


 2102-2102 الوضع اإلسرائيمي ومساراتو المحتممة
  محمود سويد 

 خوة واألخواتاإل
ن كانت مركز الفعل ، بدا لي وأنا أشرع في معالجة الموضوع الذي عيد بو إلّي، أن الشجرة وا 

لذلك آثرت إلقاء  ؛ال تحجب عن نظر المراقب، الغابة ،في حصيمة الصراع في حسابات مرحمة
 جارىا، فعذرًا عمى ىذا "الشطط".نظرة مقتضبة عمى الغابة وأش

 
 :عاماً  عشرون -: أوسمو أولً 

لمسالم  0442 سنة يكون قد مّر عشرون عامًا عمى اتفاقية أوسمو 3102 ه السنةفي أواخر ىذ
وىي لذلك جديرة بأن  ،بين "إسرائيل" والفمسطينيين، وىي المحاولة األطول عمرًا واألكثر جدية

 ، وتقويم المسار وتعويض الزمن الميدور.تكون سنة المراجعة والمحاسبة
 0444-0441 عشرون عامًا حكم بنيامين نتنياىو "إسرائيل" خالليا واليتين )الوالية األولى:

ليكون الوحيد  ،(3102ويتجو إلى تولي رئاسة الحكومة والية ثالثة  3102-3114والوالية الثانية: )
حكم "إسرائيل" ثالث واليات، شارك خالليا في  وريون الذيجفيد بن يبين زعماء "إسرائيل" منذ د

قيادة/ وقاد التحول الداخمي في "إسرائيل" نحو اليمين واليمين المتطرف منذ مقتل إسحاق رابين 
من خالل المبدأ الذي أرساه أسالفو: فاوض  ،، وكان المساىم األكبر في إفشال أوسمو0441 سنة

شرقي طان الييودي في الضفة الغربية، بما فييا وفاوض دون نتيجة، وفي ترسيخ وتوسيع االستي
 القدس، واالستيالء عمى مصادرىا المائية وثرواتيا الطبيعية.

خالل عممية التفاوض لتنفيذ اتفاقيات أوسمو التي استيمكت عشرين عامًا من عمر النضال 
كثيرة تضاعف االستيطان الييودي أكثر من مرتين. فمن بين المصادر ال ،الوطني الفمسطيني

، اخترنا ثالثة مصادر: بيتسمم )المركز اإلسرائيمي لحقوق اإلنسان(، ومركز المتفاوتةواألرقام 
األمم المتحدة لحقوق اإلنسان، والجياز المركزي لإلحصاء الفمسطيني. واألرقام بحسب ىذه 

 المصادر ىي كما يمي:
 
 
 

                                                 


 .مدير عام مؤسسة الدراسات الفمسطينية في بيروت 



 1بيتسمم: 
 0992سنة عدد المستوطنين 

 موعالمج الضفة الغربية القدس
146,800 110,900 257,700 

 
  مركز األمم المتحدة لحقوق اإلنسانOCHA))2: 

 2102سنة عدد المستوطنين في نياية 

 القدس
باقي الضفة )عمميًا جميع 

 ("ج"المستعمرات في المنطقة 
 المجموع

200,000 325,000 525,000 

 

 3الجياز المركزي لإلحصاء الفمسطيني: 

 (2102 / أغسطس)صدر في آب 2100سنة  عدد المستوطنين في نياية
 المجموع باقي الضفة القدس

199,647 337,285 536,932 

 
وربما كانت ىذه ىي الحصيمة األسوأ لسنوات أوسمو العجاف، وتفّوق عمييا سيل المشاريع 

الذي  E1وأخطرىا قرار البناء في منطقة  ،االستيطانية التي قرر نتنياىو إغداقيا عمى الضفة
ولذلك أثار غضبًا أوروبيًا غير مسبوق. وكانت ىذه اليجمة  ،عمى مشروع الدولتينيجيز 

االستيطانية ردة فعل حكومة نتنياىو عمى قرار األمم المتحدة باالعتراف بفمسطين دولة مراقب 
 (.34/00/3103) غير عضو
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نقسام أىميا اال ،لكن، عمى الرغم من اإلحباط الذي أصاب الشعب الفمسطيني ألسباب كثيرة
بين الضفة وغزة: كيانان وحكومتان؛ تغيير معالم الضفة والقدس بسبب "جدري" االستيطان 
المشّوه لجغرافيا فمسطين وتراثيا وحياة شعبيا؛ تصميم الحكومات اإلسرائيمية المتعاقبة عمى إفشال 

ية. عمى عمى كامل الضفة والقطاع وعاصمتيا القدس الشرق ،مشروع الدولة الفمسطينية المستقمة
 حممت عدة وعود: 3103 سنةالرغم من كل ذلك فان نيايات 

 :وعد فمسطيني .أ 
  الجيش اإلسرائيمي عدوانًا عمى قطاع غزة. كان  شنّ  3103نوفمبر تشرين الثاني/ في

، لكن صمود الشعب "إسرائيل"نتنياىو يريد تأديب القطاع ووقف إطالق الصواريخ منو إلى 
 اروخي أفشال ىدف نتنياىو واضطراه إلى عقد تسوية.والمقاومة وفاعمية السالح الص

 األمم المتحدة.  حصمت فمسطين عمى صفة دولة مراقب غير عضو في ،وفي الشير نفسو
، مقابل أكثرية "إسرائيل"وشكل التصويت في الجمعية العامة ىزيمة لمواليات المتحدة و

 دولية مرموقة لمصمحة الدولة الفمسطينية.
مكاناتوان والحدثان الميمّ   ،وعدا الشعب الفمسطيني بمرحمة جديدة تتوحد فييا جميع طاقاتو وا 

 وتضع حدًا لمتآكل والتراجع وتراكم الخسائر.
 :وعد عربي .ب 

بثت الثورات الديموقراطية في عدد من الدول العربية التي عّمر فييا االستبداد والفساد، األمل 
مجتمعاتيا وتعّوض ما فاتيا من تنمية وتقدم. بأن تتولى الشعوب العربية زمام أمرىا وتعيد بناء 

أن التزاميا بالمسألة القومية  -وقتما وحيثما سنحت فرصة-ولقد أثبتت الشعوب العربية دائمًا 
 ووعييا لمخاطر الصييونية حقيقي وأصيل.

ومن التعسف أن تطاَلب الثورات الوليدة بنتائج سريعة بعد عقود من محو المجتمعات المدنية 
ء عمى قواىا الحزبية والنقابية والثقافية وتحويل األوطان إلى سجون كبيرة ازدىر فييا والقضا

 الفساد والحرمان والتخمف.
ويحدوني األمل بأن تشكل اليقظة الفمسطينية ونيوض قضيتيا رافعة إضافية لمشعوب العربية 

 نياضيا.المنتفضة لما ليذه القضية من فعل قوي عمى مشاعر األمة ودور فاعل في است
 
 
 



 :وعد أمريكي .ج 
أن الرئيس األمريكي كان مقيدًا في واليتو األولى  ،صوابًا أو خطأ،يعتقد الكثيرون من العرب

 ،تممييا عادة الوالية الثانية عمى أي رئيس أمريكي، وأن أوباما سيتحرر في واليتو الثانية ،بشروط
وني األمريكي )وأشده ( والضغط الصييAIPACمن الضغط الصييوني الييودي ) ،إلى حد ما
 رس(.جتأثيرًا الكون

أن نتنياىو ناصب أوباما العداء، وخاض معارك  ،عن صواب، ويعتقد الكثيرون من العرب
وه، وأن أوباما لن يغفر لنتنياىو استعالءه وغطرستو. رئيسيم، فأذلّ  رس فييا ضدّ جانتصر لو الكون

 معنى الظمم ويتألم مع المسحوقين. فيو يعرف ،واألىم أن أوباما سينتصر ألصولو اإلفريقية
 :وعد أوروبي .د 

أيد العدد األكبر واألىم من الدول األوروبية قرار األمم المتحدة بشأن دولة فمسطين )أو امتنع 
ولم يجار "إسرائيل" والواليات المتحدة سوى دولة أوروبية واحدة )بمغاريا(. وعبرت  ،من التصويت(

الشعب  ليبرمان ضدّ  -نتقامية التي اتخذتيا حكومة نتنياىو أوروبا عن الغضب إزاء القرارات اال
الفمسطيني، وخاصة اليجمة االستيطانية، واتخذت مواقف تتسم، أول مرة، بالشجاعة كاستدعاء 
سفراء، والتيديد بعقوبات، ما يفتح ثغرة لألمل بتطوير موقف االتحاد األوروبي باتجاه استخدام 

 ، وخاصة االقتصادي منيا."إسرائيل"ي يممكيا إزاء الكثير من األسمحة الفاعمة الت
 

 ثانيًا: الوضع اإلسرائيمي في ولية نتنياىو الثانية:
 ،استطاع نتنياىو أن يثير في العالم صخبًا مؤثرًا إلقناعو بأن خطرًا وجوديًا ييدد "إسرائيل" -1

ط غابة من الوحوش وأنيا تشكل واحة وس ،الدفاع األول عن الحضارة الغربية وأنيا تمثل خطّ 
الضارية. وأن قدرىا أن تكافح دفاعًا عن الديموقراطية والقيم الغربية، ومن واجب الغرب األخالقي 

بحسب  "إسرائيلـ"وقد صنفت حكومة نتنياىو المخاطر التي تحدق ب .4أن يمدىا بالحماية والدعم
 األوليات كما يمي:

                                                 
"إن ما ييدد  ،أمريكا تحمي ظير إسرائيل" "حينما يتم تيديد إسرائيل فالواليات المتحدة ستكون حاضرة" إن"...  4

ئيل منذ سنين في "... أول رحمة قمت بيا... إلى إسرا ،إسرائيل ييدد أمريكا وما يقوى إسرائيل يقوينا نحن"
وزيرة الخارجية  ،طويمة... شاىـدت آنـذاك المنجزات العظيمة، واالعتـزاز بتحويل الصحراء إلى ربيع أخضر..."

 ،موقع وزارة الخارجية األمريكية األمريكية ىيالري كمينتون، في مركز سابان لسياسات الشرق األوسط،
21/00/3103. 



 تصريحات المسؤولين  ،طرلتضخيم ىذا الخ ،الخطر النووي اإليراني، مستغمة
زالتيا من الوجود )ما يسمح لنتنياىو بأن يكرر   اإليرانيين المتكررة عن محو "إسرائيل" وا 

 . 5("إسرائيلـ"وأن يحشد التعاطف والتأييد ل ،الحديث عن خطر ىولوكوست ثان  
 من  والذي يطّوق "إسرائيل"  ،السالح الصاروخي الذي يزداد فاعمية من حرب ألخرى

يران.حزب ا  هلل ومن حماس ومن سورية وا 
 والخوف من انتقالو إلى حزب اهلل.،السالح الكيماوي واالستراتيجي السوري 
  .خطر التطرف اإلسالمي المتزايد نتيجة تفكك الدول العربية 
 وىو سالح جديد ظيرت طالئعو في الطائرة التي أرسمتيا طيران  ،الطائرات من دون طيار

واستطاعت اختراق  ،1/01/3103المبنانية من جنوبي لبنان في عبر المقاومة اإلسالمية 
 األجواء اإلسرائيمية داحضة إدعاء الحماية الجوية المطمقة.

 نتنياىو لمواجيتيا قبة الحديد الرقمية "ىيئة  ئياالحرب االلكترونية )السايبر( التي أنش
 .6لكتروني"الفضاء اإل

 اء، حيث تدفق المتسممون غير الشرعيين وخصوصًا من سين ،خطر التسمل واختراق الحدود
ميددين "الطابع الييودي والديموقراطي لمدولة" كما قال نتنياىو. وكذلك الخطر األمني 

 المستجد من فوضى السالح في سيناء بعد الثورة المصرية.
 

 من أجل مواجية ىذه األخطار:
 " وحمّمت العالم ،إسرائيل"جعمت "إسرائيل" الخطر النووي اإليراني الخطر األول الذي ييدد، 

 وخاصة الواليات المتحدة مسؤولية مواجية ىذا الخطر.
  ،أقامت شبكة من األسمحة المضادة لمصواريخ: القبة الحديدية )وأخواتيا مثل: حيتس

 .7مقالع داود(

                                                 
 .32/0/3102 ،موقع وزارة الخارجية األمريكية ،نتنياىو في مستيل جمسة مجمس الوزراء 5
، موقع الخارجية 2/0/3102 ،نتنياىو، انظر: عن ىذا الخطر والمخاطر األخرى التي تيدد "إسرائيل" 6

مؤسسة الدراسات ، نشرة مختارات من الصحف العبرية، د سالح الطيران المواء أمير إيشلوقائ ؛اإلسرائيمية
 .0131دد ، الع21/0/3102، الفمسطينية

 ،بوست جيروزالم ، جريدة"إرىاب مفمس" ،عكيفا ىاميمتون ،أسمحة "إسرائيل" المضادة لمصواريخ 7
 .1/03/3103 ،موقع وزارة الخارجية اإلسرائيمية، 31/00/3103



  تراقب ليل نيار مناطق الحدود بين لبنان وسورية، وأغارت مقاتالتيا قرب ىذه الحدود
وتحدثت عن تدمير قافمة من السيارات تحمل أسمحة متطورة (، 21/0/3102)داخل سورية 

نشرة مختارات من -من النظام السوري إلى حزب اهلل. )تصريح وزير الدفاع إييود باراك 
 .0132 العدد، 4/3/3102 -الصحافة العبرية

 خر أقامت جدارًا واقيًا عمى الحدود مع مصر يمتد من غزة إلى إيالت، وأقامت جدارًا آ
"سيشمل عدة  ،عمى الحدود مع لبنان. وىي في صدد إقامة جدار عمى الحدود مع سورية

 .8تعديالت تعتمد عمى طبيعة األرض عمى طول ىضبة الجوالن..."
أخذ نتنياىو يكرر التصريح  ،الذي سعت حكومة نتنياىو إلشاعـتو ،واستغالاًل ليذا "المناخ"
 ،رة يتم إخالؤىا تتحول إلى قاعدة لإلرىاب اإليراني""ألن كل مستعم ،بأن ال إخالء لمستعمرات
بعد إخالئيما من قبل الجيش  ،ما حدث في جنوبي لبنان وقطاع غزة ضاربًا لتأكيد ذلك مثالً 

الذي أوصى  ،اإلسرائيمي. بل ذىب إلى القول إنو يدرس مجددًا تقرير لجنة القاضي إدموند ليفي
عمى أنيا منطقة  ،دم التعامل مع "ييودا والسامرة"وع ،بشرعنة البؤر االستيطانية في الضفة

 .9محتمة
في  01/1/3114ولم يكن إعالن نتنياىو بقبول قيام دولة فمسطينية إلى جانب "إسرائيل" )

والستمرار  ،إيالن في تل أبيب( سوى وسيمة أخرى لمخداع والمراوغة-محاضرة في جامعة بار
بشروط الغية لمشروع الدولة: اعتراف الفمسطينيين المفاوضات دون نتائج، لكنو أحاط االعتراف 

نياء النزاع معيا إلى األبد "إسرائيلـ"ب  . 10دولة ييودية وا 
القدس واإلمعان في اختراق شوارعيا وضواحييا بمئات المستعمرات شرقي  والتأكيد عمى ضمّ 

 "إسرائيلـ"من مساحة الضفة ب% 11واإلنشاءات. وفي الوقت نفسو ربط المنطقة )ج( التي تشكل 
 والتصريحات المتكررة بالعمل عمى ضميا.

 
ويوثق التحالف مع  وفيما بدا أن "ممك إسرائيل" دون منازع يقدم موعد االنتخابات البرلمانية -2

ليضمن العودة إلى رئاسة الحكومة في  ،محصنًا معركتو االنتخابية ،حزب ليبرمان )إسرائيل بيتنا(

                                                 
 .1/0/3102 ،قع وزارة الخارجية اإلسرائيميةمو  8
 ،مؤسسة الدراسات الفمسطينية ،ة العبريةنشرة مختارات من الصحاف ،معاريفنتنياىو في مقابمة مع جريدة  9

 .0133، العدد / ينايركانون الثاني 33، و0122العدد  ،03/0/3102
 .0/03/3103 ،موقع وزارة الخارجية اإلسرائيمية ،نتنياىو في مركز مناحم بيغن 10



فقامت في وجو حكومة اليمين  ،العربية عمى المجتمع اإلسرائيمي والية ثالثة، ىبت رياح الثورات
رأس حربتيا أبناء الطبقة الوسطى  ،واليمين المتطرف انتفاضة شعبية اقتصادية اجتماعية

وامتد تأثيرىا إلى ميزان القوى في انتخابات  3100 سنةاستمرت عدة أشير ابتداء من صيف 
 .33/0/3102التي جرت في  04الـ الكنيست 

 
 :91الـ ثالثًا: ميزان القوى نتيجة انتخابات الكنيست 

إن أىم ما يعنينا في سياق ىذه االنتخابات ىو أن مسألة التسوية مع الفمسطينيين لم تحتل 
ذا كان من تأثير لتقدم  موقعًا ممحوظًا في برنامج أي حزب من األحزاب الفاعمة المتنافسة. وا 

عكاس ذلك في تشكيل حكومة نتنياىو الثالثة )الذي رشحتو وان ،أحزاب وسطية نتيجة االنتخابات
لتشكيميا أحزاب اليمين القومي والديني( فإن ذلك لن يؤدي إلى أي تغيير في برنامج نتنياىو 
وتوجياتو في موضوع التسوية، بل سيقتصر التأثير عمى قضايا داخمية، مثل الموازنة والضرائب 

إاّل إذا افترضنا تحقق "الوعود" التي تحدثنا عنيا في ، إلخ ..ةوخدمة المتدينين العسكرية أو المدني
ال -بيذه النسبة أو تمك، فان ذلك  ،مطمع ىذه المقالة )الفمسطينية والعربية واألمريكية واألوروبية(

 قد يحمل تغيرًا في معادالت القوة والفعل. -ميزان القوى الداخمي الجديد
 04بات: يئير البيد زعيم حزب "يش عتيد: ثمة مستقبل" )الوجيان الجديدان األبرز في االنتخا

مقعدًا(. األول )البيد( يصنف "وسطًا"  13مقعدًا( ونفتالي بينت زعيم حزب "البيت الييودي" )
شكناز وصابرا، ومياجرين من  وحزبو خميط من يسار ويمين، ومتدينين وعممانيين، وسيفاراد وا 

رفض التحالف مع زعيمة حزب العمل شيـمي ، لخإ ...أصل روسي وآخرين من أصل أثيوبي
مقعدًا( ليشكال مع آخرين جبية معارضة، واختار أن ينضم إلى معسكر نتنياىو  01يحيموفيتش )

ويشارك في الحكومة الجديدة. وزعيمة "العمل" عمى أي حال لم تبد أي اىتمام بموضوع االتفاق 
 داخمية.مع الفمسطينيين وركزت اىتمام حزبيا عمى القضايا ال

حزب المستوطنين وىو ضد  عدّ أما الوجو الجديد اآلخر: نفتالي بينت فحزبو )البيت الييودي( ي
، وىو ال يريد أن يعيش أوالده األربعة "تحت "إسرائيلـ"إقامة دولة فمسطينية، فيي بمثابة "انتحار" ل

واب أمام خمسة ماليين تيديد الفمسطينيين الدائم" فالدولة الفمسطينية ستكون "حرة في تشريع األب
والحل بالنسبة إلى بينت منح  ،فمسطيني. وىو وضع ال تستطيع "إسرائيل" تغييره" الجئ



من الضفة الغربية، وال ييم اإلسرائيميين أن تبقى % 11الفمسطينيين مناطق كثافتيم السكانية 
 .11مستقمة أو تنضم إلى األردن

 
 :رابعًا: مسارات محتممة
لتحوالت في "إسرائيل" واإلرىاصات العربية الواعدة وأوباما الجديد ووزيراه إن القعود بانتظار ا

الجديدان )جون كيري لمخارجية وتشاك ىيغل لمدفاع( واحتماالت الضغط األوروبي، لن يفيد 
الفمسطينيين شيئًا إذا لم يبادروا إلى اعتبار القضية الوطنية األولوية األولى التي تستدعي حشد 

شعب الفمسطيني في الداخل والخارج في خدمة برنامج تحرر وطني يتيح مختمف كامل طاقات ال
أساليب النضال دون استثناء أي منيا، بحسب المراحل وحاجات الصراع. إن كل عناصر الدعم 

 األخرى تتحرك، عندئذ، بفاعمية أكبر، وتحقق نتائج أكيدة.
ار سنوات طويمة، بفضل التعاون لقد نعم المجتمع اإلسرائيمي باليدوء واالستقرار واالزدى

، فمم تعد مسألة حقوق الفمسطينيين وقضية السالم اإلسرائيميةاألمني الفمسطيني مع المخابرات 
ومتطمبات التسوية، ىمًا من ىموم اإلسرائيميين، وانعكس ذلك في البرامج االنتخابية التي خمت 

 .الشأنمن أي اىتمام الفت في ىذا 
ينية إلى جدول أعمال المجتمع اإلسرائيمي والمجتمع الدولي بقوة مؤثرة إن عودة القضية الفمسط

 ىي فعل فمسطيني قبل أي عامل آخر.
 

                                                 
قمت ممخصًا ن، في الجامعة العبرية في القدس 3/0/3102ي نقاش عن السياسة الخارجية في مداخمة بينت ف 11

 .1ص  ،3102 /01/0 ،لوموندعنو جريدة 


