
ذين 
ّ
الل ن  الّشعب�ي بال  بإشغال  ه سيستمّر 

ّ
أن ويبدو  أك�ث من قرن  منذ  ّ مستمّر  ي الفلسطي�ن  ّ ي العر�ب  ّ الّصاع اإلرسائيلي

ذي أمامكم بإيجاز ووضوح تجسيدات الّصاع بمختلف 
ّ
ي هذه البالد لسنوات طويلة. يصف األطلس ال

يعيشان �ن
ّ  منذ بدايته مع موجات الهجرة األوىل  ّ والّسياسي ي

جوانبه ال سّيما من منظور األرض والحدود والمنظور الّديموغرا�ن
وح�تّ يومنا هذا.

ي تعرض بطريقة بيانّية حاّدة وواضحة تطّور  �ت
ّ
ات الخرائط الملّونة والغنّية بالمعلومات ال يتضّمن هذا األطلس ع�ش

الموثوق   ّ ي
الّتاري�ن والّسياق  العمق  الخرائط  تمنح  ي  �ت

ّ
ال لها  المرافقة  ة  القص�ي والّنصوص  الّصاع  مراحل  مختلف 

ي. والُم�ث

للعمل والّدراسة. وهو من  فّعالة  أداة  الّصاع ويبحث عن  تاريــــخ  يتعامل مع  أو  يهتّم  لكّل من  األطلس مخصّص 
ق األوسط. ي ال�شّ

ي تاريــــخ حدود إرسائيل وتطّور الّصاع �ن
ن الّرائدين �ن اء اإلرسائيلّي�ي تأليف د. شاؤول أريئيلي أحد الخ�ب

ي القدس
ّية �ف ي الجامعة الع�ب

معهد هاري س. ترومان لتعزيز الّسالم �ف

علن أّن المعهد سيكون "مركًزا للّدراسات المكّرسة إلرساء 
ُ
ي تّموز 1966 أ

ي حفل وضع حجر األساس للمعهد �ن
�ن

ن الّشعوب  ّ وتعزيز الّتعاون ب�ي ي تشكيل االنسجام الّدوىلي
ي ستساهم بشكل كب�ي كما هو مأمول �ن �ت

ّ
الّسالم - الّدراسات ال

ّ وتشجيع الّنشاط  ي ن عمل المعهد ويعمل عل تعزيز المجال البح�ث ي جميع أنحاء العالم". منذ ذلك الح�ي
والّدول �ن

الّصاع  بجوهره عل  المعهد  ز 
ّ
يرك اعات.  ن ال�نّ الّسالم وحّل  قاء حول موضوع 

ّ
والل للحوار  من�ب  وإنشاء  ّي  الجماه�ي

ي 
ق األوسط ولكّن معهد ترومان يشّجع أيًضا األبحاث حول القضايا األساسّية �ن ي القدس وال�شّ

ّ اليهودّي �ن ي العر�ب
مناطق الّصاع األخرى حول العالم.
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مكان للجميع
أطلس معهد ترومان

ّ ي لخرائط الرّصاع اليهودّي العر�ب
ي العام 1948 

. كان ترومان رئيًسا للواليات المّتحدة �ن ّ ي الّتاريــــخ اإل�ائيلي
ثّمة مكان محفوظ لهاري ترومان �ن

ف بحّق إ�ائيل باالستقالل.  ّ يع�ت عندما أعلن داڤيد بن غوريون عن قيام دولة إ�ائيل وكان أّول زعيم عالمي
ي الواليات المّتحدة بمباركة من ترومان معهًدا عل اسمه 

ّية �ن ين سنة أقام أصدقاء الجامعة الع�ب وبعد ع�ش
ي القدس يطّل 

. يقع معهد ترومان عل جبل المشارف �ن ّ لتعزيز الّسالم بواسطة البحوث والعمل االجتماعي
من موقعه عل الرّصاع. 

: األول هي البحوث حيث يسىع إل فهم كيفّية تعزيز الّسالم  ن ت�ي ن يعتمد المعهد منذ يومه األّول عل رك�ي
ة الّثانية فهي تعتمد عل  ن ن الّدول والمجتمعات والحضارات والقبائل واألفراد. أما الرك�ي وحّل الرّصاعات ب�ي
والّسىعي  ك  المش�ت والبحث عن  الحوار  المتصارعة وتشجيع  الّصقور  ن  ب�ي والجمع  الّسالم  تعزيز  ي 

�ن الّرغبة 
ن  ن العلم والعمل وب�ي الّدمج ب�ي ن هو  ت�ي ن الّرك�ي ن  ذي يربط ب�ي

ّ
ال إليجاد الحلول العملّية بشكل خاّص. الج� 

ن المعرفة والحياة. من هذا المنطق يسىع المعهد إل منح "أطلس  األسئلة البحثّية والمشاكل الميدانّية وب�ي
" للخطاب العاّم والمساهمة به. ّ ي معهد ترومان – خرائط الرّصاع اليهودّي - العر�ب

المساحة  لعرض  مختلفة  طرق  ثّمة  عليها.  الّطرفان  يتصارع  ي  �ت
ّ
ال المنطقة  بمعرفة  يبدأ  للرّصاع  حّل  كّل 

نا هنا رواية الرّصاع عن  . إخ�ت ّ المتواصل والّدامي ي ة نفسها من األرض، جوهر الرّصاع اليهودّي العر�ب الّصغ�ي
ي يمكن لوصف "المنطقة" أو "األرض". األطلس ليس  �ت

ّ
طريق سلسلة من الخرائط بأك�ث الّطرق البيانّية ال

من  المنبثق  الرّصاع  تاريــــخ  لكّن  ه.  غ�ي أو  ا  وديموغرافيًّ ا  اجتماعيًّ بحًثا  وليس   
ً

ومتكامل  
ً

شامل ا  تاريخيًّ كتاًبا 
الخرائط المعروضة فيه تكتنف داخله أسئلة اجتماعّية واقتصادّية وديموغرافّية وسياسّية وأخرى متنّوعة. 

مئة عام من الخرائط ومئة عام من الرّصاع.

ي 
ي ترسيمها. و�ن

مات وكأّن يد اإلنسان لم تشارك �ن
ّ
ا ما نتعامل معها كمسل ً ي الحدود والخرائط كث�ي

ر �ن
ّ
عندما نفك

ي 1948 مع نهاية 
أحياٍن ليس بقليلة لحظات عشوائّية وأخطاء إنسانّية تتحّول إل حقائق نتائجها كارثّية. �ن

ي القدس. كانت أمامهما 
ي حي المرصارة لرسم الحدود �ن

ل �ن ن ي م�ن
الحرب جلس موشيه ديان وعبد هللا الّتّل �ن

الخشنة  األرضّية  "يقفز" عل  الحدود  ذي رسم 
ّ
ال القلم  فأخذ  الخشب  من  أرضّية  خريطة وضعت عل 

ات  ي العام 1949 تّم رسم الحدود بقلم رصاص أخرصن بسمك خمسة مليم�ت
ولذلك خّط الحدود متقّطع. �ن

. هذه القصص عن تلك  ي م�ت عل خرائط بمقياس رسم صغ�ي مّما أّدى إل "سماكة" الحدود عل عرض مئ�ت
حظات حقيقة كانت أم حقيقة ممزوجة باألساط�ي أصبحت مع األّيام حقائق مقّدسة تمّزق الّشعوب 

ّ
الل

وتعيق الحياة. 

بأّن  لنا  أّيام تثبت  الكورونا  أّيام جائحة  ي 
" �ن ّ ي العر�ب اليهودّي  الرّصاع  أختتم "أطلس معهد ترومان لخرائط 

وس مثل البيئة غ�ي  ف بالحدود والرّصاعات طويلة األمد. الف�ي ة عل حياة اإلنسان ال تع�ت المخاطر الكب�ي
المتحرّرة من الحدود  كة  العالمّية المش�ت إّن الجهود  يباليان بكّل ذلك ويتجاهالنه.  ي عالمنا ال 

المستقّرة �ن
ذين 

ّ
ال واألفراد  للمجتمعات  حياة جديدة  توف�ي  يمكنهما  قاح وحدهما 

ّ
والل الّدواء  الّساعي إليجاد  والبحث 

فقدوا عالمهم.

 
ً
ها تبدو وسيلة

ّ
ا بل ألن ا ساميًّ

ً
ها هدف

ّ
ب الحدود ليس ألن

ّ
ه من مناطق العالم يتطل ق األوسط كغ�ي ن ال�شّ ّ إّن ح�ي

ي أّن عل الحدود ترسيخ الرّصاعات: فهي قادرة  . لكّن هذا ال يع�ن ّ لتعريف الهوّيات والشعور باألمن المجتمىعي
ان والعالقات العدائّية إل عالقات سالم. أيًضا عل المساعدة بحلها وتحويل األعداء إل ج�ي

ذي يزخر بالخرائط ويقّل بالكلمات يمثل بإخالص أهداف معهد ترومان – 
ّ
ن أيديكم ال ذي ب�ي

ّ
هذا األطلس ال

ي االجتماعّية 
اف بالّتاريــــخ وفهم المنطقة واستيعاب المعا�ن ن دراسات الّسالم وتعزيزه والّنداء لالع�ت الّدمج ب�ي

للحدود ووضعها عل أمل التوصل إل حّل لهذا الرصاع.

شكًرا لدكتور شاؤول أريئيلي عل المشاركة بأفكاره.

 . شكًرا لصندوق پولونسكي و لصندوق بوجن عل المساعدة بالدعم المالي

ي القلب.
ي الحياة و�ن

ليكن مكان للجميع عل الخريطة و�ن

د ڤينيتسكي رسوسي  بروفيسور ڤ�ي

رئيسة معهد ترومان لدراسة وتعزيز السالم

ي القدس
ية �ن الجامعة الع�ب

2020
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مقدمة
ن "اليشوڤ"  ّ منذ وعد بلفور وح�تّ اليوم. الرّصاع ب�ي لم تنسحب قضّية حدود إ�ائيل عن جدول أعمالنا القومي
ن والّدول  ن دولة إ�ائيل والفلسطينّي�ي ي أرض إ�ائيل وعرب البالد وفيما بعد ب�ي

ّي المتجّدد �ن )الكيان( الع�ب
/أرض إ�ائيل االنتدابّية وكذلك رصاع المجتمع  ن ي فلسط�ي

العربّية هو رصاع من أجل حّق تقرير المص�ي �ن
ي 

ّ والّدول والّشعوب المجاورة ومكانته �ن ي إ�ائيل عل تحديد هوّيته الجمعّية وعالقته بالمجتمع الّدولي
�ن

. ن ّ الح�ي

ي الرّصاع المستمّر منذ أك�ث من قرن يعّج بأحداث سياسّية وأمنّية واجتماعّية ال حرص لها. 
تسلسل األحداث �ن

  ّ ي ّ واألم�ن ن - الّسياسي ن رئيسّي�ي ي مجال�ي
ي هذا األطلس عرض أهّم األحداث الّتأسيسّية للرّصاع �ن

نا �ن لقد اخ�ت
وعل هوامشهما جوانب إضافّية مثل االستيطان.

ّ قبل إقامة  ن ومحاوالت المجتمع الّدولي تعود بداية األحداث الّتأسيسّية للرّصاع إل الوعود الّدولّية للّشعب�ي
ن مطالب  ي استندت إل فرضّية أّن للّشعب�ي �ت

ّ
دولة إ�ائيل تسوية الرّصاع ع�ب خطط الّتقسيم المختلفة ال

العربّية  اإل�ائيلّية  الحروب  مع  استمّرت  ي  �ت
ّ
وال إ�ائيل  /أرض  ن فلسط�ي عل  دولة  إلقامة  مصداقّية  ذات 

ي بلورت حدود الّدولة وعل رأسها حرب 1948 وحرب حزيران )األّيام الّسّتة( عام 1967 ونهايتها مع  �ت
ّ
ال

ل واقًعا 
ّ
انها وبعضها شك ن إ�ائيل وبعض ج�ي ي تحقيق الّسالم ب�ي

ي نجح بعضها �ن �ت
ّ
االّتفاقّيات الّسياسّية ال

. ن جديًدا مع الفلسطينّي�ي

اإلمكان  قدر  الحقائق  ع�ب  الحدث  وصف  إل  خريطة  لكّل  ّية  الّتفس�ي المالحظات  ي 
�ن اإلمكان  قدر  سعينا 

ي كّل 
م الّنقاط الّرئيسّية �ن

ّ
ن القّراء من تعل ة للجدال وعرض مواقف األطراف لتمك�ي ات المث�ي وتجّنب الّتفس�ي

حدث.

بتسجيل مصادر  واكتفينا  االقتباسات  لمختلف  الهوامش  استخدام  امتنعنا عن  القّراء  نثقل عل  ال  ح�تّ 
ي نهاية األطلس.

جميعها �ن

لقاءات 
ّ
ي األكاديمّية ومن ال

ايد خالل سنوات الّتدريس �ن ن ي مبادرة إعداد هذا األطلس عل خلفّية الفهم الم�ت
تأ�ت

ّ قدر اإلمكان لتشكيل  العديدة مع جماه�ي مختلفة أّن هناك حاجة إل أساس مخترص مكّثف وموضوعي
ن مجتمعات  ّ وبينه وب�ي ن طويلة داخل المجتمع اإل�ائيلي ن منذ سن�ي م وللحوار الجاري�ي

ّ
قاسم مّتفق عليه للّتعل

 لهذا الهدف.
ً

أخرى. نأمل أن يساهم األطلس فعل
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، ن رسالة مكماهون للحس�ي
ين األّول 1915 24 ت�ش

ي مكماهون الحاكم  ن ه�ن ي السنوات 1915 - 1916 ب�ي
ة رسالة �ن ن - مكماهون هي خمس ع�ش رسائل الحس�ي

ن من قبل الدولة  يف�ي ن ال�ش ّ أم�ي الحجاز وحامي الحرم�ي ن بن علي الهاشمي يف حس�ي ن ال�شّ ي مرص وب�ي
ّ �ن ي

يطا�ن ال�ب
ن بالّثورة العربّية  يف حس�ي وط تأييد ال�شّ العثمانّية. كانت تلك الّرسائل عبارة عن مفاوضات بينهما حول �ش
ي 

ي المنطقة مقابل تعيينه "ملك العرب" �ن
يطانّية �ن ق األوسط لخدمة المصالح ال�ب ي ال�ش

ن �ن ضّد العثمانّي�ي
ذي ُعِقَد من 

ّ
ي مؤتمر الّطاولة المستديرة ال

ا �ن ت المراسالت ألّول مّرة رسميًّ �ش
ُ
المملكة العربّية الجديدة. ن

ن - مكماهون.  ّ بأّن وعد بلفور يناقض رسائل الحس�ي ي 7 شباط وح�تّ 17 آذار 1939 لمناقشة االّدعاء العر�ب

ى لتشمل شبه الجزيرة العربّية )باستثناء منطقة  ن حدود المملكة العربّية الك�ب يف حس�ي ي رسائله رسم ال�شّ
�ن

مأهولة  حينه  ي 
�ن ي كانت  �ت

ّ
ال المناطق   – ن  وفلسط�ي لبنان(  )يشمل  وسوريا  والعراق  اليمن(  ي 

�ن عدن  ميناء 
ين األّول 1915 توّضح بريطانيا موقفها:  ي رّده من يوم 24 ت�ش

ان العرب ولم تكن تحت تأث�ي بريطانيا. �ن
ّ
بالّسك

ي الجهة 
[ وجزأ من بالد الّشام الواقع �ن

ً
ّ تركّيا حاليا ي

�ت ن واإلسكندرونة �ش ن وإسكندورنة ]مرس�ي ي مرس�ي "والي�ت
ها عربّية محضة وعليه يجب أن تستث�ن 

ّ
الغربّية لواليات دمشق وحمص وحماة وحلب ال يمكن أن يقال إن

من الحدود المطلوبة". 

عة عام 1916 
ّ
فاقّية سايكس بيكو الموق ن قد ُوعدت للعرب قبل اتّ ا أّن فلسط�ي يعت�ب العرب تلك الفقرة إثباتً

والّتفس�ي  الموعودة".  الّتخوم  ن من  ي فلسط�ي الفقرة ال تستث�ن "أّن  أّي  العام 1917.  بلفور من  وقبل وعد 
ودمشق.  والحّمة  األربــع: حلب وحمص  الواليات  الواقعة غرب  المنطقة  تقع جنوب  ن  "فلسط�ي بسيط: 
[ حيث لم تكن حمص والحّمة واليتان  ّ ي

العثما�ن الّتقسيم اإلدارّي  الواليات ]وفق  ر العتبار  ّ ثّمة م�ب وليس 
ي الّرسالة "غرب والية حلب. فلو كان المقصود 

ه جاء �ن
ّ
ي المنطقة وليس الوالية حيث أن فمصطلح والية يع�ن

والية فعندها ال يمكن أن توجد منطقة غرب والية حلب حيث أّن والية حلب امتّدت ح�تّ البحر. وعليه 
بالّنسبة لحلب وحمص والحّمة فالواضح أّن المقصود هو منطقة وليس والية وواضح أّن هذا هو الّتفس�ي 
ي 

ن وال يشملها". وإلزالة الّشّك �ن بالّنسبة لدمشق أيًضا والمنطقة الواقعة غرب دمشق تقع شمال فلسط�ي
ن بن علي بتاريــــخ 19 أيلول 1919  يطانّية كرزون لفيصل ابن الحس�ي ي كتبها وزير الخارجّية ال�ب �ت

ّ
الّرسالة ال

كتب بشكل واضح أّن المقصود هو المدن األربــع وليس الواليات.

الوعد  تنفيذ  بأّن  ًطا واضًحا  تتضّمن �ش األّول 1915  كانون  تاريــــخ 14  فإّن رسالة مكماهون من  مع ذلك 
ا من ثار ضّد األتراك هم قبائل الحجاز فقط  ي الحرب. عمليًّ

ق بمدى تنفيذ العرب لجزئهم �ن
ّ
ّ يتعل ي

يطا�ن ال�ب
ن وسوريا وبالد الّرافدين  ق نهر األردن. أّما عرب فلسط�ي وبعد احتالل العقبة انضّمت أيًضا قبائل البدو من �ش
ن  ن بشكل واضح بأّن الّتفاهمات ب�ي ي الّرسالت�ي

فقد حاربوا إل جانب القّوات العثمانّية ضّد بريطانيا. كما جاء �ن
ي تضّمنتها  �ت

ّ
وطة بموافقة الحلفاء وخاّصة فرنسا: "أّما بخصوص األقاليم ال ن م�ش يف حس�ي بريطانيا وال�شّ

العام  منذ  فرنسا".  حليفتها  مصالح  تمّس  أن  دون  الّترّصف  مطلقة  العظم  بريطانيا  الحدود حيث  تلك 
ي ُوعدت للعرب. هنالك  �ت

ّ
ي المناطق ال

ن لم ُتشمل �ن ّ أّن فلسط�ي ّ الّرسمي ي
يطا�ن 1922 وصاعًدا كان الّتوّجه ال�ب

أسباب مختلفة جعلت بريطانيا تمتنع عن ن�ش الّرسائل علًنا ح�تّ العام 1939.
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فاقّية سايكس بيكو
ّ
ات

16 أّيار 1916
الّروسّية  اطورّية  اإلم�ب وبموافقة  وبريطانيا  فرنسا  ن  ب�ي اّتفاقّية سياسّية  )Sykes-Picot( هي  بيكو  سايكس 
يطانّية وفرانسوا  : مارك سايكس ممّثل الخارجّية ال�ب ن ن ممّثلي الحكومت�ي ومملكة إيطاليا. وضعت االّتفاقّية ب�ي
ي صودق عليها يوم 16 أّيار 1916 إل تحديد  �ت

ّ
جورج - بيكو ممّثل الخارجّية الفرنسّية. هدفت االّتفاقّية ال

اطورّية العثمانّية بعد الحرب العالمّية األول.  ي مناطق اإلم�ب
ن �ن ن العظمت�ي مناطق الّنفوذ المستقبلّية للّدولت�ي

وا عل  الّثّوار الّشيوعّيون عل روسيا وع�ث االّتفاقّية كانت ّ�ّية ولم يتّم اإلعالن عنها ولكن عندما سيطر 
ي إزفيستيا وبرافدا  ي صحيف�ت

ي 1917 �ن
ين الّثا�ن ها يوم 23 ت�ش ي ن�ش

ي وزارة االستخبارات سارعوا �ن
االّتفاقّية �ن

بهدف الّسخرية من الكولونيالّية الغربّية. فقدت هذه االّتفاقّية صالحّيتها القانونّية عام 1918.

ق كما انسجمت مع  ي منطقة ال�شّ
جاءت هذه االّتفاقّية استجابة لمطالب فرنسا الّتاريخّية بمكانة خاّصة �ن

 ّ ي ي عبدان بالقرب من البرصة عل الخليج العر�ب
ي بدأت تستخرج الّنفط �ن �ت

ّ
يطانّية ال اتيجّية ال�ب المصالح االس�ت

سطول من استخدام الفحم 
ُ
شل وزير البحرّية بخّطة ثالثّية لتحويل سفن األ عام 1913 وبدأ وينستون ت�ش

ة الحديد من بغداد إل 
ّ
الحجرّي إل الّنفط )االّتفاقّية لم تتطّرق إل أنبوب الّنفط لكّنها ناقشت خّط سك

العراق حالًيا( وح�تّ  ق  المنطقة بواسطة خّط يمتّد من كركوك )شمال �ش فاقّية تقسيم  حيفا(. أقّرت االتّ
مت باألحمر( أما المنطقة شمال الخط 

ّ
ا؛ المنطقة الواقعة جنوب الخّط هي منطقة نفوذ بريطانّية )وعل

ّ
عك

( وعل 
ً
مت باألزرق(. تحصل بريطانيا عل بالد الّرافدين )العراق وجزء من األردن حالًيا

ّ
فهي فرنسّية )وعل

/أرض  ن ي فلسط�ي
ا �ن

ّ
ّ لشبه الجزيرة العربّية وعل خليج حيفا وعك ي

�ت المنطقة الواقعة عل امتداد الّساحل ال�شّ
 . ّ ي

ّ للبحر المتوّسط ح�تّ الّشّق الّسورّي األفري�ت ي
�ت ّ ال�شّ إ�ائيل. أّما فرنسا فستحصل عل الّساحل الّشمالي

الحالّية تحت رعاية  )أ( سوريا  المنطقة  ي 
ن واحدة �ن ت�ي

ّ
ن مستقل ن عربّيت�ي إقامة دولت�ي فاقّية  االتّ كما حّددت 

ق األردن تحت رعاية بريطانيا.  ي المنطقة )ب( غرب العراق و�ش
فرنسا والّثانية �ن

فاقّية عل أن "تضّم  ( فقد نّصت االتّ مت منطقة نفوذها باألصفر( وإيطاليا )باألخرصن
ّ
بالّنسبة لروسيا )عل

ي إقليم 
فاق عليها الحًقا" وعل منطقة معّينة �ن ي سيتّم االتّ �ت

ّ
وم وطرابزون ]...[ ح�تّ الّنقطة ال روسيا أررصن

ي آسيا". أّما بخصوص 
ي أقاليم تركّيا �ن

ن االعتبار المطالب اإليطالّية �ن ي كّل تسوية يجب "األخذ بع�ي
كردستان و�ن

/أرض إ�ائيل جزء منها سيكون تحت إدارة دولّية لكّل من فرنسا وبريطانيا وروسيا وإيطاليا وممّثل  ن فلسط�ي
ن جنوب المنطقة الّزرقاء )خّط  ّ وتشمل "مركز فلسط�ي ي

ّ ون الب�ن
ّ
ي الخريطة بالل

مة �ن
ّ
عن العرب. المنطقة المعل

ذي يمّر من وسط البحر المّيت 
ّ
ّية وح�تّ منطقة رأس الّناقورة( وح�تّ الخّط المستقيم ال ة ط�ب يمّر من بح�ي

وح�تّ البحر األبيض المتوّسط بالقرب من غّزة".

ا تقسيم المنطقة من قبل  م االّتفاقّية وتّم عمليًّ يطانيا لم تح�ت ي نهاية المطاف لم يتّم تنفيذ االّتفاق. ف�ب
�ن

دول  إنشاء  وديعة ح�تّ  المنطقة  ي 
�ن الّنفوذ  وفرنسا  بريطانيا  منحت  ي  �ت

ّ
وال االنتداب  بطريقة  األمم  عصبة 

ن أّن االّتفاقّية قد "تركت بصمتها" عل بعض الحدود  ي المنطقة. رغم ذلك مراجعة الخريطة تب�يّ
ة �ن

ّ
مستقل

ي سوريا والعراق واألردن.
ق األوسط وخاّصة �ن ن دول ال�شّ المستقبلّية ب�ي
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وعد بلفور
ي 1917

ين الّثا�ن 2 ت�ش
ّ آرثر  ي

يطا�ن ي 1917 أعلنت حكومة بريطانيا عن وعد بلفور ع�ب رسالة من وزير الخارجّية ال�ب
ين الّثا�ن ي 2 ت�ش

�ن
ورد ليونيل روتشليد.

ّ
ي بريطانيا الل

جيمس بلفور إل الّرئيس الفخرّي للهستدروت الّصهيونّية �ن

ي 
أما�ن ذي ينطوي عل العطف عل 

ّ
ال الّتالي  الّترصيــــح  بالّنيابة عن حكومة جاللته  أبلغكم  ا أن  ي جدًّ

"يّ��ن
إل  العطف  ن  بع�ي تنظر  الجاللة  صاحب  حكومة  إّن  وأقّرته:  الوزارة  عل  عرض  وقد  والّصهيونّية  اليهود 
/أرض إ�ائيل وستبذل غاية جهدها لتسهيل تحقيق هذه  ن ي فلسط�ي

ّ للّشعب اليهودّي �ن تأسيس وطن قومي
ي تتمّتع بها  �ت

ّ
ه لن يؤ�ت بعمل من شأنه أن ينتقص من الحقوق المدنّية والّدينّية ال

ّ
ا أن الغاية عل أن يفهم جليًّ

ي 
ذي يتمّتع به اليهود �ن

ّ
ّ ال ن وال الحقوق أو الوضع الّسياسي ي فلسط�ي

الّطوائف غ�ي اليهودّية المقيمة اآلن �ن
ا إذا ما أحطتم الهستدروت الّصهيونّية علًما بهذا الّترصيــــح".  البلدان األخرى. وسأكون ممتنًّ

ع�بّ وعد بلفور ألّول مّرة عن تأييد دولة عظم رئيسّية لرؤية الحركة الّصهيونّية وكانت لذلك بطبيعة الحال 
ي فهم مسألة 

ي قد تساهم �ن �ت
ّ
ي صياغة الّترصيــــح وال

ة. من األهّمّية مالحظة بعض دقائق األمور �ن أهّمّية كب�ي
ذي تّمت ترجمته 

ّ
ي صلب الّترصيــــح )وال

/أرض إ�ائيل الماثل �ن ن حدود الّدولة اليهودّية. إّن مفهوم فلسط�ي
ه يدّل عل منطقة أرض إ�ائيل لكن لم يحمل أّي 

ّ
غات األوروبّية عل أن

ّ
ا بالل

ً
ل"أرض إ�ائيل"( كان معروف

ي المنطقة 
ّ �ن ي القرون األول للحكم اإلسالمي

ّ �ن ي ة الحكم العر�ب ّ هذه الّتسمية. خالل ف�ت ي لواء أو قضاء عي�ن
ي  

ذي شمل معظم مناطق البالد من غرب نهر األردن )المحاذي �ن
ّ
" وال ن كانت المنطقة تسّم "جند فلسط�ي

ي ُحّددت إلقامة  �ت
ّ
الشمال لمرج ابن عامر ولم يشمل النقب(. مع ذلك مع إصدار وعد بلفور فإّن المنطقة ال

ها وفق الّتقسيم االداري 
ّ
ّ لليهود لم تكن لها حدود واضحة ومعروفة. فقد تّمت إدارة المنطقة كل البيت القومي

اليوم. حدود  لنا  المعروفة  الحدود  تقسيم يختلف عن  الخريطة( وهو  )انظروا  العام 1884  ّ من  ي
العثما�ن

ّية( ُحّددت الحًقا بعد عّدة سنوات  /أرض إ�ائيل مثلما سّميت بالع�ب ن ن – Palestine)أو فلسط�ي فلسط�ي
عندما حصلت بريطانيا عل تفويض االنتداب عل المنطقة من قبل عصبة األمم.

/أرض إ�ائيل. وباإلمكان  ن يطانّية إل االمتناع عن إصدار وعد يشمل كّل مناطق فلسط�ي لجأت الحكومة ال�ب
ة للهستدروت الّصهيونّية  ي المسّودة األخ�ي

د من ذلك ضمن أمور أخرى عن طريق مقارنة الّصيغة الواردة �ن
ّ
الّتأك

ذي 
ّ
ن صيغة الّترصيــــح ال يطانّية للمصادقة عليها ولكن تّم رفضها( وب�ي ي عرضها بلفور عل الحكومة ال�ب �ت

ّ
)ال

حتها الهستدروت الّصهيونّية: "حكومة  ي اق�ت �ت
ّ
ي الّصيغة ال

ي نهاية األمر. حيث جاء �ن
تّمت المصادقة عليه �ن

ّ للّشعب اليهودّي". بينما نّص  ورة إعادة إقامة أرض إ�ائيل كبيت قومي ف بمبدأ رصن صاحب الجاللة تع�ت
ي أو المصادقة 

ن ولم يتّم الّن�ن ي فلسط�ي
ّ للّشعب اليهودّي �ن ذي صودق عليه عل إقامة بيت قومي

ّ
الّترصيــــح ال

ي تخومها.
ّ آخر �ن عل إقامة كيان سياسي

ة.  ي تلك الف�ت
ن �ن ي فلسط�ي

يعت�ب الفلسطينّيون وعد بلفور نفًيا لحّقهم بتقرير المص�ي رغم كونهم األغلبّية �ن
 ّ ي

ه كان األساس القانو�ن
ّ
ي حقيقة أن

ء �ن ي
ووفق ما كتبه أدوارد سعيد: "تكمن أهّمّية الّترصيــــح أّواًل وقبل كّل سش

. وثانًيا ]...[ صدر الّترصيــــح )أ( من قبل دولة أوروّبّية عظم )ب( بخصوص  ن لمطالبة الّصهيونّية بفلسط�ي
ي المنطقة 

ي تعيش �ن �ت
ّ
أرض غ�ي أوروّبّية )ج( من منطلق الّتجاهل الّتاّم لوجود وإرادة األغلبّية األصالنّية ال

ي شكله كان ذلك عبارة عن وعد منطقة لمجموعة أجنبية بحيث تستطيع هذه المجموعة بكّل مع�ن 
)د( �ن

ّ للّشعب اليهودّي". الكلمة تحويل المنطقة إل وطن قومي



شاؤول أريئيلي |  19   18 | أطلس معهد ترومان   

اح الحركة الّصهيونّية لحدود أرض  اق�ت
إرسائيل

3 شباط 1919
باريس مؤتمر  بالقرب من  ي ڤرساي 

العالمّية األول ُعقد �ن الحرب  انتهاء  ي 1919 وبعد 
الّثا�ن ي 18 كانون 

�ن
احها  ي المؤتمر وعرض اق�ت

ي الحرب. استعّدت الحركة الّصهيونّية للمشاركة �ن
الّسالم للحلفاء المنترصين �ن

لتحديد حدود أرض إ�ائيل. عقدت المنّظمات اليهودية المختلفة ال نهاية من الّندوات بهدف الّتوّصل 
رات أهرون أهرونسون هدف إل ترسيم حدود تضمن 

ّ
ذي استند إل مذك

ّ
اح ال إل صيغة مّتفق عليها. االق�ت

ي أرض إ�ائيل: "يجب أن تكون المساحة الجغرافّية ألرض إ�ائيل 
القاعدة االقتصادّية لقيام دولة عرصّية �ن

الحكومة  عبء  تحّمل  يمكنهم  ذين 
ّ
ال ن  اليافع�ي ان 

ّ
الّسك من  ا  ً عدًدا كب�ي تستوعب  لكي  اإلمكان  قدر  ة  كب�ي

العرصّية".

ومناحم  ناحوم سوكولوڤ  ومشاركة  ڤايتسمان  حاييم  برئاسة   " ن يطانّي�ي ال�ب اليهود  نّواب  "مجلس  أعضاء 
ي صادقت عليها المنّظمات الّصهيونّية.  �ت

ّ
ن وأهرون أهرونسون ذهبوا إل ڤرساي مع "الّصفقة" ال أوسيشك�ي

ا.  ي 3 شباط 1919 عرضوا أمام مؤتمر الّسالم )دون عرض ذلك عل الخريطة( خطوط حدود واسعة جدًّ
و�ن

ذي 
ّ
ي تحّدثوا عنها مجمل أرض إ�ائيل الغربّية الحالّية وجزء من جنوب لبنان ال �ت

ّ
حيث شملت المساحة ال

ة 
ّ
ق األردن المحاذي لغرب سك يًطا من �ش ي وهضبة الجوالن و�ش

يطا�ن
ّ
يمتّد من جنوب صيدا ويشمل نهر الل

يًطا من سيناء عل الخّط الممتّد من رفح والعريش وح�تّ طابا.  حديد الحجاز و�ش

بالقرب من صيدا  المتوّسط  األبيض  البحر  ي نقطة من 
الّشمال �ن الحدود من  اح: "تبدأ  االق�ت ي 

وقد جاء �ن
ة  وجنوبــها وتمتّد عل طول حّد الّترصيف وسفوح جبل لبنان وح�تّ ج� القرعون وتمتّد من هناك إل الب�ي
ن حوض نهري وادي القرن ووادي الّتيم. ومن هنا تمتّد نحو الجنوب عل طول  عل امتداد الخّط الفاصل ب�ي
قّية والغربّية لجبل الّشيخ ح�تّ الّنقطة الغربّية بمحاذاة بلدة بيت جن. ثّم  ّ ن الّسفوح ال�ش الخّط الفاصل ب�ي
ي 

ة حديد الحجاز وغربــها. �ن
ّ
ّ لنهر مغنية بالقرب من سك ق عل امتداد حّد الّترصيف الّشمالي تستمّر نحو ال�شّ

فاق  ذي سيتّم االتّ
ّ
ي الجنوب، خّط الحدود ال

ة الحجاز وغربــها ح�تّ خليج العقبة. �ن
ّ
ق، بالقرب من سك ال�شّ

ّ مساحة تبلغ حوالي 45,000 كلم مربـّبع أي  ي الغرب، البحر األبيض المتوّسط". إجمالي
عليه مع مرص. �ن

ي الّنهاية. 
ي أقّرت �ن �ت

ّ
/أرض إ�ائيل ال ن ي مساحة فلسط�ي

تقريبا ضع�ن

ي قّيدت يدي المنظمة  �ت
ّ
اح بناًء عل العديد من القيود الّسياسّية ال تّمت صياغة الخطوط العريضة لالق�ت

ن أّدت إل تقليص  ن حاييم وايزمان واألم�ي فيصل بن حس�ي ي تّم الّتوّصل إليها ب�ي �ت
ّ
الّصهيونّية: الّتفاهمات ال

ي الّشمال جنوب لبنان الحًقا 
ة حديد الحجاز؛ المطالب �ن

ّ
ق نهر األردن وح�تّ سك المطالب الّصهيونّية �ش

ق وتّم تحديد خّط الحدود عل الخّط الماّر من صيدا  ي بالد الم�ش
عات فرنسا �ن

ّ
ن االعتبار تطل أخذت بع�ي

العقبة  العريش  ن عل خّط  يطانّي�ي ال�ب ورة مساومة  الجنوب بسبب رصن ي 
�ن المطالب  تقليص  تّم  ا كما. 

ً
ق �ش

اليهودّي وشبه جزيرة سيناء سيتّم   ّ القومي البيت  ن  ب�ي الحدود  أّن  الّصهيونّية عل  الحركة  رة 
ّ
مذك ونّصت 

ي الخريطة تّم رسم خّط يع�بّ عن نّية الحركة الّصهيونّية(.
فاق عليها مع الحكومة المرصّية. )�ن

ّ
االت

واضحة  ذات حدود  واقتصادّية  وظيفّية وسياسّية  بأكملها كوحدة جغرافّية  إ�ائيل  أرض  اح  االق�ت تناول 
اح واعت�ب اليهود أّي اّتفاق  ن وصاعًدا حاولت الحركة الّصهيونّية الّتمّسك بهذا االق�ت ومحّددة. منذ ذلك الح�ي

أو قرار ال يتوافق معه كانسحاب تنازل ونهب لمناطق من أرض إ�ائيل.
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مؤتمر سان ريمو
19 - 26 نيسان 1920

ي إيطاليا لدول حلفاء الحرب العالمّية األول بمشاركة رؤساء 
ّ �ن ي العام 1920 ُعقد مؤتمر سان ريمو الّدولي

�ن
اطورّية  ن عن اليابان وبلجيكا. ناقش المؤتمر تقسيم اإلم�ب حكومات بريطانيا وفرنسا وإيطاليا واليونان وممّثل�ي

ن الّدول األوروّبّية المنترصة. العثمانّية وتوزيعها ب�ي

ن وعد بلفور ضمن االنتداب  ي 24 نيسان قّرر المؤتمر بضغط من بريطانيا ورغم تحّفظات فرنسا تضم�ي
�ن

: "ّتتفق األطراف عل تكليف  وتفويض بريطانيا كدولة انتداب مسؤولّية تنفيذ الوعد. ونّص القرار عل ما يلي
ي يحّددها الحلفاء الّرئيسّيون إل دولة  �ت

ّ
ي الحدود ال

/أرض إ�ائيل تطبيًقا ألحكام الماّدة 22 و�ن ن إدارة فلسط�ي
يطانّية   عن تنفيذ إعالن الحكومة ال�ب

ً
انتدابّية تنتخبها الّدول المذكورة. سيكون صاحب االنتداب مسؤول

للّشعب   ّ قومي وطن  إنشاء  لدعم  األخرى  الحلفاء  دول  تبّنته  ذي 
ّ
وال  1917 ي 

الّثا�ن ين  ت�ش  2 يوم  الّصادر 
قة بالمناطق المذكورة أعاله سوف ُتصاغ من قبل دول 

ّ
وط االنتداب المتعل ن ]...[ �ش ي فلسط�ي

اليهودّي �ن
مم". 

ُ
الحلفاء الّرئيسّية وستعرض عل مجلس عصبة األ

ّ رغم معارضة العرب ووضع الواليات العثمانّية الّسابقة  كما تقّرر وضع سوريا ولبنان تحت االنتداب الفرنسي
الّرافدين:  بالد  ّ عل  ي

يطا�ن ال�ب االنتداب  اسم  تحت   ّ ي
يطا�ن ال�ب االنتداب  تحت  والبرصة  والموصل  بغداد  ي 

�ن
يطة حصولهما عل المساعدة  ن �ش ت�ي

ّ
ن مستقل ت بسوريا والعراق كدولت�ي

ّ
اف المؤق "تّتفق األطراف عل االع�ت

الّدول  حدود  بنفسهما.  شؤونهما  إدارة  تستطيعا  أن  إل  االنتداب  صاحب  من  الحكم  إلدارة  واالستشارة 
المذكورة واختيار االنتداب يقّرران من قبل دول الحلفاء الّرئيسّية". لم يبّت المؤتمر بمسألة الحدود وتّم 
تّم تحديدها عام  المثال  /أرض إ�ائيل عل سبيل  ن ن سوريا وفلسط�ي الّنهائّية ب�ي تحديدها الحًقا. الحدود 
1923 وصودق عليها من قبل عصبة األمم عام 1934. كما حصل قرار الحدود اإلقليمّية عل مصادقة 

عّية الّدولّية. عصبة األمم ّمما أض�ن عليها ال�شّ

ا إل الّنوايا  ً شل "الكتاب األبيض" مش�ي يطانّية ونستون ت�ش ي 22 حزيران 1922 أصدر وزير المستعمرات ال�ب
�ن

/أرض إ�ائيل تحت سلطة االنتداب بما فيها تخصيص  ن يطانّية بخصوص مستقبل فلسط�ي الّسياسّية ال�ب
تشل عل أّن "حكومة جاللة الملك تلفت الّنظر للحقيقة بأّن  د ت�ش

ّ
ق نهر األردن لألم�ي عبد هللا. وأك �ش

ا لليهود  /أرض إ�ائيل بأكملها ستصبح وطًنا قوميًّ ن صيغة الوعد المذكور ]وعد بلفور[ ال يقول بأّن فلسط�ي
 ّ ي

يطا�ن لمان ال�ب ي 7 تّموز 1922 صادق ال�ب
/أرض إ�ائيل ". و�ن ن ي فلسط�ي

ا كهذا سيقام �ن بل أّن وطًنا قوميًّ
ي 24 تّموز صادق مجلس عصبة األمم عل االنتداب بصيغته الجديدة 

بأغلبّيته عل "الكتاب األبيض". و�ن
ه يجب تطبيق 

ّ
د أّن الحدود سوف ُتقّر من قبل الّدول العظم وأّن بريطانيا هي الّدولة االنتدابّية وأن

ّ
ي تؤك �ت

ّ
ال

الماّدة 25 من قرار االنتداب تتحّفظ وتنّص عل: "يحّق  ق نهر األردن فإّن  أّما بخصوص �ش وعد بلفور. 
الّنصوص غ�ي  من هذه  تراه  ما  تطبيق  توقف  أو  ئ  ترحب أن  األمم  بموافقة مجلس عصبة  المنتدبة  للّدولة 
ق نهر  /أرض إ�ائيل ]أي �ش ن ّ لفلسط�ي ي

�ت ن نهر األردن والحّد ال�شّ قابل للّتطبيق عل المنطقة الواقعة ما ب�ي
ي تلك المنطقة وأن تّتخذ ما تراه مالئًما من 

ّية الّسائدة �ن
ّ
ن فيما بعد بالّنسبة لألحوال المحل األردن[ كما سيع�يّ

ّ الّثالث ع�ش  ي
ي 6 آب 1922  صادق المؤتمر الّصهيو�ن

ّية". �ن
ّ
الّتداب�ي إلدارة تلك المنطقة وفًقا ألحوالها المحل

ي 14 أّيار 1923 صادق مجلس عصبة األمم 
ي كارلسباد عل "الكتاب األبيض" وعل صّك االنتداب. و�ن

�ن
ّ لليهود  قة بإنشاء وطن قومي

ّ
قّية لنهر األردن من نطاق بنود االنتداب المتعل ّ ا عل استثناء الّضّفة ال�ش ً أخ�ي

/أرض إ�ائيل. ن ي فلسط�ي
�ن
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/أرض إرسائيل  ن فلسط�ي
1923 - 1922

ين األّول  1906 كحدود  ر من 1 ت�ش
ّ
ي وقت مبك

/أرض إرسائيل ومرص �ن ن ن فلسط�ي ن الحدود ب�ي قد تّم تعي�ي
ها 

ّ
ي البداية عل أن

ي كانت آنذاك تحت رعاية بريطانيا(. تّم تعريف الحدود �ن �ت
ّ
ن الدولة العثمانّية ومرص )ال ب�ي

ن والية الحجاز وسنجق القدس وشبه جزيرة  ي الدولة العثمانّية ب�ي
خّط الّتقسيم اإلدارّي داخل تخوم أرا�ن

ي 
كت الدولة العثمانّية من أمالكها �ن

ّ
عيد خلط األوراق وتفك

ُ
ي نهاية الحرب العالمّية األول عندما أ

سيناء. �ن
ي عام 1919 بعد أشهر قليلة من انتهاء الحرب وبعد 

ي الخّط. �ن يطانّيون أنفسهم عل جان�ب المنطقة وجد ال�ب
يطانّية تقّرر  ي مرص وممّثلي وزارة الخارجّية ال�ب

يطانّية �ن ن عن الحكومة ال�ب مناقشات عديدة بمشاركة ممّثل�ي
اإلبقاء عل الخّط الحدودّي كما هو.

ي تعاملت  �ت
ّ
ال يطانّية  وقراطّية ال�ب ق األردن ُحّددت من قبل الب�ي /أرض إرسائيل ورسش ن ن فلسط�ي الحدود ب�ي

ّ كانت الّصيغة الّتوراتّية  ي
ي الّسياق الّتاري�ن

ي تحت مسؤولّيتها و�ن �ت
ّ
ي االنتداب ال ن منطق�ت ّ ب�ي معها كخّط داخلي

ن هو اعتماد الحدود اإللزامّية  يطانّي�ي ّ لل�ب ي
. كان الّنهج المبد�ئ ن يطانّي�ي ن ال�ب "من دان إل ب�ئ الّسبع" أمام أع�ي

ي هذه الحالة تقّرر أن 
يوغرافّية )"الّطبيعّية"( مع مراعاة االعتبارات الّتاريخّية إن وجدت. �ن ن عل العوامل الف�ي

موك. كما سعت بريطانيا   إل نهر األردن وتستمّر من نهر ال�ي
ً

ي مركز البحر المّيت وتصعد شمال
تمّر الحدود �ن

المّيت ع�ب  البحر  إنتاج وتصدير معادن  الّتنمّية المستقبلّية:  الّناشئة عن خيارات  إل مراعاة االحتياجات 
ي وادي عربة 

خليج العقبة وتوليد الكهرباء من مياه نهر األردن. فرضت هذه االعتبارات إضافة ممّر بّرّي �ن
ي 

ي نصف الخليج �ن
ي الخليج. ب�ت

 عن مساحة لبناء ميناء بحرّي �ن
ً

من البحر المّيت وح�تّ خليج العقبة فضل
ي ترصيــــح للمندوب 

ا �ن ق األردن للّسماح له بمخرج )وحيد( إل البحر. تّم تحديد الخّط الحدودّي رسميًّ يد �ش
ي 14 أّيار 1923 صادقت عصبة األّمم 

ي األّول من أيلول 1922. �ن
ّ الّس�ي هربرت صموئيل �ن ي

يطا�ن الّسامي ال�ب
ق نهر األردن من وعد بلفور وفًقا للماّدة 25 من صّك االنتداب. عل استثناء �ش

فاقّية سايكس بيكو. تمتّد الحدود  ي اتّ
/أرض إرسائيل ولبنان فقد كانت البداية �ن ن ن فلسط�ي أّما الحدود ب�ي

ّية.  ة ط�ب ّ لبح�ي ن الّشاطئ الّشمالي ا وب�ي
ّ
ي نقطة شمال عك

ا من البحر األبيض المتوسط �ن عل خّط قص�ي جدًّ
 بحيث تضّم داخلها منطقة كانت تحت 

ً
العالمّية األول تّم توسيع الحدود شمال ن من الحرب  بعد عام�ي

 عل 
ً
يطانّية: امتّد خط الحدود من ّشاطئ البحر األبيض المتوسط شمال نهرّيا حاليا السلطة العسكرّية ال�ب

ن الحدود ضمن أمور أخرى  ة الحولة. لقد تّم تعي�ي ّ لبح�ي ي سلسلة جبال رأس الّناقورة وح�تّ الّشاطئ الجنو�ب
ي 

ا عميًقا ومعامل لتكرير النفط. �ن بهدف حماية خليج حيفا حيث شّيدت بريطانيا عام 1933 ميناء بحريًّ
ن فرنسا وبريطانيا تّم بموجبها  فاقّية ب�ي

ّ
ي باريس عل ات

ي 23 كانون األّول 1920 تّم الّتوقيع �ن
مرحلة الحقة �ن

/أرض إ�ائيل من أجل تطوير  ن  بهدف ضّم نهر األردن بأكمله لفلسط�ي
ً

ق سعسع أّول نقل الحدود شمال �ش
ة 

ّ
ق مياه نهر األردن؛ وثانًيا ضّم المطل

ّ
زراعة الّرّي وإنشاء محطة لتوليد الّطاقة الكهرومائّية تستخدم تدف

ل ما يسّم "إصبع الجليل" 
ّ
تها بريطانيا )وفرنسا كذلك( دان الّتوراتّية. بسبب هذه الّتعديالت تشك ي اعت�ب �ت

ّ
ال

القنيطرة وح�تّ شمال  إل  ول غرًبا  ن ال�نّ ثّم  الجوالن  األعل ح�تّ هضبة  إل  الحدود  امتداد  قّر 
ُ
أ ومن هناك 

/أرض إ�ائيل وسوريا(. ومن ثّم تمتّد الحدود ح�تّ سمخ ومنها  ن ن فلسط�ي ي تّم تقسيمها ب�ي
ّية )وال�تّ ة ط�ب بح�ي

ن بريطانيا وفرنسا عل الحدود  ي نهاية المطاف تّم االّتفاق ب�ي
موك. �ن ا تمتّد ح�تّ نهر ال�ي وع�ب خّط قص�ي جدًّ

ي آذار 1923: تنازلت بريطانيا لفرنسا عن هضبة الجوالن )بقيت تابعة لسوريا( وحصلت عل 
الّنهائّية �ن

ة  ّ البح�ي ي
�ت ي �ش

 إل بعض األرا�ن
ً
/أرض إ�ائيل إضافة ن ّية بأكملها لتكون داخل مناطق فلسط�ي ة ط�ب بح�ي

أرض  داخل  بهدف ضّم منطقة إلقامة محّطة كهرباء  الحّمة )حمات غدير( وذلك  الّنقيبة( وح�ت  )قرية 
ي العام 1934 صادقت عصبة األمم عل االّتفاقّية وأصحبت 

غ. فقط �ن إ�ائيل وفق رؤية پنحاس روتن�ب
ي االنتداب. ن منطق�ت ف بها ب�ي هذه الحدود الّدولّية المع�ت

 .
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لجنة بيل
7 تّموز 1937

لتها 
ّ
شك إ�ائيل"  /أرض  ن لفلسط�ي الملكّية  جنة 

ّ
"الل باسم  والمعروفة   )Peel Commission( بيل  لجنة 

ن  ي غور ع�يّ ي شهر آب 1936. وزير المستعمرات وليام أورمس�ب
ن �ن ل�ي يطانّية برئاسة نڤيل تشم�ب الحكومة ال�ب

ى وكيف يمكن  فت بالّتحقيق بأسباب اندالع الّثورة العربّية الك�ب
ّ
ل
ُ
ورد وليام روبرت بيل وك

ّ
جنة برئاسة الل

ّ
الل

/أرض  ن ي فلسط�ي
ي عمل حكومة االنتداب �ن

ن العرب واليهود. كما كان من مهّمتها الّتحقيق �ن حّل الرّصاع ب�ي
امها تجاه العرب واليهود. ن إ�ائيل ومدى ال�ت

ي نو�ي بها من  �ت
ّ
جنة تقريرها وتوصيتها بأن "الّتقسيم هو الّطريقة الوحيدة ال

ّ
ي 7 تّموز 1937 قّدمت الل

�ن
ى  ي اش�ت �ت

ّ
جنة ترسيم الحدود بهدف ضمان أمرين: "فصل المناطق ال

ّ
حت الل أجل معالجة جذور الّداء". اق�ت

انها أو معظمهم من العرب وترك مجال معقول 
ّ
ي كّل سك �ت

ّ
ي فيها واستوطنوها عن المناطق ال

اليهود األرا�ن
ان لتشكيل 

ّ
ّ للّسك ي

جنة بنقل جز�ئ
ّ
ان واالستيطان ضمن حدود الدولة اليهودّية ". كما أوصت الل

ّ
لنمّو الّسك

ن االعتبار المواصالت مثل اإلبقاء عل منطقة وادي عارة  جنة بع�ي
ّ
ّ أك�ث وضوًحا. كما أخذت الل ي فصل إث�ن

ن القدس والبحر واإلبقاء عل مطار  يطانّية مثل الّربط ب�ي ضمن الّدولة اليهودّية. واحتياجات الّسلطة ال�ب
جنة )1( الّسماح بإقامة دولة 

ّ
حت الل يطانّية. وعليه فقد اق�ت ة تحت السّيطرة ال�ب ي تلك الف�ت

قيم �ن
ُ
ذي أ

ّ
ّد ال

ّ
الل

ّ والجليل وعل مساحة 4,840 كلم مربـّبع يعيش فيها سّتمئة وخمسون ألف  الّساحلي الّسهل  ي 
يهودّية �ن

 ّ ي نسمة ثلثهم من غ�ي اليهود؛ )2( ضّم مساحة نحو 21,000  كلم مربـّبع حيث يعيش خمسمئة ألف عر�ب
ّ آخرون؛ )3( إنشاء  ي ق نهر األردن حيث كان يعيش ثالثمئة  ألف عر�ب ا ل�ش و ألف ومئتا وخمسون يهوديًّ
ن القدس ويافا يعيش فيه ثالثمئة ألف نسمة معظمهم من العرب. ّ بمساحة 900 كلم مربـّبع ب�ي ي

ممّر بريطا�ن

ي تقرير 
ي آب 1937 عل فكرة الّتقسيم الواردة �ن

ي زيورخ �ن
ذي ُعقد �ن

ّ
ون ال ّ الع�ش ي

وافق المؤتمر الّصهيو�ن
ح(. قبول الحركة  ه لم يقبل ترسيم الحدود المق�ت

ّ
لجنة بيل بعد مناقشات صعبة للغاية )عل الّرغم من أن

 ّ اف بأّن تقليص مساحة الوطن القومي /أرض إ�ائيل استند عل االع�ت ن الّصهيونّية لفكرة تقسيم فلسط�ي
ي مناطق أرض إ�ائيل عل ضوء الّظروف الّسياسّية واالستيطانّية. 

ط إلقامة دولة يهودّية �ن اليهودّي هو �ش
ي اجتماع لمركز حزب مباي: "تقليص المساحة هو الّثمن 

قبل ذلك بعام لّخص مردخاي نم�ي األمر جّيًدا �ن
الّ�يــــع للحركة العربّية  ي بناء البالد وللّنمّو 

ّ �ن ي
ا�ن القاتل للّشعب الع�ب الّتأخ�ي  ذي يجب أن ندفعه مقابل 

ّ
ال

."]...[

ا فكرة  يًّ
ّ
ه وألىعن كل ي يوم ن�ش

جنة العربّية العليا فقد رفض تقرير لجنة بيل �ن
ّ
ّ رئيس الل ي ن الحسي�ن أّما الحاّج أم�ي

أسباب  ثالثة  المؤّرخ مصط�ن كبها  يذكر   . ن فلسط�ي ي 
�ن لليهود  المص�ي  تقرير  حّق  ا  مبدئيًّ ورفض  الّتقسيم 

، استبعدت حكومة االنتداب من المنطقة المخّصصة للعرب أماكن تعت�ب مراكز نشاط 
ً

: أّول ّ ي للّرفض العر�ب
ّد والّرملة والّنارصة؛ ثانًيا، فكرة نقل 

ّ
ا والل

ّ
للحركة القومّية الفلسطينّية وجزًءا من رموزها مثل القدس وعك

ي 
ذين سكنوا �ن

ّ
ا ال ن يهوديًّ ن وخمس�ي اح نقل ألف ومئت�ي ن ضّد العرب مقارنة باق�ت ّ حها الّتقرير تم�ي ي اق�ت �ت

ّ
ان ال

ّ
الّسك

ٍّ كانوا يسكنون  ي ح الّتقرير نقل ثالثمئة ألف عر�ب المناطق المخّصصة للعرب عل الّدولة اليهودّية حيث اق�ت
ان العرب يملكون ثالثة مليون 

ّ
؛ ثالًثا، كان الّسك ّ ي ي المناطق المخّصصة لليهود أغلبهم من الجليل الغر�ب

�ن
ي خّصصت لليهود بينما كان لليهود مئة ألف   �ت

ّ
ي المناطق ال

ي الّزراعّية الخاّصة �ن
وربــع المليون دونم من األرا�ن

ي نهاية المطاف لم يتّم تطبيق توصيات الّتقرير.
ي المناطق المخّصصة للعرب. �ن

دونم �ن
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خطة األمم المتحدة للتقسيم
ي 1947

ين الّثا�ن قرار الّتقسيم 181، 29 ت�ش
/أرض إ�ائيل  ن لقضية فلسط�ي المّتحدة  لألمم  الخاّصة  جنة 

ّ
الل حتها  اق�ت ي  �ت

ّ
ال الخّطة  الّتقسيم هي  خّطة 

من   ّ رسمي طلب  عل  بناء   7491 أّيار   4 يوم  جنة 
ّ
الل ن  تعي�ي تّم   .7491 آب   13 بتاريــــخ   )POCSNU(

ن دولة  /أرض إ�ائيل إل دولت�ي ن حت تقسيم فلسط�ي بريطانيا تقّدمت به شهر شباط من العام نفسه واق�ت
عربّية ودولة يهودّية ومنطقة دولّية تشمل القدس.

ثالث  بأغلبّية   181 القرار  عل  المّتحدة  لألمم  العاّمة  الجمعّية  صادقت   7491 ي 
الّثا�ن ين  ت�ش  92 ي 

�ن
أوروّبا  ودول  تينّية 

ّ
الل كا  أم�ي دول  وأغلبّية   ّ ي الّسوفيي�ت واالّتحاد  المّتحدة  الواليات  بضمنها  دولة  ن  وثالث�ي

ة دولة عارضت القرار وخاّصة  قّية )باستثناء يوغوسالفيا( ودول أخرى من أوروّبا الغربّية. ثالث ع�ش ّ ال�ش
الّتصويت.  ُ دول )وبضمنها بريطانيا( امتنعت عن  اليونان وكوبا. ع�ش الّدول العربّية واإلسالمّية وكذلك 

تغّيبت تايلند عن الّتصويت.

/ ن فلسط�ي عل  المطالب  أّن  هي  الّتقسيم  اح  الق�ت األساسّية  "الفرضّية  جنة: 
ّ
الل توصيات  ي 

�ن جاء  وقد 
ن  ب�ي ومن  بينها.  الّتوفيق  يمكن  وال  صالحّية  ذات  مطالب  هي  واليهود  العرب  قبل  من  إ�ائيل  أرض 
ا ]...[ حيث سيتيح الّتقسيم تلبية جزء من  ي ُطرحت فإن الّتقسيم هو األك�ث عمليًّ �ت

ّ
احات ال جميع االق�ت

ن ]..[".  عات القومّية لكال الّشعب�ي
ّ
المطالب والّتطل

الّدولة   . ن بنقطت�ي ببعضها  مّتصلة  إقليمّية  وحدات  ثالث  من  فة 
ّ
مؤل دولة  تكون كّل  أن  ض  المف�ت كان 

ة  بح�ي )يشمل  مربـّبع  كلم   900,72 البالغة  ن  فلسط�ي مساحة  من   %55 مساحة  عل  تمتّد  اليهودّية 
ّ والّدولة العربّية  ي ن  ألف عر�ب ن ألف يهودّي وأربعمئة وثمان�ي ّية والحولة( وفيها نحو خمسمئة وثالث�ي ط�ب
"الكيان  يهودّي. مساحة  ة آالف  ّ وع�ش ي ألف عر�ب نحو سبعمئة  ن وفيها  عل 54% من مساحة فلسط�ي
. وقد  ّ ي ألف  عر�ب ألف يهودّي و مئة  القدس ومحيطها نحو 781 كلم مربـّبع وفيها نحو مئة  المستقّل" 
نهر   ّ ي غر�ب إ�ائيل  /أرض  ن فلسط�ي ي 

�ن ن  سياسّيت�ي ن  وحدت�ي قيام  واضح  وبشكل  مّرة  ألّول  الخّطة  حّددت 
األردن.

ان اليهود والعرب وحدود القرى 
ّ
: توزيــــع الّسك المبادئ الجغرافّية الّرئيسّية وراء ترسيم هذه الحدود هي

ي المملوكة لليهود والحاجة إل توف�ي مساحة للهجرة اليهودّية المستقبلّية وتوف�ي مخرج للبحر 
واألرا�ن

تضّمنت  منطقة  اليهودّية كّل  للّدولة  تخصيص  تّم  القدس  منطقة  باستثناء  اليهودّية.  للّدولة  األحمر 
الّدولة  ي 

�ن يبقوا  أن  ض  المف�ت من  ذين كان 
ّ
ال العرب  أغلبّية  العرب.  من  خالية  معظمها  متتالية  مناطق 

الّتجّمعات  ن  ب�ي الفصل  المستحيل  من  حيث كان  المختلطة  والمناطق  المدن  ان 
ّ
سك من  هم  اليهودّية 

ي اليهودّية ولكن مع منفذ إل البحر وذلك 
ّ داخل األرا�ن ي اليهودّية والعربّية. ُتركت مدينة يافا كجيب عر�ب

ّية  ة داخل حدود الّدولة اليهودّية. من ناحية أخرى بقيت مدينتا حيفا وط�ب لتجّنب ترك مدينة عربّية كب�ي
باستثناء  يهودّية.  أغلبّية  فيه  ن  ّ ي ح�ي

�ن فيهما وكونهما  العرب  ان 
ّ
الّسك ة عدد 

ّ
قل اليهودّية بسبب  الّدولة  ي 

�ن
ي الّدولة العربّية وتّم تقسيم المنطقة 

"الكيان المستقل" القدس بقيت جميع المدن العربّية بشكل عاّم �ن
القروّية فقط. 

ن  ن الّدولت�ي ي خّطة الّتقسيم عل قاعدة الّرغبة بالّسالم والّتعاون االقتصادّي ب�ي
اح ترسيم الحدود �ن تّم اق�ت

اقتصادّية  ّ ولكن مع وحدة  تقسيم سياسي يكون هناك  أن  القرار عل  /أرض إ�ائيل. ونّص  ن ي فلسط�ي
�ن

ق  ن وخدمات الهاتف وال�ب ن الّدولت�ي ي المجاالت الّتالية: الجمرك والّنظام الّنقدّي والقطارات والّطرق ب�ي
�ن

المياه  وإمدادات  كة  المش�ت االقتصادّية  والتنمية  الّدولّية  بالّتجارة  قة 
ّ
المتعل والجّوّية  البحرّية  ئ  والموا�ن

الّتقسيم  العرب  رفض   :181 المّتحدة  األمم  قرار  تنفيذ  يتّم  لم  القدس.  ولمدينة  ن  للّدولت�ي والكهرباء 
وأعلنوا الحرب بمشاركة الّدول العربّية بهدف إلغاء القرار بينما وافق "اليشوڤ" )الكيان( اليهودّي عل 

ي 41 أّيار 8491 تّم اإلعالن عن إقامة دولة إ�ائيل.
القرار و�ن
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حدود الهدنة
شباط - تّموز 1949

جريت مفاوضات منفردة 
ُ
عت إ�ائيل عل اّتفاقّيات الهدنة مع أربــع دول عربّية. أ

ّ
ي نهاية حرب 8491 وق

�ن
مع كّل دولة ذات طابع خاّص بسبب االختالفات العسكرّية والجيوسياسّية عل كّل من الجبهات. ومع ذلك 

جرت جميع المحادثات بموجب قرار من مجلس األمن برعاية األمم المّتحدة وبوساطة ممّثل عنها.

ومرص.  إ�ائيل  ن  ب�ي الحرب  حالة  أنهت  ي   �ت
ّ
وال هدنة  اّتفاقّية  أّول  عل  الّتوقيع  تّم   9491 شباط   42 ي 

�ن
ي قطاع غّزة وسحب قّواتها من بيت حانون 

واضطّرت إ�ائيل إل الموافقة عل تواجد عسكرّي مرصّي �ن
وعة الّسالح  ن ي الجنوب. كما تّم ترسيم منطقة م�ن

ي رفح �ن
ة �ن شمال قطاع غّزة ومن المنطقة القريبة من المق�ب

نت إ�ائيل من استبعاد كامل القطاع 
ّ
ي العوجة عل حدود سيناء. من جهة أخرى تمك

ّ الخّط �ن ي عل جان�ب
ّ من نطاق االّتفاقّية. كما منحت االّتفاقّية إ�ائيل الّسيطرة العسكرّية  ي الّنقب الجنو�ب ّ من منطقة  ي

�ت ال�شّ
اليهودّية  للّدولة  مخّصصة  ي كانت  �ت

ّ
وال الّنقب  جنوب  منطقة  الحتالل  العمل  وحّرّية  الّنقب  شمال  عل 

الّدولّية  االّتفاقّية مكانة إ�ائيل  ّ عّززت  الّسياسي المجال  ي 
المّتحدة. �ن األمم  الّصادر عن  الّتقسيم  ي قرار 

�ن
ى الباب أمام  ي األمم المّتحدة. باإلضافة إل ذلك فتح الّتوقيع مع الّدولة العربّية الك�ب

وفرص قبولها كعضو �ن
فاقّية "أعظم  فاقّيات مع بقّية الّدول العربّية المتحاربة. وال عجب أّن بن غوريون كان يعتقد أّن توقيع االتّ اتّ

ي سنة األعمال العظيمة".
حدث �ن

فقت الّدولتان عل أن تكون الحدود الّدولّية هي  فاقّية الهدنة مع لبنان. اتّ ي 32 آذار 9491  تّم توقيع اتّ
�ن

عليه  استول  ذي 
ّ
ال يط  ال�شّ  – لبنان  من  إ�ائيل  فاقّية ستنسحب  االتّ الّتوقيع عل  مع  ه 

ّ
وأن الهدنة  خّط 

ة قرية. ذي ضّم أربــع ع�ش
ّ
ام" وال ين األّول 8491 كجزء من عملّية "ح�ي ي نهاية ت�ش

ّ �ن الجيش اإل�ائيلي

ي 
ن إ�ائيل واألردن وألحقت به خرائط وافق عليها الّطرفان: �ن فاقّية الهدنة ب�ي ي 3 نيسان 9491 تّم توقيع اتّ

�ن
ي 

وادي عربة تالءمت الحدود مع خّط حدود عام 2291 )دون ذكر ذلك رصاحة(؛ عل الجبهة "العراقّية" �ن
ي قطاع 

ي 03 آذار؛ �ن
عة مع الملك عبد هللا �ن

ّ
ي الموق

فاقّية تبادل األرا�ن الّسامرة تّم رسم الخّط عل أساس اتّ
ي 

ي 8491؛ �ن
ين الّثا�ن ي 03 ت�ش

عة �ن
ّ
فاقّية "الهدنة الّتمهيدّية" الموق القدس تّم تحديد الخّط عل أساس اتّ

قطاع القدس والخليل والبحر المّيت تّم تحديد الخّط عل أساس خطوط الهدنة من 81 تّموز والخطوط 
ي منطقة البحر 

ي وافق عليها مراقبو األمم المّتحدة �ن �ت
ّ
فاق مع عبد هللا والخطوط ال ي خريطة االتّ

المحّددة �ن
المّيت. 

ن إ�ائيل وسوريا. تحت ضغط ممّثل األمم  ي 02 تّموز 9491 تّم توقيع اّتفاقّية وقف إطالق الّنار ب�ي
ا �ن ً أخ�ي

ي حّددها قرار األمم المّتحدة كدولة يهودّية  �ت
ّ
ي المناطق ال

تها �ن
ّ
ي احتل �ت

ّ
ي ال

المّتحدة انسحبت سوريا من األرا�ن
ن حول هذه المناطق  ن الّطرف�ي وعة الّسالح". كانت الخالفات الّرئيسّية ب�ي ن ي "مناطق م�ن

وأعلنت هذه األرا�ن
ي 

ي صاغها مبعوث األمم المّتحدة رالف بانش �ن �ت
ّ
ّية ال رة الّتفس�ي

ّ
وعة الّسالح. الّصياغة الغامضة للمذك ن م�ن

تها إ�ائيل  : اعت�ب ي
ه الخاّص لوضعّية هذه األرا�ن 62 حزيران 9491 سمحت لكّل جانب بالّتمّسك بتفس�ي

أّن  سوريا  واّدعت  الّسالح  نزع  مراقبة  إل  المّتحدة  األمم  دور  تقليص  يتّم  بحيث  سيادتها  تحت  مناطق 
ي اّتفاقّية دائمة. 

اف األمم المّتحدة ح�تّ يتّم تسوية مكانتها الّنهائّية �ن ي ستكون تحت إ�ش
األرا�ن

أّي حكم من  أّن  ن  الّطرف�ي ن  ف به ب�ي المع�ت أّن: "من  أمور أخرى عل  الهدنة ضمن  اّتفاقّيات  نّصت جميع 
ن المتعاقدين أو مطالبهما أو مواقفهما  ي أّي حال حقوق الفريق�ي

أحكام االّتفاقّية الحالّية  يجب أن ال يمّس �ن
ي  �ت

ّ
ال /أرض إ�ائيل إذ أّن االعتبارات العسكرّية وحدها هي  ن ي الّتسوية الّسلمّية والّنهائّية لمسألة فلسط�ي

�ن
ي الخرائط 

ون المعىط لها �ن
ّ
" بسبب الل طلق عل خطوط الهدنة اسم "الخّط األخرصن

ُ
أملت هذه األحكام". أ

المطبوعة.
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فاقّيات الهدنة
ّ
ي ات

مناطق خاّصة �ن
1950 - 1949

ي منطقة الّسامرة 
ّ �ن ي

ي الحرب انتظم الجيش العرا�ت
ي 22 تّموز 1948 وبداية الهدنة الّثانية �ن

ف القتال �ن
ّ
مع توق

ي شباط 1949 
. �ن ن ي سيطرت عل وادي عارة ومزراب سهل الّشارون ح�تّ مجدل يابا جنوب رأس الع�ي �ت

ّ
وال

اّتفاقّية  وتوقيع  )الحقيقة(  "عوڤدا"  العسكرّية  العملّية  من  االنتهاء  وبعد  مرص  مع  االّتفاقّية  توقيع  بعد 
ي األّول من 

ّ استؤنفت المحادثات بشأن مناطق الحدود مع األردن. �ن ي
ي القطاع األرد�ن

وقف إطالق الّنار �ن
ي رودس ح�تّ 3 نيسان 1949. لم يتّم توضيح الوضع 

آذار 1949 أصبحت المحادثات رسمّية وعقدت �ن
 إلجراء 

ً
ي المحادثات ولم تسارع إل منح األردن توكيل

ن عنها �ن عل الجبهة العراقّية. لم ترسل العراق ممّثل�ي
ي مواقع 

ّ األرد�ن ي م قّوات الجيش العر�ب
ّ
ي بداية شهر آذار وافقت العراق عل أن تتسل

المحادثات نيابة عنها. �ن
ي 13 آذار أّن هذا الّتبادل 

ّ ولكن عندما علمت إ�ائيل بذلك أبلغت وسيط األمم المّتحدة �ن ي
الجيش العرا�ت

الّدعم  غياب  ي 
�ن عبد هللا  الملك  وافق  آذار 1949   19 ي 

�ن إ�ائيل.  به  ف  تع�ت ولن  للهدنة  ا 
ً
سيكون خرق

ي الّسامرة وتّم االّتفاق 
ّ عل االستجابة للمطالب اإل�ائيلّية بتسوية نقل خّط الحدود �ن ّ واألمريكي ي

يطا�ن ال�ب
ي 3 نيسان 1949.

ي اّتفاقّية الهدنة �ن
ي 31 آذار وأدرجت �ن

ي 24 آذار والّتوقيع عليها �ن
عل الّتسوية �ن

ن وح�تّ كفر  فاقّية من صندلة شمال جن�ي يط مساحته 410 كلم مربـّبع إل إ�ائيل كجزء من االتّ تّم نقل �ش
ين بلدة عربّية وذلك استجابة لمطالبة إ�ائيل بالّسيطرة  ذي ضّم تسًعا وع�ش

ّ
ي وسط إ�ائيل وال

قاسم �ن
ذي تّم 

ّ
ي قطعتها حدود الجبهة. كان الخّط ال �ت

ّ
ي تربطها أجزاء مختلفة من البالد ال �ت

ّ
عل طرق الّنقل الحيوّية ال

ا" والّسيطرة عل طريق  ا أمنيًّ ي نهاية المطاف من تالل الّسامرة يهدف إل منح إ�ائيل "خطًّ
االستيالء عليه �ن

ّد - حيفا لكّنه كان عل أساس مبدأ "االكتفاء 
ّ
ة حديد الل

ّ
ة - العّفولة )طريق وادي عارة( وخّط سك الخض�ي

بالقليل".

باألماكن  الّشارون  منطقة  ي 
�ن اكتفت  لذلك  العرب  ان 

ّ
الّسك من  عدد كب�ي  تجّنب ضّم  إل  إ�ائيل  سعت 

ر الّسيطرة عل مناطق أخرى لتلبية حاجتها الّتكتيكّية واستقّرت عل خّط حدود يرتفع 
ّ
ي توف �ت

ّ
المرتفعة ال

بما ال يزيد عن مئة م�ت فقط فوق مستوى سطح البحر.

 46( بدرس  قرية قطنة ح�تّ  طرون من 
ّ
الل ي منطقة 

�ن واألردن  ن إ�ائيل  ب�ي لت "منطقة محّرمة" 
ّ
تشك كما 

ن المواقع العسكرّية.  ذي يقّسم المنطقة ب�ي
ّ
ا مرّبًعا( إذ لم يّتفق الّطرفان عل مسار الخّط الحدودّي ال ً كيلوم�ت

ن  ي مواصالت مهم�ي
يا�ن ن المواقع العسكرّية تسيطر عل مقاطع من �ش ّ هو أّن المساحة ب�ي والّسبب الّرئيسي

ّ ع�ب باب الواد ومرتفعات بيت حورون. والّسبب اآلخر هو إلغاء  يربطان القدس ومحيطها بالّسهل الّساحلي
ن  ذي ألىعن خّط الحدود ب�ي

ّ
ن القائدين عبد هللا الّتّل وموشيه ديان ال فاق ب�ي

ّ
ّ الّتنسيق وفًقا لالت ي

الجانب األرد�ن
( من حوسان وح�تّ كيبوتس معليه هحميشة.  ّ ي ّ والجيش العر�ب ن )الجيش اإل�ائيلي الجيش�ي

نّصت اّتفاقّية الهدنة مع مرص عل أّن خّط الهدنة "خّط يمتّد من ساحل البحر عند مدخل وادي حاس 
ي 

�ت ات �ش ّ إل منطقة تبعد 3 كيلوم�ت ا دير سنيد ع�ب طريق غّزة - المجدل الّرئيسي
ً
ق ق مخ�ت ي اّتجاه ال�ش

�ن
ي هذا االّتجاه ح�تّ الحدود المرصّية". ومن 

ّ مواز لطريق غّزة - المجدل ويستمّر �ن ي الّطريق ثّم باّتجاه جنو�ب
 ّ الجيش اإل�ائيلي الّدقيق للحدود من قبل لجنة مختلطة من ضّباط  الموقع  تّم تحديد  العملّية  الّناحية 
سيم المحّدد لكّنها انحرفت  والمرصّي بالّتعاون مع ممّثل األمم المّتحدة. كانت الحدود مطابقة تقريًبا لل�تّ
. أّواًل، اعتبارات عسكرّية سعت بموجبها مرص إل إبعاد خّط الهدنة عن طريق  ن ي أماكن مختلفة لسبب�ي

عنه �ن
ثانًيا،  قها.  الواقعة �ش الّتالل  الّسيطرة عل  ي سيناء وح�تّ 

الّطرق المرصّية �ن ذي يربط بشبكة 
ّ
ال غّزة - رفح 

المطالبة اإل�ائيلّية بتحويل الخّط جنوب وادي حاسي للّسماح ببناء سّد واستخدام خّزان للمياه الجوفّية 
ي شهر شباط 1950.

ي المنطقة. تّم الّتوقيع عل االّتفاقّية �ن
كان �ن

.
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ي القدس
خّط الحدود �ن

1949 - 1948
ي والمقّدم موشيه ديان  ي القدس المقّدم عبد هللا الّتّل قائد الجيش العر�ب

ي 1948 اجتمع �ن
ين الّثا�ن ي 30 ت�ش

�ن
ي جّمدت خطوط  �ت

ّ
عا عل "اّتفاقّية الهدنة الّتمهيدّية" وال

ّ
ّ لقطاع القدس ووق قائد قّوات الجيش اإل�ائيلي

وتوكول أّن االّتفاق  ي ال�ب
ف لم تدّون �ن ن اّتفاقّية �ش ن الّطرف�ي . وقد تّم االّتفاق ب�ي ن المواقع العسكرّية للّطرف�ي

طرون والممّر المؤّدي إل القدس.
ّ
ساري المفعول عل منطقة الل

لت هي أيًضا 
ّ
ي تبلغ مساحتها حوالي 2 كلم مربـّبع  تشك �ت

ّ
ي القدس وال

طرون فإّن األرض المحّرمة �ن
ّ
عل غرار الل

 
ّ

يط عازل مغلق ال يمكن ألّي جانب دخوله إل ن وأبقيت ك�ش بناًء عل موقع الخطوط األمامّية لكال الجانب�ي
ى هي منطقة قرص المندوب الّسامي )مقّر  اف الّطرف اآلخر. المنطقة المعزولة الّسالح الك�ب بموافقة وإ�ش
ف من ثالث مناطق فرعّية: القرص والحديقة المحيطة به - تحت 

ّ
يطانّية( جنوب القدس وتتأل الحكومة ال�ب

ق القرص عل منحدرات الّتّل موقع "الّسجق" وقلياًل  سيطرة األمم المّتحدة؛ المنطقة الواقعة جنوب و�ش
ي المنطقة إل الغرب 

جنوب موقع "الجرس" بالقرب من قرية صور باهر - خاضعة للّسيطرة األردنّية؛ وبا�ت
- تحت الّسيطرة اال�ائيلّية.

اإل�ائيلّية  الّسيطرة  تحت  منها  الّسالح جزء  وعة  ن م�ن منطقة  ها 
ّ
أن المشارف عل  منطقة جبل  تحديد  تّم 

العيسوّية( وجزء  ّية ومستش�ن هداسا وقرية  الع�ب الجامعة  األردنّية )ضّم  ي 
ّ داخل األرا�ن كجيب إ�ائيلي

يط ضّيق من األرض المحّرمة. وينّص  الّسيطرة األردنّية )مجمع أوغوستا ڤيكتوريا(. كان بينهما �ش تحت 
ن بأسلحة خفيفة فقط وثالثة  ح�ي

ّ
ا عل الجبل مسل طيًّ فاق عل أن يكون إل�ائيل خمسة وثمانون �ش االتّ

وعة  ن م�ن المنطقة  ي 
�ن ن  األردنّي�ي طة  ال�شّ رجال  عدد  اقترص  المقابل  ي 

�ن  . ن المدنّي�ي ن  الموّظف�ي من  وثالثون 
ان الجبل واستبدال 

ّ
ويد سك ن ن إل الجبل ل�ت ا. كما تقّرر أن تصعد قافلة كّل أسبوع�ي طيًّ ن �ش الّسالح عل أربع�ي

ول من  ن ي طريق ال�نّ
. وضّمت القافلة ثالث سّيارات: عربتان مصّفحتان وشاحنة تحمل المؤن و�ن ن الموّظف�ي

ي القدس الغربية. 
ّية �ن الجبل حملت كتًبا من المكتبة الوطنّية عل الجبل لنقلها إل مكتبات الجامعة الع�ب

ق البلدة القديمة. تجدر  اف األمم المّتحدة وغادرت من بّوابة ماندلباوم شمال �ش كانت القافلة تحت إ�ش
طة بل من الجنود ورّبما  ذي كان يصعد الجبل لم يكن من رجال ال�شّ

ّ
ه من الّناحية العملّية الفريق ال

ّ
اإلشارة أن

ن واألمم المّتحدة.  كان ذلك بموافقة صامتة - أو بغض الّطرف عل األقل- من قبل األردنّي�ي

خالل المفاوضات استعرض رئيس الحكومة داڤيد بن غوريون الّنقاط الّرئيسّية أمام الوزراء خالل اجتماع 
فاقّية: "اجتمع 

ّ
ن ديان والّتّل قبل توقيع االت ن ُعقدا ب�ي ي 1 كانون األّول 1948 وأشار إل اجتماع�ي

الحكومة �ن
ي قرص المندوب الّسامي ]...[ كان 

ي األمم المّتحدة �ن
موشيه ديان وعبد هللا الّتّل بداية األسبوع بحضور مفّتسش

ذي اّتفق عليه القادة بينهما 
ّ
ي القدس وال

ّ هو القرار بشأن وقف إطالق نار رصيــــح وفّعال �ن المحور الّرئيسي
اليهود حائط  بالكهرباء ووافق عل أن يزور  ي القدس 

القديمة �ن البلدة  ويد  ن الّتّل مّرة أخرى ب�ت ]...[ طالب 
ّ القطمون. قال له موشيه  ي المقابل يعود العرب إل حي

المبك وأن يعود يهود البلدة القديمة إل حيهم و�ن
ي هذه األمور".

خاذ قرار �ن
ّ
ه ليس لديه الّسلطة الكافية الت

ّ
أن

ي المفاوضات مع 
ذي تّم إحرازه �ن

ّ
ي 20 كانون األّول 1949 أبلغ بن غوريون عن الّتقّدم ال

بعد ذلك بعام �ن
ي لم يتّم الّتوّصل إليها: "طالب ممّثلو الملك بالحصول عل  �ت

ّ
ملك األردن عبد هللا حول الّتسوية الّدائمة وال

ي القدس. 
ي عندنا �ن ي مقابل�ت

إجابات يوم الجمعة بخصوص لقاء آخر. وقد أعرب الملك بنفسه عن رغبته �ن
اليهود عل  : يحصل  بالعربّية هي كالّتالي ي صاغها سم�ي  �ت

ّ
ال الّصياغة  تّم االّتفاق عليها بحسب  ي  �ت

ّ
ال األمور 

ي الجزء ضمن مناطق القدس 
ن هذا �ن ي ذلك حائط المبك وسيتّم تضم�ي

ي البلدة القديمة بما �ن
ّ اليهودّي �ن ال�ي

اليهودّية ]...[ وهم سيحصلون عل الّطريق إل بيت لحم ]...[". بقيت هذه الحدود ح�ت 1967
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ي )حرب السويس( 
العدوان الثال�ث

ي 1956
ين الثا�ن ين األول – 5 ت�ش 29 ت�ش

ة شاركت فيها  ي )حرب السويس( والمعروف بإ�ائيل باسم "عملّية قديش" هي حرب قص�ي
العدوان الثال�ث

ين األّول وح�تّ 5  إ�ائيل وبريطانيا وفرنسا ضّد مرص. استمّرت الحرب نحو ثمانية أّيام فقط من 29 ت�ش
ي 1956. بادرت كّل من بريطانيا وفرنسا بالحرب بهدف إعادة الّسيطرة عل قناة الّسويس بعد 

ين الّثا�ن ت�ش
ن وبسبب  أن أعلن الّرئيس المرصّي جمال عبد الّنارص تأميمها. إنضّمت إ�ائيل للحرب بضغط من الّدولت�ي
ّ شبه  "(. غزا الجيش اإل�ائيلي ن ل�ي

ّ
ن )"المتسل ان أمام الِمالحة اإل�ائيلّية وأعمال الفدائّي�ي إغالق مضائق ت�ي

يط الّضّيق عل طول قناة الّسويس ودّمر العديد من األبنية  ها باستثناء ال�شّ
ّ
جزيرة سيناء واستول عليها كل

اًرا بالغة بالجيش المرصّي. الّتحتّية العسكرّية وألحق أرصن

ي 1956 كتب 
ين الّثا�ن ي 6 ت�ش

م الّشيخ �ن ي �ش
قيم �ن

ُ
ذي أ

ّ
ّ ال واء الّتاسع اإل�ائيلي

ّ
بمناسبة استعراض نرص الل

داڤيد

واء وقادته. تّم تسليم الّرسالة إل رئيس األركان 
ّ
بن غوريون رئيس الحكومة ووزير الّدفاع رسالة إل جنود الل

ا:  ً . االحتفال كان قص�ي ّ االت الجيش اإل�ائيلي ذي وصل إل االستعراض مع جميع ج�ن
ّ
ال موشيه ديان ال الج�ن

ّ عل  ن بمالصقة بعضهما كمنّصة واصطّف الجنود بلباسهم العسكرّي والقتالي ن عسكرّيت�ي تّم وضع سّيارت�ي
ا ثّم قرأ موشيه ديان رسالة بن غوريون واألمر  ً واء خطاًبا قص�ي

ّ
شكل حذوة حصان أمام المنّصة وأل�ت قائد الل

ناجحة ألك�ب وأعظم  نهاية  ي رسالته كتب بن غوريون: "لقد حّققتم 
بمناسبة احتالل سيناء. �ن العسكرّي 

ي ثانية 
ي تاريــــخ الّشعوب. واآلن نستطيع أن نغ�نّ

ي تاريــــخ شعبنا وإحدى العملّيات الّرائعة �ن
عملّية عسكرّية �ن

 . نَ ِفِلْسِط�ي اَن 
َّ
ُسك ْعَدُة  الرَّ  

ُ
ُخذ

ْ
أ تَ ِعُدوَن.  تَ ْ َ �ي

َ
ف ُعوُب  الشُّ "َيْسَمُع  ي إ�ائيل:  وب�ن لسّيدنا موسي  القديمة  األغنية 

 
ُ
َهْيَبة

ْ
ال ْيِهِم 

َ
َعل َقُع  تَ ْنَعاَن. 

َ
ك اِن 

َّ
ُسك َجِميُع  وُب 

ُ
َيذ  . ُ

ْجَفة الرَّ ُهم 
ُ

ُخذ
ْ
أ تَ ِوَياُء ُموآَب 

ْ
ق
َ
أ ُدوَم. 

َ
أ َمَراُء 

ُ
أ َيْنَدِهُش  ِحيَنِئٍذ 

ان تعود لتصبح  ي الجنوب مجّدًدا ويوطڤات المسّم ت�ي
ّ �ن ّي الّرئيسي ْعُب. وتصبح إيالت الميناء الع�ب َوالرُّ

جزًءا من مملكة إ�ائيل الّثالثة".

)الفارس("  كة للّسيطرة عل قناة الّسويس ُعرفت باسم "عملّية موسكت�ي نّفذت بريطانيا وفرنسا عملّية مش�ت
ين  ي 5 ت�ش

يطانّية �ن امن مع العملّية العسكرّية اإل�ائيلّية. من الّناحية العملّية بدأت العملّية الفرنسّية ال�ب ن بال�تّ
يطانّية  ّ بالفعل. استولت القّوات ال�ب ي سيناء تحت سيطرة الجيش اإل�ائيلي

ي عندما كانت معظم أرا�ن
الّثا�ن

ي الّتحّرك جنوًبا لكّن مجلس األمن الّتابع لألمم المّتحدة بمبادرة 
والفرنسّية عل مدن القناة الّشمالّية وبدأت �ن

يطانّية  ال�ب القّوات  فت 
ّ
فتوق العملّية  إنهاء  إل  يدعو  قراًرا  خذ 

ّ
ات  ّ ي الّسوفي�ت واالّتحاد  المّتحدة  الواليات  من 

ي محاولتهما الّسيطرة عل 
ي مدينة القنطرة. هكذا انتهت العملّية: فشلت القّوتان األوروّبّيتان �ن

والفرنسّية �ن
المّتحدة  الواليات  ك من  تها تحت ضغط مش�ت

ّ
احتل ي  �ت

ّ
ال ي 

األرا�ن القناة واضطّرت إ�ائيل إلخالء جميع 
 . ّ ي واالّتحاد الّسوفي�ت

ي شغل المواقع 
ت قّوة الّطوارئ الّتابعة لألمم المّتحدة عل طول القناة وبدأت �ن ي 22 كانون األّول انت�ش

�ن
حّرّية  المهّمة:  اإلنجازات  بعض  إ�ائيل  . حّققت  ّ اإل�ائيلي الجيش  انسحاب  مع  بالّتنسيق  سيناء  داخل 
ن  ل�ي

ّ
ي خليج العقبة مكفولة بقرار من األمم المّتحدة وإزالة الّتهديد من قبل الجيش المرصّي والمتسل

المالحة �ن
ت جميع حدود البالد هادئة لعّدة سنوات باستثناء الحدود الّسورّية. عالوة عل ذلك تّم تعزيز مكانة 

ّ
وظل

ي عيون دول العالم وهي حقيقة لها أيًضا أهّمّية اقتصادّية. من ناحية أخرى لم تتحّقق 
إ�ائيل العسكرّية �ن

ي إضعاف أو ح�تّ اإلطاحة بنظام عبد 
اتيجّية طويلة المدى المنسوبة إل�ائيل مثل الّرغبة �ن األهداف االس�ت

الّنارص أو فرض بدء عملّية سالم مع مرص وفتح قناة الّسويس أمام المالحة اإل�ائيلّية.

.
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حرب حزيران )األيام الستة( 
5 - 10 حزيران، 1967

ن إ�ائيل ومرص واألردن وسوريا بمساعدة دول عربّية أخرى لمدة  استمّرت حرب حزيران )األيام الستة( ب�ي
ي اّتخذتها مرص ودول عربّية  �ت

ّ
ال أّيام من 5 ح�تّ 10 حزيران 1967. كانت خلفّية الحرب اإلجراءات  سّتة 

ي هّددت أمن إ�ائيل واقتصادها. �ت
ّ
يكة ال �ش

ي عام 
الثال�ث العدوان  بعد  )المتمركزة هناك  المّتحدة  الّتابعة لألمم  الّطوارئ  قّوة  ي ذلك طردت مرص 

بما �ن
الّسورّي  ن  المالحة اإل�ائيلّية وإخضاع الجيش�ي أمام  ان  1956( من شبه جزيرة سيناء وإغالق مضائق ت�ي
العديد  إل سيناء  أرسلت مرص  المرصّية.  العسكرّية  للقيادة  والّسعودّية  العراقّية  الّشحن  وقّوات   ّ ي

واألرد�ن
بالّنشاط  بالغة  ار  أرصن وإلحاق  االحتياطّية  قّواتها  تعبئة  إل  إ�ائيل  اضطّر  مّما  العسكرّية  الوحدات  من 
ي طريقها إل الّضّفة الغربّية تهديًدا آخر: مخاوف من 

ل دخول القّوات العراقّية إل األردن �ن
ّ
االقتصادّي. شك

ي منطقة نتانيا - خطوة من شأنها شطر دولة 
ّ �ن يط الّساحلي هجوم عل "الخرص الّضّيق" إل�ائيل - ال�شّ

. ن إ�ائيل إل قسم�ي

ّ ولكن دون نتائج  رة استمّرت عّدة أسابيع جرت خاللها محاوالت إليجاد حّل سياسي ة انتظار متوتّ بعد ف�ت
ّ شامل. خالل  ي الّساعة 7:45 صباًحا بهجوم جّوّي إ�ائيلي

ن  5 حزيران 1967 �ن بدأت الحرب يوم اإلثن�ي
قواعد عسكرّية  هود  مردخاي  بقيادة  إ�ائيلّية  طائرة  هاجمت حوالي 185  الحرب  من  األول  الّساعات 
ي عملّية تسم "عملّية موكيد". رغم جاهزّية كّل 

ي سوريا واألردن والعراق �ن
ي مرص وبعد ذلك �ن

ومطارات �ن
معظم  تعطيل  من خالل  بدايتها  منذ  الحرب  إل حسم  وأّدت  مفاجئة  الهجمات  المنطقة كانت  جيوش 

القّوات الجّوّية للجيوش العربّية.

للجيش  ّية  ّ ال�ب القّوات  وشّنت  األحمر(  شف  )ال�شّ أدوم"  "سدين  الكود  أطلقت كلمة   8:15 الّساعة  ي 
�ن

ي سيناء وقطاع غّزة. تحّركت ثالث مجموعات عمليات وهاجمت 
ّ هجوًما عل الجيش المرصّي �ن اإل�ائيلي

ن  ت�ي
ّ
ان الل ي صناف�ي وت�ي

ت إ�ائيل كّل سيناء وجزير�ت
ّ
ن يعمالن بشكل مستقّل. احتل ثالثة محاور بمشاركة لوائ�ي

استأجرتهما الّسعودّية لمرص وقطاع غّزة.

ي ذلك 
ي الّضّفة الغربّية بما �ن

ّ عل مناطق رئيسّية �ن عل الجبهة األردنّية سيطرت قّوات الجيش اإل�ائيلي
ق نهر األردن  ي أقّل من ثالثة أّيام وانسحبت جميع القّوات األردنّية المتبّقية هناك إل �ش

قّية �ن ّ القدس ال�ش
ي 9 حزيران شّنت قّوات الجيش 

ّ عل بقّية الّضّفة الغربّية دون مقاومة تقريًبا. �ن وسيطر الجيش اإل�ائيلي
ت إ�ائيل هضبة الجوالن وجزًءا 

ّ
ي ليلة اليوم الّتالي واحتل

ّ هجوًما عل مرتفعات الجوالن أنهته �ن اإل�ائيلي
ي 12 حزيران. 

ه �ن
ّ
ذي ِاحتّل كل

ّ
من جبل الّشيخ ال

 .242 القرار رقم  المّتحدة عل  ي 1967 صادق مجلس األمن لألمم 
الّثا�ن ين  22 ت�ش ي 

ي أعقاب الحرب �ن
�ن

خالل  تها" 
ّ
احتل مناطق  من  العسكرّية  اإل�ائيلّية  القّوات  "انسحاب  عل  للقرار  الّرئيسّية  المواّد  ونّصت 

ي 
ّ لكّل دولة �ن ي واالستقالل الّسياسي

ام سيادة ووحدة األرا�ن حرب حزيران  و"وضع حّد لحالة الحرب واح�ت
ف بها وخالية من الّتهديدات أو استخدام القّوة".  ي العيش بسالم ضمن حدود آمنة ومع�ت

المنطقة وحّقها �ن
ي المنطقة وتحقيق تسوية 

ورة "ضمان حّرّية المالحة ع�ب الممّرات المائّية الّدولّية �ن كما نّص القرار عل رصن
ّ من  ي المنطقة وعل استقاللها الّسياسي

ي أّي دولة �ن
ن وضمان عدم االعتداء عل أرا�ن جئ�ي

ّ
عادلة لمشكلة الل

وعة الّسالح". ن خالل إقامة مناطق م�ن

ي شهر كانون األّول 1967 وافقت إ�ائيل عل القرار أما 
وافقت مرص واألردن عل القرار بشكل شبه فورّي و�ن

سوريا فوافقت عليه بعد وصول الّرئيس األسد إل الّسلطة )1970( فقط. كانت نتائج الحرب بعيدة المّدة 
الّداخلّية والجغرافيا والّسياسّية واالقتصاد  الّسياسة  ي مجاالت 

المشاركة فيها �ن الّدول  وطويلة األمد عل 
ّ وعل مسار الحرب الباردة. اإلقليمي
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القدس
من 1948 وح�ت بعد 1967

ي الخامس من كانون األّول 1949 أعلن داڤيد بن غوريون أنَّ القدس عاصمة لدولة إ�ائيل وبعد ثمانية 
�ن

ي 1950 انتقلت الحكومة أيًضا 
ي كانون الّثا�ن

ة �ن أّيام قّررت الكنيست نقل مقّرها إل القدس. بعد ذلك مبا�ش
ي القدس منذ 

ي العاصمة )أقيمت المحكمة العليا �ن
إل القدس واستكملت بذلك تواجد الّسلطات الّثالث �ن

عام 1948(.

ا  قّية. أصبح الّضّم فعليًّ ّ ي ذلك القدس ال�ش
ي 13 كانون األّول 1949 ضّم األردن الّضّفة الغربّية بأكملها بما �ن

�ن
. ثالث دول  ّ ي

ي أّيار 1950 بعد أن أصدر الملك عبد هللا مرسوًما بذلك وصادق عليه مجلس الّنّواب األرد�ن
�ن

هم 
ّ
يطانّيون أنفسهم رّصحوا بأن فت بضّم الّضّفة الغربّية إل األردن: بريطانيا والعراق وباكستان وال�ب فقط اع�ت

مت جامعة الّدول العربّية 
ّ
فون بالّسيادة األردنّية عل القدس ولكن فقط بالّسيطرة العملّية عليها. سل ال يع�ت

ّ بالّتسوية  ي 31 أّيار 1950 فقط بعد أن تعّهدت األردن بأّن الّضّم لن يرصن
بواقع ضّم األردن للّضّفة الغربّية �ن

ا مرّبًعا أّما المدينة  ً ّية الجديدة 38 كيلوم�ت الّنهائّية للقضّية الفلسطينّية. تبلغ مساحة أورشليم - المدينة الع�ب
ات مرّبعة فقط. ي يطلق عليها العرب القدس فتبلغ مساحتها 6 كيلوم�ت �ت

ّ
قّية ال ّ ال�ش

ي 27 حزيران 1967 أقّرت الكنيست اإل�ائيلّية قانون تعديل 
بعد حرب حزيران )األيام الستة( بوقت قص�ي �ن

ذي أضاف الماّدة 11 ب إل المرسوم: " ي�ي القانون القضاء 
ّ
"نظام الحكم والقانون )رقم 11( 1967" وال

ي المرسوم". بموجب هذه 
ي أقّرتها الحكومة �ن �ت

ّ
ي دولة إ�ائيل عل جميع مناطق أرض إ�ائيل ال

واإلدارة �ن
ذي نّص عل أّن 

ّ
ي اليوم الّتالي "أمر ترتيبات الحكم والقانون )رقم 1( 1967" ال

الماّدة أصدرت الحكومة �ن
ي ملحق األمر هي "منطقة ي�ي فيها القانون والوالية القضائّية واإلدارّية 

منطقة أرض إ�ائيل الموصوفة �ن
قّية والّشمالّية للمدينة -  ّ ي ملحق األمر البلدة القديمة واألحياء ال�ش

للّدولة". شملت المنطقة الموصوفة �ن
قّية  ّ ي الجنوب وح�تّ المنحدرات ال�ش

ي الّشمال إل ق�ب راحيل )مسجد بالل بن رباح( تقريًبا �ن
من كفر عقب �ن

ي تّم ضّمها ون�ش وزير  �ت
ّ
ي 28 حزيران تّم الّتوقيع عل أمر أقّر حدود المنطقة ال

ق. �ن ي ال�شّ
لجبل المشارف �ن

ّ ضّم المنطقة الُملحقة إل منطقة نفوذ بلدّية القدس. ي
الّداخلّية "إعالن القدس" وهو نظام قانو�ن

ن شطري المدينة. تّم استدعاء رئيس البلدّية  طة نقاط الّتفتيش ب�ي ي 29 حزيران الّساعة 12 ظهًرا أزالت ال�شّ
�ن

الجيش  عن  "بالّنيابة  ه 
ّ
أن أبلغهم  ذي 

ّ
وال العسكرّي  الحاكم  إل  المجلس  وأعضاء  الخطيب  روحي   ّ ي

األرد�ن
ي  �ت

ّ
ها وال

ّ
ّ ]...[ تّم فّض مجلس مدينة القدس". أطلق اسم "القدس الموّحدة" عل هذه المنطقة كل اإل�ائيلي

ي حينه 108 كلم مربـّبع. 
شملت �ن

ي 
ا من الّتنازالت اإل�ائيلّية �ن

ً
ن إ�ائيل ومرص وخوف ّ ب�ي ي

ا�ت
ّ

ي عام 1980 وعل خلفّية محادثات الحكم الذ
�ن

 : ّ وع "القانون األساسي ن من حزب "هتحيا" )الّنهضة( إل م�ش القدس بادرت عضوة الكنيست غئولة كوه�ي
والموّحدة" عاصمة إل�ائيل. صادقت  الكاملة  "القدس  أنَّ  يعلن  ذي 

ّ
ال القدس عاصمة إ�ائيل 1980" 

ي 1981 أصدرت الجمعّية العاّمة لألمم 
ي 15 كانون الّثا�ن

ي 30 تّموز 1980. �ن
الكنيست عل هذا القانون �ن

ه الٍغ وباطل من أساسه وتّم نقل 
ّ
المّتحدة قراًرا يرفض إعالن القدس الموّحدة عاصمة إل�ائيل ويعلن أن

ي عام 1993 تّم توسيع نطاق المدينة مّرة أخرى وهذه المّرة إل الغرب 
الّسفارات األجنبّية من القدس. �ن

ي 
ي دولة إ�ائيل. و�ن

بحيث أصبحت منطقة نفوذ بلدّية القدس اآلن 126.4 كلم مربـّبع وهي أك�ب مدينة �ن
اف بالقدس كعاصمة إل�ائيل وأمر بنقل  ّ دونالد ترامب االع�ت 6 كانون األّول 2017 أعلن الّرئيس األمريكي
ي 14 أّيار 2018 

قيم حفل نقل الّسفارة �ن
ُ
ي إ�ائيل من تل أبيب إل القدس. وأ

سفارة الواليات المّتحدة �ن
غداة "يوم القدس".
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الحدود اإلرسائيلّية الّسورّية
بعد 1967

ي مرتفعات الجوالن. أطلق عل خّط وقف  ت إ�ائيل حوالي ثل�ث
ّ
خالل حرب حزيران )األيام الستة( احتل

ي هضبة 
" وهو ويغىّطي مساحة حوالي 1,260 كلم مربـّبع �ن ّ ي إطالق الّنار بعد الحرب اسم "الخّط البنفس�ب

ن الجيش الّسورّي من احتالل نصف هذه المنطقة لعّدة 
ّ
ي حرب 1973 تمك

ق القنيطرة. �ن الجوالن ح�تّ �ش
ّ استعادت الّسيطرة عليها قبل نهاية الحرب بل وتقّدمت واستولت عل  أّيام ولكّن قّوات الجيش اإل�ائيلي

ي العمق الّسورّي.
ي �ن

المزيد من األرا�ن

ن إ�ائيل وسوريا. وبحسب االّتفاق انسحبت  ي 31 أّيار 1974 تّم الّتوقيع عل اّتفاقّية فصل القّوات ب�ي
�ن

" باستثناء منطقة تبلغ مساحتها نحو 60 كلم مربـّبع تشمل مدينة القنيطرة  ّ ي إ�ائيل إل "الخّط البنفس�ب
ي 

األرا�ن ي 
�ن الّنار  إطالق  لخّط وقف  المحاذي  يط  ال�شّ تحديد  تّم  المدنّية.  الّسورّية  للّسيطرة  عادت  ي  �ت

ّ
ال

ّ وهو تحت الّسيطرة العسكرّية لقّوة األمم المّتحدة  ن الّسورّي واإل�ائيلي ن الجيش�ي الّسورّية كمنطقة عازلة ب�ي
الحدود  القنيطرة"عل  باسم "مع�ب  األندوف. يوجد مع�ب حدودّي واحد يعرف   - االشتباك  لمراقبة فّض 
ن  ن والّسورّي�ي ن اإل�ائيلّي�ي صال مبا�ش ب�ي اإل�ائيلّية الّسورّية الحالّية بالقرب من مدينة القنيطرة. ال يوجد اتّ
اف قّوة األمم المّتحدة - األندوف. المع�ب مغلق غالًبا أمام مرور األشخاص  عند المع�ب وهو يعمل تحت إ�ش
ان 

ّ
ي بعض األحيان يستخدمه أيًضا سك

ي األمم المّتحدة و�ن
ّ من قبل موّظ�ن والبضائع ويستخدم بشكل أساسي

ب ترتيبات خاّصة بوساطة األمم المّتحدة.
ّ
مرتفعات الجوالن الّدروز ولكّن هذا يتطل

ذي ينّص عل أّن "القانون 
ّ
ي 14 كانون األّول 1981 أقّرت الكنيست اإل�ائيلّية قانون مرتفعات الجوالن ال

�ن
ي مرتفعات الجوالن". يغىّطي القانون مساحة تبلغ نحو 1,200 كلم مربـّبع 

والقضاء وإدارة الّدولة تطّبق �ن
الّسيطرة  وحدود  عام 1923  من  الّدولّية  الحدود  ن  ب�ي الواقعة  المنطقة  وهي كامل  الجوالن  مرتفعات  ي 

�ن
ّ القرار  ي أعقاب ذلك أصدر مجلس األمن الّدولي

فاقّيات فصل القّوات. �ن ي اتّ
اإل�ائيلّية المحّددة عام 1974 �ن

ا وينّص عل أّن معاهدة جنيڤ الّرابعة ما زالت سارية المفعول  ي صالحّية هذا القانون دوليًّ
ذي ين�ن

ّ
497 ال

عل مرتفعات الجوالن.

ي الجوالن هي قرية الغجر بعد أن تّم طرد أو مغادرة حوالي 130 
بقيت أربــع قرى درزّية وقرية علوّية واحدة �ن

ي أصبحت  �ت
ّ
ر من عام 1967 تّم بناء أّول بلدة يهودّية "مروم جوالن" ال

ّ
ي وقت مبك

ألف مواطن سورّي. �ن
حوالي  مساحة  عل  وتمتّد   1979 عام  البلدّية  مكانتها  عل  وحصلت  جوالن"   ّ اإلقليمي "المجلس  ا  حاليًّ
ّ 32 بلدة من  ي الجنوب. يضّم المجلس اإلقليمي

ي الّشمال وح�تّ الحّمة �ن
1,100 كلم مربـّبع من جبل الّشيخ �ن

ّية.  بينها 9 كيبوتسات و13 بلدة  و5 بلدات تعاونّية و5 بلدات جماه�ي

صاالت علنية 
ّ
بات ن نتنياهو وإيهود باراك وإيهود أولمرت - قاموا  ن وبنيام�ي أربعة رؤساء وزراء - إسحق راب�ي

ن مطالبة  وّ�ّية مع سوريا بشأن قضّية الحدود. العقبة الّرئيسّية أمام الّتوّصل إل اّتفاق كانت الفجوة ب�ي
ق والمطلب الّسورّي بالعودة إل "حدود الّرابع من حزيران  إ�ائيل بتحويل حدود االنتداب قلياًل إل ال�شّ
ّية: خّط الّرابع من حزيران يحّول  ة ط�ب ذي يث�ي مسألة الّسيطرة عل مياه نهر األردن وبح�ي

ّ
1967" األمر ال

ة بخصوص  تداعيات كب�ي له  أمر  وهو  دولّية  مياه  إل  والبانياس  األردن  من   ّ الّشمالي والجزء  ّية  ة ط�ب بح�ي
. ن ن الّطرف�ي ي المياه. جميع االّتصاالت لم تثمر عن اّتفاق ب�ي

حقوق إ�ائيل �ن

 بالّسيادة اإل�ائيلّية عل 
ً

ا كامل
ً
اف ف اع�ت ّ دونالد ترامب أّن بالده تع�ت ي 21 آذار2019 أعلن الّرئيس األمريكي

�ن
ع عل ذلك اإلعالن.

ّ
ي 25 آذار2019 وق

هضبة الجوالن و�ن
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ن إرسائيل ومرص فاقّيات ب�ي
ّ
االت

1985 - 1967
ين األّول  ي 6 ت�ش

ت إ�ائيل شبه جزيرة سيناء من مرص. �ن
ّ
ي حرب حزيران )األيام الستة( عام 1967 احتل

�ن
ين األّول 1973 وهو يوم �يان وقف  1973 اندلعت الحرب بقيادة مرص وسوريا واستمّرت ح�تّ 24 ت�ش
ين  ي 11 ت�ش

ين األّول(. �ن ي سيناء استمّر تبادل إطالق الّنار ح�تّ 26 ت�ش
إطالق الّنار )عل الجبهة المرصّية �ن

ُتِتَح مؤتمر الّسالم 
ْ
ي 21 كانون األّول اف

ن إ�ائيل ومرص. �ن ي 1973 تّم توقيع اّتفاقّية وقف إطالق الّنار ب�ي
الّثا�ن

اإل�ائيلّية  القّوات  اّتفاقّية فصل  الّتوقيع عل  تّم  أعقابه  ي 
و�ن إ�ائيل ومرص وسوريا  بمشاركة  ي جنيڤ 

�ن
ي أعقاب االّتفاق 

ي 1974 عند الكيلوم�ت 101 )من طريق القاهرة – السويس(. �ن
ي 18 كانون الّثا�ن

والمرصّية �ن
أمام المالحة وانسحبت إ�ائيل  الّسويس  البحر األحمر وفتح قناة  البحرّي المرصّي عن  تّم رفع الحصار 

ق قناة الّسويس. لمسافة تصل إل 20 كلم �ش

ي 
ي الكنيست �ن

تة. وقد تّمت المصادقة عليها �ن
ّ
ي عام 1975 تّم توقيع اّتفاقّية أخرى تسّم االّتفاقّية المؤق

�ن
ي اليوم الّتالي تّم الّتوقيع 

اض 43 عضًوا وامتناع 7 اعضاء عن الّتصويت و�ن 3 أيلول بأغلبّية 70 صوًتا واع�ت
ق الخط الّسابق  يط عرضه 40-30 كلم �ش ي جنيڤ. تنّص االّتفاقّية عل انسحاب إ�ائيل من �ش

عليها �ن
ي أخلتها إ�ائيل منطقة عازلة تحت  �ت

ّ
ي ذلك ممّر المتال وممّر الجدي غرب سيناء. أصبحت المنطقة ال

بما �ن
يط طويل وضّيق عل طول خليج الّسويس ضّم  اف قّوات األمم المّتحدة. كما انسحبت إ�ائيل من �ش إ�ش
وعة الّسالح وتّم وضع ترتيبات  ن يط منطقة مرصّية مدنّية م�ن ي سيناء. أصبح هذا ال�شّ

معظم حقول الّنفط �ن
تيبات الستمرار تشغيل  خاذ ال�تّ ك للّطريق الموازي للخليج. كما تّم اتّ ّ والمرصّي المش�ت لالستخدام اإل�ائيلي
اف األمم المّتحدة  ي تّم نقلها إل إ�ش �ت

ّ
ي قاعدة جبل أم خشيب بالمنطقة ال

محّطة اإلنذار المبكر اإل�ائيلّية �ن
ي  جان�ب عل  القّوات  لتقييد  ترتيبات  خاذ  اتّ تّم  كما  الجوار.  ي 

�ن موازية  مرصّية  مبكر  إنذار  محّطة  وتشغيل 
المنطقة العازلة وخفض أعدادها.

جريت محادثات سالم 
ُ
ي قام بها الّرئيس المرصّي أنور الّسادات إل�ائيل عام 1977 أ �ت

ّ
بعد الّزيارة الّتاريخّية ال

ق األوسط  ي ال�شّ
فاقّيات إطارّية للّسالم �ن فاقّيات كامب ديفيد وهي اتّ ن إ�ائيل ومرص. كانت الّنتيجة اتّ ب�ي

 ّ ّ جيمي كارتر والّرئيس المرصّي أنور الّسادات ورئيس الحكومة اإل�ائيلي ي عام 1978 الّرئيس األمريكي
عها �ن

ّ
وق

بأّن قراَري مجلس  البيان  ق األوسط" وتستند عل  ال�شّ ي 
للّسالم �ن فاقّية األول "إطار  االتّ  . ن بيغ�ي مناحيم 

: األّول، ويتناول الّضّفة الغربّية وقطاع  ن فاقّية إل قسم�ي األمن 242 و338  هما أساس الّسالم. تنقسم االتّ
استبداله بعد خمس سنوات  ذي سيتّم 

ّ
وال ن  الفلسطينّي�ي ان 

ّ
للّسك  ّ ي

ا�ت
ّ

الذ الحكم  برنامج  تنفيذ  إل  غّزة دعا 
ن تلي ذلك  ن الّدولت�ي ، "العالقات اإل�ائيلّية المرصّية" يتناول عملّية تطبيع العالقات ب�ي ي

بتسوية دائمة. والّثا�ن
ن  ي كان "إطار عمل لعقد معاهدة سالم ب�ي

فاق الّثا�ن
ّ
ن إ�ائيل واألردن وسوريا ولبنان. االت فاقّيات مماثلة ب�ي

ّ
ات

ن مرص  ف بها ب�ي مرص وإ�ائيل" عل أساس انسحاب إ�ائيل الكامل من سيناء "ح�تّ الحدود الّدولّية المع�ت
اف والعالقات  ي ذلك االع�ت

/أرض إ�ائيل  االنتدابّية" ومن ثّم إقامة عالقات طبيعّية بينهما بما �ن ن وفلسط�ي
أيلول 1978  ي 27 

�ن فاقّيات كامب ديفيد 
ّ
ات الكنيست عل  والّثقافّية. صادقت  الّدبلوماسّية واالقتصادّية 

صّوت مع القرار 84 نائًبا و 19 نائًبا ضّده. 

ن وأقّرت الحدود بينهما ودعت إل  ن الّدولت�ي ن إ�ائيل ومرص أنهت حالة الحرب ب�ي اّتفاقّية الّسالم الّدائم ب�ي
ي سيناء وكذلك إقامة عالقات جوار 

ي المنطقة الحدودّية وخفض عدد القّوات العسكرّية �ن
نزع الّسالح �ن

متعّددة  عسكرّية  قّوة  إنشاء  عل  االّتفاقّية  نّصت  كما   . ّ الّدولي القانون  ي 
�ن عليه  متعارف  هو  طبيعّية كما 

ي 22 آذار 1979 بأغلبّية 
فاقّية �ن

ّ
ي سيناء. صادقت الكنيست عل االت

ف عل تنفيذ االّتفاقّية �ن الجنسّيات ت�ش
ي 

ي 26 آذار 1979 �ن
ن إ�ائيل ومرص �ن قيم حفل توقيع معاهدة الّسالم ب�ي

ُ
95 صوًتا ومعارضة 18 صوًتا. أ

ذي تضّمن إخالء وهدم جميع 
ّ
البيت األبيض. بحلول عام 1982 كانت إ�ائيل قد أكملت إخالء سيناء وال

ّ تّم االنسحاب من طابا أيًضا. ي أعقاب عملّية الّتحكيم الّدولي
ي عام 1985 و�ن

مستوطنات منطقة ياميت. �ن



شاؤول أريئيلي |  45   44 | أطلس معهد ترومان   

فاقّية الّسالم اإلرسائيلّية األردنّية
ّ
ات

ين األّول 1994 26 ت�ش
ن  ي وادي عربة )يوطڤتا وع�ي

ي إقامة بلدات زراعّية �ن
بعد توقيع اّتفاقّية الهدنة عام 1949 بدأت إ�ائيل �ن

ّ من  ي
ي الغمر ومخزون المياه الجوفّية تقع عل الجانب األرد�ن

ها(. بما أّن أرا�ن ياهاڤ وپاران وعيدان وغ�ي
الحدود ولم يتّم استخدام معظمها اّتبعت إ�ائيل سياسة "الّضّم الّزاحف" واستولت عل أراٍض تقع تحت 
الّسيادة األردنّية وخّصصتها إل بلدات مثل لوتان وقيتورا وعيدان وغروفيت باإلضافة إل يوطڤتا. وبالمثل 
ي تأّسست عام 1976. إضافة إل ذلك قامت  �ت

ّ
بعيًدا عن الحدود تّم تخصيص 2000 دونم لبلدة تسوفار ال

ا.  ي زّودت إ�ائيل بحوالي 15 مليون م�ت مكّعب سنويًّ �ت
ّ
ي األردنّية ال

ا للمياه داخل األرا�ن ً إ�ائيل بحفر 22 ب�ئ
إ�ائيل  ضّمت  ا  عمليًّ األردنّية.  المناطق  داخل  البلدات  تلك  لحماية  أمنّية  منظومة  إ�ائيل  أقامت  كما 
 ّ اّتفاقّية الهدنة لعام 1949 عل الجانب اإل�ائيلي 340 ألف دونم. عالوة عل ذلك تركت  ما يقرب من 
لت نتيجة إنشاء محطة توليد الكهرباء 

ّ
ي قد تشك �ت

ّ
ي تبلغ مساحتها 830 دونًما وال �ت

ّ
ي الباقورة وال

"الجزيرة" �ن
. ي

ة بدأ مزارعو الكيبوتسات بزراعة األرا�ن ق نهر األردن وبعد ذلك مبا�ش ي عام 1927 �ش
غ �ن من قبل روتن�ب

ن إ�ائيل  ب�ي أوسلو  اّتفاقية  الغربّية وتوقيع  الّضّفة  مع  االرتباط  فّك  تّموز 1988  ي 
�ن ن  الملك حس�ي إعالن 

ي 14 
ن إ�ائيل واألردن. و�ن ي عام 1993 مّهدا الّطريق لمفاوضات سالم ب�ي

ومنّظمة الّتحرير الفلسطينّية �ن
ي 25 تّموز 1994 صدر 

ن و�ن ن الّدولت�ي أيلول 1993 تّم الّتوقيع عل جدول أعمال مّتفق عليه للمفاوضات ب�ي
ّ خالل المفاوضات  ي

فاقّية سالم. طالب الّطرف األرد�ن "إعالن واشنطن" متضّمًنا إعالن نوايا الّتوقيع عل اتّ
ذي تّم تحديده عام 1922. بينما اّدع الّطرف 

ّ
بإقرار خّط الهدنة لعام 1949 كحدود بما يتوافق مع الخّط ال

أو "وسط  لعام 1922 مثل "وادي عربة"   ّ ي
يطا�ن ال�ب ي اإلعالن 

الواردة �ن المصطلحات  أّن بعض   ّ اإل�ائيلي
ن لطلب رئيس  ّ رفض ذلك. مع ذلك استجاب الملك حس�ي ي

وادي عربة" ليست واضحة لكّن الّطرف األرد�ن
أيدي  ي 

الحدود �ن ّ خّط  ي
�ت ي تزرعها مستوطنات وادي عربة �ش �ت

ّ
ال ي 

ن وبقيت األرا�ن الحكومة إسحاق راب�ي
ّ الحدود. تّم تبادل  ي إ�ائيل. وبالمقابل حصلت األردن عل أراٍض صخرّية داخل المناطق اإل�ائيلّية غر�ب
ي المساحة مع خّط االنتداب بإعادة 

حوالي 16.5 كلم مربـّبع بهذه الّطريقة بنسبة 1:1. وتّمت مالءمة با�ت
ي معاهدة الّسالم لكن هناك تنويه 

ي �ن
أك�ث من 300 كلم مربـّبع إل األردن. لم يرد ذكر موضوع تبادل األرا�ن

ي منطقة الباقورة ضمن "نظام 
فاق عل إدراج "الجزيرة" �ن فاقّية إل الّصور الجّوّية المرفقة بها. وتّم االتّ ي االتّ

�ن
ان كيبوتس أشدودت يعقوب 

ّ
اف بحّق سك ها تحت الّسيادة األردنّية واالع�ت

ّ
خاّص" لمّدة 25 سنة عل أن

لمّدة 25 سنة  إمكانّية تجديد ذلك  بناًء عل ترتيبات قانونّية خاّصة مع  المنطقة  االستمرار بفالحة تلك 
ّ الخّط المحّدد تّم االّتفاق  ي

�ت ي تقع أراضيها المزروعة �ش �ت
ّ
ي وادي عربة ال

ي منطقة بلدة تسوفار �ن
إضافّية. �ن

ي حيث لم تدفع إ�ائيل أو البلدات لألردن 
ن لم يجر الحديث عن تأج�ي األرا�ن ي الحالت�ي

عل نظام مماثل. �ن
ا من  . كما تّم االّتفاق عل أن تقوم إ�ائيل بتحويل 50 مليون م�ت مكّعب سنويًّ ي

مقابل استخدام تلك األرا�ن
ي المناطق األردنّية. 

ّية إل األردن مقابل استمرار ضّخ المياه من عملّيات حفر اآلبار �ن ة ط�ب مياه بح�ي

ي مع�ب وادي عربة عل 
ين األّول 1994 �ن ي 26 ت�ش

ن إ�ائيل واألردن �ن اّتفاقّية الّسالم ب�ي الّتوقيع عل  تّم 
ع رئيس الواليات 

ّ
. وق ن ّ الملك حس�ي ي

ن والعاهل األرد�ن ن البلدين من قبل رئيس الحكومة إسحاق راب�ي الحدود ب�ي
ي عدم تمديد صالحّية 

ّ عبد هللا الّثا�ن ي
ين األّول 2018 قّرر العاهل األرد�ن ي ت�ش

المّتحدة بيل كلينتون كشاهد. �ن
ي 

ي جيب تسوفر �ن
ي الغمر �ن

ن ألرا�ن ن باستخدام اإل�ائيلّي�ي ق�ي
ّ
ن الّتفاقّية الّسالم مع إ�ائيل والمتعل الملحق�ي

ي الباقورة )حوالي 800 دونم(. جاء القرار متماشًيا مع اّتفاقّية 
وادي عربة )2000 دونم( ومنطقة "الجزيرة" �ن

ي نيسان 2020.
ي جيب تسوفر �ن

ي الغمر �ن
ين األّول 2019 وأرا�ن ي ت�ش

ي الباقورة �ن
عيدت أرا�ن

ُ
الّسالم أ
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فاقّية أوسلو": إعالن المبادئ 
ّ
"ات

فاقّيات المرحلّية
ّ
واالت

1999 - 1993
ي واشنطن العاصمة عل "إعالن المبادئ 

عت إ�ائيل ومنّظمة الّتحرير الفلسطينّية �ن
ّ
ي 13 أيلول 1993 وق

�ن
ين األّول تّم  ي 13 ت�ش

ي هذا اإلطار وبعد مفاوضات بدأت �ن
اتّية الفلسطينّية". �ن

ّ
حول ترتيبات الحكومة الذ

ن رئيس الحكومة اإل�ائيلّية إسحاق  ي 4 أّيار 1994 عل االّتفاقّية المرحلّية األول ب�ي
ي القاهرة �ن

الّتوقيع �ن
المّتحدة وروسيا ومرص كشهود  الّتحرير الفلسطينّية يا� عرفات بحضور الواليات  ن ورئيس منّظمة  راب�ي

ي تنّص عل تسليم غّزة وأريحا للّسلطة الفلسطينّية. �ت
ّ
وال

ي واشنطن. 
ي 28 أيلول 1995 �ن

ن إ�ائيل ومنّظمة الّتحرير الفلسطينّية �ن تّم توقيع اّتفاقّية مرحلّية ثانية ب�ي
ي الّضّفة 

ي الّضّفة الغربّية إل ثالث فئات: المنطقة )أ(، وتشمل جميع المدن �ن
قّسمت االّتفاقّية المناطق �ن

)ب(،  المنطقة  العتيدة؛  الفلسطينّية  للّسلطة  واألمنّية  المدنّية  الّسيطرة  تحت  ألخليل  باستثناء  الغربّية 
ة تحت الّسيطرة المدنّية للّسلطة الفلسطينّية وتحتفظ إ�ائيل بالّسيطرة  وتشمل القرى والبلدات الّصغ�ي
ة تحت الّسيطرة المدنّية  ات القرى الفلسطينّية الّصغ�ي األمنّية؛ المنطقة )ج(، وهي منطقة بقيت فيها ع�ش
ي الّضّفة عل مكانة 

اإل�ائيلّية الجزئّية واألمنّية. حصلت المستوطنات اإل�ائيلّية والمنشآت العسكرّية �ن
المجلس  انتخاب  قبل   ّ اإل�ائيلي الجيش  انتشار  إعادة  فاقّية عل  االتّ نّصت  )ج(.  المنطقة  داخل  خاّصة 
ّ ستجري إ�ائيل ثالث عملّيات إعادة  ي ّ وفًقا للخريطة المرفقة. بعد إنشاء المجلس الفلسطي�ن ي الفلسطي�ن
المبادئ عل ثالث  ي مواقع عسكرية محددة وفًقا إلعالن 

العسكرّية اإل�ائيلّية �ن للقّوات  انتشار إضافّية 
ي غضون 18 شهًرا من إنشاء المجلس.

ات مّدتها 6 أشهر وتنتهي �ن مراحل يتّم تنفيذها عل ف�ت

فاقّية  ي 1997 وبعد شهرين من المفاوضات تّم الّتوقيع عل "بروتوكول الخليل" كملحق لالتّ
ي 15 كانون الّثا�ن

�ن
ن حكومة نتنياهو ومنّظمة الّتحرير الفلسطينّية إعادة انتشار  ذي تّم الّتوّصل إليه ب�ي

ّ
فاق ال المرحلّية. حّدد االتّ

: )هـ 1(، حيث تتمّتع الّسلطة الفلسطينّية  ن ي مدينة الخليل. تنقسم الخليل إل منطقت�ي
ّ �ن الجيش اإل�ائيلي

بمكانة مماثلة لمناطق )أ( و )هـ 2(، وهي منطقة تحتفظ فيها إ�ائيل بجميع الّصالحّيات والمسؤولّيات 
ي تحّمل المسؤولّية عن األمن 

ّ والّنظام العاّم. باإلضافة إل ذلك ستستمّر إ�ائيل �ن الخاّصة باألمن الّداخلي
. ن العاّم لإل�ائيلّي�ي

ي ماريالند من 
رة واي" �ن

ّ
ين األّول 1998 وتحت ضغط من الّرئيس كلينتون وإدارته تّم توقيع "مذك ي 23 ت�ش

�ن
قبل رئيس الحكومة نتنياهو ورئيس منّظمة الّتحرير الفلسطينّية عرفات والّرئيس كلينتون وبحضور العاهل 
. بعد اجتماعات وفود إ�ائيل ومنّظمة الّتحرير الفلسطينّية والواليات المّتحدة حول  ن ّ الملك حس�ي ي

األرد�ن
إعادة االنتشار الّثانية تعّهدت إ�ائيل بنقل ٪13 من المنطقة )ج( إل الّسلطة الفلسطينّية عل الّشكل 
هذه  من  بتحويل 3%   ّ ي الفلسطي�ن الّطرف  م  ن وال�ت )أ(.  المنطقة  إل  و 1٪  )ب(  المنطقة  إل   12٪ : الّتالي

ق تقواع( كمحمّيات طبيعّية.  ي منطقة صحراء يهودا �ش
المناطق )�ن

ن رئيس الحكومة براك ورئيس منّظمة الّتحرير  ي 4 أيلول 1999 ب�ي
عة �ن

ّ
م الّشيخ" الموق رة �ش

ّ
نّصت "مذك

ي 
ّ الملك عبد هللا الّثا�ن ي

ايت والعاهل األرد�ن ن أول�ب الفلسطينّية عرفات بحضور وزيرة الخارجّية األمريكّية مادل�ي
ي مبارك عل بذل الجهود الحثيثة للّتوّصل إل اّتفاق إطارّي بشأن االّتفاقّية الّدائمة  والّرئيس المرصّي حس�ن
2000. كما تطّرقت  أيلول  الّدائمة والكاملة ح�تّ 13  الّتسوية  الّتوّصل إل  2000 وسيتّم  ح�تّ 13 شباط 
لنقل  ا  زمنيًّ  

ً
والّثانية ووضعت جدول األول  االنتشار  بإعادة  ق 

ّ
يتعل فيما  واي"  رة 

ّ
"مذك تنفيذ  إل  رة 

ّ
المذك

مت  ن ي ال�ت �ت
ّ
ي نهاية عملّيات "إعادة االنتشار" ال

المناطق من المنطقة )ج( والمنطقة )ب( إل المنطقة )أ(. �ن
ل مساحة المنطقتان )أ( و )ب( %40 اليوم فقط من مساحة 

ّ
بها إ�ائيل بموجب االّتفاقّية المرحلّية تشك

الّضّفة الغربّية. ويعت�ب قطاع غّزة منذ االنسحاب عام 2005 كمنطقة )أ(.
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بنانّية
ّ
الحدود اإلرسائيلّية الل

2000 - 1923
وبريطانيا  فرنسا  ن  ب�ي بيكو  سايكس  اّتفاقية  إل  ولبنان  وسوريا  إ�ائيل  /أرض  ن فلسط�ي ن  ب�ي الحدود  تعود 
ن البحر األبيض المتوّسط من شمال  ي 16 أّيار 1916. تمتّد الحدود عل طول الخّط القص�ي ب�ي

عة �ن
ّ
الموق

ي 1919 تّم نقل خّط أك�ث 
ين الّثا�ن ي ت�ش

ّية. بعد الحرب العالمّية األول �ن ة ط�ب ّ لبح�ي ا إل الّساحل الّشمالي
ّ
عك

. يمتّد الخّط من ساحل  ّ ي
يطا�ن  "خّط بوليه نيوكومب" إل المنطقة الواقعة تحت الحكم العسكرّي ال�ب

ً
شمال

ي المنطقة الواقعة شمال نهارّيا اليوم عل سلسلة جبال رأس الّناقورة إل الّساحل 
البحر األبيض المتوّسط �ن

بريطانيا  ن  ب�ي اّتفاقّية  األّول 1920  كانون   23 ي 
�ن باريس  ي 

�ن الّتوقيع  تّم  ذلك  بعد  الحولة.  ة  لبح�ي  ّ ي الجنو�ب
ة 

ّ
بأكمله والمطل نهر األردن   بحيث يكون 

ً
تفع شمال ق سعسع س�ي الخط شمال �ش أّن  تنّص عل  وفرنسا 

/أرض إ�ائيل. ن داخل حدود فلسط�ي

ن نيوكومب  ن ممّثلي الّطرف�ي ي القرى المجاورة لها. لذلك تّم االّتفاق ب�ي
ها تع�ب أرا�ن

ّ
ن أن أثناء ترسيم الحدود تب�يّ

ي عرضها رؤساء القرى. اضطّرت  �ت
ّ
ي وفًقا لحدود ملكّية األرض ال

ّ عل تبادل األرا�ن ّ وبوليه الفرنسي ي
يطا�ن ال�ب

ن  ه مّر ع�ب أراضيها الّطريق الحيوّي للفرنسّي�ي
ّ
ي لبنان ألن

ي �ن
ة عل ترك الكث�ي من األرا�ن

ّ
البلدة اليهودّية المطل

. نشأ عن عملّية  ي مرتفعات الجوالن ومدينة صور عل الّشاطئ
ن القنيطرة �ن وهو طريق الوصول المبا�ش ب�ي

/أرض إ�ائيل وسوريا  ن ن فلسط�ي فاقّية حسن الجوار" ب�ي ّ المعروف باسم "اتّ ي
تيب الوظي�ن الّتبادل هذه ال�تّ

تّم تنفيذ  2 شباط 1926.  ي 
ّ �ن الفرنسي  ّ الّسامي ّ والمندوب  ي

يطا�ن ال�ب  ّ الّسامي المندوب  ن  عة ب�ي
ّ
الموق ولبنان 

الفرنسّية  الّسيطرة  20 قرية من  ي نيسان 1924 بنقل 192 كلم مرّبًعا وبضمنها 
بالكامل فقط �ن فاقّية  االتّ

ي عام 1934 ثّم 
فاقّية نفسها من قبل عصبة األمم فقط �ن يطانّية وتّمت الموافقة عل االتّ إل الّسيطرة ال�ب

ي االنتداب. ن دول�ت ف بها ب�ي أصبحت بعد ذلك حدوًدا دولّية مع�ت

ّ عل  ين األّول استول الجيش اإل�ائيلي ن 29 و31  ت�ش ي جرت ب�ي �ت
ّ
ام" ال ي عملّية "ح�ي

خالل حرب 1948 �ن
ي 23 آذار 

بنانّية يضّم 14 قرية؛ �ن
ّ
ي الل

يط داخل األرا�ن بنانّية وكذلك عل �ش
ّ
الجليل األعل ح�تّ الحدود الل

فقت الّدولتان عل أن تكون الحدود الّدولّية بمثابة خّط  فاقّية الهدنة مع لبنان واتّ )1949( تّم التوقيع عل اتّ
بنانّية.

ّ
فاق تنسحب إ�ائيل من المناطق الل ه مع الّتوقيع عل االتّ

ّ
الهدنة وأن

ي أعقاب عملّية "الباص الّدموّي" 
" وذلك �ن ي

يطا�ن
ّ
ي عام 1978 قّررت الحكومة اإل�ائيلّية إطالق "عملية الل

�ن
الجيش  سيطر  لبنان.  ي 

�ن الفلسطينّية  للّسيطرة  الخاضعة  المناطق  من  وتنفيذها  لها  الّتخطيط  تّم  ي  �ت
ّ
ال

االحتفاظ  ي 
�ن استمّر  لكّنه  تقريًبا  أشهر  ثالثة  لمّدة  ي 

يطا�ن
ّ
الل عملّية  ي 

�ن ها 
ّ
احتل ي  �ت

ّ
ال ي 

األرا�ن ّ عل  اإل�ائيلي
 . ّ ي ي جنوب لبنان من خالل جيش لبنان الجنو�ب

بقبضته العسكرّية �ن

الحرب  بدأت  الجليل"(.  "عملّية سالم  اسم  )تحت  األول  لبنان  اندلعت حرب  بداية حزيران 1982  ي 
�ن

وت.  ّ عل ب�ي ي ذروتها استول الجيش اإل�ائيلي
ّ من لبنان و�ن ي ّ عل الجزء الجنو�ب بسيطرة الجيش اإل�ائيلي

ها لكّنه 
ّ
ي احتل �ت

ّ
ي ال

ي عام 1985 انسحب من معظم األرا�ن
ّ و�ن ي ي شهر أيلول 1983 بدأ باالنسحاب الّتدري�ب

و�ن
ا قّواته من لبنان  ً ّ أخ�ي ي جنوب لبنان. لم يسحب الجيش اإل�ائيلي

" �ن ّ ي يط أم�ن ي الّسيطرة عل "�ش
استمّر �ن

ي 24 أّيار 2000 أثناء والية إيهود باراك كرئيس للوزراء. وقامت األمم المّتحدة بالّتعاون مع دولة إ�ائيل 
 �ن

ّ
إل

" وتّم تأش�ي الحدود بواسطة براميل زرقاء )لون علم األمم  ّ بإقرار "خّط انسحاب قّوات الجيش اإل�ائيلي
 ّ المّتحدة( وهو الخّط المعروف باسم "الخّط األزرق" )لون علم األمم المّتحدة(. بعد االنسحاب اإل�ائيلي
ي 

األرا�ن داخل  إل  األزرق"  "الخّط  الّسياج عن  ينحرف  واليوم  لبنان  داخل  الّسياج  أجزاء من  تفكيك  تّم 
بنانّية مّما أّدى 

ّ
ي الل

ق الّسياج األرا�ن اإل�ائيلّية أّما بالقرب من كيبوتس مسغاف عام وقرب قرية الغجر يخ�ت
ا. ا نسبيًّ ة جدًّ ي مناطق صغ�ي

إل إنشاء "الجيوب". اعتباًرا من عام 2020 ال تزال هناك 14 نقطة خالفّية �ن
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مؤتمر كامب ديفيد
11 - 25 تّموز 2000

ي كامب ديفيد 
ة من 11 إل 25 تّموز 2000 �ن ي الف�ت

ق األوسط �ن ي ال�شّ
ُعقد مؤتمر كامب ديفيد للّسالم �ن

ّ إيهود براك ورئيس منّظمة  ّ بيل كلينتون ورئيس الحكومة اإل�ائيلي بوالية ماريالند برئاسة الّرئيس األمريكي
الّتحرير الفلسطينّية يا� عرفات حيث تّمت مناقشة أربــع قضايا رئيسّية.

ي هائلة. رفض براك مبدأ حدود 1967 
ن حول قضّية األرا�ن ن الّطرف�ي ي والحدود: كانت الفجوة ب�ي

األرا�ن
ي موضوع حدود 1967 

ن "وديعة" �ن ح الوزير شلومو بن عامي عل براك منح األمريكّي�ي كأساس للحّل. اق�ت
ي 

ّ �ن ي ي هضبة الجوالن لكّن براك عارض ذلك. قّدم رئيس شعبة القطاع الفلسطي�ن
ن �ن بروح إيداع إسحاق راب�ي

ي البيان 
ّ وجاء �ن ي ّ لمّتخذي القرار صورة كاملة حول الموقف الفلسطي�ن ي الجيش اإل�ائيلي

هيئة المخابرات �ن
ن وفق  مان استنفاد العملّية الّسياسّية من أجل الوصول إل حّل الّدولت�ي ن أّن "عرفات والقيادة الفلسطينّية يع�ت
ذي تبّنته منّظمة الّتحرير الفلسطينّية عام 1988: دولة 

ّ
ّ الّدائم والمعروف ال ي ّ الفلسطي�ن الموقف الّسياسي

د 
ّ
داخل حدود عام 1967 بما فيها القدس العربّية بناًء عل قراَري األمم المّتحدة رقم 242 و338". وأك

ن  ي نظر الفلسطينّي�ي
تقرير المخابرات العسكرّية اإل�ائيلّية عل أّن "قضّية األرض هي القضّية األساسّية �ن

ل حّق العودة ورقة مساومة مهّمة مع إ�ائيل".
ّ
بينما يشك

مع  تضّمن 13%  ديفيد  ي كامب 
�ن المفاوضات  طاولة  المطروح عل   ّ اإل�ائيلي  ّ االفتتاحي اح  االق�ت تضّمن 

استمرار الّسيطرة عل مساحة حوالي %10 لسنوات عديدة أي دولة فلسطينّية عل حوالي %77 من الّضّفة 
ي أوعز براك لفريقه: "ال يوجد 

الغربّية ومعظم قطاع غّزة. قبل أن تجتمع الفرق لمناقشة موضوع األرا�ن
ي كامب ديفيد إلجراء مشاورات داخلّية ولبحث 

ّ �ن ي الفلسطي�ن الوفد  تّموز اجتمع  ي 16 
". �ن ي

تبادل لألرا�ن
حه  ح أبو عالء %1.5 مكّرًرا ما اق�ت ي ستب�ت تحت الّسيطرة اإل�ائيلّية. اق�ت �ت

ّ
ي الّضّفة الغربّية ال

مسألة أرا�ن
ي والحدود واألمن. وعرض يا� عبد رّبه مساحة 2.5% 

جنة الفرعّية لألرا�ن
ّ
ي الل

ي اجتماعه مع كلينتون �ن
�ن

ه وعد 
ّ
ا من العروض ويبدو أن وأّيده بذلك حسن عصفور. بينما عرض نبيل شعث %3. عرفات لم يقبل أيًّ

كلينتون بأك�ث من ذلك.

ي سيتّم  �ت
ّ
ن خريطة تتضّمن المنطقة ال ّ للفلسطينّي�ي قبل أربعة أّيام من انتهاء المؤتمر قّدم الفريق اإل�ائيلي

ن بمساحة %77.2؛ بعد بضع سنوات سيتّم تسليم مساحة إضافّية قدرها  تسليمها عل الفور للفلسطينّي�ي
ت عّدة أعشار المائة محّل خالف. قال براك 

ّ
ّ مساحة %13.3 وظل %8.8 بحيث يشمل الّضّم اإل�ائيلي

ن  للفلسطينّي�ي الغربّية  الّضّفة  من  إل 91%  تسليم 90  ديفيد عل  ي كامب 
�ن وافق  ه 

ّ
أن مقابلة صحفّية  ي 

�ن
ي 

أبًدا عل تسليم غور األردن. �ن ه لم يوافق 
ّ
أراٍض بنسبة %1 من مناطق الخّط األخرصن وأن مقابل تبادل 

ي إقامة دولة فلسطينّية عل 89% 
ّ قّدمه براك للّرئيس كلينتون يتمّثل �ن اح رسمي الوقت نفسه كان آخر اق�ت

يك الّ�"  ي كتابه "�ش
ي ياتوم �ن

ن قطاع غّزة والّضّفة الغربّية. كتب دا�ن ي مع ج� علوّي يربط ب�ي
من األرا�ن

الّرئيس كلينتون كان: "ضّم منطقة ال تقّل عن %11 حيث يعيش %80 من  اح براك لعرفات ع�ب  أّن اق�ت
ألف  ن 190  ي 71 مستوطنة من ب�ي

ّ يعيشون �ن ألف إ�ائيلي اإلبقاء عل 156  ن إل�ائيل ]أي  المستوطن�ي
م أراٍض 

ّ
ي 126 مستوطنة تحت الّسيادة اإل�ائيلّية[ باإلضافة إل ذلك لن نسل

مستوطن كانوا يعيشون �ن
ن ]...[ وسوف تسيطر إ�ائيل لبضع  [ إل الفلسطينّي�ي ي

ذات سيادة إ�ائيلّية ]ضمن عملّية تبادل األرا�ن
". وكان هذا  ن ن األردن وفلسط�ي سنوات عل حوالي ربــع منطقة غور األردن لضمان الّسيطرة عل المعابر ب�ي
ّ حيث وافق الفلسطينّيون عل إبقاء %2.4 فقط تحت الّسيادة  ي ا عن الموقف الفلسطي�ن الموقف بعيًدا جدًّ

ي بنسبة 1:1.
اإل�ائيلّية وأرّصوا عل تبادل األرا�ن
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األمن: كما ذكرنا طالبت إ�ائيل باستمرار الّسيطرة عل ربــع غور األردن لعّدة سنوات وطالبت بأن تكون 
ي معارضة أّي ضّم لجزء من غور األردن بسبب 

وعة الّسالح. استمّر الفلسطينّيون �ن ن الّدولة الفلسطينّية م�ن
إقامة  الّطرفان عل  اّتفق  ت. 

ّ
المؤق  ّ اإل�ائيلي العسكرّي  الوجود  مّدة  وتفاوضوا عل  األمنّية  االحتياجات 

أو   ّ أمريكي مندوب  تواجد  الفلسطينّيون  طلب  قّية.  ّ ال�ش الّسامرة  جبال  ي 
�ن إ�ائيلّية  مبكر  إنذار  محّطات 

ه سيكون هناك رقابة جّوّية واحدة وستب�ت 
ّ
ه وكذلك ضّباط ارتباط فلسطينّيون. اّتفق الّطرفان عل أن غ�ي

الحاالت ستكون هذه  ي جميع 
أيدي إ�ائيل و�ن ي 

�ن الجّوّي  المجال  ي 
�ن األمنّية  والمسؤولّيات  الّصالحّيات 

د الفلسطينّيون عل مطلب عدم الّتعّرض للّرحالت الجّوّية 
ّ
الّصالحّيات أعل من الّصالحّيات المدنّية. أك

الّتجارّية بأّي شكل من األشكال وأن يستمّر مطارهم بالعمل ووافقوا من الّناحية الجوهرّية عل مبدأ نزع 
ي تسليحها" وليست "دولة 

الّسالح لكّنهم طالبوا بأن يكون الّتعريف: "تكون الّدولة الفلسطينّية محدودة �ن
هم يريدون 

ّ
ي غور األردن. وشّدد الفلسطينّيون عل أن

وعة الّسالح". واّتفق الّطرفان عل ن�ش قّوة دولّية �ن ن م�ن
أن تكون القّوة أمريكّية.

لحّل قضّية  احها  اق�ت ي 
�ن أظهرتها إ�ائيل  ي  �ت

ّ
ال المرونة  بدرجة  ق 

ّ
يتعل فيما  بات 

ّ
تقل القّمة  القدس: شهدت 

ن براك وكلينتون.  ي كامب ديفيد خالل اجتماع ب�ي
العرض األك�ث سخاًء وحديًثا من إ�ائيل �ن القدس. كان 

 ّ : "سيكون الحرم القدسي ن من خالل كلينتون الحّل الّتالي ي ياتوم عرض براك عل الفلسطينّي�ي
وكما يشهد دا�ن

ي جبل الهيكل. 
الّسيادة اإل�ائيلّية مع نوع من الوصاية الفلسطينّية والموافقة عل صالة لليهود �ن تحت 

 ّ ّ وكنيسة القيامة مع إمكانّية عرض ال�ي ّ اإلسالمي ي البلدة القديمة عل الّسيادة عل ال�ي
ويحصل عرفات �ن

ّ عليه بينما الّسيادة عل األحياء اليهودّية واألرمنّية تكون إ�ائيلّية. األحياء اإلسالمّية الخارجّية  المسي�ي
الّسيادة اإل�ائيلّية وسيكون هناك  الّداخلّية تحت  الّسيادة الفلسطينّية وستب�ت األحياء اإلسالمّية  تحت 
إنشاء حلول  يتّم  الّسيادة اإل�ائيلّية.  بلدّية من  األحياء عل سلطات  إدارات  نظام خاّص بحيث تحصل 
ي 

ّ دون المرور باألرا�ن ي الحرم القدسي
ن بالوصول من األحياء الخارجّية للّصالة �ن للمواصالت تسمح للمسلم�ي

اإل�ائيلّية".

ا: سيظّل ما تحت  ّ عموديًّ اح "تقسيم" الحرم القدسي ن أك�ث من خالل اق�ت سىع كلينتون إل إرضاء الّطرف�ي
الفلسطينّية(  الحفرّيات  ولكّنه سيمنع  ا  يتحّقق عمليًّ لم  ما  اليهودّية )وهو  الّسيادة  األقداس تحت  قدس 
األحياء  واحًدا:   ّ ي الفلسطي�ن الموقف  كان  الفلسطينّية.  الّسيادة  تحت  الحرم  ساحة  من  فوقه  ما  وسيظّل 
ي 

الّسيادة الفلسطينّية بما �ن العربّية تحت  الّسيادة اإل�ائيلّية واألحياء  قّية تحت  ّ ي القدس ال�ش
اليهودّية �ن

ّ اليهودّي. ذلك األحياء القريبة من البلدة القديمة وكذلك البلدة القديمة نفسها باستثناء ال�ي

 ّ اف بحّق العودة وتنفيذه الفعلي ن االع�ت ن ب�ي جئون: سىع ممّثلو منّظمة الّتحرير الفلسطينّية إل الّتمي�ي
ّ

الل
تماًما  العودة  إل تجاهل حّق  الممّثلون اإل�ائيلّيون  ي إ�ائيل وسىع 

اليهودّية �ن األغلبّية  تهّدد  بطريقة ال 
ي 

ن أو �ن ي دولة فلسط�ي
ن خارج إ�ائيل سواء �ن جئ�ي

ّ
ن أك�ث عل الجوانب العملّية للحّل: استيعاب الل ك�ي وال�تّ

فق الّطرفان عل أن يتّم تنفيذ كّل حّل من خالل آلّية دولّية. 
ّ
أماكن إقامتهم الحالّية أو تعويضهم. وات

إمكانّية  أّي  إ�ائيل  نفت   . ن جئ�ي
ّ

الل قضّية  بشأن  تقريًبا  تقّدم  أّي  هناك  يكن  لم   2000 ديفيد  ي كامب 
�ن

طر 
ُ
ّ بحّق العودة لكّنهم عرضوا أيًضا إنشاء أ اف اإل�ائيلي . طالب الفلسطينّيون باالع�ت ن جئ�ي

ّ
الستيعاب الل

ا. لم  ذي يجعل العودة الحقيقّية إل إ�ائيل خياًرا هامشيًّ
ّ
ن األمر ال جئ�ي

ّ
دولّية إلعادة تأهيل واستيعاب الل

بها قضّية  ي نشأت  �ت
ّ
ال الّطريقة  ق ب�د 

ّ
يتعل فيما  ن ال  الّطرف�ي ن  ب�ي اّتفاق  إل  الّتوّصل  القّمة  نهاية  يتّم ح�تّ 

ي إ�ائيل.
ذين سيتّم استيعابهم �ن

ّ
ن ال جئ�ي

ّ
ق بعدد الل

ّ
ن وال بخصوص الّتعويضات وال فيما يتعل جئ�ي

ّ
الل
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مؤتمر طابا
ي 2001

21 - 27 كانون الّثا�ن
ي 23 كانون األّول 2000 استدع الّرئيس كلينتون وفدي إ�ائيل ومنّظمة الّتحرير الفلسطينّية إل البيت 

�ن
تحّفًظا   23 وفيها  أربــع صفحات  من  وثيقة  الفلسطينّيون  قّدم  "خّطة كلينتون".  عليهما  األبيض وعرض 
الّطرفان  الت�ت  الّتحّفظات.  اح مع بعض  الموافقة. وافقت إ�ائيل عل االق�ت ّ وعدم  ي الّسل�ب الّرّد  ي  مّما يع�ن
ي أجواء ضاغطة: 

ي 2001. جرت المحادثات �ن
ي 21 كانون الّثا�ن

ّ لمباحثات مؤتمر طابا �ن ي ّ والفلسطي�ن اإل�ائيلي
ي غضون أسابيع قليلة وكان من المقّرر إجراء 

ي البيت األبيض �ن
كان الّرئيس كلينتون عل وشك إنهاء واليته �ن

ي بدأت  �ت
ّ
ي شباط 2001 - كّل ذلك عل خلفّية االنتفاضة الّثانية ال

انتخابات لرئاسة الحكومة اإل�ائيلّية �ن
بعد ذلك بالّتصعيد. تمحورت المفاوضات مّرة أخرى حول القضايا األساسّية األربــع.

ي الحّل المنصف يجب تخصيص  94 - %96 للّدولة الفلسطينّية من مساحة 
ح كلينتون "�ن الحدود: اق�ت

ي 
ّ بتبادل األرا�ن ي ي ستضّمها إ�ائيل يجب تعويض الجانب الفلسطي�ن �ت

ّ
ي ال

الّضّفة الغربّية". ومقابل األرا�ن
حاول  غّزة.  وقطاع  الغربّية  الّضّفة  ن  ب�ي الّدائم  الممّر  مثل  اإلقليمّية  تيبات  ال�تّ إل  باإلضافة  بنسبة 1-3% 
ي الّضّفة الغربّية وبالمقابل يحصل 

ي ضّم أك�ث من %6 من أرا�ن
ي موضوع األرا�ن

احهم �ن اإل�ائيلّيون ع�ب اق�ت
 – المعاكس  جاه  االتّ ي 

�ن الفلسطينّيون  ترّصف  بينما   3% من  أقّل  بنسبة  ي 
ارا�ن تبادل  عل  الفلسطينّيون 

ّ إل الحّد األد�ن وزيادة الّتعويض إل حّد أقىص بنسبة 1:1. تقليص نطاق الّضّم اإل�ائيلي

ي  �ت
ّ
الغربّية وال الّضّفة  ن ضّم %8 من مناطق  للفلسطينّي�ي ّدمت 

ُ
ق ي  �ت

ّ
ال الخريطة اإل�ائيلّية األول  تضّمنت 

ي المقابل(. 
ي الّضّفة الغربّية )لم تعرض أّي أرض �ن

يعيش فيها %85 من أصل 363 ألف مستوطن يعيشون �ن
حوا العمل عل  اح كلينتون وهو %6 واق�ت ي اق�ت

وزعم الفلسطينّيون أّن هذه الّنسبة أعل من الحّد األقىص �ن
ي خّطة كلينتون. رفض الجانب 

ن األرقام المنخفضة والمرتفعة �ن خريطة تتضّمن ضّم %5 كحّل وسط ب�ي
تضّم  خريطة  تقديم  عل  وافق  المفاوضات  نهاية  ي 

�ن لكن   8% الـ  بخريطة  وتمّسك  اح  االق�ت  ّ اإل�ائيلي
ي الفلسطينّيون 

ض أن يكت�ن ّ تقديم تعويضات إقليمّية بنسبة 1:1. كان من المف�ت %6.رفض الوفد اإل�ائيلي
ن غّزة والّضّفة الغربّية  ن ب�ي ذي تقّدمه إ�ائيل مثل استخدام ميناء أشدود وفتح ممّر للفلسطينّي�ي

ّ
بالمقابل ال

إل   ّ اإل�ائيلي للّضّم  الخريطة  الفلسطينّيون عل  ي عرضها  �ت
ّ
ال المساحة  زادت  اإل�ائيلّية.  الّسيادة  تحت 

زئيڤ وبعض  أدوميم وغڤعات  معليه  تشمل  مستوطنات  لم  اإل�ائيلّية فهي  بالخريطة  ومقارنة   3.1%
المستوطنات األصغر. 

ي الفلسطينّية. وافق الفلسطينّيون 
ي األرا�ن

األمن: سعت إ�ائيل لإلبقاء عل خمسة مواقع طوارئ تديرها �ن
ن�ش  الفلسطينّيون  رفض  لتفكيكهما.  موعد  تحديد  مع  الّدولّية  القّوة  تديرهما  أقىص  ن كحّد  موقع�ي عل 
ي يمكن  �ت

ّ
ي الّسبل ال

ي أوقات الّطوارئ لكّنهم كانوا عل استعداد للّنظر �ن
القّوات اإل�ائيلّية داخل أراضيهم �ن

. طالبت إ�ائيل  ّ ّ اإلقليمي ي من خاللها استخدام قّوة دولّية للقيام بهذا الّدور كجزء من جهود الّتعاون األم�ن
عمل  استمرار  عل  الفلسطينّيون  وافق  الفلسطينّية.  ي 

األرا�ن داخل  مبكر  إنذار  محّطات  ثالث  بتشغيل 
وط عّدة. وافقت إ�ائيل عل أن يكون للّدولة الفلسطينّية سيادة عل الفضاء  محّطات اإلنذار المبكر ب�ش
عل  بسيادة كاملة  الفلسطينّيون  وطالب  أمنّية.  ألغراض  عليه  للّسيطرة  سعت  لكّنها   ّ الكهرومغناطيسي
تعاون  إطار  ي 

�ن المعقولة  اإل�ائيلّية  لالحتياجات  االستجابة  وافقوا عل  لكّنهم   ّ الكهرومغناطيسي الفضاء 
الجّوّي. وافقت  الفلسطينّية عل مجالها  الّدولة  الّطرفان بسيادة  ف  الّدولّية. اع�ت القواعد واألنظمة  وفق 
وائح الّدولّية لكّنها طمحت بنظام 

ّ
ّ بموجب الل ي ّ الفلسطي�ن ي

ان المد�ن ام جميع حقوق الّط�ي إ�ائيل عل اح�ت
 ّ ي مراقبة جّوّي موّحد تحت سيطرة إ�ائيلّية شاملة كما طالبت بإمكانّية دخول المجال الجّوّي الفلسطي�ن
ي 

لتلبية االحتياجات العملّياتّية والّتدريبات العسكرّية؛ أراد الفلسطينّيون اختبار نماذج للّتعاون والّتنسيق �ن
ّ لكّنهم لم يوافقوا عل منح إ�ائيل سيطرة شاملة عل المجال الجّوّي. ي

ان المد�ن مجال الّط�ي
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ي اليهودّية هي إ�ائيلّية. 
ي العربّية فلسطينّية واألرا�ن

ح الّرئيس كلينتون تقسيم القدس: "األرا�ن القدس: اق�ت
ق بالحرم 

ّ
ح كلنتون: "فيما يتعل ّ اق�ت ق بالحرم القدسي

ّ
وهذا المبدأ ينطبق أيًضا عل البلدة القديمة". فيما يتعل

للّسيادة وطريقة  الّرمزّية  بالجوانب  العملّية بل  باإلدارة  ق 
ّ
تتعل الّثغرات ال  أّن  الهيكل أعتقد  يف/جبل  ال�شّ

ذي ضّم يا� عبد رّبه وصائب 
ّ
ّ ال ي ". وافق الوفد الفلسطي�ن ن ام المعتقدات الّدينّية لكال الجانب�ي ضمان اح�ت

قّية  ّ ي القدس ال�ش
عريقات وحسن عصفور وأبو العالء عل قبول الّسيادة اإل�ائيلّية عل األحياء اليهودّية �ن

. وطالبوا بالّسيادة الفلسطينّية  ّ ي ّ الفلسطي�ن ي
ار بالّتواصل الجغرا�ن ط عدم اإلرصن باستثناء جبل أبو غنيم وب�ش

ّ وتحّدثوا عن تقسيم  ي
الّتاري�ن الحوض  ي 

ّ فكرة نظام خاّص �ن ي الفلسطي�ن الوفد  . رفض  ّ القدسي الحرم  عل 
. قّدم  ن ي لفلسط�ي

ّ - والبا�ت ي ّ األرم�ن اليهودّي ونصف ال�ي  ّ أّي  ال�ي المدينة بصيغة حي ونصف إل�ائيل - 
المدينة   ّ ي

�ت اليهودّية �ش ي عل األحياء 
الخارجّية شلومو بن عامي خرائط تب�ت ّ برئاسة وزير  الوفد اإل�ائيلي

ي  يع�ن ما  وهو  خاّص  نظام   ّ ي
الّتاري�ن للحوض  سيكون   ّ اإل�ائيلي اح  االق�ت وفق  اإل�ائيلّية.  الّسيادة  تحت 

ي إطاره سيتّم 
ي األماكن المقّدسة وما تحتها و�ن

ن الّدينّية واإلدارّية �ن الحفاظ عل الوضع القائم من الّناحيت�ي
 ّ ّ اليهودّي إل�ائيل أّما ال�ي ّ وال�ي ي ّ األرم�ن ي البلدة القديمة بحسب األحياء: ال�ي

تقسيم الّسيادة الوظائفّية �ن
. ن ّ لفلسط�ي ّ المسي�ي ّ وال�ي اإلسالمي

ن نتيجة حرب عام  جئ�ي
ّ

ف إ�ائيل بالمعاناة الّنفسّية والماّدّية لل اح كلينتون عل أن تع�ت جئون: ينّص اق�ت
ّ

الل
ي 

: �ن ن ن خمسة خيارات توط�ي جئ�ي
ّ

ّ عل معالجة المشكلة. منح الل ورة مساعدة المجتمع الّدولي 1948 وبرصن
ي يعيشون فيها  �ت

ّ
ي الّدول ال

؛ �ن ي
ي ستخليها إ�ائيل كجزء من تبادل األرا�ن �ت

ّ
ي المناطق ال

الّدولة الفلسطينّية؛ �ن
ي إ�ائيل – وفق تصاريــــح فردّية منها. يقّر الجانبان أّن 

ي بلدان ثالثة عل استعداد الستيعابهم؛ و�ن
اليوم؛ �ن

ن لن يتّم  جئ�ي
ّ

بهذا تّم تنفيذ قرار الجمعّية العاّمة لألمم المّتحدة رقم 194. مع الّتوضيح بأّن حّق عودة الل
ن الّتاريخّية أو إل "وطنهم  ن بالعودة إل فلسط�ي بشكل حّر داخل إ�ائيل مع اإلشارة إل حّق الفلسطينّي�ي
ن ونبيل  ن يوسي بيل�ي ي طابا ب�ي

ن �ن جئ�ي
ّ

ل نهاية الرّصاع. جرت المفاوضات حول الل
ّ
فاق سيشك ". االتّ ّ القومي

ق بحّق 
ّ
ن وفيما يتعل جئ�ي

ّ
قة بالمسؤولّية عن خلق مشكلة الل

ّ
ي الّ�دّيات المتعل

شعث. عل ضوء الفجوة �ن
فاق عل أن يقّدم كّل طرف وصًفا موجًزا لتسلسل األحداث كما تبدو له مع تفس�ي منفصل  العودة تّم االتّ
تّمت مناقشة سبل  اح كلينتون. كما  القرار سيخضع الق�ت أّن تطبيق  الموافقة عل  للقرار 194 من خالل 
مبادئ  إل  الّطرفان  تطّرق  إنسانّية خاّصة.  ي حاالت 

العائالت �ن لّم شمل  ي 
�ن القرار. تستمّر إ�ائيل  تنفيذ 

ن فيها. كما تّم الحديث عن  جئ�ي
ّ

ي تّم استيعاب الل �ت
ّ
ي ستمنحها دول العالم وستقّدم للّدول ال �ت

ّ
الّتعويضات ال

فاق عل إغالق مؤّسسة األونروا خالل  العالقة بتعويض اليهود من الدول العربّية عن ممتلكاتهم. تّم االتّ
خمس سنوات.

ي شباط 
فاق. مع انتخاب أريئيل شارون رئيًسا لحكومة إ�ائيل �ن انتهت محادثات طابا هي األخرى بدون اتّ

2001 ودخول الّرئيس جورج دبليو بوش )االبن( إل البيت األبيض أعلنت إ�ائيل والواليات المّتحدة أّن 
والواليات  ي إ�ائيل 

الحكومات �ن ُتلزم  الّرئيس كلينتون ومناقشات طابا ال  اح  تفاهمات كامب ديفيد واق�ت
ي  �ت

ّ
ال الّنقطة  من  المفاوضات  بمواصلة  الفلسطينّية  الّتحرير  منّظمة  طالبت  أخرى  ناحية  من  المّتحدة. 

ي طابا.
فت عندها �ن

ّ
توق
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مبادرة جنيڤ
ين األّول 2003 13 ت�ش

ّ الّسابق  ي طابا عام 2001 بقيادة وزير القضاء اإل�ائيلي
ف محادثات الّسالم �ن

ّ
ُولدت مبادرة جنيڤ مع توق

المفاوضات  ي 
ذان شاركا �ن

ّ
الل الفلسطينّية يا� عبد رّبه  الّتحرير  الّتنفيذّي لمنّظمة  ن والّسكرت�ي  بيل�ي يوسي 

ي  �ت
ّ
ّ لمعرفة ما إذا كان يمكن الّتوّصل إل اّتفاق. المحادثات ال الّرسمّية. استمّرت المحادثات بمسار غ�ي رسمي

ي جوالت 
كاء �ن ن كان بعضهم �ش ن فرق من المهنّي�ي أّدت إل مبادرة جنيڤ )أو "تفاهمات جنيڤ "( جرت ب�ي

إليهم شخصّيات  وانضّمت  الفلسطينّية  الّتحرير  ومنّظمة  إ�ائيل  ن  ب�ي الّرسمّية  المفاوضات  من  مختلفة 
ن  ي جهاز األمن ورؤساء بلدّيات وأكاديمّي�ي

ن �ن ن سابق�ي ن وبضمنهم وزراء ونّواب ومسؤول�ي بارزة من كال الجانب�ي
ن  الّدولت�ي حّل  إل  يستند  عليه  مّتفق  نموذج  إل  األطراف  توّصلت  المناقشات  من  ن  عام�ي بعد   . ن ومثّقف�ي
. تضّمن  ّ ي ّ الفلسطي�ن ي الرّصاع اإل�ائيلي

اف المتبادل وطرح حلواًل مفّصلة لجميع القضايا الجوهرّية �ن واالع�ت
ا عل إنهاء الرّصاع وإنهاء المطالبات وفيما يلي نقاط الّتفاهم الّرئيسّية:

ً
الّنموذج اّتفاق

 ّ ن 398 ألف إ�ائيلي بـ %71  من ب�ي ا مرّبًعا تحتفظ إ�ائيل  ً الحدود: تبادل أراٍض بمساحة 124 كيلوم�ت
تيبات خاّصة  المهّمة بحّرّية وفًقا ل�ت الّطرق  . يستطيع اإل�ائيلّيون استخدام  يسكنون وراء الخّط األخرصن

ا( و طريق 90 )طريق الغور(.
ً
ق مثل طريق 443 و طريق 1 )�ش

فاق تفاصيل  طة فقط. يورد االتّ وعة الّسالح وبدون جيش وتقيم قّوة �ش ن األمن: تكون الّدولة الفلسطينّية م�ن
الفلسطينّية؛  الّدولة  فوق  األجواء  استخدام  ذلك:  ي 

�ن بما  الّشاملة إل�ائيل  األمنّية  تيبات  ال�تّ من  سلسلة 
الّدولة  ي 

أرا�ن ي 
�ن  ّ اإل�ائيلي الجيش  من  وجود كتيبة  الفلسطينّية؛  الّدولة  مناطق  ي 

�ن مبكر  إنذار  محّطتا 
اإلرهاب  بكفاح شامل ومتواصل ضّد  الفلسطينّيون  يتعّهد  فاق؛  االتّ توقيع  بعد  ة طويلة  لف�ت الفلسطينّية 
والعنف ويعملون عل القضاء عل الّتحريض. يتعّهد الفلسطينّيون باالمتناع عن االنضمام أو المساعدة أو 

ويــــج أو الّتعاون مع أّي ائتالف أو تحالف أهدافه معادية إل�ائيل. ال�تّ

قّية )باستثناء جبل أبو غنيم/ هار حوما( جزًءا ال يتجّزأ من  ّ ي القدس ال�ش
القدس: جميع األحياء اإل�ائيلّية �ن

ي تقع اليوم وراء الخّط األخرصن  �ت
ّ
دولة إ�ائيل. تضّم إ�ائيل جميع المستوطنات القريبة من القدس وال

مواطنون  هم  قّية  ّ ال�ش القدس  ي 
�ن مواطن  ألف   220 عتصيون(.  وغوش  زئيڤ  وغڤعات  أدوميم  )معليه 

 ّ ي ّ األرم�ن ّ اليهودّي ونصف ال�ي ي إ�ائيل. حائط المبك وال�ي
ن �ن ن الّدائم�ي فلسطينّيون يفقدون مكانة المقيم�ي

ة جبل الّزيتون تحت اإلدارة اإل�ائيلّية. البلدة  )حيث يعيش اليهود( تحت الّسيادة اإل�ائيلّية الكاملة ومق�ب
الحرم  إل  ن  اإل�ائيلّي�ي وصول  حّرّية  ضمان  الوافدين.  لكّل  الّداخلّية  الّتنّقل  حركة  أمام  مفتوحة  القديمة 

/جبل الهيكل.  ّ القدسي

ئ عّدة خيارات:  جئون: الحّل يقوم عل أساس االنتقال إل الّدولة الفلسطينّية وتعويضات مالّية. لكّل الحب
ّ

الل
الّدول  ؛ االنتقال إل إحدى  ّ ي مكان إقامته الحالي

الّدولة الفلسطينّية؛ الحصول عل الجنسية �ن ي 
اإلقامة �ن

ي إ�ائيل مع حساب 
ن �ن جئ�ي

ّ
. سيتّم استيعاب عدد رمزّي من الل ن جئ�ي

ّ
ي ستوافق عل قبول الل �ت

ّ
ال الّثالثة 

ي البلدان األخرى ويتّم ذلك فقط من خالل قرار إ�ائيل 
ذين سيتّم استيعابهم �ن

ّ
ن ال جئ�ي

ّ
متوّسط عدد الل

. ئ ق بكّل الحب
ّ
الّسيادّي فيما يتعل

ا من االهتمام  ً ي 1 كانون األّول 2003 واجتذب قدًرا كب�ي
ي جنيڤ �ن

قيم �ن
ُ
ي حفل أ

تّم إطالق هذا الّنموذج �ن
فاق ممكن للمّرة األول. واصلت 

ّ
ن إ�ائيلّيون وفلسطينّيون من إثبات أّن االت

ّ
ي إ�ائيل وحول العالم. تمك

�ن
ي عام 2009 

ن من أجل تطوير نموذج المبادرة و�ن ن العمل عل مدار الّسن�ي الّطواقم المهنّية من كال الجانب�ي
ذي يتضّمن أك�ث من 400 صفحة توّضح بالّتفصيل حلول 

ّ
تّم ن�ش كتاب المالحق الكامل لمبادرة جنيڤ وال

االّتفاقّية وتشمل نماذج وخرائط دقيقة.
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ّ ي
منطقة الّتماس والعائق األم�ن

2007 - 2002
ي األعوام 2000 - 2001 )االنتفاضة الّثانية( الحكومة اإل�ائيلّية بقيادة 

دفع تصاعد العملّيات اإلرهابّية �ن
ي هدفت إل معالجة مشكلة الرّصاع  �ت

ّ
. أحد القرارات ال ّ ي أريئيل شارون إل حالة جديدة من االستنفار األم�ن

ل من االقتحام أو الّدخول 
ّ
ّ )جدار الفصل( - حاجز مادّي فاصل من شأنه أن يقل ي العنيف هو بناء حاجز أم�ن

قة 
ّ
ن إل إ�ائيل لتنفيذ أعمال عدائّية ضّد إ�ائيل. تّم اّتخاذ القرارات المتعل غ�ي المرّصح به للفلسطينّي�ي

ّ عل مدى عّدة سنوات.  ي ببناء الحاجز بشكل تدري�ب

ي مسألة خّط 
ا �ن ّ بالمصادقة للجهات المهنّية "للّدخول تدريجيًّ خذ أّول قرار حكومي ي 2 حزيران 2001 اتُّ

�ن
ي نيسان 2002 كّثفت بشكل 

" �ن ي
ف ح�تّ بعد عملّية "الّدرع الوا�ت

ّ
ي لم تتوق �ت

ّ
الّتماس". موجات اإلرهاب ال

ي 21 
ّ لالنفصال وبناء الجدار. أظهر استطالع الّرأي أجرته صحيفة "معاريڤ" �ن ي كب�ي من الّضغط الّشع�ب

ّ يؤّيد بناء الجدار مقابل %25 يعارضونه. حزيران 2002 أّن %69 من الجمهور اإل�ائيلي

ن الّتماس" عل الحكومة اإل�ائيلّية. قّررت الحكومة "الموافقة  ّ ي 23 حزيران 2002 عرضت قضّية "ح�ي
�ن

ي 
ي منطقة سالم - إلكنا و�ن

ذي عرضه جهاز األمن �ن
ّ
عل تنفيذ المرحلة األول من الجدار" حسب المسار ال

األسوار  إقامة  عل  "المصادقة  تقّرر  المرحلة  هذه  ي 
�ن  . ّ ي والجنو�ب  ّ الّشمالي ن  القطاع�ي ي 

�ن القدس"  "غالف 
ي 

إرهابّية �ن لتنفيذ عملّيات  يهودا والّسامرة  ن من منطقة  ل اإلرهابّي�ي
ّ
تقليص توغ األمنّية بهدف  والحواجز 

ا عل خّطة مسار الجدار المرحلة أ )100 كم(. وتّم توسيعها  ي آب 2002 تّمت الموافقة نهائيًّ
إ�ائيل". �ن

ي كانون األّول 2002 صادقت الحكومة عل مسار المرحلة ب 
بمقطع آخر من بلدة متان ح�تّ كفر قاسم و�ن

ي )60 كم(.
ات تس�ن من قرية سالم ح�تّ مستوطنة ط�ي

ين األّول 2003 صادقت الحكومة اإل�ائيلّية عل استمرار بناء الجدار الفاصل لمنع الهجمات  ي 1 ت�ش
�ن

ض أن يضّم  ذي كان من المف�ت
ّ
ّ - وهو المسار ال ي ذي عرضه الجهاز األم�ن

ّ
اإلرهابّية وفًقا للمراحل والمسار ال

ذي سيقام بموجب هذا القرار 
ّ
ي الّضّفة الغربّية إل�ائيل. كما أقّرت الحكومة أّن "الحاجز ال

%17 من أرا�ن
ّ لمنع الهجمات اإلرهابّية وال يع�بّ عن حدود سياسية  ي ن الّتماس" هو إجراء أم�ن ّ ي ح�ي

هو والمقاطعة األخرى "�ن
ها". أو غ�ي

ذي أعيد تخطيطه وفًقا للمعاي�ي 
ّ
ال 20 شباط 2005 صادقت الحكومة اإل�ائيلّية عل مسار الجدار  ي 

�ن
ن الّتماس  ّ ي 30 حزيران 2004. تّم تقليص ح�ي

ي قرار المحكمة العليا اإل�ائيلّية الّصادر �ن
المنصوص عليها �ن

ي 30 نيسان 2006 وافق المجلس الوزارّي 
. �ن ّ ي

�ت ي إقامة الجدار ال�شّ
إل %9 من الّضّفة الغربّية وإلغاء الّنّية �ن

ي عّدة مناطق وهو تغي�ي انعكس ع�ب مالءمة المسار عل 
ّ �ن ي ي إ�ائيل تعديل مسار الحاجز األم�ن

المصّغر �ن
%8 من مساحة الّضّفة الغربّية. ن الّتماس إل حوالي ّ ي اجتماع الحكومة وتّم تقليص ح�ي

الخريطة المعروضة �ن

 . ن ن ومع�ب لإل�ائيلّي�ي يتّم تشغيل عّدة أنواع من المعابر عل طول الجدار: معابر للبضائع ومع�ب للفلسطينّي�ي
ا وهي بمسؤولّية وزارة األمن / سلطة المعابر  ً قيم 17 مع�ب

ُ
. أ ن بعض المعابر تقوم بالوظائف الّثالث أو وظيفت�ي

ن  ا لمرور الفلسطينّي�ي . باإلضافة إل ذلك تّم تشغيل 32 بّوابة زراعّية أخرى يوميًّ ّ ّية والجيش اإل�ائيلي ال�ب
فقط بناًء عل "نظام الّتصاريــــح".

ن الّتماس بحوالي %5 من الّضّفة الغربّية وهناك  ّ تّم ح�تّ اليوم بناء حوالي 470 كلم من الجدار ويحيط ح�ي
ق جبال الخليل. كما تّم استكمال  ثالث ثغرات رئيسّية متبّقية: معليه أدوميم وغوش عتصيون وجنوب �ش
وع نحو 20 مليار شاقل ح�تّ  ي أريئيل وقدوميم. رصفت إ�ائيل عل الم�ش ي مستوطن�ت

حواجز "األصابع" �ن
العام 2020.
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خّطة االنفصال
15 آب – 11 أيلول 2005

الّضّفة  االرتباط عن قطاع غّزة وشمال  انفصال  أريئيل شارون ألّول مّرة عن خّطة  الحكومة  أعلن رئيس 
المّتحدة  الواليات  رئيس  إل  برسالة  بعث شارون   .2003 األّول  كانون  ي 18 

�ن ي مؤتمر هرتسليا 
�ن الغربّية 

ي 
ه �ن

ّ
أن ي 14 نيسان 2004 معلًنا خّطة االنفصال: "بعد أن توّصلنا إل نتيجة مفادها 

جورج دبليو بوش �ن
وع  ّ يمكن إحراز تقّدم معه بطرق سلمّية نحو تسوية ]...[ قّررت ال�شّ ي يك فلسطي�ن الوقت الحالي ال يوجد �ش
 ّ ّ ]...[ تهدف خّطة االنفصال إل تعزيز أمن إ�ائيل وتحقيق االستقرار الّسياسي ي ي عملّية انفصال تدري�ب

�ن
م  ن واالقتصادّي ]...[ أرفق المبادئ األساسّية لخّطة االنفصال لمراجعتكم ]...[ وكجزء من هذه الخّطة تع�ت
ي قطاع غّزة فضاًل عن المنشآت 

دولة إ�ائيل نقل المنشآت العسكرّية وجميع المستوطنات اإل�ائيلّية �ن
ي رسالة مرافقة لخّطة االنفصال تعّهد 

ي الّسامرة ]...[". و�ن
العسكرّية األخرى وعدد قليل من المستوطنات �ن

ي حزيران 2002.
ي عرضها الّرئيس بوش �ن �ت

ّ
شارون بتنفيذ الخطوات المطلوبة بناًء عل "خريطة الّطريق" ال

ي خطابه: "لقد حان اليوم. لقد بدأنا الخطوة األصعب واألك�ث 
عشّية تنفيذ خّطة االنفصال قال شارون �ن

ين آخرين آمنت وأملت  ي مثل كث�ي �ن
ّ
إيالًما - إخالء مستوطناتنا من قطاع غّزة وشمال الّسامرة ]...[ ليس ً�ا أن

ي  ي إ�ائيل والمنطقة والعالم أوجب�ن
ن من الّتمّسك لألبد بنيت�يم وكفار دروم. لكن الواقع المتغ�يّ �ن

ّ
أن نتمك

ح شارون قراره بالكلمات الّتالية: "ال يمكن الّتمّسك بغّزة إل األبد.  عل تقييم مختلف وتغي�ي المواقف". �ش
ي 

هم مكتّظون بكثافة ال مثيل لها �ن
ّ
ي كّل جيل. إن

ّ ويتضاعف عددهم �ن ي يعيش هناك أك�ث من مليون فلسطي�ن
ايدة بدون آفاق لألمل". ن ي حاضنات الكراهّية الم�ت

ي حالة من الفقر والّضيق و�ن
ن �ن جئ�ي

ّ
مخّيمات الل

م إخالء 21  ن ي قطاع غّزة؛ فقد كان يع�ت
ي خّطته األصلّية بإخالء 17 مستوطنة يهودّية �ن

لم يكتف شارون �ن
 ّ ي فلسطي�ن تواصل  خلق  أجل  من  الفاصل  الجدار  بناء  مع  بالّتوازي  الغربّية  الّضّفة  ي 

�ن يهودّية  مستوطنة 
ته عل الموافقة عل إخالء أربــع مستوطنات فقط  ي الّضّفة الغربّية. لكّن ضغوطات مختلفة أج�ب

ّ �ن ي
جغرا�ن

ي شمال الّسامرة.
�ن

ين األّول 2004 صّوتت  ي 26 ت�ش
ي 6 حزيران 2004 صادقت الحكومة اإل�ائيلّية عل خّطة االنفصال و�ن

�ن
ي 20 شباط 2005 صادقت الحكومة اإل�ائيلّية عل إخالء 

ا لصالح الخّطة. �ن الكنيست بأغلبّية 67 صوتً
ي قطاع غّزة وشمال الّسامرة )غنيم وكديم وحومش وسا-نور( وجميع المستوطنات 

21 مستوطنة يهودّية �ن
ي عتسمون وشليڤ وپيئات  أور وبدلوح وب�ن )نڤيه دكليم وموراغ وغديد وغان  ي غوش قطيف 

اليهودّية �ن
ي وكفار دروم ونيت�يم ونيسنيت ودوغيت وإيلي سيناي(. 

ي طال ونيت� حزا�ن
سديه ورفيح يام وقطيف وغا�ن

. ّ انتشاره خارج قطاع غّزة عل مسار الخّط األخرصن ي 11 أيلول أعاد الجيش اإل�ائيلي
و�ن
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مؤتمر أنابوليس
2008 - 2007

ي والية 
ي أكاديمّية أنابوليس البحرّية �ن

ي 2007 �ن
ين الّثا�ن ة من 27 إل 28 ت�ش ي الف�ت

ُعِقَد مؤتمر أنابوليس �ن
الّرباعّية - االّتحاد  جنة 

ّ
الّتحرير الفلسطينّية والل ن عن إ�ائيل ومنّظمة  ماريالند األمريكّية بمشاركة ممّثل�ي

العربّية.  الّدول  جامعة  دول  معظم  عن  ن  وممّثل�ي  - وروسيا  المّتحدة  واألمم  المّتحدة  والواليات   ّ ي
ّ
األورو�ب

المفاوضات  ي 
�ن نظيفة"  "صفحة  لفتح  محاولة  بل  سابقة  لمفاوضات  تلخيًصا  أنابوليس  مؤتمر  يكن  لم 

ا الّتفاقّيات أوسلو ومؤتمر واي ولكن عل غرار مؤتمر مدريد. كان هدف المؤتمر إعادة تحريك 
ً
وذلك خالف

دائم  اّتفاق  إل  للّتوّصل  مكّثفة  لمفاوضات  الّطريق  وتمهيد  عام 2001  منذ  تجّمدت  ي  �ت
ّ
ال الّسالم  عملّية 

الخارجّية  ووزيرة  أولمرت  إيهود  الحكومة  رئيس   ّ اإل�ائيلي الوفد  س 
ّ
ترأ  . ن والفلسطينّي�ي ن  اإل�ائيلّي�ي ن  ب�ي

الّتحرير  الفلسطينّية محمود عّباس كرئيس منّظمة  الّسلطة  ّ رئيس  ي الفلسطي�ن الوفد  س 
ّ
ي وترأ ي ليف�ن تسي�ب

ّ سالم فّياض. ي الفلسطينّية ورئيس الوزراء الفلسطي�ن

ّ برئاسة العميد )احتياط(  ي مكتب رئيس الحكومة اإل�ائيلي
ي ختام المؤتمر تّم تشكيل إدارة للمفاوضات �ن

�ن
ك من رئيس الحكومة ووزيرة الخارجّية. جرت المفاوضات عل  ن األعضاء بقرار مش�ت أودي ديكل وتّم تعي�ي
 )Bottom-Up(: )1( أعل  إل  أسفل  أسفل )Top-Down( ومن  إل  أعل  من  بالّتوازي  ثالثة مستويات 
 للعملّية الّسياسّية؛ 

ً
ذان ناقشا القضايا الجوهرّية وصاغا تصّوًرا شامل

ّ
مستوى القادة - أولمرت وعّباس الل

ناقشا  ذان 
ّ
الل )أبو عالء(  ي وأحمد قريــــع  ليڤ�ن ي  المفاوضات تسي�ب ّ – رؤساء طواقم  الّسياسي المستوى   )2(

ن أودي  المفاوض�ي ّ - مستوى  ي المه�ن ال لجنة توجيهّية للمفاوضات؛ )3( المستوى 
ّ
القضايا الجوهرّية وشك

اء تناولت القضايا المهنّية. استمّرت  ذان نّسقا المناقشات وأدارا 12 لجنة من الخ�ب
ّ
ديكل وصائب عريقات الل

المفاوضات بشكل متواصل لمّدة ثمانية أشهر وشملت نحو 300 لقاء عل مختلف المستويات.

ألحدود

ب عل 
ّ
ن من أجل الّتغل ن إ�ائيل وفلسط�ي ي ب�ي

إستندت المناقشات حول الحدود عل فكرة تبادل األرا�ن
ّ بموقفه  ي . استند الجانب الفلسطي�ن ي

ن بشأن قضّية األرا�ن ن المواقف المبدئّية للّطرف�ي ّ ب�ي ر األساسي الّتوتّ
ذي تّم تبّنيه بعد 

ّ
ي 1967 وال

ين الّثا�ن ي 22 ت�ش
ّ رقم 242 الّصادر �ن ّ عل قرار مجلس األمن الّدولي ي

المبد�ئ
فاقّيات سالم  ن عل عقد اتّ ذي ينّص بجوهره من وجهة نظر الفلسطينّي�ي

ّ
أشهر قليلة من حرب عام 1967 وال

تها خالل الحرب. والحديث عن جميع مناطق الّضّفة الغربّية وقطاع 
ّ
ي احتل

مقابل انسحاب إ�ائيل من أرا�ن
ورة  /أرض إ�ائيل االنتدابّية. بينما إّدعت إ�ائيل برصن ن ل حوالي %22 من مساحة فلسط�ي

ّ
ي تشك �ت

ّ
ال غّزة 

حرب  منذ  األرض  عل  نشأت  ي  �ت
ّ
ال الّديموغرافّية  وبالحقائق  حمايتها  يمكن  بحدود  االعتبار  ن  بع�ي األخذ 

ي  �ت
ّ
ي ال

ي إل الحفاظ عل مساحة الّدولة الفلسطينّية متطابقة مع مساحة األرا�ن
1967. هدف تبادل األرا�ن

فاقّية عن طريق تقليص عدد 
ّ
ّ لالت تها إ�ائيل عام 1967 من ناحيٍة وضمان تأييد المجتمع اإل�ائيلي

ّ
احتل

ذين سيتّم إخالئهم من الّناحية الّثانية. 
ّ
ي الّضّفة الغربّية ال

ن �ن المستوطن�ي

ح أولمرت ضّم %6.5  )380 كلم مربـّبع( من الّضّفة  ي 16 أيلول 2008 اق�ت
ي نهاية جوالت المباحثات �ن

�ن
ألف  أصل 486  من  فيهم 84%  يعيش  ا  وحيًّ )من 138( مستوطنة   43 ذلك  ي 

�ن بما  إ�ائيل  إل  الغربّية 
ن %5.8 من األرض  . ومقابل ذلك عرض أولمرت منح الفلسطينّي�ي ّ يعيشون خلف الخّط األخرصن إ�ائيلي
ن غّزة والّضّفة الغربّية بنحو %0.7 إضافّية  ن غّزة والّضّفة الغربّية واحُتِسَب الممّر ب�ي باإلضافة إل ممّر بّرّي ب�ي
ن عل الّرغم من أّن مساحته الحقيقّية أقّل من ذلك ع�ش مّرات. طالبت  لكونه عنرص نوعي للفلسطيني�ي
إ�ائيل أن يب�ت الممّر تحت سيادتها. واستند تسويــــغ األمر عل حقيقة عدم وجود تواصل من هذا الّنوع 
احه هذا يتيح لعّباس االّدعاء أمام شعبه  ه باق�ت

ّ
ن غّزة والّضّفة قبل حرب حزيران 1967. واعتقد أولمرت أن ب�ي

ه حصل عل عرض تبادل أراٍض بنسبة 1:1.
ّ
أن
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ذي 
ّ
ال  ّ الّسياسي  -  ّ ي

الّديموغرا�ن االعتبار  ب 
ّ
تغل أنابوليس  ي 

�ن إ�ائيل  حته  اق�ت ذي 
ّ
ال الحدود  تحديد خّط  ي 

�ن
للحدود  األمنّية  االعتبارات  عل  ن  فلسطينّي�ي وصفر  إ�ائيل  إل  ن  اإل�ائيلّي�ي من  عدد  أقىص  يضمن ضّم 

ي طابا.
َح �ن ِ ِ

�ت
ْ
ي كامب ديفيد وعل غرار ما اق

َح �ن ِ
ا لما اق�تُ

ً
القابلة للحماية وذلك خالف

ا تبادل أراٍض بنسبة ح�تّ %1.9 من مساحة الّضّفة الغربّية حيث يعيش 63%  ح الفلسطينّيون رسميًّ اق�ت
ط إجراء  هم مستعّدون لقبول نسبة %4 ب�ش

ّ
ي عّدة مناسبات أصبح من الواضح أن

ن ولكن �ن من المستوطن�ي
يهودّية  مستوطنات  ترك  فكرة  مسبًقا  الفلسطينّيون  رفض  كما  ذلك.  عل  للمصادقة   ّ ي فلسطي�ن استفتاء 
ي تخوم الكتل 

ذين يعيشون �ن
ّ
ن ال ن يهود داخل الّدولة الفلسطينّية ورفضوا أيًضا إجالء الفلسطينّي�ي ومستوطن�ي

ي يد الّطرف اآلخر 
كاها �ن ي سُتضّم إل�ائيل. عرض الجانبان خرائط تفصيلّية لكّنهما لم ي�ت �ت

ّ
االستيطانّية ال

ي 16 أيلول 
له بالقدس �ن ن ي م�ن

ّ �ن اح اإل�ائيلي ه بعد أن قّدم له إيهود أولمرت االق�ت
ّ
)يقول محمود عّباس إن

اكرة عل منديل ورق(.
ّ

ك له الخريطة فاضطّر إل استعادتها من الذ 2008 رفض األخ�ي أن ي�ت

ي أيلول 2011 وكتب أّن معاي�ي الّسالم 
ي صحيفة نيويورك تايمز �ن

ت �ن �ش
ُ
ي مقالة ن

احه �ن لّخص أولمرت اق�ت
ذي تضّمن حسب أقواله 

ّ
ي أيلول 2008 وال

ذي قّدمه إل محمود عّباس �ن
ّ
اح ال ي االق�ت

معروفة وهي مدرجة �ن
. ي

تسوية عل أساس حدود الّرابع من حزيران 1967 مع تبادل مّتفق عليه لألرا�ن

فت المحادثات. بعد 
ّ
ي قطاع غّزة ضّد حماس توق

ي نهاية عام 2008 مع بدء عملّية "الّرصاص المصبوب" �ن
�ن

ذلك استقال رئيس الحكومة أولمرت بسبب مثوله أمام المحكمة بتهمة الفساد.
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القدس

ن رئيس الحكومة إيهود أولمرت ورئيس منّظمة  ي الّسنوات 2007 – 2008 ب�ي
خالل مفاوضات أنابوليس �ن

الّتحرير الفلسطينّية والّسلطة الفلسطينّية محمود عّباس عرض األخ�ي المواقف المألوفة من كامب ديفيد 
ّ هار  قّية إل�ائيل )باستثناء حي ّ ي القدس ال�ش

وطابا. تضّمنت الّتنازالت الفلسطينّية ضّم األحياء اليهودّية �ن
 ّ ي ّ األرم�ن ال�ي اليهودّي ونصف   ّ ال�ي أوسلو( واإلبقاء عل  اّتفاقّية  بعد  قيم 

ُ
أ ذي 

ّ
ال أبو غنيم  ي جبل 

حوما �ن
وكذلك حائط المبك تحت الّسيادة اإل�ائيلّية. عرض رئيس الحكومة اإل�ائيلّية موقًفا شمل جميع األحياء 
ّسمت خالل حرب 

ُ
ي ق �ت

ّ
ي جنوب القدس ال

اليهودّية تحت الّسيادة اإل�ائيلّية وأضاف إليها قرية بيت صفافا �ن
ذي يضّم 

ّ
ّ ال ي

ّ بعد حرب حزيران 1967. أّما بالّنسبة للحوض الّتاري�ن 1948 ووّحدت تحت الحكم اإل�ائيلي
 يتنازل أّي من 

ّ
ح أل ي سلوان ووادي الّنار وجبل الّزيتون فقد اق�تُ

البلدة القديمة وجبل صهيون ومدينة داوود �ن
ن عن مطالبته بالّسيادة عل كامل المنطقة ولكن يتّم إنشاء منطقة خاّصة تحت اإلدارة اإل�ائيلّية  الّطرف�ي
المّتحدة  والواليات  ن  وفلسط�ي إ�ائيل  أعضاء:  مكّونة من خمسة  لجنة  وبرعاية  كة  المش�ت الفلسطينّية   -

ة غ�ي محّددة. واألردن والمملكة العربّية الّسعودّية لف�ت

اليهودّية تحت  األجزاء  بموجبه  تكون  القدس  ي 
حت حالًّ �ن بقوله: "اق�ت أولمرت ذلك الحًقا  إيهود  وصف 

إل  الّتوّصل  باإلمكان  ه 
ّ
أن اعتقدت  الفلسطينّية.  الّدولة  تحت سيادة  العربّية  واألجزاء  اإل�ائيلّية  الّسيادة 

ف خمس دول عل إدارتها  ي الحوض المقّدس وتّم وصف ذلك عل الخريطة بشكل دقيق بحيث ت�ش
حّل �ن

  ." ن وبضمنها إ�ائيل وأن يكون مفتوًحا لجميع األديان والمؤمن�ي

األمن

ي مجال األمن هو االمتناع عن تسوية دائمة قد تخلق 
ن �ن ن اإل�ائيلّي�ي ي وّجهت المفاوض�ي �ت

ّ
أحد المبادئ ال

. لذلك طالبت إ�ائيل أن تضمن المفاوضات  ّ ّ إل�ائيل مقارنة بالوضع الحالي ي واقًعا يكمُن فيه تهديد أم�ن
ي 

ل قاعدة للهجوم عل إ�ائيل �ن
ّ
 تشك

ّ
: ال تسمح الّدولة الفلسطينّية نمّو شبكة إرهاب داخلها وأل ن مصلحت�ي

قّية عل المدى المتوّسط والمدى البعيد؛ ومنع أعمال إرهابّية ضّد  ّ ل ائتالف كهذا من الجهة ال�ش
ّ
حال تشك

ها. إ�ائيل مصدرها الّدولة الفلسطينّية أو قد تمّر ع�ب

اف باحتياجات إ�ائيل األمنّية والمطالبة الفلسطينّية بالّسيادة الكاملة  ن االع�ت ًرا ب�ي خلقت المفاوضات توتّ
ة طويلة  لف�ت األردن  غور  ي 

�ن  ّ اإل�ائيلي الجيش  قّوات  بوجود  إ�ائيل  طالبت  والبحر.  والجّو  األرض  عل 
ي 

�ن  ّ إ�ائيلي  ّ ي أم�ن وفحص  اإل�ائيلّية  الّسيطرة  تحت   ّ الكهرومغناطيسي والفضاء  الجوّي  المجال  وتوحيد 
ي الفلسطينّية.

ي األرا�ن
اتيجّية �ن ي ثالثة مواقع اس�ت

المعابر الحدودّية الخارجّية للّدولة الفلسطينّية والّتمركز �ن

ي غور األردن واستبدالها 
ّ �ن ي عن وجود قّوات الجيش اإل�ائيلي

ّ
ا للّتخل كان رئيس الحكومة أولمرت مستعدًّ

ق  ي عن الّسيطرة عل مناطق �ش
ّ

ا لموقف الجهات المهنّية. كما ُطلب من إ�ائيل الّتخل
ً
بقّوة دولّية خالف

ان دولة إ�ائيل وحيث مطاراتها 
ّ
ز %73 من سك

ّ
ك ّ وحيث ي�ت فة عل الّسهل الّساحلي الخط األخرصن الم�ش

وأك�ث من %80 من صناعاتها. 

بالّسيادة  ر  الرصنّ وتقليص  اإل�ائيلّية  االحتياجات  تلبية  أجل  من  المطلوبة  الّتسوية  نمط  تبلور  لقد 
ذي شمل عّدة عنارص رئيسّية: األّول، تجريد الّدولة الفلسطينّية من القدرة العسكرّية عل 

ّ
الفلسطينّية وال

ي تمتلكها قّوات  �ت
ّ
ي تخومها. ويتّم تقييد وسائل القتال ال

ي �ن ف جيش أجن�ب
ّ
تهديد إ�ائيل ومنع دعوة أو توق

األمن الفلسطينّية مثل الّطائرات والّدّبابات والمدافع واألسلحة الّصاروخّية ويتّم إعداد قوائم مّتفق عليها 
 إل استخدام 

ً
باألسلحة المسموحة والمحظورة. المجال الجّوّي يكون الستخدامات إ�ائيل األمنّية إضافة

تطبيق  عل  قادرة  قوّية  داخلّية  أمن  قّوة  الفلسطينّيون  يقيم   ، ي
الثا�ن العنرص   . ّ ي

المد�ن  ّ ي الفلسطي�ن ان  الّط�ي
ل. 

ّ
القانون وفرض الّنظام العاّم ومحاربة اإلرهاب ومنع نشوء شبكات إرهابّية ومنع تهريب األسلحة والّتسل

ن لإلنذار المبكر ووافق الفلسطينّيون عل  اتيجّي�ي العنرص الّثالث، تحتفظ إ�ائيل تحت إدارتها بمركزين اس�ت
ن وخاّصة  ي المناطق الحّساسة للّطرف�ي

طواقم أمريكّية وليست إ�ائيلّية. العنرص الرابع - ن�ش قّوات دولّية �ن
ن واألردن ومرص وعل المعابر الّدولّية. أعرب الفلسطينّيون عن شعورهم  ن فلسط�ي عل الحدود الخارجّية ب�ي
ّ ولكّن  ي المستقبل من الغزو اإل�ائيلي

بالّتهديد من جانب إ�ائيل والّشعور بالحاجة إل قّوة لحمايتهم �ن
اف  ي الفلسطينّية. من مهّمة القّوات الّدولّية اإل�ش

ن األرا�ن إ�ائيل رفضت ن�ش قّوات دولّية كعازل بينها وب�ي
ن جميع األطراف. صال يتّم تفعيلها ب�ي

ّ
تيبات األمنّية وإنشاء آلّية للّتنسيق واالت عل تنفيذ ال�تّ
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جئون
ّ

الل

ي تكّرس مسؤولّية إ�ائيل  �ت
ّ
ن هي األك�ث شحًنا وخاّصة عل خلفّية الّرواية الفلسطينّية ال جئ�ي

ّ
كانت قضّية الل

ن محمود عّباس  ن واستمرارها. كشفت المباحثات ب�ي جئ�ي
ّ

الوحيدة واألخالقّية والقانونّية لنشوء مشكلة الل
ن  ن الفلسطينّي�ي جئ�ي

ّ
ن بشأن صالحّية "حّق العودة" لل ي مواقف الّطرف�ي

ة �ن وإيهود أولمرت عن وجود فجوة كب�ي
اف بحّق العودة لكّنه  ذين ستستوعبهم إ�ائيل: رفض أولمرت االع�ت

ّ
ن ال جئ�ي

ّ
إل داخل إ�ائيل وعدد الل

ئ كّل عام لمّدة خمس سنوات كبادرة إنسانّية. من ناحية أخرى أعلن عّباس  وافق عل استيعاب 1,000 الحب
ي جوالت 

�ن ُطرحت  ي  �ت
ّ
ال باألرقام  م  ن وال�ت ئ  ألّي الحب الممنوح  العودة  حّق  الّتنازل عن  يملك صالحّية  ال  ه 

ّ
أن

ي إ�ائيل كّل عام لمّدة ع�ش سنوات )خالل المفاوضات 
ئ �ن المفاوضات الّسابقة - استيعاب 10,000 الحب

ألف(. مع ذلك تجدر اإلشارة إل ترصيــــح  ن إل 80  جئ�ي
ّ

الل ن كان استعداٌد لخفض عدد  جئ�ي
ّ

الل ي مؤتمر 
�ن

ن المسموح لهم بدخول إ�ائيل: "سيكون  جئ�ي
ّ

ي عام 2008 بشأن موافقته عل الحّد من عدد الل
عّباس �ن

ي نهاية  ئ ]...[ فهذا يع�ن ئ أو ح�تّ مليون الحب ن الحب من غ�ي المعقول مطالبة إ�ائيل باستيعاب خمسة مالي�ي
دولة إ�ائيل". 

ا رايس تّم االّتفاق عل إقامة آلّية دولّية لمعالجة مشكلة  ن ي أعقاب تدّخل وزيرة الخارجّية األمريكّية كوندول�ي
�ن

المستضيفة  العربّية  الّدول  ي 
�ن وتوطينهم  تأهيلهم  وإعادة  ن  جئ�ي

ّ
الل تعويض  عن  مسؤولة  تكون  ن  جئ�ي

ّ
الل

ه بعد إقامة الّدولة 
ّ
أن ي دول ثالثة والعودة إل تخوم الّدولة الفلسطينّية. اّتفق الّطرفان عل 

واستيعابهم �ن
 ّ ي ن )أونروا(. إّدع الّطرف الفلسطي�ن جئ�ي

ّ
الفلسطينّية وتشغيل اآللّية سيتّم حّل وكالة األمم المّتحدة لغوث الل

العربّية للّسالم ووفق  المبادرة   ومّتفًقا عليه" وعل أساس 
ً

ن يجب أن يكون "عادل جئ�ي
ّ

الل أّن حّل قضّية 
ي المقابل إّدعت إ�ائيل أّن حق العودة ينطبق 

ذي يكّرس حّق العودة. �ن
ّ
هم لقرار األمم المّتحدة 194 ال تفس�ي

ن الوطن  ّ للّشعب اليهودّي وفلسط�ي ي الّدولة الفلسطينّية بحيث تكون إ�ائيل الوطن القومي
فقط عل أرا�ن

ّ لكّن  . طالب الفلسطينّيون بالمسؤولّية األخالقّية والقانونّية أو االعتذار كعنرص أساسي ّ ي ّ الفلسطي�ن القومي
. طالب الفلسطينّيون بإعادة  ن اف بمعاناة الفلسطينّي�ي إ�ائيل لم تقبل هذا المبدأ ووافقت فقط عل االع�ت
ي لحقت بالّدول المضيفة  �ت

ّ
ال ار  ي ذلك األرصن

ار المادّية وغ�ي المادّية بما �ن الممتلكات والّتعويض عن األرصن
ذين فّروا من الّدول العربّية. 

ّ
ن اليهود ال جئ�ي

ّ
ن فقط بما يشمل الل جئ�ي

ّ
حت إ�ائيل أن يتّم تعويض الل بينما اق�ت

ن فقد طالب الفلسطينّيون بمدفوعات  جئ�ي
ّ

أّما بالّنسبة لصندوق الّتمويل لآللّية الّدولّية لمعالجة قضّية الل
ن بينما عارضت إ�ائيل مسألة  ر بالفلسطينّي�ي إ�ائيلّية واسعة بسبب مسؤولّيتها الّشاملة عن إلحاق الرصنّ

. ن ن الّطرف�ي فاق عليه مسبًقا ب�ي ع بمبلغ ثابت يتّم االتّ مسؤولّيتها الّشاملة ووافقت عل الّت�ب
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خطة الّرئيس ترامب للّسالم
ي 2020

28 كانون الّثا�ن
ي 2020 بعد أن جرت 

ي 28 كانون الّثا�ن
ّ دونالد ترامب ُعرضت أمام العالم �ن "خّطة الّسالم" للّرئيس األمريكي

ن برئاسة  ن إ�ائيل والفلسطينّي�ي ّ لشؤون المفاوضات ب�ي بلورتها خالل ثالث سنوات من قبل الّطاقم األمريكي
جاريد كوش�ن كب�ي مستشاري الّرئيس.

ّ بمشاركة الّدول العربّية وبقيادة  ي ّ الفلسطي�ن اع اإل�ائيلي ن خّطة الّسالم هي إعالن نوايا وخّطة أساسّية لحّل ال�نّ
نٍّ واضح للّ�دّية  َت�بَ ن من خالل  ن - إ�ائيل وفلسط�ي الّدولت�ي المّتحدة. جوهرها هو تحقيق حّل  الواليات 
والمستوطنات  والقدس  األمنّية  القضايا  ي 

�ن اإل�ائيلّية  للمواقف  قصوى  أولوّية  تعىطي  وهي  اإل�ائيلّية. 
ا مختلًفا عن المعتاد لقرار مجلس األمن رقم 242 مناقًضا لقرارات مجلس األمن  ً ن وتعىطي تفس�ي جئ�ي

ّ
والل

وما  الّسابقة  المفاوضات  ي 
�ن تحقيقه  تّم  ما  تجاهل  ومن خالل  األخرى  المّتحدة  لألمم  العاّمة  والجمعّية 

انتهت إليه.

وتشمل الخّطة الّنقاط األساسّية اآلتية:

ق(. ستكون  ن حدود مع دول الجوار )مثل مرص من الغرب أو األردن من ال�شّ الحدود: لن يكون لفلسط�ي
ن 17  ي فلسط�ي

أراضيها محاطة بأراٍض ذات سيادة إ�ائيلّية وطول الحدود بينهما 1,700 كلم. سيكون �ن
ي  �ت

ّ
ال المخّصصة  الّطرق  من  كلم   130 بـ  الجيوب  هذه  وستتمّتع   ّ إ�ائيلي  16,500 وفيها  ا  إ�ائيليًّ جيًبا 

ا يسكنها 106 ألف  ي سيتّم ضّمها. سيكون ضمن إ�ائيل 43 جيًبا فلسطينيًّ �ت
ّ
ي األخرى ال

بطها باألرا�ن س�ت
ي بنسبة 1:2.13 لصالح إ�ائيل وسيشمل نقل ما يقارب من 150,000 مواطن 

نسمة. يتّم تبادل األرا�ن
ّ مع بلداتهم إل الّسيادة الفلسطينّية. ويتّم ربط الّضّفة الغربّية بقطاع غّزة ع�ب ممّر بّرّي. ّ إ�ائيلي ي عر�ب

وعة  ن وم�ن جيش  بدون  دولة  ن  فلسط�ي وتكون  ن  فلسط�ي ي 
�ن عليا  أمنّية  مسؤولّية  إل�ائيل  سيكون  األمن: 

ي 
و�ن الفلسطينّية  ي 

األرا�ن ي 
�ن اإل�ائيلّية  الجيوب  ي 

�ن األمنّية  المسؤولّية  إ�ائيل  تتحّمل  الّثقيلة.  األسلحة 
ي الّطرق المؤّدية إليها. تسيطر إ�ائيل عل الحدود 

ي اإل�ائيلّية وكذلك �ن
الجيوب الفلسطينّية داخل األرا�ن

تفكيك  يتّم   . ّ الكهرومغناطيسي والفضاء  والبحرّي  الجّوّي  ومجاالها  معابرها  وجميع  ن  لفلسط�ي الخارجّية 
ّ ويتّم بناء جدار جديد أطول بأربــع مّرات وبما يتالءم مع الحدود الجديدة. ي الجدار األم�ن

ي ذلك البلدة القديمة وجبل الهيكل 
القدس: تب�ت القدس الموّحدة تحت الّسيادة اإل�ائيلّية بالكامل بما �ن

. تتاح حّرّية العبادة وحّرّية  ّ ي ي تقع خارج الجدار األم�ن �ت
ّ
)٪93 من مساحة المدينة الحالّية( باستثناء األحياء ال

ف العاصمة الفلسطينّية من ثالث 
ّ
الوصول إل األماكن المقّدسة تحت المسؤولّية األمنّية اإل�ائيلّية. ستتأل

ّ باسم  ّ واإلسالمي ي ذي يعّرفه العالم العر�ب
ّ
ن ال ّ وحدات جغرافّية منفصلة عن بعضها تقع جميعها خارج الح�ي

"القدس" )القدس الّتاريخّية(.

ن  جئ�ي
ّ

ق بهوّية الل
ّ
جئون الفلسطينّيون إل إ�ائيل. إل�ائيل حّق الّنقض فيما يتعل

ّ
جئون: لن يعود الل

ّ
الل

. تتّم معالجة قضّية الّسكن والّتعويض من خالل آلّية  ن ي فلسط�ي
ن �ن ذين سيحصلون عل ترصيــــح للّتوط�ي

ّ
ال

ن من الّدول العربّية. جئ�ي
ّ

دولّية وإنشاء آلّية دولّية منفصلة لتنظيم تعويض اليهود الل

 



شاؤول أريئيلي |  75   74 | أطلس معهد ترومان   

ي سبقتها - دولتان  �ت
ّ
ي العملّية الّسياسّية ال

ُتوّظف خّطة الّرئيس ترامب للّسالم معظم المفاهيم الّسائدة �ن
ها - لكّنها تمنح لكّل  ّ ونزع الّسالح وغ�ي ي

ي والّتواصل الجغرا�ن
ي القدس وتبادل لألرا�ن

وعاصمة فلسطينّية �ن
ّ عل رأسه الواليات المّتحدة. ن تتعارض مع كّل ما ناقشه واّتفق عليه الّطرفان والمجتمع الّدولي منها مضام�ي

إل درجة ال  ترامب  ي خّطة 
�ن ها  تغي�ي تّم  األطراف  ي وّجهت  �ت

ّ
وال الّدولّية  القرارات  مع  المنسجمة  المعاي�ي 

ي بنسبة 1:1 ودولة فلسطينّية 
: الحدود عل أساس حدود 1967 وتبادل األرا�ن يمكن الّتعّرف عليها أال وهي

ي 
الّديمغرا�ن الّتوزيــــع  أساس  عل  عاصمتان  القدس  ي 

و�ن الّنطاق  واسعة  أمنّية  وترتيبات  الّسالح  وعة  ن م�ن
تعويضات  ومنح  الفلسطينّية  الّدولة  إل  ن  جئ�ي

ّ
الل المقّدسة وكذلك عودة  األماكن  ي 

�ن الخاّصة  تيبات  وال�تّ
تيبات. ها من ال�تّ وغ�ي

الّسياسّية واإلقليمّية واالقتصادّية والّديموغرافّية  الّتحّديات  العديد من  الّسالم هذه  يطرح تحقيق خّطة 
ان من حيث القانون والّنظام 

ّ
ّ بتواصل الّدولة الفلسطينّية وال يسمح بنسيج معقول لحياة الّسك ى. ويرصن الك�ب

ّية  ّ ودولة إ�ائيل تخصيص موارد وقوى ب�ش الجيش اإل�ائيلي ب ذلك من 
ّ
واالقتصاد والمجتمع؛ ويتطل

قة 
ّ
المتعل الّدولّية  المواثيق  ؛ وهو يتحّدى  ّ ي الّنطاق الفلسطي�ن ي جميع أنحاء 

هائلة لسد احتياجات األمن �ن
ها. بحقوق الملكّية وحّرّية الّتنّقل وغ�ي

 ّ ي ّ أو عر�ب ي يك فلسطي�ن ا عل طرح "صفقة القرن" يدّل عل عدم وجود �ش ذي ن�ش ردًّ
ّ
ّ ال ي الموقف الفلسطي�ن

المقبول  الّتفس�ي  أساس   عل 
ّ

إل دائمة  تسوية  والّتوقيع عل  إ�ائيل  مع  المفاوضات  الستئناف  مستعّد 
لقرارات األمم المّتحدة والمفاوضات الّسابقة.

ي صياغة الخّطة. 
ا �ن ا رئيسيًّ

ً
يك ذي كان �ش

ّ
ن نتنياهو بخّطة ترامب للّسالم وهو ال رّحبت إ�ائيل بقيادة بنيام�ي

اضهم بأّن  ت األقلّية الّصارمة من مؤّيدي الّضّم األحادّي الجانب الخّطة تأكيًدا الف�ت عالوة عل ذلك اعت�ب
ي الوقت نفسه قّدم مجلس "يشع" )مجلس 

ر فرصة تاريخّية لتحقيق رؤيتهم. �ن
ّ
ة والية الّرئيس ترامب توف ف�ت

ّ لضّم جميع  ي
ي الّضّفة الغربّية( تعديالته عل الخريطة أهّمها تشكيل تواصل جغرا�ن

رؤساء المستوطنات �ن
ي الّضّفة ومن ناحية أخرى إلغاء معظم الجيوب الفلسطينّية.

الجيوب اإل�ائيلّية �ن

ذين استبعدوا من العملّية منذ البداية وامتنعوا عن الّتعاون مع فريق 
ّ
الفلسطينّيون بقيادة محمود عّباس ال

ّ والمجتمع  ي اوح رّد فعل العالم العر�ب اإلدارة األمريكّية عند دعوتهم لذلك رفضوا المبادرة بشكل قاطع. ي�ت
بمبادرة  )الّتمّسك  اعم  والنَّ طيف 

ّ
الل بالّرفض  مروًرا  نقّرر"(  ثّم  الخّطة  )"سندرس  ام  ن االل�ت عدم  من   ّ الّدولي

ي امتحان 
. خالصة القول: فشلت المبادرة �ن ّ ي  للموقف الفلسطي�ن

ً
الّسالم العربّية( وح�تّ الّرفض الكامل دعما

ّ آخر. ي ّ و/ أو عر�ب ي يك فلسطي�ن قدرتها عل إيجاد �ش
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ح  الحدود اإلرسائيلّية الفلسطينّية، مق�ت
لحدود مثىل

ن هو العودة إل حدود  ّ - لحّل الّدولت�ي اض أّن األساس المّتفق عليه - والمقبول عل المجتمع الّدولي عل اف�ت
ن  ن إ�ائيل وفلسط�ي عام 1967 )حدود ما قبل حرب حزيران( يجب أن يأخذ ترسيم الحدود المستقبلّية ب�ي
ن  ن الّطرف�ي ذي أرشد المفاوضات ب�ي

ّ
ي -  المبدأ ال

ّ لتبادل األرا�ن ء المبدأ األساسي ي
ي االعتبار أّواًل وقبل كّل سش

�ن
ي ثالثة "أثمان" رئيسّية متداخلة بعضها 

ن نتنياهو إل الحكم عام 2009. لتبادل األرا�ن ح�تّ عودة بنيام�ي
ار بنسيج الحياة  ي إ�ائيل؛ اإلرصن

انها �ن
ّ
ببعض: إخالء المستوطنات اليهودّية من الّضّفة الغربّية واستيعاب سك

ي 
ّ نتيجة قيام إ�ائيل بضّم "الكتل" و"األصابع" االستيطانّية المتغلغلة �ن ي ّ وبالّتواصل الفلسطي�ن ي الفلسطي�ن

ي  �ت
ّ
ار بالبلدات اإل�ائيلّية القريبة للحدود والقائمة داخل دولة إ�ائيل وال ي الفلسطينّية؛ اإلرصن

قلب األرا�ن
ي منها ويقّربــها أك�ث من الحدود الجديدة.

نع تبادل األرا�ن سُين�ت

ار بالعالقات  ّ من العديد من المكّونات المختلفة: اإلرصن ي ذي سيلحق بنسيج الحياة الفلسطي�ن
ّ
ر ال ينبع الرصنّ

ن من القدرة  االقتصادّية واأل�ّية وتقليص إمكانّية الوصول إل المدينة والخدمات الّطّبّية وحرمان القروّي�ي
ن  )الّدائم�ي الّزراعة  ي 

ن �ن العامل�ي ي يمتلكونها وتقليص عدد  �ت
ّ
ال أو استخدام األرض  امتالك  ي 

عل االستمرار �ن
تبادل  سيؤّدي  أخرى  ناحية  من  ها.  وغ�ي استخدامها  وإمكانّية  المياه  مصادر  بمنالّية  ار  اإلرصن  ) ن ت�ي

ّ
والمؤق

ي 
ي تستخدم تلك األرا�ن �ت

ّ
ار أخرى بالبلدات اإل�ائيلّية ال ار اقتصادّية وأرصن ي اإل�ائيلّية إل إلحاق أرصن

األرا�ن
أو عن  البلدة  ي وُبعدها عن 

األرا�ن المكّونات مثل حجم  ي يجب دراستها وفًقا لمجموعة واسعة من  �ت
ّ
وال

والخطط  ي 
األرا�ن استخدام  ونوعّية  إلخ(  والّنفوذ  )الملكّية  ي 

األرا�ن وتخصيص  األساسّية  الّتحتّية  الب�ن 
ها. المستقبلّية لتطوير المنطقة مثل توسيع البلدات وغ�ي

ّ - هو بالّطبع سؤال نطاق إخالء  ّ اإل�ائيلي ّ الّداخلي الّسؤال األصعب - عل األقّل عل المستوى الّسياسي
بنسيج  واسع  ر  رصن إلحاق  إل  ضّمها  يؤّدي  لن   : األخرصن الخّط  عن  البعيدة  تلك  وخاّصة  المستوطنات 
ار واسعة للبلدات  ّ فحسب بل سيؤّدي إل تبادل مساحات أوسع وبالّتالي سيتسّبب بأرصن ي الحياة الفلسطي�ن
ي 

�ن الّتكاليف  من  ستفاقم  األّول  المكّون  ثمن  من  للحّد  محاولة  أّي  إّن   . األخرصن الخّط  داخل  اإل�ائيلّية 
عليه  مّتفق  إخالء  الحال  بطبيعة  سيمنع  اليهودّية  المستوطنات  من  عدد كب�ي  ضّم  ين:  األخ�ي ن  المكّون�ي
ّ والبلدات  ي ار بكّل من نسيج الحياة الفلسطي�ن يد من تكلفة اإلرصن ن )وق�ّي( لتلك المستوطنات ولكّنه س�ي
ن داخل  ن واإل�ائيلّي�ي بالفلسطينّي�ي حق 

ّ
الل ر  المجاورة للحدود وبالعكس: من أجل تقليل الرصنّ اإل�ائيلّية 

 . ي
ن من الّضّفة الغربّية وتقليص نطاق تبادل األرا�ن ب إخالء أوسع للمستوطن�ي

ّ
الخّط األخرصن يتطل

ن ستتضّمن بشكل  ن إ�ائيل وفلسط�ي يكشف فحص كّل هذه المكّونات واالعتبارات أّن الحدود المثالية ب�ي
حة تبادل 242 كلم  ب هذه الحدود المق�ت

ّ
. تتطل ّ ضّم الكتل االستيطانّية القريبة من الخّط األخرصن أساسي

سيكون  للحدود  ح  المق�ت الّطول  مربـّبع(.  كلم   6,205( الفلسطينّية  الّدولة  مساحة  من   3.9٪ أي  مربـّبع 
قّية(  ّ ي القدس ال�ش

ا �ن ي ذلك 12 حيًّ
ي سيتّم ضّمها هو 49 )بما �ن �ت

ّ
741 كلم وعدد المستوطنات اليهودّية ال

ق  ذين يعيشون �ش
ّ
ن ال ذين سيتّم ضّمهم حوالي 513 ألف )٪79 من مجمل اإل�ائيلّي�ي

ّ
ن ال وعدد اإل�ائيلّي�ي

( ٪20 أو  : ستخ� 20 بلدة إ�ائيلّية )داخل الخّط األخرصن ي
ق بتبادل األرا�ن

ّ
(. فيما يتعل الخّط األخرصن

حة. ستفقد 69  ب" لمسافة تقّل عن 1,000 م�ت للحدود المق�ت أك�ث من أراضيها و 24 بلدة إ�ائيلّية "تق�ت
ي 

ا�ن
ّ
الّسك ابط  وال�تّ ي 

لألرا�ن  ّ ي
الجغرا�ن الّتواصل  ر  ّ يترصن ولن  أراضيها  من  معّدله 15.2٪  ما  فلسطينّية  بلدة 

. ّ ي الفلسطي�ن
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كلمة شكر 

يصدر هذا األطلس بمشاركة ومساعدة أشخاص أعزاء وأوّد أن أشكرهم جميًعا.

ب عل 
ّ
ي أتاحت بإرصارها الكب�ي للّتغل �ت

ّ
د ڤينيتسكي �وسي رئيسة معهد ترومان ال وفيسور ڤ�ي شكرًا جزياًل ل�ب

ي دفعت األمور بتفاٍن ال نهاية له.
ن ال�تّ كّل الّصعوبات المعروفة والدة هذا األطلس وإل جانبها تمناع كوه�ي

"كتب  الن�ش  دار  بإصدار  ة  األخ�ي الخمسة  ي  ومحّرر كت�ب األطلس  هذا  محّرر  ميلت�  لمولي  الّشكر  جزيل 
ب؛ وجزيل الشكر لدورون سقال عل 

ّ
ّ والمهذ ي عليات هغاغ" وكتب يديعوت عل عمله المخلص والمه�ن

ة وإبداع 
ّ
ا عل إعداد الخرائط بمهنّية ودق ذي عمل جادًّ

ّ
؛ ولمساعدي ريشف موريا ال ي التحرير الجذرّي والمه�ن

ة 
ّ
ذي يمتاز كعادته بالمالحظات واإلضاءات والّتصحيحات والّدق

ّ
وفيسور جدعون بيغر ال يستحّق الّثناء؛ ول�ب

 ) ّ ّ اإل�ائيلي بص�ب وعناية مهنّية؛ والعميد )احتياط( أودي ديكل مدير INSS )معهد دراسات األمن القومي
عل مالحظاته حول مسار أنابوليس.

الّتعاون  األمريكّية Israel Policy Forum وصندوق  اليهودّية  والمؤّسسة  للّسالم  ترومان  لمعهد  الّشكر 
كة ونشاطهم طويل  االقتصادّي ومبادرة جنيڤ وحركة "ضّباط من أجل أمن إ�ائيل" عل مساعيهم المش�ت

. ّ ي ّ الفلسطي�ن ي ّ العر�ب األمد لحّل الرّصاع اإل�ائيلي
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