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 شكر وتقدٌر

حبًذ اهلل تعاىل ًاشكشه إر ًفقين ًأعاَين عهَ اجناص ىزه انذساست ، ، ًال ّسعين ًقذ يٍ كتابت ىزه انذساست  أأبذ

غًشَِ  قذيو يٍ يعشًف ملا   سايِ امحذ كالًُانذكتٌس استارُ انفاضم اىل إال إٌ أقذو ًاجب انشكش ًانعشفاٌ 

بو يٍ سعاّتو انكشميت ًعهًو انغضّش  ًيا أغناَِ بو يٍ أسائو ًيالحظاتو انسذّذة جضاه اهلل انعهِ انقذّش عين خريا 

ملا  شاكش عبذ انكشّى فاضمًال ّسعين أّضا إال إٌ أقذو شكشُ ًتقذّشُ نهذكتٌس  نهعهىًيتعو بانصحت ًانعافْت خذيت 

األفاضم انزٍّ كاٌَا  انكهْتاست ًأقذو شكشُ ًتقذّشُ نعًادة ًأساتزة قذيو يل يٍ أساء ًيالحظاث أفادث انذس

، فهيى  انعًْذ خهْفت انتًًِْسًافذ عهى ال تنضب ًانزٍّ تكشيٌا عهِ بشعاّتيى انكشميت ًيف يقذيتيى األستار انذكتٌس 

بزنتو يتعيا اهلل سبحاَو  نهجيذ انزُ ىذٍ ييذُ االستارةيين كم انشكش ًانتقذّش ًأتقذو بٌافش انشكش ًانتقذّش إىل 

ًيف يقذيتيى ينتسباث املكتبت نهخذياث  انكهْتًتعاىل بانصحت ًانعافْت ًأتٌجو بانشكش إىل مجْع ينتسيب ًينتسباث 

اجلهْهت انيت قذيٌىا يل طٌال سنٌاث انذساست ، كًا ًال ّفٌتين إٌ أسجم شكشُ ًتقذّشُ إىل مجْع األصذقاء 

 اعذة ًانعٌٌ خبصٌص ىزا احلذثًانضيالء انزٍّ ابذًا يل املس

 

 

 المقدمة 

اتفاقٌة اوسلو او معاهدة اوسلو هو اتفاق سالم وقعته اسرابٌل ومنظمة التحرٌر الفلسطٌنٌة فً 

, وسمً االتفاق اوسلو نسبة الى اسم  3991سبتمبر / اٌلول 31مدٌنة واشنطن االمرٌكٌة فً 

العاصمة النروٌجٌة مدٌنة اوسلو التً تمت فٌها المحادثات السرٌة التً انتجت هذا االتفاق . 

 3سبتمبر  31. وتم توقٌعها فً  3993جاء االتفاق بعد مفاوضات انبثقت بعد مؤتمر مدرٌد و

فً حفل رسمً فً حدٌقة البٌت االبٌض  فً واشنطن العاصمة االمرٌكٌة , فً  3991اٌلول 
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حضور ربٌس منظمة التحرٌر الفلسطٌنٌة ٌاسر عرفات وربٌس وزراء اسرابٌل اسحاق رابٌن 

 تحدة بٌل كلٌنتون . وربٌس الوالٌات الم

ورغم ان التفاوض بشأن االتفاقٌة تم فً اوسلو اال ان التوقٌع تم فً واشنطن بحضور الربٌس 

 االمرٌكً السابق بٌل كلٌنتون . 

وتنص االتفاقٌة على اقامة سلطة حكومٌة ذاتٌة انتقالٌة فلسطٌنٌة ) اصبحت تعرف فٌما بعد 

ٌعً منتخب للشعب الفلسطٌنً فً الضفة الغربٌة بالسلطة الوطنٌة الفلسطٌنٌة ( ومجلس تشر

 وقطاع غزة لفترة انتقالٌة ال تتجاوز الخمس سنوات . 

ومن المفترض وفقا لالتفاقٌة ان تشهد النواة االنتقالٌة الخمس , مفاوضات بٌن الجانبٌن لهدف 

ترة وفقا لالتفاقٌة فأن الف 9232119التوصل لتسوٌة دابمة على اساس قراري مجلس االمن 

االنتقالٌة تبدأ عند االنساب من قطاع غزة ومنطقة ارٌحا كما تبدأ مفاوضات الوضع الدابم بٌن 

حكومة اسرابٌل وممثلً الشعب الفلسطٌنً فً اقرب وقت ممكن بما ال ٌتعدى بداٌة السنة 

 الثالثة من الفترة االنتقالٌة .

 اهداف الدراسة : 

 دراسة تحلٌلٌة التفاقٌة اوسلو  -3

 القوى المؤثرة فً فشل اتفاقٌة اوسلو  تحلٌل -2

 معرفة اهم اطراف اتفاقٌة اوسلو  -1

 دراسة مبررات فشل اتفاقٌة اوسلو  -3

 :منهجية الدراسة 

 المنهج التحلٌلً : فً دراسة مبررات الظاهرة . -3

 المنهج التارٌخً : لبحث الظاهرة منذ نشأتها وتطورها  -2

 المنهج الوصفً  : لوصف الدراسة  -1
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 المبحث الثاني

 الفلسطينيون الالجئونمشكلة 

سوء فهم ٌقع فٌه بعض من ٌكتب عن الفلسطٌنٌٌن فً الخارج, فبعض الباحثٌن  أوهناك لبس           

ال ٌزالون  48وهذا خطأ, فكثٌر من الجبً ال 1948الالجبون الفلسطٌنٌون نتٌجة حرب  أنهم ونٌضن

 أولبك  48الجبً ال إلىٌعٌشون داخل فلسطٌن فً الضفة الغربٌة وقطاع غزة, وبعضهم اآلخر ٌضٌف 

من الضفة الغربٌة وغزة) أطلق علٌهم لقب نازحٌن وهذا ال ٌكفً لتحدٌد  67ـالذٌن تشردوا نتٌجة حرب ال

كبٌرة من الفلسطٌنٌٌن خرجت من الضفة الغربٌة وقطاع غزة ألسباب  أعداداالدقة المطلوبة, وذلك ألن 

 إلىذهب  أو األردنللضفة الشرقٌة من (, وخصوصا من انتقل منهم 1967-1948مختلفة خالل الفترة )

 المحتلة األرض إلىمن حق العودة  أٌضابلدان الخلٌج العربً والمهجر طلبا للرزق, وهؤالء محرومون 

وحتى اآلن  1967للعمل من الضفة و القطاع منذ  أورة من الشباب خرجت للدراسة كبٌ أعداد,وهناك 

وحرمتهم السلطات الصهٌونٌة من حق العودة بحجج مختلفة, مثل انتهاء تصرٌح الخروج وغٌره, فضال 

ن عمن ابعدوا قسرا عن فلسطٌن بسبب مقاومتهم لالحتالل, وعلى هذا فان قدرا كبٌرا من الالجبٌن الفلسطٌنٌٌ

هم مشردون ولكنهم ال ٌزالون ٌقٌمون فً الحدود الجغرافٌة لفلسطٌن, وهناك عدد كبٌر آخر من الفلسطٌنٌٌن 

 (3)(.1948المقٌمٌن خارج فلسطٌن, وهم لٌسوا بالضرورة من الالجبٌن بسبب حرب)

 سرابٌلًاإل(, حٌث استطاع الوفد 1993عام ) أوسلوفً مفاوضات اسلوب التظلٌل طبقت إسرابٌل           

الجانب الفلسطٌنً المفاوض على التركٌز على التفاوض على قضاٌا المرحلة  إقناعالمفاوضات  إلى

الدولة الفلسطٌنٌة, وتأجٌل البحث فً المسابل  إلىاالنتقالٌة, باعتبارها مفتاح التسوٌة والطرٌق المؤدي 

وقضٌة القدس الشرقٌة والمستوطنات  1948كقضٌة عودة الالجبٌن المشردٌن منذ عام  الجوهرٌة,

 (2)اإلسرابٌلً فً األراضً المحتلة.
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

, مركز الزٌتونة للدراسات األولىالفلسطٌنً, الطبعة  اإلستراتٌجًد. بشٌر موسى نافع, التقرٌر  -محسن محمد صالح -د (3)

 .329هـ , ص3321ربٌع الثانً  -م2112/ماٌو أٌارنان, لب -واالستشارات, بٌروت

 .91, مصدر سابق الذكر, ص إبراهٌم( الدكتور موسى 2)

 -جهود كلينتون ورؤيته كل الصراع :

اإلسرابٌلٌة تارة بصورة شخصٌة, وتارة من خالل إرسال  -واكب كلٌنتون المفاوضات الفلسطٌنٌة          

مبعوثٌن ومندوبٌن لمتابعة العملٌة التفاوضٌة, لقد مارس الربٌس كلٌنتون دورا قوٌا فً التوصل إلى مذكرة 

ون منشغال مع مستشارٌه, وفرٌق عمله ,لتطبٌق االتفاقات االنتقالٌة السابقة. بقً كلٌنت1998ر عامفواي رٌ

لشؤون الصراع العربً اإلسرابٌلً حتى آخر لحظة من والٌته الثانٌة ولعله ٌتمكن من انجاز ما عجز غٌره 

 (3)من انجازه.

, ومن داخل مؤسسات م.ت.ف, أنفسهمر انتقادات شدٌدة من الفلسطٌنٌٌن فواجهت مذكرة واي رٌ          

القضاٌا المحورٌة الحساسة كالقدس والالجبٌن,  إلى اإلشارةتجاهلت وألنها  سالمٌةواإلومن القوى الوطنٌة 

 .األمنمنصبة على  األمرٌكٌةوبدال ً من ذلك بقٌت الجهود 

زار كلٌنتون إسرابٌل ومناطق الحكم الذاتً الفلسطٌنً, وحضر اجتماع المجلس الوطنً الفلسطٌنً           

فً  إسرابٌلالبند الذي ٌطالب بتدمٌر  إلقاءحٌث اشرف بنفسه على  1998-22-12الذي انعقد فً تارٌخ 

النشط  األمرٌكًر, وعلى الرغم من الدور فالمٌثاق الوطنً الفلسطٌنً كما نصت على ذلك وثٌقة واي رٌ

عن الوضوح والصراحة  األمرٌكٌة اإلدارةولكن فً الوقت نفسه ابتعدت  األرضعلى  األمورفً متابعة 

 األمرٌكًر وزٌر الخارجٌة الكالمٌة فً تفسٌر معظم المسابل الجوهرٌة المختلف علٌها. استخدم جٌمس بٌك

 األسلوبمثل هذا  إن,ما أسماه بالغموض البناء والخالق فً تحركه الدبلوماسً لقناعته الشخصٌة, األسبق

 مفٌد جداً فً ممارسة الدبلوماسٌة.

, فقد ظهر تحالف 2000ٌفٌد عامبٌن على طاولة المفاوضات لكامب دنسبة لحضور قضٌة الالجبال          

المواقف والتصرٌحات والمقاربات  األمرٌكٌونغٌر مقدس بٌن الموقفٌن اإلسرابٌلً واألمرٌكً, لقد تبنى 

, 1948سطٌنٌة عامعن النكبة الفل واألخالقٌةالمعنوٌة  إسرابٌلفً الشأن وبخاصة عدم مسؤولٌة  اإلسرابٌلٌة
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على عاتق الجٌوش العربٌة والزعامات العربٌة التً  اإلسرابٌلًوأما المسؤولٌة فتقع, حسب وجهة النظر 

 (2)الفلسطٌنٌٌن بترك منازلهم انتظار التحرٌر. أقنعت

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .475-476( حمد موعد, مصدر سبق ذكره ,ص3)

 .11-10-2004, النسبة التاسعة3133, العدداألٌامم المفقود, جرٌدة ( دنٌس روس, السال2)

 -: اإلسرائيليالموقف 

تكون حال  أن, وال ٌمكن األساسفلسطٌنٌة دابمة ال تحل مشكلة الالجبٌن من  -إن تسوٌة إسرابٌلٌة          

ن نشوب موجة جدٌدة من الصراع والعنف بٌن فعلٌا وقبال للنزاع وقابال للبقاء, وفً هذه الحال لن ٌكو

حل "عادل", بحسب  تعرٌفهم  إلىوالفلسطٌنٌٌن سوى مسألة وقت, ذلك الن عطش الفلسطٌنٌٌن  اإلسرابٌلٌٌن

السٌاسً العربً عامة,  األعمالمستفزا ومحرضا فً جدول  أساسٌالمشكلة الالجبٌن, سٌبقى عامال ً 

من فان عدم تسوٌة هذه المشكلة سٌترك رواسب عمٌقة  اإلسرابٌلًفً الجانب  أماوالفلسطٌنً خاصة, 

ٌواصل الفلسطٌنٌون السعً لمحو إسرابٌل من خرٌطة الشرق  أنالخوف فً قلوب الكثٌرٌن, فمن سٌخشون 

 األوسط.

تكاد  -بمختلف اتجاهاتها السٌاسٌة -ومما ٌدعو إلى االستغراب إن المؤسسة السٌاسٌة اإلسرابٌلٌة          

الفلسطٌنٌٌن وضرورة إٌجاد حل لها, ناهٌك بإٌالبها أولوٌة سٌاسٌة علٌا, ومن تجاهل مشكلة الالجبٌن ت

 األطراففً المباحثات المتعددة  إسرابٌلالظواهر الباعثة على الدهشة فً هذا السٌاق, الموقف الذي اتخذته 

مناقشة المشكلة والبحث عن حلول  لىإالتً تعالج مسألة الالجبٌن, فبدال من ان تكون هً الجهة التً تدفع 

تطرح الموضوع فً المباحثات مع الفلسطٌنٌٌن بشأن اتفاقً أوسلو والقاهرة, ولهذا السبب  أنلها, وبدال من 

استٌعاب عدد محدود من  إسرابٌلتلتزم  أن إلىاالقتراح الداعً  أٌضا اإلسرابٌلٌٌنٌعارض الكثٌرون من 

ولقد سمحت إسرابٌل فعال, فً السابق بعودة عاٌٌر لم تشمل العابالت, الالجبٌن الفلسطٌنٌٌن بناء على م

ال تزال تفعل ذلك بإعداد محدودة وقد بلغ عدد الذٌن  إنهاعشرات اآلالف من الالجبٌن على مر السنٌن بل 

نسمة من بٌن الالجبٌن )من  70,000بعودتهم منذ حرب االستقالل نحو  إسرابٌلسمحت 

لم شمل  إطارشخصا بدخول إسرابٌل, فً 22,179, سمح ل1994حزٌران/ٌونٌوحتى /1967حزٌران/ٌونٌو

 إلىتستند  اإلسرابٌلٌة(. ومع ذلك فإن هذه السٌاسة هذا الرقم عرب القدس الشرقٌة أٌضا العابالت , وٌشمل
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ترفض إنسانً صرف ولٌس هناك مجال او مبرر لاللتزام مسبقا بحصة ثابتة معٌنة, إن إسرابٌل  أساس

هذا الحق فً الدرجة األولى, على الصعٌد المبدبً إذ ٌنطوي اعتراف إسرابٌل ب" حق العودة" على  العودة

 (3)إقرار بمسؤولٌتها عن نشوء المشكلة, وربما حتى ٌتحمل تبعٌتها.

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

, 22, قضٌة الالجبٌن الفلسطٌنٌٌن الحل الدابم من منظور إسرابٌل , مجلة الدراسات الفلسطٌنٌة, العدد شلوموغازٌن (3)

 .19, ص1995ربٌع 

,خرج دون بٌرتس بإصدارٌن جدٌدٌن حول قضٌة الالجبٌن الفلسطٌنٌٌن بتموٌل 1995فً عام           

ضات الالجبٌن ٌحول تعو أخرىراسة ود األمرٌكًالمرتبطة بالكونغرس  األمرٌكٌةمن مؤسسة السالم 

القانون الدولً  أنلصالح مركز التحلٌالت السٌاسٌة الخاصة بفلسطٌن, انطلق بٌرتس من فرضٌة  أعدها

م للعودة ,ٌدعى بٌرتس خاطبا الدولٌة تؤكد على ضرورة توطٌن الالجبٌن حٌث هم وال تؤهله واألعراف

 إنهمالعمل والحٌاة, وبما  إمكانٌاتمكان ٌجب أن ٌكون مقروناً بمدى توافر  أي إلىالالجبٌن عودة  إن

الجدٌدة وهذا  األجواءمع هذه  والتأقلم اإلقامةمنذ فترة طوٌلة , وقد ٌجدون صعوبة فً  أراضٌهمغادروا 

 فً التنمٌة والحٌاة ومصدر الدخل المقبول, اقترح بٌرتس تسوٌة لهذه األساسٌةٌمس بدوره بحقوقهم 

ترتبط المساعدات المقدمة لالجبٌن,كتعوٌضات لهم,  أنحٌث من المفروض  إقلٌمً أساسالقضٌة على 

 أموالمصرف خاص مهمته توزٌع  إنشاء إلىاقتصادٌات بلدان المنطقة فً هذا السٌاق دعا بٌرتس 

 أن إلىٌتواجدون خلص بٌرتس  أٌنما أرزاقهمالتعوٌضات ومنع الالجبٌن قروضا لتشجٌعهم على كسب 

مٌزان مدفوعات  أيفردي, وان  أساسٌنفذ بطرٌقة جماعٌة ولٌس على  أنالتعوٌضات ٌجب  أساس

الٌهودٌة فً الدول  األمالكٌشتمل علة قٌمة  أنالتعوٌضات ٌجب  أموالالدولٌة لتوفٌر  األسرةتتقدم به 

نفقات  إلى فةإضا,اإلسرابٌلٌة -الٌهودٌة التً دمرت فً الحروب العربٌة األمالكالعربٌة وقٌمة 

 (3)المفرغة والمخالة عند قٌام الدولة الفلسطٌنٌة. اإلسرابٌلٌةالمستعمرات 

فً معالجتها لقضٌة الالجبٌن الفلسطٌنٌٌن من مدخل عدم تحمٌل  فانطلقتت, زرأما دونا آ          

الطرف التً تقع علٌه هذه  إنإسرابٌل مسؤولٌة مشكلة الالجبٌن الفلسطٌنٌٌن ال أخالقٌا وال إنسانٌا, وبما 

أن تتحمل مسؤولٌة حلها, التركٌز  واإلقلٌمٌةالدولٌة  األطرافالمسؤولٌة غٌر معروف ولذلك البد لكل 

استٌعاب ما ٌقارب  إمكانٌةفً الدراسة واضح على استٌعاب الالجبٌن فً الدولة الفلسطٌنٌة العتٌدة, مع 

ٌكونوا من كبار العمر وغٌر قادرٌن على  أن على إسرابٌلفلسطٌنً فً الجا  ألفخمسة وسبعٌن 

  (2)وتتأثر تركٌبتها السكانٌة. األمنً إسرابٌلحتى ال ٌتأثر مستقبل  اإلنجاب



    31 
 

 

 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الى خارطة الطرٌق, مركز ( احمد موعد)محرر(, الالجبون الفلسطٌنٌون جوهر الصراع وعقدة التسوٌة من مدرٌد 3)

 .475-476, ص2003دراسات القدر العربً, دمشق,

 .233, ص1999, العدد الثالث , ربٌع اعًاكادٌمٌة المستقبل للتفكٌر اإلبد,  آفاق( مجلة 2)

 675 أهالًمن ارض فلسطٌن وطرد  77%لقد نجح الغزو الصهٌونً المنظم فً االستٌالء على           

ٌسمى"إسرابٌل" هؤالء ))الالجبون الفلسطٌنٌون(( بلغ  أصبحمدٌنة وقرٌة, من ذلك الجزء من فلسطٌن الذي 

مخٌم وقرٌة فً ما تبقى من 600ألف الجبً, موزعون على 250مالٌٌن و5حوالً  2000عددهم عام 

, وواضح أخرى أجنبٌةواللجوء فً مدن عربٌة  أماكن إلى باإلضافةفلسطٌن والبالد العربٌة المجاورة, هذا 

من الفلسطٌنٌٌن فً الضفة الغربٌة وقطاع غزة فً   42,5%تقرٌر للجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطٌنً إن 

 . 1948المحتلة سنة األرضهم الجبون من  2005نهاٌة عام 

عدد الالجبٌن الفلسطٌنٌٌن فً الضفة الغربٌة ٌبلغ  إناالونروا الالجبٌن المسجلٌن لدى  أعدادوتظهر           

 686ألفاً, أي ما مجموعه حوالً ملٌون و 986ألف الجا, بٌنما ٌبلغ عدد الالجبٌن فً قطاع غزة700نحو 

 ألف الجا.

أما الفلسطٌنٌون المقٌمون فً الخارج فٌقدر الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطٌنً عددهم فً نهاٌة           

, بٌنما ٌقٌم األردنألف فلسطٌنً, ٌتركز نحو ثالثة مالٌٌن منهم فً  200بنحو خمسة مالٌٌن و 2005سنة

عدد الالجبٌن المسجلٌن لدى األونروا فً  إنألف فً لبنان, ونالحظ  404ألف فً سورٌا, ونحو 432نحو 

ٌن فً األردن, بسبب الجبا, وهو لٌس العدد الحقٌقً للفلسطٌنٌٌن المقٌم877ألف و827بلغ ملٌونا و األردن

 (3)وجود أعداد كبٌرة من الفلسطٌنٌٌن الذٌن لم ٌسجلوا أنفسهم فً األونروا.

على حق العودة  اإلصرار"ولذا نلحظ تحول هام فً موقف منظمة التحرٌر الفلسطٌنٌة بعد ما كان           

بٌن, وهنا التعوٌض والذي ٌنص على حق العودة وتعوٌض الالج 194إنه حق مقدس وضرورة تنفٌذ قرار 

 (2)إلى حل عادل لقضٌة الالجبٌن ومتفق علٌه". 2002لمن ٌرغب أوال ً ٌرغب بالعودة, انتقل الحدٌث سنة 
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اعترفت اإلدارة األمرٌكٌة بحق عودة لالجبٌن الفلسطٌنٌٌن إلى فلسطٌن االنتدابٌة فً الوقت نفسه           

ات الكافٌة الستٌعاب أعداد كبٌرة من الالجبٌن, حل مشكلة التً أصرت فٌه على أن إسرابٌل ال تمتلك القدر

الالجبٌن بناء على هذا الموقف األمرٌكً ٌجب أن ٌتم بالعودة إلى أراضً الدولة الفلسطٌنٌة, واالستقرار فً 

البلدان التً ٌقٌمون فٌها, أما إن العودة إلى إسرابٌل فٌجب أن ٌكون رمزٌا ال ٌتجاوز عشرات اآلالف من 

 آلٌة لم تشمل العابالت.خالل 
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 .169-170( د. محسن محمد صالح, د.بشٌر موسى نافع, مصدر سبق ذكره,ص3)

 م,2002سنة, حقوق الالجبٌن الفلسطٌنٌٌن فً النصوص العربٌة, مركز دراسات الوحدة العربٌة, بٌروت,  أبو( د. سلمان 2)

 .2ص

العملٌة  إلٌهكلٌنتون كسر الجمود الذي وصلت  إدارةد حاولت ٌٌفبعد فشل مفاوضات كامب د          

من تحقٌق رؤٌته للسالم  إدارتهأن تتمكن  بأملالتفاوضٌة, حٌث تقرٌر كلٌنتون شخصٌا بمقترحات جدٌدة, 

الشرعٌة الدولٌة لتسهٌل مهمة  اعتماد الفلسطٌنٌٌن على إنهاء إلى, هدفت المقترحات األوسطفً الشرق 

, فٌما ٌتعلق من تمرٌر مخططاتها التفاوضٌة التً تتحكم بها موازٌن القوى اإلسرابٌلً -األمرٌكًالتحالف 

البند الثانً من  إن إذ, فقد نسقت مقترحات كلٌنتون هذا القرار, 194بالالجبٌن وحقهم بالعودة وفقا لقرار 

وٌعرض منطق  اإلسرابٌلًالدور  أساستتخذ قرارا ً ٌهدد  أنالمقترحات نصت على إنه ال ٌمكن إلسرابٌل 

 (3)السالم للخطر.

الدٌار  إلىحق العودة  أشكالشكل من  أيفرصة لالجبٌن لممارسة  أيلم تعط مقترحات كلٌنتون           

حات على الشق الثانً من القرار الذي نص على دفع التعوٌضات فقد اعتمدت هذه المقتر 194وفقا لقرار

من القرار  األولالشق  أسقطت, فً حٌن وأراضٌهملقاء الخسابر التً تكبدوها جراء طردهم من دٌارهم 

 التً اقتلعوا منها. وأمالكهم أراضٌهم إلىوالقاضً بوجوب عودة الالجبٌن 

 إلىضٌة الالجبٌن هو السماح لمن ٌرغب من الالجبٌن بالعودة بالنسبة لقجوهر مقترحات كلٌنتون           

المقترحات المجتمع  إندٌارهم التً جردوا منها زمن النكبة كما  إلىالدولة الفلسطٌنٌة العتٌدة,ولٌس  أراضً

 الدولً لتحمٌل مسؤولٌاته, لدفع تعوٌضات لالجبٌن أو توطٌنهم فً البلدان التً ٌقٌمون فٌها.

التً حصلت فً العاصمة النروٌجٌة أوسلو, وقادها من الجانب الفلسطٌنً نتٌجة للمحادثات السرٌة           

ربٌس السلطة الحالً محمود عباس )أبو مازن(, وٌعد الفلسطٌنٌون محمود عباس الذي عرف ب)) مهندس 

أوسلو على اعتراف  اتفاقٌة أوسلو(( متراخٌا ً فً قضٌة حق العودة بعد تحركاته المتعددة ونصت اتفاقٌة

حكم ذاتً للفلسطٌنٌٌن على مناطق من الضفة الغربٌة وبعد عشرٌن  وإقامةمنظمة التحرٌر بدولة االحتالل, 
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عاماً من توقٌع "اتفاقٌة إعالن المبادئ " استطلعت العودة أراء مختصٌن فً الشأن الفلسطٌنً وقضٌة 

عا خطٌراً فً المكانة الدولٌة للقضٌة الفلسطٌنٌة, وفً الالجبٌن, فأجمعوا على إن "أوسلو" ٌسبب تراج

الحقوق الوطنٌة المشروعة للشعب الفلسطٌنً, فاالتفاق ال ٌقوم على قرارات الشرعٌة  إزاءااللتزام الدولً 

 له, بل على التوافق بٌن "إلسرابٌل" وفرٌق التفاوض الفلسطٌنً.الدولٌة, وال مرجعٌة دولٌة 
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 ( دنٌس روس, مصدر سبق ذكره.3)

 .93, مصدر سابق الذكر , صإبراهٌم( الدكتور موسى 2)

سلبٌة على القضٌة  إشارةتركت  أوسلومنفصلة مع "العودة" إن اتفاقٌة  أحادٌثوبٌنوا فً           

لالجبٌن الفلسطٌنٌٌن, حٌث اعترفت منظمة التحرٌر الفلسطٌنٌة بحق" إسرابٌل" الفلسطٌنٌة برمتها, والسٌما ا

هذه  أصبحتفلسطٌن, وبالتالً  أراضمن  78%, أي نسبة1948بالوجود على المناطق التً احتلتها عام

 .إلٌها, لم ٌعد بإمكانهم العودة 1948عام  األرض

اتفاق أوسلو احدث انعكاسات سلبٌة على قضٌة الالجبٌن الفلسطٌنٌٌن عموما ً, وفً لبنان  إنوبٌن           

من نصف قرن من الزمن, وان  أكثرحلول لمشاكلهم المستمرة منذ  أيخصوصا , حٌث لم ٌعطً االتفاق 

 الالجبٌن فً لبنان. أوساطنسبة الفقر والبطالة تفاقمت داخل 

 6 ما ٌقارب إلىعدد الفلسطٌنٌٌن الالجبٌن وصل  إنالمتحدة  األممعن وتقول تقارٌر صادرة           

ومناطق السلطة الفلسطٌنٌة فً قطاع غزة  واألردنمالٌٌن الجا ٌعٌشون فً مخٌمات سورٌة ولبنان 

 (3)والضفة الغربٌة المحتلة.

ألف حسب  200لً ٌقدر العدد بشكل عام بحوا إذ, أورباما ٌتعلق بالالجبٌن الفلسطٌنٌٌن فً           

, آالف 9ألف, السوٌد15ألف, وبرٌطانٌا  20, الدانٌماركألف 80ألمانٌاموزعٌن كالتالً:  األوربًالمجلس 

وحدها ٌتجاوز  ألمانٌاعدد الفلسطٌنٌٌن فً  إن إلىتشٌر  أخرىأالف, ولكن هناك تقدٌرات  3فرنسا

التً لم ٌشملها تقدٌر المجلس  األخرىألف, فضالً عن الدول  50ألف, وفً برٌطانٌا حوالً 200ـال

والنمسا واسبانٌا وغٌرها. وقدر بأس به من الفلسطٌنٌٌن كهولندا واٌطالٌا  , والتً ٌتواجد بها عدد الاألوربً

عباس شبالق, الباحث فً مركز دراسات الالجبٌن فً جامعة اوكسفورد البرٌطانٌة, عدد الفلسطٌنٌٌن د.
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ألفاً فً برٌطانٌا  25وحدها بنحو ربع ملٌون شخص من ضمنهم زهاء  وربًاألالموجودٌن فً دول االتحاد 

 (2)وحدها, والتً تأتً فً المرتبة الثالثة من حٌث مجموع الفلسطٌنٌٌن القاطنٌن فٌها.

أما على صعٌد ما ٌسمى بمعسكر السالم فً إسرابٌل فإن أبرز مواقفه تتمثل فً ما عرف باسم           

زن(( وهً وثٌقة لم تنشر رسمٌا وإنما تناقلتها بعض الصحف الفلسطٌنٌة واإلسرابٌلٌة, أبو ما-))خطة بٌلٌن

بٌن وزٌر 1996والخطة المزعومة هً عبارة عن معلومات غٌر رسمٌة مبنٌة على نقاشات جرت عام 

العدل فً حكومة باراك األخٌرة ٌوٌسً بٌلٌن وبٌن محمود عباس أبو مازن وهً تتضمن التصرٌح اآلتً 

 تم االتفاق على أن الدولة الفلسطٌنٌة لن تقصر فً استٌعاب الالجبٌن ضمن حدودها. -عودة الالجبٌن : حول

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)سبتمبر(  أٌلول, 72أوسلو جعل قضٌة الالجبٌن طً النسٌان, مجلة العودة الفلسطٌنٌة, العدد  ( محمد الرساوي, اتفاق3)

2013. 

 .313( د. محسن محمد صالح, د. بشٌر موسى نافع, مصدر سبق ذكره, ص2)

الواقعة ضمن الخط  األراضً إلىوفً المقابل فان الفلسطٌنٌون ٌلتزمون عن حق العودة لالجبٌن           

العم للحركة,واثر تصرٌح الربٌس  األمٌنمن جهة ))حركة السالم اآلن(( فان موسٌة راز  أما, األخضر

 إنموقف حركته كالتالً ))  أوضححٌث ٌرٌدون, الفلسطٌنٌٌن العٌش  أمكانكلٌنتون بأنه ٌنبغً أن ٌكون فً 

لدى الفلسطٌنً الحق فً العودة ولكن لٌس من حقه تطبٌق ذلك الحق, فً  إنحق العودة موجود, نعم 

 العودة الى الخلٌل, االثنان,الٌهود الذٌن ٌرٌدون  أولبكٌافا هم مثل  إلىإن الذٌن ٌرٌدون العودة  األساس

ٌنسوا  أنٌافا, هم المتطرفٌن وعلٌهم  إلىالخلٌل والفلسطٌنً الذي ٌرٌد العودة  إلىالٌهودي الذي ٌرٌد العودة 

 ((.(3)رغباتهم
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قع والحلول, الجامعة العربٌة أوقفت دراسة فً المطلب والوا فً العودة:سعود المولى,حق الشعب الفلسطٌنً  (3)

 .8, ص22/8/2001, بال, 14038, الحٌاة, 3من 2بسبب تعاظم االستٌطان  األطرافالمشاركة فً المتعددة 

 

 

 

 المبحث الثالث

 الحدود

 المساحة:

فلسطٌن المقترحة على كلٌومترمربع.امامساحة دولة 310119تبلغ المساحة االجمالٌة لفلسطٌن التارٌخٌة 

 م3921االرض المحتلة فً عام 

  

%من مساحة فلسطٌن التارٌخٌة على 22091كٌلومترمربع وتمثل 2219)الضفة الغربٌة وقطاع غزة(فتبلغ 

 النحو التالً:

 %من مساحة االجمالٌة االرضً فلسطٌن التارٌخٌة.2303كلٌومتر,وتشكل1933مساحة الضفة الغربٌة 

-31-13-31شماألوخطً طول11-31-11-29فلسطٌن التارٌخٌة بٌن دابرتً عرض  الموقع الفلكً: تقع

 شرقأ.11

الموقع الجغرافً: تقع فلسطٌن جنوب غرب قارة اسٌا, على جنوبً الساحل الشرقً للبحر االبٌض 

 المتوسط. وهً بذلك تقع فً قلب العالم القدٌم 

ٌا با فرٌقٌا والبحر المتوسط با لبحر األحمر ومن )اسٌا وافرٌقٌا واوروبا ( مما ٌجعلها جسرأ برٌا ٌربط اس

 ثم المحٌطٌن األطلسً والهندي.

حدود فلسطٌن التارٌخٌة: ٌحد فلسطٌن من الشمال لبنان وسورٌا. ومن الغرب البحر األبٌض المتوسط. من 

 .سرابٌلالجنوب جمهورٌة مصر العربٌة, وخلٌج العقبة. من الشرق ا
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 3991وفا/-( حسب اتفاق اوسلو, مركز المعلومات الوطنً الفلسطٌن3ً

م وهً الضفة الغربٌة وقطاع 3931حدود دولة فلسطٌن المقترحة على االرض التً احتلتها أسرابٌل عام 

 غزة. ٌحد الضفة الغربٌة من الشمال والغرب والجنوب اسرأبٌل . ومن الشرق األردن.

ا قطاع غزة فٌحده من الغرب البحر أألبٌض المتوسط ومن الجنوب جمهورٌة مصر العربٌة ومن الشمال ام-

والشرق اسرأبٌل ولعب االستٌطان الٌهودي دور فً تحدٌد حدود الكٌان االسرابٌلً منذ وبداٌة الوجود 

ً ٌكون قادرة على الٌهودي فً فلسطٌن ,اذا خذت عملٌات االستٌطانٌة فً مواقع استراتٌجٌة ربٌسة ,لك

التمدد والتوسع مستقبأل, ولقد امتدت هذ التجمعات الجلٌل الشرقً حتى الساحل الفلسطٌنً, ثم محاولة 

تطوٌق فلسطٌن من الحدود الشمالٌة وغور االردن فً الشرق وحق الحدود الجنوبٌة فً النقٌب وعلى ساحل 

 البحر المٌت.

ى عملٌات االستٌطانٌة. على حساب االعتبارات االقتصادٌة منذ لقد غلبت االعتبارات االمنٌة والسٌاسٌة عل

بداٌة االستٌطان الٌهودي فً فلسطٌن , وفً محاولة لرسم حدود الدولة الٌهودٌة المستقبلٌة السٌطرة على 

 (3المناطق.)

 إما العنصرٌة الصهٌونٌة ال تقبل  ببقاء اصحاب االرض التً احتلتها ))اسرابٌل((

على تلك االرض .وال تقبل بالدٌمقراطٌة اذا كانت تعنً  مساواة الٌهودي بالعربً, وتتمسك بنظرٌة 

))الطابع الٌهودي((. ل اسرابٌل , وهو الطابع الذي لٌس لة اساس  اخالقٌا وقانونٌا. ومن الناحٌة الفعلٌة 

االرض وساكنٌها ,فان الحل االسرابٌل هو إكمال عملٌة التنظٌف العرقً بالتخلص من اصحاب 

اي -الفلسطٌنٌٌن. أما طرد الفلسطٌنٌٌن من ارضهم فقد اطلق علٌة ال غرض الدعاٌة . كلمة )الترأنسفٌر(

وسبقت له التبرٌر المزودة بأ مثلة )تبادل السكان(بٌن الهند وباكستان وبٌن تركٌا والٌونان .ولكن : –الترحٌل 

 (.2الترانسفٌر )

,وطبق على  3911بتة بدأ الحدٌث عنة فً الدوابر الصهٌونٌة منذو عام عمود من اعمدة الصهٌونٌة الثا

 (. 1والٌزال مستمرأ إلى الٌوم.) م ,3939نطاق واسع فً فلسطٌن عام 
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اما عن توقٌع اتفاقٌة اوسلو وٌحٌها. صنعت اسرابٌل حقابق جدٌدة على االرضً الفلسطٌنٌة بتوسٌع 

ٌنة القدس, وتقلصت السهولة النسبٌة فً حرٌة دخول المستوطنات, واقامة الحواجز وبخاصة حول مد

الفلسطٌنٌٌن الى القدس بأزدٌاد الحواجز والتشدد فً منع الفلسطٌنٌٌن من الضفة وغٌرة من هذ االحول 

,وذلك فً رسالة  واضحة الفلسطٌنٌٌن بانة المجال للتراجع عما فعلة االحتالل فً تهوٌد القدس ,والذي اخذ 

ة وضافة الى الحواجز وصعوبة الدخول الى المدٌنة المقدسة ,منها تكثٌف االستٌطان ٌتصاعد بوسابل كثٌر

(.وٌرٌدون طرد الفلسطٌنٌٌن 3فٌها وحولها, والضغط على الفلسطٌنٌٌن فٌها من اجل تهجٌرهم خارجٌها.)

بران ممات بقى من دٌارهم باختراع مسمى جدٌد هو ))القنبلة الدٌموغرافٌة((وهذا المسمى العدوانً ٌعت

 وجود الفلسطٌنٌٌن على ارضهم)قنبلة(, هو تعبٌر واضح عن السٌاسة العنصرٌة الصهٌونٌة .

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ت الشرق االوسط د. نظام بركات ,االستٌطان الٌهودي واثره على مستقبل الشعب الفلسطٌنً ,ومركز دراسا-(.أ3)

  http/www.mesc.Com.jolactivities/Act-sem/symposium/mesc.12-01-1 htmalالرابط   191,ص21/11/3/21,

 .312-311(.د. محسن محمد صالح /و .د. بشٌر موسى نافع ,مصدر سبق ذكره.ص2)
  م2111ؤٌة قانونٌة سٌاسٌة ,بال,السٌد مصطفى احمد ابو الخٌر الخبٌر فً القانون الدولً, المعاٌر الفلسطٌنٌة ر (1)

https://egyptandworld.blogspot.com/2007 104/blog.post.12html  

 311د. محسن محمد صالح /د. بشٌر موسى نافع ,مصدر سبق ذكر ص( 3)

ارضه)قنبلة( مدمرة, اال اذا كان عرض هذه السٌاسٌة هو فً االصل القضاء  فكٌف ٌكون وجود الشعب على

 على وجود الشعب الفلسطٌنً, وعدم نجاح هذه السٌاسٌة ٌعتبر))قنبلة((مدمرة للمشروع الصهٌونً.

وكل الدراسات تنافس ,وتناقض نتاجها او تتفق حول المدة الزمنٌة التً ٌتم فٌهاذلك .ولذلك فان سعً 

الدؤوب ,ومن ٌؤٌدها, هو الحصول على اعتراف فلسطٌن من ارضة لو زاد عدده عن حد معٌن  )اسرابٌل(

عاما على اتفاقٌة  21( وبد الموقف واضحأ بمٌزان الخسارة والربح بعد3,وهذ قمة الفاشٌة العنصرٌة.)

ظم ارضً اوسلو استطاعت اسرابٌل ان تكسب الكثٌر من اتفاق)صم االقامة دولة فلسطٌنٌة ((. فً على مع

هذه الدولة, كما ٌؤكد مسؤول اللجان المقاومة الشعبٌة فً الضفة المحتلة صالح الخواجا. وافاد الخواجا فً 

حدٌثة عن االستٌطان فً الضفة وخطورة مالت الٌة االمور على االرض بان اتفاق اوسلو كان فرصة لزٌادة 

 االستٌطان فً الضفة المحتلة والقدس الشرقٌة.

ألف مستوطن فً الضفة الغربٌة سكنو 211: وما جرى منذ و اوسلو وحتى الٌوم أكثر من  وتابع لخواجا

بمستوطنات الضفة, وتضاعف عددها الى ثالث اضعاف ,وهذا ٌعتبر تطور خطٌر وستغالل لهذه االتفاقٌة 

ٌسكن واستطرد الخوجا: )قبل اوسلو كان  التً كانت جزء من مخطط أسرابٌل لتصفٌة القضٌة الفلسطٌنٌة ,

تضاعف 2132الف. وفً سنة 211الف مستوطن واالن تضاعف العدد لٌصل الى321المستوطنات الضفة 

االستٌطان ثالث اضعاف ما كان علٌة فً السنوات السابقة, وهو ما ٌؤكد ان هذه السٌاسة اصبحت منهجٌة 

 (.3تجمع علٌها كل الحكومات بغض النظر عن طبٌعتها)

دونم .هذا بال 21111مستوطنة , اقٌمت على مساحة 39لٌة فً قطاع غزة بلغ عدد المستوطنات االسرابٌ

الف دونم جعلت كمحٌط امنً لهذه المستوطنات. و بهذا تكون المستوطنات االسرابٌلٌة قدا 21ضافة الى 

الف دونم 331% من جملة االرضً الحكومٌة البالغة 3309دونم اي ما ٌعادل 32111حتلت مامساحتة

الف دونم الذي ٌسكنه قرابة الملٌون نسمه .ٌسكن هذه 121القطاع البالغة  %من مساحة320292,

,فً حٌث اشارت احصابٌات 3991/32/13مستوطن حتى تارٌخ 1111المستوطنات التسع عشره قرابة 

اخراالحصابٌات التً وردها 1912المجلس االقلٌمً للمستوطنات بان عدد المستوطنٌن فً قطاع غزة بلغ 

https://egyptandworld.blogspot.com/2007%20104/blog.post.12html
https://egyptandworld.blogspot.com/2007%20104/blog.post.12html
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ان عدد المستوطنٌن  فً  2111لألحصاء الفلسطٌنً فً نشرته الصادرة فً اغسطسالجهاز المركزي 

 (.2)2111مستوطن اسرابٌلً حتى نهاٌة عام 1111قطاع غزة قد بلغ 

 

 

 

 

 

(تشرٌن اول 3311الحجة  )ذو– 313عام على توقٌع اتفاق اوسلو ,لسنة الثالثة عشر العدد23ان , االستٌطان بعد (عدنان عدو3)

 http//www.wahdaislamyia.orglissues/154/aadwan.htmالرابط  على م.2133

 .93ص2111نً فً القطاع غزة ,غٌر منشرة رسالة ماجستٌر الطبعة االولى ان البطش ,االستٌطان الصهٌوشعب (جهاد2)

 

 

وتحولت وفق عمرو الكثٌر من المستوطنات االسرابٌلٌة الى مدن. امتد عدد منها على شكل اصابع قطعت 

 اوصال المدن الفلسطٌنٌة التً تسٌطر علٌها السلطة الفلسطٌنٌة.

واشار الى النظرة السلبٌة التً روجتها اوسلو عن المقاومة بانها انتقال من الخنادق للفنادق اقنعت الكثٌر من 

 الٌهود اورابا وٌهود الوطن العربً باالنتقال الى)اسرابٌل(.

ق, واوصل عدد المهاجرٌن الٌهود الى فلسطٌن المحتلة ملٌون التشكل هجرتهم زٌادة ملحوظه بعد االتفا

اسرابٌلً. االمر الذي ٌشكل فرق فً البنٌة الدٌمغرافٌة الفلسطٌنٌة وٌخلق هاجس من استبدال الفلسطٌنٌٌن فً 

 (.3شتات الوافدٌن االسرابٌلٌون على االرض. وبالتالً الغاء حتى العودة.)

من اكبر مصابب اتفاق اوسلو هً المفاوضات بٌن اطار سٌاسً وكٌان سٌاسً اسرابٌلً. ولم ٌناضل 

المفاوض الفلسطٌنً للحصول على اي مساحة جغرافٌة, ولم تدخل كذلك القدس ضمن االتفاقٌة االمر الذي 

لك المساحة ٌعنً ان جزء مهما من االرضً الفلسطٌنٌة هو خارج اطار التفاوض حصول )اسرابٌل(على ت

الجوفٌة وبالتالً جرمان السلطة الفلسطٌنٌة من  واالبارمن االرض ٌعنً تحكمها بهم المناطق الزراعٌة 

الن اسرابٌل تدرك ان معركتها فً فلسطٌن  استغالل الموارد ا لطبٌعٌة فً ادارة عجلة االقتصاد لفلسطٌنً.

وتغٌرت دٌمغرافٌا مالمح  االرضً المحتلة, دعت بعدا وسلو الٌهود الى الهجرة الى معركة وجود الحدود.

حٌث دولتهم التً حققت باالتفاق اوسلو ضمانا  فلسطٌن التارٌخٌة اذا تزاٌدت اعدد المهاجرٌن االسرابٌلٌون.

الفا فً الوقت الذي 221اوسلو الى نحو بٌة منذباالستقرار ولسالم. اذا ارتفع عدد الٌهود فً الضفة الغر

 (.2الفا)211الف ,بٌنما وصلوا فً القدس الى 22ا ٌتجاوز فٌه قبل ذلك ال  كانوا

بعد االستٌطان االسرابٌلً فً فلسطٌن من اهم الظواهر فً الصراع العربً االسرابٌلً, فاسرابٌل كدولة 

ماهً اال مستوطنه كبٌرة نشأت من خالل عملٌات استٌطان استعماري أحالمً ٌحاول السٌطرة على 

ن الٌهود المهاجرٌن من بقاع الدنٌا وفً نفس ٌسعى لطرد العرب اصحاب االرض وسكانها بالمستوطنٌ
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لهذ فاالستٌطان ٌقوم بتا دٌه عدة ادوار فً نفس الوقت وٌسعى لتحقٌق مجموعة من  االرض االصلٌن

 االهداف العسكرٌة واالمنٌة كذلك االهداف السٌاسٌة واالٌدولوجٌة.

 

 

 

 

 

 

 م.2131المنظمة اعترافا كسلطة مقابل االرض , الموسوعة الفلسطٌنٌة, القدس(هدى بارود ,اتفاق اوسلو.. منح 3)

 .م2133االسرابٌلٌة ,مركز التخطٌط الفلسطٌنً ,–(الدكتور أنٌس القاسم ,اوسلو واالتفاقٌات الفلسطٌنٌة 2)

 

 

االسرابٌلٌة  تسعى هذا الورقة المتابعة دور االستٌطان االسرابٌلً فً مجاالت الحرب واالستراتٌجٌة االمنٌة

بما فً  ذلك دور االستٌطان فً تحقٌق الحدود االمنة العمق االستراتٌجً اسرابٌل ودور االستٌطان فً قمع 

اما فً المجال السٌاسً فقد  م.3913االنتفاضة والسٌطرة على حركة السكان فً مناطق محتلة سنة 

ضات ومحاولة اظهار اهمٌة استخدمت المستوطنات كعامل ابتزازي من موقف اسرابٌلً فً المفاو

وقضٌة التسوٌة  االستٌطان على قضٌة االحتالل التً تعد القضٌة المركزٌة فً الصراع العربً االسرابٌلً.

ومحاولة الجانب االسرابٌلً استغالل االستٌطان التكرٌس االمر الواقع ومقاومة عملٌات االنسحاب من 

 (.3المناطق المحتلة )

و مع الجانب الفلسطٌنً استمرت الحكومات االسرابٌلٌة المتعاقبة فب سٌاستها ورغم توقٌع اتفاقٌة اوسل

الغاضٌة  بتوسٌع سٌاستها االستٌطانٌة وشق المزٌد من الشوارع االلتفافٌة التً قطعت اوصال االرضً 

 الفلسطٌنٌة بحجة توفٌر الحماٌة لهذه المستوطنات .

 ب الفلسطٌنً فً مختلف المجاالت ,وتظهر لالستٌطان اثار ومشكالت السلبٌة على الشع

فمصادرة االرضً وتجرٌفها و اقتالع االشجار المثمرة .وتخرٌب المحاصٌل الزراعٌة من قبل 

 (.2المستوطنٌن)
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وبعد فشل المفاوضات بٌن لفلسطٌنٌٌن برباسة ٌاسر عرفات واالسرابٌلً برباسة اٌهود بارك فً عام 

ن الٌهود فً العالم ٌؤٌد الٌمن االسرابٌلً وٌعتبر ان اي تنازل م برعاٌة الربٌس كلٌنتون ,بد اقسم م2111

من اسرابٌل عن احتالل الضفة الغربٌة هزٌمه لهذا الكٌان ,وان الموافقة على التفاوض مع الفلسطٌنً هو 

بمثابة انتفاضة ضد اسرابٌل .وكان ٌنتظرون الى المتطرفٌن امثال شارون والٌمن االسرابٌلً المتعصب 

 النهاء االحتالل.والرافض ا

على انهم ابطال اشب بالملك داوود. ان نظرة -على الرغم من الموافقة العرب على االعتراف بأ اسرابٌل

التعصب الصهٌونً متخلفة فً نفوس اغلبٌة فً العالم .فهم رفضوا تفكٌك المستوطنات ,والٌزالون, النهم 

بة حاخامات الٌهود, والذي ٌعتبر براي الٌهود ٌعتبرون ان مواقفهم متطابقة مع تعالٌم التلمود الذي كت

 الصهاٌنة اهم واقدس من تعالٌم التوراة )الموسوٌة(.

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -م21/11/2132االردان,–د. نظام بركات ,االستٌطان وفرص الحرب والسالم ,مركز دراسات الشرق االوسط عمان  (3)

http//www.mesc.com.jolactivities/Act-sem/symposiumlmesc.12-01-1 

 م.21/11/2132االردن ,–أ حسن اٌوب ,التطورات االسرابٌلٌة نحو المستوطنات  ,مركز دراسات الشرق االوسط  عمان  (2)

 

اع غزة ,حتى ان كل سفٌر وان تل ابٌب تنتهً وجودها اذا نسحب اسرابٌل من مستوطنة نٌتسارٌم فً قط

 بهذا المنطق ,وٌؤكد لهم ان المستوطنات مهمة جدا. –اسرابٌل فً العالم كان ٌخاطب ٌهود 

ان عملٌة غسل االدمغة التً كانت تقوم بها اسرابٌل بٌن الٌهود العالم الصهاٌنة تجعلهم ٌتحولون الى جنود 

النسحاب من االرضً التً احتلها اسرابٌل عام مؤٌد للموقف الرسمً الصهٌونً فً اسرابٌل ,ان من ٌرٌد ا

 (.3فهو خابن)3921

ان البعد القانونً لالستٌطان االسرابٌل فً االرضً الفلسطٌنً المحتلة وذلك الفلسطٌنٌة بٌان ان السٌاس 

االستٌطان التً مارستها ,وتمارسها اسرابٌل فً االرضً الفلسطٌنً المحتلة تشكل خرقا فاضحا القواعد 

 وي علٌة من انتهاك واضح الدولً العام, والقانون الدولً االنسانً العرفً والمكتوب ,وذلك لما تنط القانون

فان المجتمع الدولً ممثال بمجلس االمن الدولً ,والجمعٌة العامة االمم المتحدة قد تحدٌا لهذه السٌاسٌة فً 

لخاص بعودة الجبون واالنسحاب ا 393و232و 393اكثر من قرار دولً لعدم تطبٌقها القرارات الدولٌة 

من القدس ,وٌدٌن فٌها هذه السٌاسة االستٌطانٌة ,وٌطالب اسرابٌل بالكف عن بناء المستوطنات ,بل وازالة 

لم ٌكن الهدف االستٌطانً الٌهود فً فلسطٌن ولٌد الحظة انشاء الدولة الٌهودٌة ,عمل الٌهود (.2القابم منها.)

عٌد, وان كانت هذه  المحاوالت قد اتخذت اشكاال فردٌة متفرقة ,سرعان على تحقٌق هذا الهدف منذ زمن ب

ما وجدت الدعم المادي والمعنوي الكثٌف من الجانب الثرٌا الرأسمالٌن الٌهود االوروبٌٌن الذٌن قأمو بتموٌل 

 المشارٌع االسكانٌة االولى ,الذي ابقى االستٌطانٌة مستمر.

لصهٌونٌة التً قادت وجهته االستٌطانٌة وجمعت الدعم المادي له, و و شكلت   ألجل هذا الهدف المنظمات ا

وضعت لخطط االستراتٌجٌة للسٌطرة على االرض. واعتبرت الحركة الصهٌونٌة  فً خطوة جرابٌة بان 

جمع االرضً التً بحوزة الصندوق الٌهودي غٌر قابلة النقل الالبد ,وال ٌستأ جرها اال لٌهودي ,وبد 

 شكل اكثر تنظٌما و تا ثٌر بعد االنتداب البرٌطانً.االستٌطان ٌتخذ 
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وقدرٌنا جمع الحكومات المتعاقبة فً اسرابٌل الى تكثٌف االستٌطان والتمرد على قرارات والمواقف الدولٌة 

وتفسٌر ها مختلفا عن فهم العالم والمجتمع الدولً وذلك كما ٌحقق مصالحها ورغباتها الى درجة ان اسرابٌل 

 ر واحد من القرارات الدولٌة من قٌامها الى الٌوم.لم تطبق قرا

وقد كانت اوروبا تعارض االستٌطان واعتبرت فً اكثر من منا سٌة ان المستوطنات غٌر الشرعٌة وعقبة 

فً طرٌق السالم. اال انها لم تتخذ موقفا حقٌقٌا واحد بسبب الضغوط االمرٌكٌة التً كانت تؤثر على مواقف 

االمرٌكً فقد اتسم بمعارضة شكلٌة لالستٌطانٌة فً الرضً المحتلة دون ممارسات اٌة اوروبا. اما الموقف 

ضغوط الدفع اسرابٌل على وقفة . اما على مستوى الموقف العربً واالسالمً فان القضٌة الفلسطٌنٌة على 

اعً على اعلى خطورتها لم تعالج المعالجة المطلوبة على مستوى القمم العربٌة واالسالمٌة وكان العمل الجم

مستوٌات عاجز عن اٌجاد بداٌة قوٌه تصلح منطلقا العمل الجماعً الداعم للشعب الفلسطٌنً ومساندته فً 

(. ان دعوى الٌهودي با حقهم فً فلسطٌنً 1نضاله ضد الصهٌونٌة فً سبٌل تحرٌر ارضه المغتصبة.)

ال ملزمه المتالك االرض .ولقد قال دعوه باطلة .الن امل الدعوى قابم على اساس العقٌدة الدٌنٌة .وهذ 

)وٌلز( تعتبر  وهذه الدعوة ضعٌفة الن سلمان الحكٌم لم ٌكن سوى ربٌس عشٌره .ان مملكته لم تكن غٌر 

مملكته حورٌة قابمة بٌن فٌنٌفا ومصر لقد داعى الٌهود)ان العرب لم ٌملكوا فلسطٌن كما ٌملكوا سورٌة 

 (. 3والعراق()

بناٌة الوهاد, بٌروت –,طبعة االولى. شارع جان دارك  المٌرٌكةااالدارة ٌونً وعلً وهب ,االخطبوط الصه (3)

 339-339م,ص2133لبنان

 //http , 2132موسى الدوٌك ,البعد القانونً للمستوطنات فً االتفاقٌات والقوانٌن الدولٌة ,مركز دراسات الشرق االوسط , (2)

l  01.htm-12-sem/mposiam/mesc-/activities/Actjo www.mesc.com 

الدراسات  الشرق االوسط, أ .خلٌل  التفكبً ,االهمٌة االستراتٌجٌة  للمستوطنات و اجراءات  االسرابٌلً على االرض, مركز (1)

  01html-01-12-sem/symposiumlmesc-https://www.mesc.com.jo/activities/Actم الرابط 2132

 .12,ص3919للموسوعات ,( العمٌد المتقاعد .عبد الرازق محمد اسود ,الموسوعة الفلسطٌنٌة .الطبعة االولى .الدار العربً 3)

 عالمبحث الراب

 القضاٌا االمنٌة

 التنسيق:

 :ماهية التنسيق االمني

.والتً صدرت قبل توقٌع اتفاق 3991نصت رسالة عرفات الى رابٌن, ربٌس وزراء اسرابٌل عام      

د ذلك اوسلو على تعهد منظمة التحرٌر الفلسطٌنٌة بمالحقة االرهاب واالرهابٌن. وجاء اتفاق اوسلو بع

لٌنص على اقامة تنسٌق امنً بٌن الفلسطٌنٌون و االسرابٌلٌون دون ان ٌدخل بالتفاصٌل .واضاف االتفاق ان 

(, مما اعطى اسرابٌل حق الدفاع عن هذه 21اسرابٌل مسؤولة عن االمن  االجمالً فً االرض المحتلة )

 االرض ضد اي عدوان خارجً.

.فً غزة وارٌحا, وقالت 3993مع القٌام السلطة الفلسطٌنٌة عاموحق العمل االمنً فٌها فً اي وقت تشاء 

اسرابٌل ان توسٌع الرقعة الجغرافٌة لعمل السلطة الفلسطٌنٌة  مرتبط با داء السلطة االمنً ,ومدى قدرتها 

على ضبط االمن الصالح اسرابٌل .هذا كان ٌعنً قدرة السلطة على مالحقة االرهاب واالرهابٌن. اي منع 

م لتضع توضٌحا التنسٌق االمنً بحٌث نصت  3991با لعالم جاءت اتفاقٌة طا مقاومة ضد اسرابٌل.اعمال ال

 على ان السلطة الفلسطٌنٌة مسؤولة عن منع االرهاب واالرهابٌن.

المناسبة بحقهم. اي على السلطة الفلسطٌنٌة منع المقاومة ونصت االتفاقٌة اٌضا على  تإلجراءاواتخاذ 

ضرورة امتناع السلطة الفلسطٌنٌة عن مالحقة من عملوا مع اسرابٌل على مدى السنوات ,وعلى عدم 

 االضرار بصالحهم الشخصٌة مثل الطرد من الوظٌفة لقدا لزمت االتفاقٌة السلطة الفلسطٌنٌة بمالحقة

عن طلب اسرابٌل فً االبقاء على شبة قواعد  ماا (.3المقاومة وبغض الطرف عن العمالء و الجواسٌس.)

وطبقا  عسكرٌة فً الضفة الغربٌة بما فً ذلك مناطق انتشار القوات فً الضفة فً حالة الطوارئ.

http://www.mesc.com/
https://www.mesc.com.jo/activities/Act-sem/symposiumlmesc-12-01-01html
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رابٌلٌون مع ضباط فان تطلب السٌطرة اس للتوضٌحات التً قدمها االسرابٌلٌون بعد مؤتمر) كامن دٌفٌد(.

وجود اسرابٌلً فً المعابر الدولٌة الى دولة فلسطٌن لرقابة االشخاص و  اتصال فلسطٌنٌون فً كل محطة.

 (.2البضابع ,وستكون الدولة منزوعة السالح. )

وما الموقف العسكرٌة االسرابٌلً على اساس المحافظة على قوة عسكرٌة هابلة تمكنها من هزٌمة الدولة 

جتمعة. مدعومة بتحالفها االستراتٌجً مع الوالٌات المتحدة التً تضمن ل)اسرابٌل(. هذ التفوق العربٌة م

 .وذلك اقام الكٌان الصهٌونً استراتٌجٌة العسكرٌة على االسس التالٌة.

 عسكرة التجمع االستٌطانً الصهٌونً فً الفلسطٌنً , ورفع كفاءة المقاتل ونوع السالح . -3

/اٌجاد العمق 2/نقل المعركة الى ارض) العدو (./1/ التفوق العسكري. 3لروع. // ا1الحرب الوقابٌة. /  -2

/ 9/ المرونة: سهولة التحرك و سرعة اتخاذ القرار المٌدانً. /1االستراتٌجً وبناء االحزمة االمنٌة ./

ٌة((وجعلها /التحكم فً تسلح االطراف المقابلة))الدولة االسالم9 االقالل قدر االمكان من الخسابر البشرٌة.

فً حدود الدنٌا. وتبنً النظرٌة االمنٌة االسرابٌلٌة على اساس امكانٌة الحرب فً اي الحظة. وتٌنً مبادى 

تنفق )اسرابٌل(جزءا  الحرب القابمة على الهجوم والدفاع و المفاجأة, وسرعة الحركة ,والضربة االستباقٌة.

كرٌة ومع ذلك فانة ٌتم اخفاء الكثٌر من النفقات كبٌر من مٌزانٌتها على الجٌش واالمن والصناعات العس

العسكرٌة من المٌزانٌة  لدواع امنٌة. كما ٌتم اخفاء اٌرادات مبٌعات السالح كذلك وعلى سبٌل المثال, فقد 

ملٌون دوالر. صرحت المعهد الدولً 111م ثمانٌة ملٌاراتو3999كانت المٌزانٌة الرسمٌة للنفقات سنة

 (.3ملٌون دوالر)111ملٌارأو33بنحو 3991فً لندن  قدرها فً سنة  للدراسات االستراتٌجٌة

 http/www.grenc.comlal, الرابط  /2133/13/29البرفسور عبد الستار قاسم ,التنسٌق االمنً دفاع عن امن الصهانٌة, (3)

AKassem/show-myarticle.cfm?id=21067  

 .99الدكتور موسى ابراهٌم , مصدر ذكره .ص (2)

 .13-11ٌشبر موسى نافع ,مصدر سبق ذكره,ص-د–د محسن محمد صالح -(1) 

 

 وان اهم من هذا هو الحل الصهٌونٌة للموازنة بٌن جٌش محترف وجٌش شعبً .

 والمبدأ الثانً : هو االعتماد على نظام المستعمرات والنقاط الحصٌنة الدفاعٌة  

مد على القوات الجوٌة والقوات المدرعة والفوات والمبدأ الثالث هو االعتماد على قوة هجومٌة ضاربة تعت

 الخاصة 

 .المبدأ الرابع :هو تحقٌق االمن عن الطرٌق الحصول على االمن المطلق بتوفٌر السالح النووي .

 (.3المبدأ الخامس :هو تنمٌة الصناعات العسكرٌة االسرابٌلٌة.)

قتصاد االسرابٌلً المنتج على الصعٌد المالً اما فً الوالٌات المتحدة. هناك اربعة مصادر اساسٌة لدعم اال

 و ال ٌد لوجً والسٌاسً:

 /مساهمون ٌهود اثرٌاء ومنظمات الجمع االموال.3

 الكونغرس والرباسة على حدأ سواء.–/الحكومة االمٌركٌة 2

 /وسابل االعالم ,والسٌما نٌوٌورك تاٌمز, وهولٌود ,وشبكات تلفزة الربٌسٌة.1

 ل وصنادٌق معاشات التقاعد./رؤساء نقابات العما3

الذٌن ٌؤٌدون الة الحرب االسرابٌلٌة بال  بأولبكان معظم وسابل االعالم وعدد قلٌال من نقابات العمال متاثر 

 قٌد او شرط.
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دعمت الوالٌات المتحدة تطوٌر الصناعة العسكرٌة الدفاعٌة االسرابٌلٌة من ضمن امور اخرى وذلك من 

 خالل.

 لتطوٌر ونشر صوارٌخ أرؤو المضادة للصوارٌخ.ملٌون دوالر ا3/221/

 ملٌون دوالر التطوٌر طابرة لٌفً ودفع نفقات الغاء مشروع لٌفً. 2/3.9/

 %(,2201/مساعدة عسكرٌة امرٌكٌة المشترٌات عسكرٌة االسرابٌل )1/

.)معظم 2113(ملٌون دوالر من المعونة العسكرٌة فً اسرابٌل. عام 129انفاق ) مكانباالهذا ٌعنً انة كان 

 (.2المعونة العسكرٌة االمرٌكٌة مخصصة الشراء اسلحة امرٌكٌة .)

 

 

 

 

)واخرون(القضٌة الفلسطٌنٌة فً اربعٌن عام بٌن ضرورة الواقع ..وطموحات المستقبل .طبعة االولى ,مركز  سعٌد نوفل  احمد (.د.3)

 133,ص3999بٌروت ,اٌلول /سبتمر دراسات الوحدة العربٌة.

 .12و11و11,ص3329اسطوة  اسرابٌل فً الوالٌات المتحدة ,طبعة االولى / مطابع  الدار لعربٌة للعلوم ,بٌروت, -(جا ٌمس بتراس2)

لحركة القومٌة وما منظمة التحرٌر الفلسطٌنٌة الحدٌثة. القابمة على اطر تؤمن بالنضال المسلح. ابدا تارٌخ ا

الفلسطٌنٌة. ٌتخذ مسار  مستقبل , المقصود بصورة خاصه االستقالل عن الدولة العربٌة. وقد اتجه هذا 

 المسار نحو هدف التحرٌر, الذي استبدل مع الوقت بهذا السٌادة.

واخفقت فكرة االعتماد على وحدة العربٌة و ابتداء مسار الخصوصٌة الفلسطٌنٌة سٌاسٌا. هكذا نشأت 

 االجواء السٌاسٌة التً والدت فكرة القابلة ان الشعب الفلسطٌنً ٌجب ان ٌحمل لسالح فً عملٌة تحرٌره.

وقع قسم كبٌر من الشعب الفلسطٌنً )اكثر من ملٌون فلسطٌنً(تحت االحتالل االسرابٌلً المباشر, وهو امر 

لفلسطٌنً ودولة اسرابٌل كدولة مباشرة بٌن جزء من ا جهةالمو .وقد ولد هذا لصرعا او3939لم ٌحدث عام 

ان المعارضة ضد كال من اتفاق اوسلو والسلطة الفلسطٌنٌة التً نشأت بموجبه والعل المنطلق الذي ٌحرك  ,

هذا النوع ,وٌربط بٌن أجزابه هو رفضها الكلً لعملٌة التسوٌة باعتبارها تصفٌة للقضٌة الفلسطٌنٌة :وتنقسم 

 بدورها الى قسمٌن :

 الفصابل العشرة المعارضة التفاقٌات اوسلو./اطار 3

 /الحركة االسالمٌة الفلسطٌنٌة.2

 / معارضة الفصابل العشرة:3

وهً القوى الفلسطٌنٌة التً رفضت التسوٌة منذ مؤتمر مدرٌد, االنها اال ترفض التسوٌة على االطالق, 

لشعبٌة لتحرٌر فلسطٌن ,الجبهة وتطالب ان تكون على اسس اكثر من مدرٌد. وتضم هذه المجموعة :الجبهة ا

 الدٌمقراطٌة التحرٌر فلسطٌن.
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المجلس الثوري ,جبهة النضال الشعبً الفلسطٌنً –االنتفاضة ,فتح -القٌادة العامة, فتح–الجبهة الشعبٌة 

 ,جبهة التحرٌر الفلسطٌنٌة ,جبهة التحرٌر العربٌة, الصاعقة, الجهاد االسالمً.

 :/الحركة االسالمٌة الفلسطٌنٌة2

هذا المعسكر هو الذي ادن االتفاق جملة و تفصٌال. ودعا الى اسقاط بعدان اخذ علٌة ان تفق جملة من 

 النجاحات والنتصارات االعداء االمة . وبشكل من مجموعات ثالثة هً:

حركة المقاومة االسالمٌة)حماس(,وحركة الجهاد االسالمٌة . وحزب التحرٌر االسالمً. ولٌس هناك خالف 

جماعة االخوان المسلمٌن  التً ٌشار الٌها فً غالب االحٌان باسم جناحها المقاوم ,حركة المقاومة فً ان 

 (3االسالمٌة )حماس(تشكل كبٌر الحركات االسالمٌة فً االرض المحتلة.)

ولكً نفهم سبب االنتشار الوسع للعملٌات االستشهادٌة ,كأ سلوب للمقاومة, بٌن الصفوف الشعب عموما. 

ن نرى ما هو ابعد من المقوالت التً نبرز اللجوء الى عملٌات فً خطاب حركة حماس, وهً علٌنا ا

مقوالت تلقً قبوال بٌن وساط قطاع واسع من الجمهور الفلسطٌنً والجهود العربً , بشان الحاجة الى خلق 

الساحق الذي تلجا توازن رعب الحاجة الى اعادة تاكٌد استمرار بقاء المقاومة واردة المقاومة .رغم العنف 

 ( .2الٌة الدولة المستعمرة ٌومٌا .هذه المعاناة الٌومٌة للعنف االستعماري الذي ٌمس االفراد.)

 319-311(شاكر عبدالكرٌم فاضل محمد الخزرجً, مصدر سبق ذكره ,ص3)

 لبنان,-بٌروت لهالل. ومكتبة ادار  العشر. هل تنتهز اسرابٌل هذه الفرصة ,محاور استراتٌجٌة العدد (.دونالد مكنتاٌر,3)

 .12,ص2111تموز/ٌولٌو

 ان حماس موقفها تجاه التسوٌات السٌاسٌة للقضٌة الفلسطٌنٌة مر بأربع مراحل هً :

 اعالن الرفض المبدبً للحلول السٌاسٌة. مرحلة -3

مرحلة اعالن رفض ترتٌبات اي مشروع او أتفاق سٌاسً تتضمن التنازل عن اي حقوق الشعب  -2

 الفلسطٌنً.

 مرحلة اعالن القبول بمبدأ الحل المرحلً ,مالم ٌتضمن التفرٌط بما ٌتبقى ارض فلسطٌن . -1

 مرحلة ابداء االستعداد لقبول مبدأ اعالن الهدنة مع اسرابٌل ,وفق شرعٌة على ارض فلسطٌن. -3

ولة وٌعد موقف حركة )حماس( متمٌزا من بٌن فصابل الحركة االسالمٌة فً طروحا نها قامت الد

فقٌام الدولة فً فهم)حماس( ٌعد ثمرة للتحرٌر, وهو امر ٌشٌر الى ان ثمة عالقة جدلٌة وتدخل  ,الفلسطٌنٌة

محكم بٌن هدف التحرٌر وهدف بناء الدولة ,وكأنما ادركت )حماس(ان الوصل الى الدولة ٌنطلق من دخول 

رة للثانً فالكفاح المسلح هو باب التحرٌر, فالتحرٌر والدولة خطان متالزمان ,ٌفضً االول بالضرو

 الطرٌق التحرٌر الذي ٌوصل القٌام الدولة.

وباقً الفصابل االسالمٌة الفلسطٌنٌة مثل)الجهاد االسالمٌة( فقد حددت موقفها من الدولة االسالمٌة 

ان كان البد ان ’نحن اوال وقبل كل شً مع فلسطٌن كل فلسطٌن من نهرها الى بحرها, مستقلة حرة ((بقولها

 (3ٌكون هناك كٌان فلسطٌنً مستقل عن بقٌة اجزاء االمة((.)

اما عن التفاوض حول توقٌع اتفاق اوسلو, كانت اسرابٌل فرضت على الفلسطٌنً العدٌد من االشتراطات 

 ,اهمها.
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/فصل التفاوض الى مرحلتٌن :انتقالٌة ومدتها خمس سنوات ,تتضمن انشاء سلطة وطنٌة ,واخرى نهابٌة 3

جبٌن والقدس والمستوطنات والحدود والترتٌبات االمنٌة والمٌاه وهً التً لم ٌتم تحدٌد موعد تتعلق :الال

 النتهابها او تطبٌقها.

/ تأجٌل التفاوض حول قضاٌا الحل النهابً بدعوى خلق اجراءات للثقة بٌن الطرفٌن فً مرحلة االنتقالٌة 2

 .وبدعوة حساسٌة الوضع الداخلً االسرابٌلً.

 عتبارات مرجعٌة المفاوضات هً المفاوضات نفسها. بمعزل عن اي مرجعٌة دولٌة او قانونٌة./التمسك با1

/تخلً الفلسطٌنً نهابٌا عن وسابل المقاومة والعنف وسلوك  طرٌق المفاوضات لحل القضاٌا الخالفٌة 3

 والصراعٌة بٌن  االجا نبٌن.

)هذا منع اسرابٌل من ضم الضفة وقطاع  ان الشارع االسرابٌلً ٌرفض بشكل عام تعاٌش مع الفلسطٌنٌٌن

غزة خوفا من تغٌر دٌموغرافً فٌها المصلحة العرب(.ولم ٌرفض المتطرفون عن حطوان رابٌن السلٌمة 

فراح ضحٌة االرهاب االسرابٌلً المتطرف .خلفة شمعون بٌرٌز زعٌم حزب العمل لكن التطرف 

مجازر قانا والنبطٌة الفوقا و المنصوري 3992االسرابٌلً ارتكب مجازر وحشٌة فً جنوب البنان عام

واتاح الفرصة للتطرف  3992وسحمر فً البقاع الغربً( ما افقد بٌرٌز شعبٌته فً انتخابات صٌف 

 (2االسرابٌلً باستالم السلطة برباسة بنٌامٌن نتنٌاهو.)

 لبنان,-بٌروت ة الهالل..دار ومكتب رالعش هل تنتهز اسرابٌل هذه الفرصة ,محاور استراتٌجٌة العدد ر,ٌ (.دونالد مكنتا3) 
 ..12ص ,2111تموز/ٌولٌو

/الطبعة االولى ,دار المنهل اللبنانً للطباعة والنشر/مكتبة راس 3991-3931(الدكتور علً صبح ,النزعات االقلٌمٌة فً نصف قرن 2)
 321م /ص3999-ه 3339بٌروت لبنان ,–النبع 

 

ما الجو فً اسرابٌل ٌغلً فً فوران وقلق ,ومجموعة قلٌلة من قادة حزب العمل تدرك عمق ان ٌتم تحالف ا

بٌن الٌمن المتطرف والمتدٌنٌن المتعصبٌن وفً مواجهة التجاوزات غٌر مسبقة من جانً التطرف الدٌنً 

اع رابٌن بجدوى القٌام تمكنا من اقن –والمتعصب ادرك ان انصار السالم ان علٌهم واجب التحرك بسرعة 

تجمع ٌساند مسٌرة السالم وكان من الضروري اال تترك االمور لسٌطرة المعترضٌن على الشارع السٌاسً. 

فمنذ اسابٌع استمرت عملٌات ازعاج لربٌس الوزراء اثناء كافة تنقالته ,ال تتركون له راحة حتى امام منزلة 

لشعار فلسطٌن ضد اسرابٌل..))بالروح .بالدم (( مع  ,وكان ٌستخدمون لغة عنٌفة كل العنف ٌستعٌرون

تخوٌره الى )بالروح .بالدم سنطاردك ٌا رابٌن(. ان ربٌس الحكومة الذي كان قدا عتادا ال ٌلقى من جماهٌر 

 الشارع سوى صٌحات االزداء واالستنكار والشتم والتهدٌدات واذا تعلو وجهة البتسامة بعد غٌاب طوٌل ..

متحفظ بشكل ٌثٌر الدهشة (لٌرى وٌشارك فً هذا الموجة من الفرح الجماعً . .وبعد شكر فٌقود رابٌن )ال

منظمً هذا الحشد الهابل الذي ٌثبت با سطع وسٌلة المساندة العرٌض والشعبٌة المسٌرة السالم ..وٌستعد 

بة المتعصبٌن رابٌن للحاق بسٌارته .االنه فوجه ٌسقط. فعلى بعد خطوات منة تقدم اٌجال عامٌر احد الطل

واطلق علٌة الرصاص واغتاله. وبعد نقلة الى المستشفى وبعد اضطرابات وفوضى ٌعجز المرء عن وصفها 

..ٌتلو اٌان هابربك ٌصٌح با كثر مما ٌقر او ٌقول :تعلن الحكومة االسرابٌلٌة بذهول واسى وفاة ربٌس 

 ( .3ن تصدٌقه)الحكومة اسحاق ر ابٌن. وتعوض البالد كلها فً اعماق حزن ال ٌمك

 ماهي اصول الفكر المتطرف للجماعات اليهودية.
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تعود نشاءه غالبٌة هذه الجماعات الى االسس الفكرٌة التً عبر عنها الحاخام )ابراهام بن سحاق كوك(.قبل 

قٌام الدولة بحوالً ربع قرن حٌنما اسس مدرسة )مركز هراف(.التً تعتبر اول مدرسة صهٌونٌة متطرفة 

 عظم قادة الجماعات.تخرج فٌها م

 وتنقسم الى تٌارٌن ربٌسٌن ٌندرج تحت كل منهما عدة جماعات فرعٌة هً:

التٌار االول :الجماعات الصهٌونٌة. والتً ترتكز معتقد اتها على فكر ارض المٌعاد وشعب هللا المختار. 

ٌمات المتطرفة وٌضم جماعات ) المرزاجً ( وهً بمثابة الجماعة االم التً رجهت قسوتها جمٌع التنظ

 االخرى وجماعة )المفدال(  وحركة تامً , و موراشا , ومٌعاد التٌار الثانً  :

وسا طمر, واخره ’  جماعات التكفٌر :والتً منها شرقٌة سفا ردٌم. وتضم  حركة حبًد وشاس وناطور ٌكارا 

 لم التوراة.غربٌة ,اشكنا زٌم ,وٌندرج تحتها حركات , اجوادات اسرابٌل وٌحٌل ها ثوراه او ع

وٌشار الى انه تصل الخالفات بٌن ذه الجماعات الى حد تكفٌر بعضها البعض وحتى تكفٌر قٌام الدولة 

اسرابٌل ذاتها. لكن كلهم متفقون جمٌعا على كراهٌة العرب وتأسٌس دولة لهم . واالعتراف بحقهم فً 

 (  2العٌش على ارض المٌعاد المزعومة. )

 

 . 3130312م,ص2111ورجال فً اسرابٌل ,بال ,الهٌبة العربٌة العامة للكتاب , (. روبرت أهاراف ,ازمة3)

    /12/19/2131ً االرض المحتلة ,المعتقدات واالفكاروالرموز,جماعات ٌهودٌة متطرفة ف31بثٌنة ا شتٌوي .( 2)

http//www.sasapost.com/extremist-jewish-groups/ 

وان التنظٌمات الصهٌونٌة قبت اعالن قٌام الدولة الٌهودٌة وبعدها ان تقٌم صالت وثٌقة مع دوابر 

االستعمارٌة العالمٌة بحٌث اصبحت الصهٌونٌة مرتبطة عضوٌا باالستعمار العالمً تعٌش على قوته 

ال غٌر مباشر وامواله وتقدم غطاء وخدمات لوجوده, بحٌث تصبح اسرابٌل واجهزتها القمعٌة ذراعا طوٌ

ٌتٌح له دور غٌر مباشر وفعال وبطبٌعة الحال تقوم العالقة العضوٌة على -خاصة االمرٌكً–االستعمار 

 (.2قناعة ٌهذا التحالف ,االستراتٌجً. وفً اطار تبادل  المنافع. )

 ماهي ابرز الجماعات اليهودية المتطرفة. 

وجماعة ,امنا جبل الهٌكل, وجماعة )اشو فو با وهً مجموعات متطرفة )احٌاء الهٌكل (و)حراس الهٌكل( 

نٌم( وجماعة مواطنون من اجل ٌهود او السامرة وغزة, بشٌع وجماعة التنظٌم الٌهودي المقاتل .اٌال. 

وجماعة ابناء ٌهودا, واسرابٌل الفتاة و بحا خ ,و اعادة التاج ,ولهافا وحركة حً فاكٌام )الحً 

امنا ومنظمة )ال هارهمو وجمعٌة ) عصٌر الٌوشنا (وحركة الشباب القٌوم(وحركة تحٌا )النهضة(وحركة 

 اسرابٌل.

اما عن جماعة امنا جبل هٌكل :هً واحده من المنظمات المتطرفة التً دابت على  تروٌع االمنٌن من 

السكان فلسطٌن  وممارسة العدٌد من اشكال االرهاب واالعتداء بهدف اكراه الفلسطٌنٌٌن على الهجرة وترك 

 ضٌهم التً ورثوها بحجة انها جزء من)ارض اسرابٌل الكاملة(. التوراتٌة.ار

شاركت مع غٌرها من الحركات والمنظمات المتطرفة الٌهودٌة  فً تنظٌم العدٌد من المظاهرات الصاخبة 

 وعملٌات الهجوم على المدانٌن الفلسطٌنً العزل. ومالكهم فً الخلٌل وباقً مدن الضفة والقدس.
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عة)جٌرشون سالمون(. الذي كان عضو انشطا فً رابطة )الدفاع الٌهودٌة االمرٌكٌة(وٌعمل وٌرس الجما

 (.3مدٌر تنفٌذٌا لمدرسة جبل المعبد. وقد اكشف الدٌة مخزون هابل من االسلحة والمتفجرات والخرابط,)

 اما عن الحركة )كاخ(. 

وعلى ٌد الحاخام الٌهودي  3912من اشهرا لجماعات الٌهودٌة المعنٌة بهدم االقصى ,وقد اسس عام 

كتابا اسماه )الفكرة الٌهودٌة (اوضح فٌه معتقداته ومبادى (ا هانا)كاالمرٌكً )مابٌر كاهانا(. وقد صدر 

 (.2النحو التالً.)حركة كاخ على 

 ان اسلوب العنف هو االفضل فً التعامل مع العرب. -3

 طردهم ضروري.ان وجود العرب على ارض اسرابٌل ٌلوث جوهر الٌهودٌة فان  -2

 ٌدعو الى تدمٌر مسجد قبة الصخرة الذي وصفة بانة مقام فوق انقاض المعبد الٌهودي الثانً. -1

 ٌدعو الى ضم الضفة الغربٌة الى اسرابٌل تورانٌة. -3

 وان الشعب الٌهودي ٌرقى فوق مستوى بقٌة البشر. -1

 وان الفلسطٌنٌٌن حشرات وان لم ٌخرج من فلسطٌنٌٌن سٌتعرضون الى القتل. -2

 

 ,111روبرت اصارف ,مصدر سبق ذكره  (3)

  http//www.wafainfo.ps ,2133وفا مجموعات متطرفة اخرى –المعلومات الوطنً الفلسطٌنً  مركز (2)

 112011ت اصارف .مصدر سبق ذكره, صروبر (1)

 

 الخاتمة 

 وفً الخالصة تبٌن لنا الحقابق االتٌة 

الشعب الفلسطٌنً فعلٌا او جغرافٌا على مدى نصف قرن ,  ال بادةرغم محاوالت الصهٌونٌة 

فأنها لم تنجح ابدا , رغم انها نجحت فً االستٌالء على ارضه وممتلكاته .  الرهان على ان 

الشعب الفلسطٌنً سٌنسى او ٌندثر تماما , ورغم تهجٌر حوالً نصف الفلسطٌنٌٌن الى خارج 

, وسٌصبحون اغلبٌة فً فلسطٌن التارٌخٌة وفً فلسطٌن , فأنهم باقون على جزء من اراضٌه 

اسرابٌل نفسها. والرهان هو على التارٌخ الذي سٌتم فٌه ذلك فً المستقبل . لكن اعتبار اغلبٌة 

% الحد الفاصل او المؤثر الذي ٌستعٌد الحقوق هو اعتبار مظلل , الن االقلٌة الناشطة التً 11

 % .11لو قلت نسبتها عن  تدافع عن حقوقها تستطٌع الحصول علٌها حتى

الهاجس الصهٌونً ضد حقٌقة النمو الفلسطٌنً الصاعدة هو هاجس عنصري غٌر اخالقً , 

ومحاوالت وال ٌختلف عن االمثلة الكثٌرة فً التارٌخ , الذي تحاول فٌه فبة ابادة فبة اخرى . 



    12 
 

نصري ومنع الصهٌونٌة فً هذا الصدد بالقتل والترهٌب والتجوٌع واقامة حابط الفصل الع

التنقل ومنع التبام شمل العابالت , كل هذه المحاوالت حتى لو نجحت لن تفلح فً تهجٌر اكثر 

من بضعة الف او بضعة عشرات االلف وستبقى الغلبة للفلسطٌنٌٌن حتى لو تحقق ذلك فً 

 . الزمن البعٌد 

وبٌكو  ساٌكسا ( واستمراره فً جرابمه التً اقترفه إسرابٌلرغم تحٌز الحزب السافر لـ ) 

وبلفور وبن جورٌون وشارون , اال ان العالم لن ٌستمر فً تقبل جرابم : اسرابٌل ) ونظامها 

 العنصري . 

خامسا : وان االستمرار فً الدفاع عن الحقوق الثابتة فً جمٌع الجبهات بانتظام وكفاءة 

فلسطٌنٌة بالمفاوضات الواصرار وعزٌمة وتضحٌة وما ضاع حق وراء مطالب اما البدء 

حتى ذلك الوقت كان فً االمكان ان تعنً  31/9/3991االسرابٌلٌة وتوقٌع اعالن المبادئ فً 

القدس فلسطٌنٌا بشقٌها ولكن بعد ان وقع اعالن المبادئ واتفاق على ان ٌكون اطارا لحل 

اللذٌن ٌتناوالن االراضً  119و  232القضٌة الفلسطٌنٌة على قراري مجلس االمن 

فقط . فقد بقى االحتالل موجودا وازدادت معدالت  3921التً احتلت سنة  الفلسطٌنٌة

 اإلسرابٌلٌٌناالستٌطان فً االراضً الفلسطٌنٌة وفً الوقت الذي ٌتوقع فٌه الفلسطٌنٌون من 

 قد ٌنتهً قرٌبا .  كاحتاللان ٌتصرفوا 

حدة االمرٌكٌة الى الموقف الدولً ضعٌف تجاه القضٌة الفلسطٌنٌة وتمٌز الواضح للوالٌات المت

صالح اسرابٌل ومن االسباب اٌضا فشل االتفاقٌة هو التفوق والقوة االسرابٌلً على الجانب 

الفلسطٌنً واالنشقاقات الداخلٌة الفلسطٌنٌة بٌن ) حركة فتح( من جهة )وحركة حماس ( 

اد والجهاد االسالمً من جهة اخرى كل هذه ادت الى ضعف السلطة الفلسطٌنٌة وكذلك الفس

الفلسطٌنٌة وكذلك السبب الى السٌاسة االسرابٌلٌة المتجعة تجاه المستشري فً السلطة 

الفلسطٌنٌٌن الذي تمٌزت فً االرهاب والقمع وعدم اعتراف بالعالقات مع الجانب الفلسطٌنً 

حتى وصل حد تجاهل وجود شرٌك فلسطٌنً لكن اهم االسباب التً ادت الى فشل اتفاقٌة 

قشته قضاٌا الصراع االساسٌة والحساسة والمتعلقة بالقدس والالجبٌن اوسلو نتٌجة منا

والمستوطنات والحدود والقضٌة االمنٌة الى مرحلة الحقة ما ادى ٌبقى االتفاق مفتوح ورهٌنة 

بالتطورات المٌدانٌة التً ستحصل على االرض وخاصة انه لم ٌتم تقدٌم أي ضمانات بشان 
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انه وبعد استعراض بعض من اهم اسباب فشل اتفاق اوسلو ,  صورة او شكل الحل الدابم . اال

ٌبدو ضرورٌا ان نؤكد على ان اسباب  فشل االتفاق هً اسباب مترابطة ومبنٌة على بعضها 

فلسطٌنٌة بدول  الفلسطٌنٌٌن ظلمالبعض , وال ٌمكن فصلها او تجزبتها وانها فشلت فً تحقٌق 

اوراق اتفاقٌة اوسلو واجراء اتفاقٌة جدٌدة تكون وٌجب انهاء والعٌش فً ظلها بسالم وامان .

اكثر دقة وضمان فً تحقٌق حلم الفلسطٌنٌون وطموحاتهم وحٌث ٌتم مناقشة القضاٌا المهمة 

والالجبٌن والمستوطنات والقضاٌا االمنٌة وكافة القضاٌا ووضع حل لها كقضٌة القدس 

 المصٌرٌة االخرى . 

 التوصٌات 

ان الموقف الدولً ضعٌف اتجاه القضٌة الفلسطٌنٌة وتحٌز واضح من قبل الوالٌات المتحدة 

االمرٌكٌة الى صالح اسرابٌل ومن االسباب اٌضا فشل االتفاقٌة هو التفوق والقوة االسرابٌلٌة 

على الجانب الفلسطٌنً واالنشقاقات الداخلٌة الفلسطٌنٌة بٌن حركة فتح من جهة وحركة حماس 

هاد االسالمً من جهة اخرى كل هذه االنشقاقات ادت الى ضعف السلطة الفلسطٌنٌة والج

وكذلك الفساد المستشري فً السلطة وكذلك السٌاسة االسرابٌلٌة المتبعة اتجاه الفلسطٌنٌٌن التً 

مع الجانب الفلسطٌنً لكن اهم االسباب تمٌزت باإلرهاب والقمع وعدم االعتراف بالعالقات 

قضاٌا الصراع االساسٌة والحساسة المتعلقة بالقدس  تأجٌلفشل معاهدة اوسلو  التً ادت الى

والالجبٌن والمستوطنات والحدود الى مرحلة الحقة مما ادى الى بقاء االتفاق مفتوح ورهٌنة 

 بالتطورات المٌدانٌة التً ستحصل على االرض . 
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