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   اخلطة اإلسرائيلية لضم مناطق شاسعة
 1وتداعياهتا  احملتلةالضفة الغربية أراضي من 

٪ 40إىل  فلسررطيةية س سررعة  دررل أضاض   اخلطة اإلسررراليلية ادرر وضم   رر   ليل طبيعة حت إىلالتقرير   يهدف هذا
ه اخلطرر  ت  حيقرريف ت  رردا ي ل مذررل هررذ كشررخ فلريررة   ضيررا هررذا الت طرري   يست مررم مسرر لة الارررة ال ر يررة 

ية قش التقرير هذه  السي سية ت فلسطني  ااةطقة. كم    ل ل  ةريذه   لى األ   ع األمةية  اإلنس نية  االقتد وية
.  يقررري   التقريرررر 28/1/2020اخلطررر   ةررر ص  لرررى نررررقة القررررر الرررم اقيلهررر  الررررلي  األمريكررر  و  لرررد  رامررر  ت 

نظرررم  يقررد ااةطقررة  رر  يرر وع إىل  عقيررد الدررراع  رردالا مررم للرر . كمرر   اا رر طر  التايرردلل الررم قررد طلقهرر  اخلطررة ت
 الرلسطيين احل يل مع إسراليل.مذل هذه اخلطة  لى الدراع العريب/ لدة ع القراض فيم  يتعليف  تأثريال  مركزم

 املقدمة 
ا رر  الرلسررطيةية مةررذ ألض يعترب    الارة ال ر ية مق ض ررة  ميقررة للركررر  االسرريا ياية اإلسررراليلية فيمرر  يتعلرريف ا

فطررة  ضةيررة لارر  راليل ي ئرر ل ألررحر/ لررزب العمررل   ع  زير ف ضجيررة إسرر  مب سرم 1967عد لرب فب  1948     
 أ  ررأ أر   1967 يحليررح /متررحز 26اسرريا يايا  ت  السرريطرم  ليهرر  غررحض األضور  أجررزاص كبررريم مررم الارررة ال ر يررة 

ألضور مب  ت ذلك  اوع األضور  مش ل الباير اايت كم  هح مح أ احلد و اإلسراليلية جي  أر متتد إىل ج ن  هنر ا
 .(2)ت اخلريطة ضق  

ةتهرر    نررمة  ل  أ  أ لةت إسراليل  رر  القرردج مبحجرر   قرر نحر القرردج اإلسررراليل       1980يحليح  متحز/   30 ت 
السررلح     اليلية   قح ررل اإلسررر مر رعرر ل االررحالر السررحضية اىلتلررة إىل السرري وم     رر     ت   1981 ت  قررت اللرريف  رر        هلرر  

 . مب  ت ذلك الحاللل ااتايدم   اإلسراليل   ا  أع جزص مم األضا   الرلسطيةية  السحضية  رفض و يل س مل 
ت  (ج) ررر   يرررع ااةررر طيف   2018-2013كمررر  اقرررييل نرتررر يل  يةيرررت  زيرررر االقتدررر و ت لكحمرررة نتةيررر هح 

.  يعرررد هرررذا 2014أ ريرررل نيسررر ر/    ذلرررك ت سرررطيةية٪ مرررم الاررررة ال ر يرررة الرل61 الرررم  شررركل  الاررررة ال ر يرررة
 .1993ال ر قية أ سلح ااحقعة      اا فطري   ا االقيايل انته ك

لارر  غررحض األضور  مشرر ل البايررر اايررت إ رر فة إىل    ة ف جررأ نتةيرر هح العرر ه خ  نرر  فطرر   2019سرربتمرب أيلحل/  ت 
سررأر هررذه اخلطررحم تكيررد   قةررني السرري وم اإلسررراليلية  لررى    مررم ليرر   ؛ اىلتلررة  ت الارة ال ر يررة ااستحطة ل اإلسراليلية 

  عررد هررذه         مع األضور  مدررر  الرلسررطيةيني م  يعد انته ك ا لقراض جمل  األمم الد يل  ا ر قي ل الس    هذه ااة طيف 
 سعة.  ا نة   اية      قح ل خوا     مم السي سة  السلح  اإلسراليليني لت يري احلق ليف  لى أضا   الرلسطيةيني جزصاا    اخلطة 

قررررراض الررررلي  األمريكرررر  لاررر  ا ااتعلقررررةخمطط هتررر   التحسرررع ت  ةريررررذاإلقررردا   لررررى إسرررراليل  لررررى  سرررراع   ررر 
  مث اال ررياف اللقررا  القرردج 25/3/2019ر السررحضية اىلتلررة ت اال ياف السي وم اإلسراليلية  لى هارربة االررحال

 
  داوه.  إ س س  ت  اس  د الب ل  سعيد اللاي    لى جهده األ زيل  هذا التقرير مركز وضاس ل الشرق األ س  ت األضور   الشكر اال    د  أ   . 1



 

3 

 

  مبرر  ت ذلررك قررراض مررم ضفررض   رر ا   سرر مل   هررذه اخلطررحال  اجرر ضغ  مرر   .  6/12/2019  ت    نمة لد لة إسراليل
و لررة  128؛ ليرر  نررح ت  2017 رررفض اإل ررياف القرردج   نررمة إلسررراليل ت ويسررمرب    عية األمرر  ااتايرردم
 و ل  ده.  9لد حل القراض مق  ل 

يةرر ير  28 أطلقررت ت نرررقة القرررر األمريكيررة الررممتحالمررة مررع  تيت فطررة الارر  اإلسررراليلية االديرردم ااقيلررة 
 هررذا  يشررري يررع اإلواضال األمريكيررة السرر  قة. عرر ضض مررع سي سررة الررحاللل ااتايرردم ااتبعررة لررد     الررم  ت2020

تثري اىل فظني االدو  الده يةة ااسياييني ت  مد  د حل اإلسراليليني إىللإلواضم األمريكية لالتايحل  التاييز الكبري  
 ر سروية ويةية  قا   تقدمي و   غري حمد و إلسراليل متهيداا لعحوم ااسيأ.  الذيم يتبةح فرييف  رام   

  إلواضم األمريكيررةظررر ف السي سررية الررم متررر  رر  اال الة  ة  م     لى إسراليل  كيةياإلواضم األمر     سب    حط
قتررل ااررحاطم األمريكرر  اللتا جرر ل الحاسررعة  لررى ما   جب لايررة كررحض  أجررحاص االنت رر ال األمريكيررة ااتررأثرم    ررري    

 ت هذا التحقيت. الا  فطة ةريذ  ( علييفتجيل )ت قتد وع  الالتدهحض ا    ج فلحيد  لى يد الشرطةجحض 

 ابلضم واملصادرة  املستهدفة أواًل: املناطق 
  سرررحاص ي ا  شررركل ضلررري   رررم خمطررر  يسرررتهدف مةررر طيف )ج( مرررم الاررررة ال ر يرررة الاررر   إسرررراليل أييت احلررردي 
ت الاررررة ال ر يرررة  مسرررتحطة ل القررردج  ااسرررتحطة ل اإلسرررراليلية  ررردصاا مرررم   لرررى مرالرررل أ  الررردم معظمهررر  وفعرررة 

 طيف األغحاض  مش ل الباير اايت.   الشرقية  إ  فة إىل مة
ا ططرر ل  مشرر ضيع امتررداواا   الذع يتة غ  مع   نرقة القرر  األمريكيررة احل يلاإلسراليل   الا  أييت خمط   

 :  مم أه  هذه ااش ضيع  بعض   عاه  لدمج تياةا ن  س  قة إسراليلية 
 الررذع يسررتهدف  رر  غررحض األضور  حتقيرريف  مشررر ع القرردج الكرررب   ( 1967 ي ئرر ل ولررحر  رر  )مشررر ع  -1

 (. 2ق  انظر فريطة ض )
سررك ر مليررحر مسررتحطم ت  هح مشر ع طحيل األمررد يهرردف إىل إ(  1979 ل         ي هح وض متت)مشر ع   -2

 ت  ة ص ااستحطة ل  سر ةته . الارة ال ر ية  التحسع 
إىل  مةهررر   يسررتهدف  رر  معظررر  الارررة ال ر يررة   قسرري  مرر   بقررىالررذع   ( 1980  رر   سرر ض ر مشررر ع)  -3

 (. 1)انظر اخلريطة ضق   الرلسطيةية  نيةك نتح ل مم التامع ل السك
العر ررية خنش ص سبكة مم الطرق الطحليررة   (  الذع يقا  1983       50)مشر ع األمر العسكرع ضق    -4

 الررم  قسرر  الارررة ال ر يررة ألجررزاص  ديرردم  رردف السرريطرم األمةيررة  لررى التامعرر ل الرلسررطيةية  حم نرررهت  
  مةع  حسعه  ااستقبل   م  يتيأ ل لت ل مد وضم اازيد مم األضا  . 

ااسرررتحطة ل  يرررع (  الرررم هتررردف إىل  ررر  2004فطرررة ليربمررر ر  ررر    /فطرررة  بررر ول األضا ررر  ااأهحلرررة)  -5
 ت مق  ل إحل ق ااحاطةني العرب ت الدافل ااة طيف الرلسطيةية.  اىلتلة سراليلية ت الارة ال ر يةاإل

 .2011كيرني  ريمسي ت        قد     ااستذمر األسيايل   الذع(  2050لع      5800)مشر ع القدج   -6
  أضحيرر كبررري قرررب طرر ض  د ميإىل إنشرر ص سرربكة  رر مة مررم ااحانرر ل  أنررر ق اارري    شرري ااشررر ع يهرردف  



 

4 

 

قتدرر وية الررذب مزيررد مررم ااسررتحطةني اليهررحو إىل القرردج سررتذم ضال االمررم ااشرر ضيع  اال إ رر فة إىل العديررد
 سراليل لس  الرةية اإلسراليلية. إل لتكري  األمر الحاقع ا تب ض القدج   نمة

 ل ر ية. مة طيف )ج( مم الارة ا  الم  د ح إىل    ك فة 2014     ت يل  يةترن فطة -7
(  الررذع يهرردف إىل هتحيررد القرردج  الت يررري الررد حغرات فيهرر   إ رر فة 2017)مشررر ع القرردج الكرررب   رر    -8

إىل  حسرريع لررد و  لديررة القرردج لسرر  التقسرريم ل اإلواضيررة اإلسررراليلية لتشررمل ااسررتحطة ل  األضا رر  
  مم مس لة الارة ال ر ية اىلتلة. ٪10اىليطة  لتشكل لحايل 

 
 

 شريم  23ث ثة أقس    فيف ا ر ق ل أ سلح   عدي هت  ت مذكرم  اع ضيرر ت   إىلال ر ية ل لي ا   لارةا  قس    
    لس  االد ل الت يل: 1998األ ل/ أكتح ر 
 السيطرة  نسبتها من الضفة الغربية  املنطقة 
 سيطرم مدنية  أمةية فلسطيةية  ٪18 )أ( 
 ية إسراليل-مشيكة فلسطيةيةسيطرم مدنية فلسطيةية  سيطرم أمةية   ٪21 )ب( 
 ية إسراليلسيطرم مدنية  أمةية ٪61 )ج( 

 

 ر قيرر ل أ سررلح انتق هلرر  ية الك ملررة    قارر  اسررراليلليرر  طاررع ااةطقررة )ج( للسرريطرم العسرركرية  اادنيررة اإل
فررة سررك نية ل ااةطقررة )ج( مسرر لة  اسررعة مررم الارررة ال ر يررة  كذ .   شررك  السررلطة الحطةيررة الرلسررطيةية إىل رردضجيي ا 

مررم مسرر لة الارررة ال ر يررة مرر   رردا القرردج الشرررقية اىلتلررة   يتحاجررد فيهرر  لررحايل  ٪61قليلررة؛ ليرر   شرركل لررحايل 
عررر ل عررر ل احلاررررية  القرررر  الرلسرررطيةية  التام    يتحز رررحر  لرررى العديرررد مرررم التام  (2)ألرررخ مرررحاطم فلسرررطيين 400

 

للسك ر  ااس كم  ااةشآل  . 2 الذ ل   الع    للتعداو  األ لية  فل  2017الةت لج  و لة  الرلسطيين   سطنيت  لإللد ص  ااركزع  االه ز     
 https://bit.ly/3fiioiw  ت: 11/6/2020سحهد ت 
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مررم مسرر لة األغررحاض  ٪88  شمل أكذر مررم   ر ية الطبيعية البد ية    عترب هذه ااة طيف غةية مبعظ  محاضو الارة ال
  ردررل  ررني   ية ت الارررة ال ر يررةسررراليلستيط نية اإلع ل االحع  لى معظ  التام  تكم  أهن  حت   مش ل الباير اايت 

 سررراحر هلررر   رررحاال  راسرررة إىلجرررزض معز لرررة   عاررره   إىلهررر  ل أغلب  حترررح  قرررد     )أ(  )ب( معظررر  ااةررر طيف اادرررةرة
 (. 3)انظر اخلريطة ضق     كم  هح ل ل مديةة قلقيليةيةراليلإس

  أر 2020ك نحر الذ ين/ ية ير       28  طريل  نرقة القرر  الم أ لةه  الرلي  األمريك  و  لد  رام  ت 
(  4مم مس لة الارة ال ر ية م   دا القدج الشرقية للسي وم اإلسراليلية )انظر اخلريطة ضق    ٪30أكذر مم    طاع

مررم مسرر لة  ٪23  تررحزع هررذه الةسرربة  لررى مةرر طيف )ج( مررم غررحض األضور  مشرر ل البايررر اايررت  الررم  شررك ل لررحايل 
 مسررتحطة ل القرردج  1967ت الارة ال ر ية اىلتلررة  رر    ااستحطة ل اإلسراليلية الارة ال ر ية  كم   شمل  يع 

 مرررم مسررر لة الاررررة ال ر يرررة    درررل مةررر طيف ٪10    الرررم  شررركل ااسررر لة العمرانيرررة ااشررريدم مةهررر  لرررحايلالشررررقية
 مم مس لة الارة ال ر ية.  ٪42نرحذه  إىل لحايل    سيطرهت 

 
 

دل إسررراليل لارر   هررذه ااةرر طيف طيلررة العقررحو اا  ررية مةررذ  رر    مررم فرر ل مدرر وضم األضا رر    1967 قد مهرر 
 نررة للمررحاطةني   مررةعه  مررم الحنررحل  مةررع ضفررب البةرر ص  هررد  البيررحل الرلسررطيةية   اال تررداص  لررى األمرر   اخل

إليه    لرق أسا ض الزيتحر  طري  الذم ض فيه . كم  سر  ت مم   ررريم االسررتيط ر اليهررحوع فيهرر  ف نررة ت العقررد 
ألررخ مسررتحطم إ رر فة إىل  470األفررري  ليرر   نررل  رردو ااسررتحطةني اليهررحو ت الارررة ال ر يررة اىلتلررة إىل لررحايل 

ألررخ مسررتحطم يهررحوع ت   700وع ت القرردج الشرررقية  مرر  يشرركل جممح رر  قرا ررة ألخ مسررتحطم يهررح   220لحايل  
 يعرر ضض امتمررع الررد يل  ةرر ص ااسررتحطة ل  يعتربهرر  غررري سررر ية )اسررتذة ص  .1967ك مررل الارررة ال ر يررة اىلتلررة  رر   

قية جةيخ الرا عة الم حتظر مم ا ر  49اإلواضم األمريكية احل لية(؛ لي   ُعترب خم ِلرة للق نحر الد يل  ط لخ اا وم 
 ه . لى القحم اىلتلة نقل سك هن  إىل ااة طيف الم حتتل
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 غور األردن  أمهية اثنياً: 
مش ل الباير اايت مبايرر ذام احلررد و األضونيررة  إىل تد غحض األضور  لى طحل جمر  هنر األضور مم مةطقة  يس ر 

قرا ررة    يسرركة  مررم مسرر لة الارررة ال ر يررة ٪27حايل ل لرر (   يشك  5مليحر و من )انظر اخلريطة ضق     1,6 مبس لة  
عرر ل  د يررة متةقلررة  كمرر  يتحاجررد فيرر  قريررة زضا يررة   م   27ألررخ مررحاطم فلسررطيين مررحز ني  لررى مديةررة أضحيرر    65

مسرررتحطةة   ررر ضم اسرررتيط نية   يتبرررع ال رررحض إواضلا لرررذ    37ألرررخ مسرررتحطم يهرررحوع يتحز رررحر ت لرررحايل  11لرررحايل 
 ه    ل   طحاج  أضحي .  طيةيةحم فظ ل فلس

 
 

 مثل أمهية غور األردن يف ما يلي:وتت
ية  سررراليل السرريطرم اإل    شررك ل مرر       ل هنررر األضور  البايررر اايررت ف نرر ا طبيعيرر ا  يةرر    ررني األضور ت االهررة الشرررقية يشررك   (1

  لي  هتديدال اسيا ياية  لى كل مم األضور  فلسطني. 
مررم  ٪38 نت جهرر  الزضا رر   ليرر   تمتررعمررم إ ٪60   قرا ررة ذ  سرر ه  إة ال ر يررةة غررذاص الاررراألغررحاض سررل    عررد   (2

ألررخ و من   يةمرر  يسررتايحذ ااسررتحطةحر  50مس لته  أبضاض  زضا ية فدبة يست ل ااحاطةحر الرلسطيةيحر مةهرر  
 ألخ و من. 27اليهحو  لى لحايل 

وض الط قررة  اارا رر   الذررر م احليحانيررة  اىلميرر ل األغحاض مة طيف غةية مبد وض ااي ه االحفية  السطايية   مدرر    عد    (3
 الطبيعية  الذر ال ااعدنية.

الكذررري مررم  إىلإ رر فة   فدحن ا ت مةطقة الباير اايررت  مهم ا الذب السي يل األغحاض  الباير اايت مركزاا    عد    (4
 ااحاقع األثرية فيه . 
غحض األضور مررم أةيررة لررررض السرريطرم      ذل  ى م   ص األمةيحر اإلسراليليحر  ليركز اخلربا    ت اال ن  األمين

 لى احلررد و  األمررم  مةررع  مليرر ل التهريرر    سررلل  القررحال ااع ويررة    الرررو  لررى التهديرردال األمةيررة الق ومررة مررم 
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 .(3)الشرق
 لى مع الة ه ج  اسيا يا  إلسراليل  يس  د     غحض األضور ير  العسكريحر اإلسراليليحر أر     سكرلا 

 هلرر  يررحفر   ل  مم االهة الشرقية  تعرضع هاح  التدد ع أل   رقداهن  لر العميف االسيا يا    م  يسمأ هل  يتمذل
أثةررر ص احلرررر ب التقليديرررة  نظرررراا اررر  يتدرررخ  ررر  غرررحض األضور مرررم  اررر ضي   ا ررراية مترررةأ للاررريش   ا فررر  وفررر ع أم ميررر 

ط  إ رر فة إىل  دررعي  هاررح  القررحال  ااع ويررة   اإلسررراليل  الحقررت لتررأفري أع هاررح  حلررني  عبئررة جةررحو االلتيرر 
ااةطقررة   هررح مرر   تف نة أر إسراليل  عد م  سهد   ت ألدا  الر يررع العررريب ه  عررد مطمئةررة إىل ل لررة االسررتقراض 

  كده التحني ل العسكرية الم يددضه   عض اخلرباص اإلسراليليني  ار ضم  د  اال تم و ت الت طي  االسرريا يا  
 .(4)الستقراض ااحجحو ل لي ا  لى احلد و  أ   لى القدضال التكةحلحجية اإلسراليلية ااتطحضم لى ا

غررحاض أبسررك ل خمتلرررة للتمهيررد لتطبيرريف هررذه مةطقة األ  لى انته   احلقحق الرلسطيةية ت  إسراليل   قد  كرت
رل أكذررر مررم  اطم فلسررطيين مررم  يررحهت  ألررخ مررح  50األفك ض  ااشرر ضيع الررم ك نررت مطر لررة مةررذ  قررحو  ليرر  هارر 

لررت ل أ لةررت سررلطة اال   هرردمت والف اابرر ين  اررة  قح هرر   ررمم مةرر طيف  سرركرية؛ ليرر  1967مةررذ  رر   
ااحاطةني الرلسطيةيني مم أع سكل مم  إسراليل ية  كم  متةعإسراليل  مم مس لت  مة طيف  سكرية  ٪56   سراليلاإل

 مرررم أضا ررريه  اخل نرررة.   سررريطر ٪85لرررحايل  إىللحنرررحل مرررم ا  حتررررمه   (أسرررك ل البةررر ص احلاررررع ت مةررر طيف )ج
اض وض حازيررة الق لمررة أ  لرررر اال مررم  ديررد ا اض الرلسررطيةيني  ض حازيررة  كمرر  متةررعض االمررم ا ا ٪85 لررى  إسررراليل

 غحاض الطبيعية. األ ع استذم ضال نة  ية احاضومم أ جديدم   هيك  م مةعه 

 رة على املواطنني الفلسطينينيوآاثره املباش الضم  اثلثاً: كيفية 
ه  ت هررذه اارللررة لتدرربأ  لررى  هيررز اخلرررال  )االديرردم( لتشررمل األضا رر  ااةررحع  ررم   ي ا إسررراليل جيرررع العمررل

(   شرركل مشرري  مررع اال نرر  األمريكرر    مررم ااتحقررع إسررراليل  )و لةسررراليلجزصاا ال يتازأ مم الكي ر السي س  اإل
ية  ليهرر  لسرر  قررحانني سررراليل نحر مم الكةيست   د   أمريك   لتأكيررد السرري وم اإلخنداض ق أر يت  إ  ر الا   

 ية مستقب ا.إسراليل االلت ل  لىت يدع  التة زل  ةه  ت أع  سحية أ  مر    ل مم أع لكحمة
م  يعررين الارر  أر طاررع هررذه األضا رر  إىل القررحانني اإلسررراليلية ت ك فررة امرر الل   أر  ررداض  شرركل مب سررر مرر 

  مرر  يسرر ه  ت  كررري  فرررض األمررر (5)قبل احلكحمة اإلسراليلية   زضاله   لرري  مررم قبررل   اإلواضم اادنيررة اإلسررراليلة 
قتدرر وية لدرر حل جتم  يررة  االستيط ين   طحير البةيررة التايتيررة  التةميررة االالحاقع فيه     ةظي   ملية البة ص  التحسع اال
 ضض الرلسطيةيني.  ااستحطةني اليهحو  لى لس ب أناي ب األ

 
3. “Best Line of Defense: The Case for Israeli Sovereignty in the Jordan Valley,” Jewish Institute 

for National Security of America, June 2020, accessed on 14/9/2020, at: https://bit.ly/2GT8EPT  
أ4 هيح    .  إسراليل  اإلسراليليحر    يريده   الم  األمةية  ت  2020/ 12/5فرامي  ةب ض   احلد و  سحهد  ت:  14/9/2020     

https://bit.ly/2FE7FCv   )العربية( 
ال ر ية  تسست      اإلواض .   5 فلر ا للايك  العسكرع    1981م ااةية اإلسراليلية: ه  هيئة احلك  اإلسراليلية الم  سيطر  لى الارة 

 .  1967اإلسراليل  الذع أواض األضا   اىلتلة     

https://bit.ly/2GT8EPT
https://bit.ly/2FE7FCv
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 جغرافياً 
-30  غري أن  مم ااتحقع أر  يا يل مرر   ررني يشمله  الا  ت هذا اا ط الم تةب   دقة ااس لة ال  كم ال

ل غ لبيررررة مةرررر طيف )ج(؛ ليرررر  يط لرررر  جملرررر  ااسررررتحطة ل  قرررر وم    الررررم  شررررك  ا رررر  الارررررة ال ر يررررةمررررم أض  45٪
 مررم   لتشررمل مزيررداا 6ني التحسررع  ررم ااسرر لة ااقيلررة ت  نرررقة القرررر لسررراليااسررتحطةني اليهررحو نررة ع القررراض اإل

 اإلسراليلية مة طيف نرحذ للمستحطة ل  لتر فية  ااة طيف اىل ذية اادةرة  ر أضا   الد لة   الم  عد  اامرال  الطرق اال
يرر مني نتةيرر هح فررحض مب سرررم اللاةررة ية  ةسراليلأيا ا  درحي ل ضلي   زضاص احلكحمة اإل  تول    .  (6) انظر اخلريطة ضق   

 . لى نيت  التحسع ت الا  ااشيكة لل رال   مله 
كم  يدل  لى ذلك فريطة    غحض األضور الم أ لةه  نتةي هح؛ ليرر   زيررد مسرر لة الارر  فيهرر   ررم فريطررة 

غررحض األضور   رر     سررتذين مقيلرر ل (. 7اخلريطررة ضقرر   )انظررر  نرررقة القرررر  الررم أ لةهرر  الرررلي  األمريكرر   رامرر 
؛ ية  ليه سراليلالتامع ل السك نية ت مديةة أضحي   الم  قع  مم مة طيف )أ(   )ب( مع  ق ص السيطرم األمةية اإل

 لي  يحجد فيه  كذ فة سك نية   لية مم ااحاطةني الرلسطيةيني. 

 

 

   6/6/2020ت    سحهد  i24 news   26/5/2020 جمل  ااستحطة ل يسعى لتحسيع ضقعة ااة طيف الم  شله  ف ضطة الا     .  6
 https://bit.ly/377M1jPت: 

اإلسرائيلية المسربة التي تقترح أن يشمل الضم مزيدًا من   ى الخططحدإ(:  6خريطة )
 اإلسرائيلية األراضي والطرق لصالح المستوطنات 
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 غرافياً دمي

 دقررة    شررمله  مةرر طيف الارر   ع ل السك نية الرلسطيةية الم ست  التام   لسطيةيني الر ال  كم حتديد أ داو ااحاطةني 
  سرررتعد  اإلواضم اادنيرررة       ية ااشررريكة سرررراليل اإل   -قبرررل اإل ررر ر  رررم اخلريطرررة الةه ليرررة ااقيلرررة مرررم اللاةرررة األمريكيرررة 

  لتشرركيل   ( 7) فيهرر    الرلسررطيةيني ةني  حلدررر أ ررداو ااررحاط     ه  ية للقي    تعداو سك ين ت مةرر طيف )ج( اىلتمررل  ررم  سراليل اإل 
 مدرررريه   ا اض ااي برررة      مةررر طقه  الاررر       الرررذع سيشرررمل ني مررر  يتعلررريف أب رررداو اارررحاطةني الرلسرررطيةي ض ايتهررر  اخل نرررة في 

الرلسرررطيةيني ت جممرررل    اارررحاطةني   )يبلرررد  ررردو      نسررربة كبرررريم مرررم سرررك ر مةررر طيف )ج( .  يتحقرررع أر يشرررمل الاررر  لررريه  
مب سرررم قررد  دررل     اض  مررةه     اا كبررري   اا ض جررزص   مرر  يعررر  ( س  ق ا   ذُِكر خ محاطم فلسطيين كم   أل  400لحايل  ( ج ) مة طيف 

مبةايه  أع لقحق    إسراليل   األضور؛ لي  مم ااستبعد أر  قح    إىل مة طيف )أ(  )ب(  أ  ضمب     إىل التهاري اللق ا   إىل 
   هرررذا مررر  أسررر ض لررر  ضلررري    مقيمرررني   جرررحوه   لرررى سررركل  ض ررر ل    ية   يتحقرررع أر يكرررحر سرررراليل محاطةرررة ت الد لرررة اإل 

 إق مة  أ   هحية ف نة   لى أض ه   ملكي هت  اخل نررة  مرر     ُ ةايحر ية نتةي هح ت  درحي     لي   سراليل احلكحمة اإل 
يف  لرررريه   ي نتقررر ن مرررم لقررررحقه  اادنيرررة  السي سرررية   التاررري م ل  غ ل ق نحنيرررة  رررد  ي ا إلجيررر و مسررررح  إسرررراليل   يررررتأ امررر ل 

مذل ساي  اإلق مة مررةه   ررذضالع متعرردوم كمرر  طبقررت ذلررك  غري ق نحنية   دضجي  مم ف ل   ضس ل    رليله   شكل 
 األضور.   إىل ااع زل الرلسطيةية ت الارة ال ر ية أ     إىل   م ا مم االلت ل  سحاص    43ت القدج الشرقية طيلة  

الحجرررحو العرررريب ت فلسرررطني مةرررذ التطهرررري العرقررر   الت يرررري الررد حغرات الرررم  سرررتهدف   لسي سررر  إسرررراليل تبرر  
 ال  ررزال   اسرررتمراضاا لتبةيهرر  سرررع ض القرر وم الدررره يةة الترر ضع   أضض  ررر  سررع  لشرررع   ررر   1948تسيسرره   ررر   

عرر ل السررك نية مررم ااررحاطةني   ررم ذلررك مرر فراا مرر   ة  لترر   ثيقررة  نرررقة القرررر   ررم إحلرر ق التام  أضض   كمرر   رررب  
 إىل ت  عرررض مةررر طيف القررردج الشررررقية/ كررررر  قررر   خمررري  سرررعر ط   1948 ررر   العررررب ت مةطقرررة ااذلررر  اىلتلرررة 

 
الا حممد   ن   .  7 ااستهدفة  ااة طيف  ت  سك ين  إلجراص  عداو  يستعد  األل    االلت ل  ت  2020/ 11/6    سحهد    

 https://bit.ly/2MU6wY5  ت: 2020/ 11/6
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  عزيررزاا للغلبيررة اليهحويررة ت   ية الحاسررعةسررراليلالب قيررة  عررد االسررتي صال اإل السلطة الحطةيررة الرلسررطيةيةمة طيف  الية  
 لد حل اليهحو.  3:7ااة طيف الم  سيطر  ليه   ةسبة اسيا ياية 

  مةررذ  رر   سررراليللررت ل اإل  )قرر نحر سررلط ل االسررراليليف  قرر نحر أمرر   ال رر لبني  اإل طبيرر  كمرر  يترريأ الارر   
اااررررمحمة  رررردف االسرررتي ص  لررررى أضاض   اسررررعة  عررررحو ملكيتهررر  اخل نررررة اررررحاطةني فلسررررطيةيني  ااةررر طيف( ت 1967

 لررى اسررت  ل  يةيني الرلسررطر  لى قدضم ااحاطةني هذه ااة طيف مم مة طيف )ج( سي ث    يقطةحر ف ضجه . كم  أر     
ية إسرررراليل مك نيرررة التحسرررع فيهررر    ذلرررك  رررذضالع أمةيرررةطيف ااارررمحمة مرررم مةررر طيف )أ(  )ب(  إااةررر طيف اىل ذيرررة للمةررر 

 حلم ية ااة طيف الم  قع حتت  سي وهت  . 

 القدس والضم
   مشررر ع القرردج الكرررب   الارررة ال ر يررة اىلتلررة إسررراليل فرنررة  كررري اإلسررراليلية ت سررتحطة لاا رر   ررةأ 
سررتيط نية كرررب  مبايرري  القرردج ا 8 كتررل  ر  رر  ثرر  إليرر  ؛ 2050لع     5800 مشر ع القدج  اإلسراليل    

)مع لي  أو مي   جرع ل زليخ  غحش  تديحر( يرتأ ام ل لتحسيع لد و  لدية القدج مم  يع االهرر ل اللقرر ا 
(  مرر  8ارررة ال ر يررة  لررى ااررد  البعيررد )انظررر اخلريطررة ضقرر  مررم مسرر لة ال ٪10 لتشرركل   إىل غررحض األضور  نررحالا 

ي وع إىل فدل مش ل الارة ال ر ية  ررم جةح رر   شرركل ك مررل   مةررع إق مررة   نررمة فلسررطيةية ت القرردج مسررتقب ا. 
   أنررر ق لتدررل هررذه ااةرر طيف  بعارره  ع مررم سرريف طرررق  لررررلتايتية لتةريذ هذه ااشرر ضي  قح  إسراليل أب م ل البةية ا

ألررخ مسررتحطم يهررحوع ت  160   سعى إىل   يررري الح ررع الررد  رات للقرردج لدرر حل اليهررحو  ذلررك  ارر  لررحايل كم
 (.9ألخ فلسطيين مةه  )انظر اخلريطة ضق   140فراج لحايل إهذه الكتل إىل احلد و اإلواضية لبلدية القدج   

 
 

    يةه   مة طيف نرحذه   مع مم ااستحطة ل ااشيدم  الطرق  اامرال الم  ر  :ستيط نيةالكتلة اال 8
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 ألجزاء كبرية من الضفة الغربية  إسرائيل ضم   انعكاساترابعاً: 
 طينياً فلس  (1

ااقييل الررنة  لررى إمك نيررة إق مررة و لررة فلسررطيةية متدررلة األطررراف ق  لررة للاييرر م لسرربم  كرر ر    يرح ل مشر ع الا   
مةرر طيف )ج(  السرريطرم األمةيررة     اكتم ل خمط          الرا ية الد لية للس     اللاةة   لىت مم       للرلسطيةيني س  ق ا يقد  

مررم مسرر لته (  برر ضم  ررم كرر نتح ل  معرر زل مررم    ٪ 30بقررى مررم الارررة )أقررل مررم   لررى ااةرر طيف اىل ذيررة هلرر  سيدرربأ مرر    
مررم كررل االهرر ل     إسررراليل    رر  مئرر ل التامعرر ل السررك نية ااكتظررة ااعز لررة  مةز  ررة ااررحاضو  ااقحمرر ل  السرر يل   حترري   

  إسررراليل     شرركل ك مررل.   ررتايك      رررهتم هلرر  اقتدرر ولا   سررراليل إل     تايك  احلركررة فيمرر   يةهرر   كمرر  طاررع أمةيرر ا   سرركرلا 
أع  حانررل ج رررات  ررني ااةرر طيف الرلسررطيةية  أع    مبتطلب ل احلي م األس سية فيه  مم م ص  كهررراص  غررذاص  كمرر   ةررع الارر   

اازيررد مررم التارريييف  لرريه   سررلبه  أ سرر  لقررحقه     إىل     الرلسررطيةيني زلوم معرر  م    إىل و لة  ر ية جم  ضم   ي وع م  سرربيف  
 التةقل الدافل .     أ لىت السرر  

ض  يررع أسرر  التررر  ض  نرر  يقررح  ليرر  إ   مسرر ض مر   رر ل أ سررلح  أع ا ر قرر ل ذال نررلة  مليرر ا؛    يةه  الارر   
  إىل غ  مرر  يرر وع     الترر يل يرقررد أع مسرر ض سي سرر  أع قيمررة أ  مسررح  إسررراليل   مررع الرلسررطيةية السرر  قة    التر ةرر ل أ   

    اقتدررر ض و ضهرر   لررى إواضم حمليررة مدنيررة لرربعض مةرر طيف الاررررة   و ضهرر  احلقيقرر   السررلطة الحطةيررة الرلسررطيةية  قررحيض  
عرر ل سررك نية  مررم مسرر لة الارررة ال ر يررة  لتام    ٪ 30   لررى    مبرر  ال يزيررد  سررراليل سررراف اإل ال ر يررة حتررت السرري وم  اإل 

 (.  1 مع معز ل  )انظر اخلرال  ضق     250  -150معز لة  دل م   ني  
أجررزاص كبررريم مررم   ارر    إسررراليل يررذ  رردصاا مررم األجررزاص ااتعلقررة مبدرر حلالتةر  ال يعررين وفررحل  نرررقة القرررر  ليرر ز

السرررلطة اال رررياف  قيررر   و لرررة فلسرررطيةية؛ ليررر  يشررريط األمريكيرررحر  طبيررريف  إىلالاررررة ال ر يرررة أر ذلرررك سررري وع 
ى  بقرر ل  ررياف  كيرر ر سي سرر  للرلسررطيةيني فيمرر   إسررراليل لتر نيل  نرقة القرر  لىت يرردفعحا الرلسطيةيةالحطةية  

إق مرررة كيررر ر سي سررر   إىلسرررتئة ف أع مسررر ض و لحم سررر  يراررر  سرررر ط ال م  رررع نتةيررر هح  شرررر  قرررد   مرررم معررر زل
ية الك ملررة  لررى ااةطقررة سراليلللرلسطيةني لس   فطة الس   األمريكية  مةه : ا ياف الرلسطيةيني السي وم اإل

   ضفررض  ررحوم سررراليلية    نررمة أ ديررة إليلسرررالغرررب هنررر األضور   احلررر ا  لررى القرردج محلرردم حتررت السرري وم اإل
ية ت مسرر ل ل  اسررعة سررراليل ررياف السرري وم اإلاال    إسررراليليةال جئني الرلسطيةيني    د  إزالررة أع مسررتحطة ل 

 . 9مم الارة ال ر ية
  ضجلقارريته   إهنرر صا حلقررحقه  ااشررر  ة   مترر  مع الرلسررطيةيحر  لررى ضفررض  نرررقة القرررر   يعترب هنرر   دررريةا  جيُ 
لتليني محقره    ه  نرقة القرر   فطحاهت    لتقليل ضو و األفع ل    السلطة الحطةية الرلسطيةية  حط ا  لى   إسراليل

ال ر يررة  الارررةت  السررلطة الحطةيررة الرلسررطيةيةاىلتملة  ليه    ك ر وفره  اط ذ إجراصال  ُر ِق  أزمة ض ا   مررحير  
  حقخ حتحي ل  ريبية مستايقة للسلطة. 

الارررة ال ر يررة  ام ل هلرر  مسررتقب ا لتةريررذ خمططرر ل أكذررر فطررحضم كارر    ةريذ فطحم الا   ت  إسراليل   يرتأ قي  

 
9 "Netanyahu: The Palestinians have to concede, not Israel", Israel Hayom, 28/5/2020, accessed on 

6/6/2020, at: https://bit.ly/3h1QIQU 
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  رليرررل اارررحاطةني الرلسرررطيةيني مرررم الاررررة ال ر يرررة أ  إحلررر قه  مررردني ا األضور  لرررى اارررد   سرررراليل شررركل ك مرررل إل
 ته . ية   درية القاية الرلسطيةية  رم  لطم  اهلحية الحطةية الرلسطية إسراليل البعيد  سعي ا مم

 أردنياً  (2
يررة   رررب   ةهرر  مسررتحلل متدن   إىلة سررراليلاإل –ية أزمررة  راجررع الع قرر ل األضونيررةسراليلاإل   د وف فطحم الا   

  مررع األضور سررراليلنرردالع اخلرر ف اإلأر  ا     مرر   البرر قحضم  ال مررر  فرررض السرري وم األضونيررة  ليه ررد   ديررد ملايقرر  
اإلسرررراللية   -ر ااررر وم الذ لذرررة مرررم  مع هررردم السررر   األضونيرررةإلرررم يكرررحر  سرررب  احلرررد و فقررر ؛ ليررر   اررر   لرررحل ال

 الا تربل هنر األضور  الباير اايت جزصاا مم احلد و الد لية  يةهم   إال أهن  ند ت  لى أر  رسي  احلد و جي  أر 
ت اا وم الذ نية مم    كم  ند  1967      سراليل     ح ع أع أضاض   قعت حتت سيطرم احلك  العسكرع اإل

حتركرر ل السررك ر القسرررية  ررمم نرحذةرر   شرركل قررد يرر ثر سررلب ا  لررى الطرررف ا فررر يةب رر  أال  ااع هرردم  لررى  أر  
فرررر ل الح ررررع القرررر ل  ت الارررررة ال ر يررررة هتديررررداا لررررلضور  األضور انتهرررر ص لررررل الررررد لتني  اإليعترررررب  ؛ 10يسررررمأ  رررر  

مررم الارررة ال ر يررة  الرلسررطيةيني ز مرر  يتمذررل  رر  ذلررك فطررر  ةريررذ خمططرر ل التهاررري للمررحاطةني  مد حل  العلي    أ ر 
ولضهرر   إىلاألضور   الترر يل ا تبرر ض االضور الررحطم البررديل هلرر  إلهنرر ص فكرررم الد لررة الرلسررطيةية ااسررتقلة  العررحوم  إىل

   أضا يه .
ى ااق ض ررة األضونيررة   ههرر   لرر  لرلسررطيةية؛ فقررد ق مررت ر ة للسي سة األضونية   ه القاررية ا  فطحم الا       عد   

هنرر ص االلرررت ل   إق مررة الد لررة الرسرررطيةية ااسررتقلة ت األضا ررر  اىلتلررة  ررر   أسرر ج حتقيرريف سررر    رر ول  سررر مل   إ
 .  حوم ال جئني  الة زلني   مح ية ااد حل األضونية العلي  1967
يعررين الاررر ضم  عزيررز  إسررراليل  االسررت  ل الك مررل لرر  مررم قبررل غررحض األضور  سيا ياية فإر  رر   مم الة لية اال  

اار رعرر ل األضونيررة ااق  لررة سبيف أر ك نت للضور  لي      ف نة  لى السرحيل االبلية اىل ذيةيةسراليلاإلالقدضال  
لتحاجرررررد    يعتررررررب األضور زلوم ا1968سررررريا ياية الدرررررهيحنية للسررررريطرم  ليهررررر  ت معركرررررة الكرامرررررة  ررررر    ل مطمعررررر ا 

 قتدرر وية ت ااةطقررة ت يررل سي سررة   يهرردو لقحقرر  اال  ت ال حض  الباير اايت هتديداا اسيا ياي ا  أمةي ا ل سراليلاإل
مرررال  رردم   مبرر  فيهرر  األضور  لتزام هترر   انتهرر   سرري وم الررد ل اىليطررة   ررم اية  حسررعية ا ترر ول  لررى الت لرر  إسررراليل
قتدرر وع مررع ااةرر طيف الرلسررطيةية   مررم ل التارر ضع  التعرر  ر االضور مررم التبرر وأر حيررر  األكررذلك مررم سررأن      .سرر  ق ا 

 است دا  أع مع  ر أ   حانل ج رات مب سر  يةهم . 
 ياً سرائيلإ (3

لتايقيرريف مرر  يعتررربه  لرريف  ضعرر   لليهررحو ت أضا رر   سررراليليررر  نتةيرر هح فطررحم الارر  فرنررة  حسررعية  ضعيررة إل
 لى  إسراليل إط ق مدطلأ  حم فظة يهحوا  الس مرم  ضمسي ا  ليه .   عمل لإسرالي الارة ال ر ية  لي  ا تمدل

مرررع  مسرررتقب ا مزيرررد مرررم التةررر زالل  ح رررع أسررر   سرررر ط جديررردم السرررتئة ف أع مر   ررر ل  إىل الرلسرررطيةيني  جرررر  
 

 شريم األ ل/    10  4001العدو ، ضنية األ   االريدم الرمسية 3  2 مع هدم الس    ني ااملكة األضونية اهل مشية  و لة إسراليل   اا و   ر  10
 . 1994أكتح ر 
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فطحط جديدم  قا  أكذر    إىل  1967  كتا  ز التر  ض لحل فطحط الرا ع مم لزيرار/ يحنيح     الرلسطيةيني 
)ااةرر طيف اخل  ررعة  إسررراليل مم مس لة الارة ال ر ية لسرر   فطررة السرر   األمريكيررة  لدرر حل  ٪40  -  ٪30مم  

 للا (. 
 سرريا يا   زلوماخلطحم حتقييف مك س  اسرريا ياية  اقتدرر وية مررم فرر ل زلوم العمرريف اال ذه    إسراليل    ريد

اايررت االسررتذم ضال الزضا يررة  السرري لية  الدررة  ية  مك نيررة التحسررع االسررتيط ين   اسررت  ل أضا رر  األغررحاض  البايرررإ
ف نررة  أهنرر   عرر ين مررم امسرر ض معظرر    رر   البةيررة التايتيررة مررم ميرر ه  ط قررة  محانرر ل    شررييد مطرر ض  مشرر ضيع

التامع ل الدة  ية  اارافرريف االقتدرر وية  احليحيررة ت الشررري  السرر لل  الاررييف  ررني الارررة ال ر يررة  البايررر ااتحسرر   
يتطل  كم     ل  ذلك مم حتد  اسيا يا  لد حمة احلي م  اإلنت ج ت يل م  حيي     مم خم طر  هتديدال م  يشك  

 ست  ل للمةطقة )الشري  الس لل ( زلوم التحاجد العسكرع في  احاجهة التايدلل األمةية اا تلرة. اال
    مررم هلرر   ارر  فطررة الارر   سررراليلية  اإل مررم الش درري ل      دو   اإلسراليلية    ع ضض  عض األلزاب ت ااق  ل    

 ع ق هت  مع العديد مم    الد يل  يار    إسراليل   ؛ لي  ياعخ هذا التحج  محقخ إسراليل   لى   سلبية دا ي ل  
و حقراطية   يربزه  كةظ   فدررل  ةدرررع  أاض يررد    يهرردو مع هرردال  د لة   ر  لى نحضهت  ك و ل الع ه   ي ث  

ندم ج ت ااةطقة. كم  ي وع   اال   اعخ مس  يه  للتطبيع مع الع ه العريب ض السل  اإلقليم    ي الس    يقح  
ااحقخ الرلسطيين ااة هض إلسررراليل  رر      يحل د لتسحية القاية الرلسطيةية     السي س  انته ص ااس ض    إىل  ملي ا  

   يزيررد   ة وافررل فلسررطني     يةذض اض ر ع   ريم ااق  مة الشررعبية  اادنيررة  ررل  ااسررلاي يزيد اا  طر األمةية  ليه  
  مم اخل ضج   هذا الذع حيررذض مةرر  العديررد مررم ااسرر  لني  سراليل التهديدال ااستقبلية االسيا ياية للكي ر اإل 

 يني الس  قني.  سراليل  الق وم األمةيني اإل 
ع ية مررع احلررزب الررد حقراط  ت الررحاللل ااتايرردم الررذسررراليلكمرر  أر هررذه السي سررة قررد  اررعخ الع قرر ل اإل

و رر   األمريكيررة  ضعيرر ا  لررى أسرر ج  -يةسررراليله  هلذه ااة طيف  ررذه الطريقررة؛ ليرر  ق مررت الع قرر ل اإليع ضض  م  
ية وافررل سررراليل  مرر  يعررين  ةرر م  ااع ض ررة لسي سرر ل هررذه احلكحمررة اإلسررراليلقراط  إلاالمهررحضع  الررد   احلررز ني ك   

 . الحاللل ااتايدم فيم  عب التع مل مع  ملية الس  
ني الحقررحف أمرر   اىلكمررة سررراليل اادرر وضم طرر لخ القرر نحر الررد يل  قررد هترردو القرر وم اإل  ضغرر  أر فطررحم الارر   

ل     ضغ  م  يشررك  11االة لية الد لية  لي  أكدل اىلكمة م فراا افتد نه  ت التايقييف جبرال  لرب ت فلسطني 
الررد   األمريكرر   إىل مسررتةدما     عط  ذلك ا تبرر ضاا كبرررياا ال إسراليل يني إال أر  سراليلفطحضم  لى الق وم اإل  ممذلك  

  ة للمةظم ل الد لية ت  هد الرلي  و  لد  رام .سي س ل اإلواضم األمريكية ااقح     إىل ى   الذع حتظ

 

ااتايدم     11   األم   أفب ض  فلسطني    ت  اُض كبت   لرب  ت  جرال   ضمس   حتقييف  فتأ  الد لية  علم  زمه   االة لية  اىلكمة   مد ية 
 https://bit.ly/2A8Hxxi  ت: 6/2020/ 11  سحهد ت 21/12/2019
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 الضم دالالتخامساً: 
تحقررع  ةريررذه  مررم للضا رر  الرلسررطيةية الررحاضوم ت  نرررقة القرررر   اا  م  مله  سي سرر ل الارر    د  والالل  مثة  

 ية  أةه : سراليلقبل احلكحمة اإل
 م  ية مبشر  ه  الدهيحين االستعم ضع القدمي ااعلم ت ااةطقة مةذ هن ية القرر الت سع  شر.  إسراليل أر   (1
ع  سررحية سي سررية أ   ةرر ص سرر    يةهرر    ال  سررعى أل     رلسطيةية   شرركل ألرر وع أهن   سعى لتدرية القاية ال    (2

 .  1978م ت مس ض  ملية الس   مةذ انط قه       م  ي كد أهن  ه  كم ج و     لرلسطيين   ني الشع  ا 
ق ليف  لى األضض   ض الةظر  سعى فق  ل ستر وم مم اار    ل لكس  الحقت لت يري احل  إسراليل  أر    (3

  ر ق ل ااحقعة  القحانني الد لية.  م اال
ة ااتطرفرررررة حترررررحالا ت امتمرررررع ةيررررر  يالسي سررررر ل اليم إىل  سرررررراليلل اميررررر ز معظررررر  الطيرررررخ السي سررررر  اإليشرررررك   (4

ى للمررم القررحم  العررريب   الررد ل اىليطررة    لرر  ل هتديررداا   مررح اليمررني  اليمررني ااتطرررف  مرر  يشررك  سررراليلاإل
  ضه  ية.التي ضال الدهيحنية ااتطرفة  اإلالركر الذع حتمل  هذه  مم ت ااةطقة  ت يل  الِسل   األ

-2016السرر  قة )   اخلمسررة   مع  عض األنظمة العر ية  و حال التطبيع ف ل األ ررحا   سراليل إل أر  التق ضب ا  (5
 ررل مررح مزيررد  مررم السي سرر ل ااتطرفررة   انتهرر   احلقررحق الرلسررطيةية       مررح السرر     إسررراليل   ( ه  رردفع 2020

   . ا  يز   أناي     هتديد األمم القحم  العريب   لذلك أنبايت  ة زالل    مق  ل ف ف ا 
امتمررع الررد يل  العرر ه العررريب   ررد  ا تب ضهرر  ألع مدررلاية  ية  لى است ر فه سراليل دل هذه اخلطحال اإل (6

 للة بة الم  قحوه . أ للسلطة الرلسطيةية  أ للشع  الرلسطيين 
األضا رر  الرلسررطيةية  مدرر وضهت  لررىت لررح   أبمررم  اض يرر يل  هرر   قررح   ررذه اخلطررحال ت  رر    إسررراليل  شررعر (7

ع مرررع الرلسرررطيةيني  العررررب    شرررعر أهنررر  ومةرررة مرررم أع ت طررر لخ أع قررر نحر و يل أ  أع ا رررر ق محقررر  ك نررر 
لك   أبر مرر   قررح   ق ب    قلل مم سأر ضو و الرعل ااتحقعة   قةع األمريكيني   عررض الررد ل الكرررب   ررذ

 العرب سري  حر ت الةه ية. مر الحاقع  أر     سيدبأ هح األ
 ةريررذ خمطط هترر  اهل وفررة لتدرررية     ررم   إسررراليل   ل مسرر ضال التسررحية السررلمية ت ضوع  لررى فشرر     رردل فطررحم الارر    (8

 لت ل  إق مة الد لة الرلسطيةية. ية  شكل أل وع فا ا  م إهن ص اال القاية الرلسطية 

 التوصياتسادساً: 
 فلسطينياً  (1
ا ياي ل  أ لررحلل يسررتد   خمطرر  الارر    دا ي  رر  اخلطررريم  لررى القاررية الرلسررطيةية مراجعررة سرر ملة السرري  
 ةررر ص اسررريا ياية  إىلنقسررر      عزيرررز الحلررردم الحطةيرررة الرلسرررطيةية    إهنررر ص اال إىلالرررحطين الرلسرررطيين   يررردفع  العمرررل

محلدم احاجهة اا  طر الررم هترردو القاررية الرلسررطيةية  مبرر  يةسررا  مررع العهررحو  ااحاثيرريف الد ليررة  الررم  اررمم  لرريف 
 الةر    حس لل  ااشر  ة.  قرير اادري     ليف الدف ع  م 
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 محاجهرررررررررة سررررررررر ملة مرررررررررع االلرررررررررت ل  إىلكمررررررررر  أر ضفرررررررررع مسرررررررررتح  ضو الرعرررررررررل الشرررررررررع  الرلسرررررررررطيين  نرررررررررحالا   
الياجع   إىل  إسراليل  قد يدفع  -  ية  لى القدجسراليلم الرعل الاعيرة  لى إ  ر السي وم إلف ف ا لرو    - سراليلاإل

 ةية  شكل أل وع  سب  اض ر ع كلرة ذلك  ليه . م خمطط هت  الس  ية لتدرية القاية الرلسطي
هررذه   تطلرر  حتشرريد محاقررخ الررد ل العر يررة  اإلسرر مية  امتمررع الررد يل ا رر ه ضفررض إر محاجهة فطة الارر      
كمرر  يسررتهدف فلسررطني    رعيررل احلرررا    التةسييف الع يل مع األضور  لي  يستهدف  هررذا اا طرر   مع أةية   اخلطة

  ت اىل فل الد لية اا تلرة. الد لحم س   الق نحين
 أردنياً  (2

الرلسررطيين  لررى ك فررة ااسررتحلل احاجهررة       ررني االرر نب ني األضوين  شرركل مشرري     العمررل  كم  يسررتد   خمطرر  الارر   
سرريا ياية     إ رر وم  عريررخ الةظرررم اال   الطرررفني الررم هترردوه  فطررة الارر   مح يررة اادرر حل الحطةيررة العليرر  لكررِ   هررذه اخلطررة  

مبعظرر  التزام هترر   رر ه ذلررك  لررى     لي  كشررريك ت السرر    ليرر  ه  ررخِ ك طر  جحوع  لى األضور    سراليل ة إل األضوني 
      عتمرررد قرررحم ااحقرررخ األضوين  لرررى  قحيرررة جبهتررر   . 1994مع هررردم السررر   ااحقعرررة  ررر     يرررع ااسرررتحلل مبررر  فيهررر  فررررق  
 مبرر  أر هررذه اخلطررحم  ةتهررك  شرركل جسرري    قتدرر وية.  اال م الةحال  السي سية  األمةية  الدافلية   قحية  ة نر مةعته  م 

اإلسررراليلية    ارررب جبميررع اال ر قرر ل  ااع هرردال  رررض احلرر ل     ةهرر   مليرر ا  مليررة  -مع هرردم السرر   األضونيررة
الس     هتدو ااد حل األضونية العلي   فإر ذلك يستد   إ  وم  قيي  س ملة لسي سة األضور   ه إسررراليل  القاررية 
الرلسرررطيةية  مبررر  حيقررريف مح يرررة مدررر حل األضور  كي نيتررر  السي سرررية  هحيتررر  الحطةيرررة  أمةررر  اخلررر ضج   اسرررتقراضه الررردافل  

   حازن  الد حغرات   يد   نمحو الرلسطيةيني  لى أض ه  لىت حيدلحا  لى لقحقه  ااشر  ة ك ملة.
 عربياً وإسالمياً  (3
    احاجهرررة الاررر حط  ليهمررر   و مررر ا  إسرررة واا  ر يررر ا  إسررر مي ا   طرررة الاررر   ااحقرررخ الرلسرررطيين  األضوين الررررافض خل   حيتررر ج 

    عليرريف أع   قرر ل و لحم سررية  إسررراليل   ك فة أسك ل التطبيررع مررع مع م  يس نده مم  قخ  هلذه اخلطة        سب  ضفاهم 
   حليررد الدررخ   وم ت  أ  أمةيررة أ  اقتدرر وية  لةيررة أ  سرررية   إ رر وم الةظررر ااع هرردال  اال ر قيرر ل معهرر    ااسرر ةة االرر 

    رعيررل الررد ض الشررع  العررريب  اإلسرر م  الربارر ين  احلررزيب  الةقرر يب  األهلرر   ليسرر ند ااحاقررخ   إهنرر ص انقسرر م    الرلسررطيين 
 ت ك فة اال  ه ل   لى ك فة ااستحلل.  إسراليل   ج  ا الرافاة الم  ح 

 دولياً  (4
 رررفض هررذه اخلطرر  اإلسررراليلية   قراضال أس سررية  معةي  ر  تبين   م  جمل  األمم الد يل  االمعية الع مة للم  ااتايد   إر  
أ ض  ية  إفريقية  ال يةية  وسيحية  لى الا    لررى إسررراليل للياجررع الةهرر ل   ررم هررذه اخلطررة  االنسرراي ب    و ل  شايع  

للمررم      ارر  يشررك ل  ذلررك مررم لررر  1967لعرر      242 فرريف قررراض جملرر  األمررم    1967الك مل مم األضا   اىلتلة      
  االستقراض اإلقليم   الد يل  لى لد  السحاص. 




