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 بسم الله الرحمن الرحيم

 المقدمة
تمر القضية الفلسطينية بمنعطف تاريخي في ظل ظروف داخلية صهيونية واقليمية ودولية في سياق محاوالت 
طرح حلول أو فرض مخططات تؤدي بالمحصلة إلى تصفية القضية الفلسطينية باالستناد إلى حقائق سياسة 

التي أوجدت دافعًا ديموغرافيًا استيطانيًا أنهى ما يسمى بعملية التسوية  األمر الواقع في الضفة الغربية والقدس
 وجوهرها حل الدولتين.

ترى حكومة اليمين المتطرف في الكيان بأن الفرصة التاريخية باتت سانحة لفرض الرؤية الصهيونية وتصفية 
يكود الصهيوني وعالم عربي غارق في القضية الفلسطينية باالستناد إلى إدارة أمريكية أقرب إلى توجهات حزب الل

الفوضى وبعضه اآلخر يستجدي الشرعية من الكيان ويبحث عن تحالف لمواجهة ما يسمى الخطر الطائفي 
 اإليراني.

وفي هذا اإلطار يأتي الحديث عن السالم االقتصادي في الضفة الغربية والخيار األردني، ودولة غزة أو غزة 
ب سيناء في سياق اطروحات اقليمية تتمحور حول تبادل األراضي واقامة شبكات الكبرى وتوسعها نحو شمال غر 

تواصل برية وبحرية يكون مركزها دولة الكيان وعليه فإن سؤال الدراسة يتمحور حول الخيارات المتاحة وامكانية 
 االحتالل.تطبيقها على أرض الواقع يالقيها سياسة األمر الواقع في الضفة والقدس التي تنفذها سلطات 
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 وغزة.والقدس الرؤية الصهيونية لمستقبل الضفة الغربية 
رحلة  رافقترغم أن طروحات الحل أو بشكل أدق مقترحات الصهاينة للتعامل مع الفلسطينيين كشعب وقضية 

إطالق  اعتادتم، سواء من مسؤولين أو نخب صهيونية أو من مؤسسات 7691المعاناة والتشرد بعد عام 
، إال أنها وخالل األعوام القليلة الماضية درات في سياق التحشيد ألجندات ال تمت للقضية الفلسطينية بصلةمبا

قليمية ودولية دفعت باتجاه مع شهدت زخمًا واضحًا  أطروحات أكثر تحديدًا وتفصياًل تناغمت مع تغيرات محلية وا 
ف التي تخدم المصلحة الصهيونية ومن أهم هذه السعي نحو حلول أقرب إلى استثمار الفرصة التاريخية والظرو 

 المتغيرات:
صعود اليمين الديني الصهيوني المتطرف وسيطرته على القرار السياسي مع وجود حالة من التنافس  (7

مواقف في التعامل مع الفلسطينيين أو من خالل الالتطرف، حالة في ابراز والمزايدات بين أقطاب اليمين 
عنصري ال يوجد له  ة التخلص من الشعب الفلسطيني وطمس هويته وفرض نظاموفي تقديم الرؤى لكيفي

إلى قاعدة انتخابية عريضة  بخطابه الفاشي العنصري  اليمين الصهيوني، كما يستند نظير في العصر
 وحكومة مستقرة نسبيًا وقادرة على السير قدمًا في مبادرات تاريخية.

 

أن البيئة االستراتيجية اإلقليمية تحسنت بالنسبة للكيان وأن خ قناعة لدى حكومة اليمين المتطرف بترس (2
، بينما دول أخرى غارقة في مشاكلها ، " قد تفككت إلسرائيلالدول والجيوش المصنفة تقليديًا عدوًا "

وهي ، في العمق العربي  هدت على سلم أولوياتها الخطر اإليراني وتمددصع  دول الخليج بالتحديد و وبعضها
حالة الضعف وأزمة الشرعية والخشية  بموازاةاد للتحالف مع دولة الكيان لمواجهة هذا الخطر على استعد

ستشعر الخطر كل لحظة إلى "الخيار تاألنظمة التي  هذهسعت ، لذلك من ثورة الشعوب مرة أخرى 
ية عبر البوابة االسرائيلي" وتوطيد العالقات األمنية والسياسية السرية علها تمنحها بعضًا من القوة والشرع

 األمريكية وبدرجة أقل األوروبية.
 

للتماهي  التام ستعدادالا معاليمين الديني الصهيوني  توجهاتمع صعود إدارة أمريكية أكثر التزامًا وتماهيًا  (3
ولديها القابلية للضغط على السلطة الفلسطينية وعلى  "،أي خطوة ما دامت تصب في مصلحة "الكيانمع 

تقديم تنازالت لم يكن من لتمارس هي ضغوطها على السلطة الفلسطينية لالحليفة  األنظمة العربية
 المستساغ قبولها في السنوات الماضية.

 

د انهيار ما يسمى "عملية ضعف موقف السلطة أمام الشعب الفلسطيني وأزمة الشرعية التي تالحقها بع (9
ته، واختزال السلطة في أجهزة أمنية وغياب أي أفق ألي حل قائم على مشروع أوسلو ومخرجا، السالم"

 تنسق مع االحتالل ووزارات بخدمات بلدية ورواتب توزع على جيش من الموظفين.
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علو فوق صوت "الحرب على فال صوت ي فيها،انشغال العالم بأولويات ال مكان للقضية الفلسطينية  (5
ريًا وسياسيًا لفرض نفسها كقوة وصراع روسيا مع الغرب وسعيها عسك، وصعود اإلسالم المتطرف، اإلرهاب"

 عظمى واالضطرابات في الشرق األوسط وجيوش الالجئين التي تدك أبواب القارة األوروبية.
 
 

لقادة الكيان بأن الفرصة مواتية للتحرك على الصعيد  أوحتهذه العوامل مجتمعة أوجدت مناخات 
ليم وال من الراعي األمريكي المفترض الفلسطيني بأريحية كاملة دون اعتراضات أو منغصات ال من اإلق

وأن الفرصة  ،لعملية التسوية وال حتى من السلطة الفلسطينية نفسها التي تتحدث باسم الفلسطينيين
من أرض  %69الي التاريخية قد حانت لتصفية القضية الفلسطينية بما يحقق الحلم الصهيوني على حو 

 .فلسطين التاريخية
 

بالحل والقليل منها خطط مفصلة لما يدعيه الصهاينة ، لرؤى والمبادئ العامةطرح اوعليه تسارعت وتيرة 
لضفة الغربية وقطاع التاريخي أو التسوية النهائية، منها ما يتعلق بالضفة الغربية فقط أو قطاع غزة أو ا

 الكيان غلب على معظمها الشخصانية، أي هذه الرؤى أو الخطط مثلت وزراء في حكومة، غزة كحل شامل
، القرار )المجلس الوزاري المصغر( ، وربما وزراء في الدائرة الضيقة لصنعأو رؤساء أو أعضاء كنيست

 وهي بالتالي ال تمثل إجماعًا صهيونيًا أو خطة حكومية، أو مشروع من رأس السلطة بتوافق إقليمي ودولي.
 

 الواقع الحالي للمناطق الفلسطينية )الضفة والقدس وغزة(
الرؤى الصهيونية لطبيعة الحل مع الفلسطينيين ال بد من التفصيل في الواقع الفلسطيني قبل الخوض في 

في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة عنوان الحلول الصهيونية من حيث السكان والواقع االستيطاني 
 ة.العسكرية وأدوات االحتالل طيلة العقود الماضيوالواقع الذي فرضته دولة الكيان عبر اإلدارة 

 
 الضفة الغربية: -7

 2.61م حسب جهاز اإلحصاء الفلسطيني 2979بلغ عدد الفلسطينيين في الضفة الغربية نهاية عام 
تكتل  77مستوطنة معظمها في  721ألف مستوطن في  929مليون نسمة بينما عدد المستوطنين حوالي 

 (1) .مستوطنة 71ألف مستوطن في  359بينما في القدس حوالي  ،استيطاني

                                                           

غربية والقدس، أصدره عضو الكنيست السابق وأحد نشطاء تقرير سنوي من عدد المستوطنين في الضفة ال (1)
 .م2979شباط  76االستيطان اإلسرائيلي يعقوب كاشف 
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لصالح  %29وللمستوطنات ومحيطها،  %36من مساحة الضفة الغربية، منها  %92سيطر الكيان على ي
سطينيين دخولها أو حسب اتفاق أوسلو" وهي مناطق ال يمكن للفل ((cمعسكرات الجيش "ما يعرف بمنطقة 

 (12) .تم تخصيصها إلقامة محميات طبيعية %73بينما ، االقتراب منها

فيه المستوطنات بتواصل متكامل عبر شبكة من الطرق والجسور واألنفاق فإن  عتفي الوقت الذي تم
التجمعات الفلسطينية في الضفة الغربية مقطعة األوصال بالطرق االلتفافية والمستوطنات والثكنات 

 99العسكرية، فالتجمعات االستيطانية تشكل دولة داخل الضفة الغربية، تفصلها عن المناطق الفلسطينية 
 ما يفتح بشكل يومي وبعضها اآلخر بشكل أسبوعي. منها ،بة عسكريةبوا

 :سرائيلي""مجلس إقليمي حسب التوصيف اإل، تجمعات استيطانية كبرى  9يوجد في الضفة الغربية 
 .في بيت لحم والقدسعتصيون غوش  -

 .في الخليل رون بيها ه  -

 .مجليوت في منطقة البحر الميت  -

 .قدسبنيامين في رام الله وال تحمي  -

 .غور األردن في أريحا وطوباس -

 .شمرون في نابلس وجنين وطولكرم وسلفيت -

-اللهالقدس ورام  –شمال الضفة الغربية  :أجزاء رئيسية 3إلى  الغربية الضفة التجمعات االستيطانية تقسم
لطرق ون بفعل المستوطنات المتفرقة وانتك 99طق الثالث مقسمة إلى حوالي وهذه المنا، وبيت لحم الخليل

 التي تربطها ببعضها.

فإن "إسرائيل" حسمت القدس ديموغرافيًا  خليل التفكجي بالنسبة للقدس وحسب خبير االستيطان في القدس
من أراضي القدس الشرقية، ووفقًا  %11لمصلحتها من خالل مصادرة ومنع الفلسطينيين من استخدام 

ألف فلسطيني يعيشون خلف الجدار  729ات للمخطط اإلسرائيلي فإن سلطات االحتالل ستقوم بسحب هوي
كن من مبحيث يضم أكبر مساحة ممكنة وأقل عدد م، العازل الذي يتلوى في عمق القدس والضفة الغربية 

ميس ومخيم شعفاط وراس خميس وراس شحادة وسيتم فصل أحياء كفر عقب وسميرا ،الفلسطينيين
                                                           

 " فلسطينيين،3" مقابل كل "7معهد األبحاث التطبيقية في القدس "أريج" المستوطنون بالضفة " (1)
http://www.alquds.com/articles/1468379505568202200/12-07-2016  

 }2971 – 9 – 76الوصول تاريخ {
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ألف فلسطيني في القدس الشرقية يشكلون  329 وضاحية السالم من مدينة القدس ، مع العلم أن حوالي
 (1)من عدد سكان القدس بشطريها الشرقي والغربي.  36%

الطابع اليهودي  الصباغوعلى صعيد طمس هوية القدس اإلسالمية فهناك مخططات قيد التنفيذ أو االعداد 
الحائط الغربي وكنيس ها إقامة كنيس يهودي أسفل وقف "حمام العين" على بعد أمتار من من،  التوراتي

كما أقرت  ، وبدء إقامة الطابق الرابع من "بيت شتراوس" جنوب المسجد األقصى ،آخر قرب حائط البراق
متر  2615ون اإلدارية مشروع "بيت الجوهر" على مساحة بنائية المحكمة المركزية الصهيونية للشؤ 

ة إسرائيل" في حي الشرق في قلب المدينة مربع، ووضع اللمسات األخيرة للبدء بتنفيذ مشروع كنيس "جوهر 
متر مربع وبأربع طوابق على أنقاض بناء تاريخي إسالمي من العصر  7999القديمة على مساحة 

دونمًا على المدخل الغربي  277العثماني والمملوكي، وفوق ذلك مشروع "بوابة القدس" على مساحة 
 (2)رية ومراكز ترفيه وفنادق. لمدينة القدس والذي سيحتوي على مراكز سياحية وتجا

أما قطاع غزة فهو غني عن التعريف من حيث الحصار وضعف قطاعات الخدمات العامة وندرة الموارد 
مليون نسمة في مساحة فعلية  2وتهالك البنية التحتية، ويمكن اإلشارة إلى أن عدد سكان القطاع حوالي 

كيلو متر يمنع على  7 – 9.5حدود الشرقية من نظرًا ألن هناك منطقة على طول ال 2كم 399أقل من 
وهو من أعلى كثافة  2نسمة لكل كم 5699الفلسطينيين االقتراب منها ويعني ذلك أن كثافة السكان حوالي 

م إلى أن 2975كتاد" الصادر في أيلول نويؤكد مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية "أو ، سكان في العالم 
       (3) .لن يكون صالحًا للحياة 2929تمرت على حالها فإن القطاع بحلول األوضاع في غزة إذا اس

 :أهم الرؤى الصهيونية لمستقبل الضفة الغربية وغزة
شجع االنسحاب الصهيوني من قطاع غزة على وقع التكلفة الباهظة لالحتالل في سياق انتفاضة األقصى على 

قامة كيو طرح رؤى تصب في هدف التخلص من القطاع  ان مستقل أو إلحاقه بمصر وقطع أي صلة نهائيًا بين ا 
ولكنها األقل أهمية من منطلق ، غزة والكيان بالتوازي مع رؤى منفصلة للضفة الغربية أو شاملة مع قطاع غزة 

ورغم حداثة بعض  ،سياسة ثابتة كرسها اليمين الصهيوني وهو التعامل مع كيانين منفصلين في الضفة وغزة

                                                           

عبد الرؤوف أرناؤوط، إسرائيل في القدس الشرقية من الحسم الجغرافي إلى الحسم الديموغرافي، مجلة ( 1)
 .، فلسطين2979شتاء  795الدراسات الفلسطينية، العدد ،

التحرير  م، منظمة2979مركز عبد الله الحوراني للدراسات والتوثيق، تقرير حصاد تهويد القدس للعام  (2)
 م2971كانون ثاني،  1الفلسطينية، غزة، 

(3)BBC   م2975عربي، األمم المتحدة: غزة قد تصبح غير قابلة للحياة فيها بعد خمس سنوات، في أيلول. 



7 

 

م واحتالل 7691المقترحات الصهيونية" لم تنقطع خالل العقود الماضية خاصة بعد نكسة عام الرؤى إال أن "
 الضفة الغربية والقدس وغزة وسيناء.

وبالنظر إلى جوهر هذه الرؤى فإن الهاجس الديموغرافي وقضية الالجئين الفلسطينيين شكلت المحور األهم 
وتفريغ األراضي المحتلة من أكبر عدد ممكن من  بحلول تؤدي في النهاية إلى إنهاء قضية الالجئين

 الفلسطينيين.

 أواًل: قطاع غزة
 توطين الالجئين في سيناء: (7

م مع وكالة الغوث التابع لألمم المتحدة على دراسة مشروع توطين 7653اتفقت الحكومة المصرية عام 
المنطقة زراعيًا  ألف فدان في شمال غرب سيناء مع تطوير 59ألف فلسطيني في حوالي  99حوالي 

لتحقيق هذا الهدف وقيام نوع من الحكم المحلي للعشائر، وأعد المشروع خصيصًا لالجئين في غزة مع 
إمكانية استيعاب الجئين من مناطق مجاورة في األردن وسوريا ولبنان، وبعد حوالي عامين من ذلك تم 

 25ألف خالل  15في المنطقة إلى  وضع المخطط التفصيلي الشمولي والذي توقع أن يصل عدد الالجئين
 عام.

 

م والتي شارك فيها بفاعلية الحزب الشيوعي 7655غير أن االنتفاضة العارمة في قطاع غزة في آذار عام 
فلسطيني من أبناء القطاع أدت إلى إجبار  39واالخوان المسلمين في القطاع والتي استشهد فيها حوالي 

 القيادة المصرية على سحب المشروع.
 

 

 م:7617شارون عام  أرئيلمشروع  (2
م مخططًا الجتثاث المقاومة والقضاء عليها سريعًا من 7617وضع قائد الجيش اإلسرائيلي شارون عام 

لتسهيل حركة الجيش والتخفيف من الكثافة السكانية حيث قام  المكتظةخالل شق طرق في المخيمات 
طبعًا بعد االنسحاب ، لى جانب الحدود مع قطاع غزةرية عبترحيل اآلالف إلى مخيم كندا في األراضي المص

 (1) .م لم يسمح لهؤالء الفلسطينيين بالرجوع إلى قطاع غزة7616اإلسرائيلي من سيناء عام 
 
 
 

                                                           

إبراهيم حمامي، دولة فلسطين في سيناء، الصفحة الرئيسية للباحث،  (1)
https://drhamami.net/%D8%AF%D9%88%D9%8. 06-04-2017 ]}  تاريخ

 2971-99-27الوصول 
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 يالند لدولة فلسطينية في سيناء:أمشروع غيور  (3
ة م مشروع الدول2999عام  أيالندعرض مسؤول مجلس األمن القومي في "إسرائيل" السابق غيور 

 –بيجين  "م في سياق دراسة لصالح مركز2975م عرض خطة مطورة عام ثالفلسطينية في سيناء، 
 (1) .بعنوان "البدائل اإلقليمية لفكرة دولتين لشعبين "السادات للدراسات االستراتيجية

 

 ويتناول المخطط ثالث نقاط رئيسية:
والمساحة ، ية متصلة مع قطاع غزةدولة فلسطينلصالح  2كم 129تنازل مصر عن مساحة تقدر بحوالي  .7

، رفح حتى حدود مدينة العريش غرباً كم على طول ساحل البحر المتوسط من  29عبارة عن مستطيل طوله 
أضعاف مساحة قطاع  3كم من غرب كرم أبو سالم جنوبًا بموازاة الحدود، وهذه المساحة  39وعرضه 

 غزة.
 

من مساحة الضفة الغربية والتي  %72( من 2كم159يتنازل الفلسطينيون عن نفس قيمة المساحة ) .2
 تشكل التجمعات االستيطانية الكبرى.

 

حسب المخطط فإن توسيع ، 2( كم129ن غرب النقب لصالح مصر )تتنازل "إسرائيل" عن منطقة وادي فيرا .3
 غزة غربًا تجاه شمال غرب سيناء يمكن الفلسطينيين من إنشاء ميناء دولي كبير، ومطار دولي، وبناء

ضافة  مدينة جديدة تستوعب كم لسواحل غزة ومساحات صيد توفر فرص  29على األقل مليون شخص، وا 
 عمل وتهيء لرخاء اقتصادي.

كم من إيالت ويخضع  5كم على بعد  79كما يربط المخطط بين مصر واألردن من خالل نفق طوله 
ي شمال غرب سيناء )غزة الكبرى( للسيادة المصرية ولكن خط الربط يبدأ من المطار والميناء البحري ف

ويمتد الخط )سكة حديد+ طريق سريع+ أنبوب نفط( بمحاذاة الحدود مرورًا بالنفق بين مصر واألردن ثم 
لى الجنوب تجاه الخليج والسعودية.ايتشعب   تجاه الشمال الشرقي في األردن إلى العراق وا 

 م2973 –خطة هيوشع بن آريه 
في فكرة تبادل إقليمي لألراضي، وبن آريه هو الرئيس  أيالندع خطة غيور تتقاطع خطة هيوشع بن آريه م

السابق للجامعة العبرية، وتنطلق الخطة من أساس وهو أن غزة ليست كيانًا قاباًل للحياة على المدى البعيد سواء 
ل على المدى حاجة إلى حلوب اقتصاديةكما أن مصر تواجه تحديات ، احية الديموغرافية أو االقتصاديةمن الن

 والبعيد وتتضمن الخطة العناصر الرئيسية اآلتية:، المتوسط
                                                           

 73وكالة وطن لألنباء، ما هي تفاصيل مشروع غيور أيالند اإلسرائيلي لدولة فلسطينية في سيناء،  ((1
 م2975تموز 
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جنوب النقب في المنطقة القريبة من منطقة  2كم 599 – 299تنازل "إسرائيل" لمصر عن مساحة من  .7
 ."فاران ناحال"

 

وتمتد على طول من  2( كم7999-599تتنازل مصر عن مساحة مالصقة لقطاع غزة من سيناء من ) .2
 تجاه مدينة العريش.اكم على الحدود بين مصر وقطاع غزة وغربًا  29-39

 

تتنازل "إسرائيل" لمصر عن ممر من المنطقة المفترض ضمها لمصر إلى األردن يسمح بإنشاء طرق  .3
 متعددة وسكة حديد وخطوط أنابيب بترول ومياه.

 

 .نية الكبرى إلى "إسرائيل"التجمعات االستيطا مم في الضفة الغربية بحيث يتم ض7691تعديل حدود عام  .9

 م2979 –مشروع السيسي 
م ولم يكشف عنها سوى اإلسرائيليين عبر 2979خطة مبدئية عرضها عبد الفتاح السيسي على أبو مازن عام 

ذاعة الجيش اإلسرائيلي في أيلول  وتحدث باقتضاب شديد عنها أبو مازن أمام مقربين  ،م2979القناة الثانية وا 
 ه للمقترح.له معربًا عن رفض

 

 يم والتي ه2979التي أعلن في مؤتمر هرتسليا السنوي عام  أيالندالمقترح يستند باألساس إلى خطة غيور 
قامة دولة غزة الكبرى   يتضمن مقترح السيسي بعض النقاط أهمها: ،في الجوهر تصفية للقضية الفلسطينية وا 

 5زويد( وضمها إلى قطاع غزة أي  من أراضي شمال شرق سيناء )رفح والشيخ 2كم 7999نقل مساحة  .7
 أضعاف مساحة القطاع.

 

نقل الجئين فلسطينيين من مخيمات سوريا ولبنان بحيث تكون دولة غزة الكبرى هي محطة لكل الجئ  .2
 فلسطيني يرغب بالعودة.

 

 .مناطق السلطة في الضفة الغربية بحكم ذاتي تعتم .3
 

( من مساحة %99-59نية الكبرى إلى إسرائيل )م بما يشمل ضم الكتل االستيطا7691تعديل حدود عام  .9
 (1) الضفة الغربية.

 
 

                                                           

 ، مصادر ٍإسرائيلية: السيسي يقترح دولة فلسطينية بسيناء، الجزيرة نت (1)
http://www.aljazeera.net/news/presstour/2016/4/5/%D9 05/04/2016 

 }2971-79-75تاريخ الوصول: {

http://www.aljazeera.net/news/presstour/2016/4/5/%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%A5%D9%8D%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%AD-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1
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 م:2979 –االنفصال عن غزة  يرةجز  خطة
وهي خطة مزدوجة لكل من قطاع غزة ، م2979س عام تسرائيلي" إسرائيل كاإلمواصالت "اخطة وضعها وزير ال

طة السكك الحديدية للسالم االقتصادي خطة جزيرة االنفصال )غزة( وخ ،، مستقلة لكال المنطقتينالغربيةوالضفة 
 اإلقليمي "الضفة الغربية".

ال فإن غزة تتجه نحو ، ، خاصة أن واقع غزة يتطلب قراراتال تملك امتياز االنتظار "إسرائيل"س أن تويؤكد كا وا 
ن س "أن الجزيرة المقترحة ستسمح بالتحرر متويضيف كا ،رب أخرى أو كالهما معاً أزمة إنسانية أو جولة ح

 (1) ."المسؤولية عن غزة لتوفير مخرج لها إلى العالم من خالل الحفاظ المصالح األمنية إلسرائيل

 وتتضمن الخطة:
 كم. 9.5كيلومتر قبالة سواحل القطاع مرتبطة بجسر طوله  1جزيرة صناعية على مساحة  -

 

 يقام على الجزيرة ميناء بحري ومطار. -
 

 األمني. تتولى "إسرائيل" مسؤولية الفحص واإلشراف -

 الضفة الغربية. ثانيًا:
لة الضفة تتناول المقترحات الصهيونية خاصة خالل السنوات القليلة الماضية مع صعود اليمين المتطرف مسأ

وأصبحت خارج النقاش  "اإلسرائيلية"وكأن القدس حسم أمرها لصالح السيطرة ، الغربية بمعزل عن القدس
والذي  ،يةب عن سياق الخطط والمشاريع التسورالية مع األردن لم يغورغم ذلك فإن مقترح الكونفد ،الصهيوني

 شهد مدًا وجزرًا حسب التطورات السياسية وعالقة النظام األردني مع منظمة التحرير الفلسطينية.

 مقترح الكونفدرالية:
م بعد 7612ام برز حديث الكونفدرالية أول مرة في سياق إعادة ترتيب العالقة بين األردن ومنظمة التحرير ع

م، فقد عرض الملك 7617 – 7619خروج الفصائل الفلسطينية من األردن والصدام الدموي الذي حدث عام 
م مشروع المملكة المتحدة والذي يتمحور حول ارتباط األردن مع الضفة الغربية أو أي جزء 7612حسين عام 

مع جيش موحد لعاصمة المركزية للمملكة عمان ا لكة المتحدة، وتكون ميتم تحريره أو يرغب باالنضمام للم
مركزية مع رئيس للدولة هو الملك يتولى السلطة المركزية مع مجلس وزراء مركزي ومجلس أمة  ومحكمة عليا

                                                           

 وكالة سوا لألنباء، جزيرة االنفصال خطة إسرائيلية لفك االرتباط بغزة، ( 1)
http://www.palsawa.com/news/2017/03/09/main/106596.html.  09-03-2017 

{ 2971-99-25تاريخ الوصول  } 
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غير أن المقترح ما لبث أن سقط بفعل رفض منظمة التحرير له شكاًل ، نتخب بعدد متساوي من الكيانينم
  )1( ومضمونًا.

فقد طرح الملك في  ،وأعاد الملك حسين طرح الكونفدرالية في إطار مبادرة شاملة للتحرك األردني الفلسطيني
م المنعقدة في عمان الخطوط األساسية 7619تشرين ثاني  22" للمجلس الوطني الفلسطيني في 71الدورة "

 ومبدأ األرض مقابل السالم وأهم هذه الخطوط الهامة في المبادرة: 292سي باالستناد إلى قرار للتحرك السيا
 الشرعية الدولية. وأسس 331و 292التحرك المشترك على أرضية  .7

 

 م واالعتراف بمبدأ األرض مقابل السالم.7691االنسحاب الكامل إلى حدود عام  .2
 

 سالم تشارك فيه منظمة التحرير الفلسطينية.تم من خالل مؤتمر دولي لليالتحرك السياسي  .7
 

 .رالية إذا ما قامت دولة فلسطينيةمستقبل العالقة بين األردن ومنظمة التحرير هي عالقة كنفد .2
 

م بعد معارضة شديدة من بعض فصائل 7619غير أن الملك حسين أحجم عن الترويج للمشروع في شباط 
  (2)منظمة التحرير. 

 

ي أ أورالية، لى خفوت األصوات المنادية بالكونفدرار السياسي أدى إقوسيطرته على ال صعود اليمن الصهيوني
ن الصهيوني ينوع من العالقة بين األردن والضفة الغربية على خلفية تعاظم الهواجس األردنية من أفكار اليم

يؤرق القيادة  ن خاصة مشروع الوطن البديل الذي باتيوبعض االطروحات التي يجاهر بها بعض قادة اليم
الهادفة  سقدوال األردنية على وقع فشل "حل الدولتين" وانهيار عملية التسوية واإلجراءات الصهيونية في الضفة

 إلى حشر الفلسطينيين في أضيف مساحة ممكنة عبر سلسلة طويلة من السياسات واإلجراءات المنظمة.

ن من خالل أطروحاتهم لمستقبل العالقة يقادة اليمبعض  سطع نجمالكونفدرالية ن عفيه تراجع الحديث  في وقت
مع الضفة الغربية، وهي بالمحصلة تنتهي بابتالع معظم مساحة الضفة الغربية لصالح دولة المستوطنين، وما 

 :صالحيات حكم ذاتي محدد ومن أهم هذه األطروحاتبتبقى من المناطق الفلسطينية يتحول إلى كنتونات معزولة 

 2979 –"للسالم"  ليبرمانخطة  (7
                                                           

الم الدافئ ووهم الكونفدرالية األردنية الفلسطينية، معين الطاهر، مشروع الس (1)
https://www.alaraby.co.uk/opinion/2016/6/6/%D9. }:2971-79-75تاريخ الوصول{ 

 ،موقع دنيا الوطن ،التسوية السلمية للقضية الفلسطينيةمشاريع ، حبيب الياس (2)
https://pulpit.alwatanvoice.com/articles/2014/10/08/344219.html. 08/10/2014. 

 .}2971-79-75تاريخ الوصول:{

https://www.alaraby.co.uk/opinion/2016/6/6/%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D9%81%D8%A6-%D9%88%D9%88%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%86%D9%81%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9-1
https://www.alaraby.co.uk/opinion/2016/6/6/%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D9%81%D8%A6-%D9%88%D9%88%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%86%D9%81%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9-1
https://pulpit.alwatanvoice.com/articles/2014/10/08/344219.html
https://pulpit.alwatanvoice.com/articles/2014/10/08/344219.html
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  :"إسرائيل بيتنا" وتتضمن الخطة ليبرمانوهي خطة حزب 
  في الضفة إلى "إسرائيل"، في مقابل ضم منطقة المثلث في شمال فلسطين المحتلة  االستيطانيةضم الكتل

 م.7691والتي يقطنها حوالي نصف سكان فلسطيني عام 
 

 قرية فلسطينية في حدود "بلدية  22ة والتي تشمل إقامة دولة فلسطينية بحدود مؤقتة في الضفة الغربي
 م.7691حرب عام  شبهالقدس" التي تم ضمها 

 

 ."الدولة الفلسطينية لن يكون لها جيش أو أي مظهر سيادي يهدد أمن "إسرائيل 
افا وعكا يرب المقيمين في عم أعاد ليبرمان طرح خطته مع اقتراح منح تعويضات مادية لل2979وعام 

 (1)ى داخل حدود الدولة الفلسطينية المستقبلية. لتهجيرهم إل
 

 م 2979 – الي بينيت تنفخطة  (2

غزة، وتشمل تنطلق الخطة من الرؤية الصهيونية العامة بتعميق االنقسام وتكريس واقع االنفصال بين الضفة و 
 :الخطة النقاط التالية

ة فضمن مساحة ال %99"، والتي تشكل حوالي A" "Bمنح السلطة الفلسطينية حكمًا ذاتيًا في المناطق " -
 الغربية.

 

 سلو.و " حسب اتفاق أCوهي المنطقة" "إسرائيل"من الضفة إلى  %99ضمن  -
 

 .ة"ية "اإلسرائيليو" الهCألف فلسطيني في المنطقة " 59منح حوالي  -
 

، نين مرتبط بميناء حيفا )ميناء بحري(جاستثمارات في البني التحتية بما في ذلك ميناء برى في  خض -
 شمال فلسطين المحتلة مع نابلس والقدس وبيت لحم. ةومنطقة سياحية حرة تربط مدينة الناصر 

 

 الجئي فلسطيني بالعودة إلى الضفة الغربية. عدم السماح ألي -
 

 (2) ضفة الغربية وقطاع غزة.الفصل الكامل بين ال -

                                                           

فوا على الطروحات اإل ،عرفة البنداري (1) ، سرائيلية لحل القضية الفلسطينيةتعر 
https://raseef22.com/politics/2016/10/06/%D8/. }  :2971-79-79تاريخ الوصول.{ 

فوا على الطروحات اإلسرائيلية لحل القضية الفلسطينية عرفة البنداري، (2)  .......... مرجع سابق ،تعر 

https://raseef22.com/politics/2016/10/06/%D8/
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 :سياسة األمر الواقع
مشاريع الحلول التي طرحت وال زالت والتي تكثر من الحديث عن الفلسطينيين ومستقبلهم وال تتطرق إلى 

لم تشكل يومًا على االطالق بدياًل عن سياسات األمر الواقع التي تنفذ فعاًل على  المشاريع الصهيونية الحقيقية
 تنطلق من رؤية أمنية أيدلوجية. استيطانيةوهي مشاريع ، ة نحو تحقيق أهدافهابتاألرض وتسير بخطى ثا

  :وبالمجمل فإن السياسة الصهيونية تنطلق من ثالث ثوابت رئيسية
في أقل مساحة وحشرهم عدد من الفلسطينيين  ة من الضفة والقدس بأقلممكنضم أكبر مساحة جغرافية  -7

 ممكنة.
 

 كل ما فيها وتغيير طابعها اإلسالمي العمراني والتاريخي والثقافي.لة تهويد القدس وأسر  -2
 

 .ة تنفى وحدة الشعب الفلسطينيينابالقدس( بسياسات مت –غزة  –التعامل مع كيانات متعددة )الضفة  -3
 

اجيات ؤى والمشاريع الصهيونية بصيغ ودبيالذكر تعددت الر  ةلفالسارضية القائمة على المبادئ وعلى هذه األ 
ممثاًل بالخطط االستيطانية في الضفة والقدس وغزة سابقًا حتى مختلفة غير أن الجوهر هو القاسم المشترك 

 .م7611االنتفاضة األولى عام 
 

م، وهناك من المشاريع 7691لي أو جزئي لمشاريع منذ العام الفعل االستيطاني الصهيوني امتدادًا بشكل كشكل 
مع الزمن أو استنفذت أغراضها واستبدلت بمشاريع أخرى قائمة على  بقيت كما هي أو خضعت للتطوير

 سابقاتها ومن هذه المشاريع:
  :لون آيمشروع  -7

سياق ترسيخ وضع م مباشرة في 7691وزير العدل الصهيوني في حينة بعد حرب عام  لون ييغال آمشروع 
ويهدف المشروع منية بعيدة المدى، ال"إسرائيل" االحتاللي وخلق حقائق على األرض بما ينسجم مع الرؤية ا

 (1)التالية: قاط إلى الن

 المتاحة.تضيق مجال خيارات التسوية  -
 

 ."إلسرائيل"ضمان المحاور األمنية مع الجوار العربي  -
 

 خلق تواجد استيطاني يصب في المحصلة المشروع الصهيوني ككل. -
 

                                                           

، دار الخليج للصحافة والنشر، 2992-7639، مشاريع تسوية القضية الفلسطينية: عمر العمري  (1)
 .م2971، 7عمان، ط
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 واستند مشروع أيلون على الخطوات التالية:
تجنب ضم السكان العرب إلى دولة الكيان بقدر اإلمكان حتى لو أدى ذلك إلى خيار التهجير الفلسطيني  .7

 م لمراعاة االعتبارات الديموغرافية.7691عام 
 

 إقامة حكم ذاتي فلسطيني في الضفة الغربية في المناطق التي لن تنظم إلى "إسرائيل". .2
 

ة قري نموذجية امباق "إسرائيل"حل مشكلة الالجئين في سياق تعاون إقليمي بمساعدة دولية على أن تقوم  .3
 لالجئين سواء في الضفة الغربية أو في سيناء.

 

 نهر األردن وخط يقطع البحر الميت من منتصفه مع األردن.بتحديد الحدود الشرقية للكيان  .9
 

قامة مجموعة  75غور نهر األردن والبحر الميت بعرض عدة كيلومترات حتى في ضم المناطق  .5 كيلو متر وا 
 من المستوطنات، مع إقامة تجمعات استيطانية في الضفة الشرقية.

عينها إلقامة بق ذات كثافة سكانية فلسطينية، وقد حدد مناطق في الضفة والقدس ودعا ألون إلى تجنب مناط
 شرقي القدس والبلدة القديمة.فيها متطلبات األمن  وفقمستوطنات وقواعد عسكرية 

منها في مدينة  72 مستوطنة 39م أي خالل عشر سنوات تم بناء 7611ووفقًا لهذا المخطط حتى عام 
 م.7691عام  عتصيون نات كفار القدس، أول هذه المستوط

 م.7611بلس االستيطاني رو مشروع د -2
رئيس دائرة  دروبلساهو على إنجازاته على األرض وضع متتي استكمااًل لمخطط ألون االستيطاني وبناءً 

في  مدينيهمستوطنة مجتمعية  19االستيطان في المنظمة الصهيونية العالمية مخططًا تطويرًا يهدف إلى إقامة 
 مستوطنة سنويًا. 75 – 72عدل مم ب7663 – 7616عام  73لغربية خالل الضفة ا

 (1)ويقوم المشروع على عدة مبادئ: 
 منية طويلة المدى.االستيطان في أرض "إسرائيل" حق أصيل لليهود وضمانة أ -7

 

 توزيع المستوطنات على كتل استيطانية مترابطة مع تطوير خدمات ووسائل انتاج مشتركة. -2
 

 توزيع المستوطنات ال يكون فقط حول التجمعات الفلسطينية بل في داخلها أيضًا. -3
 

                                                           

 http://info.wafa.ps/atemplate.aspx?id=4113وكالة وفا لألنباء، المشاريع االستيطانية، (1)
 ]2971-79-79تاريخ الوصول: [. 
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 (2929مشروع القدس ) .7
ومع بداية عقد تسعينيات القرن  م اال أنها7691رغم االجراءات المتسارعة في القدس بعد احتاللها عام 

من المجموع الكلي في القدس، بينما توقعت مراكز بحثية صهيونية بأن  %36الماضي وصل عدد السكان العرب 
 (1)م. 2999عام  %55عدد الفلسطينيين سيصل إلى 

ممثال عن بلدية القدس وخبيرًا في مجاالت متعددة لوضع  99لك شكلت الحكومة الصهيونية فريقا مختصا من لذ
" بهدف تطوير مدينة القدس وتحويلها عاصمة للدولة العبرية اقتصاديًا واجتماعيًا 2929مخطط "القدس 

ضمن المخطط األهداف األساسية وسياسيًا وديموغرافيًا ومركزُا للشعب اليهودي في جميع أنحاء العالم، ويت
 (2)التالية: 

 من مجمل عدد السكان في القدس الشرقية والغربية. %72-79تخفيض عدد السكان العرب إلى  .7
 

 .2كم999من مساحة الضفة الغربية أي  %79توسيع مساحة القدس الكبرى لتصل إلى حوالي  .2
 

ربط القدس "عاصمة الشعب اليهودي" بشبكة مواصالت بالساحل وأواسط "إسرائيل"، ومستوطنات الضفة  .3
 بية.الغر 

ولترجمة هذه األهداف على أرض الواقع لجأت سلطات االحتالل بكافة مؤسساتها في القدس إلى جملة من 
 اإلجراءات على األرض منها:

زيادة المساحات المسيطر عليها بالمصادرة لصالح المستوطنين، ومضاعفة أعداد المستوطنين، فقد أشار  .7
من مساحة  %11جي أن "إسرائيل" استولت على حوالي مدير دائرة الخرائط في بيت الشرق خليل التفك

  (3). %73م سوى 2979للفلسطينيين عام  ىالقدس، ولم يتبق

ء تحولت إلى مناطق خضرا %52من مساحة القدس بذريعة المصلحة العامة،  %35فقد صادر االحتالل 
ألف مع نهاية عام  399أو شوارع أو مناطق عسكرية، أما عدد المستوطنين في القدس فقد بلغ 

 (1)م. 2979

                                                           

 .م2979خليل التفكجي، االستيطان في مدينة القدس، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، القدس، حزيران  (1)
م"، 2929الخليج أون الين، ثالث أعوام وتنتهي من مخططها "القدس (2)

http://alkhaleejonline.net/articles/1485595749701961300/%D8 
 ]2971-95-97تاريخ الوصول [

 .م2975نيسان  23من القدس،  %11ألف ويستولي على  711وكالة معًا، االحتالل يطرد  (3)

http://alkhaleejonline.net/articles/1485595749701961300/%D8
http://alkhaleejonline.net/articles/1485595749701961300/%D8
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نتهاء من بناءه حياء العربية في القدس من خالل جدار الفصل العنصري الذي تم اال عزل جزء كبير من األ .2
، وعليه وتحويلها إلى معابر رئيسية، وقام الجيش اإلسرائيلي بتأهيل الحواجز العسكرية م2972أواخر عام 

 ألف فلسطيني من حملة الهوية "اإلسرائيلية" خارج حدود الجدار في خطوة 759-729تم إخراج من 
تمهيدية إلخراجهم من القدس بالكامل وسحب هوياتهم، والبلدات والقرى التي أصبحت خارج الجدار هي كفر 
عقب، بير نباال، الرام، الجيب، الضاحية، الزعيم، عناتا، مخيم شعفاط، حزما، العيزرية، أبو ديس، 

 (2)السواحرة، الشيخ سعد. 
 

أي حدود في كريس عزل القدس العربية من محيطها الفلسطيني بعد تدشين عشرة معابر خارجية مثل ت .3
 العالم وهي معابر: عناتا، حزما، المزموريا، جيلو، العيزرية، الولجة، عطاروت، الزعيم، قلنديا، وبيتونيا.

 

إنشاء أنفاق لليهود فقط أسفل المناطق الفلسطينية لربط التجمعات االستيطانية، مثل نفق أسفل قرية كفر  .9
ع المستوطنات الشرقية وتقصير المسافة بين عقب لربط المستعمرة المقامة على أراضي قلنديا بتجم

 مستوطنة بيت إيل شمال رام الله والقدس.
 

طمس الهوية اإلسالمية وابدالها بمعالم يهودية توراتية، فقد تسارعت خالل االعوام الثالثة الماضية وتيرة  .5
في طور البناء  التغيير العمراني بمعابد ومنشآت وحدائق بطابع يهودي، وهناك ما يقرب العشرة مشاريع

 والتخطيط الكفيلة بتغيير طابع المدينة اإلسالمية ككل.
 

كما أضحت االقتحامات لألقصى طقوس شبه يومية للمستوطنين والجماعات اإلرهابية الصهيونية وبعض 
المسؤولين الصهاينة، في تجاوز للتقليد المتبع باقتصار االقتحامات في مناسبات مثل ما يسمى " ذكرى 

 لقدس أو األعياد اليهودية"، وهي مقدمة لتقسيم القدس زمانيًا ومكانيًا.توحيد ا
 

من مجمل القاطنين في القدس  %23أسرلة ما تبقى من األقلية الفلسطينية في القدس والتي تبلغ نسبتها  .9
ا الشرقية والغربية مع استثناء عدد الفلسطينيين خارج الجدار ، من خالل سعي الحكومة الصهيونية وأذرعه

في القدس إلى ربط القطاعات التعليمية والصحية والتجارية بالمؤسسات التابعة لها مباشرة، ورفع مستوى 
الخدمات المقدمة لهذه األقلية، فتعمل على رفع عدد الطالب الملتحقين بالمدارس "اإلسرائيلية" الحكومية، 

، بينما %53لقدس أي بنسبة ألف طالب في المدارس "اإلسرائيلية" في ا 99حيث يدرس اآلن حوالي 
                                                                                                                                                                          

 ،ت المستوطنين تمزق الضفة الغربية.. قبعا 2979المركز الفلسطيني لإلعالم،  (1)
} https://www.palinfo.com/news/2016/12/20/2016} 2971-95-93تاريخ الوصول{. 

 م، ........ 2929لعام موقع الطريق إلى اإلسالم، خطة تهويد القدس الكبرى  (2)
http://ar.islamway.net/article/23004/%D8..... /19-02-2014}  2971-95-93تاريخ الوصول{ 

http://ar.islamway.net/article/23004/%D8.....%20/19-02-2014
http://ar.islamway.net/article/23004/%D8.....%20/19-02-2014
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ألف طالب في المدارس العربية الخاصة والحكومية، وفي القطاع الصحي رفعت  39يدرس حوالي 
المؤسسات "اإلسرائيلية" المسؤولة مستوى الخدمات ، وتقدم خدمات صحية في األحياء العربية كادت تصل 

 (1)إلى كل حي من خالل صناديق المرضى "اإلسرائيلية". 
  

اتباع سلسلة طويلة من االجراءات إلجبار الفلسطينيين على ترك القدس والسكن في الضفة الغربية أو في  .1
محيط القدس ومناطق خارج الجدار الفاصل، وذلك بهدم المنازل بحجة عدم الترخيص والمماطلة في منح 

اء بالتوسع عموديًا، وسحب الهويات من المقدسيين ووضع اليد على العقارات رخص البناء واالكتف
غالقها.  واألراضي في بعض األحيان بمسوقات أمنية، ثم تحويلها إلى مراكز للشرطة وا 

 الضفة الغربية وسياسة األمر الواقع:
خالل السنوات  ن المتطرفبعيدًا عن التفاصيل فإن سياسات الحكومات الصهيونية المتتابعة خاصة حكومة اليمي

 تتلخص في النقاط التالية:والتي سياسات األمر الواقع  األخيرة تتمحور حول

وهي مناطق "أ" و "ب" حسب اتفاق أوسلو ، جغرافية بقعة أقلحشر الفلسطينيين في الضفة الغربية في  .7
 من مساحة الضفة. %39.3والتي تبلغ 

 

ع " حسب أوسلو، من خالل التوسcغربية وهي منطقة "من مساحة الضفة ال %99السيطرة على حوالي  .2
 االستيطاني، والمناطق األمنية والمناطق الخضراء التي يحظر على الفلسطينيين البناء فيها.

 

االستيطان والجدار يقسم الضفة الغربية إلى ثالث مناطق رئيسية ومن ثم تقسم هذه المناطق إلى معازل،  .3
 جغرافي من خالل شبكة مواصالت حديثة. في وقت تتمتع المستوطنات بتواصل

م فان 2973وحسب مركز المعلومات "اإلسرائيلي" لحقوق اإلنسان في األراضي المحتلة في تشرين أول 
تعتبر أراضي دولة، حسب التوصيف "اإلسرائيلي" تمنع "إسرائيل" أي بناء أو   "c"من مساحة المنطقة  39.9%

مساحة محصورة بين  %3.5مجمعات طبيعية،  %79رية مغلقة، مناطق عسك %39.5تطوير للفلسطينيين، 
 ".cمن مساحة المنطقة " %19الجدار والخط األخضر أي حوالي 

 

 

 

                                                           

 .فكجي، االستيطان في مدينة القدس، ........ مرجع سابقخليل الت (1)
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 "cالنسبة المئوية من المنطقة " المساحة بالدونمات المنطقة المعرفة

 %39.9 7.271.991 أراضي دولة -7

 %39.5 7.971.792 مناطق عسكرية مغلقة -2

 %79 999.996 ق وطنية"مجمعات طبيعية "حدائ -3

 %3.5 779.233 مساحة بين الجدار والخط األخضر -9

 "cمن مساحة المنطقة " %19.9 2.393.973 المجموع
  

من مساحة الضفة الغربية شرعت "اسرائيل" في بناء جدار الفصل العنصري عام  %99في سياق السيطرة على و 
كم، والجدار تغلل في 172البالغ طوله الكلي  من طول الجدار %92م تم انجاز 2975م، وحتى عام 2992

مستوطنة( مع أقل عدد من  95عمق الضفة الغربية مثل أصابع اليد ضامًا معه أكبر عدد من المستوطنين )
 (1) الفلسطينيين.

 ومع اكتمال بناء الجدار ستتحول الضفة الغربية الى ثالث كانتونات: 
تصل مع مدينة رام الله بممر ياألول: في شمال الضفة الغربية ويضم جنين، طوباس، طولكرم، قلقيلية، نابلس، و 

 .2كم7639عند مفترق زعترة، والمساحة االجمالية 

 .2كم 179لحم بمساحة  ليل وبيتخالثاني: في الجنوب ويضم مدينتي ال

 .2كم99الثالث: شرق الضفة الغربية ويضم أريحا ومساحته 

والطرق االلتفافية والمناطق  لعسكريةوهذه الكنتونات الثالث تنقسم إلى ثمانية مناطق رئيسية بفعل المناطق ا
 المصنفة )إسرائيليًا( "أراضي دولة"

 م2995 بعد سياسة األمر الواقع مع قطاع غزة

 نسحاب "اإلسرائيلي" من قطاع غزة والسياسة العامة تتلخص في النقاط التالية:منذ اال 
 

                                                           

مخطط القيام  %21قيد البناء،  %79من جدار الفصل،  %92وكالة سما االخبارية، اسرائيل أقامت  (1)
 .م2975تموز  72باستكماله، 
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 تحييد المقاومة عبر عمليات الردع حين تقتضي الضرورة. .7
 

 الحيلولة دون حدوث أزمة إنسانية. .2
 

 ن بقية أجزاء الوطن.عتكريس حالة االنقسام والتعامل مع غزة بسياسة مختلفة كليًا  .3
 

على ضبط األوضاع الداخلية وفي نفس الوقت ضعيف قادرًا يمثل عنوانًا واضحًا  المحافظة على وجود طرف .9
 عسكريًا في مواجهة "إسرائيل".

وقد عبر رئيس الوزراء الصهيوني نتنياهو عن جوهر هذه السياسة عندما أكد أنه "ال بديل سياسي للحل في 
ة إلى أخرى الستعادة الردع، أو احتالل غزة غزة"، وأن الحل يكمن في طريقتين ال ثالث لهما إما الحرب من فتر 

   (1) بالكامل، والخيار األخير يتطلب وجود بديل سياسي، وهو غير متوفر في ظل الظروف الراهنة.

ة ملحة تدفع باتجاه االنقالب على السياسة الحالية، ولكن والواقع في غزة مريح نسبيًا "إلسرائيل" وال يوجد حاج
مع ذلك إذا ما حانت الظروف للحل التصفوي للقضية الفلسطينية المتمثل بسلطة بلديات وأجهزة أمنية تحمي 
االحتالل في الضفة وكيان في غزة أشبه بالدولة مع امكانية امتداده في البحر أو سيناء، فإن "إسرائيل" لن تتردد 

 ي تنفيذه.ف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .م2971نيسان  27موقع تايمز اف إسرائيل، إسرائيل ال تعرف كيف تتعامل مع قطاع غزة،  (1)
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 :النتائج
لفرض أمر واقع وليس لحل سياسي، وسياسات األمر الواقع قد تكون بعض  إسرائيليةهناك رؤية  .7

 تفاصيلها واضحة للعيان ولكنها بالمجمل غير معلن عنها.
 سياسة األمر الواقع تتلخص في: .2

" حسب cمن مساحة المنطقة " %15من مساحة الضفة الغربية أو  %99السيطرة على حوالي  -
 اتفاق أوسلو.

 من مساحة الضفة(. %99حشر الفلسطينيين في أقل مساحة ممكنة )حوالي  -
فيما المستوطنات في الضفة تتمتع بتواصل جغرافي عبر شبكة مواصالت فان المناطق الفلسطينية  -

 مقسمة الى كنتونات رئيسية وهذه الكنتونات مجزءة إلى معازل.
 %72ها االسالمية وتقليص عدد السكان الفلسطينيين إلى ابتالع القدس وتهويدها وطمس معالم -

 من مجمل عدد السكان في القدس الشرقية والغربية.
وجود سلطة قوية في غزة ولكنها ضعيفة عسكريًا في مواجهة "إسرائيل"، مع تعزيز الردع العسكري  -

 كل عدة سنوات إذا احتاجت الضرورة. 
ت بشأنها سوى سياسة األمر الواقع، فإن غزة مرشحة بخالف الضفة الغربية الذي ال يوجد مخططا .3

لمشروع دولة أو كيان غزة المكبر، وأغلب الظن نحو سيناء إما بضم مناطق تحت الفتة مناطق 
 صناعية أو زراعية أو مناطق استثمار مشتركة أو ضم مباشر لكيان غزة في حال سنحت الظروف.

في المستقبل لما يسمى "بالحل السلمي" لن يكون جميع المبادرات السياسية التي طرحت أو ستطرح  .9
 لها رصيد من الواقع سوى التغطية على سياسة األمر الواقع الصهيونية. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



21 

 

 التوصيات:
انهاء حالة االنقسام، وتوحيد الجبهة الداخلية الفلسطينية انطالقًا من شراكة حقيقية على أرضية  -

تجيب للحد األدنى المشترك بين الفصائل الوطنية برنامج وطني يمثل الكل الفلسطيني ويس
حتالل بما يتناسب واإلسالمية، والتحرك لتعزيز صمود الشعب الفلسطيني في أرضه ومقاومة اال

 ، ومخاطبه العالم ومؤسساته الدولية بما يخدم القضية الفلسطينية.وطبيعة المرحلة
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 المراجع:
تقرير سنوي من عدد المستوطنين في الضفة الغربية والقدس، أصدره عضو الكنيست السابق وأحد  .7

 .م2979شباط  76نشطاء االستيطان اإلسرائيلي يعقوب كاشف 
 " فلسطينيين،3" مقابل كل "7معهد األبحاث التطبيقية في القدس "أريج" المستوطنون بالضفة " .2

http://www.alquds.com/articles/1468379505568202200/12-07-2016  
 }2971 – 9 – 76تاريخ الوصول {

عبد الرؤوف أرناؤوط، إسرائيل في القدس الشرقية من الحسم الجغرافي إلى الحسم الديموغرافي، مجلة  .3
 .، فلسطين2979شتاء  795،الدراسات الفلسطينية، العدد 

م، منظمة التحرير 2979حصاد تهويد القدس للعام  مركز عبد الله الحوراني للدراسات والتوثيق، تقرير .9
 .م2971كانون ثاني،  1الفلسطينية، غزة، 

5. BBC ا بعد خمس سنوات، في أيلول عربي، األمم المتحدة: غزة قد تصبح غير قابلة للحياة فيه
 .م2975

  إبراهيم حمامي، دولة فلسطين في سيناء، الصفحة الرئيسية للباحث، .9
-https://drhamami.net/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9

%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9
-%D9%81%D9%8A-

8A%D9%86%D8%A7%D8%A1%D8%9F%D8%B3%D9%2017-04-06 . 
 .]2971-99-27 تاريخ الوصول [ 

 73اإلسرائيلي لدولة فلسطينية في سيناء،  أيالندوكالة وطن لألنباء، ما هي تفاصيل مشروع غيور  .1
 .م2975تموز 

 ، مصادر ٍإسرائيلية: السيسي يقترح دولة فلسطينية بسيناء، الجزيرة نت .1
http://www.aljazeera.net/news/presstour/2016/4/5/%D9%85%D8%B5%D8

-%A7%D8%AF%D8%B1
%D8%A5%D9%8D%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84

-%D9%8A%D8%A9
-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A

-%D9%8A%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%AD
-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9

https://drhamami.net/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1%D8%9F
https://drhamami.net/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1%D8%9F
https://drhamami.net/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1%D8%9F
https://drhamami.net/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1%D8%9F
http://www.aljazeera.net/news/presstour/2016/4/5/%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%A5%D9%8D%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%AD-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%25A%20%209-%D8%A8%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1
http://www.aljazeera.net/news/presstour/2016/4/5/%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%A5%D9%8D%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%AD-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%25A%20%209-%D8%A8%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1
http://www.aljazeera.net/news/presstour/2016/4/5/%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%A5%D9%8D%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%AD-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%25A%20%209-%D8%A8%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1
http://www.aljazeera.net/news/presstour/2016/4/5/%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%A5%D9%8D%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%AD-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%25A%20%209-%D8%A8%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1
http://www.aljazeera.net/news/presstour/2016/4/5/%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%A5%D9%8D%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%AD-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%25A%20%209-%D8%A8%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1
http://www.aljazeera.net/news/presstour/2016/4/5/%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%A5%D9%8D%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%AD-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%25A%20%209-%D8%A8%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1
http://www.aljazeera.net/news/presstour/2016/4/5/%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%A5%D9%8D%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%AD-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%25A%20%209-%D8%A8%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1
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  1%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A%D9%8
%D8%A8%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1-9. 05/04/2016 

 }2971-79-75تاريخ الوصول: {
  ،وكالة سوا لألنباء، جزيرة االنفصال خطة إسرائيلية لفك االرتباط بغزة .6

http://www.palsawa.com/news/2017/03/09/main/106596.html. 
 }2971-99-25تاريخ الوصول 09-03-2017  {

 الم الدافئ ووهم الكونفدرالية األردنية الفلسطينية، معين الطاهر، مشروع الس .79
https://www.alaraby.co.uk/opinion/2016/6/6/%D9%85%D8%B4%D8%B1

-%D9%88%D8%B9
-%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%84%D8
-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D9%81%D8%A6

-%D9%88%D9%88%D9%87%D9%85
%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%86%D9%81%D8%AF%D8%B1

-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9
%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9
%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86

1-9%8A%D8%A9%D .06/06/2016. [ :2971-79-75تاريخ الوصول] 
 ،موقع دنيا الوطن ،التسوية السلمية للقضية الفلسطينيةمشاريع ، حبيب الياس .77

https://pulpit.alwatanvoice.com/articles/2014/10/08/344219.html
 }2971-79-75تاريخ الوصول:{ .08/10/2014

فوا على الطروحات اإل .72  ، سرائيلية لحل القضية الفلسطينيةعرفة البنداري،  تعر 
https://raseef22.com/politics/2016/10/06/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%9

-%D8%B9%D9%84%D9%89-1%D9%81%D9%88%D8%A7
-%A7%D8%AA%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8

%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D
%D9%84%D8%AD%D9%84-9%84%D9%8A%D8%A9/. 

 }2971-79-79تاريخ الوصول:  ] .{99.79.2979

فوا على الطروحات اإلسرائيلية لحل القضية الفلسطينية ......... مرجع سابق عرفة البنداري، .73  .تعر 

http://www.aljazeera.net/news/presstour/2016/4/5/%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%A5%D9%8D%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%AD-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%25A%20%209-%D8%A8%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1
http://www.aljazeera.net/news/presstour/2016/4/5/%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%A5%D9%8D%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%AD-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%25A%20%209-%D8%A8%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1
https://www.alaraby.co.uk/opinion/2016/6/6/%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D9%81%D8%A6-%D9%88%D9%88%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%86%D9%81%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9-1
https://www.alaraby.co.uk/opinion/2016/6/6/%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D9%81%D8%A6-%D9%88%D9%88%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%86%D9%81%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9-1
https://www.alaraby.co.uk/opinion/2016/6/6/%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D9%81%D8%A6-%D9%88%D9%88%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%86%D9%81%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9-1
https://www.alaraby.co.uk/opinion/2016/6/6/%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D9%81%D8%A6-%D9%88%D9%88%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%86%D9%81%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9-1
https://www.alaraby.co.uk/opinion/2016/6/6/%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D9%81%D8%A6-%D9%88%D9%88%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%86%D9%81%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9-1
https://www.alaraby.co.uk/opinion/2016/6/6/%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D9%81%D8%A6-%D9%88%D9%88%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%86%D9%81%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9-1
https://www.alaraby.co.uk/opinion/2016/6/6/%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D9%81%D8%A6-%D9%88%D9%88%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%86%D9%81%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9-1
https://www.alaraby.co.uk/opinion/2016/6/6/%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D9%81%D8%A6-%D9%88%D9%88%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%86%D9%81%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9-1
https://www.alaraby.co.uk/opinion/2016/6/6/%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D9%81%D8%A6-%D9%88%D9%88%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%86%D9%81%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9-1
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