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ان نجاح التوقعات الفلسطينية لمستقبل الصراع الفلسطيني االسرراييلي االعمرل  ري هرويعا دعتمر  

ترا  الالوهروح  اييلية ااسرتراييجيتعا المسرتقبلية على ع ة قضادا أهمعا: الفعم ال قيق للعقلية االسرر

سررطيني الفل دار القرروا ال اليررة  رري رررل الصررراع  ا)ان اجرر ت   رري االسررتراييجية الفلسررطينية

 .االسراييلي

أمررا  يمررا دتعلررق  البنرر  االال االمتعلررق  ررالفعم الفلسررطيني للعقليررة االسررراييلية ااسررتراييجية ال الررة 

العبردررة   رران هنرران يبادنررات ابيرررة سررواى ارران ىلررر علررى المسررتوا الرسررمي الفلسررطيني )السررلطة 

ستوا القوا االفصرايل الفلسطينية  أا على مستوا المسؤالين  ي السلطة  شكل  ردي أا على م

هذه التبادنات ق  يعود الرى التع ددرة السياسرية  .الفلسطينية  اأخيرا على مستوا الشارع الفلسطيني

من نارية  اهغوط الواقع اآمال المستقبل مرن ناريرة  االفكردة التي دتمتع  عا المجتمع الفلسطيني

 اخرا.

 

)ان اجر ت   ننعرا هيميرة ع دمرة ال،ر اد  أما  يما دتعلق  م ا اهوح االسرتراييجية الفلسرطينية 

يتقلص ايتم د ايختفي اريانا ايت،ول الى مجموعة من التكتيكات اريانا اخرا  رسر  الرررا  

الطررح الفلسرطيني علرى السرارة ال اليرة   الم،لية ااالقليمية اال الية  اهذا دضعف  استمرار من

الطررر   يررذرير الررى يفرررد  كال الضررياعالترري يذخررذ أريانررا  رركي مررن أ رر  يعررود هررذه الضرربا يةاقرر  

 .11/9/0221  خاصة  ع   السارة ال اليةاالسراييلي 

 

أما دار القوا ال الية  ي رل الصراع الفلسطيني االسراييلي   قر  يغيرر  شركل جرذري  عر  يفكرر 

.  لم دعر  0221االي،اد السو ييتي السا ق  ي مطلع التسعينات اهجمات ال،ادي عشر من سبتمبر 

 ايي ت الى ر   عي  ظاهرة القطبرين ايكرسرت ظراهرة القطر  الوارر . دار دذار لراسيا  هنان

الرم دعرر  ارر  دجرررا علرى انتقرراد   0221امرا هرعف الرر ار االارا ري ابيرررا  عر  اررر ا  سربتمبر 

الوالدات المت، ة   ،يث اعطت يلرر االرر ا  المبرررات للوالدرات المت،ر ة ان يفعرل مرا يشراى  ري 

  رترى ان الرريي  د اا معارهرة ج درةان الذي يراه مناسربا  دان ان يواجرأ أي انتقرالمكان االزما

االمردكرري  ررو  قرر  صررنف العررالم الررى قسررمين: صررنف مررع الوالدررات المت،رر ة )هرر  مررا اسررماه 
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  ااستغلت اسراييل هذا الوهرع للتعررب ع االرهاب ماالرهاب   اصنف ه  الوالدات المت، ة )

ارابرت موجرة مكا ،رة االرهراب  خاصرة ان المتعمرين  عرا هرم مرن من است،قاقات عمليرة السري  

ار   هنان يناغم اانسجا  اامل  ين مواقف الوالدات المت، ة ااسراييل يجاه  .عرب االمسلمينال

   شكل دبير الشكون الكبيررة  ري داا رع الوالدرات المت،ر ة االد دولوجيرة اال دنيرة  مستقبل المنطقة

ي،رالف  رين المسري،ية االصرعيونية هر  )نسرجا   ذنرأ  سرراا هرذا اال رتى ان الكبير مرن الم،للرين

أما  يما دخص القضية الفلسطينية   ان التوا رق البقرا ي االسياسري لر ا صرانعي القررار  . االسي 

 ي الوالدات النمت، ة االمردكية )الم،ا رون الجر د  االيمرين االسرراييلي  شرقيأ القرومي االر دني  

  ي صبغة اطبيعة العيقة التوسعية االسراييلية على المستوا العالمي.  ق   كل عيمة مميزة

 

 ة ي ظل هذه البيئة ال اليرة المترويرة جر ا لرم دعر  للقرانون الر الي ارقرو  االنسران ااالمرم المت،ر  

مكان  مما اصاب ع الة القضية الفلسطينية  ي مقتل   لم يع  قرارات االمم المت، ة هي المرجعية 

الفلسررطينية  ايشرركلت اللجرران الترري ارران ا ر هررا اللجنررة الر اعيررة الترري يعرريمن عليعررا  ل،ررل القضررية

امنرذ ىلرر التراردر يراجرع االهتمرا   الصرراع الفلسرطيني االسرراييلي  الرم دعر  الوالدات المت، ة. 

  مما اياح د،تل مريبة معمة  ي سلم االودات المجتمع ال الي اخاصة الوالدات المت، ة االمردكية

راييل  رض اقايع ج د ة على االرض من الصع  يجاهلعا  ي أي رل دايم ا امل للصرراع. الس

  اخلررق مرن هررذه الوقرايع الج درر ة يكبيرف االسررتيطان اخاصرة رررول القر ا  ا نرراى الجر ار العررا ل

 .مفاهيم ج د ة يؤرر  ي  نية الصراع امفعو  المستوطنات العشوايية

 

لرن  0212ورات الفلسرطينية لمسرتقبل الصرراع رترى عرا   ي هوى ما يق     نن التوقعات االتصر

يذخررذ  رركل العيقررة الخطيررة المنترمررة  اانمررا سررو  يخضررع للتطررورات علررى االرض مررن ريررث 

ا ي هوى موا دن القوا ايو دععا الجغرا ي   رنن طبيعتعا انسبة مساهمة ال طر   ي خلقعا. 

ن رم ص،وة ا را عة لي   قط م مة االمستقبل القرد  ق  ال دكون سارا  الكن دمكن ان دشكل ص

 على الصعي  الفلسطيني الكن على المستوا العر ي ااالسيمي. 

 

 

 

 

 

 



 مق مة .1

ان التصرررورات الفلسرررطينية لمسرررتقبل الصرررراع الفلسرررطيني االسرررراييلي دمكرررن  نااهرررا علرررى 

بقى التطورات السياسية المتوقعرة داليرا ااقليميرا ام،ليرا  ري العشررة سرنوات المقبلرة.  عرل سري

هو مصير ال،رب على العررا ؟ العالم ارادي القط  ا  سنكون اما  عالم متع د االقطاب؟ ما 

ما هو اهع ادران  ي ظل الضرغوط ال اليرة اخاصرة االمردكيرة  يمرا دتعلرق  ملفعرا النرواي؟ 

ست،   مواجعة. ارذلر اممرر  النسربة اماىا  النسبة لسوردا اهل ستتكيف مع الضغوطات أ  

هل ستق   ال،كومة اللبنانيرة علرى نرزع سريح ررزب هللا ااهرعا  داره امرن ررم ل،زب هللا  

ايرف سريكون اهرع اليجئرين الفلسرطينيين  ري  السيطرة عليرأ اسرتجا ة للضرغوط االمردكيرة؟

الخرار  اخاصررة  رري لبنران االعرررا ؟ امرراىا عرن مسررتقبل الفصررايل الفلسرطينية الموجررودة  رري 

ه ارل هرذه القضرادا اخاصرة مواقرف ارل مرن السرعوددة سوردا؟. ماىا عن الموقف العر ري يجرا

 امصر اامردن.

)المبنري علرى النرردرة االمردكيرة  إريباطا  ما يق    هرل سرتنجف  كررة الشرر  اماسرط الج در 

Vague Instability) أ  ستعم الفوهرى االصرراع؟ ان ارل هرذه الموهروعات امصريرها  

 ين.سو  دنعك  رتما على السيناردو السياسي  ي  لسط

 

اما ان اماهاع ال اخلية الفلسطينية سو  دكرون لعرا دار هرا   ري ي، در  المسرتقبل السياسري 

هل ستق   السلطة الفلسطينية على يفكير البنيرة الت،تيرة الفلسطيني  ي العشرة سنوات القادمة. 

للمنرمات الفلسطينية المسل،ة   اماىا دمكرن ان دترير  علرى مبرل يلرر الخطروة؟ هرل سرتؤدي 

  خاصرة ان رمراا االجعراد لرم يوقعران علرى ميبرا  الشرر  الرذي رررب اهليرة  لسرطينية الى

  ا ينعرا ا رين السراطة الفلسرطينية؟. ان الجميرع دعلرن ي،رردم رم العيقات ال اخلية الفصايليةند

االقتتال الفلسطيني الفلسطيني  لكن البرا ة التي رصلت  ي غزة ينذر  خطورة الموقف  اما 

أ  هل سي،   يفاهم  ين السلطة يذريرا هاما على الفصايل  ي هذا المجال.  من  ر ان لمصر

الفلسررطينية ايلررر المنرمررات؟ امررا هررو  رركل هررذا التفرراهم؟ هررل سررتقو  السررلطة الفلسررطينية 

 استيعاب المسرل،ين الفلسرطينيين  ري اجعزيعرا المختلفرة علرى غررار مرا هرو مطرراح  النسربة 

. اىا لم يقم اة  تف )الفصيل ال،اام  ي السلطة الفلسطينية ؟لكتاي   ع اى امقصى التا عة ل،ر

السلطة الفلسطينية  نزع سيح المنرمات الفلسطينية اا )ينريم استعمالأ   هرل سرتبقى امردكرا 

مرع القيررادة الفلسرطينية ال،اليررة  أ  سرتقومان  م،االررة  رر ااعررادة يرايرر   نااسرراييل يتعررامي

. ان يصرررد،ات مو ررا  االخيرررة  عرر   امكانيررة السررراييليللسررلطة  مررا دخرر   يمردررر المخطررط ا



ي،قيق السي  مع الجيل الفلسطيني ال،الي هو  ي ال،قيقة يع د  للقيادة الفلسطينية اانسجا  مع 

 االستراييجية الصعيونية المبنية على التوسع ااالرتيل.

هل سيكون ل،ماا الترذرير ما هو مستقبل الترايبة السياسية ال اخلية الفلسطينية ااالسراييلية؟ 

ال،اسم على رسم السياسات الفلسطينية مرن خريل يمبيلعرا  ري المجلر  التشرردعي القراد ؟ هرل 

ستبقى ركومة الور ة الوطنية  ي اسراييل صرام ة  ا  انعرا سرو  ي،رل ادعلرن عرن انتخا رات 

 على  معون  يرا  ري انتخا رات ررزب العمرل ايوجعرأ ن،رو  يري   و ج د ة  خاصة  ع  

  عق  انتخا ات ج د ة؟. 

دج  ان ال ننسى الصراع السياسي الذي د ار  ين  كرة ال الة ىات ال، اد المؤقترة االرذهاب 

لل،رررل الررر ايم.  عرررل سرررتفرض اسرررراييل رلعرررا المؤقرررت طودرررل االمررر   اعتبررراره منسرررجما مرررع 

رة من مسا %40استراييجيتعا  ايقو   انس،ا ات ج د ة من مناطق أ ا ب امن جان  اار  )

     لتصبف هي ال الة ىات ال، اد المؤقتة؟.الضفة الغر ية

ال هذه السيناردوهات ااالرتماالت سو  يسعم  ي رسم الصورة السياسية لمستقبل الصراع 

 رري العشررر سررنوات القادمررة  اسررو  نتنرراال اررل منعررا  الب،ررث االت،ليررل انطيقررا مررن الوقررايع 

 ال،الية.

 

السياسررية يجرراه  يةسررراييلاال يقررو  االسررتراييجةلصررراع: يجرراه ا أإلسررتراييجية اإلسررراييلية .0

  االس  التالية: على االصراع العر ي االسراييلي الصراع الفلسطيني اإلسراييلي

العا التري رسرمت رر ادها  ري ععر  االنتر اب البردطراني االتري  اإلنت ا يةاعتبار  لسطين  -

غزة  جزى ال دتجرزأ مرن ارض  ما  يعا الضفة الغر ية اقطاع  ²الف ام 02يبلغ مسارتعا 

  .0221)أرديأ نايور  اسراييل

 .اعتبار الفلسطينيين مجموعة من البشر يسكن على ارض اسراييل -

  .0222)ص،يفة الوطن العمانية  قا لة للتم د اااليساعر اد ال الة  -

الت،ررالف مررع الرر ال االسررتعماردة اخاصررة الوالدررات المت،رر ة لتررذمين التفررو  العسرركري  -

 جي  ي المنطقة.االسترايي

 على الوطن العر ي. ي،قيق نوع من العيمنة االقتصاددة -

ارتررواى أا هرررب الرر ال االسرريمية االقليميررة الكبيرررة  اال،يلولررة دان امتياعررا اسررل،ة  -

 نوادة.

ل ال العر ية اخاصة المعاددة لعرا )يجمرع يعزدز الوجود االسراييلي  ي ال ال المجاارة ل -

  0222صنعاى اأمن الب،ر االرمر 



المسرراع ة  رري خلررق ايانررات داخررل الرر ال العر يررة امعاددررة للعرررب  مررن خرريل االقليررات  -

  .0222 دنية )غا ي رسين العرقية اال

 فيما دتعلق  اعتبار  لسطين التاردخية جزى ال دتجزى من ارض اسراييل   الشواه  على ىلرر 

ضرفة الغر يرة اقطراع غرزة ع   اعترا  اسراييل انعا قروة م،تلرة مراهري ال -ابيرة اهمعا: أ

 ااعتبارها ارض متنا ع عليعا.

   ،تررى االن ال يوجرر  أي خارطررة اسررراييلية عرر   اهررع ررر اد جغرا يررة ل الررة اسررراييل -ب

 .ل الةل السياسية ، اداليرعر عليعا 

اقامرررة الجررر ار العرررا ل علرررى اراهررري الضرررفة الغر يرررة  امصرررادرة امراهررري االميررراه  - 

ان اسررراييل  توطنات ايوسرريع مررا هررو قررايم  ا ررق الطررر  االلتفا يررة.الفلسررطينية  ااقامررة المسرر

ماهررية  رري يوسرريع المسررتوطنات اخاصررة الكبيرررة منعررا  ااخررر مخطررط  رري هررذا المجررال هررو 

يوسيع مسرتوطنات ارييرل التري  يخترر  الضرفة الغر يرة  ايجراه غر ري  ررقي ايفصرل  رمال 

ادامريم ن،رو الشرر  الواقعرة الرى  الضفة عن اسطعا اجنو عا. اذلر يوسريع مسرتوطنة معاليرة

الشر  مرن م دنرة القر ا لتفصرل اسرط ا رمال الضرفة الغر يرة عرن جنو عرا  الرت،كم الطرو  

رول الق ا الشرقية اينجز مرا دعرر   القر ا الكبررا المورر ة  ااخررا  اال  الفلسرطينيين 

 من النفوى االداري للم دنة المق سة.

يني رترى االن  ااالاتفراى  التنسريق االمنري مرع ع   االعترا   وجود  ردر سياسي  لسط -د

 السلطة الفلسطينية  ااان هذا ااه،ا من خيل عملية  ر االريباط اراددة الطر  مع غزة.

 

وتعمد اسرائيل الى افتعال ازمات داخلية فيهاا مان اجال الاتملص مان أ  ناوع مان الضاغوط  

ملء أ  فارا  سياساي قاد أنما  مان استحقاقات لعملية السالم، أو ل الدولية عليها وتنفيذ أ 

فمن المالحظ انه منذ توقيا  اتفاقياة اوسالو تام اجاراء انتخاباات مب ارة فاي  فترة الى اخرى.

 ،اسرائيل ثالث مرات، وفي كل مرة تتنصل الح ومة الالحقة من التزامات الح ومة الساابقة

وفي هذه الفتارة تام . لتبدأ مفاوضات جدأدة وب سس جدأدة، ت ون دائما لصالح االسرائيليين

، 5112االتفاق بين الحزبين ال بيرأن في اسرائيل على عقد انتخابات جدأادة فاي ربيا  عاام 

كما اعلن رئيس الوزراء االسرائيلي عن نيتاه االنفصاال عان حازل اللي اود و تما يل حازل 

جدأد لخوض االنتخابات. وتاتي هذه الخطوة بهدف مالء الفارا  السياساي الاذ  تعااني مناه 

، ولتحقيا  نقطاة اساتراتيجية غاأاة لية السالم، والتنصل من استحقاقات خارطة الطرأا عم

في األهمية وهي توسي  مستوطنة معاليه ادوميم من اجل انجاز ماا أعارف بالقادل ال بارى 

واتماااام فصااال وسااال الضااافة الغربياااة عااان جنوبهاااا، وتوساااي  مساااتوطنات أرئيااال وربطهاااا 



صل شمال الضفة الغربية عان وساطها. بهاذا المخطال بمستوطنات األغوار، من أجل اتمام ف

 )شمال، وسل، جنول(. ت ون اسرائيل قد انجزت تقسيم الضفة الغربية الى ثالث كنتونات

   

يسكن علرى ارض اسرراييل   اسرراييل اما  يما دتعلق  اعتبار الفلسطينيين مجموعة من البشر 

ناى التي اانرت يصر رها للفلسرطينيين يسمي الضفة الغر ية دعودا االسامرة  اما ان رخص الب

اان دكت  عليعا )ساان غير مالر . اىن ان االستراييجية االسراييلية يجاه االرض ال يعتر  

 ،ق الفلسطينيين  السيادة عليعا  استبقى هذه االستراييجية قايمة طالما يتمتع اسرراييل  تفرو  

 عسكري  ي المنطقة.

 عنان مصل،ة للقوا ال الية الفاعلة  ية مع القوا ال الية اما على مستوا الت،الفات االسراييل

 ي المنطقة اخاصة امردكا اأارا ا  ي ال،فاظ على التفو  العسكري االسراييلي على ال ال 

ايتجلرى هرذه االسرتراييجية  ري العر ية مجتمعة  اهذا دنسجم يماما مع المصرالف االسرراييلية. 

ر الشررامل اخاصرة النوادرة منعررا  ارررر ىلرر علررى يمكرين اسرراييل مرن امررتين اسرل،ة الر ما

الترسير هذا الت،الف  عملت اسراييل على يقودة نفوىهرا  ري هرذه  ال ال العر ية ااالسيمية.

ال ال من خريل اللو يرات الصرعيونية الموجرودة  يعرا االمسريطرة الرى رر  ابيرر علرى مراارز 

را  هرذه الت،الفرات  ااقنراع القروا صنع القرار. الم يتمكن ال ال العر يرة رترى االن مرن اختر

  ذن مصل،تعا مععا الي  مع اسراييل.ال الية 

امررا يسررعى اسررراييل ا التنسرريق االعمررل الكامررل مررع الوالدررات المت،رر ة الررى ي،قيررق سرريطرة 

 ل ع ة اسايل اهمعا:ااقتصاددة على دال المنطقة  ايتبع اسراييل اامردكا  ي هذا المج

 مع مصر ااالردن )اجود ايفاقية سي   ينعا ا  ين اسراييل . دادة رجم التبادل التجاري  -

  تف اسوا  ج د ة السراييل  ي دال عر ية اخرا اخاصة دال الخليج العر ي. -

 دخول البضايع االمنتجات االسراييلية الى االسوا  العر ية  ذسماى  راات مستعارة. -

ق.  تصررر ر المنتجرررات التسررروداسرررتغيل الجنسرررية االمردكيرررة التررري دمتلكعرررا اليعرررود  ررري  -

 االسراييلية الى ال ال العر ية على انعا منتجات امردكية.

اجبار ال ال العر ية النفطية اخاصرة دال الخلريج العر ري علرى عقر  صرفقات  يرع اسرل،ة  -

امردكية  مليارات ال االرات  رتى ال يعمل يلر ال ال على استغيل العاي ات النفطية  ي 

 ا ليقتصاد النفطي  ا  دي عنأ عن ما ينض  هذه البراة. ناى اقتصاد قوي دكون رددف

ادتجرراا  المجررال الجغرا رري الررذي يتعامررل معررأ اسررراييل ررر اد المنطقررة العر يررة الررى الرر ال 

اخاصة ادران ا ااستان اونعمرا داال اسريمية. ااسرتطاعت  ري االانرة االخيررة ا  االسيمية

اختررا  سياسري ابيرر  ري  ااسرتان )ال الرة   مساع ة الوالدات المت،ر ة االمردكيرة مرن ارر ا 



االسيمية النوادرة الورير ة   اهرذا قر  دمكرن اسرراييل مرن ارترواى أي خطرر نرواي  ااسرتاني 

امردكررا مسررتقبلي علررى اسررراييل. أمررا  النسرربة الدررران   رران اسررراييل يعمررل  شرركل ربيررث مررع 

درة  رترى لرو اران ىلرر نروع مرن الطاقرة النوا أيعلى ع   يمكين ادرران مرن امرتين  ااارا ا

 لألغراض السلمية. اق  يلجذ اسراييل  ادعا  من الوالدات المت، ة الرى يوجيرأ هرر ات جودرة

اىا لم يرهرر ادرران  1991للمفاعيت النوادة االدرانية  على غرار ما  علت  ي العرا  عا  

 للضغوط االمردكية ااالارا ية.

القيقل  يعا اقر  مضرجععا  عرن  اارارة ايعمل اسراييل ادضا على م،اصرة ال ال العر ية

طردررق يوريررق عيقايعررا مررع الرر ال المجرراارة لعررا.  فرري القرررن اال ردقرري الررذي دعتبررر منطقررة 

ر ط الب،رر االرمرر االمتوسرط  رالم،يط داستراييجية هامة لت،كمعا  مضيق  اب المن ب الذي 

يا  ادعمت اردتردا عسكردا   ارقت اسراييل عيقايعا مع اردتردا ااريو العن ي ا ر  ا ردقيا

 ي رر عا مع الريمن امكنتعرا مرن اررتيل جرزر رنرين اليمنيرة الموجرودة  ري الب،رر االرمرر. 

ايعمل اسراييل ادضا على دعم اريو يا التي   ارها ي عم رراة التمرد ااالنفصرال  ري  رر  

يمن االسرعوددة ان التواج  االسراييلي  ي هذه المنطقة دشكل يع د ا ممن ارل مرن الر السودان.

 امصر االسودان.

أما داخرل الر ال العر يرة  تعمرل اسرراييل علرى اختررا  االقليرات العرقيرة اال دنيرة  ري الروطن 

 ي،اال اسرراييل العر ي ايشجيععا على التمرد على ركومايعا ااالنفصال عنعا.  في العرا  

يد  اخاصرة  عر  استغيل  ع  االاراد  ذردعة التعاطف مع قضريتعم  ري التجسر  علرى الرب

سقوط البل   ي قبضة االرتيل االمردكي  اامت  نشراطعم الرى اا رة ارجراى الربيد  تسرعيل مرن 

السودان لعبت اسراييل االوالدات المت، ة دارا هامرا  ري دعرم  جنوب القوات االمردكية. ا ي

اسرية رراة التمرد اسجلت اختراقا امنيا ابيرا هنان  ايمكنت ال،راة من ي،قيرق مكاسر  سي

الم، اد لل،رارة  دعم هامة يمبلت  ي المشاراة الفاعلة  ي السلطة. ايعمل امردكا على يق دم

يمبل اخيرا  فتف قنصلية امردكية  ي م دنرة جو را. ادعتقر  ان هرذه مق مرة لينفصرال الترا  عرن 

  ايشكيل دالة ىات سريادة مواليرة يمامرا المردكرا  اير طعرا عيقرات اسرتراييجية مرع السودان

أما  ي مصر   تبير امردكا ااسراييل النعرات الطايفية  ايشجع امقباط على التمرد  سراييل.ا

على السلطة  اان اخرها المؤيمر الذي عق ه االقباط  ي اا نطن االرذي ايعمروا  يرأ االخروان 

المسلمين  االسراىة لألقبراط. مرن المتوقرع ان دعقر  هرذا المرؤيمر مرؤيمرات اخررا دصرل  يعرا 

الرى السرلطة ال،اامرة امق مرة للضرغط علرى ال،كومرة ااعطراى صريريات اامتيرا ات  االنتقاد

 اابر ليقباط  امن رم من،عم نوع من ال،كم الذايي اا رتى االنفصال عن ال الة. 

 



 

  



 



 

 



     

   



      



 

 

طيني ل،ل الصراع الفلس عماال اليكوددين ان الخرايط السا قة التي يمبل اجعة النرر االسراييلية

 رتى االن يؤا  جميععا على البوا ت االسراييلية التالية: 1992االسراييلي منذ عا  

اهع منطقة امغوار ي،ت السيطرة االسراييلية الكاملة   ،يث يمبل منطقة راجزة  ين  -

 المناطق الفلسطينية اامردن.

 اهع المعا ر  ين االردن ااالراهي الفلسطينية ي،ت السيطرة االسراييلية. -

 .امردن اجاريعا العر ية منع التواصل المبا ر  ين االراهي الفلسطينية -

اركا  طو  اامل على االراهي الفلسطينية رس  يلر الخطط من جميع الجعات  مما  -

 دعني ي،كم مطلق ا امل  ،راة الفلسطينيين  ي اا ة مجاالت ال،ياة.

 يقسيم الضفة الغر ية الى معا ل  اقطع التواصل الجغرا ي ال،قيقي  ين مختلف ان،ايعا. -

 ياالعوامن ال اخلية للسعل السارلالسيطرة على االراهي الخصبة  ي ال من امغوار  -

 الفلسطيني )طولكر  اقلقيلية .

ال،وض الغر ي اال،وض  -السيطرة على روهي الماى الرييسيين  ي الضفة الغر ية -

   امنع الفلسطينيين من المشاراة  مياه نعر االردن. الشرقي 



ااعتبار الق ا المور ة )الغر ية  1992للق ا الشرقية التي ارتلت عا   الضم الكامل -

 االشرقية  عاصمة ا  دة السراييل.

مستوطنة يضم  12اراطة الق ا الشرقية  المستوطنات  ريث  لغ ع د يلر المستوطنات  -

ستوطن  رم هم هذه المستوطنات للق ا المور ة من اجل ي،قيق الف م 022روالي 

 يفو  ددموغرا ي على الفلسطينيين المق سيين.

االرتفاظ  الكتل االستيطانية اهمعا الى اسراييل  ايتراز هذه الكتل االستيطانية  ي  -

ارول الق ا ا يت ل،م  اهضبة الخليل  ام،ور االغوار على امت اد نعر االردن  

نا ل . ايمبل هذه الكتل خطرا استراييجيا على أي امكانية لقيا  دالة  لسطينية  ي قلقيلية 

   المستقبل.

مما تقدم، أتضح ان اسرائيل قد تقدم على عملية اعادة انتمار احادى الجانب من المناط  أ 

تلك و ل على غرار ما فعلت في غزة، وتطرح على الفلسطينيين ف رة اقامة دولة مؤقتة في 

ال نتونات باالضافة الى قطاع غزة، كما هو واضح في اط  التي تم ل مجموعة من المن

 الخرائل السابقة )خارطتي شارون وباراك(.

 

أإلستراييجية الفلسطينية يجاه الصراع: ق  دعتق  البع  ان هنان يعارها  ين استراييجية  .2

ع االسراييليين  الكن السلطة الفلسطينية ااستراييجية الفصايل الفلسطينية يجاه الصراع م

 الرسمية  ي ال،قيقة هنان يوا ق ابير  يما  ينعا.  المتتبع للمواقف الفلسطينية السياسية

 دج  انعا ينقسم الى نوعين:

مواقف يكتيكية  دتم ايخاىها لت،قيق اه ا  قردبة الم ا اال دكون لعا يذرير راسم على  -

ليعا عن  يعرهعا للضغوط أي اان البوا ت الفلسطينية. ايلجذ السلطة الفلسطينية ا

مص رها  سواى اانت هغوط م،لية اا اقليمية اا دالية. ااممبلة على ىلر ابيرة  نذار 

االتي اا قت  يأ منرمة الت،ردر الفلسطينية على قيا   1992ايفاقية ااسلو لعا   منعا

 طوةسلطة  لسطينية على اجزاى من الضفة الغر ية اقطاع غزة.  ق  جاىت هذه الخ

 ع  خرا  منرمة الت،ردر من لبنان ايضييق الخنا  عليعا عر يا اداليا  امن  التكتيكية

ام،االة قطف رمار هذه االنتفاهة  1992رم ان الع االنتفاهة الفلسطينية االالى عا  

. سياسيا   ع  ان اقفلت ال خطوط المواجعة مع اسراييل اما  الف اييين الفلسطينيين

البقاى  عي ا عن سارة الصراع  من  صايل اخرا ان ال ج اا اريذت رراة  تف ا

الى  رول القضادا امساسية ال،قيقية  اال    من نقل المواجعة مع االرتيل االسراييلي

 ال اخل.



التي يمبل جوهر الصراع  مواقف را تة  ايشمل التعاطي مع قضادا ال،ل النعايي -

 الفلسطيني االسراييلي  اهذه القضادا هي:

 اليجئين الفلسطينيين قضية .1

 ال، اد .0

 ألمياه .2

 أإلستيطان االسراييلي .4

 1992الق ا الم،تلة عا   .2

 الموقف الرسمي الفلسطيني من قضية اليجئين دقو  على أساا قرارات الشرعية ال الية ىات 

الذي دنص على رق اليجئين  العودة الى  194العيقة ا الت، د  قرار االمم المت، ة رقم 

ي هّجراا منعا ايعودضعم عما ل،ق  عم من هرر مادي امعنوي خيل  ترة االراهي الت

االرتيل  الم دص ر عن السلطة الفلسطينية أي موقف اخر ريال هذه القضية. أما  يما دتعلق 

جميععا اعلى رأسعا   ال، اد   الموقف الفلسطيني دستن  ادضا الى قرارات الشرعية ال الية

النس،اب االسراييلي من )االراهي  التي ارتلتعا اسراييل عا  الذي دنص على ا 040القرار 

ااقامة ال الة الفلسطينية المستقلة على الجزى الفلسطيني من يلر االراهي. ا النسبة  1992

لقضية المياه االتي يعتبر ريودة  النسبة للفلسطينيين   ير   السلطة الفلسطينية العيمنة 

ية ايطال   تطبيق القوانين ال الية المتعلقة  عذا الموهوع. االسراييلية على المياه الفلسطين

ايج ر اال ارة هنا الى هرارة اصرار المفااض الفلسطيني على االنس،اب االسراييلي الكامل 

الريباط ىلر  التو دع الجغرا ي للموارد المايية  ي  1992االشامل من االراهي الم،تلة عا  

ااالراهي التي همعا الج ار ي،ت ن أي ايفا  دبقي االغوار الضفة الغر ية اريباطا عضودا. اا

السيطرة االسراييلية سو  دخلق ا مة مايية  لسطينية دصع  رلعا )انرر الخرايط . أما 

 خصوص االستيطان االسراييلي  ي الضفة الغر ية   الموقف الفلسطيني الرسمي دعتبره غير 

  سراييلية على غرار ما ر    ي قطاع غزة رعي ا التالي دج  ا الة جميع المستوطنات اال

 .ىلر ان الكتل االستيطانية اما يرعر  ي الخرايط يمنع قيا  دالة  لسطينية دايمة اىات سيادة

ادضا الى هرارة التعاطي مع أي يجمع استيطاني معما ابر اا صغر من  ايج ر اال ارة هنا

ل اسراييل ان يصنفعا  طردقة يخ   منطلق انعا غير  رعية الي  من منطلق جيوسياسي  اي،اا

مخططايعا الجيو وليتيكية   ا ت عت مفعو  المستوطنات العشوايية اغير العشوايية الذي دوري  

اأخيرا   الموقف الفلسطيني من الق ا الشرقية دستن    ذن ما هو غير عشوايي  عو  رعي.   

ا التالي دنطبق عليعا القرار  1992الى القرارات ال الية التي يعتبر الق ا ارها م،تلة عا  

. االق ا الشرقية جزى ال دتجزأ من اراهي الضفة الغر ية. ايج ر اال ارة هنا الى 040



هرارة التنبأ الى هرارة استخ ا  يوري  المصطل،ات المتعلقة  قضية الق ا  اع   الوقوع 

   ين مفعو  الق ا  ي اخطاى اصطيريا ق  يكلفنا  ق ان الكبير من ال،قو .  مبي هنان  ر

  اما الباني  يشير 1992الشرقية امفعو  الق ا الشردف   االال دشير الى الق ا الم،تلة عا  

 الى الق ا الق دمة الموجودة داخل السور  ا تان ما  ين المفعومين.

عا أما  يما دتعلق  مواقف الفصايل الفلسطينية التي يستم  منعا استراييجية عملعا   ق  يم يلخيص  

 0222 ي ما دعر   ميبا  الشر  الفلسطيني الذي اقعت عليأ جميع الفصايل  ي مطلع عا  

   استبناى رراتي رماا االجعاد االسيمي. ايضمن الميبا  الع د  من القضادا نذار منعا:

صون ارمادة رق العودة لكل اليجئين الفلسطينيين الى ددارهم التي طرداا منعا االعمل  .1

 هذا ال،ق  كل الوسايل المشراعة.على استرداد 

ي،ردر االرض الفلسطينية االعمل المشترن على جميع الصع  الفلسطينية االعر ية  .0

 اال الية.

التذاي  على ار ة الشع  الفلسطيني  ي اا ة اماان يواج ه  ارمادتأ  كل الوسايل  .2

 الممكنة.

لة السيادة اعاصمتعا االلتزا   ع   درر االرتيل ااقامة دالة  لسطينية مستقلة اام .4

 .الق ا

اعن  النرر  ي  نود هذا الميبا   نج ه ال دختلف  ي جوهره امضمونأ عن ايفا  القاهرة 

 االذي  مل جميع الفصايل الفلسطينية  ما  يعا رماا االجعاد.

ان مقارنة سردعة  ين البوا ت الفلسطينية على المستوا الرسمي االبوا ت على المستوا 

ان هنان يوا قا ابيرا  ينعما  على الرغم من ع   الوهوح  ي  ع  النقاط   الفصايلي يبين

اخاصة البن  المتعلق  اقامة ال الة الفلسطينية اعاصمتعا الق ا   لم يتم اال ارة الى االرض 

التي ستقا  عليعا ال الة اال الق ا التي ستكون عاصمة لل الة الفلسطينية  اق  دكون هذا 

ى د،قق اجماعا  لسطينيا اطنيا ااسيميا  اما دع   الى ع   منف الغموض مقصودا  رت

 .اسراييل اعترا ا مجانيا

ان التوا ق الفلسطيني الكبير رول قضادا ال،ل النعايي  دستم  قويأ من  عم جي  ليستراييجية 

 على ع   االعترا   ،ق الفلسطينيين  ذرهعم  -اما ىارنا-االسراييلية يجاه الصراع االمبنية 

جزى ال دتجزى من ارض اسراييل. لذلر اعلى الرغم من المواجعة  اإلنت ا يةااعتبار  لسطين 

الم، ادة التي رصلت  ين السلطة الفلسطينية ارراة رماا  ي غزة عق  االن رار االسراييلي 

  اهذا من قطاع غزة  اال ان عناصر الو ا   ين مختلف الوان الطيف الفلسطيني سو  ينتصر

مع   قيادة رراة  تف عليأ جميع القوا الفلسطينية. ان التجر ة الفلسطينية التفااهيةما اا ت 



  اهذا   اره اسعم  ي يجن  االستراييجية اسراييل اانت هراردة لكشف االه ا  االسراييلية

نشوب ررب اهلية  لسطينية   ق  ادرات جميع القوا )سلطة ا صايل امواطنين  ان رمادة 

يق دمعا على االختي ات  ي الرادا االتصورات. اما ان التشخيص االفعم  االرض االشع  دج 

على  ق  اسعم الى ر  ابير  ي اق ا  معرم القوا الفلسطينيةال قيق ليستراييجية االسراييلية 

المشاراة  ي انتخا ات المجال  البل دة اانتخا ات المجل  التشردعي التي من المقرر عق ها  ي 

 ق   عرت الفصايل الفلسطينية  ذن من ااجبعا المشاراة  ي ايخاى  .0229 عر اانون راني 

من اجل الم،ا رة على ال،قو  الفلسطينية  اي،مل مسؤاليايعا  اع   االاتفاى  توجيأ القرارات 

ان مقاامة  رض ال،لول االنتقادات الداى السلطة الفلسطينية  اما ادرات يلر الفصايل 

ى الفلسطينيين هي مسؤالية اا ة  رايف الشع  الفلسطيني  ي ال اخل االسراييلية االمردكية عل

ا التالي من المتوقع اال يؤير يرايبة المجل  التشردعي السياسية على مستقبل الصراع  االخار .

 .0212رتى عا  

أن نجاح اسراييل  ي ينفيذ مخططعا الرامي الى اعادة انتشارها  ي الضفة الغر ية على غرار ما 

 دعني: ق   ي قطاع غزة علت 

من اراهي الضفة الغر ية  ما  يعا الق ا امنطقة  %29. السيطرة االسراييلية على 1 

 امغوار االكتل اإلستيطانية االمناطق التي دخلت  ي الج ارالعا ل.

 ي  ²ام 0422 ي مسارة اليتجاا    ي الضفة الغر ية مليون  لسطيني 0.4رصار . 0 

ة الغر ية الممت  من جنين  ماال مرارا  نا ل  ارا  هللا االق ا ا يت الشردط اماسط من الضف

الى قبل إعادة اإلنتشار ² ام نسمة/ 422اهذا دعني ر ع الكبا ة السكانية من  ل،م اانتعاى  الخليل.

 .²ام نسمة/ 1222

اخاصة  ي الشردط الشرقي المتمبل  . ررمان الفلسطينيين من التوسع العمراني ام قي2 

منطقة امغوار  االذي دعول عليأ  ي استيعاب الزدادة السكانية الكبيرة سواى  ي الضفة  ي 

مشا عة لقطاع غزة  ع   ابيفة رالة سكانية الغر ية اا قطاع غزة. إن اهعا اعذا دمكن أن دخلق

الكبيرة  ي الضفة الغر ية االتي يزد  عن  ع ة سنوات  خاصة  ي ظل مع الت الزدادة السكانية

  .1999نودا )الجعا  المرازي لإلرصاى الفلسطينيس 2%

   ي ظل اريفاع االمزارعين . د ع الفلسطينيين الى العجرة اخاصة المتعلمين منعم4 

نسبة البطالة  شكل ابير   ق  ا ارت يقاردر الجعا  المرازي لإلرصاى الفلسطيني الى ان مع ل 

  هذا  اإلها ة الى اريفاع نسبة الفقر %04البطالة  ي الضفة الغر ية اقطاع غزة ق  يجاا ت 

اق    أت يرعر مؤ رات للعجرة الفلسطينية اخاصة  ين   .0224)مفتاح  %92الى اابر من 

أاساط الشرد،ة المتعلمة الى  ع  ال ال الغر ية امارا ية ااستراليا االوالدات المت، ة اان ا  



ر  صوت عال. امن الواهف أن هذه رتى أن نقا  هذه المسالة  ين أاساط المبقفين   أ درع

ال ال ق  سعلت  راط العجرة من امراهي الفلسطينية الم،تلة  ادخشى أن دكون ىلر  التنسيق 

 مع سلطات اإلرتيل اإلسراييلي.

الذي نع  امراهي الزراعية  هرب القطاع الزراعي من خيل الج ار العا ل. 2 

ذه المناطق يمارا  يعا الزراعة المرادة الكبيفة .  عالخصبة خاصة  ي منطقتي طولكر  اقلقيلية

. اما عمل هذا الج ار على 1949اانتاجيتعا يضاهي انتاجية امراهي  ي المناطق الم،تلة عا  

 %22اهع ع د ابير من اآل ار الجو ية ي،ت السيطرة اإلسراييلية   مبي خسرت قلقيلية روالي 

ا ة الى منع المزارعين الفلسطينيين من الوصول الى هذا  اإله من مياهعا الجو ية  سب  الج ار.

مزارععم الم،اىدة للج ار ا راعتعا  مما أدا الى هياع مسارات  راعية إها ية. اما أن 

المزارعين الفلسطينيين لم دعودداا قادردن على يسودق منتجايعم  ،ردة   من نارية ااقفت 

امن جعة أخرا اهعت اسراييل العراقيل  اسراييل استيرادها للمنجات الزراعية الفلسطينية 

من خيل مئات  امامة رراة المنتجات  ين ان،اى الضفة الغر ية ا ين الضفة الغر ية اقطاع غزة

  ناهير عن ع   اجود أسوا  ال،واجز العسكردة البا تة االطيارة المنشرة على  بكة الطر 

رع اليو  دعين ايع  ادا  ريايأ   عو من  المزا عر ية اا اجنبية للمنتجات الزراعية الفلسطينية.

  نارية غير قادر على  راعة االرض  امن نارية أخرا ال دتلقى ال عم االمسان ة الكا ية.

إهعا  النسيج اإلجتماعي  ي امراهي الم،تلة عن طردق اهع المعوقات أما  . 9 

 .طالة االفلتان اممنيرراة السكان اينقلعم  ين الم ن االقرا  اانتشار الفوهى االفقر االب

 

   نن يعاطي الفلسطينيين مععا دمكن أما  يلر الت، دات المصيردة التي دواجععا الشع  الفلسطيني

 أن دذخذ أر  ام كال التالية:

للمخطط  اجرارية . اهع خطط ااستراييجيات مواجعة علنية ا ااه،ة المعالم مضادة1

يفشل يلر االستراييجيات االخطط  سب  اختيل اإلسراييلي. ا ي هذه ال،الة من المتوقع ان 

ميزان القوا الى صالف إسراييل  اق رة اسراييل على إر ا  يغييرات جيوسياسية عميقة 

اجذردة على امرض ينقل الفلسطينيين من خط المواجعة ال،الي الى خط مواجعة أصع  اأابر 

الموقف السلبي الذي   قاى معاىا يرا ق    اهذا مار   منذ أاسلو رتى اليو   اخاصةخطورة

القضية الفلسطينية  اع   ق ريعا على الت،رر من العبوددة يجاه  راليا يقفأ امنرمة العر ية

اممردكية لعا.  ي هذه ال،الة ق  ينتقل اسراييل ا سرعة الى مررلة المواجعة العلنية االب ى  ي 

 يل اليعوددة النقية اراددة القومية.عمليات يرريل جماعية للفلسطينيين لت،قيق ما دسمى  نسراي



على المستوا الوطني ااالقليمي  . اهع استراييجية سياسية اجيوسياسية ينفذ  التوا ي0

يؤدي على م ا عشر سنوات الى خلق رالة ج د ة  شكل ي ردجي دصع  على اإلرتيل  اال الي

 ا دلي:مواجعتعا االسيطرة عليعا. ادمكن يوهيف معالم هذه اإلستراييجية ام

سياسيا: اإليفا  على  رنامج سياسي  لسطيني مور   ين الفصايل  -على الصعي  الوطني: -أ

السياسية الوطنية ااالسيمية  انطيقا من قاع ة أن اسراييل غير راغبة  ي السي  الن يسلم 

 كم.  ال،قو  الوطنية البا تة للشع  الفلسطيني  غ  النرر عن هودة الفصيل الفلسطيني الذي د،

اقتصاددا: العمل على يذسي  اقتصاد مقاامة دمكن الفلسطينين من يو ير ال،  االدنى من  -

يغيير السلون  ال،ياة اليومية  عن طردق خلق المشاردع الصغيرة  ي ال  يت  لسطينيمتطلبات 

دكلف الخزدنة الفلسطينية مليارات ال االرات  اقتصاد دالة   اع   م،االة  ناىاإلستعياي

نتعي  الت مير من قبل اإلرتيل االسراييلي  اما رصل ارر اإلجتياح اإلسراييلي للم ن اد

اما أن دعم المزارعين الفلسطينيين اخاصة الذدن يضرراا من  .0220الفلسطينية  ي عا  

 الج ار العا ل  أصبف هرارة اطنية اعر ية مل،ة من أجل يببيتعم على أرهعم.

ى يرميم الخرب الفلسطينية ايطودرها االتي ينتشر  ي اا ة أرجاى سكانيا اإسكانيا: العمل عل -

. دمكن  0224)الجعا  المرازي لإلرصاى الفلسطيني  خر ة 190الضفة الغر ية ا دبلغ ع دها 

أن يشكل هذه الخرب نوادات عمرانية ج د ة يؤمن ال،مادة للمناطق العمرانية المجاارة ايضع 

. اما أن اقامة اإلسكانات التعاانية لي   قط  ي مناطق ي اليعوديالعراقيل أما  التوسع اإلستيطان

أ اانما  ي مناطق ب ادضا ا المسموح البناى  يعا رس  ايفاقية ااسلو  دعمل على يكودن غي  

 عمراني  لسطيني مقاا .

 اجتماعيا ارقا يا: است، ا   رامج اجتماعية ايعليمية ارقا ية مقاامة يعمل على يرسير انتماى -

اإ عار الجميع  ذن الخطر دتع د الجميع دان استبناى  اخلق   اأمتأ الفلسطيني مرهأ ا عبأ

 .رالة من الت، ي ااإلصرار على الببات على امرض معما الف ىلر من يض،يات

على الصعي  اإلقليمي: ع   يعرد  العيقات الفلسطينية العر ية االفلسطينية اإلقليمية مي  -ب

إهعا  الصمود الفلسطيني  االعمل على ينسيق المواقف انطيقا من رقيقة ان  مخاطر من  ذنعا

الخطر الصعيوني ال دتع د الوجود الفلسطيني  قط  اإنما دتع د ال ال العر ية ااإلسيمية 

 المجاارة أدضا.

 على الصعي  ال الي: اقناع العالم  ع الة القضية الفلسطينية  ارش  التذدي  السياسي لعا من - 

خيل استخ ا  لغة ال،وار اإ را  رغبة الفلسطينيين  السي   اقطع الطردق أما  اسراييل 

        لإلستفراد  السارة ال الية.

 



 

 . الخالصة4

)اليجئين   0212رتى عا   مما يق   دتضف ان ري دايما للقضية الفلسطينية  جوانبعا المعق ة

ب ا  عي  المنال   ي ظل العقي ة الصعيونية التي ي،كم االق ا  اال، اد  االمستوطنات  االمياه  د

اسراييل  ا ي ظل موا دن القوا  ي المنطقة االعالم  االتي يص  جميععا  ي صالف اسراييل. 

اسو  يضطر السلطة الفلسطينية للتعاطي مع ما دطرح عليعا من دان التفردط  ال،قو  

توقع قبول الجان  الفلسطيني  فكرة ال الة الفلسطينينة التي سبق ىارها. اما انأ من غير الم

ع   ي،قيق سيادة على االرض. المؤقتة  من ىلر دعني امكانية الغايعا  ي أي اقت  اما يعني 

ا ي هذه ال،الة ق  دلجذ الجان  الفلسطيني الى اعين دالة  لسطينية على الجزى الذي ق  ينس،  

سو  دستمر الى رين ي،ردر اامل االراهي  منأ اسراييل ايعلن عاصمتعا الق ا  اأن النضال

 . 1992التي ارتلت عا  
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