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 إلسرائيلمخطط ترسيم الحدود الدائمة : 3002خطة التجميع 

 محمد جمال الدين العلوي د.
 أستاذ مساعد/ كلية العلوم السياسية / جامعة الموصل

 
 مستخلص البحث

 -تسممويةد دائمممةدلد لل ممرام اليلسممطي طتضمممن الموممروم اكمريخممط  خارطممة الطريمم   
قاممممة دولمممة يلسمممطي ية تعممميس المممب جا مممم ةسمممرائيل بحمممدود   م مممة، ةك  ن اإلسمممرائيلط ، وا 
واتجهوا  حو اعتمماد  ،تهربوا من اكلتزام بموروم التسوية الدائمية اإلسرائيليينالساسة 

ومن ثم خطمة سياسة التسوية المرحلية. بدءاد من خطة وارون  يك اكرتباط  يط غزة، 
والتمط سممير بمم  اإلسمرائيليةالي ل الجديدة التط  عل ها ايهمود  ولممرر رئميل الحخوممة 

 خطممة التجميممع  والتمممط تضممم ر اك سمممحام  حممادي الجا ممم ممممن بعمم  المسمممتوط ار 
. وقممد حضممير  مم   إلسممرائيليممط الضممية الةربيممة بهممدح ترسمميم حممدود دائمممة  اإلسممرائيلية

 الخطة بضما ار  مريخية.
الرغم من استبعاد وتجا ل الجا م اليلسطي ط   حد  طراح ال رام  عن مدار  وعلب

بحمممث الخطمممة، يممم ن الجا مممم اليلسمممطي ط قمممادر علمممب يمممر   اتممم  حتمممب علمممب الموقمممح 
اكسممرائيلط مهممما خممان، ة ا عممرح خيممح يوحممد  يسمم  وي ممور موقيمم  ويبلممور طري مم  يممط 

 استعادة ح   يط  ر  يلسطين.
 

 م دمة
، بذذذذذذذين السذذذذذذذكان 7491المتحذذذذذذذدن علسذذذذذذذطين عذذذذذذذام  األمذذذذذذذمقسذذذذذذذم   أنمنذذذذذذذذ 
الكيذان الصذايونع عذام  وأقذيموالمستوطنين الصذااينة،  األصليين نالفلسطينيي

الصذذايونع، بذذات امتمذذام دولذذع لتسذذوية مذذذا  –، وظاذذا الصذذااع العابذذع8491
المشاايع والمؤتماا  واالتفاقا  التع  أوالمتحدن  األممالصااع سواء من قبل 

الذي عاف  األمايكعالتسوية الدائمية من خالل المشاوع مخطط  آخاماكان 
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الكيذذان الصذذايونع اعتمذذد التسذذوية الماحليذذة مذذن  أن إالبذذذ )خااطذذة الطايذذ (، 
 واإلسذذاائيليينالجانذذل لفذذر االاتبذذاط بذذين الفلسذذطينيين  أحاديذذة إجذذااءا خذذالل 

عذذذذع قطذذذذاع فذذذذتن وال ذذذذفة  اإلسذذذذاائيليةواالنسذذذذحال مذذذذن بعذذذذ  المسذذذذتوطنا  
وياكذذت البحذذى علذذا خطذذة التسذذوية الماحليذذة، خطذذة اياذذود اولمذذا   الغابيذذة،

 تطبيقاا. وآعا التع سمي  بذ )خطة التجميع( 
 

 أيذةالبحذى عذع التعذاف علذا خطذة التجميذع وعذن  أممية تأتع  مية البحث: 
والذذذذا  إخالئاذذذذممسذذذذتوطنا  سذذذذيتم  وأيحذذذذدود سذذذذوف يذذذذتم االنسذذذذحال مناذذذذا، 

 والدولية من الخطة. واإلقليمية.... وكذلر علا المواقف المحلية أين
يحذذذذاول البحذذذذى التحقذذذذ  مذذذذن عا ذذذذية محذذذذددن مفادمذذذذا مذذذذد    يرضية البحث:

نجاح خطة التسوية الماحليذة المتمللذة بذذ )خطذة التجميذع( كخطذة عذر  إمكانية
عع ال فة الغابيذة وكيذف تعمذل علذا  واإلساائيلييناالاتباط بين الفلسطينيين 

وجاذذة نظذذا اياذذود اولمذذا  ائذذي  الحكومذذة مذذن  إلسذذاائيلتاسذذيم حذذدود دائمذذة 
 .اإلساائيلية

 
مذذذن  أكلذذذاعلذذذا  تحقذذذ  عا ذذذية البحذذذى، اعتمذذذد ألفذذذاا م هجيمممة البحمممث: 

مذذذناح، حيذذذذى اعتمذذذذد علذذذا المذذذذناح الوصذذذذفع المبنذذذع علذذذذا وصذذذذف الظذذذذامان 
خطة التجميع ظامان سياسية جديدن عع مو وع تسذوية  أنالسياسية باعتباا 

 أحاديذذذذذذةعذذذذذذن طايذذذذذذ  التسذذذذذذوية الماحليذذذذذذة  عاإلسذذذذذذاائيل –الصذذذذذذااع الفلسذذذذذذطينع
وعلذذذذا مذذذذناح  الطايقذذذذة المقاانذذذذة  للمقاانذذذذة بذذذذين التسذذذذوية الدائميذذذذة  –الجانذذذذل

للصذذااع المتمللذذة بمشذذاوع خااطذذة الطايذذ ، وعلذذا مذذناح  الطايقذذة السذذلوكية  
الذي ياكت االمتمام علا تعامل الساسة مع المواقف السياسية، لبيذان سياسذة 

 ذذوع تسذذوية الصذذااع، وكذذذلر اعتمذذد البحذذى التحليذذل اولمذذا  للتعامذذل مذذع مو 
البنيذذذوي الذذذوظيفع الختيذذذاا مو ذذذوع خطذذذة التجميذذذع كواقعذذذة معينذذذة ووصذذذفاا 
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البحذذى مذذن  إليذذ تطبيقاذذا، ومذذا يتوصذذل  وآعذذا وتفسذذياما وبيذذان المواقذذف مناذذا 
 حولاا. اأي

ت ذذمن البحذذى مبحلذذين ع ذذالم عذذن مقدمذذة وخاتمذذة، عذذا    يخلية البحث: 
مذن  اإلسذاائيلعالتسوية الدائمية والماحليذة للصذااع الفلسذطينع  األولالمبحى 

المبحذى اللذانع  أمذاخالل )خااطة الطاي ( و )خطة عر االاتبذاط عذع فذتن(، 
عقذذذد خصذذذ  لبحذذذى ودااسذذذة خطذذذة التجميذذذع مذذذن خذذذالل ماميذذذة مذذذذ  الخطذذذة 

مكانيذذة وأبعادمذذا تطبيقاذذا والمواقذذف مناذذا، وانتاذذا البحذذى بخاتمذذة ت ذذمن   وا 
 االستنتاجا .  أمم

 المبحث اكول: التسوية الدائمية والمرحلية
بامتمذام عذالمع الذا معالجذة االمذم  7491ي  ق ية علسطين منذ عام ظح

االنتدال البايطذانع وتقايذا  إنااءالمتحدن لاذ  الق ية، وتاكت االمتمام علا 
 األصذذذليينالمصذذذيا الذذذذي تملذذذل بتقسذذذيم اا  علسذذذطين بذذذين السذذذكان العذذذال 

ق ذذذية علسذذذطين بعذذذد قيذذذام إسذذذاائيل عذذذام  وأصذذذبح وطنين الصذذذااينة، والمسذذذت
بذذذ  الصذذااع العابذذع الصذذايونع ،  اإلعذذالم أجاذذتن.... تعذذاف مذذن خذذالل 7491

السذذذتااتيجية مذذذن حيذذذى الموقذذذع  األمميذذذةذا   األوسذذذطوكانذذذ  منطقذذذة الشذذذا  
الجغااعذذع واالحتيذذاطع الاائذذل مذذن الذذنفط المصذذدا الذذائي  للطاقذذة سذذاحة مذذذا 

مو ذذذذع امتمذذذذام القذذذذوتين العظميذذذذين  آنذذذذذار، وكانذذذذ  مذذذذذ  المنطقذذذذة الصذذذذااع
  .(8)(السوعيتعواالتحاد  األمايكية)الواليا  المتحدن 

وكان مذا االمتمام يصل الا حد المواجاة المباشان بيناما، وقامذ  األمذم 
المتحدن بمعالجة ق ية علسطين والصااع العابع الصايونع باتخاذ إجذااءا  

صذذ داا قذذاااا  مذذن الجمعيذذة العامذذة ومجلذذ  االمذذن الذذدولع، وتشذذكيل لجذذان وا 
 .(0)إليجاد حل لاذ  الق ية
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ع الم عن ذلر عقذد طاحذ  مشذاايع كليذان وعقذد  مذؤتماا  بشذان تسذوية 
، كمذذذا عقذذذد  (7447)مذذذؤتما مدايذذذد للسذذذالم عذذذام  أمماذذذامذذذذ  الق ذذذية كذذذان 

 اإلسذذاائيليةيسذما بالمعامذذدن المصذاية  اتفاقذا  كليذان بشذذان التسذوية مناذذا، مذا
7414عام 

(3). 
المبذذادان  ،ن )منظمذذة التحايذذا الفلسذذطينية (يوقذذد تيسذذا عيمذذا بعذذد للفلسذذطيني

 للتسوية ليتوصلوا مع الكيان الصذايونع الذا مذا 8443 – 8494خالل المدن )
 .(9)(8443)يسما عيما بعد باتفاقيا  اوسلو 

كذل  بعادإالواليا  المتحدن تعمل علا  أخذ ، (8493)ومنذ حال تشاين 
وتسوية الصااع  إداانالمتحدن، وتنفاد عع عملية  واألمم السوعيتعمن االتحاد 

عديدن عع مقدمتاا عذا  السذيطان والنفذوذ عذع  ألمدافالصايونع،  –العابع 
و ذذذمان تذذذدع  الذذذنفط وتحقذذذ  امذذذن واسذذذتمااا وجذذذود  األوسذذذطمنطقذذذة الشذذذا  

 .(5)الكيان الصايونع عع مذ  المنطقة
مو مشاوع )خااطة الطاي (، الذي  األمايكيةمشاايع التسوية  آخاوكان 

، (6)واإلسذذذاائيلعياذذذدف الذذذا تسذذذوية دائميذذذة وشذذذاملة بذذذين الطذذذاعين الفلسذذذطينع 
ن عقذد يالكيان الصايونع فيا معنع عع تسوية دائميذة مذع الفلسذطيني أنوبما 

خاصذة )اائيذل شذااون، اياذود اولمذا ( باعتمذاد سياسذة  إسذاائيلتوجذ  ساسذة 
الجانل، أي سياسة عر االاتباط  أحادية إجااءا التسوية الماحلية من خالل 

قامذذذة عذذذع قطذذذاع فذذذتن وال ذذذفة واالنسذذذحال مذذذن المسذذذتوطنا  الصذذذايونية الم
 .(9)الغابية

ويتنذذذذذاول مذذذذذذا المبحذذذذذى التسذذذذذوية الدائميذذذذذة )خااطذذذذذة الطايذذذذذ (، والتسذذذذذوية 
 .فتن( -الماحلية )خطة عر االاتباط

 
 ئمية:  خارطة الطري  : التسوية الدا وكد 

 بإلقذاءجذوا  بذو   األمايكذع، قام الذائي  0228/ تشاين اللانع / 82 عع
مذذذذن نوعذذذذ  عذذذذع تذذذذااي   األولالمتحذذذذدن،  ذذذذمن  نصذذذذام مذذذذو  األمذذذذمخطذذذال عذذذذع 
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، وذلذذر مذذن حيذذى تبنيذذذ  8499منذذذ عذذام  أوسذذطيةالشذذا   األمايكيذذةالسياسذذة 
. وبنذاءم علذا ذلذر تبنذا مجلذ  (1)إسذاائيللمبدأ قيام دولة علسطين الا جانل 

قذذااا مذذن  أول، ومذذو (4)0220/آذاا /80عذذع  (8349)القذذااا ذي الذذاقم  األمذذن
(، يؤكذذذد علذذذا اؤيذذذة 8499عذذذام  818نوعذذذ  منذذذذ قذذذااا تقسذذذيم علسذذذطين )اقذذذم 

سذذاائيلتتذذوخا وجذذود منطقذذة تعذذي  عياذذا دولتذذان، علسذذطين  جنبذذام الذذا جنذذل  وا 
 .(82)معتاف باا آمنة من حدود 

-09عذذذع بيذذذاو  )لبنذذذان( للفتذذذان  انعقذذذدالقمذذذة العابيذذذة الذذذذي  وعذذذع مذذذؤتما
، اقذذذا المذذذؤتما خطذذذة السذذذالم التذذذع طاحتاذذذا المملكذذذة العابيذذذة 0220/آذاا/01

منتايذذذام  اإلسذذذاائيلع -السذذذعودية، والتذذذع نصذذذ  علذذذا اعتبذذذاا الصذذذااع العابذذذع
نشاء  إسذاائيلقامذ   إذاسذالم شذامل  إطذااعع  إساائيلعالقا  طبيعية مع  وا 

العابيذذة المحتلذذة والتوصذذل الذذا حذذل عذذادل  األاا ذذعباالنسذذحال الكامذذل مذذن 
، والقبول بقيام (7449) األمنوعقا لقااا مجل   نالفلسطينييلمشكلة الالجئين 

الفلسذذذطينية المحتلذذذة بعذذذد  األاا ذذذعدولذذة علسذذذطينية مسذذذتقلة ذا  سذذذيادن علذذذا 
 .(88)وتكون القد  الشاقية عاصمتاا 8469حتياان عام 

، (80)جذوا  بذو  خطابذام  األمايكذعالذائي   ألقا، 0220/حتياان /09وعع 
طذذاح عيذذ  خطوطذذام عاي ذذة لعمليذذة سياسذذية تذذؤدي الذذا و ذذع ناايذذة للصذذااع 

، تقذذوم علذذا واإلسذذاائيلعوتاذذدف الذذا تسذذوية شذذاملة بذذين الطذذاعين الفلسذذطينع 
علذذا البقذذاء وتعذذي   دولتذذين، دولذذة علسذذطينية مسذذتقلة ديمقااطيذذة قذذادان أسذذا 
 .(83)0225اا بحلول العام نوجياا إساائيلالا جنل بسالم وامن مع  جنبام 

سلسذذذذذلة طويلذذذذذة مذذذذذن  أطلقذذذذذ وكذذذذذان مذذذذذا الخطذذذذذال بملابذذذذذة الواقعذذذذذة التذذذذذع 
تمخ ذذ  عذذن تشذذكيل مذذا  أنلبلذذ   المشذذاواا  والنقاشذذا  الدوليذذة، والتذذع مذذا

، األمايكيذذةيعذذاف بذذذ اللجنذذة الاباعيذذة التذذع  ذذم : الواليذذا  المتحذذدن  أصذذب 
، اوسذذذيا االتحاديذذذة. وقذذذد عاذذذد الذذذا اللجنذذذة األوابذذذعالمتحذذذدن، االتحذذذاد  األمذذذم

 أصذبح الا خطذة متكاملذة للتسذوية  األمايكية األعكااالاباعية مامة تاجمة 
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 األولذاتعاف منذ ذلر الوق  باسم )خااطة الطاي ( والتع صدا  مسذودتاا 
 .(89)0220/ األول/تشاين 85عع 

سذذاائيليةعلسذذطينية  اعتاا ذذا  األولذذاوقذذد لقيذذ  المسذذودن   ، حيذذى مذذا(85)وا 
 إصذذذدااعمذذذد  مذذذن خذذذالل اللجنذذذة الاباعيذذذة الذذذا  أن األمايكيذذذة اإلداانلبلذذذ  

وتحديذذد موعذذد تطبيقاذذا عذذع كذذانون  0220/األول/كذذانون 00مسذذودن لانيذذة عذذع 
 ذلر الا مذا تأجيلعن  وأعلن عاد   األمايكية اإلداان أن إال، 0220 األول

السذذذذذذاد  عشذذذذذذا وتشذذذذذذكيل الحكومذذذذذذة  اإلسذذذذذذاائيلعبعذذذذذذد انتخابذذذذذذا  الكنيسذذذذذذ  
 .(86)0223الجديدن عع شاا شباط  اإلساائيلية
ة الطايذ  الذا ذ، تذم تسذليم المسذودن اللاللذة مذن خااطذ0223ماي / /8وعع 

. (89)ةذومذذع مطابقذذة للمسذذودن اللانيذذ واإلسذذاائيلعكذذل مذذن  الجذذانبين الفلسذذطينع 
 (81)0223مذاي / /0ا عذع ذلياالجانل الفلسطينع مواعقت  الاسمية ع أعلذنوقد 

بان الخطة  0220عام  األولعع شاا تشاين  أعلن)علا الافم من كون  قد 
مذذذذن طموحذذذذا  الشذذذذعل الفلسذذذذطينع(، وتلكذذذذأ الجانذذذذل  األدنذذذذاال تلبذذذذع الحذذذذد 

 .(84)0223/ماي /02عن مواعقت  الاسمية حتا  اإلعالنعع  اإلساائيلع
يذذذذ  محفذذذذوف بشذذذكل عذذذذام، عذذذذان خطذذذذة خااطذذذذة الطايذذذذ  مذذذذع، خااطذذذذة طا 

بالمخذذذذذاطا والتحذذذذذديا  والعقبذذذذذا ، ومو ذذذذذوع تطبيقاذذذذذا يتطلذذذذذل مذذذذذن الجانذذذذذل 
التخلذذذذع عذذذذن الكليذذذذا مذذذذن المخادعذذذذة، كمذذذذا يتطلذذذذل مذذذذن الجانذذذذل  اإلسذذذذاائيلع

الفلسذذطينع التحلذذع بالشذذجاعة والملذذابان والقذذدان علذذا تخطذذع العقبذذا  وتحويذذل 
 .(02)السلبيا  الا ايجابيا 
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خااطة الطاي  كان  تاذدف الذا تسذوية دائميذة ناائيذة شذاملة للصذااع  إن
 أسذذا ، وعذذ  البانذذامح السذذلمع المعذذاوف والقذذائم علذذا اإلسذذاائيلعالفلسذذطينع 

 اإلسذذذاائيليين، لكذذذن الساسذذذة 8469حذذذدود  أسذذذا مبذذذدأ دولتذذذين لشذذذعبين علذذذا 
، ويعتبذا اائيذل شذااون مذن (08) ماحليذام ياون بذديالم عذن التسذوية الدائميذة حذال

السياسذية وعذن  وآاائذ  أعكذاا و وحام عع التعبيا عذن  اإلساائيليينالقادن  أكلا
تذذذولا  أن، عمنذذذذ أمذذذداعاالتحقيذذذ   إتباعاذذذا إسذذذاائيلالسياسذذذة التذذذع يجذذذل علذذذا 

بعذذذذد انتخابذذذذا  الكنيسذذذذ  السادسذذذذة  0223عذذذذام  اإلسذذذذاائيليةائاسذذذذة الحكومذذذذة 
، واقتذاح حذالم نالفلسذطينييالوق  لم يحن لعقد سالم شذامل مذع  أن أكدعشا، 

العقد من السنوا  وسذعا  يستما عتان تمنية لعقد ونصف األمدماحليام طويل 
 .(00)شااون لعا  مذا الحل علا الفلسطينين

نظذام عصذل عنصذاي عذع علسذطين التاايخيذة،  إقامذةويا  شااون  اوان 
 األاا ذعمذن  %94قطاع فتن، ومن من داخل  إساائيلووع  اؤيت  تنسحل 

 األاا ذذذذذع إسذذذذذاائيل، وعذذذذذع المقابذذذذذل ت ذذذذذم 8469الفلسذذذذذطينية المحتلذذذذذة لعذذذذذام 
علياذذذا المسذذذتوطنا ، وكذذذذلر ت ذذذم مذذذا احتلتاذذذا مذذذن  أقيمذذذ الفلسذذذطينية التذذذع 

 .(03)عع ال فة الغابية أخا مناط  
مذذذذن القذذذذو   إسذذذذاائيلولقيذذذذ  خطذذذذة شذذذذااون معاا ذذذذة قويذذذذة وععالذذذذة داخذذذذل 

 .(09)ياسية، خاصة حتل الليكود واليمين المتطافالس واألحتال
ودخل  الواليذا  المتحذدن عذع مفاو ذا  طويلذة مذع شذااون حذول خطتذ ، 

 األمايكيذذذة اإلداانوقذذد تمحذذذوا  مذذذذ  المفاو ذذذا  حذذذول الذذذلمن الذذذذي سذذذتدعع  
)خااطذذة الطايذ (. وداا  المفاو ذذا   األمايكيذةللطذاف الذذذي يجمذد الخطذذة 

 وأحذذات : األمايكيذذةحذذول م ذذامين اسذذالة ال ذذمانا   األمايكيذذة اإلسذذاائيلية
جذذوا  بذذذو  عذذع تلذذذر  األمايكذذعانجذذاتام مامذذذام، عقذذد اسذذتجال الذذذائي   إسذذاائيل

الاسذذذالة التذذذع بعلاذذذا الذذذا شذذذااون علذذذا شذذذكل بيذذذان ائاسذذذع لمعظذذذم المطالذذذل 
 .اإلساائيلية
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وامم ما ت ذمنت  اسذالة ال ذمانا ، مذو تبنذع الواليذا  المتحذدن خطذة عذر 
السياسذذذذية لسذذذذنوا   األجنذذذذدن اأ ط مذذذذن جانذذذذل واحذذذذد وو ذذذذعاا علذذذذا االاتبذذذذا

، الخطذذة الوحيذذدن القائمذذة علذذا  طويلذذة، وجعلتاذذا عمليذذا، وان لذذم يكذذن اسذذمياموم
والدوليذة التعذاطع  واإلقليميذةالمحلية  األطاافالساحة والمفاو  علا جميع 

 .(05)معاا وبذلر تكون قد جمد  خااطة الطاي 
علذا شذكل اسذالة وجااذا شذااون الذا الذائي  وجاء  وليقذة عذر االاتبذاط 

(، واكد شااون عع مقدمة الوليقذة علذا 0229/نيسان/89االمايكع بو  عع )
 ان اسذاائيل ملتتمذة بالعمليذة السذذلمية وتتطلذع نحذو تسذذوية متفذ  علياذا، علذذا 

كدولذذة للشذذعل الصذذايونع ودولذذة  إسذذاائيلقاعذذدن مبذذدأ دولتذذين لشذذعبين، دولذذة 
توصذذل   إسذذاائيل إن، وبذذاا شذذااون خطتذذ  بقولذذ :  (06) نللفلسذذطينييعلسذذطين 

لي  لمة شاير علسطينع اليوم يمكن التقدم مع  عع عمليذة  بأن الا استنتا  
 إسذذاائيلسذذتنقل  وأناذذاسذذلمية متبادلذذة وان الخطذذة مشذذاوطة بتعذذاون علسذذطينع 

شذذذمال  أجذذذتاءستنسذذذحل مذذذن قطذذذاع فذذتن ومذذذن  إسذذاائيلوان  أع ذذذلالذذا واقذذذع 
ستخلع قطاع فتن بما عع ذلذر  إساائيل أنعلا  أكد، كما (09)ال فة الغابية 
، باسذذذتلناء خذذذط الحذذذدود بذذذين قطذذذاع فذذذتن (01)القائمذذذة اإلسذذذاائيليةالمسذذذتوطنا  

شااون ان  عند انتااء عملية االنسحال من قطاع فذتن لذن  وأ افومصا، 
 .  (04)للتعم بان قطاع فتن مو منطقة محتلة أسا يكون 

علذا شذااون لطذاح خطتذ  وعذر االاتبذاط التذأليا سامم  عدن عوامذل عذع 
 :وأباتمامن جانل واحد 

و ذعا يسذعا المجتمذع الذدولع الذا عذا   إسذاائيلالخشية من أن تواج   -8
 والمتملل عع )خااطة الطاي (. إساائيلحل علا 

الشذذذذعل الفلسذذذذطينع وتواصذذذذل االنتفا ذذذذة  إاادنعذذذذع كسذذذذا  إسذذذذاائيلعشذذذذل  -0
منظذذوان وفيذذذا  إلسذذاائيل وأ ذذااا الفلسذذطينية ومذذا حققتذذ  مذذن انتصذذااا 

 منظوان.

 .(32)(عخشية شااون مما يعاف صايونيا )الخطا الديمغااع -3
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شااون تنفيذ خطت  وبدأ بتطبيقاا عذع  أعلن 0223عام  األولوعع كانون 
االنسذذحال مذذن مسذذتوطنة نتسذذايم وبعذذد ذلذذر  أعلذذنحيذذى  0225صذذيف عذذام 

 .(38)الجانل من جميع المستوطنا  عع قطاع فتن األحاديقاا االنسحال 
لقذذد انسذذجم  خطذذة عذذر االاتبذذاط مذذن جانذذل واحذذد مذذع سذذتااتيجية شذذااون 

الفلسذطينية. ومذن اجذل  األاا عنظام عصل عنصاي عع  إقامةالساعية الا 
قصذذو  لعالقاتذذ  مذذع الواليذذا  المتحذذدن  أمميذذة أولذذا أمداعذذ ان يحقذذ  شذذااون 

، األمايكيذذة اإلداانعذذع عمليذة االنسذذحال مذذع بحيذى نسذذ  كذذل خطذون يخطومذذا 
 اإلسذذاائيليةوعذذع ظذذل مذذذ  العالقذذة وحمايذذة الواليذذا  المتحذذدن قامذذ  الحكومذذة 

نظذذذذام عصذذذذل  إقامذذذذةبتنفيذذذذذ سياسذذذذة عدوانيذذذذة تسذذذذعا علذذذذا اا  الواقذذذذع الذذذذا 
عنصذذذذذذاي، وشذذذذذذمل ذلذذذذذذر بنذذذذذذاء جذذذذذذداا الفصذذذذذذل، تعتيذذذذذذت االسذذذذذذتيطان، تيذذذذذذادن 

تعمال المسذذذذذذذذتوطنين وحصذذذذذذذذاا االسذذذذذذذذتيطان العشذذذذذذذذوائع، شذذذذذذذذ  الطذذذذذذذذا  السذذذذذذذذ
عذذذذذذذذع بيذذذذذذذذوتام ومذذذذذذذذنعام مذذذذذذذذن اسذذذذذذذذتعمال الكليذذذذذذذذا مذذذذذذذذن طذذذذذذذذا   نالفلسذذذذذذذذطينيي
 .(30)المواصال 
بذذذذ  ةالمتمللذذذمجموعذذذة مذذذن العوامذذذل عذذذع تجميذذذد التسذذذوية الدائميذذذة  أسذذذام 

)خااطذذذة الطايذذذ ( وجعذذذل التسذذذوية الماحليذذذة المتمللذذذة بخطذذذة شذذذااون اللعبذذذة 
 ع:الوحيدن عع مدينة فتن وامم مذ  العوامل م

 مع الواليا  المتحدن. إساائيلعالقة  -8
  عف الموقف العابع. -0

حقيقيذذذذة لشذذذذااون خذذذذاا  حتبذذذذ  )الليكذذذذود  إسذذذذاائيليةعذذذذدم وجذذذذود معاا ذذذذة  -3
 (.آنذار

عذذدم وجذذود سذذتااتيجية ن ذذالية علسذذطينية موحذذدن تتفذذ  علذذا الاذذدف الذذذي  -9
 إتباعاذذاسذذعع الفلسذذطينيون لتحقيقذذ  وعلذذا وسذذائل الن ذذال التذذع يتوجذذل 

 .(33)لتحقي  الادف
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 كيذذذذد ماتذذذذد  لمؤلفيذذذذ   إسذذذذاائيلعوبعذذذذد تنفيذذذذذ شذذذذااون لخطتذذذذ  صذذذذدا كتذذذذال 
الصحفيين البااتين عوعا شيل  واعيف داوكا، استعا  عي  المؤلفان خطة 

علذذا مذذذ  الخطذذة، وقذذد  إلقدامذذ عذذر االاتبذذاط مذذن كذذل جوانباذذا وانتقذذدا شذذااون 
س  مبادان سلمية بل خطة عر االاتباط، لي أنكشف الكتال عن حقيقة ومع 

اإلساائيلع عع إخ اع االنتفا ة ماوبام من قطاع فتن نتيجة عشل االحتالل 
 .(39)الفلسطينية

ولقذد قذذام كليذا مذذن المفكذذاين والكتذال والبذذاحلين بنشذذا كتابذا  عديذذدن عذذن 
الخطذة مذن كذل الجوانذل ونتذائح  أبعذادخطة عر االاتباط، تذم عياذا اسذتعاا  

لدمح خااطذة الطايذ  واتفاقيذة  واألوابية األمايكيةتطبيقاا خاصة االقتااحا  
 .(35)اوسلو بعد عر االاتباط

الجانذذل مذذن قطذذاع  آحذذاديومكذذذا عذذان خطذذة شذذااون المتمللذذة باالنسذذحال 
 إلناذذذاءفذذذتن مذذذع خطذذذة تسذذذوية ماحليذذذة بديلذذذة عذذذن الخطذذذة الدائميذذذة الشذذذاملة 

 وقد نتح عناا: اإلساائيلعلفلسطينع الصااع ا
بتنفيذذ خطذط وسياسذا  ماحليذة حذين اسذتالمام  اإلساائيليينانفااد الساسة  .8

 السلطة.
لخطذذذذة شذذذذااون صذذذذفة الاذذذذاول مذذذذن  أعطذذذذاقذذذذون االنتفا ذذذذة الفلسذذذذطينية  .0

 .إساائيليةولي  كمبادان سلمية  المواجاة عع قطاع فتن

 اي .تجميد التسوية الدائمية المتمللة بخااطة الط .3

 اأ وبعد ما  وفيال شااون عن السلطة ومجعء اياود اولما  علا 
السلطة بعد عوت حتل كاديما بانتخابا  الكنيس  السابعة عشا اااد اولمذا  

الجانذذذل وذلذذذر بطاحذذذ  تطبيذذذ   أحذذذاديمسذذذيان شذذذااون عذذذع االنسذذذحال  إكمذذذال
 الجانل من ال فة الغابية(. أحاديخطة التجميع )االنسحال 

  ط: خطة الي ل الجديدة  خطة التجميع المبحث الثا
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تسذذذوية  بأيذذذةليسذذذ  معنيذذذة  إسذذذاائيل، بذذذان األولعذذذع المبحذذذى  اإلشذذذاانتذذذم 
وان البذديل عذن التسذوية الدائميذة حذالم  اإلساائيلع -دائمية للصااع الفلسطينع

عذذذع السذذاحة السياسذذذية والعسذذذكاية  اإلسذذذاائيليينماحليذذام، ومنذذذار مواقذذذف للقذذادن 
تتوصذل  أنال يمكذن  بأنذ وساحة التخطيط االستااتيجع عع مذا االتجا  تذا  

الذذذا تسذذذذوية ناائيذذذذة وشذذذذاملة  نالفلسذذذذطينييعذذذذع الوقذذذذ  الحا ذذذا مذذذذع  إسذذذاائيل
 إجذذذذااءا مذذذذن التوجذذذذ  الذذذذا تسذذذذوية ماحليذذذذة باتخذذذذاذ  إلسذذذذاائيلدائميذذذذة، وال بذذذذد 

قذذادنح حذذاييم اامذذون وتيذذا الق ذذاء والجنذذاال مذذؤالء ال أمذذمالجانذذل ومذذن  أحاديذذة
 .(36)القومع األمنفيواا ايالند ائي  مجل  

وكذذان حذذاييم اامذذون مذذن اول المبذذاداين الذذا الحذذل الماحلذذع عذذع خطذذة عذذر 
عذذع قطذذاع فذذتن التذذع نفذذذتاا حكومذذة شذذااون، وان اامذذون مذذو  األولاالاتبذذاط 

 .(39)علا شااون واياود اولما  التأليامن العناصا بالغة 
قذال  0226 آيذاا 84وعع مقابلة مع صذحيفة )يذديعو  احاونذو ( بتذااي  
منذذ اوسذلو  اإلسذاائيليةحاييم اامونح  ان  يشاار عذع المفاو ذا  الفلسذطينية 

، ولذذذم يجذذذد وأجيذذذالبعذذذدن مسذذذتويا   نالفلسذذذطينييوانذذذ  التقذذذا مذذذع كذذذل القذذذادن 
عذن القذد   أوعلسطينيام واحدام منام مستعد للتنذاتل عذن حذ  عذودن الالجئذين 

الذذذذا  نالفلسذذذذطينييمذذذذع  اآلن إسذذذذاائيلتتوصذذذذل  أنالشذذذذاقية، لذذذذذلر عذذذذال يمكذذذذن 
تسوية دائمة وال بذد مذن التوجذ  الذا تسذوية ماحليذة. عذان لذم يكونذوا مسذتعدين 

 .(31)الجانل أحادية إجااءا تتج  الا  أن إساائيللذلر، علا 
الجنذاال فيذواا ايالنذد، عقذد قذال عذع مقابلذة مذع صذحيفة مذاات  بتذااي   أمذا

 اإلسذذذذذذاائيلعتسذذذذذذوية دائميذذذذذذة للصذذذذذذااع  التوصذذذذذذل الذذذذذذا إن،  0226/حتيذذذذذذاان/9
الفلسذذطينع عذذع مذذذ  الماحلذذة مذذو  ذذال مذذن المسذذتحيل  ويواصذذل القذذول بذذان 

عذذن الحذذد  نللفلسذذطينييليسذذوا مسذذتعدين للتنذذاتل  اإلسذذاائيليين أنالسذذبل مذذو  
تكذذذون  8469الذذذذي يطذذذالبون بذذذ ، ومذذذو دولذذذة علسذذذطينية علذذذا حذذذدود  دنذذذااأل

ليسذذذوا  نالفلسذذذطينييعاصذذذمتاا القذذذد  الشذذذاقية و ذذذمان حذذذ  الالجئذذذين. وان 
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 ذم القذد  كلاذا  ( ومذوإسذاائيلمستعدين للتناتل عن الحد الذذي تطالذل بذ  )
مذذن مسذذاحة ال ذذفة الغابيذذة والتنذذاتل عذذن حذذ   األقذذلعلذذا  %02، وإلسذذاائيل
 .(34)الفلسطينية  األاا عالالجئين الا عودن 

، وبعذد اإلسذاائيليينوانطالقام مذن مذذا التوجذ  نحذو التسذوية الماحليذة للقذادن 
اعتماد شااون خطت  الماحلية عع عر االاتبذاط عذع فذتن، عذان اياذود اولمذا  

قذذد اعتمذد خطذذة تسذذوية ماحليذة مذذع )خطذذة  0226عنذد اسذذتالم  السذلطة عذذام 
تطبيقاذا والموقذف  وآعا ذا المبحى مامية خطة التجميع التجميع(. ويتناول م

 األمايكذذذذذذع، الموقذذذذذذف اإلسذذذذذذاائيليةمناذذذذذذا سذذذذذذواءح موقذذذذذذف القذذذذذذو  والمؤسسذذذذذذا  
 .واألادن، وموقف مصا واألوابع

 
 : خطة التجميع وكد 

اائيذذذل شذذذااون اسذذذميام حذذذتل  أسذذذ ، 0225عذذذع شذذذاا تشذذذاين اللذذذانع عذذذام 
، و ذذذذم شخصذذذذيا  (92)نالفلسذذذذطينيي)كاديمذذذذا( علذذذذا بانذذذذامح االنفصذذذذال عذذذذن 

ح حذتل العمذل اإلساائيليةالخااطة الحتبية  أقطالاساائيلية متحالفة من شتا 
)شذذذمعون بيذذذا ، حذذذاييم اامذذذون، داليذذذا ايتسذذذر، حذذذتل شذذذنو  اايخمذذذن( حذذذتل 

مذن تاسيسذ  عذات  أشذااالليكود )ياودا اولما ، موعات باا اون( وبعذد خمسذة 
 آذاا 01السذابعة عشذا التذع جذا  عذع  لعاإلسذاائياياود بانتخابا  الكنيس  

0226(98). 
عن  وأعلن، اإلساائيليةوعلا الا ذلر قام اياود اولما  بتشكيل الحكومة 

خطذذذذذذذة الفصذذذذذذذل الجديذذذذذذذدن مذذذذذذذن ال ذذذذذذذفة الغابيذذذذذذذة والتذذذذذذذع ت ذذذذذذذمناا بانامجذذذذذذذ  
 .(90)االنتخابع

، 0226/اياا/5)حكومة اولما ( يوم  اإلساائيليةالحكومة  أقا وبعد ذلر 
عيذذذذ  سذذذعياا الذذذذا بلذذذذوان الحذذذذدود  أكذذذذد المعلذذذن،  واألمنذذذذعبانامجاذذذا السياسذذذذع 

لذم يذتم الوصذول الذا اتفذا  مذن خذالل  إذاالناائية للدولذة كدولذة ياوديذة، وانذ  
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عسذذتقوم الحكومذذة بتحديذذد حذذدودما وتنفيذذذ خطذذة  نالفلسذذطينييالمفاو ذذا  مذذع 
 .(93)عر االاتباط الجديدن )التجميع(

التاجمذذذذذة الحاعيذذذذذة لكلمذذذذذة )متكنسذذذذذو ( باللغذذذذذة  كلمذذذذذة )تجميذذذذذع(، مذذذذذع إن
)خطذذذذة اياذذذذود(  أو)خطذذذذة الفصذذذذل الجديذذذذدن(  أي ذذذذام العبايذذذذة، ويطلذذذذ  علياذذذذا 

اولمذذا ، ويقصذذد باذذذ  الخطذذة تجميذذع المسذذتوطنين الصذذااينة المنتشذذاين عذذع 
المسذذتوطنا  الموجذذودن داخذذل ال ذذفة الغابيذذة عذذع علسذذطين ونقلاذذم للسذذكن عذذع 

قبذذل  لكيذذان الصذذايونع المنتشذذان علذذا حذذدود مذذاالمسذذتوطنا  القديمذذة داخذذل ا
 .8469العام 

وان التعبيذذذذذذا الذذذذذذدقي  والقايذذذذذذل الذذذذذذا م ذذذذذذمون الخطذذذذذذة مذذذذذذو  االنسذذذذذذحال 
تقلذذي  االسذذتيطان الياذذودي عذذع  أوالكبيذذا مذذن  ال ذذفة الغابيذذة،  اإلسذذاائيلع

االحذذذذذذتالل  إلناذذذذذذاءبدايذذذذذذة مشذذذذذذاوع  أوانسذذذذذذحال ماحلذذذذذذع  أوال ذذذذذذفة الغابيذذذذذذة 
ابيذذة، ومذذذا يعنذذع بدايذذة لمخطذذط تاسذذيم الحذذدود الدائمذذة لل ذذفة الغ اإلسذذاائيلع
 .(99)إلساائيل

وجعذذل  نالفلسذذطينييوالاذذدف المعلذذن لاذذذ  الخطذذة مذذو االنفصذذال التذذام عذذن 
سذذكانية ياوديذذة م ذذمونة العذذي  لعشذذاا  السذذنوا   أكلايذذةدولذذة ذا   إسذذاائيل

عذذع المسذذتقبل، وان التفسذذيا لاذذذا الاذذدف المعلذذن للخطذذة مذذو مذذن اجذذل تجنيذذد 
 .(95)نالفلسطينييالجماميا الياودية لقبول الخطة وعدم استمااا االاتباط مع 

عذذذذذذع خطذذذذذذة التجميذذذذذذع مذذذذذذع )مسذذذذذذاحة االنسذذذذذذحال  األساسذذذذذذيةالق ذذذذذذية  إن
مذذن ال ذفة الغابيذذة(، وان مذذ  الق ذذية لذم يذذتم  إخالؤمذاوالمسذتوطنا  المنذذوي 

مذذذع  اياذذذود اولمذذذا  قذذذال انذذذ  شخصذذذيام يعذذذاف بال ذذذبط مذذذا أن إالالبذذذ  باذذذا، 
عذن ذلذر حتذا ال  اإلعذالنانذ  يذاع   إالالحدود الذع يايذد االنسذحال مناذا، 

المشذذذذااكة عذذذذع عمليذذذذة تسذذذذوية الصذذذذااع )الفلسذذذذطينع  لألطذذذذاافيسذذذذبل حاجذذذذا 
نشذذا عذذن الخطذذة  ، وحسذذل مذذااألميذذاكيين( ويقصذذد اولمذذا  بذذذلر اإلسذذاائيلع
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مذذن مسذذاحة ال ذذفة  %43-%48تخطذذط انسذذحابام يتذذااوح مذذابين  إسذذاائيلعذذان 
 .(96)األدناعع الحد % 62 -%55و  األعلاغابية عع الحد ال

مذذن مذذذ  المسذذاحة لل ذذفة الغابيذذة  اإلسذذاائيلعوعلذذا الذذافم مذذن االنسذذحال 
سذذذذذوف يحذذذذذتفظ بالقذذذذذد  الشذذذذذاقية، والكتذذذذذل  بأنذذذذذ عذذذذذان اياذذذذذود أولمذذذذذا  يبذذذذذين 

 االستيطانية اللمانية الكبا ، ومذ  الكتل مع:
مسذذتوطنا  تمتذذد علذذا طذذول : وي ذذم مجموعذذة كبيذذان مذذن الاألادنفذذوا  -8

، عذذذع السذذذاول )االفذذذواا( وعلذذذا الذذذتالل األادنال ذذذفة الغابيذذذة مذذذن ناذذذا 
مستوطن  022المطلة علياا، ومذ  المستوطنا  جميعاا ال يسكناا سو  

ياودي، وبالنسبة لغوا االادن يقول اولما   يجل ان يبقا حدودام امنيذة 
 .(99)الساائيل 

لقائمذة عذع ال ذفة الغابيذة الجنوبيذة فو  فتصذيون: ومذع المسذتوطنا  ا -0
 من بي  لحم.

فذذو  اائيذذل: ومذذع مجموعذذة مسذذتوطنا  تمتذذد مذذن عمذذ  ال ذذفة العابيذذة  -3
 جنول خط العا  الواصل بين نابل  وقلقيلية. كم  05بمساعة 

معاليذذذ  ادويذذذم: مذذذع اكبذذذا المذذذدن االسذذذتيطانية عذذذع ال ذذذفة الغابيذذذة وتقذذذع  -9
وان  أايحذذذذذذاشذذذذذذاقع القذذذذذذد  الشذذذذذذاقية عنذذذذذذد الجبذذذذذذل المطذذذذذذل علذذذذذذا طايذذذذذذ  

 الف نسمة. 92المستوطنين عياا يتيد عددمم عن 
جنذذوبع الجليذذل: توجذذد عذذع مذذذ  المنطقذذة مجموعذذة كبيذذان مذذن المسذذتوطنا   -5

 غابية .الواقعة علا الحدود الجنوبية لل فة ال

منطقذذذة اام او: وتشذذذمل مسذذذتوطنا ، بيذذذ  ايذذذل وعذذذوعا  وبسذذذجا  تئذذذين  -6
 المتداخلة مع البلدا  الفلسطينية المجاوان لمنطقة اام او .

 أن إالجيعذذا  تئيذذف: تشذذمل مذذذ  المنطقذذة عذذدد قليذذل مذذن المسذذتوطنا ،  -9
يعنع توسيع مدينذة القذد  مذن الجاذة الشذمالية الغابيذة،  ألن موقعاا مام 

عذع  واألاا ذعويايد اياود اولمذا  اكبذا عذدد مذن المسذتوطنا  الياوديذة 
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اللذذد.  مذذذ  المنطقذذة لكذذع يسذذيطا علذذا الا ذذال التذذع تطذذل علذذا مطذذاا
 .نالفلسطينييتبقا بيد  أنال يجوت  ةإستااتيجيبدعو  ان  منطقة 

الواقعذذة وسذذط الطايذذ  بذذين انيذذت  ونذذابل  محذذيط المطذذاا: ومذذع المنطقذذة  -1
اايذ ، عذوعايم، عذدوئيل(، وعلذا الذافم مذن قلذة  وت م مستوطنا  )عيلع،

السذذذذذكان عذذذذذع مذذذذذذ  المسذذذذذتوطنا  اال اناذذذذذا ت ذذذذذم مسذذذذذاحا  واسذذذذذعة مذذذذذن 
 .(91)األاا ع

وحسل خطة التجميع ستتحول ال فة الغابية الا لاللة كانتونا  معتولة 
ببع ذذذاا الذذذبع  مذذذن خذذذالل االنفذذذا  عذذذن بع ذذذاا الذذذبع ، ويجذذذاي ابطاذذذا 

 .(94)اإلساائيليةوالجسوا والمماا  التع ستبقا تح  السيطان 
 

 من خطة التجميع اإلسرائيليةثا ياد: موقح ال وى والمؤسسار 
مذذن  اإلسذذاائيلعالتقسذذيما  التذذع ت ذذمنتاا خطذذة التجميذذع )االنسذذحال  إن

خا عة لحسابا  العديذد مذن  أنااال فة الغابية( قابلة للتغيا والتبديل حيى 
مشذذاوع الخطذذة  إبطذذالالتذذع تحذذاول  اإلسذذاائيليةالقذذو  والمؤسسذذا  السياسذذية 
سذذتعمل علذذا تقلذذي  مسذذاحة االنسذذحال  عإناذذاكلذذ ، وعذذع حالذذة عذذدم النجذذاح 

حذذد ممكذذن، وان  أدنذذامذذن المسذذتوطنا  الصذذايونية عذذع ال ذذفة الغابيذذة الذذا 
المتملذل بذذ )الحكومذة، الجذي   ةاإلسذاائيليموقف القذو  والمؤسسذا  السياسذية 

والمخاباا ، المستوطنون، المعاا ذة السياسذية، الجماذوا، ع ذالم  اإلساائيلع
العقبذذا  المفاو ذذة امذذام تطبيذذ  خطذذة  أمذذمعذذن التكذذاليف الماليذذة(، يعذذد مذذن 

 .(52)التجميع
 
 

 اإلسرائيليةموقح الحخومة  -8
بموقذذف الحذذتل الائيسذذع داخذذل حكومذذة  اإلسذذاائيليةيتملذذل موقذذف الحكومذذة 
 أنالذذذي يذذتحفظ علذذا خطذذة التجميذذع ويطالذذل  (58)اولمذذا  ومذذو حذذتل العمذذل
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ومو استنفاذ عملية المفاو ا   األولتكون الخطة الخياا اللانع بعد الخياا 
المباشذذذذان مذذذذع السذذذذلطة الفلسذذذذطينية وتحديذذذذدام مذذذذع الذذذذائي  الفلسذذذذطينع محمذذذذود 

ية، ويذذذذا  الحذذذذتل عذذذذع حالذذذذة عشذذذذل مذذذذذ  عبذذذذا  ومنظمذذذذة التحايذذذذا الفلسذذذذطين
، (50)المفاو ذذا  المباشذذان عانذذ  يواعذذ  علذذا التوجذذ  الذذا تنفيذذذ خطذذة التجميذذع

مذذذن  واألوابذذذع األمايكذذذعويسذذذتند حذذذتل العمذذذل عذذذع موقفذذذ  مذذذذا علذذذا الموقذذذف 
 الخطة كما سنا .

 
 والمخابرار اإلسرائيلطالجيس  -3

، اإلسذاائيلية األمنيذةوبقيذة الذدوائا  اإلسذاائيلععلا الافم من كون الجذي  
الحكومة، وال يحذ  لاذا التذدخل عذع  ألواماخا عة  اإلساائيلعحسل القانون 

حاسذذمام تقولذذ  عذذع  اأيذذام للجذذي  والمخذذاباا   أن إال قذذاااا  الحكومذذة السياسذذية،
الجلسا  المغلقة وتعاف كيف تساب  الا الخاا  عبذا الصذحاعة وفيامذا مذن 

الخذا   الذاأيالجذي  والمخذاباا  عذن  إعالنالقنوا . وعلا الافم من عدم 
تذذذدل علذذذا المعاا ذذذة المبدئيذذذة  إشذذذااا منذذذار  أن إالحذذذول خطذذذة التجميذذذع، 
ذكذا  الجنذاال فيذواا ايالنذد عذع  لاذ  المعاا ة ما األباتللخطة. وان التعبيا 

 أناذذذا اأ عقذذذد  0226/حتيذذذاان/9المقابلذذذة الصذذذحفية مذذذع صذذذحيفة مذذذاات  عذذذع 
كلمذذا كذذان االنسذذحال اقذذال الذذا الشذذا  يكذذون للغايذذة، وقذذال:   إشذذكاليةخطذذة 

الذداخلع  اإلساائيلعاقل ويكون الصااع  إخالؤماعدد المستوطنا  التع سيتم 
 أكلذاالذدولع، وكلمذا كذان االنسذحال  التأييذداقل، ولكن عع مذ  الحالة نخسا 

الذذذذا الغذذذذال سذذذذتكون منذذذذار شذذذذاعية دوليذذذذة اكبذذذذا ولكننذذذذا سذذذذنواج  احذذذذد اكبذذذذا 
 .(53)الف مستوطن  92 إلخالءالتحديا  

 المستوط ون -2
ناذذذذذذمجميذذذذذذع المسذذذذذذتوطنون الياذذذذذذود يعاا ذذذذذذون خطذذذذذذة التجميذذذذذذع،  إن ال  وا 

، ولكذن يعاا ذوناا مذن ناحيذة دعذع لمذن اإليديولوجيذةيعاا وناا مذن الناحيذة 
مذن التعوي ذا  الماليذة التذع  أكلذاالتعوي ا  التع يطالبون باا. وان تكون 
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حصل علياا مستوطنوا قطاع فتن عع )خطة شااون الخاصة بفر االاتبذاط( 
الف دوالا( للعائلة الواحدن. وقد بذدأ  مجموعذا   522والتع بلغ  بالمعدل )

مذذذذن المسذذذذتوطنون الياذذذذود عذذذذع ال ذذذذفة الغابيذذذذة باالسذذذذتعداد لمجاباذذذذة الخطذذذذة 
 نالفلسذذذطينيياالعتذذذداء علذذذا المذذذواطنين وا بأبالمقاومذذذةح عذذذالمتطاعون مذذذنام بذذذد

والمسذذذيحية عذذذع القذذذد  وفيامذذذا مذذذن  منذذذاط  ال ذذذفة  اإلسذذذالميةوالمقدسذذذا  
مذذنام تطاعذذام اخذذذوا يفكذذاون عذذع سذذبل مقاومذذة مسذذلحة مباشذذان  واألقذذلالغابيذذة. 

ملذذذذل مجلذذذ  المسذذذتوطنا  يطذذذذالبون  أخذذذا ، وقذذذو  اإلسذذذذاائيليةمذذذع الشذذذاطة 
مسذاحة االنسذحال وتحقيذ  مكاسذل  الدخول عع مفاو ذا  مذن اجذل تقلذي 

لتحديد عدد المستوطنا  ونوعيتاا ومساحا  نفوذما  اإلساائيليةمن الحكومة 
 .(59)وفيا ذلر

 
 التخاليح المالية للخطة  التمويل  -2

عذذان تكذذاليف اسذذم وتطبيذذ  بانذذامح خطذذة التجميذذع  األوليذذةوعذذ  الحسذذابا  
والا(، والسؤال الذذي ملياا د 00يعادل  ملياا شيكل أي ما 822يبلغ حوالع )

تحذذدلوا  اإلسذذاائيليين أنيطذذاح نفسذذ ، مذذن الذذذي سذذيمول مذذذ  التكذذاليف، حيذذى 
تذذذدعع  أنولكذذذن ال يوجذذذد أي  ذذذمان  ،لتنفيذذذذ الخطذذذة األمايكذذذععذذذن التمويذذذل 

عذذذن انسذذذحاباا مذذذن ال ذذذفة الغابيذذذة،  إلسذذذاائيلالواليذذذا  المتحذذذدن أي تعذذذوي  
تعاذذذد  بتمويذذذل االنسذذذحال الواليذذذا  المتحذذذدن عنذذذدما  أنوالذذذدليل علذذذا ذلذذذر 

مليذذون دوالا(، وتمويذذل  122)بقيمذذة  0222مذذن جنذذول لبنذذان عذذام  اإلسذذاائيلع
لذذذم تذذذدعع  عأناذذذاخطذذذة عذذذر االاتبذذذاط عذذذع قطذذذاع فذذذتن )بقيمذذذة مليذذذااي دوالا(، 

أي شذذذذعء. وان مو ذذذذوع  تغطيذذذذة تكذذذذاليف تطبيذذذذ  خطذذذذة التجميذذذذع  إلسذذذذاائيل
 .(55)أمامااعقبة جدية  أمميشكل 
 

 السياسيةالمعارضة  -2
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عذذذذع كذذذذال طاعياذذذذا اليمينذذذذع واليسذذذذااي  اإلسذذذذاائيليةالمعاا ذذذذة السياسذذذذية  إن
يعتبا الخطة تاابا مذن مسذتلتما   اإلساائيلعتعاا  خطة التجميع، اليساا 

ويف ذذذلون علذذذا مذذذذ  الخطذذذة  نالفلسذذذطينييعمليذذذة تسذذذوية حقيقيذذذة دائميذذذة مذذذع 
ليمذذذذذذين ا أمذذذذذذاالذذذذذدخول عذذذذذذواا عذذذذذع مفاو ذذذذذذا  مباشذذذذذذان حذذذذذول تسذذذذذذوية ناائيذذذذذة، 

ال ذفة  أنالتذع يتمسذكون باذا ومذع  األساسذيةالا الحجذة  إ اعة، اإلساائيلع
يذاون بذان  عإنام، نللفلسطينييالغابية مع اا  ياودية ال يجوت التفايط باا 

ت ذذذا  عإناذذذابذذذل بذذذالعك   إسذذذاائيلعائذذذدن علذذذا  بأيذذذةلذذذن تعذذذود  التجميذذذعخطذذذة 
المناط  التع سيتم  أن عاإلساائيلويعتبا اليمين  واألمنية،بالمصال  الوطنية 

وكمذذذا قذذذال بنيذذذامين  .(56)االنسذذحال مناذذذا وعذذذ  الخطذذة ستصذذذب  بيذذذد  حمذذا  
نتنيذذامو ائذذي  حذذتل الليكذذود الحذذالع عذذع انتخابذذا  الكنيسذذ  السذذابعة عشذذذا 

فيد مذذذن خطذذذة اولمذذذا  مذذذع حاكذذذة الجاذذذة الوحيذذذدن التذذذع ستسذذذت إن(ح  0226)
الشذذذعل الفلسذذذطينع وكأناذذذا حققذذذ  انتصذذذااا   أمذذذامسذذذتظاا  ألناذذذا ،(59)حمذذذا 

 أدنذذذذامذذذذن منذذذذاط  جديذذذذدن عذذذذع ال ذذذذفة الغابيذذذذة مذذذذن دون  إسذذذذاائيلبانسذذذذحال 
 .(51)لمن

 

 الجمهور اكسرائيلط -2
طاح اولما  مشاوع خطة التجميع  ذمن بانامجذ  االنتخذابع النتخابذا  

(، ومذن لذم قذام حذتل اولمذا  )كاديمذا(، 0226الكنيس  السذابعة عشذا عذام )
حذذول مشذذاوع خطذذة التجميذذع وكانذذ  نتذذائح االسذذتطالع  اأياسذذتطالع  بذذإجااء

 (:0226/حتياان/ 9التع نشا  عع موقع الحتل علا االنتاني  عع )
 الخطة عواام   من الجماوا / يؤيد تنفيذ 33%
النظا عع الخطة علا  وء االعتاا ا   إعادن/  االجماو من  39%

  األمايكية.
 الخطة  إلغاءمن الجماوا /  02%
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 أنالذا  أشاامجموعة  مبادان جنيف  عقد  أجات الذي  الاأياستطالع  أما
 أجاتذذذ يؤيذذذد الخطذذذة، وعذذذع االسذذذتطالع الذذذذي  اإلسذذذاائيلعمذذذن الجماذذذوا  01%

، عذذذع صذذذحيفة مذذذاات  0226/حتيذذذاان/ 4جامعذذة تذذذل ابيذذذل ونشذذذا عذذذع تذذذااي  
 %39يذذذذذاع  الخطذذذذذة وعقذذذذذط  اإلسذذذذذاائيلعمذذذذذن الجماذذذذذوا  %56و ذذذذذ  بذذذذذان 

يعذذاا   اإلسذذاائيلعاا وعلذذا  ذذوء مذذذ  النتذذائح، عذذان معظذذم الجماذذوا يؤيذذدون
خطة التجميع، بينما يا  عاطف المسلمع من خالل القذااءن التحليليذة لنتذائح 

منذ تنفيذ خطة عذر االاتبذاط، بذان فالبيذة  اإلساائيلعالعام  الاأياستطالعا  
عامذذة الجماذذوا الياذذودي يعتبامذذا خطذذون عذذع االتجذذا  الصذذحي ، ومذذع بصذذفة 

 .(54)نالفلسطينييتدعم استئناف المفاو ا  مع 
 

 من خطة التجميع: واألوربط األمريخطثالثاد: الموقح 
مما الطاعان المعنيان عع  األوابعواالتحاد  األمايكيةالواليا  المتحدن  إن

 األمايكذذعالصذذايونع، مذذن خذذالل المشذذاوع  -مو ذوع تسذذوية الصذذااع العابذذع
. وكذذذذان لكذذذذل منامذذذذا (62)للتسذذذوية الدائميذذذذة المعذذذذاوف باسذذذذم  خااطذذذذة الطايذذذذ  

 موقف متميت من خطة التجميع.
 

 األمريخطالموقح  -3
جذذذوا  بذذذو  عذذذع البيذذذ   األمايكذذذععنذذذدما التقذذذا اياذذذود اولمذذذا  بذذذالائي  

توجاذذذ  الذذذا  أسذذذبال أمذذذماحذذذد  إن، ذكذذذا اولمذذذا  0226/ايذذذاا/3عذذذع  األبذذذي 
)خااطذة الطايذ (، عالفلسذذطينيون  إليذذ  آلذ خطذة التجميذع مذو المصذذيا الذذي 

ة ذمناذذذا  وقذذذف العنذذذف وتفكيذذذر المنظمذذذا  المسلحذذذ األولذذذالذذذم ينفذذذذوا الماحلذذذة 
ناذم  نالفلسذطينييالشاعية من المواطنين  فيا األسلحةوجمع  اليسذتطيعون  وا 

ام الداخليذة و ذعف موقذف عع مذ  الفتان بسذبل خالعذات األولاتنفيذ الماحلة 
الائي  الفلسطينع محمود عبا  وسياسة حكومذة حمذا  عذع فذتن الاع ذية. 

مذذن  أكلذذامذذن جاتاذذا نفذذذ   إسذذاائيلبذذان  األمايكذذعكمذذا بذذين اولمذذا  للذذائي  
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المسذذذتوطنا  ودخلذذذ  عذذذع  وأتالذذذ المطلذذذول مناذذذا وانسذذذحب  مذذذن قطذذذاع فذذذتن 
اولمذذا   وأو ذذ  صذذااعا  وتمذذت  داخليذذين شذذديدين عذذع سذذبيل مذذذ  الق ذذية،

 نالفلسذذذذذذطينييال يوجذذذذذذد ن ذذذذذذح لذذذذذذد  كذذذذذذل مذذذذذذن  بأنذذذذذذ تلذذذذذذر النظايذذذذذذة القائلذذذذذذة 
التعذذاي   اإلسذذاائيليونلداجذذة القبذذول بتسذذوية، حيذذى ال يسذذتطيع  واإلسذذاائيليين

مذذذع  أو، 8469التذذذع احتلذذذ  العذذذام  األاا ذذذعمذذذع انسذذذحال شذذذامل مذذذن جميذذذع 
تسذذذذوية تناذذذذع  يسذذذذتطيعون التقذذذذدم نحذذذذو نالفلسذذذذطينيي إنعذذذذودن الالجئذذذذين، وال 

كاملذذة،  8469التذذع احتلذذ  العذذام  األاا ذذعالصذذااع مذذن دون الحصذذول علذذا 
يجاد مذن جانباذا مذع  األمايكيذة اإلداانحل عذادل لق ذية الالجئذين. واتفقذ   وا 
 .(68)عع مذا التحليل الذي قدم  اولما  إساائيل

لم تعاا  خطذة التجميذع مبذدئيا، بذل واعقذ   األمايكية اإلداانوعلا مذا عان 
مذذع  األمايكيذذة اإلداانبعذذ  التعذذديال . واتفقذذ   إجذذااءالتعذذاطع معاذذا بشذذاط 

 إساائيليةيعاد صيافة الخطة من جديد لتصب  عمليام خطة  أناولما  علا 
، وتكذذون بملابذذة خطذذون علذذا طايذذ  التقذذدم لتنفيذذذ مشذذاوع خااطذذة أمايكيذذة –

 .(60)الطاي 
مذذن الخطذذة مبنذذع علذذا المصذذال   األمايكذذعالموقذذف  أنذلذذر ي ذذاف الذذا 

التذع ال تنظذا الذا المو ذوع  األمايكيذة، أي وع  مقيذا  المصذال  األمايكية
 اإلقليمذذع، بذذل وعذذ  الصذذااع اإلسذذاائيلع –عقذذط مذذن بذذال الصذذااع الفلسذذطينع 

 األسذذذب ، وكذذذان عذذذاال السياسذذذة االمايكيذذذة ووتيذذذا الخااجيذذذة (63)عذذذع المنطقذذذة
بسذذذذاية االتصذذذذاال   وأوصذذذذاا مذذذذن اوائذذذذل المؤيذذذذدين للخطذذذذة، منذذذذاي كيسذذذذنج

يسذذذعا لتغييذذذا  األمايكذذذع، وعلذذذا مذذذذا عذذذان الموقذذذف (69)اإلسذذذاائيلية األمايكيذذذة
خطة التجميع لتكون اقذال مذا تكذون مذن التسذوية الدائميذة مذن ناحيذة مسذاحة 

عذع  إخالؤمذاالمقاا االنسحال مناذا وعذدد المسذتوطنا  التذع سذيتم  األاا ع
 عع المنطقة. األمايكيةغابية، وعقام لمقيا  المصال  ال فة ال
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 األوربطالموقح  -3
، األمايكذعمن الموقذف  أو  من خطة التجميع مو  األوابعالموقف  إن

مذن بعذ   اإلسذاائيلعحيى اتسم الموقف بذاالعتاا  علذا خطذة االنسذحال 
باسذذتمااا  األوابيذذين أنالمنذذاط  والمسذذتوطنا  عذذع ال ذذفة الغابيذذة، ويالحذذظ 

الذا  وا  ذاعة اإلسذاائيليةمع المواقف والسياسذا   األمايكييناقل انسجامام من 
يف ذلون المفاو ذا  المباشذان مذابين  األوابيذينمعاا ة خطة التجميع، عذان 

وتسذذذذذوية الصذذذذذااع تسذذذذذوية دائميذذذذذة ولذذذذذي  تسذذذذذوية  واإلسذذذذذاائيليين نالفلسذذذذذطينيي
 .(65)ماحلية

 
 لتجميع:من خطة ا واألردنرابعاد: موقح م ر 

 ألا موقذذذذذف الذذذذذدولتين العذذذذذابيتين، المجذذذذذاواتين  االذذذذذ اإلشذذذذذاانالبذذذذذد مذذذذذن 
تلذر الذدولتين عذع  وتذأليا تذألا، ومذد  واألادنعلسطين المحتلة، وممذا مصذا 

خاصة عع  اإلساائيلعالماحلية للصااع الفلسطينع  أوعملية التسوية الدائمية 
 الجانل األمنع.

واالادن، ابذذديا تحفظذذام شذذديدام  كذذل مذذن النظذذامين السياسذذيين عذذع مصذذا إن
اعتذا  علذا مذذ  الخطذة حيذى  األادنذعجدام من خطة التجميع، وان النظام 

قذال الملذر عبذداو اللذانع عذع مقابلذة خاصذة مذع صذحيفة يذديعنو  احاونذذو  
. كمذا دعذا عذع (66)الخطذة تاذدد امذن دول المنطقذة  إن،  0226/حتيذاان/9عع 

تختذذاا  إنح  إسذذاائيل، علذذا 0229/آذاا /3عذذع  األادنذذعمقابلذذة مذذع التلفتيذذون 
 .(69)السالم  أوعقلية القلعة  أسيانتبقا  أنبين 

المذذتحفظ والمعتذذا  علذذا خطذذة  واألادنذذعلاذذذا الموقذذف المصذذاي  ونتيجذذة
، عقذذد سذذااع ياذذودا اولمذذا  عذذوا اإلسذذاائيليينعنذذد الساسذذة  وألمميتذذ التجميذذع، 

الذائي  المصذاي  إقنذاع عودت  من واشنطن الا تياان مصا واالادن، محذاوالم 
حسذذذنع مبذذذاار والملذذذر عبذذذداو اللذذذانع بخطتذذذ  الخاصذذذة وطمأنتامذذذا بذذذان مذذذذ  
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اولمذذذا  اسذذذتعداد  للتباحذذذى  أبذذذد الخطذذذة لذذذن تمذذذ  امذذذن كذذذال الذذذدولتين، كمذذذا 
 .(61)السبل لجعل خطة التجميع مالئمة لمصال  الجميع أمممعاما عع 

 
 خاتمة

طاحذذذذذذذ  عذذذذذذذدن مشذذذذذذذاايع لمعالجذذذذذذذة ق ذذذذذذذية علسذذذذذذذطين والصذذذذذذذااع العابذذذذذذذع 
عقذذذد المذذذؤتماا  واالتفاقذذذا   أوالمتحذذذدن  األمذذذمالصذذذايونع، سذذذواء عذذذن طايذذذ  

واتفذذذذا   8494عذذذذام  اإلسذذذذاائيليةيسذذذذما بمعامذذذذدن السذذذذالم المصذذذذاية  سذذذذواء مذذذذا
 .8443اوسلو بين منظمة التحايا الفلسطينية والكيان الصايونع عام 

وتسذوية الصذااع بذين  إداانعذع عمليذة  األمايكيذةوانفاد  الواليا  المتحدن 
ذلذذذر، مشذذذاوع خااطذذذة الطايذذذ  عذذذام  آخذذذا، وكذذذان واإلسذذذاائيليين نالفلسذذذطينيي

 األوابذذعبذذ  مذذن خذذالل اللجنذذة الاباعيذذة كذذل مذذن االتحذذاد  أشذذاك الذذذي  0220
سذذوية المتحذذدن، وت ذذمن مشذذاوع خااطذذة الطايذذ  ت واألمذذمواوسذذيا االتحاديذذة 

دولذذذة علسذذذطينية الذذذا جانذذذل الكيذذذان الصذذذايونع  بإقامذذذةناائيذذذة شذذذاملة دائميذذذة 
 .8469حسل حدود العام 
 أيةمو وع التسوية الدائمية وخااطة الطاي   اإلساائيليينلم يعِط الساسة 

واستعا ذذوا عذذن ذلذذر باالتجذذا  نحذذو تسذذوية ماحليذذة، بذذدأ  بخطذذة عذذر  أمميذذة
، ومذن لذم اتجذ  0225ذما اائيذل شذااون عذام االاتباط عع قطذاع فذتن التذع نفذ

ياودا اولما  بعد عوت حتبذ  )حذتل كاديمذا( عذع انتخابذا  الكنيسذ  السذابعة 
عذذن تطبيذذ  خطذذة  لإلعذذالن اإلسذذاائيليةوتشذذكيل  الحكومذذة  0226عشذذا عذذام 

تسذذذذوية جديذذذذدن أي خطذذذذة الفصذذذذل الجديذذذذدن، والتذذذذع سذذذذمي  بخطذذذذة التجميذذذذع، 
 .األمايكيةوحظي  بال مانا  

تطبيقاذا كتسذوية  وآعذا خالل بحذى ودااسذة م ذمون خطذة التجميذع  ومن
، والمواقذذذذف المحليذذذذة واإلسذذذذاائيليينماحليذذذذة لفذذذذر االاتبذذذذاط بذذذذين الفلسذذذذطينيين 

 االستنتاجا : أمموالدولية من الخطة توصل البحى الا  واإلقليمية

 



 
  

   د. محمد جمال الدين العلوي                                  : مخطط.....2007خطة التجميع  

 
[22]  

 إلجذذذااء)خطذذذة شذذذااون(، ليسذذذ  خطذذذة سذذذلمية  األولذذذاخطذذذة التسذذذوية  إن -8
نمذذاتسذذوية ماحليذذة للنذذتاع،  مذذن قطذذاع  اإلسذذاائيلعكانذذ  تملذذل الاذذاول  وا 

 االنتفا ة الفلسطينية. إخ اعفتن نتيجة عشل الكيان الصايونع عع 
قذذذذذد تبنذذذذذوا خطذذذذذة الفصذذذذذل )عذذذذذر االاتبذذذذذاط بذذذذذين  اإلسذذذذذاائيليينالساسذذذذذة  إن -0

الصذذااع مذذن خذذالل  إلداان عإسذذتااتيج(، كخيذذاا واإلسذذاائيليينالفلسذذطينيين 
احليذذة للتسذذوية محذذدودن عذذع قطذذاع فذذتن، ومذذو نفذذ  الخيذذاا الذذذي خطذذون م

تبنا  اياود اولما  مذن خذالل خطذة سذماما )خطذة التجميذع(، تاذدف مذن 
، وذلذر مذن خذالل اسذم حذدود إداات الصااع ولي   إنااءوجاة نظا  الا 

 الناائية من طاف واحد. إساائيل

لطايذذذذ  الذذذذا تجميذذذذد العمذذذذل بمشذذذذاوع خااطذذذذة ا أد خطذذذذة التجميذذذذع،  إن -3
 من مستلتما  عملية التسوية الناائية. اإلساائيلعوالتاال 

عذذع خطذذة التجميذذع مذذو اسذذتبعاد وتجامذذل الطذذاف الفلسذذطينع  مذذا أمذذم إن -9
عياذذا، لكذذن  األول الشذذأنعذذن مذذداا بحلاذذا باعتبذذاا  كشذذاير وانذذ  صذذاحل 

، اإلسذاائيلعالطاف الفلسطينع قادا علا عا  ذات  حتا علذا الموقذف 
غ موقفذذذ  ويبلذذذوا طايقذذذة عذذذع اسذذذتعادن حقذذذ  وتقايذذذا عذذذاف كيذذذف يصذذذو  إذ

قامةمصيا    دولت  الوطنية. وا 

الذذا مو ذذوع )الحذذ  والقذذون( كمذذا جذذاء ذلذذر عذذع مقالذذة  اإلشذذاانومذذن المفيذذد 
( عذذذع مقذذذال لذذذ  نشذذذات  األسذذذب سذذذليم الحذذذ  )ائذذذي  مجلذذذ  الذذذوتااء اللبنذذذانع 

جانذل واحذد :  عنذدما يكذون الحذ  والقذون عذع 0223/ ايذاا/ 3 السفيا  بتذااي  
 من الصااع، عال فالل للقون وال فالل للح .

د قذذمذذن الصذذااع  آخذذاوعنذذدما يكذذون الحذذ  عذذع جانذذل، والقذذون عذذع جانذذل 
تكتسذذل القذذون جذذوال  ومعذذاار ويبقذذا الصذذااع سذذجاالم لمذذدن طويلذذة مذذن الذذتمن 

 .(64)بانتصاا الح   إالينتاع  وال
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شذذاءاو االنتصذذذاا لحذذ  الشذذعل الفلسذذطينع عذذذع  إننعذذم ناايذذة المطذذاف، 
قامذذذة أا ذذذ  مشذذذاوع خطذذذة التجميذذذع لذذذي  ناايذذذة الطايذذذ   إندولتذذذ  علياذذذا،  وا 

 أعذذذذ ، بذذذل مذذذو بدايذذذذة طايذذذ  عذذذع إلسذذذاائيللمخطذذذط تاسذذذيم الحذذذدود الدائميذذذذة 
 جديدن، لقد كان للقون جوال  وسيكون للح  صوال .
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The American "Road Map" project includes a permanent 

settlement for the Palestinian – Israeli conflict establishing a 

Palestinian state that lives beside Israel within safe borders. However 

the Israeli politicians escape committing to the project of permanent 

settlement heading to a temporary settlement for the conflict; starting 

from Ariel Sharon's disengagement plan from Gaza and ending in 

the new separation plan, called the assembly plan, which was 

declared by Ehud Olmert, the Israeli prime minister. This plan 

includes a unilateral withdrawal from some of the Israeli settlements 

in the West Bank aiming at demarcating permanent borders for 

Israel. The plan has got American guarantees. 

Despite eliminating and ignoring the Palestinian side from the 

plan, the former will be able to enforce itself, even on the Israeli 

stand whatever it is, if it knows how to unify, form and crystallize its 

efforts in regaining its right in Palestine. 

 

 

 
 

 

 الهوامس
السياسذذذة الخااجيذذذة االمايكيذذذة  عالصذذذايونع عذذذ –( محمذذذد جمذذذال الذذذدين حسذذذين العلذذذوي، الصذذذااع العابذذذع 8)

دكتذذذذذذواا  فيذذذذذذا منشذذذذذذوان، جامعذذذذذذة الموصذذذذذذل  أطاوحذذذذذذةسياسذذذذذذية،  –دااسذذذذذذة تاايخيذذذذذذة  ،8494 -8493
(0222  ،)8. 

 .93 -64( المصدا نفس ،    0)
، انظذذا المصذذدا نفسذذ ،   اإلسذذاائيليةية ( للتفصذذيل عذذن معامذذدتع كامذذل ديفيذذد ومعامذذدن السذذالم المصذذا 3)

تشذذذذاين  32( عذذذإن مذذذذذا المذذذؤتما عقذذذد )8448. أمذذذا بالنسذذذبة لمذذذؤتما مدايذذذذد للسذذذالم )849– 839 
، وأطل  علي  مؤتما مدايد متعدد األطذااف للسذالم لح ذوا عذدد كبيذا 8448تشاين اللانع  5 –األول
اعايذذة كذذل مذذن الواليذذا  المتحذذدن واالتحذذاد  العابيذذة المعنيذذة بعمليذذة التسذذوية، وانعقذذد تحذذ  األطذذاافمذذن 

السذذذوعيتع واألمذذذم المتحذذذدن والمجموعذذذة االقتصذذذادية األوابيذذذة ومجلذذذ  التعذذذاون الخليجذذذع واتحذذذاد المغذذذال 
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( التعذاون بذين دول المنطقذة 0( الوصذول الذا سذالم شذامل دائذم عذع المنطقذة. )8العابع، وأمم أمداع : )
او ذذا  متعذذددن األطذذااف عذذع ماحلذذة الحقذذة خاصذذة ق ذذايا مف إجذذااء( 3مذذن خذذالل التطبيذذع الكامذذل. )

 .06-05،     8440بياو   ،ولائ  مؤتما السالم ،التسل . أنظا خليل حسين
)موقذذذع  مذذذاتن( بعنذذذوان طايذذذ  أوسذذذلو ( للتفصذذذيل عذذذن اتفاقيذذذا  أوسذذذلو أنظذذذا كتذذذال محمذذذود عبذذذا  )أبذذذو9)

 (.8449بياو   0االتفا  ياوي األسااا الخفية للمفاو ا ، ط
 .  8  ،المصدا الساب  ،( محمد جمال الدين حسين العلوي5)
 ( معين الطنانع، الموقف الفلسطينع من خااطة الطاي . 6)

http/www.oppe pna-net mag. mag 9-10 new pag 2.htm. 

 .0( حكومة اولما : خطة الفصل الجديدن )التجميع( واعا  تطبيقاا،  9)
http// www.fateh.ps/viewdoc. ap3cid=754(28/6/2006). 

 ،8( ائيسة تحايا مجلة ماكت التخطيط الفلسطينع: خلفيا  وتطواا  خااطة الطاي ،  1)
http;// www.oppepan-net/mag/mag9-10newpage1.htm. 

 8( يوسف حجاتي: كاونولوجيا خااطة الطاي ،  4)
http;//www.oppepan-net/mag/mag9-10newpage11htm. 

حذول  0223/مذاي /9بتذااي   األمذنالعام لالمذم المتحذدن الذا ائذي  مجلذ   األمينسالة ( انظا ن  ا 82)
 ( بشأن ن  خااطة الطاي 0220) 8349عع قااا  الماقم  األمنمجل   تأكيد

S/200329 in 715/2003. 

 .8( ائيسة تحايا مجلة ماكت التخطيط الفلسطينع، المصدا الساب ،  88)
ديسذذمبا  -( يوليذذو1، 9بذذو : مجلذذة ماكذذت التخطذذيط الفلسذذطينع )العذذدد ( انظذذا نذذ  خطذذال الذذائي  80)

0220. 
 .8( معين الطنانع، المصدا الساب ،  83)
 0( ائيسة تحايا مجلة ماكت  التخطيط الفلسطينع، المصدا الساب ،  89)
عذذع خااطذذة  واإلسذذاائيلعالعذذام الفلسذذطينع  والذذاأي( للتفصذذيل عذذن االعتاا ذذا  والتحفظذذا  الفلسذذطينية 85)

 الطاي  انظا: 
 د. خالذذذذذذذذذذذذذذذذذذذد شذذذذذذذذذذذذذذذذذذذعبان وعذذذذذذذذذذذذذذذذذذذاطف المسذذذذذذذذذذذذذذذذذذذلمع: شذذذذذذذذذذذذذذذذذذذااون وخااطذذذذذذذذذذذذذذذذذذذة الطايذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ ،     -

8- 88. 
 http://www.oppe.pna-net/mag/mag9-10/newoage3htm. 

 .1 -8    اإلساائيليةفاظا  جمال البابا: خااطة الطاي  بين الاؤية االمايكية والتح  -
http:www.oppe.pna-net/mag/mag9-10/newpage4htm. 

 .9-8عاطف المسلمع: استطالعا  الااي االساائيلع عع خااطة الطاي      -
http:www.oppe.pna-net/mag/mag9-10/newpage6htm. 

 5 -8استطالعا  الااي الفلطسينع،     -
http:/www.oppepna-net/mag/mag9-10/newpage5htm. 

 .9 -8د. خالد شعبان: المستوطنون وخااطة الطاي      -
http://www.oppe.pna-net/mag/mag9-10/newpage7htm. 

http://www.oppe.pna-net/mag/mag9-10/newoage3htm
http://www.oppe.pna-net/mag/mag9-10/newoage3htm
http://www.oppe.pna-net/mag/mag9-10/newpage7htm
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 .89  -8يوسف حجاتي، المصدا الساب ،   -
 .  0( ائيسة تحايا مجلة ماكت التخطيط الفلسطينع، المصدا الساب ،  86)
ولذذذذائ ،    ، عذذذذع :0223/تشذذذذاين االول/ 85( انظذذذذا نذذذذ  مسذذذذودن خااطذذذذة الطايذذذذ  الصذذذذادان عذذذذع 89)

 86- 81. 
Httm://www.oppepna-net/mag/mag0-10newpage20htm(13/8/2007) 

 ا  )خااطة الطاي ( عع: وكذلر الن  الحاعع االصلع والمعدل والمالحظ        
 .88 -8ماكت المعلوما  الوطنع الفلسطينع،     -

http://www.pnie.gov.ps/arabicquds/arabic/studies/b/studies05html  (13/8/2007). 

( للتفصذذذيل عذذذن الموقذذذف الفلسذذذطينع الاسذذذمع مذذذن خااطذذذة الطايذذذ  انظذذذا، معذذذين الطنذذذانع، المصذذذذدا 81)
 .88-8الساب ،     

 .0صدا نفس ،  الم (84)
 للتفصيل عن مستقبل تطبي  خطة خااطة الطاي  انظا: (02)

مو ذذوع خااطذذة الطايذذ  الذذا المجاذذول عذذع كتذذال المشذذيا ابذذو فتالذذة / الواليذذا  المتحذذدن/العاا  /  -
 .892-839،    0229القامان  –الدماا الشامل 

، 040دالعابذذذذذذع، عذذذذذذدسذذذذذذليم الحذذذذذذ : خايطذذذذذذة الطايذذذذذذ  ليسذذذذذذ  ناايذذذذذذة الطايذذذذذذ ، مجلذذذذذذة المسذذذذذذتقبل  -
 .868 -854(، بياو     6/0223)

 9احمذذذذذذد عبذذذذذذذداالميا االنبذذذذذذذااي، خااطذذذذذذذة الطايذذذذذذذ  ام متامذذذذذذذة الطايذذذذذذذ ، النشذذذذذذذان السياسذذذذذذذية، عذذذذذذذدد  -
 .83 -4(، ماكت الدااسا  الفلسطينية بغداد،    0226)اياا/

 .1 -8جمال البابا: خااطة الطاي .... الا اين     -

Httm://www.oppepna.net/mag/mag/17p3.htm. (18/7/2006). 

 .0( حكومة اولما ، المصدا الساب ،  08)
   8( د. محمود محمد محاال: خطة عر االاتباط، الخلفية والنتائح،  00)

http://www.arabs48 com/print.x?cid- 7and id- 30412 (3/4/2008) 

 ن فتن عع:انظا الن  الكامل لخطة شااون الخاصة بفر االاتباط واالنسحال م( 03)
Httm://www.aljazeera.net/portal/tem ntates/ postions/ pocket pc detaild page 

asz? print.. 3/4/2008.pp1-4 

 .0( د. محمود محمد محاال، المصدا الساب ،  09)
 .0( المصدا نفس ،  05)
 .3( المصدا نفس ،  06)
 .3( المصدا نفس   09)
التذع سذذيتم  اإلسذاائيليةانظذا: ملذف عذر االاتبذذاط: المسذتوطنا   اإلسذذاائيلية( للتفصذيل عذن المسذتوطنا  01)

 .82-8المستوطنين،     إخالء
http://www.arabs-48com/printpcid=4/antid=30500 (3/4/2008). 

 .3( د. محمود محاال، المصدا الساب ،  04)
 .6( المصدا نفس ،  32)
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والسذالم، المجلذة العابيذة للعلذوم السياسذية،  األمذنوخيذااا   يلإسذاائ( ذيال مخادمة وخالد وليذد محمذود، 38)
 .63(،  0221، بياو  )صيف 84العدد 

 .9( د. محمود محاال، المصدا الساب ،  30)
 9( المصدا نفس ،  33)
 3 -8جديد، خطة عر االاتباط مع ماول من فتن،     إساائيلع( وديع عواودن: كتال 39)

http://www.arabs48com/printx?cid- 19andid-30966  (3/4/2008) 

 مذ  الكتابا  انظا: أمم( للتفصيل عن 35)
 بدمح خااطة الطاي  واوسلو بعد عر االاتباط. وأوابية أمايكيةعلع طاما: اقتااحا   -
 قااءا  سياسية اخا . -انطوان شلح : ما بعد عر االاتباط -

 .المخا  ويأتير أخا وليد ياسين: شذاا  علا مام  عر االاتباط مع خطون  -

 د.عتمع بشاان: تفكر عر االاتباط. -

 بعد عر االاتباط. اإلساائيلية: االعتداءا  إسماعيلعبا   -

 والتعددية. األحاديةعبا  اسماعيل: عر االاتباط بين  -

 وذلر علا التوالع عع مواقع شبكة المعلوما  الدولية:    

http://www.arabs48-com.print x>cid=6and id: 28906.  (3/4.2008). 

    7and id: 30741.                   

               : 30646.                   
               : 30575.                   

               : 31611.                   

               : 31299.                   
 .0الساب ،  ( حكومة اولما ، المصدا 36)
 .0( المصدا نفس ،  39)
 .0( المصدا نفس ،  31)
 .0( المصدا نفس ،  34)
 .63( انظا: ذيال مخادمة، المصدا الساب ، 92)

 .  9-3  ،  0226عشية انتخابا   اإلساائيليةود. خالد شعبان: الخااطة الحاتبية        
     http://oppepna-net/mag/mag/newpage 15html(1/7/2007). 

 بين عر االاتباط واالنتخال. اإلساائيلعوعاطف المسلمع، الجماوا        
http://www.oppe-pna/netmag/mag20/newpage8html. 

 0  وياسا التعاتان: خطة كاديما وسبيل الواجاة علسطينيام،       
http://www.aljazeera.net  (2008) 

 9-0( انظا: د.خالد شعبان: تاكيبة الكنيس  السابعة عشا،    98)
www.oppepan-net/kroat/grant6newpage-1htm 

 .82ن  يعلا التسوية مع الفلطسيني وألاما اإلساائيليةواشاف العجامع : نتائح االنتخابا         
www.oppepama.net/kroat/grant6new-page-1 htm 

http://www.oppe-pna/netmag/mag20/newpage8html
http://www.oppepan-net/kroat/grant6newpage-1htm
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 .83المصدا الساب ،   ،( حكومة اولما 90)
 ( للتفصيل عن ذلر انظا:93)

 3 -0التسوية التائ ،     مساا ،محسن صال  -       
http://www.aljazerra.net.  (21/1/2008). 

   0علا عملية التسوية،   وألاما اإلساائيليةجمال البابا: نتائح االنتخابا   -       
http://www.oppe.pna.net/mag/mag22/new  page 9.htm (1/7/2007) 

 .1-9( حكومة اولما : المصدا الساب ،    99)
 .  1( المصدا نفس ،  95)
 0 -8، ومحسن صال  المصدا الساب ،    4( المصدا نفس ،  96)
 .3( ياسا التعاتان: المصدا نفس ،  99)
 .88 -4( حكومة اولما :المصدا الساب ،    91)
 .3  ،( ياسا التعاتان: المصدا الساب 94)
 .88( حكومة اولما ، المصدا الساب ،  52)
قبذذل قيذذام الكيذذان الصذذايونع، وان  8432عذذام  سذذ تأالقديمذذة حيذذى  األحذذتال( حذذتل العمذذل، مذذو مذذن 58)

تمللذ  عذع التوقيذع علذا اتفاقيذة اوسذلو  اإلسذاائيلعموقف الحتل مذن عمليذة تسذوية الصذااع الفلسذطينع 
 دون شاوط. نالفلسطينيي، ودعون تعيم  الحالع عميا بيايت  الا التفاو  مع 8443عع واشنطن 

http://arabic.cnn.com.2006.israel  elections index –html  (29/3/2006) 

 .88( حكومة اولما ، المصدا الساب ،  50)
 .80( المصدا نفس ،  53)
 80المصدا نفس ،   -( للتفصيل عن ذلر انظا: 59)

لفذذذر  إسذذذاائيل: ااتفذذذاع حذذاد عذذذع عذذدد المسذذذتوطنين عذذذع ال ذذفة الغابيذذذة منذذذ قذذذااا حكومذذة 91عذذال  -
 .0 – 8االاتباط    

http://www.arabs48.com. (3/4/20008)        
 .83  ،( حكومة اولما ، المصدا الساب 55)
 .83   ،( المصدا نفس 56)
( 8419ولذذذد  بعذذذد االنتفا ذذذة الفلسذذذطينية ) ،داخذذذل علسذذذطين اإلسذذذالمية( حمذذذا  مذذذع حاكذذذة المقاومذذذة 59)

 05التشذايعية عذع  باالنتخابذا عذات   ،عذع الوجذود إسذاائيلوالتع تعاا  اتفاقية أوسلو والتعتاف بح  
 منية. أنظا إسماعيلبائاسة  0226كانون اللانع 

 BBCArabic.com  وwww.ArabicCNN.com 

 .83  ،المصدا الساب  ،( حكومة أولما 51)
 .83و حكومة اولما ، المصدا الساب    1 -9( عاطف المسلمع، المصدا الساب     54)
 8اب ،  يوسف حجاتي المصدا الس -( انظا: 62)

 .1 -8جمال البابا، المصدا الساب ،     -
 .868 -854سليم الح ، المصدا الساب ،     -

 .89حكومة اولما ، المصدا الساب ،   -( انظا: 68)

http://www.oppe.pna.net/mag/mag22/new
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 .3المصدا الساب ،   ،محسن صال  -     
 .89  ،المصدا الساب  ،( حكومة أولما 60)
 .85( المصدا نفس ،  63)
 .0  الساب ، ( محسن صال ، المصدا69)
 .85،  88( حكومة اولما ، المصدا الساب ،  65)
 .5( المصدا نفس ،  66)
 .99( ذيال مخادعة وخالد وليد محمود، المصدا الساب ،  69)
 .85( حكومة اولما ، المصدا الساب ،  61)
 .854المصدا الساب     ،( سليم الح 64)
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