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 شكر وتقدير

بإتمام هذا البحث، أشعر أّن هناك من يطّوق عنقي بفضله، فكان من  بعد أن مّن اهلل عليّ 
 الواجب علّي أن أعترف لكل ذي فضل بفضله.

 -بعد اهلل سبحانه ذي الفضل والوجود واإلحسان –وأّول من أتوّجه إليه بشكري وامتناني وتقديري
 الذي تفّضل باإلشراف على ،الطائيفهمي عبد القادر محمد  األستاذ الدكتور هو أستاذي وشيخي

ات. أن غدت حبرًا يسّود هذه الّصفح إلىهذه الرسالة ورعايتها منذ أن كانت فكرة تجول في الّذهن، 
 واهلل أسأل أن يجعلني وعملي هذا في ميزان حسناته يوم القيامة.

ورة ريما والدكت، األستاذ الدكتور سعد سالم أبو دية الفاضلين:كما وأتوجه بالّشكر لألساتذة 
م الذين تفّضلوا بقبول مناقشة هذه الرسالة، لتقوي ،الطراونةوالدكتورة سحر محمد ، لطفي أبو حميدان

صالح مفسدها، فجزاهم اهلل عني خير الجزاء.  اعوجاجها وا 

المساندة و  ،ه ليمالذي قدّ  الكبير هدعمعلى  خوريالدكتور رمزي  إلىالجزيل كما وأتوجه بالّشكر 
المكتبة  لىإضافة عملية إلما خرجت هذه الدراسة لتعطي  الوالكم؛ فعنبره العلمي األخت من المستمرة
 العربية.

قاًل وأعانني م أومكثرًا  لكل  من قد م إلي يد العون والمساعدةوفي الختام أتوجه بشكري وتقديري 
 على إنجاز هذه الرسالة. 

 واهلل من وراء القصد.
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 الصهيوني؛ بين سياسات التسوية ومشاريع –الصراع العربي 
 أنموذج صفقة القرنالتصفية / 

 يونس الحجوج إبراهيمقصي  إعداد:
 األستاذ الدكتور عبدالقادر محمد فهمي الطائي  : إشراف

 صالُمَلخ  

التعّرف على خلفيات الصراع العربي الصهيوني، والتعّرف على أبرز سياسات  إلىهدفت الدراسة 
قرن، وتحديد التعرف على مشروع صفقة ال إلى باإلضافةتسوية ومشاريع تصفية القضية الفلسطينية، 
 ية واالجتماعية.اإلقتصادأهم مضامينه وانعكاساته وأبعاده السياسية و 

استجابة  ي، ال تبدي أّيةسرائيلاإل -وتمثلت مشكلة الدراسة في أن قضية الصراع الفلسطيني 
الكيان  لتصفيتها، وأن أومرنة للحلول التي ُطرحت وما تزال، سواء لتسوية القضية الفلسطينية 

الصهيوني لديه عقدة الخوف وعدم االطمئنان من الشعب الفلسطيني، وهو ما دفع بهم باتجاه إيجاد 
خراجه من أرضه، وأّن صفقة القرن جاءت مكّملة لتلك  مشاريع عّدة لتصفية هذا الشعب وقضيته وا 

لى الدراسة تسعى للوقوف عالمشاريع لتضفي عليها المزيد من اإلشكال والتعقيد. حيث أن هذه 
 المشروع الراهن المعروف بـ "صفقة القرن". إلىمضامين وأبعاد هذه المبادرات والمشاريع وصواًل 

وكان السؤال المحوري للدراسة هو: ما هي أبرز سياسات التسوية ومشاريع تصفية القضية 
االجتماعية؟ وقد ية و اإلقتصادو  الفلسطينية؟ وما مشروع صفقة القرن؟ وما انعكاساته وأبعاده السياسية

واستخدمت الدراسة المنهج التاريخّي الذي يقوم على افتراض أنه من غير الممكن فهم األحداث الراهنة 
 لىإاألحداث في الماضي وتتبع تسلسلها وصواًل حتى الوضع الراهن، إضافة  إلىإال عبر الرجوع 

وسط نظامي تؤثر فيه عوامل خارجية تسمى منهج تحليل الُنُظم، الذي يقوم على فكرة أن هناك 
 "مدخالت"، وتتفاعل عناصره فيما بينها ومع المدخالت.

قامت الدراسة على افتراض أّن سياسات تسوية القضية الفلسطينية ومشاريع تصفيتها، بما فيها 
 لىإصفقة القرن، أريد بها تصفية الشعب الفلسطيني والعمل على إنهاء قضيته. وَخُلَصت الدراسة 

نتائج عدة أهمها أّن تركز التعامل الدولي مع القضية الفلسطينية كان باعتبارها قضية الجئين بالمقام 
م، ولم يجِر التعامل 1940( عقب اندالع حرب العام 194االول، وذلك تحديدًا منذ صدور القرار )

حتالل. وأنه تحت اال معها بالمقام األول باعتبارها قضية تقرير مصير وتحّرر واستقالل لشعب واقع
( على تأكيد ضرورة االلتزام بحدود 040م، اعتمد القرار )1968وبعد وقوع حرب حزيران/يونيو عام 

م، وهو ما التزمت به كاّفة القرارات الالحقة، إال أنه ُيالحظ أّن 1968ما قبل الرابع من حزيران/يونيو 



 ي

 "صفقة القرن" جاءت متجاوزةً لكل المقّررات . وأّن مضامين خطةسرائيلهذه القرارات لم تكن ملزمة إل
الدولّية، في ظل جملة من التنازالت المفروضة على الجانب الفلسطيني، وأهمها االعتراف بيهودية 

"، والتنازل عن حّق العودة لالجئين الفلسطينيين، واالعتراف بالقدس الموّحدة عاصمًة إسرائيلدولة "
 .سرائيلإل

حصين البيت الداخلي الفلسطيني، وضرورة تفعيل مؤسسات النظام وأوصت الدراسة بضرورة ت
التوصية بتشكيل إجماع عربي على مواجهة مشاريع تصفية  إلى باإلضافةالسياسي الفلسطيني، 

 القضية الفلسطينية، وذلك باعتبارها قضية عربية تمّس األمن القومي العربي بالمقام األول.

 ي الصهيوني، القضية الفلسطينية، مشاريع السالم، صفقة القرن.الكلمات المفتاحي ة: الصراع العرب
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Abstract 

The study aimed to identify the background of the Arab-Zionist conflict, and to 

identify the most prominent settlement policies and projects aimed at eliminating the 

Palestinian cause. In addition to studying the "Deal of the Century" plan, identifying its 

most important contents, repercussions, and political, economic and social dimensions. 

The problem of the study was that the issue of the Palestinian-Israeli conflict did not 

show any flexible response to the solutions that were and are still being proposed, whether 

to settle the Palestinian issue or to eliminate it. And that the Israeli side has fears and 

insecurity from the Palestinian people, which prompted them to find several projects to 

eliminate this people and their cause and expel them from their land. And that the deal of 

the century came as a complement to these projects, to give them more problems. This 

study seeks to find out the contents and dimensions of these initiatives and projects, 

leading to the current project known as the "Deal of the Century". 

The main question of the study was: What are the most prominent settlement policies 

and projects aimed at eliminating the Palestinian cause? What is the deal of the century? 

What are its political, economic and social implications and dimensions? The study used 

the historical method, which is based on the assumption that it is not possible to 

understand current events except by referring to the events in the past and tracing their 

sequence up to the current situation, in addition to the systems analysis method, which is 

based on the idea that there is a systematic medium that is influenced by external factors 

called " inputs, and its components interact with each other and with the inputs. 

The study was based on the assumption that the policies of settling the Palestinian 

issue and the projects to eliminate it, including the "Deal of the Century", were intended 

to eliminate the Palestinian people and seek to end their cause. The study concluded with 

several results, the most important of which is that the focus of international dealing with 

the Palestinian issue was primarily as a refugee issue, specifically since the issuance of 
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Resolution 194 after the outbreak of the 1948 war, and it was not dealt with in the first 

place as an issue of self-determination, liberation and independence for a people under 

occupation. And after the June 1967 war, Resolution 242 was adopted to confirm the 

necessity of adhering to the pre-June 4th 1967 borders, which all subsequent resolutions 

adhered to. However, it is noted that these resolutions were not binding on Israel. And 

that the contents of the "Deal of the Century" went beyond all international decisions, in 

light of a number of concessions imposed on the Palestinian side, the most important of 

which is the recognition of the Jewishness of the State of "Israel", the renunciation of the 

right of return for Palestinian refugees, and the recognition of united Jerusalem as the 

capital of Israel. 

The study recommended the necessity of fortifying the Palestinian internal home, 

and the necessity of activating the institutions of the Palestinian political system, in 

addition to recommending the formation of an Arab consensus to confront the projects of 

liquidating the Palestinian cause, as it is an Arab issue that affects Arab national security 

in the first place. 

Keywords: The Arab-Zionist conflict, the Palestinian cause, peace projects, the deal 

of the century. 

 



 :الفصل األول
 خلفية الدراسة وأهميتها

 المقدمة

 لىإجاءت بدايات المشروع الصهيوني في فلسطين مع بدء توافد الهجرات اليهودية المنظمة 

فلسطين في ثمانينات القرن التاسع عشر، والتي جاءت آنذاك هربًا من البطش الذي كان يتعرض 

م عقد المؤتمر الصهيوني األول في مدينة بازل بسويسرا 1098في روسيا وأوروبا. وفي عام  اليهود له

كالة اليهودية و ال كلذلاإلطار السياسي الُمَنّظم وتأسست تبعًا  إلىلتنتقل بذلك الحركة الصهيونّية 

 لتوفير الدعم الالزم إلسناد مشاريع االستيطان اليهودي في فلسطين.

م، بدأت 1901م، وبدء االنتداب البريطاني على فلسطين عام 1918مع صدور وعد بلفور عام 

مرحلة جديدة من المشروع الصهيوني، يوجد فيها غطاء ودعم من قبل بريطانيا التي ساهمت في 

جرة واالستيطان اليهودي في فلسطين. في المقابل تسبب ذلك في تصاعد حركة زيادة معدالت اله

 ، وجاءت سلسلة من األحداث الرافضة للسياسات البريطانية والمشروعنالفلسطينييالمقاومة العربية من 

م، وصواًل 1909هبة البراق عام  إلىم، 1901الصهيوني، بدءًا من ثورة موسم النبي موسى عام 

 م.1936الكبير والثورة الفلسطينية الكبرى عام  ضرابحتى اإل

بعد الحرب العالمية الثانية، بدأت القضية الفلسطينية تكتسب بعدًا دوليًا جديدًا، تمثل في قيام 

حّل الصراع في فلسطين من خالل قنوات الشرعية الدولّية، وجاء ذلك بداية  إلىمساعي دولّية تهدف 

م المتحدة لدراسة الوضع في فلسطين، ومن ثم صدور قرار مع تشكيل لجنة خاصة من قبل األم

م، قرار تقسيم فلسطين. وبعد وقوع 1948( في تشرين الثاني/نوفمبر عام 101الجمعية العامة رقم )
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م، القاضي بمنح حق العودة 1940( في كانون األول/ديسمبر عام 194النكبة جاء صدور قرار رقم )

 لالجئين الفلسطينيين.

ما بعد النكبة، بدأت مزيد من الدول العربية تتجه نحو االنخراط في الصراع العربي وفي مرحلة 

ثر اندالع الحرب 1968وقوع حرب حزيران/يونيو عام  إلىمع الكيان الصهيوني، وهو ما انتهى  م، وا 

لشرقية من الضفة ا إلى" أراضي الجوالن وكامل التراب الفلسطيني وسيناء وصواًل إسرائيلواحتالل "

م القاضي 1968( في تشرين الثاني/نوفمبر 040ناة السويس وصدر قرار مجلس األمن، رقم )ق

 بانسحابها "من أراٍض محتلة" كما جاء في نّص القرار.

م(، وتلتها حرب تشرين األول/أكتوبر 1981-1968جاءت بعد ذلك مرحلة حرب االستنزاف )

ع، إال أنه ومنذ صدور قرار قمة الرباط م، وترسخ عبر هذه الحروب البعد العربي للصرا1983عام 

م والقاضي باعتبار منظمة التحرير 1984نوفمبر عام  في التاسع والعشرين من تشرين الثاني/

الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني. بدأ بذلك مسار تحويل الصراع وحصره في 

قيع تعزز مع انسحاب مصر من الصراع بعد تو يًا، وهو ما ترسّخ و إسرائيل -كونه صراعًا فلسطينيًا 

م، ومن ثم جاءت 1989ية في السادس والعشرين من آذار/مارس سرائيلمعاهدة السالم المصرية اإل

م التي عطلت الدور التاريخي الفاعل المساند للعراق في 1991أحداث حرب الخليج الثانية عام 

م للسالم بين منظمة التحرير الفلسطينية 1993وتوقيع اتفاقية أوسلو عام القضية الفلسطينية، 

ذلك " واالنسحاب كإسرائيلوما تالها من اتجاه دول مثل األردن لعقد اتفاقية سالم مع "، "إسرائيلو"

 يًا.إسرائيل -يًا نمن الصراع،  ليتحول بذلك الصراع وينحصر في كونه فلسطي

ة ة تقود مبادرات ومشاريع أخرى تهدف لتصفيمريكيعلى صعيد آخر، كانت الواليات المتحدة األ

الصراع في فلسطين، بعيدًا عن قرارات األمم المتحدة، بدءًا من مبادرة روجرز التي قدمتها الواليات 
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م، إلنهاء حرب االستنزاف آنذاك وتسوية الصراع، 1981ة في حزيران/يونيو عام مريكيالمتحدة األ

م، الذي جاء بالتزامن مع االجتياح 1900ريغان للسالم عام دونالد  مريكيومن ثم مشروع الرئيس األ

( القاضي باالنسحاب من كامل األراضي 040نذاك، وبدأ فيه التغاضي عن القرار )آي للبنان سرائيلاإل

ير" ة، وصواًل حتى مشروع "الشرق األوسط الكبمريكي". واستمرت المشاريع األإسرائيلالتي احتلتها "

م، ومشروع "الشرق 0114جورج بوش االبن في نيسان/أبريل عام  مريكيرئيس األالذي أطلقته إدارة ال

م، وتضمن مقترحًا إلعادة رسم خريطة 0116األوسط الجديد" الذي ُطرح في حزيران/يونيو عام 

 الشرق األوسط على أسس إثنّية وطائفّية.

ياسية الشرعية الس إلىكانت تفتقر دائمًا  مريكيوهكذا، فإن المشاريع التي قدمها الجانب األ

 القانوني والشعبي، بل تعبر عن إرادة طرف واحد،  السند إلىالمشروعية القانونية، أّي أنها تفتقر 

ي، هذا ما تجّسد أخيرًا في المشروع المعروف بـ "صفقة القرن"، الذي سرائيلللجانب اإل  وهي منحازة

م، والذي تضمن 0101لعلن في كانون الثاني دونالد ترامب وطرح على ا مريكيتبنته إدارة الرئيس األ

أفكارًا أريد بها إنهاًء القضية الفلسطينية عبر تجاوز الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في العودة 

قامة دولتهم على كامل األراضي التي تم احتاللها عام   م.1968وا 

 مشكلة الدراسة

لسطيني صراع ف إلىني الذي تحّول تكمن مشكلة الدراسة في أن قضية الصراع العربي الصهيو 

، ال تبدي أّية استجابة مرنة للحلول التي ُطرحت وما تزال، سواء لتسوية القضية الفلسطينية إسرائيلي-

لتصفيتها. إن التجربة التاريخّية قد أثبتت أن الكيان الصهيوني لديه عقدة الخوف وعدم االطمئنان  أو

جانب من مسألة بقاء الشعب الفلسطيني في أرضه؛ إذ أن من الشعب الفلسطيني، وهو غير مأمون ال

ثّمة شعور مترسّخ لدى القادة الصهاينة بأن هذا الشعب مهدد ألساس وجود ونجاح المشروع الصهيوني 
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بإقامة دولة قومّية لليهود في فلسطين، وهو ما دفع بهم باتجاه إيجاد مشاريع عّدة لتصفية هذا الشعب 

خراجه من أرضه وأّن صفقة  .مريكي، وذلك بالتنسيق والتخطيط المشترك مع الحليف األوقضيته وا 

القرن جاءت مكّملة لتلك المشاريع لتضفي عليها المزيد من اإلشكال والتعقيد. وهذا ما ستبحث فيه 

لمشروع ا إلى والمشاريع وصوالً الدراسة، إذ إنها تسعى للوقوف على مضامين وأبعاد هذه المبادرات 

  الراهن المعروف بـ "صفقة القرن".

 أهداف الدراسة

 التعّرف على خلفيات الصراع العربي الصهيوني. .1

 التعّرف على أبرز سياسات تسوية ومشاريع تصفية القضية الفلسطينية. .0

ية إلقتصاداالتعرف على مشروع صفقة القرن، وتحديد أهم مضامينه وانعكاساته وأبعاده السياسية و  .3

 واالجتماعية.

 أهمية الدراسة

 تكمن أهمّية الدراسة في جانَبين:

 األهمية العلمي ةأول: 

تأتي األهمية العملّية للدراسة من كونها تتبع مسار سياسات التسوية ومشاريع التصفية المختلفة 

بحثها في مضامين هذه السياسات  إلىضافة إالصهيوني منذ بداية طرحها،  -للصراع العربي 

والمشاريع، وكيفية كونها تعبر عن مساعي لفرض إرادة الجانب الصهيوني، ودور الواليات المتحدة 

 إلىم، إضافة 0101مبادرة صفقة القرن التي تم طرحها مطلع العام  إلىة في ذلك، وصواًل مريكياأل

طيني ه المبادرة، ليس فقط على الشعب الفلسنعكاسات التي تحملها هذسعيها للكشف عن األبعاد واإل

نما أيضًا على أمن واستقرار الدول العربية وشعوبها.  وقضيته، وا 
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  األهمية العملي ةثانياا: 

تزويد ُصّناع القرار في فلسطين والدول العربية بإلمام أكبر بأبعاد خطط ومشاريع التسوية الراهنة 

حيث على الشعب الفلسطيني وحقه التاريخي في أرضه، وب للقضية الفلسطينية، وما لها من انعكاسات

جهاض  يمكن اتخاذ قرارات ومواقف تساهم في حفظ أكبر قدر ممكن من حقوق الشعب الفلسطيني، وا 

 المساعي الصهيونية.

 أسئلة الدراسة

 ما خلفيات الصراع العربي الصهيوني؟ .1

 الفلسطينية؟ما هي أبرز سياسات التسوية ومشاريع تصفية القضية  .0

 ية واالجتماعية؟اإلقتصادما مشروع صفقة القرن؟ وما انعكاساته وأبعاده السياسية و  .3

 فرضية الدراسة

تقوم الدراسة على فرضية مفادها أّن سياسات تسوية القضية الفلسطينية ومشاريع تصفيتها، بما 

وحيث أن المتغير  ،يتهفيها صفقة القرن، أريد بها تصفية الشعب الفلسطيني والعمل على إنهاء قض

ر التابع )القضية ( ويؤثر على المتغيسياسات تسوية القضية الفلسطينية ومشاريع تصفيتهاالمستقل )

 الفلسطينية(.

 حدود الدراسة

 تشتمل حدود الدراسة في اآلتي:

منذ بداية المشروع الصهيوني في فلسطين والتفكير في فلسطين، وحتى تاريخ  :الحدود الزمني ة -

 م.0101هذه الدراسة عام  أعداد

م، والمنطقة 1948جغرافية فلسطين كاملة قبل صدور قرار تقسيم فلسطين عام  :الحدود المكاني ة -

 العربية.
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 محددات الدراسة

تفاصيل ما يدور في المفاوضات بين  إلىتكمن محددات الدراسة في صعوبة وتعّذر الوصول 

 ي من جهة أخرى، وذلك بسببسرائيلواإل مريكيالجانب العربي والفلسطيني من جهة والجانب األ

الطابع السرّي وغير المعلن الذي يحيط بجانب كبير منها. وكذلك فإنه يتعذر على الباحث الوصول 

 فلسطين واللقاء بالمسؤولين وصانعي القرار هناك بحيث يحصل على معلومات مباشرة منهم. إلى

 مصطلحات الدراسة

 (Conflictالصراع ) .2

 :لغة 

، 0119أكثر )ابن منظور،  أومصدر من الفعل صاَرَع، وهو الخصومة والمنافسة، بين طرفين 

 (.038: 0ج

 :اصطالحًا 

م التوافق أطرافه، على دراية بعد أويعرفه روبرت نورث أنه: "موقف تنافسي خاّص، يكون طرفاه، 

تخاذ موقف ا أوتبني  إلىمنهم، مضطرًا  أوفي المواقف المستقبلية المحتملة، والتي يكون كل منهما 

 (.North, 1968: 228األطراف األخرى ) أوال يتوافق مع المصالح المحتملة للطرف الثاني 

ويعرفه كينيث بولدينج أنه: "أحد أشكال السلوك التنافسي بين األفراد والجماعات، عادةً ما يحدث 

متصّورة،  وأك األهداف حقيقّية أكثر حول أهداف غير متوافقة، سواء كانت تل أوعندما يتنافس طرفان 

 (.Boulding, 1962: 12حول الموارد المحدودة ) أو
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تعبر،  ثرأك أوموقف يعكس قدر كبير من التعارك بين ارادة طرفين فهمي بأنه: محمد وعّرفه 

 وأوفق تعبير انماط سلوكية، عن معارضة واعية ومتجذرة للتناقض القائم بينها حول قيم وأهداف 

مصالح يصعب التوفيق بينها. بمعنى ان الصراع يحمل معه قدر كبير من التناقض في منظومة 

محمد فهمي، ) وبشكل الذي يصعب التوفيق بينهما أكثر أوالقيم الفكرية والعائد الفلسفية لطرفين 

1991). 

 :اجرائيًا 

وجية سياسية ة وأيديولالمقصود بالصراع في هذه الدراسة هو تلك الحالة المنطوية على أبعاد فكري

عب التوفيق ي الصهيوني وبالشكل الذي يصسرائيلودينية، بين الجانب العربي الفلسطيني والجانب اإل

الدول العربية وبين الحركة الصهيونية ومشروعها المتلّخص في إقامة  بين تجّسدبينهما. هذا الصراع 

وطن قومي لليهود في فلسطين، وهو ما رفضته وواجهته الدول العربية في محيط فلسطين، وخاضت 

 "، وال تزال معظمها غير معترفة بها.إسرائيلألجل ذلك الحروب والمواجهات مع دولة "

 (Zionisimالصهيونية ) .0

 :اصطالحًا 

: 1901إعادة اليهود لـ "وطنهم" "القومي" في أرض فلسطين )حسن،  حركة سياسية تبنت مشروع

01.) 

  ًاجرائيا: 

حركة فكرية دينية سياسية اريد بها ان يكون لها جذور تاريخية دينية وسياسية لتبرير منطلقاتها 

 الفكرية.
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 (Settlementالتسوية ) .3

 :لغًة 

وسطه، والسوّية، العدل واإلنصاف، والتسوّية هي المعادلة  من كلمة "سواء"، وسواء الشيء يعني

 (.08: 3، ج0119)ابن منظور، 

 :اصطالحًا 

ات، النزاع بين الدول والجماع إلىعرفها عدنان السيد حسين أنها: "تصفية األسباب التي أّدت 

لح، ص أو معاهدة أومن خالل الحفاظ على حقوق األطراف المعنّية ومصالحها، وذلك بواسطة اتفاق 

 (.03: 1990غيرها من وسائل حّل النزاعات" )السيد حسين،  أو

 :اجرائيًا 

لسطينية، ة والصهيونية إلنهاء القضية الفمريكيفي هذه الدراسة المقصود بالتسوية هو المساعي األ

وفق مخططات ومشاريع ومبادرات يتم تقديمها، وتكون معبرة عن المصالح والمطامع الصهيونية 

 األولى، في حين يتم التغاضي فيها حقوق الشعب الفلسطيني.بالدرجة 

 (Deal of the Centuryصفقة القرن ) .4

ني، إذ تهدف ي الفلسطيسرائيلدونالد ترمپ إلنهاء الصراع اإل مريكيهو مقترح وضعه الرئيس األ

حتلة، توطين الفلسطينيين في وطن بديل، خارج األراضي الفلسطينية الم إلىهذه الصفقة بشكل رئيسي 

وذلك عبر إنشاء صندوق استثمار عالمي لدعم اقتصادات الفلسطينيين والدول العربية المجاورة 

ي المئة من " ثالثين فإسرائيلالمستضيفة لالجئين الفلسطينيين، كما تتضمن الخطة إعالن ضم "

ناطق التي تعرف باسم "ج"، وضم جميع مستوطنات الضفة الغربية، وبقاء الضفة الغربية ضمن الم

 (.Harkov, 2020: 1ية الكاملة )سرائيلمدينة القدس موّحدة تحت السيادة اإل
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 األدب النظري والدراسات السابقة

 أولا: األدب النظري

ير انماط تعبر، وفق تعب أكثر أويعكس قدر كبير من التعارك بين ارادة طرفين مفهوم الصراع 

عب مصالح يص أوسلوكية، عن معارضة واعية ومتجذرة للتناقض القائم بينها حول قيم وأهداف 

ية والعائد من التناقض في منظومة القيم الفكر  اً كبير  اً التوفيق بينها. بمعنى ان الصراع يحمل معه قدر 

"، النزاع"مفهوم ن يختلف ع وهو بذلك ،وبشكل الذي يصعب التوفيق بينهما أكثر أوالفلسفية لطرفين 

، وهو يكون على مستوى الوجود برّمته، ويشمل المستويات الثقافّية والقيمّية، في الصراع أشمل وأعمّ ف

 الطاقة ملكية مصادر أو ،في قضية جزئية محددة مثل النزاع حول ترسيم الحدوديكون النزاع  حين أنّ 

  .(1991)محمد فهمي، 

 حالة الصدام بين الحركة الصهيونية ومشروعها إلىيشير مصطلح الصراع العربي الصهيوني 

بإقامة وطن قومي لليهود في فلسطين، وبين الدول والشعوب العربية، في فلسطين ومحيطها، والتي 

دخلت في مواجهة مع الكيان الصهيوني، ومن ثم رفضت االعتراف به بعد اإلعالن عن قيامه عام 

 ة، ومن ثم استمر عدم االعتراف هذا مع استمرار تعرقل مشاريع السالم والتسوية المقترحم1940

(1 :0115 ,Miller.) 

حرب  إلىم، 1956م جوالت متكررة من الصراع، من حرب السويس عام 1940تال حرب العام 

م. 1983م(، ومن ثم حرب تشرين األول/أكتوبر 1981-1960م، وحرب االستنزاف )1968العام 

وبالتوازي مع ذلك دخلت القضية الفلسطينية في أروقة األمم المتحدة، في إطار ما عرف بمشاريع 

 إذ جرى الصهيوني، -مارست نوعًا من التكييف النوعي لمفهوم الصراع العربي   التسوية، والتي

مشاريع لتسوية  ي، وكانت في الواقعسرائيلحالة نزاع بين طرفين أساسيين: الفلسطيني واإل إلىتحويله 
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القضية الفلسطينية وحّلها وفق ضوابط قانونية صادرة عن مرجعية عليا وتحظى بقدر مقبول من 

 (.11: 0111موافقة الطرفين المعنيين )عدوان، 

لى جانب مشاريع التسوية، طرحت مشار  دم يع لتصفية القضية الفلسطينية، وبالشكل الذي تنعوا 

على  سرائيلإفيه المطالب والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وبما يضمن سيادة وتفّوق وهيمنة 

كامل التراب الفلسطيني، مثل مشروع الشرق األوسط الكبير، والشرق األوسط الجديد الذي طرحته 

ة، وبحيث كيأمريإدارة بوش االبن، وأخيرًا مشروع صفقة القرن. وكانت هذه المشاريع باألساس بقيادة 

قطة مهمة ول ني تمحور حسرائيلمن قضية الصراع العربي اإل مريكيجاءت مرتبطة بكون الموقف األ

ع في الشرق ية دور رادسرائيلة، وأن القوات اإلمريكيأهمية كبرى للواليات المتحدة األ سرائيلوهي أن إل

 (.10: 0111األوسط، وأهمية في توازن القوى بين الشرق والغرب )عدوان، 

نما قد جاء من أج  لولم يقف مشروع "صفقة القرن" األخير عند تصفية القضية الفلسطينية، وا 

قامة نظام إسرائيلاإلعالن عن تدشين نظام إقليمي جديد يقوم على أساس دمج " " في المنطقة، وا 

اقتصادي تكون المحور والمركز فيه، وبما يضمن مصالحها ويعزز أمنها على المدى  -سياسي 

  االستراتيجي البعيد.

 ذات الصلة ثانياا: الدراسات السابقة

 الدراسات باللغة العربية

  العالقات األردنية الفلسطينية في ظل المفاوضات  ( بعنوان:0222أحمد النجار )دراسة
 ية.سرائيلالفلسطينية اإل

ية من سرائيلتناولت الدراسة العالقات األردنية الفلسطينية في ظل المفاوضات الفلسطينية اإل

ة ردنية الفلسطيني( وتتمحور مشكلة الدراسة بأن العالقات األ0114-0111الفترة الممتدة ما بين عام)
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ي الذي يسيطر على هذه العالقات من خالل المفاوضات التي يجريها مع سرائيلمحكومة بالعامل اإل

ة، وأبرز توضيح الخلفية التاريخية للعالقات األردنية الفلسطيني إلىالجانب الفلسطيني، وهدفت الدراسة 

ألردنية ية على العالقات اسرائيلاإل أثر وتداعيات المفاوضات الفلسطينية إلىمحدداتها، والتعرف 

الفلسطينية، ومدى ترابط األردن بالقضية الفلسطينية، وخاصة في قضايا مفاوضات الحل النهائي 

ي، ومشاركة الطرفين في التوصل للحلول المثلى إلنهاء المخالفات في سرائيلللنزاع الفلسطيني اإل

 القضايا الثنائية بما يحفظ مصالح البلدين.

 ي.يلسرائ( بعنوان: استراتيجيات التفاوض الفلسطيني اإل0222نابغة عبدالكريم الشـرفا ) دراسة 

تسليط مزيد من الضوء حول اإلشكالية الناتجة عن ذهاب قيادة منظمة  إلىهدفت الدراسة 

خيار التفاوض، في الوقت الذي غابت فيه مقومات وشروط التفاوض الصحيحة، والتي  إلىالتحرير 

كاف من التوازن في القوة بين طرفي التفاوض. هذا وقد اشتملت الدراسة على فرضية  تتمثل بقدر

تقوم على اعتبار أن وجود القوة بكافة أشكالها لطرفي فاقدا األمر الذي يفتحً  التفاوض يمثل قرينة 

 شرطية لنجاحه، وبغيابها يكون التفاوض لمقدماته الصحيحة، تعثر خفاق الباب أمام هذا المسار.

وقد حاولت الباحثة تقديم مقاربة تعتبر أن التفاوض يمثل عملية جزئية في سياق عطفا متكامل، 

 وأوهذا يؤكد على عدم إمكانية تحلل المسار التفاوضي من االستحقاقات التي يفرضها ذلك السياق، 

لذي ا الخروج على مقتضياتها، األمر الذي يعني بالضرورة أن نتائج التفاوض ستعكس طبيعة الظرف

طالما  عدالة القضية التي يمثلها أويجري فيه التفاوض، وليس مقدار الحق الذي يمتلكه المفاوض 

كانت الشروط التفاوضية غائبة. تبين من خالل البحث والدراسة صحة الفرضية التي تبنتها الباحثة، 

ة إعادة النظر نيوعليه فقد لخصت جملة من التوصيات كان من أبرزها: يتعين على القيادة الفلسطي

في مسار التفاوض، والبحث عن البدائل الممكنة عن الخيار الذي ثبت فشله على مدار عقدين من 

البحث التقييم العلمي المنهجي الشامل، و  إلىالزمن وأكثر. واخضاع التجربة التفاوضية الفلسطينية 
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عادة النظر في تداعيات التف ألة اوض السلبية على مسعن المكاسب والمخاسر المترتبة عليها. وا 

 اإلنقسامصول ح إلىالوحدة السياسية بين الفصائل الفلسطينية، والعمل على إزالة األسباب التي أدت 

 في الساحة السياسية الفلسطينية.

 ي يلسرائفي تسوية الصراع الفلسطيني اإل مريكيالدور األ( بعنوان: 0223أحمد غنام ) دراسة
 ."0222-2992"حل الدولتين نموذجاا 

د من المبادرات ي بتناول العديسرائيللحل الصراع الفلسطيني اإل مريكيبحثت الدراسة في الدور األ

التسوية  إلىبصد التوصل  ،1991التي طرحتها الواليات المتحدة من مؤتمر مدريد  والمشاريع والرؤى

المنشودة، لكن تلك الجهود المبذولة لم تقرب العملية التفاوضية على مر سنوات العملية التفاوضية 

أغلب  ي حول قضايا الصراع الرئيسية وبدتسرائيلمن قواسم مشتركة بين الطرفين الفلسطيني واإل

امة نهاء الصراع واقتلك المقاربات تتعامل مع حقائق اللحظة الراهنة، وبعيدة عن إيجاد تسوية إل

 .1968حزيران  4الدولة الفلسطينية على حدود 

ي منذ لسرائياإل –العديد من النتائج أهمها أن حل الصراع الفلسطيني  إلىوتوصلت الدراسة 

ة تجاه الشرق األوسط وألقت الواليات المتحدة مريكيمنتصف القرن العشرين كان محور السياسة األ

والدبلوماسي بالشكل الذي يضمن دور الراعي الوحيد ألي تسوية في  ة بثقلها السياسيمريكياأل

 الصراع.

وأوصت الدراسة التوقف فلسطينيًا عند كل مخرجات العملية التفاوضية السابقة التي استمرت 

جراء مراجعة شاملة لإلنحيازات  ألكثر من عشرين عام بهدف التدقيق في تلك النتائج العملية وا 

 ي.سرائيلالنجاحات وتوظيفها في أي مفاوضات مستقبلية جادة مع الطرف اإل واإلخفاقات، وتجسيد
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 ( 0220دراسة ياسر اسماعيل الشرفي :) وأثرها على عملية التسوية في  إسرائيليهودي ة دولة
 .م0222-م0223الشرق األوسط 

الستئناف ق " كشرط مسبإسرائيلبحثت هذه الدراسة في تزايد المطالبة باالعتراف بيهودية دولة "

عملية التسوية في الشرق االوسط مستعرضة جذور الفكرة تاريخيًا لدى الحركة الصهيونية وحضور 

ة ية وقيادات االحزاب، وما مدى تأثير هذه الفكرة على القضيسرائيليهودية الدولة في برامج األحزاب اإل

ر على الفكرة من آثا الفلسطينية في موضوع حق العودة والالجئين والقدس، وما يترتب على هذه

فلسطينيي الداخل األمر الذي تطلب وضع استراتيجية عربية فلسطينية على قاعدة مواجهة هذه 

السياسة وهذه الفكرة تتعارض مع أسس التسوية السياسية ومع القانون الدولي وما تحمله من آثار 

 على مستقبل القضية الفلسطينية وكل عملية تسوية في الشرق األوسط.

اعتبرت الدراسة فكرة يهودية الدولة على أنها استراتيجية مرافقة للحركة الصهيونية منذ تأسيسها، 

لتصبح جوهر األهداف الصهيونية والقاسم المشترك لكل األحزاب والتيارات واالتجاهات السياسية في 

لى مسار دولة ع". كمنت أهمية الدراسة في تسليط الضوء على أبعاد وأثار فكرة يهودية الإسرائيل"

التسوية السياسية وما هو مطلوب فلسطينيًا لمواجهتها متتبعًة المنهج التاريخي والمنهج الوصفي في 

 التحليلي في البحث.

 ( بعنوان:0222دراسة أحمد أبو جعفر )  دراسة نقدية في قراري الجمعية العامة لألمم المتحدة
 ( المتعلقين بالقضية الفلسطينية.294( و)222)

( المتعلقين بالقضية 194( ورقم )101جت الدراسة قراري الجمعية العامة لألمم المتحدة رقم )عال

الفلسطينية من حيث ظروف نشأتهما وكذلك أثرهما على المنطقة بشكل عام والفلسطينيين بشكل 

 خاص.
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ة من يوقامت الدراسة على بيان البعد القانوني لهذين القرارين وما يترتب عليهما من آثار قانون

 1948لعام  101" واكتسابها الشرعية الدولية نتيجة صدور قرار التقسيم إسرائيلحيث قيام دولة "

امت حيث ق التحليلي،الصادر عن الجمعية العامة لألمم المتحدة. واتبع الباحث المنهج الوصفي 

هذه القرارات  وتحليل 194و 101بدراسة الظروف التي واكبت قراري الجمعية العامة لألمم المتحدة 

 ومدى مساهمتها في الحفاظ على السلم واألمن الدوليين.

" فرصة تاريخية للسالم الذي يعرضه العرب عليها لكي إسرائيلأن أمام " إلىوأوصت الدراسة 

" للقرارات األمم المتحدة يتيح المجال لألجيال قادمة العيش إسرائيلتطبيق " وسالم، حيثتعيش بأمن 

 ك ال بد تكاتف المجتمع الدولي للعمل على تحقيق هذا الهدف.برفاهية وأمن لذل

 الدراسات باللغة األجنبية

 International Crisis Group (2006): The Arab – Israeli conflict: to 

reach a lasting peace.  

 .سالم دائم إلىي: الوصول سرائيلاإل -الصراع العربي (: 0116دراسة مجموعة األزمات الدولية )

ي، سرائيلة في حل الصراع الفلسطيني اإلمريكيبيان أثر الواليات المتحدة األ إلىهدفت الدراسة 

واستخدمت الدراسة أسلوب المنهج التاريخي التحليلي، وأظهرت نتائج الدراسة دعم تشكيل الحكومة 

وبين دور ية الفلسطينية ،الوطنية الفلسطينية، مع إنهاء المقاطعة السياسية والمالية للسلطة الوطن

" والقيادة الفلسطينية بواسطة اللجنة الرباعية والتي تعززها مشاركة جامعة إسرائيلالمحادثات بين "

الدول العربية والدول اإلقليمية الرئيسية، وكان من أهم أهداف الدراسة تعزيز األمن المتبادل والسماح 

لمناقشة  " وسوريا ولبنانإسرائيلالفلسطيني، ومحادثة موازية للجنة الرباعية مع " اإلقتصادبإنعاش 

 " وسوريا من جهة ولبنان من جهة أخرى.إسرائيلاتفاقات بين " إلىاألسس التي يمكن أن توصل 
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 Arafat, Mousa (2005): American foreign policy towards Palestine 

from Nixon to Clinton.  

ة ِحيال فلسطين؛ من نيكسون حتى مريكيالسياسة الخارجية األ (:0115وسى عرفات )دراسة م
 .كلينتون

ي الفترة ة اتجاه فلسطين فمريكيرصد الثابت والمتغير في السياسة األ إلىهدفت هذه الدراسة 

عهد كلينتون وتكسب هذه الفترة أهميتها من زخم المتغيرات السياسية  إلىالممتدة من عهد نيكسون 

 على الساحة الدولية بشكل عام وعلى الساحة الفلسطينية بشكل خاص.

وتكتسب هذه الدراسة أهميتها من خالل رصدها وتعريفها للثوابت والمتغيرات في السياسة 

ة تجاه ريكيمتغيرات في السياسية األة تجاه فلسطين حيث عملت على ربط الثوابت والممريكياأل

فلسطين حيث تعمل على ربط الثوابت والمتغيرات بالمستجدات الدولية والداخلية في الساحتين 

 ة.مريكيالفلسطينية واأل

وي ة اتجاه فلسطين والدور األساسي والحيمريكيوتنبع أهمية الدراسة من خالل بيان السياسة األ

 سرائيلإة في الصراع الفلسطيني بسبب طبيعة عالقتها الخاصة بمريكياألالذي لعبته الواليات المتحدة 

   بالدرجة االولى ولكونها دولة عظمى بالدرجة الثانية.

 Shlaim, A. (2002). The United States and the Israeli – Palestinian 

conflict. 

 الفلسطيني. -ي سرائيلالوليات المتحدة والصراع العربي اإل (، بعنوان:0110دراسة شاليم )

ي لسرائية في حل الصراع اإلمريكيالكشف عن دور الواليات المتحدة األ إلىهدفت الدراسة 

الفلسطيني، واستخدمت أسلوب المنهج التحليلي، وأظهرت النتائج أنه تم إعادة توليد جدولة أعمال 

السالم التي تتجاوز أهداف األمن القومي وعمل حمالت بالخطوط العريضة لتحقيق جدولة أعمال 
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 السالم التي تتجاوز أهداف األمن القومي وعمل حمالت بالخطوط العريضة لتحقيق رؤية أفضل

  للعالم، وذلك عن طريق وجود نظام دولي قائم على مبادئ عالمية مثل العدالة واألخالق.

أما بالنسبة لالئتالفات الدولية التي تشارك بالحروب فهنالك برنامج سالم الحدود للحفاظ على 

التحالف وتبرير التضحيات التي يجب أن تتم في سياق خوض الحرب ضد العدو، كما وضحت 

ونتج  ي الفلسطيني خالل العقد الماضيسرائيلة اتجاه الصراع اإلمريكياليات المتحدة األسياسية الو 

 ي والفلسطيني قادرين على حل النزاع فيما بينهم والتي قدمت بدورها الدعمسرائيلعنها أن الجانبين اإل

 ليعطيها ثقة للمضي قدمًا في عملية السالم. سرائيلالمادي والعسكري إل

 ز هذه الدراسةثالثاا: ما يمي

سوف تتميز هذه الدراسة في استخالص مضامين مشاريع التسوية والتصفية المختلفة للصراع 

الصهيوني منذ بداية طرحها، وكيفية كونها تعبر عن مساعي لفرض إرادة الجانب  -العربي 

تم طرحها  ية في ذلك، وصوالً حتى مبادرة صفقة القرن التمريكيالصهيوني، ودور الواليات المتحدة األ

سعيها للكشف عن األبعاد واالنعكاسات التي تحملها هذه المبادرات  إلىم، إضافة 0101مطلع العام 

 على الشعب الفلسطيني وقضيته.

 منهجي ة الدراسة

 للتثبت من صحة الفرضّية التي انطلقت منها الدراسة، تم االعتماد على المناهج التالية:

   المنهج التاريخي 

 لىإيقوم هذا المنهج على افتراض أنه من غير الممكن فهم األحداث الراهنة إال عبر الرجوع 

األحداث في الماضي وتتبع تسلسلها وصواًل حتى الوضع الراهن، بحيث أن تلك األحداث هي أساس 
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لرحمن ا فهم وتحليل الواقع الحالي الذي هو بمثابة نتيجة لها. ومن أبرز رواد هذه النظرية المؤرخ عبد

 ابن خلدون، ومن المعاصرين: المؤرخ البريطاني إيريك هوبزباوم.

ي خلفيات وتاريخ الصراع العرب إلىوسوف يتم توظيف هذا المنهج في الدراسة عبر الرجوع 

الصهيوني منذ بداية المشروع الصهيوني في أرض فلسطين، وكذلك عبر تتبع مسار مشاريع التسوية، 

 لقرن الراهن.وصاًل حتى مشروع صفقة ا

 منهج تحليل الُنُظم 

يقوم هذا المنهج على فكرة أن هناك وسط نظامي تؤثر فيه عوامل خارجية تسمى "مدخالت"، 

(، ويترتب على التفاعالت نتائج تسمى Inputsوتتفاعل عناصره فيما بينها ومع المدخالت )

وتبعات المخرجات. وأبرز (. وتأتي بعد ذلك التغذية الراجعة مع حصول آثار Outputs"مخرجات" )

 رّواد هذا المنهج هما ديفيد ايستون، ومورتن كابالن.

وقد تم توظيف هذا المنهج في الدراسة عبر دراسة مجموعة العناصر الخارجية المؤثرة في مسار 

الصهيوني، وكذلك دراسة التفاعالت فيما بين عناصر وأطراف هذا الصراع، ومن  -الصراع العربي 

 ائج والمخرجات.ثم تتبع النت

   المنهج الوصفي التحليلي 

يقوم هذا المنهج على فكرة أن فهم الظاهرة يكون بداية عبر توصيفها كما هي دون أي تحوير 

إبداء أي تفسير من قبل الباحث، ومن ثم يكون االنتقال نحو التفسير للظواهر عبر البحث في  أو

 مسبباتها.

ر توصيف أحداث الصراع العربي الصهيوني ومسارات وقد تم توظيف هذا المنهج في الدراسة عب

 تحليل األسباب والدوافع التي ساهمت في تحديد مساراته. إلىالتسوية فيه، ومن ثم االنتقال 

 منهج اتخاذ القرار 
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افتراض أن  ينطلق منوفقًا له فإن هذا المنهج ومن أبرز الذين كتبوا فيه هو ريتشارد سنايدر، و 

العالقات الدولية ما هي إال أنماط من التفاعل السلوكي بين وحدات النظام الدولي، وأن معظم 

 أومجموعة أشخاص  أوالعالقات ما بين وحدات النظام الدولّي، ما هي إال نتاج قرارات شخص 

دولة م السياسة العليا للمجموعة من المؤسسات، مخّولين سياسّيًا وقانونّيًا من الدولة نفسها، لرس

 (.09: 0119وعالقاتها األخرى مع باقي الدول )العيثاوي، 

وقد تم توظيف هذا المنهج في الدراسة عبر دراسة مواقف صناع القرار في كل من الواليات 

وني والقضية الصهي -" و"فلسطين" والطول العربية حيال الصراع العربي إسرائيلة و"مريكيالمتحدة األ

 .ينيةالفلسط

   المنهج القانوني 

يستند هذا المنهج على القواعد القانونية كأساس لدراسة الظاهرة السياسية الدولية، ويعتبر من 

المناهج ذات المنحى المثالّي. وتتثمل القواعد القانونية التي يتم االستناد إليها في القانون الدولي. 

هي أما أهم الموضوعات، فوأهم المواّد التي يهتم بها هذا المنهج هي المعاهدات واالتفاقات الدولية. 

دمه في ع أودراسة التكييف القانوني لموضوع االعتراف بالدولة واآلثار المترتبة على االعتراف 

العالقات الدولية. وكذلك موضوع الحرب وكيفية تسوية المنازعات الدولية بالطرق القانونية 

 والدبلوماسّية.

رارات الشرعية الدولّية، والبحث في مدى وقد تم توظيف هذا المنهج في الدراسة عبر دراسة ق

 توافق مشاريع مبادرات التسوية معها.
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 :الفصل الثاني
 الصهيوني -األبعاد والمضامين الدينية والسياسية للصراع العربي 

ن ة، معالجة القضية الفلسطينية بعيدًا عيراض موضوعية تحليلغيبدو من الصعوبة بمكان، وأل

البحث في جذورها التاريخية التي تنطوي على أبعاد دينّية وسياسّية، بمعنى أّن القضية الفلسطينية 

 ن تختزل لتقتصر على الجانبأصهيوني، قبل  -هي أواًل وقبل كّل شيء قضية صراع عربي 

دايًة ب ر لهذه االعتبارات، أن ال بد من الوقوفي. وهنا ترى الدراسة، وبالنظسرائيلاإل -الفلسطيني 

على الجانب الفكري واأليديولوجي للحركة الصهيونية، وذلك باعتبارها حركة مدججة بخطاب ونظام 

يه الحركة ف نشأتخلفيات وأسانيد دينية وكذلك سياق تاريخي معاصر  إلىمفاهيمي مرّكب، يستند 

 الصهيونية وتشّكلت ضمنه.

األول من هذا الفصل سيتم التطّرق للمضمون الديني للصراع وجوانبه التاريخية، في المبحث 

بما في ذلك الخلفية واألسانيد واألساطير والمقوالت الدينية اليهودّية التي استندت لها الحركة 

 الصهيونية، وكيف قامت بتوظيفها وتسخيرها في سبيل الحشد وراء مشروعها.

ديدًا خصيصه لتناول الخلفية السياسية للصراع العربي الصهيوني، وتحأما المبحث الثاني فقد تم ت

عبر تناول الخلفّية والسياق التاريخّي لنشأة الحركة الصهيونية، وهنا الحديث عن الخلفية التاريخية 

التي "المشكلة اليهودّية"، و  أوضمن التاريخ المعاصر، وبخاّصة فيما يتعلق بـ "المسألة اليهودّية" 

حول إيجاد الحل والمعالجة األنسب لوضعية اليهود في المجتمعات األوروبّية، ما بين  تمحورت

خيار الخروج منها، وتباينت التيارات الفكرية بين اليهود إزاء ذلك، وهو السياق  أواالندماج فيها، 

 الذي خرجت وتشّكلت فيه الحركة الصهيونية كحركة تدعو وتعمل على إنشاء وطن قومي لليهود في

 فلسطين.
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 :المبحث األول
 البعد الديني للصراع العربي الصهيوني

نما إ ال يقتصر المشروع الصهيوني على االستناد للمظلومية التي تعرض لها اليهود في أوروبا،

هو قائم أيضا على أسس دينية تتمثل في استحضار روايات وحجج وبراهين يزور بها تاريخ األرض 

بكل ما تحتويه من مقدسات وآثار ليعزز بذلك أحقيته في أرض فلسطين وأماكنها المقدسة. ويتم 

زمن  ىلإنصوص التوراة والتلمود، والتي فيها أن جذورهم في فلسطين تعود  إلى ذلكاالستناد في 

أرض فلسطين، ووعد الرب له بأن تكون األرض خالصة له ولبنيه من بعده.  إلى إبراهيم النبيمجيء 

ومن ثم ما تال ذلك من قيام مملكتْي داوود وسليمان. وأن داود أول من بنى القدس واتخذها عاصمة 

دسة ألرض المقلملكه. وأن اليهود هم شعب اهلل المختار الذين حصلوا على الوعد اإللهي بمنح ا

  )فلسطين( لهم.

ويأتي في مقدمة المقوالت والمعتقدات الدينية التي تستند لها الحركة الصهيونية العقيدة المعروفة 

بـ "عقيدة الخالص"، حيث كانت الحركة الصهيونية في جوهرها، وبالرغم من ارتباطها بسياقات 

بر نّية القديمة، التي تمّسك اليهود بها عالحداثة، بمثابة التجّسد الحديث لعقيدة الخالص المسيحا

العصور. وتلّخصت هذه العقيدة باألمل بإعادة اليهود لـ "وطنهم" "القومي" في أرض فلسطين. وتتصل 

عادته اليهود  وقد  عاد.أرض المي إلىهذه العقيدة باالعتقاد بحضور المسيح اليهودي آخر الزمان، وا 

ة بفكرة الخالص، لكنها كانت تعتبرها مهمة سماوية تتم عندما كانت التيارات الدينية اليهودية مؤمن

يظهر المسيح المنتظر، الذي يرسله اهلل إلنجاز هذه المهمة. أما اليهودي المتدّين فيكون دوره منحصرًا 

 (.01: 1901فقط في االبتهال والصالة، ليس أكثر من ذلك )حسن، 
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ما تدّخل وعناية إلهية من أجل تحقيقه، أ إلىة وبالتالي، فإن مفهوم الخالص كان مقترنًا بالحاج

اليهودّي فيكون دوره سلبّيًا، ينحصر في الصالة واالنتظار، وذلك وفقًا للفهم اليهودي التقليدي. وهنا 

 لىإجاءت الحركة الصهيونية لتحدث االنقالب عبر تحويلها دور اليهودي في الخالص من السلبية 

البعد الذاتي والعمل الُمَنّظم لتقريب الخالص من خالل جهد دنيوي االيجابّية، وذلك بتركيزها على 

نما يسعى هو بنفسه للعمل في سبيل تحقيق  أرضي، يقوم به اليهودي، بحيث ال يكتفي بالدعاء، وا 

الخالص للشعب اليهودي. وهو ما جعل الحركات اليهودّية األرثوذوكسّية تنظر للصهيونية باعتبارها 

هرطقة، وذلك بسبب تجرؤها وتدخلها في الشؤون اإللهية، ولذلك أوجبت معارضتها ضرباً من الكفر وال

  (.00: 1901)حسن، 

 صوغ مشروع يهودي قومي إلىاستندت الصهيونية على أساس عقيدة الخالص ولكنها عمدت 

 ذما يطلقون عليه "أرض الميعاد"، ولكن مع تفعيل دورهم كذات تاريخّية فاعلة تأخ إلىُيعيد اليهود 

مصيرها وتحدد قدرها بيديها. وبالتالي، فإن الصهيونّية كانت في جوهرها خروجًا باليهود من الحالة 

حالة عمل فّعال. فالخالص، وفقًا للمنظور  إلىالسلبية التي عاشوها في "الشتات" طيلة قرون 

نما من العمل ال جماعي سياسي الالصهيوني هو الغاية، ولكنه ال يأتي من االبتهال والدعاء هلل، وا 

  (.190: 1900القومي )المسيري، 

انطلقت الصهيونية، بمختلف تياراتها، من التأكيد على أن الخالص وجمع الشتات، ال يتّمان 

"صهيون" لن تكون عبر انتظار المسيح المنتظر، كما في الفهم  إلىعبر الصلوات، وأن العودة 

نما يجب الق يام بها اآلن، وبجهد جماعي. وال بأس أن يكون ذلك اليهودي األرثوذوكسّي التقليدي، وا 

بمساعدة القوى العظمى، كما بريطانيا، فذلك داخل ضمن دائرة الحسابات والعمل السياسي أيضًا، 

وهو استغالل للظروف والسياقات الدولّية وليس اتكااًل على آخر، إذ إن بريطانيا لم تكن لتقدم العون 
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ذا المشروع ووجود المنخرطين فيه من اليهود أنفسهم، والعاملين على للمشروع الصهيوني لوال وجود ه

  إنجاحه، ومن ثم قامت هي بتوظيفه واالستفادة منه بما يتفق مع مصالحها.

تقاطعت عقيدة الخالص مع عقيدة "أرض الميعاد"، وهي االعتقاد بأن خالص اليهود ونهاية 

ألرض الموعودة تحديدًا، وهي أرض فلسطين، أرض كنعان،  إلىمرحلة الشتات تكون عبر عودتهم 

التي جاء في التوراة )العهد القديم( ووصفها بأنها األرض التي ))تفيض لبنًا وعساًل(( )سفر الخروج 

 (.156: 0110الصليبي، ) (5:6؛ ويشوع 08: 13؛ والعدد 0: 3

 -الزعم اليهودي بحسب  -وأرض الميعاد هو مصطلح يهودي يستخدم لوصف األرض التي 

شعب اهلل وسيأتي بيان هذا المسمى ) -( إسرائيلوعد بها اهلل "شعبه المختار"، من نسل نبيه يعقوب )

حاق، وابن ابنه إس إلى، وتجدد العهد بعد ذلك إبراهيم إلىوبحيث أن الوعد كان في البدء  -المختار( 

 .إبراهيمإسحاق ويعقوب، حفيد 

(( )هوشع، وفي التوراة يرد وصف أرض الم (، وهي األرض 3: 9يعاد بأنها هي ))َأْرِض الرَّبِّ

(، وهي كذلك ))اأَلْرِض 10:0(، و))األرض المقدَّسة(( )زكريا 10: 11التي ))يرعاها اإلله(( )تثنية، 

  (. 16:11اْلَبِهيَِّة(( )دانيال 

كون هده على أن توعا إبراهيمتنبع عقيدة "أرض الميعاد" من اإلعتقاد اليهودي بأّن اإلله وعد 

هذه األرض لنسله. جاء في سفر التكوين: ))وقال الرب ألبرام، اترك بلدك منزل قومك وابوك، واذهب 

(، و: ))أنا الرب الذي أخرجك من أور الكلدانيين 1: 10األرض التي سأدلك إليها(( )التكوين،  إلى

ما جاء في سفر التكوين  (. وكذلك8: 15ألعطيك هذه األرض لالستيالء على ذلك(( )التكوين، 

ر النهر الكبير نه إلى(: ))قال الرب إلبرام لنسلك أعطي هذه األرض من نهر مصر 19 -10: 15)

  الفرات((.
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وهي األرض التي سيعود إليها اليهود تحـت قيادة المسيح المخّلص. وأرض الميعاد هي مركز 

فقًا ّكل تاريخهم المركز في تاريخ العالم، و الدنيا، تمامًا كما يقف اليهود في وسط "األغيار"، وكما يش

 (.48: 0110العتقادهم )مهدي، 

وفي الحركة الصهيونية كان التعبير عن أرض الميعاد َيِرد بذكر جزٍء منها يرمز لها كلها، وهو 

جبل "صهيون" في القدس تحديدًا، ذو الرمزية الكبيرة في الفكر والكتابات الصهيونّية. وخالل النقاشات 

م، كان من أهم المخرجات أن ))ال صهيونية 1913المؤتمر الصهيوني السادس، الذي انعقد عام في 

من دون صهيون((، وجاء ذلك ردًا في حينه على مشروع استيطان اليهود ألوغندا، ما عنى التمّسك 

 (.1968: 0110بأن يكون الوطن القومي لليهود في فلسطين )المسيري، 

سسي المنظمة الصهيونية العالمية، قد اعتبر أن من دوافع ومبررات وكان ماكس نورداو، أحد مؤ 

اختيار فلسطين موقعًا لالستيطان هو كون االسم "صهيون" ))بحد ذاته ُيعتبر أسطورة ذات سطوة 

وقوة كبيرين وصرخة عظيمة تجمع اليهود((، بحسب تعبيره، وذلك وفقًا لما ذكره بنيامين نتنياهو في 

 (.88: 0115شمس" )نتنياهو، كتابه "مكان تحت ال

"جبل صهيون"، بحسب المعتقد اليهودي هو واحد من التّلْين الذين كانت تقوم  أوو"صهيون" 

عليهما مدينة القدس القديمة )أورشليم، بحسب المسمى العبري(، حيث أسس داوود عاصمة مملكته، 

ولذلك يسمى أيضًا بـ "جبل النبي داوود". وقد ُذِكر صهيون حوالي مائتْي مّرة في العهد القديم، وذكر 

 مدينة ليهعداوود اليبوسيين ويؤسس  يهزم أنمرة كمنطقة أقيم عليها حصن لليبوسيين، قبل  ألول

  (.5: 11( و)أخبار، 8: 5ق.م( )صموئيل،  1111"أورشليم" )عام 

بعد تأسيس داوود عاصمته عليها وضع على التّل )صهيون( "تابوت العهد" فأصبح أرضاً مقدسة 

هو التابوت الذي ُحفظت به ألواح )أسفار( العهد القديم  (. وتابوت العهد10-11: 6)صموئيل، 
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هيكل سليمان بعد أن تمت عمارته على جبل  إلىالخمسة، التي أعطيت لموسى، ولكن التابوت نقل 

(. بعد ذلك اتسعت 0: 5و 1: 3(، و)أخبار، 1: 0"الموريا"، وهو جبل مجاور لصهيون )ملوك، 

ريا حيث أقيم الهيكل المقدس )هيكل سليمان(، بحسب داللة اسم صهيون لتشمل أيضًا جبل المو 

 (.8: 10(، و)أشعياء، 10: 0التوراة )إشعياء، 

لقدس( اوبذلك، فإن اسم "صهيون" ورد في العهد القديم )التوراة( غالبًا للحديث عن "أورشليم" )

ان غاية (. وهكذا، فإن "صهيون" في اليهودية هو مك01: 19وذلك بصورة شعرّية )ملوك،  بمجملها

في القداسة، وهو مكان ُسكنى يهوه )اهلل(، وهو بحسب معتقدهم سيكون مركز الخالص المسيحاني، 

وبذلك فإنه قد بات بمثابة رمز آلمالهم القومية، وهو ما استندت إليه الحركة الصهيونّية، ومن النسبة 

 (.46: 0110اسمه جاء اسمها )اليازجي،  إلى

أسطورة دينية أخرى هامة ترتبط بها الحركة الصهيونية،  إلىن ويقود الحديث عن القدس وصهيو 

وهي "الهيكل"، والمعروف أيضاً بـ "هيكل سليمان". إذ أن الحركة الصهيونية، ومنذ وقت مبكر، روجت 

ألسطورة أن حائط المبكى هو الجزء المتبقي من هيكل النبي الملك سليمان، وأنه يوجد داخل هيكل 

هو أكثر المواقع قداسة لدى اليهود، وأنه بقدس األقداس حجر األساس الذي سليمان قدس األقداس و 

ُخلق منه العالم، مدعين أن قبة الصخرة المشرفة هي موقع قدس األقداس والموقع الذي كان سيضحي 

 بابنه إسحق. إبراهيمفيه النبي 

مملكتين  لىإانقسامها األولى )المملكة الموّحدة، ما قبل  إسرائيلويرتبط هذا الهيكل بمملكة بني 

شمالّية وجنوبّية: السامرة ويهوذا(، والتي أنهت "عهد القضاة"، مع قيام الملك شاؤول بتوحيد قبائل بني 

، ليبدأ بذلك "عهد الملوك". ومن ثم قام الملك )النبي( داوود بتوسعتها إسرائيلوتأسيس مملكة  إسرائيل

حسب ما يرد في التوراة، واتخذ القدس عاصمًة داخل حدود أرض كنعان، وعلى حساب اليبوسيين، ب
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( فإن الملك )النبي( سليمان قام ببناء 6: 5لها. ومن ثم، وبحسب ما يرد في سفر الملوك األول )

هيكل )معبد( إتمامًا لعمل أبيه الملك داود. وكان داود هو الذي نقل "تابوت العهد"، والذي يتضمن 

ما مدينة "أورشليم" بعدما انتزعها من اليبوسيين. أ إلىة موسى، األلواح الحجرّية المنقوش عليها شريع

سليمان فقام ببناء الهيكل على جبل "الموريا"، المجاور لجبل "صهيون"، ووضع فيه التابوت وجعل 

    المكان معبدا هلل.

وبالرغم من أن الرأي الشائع لدى اليهود هو وجوب قيام كل يهودي بالصالة من أجل بناء الهيكل 

من جديد، وذلك كشرط لتحقيق الخالص لليهود، إال أنه من المحظور القيام بأعمال لبنائه. إال أن 

الحركة الصهيونية بإصرارها على الدور الذاتي لليهود تحّدت تلك اآلراء، وبحيث كان تأكيدها على 

نما من خالل العمل المباش  ر، بما فيأن تحقيق وعود الخالص اإللهي ال تكون من خالل الدعاء وا 

قامة الهيكل عليه، وهو ما ذهبت إليه بخاصة جماعات "الصهيونية  ذلك استعادة جبل صهيون وا 

م، مثل: "بني 1940" عام إسرائيلالدينّية"، بما في ذلك حركات تأسست منذ عهد ما قبل قيام دولة "

متدينين في ليهود العكيفا"، و"الشباب الصهيوني"، و"الكيبوتس المتدين"، وحركة "همزراحي"، وكذلك ا

 (.31: 0110" )الحريديم( )شوفاني، إسرائيلدولة "

وأخيرًا، ال ُبّد من اإلشارة لعقيدة وسند ديني ذو حضور وتأثير مستمر في الفكر اليهودّي 

والصهيوني، وهو أساس تنبني عليه فكرة الخالص اإللهي الموعود لليهود، أال وهو االعتقاد بأن 

 لىإالمختار"، وما ينبني على ذلك من اعتقاد بأن اهلل يتولى أمرهم ويقودهم اليهود هم "شعب اهلل 

النصر على غيرهم من األمم األحّط قدرًا منهم والتي تعرف بكونها "األغيار" )الغوييم، بالعبرّية(. وقد 

ن و جاء في التوراة: ))أنتم أوالد للرب إلهكم. ألنك شعب مقدس للرب إلهك، وقد اختارك الرب لكي تك

(. ومن المسميات 0: 14له شعبًا خاصًا فوق جميع الشعوب الذين على وجه األرض(( )التثنية، 
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اليهودّية التي تنطلق من هذا المعتقد، تسمية الشعب اليهودي بــ "الشعب األزلي" )بالعبرية: عام 

نبنى على م(. واعوالم(، و"الشعب األبدي" )بالعبرية: عام ينصح(، و"شعب اهلل" )بالعبرية: عام الوهي

هذا المعتقد االحتقار اليهودي لألمم األخرى، واالعتقاد بحقهم بالسيطرة عليهم وابادتهم، وهو ما نجده 

عند التيارات المتطرفة من الصهيونية، كـ "الصهيونية التصحيحية"، والتي عرفت أيضًا بـ "الصهيونية 

 (.09: 0110هو العربي الميت(( )حسين،  المقاتلة"، واشتهرت بمقولتها المتطرفة: ))العربي الجيد

 لىإأما التيار الصهيوني غير اليهودي، والمعروف بـ "الصهيونية المسيحّية"، فهو كذلك مستند 

أسانيد دينّية. ويتألف هذا التيار من المسيحيين المنحدرين غالبًا من الكنائس البروتستانتية، ممن 

" ضرورة حتمّية ألنها تتمم نبؤات الكتاب المقدس، وهي بمثابة الشرط إسرائيليؤمنون بأن قيام دولة "

 األرض. ووفقًا للمعتقد الصهيوني المسيحي فإننا نعيش اليوم في إلىوالمقدمة لمجيء المسيح الثاني 

ما يسمى "دور الكنيسة والنعمة" بانتظار حلول الحقبة السابعة واألخيرة برجوع  أوالحقبة السادسة 

رض لتأسيس حكمه األلفي السعيد. ويعتقد الصهاينة المسيحيون أن من واجبهم الدفاع عن المسيح لأل

 ة يشكلون جزءًا أساسّيًا من اللوبي المؤيدمريكي"، وفي الواليات المتحدة األإسرائيلاليهود ودولة "

: 1904، وسيأتي المزيد من التفصيل لمعتقدات هذا التيار في المبحث التالي )جرينفيم، سرائيلإل

06.) 

أنه من المنظور األركيولوجي )اآلثارّي( فإّنه ال وجود ألدلة أثرية مادية تسند  إلىوتجدر اإلشارة 

ات ما يقوله عالم اآلثار وأستاذ الالهوت والدراس إلىالرواية التوراتية حول أرض فلسطين. وهنا نشير 

ر قة فلسطين في القرن العاشالتوراتية في جامعة كوبنهاغن، توماس ل. طومسون، عن تاريخ منط

ا تاريخًا ال ي": ))إن كتاب العهد القديم يقدم لنسرائيلقبل الميالد، في كتابه "التاريخ القديم للشعب اإل

يمكن الوثوق به، وما صرنا اآلن نعرفه عن تاريخ سوريا الجنوبّية، وما نستطيع إعادة بنائه اعتمادًا 
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لفة تمامًا عن الصورة التي تقدمها الروايات التوراتية(( على الشواهد األثرية، يعطينا صورة مخت

رن فنكلشتاين، فيصف القدس في الق إسرائيلي، سرائيل(. أما عالم اآلثار اإل131: 1995)طومسون، 

العاشر قبل الميالد )وهو الزمن الذي ينسب إليه الملكين داود وسليمان( وصفها بأنها: ))مجرد قرية 

القديمة  سرائيلإلي كتابه "التوراة اليهودية مكشوفة على حقيقتها: رؤية جديدة مركز قبلي((، وذلك ف أو

(. وبالمثل، 169: 0115وأصول نصوصها المقدسة على ضوء اكتشافات علم اآلثار" )فنكلشتاين، 

، إريك كلين: ))إن كثيرًا مما ورد في التوراة حول القدس يثير مريكييشير المؤرخ وعالم اآلثار األ

" سرائيلإدولة  إلىفي الوقت المعاصر((، في كتاب "القدس تحت الحصار من كنعان القديمة  انقساماً 

(Cline, 2017: 43.) 

مما تقّدم، نجد بأّن الحركة الصهيونية استغّلت منذ بدايتها الرموز الدينّية والتراث الديني المحّرف، 

 لىإثم قامت بإفراغ هذه الرموز واألفكار من محتواها الروحي واألخالقي ونقلتها من مجالها الديني 

 المجال السياسي، خدمًة لمشروعها االستعماري في أرض فلسطين.

فإّن الحركة الصهيونية استخدمت ووظفت التراث واألساطير الدينية في سبيل خدمة  وبالتالي،

مشروعها. وكان التحّول األهم الذي أحدثته في المعتقد اليهودي هو تغيير مفهوم الخالص، وتحويل 

ي المتمثل اإليجاب إلىدور اليهودي فيه من السلبي المتمثل باالنتظار واالكتفاء بالصالة والدعاء، 

 بالمباشرة في العمل.

أّن الحركة الصهيونية اعتمدت على المعتقدات  إلىوفي ضوء كل ما تقّدم، تتوّصل الدراسة 

الدينية اليهودّية كمستندات ومقوالت تخدم غايات التجييش والتحشيد، وتحاول عبرها إيجاد الشرعنة 

بالتراث  الم. وبسبب التمّسكلمشروعها المتمثل في إقامة وطن قومي لليهود المشتتين في أنحاء الع
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الديني اليهودي واالعتماد عليه كان الخيار الصهيوني الراجح متجهًا نحو احتالل أرض فلسطين 

 تحديدًا دون غيرها، لكونها مسرح األحداث التي ترويها التوراة.
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 :المبحث الثاني
 البعد السياسي للصراع العربي الصهيوني

يرتبط البعد السياسي لقضية الصراع العربي الصهيوني بالحركة الصهيونية التي استثمرت البعد 

الديني للصراع وعملت على توظيفه سياسيًا الستكمال المشروع الصهيوني في احتالل فلسطين. 

ف بـ "المسألة ما ُعر  ىإلوتعود الخلفّية التاريخّية لنشأة الحركة الصهيونّية، بمختلف تياراتها الفكرّية، 

"المشكلة اليهودّية"، والتي تمحورت حول إيجاد الحل والمعالجة األنسب لوضعية اليهود  أواليهودّية" 

قومية" دولة " إلىخيار الخروج منها واالنتقال  أوفي المجتمعات األوروبّية، ما بين االندماج فيها، 

 خاّصة بهم يقومون بتأسيسها.

هذه المجتمعات مع دخول العصر الحديث. وجاءت هذه  برزت معضلة اندماج اليهود في

الرأسمالي  صاداإلقتالمعضلة بدافع من تحوالت اقتصادية تمثلت في التحول المتسارع في أوروبا نحو 

وبروز القطاع المصرفي، بالتزامن مع الحركة األوروبية االستعمارية للعالم في العصر الحديث، وهو 

ض والمراباة التي كانوا يضطلعون بها في العصور الوسطى، حين كانت ما أفقد اليهود وظيفة اإلقرا

الكنيسة تحرم ذلك على رعاياها ما أتاح لليهود فرصة احتكار هذه الوظيفة، حتى باتوا، كما يرى 

: 1، مج0111المسيري، "جماعة وظيفّية"، يقترن اندماجها االجتماعي بأداء وظيفتها )المسيري، 

041.) 

قراض وظيفة اإل طاجماعات فائضة، وذلك مع نهاية ارتب إلىلجماعات اليهودّية نتيجًة لتحول ا

ت، التخّلص من هذه الجماعا إلىبهم، عن حاجة المجتمعات األوروبّية، فإنه قد بدأت تبرز الدعوات 

يدة لها، من خالل إيجاد وظيفة جد أواإلبادة  إلىباعتبارها فائضًا بشرّيًا، وقد يقترن ذلك بالدعوة إما 

ز جغرافي منتقى، حي إلىوهو ما تبلور تحديدًا مع الوظيفة اإلمبريالّية، التي تمثلت باقتراح تهجيرهم 
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وتأسيس دولة استيطانّية لهم تخدم مصالح القوى الغربّية. وكانت هذه الدعوات هي القاعدة التي 

: 1، مج0111ارها فكرة "القومية اليهودّية" )المسيري، انطلقت منها الحركة الصهيونية، وولدت في إط

041.) 

في هذا السياق، يقّدم المسيري مفهومًا تفسيريًا، أطلق عليه مسمى "الشعب العضوي المتماسك"، 

و"الشعب العضوي المنبوذ". ويقصد بالشعب العضوي، الشعب الذي تترابط أعضاؤه ببعض كترابط 

وتراثه برابطة عضوّية. أما الشعب العضوي  ويرتبط بأرضهحد، األجزاء في الكائن العضوي الوا

هو تعبير غير يهودّي، ف أوالمنبوذ، وهو األساس الذي استند له الفكر الصهيونّي، سواء أكان يهوديًا 

عن تصّور وجود شعب يهودّي متماسك، غير منتٍم للغرب، وغير قابل لالندماج واالنصهار فيه، 

ومن ثم كان تحديد المكان في أرض فلسطين، وذلك في توافق   مكان آخر. إلىلذلك ال بد من نقله 

 (.30: 1991للخالص )هالسل،  -البروتستانتّية بخاّصة  -مع الرؤية المسيحّية 

إزاء هذه المسألة برز تياران متباينان، أحدهما دعا لالندماج، واعتبر النقيض للتيار الصهيوني، 

واآلخر، دعا إلخراج اليهود من أوروبا، ومثلت الحركة الصهيونية الجانب األساسّي منه. انطلق 

ودّية عات اليهالتيار االندماجي، المؤمن بخيار دمج اليهود، من االعتقاد بإمكان تحديث أعضاء الجما

جزء ال يتجزأ من المجتمع الحديث الذي ظهر بعد االنقالب  إلىوتحويلهم من جماعة وظيفّية وسيطة 

ر، والذي المناخ الذي وّفره عصر التنوي إلىالصناعي الرأسمالي. وقد استند هذا التيار بصورة أساسّية 

عد الدين ُثل العقل واألخالق، وتستبأسهم في إتاحة وفتح الُسُبل نحو قيام حضارة غربية تقوم على مُ 

كعنصر حاسم في ممارسة الحكم والسلطة، وتفصله عن الشأن السياسي. وبالتالي تعزيز خيار 

مكانية دمج اليهود في المجتمعات األوروبّية، ما أدى بالتالي  ن انتشار االتجاه االندماجي بي إلىوا 

 (.040: 1، مج0111اليهود )المسيري، 
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لتي عرفت بـ "الهاسكاال"، وتعني حركة التنوير اليهودي، التيار االندماجي األبرز مثلت الحركة ا

هدم  إلىم(، والذي دعا 1860-1809بين اليهود، وقد تزعمها الفيلسوف اليهودي موسى مندلسون )

ة نالمفهوم العبراني التراثي الذي يوحد بين العقيدة اليهودية والشعب اليهودي، واعتبر أن اليهودية ديا

توحيدية، وليس بينها وبين القومية اليهودية، ما يسمى بـ "أرض الميعاد" أّي ترابط الزم. وبأن اليهودّية 

  (.01: 0111هي عقيدة دينّية لها مؤمنين ومعتنقين، وليست شعب مرتبط بكيان سياسي )المسيري، 

تحدياته، لحديث، و وقد رأت حركة الهاسكاال ضرورة أن يستجيب يهود أوروبا لمتغيرات العصر ا

ومواكبة تياراته واالنسجام مع روحه واالندماج في األوطان. وقد حوربت هذه الحركة بشّدة من قبل 

وصعود  زبرو  إلىاليهودّية األرثوذكسّية الُمحافظة، وبالنهاية فشلت في مسعاها. ما أدى بالتالي 

 عدم إمكانية االندماج، وذلك بالتزامن مع تصاعد مشاعر إلىالتيارات الصهيونية اليهودّية، التي قادت 

وتيارات "الالسامّية" واالدعاء بالعداء لليهود في أوروبا، وبالتحديد خالل النصف الثاني من القرن 

  (.01: 0111التاسع عشر )المسيري، 

ضوّية عاتسمت محاوالت االندماج في بلدان أوروبا بالبطء والتعّثر، بسبب ظهور القومّيات ال

سرعة معّدل تطّور الرأسمالّية المحلّية، ونهاية دور الجماعة الوظيفّية الوسيطة لليهود.  فيها، وبسبب

تعزيز التيارات الصهيونّية، بدايًة من الصهيونية غير اليهودّية، والتي تشّكلت  إلىكل ذلك دفع 

ن المسيحيين دات التي انتشرت بيعرف بـ "الصهيونية المسيحّية". والتي يقصد بها المعتق مماباألساس 

قيام دولة قومّية يهودّية، خارج أوروبا، وبالتحديد في فلسطين )جرينفيم،  إلىفي أوروبا، ودعت 

1904 :05.) 
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قامت الصهيونّية غير اليهودّية على النظرة لليهود باعتبارهم مادة بشرية غريبة، وقفت دائماً على 

لق عليه عبد الوهاب المسيري "شعب عضوي منبوذ"، وقد شّكل هامش التاريخ الغربّي، مشكلين ما يط

 (.38: 0111هذا المعتقد األرضية التي انطلقت منها الدعاوى المعادية لليهود )الدائم، 

من المنظور الكاثوليكي، فإنه قد ُنظر لليهود باعتبارهم قتلة المسيح، وبالتالي ُابيح اضطهادهم 

لشعب الشاهد"، والذي مفاده أن اليهود رفضوا المسيح، وبالتالي كعقوبة وجزاء لهم. وظهر معتقد "ا

فإنهم يقفون في ذلهم وخضوعهم وتدنيهم شاهدين على صدق العقيدة المسيحّية وعلى عظمة الكنيسة. 

دافعت الكنيسة الكاثوليكية عن بقاء اليهود كجماعة مستقلة وحمتهم ضد هجمات  المنطلق هذاومن 

 (.30: 0111وموا بدورهم في الشهادة )الدائم، اإلبادة الشعبية حتى يق

العقيدة  لىإأما من المنظور البروتستانتي، فقد تحولت فكرة مسؤولية اليهود عن مقتل المسيح 

ص، وبحيث أداة من أدوات الخال إلىاالسترجاعية في الفكر البروتستانتي. والتي يتحول اليهود فيها 

ه، اد، حيث سيتم تنصيرهم هناك، وبذلك يتحقق للعالم خالصأرض الميع إلىهي العودة  وظيفتهم تكون

 (.33: 1991ويبدأ العصر األلفّي السعيد. وهذا هو جوهر ما ُيسمى بالعقيدة االسترجاعّية )هالسل، 

ومع تزايد معدالت العلمنة في المجتمعات األوروبّية، فإّن الهجوم على اليهود استمّر ولكنه أخذ 

لتاسع ير دينّية، تمّثلت باعتبارهم شعباً عضوّياً بالمعنى العرقّي. وفي القرن ايتجه نحو تبني مبررات غ

يبرز عدد من المفكرين المعتنقين للصهيونية، من غير اليهود، يحملون كراهية كبيرة  عشر، بدأ

 (.090: 1991إخراج اليهود من أوروبا )الحوت،  إلىلليهود، ويدعون 

هود ال مكان لهم في العالم الغربي، ولكن يمكن االستفادة انطلق هذا الفكر من اعتبار أن الي

منهم كأداة يمكن توظيفها لصالح الغرب. وتزامن ذلك مع حركة الكشوف الجغرافية، ودخول عصر 

االمبريالية، ومن ثّم ظهور "المسألة الشرقّية"، والتي قامت على أساس المطامع األوروبّية في وراثة 
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صهيون  لىإمانّية وبداية التخطيط لتقسيمها. إذ بدأت تبرز فكرة عودة اليهود أمالك االمبراطورّية العث

)كناية عن أرض فلسطين( كوسيلة يمكن من خاللها أن تتم السيطرة على المشرق، وذلك في إطار 

كتلة منتجة ومفيدة، حيث يمكن أن تكون كتلة بشرّية مساندة لسياسات القوى  إلىمحاولة لتحويلهم 

 (.094: 1991الستعمارية )الحوت، األوروبية ا

م(، كأحد 1005-1011وكان من بين أبرز دعاة هذه الفكرة، اللورد اإلنجليزي، شافيتزبيري )

أهم المفكرين الصهيونيين االستعماريين غير اليهود. وكان زعيمًا لحزب اإلنجيليين الداعي لتنصير 

ة في سياسيّ  أواليهود أّي حقوق مدنّية اليهود، وقد اعتبر اليهود شعبًا مستقاًل، وعارض إعطاء 

  (.095: 1991بريطانيا )الحوت، 

رأى شافيتزبيري بأن أّي شعب ال بد أن يكون له وطن. وبناءًا على ذلك أطلق عبارة "األرض 

القديمة للشعب القديم". وُيعد شافيتزبيري أشهر من كتب حول مشروع "أرض بال شعب لشعب بال 

م، ودعا فيه لتبني بريطانيا 1041قد مؤتمر الدول األوروبية في لندن أرض" الذي قدمه أثناء ع

قامة دولة خاصة بهم هناك. وقد تمّخض عن هذا المؤتمر تبني  إلىمشروعاً إلعادة اليهود  فلسطين وا 

صف خلق كومنولث يهودي في الن إلىاللورد هنري بالمرستون، وزير الخارجية آنذاك، مشروعا يهدف 

 (.096: 1991ا )الحوت، الجنوبي من سوري

شعار مركزي للحركة الصهيونية، وهو  إلىتحّولت عبارة "أرض بال شعب لشعب بال أرض"، 

م، ليعد بتحقيقه. وبعد هذا الوعد، بات وزير الخارجية 1918الذي جاء وعد بلفور الصادر عام 

  البريطاني، آرثر بلفور، بمثابة أهم شخصّية غير يهودّية تدعو لتطبيق هذا الشعار.

يهود منظور المضاد الندماج الكانت النتيجة المباشرة لتصاعد هذا االتجاه هو ترسيخ وتأكيد ال

في المجتمعات األوروبية. وترافق ذلك مع تفكير مفاده أن هذا الشعب العضوّي المنبوذ بإمكانه التحّول 
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مادة استيطانية بيضاء، نافعة، يتم توظيفها، خارج التشكيل الحضارّي الغربّي، لخدمة المصالح  إلى

يلة لخدمة وس إلىعبر التخّلص من اليهود، وتحويلهم  الغربّية. وهكذا، يكون حل المسألة اليهودّية

المصالح الغربّية، ومصالح اإلمبراطورية البريطانية بخاّصة. وبدافع من تصاعد هذا التوّجه، تسارع 

في أواخر القرن التاسع عشر، بروز الصهيونية اليهودّية، وما بات يعرف بالصهيونية السياسية، التي 

م بمثابة التدشين الرسمي لها. وكان الجوهر الذي قامت عليه الصهيونية 1098كان مؤتمر بازل عام 

هو اعتبار أن اليهود هم شعب عضوي، له صفات ثابتة محددة يضرب بجذوره في فلسطين، وينبغي 

 (.34: 1904له أن يعود إليها ليقيم وطنه القومي فيها )جرينفيم، 

ثر ليهود مع ضعف اليهودية األرثوذكسية، إوقد تزامنت بداية تغلغل األفكار الصهيونية بين ا

تصاعد التيارات المادية واإللحادية خالل القرن التاسع عشر. ومع ظهور الصهيونية في أواخر القرن 

التاسع عشر فإنها قد أخذت من التراث الديني اليهودي ما يتفق واهوائها السياسية، وأخذت تدريجّيًا 

 مفاهيم قومّية. إلىالمفاهيم الدينّية المجازّية تستولي على الخطاب الديني، وتحّول 

 لىإانطلقت الصهيونّية اليهودّية من معارضة فكرة االندماج في الحضارة األوروبّية، والدعوة 

بعث "القومّية" اليهودّية، وانبعاث "قومّي" للشعب اليهودّي في أرض األجداد. وكان الحاخام يهوذا 

من نادى بإقامة دولة يهودّية في فلسطين، والمطالبة بحّل المسألة م( من أوائل 1080-1890القلعّي )

ه، وتوفي في فلسطين تحقيقًا لما دعا ل إلىاليهودّية عبر توطين اليهود في فلسطين، وقد انتقل فعاًل 

 (.9: 0113م )نائور، 1080للقدس عام 

ي، والذي عّبر م(، الحاخام األلماني األرثوذكس1084-1895وكذلك برز اسم تسفي كاليشر )

عن وجهات نظر من منظور ديني، لصالح استيطان اليهود في أرض فلسطين. ورأى أن الهجرة 

اليهودية واالستيطان بفلسطين تأدية فريضة دينية على اليهود القيام بها. مع التأكيد على الجهد 
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ره غير ص بنظالبشرّي اليهودّي من أجل الخالص وعدم انتظار تدّخل إلهي في سبيل ذلك. فالخال

نمامرتبط بمجيء المسيح  بالجهد البشرّي اليهودّي المبادر لبناء مجتمع يربط اليهودّي  وعودته، وا 

  (.11: 0113بأرض يفلحها، وتصبح له وطنًا قومّيًا )نائور، 

م(. الذي يعتبر من أبرز واضعي أسس العنصرّية 1085-1010كذلك، موسى هاس )

لى نقاء العرق اليهودّي. وقد وضع كتاب "روما والقدس"، الذي أسهم الصهيونّية، وذلك عبر تأكيده ع

فيه بصياغة األيديولوجية الصهيونية السياسية، وتحديد معالم مشروعها العنصرّي االستيطاني المرتبط 

 (.10: 0113باالستعمار الغربّي )نائور، 

وقائد حركة  م(، الطبيب وناشط صهيوني، ومؤسس1091-1001ُيضاف إليهم ليون بنسكر )

م. 1081"محبي صهيون"، والذي كان قد اتجه لتبني الصهيونية بعد احداث مذبحة أوديسا عام 

وبعدما اجتاحت جنوب روسيا أكبر موجة من العداء ضد اليهود، إثر اغتيال القيصر الروسي 

ًا ، فاقدم، تحّول حينها فكر بنسكر جذرياً 1004م و1000ألكساندر الثاني، واستمرت ما بين عام في 

إيمانه بقدرة الفكر اإلنساني والتنويري وحده على محاربة معاداة السامية والتغلب عليها، وبالتالي 

 (.16: 0113تراجع عن أي طرح يتبنى القول بإمكانية إدماج اليهود في مجتمعاتهم )نائور، 

العداء  م(، والذي اعتبر فيه أن1000م أصدر بنسكر كتاب "التحرر الذاتي" )1000في عام 

للسامّية هو حقيقة موضوعّية، وأّن اليهود ليس لديهم مقدرة على االندماج في غيرهم من األمم. 

وبالتالي فالحّل الجذرّي للمسألة اليهودّية يتم عبر إعطاء اليهود بالدًا خاّصة بهم، يقيمون عليها 

النزعة ، كاشفًا بذلك عن التوجه و وطنهم القومّي، باعتبار أّن هذا الوطن معّبر عن "القومّية اليهودّية"

الصهيونية االستيطانية كحّل للمسألة اليهودّية. وهي ذات الدعوى التي جاء كتاب هرتزل، "دولة 

 (.38: 1904م، ليؤكدها )جرينفيم، 1096اليهود"، الصادر عام 
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بدأ  ،من المنظور الصهيوني اليهودّي، فإن اليهودّي بعد تحطيم الهيكل الثاني )هيكل سليمان(

يحمل معه ما سماه فرويد "المبنى غير المنظور"، وهو عبء الشّك واإلحساس بالنقص وانعدام 

االنتماء. فأينما ذهب اليهود، يشعرون بأّن ثمة شيئًا ما ينقصهم، فجميع الشعوب األخرى لها أرضها، 

ة في والرغبة دائم أما اليهود فكانوا يعيشون دائمًا في شّك، وهو ما وّلد اإلحساس الدائم بالمنفى

"العودة". ومن هنا جاءت عقيدة العودة المعروفة باسم "تشوفاه" )التوبة(. ومن هذا المنظور فإن قيام 

"، باعتبارها وطنًا قومّيًا لليهود، يمثل خلقًا لمبنى جديد منظور يراه الجميع، وبالتالي يختفي إسرائيل"

 (.09: 0118شعروا بالهدوء )روز، الشّك واإلحساس بالنقص، ويستطيع كل اليهود أن ي

أما مرحلة ما قبل التوبة والعودة، فهي هي مرحلة "المنفى". وهي معتقد يعني وجود أعضاء 

الجماعات اليهودّية المؤقت خارج أرض فلسطين، حتى تتحقق لهم الحالة األصلّية، العادّية والطبيعّية، 

اليهودية  المنفى والتوبة التي تمسكت بها الصهيونيةوالمتمثلة بالعودة، "تشوفاه". وهذا هو جوهر عقيدة 

 التاريخ والكون وارتبطت بعقائد الخالص إلىوشّكلت إحدى النقاط المحورّية في الرؤية اليهودّية 

 والشعب المختار.

تركت عقيدة النفي أثرها العميق على الوجدان اليهودّي، إذ أضعفت إحساس اليهود بالزمان 

ًا مؤقتًا على كّل شيء. وقد عملت الصهيونية على تحويل فكرة العودة من والمكان، وأضفت طابع

طالق المشروع االستيطاني في أرض فلسطين  إلىتطلع مجازي  عودة فعلّية، وذلك عبر تفعيل وا 

 (.54: 0118)روز، 

لقد رأى الصهاينة بأّن اندماج اليهود في مجتمعات األغيار )الغوييم( أمر مستحيل ألن الهوّية 

ليهودّية العضوّية ال يمكنها أن تحقق ذاتها إال في تربة يهودّية وفي وطن قومّي يهودّي، وبأّن ا

اليهودّي الذي يّدعي أنه اندمج إنما هو شخصية كاذبة مريضة نفسّيًا، كاره لذاته، مثله مثل المتسول 
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دين ليس بإمكانه أن ي الباحث عن انتماء قومي. وأّن اليهودي المندمج يعاني من ازدواج الوالء، وأنه

دمجين في اليهود المن إلىبالوالء إال لوطنه اليهودّي الذي تربطه به وشائج عضوّية قوّية. وُيشار 

تي ترمز محبي بابل )ال أواألدبيات الصهيونّية بوصفهم عبدة "بعل"، وهو إله "الغوييم" )األغيار(، 

 (.55: 0118المنفى( )روز،  إلى

لصهيونّية يعتبر بمثابة خطر يتهدد الحياة اليهودّية، وجريمة وخطيئة. االندماج في األدبيات ا

ويتم الربط بين االندماج واإلبادة، حيث يتم اعتبار أّن االندماج هو اإلبادة الصامتة، إبادة روحّية 

لّيًا في اختفاء اليهودّي المندمج فع إلىنفسّية، وليست جسدّية فعلّية، لكنها في نهاية األمر تؤدي 

 (.63: 1، مج0111جتمع األغيار )المسيري، م

زواج " األسبق، بأن االندماج والإسرائيلوهنا يذكر تصريح يوسي بيلين، نائب وزير خارجية "

هيونية ". وهكذا نجحت الحركة الصإسرائيلالمختلط يهددان يهود أمريكا أكثر من تهديد العرب ليهود "

السياسية، وكان أول نجاح حققته هو صدور وعد بلفور عام في تحقيق مزاعمها الدينية وأغراضها 

م، لتأتي بعد ذلك الموجات البشرّية لالستيطان في فلسطين. وتكلل هذا النجاح بصدور قرار 1918

م، ليكون أول وثيقة رسمّية دولّية منحت اليهود ارضًا داخل 1948الجمعية العامة لألمم المتحدة عام 

 (.64: 1ج، م0111فلسطين )المسيري، 

تجد الدراسة بأّن الصهيونية هي في جوهرها حركة استعمارّية استيطانّية، ولكنها جاءت مختلفة 

غيرها من نظيراتها بسبب كونها مرتبطة بغطاء وقاعدة وخلفّية دينّية محركة ومؤطرة  عن ومتمّيزة

ة لعداء للساميّ ودافعة لها، انطلقت وبنت على أساس حّل معضلة اندماج اليهود وتصاعد موجات ا

في أوروبا، لتقدم حالً عبر دمج هذه المسألة في الحركات والمخططات االستعمارية، وبالتحديد المسألة 

 البريطانية. لإلمبراطوريةالشرقية، والمصالح االستعمارّية 
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كما وتجد الدراسة بأّن التيارات الصهيونية لم تقتصر فقط على تبنيها من قبل اليهود، بّل أن 

واإلنجيليين،  البروتستانت أوًا أساسيًا قد ظهر بين غير اليهود، من المسيحيين، سواء الكاثوليك تيار 

والذين رأوا استحالة اندماج اليهود في المجتمعات األوروبية المسيحية واعتبروهم شعبًا غريبًا عنها، 

جمعت ما بين  الصهيونيةكتلة بشرية نافعة للمصالح األوروبّية. وبهذا تكون  إلىتحويلهم  إلىودعوا 

تضليل االدعاءات والمزاعم الدينّية واألغراض السياسّية الُمحاكية لمشاريع القوى االستعمارّية بهدف 

 احتالل فلسطين واالستيالء عليها.
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 :الفصل الثالث
 الطبيعة القانونية والسياسية لمشاريع تسوية وتصفية القضية الفلسطينية

القضية الفلسطينية في أروقة األمم المتحدة، جرى نوع من التكييف النوعي لمفهوم منذ أن دخلت 

الصهيوني، إذ تم تحويله لحالة نزاع بين طرفين أساسيين، الطرف الفلسطيني  -الصراع العربي 

 ي.سرائيلوالطرف اإل

ن عولعل من بين األسباب التي وقفت وراء ذلك، هو الرغبة في إبعاد القضية الفلسطينية 

حاضنتها القومية باعتبارها قضية العرب المركزية، والعمل على أن تكون قضية تخّص الجانب 

 ي وكيفية التعايش بينهما.سرائيلالفلسطيني واإل

م، حيث أراد المجتمع الدولي 1948هذا التوجه أكده قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة عام 

 وأومجلس األمن، أن تتم تسوية القضية الفلسطينية،  وفي إطار األمم المتحدة، ومن خالل الجمعية

ي من خالل قرارات الشرعية الدولية التي تمّثل السند واألساس القانوني سرائيلاإل -النزاع الفلسطيني 

يجاد نوع من القبول والتعايش بين الطرفين المتنازعين.  والمرجعي لحّل هذا النزاع، وا 

ذلتها األمم المتحدة، ومن خالل أجهزتها الُمَتَخّصصة، كانت بمعنى آخر، إّن كّل الجهود التي ب

في الواقع مشاريع لتسوية القضية الفلسطينية وحّلها وفق ضوابط قانونية صادرة عن مرجعية عليا 

 وتحظى بقدر مقبول من موافقة الطرفين المعنيين.

لى جانب مشاريع التسوية، طرحت مشاريع لتصفية القضية الفلسطينية، وبالشكل الذي تنعدم  وا 

على  سرائيلإفيه المطالب والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وبما يضمن سيادة وتفّوق وهيمنة 

 كامل التراب الفلسطيني، مثل مشروع الشرق األوسط الكبير، والشرق األوسط الجديد الذي طرحته

 إدارة بوش االبن، وأخيرًا مشروع صفقة القرن.
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على هذا، سيعالج هذا الفصل في مبحثه األول مشاريع تسوية القضية الفلسطينية ذات الطبيعة 

القانونية، وما رافقها من مشاريع تصفيتها والتي لها طبيعة سياسية، وهذا ما يختّص به المبحث الثاني 

 من الدراسة.

 :المبحث األول
 تسوية القضية الفلسطينية ذات الطابع القانونيسياسات 

عندما دّولت القضية الفلسطينية وأصبحت من اختصاص األمم المتحدة فإّن كل المشاريع التي 

طرحتها المنظمة الدولّية لتسوية القضية الفلسطينّية أصبح لها سند ومرجعّية قانونّية تعّبر عن إرادة 

بها األطراف المتنازعة. فكانت أولى المبادرات التي أقدمت المجتمع الدولي إليجاد تسوية ترضى 

(، الصادر في الخامس عشر 116عليها األمم المتحدة في مواجهة القضية الفلسطينّية هو القرار )

م، والذي قضى بإنشاء "لجنة األمم المتحدة الخاصة بفلسطين" )اليونسكوب( 1948من أيار/مايو 

ة وطرح مقترحات لحّل مشكلة فلسطين بعد انسحاب بريطانيا منها. بغرض دراسة المسألة الفلسطينيّ 

لتصويت الجمعية العامة لألمم المتحدة ل إلىقدمت اللجنة توصيتها، المتمثلة بمشروع تقسيم فلسطين، 

م فنال مشروع 1948عليها حيث عقدت اجتماعًا في التاسع والعشرين من تشرين الثاني/نوفمبر 

الثين صوتًا، مقابل معارضة ثالثة عشر صوتًا وامتناع عشرة أعضاء عن التقسيم تأييد ثالثة وث

(، المعروف بـ "قرار تقسيم فلسطين"، والذي قضى بتقسيم 101التصويت. وبناءًا عليه صدر القرار )

دولتين، واحدة عربية واألخرى يهودية، مع االحتفاظ بمركز دولي خاص للقدس، وكان  إلىفلسطين 

 (.5: 1903محاوالت األمم المتحدة لحل القضية الفلسطينية )الموسى والهور،  هذا القرار من أول

(، وما أعقبه من إعالن بريطانيا إنهاء انتدابها على فلسطين ومغادرة 101إثر صدور القرار )

القوات البريطانية تبعًا لذلك من فلسطين، شّنت الدول العربية هجومًا عسكريًا بهدف التصدي للقّوات 
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م. 1940م، فكان أن اندلعت حرب العام 1940نية في فلسطين بداية من شهر أيار/مايو الصهيو 

وخالل الحرب، وقبل توقيع اتفاقات الهدنة النهائّية مع كل من مصر، واألردن، ولبنان، وسوريا، 

( في 194م، صدر عن الجمعية العامة لألمم المتحدة القرار )1949خالل الثلث األول من العام 

م، والذي تضمن النّص على إنشاء لجنة توفيق تابعة 1940عشر من كانون األول/ديسمبر الحادي 

( منه على: ))وجوب 11لألمم المتحدة ووضع القدس تحت إشراف دولي دائم، ونّصت المادة )

ع ديارهم والعيش بسالم م إلىالسماح بالعودة في أقرب وقت ممكن لالجئين الراغبين في العودة 

قود ديارهم وعن كل مف إلىجيرانهم، ووجوب دفع تعويضات عن ممتلكات الذين يقررون عدم العودة 

  (.005: 0111مصاب بضرر(( )موسى،  أو

 لىإوفي السنوات التالية، ترّكزت القرارات األممّية على معالجة قضية الالجئين الفلسطينيين، 

م 1949" والدول العربية. ففي كانون األول/ديسمبر إسرائيلسالم بين " مفاوضات إلىجانب الدعوة 

الالجئين الفلسطينيين، وفي كانون  إلىتقديم المساعدة  إلى(، والذي دعا 310صدر القرار رقم )

ية، إسرائيلعقد مفاوضات سالم عربية  إلى(، الذي دعا 394م، صدر القرار )1951األول/ديسمبر 

يجاد حّل لقضية ال (، 801م، صدر القرار )1953الجئين الفلسطينيين. وفي تشرين الثاني/نوفمبر وا 

م، القرار 1955(، وفي كانون األول/ديسمبر 010م، القرار )1954وفي كانون األول/ديسمبر 

 الالجئين الفلسطينيين. إلىتقديم المساعدة  إلى( وجميعها دعا 916)

سرائيلد من الدول العربية و م بين عد1968وبعد وقوع حرب حزيران/يونيو عام  ، وما نجم عنها ا 

" أراضي كل من: الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وقطاع غزة، وسيناء، إسرائيلمن احتالل "

م، والذي أكّد عدم 00/11/1968(، بتاريخ 040وهضبة الجوالن، صدر عن مجلس األمن القرار )
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العمل من أجل إرساء سالم دائم  إلىوعلى الحاجة  القبول باالستيالء على أراٍض بواسطة الحرب،

 (.36: 0111تستطيع كل دولة في المنطقة أن تعيش فيه بأمن )موسى، 

ّية من األراضي التي احتلتها في النزاع األخير، ووقف سرائيلقضى القرار بانسحاب القوات اإل

نهاء جميع حاالت االقتتال، واحترام واعتراف بسيادة  ووحدة أراضي كل دولة في إطالق النار وا 

المنطقة، واستقاللها السياسي وحقها في العيش بسالم، وضمان حرية المالحة في الممرات المائية 

 الدولية في المنطقة، وتحقيق تسوية عادلة لمشكلة الالجئين.

 والمالحظ عند الوقوف على هذا القرار، ما جاء في الفقرة )أ( من المادة األولى في القرار والتي

ية من األراضي التي احتلت في النزاع األخير((. وقد حذف سرائيلنّصت على: ))انسحاب القوات اإل

التعريف من كلمة ))األراضي(( في النص اإلنجليزي بهدف المحافظة على الغموض في تفسير هذا 

ف" على يالقرار. أما في النصوص الفرنسّية، واالسبانية، والروسية، والصينية، فقد دخلت "ال التعر 

غموض. وزيادة في الوضوح، فقد بادر مندوبو عدة  أوكلمة ))أراٍض((، بحيث لم يكن هناك أي لبس 

ماتهم التصريح، قبل التصويت على القرار، بأن حكو  إلىدول، مثل فرنسا، واالتحاد السوفيتي، والهند 

ت عام ي التي احتلية من جميع األراضسرائيلتفهم هذه الفقرة بأنها تعني ))انسحاب القوات اإل

 (.436: 0118م(( )عبودي، 1968

" دولة احتالل، قامت باحتالل أراضي من عدة دول عربية، إسرائيل( "040لقد اعتبر القرار )

م، أي انسحاب 1968ودعاها إلزالة آثار عدوانها الواسع الذي شنته في الخامس من حزيران/يونيو 

تحت احتاللها، من سيناء، وقطاع غزة، وهضبة الجوالن، قواتها من كامل األراضي العربية التي وقعت 

"، سرائيلإوالضفة الغربية. لقد نّص القرار على إنهاء حالة الحرب واقتران ذلك باالعتراف ضمنًا بـ "

ولكن دون ربط ذلك بحّل "قضية فلسطين"، والتي اعتبرها القرار مجرد مشكلة الجئين يجب العمل 
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القرار منذ صدوره األساس في كل المفاوضات والمساعي الدولية  على "تسويتها". وقد شكل هذا

اتفاق  لىإي، وبخاّصة في المرحلة التي سبقت التوّصل سرائيلوالعربية إليجاد حل للصراع العربي اإل

 م، والذي جاء مستندًا له.1993أوسلو عام 

ثر وقوع حرب تشرين األول/أكتوبر عام  سوريا من م، بين مصر و 1983بعد ست سنوات، وا 

سرائيلجهة، و  من جهة أخرى، إثر مبادرة القوات المصرية والسورية بشن هجوم عسكري على جبهتي  ا 

( بتاريخ 330"، صدر عن مجلس األمن القرار )إسرائيلسيناء والجوالن المحتلتين من قبل "

ار وقف إطالق الن إلىم، والذي دعا جميع األطراف المشتركة في القتال الدائر 00/11/1983

نهاء جميع األعمال العسكرية فوًرا. ودعا جميع األطراف المعنية  لى البدء ع إلىبصورة كاملة، وا 

 "إسرائيلم بجميع أجزائه. وقد امتنعت "1968( الصادر عام 040الفور بتنفيذ قرار مجلس األمن رقم )

: 0118( )عياد، 040رقم )(( وال ))يقرر(( تطبيق القرار إلىعن تنفيذ القرار بحّجة أن القرار ))يدعو 

11.) 

م، أقّرت الجمعية العامة لألمم المتحدة 1984في الثاني والعشرين من تشرين الثاني/نوفمبر 

(، وحمل القرار عنوان "حقوق الشعب الفلسطيني"، وتضمن النّص على ))حق 3036القرار رقم )

االعتراف  فلسطين، وكذلكالشعب الفلسطيني في تقرير المصير واالستقالل الوطني والسيادة في 

بمنظمة التحرير كممثل شرعي وحيد للشعب الفلسطيني((، ودعاها لـ ))االشتراك في دورات كل 

: 0118المؤتمرات الدولية التي تعقد برعاية الجمعية العامة وفي أعمالها بصفة مراقب(( )عبودي، 

583.) 

وى األممي في أعقاب إقرار جاء هذا التطّور القانوني لوضعية منظمة التحرير على المست

م واعتراف القمة العربية في الرباط بتشرين 1984المجلس الوطني الفلسطيني للبرنامج المرحّلي عام 
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الثاني/نوفمبر من ذلك العام بالمنظمة كممثل شرعي وحيد للشعب الفلسطيني. وكانت منظمة التحرير 

م وأبرز ما تضّمنه هو تأكيد موقف 1984قد تبنت البرنامج المرحلي في الثامن من حزيران/يونيو 

( يطمس الحقوق الوطنية والقومية للشعب الفلسطيني 040منظمة التحرير السابق من أن القرار )

ويتعامل مع قضية شعبنا كمشكلة الجئين. وأن منظمة التحرير تناضل بكافة الوسائل، وعلى رأسها 

قامة سل ن طة الشعب الوطنية المستقلة على كل جزء مالكفاح المسلح، لتحرير األرض الفلسطينية وا 

األرض الفلسطينية التي يتم تحريرها. وأن السلطة الوطنية الفلسطينية تناضل بعد قيامها في سبيل 

  (.50: 0119استكمال تحرير كامل التراب الفلسطيني )ياسين، 

امس عشر الخبعد إعالن "االستقالل الفلسطيني"، الصادر عن المجلس الوطني الفلسطيني في 

م، في العاصمة الجزائرية، الجزائر، والذي نّص على اإلعالن عن 1900من تشرين الثاني/نوفمبر 

( في الخامس عشر 188/43قيام "دولة فلسطين"، تبنت الجمعية العامة لألمم المتحدة القرار رقم )

 ممارسة سيادتهم، وأكّد القرار على تمكين الشعب الفلسطيني من 1900من كانون األول/ديسمبر 

م. كذلك تقرر بموجبه استعمال اسم "فلسطين" في األمم المتحدة 1968على أرضه المحتلة منذ عام 

بداًل من تسمية "منظمة التحرير الفلسطينية"، مع اإلبقاء على مركز المراقب لمنظمة التحرير )ياسين، 

0119 :59.) 

لة فلسطين، على الرغم من أنها ما زالت كان هذا القرار هو بمثابة االعتراف الدولي األول بدو 

دولة تحت االحتالل، ولم تُقبل بعد كعضو في األمم المتحدة. والسبب الرئيسي في هذا التطّور المهم 

م، والتي قبلت 1900كان مبادرة السالم الفلسطينية، التي أطلقتها منظمة التحرير الفلسطينية عام 

(، 040(، و)194(، والقرارات )101ءًا من قرار التقسيم رقم )بموجبها كافة القرارات الدولّية، ابتدا

(، كأساس لحّل الصراع، ووافقت أيضًا على نبذ العنف المسّلح. وقد جاء هذا القرار داعمًا 330و)
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 إلىم، وصواًل 1991لمسار مفاوضات السالم الذي انطلق إثر ذلك، بدايًة من مفاوضات مدريد عام 

 م.1993اتفاق أوسلو عام 

عد تعّثر مسار السالم واقامة حّل الدولتين، وما انتهت إليه التطّورات من اندالع االنتفاضة ب

م طرح 0111م، تحرّكت الجهود الدولّية من جديد وفي حزيران/يونيو 0111الفلسطينية الثانية عام 

يت"، وهي نة، جورج تينيت، الخطة التي عرفت باسم "خطة تيمريكيمدير وكالة المخابرات المركزية األ

، ية والسلطة الوطنية الفلسطينيةسرائيلخطة لوقف إطالق النار وافقت عليه ُكاًل من الحكومة اإل

 باالتفاقات األمنية التي تم التوصل إليها في قمة شرم الشيخ في تشرين  ونّصت على تأكيد االلتزام

ي تون والرئيس المصر بيل كلين مريكيم، وهي القمة التي حضرها الرئيس األ0111األول/أكتوبر 

إعالن  لىإي إيهود باراك، وتوّصلت سرائيلحسني مبارك والرئيس ياسر عرفات ورئيس الوزراء اإل

وقف العنف في فلسطين، وذلك بعد أقل من شهر على اندالع انتفاضة األقصى في نهاية  إلىيدعو 

 م.0111أيلول/سبتمبر 

ت فت باسم "اللجنة الرباعّية الدولّية"، وتألفم تشّكلت في مدريد المجموعة التي عر 0110وفي عام 

من: الواليات المتحدة، واالتحاد األوروبي، وروسيا، واألمم المتحدة، والتي قدمت اقتراح مبادرة للسالم 

باسم "خارطة طريق السالم"، وقد تضمنت هذه المبادرة دعوة لوقف إطالق النار بشكل فوري، 

يقاف التوّسع االستيطاني، مع تقديم ميلسرائواالعتراف المتبادل من قبل اإل قترحات يين والفلسطينيين، وا 

الفلسطيني، والدعوة إلحياء االتصاالت بشأن قضايا، أهمها قضية الالجئين وقضية  اإلقتصادإلنعاش 

 (.098: 0110القدس )صورية، 

ومن أجل إنجاح هذه المبادرة عقد "مؤتمر أنابوليس" في السابع والعشرين من تشرين 

مرت، ي إيهود أولسرائيلم، والذي صدر عنه بيان مشترك بين رئيس الوزراء اإل0118الثاني/نوفمبر 
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والرئيس الفلسطيني، محمود عباس، يقضي ببدء مفاوضات الحّل النهائي. ومن ثم انعقد اجتماع شرم 

ار الذي م، والذي جرى التأكيد فيه على ذات المس0110الشيخ في التاسع من تشرين الثاني/نوفمبر 

 طرحته خارطة الطريق المذكورة أعاله.

( عن 1051م، صدر القرار )0110إثر ذلك وفي السادس عشر من كانون االول/ديسمبر 

الجمعية العامة لألمم المتحدة، والذي جاء فيه التأكيد على رؤية مجلس األمن التي تلتزم بتطبيق حّل 

 عترف بها. كما رحب القرار بالبيان الصادرجنب ضمن حدود م إلىالدولتين، بحيث تعيشان جنًبا 

م، والذي طالبت فيه اللجنة 0110عن المجموعة الرباعية الدولية في اجتماع شرم الشيخ عام 

م وقتا مناسبا لعقد اجتماع دولي 0119" بتجميد االستيطان، واقترحت أن يكون ربيع عام إسرائيل"

لطريق"، ر "أنابوليس" )الُمشار إليه أعاله( وبـ "خارطة اي في مؤتمسرائيلللسالم، والتفاهم الفلسطيني اإل

 (.066: 0110م )خواجة، 0110أهمية "مبادرة السالم العربية" المقدمة عام  إلىمع اإلشارة كذلك 

م، صدر عن الجمعية العامة لألمم المتحدة القرار 0110في الثاني عشر من آذار/مارس 

ي ي بالوقف الفوري لجميع أعمال العنف، بما فسرائيلواإل( الذي طالب الجانبين الفلسطيني 1398)

التعاون في تنفيذ "خطة تينت" و"توصيات  إلىذلك أعمال االستفزاز والتحريض، ودعا الجانبين 

تسوية سياسية. وأكد القرار االلتزام برؤية األمم المتحدة بخصوص "حّل  إلىميتشل" بشأن التوصل 

 الدولتين".

ات على الوضعّية القانونية الدولّية لدولة فلسطين، فقد صدر في التاسع فيما يتعلق بالتطّور 

(، 68/19م، عن الجمعية العامة لألمم المتحدة، القرار رقم )0110والعشرين من تشرين الثاني/نوفمبر 

الذي نّص على منح فلسطين صفة "دولة مراقب غير عضو" في األمم المتحدة، كما دعا مجلس 

قبول طلب اعتبار فلسطين دولة كاملة العضوية في األمم  إلىشكل إيجابي النظر ب إلىاألمن 
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حل عادل لمشكلة الالجئين والوقف الكامل  إلىضرورة التوصل  إلىالمتحدة. ودعا القرار أيضًا 

ية، ية في األراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقسرائيللجميع األنشطة االستيطانية اإل

 طاولة المفاوضات. إذ أن إلىي على العودة فورًا سرائيلبي الصراع الفلسطيني اإلكما حّث جان

ي على سرائيلم بسبب إصرار الجانب اإل0119المفاوضات كانت متوقفة بين الطرفين منذ العام 

 (.41: 0114رفض وقف االستيطان )عادل، 

/ديسمبر ن كانون االولوعلى ذات الصعيد المتعلق بقضية االستيطان، وفي الثالث والعشرين م

(، والذي يدين بناء االستمرار في 0334م صدر عن الجمعية العامة لألمم المتحدة القرار )0116

بناء المستوطنات، ومصادرة األراضي، وهدم المنازل، وتشريد المدنيين الفلسطينيين في األرض 

 م، بما فيها القدس الشرقية.1968الفلسطينية المحتلة منذ عام 

 ومجلس دم يمكن استخالص بأن القرارات قد صدرت عن الجمعية العامة لألمم المتحدةمما تق

م وهو العام الذي صدر 1948م، وبالتحديد منذ عام 1945األمن بعد فترة قصيرة من تأسيسهما عام 

 فيه عن الجمعية العامة لألمم المتحدة قرار تقسيم فلسطين، والذي كان بمثابة البداية الفعلية للقضية

م، وما نتج عنها 1940الفلسطينية وتداعياتها على المستوى الدولي، وخصوصًا مع وقوع الحرب عام 

من احتالل أراٍض عربية في فلسطين ووالدة مشكلة الالجئين الفلسطينيين. وقد تركز التعامل الدولي 

 منذ صدور القرار اً بعد ذلك مع القضية الفلسطينية باعتبارها قضية الجئين بالمقام االول، وذلك تحديد

( عن الجمعية العامة 083م، وتأّكد ذلك مع صدور القرار )1940( عقب اندالع حرب العام 194)

" في إسرائيلم والذي قضى بقبول عضوية "1949لألمم المتحدة في الحادي عشر من أيار/مايو 

  م.1949األمم المتحدة ووفق حدودها التي ترسّمت بموجب اتفاقات الهدنة للعام 
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( على تأكيد ضرورة 040م، اعتمد القرار )1968ومن ثم، وبعد وقوع حرب حزيران/يونيو عام 

م، وهو ما التزمت به كاّفة القرارات الالحقة، 1968االلتزام بحدود ما قبل الرابع من حزيران/يونيو 

هذه  م. مع مالحظة أنّ 1983( الصادر عقب حرب تشرين األول/أكتوبر عام 330بما فيها القرار )

، بمعنى أنها لم تأِت تحت البند السابع من ميثاق األمم المتحدة، سرائيلالقرارات لم تكن ملزمة إل

نما ظّلت في إطار "الدعوة" وهو ما  والذي ينبني عليه إيقاع عقوبات دولية في حال عدم االلتزام، وا 

  قرارات." مدركة له وبالتالي استمرت في التعنت ورفض تطبيق هذه الإسرائيلكانت "

ونظرًا لما استجد من وقائع األرض فقد بدأت القرارات تتناول مشكلة االستيطان مع تأكيدها على 

جده في ي في الضفة الغربّية، وهو ما نسرائيلإدانة االستيطان وضرورة إيقاف التوسع االستيطاني اإل

ن أن مسائل وقضايا (. في حي0334م، القرار رقم )0116القرار األخير الصادر بهذا الصدد عام 

أخرى ظّلت شائكة وبال حّل، وأهمها قضية القدس الشرقية والالجئين، والتي باتت القرارات ال تلّح 

على حّلها بقدر ما أصبحت من ضمن قضايا ما بات يعرف بـ "قضايا الحّل النهائي" والتي يترك 

   للمفاوضات المستقبلّية حّلها.

رات األممّية جاءت لتقدم مشاريعًا لتسوية القضية الفلسطينية مما تقّدم يمكن مالحظة بأن القرا

وحّلها وفق ضوابط قانونية صادرة عن مرجعية عليا وتحظى بقدر مقبول من موافقة الطرفين المعنيين، 

ي من جهة، وعدم اقتران هذه القرارات بقوة اإلرغام على المضي بها والقبول سرائيلإال إن التعنت اإل

 إطالة أمد الصراع حتى يومنا هذا. إلىتمرار تعطيلها وتعّثرها، ما أدى بها تسبب في اس

كما وُيالحظ أن تناول األمم المتحدة للقضية الفلسطينية تركز على عدم اعتبار الصراع باعتباره 

نما اعتباره نزاعًا بين طرفين، الفلسطيني اإل -عربي  في جانب  ي، وهو ما جاءسرائيلصهيوني، وا 
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اد القضية الفلسطينية عن حاضنتها القومية باعتبارها قضية العرب المركزية، والعمل منه بهدف إبع

 ي وكيفية التعايش بينهما.سرائيلعلى أن تكون قضية تخّص الجانب الفلسطيني واإل

 :المبحث الثاني
 مشاريع تصفية القضية الفلسطيني ذات الطابع السياسي

ُيراد بمشاريع تصفية القضية الفلسطينية ذات الطابع السياسي تلك الخطط واألفكار والسياسات 

والمشاريع التي ال تكون فيها قضية ُيطلب بها شعب. أي حّل القضية سياسيًا خارج نطاق األمم 

ًا عيدمبادرات جماعّية )مجموعة دول( ب أومن يمثلهم(،  أوالمتحدة، وبمبادرات فردية )رؤساء دول 

عن ترتيب التزامات قانونّية في إطار األمم المتحدة، ومن خالل أحد أجهزتها، مثل الجمعية العامة 

م 1940" في فلسطين عام إسرائيلمجلس األمن. هذه المشاريع تمت المباشرة إثر إعالن قيام دولة " أو

لجيوش العربّية، م، بين القوات الصهيونية وا1949-1940وما صاحب ذلك من اندالع حرب العام 

م، بدأت تظهر 1949وما تال ذلك من توقيع اتفاقيات الهدنة وترسيم "الخط األخضر" في العام 

يث تسوية وحّل نهائي للقضية الفلسطينية، وبح إلىالمبادرات والمشاريع المطروحة من أجل التوّصل 

 سيم الحدود.يتضمن معالجة أهم ما خلفته من مشاكل، وفي مقدمتها مشاكل الالجئين وتر 

م، مع تقديم الخطة المعروفة بـ "خطة مكفي للتطوير 1949جاءت بداية هذه المبادرات في العام 

ة، جورج مكفي، في حزيران/يونيو من عام مريكيي"، والتي أعّدها مساعد وزير الخارجّية األاإلقتصاد

م، وقدمها من خالل "لجنة التوفيق الدولية" التابعة لألمم المتحدة، وسميت أيضًا: بـ "خطة 1949

 (.00: 0113ي للشرق األوسط" )غنام، اإلقتصادالتطوير 

عة، سكان الهدف من هذه المبادرة تصفية قضية الالجئين الفلسطينيين من خالل عملية توطين وا

وضًا الدول العربية المرشحة لتوطين الالجئين، وذلك ع إلىتتم عبر تقديم مساعدات اقتصادية وتقنّية 
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فلسطين والمناطق المحتّلة فيها، وبحيث ُتشرف على العملية كل من الواليات المتحدة  إلىعن إعادتهم 

دول العربية هذه ها. وقد رفضت الة، وفرنسا، وبريطانيا، والدول العربية التي سيتم التوطين فيمريكياأل

 إلى(، الذي منح الالجئين حق العودة 194الخطة، وذلك باعتبارها متعارضة مع بنود القرار رقم )

 فلسطين، وبالتالي كان مصير هذه الخطة الفشل.

ة مشروعًا جديدًا لتسوية القضية ُعرف بـ مريكيم، قدمت الواليات المتحدة األ1955وفي عام 

الذي قدمه في حينه، وهو: جون فوستر داالس،  مريكيس"، نسبًة لوزير الخارجّية األ"مشروع داال

م. كان جوهر المشروع 1955وجاء تقديم المشروع خالل مؤتمر صحفي عقده في آب/أغسطس 

أيضًا هو حّل مشكلة الالجئين من خالل التوطين، إذ اعتبر داالس بأن المشكلة األساس هي مأساة 

خالل حرب  "إسرائيلالجئ فلسطيني، كانوا يعيشون في المنطقة التي احتلتها " نحو تسعمائة ألف

م، معتبرًا أّن إنهاء هذه المشكلة يكمن عبر تمكين الالجئين من استئناف حياة جديدة 1940العام 

 وطنهم بصورة جزئّية، وبالحد الذي يكون إلىعن طريق إعادة استقرارهم، وهو ما يكون عبر عودتهم 

 (.30: 0101وبتوطينهم في المناطق العربية التي هم فيها )الجبوري،  ممكنًا،

قامة  ومن أجل تنفيذ ُمَخَطْط التوطين، اقترح داالس استصالح المزيد من األراضي الزراعّية وا 

مشاريع للرّي، بحيث يتمكن الالجئون من االستقرار في المناطق الُمستصلحة والعمل فيها، وهو ما 

رض دولي "، ويتم تسديدها بقإسرائيليتم من خالل دفع تعويضات لالجئين من قبل "رأى أنه يمكن أن 

ة فيه بصورة أساسية. وبذلك فإن المشروع قد أبدى استعدادًا إلعادة مريكيتشارك الواليات المتحدة األ

ولة، لد"، ولكن بما ال ُيخّل بيهودّية اإسرائيلالمناطق التي احتلتها " إلىنسبة بسيطة من الالجئين 

ويبقى األساس هو التوطين. إال أن الخطة فشلت أيضاً بسبب التردد الذي قوبلت به من الدول العربية 

"، نظرًا لما رأوا فيه من عدم الحل العادل لقضية الالجئين. وتزامن ذلك مع حرب السويس إسرائيلو"
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يتبّين دوان على مصر. و ية في العسرائيلم وتأّزم األوضاع في المنطقة بسبب المشاركة اإل1956عام 

ضية الجئين في حينه، ظّلت ق مريكيمن هذه المشاريع األولى أّن القضية الفلسطينّية، وفق الفهم األ

 بالدرجة األولى، وبحيث يكون الحّل باألساس هو عبر عملية إعادة توطينهم.

حدة أمام في ذات السياق أيضًا، جاء مشروع همرشولد، الذي قدمه األمين العام لألمم المت

م، ضمن وثيقة عنوانها "مقترحات بشأن 1959الجمعية العامة لألمم المتحدة في حزيران/يونيو 

استمرار األمم المتحدة في مساعدة الالجئين الفلسطينيين". وتضمن المشروع مقترحًا لتوسيع برامج 

لتي تقّدمها اعدات اتأهيل الالجئين وتعزيز قدراتهم على إعالة أنفسهم واالستغناء بالتالي عن المس

 (.89: 1959إليهم وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين )األونروا( )صايغ، 

وبذلك فإن مشروع همرشولد كان أيضًا مشروعًا لتصفية القضية عبر توطين الالجئين في الدول 

 ية.إلقتصادامشاريع التنمية  العربية التي يتواجدون فيها، وهو ما كان التصّور أنه سيتم عن طريق

م، َجَرت مراجعة 1961ة في العام مريكيولما أصبح جون كينيدي رئيسًا للواليات المتحدة األ

 ة. وفي ضوء ذلك بدأ كيندي مراسالته معمريكيشاملة للوضع في الشرق األوسط من قبل اإلدارة األ

م، طرح مشروعًا عامًا 1961عبد الناصر في أيار/مايو  إلىالرئيس جمال عبد الناصر، وفي رسالته 

لة ة في حّل مشكمريكيلحل "النزاع" في المنطقة. وتضّمن المشروع إبداء االستعداد للمساهمة األ

ممتلكاتهم،  بتعويضهم عن أوديارهم،  إلىالالجئين الفلسطينيين على أساس المبدأ القاضي بإعادتهم 

ك أبدى كينيدي استعدادًا للمساهمة في إيجاد حّل للمشكلة الناجمة عن (. وكذل194ووفق القرار رقم )

" سرائيلإالمشروع الخاص بتنمية موارد مياه نهر األردن، وهو المشروع الذي كان قد برز بعد إعالن "

النقب جنوب فلسطين المحتّلة )الجبوري،  منطقة باتجاهعن مخططاتها لتحويل مياه نهر األردن 

0101 :34.) 
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ذلك طلبت األمم المتحدة من لجنة التوفيق الدولية أن تقّدم تقريرها بخصوص آلية التسوية  إثر

المقترحة. وقّدم جوزيف جونسون، رئيس لجنة التوفيق الدولية، تقريره في تشرين األول/أكتوبر 

حّل ُمتدرج لمشكلة الالجئين، مع إتاحة  إلىم، والذي تضّمن التوصية بضرورة الوصول 1961

" في لإسرائي"، مع التأكيد على حق "إسرائيلالمناطق الخاضعة لحكم " إلىصة لعودة من يريد الفر 

التدقيق واالعتراض، وبشرط عدم التأثير على يهودّيتها، مع توقعه أن يعود ما يقدر بقرابة ُعشر 

 م.1940الالجئين، وأما التعويض فاقترح أن يكون قياسًا ألثمان الممتلكات عام 

نتائج  لىإالذي رحبت فيه الدول العربية ببعثة جونسون وأبدت تفاؤلها في الوصول وفي الوقت 

"، واعتبر ائيلإسر " إلىي عن تخّوفه من فكرة عودة نسبة من الالجئين سرائيلإيجابية، عّبر الجانب اإل

ه، ر بن غوريون بأن هذه الفكرة ستكون مدّمرة لها، وأن الحّل العادل والعملي والوحيد، من وجهة نظ

بشرّية إضافّية،  قوة إلىهو توطينهم في الدول العربية التي تمتلك األراضي الجيدة والمياه وهي بحاجة 

 (.116: 1901انتهاء المبادرة بالفشل كذلك )شديد،  إلىما أدى 

م شّكل 1968م، وتحديدًا في العشرين من حزيران/يونيو 1968وعقب حرب حزيران/يونيو عام 

ليندون جونسون لجنة خاّصة تابعة لمجلس األمن القومي، مهمتها تنسيق جهود  مريكيالرئيس األ

ة في الشرق األوسط، وفي التاسع عشر من حزيران/يونيو، وبناء على توصيات هذه مريكيالسالم األ

اللجنة، ألقى جونسون خطابًا حدد فيه مبادئ للسالم في الشرق األوسط، وأهمها: أّن لكل دولة من 

المنطقة حق في الحياة ينبغي احترامه من قبل جيرانها، وأنه ال بد من حّل مشكلة الالجئين حاًل دول 

 عاداًل، واحترام حرية المرور البحري في الممرات المائية الدولية بالمنطقة.

ويليام سكرانتون، المبعوث  إلىم، نسبة 1960مشروع سكرانتون عام  إلىتطّورت مبادئ جونسون 

 منطقة الشرق األوسط، والذي زار األردن في تشرين إلىريتشارد نيكسون  مريكيس األالخاص للرئي
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عطاء  إلىضم قطاع غزة  إلىم. ومن هناك قّدم مقترحًا دعا فيه 1960الثاني/نوفمبر  األردن، وا 

د األردن بعد تجريدها من السالح، ومنع وجو  إلىغزة، مع إعادة الضفة الغربية  إلىاألردن طريقاً بريًا 

أية قوات أردنية محاربة فيها باستثناء قوى األمن الداخلي، ووضع األماكن المقدسة في القدس تحت 

فض فكرة ي عارض المشروع بشدة ور سرائيلّية. إال أّن الجانب اإلإسرائيل -سلطة دينية مشتركة أردنّية 

ثر ذلك تراجع نيكسون عن المشروع، محتجًا  ي بأن الظروف فالتنازل عن الضفة وقطاع غّزة. وا 

 (.45: 0101المنطقة غير مواتية )خلف، 

وبذلك فإن التطّور األبرز الذي حملته مبادرة إدارة جونسون هو أن هناك ملف جديد دخل 

"، وذلك انطالقًا من القرار الدولي إسرائيلم من قبل "1968للتفاوض هو إعادة األراضي المحتلة عام 

ظّل محاّلً للخالف، خصوصا مع وجود ممانعة وتعنت (. ولكن شكل هذه اإلعادة هو ما 040)

ي، كانت باستمرار سببًا لعرقلة المشاريع، كما كانت من قبل السبب في عرقلة مشاريع إعادة إسرائيل

 األراضي المحتّلة. إلىالالجئين 

عادة الضفة  إلىم ما بين الدعوة 1968وقد تراوحت صيغة إعادة األراضي المحتّلة عام  إلحاق وا 

غربّية بخاّصة من جديد للسيادة األردنية، وما بين تبلور فكرة إقامة كيان حكم ذاتي للفلسطينيين ال

، قبل أن تتجه األمور الحقًا، كما ستعالج الدراسة، في إسرائيلمنفصل عن األردن ومرتبط أمنّيًا ب

لغربية وقطاع الضفة االمبادرات والمشاريع الالحقة، نحو فكرة إقامة دولة فلسطينية مستقلة في أراضي 

 غزة.

ريتشارد نيكسون، وبعد اندالع حرب االستنزاف بين الدول العربية  مريكيفي عهد الرئيس األ

سرائيلو  م، والتي تولى عرضها وزير الخارجية 1981، طرحت مبادرة روجرز في حزيران/يونيو ا 

قم نفيذ قرار مجلس األمن ر ة فيها مقترحًا لتمريكية، ويليام روجرز، إذ عرضت اإلدارة األمريكياأل
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وزراء خارجية كل من مصر، واألردن،  إلىة مريكي( في رسائل بعث بها وزير الخارجية األ040)

سرائيلو   .ا 

تضّمنت المبادرة مقترحًا لوقف إطالق النار، واالعتراف المتبادل بين كل من مصر واألردن من 

سرائيلجهة، و  ن المبدئي لمبادرة روجرز انشقاقًا في من جهة أخرى. وقد أحدث قبول مصر واألرد ا 

الصف العربي، ومن جهتها أصدرت منظمة التحرير الفلسطينية بيانًا، في الخامس والعشرين من 

أكدت فيه على رفض مشروع روجرز، ألنه يتضمن تنازالً عن جزء من األراضي  م1981تموز/يوليو 

جئين فقط. كما القضية الفلسطينية كمشكلة ال إلىالفلسطينية للمحتّل، واعترافًا بشرعيته، وألنه ينظر 

ؤتمر وتراجعًا عن االلتزام العربي في م إسرائيلة اعترافًا بمريكيوجدت المنظمة في قبول المبادرة األ

 (.48: 0101" )خلف، إسرائيلم( بعدم التفاوض مع "1968الخرطوم )قمة الالءات الثالث عام 

شخصيات ذات النفوذ من داخل إدارة نيكسون إلفشال ، تحركت بعض المريكيوعلى الجانب األ

راضي التي ّيًا من األإسرائيلالمبادرة، فقد عارض هنري كيسنجر الخطة علنًا ألنها تتضمن انسحابًا 

ت ". وقد شجعإسرائيلداخل " إلىم، وعودة عدد من الالجئين الفلسطينيين 1968سيطرت عليها عام 

ى رفضها، إذ تخّوفت حكومة غولدا مائير من إمكانية عودة " علإسرائيلمعارضة كيسنجر للخطة "

 فشل الخطة. إلىي سرائيلأعداد من الالجئين. وبالمحصلة أدى الرفض اإل

م، طرح زبيغنيو بريجنسكي، مستشار الرئيس جيمي كارتر لشؤون األمن القومي، 1988في عام 

 فة الغربية باألردن ومنحها حكماً مشروعًا للسالم في الشرق األوسط، قائمًا على أساس إلحاق الض

مكان أن تكون عاصمة إدارية إلقليم سرائيلذاتيًا منزوع السالح، مع بقاء القدس عاصمة موحدة إل ، وا 

المطالبة بالسيادة  " عنإسرائيلفلسطين، مع تخلي الفلسطينيين عن المطالبة باالستقالل، مقابل تخلي "
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وق تحرير الفلسطينية المشروع، معتبرًة بأنه يتنكر لحقعلى الضفة وقطاع غزة، وقد رفضت منظمة ال

قامة دولته المستقلة )نعيم،    (.90: 0101الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وا 

وهنا باإلمكان مالحظة أّن دور منظمة التحرير في المفاوضات بدأ بالبروز أكثر فأكثر، وبخاّصة 

تشرين األول/أكتوبر من ذلك العام، وما جرى فيه  م، وتحديدًا بعد مؤتمر الرباط في1984بعد العام 

من إعالن المنظمة الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وبناءًا عليه بدأت المنظمة تطالب 

االكتفاء  وأبدولة فلسطينية مستقلة، وتتجه لرفض أي مشروع يقترح إلحاق الضفة الغربّية باألردن، 

لمنظمة منذ ذلك الحين تعلن تمسكها بمشروع إقامة الدولة بصيغة إقامة حكم ذاتي، إذ بدأت ا

 الفلسطينية، ولو كان ذلك على أجزاء من فلسطين.

م 1900م، وفي الخامس من أيلول/سبتمبر 1900ي على لبنان عام سرائيلوبعد العدوان اإل

شعوب لة مريكيرونالد ريغان مشروعًا أطلق عليه اسم "مبادرة السالم األ مريكيعرض الرئيس األ

الشرق األوسط". رسم هذا المشروع إطارًا تنفيذيًا لبلوغ الحّل للصراع من خالل اقتراح إقامة حكم ذاتي 

للفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، وبحيث يكون هذا الحكم مرتبطاً باألردن، مع التأكيد على 

 (.94 :0101تجميد أنشطة االستيطان في الضفة الغربية وقطاع غزة )نعيم، 

وبذلك فإن هذا المشروع قد رفض فكرة إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وطرح، بداًل منه، إقامة 

حكم ذاتي للفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، وهو ما رفضه الفلسطينيون، وكذلك ُرِفض 

 ت".مي " في حينه، ووصفه بأنه "جنينإسرائيلالمشروع من قبل مناحم بيغن، رئيس وزراء "

م، جرت المحاولة 1908م، وبعد اندالع االنتفاضة الفلسطينية األولى عام 1900في العام 

جورج شولتز، حيث وجه شولتز  مريكيإلعادة إحياء مبادرة ريغان، عبر جهود وزير الخارجية األ

قامة إي، إسحاق شامير، احتوت على بنود مبادرة جديدة، أهمها: سرائيلرئيس الوزراء اإل إلىرسالة 
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طالق مفاوضات على أساس قراري مجلس األمن  سالم شامل يضمن األمن لكل دول المنطقة، وا 

نتقالية. ي حول ترتيبات الفترة االسرائيلالفلسطيني والوفد اإل -( بين الوفد األردني 330( و)040)

فضته ر  رفضت منظمة التحرير المبادرة، إذ رأت فيها محاولة إحياء لمشروع ريغان الميت، وكذلك

القيادة الموحد لالنتفاضة الفلسطينية، كما رفضت عبر البيان الختامي الصادر عن القمة العربية 

 (.119: 0113م )العثمان، 1900المنعقدة في الجزائر في حزيران/يونيو 

مع استمرار أحداث االنتفاضة، قّدمت الواليات المتحدة مبادرة أخرى، في بداية عهد الرئيس 

م، وتضمنت تقديم 1909األب، ُعرفت بـ "مبادرة جيمس بيكر"، في تشرين الثاني/نوفمبر جورج بوش 

ي إسرائيل -، جيمس بيكر، جّدد الدعوة إلجراء حوار فلسطيني مريكياقتراح  صاغه وزير الخارجية األ

(، على أن يكون 330( و)040تسوية شاملة عبر المفاوضات وفقًا للقرارين ) إلىبهدف التوّصل 

فضها إجراء التي شددت على ر  إسرائيلفد الفلسطيني من الضفة الغربية وقطاع غزة ويحظى بقبول الو 

مفاوضات مع منظمة التحرير الفلسطينية، كما ورفضت قيام دولة فلسطينية في قطاع غزة والضفة 

كر يوفي المقابل، رفضت منظمة التحرير الفلسطينية مبادرة ب  الغربية، إال وفق شروط تفرضها هي.

 (.066: 0116ية، وبذلك فشلت هذه المبادرة أيضًا )عبد الكريم، سرائيلالمرهونة بالشروط اإل

م، أشرفت إدارة الرئيس بوش على عقد مؤتمر مدريد 1991إثر اندالع حرب الخليج الثانية عام 

خالل م. والذي كان محاولًة إلحياء عملية السالم من 1991للسالم في نهاية تشرين االول/أكتوبر 

ات وكذلك الدول العربية. وقد أعقب المؤتمر مفاوض والفلسطينيين" إسرائيلالمفاوضات، التي تشمل "

و "، والوفد األردني الفلسطيني المشترك، عقدت في العاصمة النرويجّية أوسلإسرائيلثنائية سرّية بين "

 م.1991بدايَة من نهاية العام 
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 إلىم(، تطّورت المحادثات 0111-1993لينتون )بيل ك مريكيوخالل عهد إدارة الرئيس األ

ة مريكي" ومنظمة التحرير الفلسطينية، في العاصمة األإسرائيلم، بين "1993توقيع اتفاقية أوسلو عام 

م. وقد تضمن االتفاق إعالن مبادئ حول ترتيبات 1993واشنطن، في الثالث عشر من أيلول/سبتمبر 

ن على إقامة سلطة حكم ذاتي انتقالي فلسطينية في الضفة الحكم الذاتي االنتقالي، ونّص اإلعال

الغربية وقطاع غزة، أصبحت تعرف فيما بعد بـ "السلطة الوطنية الفلسطينية"، ومجلس تشريعي 

تسوية دائمة  لىإفلسطيني منتخب، وذلك لفترة انتقالية ال تتجاوز الخمس سنوات، في سبيل الوصول 

 (.96: 0101( )نعيم، 330( و)040)بناءًا على قراري األمم المتحدة 

لتسوية ا إلىوبالرغم من تجاوز الخمس السنوات على توقيع االتفاق، إال انه لم يجِر التوصل 

النهائية، وتأّجل التفاوض بخصوص قضايا الحّل النهائي )الحل الدائم(، وهي قضايا: القدس، 

عالن قيام الدولة الفلس نعقدت قمة كامب ديفيد التي ا إلىطينية، والالجئين، واالستيطان، والحدود، وا 

تفاهمات بخصوص أي من هذه  إلىم. إال أّن القمة فشلت في التوّصل 0111في تموز/يوليو عام 

" في سياسات االستيطان ولم تبد االستعداد بخصوص جعل القدس الشرقّية إسرائيلالقضايا. واستمرت "

عرقلة مسار عملية السالم واندالع االنتفاضة  إلىعاصمًة للدولة الفلسطينية المرتقبة، ما أدى 

  م.0111الفلسطينية الثانية في الثامن والعشرين من أيلول/سبتمبر عام 

أعقب اندالع االنتفاضة محاوالت وجهود دولّية إلحياء مسار السالم، جاء أبرزها ضمن المبادرة 

م. اقترحت المبادرة 0113أبريل المعروفة بـ "خارطة الطريق"، والتي قدمت في الثالثين من نيسان/

وروسيا،  ة، واالتحاد األوروبي،مريكيمن قبل اللجنة الرباعية، والتي تضم ُكاًل من الواليات المتحدة األ

قامة دولة  إلىواألمم المتحدة. وكان الهدف منها اعادة المحادثات من أجل التّوصل  حل نهائي دائم وا 
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: 0118بات متعرفًا عليه بـ "حل الدولتين" )العثمان،  م، في إطار ما0115فلسطينية بحلول عام 

139.) 

أسفرت المبادرة عن إطالق "خارطة طريق" شملت ثالث مراحل، األولى تتضمن وقفًا فوريًا 

ي احتلها " من جميع المناطق التإسرائيلإلطالق النار، وقيام الفلسطينيين بإجراء انتخابات، وانسحاب "

عادة فتح المؤسسات الفلسطينية في القدس الشرقية، 0111يلول/سبتمبر منذ الثامن والعشرين من أ م، وا 

وتجميد التوسع اإلستيطاني وتفكيك جميع البؤر االستيطانية التي تمت إقامتها منذ آذار/مارس 

 م.0111

ني الفلسطي اإلقتصادأما المرحلة الثانية من الخارطة فتشمل عقد مؤتمر دولي لدعم إنعاش  

طالق عملية حياء االتصاالت بشأن قضايا مثل موارد  إلىتفضي  وا  إنشاء دولة فلسطينية مستقلة، وا 

ية إلقتصاداية، والالجئين، ويترافق ذلك مع إعادة الدول العربية الصالت اإلقتصادالمياه، والتنمية 

في حين  ." قبل االنتفاضة )مثل: المكاتب التجارية(إسرائيلوالدبلوماسية التي كانت قائمة بينها وبين "

كان من المزمع أن تشمل المرحلة الثالثة عقد مؤتمر دولي يجري فيه صياغة اتفاق الوضع الدائم 

نهاء الصراع، بما في ذلك عقد اتفاق الحدود النهائية، وحسم المسائل الخالفية ممثلًة في مصير  وا 

يعية كاملة امة عالقات طبالقدس، والالجئين، والمستوطنات، وبناءًا عليه تقبل جميع الدول العربية إق

 (.143: 0118" )العثمان، إسرائيلمع "

ة في عهد مريكيعلى صعيد متصل، تزامن إطالق مبادرة خارطة الطريق مع قيام اإلدارة األ

الرئيس جورج بوش االبن بإطالق مصطلح جديد للمنطقة هو "الشرق األوسط الكبير"، وذلك في العام 

 لىإاللة على منطقة واسعة تضم كامل الدول العربية إضافة م، وقد استخدم المصطلح للد0114

سرائيلتركيا، و  يران، ا   (.109: 0111)نقيب،  وباكستان، وأفغانستان، وا 
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جاء إطالق المصطلح واإلعالن عنه خالل قمة مجموعة الدول الثمانية المنعقدة في حزيران/يونيو 

مؤسسة كارنغي للسالم الدولي، وتضمنت م، وهو عنوان لورقة تم إعدادها وصياغتها من قبل 0114

شامل في الطريقة التي تتعامل بها الواليات المتحدة مع المنطقة، وذلك من  لتغيير اقتراحالورقة تقديم 

 ي واالجتماعي فيها، وهو ما فهم منه على أنه بداية لتوجهاإلقتصادخالل تشجيع اإلصالح السياسي و 

  إحداث تغّيرات جذرية في طبيعة الُبنى االجتماعية والسياسية بالمنطقة. إلىجديد يهدف  أمريكي

لي للمنطقة تتضح وتتبلور أكثر في العام التا مريكيومن ثم بدأت معالم المصطلح والمشروع األ

م، على 0115ُعرف بـ "مشروع الشرق األوسط الجديد". وجاء ذلك في مطلع العام  عمامع التصريح 

رجية األميركية، كونداليزا رايس، في حديث صحفي لها مع صحيفة "واشنطن بوست"، لسان وزيرة الخا

إذ صرّحت حينها عن نية الواليات المتحدة نشر الديمقراطية في العالم العربي والبدء بتشكيل "الشرق 

: 0114األوسط الجديد"، وذلك عبر نشر ما أسمته بـ "الفوضى الخالقة" في الشرق األوسط )فتوني، 

010.)  

واستمرت رايس في تكرار الحديث عن الشرق األوسط الجديد والفوضى الخالقة. ففي 

م تحدثت أثناء زيارتها لإلمارات العربية المتحدة عن رؤية إدارة الرئيس بوش 0116حزيران/يونيو 

لمستقبل المنطقة، وقالت إنه يمكن تحقيق ذلك من خالل "فوضى بناءة". وكررت ذات العبارة بعد 

ي، إيهود أولمرت، بعد اندالع حرب لبنان سرائيلبيع، خالل مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء اإلأسا

  (.013: 0114م )فتوني، 0116في تموز/يوليو عام 

دعا  كان قد الذي المشروع إلىأن الحديث عن إعادة تشكيل المنطقة من جديد ُيحيل  إلىُيشار 

امعة برينستون، برنارد لويس، الذي كان أول من له وكتب فيه أستاذ دراسات الشرق األوسط في ج

يسمى بـ "الشرق األوسط الجديد"، باعتباره بدياًل عن "الوطن العربي" و"العالم اإلسالمي"،  عماتحدث 
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 إلىباالستناد  دويالت، وذلك إلىوبحيث يكون تحقيقه عبر تفتيت وتقسيم الدول العربية واإلسالمية، 

 (.014: 0114ة )فتوني، أسس عرقّية وطائفّية ومذهبيّ 

البرامج واإلجراءات. ففي مطلع  إلىوقد تحّول هذا المشروع من إطار الخطط والتصّورات 

الثمانينيات من القرن العشرين بدأ برنارد لويس وضع مخطط مشروع لتقسيم العالم العربي، وكان 

م، صرح 0110يها. وفي عام رونالد ريغن، وذو تأثير عل مريكيمقربًا في حينها من إدارة الرئيس األ

للعراق بأقل من سنة: ))العراق دولة مصطنعة وليست  مريكيلويس في شهر أيار/مايو، قبل الغزو األ

(، 11: 0111حقيقية، واحتالله سيكون فرصة لتصحيح الخطأ، الذي ارتكبه البريطانيون(( )النعمة، 

عدة دويالت بحسب االنتماءات الدينية والعرقية. أما هنري كيسنجر فقد  إلىتفكيك العراق  إلىداعيًا 

م: ))العراق يسير باتجاه مصير يوغسالفيا السابقة((، أّي نحو التفكك والتقسيم 0114قال في العام 

 (.11: 0111)النعمة، 

 ةة متوافقة مع عدد من الرؤى واألطروحات الصهيونيمريكيوجاءت هذه المخططات والرؤى األ

" هي الدولة المركز في المنطقة، وبحيث يدور في فلكها إسرائيلللمنطقة، والداعية ألن تكون دولة "

غوريد  أمنيًا واقتصاديًا. ومن ذلك مشروع إسرائيلدويالت مقسمة مذهبيًا، وعرقيًا، وطائفيًا، ترتبط ب

لعرب في حرب م، بعد انتصار ا1984مينون، مدير مكتب مناحيم بيجن، الذي طرحه في العام 

قسيم ت إلىم، وتقوم فكرته على احتالل سيناء ومدن مصرية ما يؤدي 1983تشرين األول/أكتوبر عام 

دويالت إسالمية، وقبطية، ونوبية، ومن ثم إعادة رسم المنطقة وتقسيمها بعد إدخالها في  إلىمصر 

ة واإلسالمية )النعمة، حروب إقليمية وصراعات داخلية، بدايًة من العراق، ثم سائر الدول العربي

0111 :11.) 
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" األسبق، شمعون بيريز، وحمل أيضًا االسم إسرائيلوكذلك المشروع الذي طرحه رئيس دولة "

"الشرق األوسط الجديد"، والذي رأى فيه بأن الحرب في المنطقة عديمة الجدوى وُمبّددة للطاقات، وأكّد 

نطقة الشرق األوسط على غرار االتحاد األوروبي، على أهمية السالم، داعيًا إلقامة نظام إقليمي بم

" هي المركز فيه، من ناحية التقنية والتخطيط واإلدارة، وتكون الدول العربية إسرائيلوبحيث تكون "

 (.16: 1994المحيطة عونًا ورافدًا من ناحية السكان والموارد واالستهالك )بيريز، 

م، وانفصال 0113ة تتجه للتطبيق بعد احتالل العراق عام مريكيوقد بدا أن هذه المخططات األ

م، واندالع األزمات في المنطقة العربية بوتيرة متصاعدة منذ العام 0111جنوب السودان عام 

نظام معمر  إسقاط إلىم، بما في ذلك العملية العسكرية التي قادها حلف الناتو في ليبيا وأدت 0111

م، واندالع الصراع األهلي في كل من سوريا واليمن، 0111عام  القذافي في تشرين األول/أكتوبر

مات ة إزاء هذه األز أمريكيوتزايد االضطرابات في عدد من الدول العربية األخرى، وما بدا من مواقف 

بأخرى، ولتأتي في نهاية هذا السياق من األزمات مبادرة السالم المعروفة  أوساهمت بتأجيجها بطريقة 

 السابق، دونالد ترامب. مريكي"، التي طرحتها إدارة الرئيس األبـ "صفقة القرن

ومما تقدم يمكن مالحظة بأن جميع هذه المشاريع كانت مشاريع تصفية للقضية الفلسطينية، 

وذلك بسبب تضمنها تجاوزًا للمطالب والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وكونها ترّكز باألساس 

 ية على كامل التراب الفلسطيني.سرائيلوالهيمنة اإل التفّوق ضمانعلى 
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 :الفصل الرابع
 مشروع صفقة القرن والنتائج المترتبة عليه

السابق، دونالد ترامب، بخطة لتحقيق السالم في الشرق األوسط،  مريكيمت إدارة الرئيس األتقدّ 

عرفت إعالمياً بـ "صفقة القرن". وتضّمنت هذه الصفقة تجاوزات للعديد من الثوابت والحقوق الفلسطينية 

التي نّصت عليها جميع قرارات األمم المتحدة السابقة، بما في ذلك ضّم الكتل االستيطانية في الضفة 

"، فضاًل عن توحيد القدس تحت السيادة إسرائيل" إلىغور األردن ومنطقة البحر الميت الغربية و 

تسوية غير عادلة لقضية الالجئين الفلسطينيين، ولتكون النتيجة  إلى باإلضافةية، هذا سرائيلاإل

ي. في حين وجدت السلطة الفلسطينية نفسها أمام مشروع سرائيلمشروعًا منحازًا لصالح الجانب اإل

قامة دولة على مناطق ممزقة وغير متصلة، وبحيث إنها بدت أشبه بدولة من الكانتونات المتصلة إل

بطرق بين بعضها، وبالتالي وجدت فيها دولة غير قابلة للحياة واالستمرارية وهو ما دفع الجانب 

اعتبارها بالفلسطيني باتجاه رفض الصفقة وعدم إبداء االستعداد للقبول بها والتفاوض عليها، وذلك 

 التفافًا وتجاوزًا صريحًا لحل الدولتين وكل ما جاءت به اتفاقيات أوسلو للسالم وما تالها.

وفي ضوء ما تقّدم، سينصرف هذا الفصل لمعالجة صفقة القرن ضمن ثالثة مباحث، يتناول 

لثاني، فيعالج ا األول األبعاد السياسّية لهذه الصفقة وانعكاساتها على القضية الفلسطينّية، أما المبحث

ما يترتب  لىإّية لهذه الصفقة والنتائج المترتبة عليها، وأما المبحث الثالث فينصرف اإلقتصاداألبعاد 

 على هذه الصفقة من آثار اجتماعية على الشعب الفلسطيني.
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 :المبحث األول
 األبعاد السياسية لمشروع صفقة القرن

السابق دونالد ترامب من أجل تحقيق "السالم" في الشرق  مريكيتضمنت رؤية إدارة الرئيس األ

األوسط، والموسومة باسم "السالم من أجل االزدهار"، والمعروفة إعالمّياً باسم "صفقة القرن"، تضمنت 

ي، سرائيلحلواًل مقترحة من أجل التوّصل لتسوية وحّل نهائي للقضية الفلسطينية والصراع العربي اإل

رأته إدارة الرئيس ترامب حلواًل، من وجهة نظرها، تعتبر عملّية وقابلة للتطبيق وذلك عبر تقديم ما 

رأت  ضمانها قيام دولة فلسطينية على أسس إلىّية بالدرجة األولى، إضافة سرائيلوتحّقق المصالح اإل

ق بما ُيعرف بـ تسويات نهائّية فيما يتعلّ  إلىبأنها "واقعية" وقابلة للتطبيق، وذلك على سبيل التّوصل 

"مسائل وقضايا الحّل النهائي"، والتي تشمل قضايا: الالجئين، والقدس، والحدود، وبحيث يتم إنهاء 

الصراع وكاّفة تبعاته بشكل نهائي. وقد طرحت الصفقة رسميًا على العلن خالل مؤتمر صحفي عقده 

 م.0101في التاسع والعشرين من كانون الثاني/يناير  السابق، دونالد ترامب، مريكيالرئيس األ

وقد جاءت هذه الرؤية ملتزمًة بـ "حل الدولتين"، إذ أنها تتضمن مخططًا لقيام دولة فلسطينّية، 

ولكن مع إجراء تعديالت كبيرة على الشروط والمعايير الُمحّددة لقيام هذه الدولة، بما في ذلك إجراء 

 لىإاطق التي سوف تكون خاضعة لسيادة الدولة الفلسطينية، إضافة تعديالت على الحدود والمن

توّجهها لالعتراف ومنح الشرعّية للكتل االستيطانية اليهودية في الضفة الغربّية، فضاًل عن إعالنها 

ذه الرؤية ّية. وهو ما جعل هسرائيلخضوع كامل مدينة القدس، بشقّيها: الشرقّي والغربّي، للسيادة اإل

لتحقيق "السالم" متجاوزة على نحو غير مسبوق لقرارات األمم المتحدة ومجلس األمن المتعلقة  المقترحة

 بالصراع في فلسطين والصادرة عبر أكثر من سبعة عقود.
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وجاءت أولى مضامين هذه الرؤية لتعالج قضايا األراضي والسيادة والسكان، ومهّدت لما قّدمته 

" سرائيلإ" والواليات المتحدة بأّن دولة "إسرائيلمن كلٌّ من دولة "من معالجة ومقترحات بالقول: ))ال تؤ 

، وهو اعتقاد يتوافق 1968ُملزمٌة قانونّيًا بتزويد الفلسطينيين بمئة في المئة من أراضي ما قبل العام 

: 0101((( )خطة إدارة ترامب للسالم، 040مع قرار مجلس األمن الدولي التابع لألمم المتحدة رقم )

01.) 

إال أن المقترح استدرك ونّبه بأن ))هذه الرؤية تمّثل حاًل توفيقّيًا عاداًل، وتتوّخى قيام دولة 

حّد معقول، حجم أراضي الضفة الغربّية وغّزة ما قبل عام  إلىفلسطينّية تضّم أراضي يماثل حجمها، 

منح أراضي  (. وهو ما سعى المشروع لتحقيقه عبر01: 0101(( )خطة إدارة ترامب للسالم، 1968

مقترحة تكون مرتبطة بقطاع غّزة في مناطق صحراء النقب بالقرب من الحدود مع جمهورية مصر 

العربّية، ولكن دون التماس مع الحدود بشكل مباشر، وعلى شكل منطقتين منفصلتين بينهما طريق 

يتم  وفواصل، كما سيأتي بيانه فيما يلي، إذ سوف تعّوض هذه المساحات الممنوحة هناك ما س

"، وذلك خصوصًا في المناطق الشرقّية من إسرائيلدولة " إلىاإلعالن عن ضّمه بموجب هذه الخطة 

 لىإالضفة الغربّية، وتحديدًا في مناطق غور األردن والمناطق المطّلة على البحر الميت، إضافًة 

بّية. ومما جاء لغر المساحات المفقودة من الضفة بسبب ضّم الكتل والجيوب االستيطانية في الضفة ا

" سرائيلإبهذا الخصوص في الخطة النّص على: ))يخضع غور األردن الذي يعتبر مهماَ لحماية أمن "

داعيات " من غور األردن، فستترتب عليها تإسرائيلية(( و))إذا انسحبت دولة "سرائيلالقومي للسيادة اإل

(. إذ تم تبرير هذا 66: 0101لسالم، على األمن اإلقليمي في الشرق األوسط(( )خطة إدارة ترامب ل

الضّم باعتباره ضرورة أمنّية، وذلك تخوفًا من أي تحوالت سياسية وعسكرّية مستقبلية تقوم بموجبها 

  الدولة الفلسطينية بإدخال السالح والمسلحين عبر حدودها الشرقّية.
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نية تين: الفلسطيوتؤكد الخطة في تحديدها األراضي ومناطق السيادة الخاضعة لكل من الدول

، إذ تنّص اليهود قدر المستطاع أوية، بأنها تتجّنب عمليات النقل القسري للسكان العرب سرائيلواإل

ّية يلسرائاألراضي اإل إلىيين في الضّفة الغربّية سرائيل( من اإل%98))ُيّضم ما يقارب ) على أّن:

ة األراضي الفلسطيني إلىغربّية ( من الفلسطينيين في الضفة ال%98المتجاورة، وُيَضم حوالي )

 (.00: 0101المتجاورة(( )خطة إدارة ترامب للسالم، 

نتيجة لما يترتب من تغيير في خارطة أراضي كال الدولتين بما في ذلك من ضّم المستوطنات 

سرائيلّية فإنها تنشأ عن ذلك جيوب فلسطينية و سرائيلالدولة اإل إلى ، أدناه، 1 -ّية )انظر الخريطة ا 

(، وتنّص الرؤية على 1 -الطالع على الخريطة كاملة مع المفتاح الخاّص بها: راجع الملحقول

تأكيدات تتعلق بوضعية هذه الجيوب. وفيما يتعلق بالجيوب الفلسطينية نّصت الخطة على: ))يصبح 

رة، ّية المتجاو لسرائيالسكان الفلسطينيون، الذين يعيشون ضمن الجيوب التي تبقى داخل األراضي اإل

ولكن تشّكل جزءًا من دولة فلسطين، مواطنون في دولة فلسطين ولهم خيار البقاء في المكان نفسه 

إاّل إذا اختاروا عكس ذلك. وستتوفر لهم طرق وصول تصلهم بدولة فلسطين، وسيخضعون لإلدارة 

ك. لن يخضع لالفلسطينية المدنّية، بما في ذلك التقسيم والتخطيط، داخل حدود الجيوب الفلسطينّية ت

أولئك السكان للتمييز العنصري وستتوفر لهم الحماية األمنّية المالئمة. تقع هذه الجيوب وطرق 

 (.00: 0101" أمنّيًا(( )خطة إدارة ترامب للسالم، إسرائيلالوصول تحت مسؤولية "

تفيد من الحصول " ستسإسرائيلّية فتؤكد الخطة: ))دولة "سرائيلأما فيما يتعلق بوضعّية الجيوب اإل

اقتالع أّي من المستوطنات، وستقوم بدمج الغالبية  إلىعلى حدود آمنة ُمعرتف بها. ولن تضطر 

ّية سرائيلّية متجاورة. وستشّكل الجيوب اإلإسرائيلّية ضمن أراضي سرائيلالُعظمى من المستوطنات اإل
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ظام نقل "، وسوف تتصل بها عبر نرائيلإسالواقعة في األراضي الفلسطينية المتجاورة جزءًا من دولة "

 (.00: 0101فّعال(( )خطة إدارة ترامب للسالم، 

وبالرغم مما توحي به الخريطة المقترحة للسيادة على األراضي لكال الدولتين من تقّطع وعدم 

ن والفلسطينيين ييسرائيلاتصال، فإن هذه الخطة تؤكد على تضمنها تصورًا لتحسين تنّقل كل من اإل

ل دولتيهما، حيث تضمنت النّص على أّنها: ))تتوخى بناء دولة فلسطينّية تسّهل السفر ضمن داخ

أقصى حّد ممكن، وذلك من خالل إيجاد حلول حديثة ومتطّورة للبنى  إلىأراضي دولة فلسطين 

 ةاألساسّية المؤلفة من الجسور، والشوارع واألنفاق، فتستفيد دولة فلسطين مثاًل، من شبكة نقل سريع

من  أو" سرائيلإتضمن تحركًا فعااًل بين الضفة الغربّية وغّزة، مرورًا فوق األراضي الخاضعة لسيادة "

  (.01: 0101تحتها(( )خطة إدارة ترامب للسالم، 
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 : مناطق الضفة الغربية الخاضعة لسيادة الدولة الفلسطينية كما تقترحها خطة "صفقة القرن"2 -الخريطة 

إعادة ترسيم الحدود في فلسطين وتحديدًا فيما يتعلق بدعم  إلىوهكذا فإن هذه الصفقة تهدف 

" في ضّمها ألجزاء واسعة من الضفة الغربية بما في ذلك المستوطنات، واألغوار، والبحر إسرائيل"

ي خطوة هية، ومع حصولها مقابل ذلك على االعتراف الدولي والعربي. و سرائيلالسيادة اإل إلىالميت، 

القيام  لىإي السابق، بنيامين نتنياهو قد بدأ بالتمهيد لها عبر التلميح سرائيلكان رئيس الوزراء اإل

ي على جميع المستوطنات وغور األردن. إن إعادة ترسيم الحدود بهذا الشكل سرائيلبفرض القانون اإل

فلسطينية من يغ القضية الية لتفر إسرائيلفي حقيقته عبارة عن محاوالت  هو الصفقةالذي تقترحه 

معات مجرد تج إلىمضمونها وتحويل الكيان الفلسطيني الموعود من دولة قابلة للحياة واالزدهار 
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سكنية متقطعة ومحاصرة، تمارس شكاًل من الحكم الذاتي على نفسها، ولن تكون قادرة على المدى 

 جتماعية مستمرة.األبعد من االستمرار دون الوقوع في أزمات اقتصادية وسياسية وا

ومن أهم ما عالجته خطة إدارة ترامب للسالم ضمن ما جاءت به من مقترحات لتسوية ملفات 

وقضايا الحل النهائي في فلسطين هو ما قّدمته بخصوص وضعية القدس، والتي تعتبر من أهم 

أحياء  جميعالنقاط جدااًل وخالفّية من بين سائر الملفات. وقد جاءت الخطة صريحة بإعالنها ضم 

حقوق  ّية، مع نّصها وتأكيدها على ضمانسرائيلالقدس، شرقيها وغربيها، وتوحيدها تحت السيادة اإل

وحرية العبادة، وضمان إمكانية الوصول ألماكن العبادة ألتباع مختلف األديان. وفي هذا الخصوص 

محيطة ت الفلسطينية الاعتبرت الخطة بأنه باإلمكان إقامة عاصمة فلسطينية وفي المناطق والبلدا

 بالقدس، من شعفاط شمااًل، وحتى أبو ديس جنوبًا.

وفيما يخّص ضمان الحرية الدينية في القدس نّصت الخطة على: ))يجب أن تكون القدس مدينة 

ه: أن إلىتوّحد الناس ويجب أن تظّل دائمًا مفتوحة أمام المتعبدين من جميع األديان((، وأشارت 

تاحة دخولها أمام الجميع، واالعتراف بقداستها ))يقوم نهج هذه الر  ؤية على الحفاظ على وحدة القدس وا 

بالنسبة للناس كاّفة، وذلك على نحو يوّفر االحترام للجميع((، وأنه: ))يجب أن تبقى األماكن المقدّسة 

ب مفي القدس مفتوحة ومتاحة للمصّلين والسّياح المسالمين من جميع الديانات(( )خطة إدارة ترا

 (.06: 0101للسالم، 

))تستحق، على العكس من العديد من السلطات السابقة التي حكمت  إسرائيلواعتبرت بأن 

القدس ودّمرت األماكن المقدّسة للديانات األخرى، الثناء على قيامها بحماية المواقع الدينّية للجميع 

والحفاظ على الوضع الديني الراهن. فنؤمن نظرًا لهذا السجل الجدير بالثناء ألكثر من نصف قرن، 

ّية المفرطة لبعض المواقع المقّدسة في القدس، بضرورة استمرار هذه الممارسة، وكذلك الحساس
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وخضوع األماكن المقّدسة كاّفة في القدس لجميع أنظمة الحكم القائمة اليوم. ويجب أن يستمر الوضع 

الراهن من دون انقطاع في جبل الهيكل/الحرم الشريف على وجه التحديد(( )خطة إدارة ترامب للسالم، 

0101 :00.) 

ية مع ما تقرر سرائيلتوافق هذا المقترح بتوحيد القدس وجعلها تحت السيادة اإل إلىوتشير الخطة 

م، فتنّص على: ))يتعارض تقسيم القدس مع بيانات السياسة 1995منذ العام  مريكيفي الكونغرس األ

ق جميع الرؤساء م، الصادر عن الواليات المتحدة. إذ اتف1995بشأن تشريع سفارة القدس لعام 

السابقين الذين شاركوا في عملية السالم على وجوب عدم تقسيم القدس مادّيًا مّرة أخرى((. وفي هذا 

القدس:  إلىة مريكيوقرار نقل السفارة األ 0118ة في نهاية العام مريكيالسياق تذكر خطوة الرئيس األ

، بالنيابة عن الواليات المتحدة 0118))اعترف الرئيس ترامب في السادس من كانون األول/ديسمبر 

 (.09: 0101(( )خطة إدارة ترامب للسالم، سرائيلة، بالقدس عاصمًة إلمريكياأل

تحدة أّن الواليات الم إلىة في القدس مع اإلشارة مريكيوتؤكد الخطة على بقاء مقّر السفارة األ

ها بنقل وذلك عبر قيام يلسرائستعمل على تشجيع الدول األخرى لالعتراف بالقدس عاصمة موحدة إل

تتخذ سفارة " في "أورشليم". سإسرائيلسفاراتها إليها: ))سيبقى مقّر سفارة الواليات المتحدة في دولة "

القدس مقّرًا  ي الفلسطيني، منسرائيلالواليات المتحدة في دولة فلسطين، بعد توقيع اتفاق السالم اإل

 باالتفاق مع دولة فلسطين. ستعترف الواليات المتحدةلها، وذلك في مكان تختاره الواليات المتحدة 

 لىإ" ودولة فلسطين في عاصمة كل منهما وستشجع الدول األخرى على نقل سفاراتها إسرائيلبدولة "

 (.30: 0101أورشليم والقدس حسب االقتضاء(( )خطة إدارة ترامب للسالم، 

ستكون ما  ينية، فتحدد الخطة بأنهوفيما يتعلق بمقترح القدس التي سوف تكون العاصمة الفلسط

قى الشرق والشمال منها، فتنّص الخطة على: ))ستب إلىبعد الحاجز األمني )نقطة التفتيش( في عناتا 
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"، ويجب أن تظّل مدينة غير مقّسمة. ويجب أن تقع العاصمة إسرائيلالقدس العاصمة السيادّية لدولة "

ر الواقعة شرقي الحاجز األمني وشمالّيه، بما في ذلك كفالسيادّية لدولة فلسطين في القدس الشرقّية 

ة باسم آخر تحدده دول أوعقب، والجزء الشرقي من شعفاط، وأبو ديس، ويمكن تسميتها بالقدس 

 (.09: 0101فلسطين(( )خطة إدارة ترامب للسالم، 

ة يوبذلك فإن خطة صفقة القرن تتجاوز جميع المقترحات الخاصة بوضعية القدس منذ اتفاق

قرار التقسيم، حيث كان النّص دائمًا على اعتبارها منطقة دولّية،  إلىبيكو"، ووصواًل -"سايكس

م والتي نصت على اعتبار 1949وتتعارض كذلك مع ما تقرر في اتفاقيات ترسيم خطوط الهدنة لعام 

ردني الحكم األ إلىمناطق وأحياء القدس التي ظّلت تحت سيطرة الجيش األردني ومن ثم انتقلت 

ي سرائيلخالل مرحلة وحدة الضفتين باعتبار أنها "القدس الشرقّية"، وهي التي أرجأ إعالن المبادئ اإل

 إلىم، تسوية وتحددي وضعها الدائم 1993(، الموقع في أيلول/سبتمبر عام 1 -الفلسطيني )أوسلو 

 " والفلسطينيين.إسرائيلالمراحل النهائية من المفاوضات بين "

ية على القدس سوف تعني المساس والتهديد بشكل سرائيللمخطط فإن السيادة اإلوبحسب هذا ا

محدود مع االحتفاظ بدور شكلي و  إلنهائهامباشر للوصاية األردنية الهاشمية على القدس، وبما يؤدي 

م حين 1904العام  إلىلألردن، يقتصر على مهام تنسيق الرحالت السياحّية. وتعود هذه الوصاية 

بايع أهالي القدس الشريف حسين بن علي، وقد استمرت حتى بعد قرار فك االرتباط اإلداري والقانوني 

م، حيث تم استثناء القدس لتبقى تحت الرعاية األردنية. 1900بين األردن والضفة الغربّية في العام 

سرائيلم ومع توقيع األردن و 1994وفي العام  قاء عربة" للسالم، نّصت االتفاقّية على باتفاقية "وادي  ا 

 المقدسات اإلسالمية في القدس تحت الوصاية الهاشمية.
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من  التصعيد والتكثيف إلىية الكاملة على القدس سرائيلكما وستؤدي السيطرة والسيادة اإل

د يتطور قممارسات التهويد في القدس. وهو ما يترافق مع طمس الهوية والمعالم العربية واإلسالمّية، و 

االعتداء على الحرم القدسي الشريف بما في ذلك من تفعيل ومضّي في مخططات  إلىذلك حتى 

قامة الهيكل اليهودي المزعوم.   التقسيم المكاني للحرم، وا 

وفيما يخّص وضعية الفلسطينيين المقيمين في القدس التي ستصبح مدينة موحدة خاضعة لسيادة 

إن الخطة تطرح أمامهم ثالثة خيارات: ))تتيح هذه الرؤية للسكان " وعاصمة لها، فإسرائيلدولة "

م ولكن داخل 1949"، الذين يعيشون خارج خطوط الهدنة لعام إسرائيلالعرب في القدس، عاصمة "

أن يصبحوا  ".إسرائيلالحاجز األمني القائم، اختيار أحد الخيارات الثالثة: أن يصبحوا مواطنين لدولة "

ترامب  "(( )خطة إدارةإسرائيلسطين. أن يحتفظوا بوضعهم كمقيمين دائمين في "مواطنين لدولة فل

 (.31: 0101للسالم، 

وبذلك فإن هذا المخطط يخدم صراحًة المخططات الصهيونية الرامية لتفريغ القدس من سكانها 

ّية وبما ال يعيق رائيلسالعرب والفلسطينيين مع إبقاء أقلّية قليلة ترتضي بأن تحمل الهوية والجنسية اإل

التصعيد والمضاعفة من مخططات التهويد في األماكن المقدسة  إلىمخططات التهويد، وهو ما يهدف 

والبلدة القديمة والمناطق العربية المحيطة بها وبما يعزز من جهود تحويل وتثبيت القدس كعاصمة 

 .إسرائيلموحدة لدولة 

)صفقة القرن( هو ما يتعلق بوضعية قطاع ومن أهم ما جاءت به خطة إدارة ترامب للسالم 

 لىإمن متغّيرات جديدة متعلقة بطبيعة الحدود واألراضي التابعة له، إضافة  تضمنته وماغّزة، 

التحوالت على الصعيد األمني والسياسي فيه، إذ نّصت على أنه ومقابل ما تتضمنه صفقة القرن من 
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سعًا ضفة الغربّية إاّل أن هذا المقترح: ))يوفر تو انتقاص لألراضي الفلسطينية في مناطق القدس وال

 (.03: 0101محتماًل في غزة لتعزيز تطّورها ونجاحها(( )خطة إدارة ترامب للسالم، 

ويجري التأكيد في نّص الخطة المقترحة على أنها ))ُصِمَمت لتمنح مستقباًل مزدهرًا للفلسطينيين 

ّية سرائيلاضي للفلسطينيين تقع ضمن األراضي اإلفي غّزة. إذ أنها تنّص على إمكانية تخصيص أر 

القريبة من غّزة، وُيمكن أن تبنى فيها ُبنى أساسّية بشكل سريع من أجل تلبية االحتياجات االنسانّية 

 زدهاراالملّحة في غزة، وهذا ما سيسمح أخيراً ببناء مدن وبلدات فلسطينية مزدهرة تساعد بدورها على 

 (.03: 0101ب للسالم، غّزة(( )خطة إدارة ترام

أن هذه المناطق سوف تكون مناطق تنموّية تشمل إقامة مدن ومناطق سكنية  إلىوُتشير الخطة 

( المرفقة أدناه )لالطالع على الخريطة كاملة، انظر 0 -وزراعية، كما هو ظاهر في )الخريطة 

وقف إطالق نار  إلىل (. إال إّن الُخطة المقترحة تؤكد بأن ذلك لن يكون دون التوص1 -الملحق 

" ونزع سالح القطاع بالكامل، وبما يضمن عدم وقوع أّي حروب ومواجهات إسرائيلمن قبل غزة مع "

مسلحة مستقبلّية، إذ تنّص الخطة على: ))لن تنجز أي تحسينات كبرى ألهل غّزة قبل أن يتوقف 

بأّن  اري يسمح للمجتمع الدولي"، وُينزع سالح غزة بالكامل وُيصمم هيكل إدإسرائيلإطالق النار مع "

يوظف أمواالً في االستثمارات بأمان وسهولة، ويضمن عدم تدميرها في أّي نزاعات مستقبلّية ُمتوقّعة((. 

وتؤكد الخّطة أيضًا على: ))نزع سالح حركة حماس وحركة الجهاد اإلسالمي في فلسطين وجميع 

، كما وتؤكد الخّطة أنه: ))إذا أرادت حماس أن الميليشيات والمنظمات اإلرهابّية األخرى في غّزة((

" من خالل ئيلإسراتضطلع بأّي في الحكومة الفلسطينية، يجب عليها االلتزام بمسار السالم مع دولة "

زام بالالعنف، "، وااللتإسرائيلتبني مبادئ "اللجنة الرباعية"، والتي تتضمن االعتراف الصريح بدولة "

 (.40: 0101االلتزامات بين الطرفين(( )خطة إدارة ترامب للسالم، وقبول االتفاقات السابقة و 
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  : قطاع غزة والمناطق التي سيتم إلحاقها به وفقاا لما تقترحه خطة "صفقة القرن"0 -الخريطة 

 أما فيما يتعلق بوضعية مجتمعات المثلث، وهي عبارة عن مجموعة من البلدات العربية/

جانب الحدود  إلىم، وهي بالتحديد تقع 1940الفلسطينية الواقعة ضمن األراضي المحتلة عام 

أدناه(، فإن الخطة تقترح دراسة نقلها وضمها  3 -الشمالية الغربية للضفة الغربية )انظر الخريطة 

اضي التي ر سيادة الدولة الفلسطينية المزمع قيامها، وذلك لتحقيق غرضين األول زيادة مساحة األ إلى

سيتم من خاللها تعويض الدولة الفلسطينية بعد تجريدها من السيادة على األغوار والبحر الميت 

كبر قدر " عبر تخفيف أإسرائيلوالقدس، والثاني هو التخفيف من المعضلة الديمغرافية داخل دولة "

 داخل مناطق وحدود الدولة الفلسطينية. إلىممكن من السكان العرب داخلها ونقلهم 
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وقد جاء في الخطة: ))تتألف مجتمعات المثلث من كفرقرع، وعرعرة، وباقة الغربّية، وأم الفحم، 

وقلنسوة، والطيبة، وكفر قاسم، والطيرة، وكفر برعم، وجلجولّية. ُحددت هذه المجتمعات التي تعطي 

الحكم األردني خالل مفاوضات خط الهدنة لعام  إلىلنفسها الهوية الفلسطينية، أساسًا لتخضع 

" في نهاية المطاف ألسباب عسكرّية تم تخفيفها منذ ذلك الحين. إسرائيلم، ولكن استرجعتها "1949

" بطريقة تجعل مجتمعات إسرائيلإذًا تدرس هذه الرؤيا، بموجب اتفاق، احتمال إعادة رسم حدود "

 (.04: 0101دارة ترامب للسالم، )خطة إ  المثلث جزءًا من دولة فلسطين((

 

 : القرى والبلدات العربية )باللون األحمر( في منطقة المثلث3 -الخريطة 

ية، وهي رائيلسإّن هذه التجمعات يقطنها قرابة الثالثمائة ألف فلسطيني ممن يحملون الجنسية اإل

حد كبير على أنها فلسطينية. وينسجم طرح خطة صفقة القرن  إلىكما أشارت الخطة تعرف نفسها 

بخصوصها واقتراح ضّمها لسيادة السلطة الفلسطينية، مع طرح ومشروع عضو الكنيست ووزير 
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م أجزاء ض إلىي األسبق، أفيغدور ليبرمان، الذي دعا له خالل السنوات األخيرة، سرائيلالخارجية اإل

 ة، في إطار تبادل أراٍض )ترانسفير(، وذلك بهدف تقليل عدد العربالسلطة الفلسطيني إلىمن المثلث 

ّية، وزيادة نسبة اليهود السكانّية. وتعد منطقة "المثلث" مصدر قلق سرائيلفي داخل األراضي اإل

 نحو نصف مليون نسمة. إلىفيها للعرب  السكاني التعداد"، إذ يصل إسرائيلديموغرافي لـ "

بتسوية الصراع في فلسطين هي ما يتعلق بما يعرف بـ "التنسيق  ومن أهم الملفات المتعلقة

والدولة  "إسرائيلاألمني". وقد تطرقت له هذه الخطة، مؤكدًة على ضرورة استمراره وتعزيزه بين "

الفلسطينية الجديدة المزمع قيامها بموجب الخطة، مع التأكيد بأن هذه الدولة ستكون بدون جيش، 

األمن الداخلي. وقد جاءت هذه التوصيات المشددة على ضرورة نزع سالح وتحتفظ فقط بمهام حفظ 

م وما أعقبها من قيام تشكيالت 0115االنسحاب من قطاع غزة عام   الدولة الفلسطينية متأثرة بتجربة 

"، ممثلة بالفصائل التابعة لحركة حماس والجهاد اإلسالمي والجبهة إسرائيلمسلحة تستهدف أمن "

 الشعبّية.

في الخطة النّص على: ))تكون دولة فلسطين منزوعة السالح بالكامل وتبقى كذلك((. و:  جاء

))ستزّود دولة فلسطين بقّوات أمنّية قادرة على الحفاظ على األمن الداخلي ومنع الهجمات اإلرهابّية 

ّية((. ومع ب" والمملكة األردنّية الهاشمّية وجمهورّية مصر العر إسرائيلداخل دولة فلسطين وضد دولة "

تحديد مهام قوات األمن الفلسطينية بأنها: ))تتمّثل مهمة قّوات األمن في دولة فلسطين في النظام 

نفاذ القانون، ومكافحة اإلرهاب، وأمن الحدود، وحماية المسؤولين الحكوميين وكبار  العام، وا 

 (.38: 0101الشخصيات األجنبّية، واالستجابة للكوارث(( )خطة إدارة ترامب للسالم، 

وفيما يخّص مسألة الالجئين فإّن الخطة تنّص بصراحة على ضرورة إنهاء قضيتهم وذلك عبر 

خر دمج البعض اآل أوالدولة الفلسطينية الجديدة  إلىإما عودة البعض منهم  تثالثة مساراواحد من 
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مي. إلسالدمج نحو خمسين ألف منهم في دول أعضاء بمنظمة التعاون ا أوفي الدول المستضيفة، 

اّم، ي الفلسطيني، على نحو كامل وتسرائيل))يجب أن ينهي اتفاق السالم اإل وبهذا، جاء في الخطة:

 وأالهجرة، ويجب أن ُيلغى حق عودة أّي الجئ فلسطيني  أوجميع المطالبات المتعلقة بوضع اللجوء 

لفلسطينيين: يارات لالجئين ا"((. و: ))تقوم هذه الورقة على تّصور ثالثة خإسرائيلاستيعابه في دولة "

استيعابهم في الدولة الفلسطينية. دمجهم محلّياً في الدول الُمضيفة لهم حالّيًا. قبول خمسة آالف الجئ 

سنوّيًا على مدى عشرة أعوام في الدول األعضاء المنفردة في منظمة التعاون اإلسالمي التي توافق 

: 0101الفلسطينيين(( )خطة إدارة ترامب للسالم،  على المشاركة في عملية إعادة توطين الالجئين

50.) 

إّن ما تقترحه الخّطة بخصوص حل مسألة الالجئين يضاعف من مخاوف الحّل على حساب 

األردن، إذ أّنها عمليًا تتضمن تصفية لـ "حق العودة". فالدولة الفلسطينية التي كان من المفترض أن 

المرجّو من حيث الحدود واألراضي، والعاصمة، فهم بالتالي  يعود الالجئين لها هي دون الحد األدنى

ا شبه فاشلة باستمرار، بسبب فقدان سيادته أوجغرافيا مرشحة ألن تكون دولة فاشلة  إلىيعودون 

وسيطرتها على الجغرافيا المتصلة والموارد والحدود والمعابر. كما أن موضوع عودة أعداد من 

ا يجعل من غير ي وهو مسرائيلترتيبات وموافقة من قبل الجانب اإلالفلسطينيين لها ستكون خاضعة ل

المضمون عودة نسبة كبيرة منهم خالل المدى المنظور مقابل تزايد امكانية توطين أعداد أكبر منهم 

 في بلدان اللجوء وه وما تشير له الخطة وتقترحه صراحًة.

ومن ثم تبرز المخاوف بأن المرحلة التالية من "صفقة القرن"، ستكون على حساب األردن، عبر 

ما يسّمى الخيار األردني لحل القضية الفلسطينية، أّي توطين عدد كبير من الالجئين  إلىالعودة 

اقعيًا، و  الفلسطينيين في األردن، وحّل مشكلة السكان على حساب األردن، وهو خياٌر ال يوجد له بديل
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إذ سيتم وفقًا لهذه الخطة وأد حل إقامة الدولة الفلسطينية، وسيكون األردن هو الطرف الذي سيتحمل 

عبء التعامل مع الكتل السكانية. وفي مقدمة ذلك سيكون التعامل والوضعية الجديدة لقرابة مليون 

م التعامل معه إلىن الجئ فلسطيني في األردن ال يملكون الجنسية األردنية، ما سيضطر األرد

 بمنظور قانوني مختلف. وتبرز ذات المخاوف في حالة لبنان كذلك.

ومن ضمن ما تقدمه الُخّطة من تحفيزات، تؤكد على أنه سيكون هناك سعي من أجل تقديم 

الزمة جمع األموال ال إلىتعويضات لالجئين، وذلك عبر تأسيس صندوق مخصص لذلك: ))سنسعى 

ت لالجئين فلسطينيين. وسُتوَضع هذه االموال في صندوق باسم "صندوق لتقديم بعض التعويضا

الالجئ الفلسطيني" يديره أمناء تعينهم كل من دولة فلسطين والواليات المتحدة(( )خطة إدارة ترامب 

 (.53: 0101للسالم، 

وفق  دولة فلسطين فإن ذلك يجب أن يأتي إلىوتؤكد الخطة على أنه فيما يتعلق بعودة الالجئين 

" وفلسطين: ))يجب أن يتفق الطرفان على إسرائيلصيغة من المتابعة المشتركة من قبل كل من "

 دولة فلسطين، وأن ُينّظم وفق إلىمعّدل حركة الالجئين القادمين من خارج غزة والضفة الغربّية 

عّدل دخول مّية والهياكل التحفيزّية، بحيث ال يتجاوز اإلقتصادعوامل مختلفة، بما في ذلك القوى 

اطر يطغى عليه، وال يزيد المخ أوالالجئين حجم تطوير البنية األساسّية واقتصاد دولة فلسطين 

"، لذا، يجب تعديل هذا المعّدل مع مرور الوقت حسب االقتضاء(( )خطة إسرائيلاألمنّية على دولة "

 (.53: 0101إدارة ترامب للسالم، 

امل وتحقيق ي بشكل شسرائيلية الصراع العربي اإلما يتعلق بتسو  إلىوتصل مقترحات الرؤية 

نهاء كافة أشكال المقاطعة العربية إلإسرائيلتطبيع  إذ تضمنت  ،سرائيلي مع جميع الدول العربية وا 

 لىإالخطة النص على: ))تأمل الواليات المتحدة أن تقدم فورًا الدول العربية، التي لم تتوّصل بعد 
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م((. التفاوض حول اتفاقيات سال إلىى تطبيع العالقات معها، وصواًل "، علإسرائيلالسالم مع دولة "

، ليصّب ذلك "إسرائيلتحقيق التعاون الكامل بين الُبلدان العربية ودولة " إلىو: ))تهدف هذه الرؤية 

في صالح دول المنطقة كاّفة. فيجب، على سبيل المثال، تنفيذ رحالت جوّية بين الدول العربّية ودولة 

" من أجل تعزيز السياحة العابرة للحدود والسماح للعرب بزيارة المواقع المقّدسة اإلسالمّية يلإسرائ"

 "((. و))ستشّجع الواليات المتحدة الدول العربّية، بقّوة، على البدء بتطبيعإسرائيلوالمسيحّية في دولة "

ة إدارة ترامب للسالم، " والتفاوض على معاهدات السالم الدائمة(( )خطإسرائيلعالقاتها مع دولة "

0101 :56.) 

أّن أطروحة "صفقة القرن" جاءت ضمن مسعى  إلىفي ضوء كل ما تقّدم، تخُلص الدراسة 

" مع لإسرائيلتكريس مبدأ "السالم مقابل السالم"، وتجاوز معادلة "السالم مقابل األرض"، حيث إّن "

ون لتاّم من قبل الدول العربية وذلك دهذه االتفاقية تسعى للحصول على االعتراف الكامل والسالم ا

م، ويأتي هذا المسعى في 1968التنازل عن أجزاء كبيرة من األراضي التي تم احتاللها في العام 

واجهة " وعدد من الدول العربية في مإسرائيلإطار سياق إقليمي اوسع عنها تدشين عالقة تحالف بين "

مخاوف بعض الدول العربية المتصاعدة من النفوذ   " في ذلك الستغاللإسرائيلإيران، إذ تسعى "

 اإليراني في المنطقة.

وقد تزامن ذلك بعد مرور نحو العقد على اندالع أحداث ما عرف بـ "الربيع العربي"، والعقدين 

على احتالل العراق، وما نجم عنهما من تراجع وانهيار على مستوى النظام اإلقليمي العربي، وتراجع 

مثل العراق، وسوريا، ومصر، والتي مّثلت تاريخياً ثقالً مهماً في القضية الفلسطينية،  دور دول مركزية

" لممارسة مزيد من الضغط على إسرائيلما عنى أن الفرصة سنحت أمام اإلدارة األميركية و"

 الفلسطينيين واألردن للقبول بالصفقة.
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صفية. إنها فرض إلرادة مؤامرة ومشروع ت إلىإن المؤكد بخصوص هذه الصفقة إنها أقرب 

سياسية لقوى مهيمنة تتجاهل وتتجاوز حقوق الشعب الفلسطيني، وتضع حلواًل غير عادلة لمسائل 

الحّل النهائي وذلك في ظل تجاهل الجانب الفلسطيني وما يرتئيه، واستبعاد دورهم كشركاء في 

نما تم وضع الصفقة في شكل يث من جانب واحد وبح وضعها، إذ لم يتم التشاور معهم بشأنها، وا 

 " عليهم.إسرائيليتم فرضها من قبل إدارة ترامب و"
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 :المبحث الثاني
 ية لمشروع صفقة القرناإلقتصاداألبعاد 

حملت الخطة المقترحة العنوان: "السالم من أجل االزدهار"، وهي تركز منذ بدايتها وحتى نهايتها 

وعلى امتداد صفحاتها على االقتران ما بين تحقيق السالم السياسي وتحقيق الرفاه واالزدهار 

ود عفلسطين حال تطبيق مراحل الخطة، ومع و  إلىي عبر تقديم وعود بتدفق االستثمارات اإلقتصاد

بتحقيق نهوض اقتصادي شامل، يترافق مع تطوير المنشآت والمرافق والبنى الالزمة لتحقيق هذا 

 النهوض في دولة فلسطين.

ومن الوعود التي تبّشر بها الخطة، تضاعف حجم الناتج المحلي اإلجمالي وتوفير أكثر من 

ية إن وّضحة في هذه الرؤ مليون فرصة عمل: ))من شأن تسوية مسائل الوضع النهائي بالطريقة الم

ين المنطقة. وحسب تقديرنا، سُيحدث الجمع ب إلىتوِجد الظروف الالزمة لتبدأ االستثمارات بالتدّفق 

ّية لالستثمارات واإلصالحات الحكومّية التي وضعناها نموًا اإلقتصادهذا الحّل السياسي والرؤية 

تضاعف اإلجمالّي الفلسطيني الذي ُيعاني ركودًا، قد ي اقتصادّيًا تاريخّيًا. كذلك نقّدر أّن الناتج المحليّ 

ا دون م إلىخالل عشرة سنوات، ليوّفر أكثر من مليون فرصة عمل جديدة، ويخّفض معدل البطالة 

 (.11: 0101النصف(( )خطة إدارة ترامب للسالم،  إلىالعشرة في المائة، ومعّدل الفقر 

بل إن وعود االزدهار تتجاوز حدود فلسطين لتشمل عموم الجوار العربي ومنطقة "الشرق 

ي بين ي واألمناإلقتصاداألوسط"، جاء في مقدمة الخطة: ))في حال تحقيق السالم قد يسهم التعاون 

" وجيرانها العرب في بناء شرق أوسط مزدهر تجمعه رغبة مشتركة في تحقيق األمن إسرائيلدولة "

ية. ويمكن لهذه الرؤية، في حال تنفيذها، أن تتيح تشغيل الرحالت اإلقتصادستفادة من الفرص واال
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" وجيرانها، لنقل األشخاص وللتجارة(( )خطة إدارة ترامب للسالم، إسرائيلالجوّية المباشرة بين دولة "

0101 :9.) 

لدول قة القرن" هو أن اوتؤكد الخطة بأن من بين أولى األهداف والدوافع وراء تقديم مشروع "صف

الداعمة والمانحة التي تقدم المساعدات للجانب الفلسطيني باتت تشعر بأن هناك عد جدوى من 

االستمرار في تقديم المساعدات دون تحقيق التحّول السياسي والتسريع منه، مبّينة أن هذا المشروع 

ال وقادر اقتصاد فلسطيني فعّ  يستهدف التقليل من االعتماد الفلسطيني على المساعدات عبر قيام

على النهوض وتحقيق االستمرارية والديمومة وتلبية احتياجات وتحسين رفاهية الشعب الفلسطيني: 

))إّن الدول التي تبرعت بأموال للفلسطينيين على مدار النزاع تواجه جميعها تحدّيات واحتياجات كبيرة 

 لسطينيين بحكمة وأن تتضاءل على نحو ملموسأخرى، وهي تريد ضمان أن يتم إنفاق المساعدات للف

مع مرور الوقت. وجرى تطوير هذه الرؤية للحّد من اعتماد الفلسطينيين على المساعدات من المجتمع 

ي مزدهر ي الفلسطيني هو توليد اقتصاد فلسطينسرائيلالدولي مع مرور الوقت. فهدف اتفاق السالم اإل

 (.19: 0101مب للسالم، ودولة قابلة للحياة(( )خطة إدارة ترا

 إلقتصاداوتؤكد الخطة أيضاً على وضع رؤية اقتصادية مفّصلة لما يمكن أن يكون عليه مستقبل 

الفلسطيني في حال تحقيق السالم، فيأتي التأكيد على أّن هذه الخطة ))تتوّخى بناء صندوق تمويل 

دخال دولي من أجل تطوير المناطق الخاضعة لتبادل األراضي الُمخّصصة ل دولة فلسطين، وا 

التحسينات على الُبنى األساسّية، واتخاذ جميع التدابير األمنّية التي ينّص عليها اتفاق السالم بين 

" وفلسطين والتي تتضمن إنشاء المرافق المرفئّية، والجسور، واألنفاق، واألسيجة، والمعابر إسرائيل"

 (.05: 0101)خطة إدارة ترامب للسالم،  الفوقّية، والسكك الحديدّية، والمعابر الحدودّية((
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وتعتبر مسألة الموانئ من أهم ما ركزت عليه الخطة باعتبارها مرافق حيوية تضمن نهوض 

الفلسطيني مستقباًل. ومن أجل ذلك تقترح الخطة أن تستفيد دولة فلسطين من  اإلقتصادوديمومة 

ت ء مرفأ فلسطيني، وفي هذا الصدد نصّ حين توّفر الفرصة المالئمة إنشا إلىية سرائيلالموانئ اإل

بعض  ىإلحين إنشاء مرفأ خاص بها، من نفاذ خاّص  إلىالخطة على: ))ستستفيد دولة فلسطين، 

ين " لدولة فلسطإسرائيلالموافق الُمحَددة في ميناء حيفا وميناء أشدود((، وعلى أّن: ))ستسمح "

دا ". سرائيلإرتها من دون المساس بسيادة دولة "باستخدام منشآت ُمخّصصة في مينائي حيفا وأشدود وا 

البحر  لىإويتمّثل الهدف من هذه المنشآت في استفادة الدولة الفلسطينية اقتصادّياً من خالل الوصول 

 (.00: 0101األبيض المتوّسط(( )خطة إدارة ترامب للسالم، 

ق تحّول ذلك بتحق كما وتضّمنت الخطة مقترحًا إلنشاء ميناء مستقباًل في غزة ولكنها ربطت

اء في فيها، ج سرائيلإلشامل في غزة بما في ذلك نزع سالحها وانتهاء أي وجود لفصائل معادية 

ي الفلسطيني. وبالرغم من أّن اإلقتصادنّص الخطة: ))لقد زاد غياب الموانئ من تكاليف النشاط 

الدولة الفلسطينية ستضم غّزة، إاّل أّن التحدّيات األمنّية تجعل بناء ميناء في غّزة قضية إشكالّية في 

ي وتوفير السبل لسرائيالفلسطيني وحماية األمن اإل اإلقتصادالمستقبل المنظور. الرؤية تصبو لتحسين 

طبيق ؤها الخاص في غزة مستقباًل((. وفيما يتعلق بالشرط لتللدولة الفلسطينية لكي يكون لديها مينا

هذه المشاريع في غّزة: ))يجب أن تمتلك دولة فلسطين بعد خمس سنوات من توقيع اتفاق السالم 

ي الفلسطيني، وعلى افتراض توفير الرضا التاّم عن المعايير المرتبطة بغّزة، الحّق في إقامة سرائيلاإل

 (.48: 0101ساحل غّزة بهدف إنشاء مرفأ(( )خطة إدارة ترامب للسالم، جزيرة اصطناعّية على 

كما تشمل الخطة على مقترحات تتعلق بإنشاء مناطق الحّرة وتقديم اإلعفاءات الجمركّية، جاء 

))مع مراعاة موافقة المملكة األردنية الهاشمية، سيتم إنشاء منطقة تجارة حّرة بين المملكة  فيها:
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لجمركّية: ي بين البلدين((. وعن اإلعفاءات ااإلقتصادّية ودولة فلسطين لتسريع التعاون األردنية الهاشم

))ستواصل الواليات المتحدة تطبيق االعفاءات الجمركّية على البضائع القادمة من كل المناطق التي 

مب اتتمتع بهذه المعاملة، وستتفاوض مع دولة فلسطين على اتفاقية تجارة حّرة(( )خطة إدارة تر 

 (.44: 0101للسالم، 

ي، مقترحات من أجل تفعيل األنشطة السياحية اإلقتصادومن ضمن ما تشمله الخطة في جانبها 

" سرائيلإفي الدولة الفلسطينية، وبخاصة فيما يتعلق بالسياحة الدينية في القدس: ))يجب أن تسمح "

دس ومواقعها الق إلىحة اإلسالمّية لدولة فلسطين بتطوير منطقة سياحّية عالمّية ويجب أن تدعم السيا

المقدّسة. نتوقع أيضًا أن تصبح هذه المنطقة مركزًا سياحّيًا مزدهرًا ونابضًا بالحيوّية يتضمن وسائل 

األماكن المقّدسة ومنها((. مع التأكيد على أّن: ))سوف  إلىنقل عاّمة حديثة توّفر سهولة التنقل 

ذه المشاريع ّية للقدس ودمج هاإلقتصادسطينية لتحديد المشاريع تعمل الواليات المتحدة مع السلطة الفل

 (.31: 0101في خطة السالم من أجل االزدهار(( )خطة إدارة ترامب للسالم، 

ومن ضمن األنشطة السياحية التي تقترحها الخطة كذلك، أنشطة السياحة في البحر الميت: 

نتجعات في شمال البحر الميت، من دون " لدولة فلسطين ببناء منطقة مإسرائيل))ستسمح دولة "

 (.48: 0101" في هذا المكان(( )خطة إدارة ترامب للسالم، إسرائيلالمساس بسيادة دولة "

م تفصياًل للمبادرات 0119وقد تضّمنت الُخطة التي تم تقديمها في مؤتمر البحرين عام 

أكثر من  بادرات، إمكانية تسهيلية المرافقة لمشروع صفقة القرن، والتي تتكّون من ثالث ماإلقتصاد

خمسين مليار دوالر من االستثمارات الجديدة على مدى عشرة سنوات، وهو ما وردت اإلشارة إليه 

كذلك بإيجاز ضمن نص الخطة )السالم من أجل االزدهار(. وبحيث أن المبادرة األولى تتضمن: 

ون، لملكية والعقود، وسيادة القانية للشعب الفلسطيني، وتطوير حقوق ااإلقتصادإطالق اإلمكانات 
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جراءات مكافحة الفساد، وأسواق رأس المال، والهيكلة الضريبية، إصالحات على صعيد السياسات،  وا 

مصحوبة باستثمارات استراتيجية في البنى األساسية من شأنها تحسين بيئة األعمال وتحفيز نمو 

 اإلقتصادقطاعات مختلفة من  إلىات القطاع الخاص، وتدفق مليارات الدوالرات من االستثمار 

ي الناتج من هذه التدابير سوف يعمل على إنهاء أزمة اإلقتصادالفلسطيني. ومع وعود بأن النمو 

 (.33: 0101مركز للفرص )خطة إدارة ترامب للسالم،  إلىالبطالة وتحويل الضفة الغربية وغزة 

عب ي تحّسن بشكل مباشر من رفاهية الشأما المبادرة الثانية فتشمل توسعة مجموعة البرامج الت

تعزيز نظام  لىإالفلسطيني من خالل خيارات التعليم الجديدة وزيادة التدريب المهني والتقني، إضافة 

هية الرعاية الصحّية عالية الجودة، وتحسين األنشطة الترفي إلىالتعليم الفلسطيني، وتحّسن الوصول 

والثقافّية. في حين تشمل المبادرة الثالثة مخططًا لتعزيز مؤسسات الحكم الفلسطيني، وتحسين قدرة 

القطاع العام في إجراء التحسينات واإلصالحات الالزمة لتحقيق نجاح اقتصادي طويل األجل )خطة 

 (.34: 0101إدارة ترامب للسالم، 

إال إن الخطة تتضمن اشتراطات من أجل تنفيذ ما تقدمه "خطة السالم من أجل االزدهار" من 

وعود، ومن ضمن ما تشترطه: ))قيام دولة فلسطين بإنشاء مؤسسات مالّية وشفافة ومستقلة وجديرة 

نشاء نظام ُحكم مناسب  لضمان باالئتمان قادرة على االنخراط في معامالت السوق الدولية، وا 

نشاء نظام قانوني يحمي االستثمارات ويعالج التوقّعات التجارّية(( )خطة  االستخدام السليم لألموال، وا 

 (.54: 0101إدارة ترامب للسالم، 

وما  قتصاداإلوتبقى أهم االشتراطات هي ما يتعلق بالشق األمني، والربط بين تحقيق االزدهار 

ة، فعن تطوير قطاع غزة وما يتصل به من مناطق تذكر بين تحقق االعتبارات السياسّية واألمنيّ 

الخطة: ))ال ُبّد من أن يسمح أّي حّل مقبول بمرور البضائع حتى يتمكن اقتصاد غّزة من االزدهار، 



85 

: 0101(( )خطة إدارة ترامب للسالم، سرائيلمع التأّكد من معالجة المخاوف األمنّية المشروعة إل

10.) 

أهمية تحقيق االشتراطات األمنية إذ أّنها تؤثر بشكل مباشر  إلىخطة وفي هذا السياق تشير ال

ية والجدوى من ضّخها، فتوضّح: ))بعد سنوات من عدم التقدم يشعر اإلقتصادعلى االستثمارات 

مجتمع المانحين باإلرهاق وُيحجم عن القيام باستثمارات إضافّية طالما إن هيكل الحكم في غزة يديره 

المزيد من الدمار والمعاناة ألهالي غّزة(( )خطة إدارة ترامب  إلىمواجهات تؤدي  إرهابيون يثيرون

أن استمرار الحروب والمواجهات المسلحة سيدفع باتجاه  إلى(. فهي بذلك تشير 41: 0101للسالم، 

 اإلقبال على االستثمار في فلسطين. أواإلحجام عن تقديم المزيد من اي مساعدات 

زاء هذه ا لوعود فإن الطرف الفلسطيني يظّل متشككًا ويعشر بأنها وعود غير مضمونة إال أنه وا 

ما تتضمنه الصفقة من تنازالت من قبل  إلىالتحّقق، وأن الهدف الفعلي من طرحها هو الوصول 

الجانب الفلسطيني وبما في ذلك نزع السالح، وذلك كنوع من المقايضة، أكثر من كونها خطوات 

زدهار والتنمية المستدامة في الدولة الفلسطينية، خاصة وأن الجانب السياسي عملّية تهدف لتحقيق اال

قيام دولة فلسطينية غير قابلة للحياة وتحقيق التنمية واالزدهار، حيث إن هذه  إلىمن الصفقة يفضي 

الدولة ستكون فاقدة السيطرة والسيادة على الحدود والمعابر وستكون خاضعة باستمرار للتحكم من 

 ية، بما في ذلك قدرتها على االستيراد والتصدير، وبالتالي ما يعني خضوعًا وفشالً سرائيلالدولة اإلقبل 

  ي.اإلقتصادبنيويًا دائمًا على المستوى 

بعض مالمح الجانب  إلىاإلشارة  0119ي في أيار/مايو اإلقتصادلقد تضمن ندوة المنامة 

مليار دوالر في المناطق الفلسطينية، مع ي لـ "صفقة القرن"، حيث سيتم ضخ خمسين اإلقتصاد

دارته من خالل إنشاء صندوق خاّص، وأن االستثمارات  هذا بأناإلعالن  المبلغ سوف يتم جمعه وا 
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لن تكون قاصرة على األراضي الفلسطينية فقط، بل ستشمل دول الجوار، مثل مصر واألردن ولبنان. 

حقق على مدار عشر سنوات، أّي بمتوسط خمس كما أعلن في الندوة، أن هذه االستثمارات سوف تت

مليارات دوالر في العام، وبالتوزيع على نحو أربع دول )األراضي الفلسطينية، ومصر، واألردن، 

ولبنان( يصبح الثمن هزياًل، وهو أقل حتى من المبالغ التي تحصل عليها السلطة الفلسطينية من قبل 

ل بتقديمها سنويًا كل من االتحاد األوروبي والواليات النفقات التي يتكف أوبعض الدول مثل قطر، 

 ة.مريكيالمتحدة األ
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 :المبحث الثالث
 اآلثار الجتماعية لمشروع صفقة القرن

في حال تم تنفيذها، فإن خطة "صفقة القرن" كان سوف يترتب عليها آثار سلبية بالغة على 

ضعاف وانهيار النسيج واُلبنى االجتماعّية لل إلىالمستوى االجتماعي في فلسطين، تؤدي  شعب تفكك وا 

ي قتصاداإلالفلسطيني، من وحدة العشيرة والعائلة وحتى األسرة، وذلك بالتزامن مع حالة االنهيار 

 والسياسي المتوقعة.

ويأتي بذلك باألساس انطالقًا من حقيقة أن هذه الُخّطة تدعو إلقامة دولة فلسطينّية غاية في 

ة والضعف، إذ أنها دولة دون أي تواصل جغرافي متصل، ومنفصلة عن دول الجوار، وهي الهشاش

 "السجون الكبيرة" المنفصلة عن بعضها. أومجموعة من الجزر السكانية،  إلىأقرب 

وفقًا للخطة المقترحة، ستكون األراضي التي تسيطر عليها السلطة الفلسطينية محاطة 

 وطنين وهو ما يفرض تحديات وترتيبات أمنّية مشّددة، بما في ذلكبالمستوطنات التي يسكنها المست

قامة الحواجز والشوارع االلتفافّية، كما أنه سيكون باستطاعة " ق أي منطقة " أن تغلإسرائيلمن وضع وا 

بكل سهولة ألنها تمسك بالمفاصل والمناطق ذات األفضلية من ناحية التحكم بالترتيبات األمنّية في 

  ية.الضفة الغرب

كل ذلك سيكون له تبعات بالغة على الصعيد االجتماعي، بما في ذلك االستمرار في عزل 

مكّونات وأجزاء الشعب الفلسطيني عن بعضها، واستمرار الشعور بالحصار والخضوع والتحكم من 

قبل االحتالل، وما يؤدي له ذلك من مفاقمة الضغوط على الفلسطينيين، وهو ما تكون له تبعاته 

ضرورة على إضعاف النسيج االجتماعي الفلسطيني، ومع ما له من آثار بالغة السلبّية على بال

، فإن هذه المصاعب االجتماعية ستكون جزءًا من خطة أوسع للتهجير الناعم للشعب اإلقتصاد
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 خارج فلسطين ما سيمّكن االحتالل تدريجيًا من اطباق سيطرته شيئًا فشيئاً  إلىالفلسطيني من أرضه 

ى كامل التراب الفلسطيني وذلك بالتزامن مع تفكك النسيج والوجود للمجتمعات الفلسطينية في عل

 فلسطين.

إّن َكْون جغرافيا الدولة الفلسطينية المقترحة ُمقّطَعة األوصال فإن ذلك يعني استمرار الخضوع 

النسبة لـ الغربية بي، ستكون الضفة سرائيلآلليات التحكم واإلخضاع الممارسة من قبل االحتالل اإل

، تستطيع "إسرائيل"، وفقًا لذلك، عبارة عن تجمعات سكانّية ضمن سجون كبيرة محاطة بـ "إسرائيل"

أن تغلقها وتعزلها عن بعضها متى تشاء، وأما النمو السكاني والحضري فيها فلن يكون متاحًا على 

لى األبد، بل على العكس. فأي فائض سكاني سيتم تهجيره باشرة، بطريقة ناعمة وغير م المطلق وا 

متفرقة ّية لهذه التجمعات الفلسطينية الاإلقتصادوخاصة في ظل الفشل والتردي على مستوى األحوال 

 والمسماة تجاوزًا "دولة".

إّن خطة صفقة القرن تضمنت طرح مخطط لمّد نفق بين غزة والضفة الغربية ليكون ممرًا آمنًا 

والتوسع  ية التي تفضل دائمًا الميل لإلخضاعسرائيلد ووفقًا للعقلية اإلواصاًل بينهما، إال أن هذا البن

 يًا ومن المرجح أْن تتم عرقلته. وقد كان هناك بالسابق حديثإسرائيلوالهيمنة، سوف لن يلقى قبواًل 

الحديث  لىإي عن الربط بين غزة والضفة عبر جسر فوقي، إال أن المقترح في الخطة تحّول إسرائيل

ّي ي غير معنسرائيلنفق بينهما. إال أن المتوقع هو عرقلة هذا المقترح، ألن الجانب اإلعن مّد 

رابط تدعيم وتعزيز ت إلىبالتواصل الجغرافي بينهم، وهو حريص على إعاقة أّي عوامل قد تؤدي 

سطيني، يين حريصين على تقطيع أوصال الشعب الفلسرائيلوممكنات وقوة الكيان الفلسطيني، بل إن اإل

وذلك بدافع من منطق التخّوف من تعرضهم للمزاحمة من قبل كيان آخر يقوم داخل حدود التراب 

اسات السياسي عبر التوجه لحالة من تكريس سي-هو ما ينعكس على الصعيد االجتماعيو، الفلسطيني
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ة، والهيمن ي، صاحب القوةسرائيلوأسس دولة الفصل العنصري، "األبارتهايد"، حيث يكون العنصر اإل

 متحكمًا، بالعنصر العربي الفلسطيني، العنصر األضعف عسكريًا وسياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا.

إضعاف الوجود والكيان االجتماعي الفلسطيني وفقًا لما جاء في مقترح  إلىأمر آخر يؤدي 

"صفقة القرن" من مضامين، هو أن أّي دولة فلسطينية سوف تقام وفقًا للمخطط الذي تضمنته 

الصفقة، لن يكون لها أي تواصل جغرافي حتى مع دول الجوار، ما يعني بالتالي قطع أواصر التواصل 

 لىإع المحيط العربي وابقائه تحت التحكم واإلخضاع، ما يؤدي بالتالي السكاني واالجتماعي م

إضعاف المجتمع الفلسطيني نتيجة عزله عن الحركة والتداخل مع محيطه العربي التي قد توفر له 

 وتعزز من تماسكه وحيويته ونشاطه.د االسنا

دهور حالة كنتيجة لتاالجتماعي الفلسطيني يأتي  التفككما تقدم فإن جانب من  إلى باإلضافة

نّية ستكون ية في األراضي الفلسطياإلقتصادالفلسطيني في الدولة المقترحة، إذ أن الُفَرْص  اإلقتصاد

يرات ي، وهو ما سيترك تأثسرائيلمتعّثرة ومحدودة، فكل شيء سيكون تحت السيطرة والتحّكم اإل

 ة بالدرجة األولى.وتداعيات اجتماعية بال شك، نتيجة انتشار وتفشي الفقر والبطال

ية التي تنطوي عليها صفقة القرن، وما يمكن ان تؤدي اإلقتصادوبسبب من طبيعة المضامين 

ي الفلسطيني سوءًا، فإّن هذا األمر سينعكس بالضرورة على الجانب اإلقتصادإليه من تفاقم الوضع 

ة، هي من الضفة بموجب الخط سرائيلاالجتماعي الفلسطيني، ذلك أّن المناطق التي سيتم ضّمها إل

المناطق األغنى من ناحية موارد المياه والمعادن وبخاصة المحاجر، كما أّن المناطق التي سيتم 

ضمها تشمل سلة الغذاء الفلسطيني، منطقة األغوار، وحيث سيكون على الموجودين في هذه المناطق 

اقتصاد قادر على النهوض بالمجتمع  الهجرة منها. وبذلك فإن قيام أو" إسرائيلإما العمل داخل "

 الفلسطيني سيكون متعذرًا بحسب ما تفرضه وتقّرره خطة صفقة القرن.
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( منها، فسوف يكون %31-01أما تبقى من أراضي )ج( بحسب الصفقة، وهو ما نسبته )

ن ، ويمك"إسرائيلية لـ "اإلقتصاد أولتوسيع بعض المناطق غير الحيوية وغير ذات األهمية األمنية 

من خاللها توسيع مساحات المدن والبلدات الفلسطينية، ولكنها ستكون مدن وتجمعات حضرّية مقترنة 

بأزمات اقتصادية واجتماعية مزمنة، نتيجة لواقع وحقيقة أنها في حصار وقيد دائم مع الجغرافيا 

 السياسية الجديدة التي تقررها وتفرضها الصفقة.

تماعّية مهمة هو اقتراح الخطة جعل مدينة القدس عاصمة كذلك مما سيكون له آثار وتبعات اج

"، بما في ذلك من وضع لألماكن المقدسة، بما فيها المسيحّية واإلسالمّية، إسرائيلغير مقسمة لدولة "

زوار من " بإمكانية زيارتها وأعداد الإسرائيلية، وبحيث يتم التحكم من قبل "سرائيلتحت السيطرة اإل

ح لهم بالوصول لها، وهو ما يعني عمليّا فصل الفلسطينيين عن األماكن المقّدسة الفلسطينيين المسمو 

الخاّصة بهم، وبذلك سيتم ضرب وزعزعة ما تمّثله وتجّسده هذه األماكن من قيمة تاريخّية وحضارّية 

والثقافية ورمزّية لدى الشعب الفلسطيني باعتبارها رمز جامع يوحد الشعب الفلسطيني ويعزز من 

د حضوره التاريخي المتجّذر في أرض فلسطين، وهو ما سيتسبب في إضعاف الوجود الفلسطيني شواه

-على المستوى المعنوي والرمزي، ويترك آثاره بالتالي على مستوى التماسك والترابط االجتماعي

 السياسي.
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 :الفصل الخامس
 التوصياتو  الستنتاجات، الخاتمة

 أولا: الخاتمة

الصهيونية مساعيها وجهودها منذ بدايتها نحو تحقيق السيطرة واالمتالك ألكبر وّجهت الحركة 

مساحة ممكنة من األرض في فلسطين. َوَسعت في سبيل تكريس تلك السيطرة لرفدها بعملية الشراء 

والتمّلك لألراضي، وتطوير األنشطة الزراعية والصناعية فيها، وجذب المهاجرين، وبناء المستوطنات 

حكام السيطرة عليها بأنوية المشروع الصهيوني، وألن هذا  والمدن. فمنذ البداية، اقترنت األرض وا 

المشروع يفترض النقاء، من جهة اعتبار أنه مشروع لتشييد "وطن قومي" لليهود، ما يقتضي نفي 

نشودة، ماآلخرين من هذا الوطن القومي، إال بالقدر الذي ال يضّر وجودهم فيه بهذه الكينونة النقّية ال

فإنه اقترن نتيجة لذلك بعمليات التطهير واإلبادة العرقّية وسياسات الفصل العنصري ضد العنصر 

اآلخر، المتمثل بالعرب الفلسطينيين الموجودين على أرضهم، فلسطين، التي أراد أن يجعل منها هذا 

 ".إسرائيلالمشروع الوطن القومي لليهود، "

الصهيوني باعتباره فكرًا ومشروعًا قومّيًا إثنّيًا في المقام األول دافعًا لقد كان المشروع والفكر 

باستمرار باتجاه تبني السياسات التمييزية اإلثنية، فالصهيونية حركة استعمارية هدفها تهويد األرض، 

الفلسطيني صراعًا على األرض والهوية، ما وّلَد بالتالي  -وهو ما جعل جوهر الصراع الصهيوني 

ات العنف المتصاعدة والمتتالية والتي ترافقت مع تكثيف أنشطة االستيطان واستمرار التوّسع في موج

" كيان "األبارتهايد"، إسرائيلم. لقد نجم عن ذلك تشييد "1968م و1940األراضي المحتّلة عاَمْي 

مع  ،الفلسطينيين في )غيتوهات( ضّيقة كالمعتقالت  القائم على الفصل وعدم المساواة، وحصر

 االستمرار أيًضا في إنكار حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم.
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ة الفلسطينية يين، وبالتحديد منذ االنتفاضسرائيلوعلى الرغم من بروز تقّبل ودعاوى للتسوية بين اإل

م(، والتوّجه المتزايد لقبول فكرة الدولتين، إال أنه وبعد نحو العقدين من توقيع 1993-1908األولى )

وسلو استمّرت العقلية الصهيونية في الطغيان والهيمنة وبأعتى صورها، وتعبيرًا عن ذلك جاء اتفاق أ

المشروع األخير، "صفقة القرن"، كامتداد لعقلية اإلقصاء والتطهير العرقي الصهيونية، حيث التمدد 

 ي مقابل الحصر والعزل للفلسطينيين.سرائيلللكيان اإل

سلسلة وسياق أعّم وممتد من التحوالت والمشاريع وجاءت "صفقة القرن"، كحلقة ضمن 

االستراتيجية الفاعلة على مستوى المنطقة العربّية ومنطقة الشرق األوسط. وفي ظّل بيئة متوترة 

ومرتفعة االضطراب على صعيد النظام اإلقليمي العربي، والذي عانى من تداعيات ما ُعرف بـ "الربيع 

استنزاف  ّية، واالجتماعّية، ومناإلقتصادكافة الُصُعد، السياسّية، و العربي" وما سببه من خسائر على 

الة تكاد تكون ح إلىللموارد المادّية والبشرّية لعدد كبير من الدول العربّية، ما جعل هذا النظام يتراجع 

األضعف منذ قيامه وتشّكله في مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية، وبحيث كانت الفرصة مواتية 

ة له، من أجل فرض مخططات تصفية وتسوي مريكيي ومن خلفه الداعم الحليف األسرائيللجانب اإلل

 شاملة للقضية الفلسطينية وبحيث يكون الجانب الفلسطيني والعربي هو المهضوم حقوقه فيها.

جاء هذا المشروع في ظّل تفّسخ تحالفات، وتشّكل وقيام أخرى، واتساع مناطق نفوذ لقوى، 

 ي االستراتيجي التوّسعي الذي يهدف لالنقضاض علىسرائيلأخرى. وبحيث جاء التطّلع اإلوانحسار 

الجغرافيا المحيطة، لتجاوز ُعقدة األمن القومي الدائمة لديه، المتأتية من كونه كيانًا غريبًا ودخياًل في 

الرؤية الكامنة  وبحيث كانتالمنطقة، ال يتطابق معها سياسيًا، وال جغرافيًا، وال اجتماعيًا، وال ثقافّيًا، 

خلف المشروع تنظر له وتتمّسك به باعتباره السبيل لتجاوز المخاطر المستقبلّية االستراتيجية التي 

 تهدد األمن القومي للكيان الصهيوني.
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لقد جاءت مضامين الصفقة متجاوزةً لكل المقّررات الدولّية، في ظل جملة من التنازالت المفروضة 

جئين "، والتنازل عن حّق العودة لالإسرائيللسطيني، وأهمها االعتراف بيهودية دولة "على الجانب الف

اسعة ، ونزع السالح، والتنازل عن مناطق و سرائيلالفلسطينيين، واالعتراف بالقدس الموّحدة عاصمةً إل

يقاف رواتب أَسر األسرى وال  هداء.شمن الضفة الغربّية، بما في ذلك فقدان السيادة على الحدود، وا 

أما على صعيد المنطقة واإلقليم، فقد جاءت الصفقة مشتملة على تقديم وعود استثمارية لدول 

المنطقة، وذلك في سياق ما يمكن اعتباره بمثابة إقامة "شرق أوسط جديد"، يتحقق فيه السالم القائم 

ه نّظر ودعا ل ي، ما يذّكر بنمط مشروع "الشرق األوسط الجديد" الذياإلقتصادعلى أساس الرفاه 

ي األسبق، شمعون بيرس، في كتابه "الشرق األوسط الجديد"، عقب التوقيع على سرائيلالرئيس اإل

 م.1993اتفاق أوسلو عام 

كما وجاء مشروع "صفقة القرن" ضمن سياق المشروع المعروف بـ "الشرق األوسط الكبير" الذي 

يس ة السابقة، كوندوليزا رايس، خالل عهد الرئكيمريكانت قد أعلنت عنه عّدة مّرات وزيرة الخارجية األ

األسبق جورج بوش االبن، كما تقّدمت اإلشارة لذلك. وهو المشروع الذي بدأ التمهيد له  مريكياأل

إعادة رسم الجغرافيا  إلىم، والذي كان يهدف 0111عقب أحداث الحادي عشر من أيلول/سبتمبر 

في المنطقة  ياإلقتصادالواقع السياسي، واالجتماعي، و  السياسّية للمنطقة من جديد على أسس تغيير

من خالل "الفوضى الخالقة" إلقامة نظام جديد يستند أسس طائفّية وعرقّية ودينّية، وبحيث يتم إنهاء 

ن " كدولة يهودية ضمن منطقة مإسرائيلمفهوم ومسمى "المنطقة العربّية" ويتم بذلك تبرير وجود "

 المنسجمة.الكيانات المتشظّية وغير 

قة إعادة ترتيب منط إلىوفي عهد إدارة الرئيس ترامب، ومنذ دخولها للبيت األبيض، َسَعت 

بالصراع  يسرائيلاإل -الشرق األوسط على أسس جديدة، ترتكز على أساس استبدال الصراع العربي 
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واستقرار  أمن"، هي العامل الرئيس لتهديد إسرائيلاإليراني، باعتبار أن إيران، وليست " -العربي 

المنطقة، وبأّنه ينبغي توحيد الجهود في المنطقة لمواجهتها، لذلك خرجت من االتفاق النووي مع إيران 

فرضت عليها عقوبات متصاعدة في إطار استراتيجية "الضغط   ن ثممو  0110في أيار/مايو 

وذ اإليراني والنف األقصى" بهدف إجبار إيران على التوصل التفاق جديد يشمل البرنامج الصاروخي،

في المنطقة. وفي هذا السياق، جاءت "صفقة القرن" كمحاولة إلقامة نظام جديد لألمن اإلقليمي، 

 " عضوًا أساسّيًا فيه.إسرائيلتكون "

سعت إدارة ترامب الستغالل حاجة دول الخليج لمواجهة التمدد والنفوذ اإليراني في المنطقة، من 

النظر عن مضامينها، وعن مدى تلبية هذا الطرح للحق الفلسطيني أجل دفعها لتأييد الصفقة بغض 

في دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس، وبغّض النظر عن مدى توافقه مع قرارات الشرعية 

الدولية. فالدافع الرئيسي الذي انطلقت منه بعض الدول في إعالن الترحيب بالصفقة هو ضمان 

د تجاه إيران، وبخاّصة أّن طرح الصفقة على العلن في نهاية كانون المتشد مريكياستمرار الموقف األ

ة باغتيال قاسم سليماني، قائد فيلق القدس مريكيجاء مباشرة عقب قيام اإلدارة األ 0101الثاني/يناير 

 اإليراني، في بداية ذلك الشهر، وهو الذي كان ُينَظر له باعتباره رأس حربة النفوذ اإليراني بالمنطقة.

" في ظّل أحداث ما ُعرف بـ "الربيع العربي" وما خّلفه من تداعيات إسرائيلاستطاعت " لقد

سياسية واقتصادّية وأمنّية على المنطقة، من اختراق جدار النظام اإلقليمي العربي ونسج عالقات 

علنية وسرية مع بعض الدول العربية. وفي هذا السياق، جاءت "صفقة القرن" من أجل اإلعالن عن 

قامة نظام سياسي  إسرائيلدشين نظام إقليمي جديد يقوم على أساس دمج ت اقتصادي  -في المنطقة، وا 

" المحور والمركز فيه، وبما يضمن مصالحها ويعزز أمنها على المدى االستراتيجي إسرائيلتكون "

لجغرافيا ا إعادة رسم إلىالبعيد. وهو ما يمكن وضعه في إطار "مشروع الشرق األوسط الكبير" الهادف 
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السياسّية للمنطقة وهويتها بحيث تقوم فيها دول وكيانات على أسس عرقّية ودينّية، ويغدو بالتالي 

 " كدولة يهودية ضمن هذا النسيج المفّتت والمقّسم وغير المتجانس.إسرائيلمبررًا وجود "

  ثانياا: الستنتاجات

 ة:االستنتاجات التالي إلىفي ضوء اإلجابة على أسئلة الدراسة وفرضياتها، توصلت الدراسة 

 لىإقامت الصهيونية على المزج والدعم المتبادل بين القومية والدين. إذ قامت بتحويل الدين  .1

عرق، وأصبح التحرر والمشروع القومي لليهود مسنودًا بالروايات الدينية. لقد استقت الحركة 

صهيونية رموزها القومية من التراث الديني اليهودّي، ثم قامت بإفراغ هذه الرموز واألفكار ال

المجال السياسي، خدمًة  إلىمن محتواها الروحي واألخالقي ونقلتها من مجالها الديني 

لمشروعها االستعماري في أرض فلسطين. حيث جرى استخدام وتوظيف التراث واألساطير 

 خدمة المشروع الصهيوني.الدينية في سبيل 

اعتمدت الصهيونية على المعتقدات الدينية اليهودّية كمستندات ومقوالت تخدم غايات التجييش  .0

والتحشيد، وحاولت عبرها إيجاد الشرعنة لمشروعها المتمثل في إقامة وطن قومي لليهود 

ليه كان الخيار ماد عالمشتتين في أنحاء العالم. وبسبب التمّسك بالتراث الديني اليهودي واالعت

الصهيوني الراجح متجهاً نحو احتالل أرض فلسطين تحديداً دون غيرها، لكونها مسرح األحداث 

التي ترويها التوراة. وكان التحّول األهم الذي أحدثته الصهيونية في المعتقد اليهودي هو تغيير 

الصالة ار واالكتفاء بمفهوم الخالص، وتحويل دور اليهودي فيه من السلبي المتمثل باالنتظ

  اإليجابي المتمثل بالمباشرة في العمل. إلىوالدعاء، 

باإلمكان التمييز بين عدة تيارات اجتماعية وفكرية في أوساط الجماعات اليهودية األوروبية  .3

خالل القرن التاسع عشر، والتي جاءت كتفاعالت ضمن التحوالت في البنية االجتماعية 



96 

لها هذه المجتمعات آنذاك، إذ أّن التحوالت التي مرت بها  ية التي تعرضتاإلقتصادو 

تفكيك بنى المجتمعات اليهودية فيها، ومن ثم بدأت تتبلور  إلىالمجتمعات األوروبية أدت 

ي السياس -ي اإلقتصاد -التيارات التي تحاول إعادة بناء وموضعة التشكيل االجتماعي 

بالحفاظ على الشكل التقليدي للعالقات بين للمجتمعات اليهودية. فكان هناك تيار ينادي 

المجتمعات األوروبية والمجتمعات اليهودية الموجودة فيها، وتيار كان يدعو لالنخراط الكامل 

ن الصهيوني، الذي كان يرى بأ التيار إلىفي المجتمعات األوربية مثل "الهسكاله"، إضافة 

 نية قومية واحدة، ويدعو لبناء وطن قوميالمجتمعات اليهودية مختلفة، وبأنها تشّكل جماعة إث

لها خارج أوروبا. وقد انطلقت الصهيونّية وُبنيت على أساس حّل معضلة اندماج اليهود وتصاعد 

موجات العداء للسامّية في أوروبا، لتقدم حاًل عبر دمج هذه المسألة في الحركات والمخططات 

 ريطانية.الب لإلمبراطوريةح االستعمارّية االستعمارية، وبالتحديد المسألة الشرقية، والمصال

عّدة روافد ومشارب، من بينها الرافد الديني اليهودي، ومن  إلىتعود أصول الفكر الصهيوني  .4

بينها كذلك الرافد االستعماري األوروبي، ففكرة أن تقوم فئة ما بتبني مسوغات ايديولوجية 

متنوعة وتنادي باستيطان بلد آخر ومن ثم تعمل على مأسسة المشروع االستيطاني، كانت 

ستعمارية الحديثة. وهذه البنية كانت أرضية أساسية، جزءاً من ممارسات الجماعات األوروبية اال

صعود امكانية حّل ما عرف بـ "المسألة  إلىجانب عدة روافد أخرى في العملية التي أفضت  إلى

بلد ما خارج القارة، وهو ما كان إن  إلىاليهودية" من خالل هجرة جماعّية لليهود األوروبيين 

وسياسي الموقع الجي أهمية منلك يحكم ما تكتسبه استقر الخيار فيه على أرض فلسطين وذ

  بالنسبة للمطامع اإلمبراطورية، ومن ثم جرى التأكيد على األبعاد المقّدسة لهذه األرض.
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القرارات بخصوص القضية الفلسطينية صدرت عن الجمعية العامة لألمم المتحدة ومجلس  .5

م وهو العام الذي 1948وبالتحديد منذ عام م، 1945األمن بعد فترة قصيرة من تأسيسهما عام 

صدر فيه عن الجمعية العامة لألمم المتحدة قرار تقسيم فلسطين، والذي كان بمثابة البداية 

الفعلية للقضية الفلسطينية وتداعياتها على المستوى الدولي، وخصوصًا مع وقوع الحرب العام 

طين ووالدة مشكلة الالجئين م، وما نتج عنها من احتالل أراٍض عربية في فلس1940

الفلسطينيين. وقد تركز التعامل الدولي بعد ذلك مع القضية الفلسطينية باعتبارها قضية الجئين 

م، ولم 1940( عقب اندالع حرب العام 194بالمقام االول، وذلك تحديدًا منذ صدور القرار )

ب واقع حرر واستقالل لشعيجِر التعامل معها بالمقام األول باعتبارها قضية تقرير مصير وت

 تحت االحتالل.

( على تأكيد ضرورة االلتزام 040م، اعتمد القرار )1968بعد وقوع حرب حزيران/يونيو عام  .6

م، وهو ما التزمت به كاّفة القرارات الالحقة، بما 1968بحدود ما قبل الرابع من حزيران/يونيو 

م. إال أنه ُيالحظ أّن 1983ر عام ( الصادر عقب حرب تشرين األول/أكتوب330فيها القرار )

، بمعنى أنها لم تأِت تحت البند السابع من ميثاق األمم سرائيلهذه القرارات لم تكن ملزمة إل

نما ظّلت في إطار  المتحدة، والذي ينبني عليه إيقاع عقوبات دولية في حال عدم االلتزام، وا 

 مرت في التعنت ورفض تطبيق هذه" مدركة له وبالتالي استإسرائيل"الدعوة" وهو ما كانت "

 القرارات.

التوسع االستيطاني كان وال يزال أحد األعمدة األساسية للمشروع الصهيوني، ولم يكن من  .8

ي لم يستطع حتى اآلن تحديد حدوده الجيوسياسية، بسبب تبني سرائيلالصدفة أن النظام اإل

ير ع "تطهيرها" عبر تهجعقيدة استيطانية تحرص على كسب المزيد من األرض باستمرار م
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سكانها األصليين، ولقد أدى االستمرار في سياسات االستيطان وعد ايقافه والحّد منه حتى 

إجهاض حل الدولتين بدرجة كبيرة وبحيث  إلى 1993اتفاقيات أوسلو عام  إلىبعض التوصل 

سطينية تمتلك للم يعد حاًل قاباًل للتطبيق على أرض الواقع باعتباره حاًل يتضمن قيام دولة ف

 مقومات الديمومة والبقاء.

جاءت مضامين خطة "صفقة القرن" متجاوزةً لكل المقّررات الدولّية، في ظل جملة من التنازالت  .0

نازل عن "، والتإسرائيلالمفروضة على الجانب الفلسطيني، وأهمها االعتراف بيهودية دولة "

نزع السالح، ، و سرائيلالموّحدة عاصمًة إل حّق العودة لالجئين الفلسطينيين، واالعتراف بالقدس

يقاف  والتنازل عن مناطق واسعة من الضفة الغربّية، بما في ذلك فقدان السيادة على الحدود، وا 

رواتب أسر األسرى والشهداء. وبالتالي فإنه يمكن القول بأن هذه الخطة ال تؤسس لقيام دولة 

ى المدى األبعد ي علاإلقتصادقرار واالستقالل فلسطينية قابلة للحياة وقادرة على تحقيق االست

نما ستبقى بمثابة جغرافيا وتجمّعات ُسكانية خاضعة إلرادة الدولة اإل بالتالي فهي ية، و سرائيلوا 

 تكّرس بذلك حالة "الفصل العنصري" القائمة بين العرب الفلسطينيين واليهود.

حملت خطة "صفقة القرن" عنوان "السالم من أجل االزدهار"، وهي تركز منذ بدايتها وحتى  .9

ي تصاداإلقنهايتها على االقتران ما بين تحقيق السالم السياسي وجلب الرفاه واالزدهار 

فلسطين حال تطبيق مراحل الخطة، ومع  إلىللمنطقة، عبر تقديم وعود بتدفق االستثمارات 

ض اقتصادي شامل، يترافق مع تطوير المنشآت والمرافق والبنى الالزمة وعود بتحقيق نهو 

لتحقيق هذا النهوض في دولة فلسطين. لقد جاءت الصفقة مشتملة على تقديم وعود استثمارية 

لدول المنطقة، وذلك في سياق ما يمكن اعتباره بمثابة إقامة "شرق أوسط جديد"، يتحقق فيه 

ي، ما يذّكر بنمط مشروع "الشرق األوسط الجديد" اإلقتصاداه السالم القائم على أساس الرف
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ي األسبق، شمعون بيرس، في كتابه "الشرق األوسط سرائيلالذي نّظر ودعا له الرئيس اإل

 م.1993الجديد"، عقب التوقيع على اتفاق أوسلو عام 

يين إال إنها ني للفلسطياإلقتصادبالرغم مما تحمله الصفقة من وعود اقتصادّية تعد باالزدهار  .11

في الواقع وعبر ما تقرره من تمزق جغرافي واجتماعي وسكاني وضعف للسيادة فإنها ستثبت 

مفاصل " زمام التحكم بإسرائيلالوطني الفلسطيني بسبب من امتالك " اإلقتصادأركان ضعف 

ول دالفلسطيني بما في ذلك من التحكم في المعابر والعزل عن الحدود مع ال اإلقتصادالسياسة و 

 األخرى.

جاء مشروع "صفقة القرن" كحلقة ضمن سلسلة وسياق أعّم وممتد من التحوالت والمشاريع  .11

االستراتيجية الفاعلة على مستوى المنطقة العربّية ومنطقة الشرق األوسط. وفي ظّل بيئة متوترة 

ف ر ومرتفعة االضطراب على صعيد النظام اإلقليمي العربي، والذي عانى من تداعيات ما عُ 

ة، واالجتماعّية، ياإلقتصادبـ "الربيع العربي" وما سببه من خسائر على كافة الُصُعد، السياسية، و 

ومن استنزاف للموارد المادّية والبشرّية لعدد كبير من الدول العربّية. كما يمكن قراءة المشروع 

الشرق  شروعباعتباره حلقة من حلقات مشاريع فاعلة على مستوى المنطقة، وفي مقدمتها "م

 نسيج من الكيانات المتمايزة عرقيًا، وبحيث إلىاألوسط الكبير" والقائم على تحويل المنطقة 

 يسهل اندماج الكيان الصهيوني فيها باعتباره دولة لليهود.

في حال تطبيقها فإن صفقة القرن كان سيكون لها تداعيات بالغة على المستوى المعنوي  .10

والرمزي، وذلك فيما يتعلق بالشعور الوطني والقومي لدى الفلسطينيين، إذ إنها كانت ستؤدي 

المعنى الحقيقي للدولة الفلسطينية، وخصوصًا الشعور باالنتماء والوطن المتجانس  غياب إلى

 جغرافّيًا.
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تمثل تداعيات على المدى االستراتيجي ت إلىيبرز من بين تداعيات صفقة القرن كونها تؤدي  .13

في ضعف الجانب األمني للسيادة الوطنية الفلسطينية بشكل حكومة وسلطة لها سيادة وتملك 

ة والتي كانت يسرائيلالقرار الوطني بسبب من خضوعها لسيادة أعلى منها، تتمثل بالسيادة اإل

 ماضية باتجاه ضمان التفّوق الدائم التام لها على األرض.الصفقة 

تداعيات خطيرة على المستوى االجتماعي  إلىتؤدي صفقة القرن، في حال تنفيذ بنودها،  .14

تماعية االجتتمّثل في تمّزق وضعف النسيج االجتماعي بسبب من إضعاف الوحدة ُعضوية 

إضعاف  لىإالممتدة والعشيرة، ووصواًل  ، بداية من تفكيك العائلة الصغيرة وحتىالفلسطينية

النسيج والروابط االجتماعية على مستوى القرى والبلدات والمدن الفلسطينية، بسبب من الواقع 

 ي المتردي.اإلقتصادالجغرافي الممزق و 

 ثالثاا: التوصيات

ضرورة تحصين البيت الداخلي الفلسطيني، وضرورة تفعيل مؤسسات النظام السياسي  .1

نهاء  لفلسطيني، السياسي ا اإلنقسامالفلسطيني، وذلك يكون عبر التقدم في خطوات المصالحة وا 

والعمل على تحديث منظمة التحرير ومؤسسات السلطة الفلسطينية وتفعيل دورها على كافة 

 الصعد والمستويات.

كيل إجماع عربي على مواجهة مشاريع تصفية القضية الفلسطينية، وذلك باعتبارها قضية تش .0

عربية تمّس األمن القومي العربي بالمقام األول، وتهدد بزعزعة دائمة للنظام اإلقليمي العربي، 

وبما ينعكس سلبًا على مصالح الشعوب العربية. ووضع برامج وخطط لتحصين الموقف 

دل م على صعيد تحقيق الحّل العاالتطبيع دون أن يحدث أي تقدّ  رفض لكذالعربي، بما في 

 للقضية الفلسطينية.
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تعزيز صمود الشعب الفلسطيني في أرضه، والقيام بما يلزم لتحقيق ذلك من تعزيز المؤسسات  .3

 إلقتصاداالفلسطيني، وبحيث يكون المجتمع و  اإلقتصادالمدنية واألهلية الفلسطينية ودعم 

 التخلص من عالقات التبعية مع االحتالل الصهيوني. على اً قادر  الفلسطيني

العمل على استعادة مكانة القضية الفلسطينية باعتبارها قضية أولى للدول العربية، وترافق ذلك  .4

 مع العمل على إحداث تغيير في موازين القوى الدولية واإلقليمية لصالح القضية الفلسطينية.
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 قائمة المراجع

 المراجع العربية -2

 أولا: المصادر

 بيروت: دار الكتب العلمية. -. لبنان لسان العرب (.0119ابن منظور، محمد )

 .العهد القديم

 ثانياا: الوثائق

، نسخة الكترونية منشورة على الموقع، نتترجمة موقع الميادين  .(0202خطة إدارة ترامب للسالم )
  ./https://www.almayadeen.netرابط المواقع: 

 ( الصادر عن الجمعية العامة لألمم المتحدة.601القرار رقم )

 ( الصادر عن الجمعية العامة لألمم المتحدة.6931القرار رقم )

 ( الصادر عن الجمعية العامة لألمم المتحدة.611/39القرار رقم )

 ( الصادر عن الجمعية العامة لألمم المتحدة.686م )القرار رق

 ( الصادر عن الجمعية العامة لألمم المتحدة.6880القرار رقم )

 ( الصادر عن الجمعية العامة لألمم المتحدة.633القرار رقم )

 ( الصادر عن الجمعية العامة لألمم المتحدة.4993القرار رقم )

 من.( الصادر عن مجلس األ434القرار رقم )

 ( الصادر عن الجمعية العامة لألمم المتحدة.904القرار رقم )

 ( الصادر عن الجمعية العامة لألمم المتحدة.9491القرار رقم )

 ( الصادر عن مجلس األمن.998القرار رقم )

https://www.almayadeen.net/
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 ( الصادر عن الجمعية العامة لألمم المتحدة.933القرار رقم )

 العامة لألمم المتحدة.( الصادر عن الجمعية 11/63القرار رقم )

 ( الصادر عن الجمعية العامة لألمم المتحدة.140القرار رقم )

 ( الصادر عن الجمعية العامة لألمم المتحدة.868القرار رقم )

 ( الصادر عن الجمعية العامة لألمم المتحدة.361القرار رقم )

 رسائل الماجستيرثالثاا: 

"دراسة نقدية في قراري الجمعية  ر منشورة بعنوان:(، رسالة ماجستير غي0110أبو جعفر، أحمد )
لس: ناب -فلسطين ( المتعلقين بالقضية الفلسطينية". 294( و)222العامة لألمم المتحدة )

 جامعة النجاح.

استراتيجيات التفاوض (، رسالة ماجستير غير منشورة بعنوان: "0115الشـرفا، نابغة عبدالكريم )
 غّزة: جامعة األقصى. -ين فلسطالفلسطيني اإلسرائيلي". 

أثرها و  إسرائيليهودية دولة (، رسالة ماجستير غير منشورة بعنوان: "0110الشرفي، ياسر اسماعيل )
 غزة: جامعة األزهر. –". فلسطين على عملية التسوية في الشرق الوسط

"المحافظون الجدد في الوليات المتحدة  (. رسالة ماجستير غير منشورة بعنوان:0111عدوان، أكرم )
 عّمان: الجامعة األردنية. -". األردن 0222-2921ي سرائيلوقضية الصراع العربي اإل

في تسوية الصراع  مريكيالدور األ(، رسالة ماجستير غير منشورة بعنوان: "0113غنام، أحمد )
 غّزة: جامعة األزهر. -طين . فلس"0222-2992ي "حل الدولتين نموذجاا سرائيلالفلسطيني اإل

في تسوية الصراع  مريكيالدور األ(. رسالة ماجستير بعنوان: "0113غنام، أحمد هشام محمد )
 غزة: جامعة األزهر. -". فلسطين الفلسطيني؛ حل  الدولتين أنموذجاا 

ي ظل فالعالقات األردنية الفلسطينية (، رسالة ماجستير غير منشورة بعنوان: "0116النجار، أحمد )
 غّزة: جامعة األقصى. -". فلسطين يةسرائيلالمفاوضات الفلسطينية اإل
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 الكتب: رابعاا 

. ترجمة: محمد حلمي عبدالحافظ. الطبعة األولى. الشرق األوسط الجديد(. 1994بيريز، شمعون )
 عّمان: األهلية للنشر والتوزيع. -األردن 

 الفلسطيني وتأثيره على اإلنقسامة من مريكيموقف الوليات المتحدة األ(. 0101الجبوري، محمد )
عّمان: دار غيداء للنشر  -. الطبعة األولى. األردن 0221-2921القضية الفلسطينية 

 والتوزيع.

 -. ترجمة: جودت السعد. الطبعة األولى. األردن الحركة الصهيونية(. 1904جرينفيم، إسحق )
 إربد: دار الجاحظ للنشر والتوزيع.

ولى. . الطبعة األالحركة الصهيونية وعالقتها بالتراث الديني اليهودي(. 1901حسن، محمد خليفة )
 القاهرة: دار المعارف. -مصر 

. الطبعة العنصرية واإلبادة الجماعية في الفكر والممارسة الصهيونية(. 0110حسين، غازي )
 دمشق" اتحاد الكتاب العرب. -األولى. سوريا 

التاريخ السياسي من عهد  الحضارة:فلسطين: القضية، الشعب، (. 1991الحوت، بيان نويهض )
 بيروت: دار االستقالل للدراسات -. الطبعة األولى. لبنان الكنعانيين حتى القرن العشرين

 والنشر.

 - 2992ي )سرائيلاإل -الموقف العربي من مشاريع حل الصراع العربي (. 0101خلف، محمد )
 عّمان: دار غيداء للنشر والتوزيع. -. الطبعة األولى. األردن (: دراسة تاريخية0222

دار  بيروت: -. الطبعة األولى. لبنان الشرق األوسط تحولت استراتيجية(. 0110خواجة، محمد )
 الفارابي للنشر والتوزيع.

. رائيلإسونية ومستقبل صراع اليهودية مع القومية الصهيونية: الصهي(. 0111الدائم، عبد اهلل )
 بيروت: دار الطليعة للنشر والتوزيع. -الطبعة األولى. لبنان 

القاهرة: المركز القومي  -. الطبعة األولى. مصر القضية الصهيوني ة(. 0118روز، جاكلين )
 للترجمة.
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: وتبير  -. الطبعة األولى. لبنان ؛ خلفية أيديولوجية وتاريخي ةإسرائيل(. 0111زريق، رائف )
 مؤسسة الدراسات الفلسطينّية.

ألولى. . الطبعة االوليات المتحدة والفلسطينيون بين الستيعاب والتصفية(. 1901شديد، محمد )
 بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر. -لبنان 

 الملموس إلىفي خمسين عاماا: المشروع الصهيوني من المجرد  إسرائيل (.0110شوفاني، إلياس )
 دمشق: دار جفرا للدراسات والنشر. -الطبعة األولى. سوريا  .3ج -

 بيروت: دار -. الطبعة األولى. لبنان مشروع همرشولد وقضية الالجئين(. 1959صايغ، فايز )
 الفجر الجديد للطباعة والنشر.

روت: بي -. الطبعة السابعة. لبنان إسرائيلخفايا التوراة وأسرار شعب (. 0110الصليبي، كمال )
 دار الساقي.

ي في ظل سرائيلاإل -ة تجاه الصراع العربي مريكيالسياسة األ(. 0110صورية، عباس دربال )
 عّمان: مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع. -الطبعة األولى. األردن  النظام الدولي الجديد.

 . ترجمة: صالح علي سوداح.يسرائيلالتاريخ القديم للشعب اإل(. 1995طومسون، توماس ل. )
 بيروت: بيسان للنشر والتوزيع. -الطبعة األولى. لبنان 

فلسطين دولة مراقب غير عضو في األمم المتحدة األبعاد القانونية (. 0114عادل، احسان )
 عّمان: األهلية للنشر والتوزيع. -. الطبعة األولى. األردن والسياسية

 - 2912من القضية الفلسطينية  ةمريكيموقف الوليات المتحدة األ(. 0116عبد الكريم، نكتل )
 عّمان: دار المعتز. -. الطبعة األولى. األردن : )دراسة تاريخية(2993

: 2992-2942ي سرائيلجامعة الدول العربية والصراع العربي اإل(. 0118عبودي، محمد علي )
ة عبيروت: دار الهادي للطبا -. الطبعة األولى. لبنان مؤتمر مدريد إلىمن تأسيس الجامعة 

 والنشر والتوزيع.

. . الطبعة األولىيسرائيلاإل-مأزق التسوية السياسية للصراع العربي .(0113العثمان، عثمان )
 بيروت: المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع. -لبنان 
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يا . الطبعة األولى. سور اإلستراتيجية المطلوبة إلقامة الدولة الفلسطينية(. 0118العثمان، عثمان )
 دمشق: مؤسسة سندباد للطباعة والفنون. -

. الطبعة (0223-2913أميركا وعملية السالم في الشرق األوسط )(. 0118عياد، خالد حماد )
 عّمان: اآلن ناشرون وموزعون. -األولى. األردن 

ى. األول الطبعة. ةمريكيصنع القرار السياسي في الوليات المتحدة األ(. 0116العيثاوي، ياسين )
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لقديمة ا سرائيلإلالتوراة اليهودية مكشوفة على حقيقتها: رؤية جديدة (. 0115) إسرائيلفنكلشتاين، 
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 -المعرفة  اجتماعاأليديولوجية الصهيونية: دراسة حالة في علم (. 1900المسيري، عبد الوهاب )
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القاهرة: دار  -الطبعة األولى. مصر   .من الداخل إسرائيل انهيار(. 0110المسيري، عبد الوهاب )
 المعارف.

ي: جذوره، ومساره، سرائيلمقدمة لدراسة الصراع العربي اإل(. 0110المسيري، عبد الوهاب )
 بيروت: دار الفكر المعاصر. -. الطبعة األولى. لبنان ومستقبله

. الطبعة السادسة. مصر موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية(. 0111المسيري، عبد الوهاب )
 القاهرة: دار الشروق. -

. الطبعة األولى. األردن ي المعاصرسرائيلأرض الميعاد في الفكر اإل(. 0110مهدي، عبير سهام )
 عّمان: دار الجنان للنشر والتوزيع. -
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 ت واألبحاث الفلسطينية.والدراسا

عّمان: دار  -. الطبعة األولى. األردن حول تقسيم العراق والوطن العربي(. 0111) إبراهيمالنعمة، 
 المأمون.

. ةياإلقتصادمشروع الشرق األوسط الكبير وتداعياته السياسية و (. 0111نقيب، عبد الرحمن )
 والترجمة.حلب: دار السالم للطباعة والنشر والتوزيع  -سوريا 

. يةحرب نوو  إلىالنبوءة والسياسة: النجيليون العسكريون في الطريق (. 1991هالسل، غريس )
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 بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر. -. الطبعة األولى. لبنان 2920

القاهرة: دار  -. الطبعة األولى. مصر كيف يفكر زعماء الصهيونية(. 1984هويدي، أمين )
  المعارف.

فكر دمشق: دار ال -. الطبعة األولى. سوريا دراسة نفسية للعقيدة اليهودية(. 0110اليازجي، ندرة )
  اصر للطباعة والنشر والتوزيع.المع
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 الدورياتخامساا: 
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 (2)الملحق 
 دولة فلسطين المستقبلية كما اقترحها خطة "صفقة القرن".
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 (0)الملحق 
 جدول القرارات الدولية

 تاريخه جهة الصدور رقم القرار
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 09/11/1948 العامة لألمم المتحدة الجمعية (101)
 11/10/1940 الجمعية العامة لألمم المتحدة (194)
 0/10/1949 الجمعية العامة لألمم المتحدة (310)
 14/10/1951 الجمعية العامة لألمم المتحدة (394)
 08/11/1953 الجمعية العامة لألمم المتحدة (801)
 4/10/1954 الجمعية العامة لألمم المتحدة (010)
 3/10/1955 الجمعية العامة لألمم المتحدة (916)
 00/11/1968 مجلس األمن (040)
 00/11/1983 مجلس األمن (330)
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 15/10/1900 الجمعية العامة لألمم المتحدة (188/43)
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 10/3/0110 الجمعية العامة لألمم المتحدة (1398)
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 "إسرائيلالدول العربية و" 0/1955 مشروع داالس
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 "إسرائيل" 11/1960 مشروع سكرانتون
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 منظمة التحرير الفلسطينية 11/1909 مبادرة جيمس بيكر
 "إسرائيل" 4/0113 خارطة الطريق

 

 

 

 


