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مدخل المعرفة
األخوات واألخوات أعضاء وكادرات الحركة
ٌمول الكاتب "كارلوس لٌسكانو"(:1المعرفة هً العماب األكبرٌ ،ود العمل أن ٌفهم
فٌنتهً به المطاف ألن ٌعرف فمط) وٌمول علً بن أبً طالب( :لٌس الجمال بأثواب
تزٌنتا ،إن الجمال جمال العلم واألدب).
تمترح مفوضٌة اإلعالم والثمافة والتعبئة الفكرٌة فً حركتكم حركة فتح على كل
منكم شخصٌا المراءة الدورٌة وبشكل عمٌك-ولٌس المراءة السطحٌة -فً الكتب
والدراسات والملفات ،والمماالت المعتبرة ،بحٌث تكون هذه المراءات والتفكٌر بها
مادة تثمٌفٌة للنماشات والحوارات فً الجلسات الحركٌة الدورٌة ،أو اللماءات
والجلسات التثمٌفٌة ،ونحن إذ نعرض علٌكم مجموعة من الملفات والمضاٌا
والمتابعات فإنه من المفهوم أن العلم والتثمٌف الذاتً والمعرفة هً زاد العضو
لٌكون ملتزما وعمٌما ومتمٌزا.
لال ابن المبارن 2عن أن العلم بحر والظن بنواله كله جهل( :ال ٌزال الرجل عالما
ما طلب العلم ،فإن ظن أنه لد علم فمد َج ِهل) ،ولال "كونفشٌوس"( 3:ال ٌحصل
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سئلت عمن سٌمود
المرء على المعرفة ،اال بعد أن ٌتعلم التفكٌر) ولال "فولتٌر" ( ُ
الجنس البشري ؟ فأجبت  :الذٌن ٌعرفون كٌف ٌمرؤون ) ،فال بدٌل لنا عن المراءة
والتفكر والعمل وااللتزام بالمٌم ما ٌمثل ممومات بناء الشخصٌة الحركٌة.

 1لٌسكانو أدٌب ٌساري من األرغواي ومعتمل ل 13عاما ،وهو شاعر وروائً ومسرحً.
(ٌنصح بمراءة كتابه بالمعتمل :الكاتب واآلخر)
 2عبد هللا بن المبارن المروزي ( 111هـ 111-هـ) عالم وإمام مجاهد مجتهد فً شتى العلوم.
وٌمال عنه (كان ٌنشد العلم حٌث رآه وٌأخذه حٌث وجده ،ال ٌمنعه من ذلن مانع)
 3كونفوشٌوس (المعلم) حكٌم صٌنً شهٌر .له مذهبه فً الحٌاة الخاصة والسلون االجتماعً
والسلون السٌاسً.
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عرف
فولتٌر كاتب (شاعر وناثر) وفٌلسوف فرنسً عـاش فً عصر التنوٌر بالمرن ُ .11
بنمده الساخر ،لامت فرنسا بتخلٌد ذكرى فولتٌر وتكرٌمه كواحد من الرواد الشجعان لفن الجدل
والمناظرة لام بالدفاع المستمر عن الحموق المدنٌة
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"הערכה אסטרטגית לישראל"
مركز أبحاث األمن القهمي  -جامعة تل أبيب
عدد الرفحات 342
تحخيخ :عشات كػارتذ ،وشمػمػ بخوـ

عليان الهشدي
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صجر عغ مخكد أبحاث األمغ القػمي اإلسخائيمي في جامعة تل أبيب التقييع اإلستخاتيجي الدشػي
الحي اعتاد السخكد عمى نذخه مشح عاـ @ 900حتى اليػـ .وقج حل التقييع االستخاتيجي مكاف

التقخيخ اإلستخاتيجي الدشػي الحي كاف يرجر عغ نفذ السخكد الحي سسي حيشيا مخكد األبحاث
االستخاتيجية "جافو".

ومرصمح التقييع ىشا ،ىػ السرصمح السدتخجـ في أجيدة األمغ اإلسخائيمية ،خاصة في جياز
االستخبارات الحي يعج تقييسا سشػيا يقجـ ألصحاب القخار في إسخائيل ،يذخح فيو التيجيجات

والفخص الستاحة اماـ إسخائيل ،ويقجـ التػصيات السصمػب تبشييا مغ قبل السدتػى الدياسي في

كل عاـ ججيج .والتقييع الحالي الرادر عغ السخكد يحاكي التقاريخ السحكػرة بذكل كبيخ ججا،

خاصة أف كاتبي التقخيخ كانػا في معطيع مغ كبار ضباط الجير اإلسخائيمي الحيغ يقف عمى

رأسيع الجشخاؿ الستقاعج عامػس يادليغ رئيذ السخكد.

الخي العاـ
وحدب السحخراف ،فإف التقييع الحالي مػجو ألصحاب القخار وأجيدة األمغ ومػجيي أ

والسجتسع األكاديسي السختز بالذئػف األمشية في إسخائيل والعالع ،والجسيػر اإلسخائيمي السعشي
بحلظ .وشارؾ في كتابة التقخيخ ? 9كاتب ومختز شغمػا في الدابق مشاصب عدكخية وأمشية
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الترجمة من المترجم حرفٌة وال ٌعنً مطلما اعترافنا بكثٌر من المصطلحات المزورة والملفمة سواء المتعلمة بالتارٌخ وخاصة
بالمدس واأللصى ،وكل فلسطٌن أو تلن المتضمنة آراء سٌاسٌة ال تمثلنا كفلسطٌنٌٌن وكحركة فتح-مفوضٌة االعالم والثمافة والتعبئة
الفكرٌة

 .6علٌان الهندي :باحث فً الشئون اإلسرائٌلٌة ومترجم لغة عبرٌة ،ممٌم فً رام هللا – فلسطٌن.
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وسياسية ودبمػماسية وأكاديسية رفيعة .وشارؾ ألوؿ مخة في كتابة التقخيخ الباحث األكاديسي

الجكتػر دمحم أبػ نرخة مغ فمدصيشيي ما قبل عاـ ?;@.8

أما الذق الفمدصيشي مغ التقخيخ اإلستخاتيجي ،فقج كتب مغ قبل خسدة مغ باحثي السخكد ثالثة

مشيع (العقيج احتياط غمعاد شيخ والعسيج أحتياط أودي ديكل والعسيج احتياط أرفييغ أساؼ) شاركػا

بفاعمية في السفاوضات التي جخت مع الفمدصيشييغ حتى عاـ ? ،900واآلخخاف (العسيج شمػمػ

بخوـ وعشات كػارتذ) مغ أىع الباحثيغ في الذأف الفمدصيشي في مخكد أبحاث األمغ القػمي.
وتزسغ التقخيخ أربعة محاور رئيدية وعذخوف مػضػع فخعي ،وىي :

األول ،الذرق األوسط في السجال الدولي – عاـ عمى االتفاؽ بيغ الجوؿ العطسى وإيخاف

حػؿ مذخوعيا الشػوي ،إيخاف بعج االتفاؽ الشػوي ،التأثيخات االستخاتيجية عمى التصػرات في سػؽ

الشفط العالسي عمى الذخؽ األوسط ،الػاليات الستحجة والتجخل الخوسي في الذخؽ األوسط ،روسيا

– تحجيات داخمية وخارجية ،تحجيات أمشية-سياسية ومأزؽ االتحاد األوروبي في أعقاب مػجة

اليجخة والسياجخيغ مغ الذخؽ األوسط إلى أوروبا ،وسياسية الريغ في الذخؽ األوسط -بيغ

االستس اخرية واتغييخ

الثاني ،الذرق األوسط – استسرار التقلبات :سػريا والعخاؽ بعج الجولة اإلسالمية ،األزمة في
سػريا والحاجة إلى التكيف مع السخض ،صخاع نطاـ الديدي في مرخ ،السسمكة العخبية

الدعػدية تػاجو تحجيات ،والسحػر الدشي مقابل السحػر الذيعي في الذخؽ األوسط.

الثالث ،تحديات وفرص أمام إسرائيل – أزمة دائسة وجسػد عسيق بيغ إسخائيل والفمدصيشييغ،
خمق واقع وبشى لتدػيات مدتقبمية بيغ إسخائيل والفمدصيشييغ ،تفكيخ عخبي في السديخة الدمسية

وتصبيع العالقات مع إسخائيل ،تخكيا بعج االنقالب الفاشل -بيغ االنصػاء وبيغ التحجيات
الخارجية ،بجاية العالقة بيغ إسخائيل وبيغ الػاليات الستحجة ،التحجيات العدكخية أماـ إسخائيل-
كثخة الداحات وتغيخ األعجاء ،حخب الػعي األولى ،ضػاىخ الكخاىية والعشرخية بيغ الييػد
والعخب في إسخائيل :ميدات وانعكاسات وشخؽ السػاجية .عشاصخ داخمية في الحرانة الػششية.

الرابع ،التقييم االستراتيجي إلسرائيل – صػرة الػضع والخد عمى التحجيات.
ونط اخ لتعجد وكثخة مػاضيع التقخيخ ،ساركد حػؿ ما ذكخ فيو عغ القزية الفمدصيشية ،وكيفية

كدخ الجسػد الحاصل ،وشخؽ حل تؤدي في نياية السصاؼ لخمق واقع يؤدي لجولة فمدصيشية
باتفاؽ دائع أو في إشار فرل أحادي الجانب .وخالؿ التمخيز ،حاولت نقل وجية نطخ
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إسخائيمية في كيفية حل الرخاع مع الفمدصيشييغ كسا ىي ،حتى أنشي لع أتجخل في السرصمحات

السدتخجمة ،حيث سيالحظ القارئ تخدد مرصمح "ييػدا والدامخة" ومرصمح الزفة الغخبية لشفذ
السشصقة ،الحي ربسا يعبخ فيو كتاب الذق الفمدصيشي مغ التقخيخ عغ وجية نطخ سياسية.
وكاف اليجؼ مغ وراء كل ذلظ ىػ التدييل عمى السختز والقارئ مغ أجل فيع أعسق لخؤية

إسخائيمية شاركت واشمعت عمى عسمية اتخاذ القخار والسفاوضات مع الفمدصيشييغ.

القزية الفلدطيشية
كتب في التقخيخ أف مديخة الدالـ التي بجأت قبل التػقيع عمى اتفاقيات أوسمػ اعتسجت في
األساس عمى ثالثة عشاصخ استخاتيجية أساسية ىي :االعتخاؼ الستبادؿ بيغ إسخائيل وبيغ مشطسة

التحخيخ الفمدصيشية ،التخمي عغ العشف والجخػؿ في مفاوضات ،وبشاء تجريجي يؤدي في نياية

السصاؼ إلى حل دولتيغ لذعبيغ.

لكغ الػاقع االستخاتيجي تغيخ ،ومعو حجثت تغييخات في صفػؼ الصخفيغ ساىست بذكل أو بأخخ

في السأزؽ الحي تسخ فيو السفاوضات ،والػاقع ىػ:

 .8مػجات "اإلرىاب" الفمدصيشي الستكخرة مغ الفمدصيشييغ ،ما دفع إسخائيل إلى إعادة
احتالؿ السجف الفمدصيشية.

 .9االنفراؿ عغ قصاع غدة.
 .:فػز حخكة حساس في االنتخابات وسيصختيا بالقػة العدكخية عمى قصاع غدة.
; .التقمبات اإلقميسية التي أضعفت الجوؿ العخبية السخكدية.

< .عجـ رغبة الصخفيغ (اإلسخائيمي والفمدصيشي) بإجخاء مفاوضات لمتػصل لحل نيائي.
لكغ فذل السفاوضات ،أوجج وجيتا نطخ في إسخائيل ىسا :األولى ،تجعػ إلى التسدظ
بالسفاوضات عمى أساس اتفاقيات أوسمػ ،رغع عجـ تحقيقيا أية نتائج ،وىي وجية نطخ تمقى

دعسا دوليا .لكغ تبيغ مغ السفاوضات التي أجخيت ،أف الفمدصيشييغ ضمػا متسدكيغ بسػاقفيع
األساسية ،في حيغ قجمت إسخائيل تشازالت وخصت خصػات كبيخة اتجاىيع ،لع تقابل مغ قبل

الفمدصيشييغ سػى بسديج مغ التعشت والتسدظ ،بعجـ االعتخاؼ بييػدية الجولة ،وعجـ السػافقة عمى
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السصالب األمشية اإلسخائيمية التي اعتبخوىا مدا بديادة دولتيع ،والتسدظ جدئيا بحق العػدة،

ورفس إقامة مشصقة خاصة في "الحػض التاريخي" في القجس> ،ورفس التػصل إلى أية حمػؿ

جدئية حتى وفق خارشة الصخؽ .ونتيجة ذلظ ،أصبحت إسخائيل رىيشة لخفس الفمدصيشييغ

التػصل ألية تفاىسات مذتخكة أو لقػاعج صخاع ججيجة لمخخوج مغ السأزؽ ،أو التقجـ نحػ واقع
مغ التعاير في سالـ وأمغ.
والثانية ،وجية نطخ تخى بأف السذكمة بيغ الصخفيغ غيخ قابمة لمحل ،وبالتالي فإف خيار إدارة
الرخاع وتعديد األمخ الػاقع ىػ أفزل الخيارات.
ونػه التقخيخ ،إلى أف استسخار الجسػد العسيق ،وعجـ إجخاء مفاوضات بيغ إسخائيل والذعب
الفمدصيشي ،وتجاىل الصخفيغ الحتياجاتيسا الدياسية الستبادلة سيؤدي إلى :أزمة عسيقة في
الدمصة الفمدصيشية ،ربسا تؤدي إلى انييارىا ،وأزمة إندانية عسيقة في قصاع غدة ،تجفع باتجاه
انجالع أعساؿ العشف ،ما لع تتخح إجخاءات كافية لتحديغ الػضع ،وحمػؿ خيار الجولة الػاحجة

مكاف بقايا خيار "دولتيغ لذعبيغ ،ما يعصل إمكانية السحافطة عمى دولة إسخائيل كجولة ييػدية
وديسقخاشية.

الهاقع الدياسي للطرفين
للطرف اإلسرائيلي :ذكخ التقخيخ ،أنو ربسا كانت لخئيذ الحكػمة اإلسخائيمية بشياميغ نتشياىػ نػايا
لتغييخ سياساتو واتخاذ خصػات ىجفيا مشع انجالع أزمات .وكاف رئيذ الحكػمة يجرؾ ،أف تغييخ
سياساتو اتجاه الفمدصيشييغ تتصمب مشو ضع حدب "السعدكخ الرييػني" بجال مغ حدب "البيت

الييػدي" .لكغ محاولتو فذمت ،بعج رفزو االلتداـ بتشفيح خصػات سياسية في السجاؿ الفمدصيشي،

ال تكػف تجسيمية فقط.

الفذل في تػسيع حكػمتو بزع "السعدكخ الرييػني" إلييا ،دفع بشياميغ نتشياىػ إلى تعديد

شابعيا اليسيشي بعج ضع حدب "إسخائيل بيتشا" إلى االئتالؼ الحاكع ،ممغيا مغ الشاحية العسمية أية

تغييخات سياسية تجاه الفمدصيشييغ .وزادت األوضاع صعػبة ،بعج إقالة مػشيو يعمػف مغ و ازرة

الجفاع وتعييغ أفيغجور ليبخماف مكانو ،ذلظ أف و ازرة الجفاع ىي السدئػلة األولى عغ إدارة

 .7الحوض التارٌخً :هو الحوض الممدس الذي ٌضم األماكن اإلسالمٌة والمسٌحٌة فً المدس ،وبعد االحتالل اإلسرائٌلً
عام  1667أضافت إسرائٌل ما ٌسمى بـ "الحائط الغربً" الذي هو حائط البراق وعدد من الممابر والمغر ،وغٌرها
مما اعتبرته إسرائٌل أماكن ٌهودٌة ممدسة .وغٌرت اسم المنطمة من الحوض الممدس إلى الحوض التارٌخً.
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الدياسات تجاه الفمدصيشييغ ،الحي استيل تػليو السشرب بقػلو :إسقاط حساس سػؼ يكػف لو
األولػية في أية حخب ججيجة مع قصاع غدة ،وقيادة الدمصة الفمدصيشية في الزفة الغخبية جدء مغ

السذكمة وليدت جدءا مغ الحل .ويجفع تحػيل الترخيحات إلى أفعاؿ إلى انييار الدمصة ،وارتفاع
الثسغ الحي ستجفعو إسخائيل مقابل ىحا االنييار.

وعال وة عمى ذلظ ،أكج التقخيخ أف الحكػمة اإلسخائيمية بتخكيبتيا الحالية ،ال تدتصيع إجخاء
مفاوضات فعالة مع الفمدصيشييغ ،أكثخ مسا أجختو معيع بػاسصة وزيخ الخارجية األمخيكي جػف

كيخي .ورغع ترخيحات رئيذ الحكػمة بشياميغ نتشياىػ بأنو معشي بسفاوضات مباشخة مع القيادة
الفمدصيشية ،لكغ ىشاؾ شكػؾ حقيقية تتعمق بججية ترخيحاتو.

للطرف الفلدطيشي :الزفة الغربية  -ذكخ التقخيخ أف الدمصة الفمدصيشية تعاني مغ انعجاـ
شخعيتيا لخفزيا إجخاء انتخابات مشح عاـ = 900حتى اليػـ ،ولسسارساتيا غيخ الجيسقخاشية بحق

معارضييا .لكغ الدبب األساسي ،لعجـ شخعية الدمصة الفمدصيشية ىػ بانييار نسػذج محسػد
عباس وحخكة فتح في تمبية السصالب الػششية الفمدصيشية وإقامة دولة بػاسصة السفاوضات مع

إسخائيل.
الفذل السحكػر ،وسيصخة إسخائيل عمى  %=0مغ األراضي (مشاشق  )Cوجدئيا عمى مشاشق ،B

تسشع قياـ دولة مدتقمة ،أو تحدغ مغ مدتػى حياة الفمدصيشييغ.

ولخفزو استخجاـ السقاومة العشيفة ،اختار رئيذ الدمصة محسػد عباس استخاتيجية تجويل الرخاع

كاسمػب وحيج لمسقاومة ،حيث يخػض الصخؼ الفمدصيشي معخكة دبمػماسية وقانػنية وإعالمية،
بجأت باالنزساـ إلى األمع الستحجة كجولة مخاقب ،وإلى عزػية بقية السؤسدات الجولية ،التي

تػجت باالنزساـ إلى ميثاؽ روما ،الحي مشح محكسة العجؿ الجولية صالحيات عمى السشاشق

الفمدصيشية.

وفيسا يتعمق بالذارع الفمدصيشي ،فقج لػحظ أنو بجأ يعسل وفق خيارات أخخى مثل مسارسة العشف
غيخ السشطع ،وبخوز نخب فمدصيشية تصالب بالتخمي عغ حل "دولتيغ لذعبيغ" لرالح دولة

واحجة ،والزغط عمى إسخائيل مغ أجل التخمي عغ التسييد العشرخي في كل السحافل الجولية،

مغ أجل الحرػؿ عمى حقػؽ متداوية في الجولة السحكػرة .وعػدة لجيات تجعػ إلى عػدة
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التشديق بيغ الزفة الغخبية والسسمكة األردنية الياشسية .لكغ ىحه التػجيات ضعيفة ولع يتفاعل

معيا الجسيػر بذكل ججي.

وفي الذأف الجاخمي ،تعاني الدمصة الفمدصيشية مغ ضعف ألجيدتيا األمشية في مشاشق كثيخة،
خاصة في مخيسات الالجئيغ .وىشاؾ ضغػط عمى الدمصة لػقف التشديق األمشي الحي سيداىع

كثي اخ في إضعافيا .كسا أف مشرب الخئيذ الحي سيفخغ ،سيؤدي إلى صخاعات داخمية ،وإلى
إضعاؼ كبيخ في عسل الدمصة ،لعجـ وجػد شخرية قادرة عمى قيادة الذارع الفمدصيشي.

قطاع غزة – استسخار االنفراؿ العسيق بيغ الزفة الغخبية وقصاع ،وعجـ وجػد أفق حل بيغ
فتح وحساس ،وبصأ إعادة إعسار قصاع غدة ،ووجػد مذاكل حقيقية في تدويج الساء والكيخباء
والصاقة والبصالة ،سيعدز مغ تجىػر الػضع الحالي ،ما يجفع إلى انجالع مػجة عشف ججيجة في

قصاع غدة.

ودفع الػضع الستجىػر في قصاع غدة ،إسخائيل إلى تغييخ سياستيا اتجاىو ،حيث مشحت تراريح
دخػؿ وخخوج البزائع وتجرس إمكانية إنذاء ميشاء.
ورغع كل ذلظ ،ال يبجو أف حساس معشية بجػلة عشف ججيجة ،مفزمة عمييا القشػات الجبمػماسية
والتحخكات الدياسية .لكغ في حاؿ وصػليا ،أي حخكة حساس ،لقشاعة أف كل شيء ثابت وغيخ

متحخؾ ،فإنيا ستختار العشف الحي تعتقج حيشيا أنيا لغ تخدخ شيئا باستخجامو.

تغييرات وفهارق في البيئة االستراتيجية

الهضع الفلدطيشي :أوضح التقخيخ ،أف الطخوؼ الحالية التي يسخ بيا الصخفيغ ترعب مغ

إمكانية التػصل إلى اتفاؽ سياسي مدتقخ مع جية تسثل دولة فمدصيشية ذات سيادة ،تكػف

مدئػلة وذات سيادة وتديصخ عمى شعبيا وتحتكخ القػة ،وذلظ لالعتبارات التالية:

أ .انقداـ الدمصة الفمدصيشية بيغ حساس في قصاع غدة ،وفتح في الزفة الغخبية.

ب .احتياج الدمصتيغ إلى تججيج شخعيتيسا الجساىيخية.

ت .تتجو الدمصة الفمدصيشة إلى الفخاغ ،نتيجة كبخ سغ الخئيذ محسػد عباس ،الخافس لتعييغ
نائب لو .وسمصتو قائسة بفعل الجعع الجولي وعجـ رغبة إسخائيل بالجفع نحػ انييارىا.
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ث .الذعب الفمدصيشي يخفس التدميع بػجػد إسخائيل (حساس ألسباب أيجيػلػجية ،وفتح لخفزيا
االعتخاؼ بأف إسخائيل ىي البيت الػششي لمييػد).

ج .تخاجع تأييج الفمدصيشييغ لججوى السفاوضات مع إسخائيل.

ح .دعع متدايج في صفػؼ الفمدصيشييغ لمبحث عغ خيارات أخخى لحل القزية الفمدصيشية مثل
خيار الجولة الػاحجة.

وبالشدبة إلسرائيل

أ .اإلرىاب والسأزؽ الدياسي ،أديا إلى تخاجع تأييج اإلسخائيمييغ لمحل الدمسي.

ب .تبمػر فكخة عجـ وجػد شخيظ فمدصيشي قادر عمى التػصل إلى اتفاؽ نيائي مع إسخائيل،
أوتشفيحه لػ تع التػصل إليو.

ت .ازدياد التػجيات اليسيشية في إسخائيل.

ث .تػسع االستيصاف الحي فدخ مغ قبل السجتسع الجولي والفمدصيشييغ عمى أنو تخمي إسخائيمي
عغ حل "دولتيغ لذعبيغ".

ج .زيادة ندبة السؤيجيغ لزع أجداء مغ ييػدا والدامخة إلى إسخائيل.

ح .تذيخ معصيات الذبكات االجتساعية إلى زيادة ندبة التصخؼ برفػؼ الجانبيغ (اإلسخائيمي
والفمدصيشي) ،ما ساعج قيادة الصخفيغ عمى عجـ التحخؾ بججية نحػ الدالـ.

مخطط هيكلي الستراتيجية سياسية وأمشية

أشار التقخيخ ،أف عمى إسخائيل التخمي عغ السفاوضات كاستخاتيجية ،لتحقيق أىجافيا الدياسية
التي يؤيجىا معطع الجسيػر اإلسخائيمي ،الستسثمة باالنفراؿ عغ الفمدصيشييغ ،مغ أجل السحافطة

عمى وجػد دولة إسخائيل كجولة ديسقخاشية لمذعب الييػدي ،ومشع قياـ دولة واحجة .ومغ أجل

تحقيق ذلظ عمييا القياـ بخصػات ،تكػف باتفاؽ مع الفمدصيشييغ أو مغ دوف اتفاؽ معيع ،وتكػف

الخصػات في السجاالت التالية:

األمن

 العسل عمى تخفيس مدتػى العشف إلى أدنى مدتػى.
 السحافطة عمى حخية عسل الجير اإلسخائيمي وأجيدة السخابخات في كل أنحاء الزفة الغخبية،
مع تقميل االحتكاؾ في السشاشق الخاضعة لمدمصة الفمدصيشية.

 استسخار التشديق مع مؤسدات الدمصة الفمدصيشية.
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 تذجيع االقتراد الفمدصيشي ،وبشاء البشى التحتية لجفعيا إلى استيعاب السديج مغ العاشميغ
عغ العسل ،بيجؼ تقميل ندب السذاركيغ في العشف.

 االستعجاد الجائع لسػاجية أية "اعتجاءات" مرجرىا قصاع غدة.
 تذكيل حخس حجود خاص بالزفة الغخبية وقصاع غدة.

 التشديق مع مرخ واألردف لسشع التدمل وعسميات التيخيب.

اإلقتراد والبشى التحتية

استسخار التجىػر االقترادي في قصاع غدة ،وبرػرة أقل في ييػدا والدامخة ،إلى جانب الفػارؽ
العسيقة بيغ اإلسخائيمييغ والفمدصيشييغ ،يعدز مغ العػامل السؤدية لعجـ االستقخار وتػسع دائخة

العشف والعجاء وتخفع معشػياتيع مغ أجل البجأ بأعساؿ عشف ضج إسخائيل ،وربسا تؤدي عسمية
العشف السحكػرة إلى إضعاؼ سمصة الحكع الحاتي.
ولتقميل احتساؿ انفجار األوضاع يجب:

أ .تػفيخ بشية تحتية مغ ماء وكيخباء وتػفيخ شاقة وبشاء مداكغ ججيجة وتحديغ عسل مياه
السجاري.

ب .العسل عمى خمق فخص عسل ججيجة في السشصقتيغ ،وزيادة عجد العساؿ الفمدصيشييغ العامميغ
في إسخائيل.

ت .تذجيع التعاوف االقترادي بيغ الصخفيغ .ولمقياـ بحلظ يتصمب تعجيل اتفاؽ باريذ.
ث .شخح أفكار ججيجة مثل إقامة مشصقة حخة ومشاشق صشاعية ذات مكانة خاصة وتذجيع
القصاع الخاص وإقامة مذاريع صشاعية وزراعية وغيخىا.

ولخبط اقتراد قصاع غدة وييػدا والدامخة مع االقتراد العالسي ،وفي نفذ الػقت السحافطة عمى
األمغ اإلسخائيمي:
أ .تػضع تختيبات وتصبق إجخاءات ججيجة عمى الجدػر مع األردف ومع مرخ في مشصقة رفح.
ب .دراسة إمكانية إنذاء ميشاء عائع في غدة أو تخريز رصيف في ميشاء اسجود لرالح
الفمدصيشييغ .وفي حاؿ إنذاء ميشاء عائع قبالة شػاشئ قصاع غدة ،يذتخط وضع قػات دولية

لإلشخاؼ والخقابة فيو عمى البذخ والبزائع.

11

استقرار الدلطة الفلدطيشية

 .8يجب العسل عمى خمق قيادة مدتقخة ومدئػلة وفعالة ،بجال مغ القيادة الزعيفة والفاسجة
السشقدسة عمى ذاتيا والفاقجة لذخعيتيا الجساىيخية.

 .9كحلظ يجب إعادة بشاء مؤسدات الحكع والبشية التحتية لمجولة الفمدصيشية في كل السدتػيات.

 .:إعادة بشاء قػى األمغ الفمدصيشي في ييػدا والدامخة ،وعشجما تشزج الطخوؼ في قصاع غدة،
بيجؼ تحػيميا لقػى أمغ ميشية ،بيجؼ خمق واقع "قانػف واحج – سالح واحج".

تهيئة السشطقة لتدهية مدتقبلية

اعتبخ التقخيخ أف الػقت مشاسب لصخح أفكار ججيجة لحل مخحمي مع الفمدصيشييغ ،تشفح بتشديق مع
الدمصة الفمدصيشية (حل مفزل) أو مغ دوف تشديق معيا .واليجؼ مغ ىحه األفكار ىػ:

االنفراؿ عغ الفمدصيشييغ ،مغ أجل وقف الشذاشات السداىسة في الدحف نحػ الجولة الػاحجة،

والعسل بذكل تجريجي لخمق ضخوؼ وبيئة تدسح بػجػد مدتقبمي "لجولتيغ لذعبيغ".
وتتزسغ األفكار الججيجة:
أ .إعادة تشطيع خارشة ييػدا والدامخة ،بحيث يتع:

 .8نقل الرالحيات والديصخة األمشية والسجنية وإدارة شئػف الحياة اليػمية لكل الفمدصيشييغ

في مشاشق  A & Bوتدسيتيا مشاشق  . Aوتخصٌص  %25من مناطك  Cللتطوٌر
وإلامة المشارٌع االلتصادٌة لصالح الفلسطٌنٌٌن ،ودراسة إمكانٌة تنفٌذ مشارٌع بنى
تحتٌة والتصادٌة لدولة فلسطٌنٌة (إضافة لتطوٌر مناطك  .)Aوتسمى المنطمة الجدٌدة

منطمة . D

 .9تسمٌة المناطك التً تتواجد فٌها كتل المستوطنات بما فٌها مستوطنة معالٌه أدومٌم
مناطك  . Eوتبلغ مساحة هذه المناطك  %80مغ مداحة ييػدا والدامخة.

 .:تبقى بقية األراضي وفق تدسيتيا الدابقة ،مشاشق  ،Cالتً سٌحدد مستمبلها فً
المفاوضات المستمبلٌة.
ب .إذا تعاوف الصخفيغ في تشطيع السشصقة السحكػرة بصخيقة تجريجية استعجادا لحكع ذاتي فمدصيشي
مػسع ،يسكغ إلسخائيل االعتخاؼ بسشاشق  A & Dعمى أنيا دولة فمدصيشية ذات حجود مؤقتة
(ثمثي الزفة الغخبية) .وال يتصمب ىحا االعتخاؼ إخالء مدتػششات أو وقف الشذاشات

األمشية .لكشو يمدـ بتػزيع الرالحيات والسدئػليات بيغ إسخائيل والفمدصيشييغ في السشصقتيغ.
وخالؿ تمظ الفتخة تبشى البشى التحتية ،ويدسح بالتشقل السخيح لمفمدصيشييغ.
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ت .يدتسخ البشاء في كتل السدتػششات والقجس ،مع تػقف تػسيع السدتػششات القائسة خارج كتل
السدتػششات .وفي نفذ الػقت تييأ ،أراضي داخل كتل السدتػششات وفي دولة إسخائيل لبشاء

مدتػششات ججيجة لمسدتػششيغ الحيغ يختاروف نقل سكشيع مغ السدتػششات السشعدلة.

ث .البجء بحل القزايا السثيخة لمسذاكل دوف االنتطار لمحل الشيائي مثل :استسخار بشاء الجولة مغ
أسفل إلى أعمى وزيادة كسية السياه لمفمدصيشييغ والتػصل إلى اتفاقيات في مجاالت الكيخباء

والصاقة والبيئة ومعالجة مياه السجاري وإخالء القسامة وإقامة مذاريع مذتخكة لمصاقة البجيمة

وتعديد الدياحة ،وبحث إمكانية إنذاء جساعات محمية مغ دوف تجاىل الدمصة السخكدية.

تغيير الهعي

يتصمب خمق ضخوؼ مشاسبة لتدػية مدتقبمية ،مغ قبل القيادتيغ (اإلسخائيمية والفمدصيشية) تبشي

سياسة تجفع باتجاه التقارب بيغ الذعبيغ والعير بأمغ وسالـ واحتخاـ متبادؿ .كسا أف الصخفيغ
مجعػاف إلى تغييخ وششي في التعامل بيشيسا مغ "عجو إلى جار دائع" ،ووقف التحخيس الستبادؿ،
وتذجيع البخامجة السذتخكة مثل بخنامج "شعب لذعب" .ولتحقيق ذلظ يسكغ االستعانة بعخب

إسخائيل لجدخ اليػة بيغ الصخفيغ

خالصة

رغع الدياسة اإلسخائيمية العسمية مشح عاـ < 900الحي انفرمت فيو إسخائيل عغ قصاع غدة،
والتخمي عغ نيج السفاوضات كػسيمة لمتػصل لحل نيائي مع الفمدصيشييغ ،لرالح خصػات

أحادية الجانب ،يعتخؼ التقخيخ االستخاتيجي لعاـ > ،908وألوؿ مخة ،بأف السفاوضات لع تعج
وسيمة أو استخاتيجية أو سياسة إسخائيمية حالية وال مدتقبمية لحكػمة اليسيغ وال لغيخىا مغ
الحكػمات ،لمتػصل إلى حمػؿ نيائية مع الفمدصيشييغ ،كسا نرت عمييا االتفاقات السػقعة مع

الفمدصيشييغ في أوسمػ وغيخىا .ذلظ أف السفاوضات ،تتصمب مغ إسخائيل تقجيع تشازالت ،تؤدي
إلى عػدتيا إلى حجود الخابع مغ حديخاف لعاـ >=@ ،8وىػ أمخ غيخ مدتعجة وجاىدة لو قيادة

وجسيػرا ،عمى مختمف أشيافيع مغ دوف استثشاء.

وكانت السفاوضات كػسيمة لمتػصل إلى حل مع الفمدصيشييغ ،ىي أحج الذخوط اإلسخائيمية التي

تبشتيا اإلدارات األمخيكية السختمفة مشح عاـ ;>@ ،8لسذاركة الفمدصيشييغ في أية مديخة سمسية.
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ولع يتػقف األمخ عمى تخمي إسخائيل عغ نيج السفاوضات كػسيمة لمتػصل إلى حل قائع عمى

أساس "دولتيغ لذعبيغ ،بل تخمت عغ ىجؼ الجولتيغ لرالح سياسة تجعػ إلى ضع كل أراضي
الزفة الغخبية والقجس ،مع عجـ شخح أية رؤية لسدتقبل الفمدصيشييغ في ىحه البالد ،سػى

التخحيل والصخد والتيجيخ.

وبتخمي إسخائيل عغ الػسيمة واليجؼ ،مصمػب مغ الذعب الفمدصيشي وقياداتو ،البحث عغ وسائل

أخخى غيخ السفاوضات لتحقيق أىجافيع الػششية ،التي يجب أف تتجاوز حل دولتيغ لذعبيغ،
لرالح استخاتيجية ججيجة تأخح بعيغ االعتبار الػجػد واالنتذار الفمدصيشي في كل فمدصيغ

التاريخية ،والعسل عمى إلغاء التقديع اإلسخائيمي لمذعب الفمدصيشي مشح عاـ ?;@.8
وال بج مغ اإلشارة ،أف الدياسات واألىجاؼ اإلسخائيمية ،ليدت قج ار محتػما ،وال مخصصا يبجأ مغ
"أ" ويشتيي بػ "الياء" ،بل ىي سياسات مبشية عمى األمخ الػاقع السحسي بقػة الدالح ،الحي نجح

الفمدصيشييغ بسػاجيتو بقػتيع األخالقية ،التي تسثمت برسػدىع ووجػدىع ،الحي اعتبختو إسخائيل

وعمى مجار وجػدىا التيجيج األوؿ ليا.

انتهى السلف
حركة التحرير الهطشي الفلدطيشي-فتح
مفهضية االعالم والثقافة والتعبئة الفكرية
فلدطين-القدس3102 -
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