن  القد�س  اأن  الربنامج  َبنَيَ 
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الربنامج،  �صياغة  جلنة  ع�صو  حالوت�س  دان  بني  حيث  1967م، 
لي�صت  )اإ�رسائيل(  باأن  الأ�صبق  الإ�رسائيلي  اجلي�س  اأركان  ورئي�س 
تكون  اأن  وميكن  ال�رسقية  القد�س  يف  العربية  الأحياء  اإىل  بحاجة 
ب�صقيها  موحدة  مدينة  تبقى  اأن  �رسط  الفل�صطينية،  للدولة  عا�صمة 

ال�رسقي والغربي )جريدة امل�رسي اليوم: 15 يونيو 2012(.
من  ال�صيا�صي  للحل  الأ�صا�صية  املبادئ  تلخي�س  ميكن  وهكذا 
اأ�صا�س دولتني قوميتني،  وجهة نظر كادميا باأنها كانت تقوم على 
ب�صورة  يتوقف  فل�صطينية  دولة  اإقامة  على  )اإ�رسائيل(  موافقة  واإن 
مطلقة على اأن تكون تلك الدولة هي احلل القومي النهائي والكامل 
يتم  لن  لذلك  وتبعًا  الالجئون،  فيهم  مبن  كانوا  اأينما  للفل�صطينيني 
وقراهم  مدنهم  اإىل  الالجئني  بعودة  ت�صوية  اأي  اإطار  يف  ال�صماح 
لالأرا�صي فمن  بالن�صبة  اأما  1948م.  )اإ�رسائيل( عام  احتلتها  التي 
ال�رسوري �صم مناطق �رسورية وحيوية لأمن )اإ�رسائيل( اإىل الدولة 
العربية واإدخال اأماكن مقد�صة للديانة اليهودية وذات اأهمية كرمز 
)لإ�رسائيل(،  عا�صمة  املوحدة  القد�س  مقدمتها  ويف  لليهود،  وطني 
ب�رسوط  فل�صطينية  دولة  قيام  اإىل  هدفت  كادميا  حزب  ف�صيا�صة 

ي�صعب تنفيذها. 
القد�س ويتم�صك بها كعا�صمة موحدة،  تق�صيم  يرف�س احلزب 
وب�صاأن العودة اإىل حدود 1967م وت�صليم ال�صفة الغربية كاملة فاإنه 
ي�صري بطريقة غري مبا�رسة اإىل ا�صتحالة تطبيق ذلك ويقرتح )اإدخال 
مناطق �رسورية لأمن )اإ�رسائيل( يف تلك احلدود(، اإنه يريد اأن يعيد 
املفاو�صات اإىل م�صطلحات قدمية كاحلدود الآمنة واحلدود القابلة 
للدفاع وال�صيادة على مناطق متكن )اإ�رسائيل( من ال�صيطرة واملراقبة 
والدفاع والهجوم. هذه امل�صطلحات لميكن تنفيذها اإّل داخل حدود 
العتيدة؛  الفل�صطينية  الدولة  اأو�صال  �صتقطع  وهنا  1967م،  عام 
اأرا�صي  داخل  تقع  التي  ال�صخمة  ال�صتيطانية  الكتل  على  بالإبقاء 
مواقف  عن  يختلف  مل  كادميا  موقف  فاإن  لذا  الفل�صطينية.  الدولة 
يف  اإّل  الرئي�صية،  الق�صايا  جتاه  الأخرى  ال�صهيونية  الأحزاب  بقية 
حدة التعبري يف الن�صو�س، اأي اأنه اختالف ظاهري ولي�س جوهريًا 

)حجاج، 2012(.
دولة  بقيام  اإل  تتم  لن  ال�صالم  عملية  اأن  احلزب  ويرى 
فل�صطينية منزوعة ال�صالح يف املناطق اجلغرافية التي يعي�س فيها 
)اإ�رسائيل(.  لدولة  نهائية  حدود  تر�صيم  ميكن  عندها  الفل�صطينيون، 
غري اأن ما ُيعيق عملية ال�صالم من وجهة نظر احلزب هو عدم �صيطرة 
يوؤكد  كما  امل�صلحة.  التنظيمات  اأن�صطة  على  الفل�صطينية  ال�صلطة 
)الإرهاب(،  )اإ�رسائيل( يف احلرب على  انخراط  برنامج احلزب على 
اإىل  )اإ�رسائيل(، لذلك يدعو احلزب  وحتمل م�صوؤولية �صالمة مواطني 
الإ�رساع بتنفيذ جدار العزل، الذي يعتربه الفل�صطينيون غري �رسعي، 
الأرا�صي  اأن  باخت�صار  يعني  احلكم  يف  كادميا  وجود  فاإن  وبذلك 
لأن خطط هذا احلزب  العربية املحتلة �صتظل ترزخ حتت الحتالل؛ 

ت�ستند اإىل ركيزتني اأ�سا�سيتني )�سالح، 2009،أ19:18(: 
الأ�ىل: �صمان التو�صع اليهودي على ح�صاب اأرا�صي الدولة  ♦

الكربى  ال�صتيطانية  الكتل  �صم  خالل  من  املقرتحة؛  الفل�صطينية 
وم�صتوطنات القد�س لأ�صباب دميغرافية مزعومة، و�صم اجلزء الأكرب 
اأمنية، وبالتايل ل دولة فل�صطينية بحدود  من غور الأردن لأ�صباب 

حزيران/يونيو 1967م، ول قد�س �رسقية عا�صمة لهذه الدولة.  
ال�صهيوين  ♦ الكيان  لهوية  كادميا  ح�صم  فهي  الثانية:  اأما 

بو�صفه كياًنا لليهود، وذلك على ح�صاب ال�صعب العربي الفل�صطيني 
يف ال�صفة والقطاع وحتى اأرا�صي 1948م. 

على  اأوملرت  حكومة  موافقة  من  فبالرغم  ال�صتيطان  اأما 
خارطة الطريق التي تدعو اإىل وقف الإ�صتيطان فالأرقام على اأر�س 
يف  الزيادة  معدلت  اإن  اإذ  اأملرت،  حكومة  ادعاءات  تدح�س  الواقع 
ال�صفة  اأو  ال�رسقية  القد�س  م�صتوطنات  يف  �صواء  امل�صتوطنني  اأعداد 
الغربية بقيت متقاربة مقارنة مع �صنوات حكم �صارون الذي �صبقه 
وكذلك نتنياهو الذي تراأ�س احلكومة الإ�رسائيلية بعد ا�صتقالة اأملرت 
ب�صهور قليلة. وكذلك مل يتم اإزالة اأٍي من البوؤر ال�صتيطانية التي بنيت 
ب�صكل ع�صوائي من قبل جماعات امل�صتوطنني بدون موافقة حكومته 
 ،)Foundation for Middle East Peace, 2013( التي وعد باإزالتها
الوزراء  ورئي�س  كادميا  زعيم  اأجربت  املايل  الف�صاد  ف�صائح  اأن  اإّل 
وتزعمت  2008م،  متوز/يوليو  يف  ال�صتقالة  على  اأملرت  ايهود 
احلزب من بعده ت�صيبي ليفني وخا�صت النتخابات العامة فح�صل 
عن  واحد  مبقعد  اأقل   ،%  22.5 بن�صبة  الأ�صوات  اأعلى  على  احلزب 
اأن  اإّل  الأ�صوات،  اأعلى  ال�صابقة. لكن رغم ح�صوله على  النتخابات 
رئي�س الدولة اأنذاك والقادم من كادميا كلف زعيم الليكود نتنياهو 
بت�صكيل احلكومة. وبداأ على اإثر ذلك م�صل�صل الرتاجع الدراماتيكي يف 
كادميا، حيث اإنهار احلزب تقريبًا يف انتخابات كانون ثان/يناير 
2013م وح�صل على 2 % فقط من الأ�صوات، ويف انتخابات اأذار/
متاما  وغاب  احل�صم،  ن�صبة  على  احلزب  يح�صل  مل  2015م  مار�س 
عن اخلريطة احلزبية للكني�صت وعن اخلريطة ال�صيا�صية الإ�رسائيلية. 

)Israeli Knesset website, 2016(
جتاه  جديداً  �صيا�صيًا  منوذجًا  كادميا  حزب  قدم  وهكذا 
مع  الإ�رسائيلية  الأحزاب  من  اأي  ميار�صه  مل  الفل�صطينيني  مع  احلل 
الفل�صطينيني من قبل؛ �صيا�صة الإن�صحاب من اأرا�صي من جانب واحد 
وبدون مفاو�صات اأو تن�صيق معهم، حيث بداأ احلزب تنفيذ برناجمه 
ولأول  قام  عندما  واحد  جانب  من  الفل�صطينيني  عن  النف�صال  يف 
الإ�رسائيلي بتفكيك م�صتوطنات  الفل�صطيني  ال�رساع  مرة يف تاريخ 
قطاع غزة والن�صحاب منه؛ تلك الأر�س التي و�صفها �صارون نف�صه 
اإ�رسائيل(،  )اأر�س  من  يتجزاأ  ل  باأنها جزء  املنا�صبات  من  يف كثري 
حتى اأنه ذهب بعيداً حني و�صف م�صتوطنة نت�صارمي )جنوب مدينة 

غزة( باأنها عنده  مثل تل اأبيب )�صبيط، 2012(.
اأن  �صارون  اأجرب  الإ�رسائيلي  الفل�صطيني  ال�رساع  واقع  اإن 
�صارون  اإختار  لقد  اإ�رسائيل(.  )�صعب  و  اإ�رسائيل(  )اأر�س  بني  يختار 
)�صعب اإ�رسائيل( فف�صل الإن�صحاب من القطاع للحفاظ على يهودية 
)اإ�رسائيل( ودميقراطيتها. اإن الذي �صاعد ودفع �صارون على اأن ُيْقِدم 
على خطوة الن�صحاب من قطاع غزة، تاريخه الع�صكري )امل�رسف( 
بالن�صبة لالإ�رسائيليني، عالوة على اأنه قادم من حزب الليكود الذي 
كان زعيمه ل�صنوات وكان ميثل �صخ�صية اأ�صا�صية ومهمة لعقود يف 
وحملته  الفل�صطينيني.  جتاه  بالتطرف  عقود  طوال  ُعِرف  الليكود، 
جلنة اإ�رسائيلية منبثقة عن الكني�صت م�صوؤولية جمازر خميمي �صربا 
األف  ثالثة  من  اأكرث  �صحيتها  راح  التي  1982م  لعام  و�صاتيال 
لجئ فل�صطيني. فلم يكن �صهاًل على دعاية اليمني يف )اإ�رسائيل( اأن 
حتر�س �صده وتتهمه باخليانة مثلما فعلوا مَع اإ�صحق رابني عندما 
وقع اإتفاق اأو�صلو مع الفل�صطينيني يف اأيلول/�صبتمرب 1993م، هذا 

التحري�س الذي اأدى اأخرياً اإىل اغتياله. 
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نتائج الدراسة
خل�ست الدرا�سة اإىل النتائج التالية:

اأ�لً: رغم التباين يف برامج ومواقف الأحزاب الإ�رسائيلية  ♦
اأن هناك  اإّل  الفل�صطينية  الق�صية  والو�صط جتاه  واليمني  الي�صار  من 

�صبه اإجماع عند هذه الأحزاب على لءات تتمثل يف:
اإىل . 1 الفل�صطينيني  لالجئني  العودة  بحق  العرتاف  عدم 

مع   ،1948 حرب  اأثناء  بالقوة  منها  هجروا  التي  وقراهم  مدنهم 
اإمكانية عودتهم اإىل اأرا�صي الدولة الفل�صطينية فاقدة ال�صيادة.

اإجماع . 2 فهناك  ال�رسقية،  القد�س  من  الن�صحاب  عدم 
املوحدة  العا�صمة  هي  القد�س  اأن  على  عام  واتفاق  اإ�رسائيلي 

)لإ�رسائيل( وحتت �صيادة اإ�رسائيلية غري قابلة للتق�صيم.
حزيران . 3 من  الرابع  حدود  اإىل  الكامل  الن�صحاب  عدم 

حتت  ال�صتيطانية  بالكتل  )اإ�رسائيل(  �صتحتفظ  حيث  1967م  عام 
�صيادتها.

عدم ال�صماح بقيام دولة فل�صطينية م�صتقلة كاملة ال�صيادة . 4
على اأر�صها وبحرها و�صمائها.  

نظر  ♦ وجهة  من  الفل�صطينيني  مع  �صيا�صي  التفاق  ثانياً: 
)اإ�رسائيل( يتطلب تطبيقه حلوًل اأمنية، اأي اأن اأمن )اإ�رسائيل( يتقدم 
الأمنية  املتطلبات  فاإن  وبالتايل  ال�صيا�صية.  احللول  �صيغ  كل  على 

الإ�رسائيلية هي التي ت�صيغ التفاق ال�صيا�صي مع الفل�صطينيني.
الت�صوية  ♦ حول  منق�صمًا  مازال  الإ�رسائيلي  املجتمع  ثالثاً: 

ال�صيا�صية مع الفل�صطينيني، ولكن هذا النق�صام يف تفا�صيل الت�صوية 
ولي�س على املبادئ الأ�صا�صية؛ مثل اإخالء امل�صتوطنات املعزولة اأو 
عدم اإخالئها اأو حجم الأرا�صي التي �صت�صمها )اإ�رسائيل( من اأرا�صي 
ال�صفة الغربية والتي متثل الكتل الإ�صتيطانية اأ�صا�س هذه الأرا�صي. 

رابعاً: الت�صوية ال�صيا�صية عند الأحزاب الإ�رسائيلية تعتمد  ♦
والتهديد  اإ�رسائيل  اأمن  على  احلفاظ  هما؛  مهمتني  م�صاألتني  على 
)اإ�رسائيل(.  م�صتقبل  على  الفل�صطينيون  ي�صكله  الذي  الدميغرايف 
فكرتني  حول  �رساع  دائرة  يف  الإ�رسائيلية  الأحزاب  ترك  ما  وهذا 
اإما  هما  املحتلة،  والأرا�صي  الفل�صطينيني  مع  للتعامل  ا�صا�صيتني 
مع  �صيا�صية  لت�صوية  الو�صول  وعدم  لها  الفل�صطينية  الأرا�صي  �صم 
احلكم  حتت  الفل�صطينيني  وبقاء  ال�رساع  تنهي  بحيث  الفل�صطينيني 
الإن�صحاب  واإما  الدولة،  الإ�رسائيلي وهذا يهدد يهودية ودميقراطية 
)اإ�رسائيل(  اأر�س  تق�صيم  يعني  وهذا  املحتلة  الأرا�صي  معظم  من 
وتهديد م�صتقبلي على ال�صهل ال�صاحلي الذي يعترب املنطقة احليوية 

)لإ�رسائيل(.  
كبري  ♦ حد  اإىل  متثل  الإ�رسائيلية  النتخابات  خام�ساً: 

وال�صالم  الأمن  هي  م�صائل  عدة  على  الإ�رسائيلي  للجمهور  ا�صتفتاء 
دولة  تبقي  اأن  )اأي  الدولة  يهودية  ودميقراطية  والدميوغرافية 
دميقراطية ولكن لليهود فقط(. واأن احلزب الذي يبدي مت�صكًا وت�صدداً 
اأكرث يف هذه الق�صايا هو املر�صح للح�صول على مقاعد يف الكني�صت 

اأكرث. 
ال�صتمرار  ♦ على  الإ�رسائيلية  الأحزاب  جتمع  �ساد�ساً: 

بال�صتيطان يف ال�صفة الغربية مبا فيها القد�س، خ�صو�صًا يف الكتل 

واأمنية  ودميغرافية  �صيا�صية  حقائق  خللق  الرئي�صية،  ال�صتيطانية 
على الأر�س الفل�صطينية متهيداً ل�صمها )لإ�رسائيل(. 

املصادر واملراجع

أوالً- املراجع العربية:

املعاجم واملوسوعات

مكتبة . 1 الرابعة،  الطبعة  الو�صيط،  املعجم   .)2004( العربية  اللغة  جممع 
ال�رسوق الدولية، القاهرة.

الطبعة . 2 الفل�صطينية،  املو�صوعة   .)1984( الفل�صطينية  املو�صوعة  هيئة 
الأوىل، الق�صم الأول، املجلد الثاين والرابع، بريوت، لبنان. 

الطبعة . 3 الفل�صطينية،  املو�صوعة   .)1990( الفل�صطينية  املو�صوعة  هيئة 
الأوىل، الق�صم الثاين، املجلد الأول، بريوت، لبنان.

معلوف، لوي�س. )2000(. املنجد يف اللغة، الطبعة التا�صعة ع�رس، املطبعة . 4
الكاثولوكية، بريوت، لبنان. 

مقابالت

)اأحد قيادات حركة فتح ومن . 1 العزيز �صاهني  الهاتف مع عبد  مقابلة عرب 
جيل املوؤ�ص�صني( بتاريخ 4 ت�رسين ثان 2012.

كتب ورسائل ماجستري

ال�صفة . 1 حتويل  يتم  كيف  الإ�صتيطان:  جفرافية   .)2014( اأحمد  الأطر�س، 
الغربية اإىل كانتونات؟، مدار املركز الفل�صطيني للدرا�صات الإ�رسائيلية، رام 

اهلل، فل�صطني. 

اأوهام القوة والن�رس، مركز . 2 هيكل، حممد ح�صنني )1992(. حرب اخلليج: 
الأهرام للرتجمة والن�رس، القاهرة.

املوؤ�ص�صة اجلامعية . 3 العامة،  والعالقات  التفاو�س   .)1993( احل�صن، ح�صن 
للدرا�صات والن�رس والتوزيع، بريوت. 

كانط، اميانويل )1952(. م�رسوع لل�صالم الدائم )ترجمة(، مكتبة الجنلو . 4
امل�رسية، القاهرة. 

ال�رساع . 5 على  واأثره  ال�صهيوين  ال�صيا�صي  الفكر   .)2013( هاين  الكعيرب، 
ال�رسق  جامعة   ،1991-2013 ال�صالم  مرحلة  يف  الإ�رسائيلي  العربي 

الأو�صط، ر�صالة ماج�صتري غري من�صورة، الأردن.

نتنياهو، بنيامني )2015(. مكان حتت ال�صم�س، ترجمة، دار اجلليل للن�رس، . 6
عمان، الأردن.

�صابري، اأوري )1998(. امل�صرية: حكاية اأو�صلو من الألف اإىل الياء )ترجمة(، . 7
دار اجلليل للن�رس، عمان، الأردن. 

عبدالكايف، اإ�صماعيل عبدالفتاح )2010(. املو�صوعة املي�رسة للم�صطلحات . 8
ال�صيا�صية )عربي-اجنليزي(، كتب عربية اإلكرتونية للن�رس، القاهرة.

املفاو�صات . 9 يف  الفل�صطينية  الدبلوما�صية   .)2011( ع�صام  عريوط، 
امل�صتقلة،  الفل�صطينية  الدولة  حتقيق  على  واأثرها  الإ�رسائيلية  الفل�صطينية 

ر�صالة ماج�صتري غري من�صورة، جامعة النجاح الوطنية، فل�صطني.

والأعمال، . 10 احلياة  يف  الفعال  التفاو�س   .)2004( ال�صيد  فاروق  عثمان، 
مكتبة عني �صم�س، القاهرة.
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فيا�س، علي )1992(. اإ�صرتاتيجية التفاو�س يف التجربة الفيتنامية، دار . 11
كنعان بالتعاون مع موؤ�ص�صة عيبال للدرا�صات والن�رس، نابل�س، فل�صطني.

الإ�رسائيلية، . 12 احلرب  وا�صرتاتيجية  الغربية  ال�صفة   .)1985( اأريئيل  �صيلو. 
ترجمة دار الكرمل للن�رس والتوزيع، عمان.

للن�رس والتوزيع، . 13 التفاو�س، دار املجدلوي  اأ�صول   .)1997( �صيخة، نادر 
عمان، الأردن.

خواجه، حممد )2014(. ا�صرتاتيجية احلرب الإ�رسائيلية : م�صار وتطور، دار . 14
الفارابي، بريوت، لبنان.
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