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. ميشا 1967يونيو  حزيران/الحائط الغربي خالل حرب األيام الستة، في  عندجندي إسرائيلي يصلي 

 ماغنوم صور  بار آم/

 

 حزب ماباي الحاك نظم  ، 1967من حرب عام  بعد ثالثة أشهر  
 
مستقبل األراض ي  في م في إسرائيل مناقشة

  احتلتهاالتي 
 
ونصف، من رئيس الوزراء  إسرائيل بعد عام   ةالتي ستصبح زعيم (ئيراغولدا م)ا. طلبت حديث

يعيشون اآلن تحت الحكم  ،القيام به مع أكثر من مليون عربي   قد العزم علىيعما بيان  (ليفي إشكول )

 .اإلسرائيلي

ا:قال إ ردت ف ،«العروس يناملهر، ولكنك ال تحب ينأنت تريد» ، وأضاف:«أتدبرهمأنا » شكول مازح 

 .«آخر العروس شخص  ليأخذ للمهر، و روحي تتوق » :ئيراالسيدة م

من ذلك، من  إسرائيل تمكنت، خالل نصف قرن   في الذكرى السنوية الخمسين للحرب، من الواضح أن  

 للسكان. إن   زفافهادون ومن  ،غير مسمى سيطرة على األرض إلى أجل  مواصلة البئير اتحقيق رغبة السيدة م

 ا ما ي  املستدام واملتميز الذي غالب   االتفاقهذا 
 
ا، قت  و يكون م فترض أن  ه حال من الغموض ي  ساء فهمه على أن

فل كتي، والضعف الفلسطيني، والالمباالة اإلسرائيلية. و ميرك: الدعم األ رئيسة دعاماتيعتمد على ثالث 

من  اكثير  أقل  تكلفة  ب ،الحكومة اإلسرائيلية في مواصلة احتاللها استمرارا مع  في آن الثالث الدعامات 

 .التنازالت املطلوبة إلنهائه
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 ةيميركاأل  اتروج لها القادة في املجتمعأساس ي   ستمد الدعم من أسطورة  ت -ابدوره- دعامة كل  

 االحتالل غير قابل   األسطورة القائلة بأن   يين، فإن  ميركأل اإلى . بالنسبة ةأو اإلسرائيلي ةالفلسطينيو 

على االحتالل،  الواليات املتحدة املالي والدبلوماس يعلى تحريض  حافظةاملعنصر حاسم في هي لالستدامة 

وتصريحات املنظمات املؤيدة  ،ياتفي الصحف الكبر  اتإلى االفتتاحي ،. من قاعات وزارة الخارجيةوتسويغه

قال، (جيه ستريت)مثل بللسالم  عطاء بإ -اا جد  وقريب  -ختيار اال إسرائيل سوف تضطر إلى ن إيين ميركلل  ي 

تصبح دولة فصل أن أو  ،تبقى ديمقراطيةأن بين ختيار اال إما الجنسية أو االستقالل، و  :الفلسطينيين

 )أبارتهيد(. عنصري 

 تحدة إلى فرض هذا الخيار الوشيك، بغض  دعو الواليات املتا من هذه املجموعات ال ومع ذلك، فإن أي  

 _استمرار االحتالل_ اوأسهل كثير   ،اا مختلف  تفضل خيار  ل ،النظر عن عدد املرات التي تظهر فيها إسرائيل

كبيرة في الزيادات الالتداعيات الحقيقية الوحيدة من استمرار االحتالل هي  دون عواقب حقيقية. إن  من 

ا من املساعدة العسكرية أكثر من من الواليات املتحدة مزيد   ،تتلقى إسرائيل اآلن إذي له، ميركالتمويل األ 

 إن هذه املجموعات تقض ي وقت   أن  التوبيخ هو ضغط،يظن مخطئ  من  بقية العالم.
 

 وغص في ا طويال

 .حيال ذلكله فعيمكن  عماانتقاداتها للمستوطنات واالحتالل، وهي ال تسأل 

م  و _إسرائيل ال يمكن أن تستمر في إخضاع الفلسطينيين  ن  إ ةالقائل الروايةما يدعم 
َ
لن تكون  من ث

من املخاطر  ،ال نهاية له على ما يبدو استعراض  هو  _عاخضأكثر باإل  عدة الواليات املتحدة متواطئة في عقود

 .بل القريباحتاللها في املستق ينهعلى أن تإسرائيل  يجبرسوف  -أملتأو  يدعتكما -منها  ، كل  بلةقامل

 اإسرائيل سالم  أقامت ولكن ذلك سرعان ما انهار:  ،من الدول العربية في البداية، كان التهديد بهجوم  

 
 

حتى من  ،لبنانسيادة هم غير قادرين على الدفاع عن أثبت العرب أن  و ، مصر؛ دولة عربيةمع أقوى  منفصال

املفروضة كثيرة في التمسك بمقاطعة إسرائيل  عربية الغزو اإلسرائيلي؛ وفي السنوات األخيرة، فشلت دول  

 منذ زمن طويل.

ديموغرافي ألغلبية فلسطينية نشأت بين نهر األردن والبحر األبيض املتوسط. التهديد الثم كان هناك 

  والفلسطينية تشير إلى أن   ،لكن اإلحصاءات الرسمية اإلسرائيلية
 
في األراض ي التي تسيطر  اليهود كانوا أقلية

 دول العالم تتحدث عن حكم  لبية أغ: ال تزال ى ذلك تداعياتترتب عللم يإسرائيل منذ عدة سنوات، و  عليها

 بوصفه يهودية  غير ديمقراطي من أقلية  
 

 .غير مقبول  احاضر  ال ، اافتراضي   مستقبال
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لى غزة إوصول ضباط الشرطة الفلسطينية تنتظر سرائيليين مواجهة بين الفلسطينيين والجنود اإل 

 سوزان ميسيالس/ صور ماغنوم .1994عام 

في  أقوى جيش  التي تحوز ولكن إسرائيل  ،الحق جاء التهديد بتجديد العنف الفلسطيني وفي وقت  

 أن   ،اا وتكرار  املنطقة، أثبتت مرار  
 
ن يلفلسطينيكان نمط املقاومة من ا ، وتصمد مهمالتحم  العلى  ها قادرة

 نهكين.ن واملياملنقسم

مثل الهند با، للفلسطينيين اسمي   اتصعود القوى املؤيد . إن  بال جدوى ا أيض   قبلة كانتالتهديدات امل

حركة  أما. بدورها إسرائيل التي عززت العالقات مع البلدين فيسلبي  أثر   والصين، لم يكن له حتى اآلن أي  

بعض الجامعات الرغم من الضجيج الذي رافقها في على والعقوبات،  ،وسحب االستثمارات ،املقاطعة

، وهو من حياتهممستوى رضا املواطنين عن في أو  ،بعد في االقتصاد اإلسرائيليتحدث أي أثر ية، لم ميركاأل 

 .أعلى املعدالت في العالم

 وحلفائهم من أجل الحصول على حق االنتخاب في دولة   ،التأييد بين بعض املثقفين الفلسطينيين إن  

 الدولة ال واحدة، ما يسمى بحل  
َ
عن دعم األغلبية  بتأييد فصيل فلسطيني واحد، وهو بعيد   واحدة، لم يحظ

يمكن إلسرائيل أن تتصدى له  في لحظة  ما،ا وغزة. وإذا كان االقتراح قد اكتسب زخم   ،في الضفة الغربية

 .2005من غزة في عام  انسحبتمن خالل االنسحاب من الضفة الغربية، كما  بسهولة  

بالتأكيد، في قائمة التهديدات هذه هو احتمال حدوث تغيرات سياسية داخل  األخير، وإن لم يكن واآلخر

  ،اأميرك
 
لبية أغحزبية، وتظهر استطالعات الرأي من أكثر  وطائفتها اليهودية. أصبحت إسرائيل قضية

ضد املستوطنات  ،بعض العقوبات االقتصادية أو غيرها من اإلجراءات مصلحةإلى يميلون الديمقراطيين 
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 ما ، غير اليهود الوثنيين/بيين، معدل التزاوج ميركبين اليهود األ تزايد و اإلسرائيلية. 
 
ل من االرتباط يقل

متزايد حول دعم البالد. وعلى الرغم من هذا االضطراب،  إسرائيل، واملنظمات اليهودية تنقسم على نحو  ب

التأييد  أن   ،أربعة عقودحوالى مدى  فيخاصة بين اليهود الليبراليين، أظهرت الدراسات االستقصائية بو 

في  من هذه العمليات إلى تغييرات   ، ولم يترجم أي  يتزايد لفلسطينيينضد لي الشامل إلسرائيل ميركاأل 

 .يةميركالسياسة األ 

 نتزاال ا محوافز التمويل االنتخابية والحمالت االنتخابية  يين، فإن  ميركلسياسيين األ إلى اوبالنسبة 

مليار دوالر  120للدعم غير املشروط إلسرائيل. وقد أعطت الواليات املتحدة أكثر من  طالقنقطة ان نتمثال 

للبالد منذ بدء االحتالل، وأنفقت عشرات املليارات من الدوالرات التي تدعم األنظمة املؤيدة إلسرائيل التي 

لطة الفلسطينية شرط للس ياتمت مليارات أخر تحكم السكان املناهضين إلسرائيل في مصر واألردن، وقد  

عد  أن تواصل منع الهجمات واالحتجاجات ضد املستوطنات اإلسرائيلية. وهذه النفقات ال 
 
تكلفة املصالح ت

في غزة وتمويله لتمكين قمع الفلسطينيين  ،الواليات املتحدةمن ية لالستياء العربي واإلسالمي ميركاألمنية األ 

 .والضفة الغربية

ها األسطورة التي أيد   كثير لدعم الوضع الراهن. إن  بالفلسطينيون أنفسهم  مقا، معظمها وفي األحيان

 كلفة،ت يجعل االحتالل أقل  سالذي _التعاون مع االحتالل اإلسرائيلي  قادة الحكومة الفلسطينية هي أن  

   _لإلسرائيليين ويسهل إدامته تخف  وأكثر  حقيقة،
 ما إلى وضع حد له. وهذا سيحدث، ألن   سيؤدي إلى حد 

 السلوك الفلسطيني الجيد سيو   إما ألن   تقول،النظرية 
 
 أو ألن   الراض يا من الجمهور اإلسرائيلي لد ضغط

دإسرائيل التي كانت  جر 
 
منح الفلسطينيين إلى من األعذار، ستضطرها الواليات املتحدة واملجتمع الدولي  ت

 .استقاللهم

في مما أعد لها لتنتهي طويلة  ة  مدأوسلو بعد  التفاقاترة الكامنة وراء الدعم املستمر هذه هي األسطو 

خطة رئيس الوزراء السابق سالم فياض التي استمرت عامين لبناء مؤسسات في كانت األساس و . 1999عام 

 في عباس محمود سالرئي عهد في إسرائيل مع الوثيقا من الهدوء والتعاون األمني عام   12دولة فلسطينية، و

 الغربية. الضفة

ا ية، هي ميركوعثر عليها صانعو السياسة األ  ،هذه األسطورة التي طرحها املسؤولون اإلسرائيليون ل ونقيض 

ِغطم تنازالت إذا إسرائيل لن تقد   أن   يظهر ، بينما ، ولكنها ستفعل ذلك إذا ما احتضنت بحرارةعليها ض 

 .ذلك نقيضالسجل التاريخي 

 _اقتصادية بما في ذلك التهديد بفرض عقوبات  _الضغط الشديدة من الواليات املتحدة  أجبروقد 

 إسرائيل على االلتزام بانسحاب   تأجبر و . 1956إخالء سيناء وغزة بعد أزمة السويس عام على إسرائيل 

، 1967رب احتلتها في ح . وجعلت إسرائيل توافق على مبدأ انسحابها من أراض  1975جزئي من سيناء في عام 
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عمليات  التوقف عنلى إسرائيل إ. واضطرت 1978بما فيها الضفة الغربية، في اتفاقات كامب ديفيد عام 

 .1978و 1977التوغل في جنوب لبنان في عامي 

ِ بل عج  الذي ظاهرات والعنف الجماعي ت، كان الضغط الفلسطيني، بما في ذلك النفسه وعلى املنوال
 كل 

وافق على  يسحق رابين الذإ اإلسرائيلياألراض ي الفلسطينية. وكان رئيس الوزراء إسرائيلي من  انسحاب  

من أجل م مقترحاته املبدئية قد  قد  ،من الضفة الغربية وقطاع غزة جزاء  أول من األ  اإلسرائيلياالنسحاب 

 األولى.ة لدفاع حاول القضاء على االنتفاضل اعندما كان وزير  بينما  ،1989عام  يف يفلسطين يذات حكم  

ا ،سحق شامير الذي كان آنذاك رئيس الوزراءإحتى  للعرب، طرح خطة  ا للتنازل عن أراض  قوي   ومعارض 

 .الحق من ذلك العام ذاتي للفلسطينيين في وقت   حكم  

 مسلح  االنتفاضة إلى نزاع   حول تومع 
 

 آذار/، أغلقت إسرائيل األراض ي املحتلة في 1993عام  امتزايد   تحوال

سرية مع الفلسطينيين بالقرب من أوسلو.  ذلك العام، عقد املفاوضون اإلسرائيليون اجتماعات   مارس من

 يقامة حكم ذاتإو  ،الحكومة العسكرية انسحابوسرعان ما وافقوا على  ،نهاء االنتفاضةبإلبوا اهناك ط

  ،(فقانتفاضة الن)وأعمال الشغب املعروفة باسم  ،ت املواجهات، أد  1996. وفي عام يفلسطين
 
إلى  مباشرة

الذي التزمت به  معظمه_ بالتفاوض على االنسحاب من الخليل_وعد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو 

 .عدة ا بعد أشهرإسرائيل رسمي  

في العام قبل أن يعلن رئيس  االنتفاضة الثانية، ازدادت الهجمات الصاروخية من غزة سبع مرات  في و

الحديث اإلسرائيلي،  /ناقشةاململوضوع ا إسرائيل. )وفق   انسحابعن رييل شارون أالوزراء اإلسرائيلي 

وجيزة ة مدالصواريخ قبل انسحابه(. بعد  يتلقىالصواريخ؛ في الواقع، كان بالفعل  وتلقىانسحب الجيش 

بقيادة  ،حزب كاديما صلحةملكبير من اإلسرائيليين  ت عدد  االنتفاضة، صو  نهاية و  ،من فك االرتباط مع غزة

 ،املئة من الضفة الغربية يف 91 نحوقام بمهمة االنسحاب من  يالذ (وملرتأيهود إ)ابة يس الوزراء بالنرئي

 .الواقعة شرق جدار الفصل

 املشكلة تجاه باإللحاح إسرائيل الدماء، وعلى الرغم من تبدد شعور أو إحساس سفك انخفاضومع 

م لم الفلسطينية،   الجانب حادياأل  لالنسحاب جادة مقترحات أي تقد 
 
وى مست تصاعد أن   إلى أخرى، مرة

 .2015العنف في الضفة الغربية والقدس في أواخر عام 

 إسرائيل، فإن األسطورة األكثر انتشار  إلى ا، بالنسبة وأخير  
 
فلسطيني للسالم.  ه ال يوجد شريك  ا هي أن

افالفلسطينيون يرفضون   .ال يمكن إنكاره رفض 

يقدموا تنازالت حقيقية على  نول ،م لن يتخلوا عن أهدافهم املستحيلةهذه الحجة؛ فإنهبتمسكهم ب 

 الرغم من كل اقتراح إسرائيلي سخي. 

  الحقيقة أن  
 
طويلة من الهزائم العسكرية والتنازالت  تاريخ الحركة الوطنية الفلسطينية هو سلسلة

قبول إلى إسرائيلي  ي وجود  ببطء منظمة التحرير الفلسطينية من رفض أ ينقل تنازل  األيديولوجية. كل 
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من فلسطين التاريخية. لسنوات،  في املئة 78ل مثي، ما 1967ما قبل عام  حدودواالعتراف بها على  ،إسرائيل

ب  الضفة الغربية وغزة،  يلقبول دولة فلسطينية فرهبها  كما الفلسطينيةمنظمة التحرير املجتمع الدولي ره 

 .املئة يف 22النسبة املتبقية ب

ا منظمة التحرير الفلسطينية، في  تقبل ماعند واستيقظ  ها.حب البساط من تحت، س  1988عام أخير 

  22 الفلسطينيون ليجدوا أن  
 
وكان  الجديدة. مطالبهم القصوى  بوصفهعيد تعريفه في املئة من الوطن قد أ

ها ن  أفلسطينيين. ووصفها بال تنازالتالذين اعترفوا بحجم  يلينالقلسرائيليين شيمون بيريز من بين القادة اإل 

 .(نجازإكبر أ)

 عجز الفلسطينيين إلى مزيد   الواليات املتحدة، أدىالتي تقودها وفي الربع األخير من املفاوضات املتقطعة 

 وا وافقلقد من التنازالت. 
 

كبيرة  على التخلي عن أجزاء  وا وافقو  ،استيطانية على أن إسرائيل ستضم كتال

ملخاوف اعي ابشأن عودة الالجئين الفلسطينيين سوف ير  اتفاق   أن أي  وا ترفمن القدس الشرقية، واع

مستقبلية  على القدرات العسكرية والسيادة لدولة   عدةعلى قيود  واالديمغرافية اإلسرائيلية، واتفق

 ية.فلسطين

ب الكامل من االنسحا ؛مجاور  مه إسرائيل لكل بلد  ا ما تقد  ن أبد  يلفلسطينيلم ، لم يقد  ةرحلاملتلك  فيو

 األراض ي املحتلة. 

حصلت مصر على السيادة على آخر بوصة من الرمل في سيناء. وقد أقام األردن السالم على أساس 

  147الحدود الدولية السابقة، واستعاد 
 

من رئيس الوزراء نتنياهو عام ا مقترح   ةا. وقد تلقت سوري مربع  ميال

ا إلى الحدود التي مرتفعات الجوالن. وقد حقق لبنان انسحاب   كامل من بانسحاب  )تراجعت عنه الحقا(  1998

  ، منحددتها األمم املتحدة
 
 م  ا أو سال دون منح إسرائيل اعتراف

 
 .ا لوقف إطالق النارا أو حتى اتفاق

 تفرضهذا العرض، ولن مثل  لضمانا ا وعسكري  ا سياسي  يزالون ضعفاء جد  ا مالفلسطينيين  غير أن  

 الواليات املتحدة و 
 

 تداهن من ذلك، املجتمع الدولي الضغط الالزم إلجبار إسرائيل على القيام بذلك. وبدال

ن خيارها املفضل عإسرائيل إلبعاد ا ال تفعل شيئ   ضرورة إنهاء االحتالل، ولكن  بالواليات املتحدة وحلفاؤها 

 .العروس رفض: التمتع باملهر، و بإدامة االحتالل

 






