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:الملخص
 ونظرة قادة إسرائيل، تدور هذه الدراسة حول رغبة العرب الفلسطينيين في إنشاء دولة فلسطينية ومن ثم جهودهم في سبيل تحقيق ذلك
ً وزادت خالل االحتالل البريطاني لفلسطين إذ بذلوا جهودا، وقد بدأت تلك الرغبة منذ أواخر العهد العثماني.لها في ضَوء مذكراتهم
إال أنّ انهيار المملكة العربية،  و طالب قادتها السياسيون بوحدة فلسطين مع األقطار الشامية، كبيرة في سبيل التحرر واالستقالل
وبعد ذلك، فقاموا بتأسيس اللجنة العربية العليا ككيان سياسي يمثلهم. السورية دفعهم إلى التفكير بإقامة حكومة وطنية في فلسطين
.ً شكلوا حكومة عموم فلسطين إال انها لم تدم طويال8491  وفي عام.شُكلت الهيئة العربية العليا وبقرار من جامعة الدول العربية
وفي، وبعد النكبة شكل الفلسطينيون عدد من التنظيمات على الساحة العربية وبعد ذلك تأسست منظمة التحرير كممثل للشعب الفلسطيني
 ومن أجل يترجم ذلك على أرض الواقع وقّع اتفاق أوسلو مع، أعلن رئيسها "ياسر عرفات " استقالل الدولة الفلسطينية8411 عام
ورأوا في اتفاق أوسلو اعترافاً بسلطة حكم ذاتي، وقد أجمع قادة إسرائيل على رفضهم التام لوجود دولة فلسطينية،8441 إسرائيل عام
. دون االعتراف بدولة فلسطينية ؛ألن وجود هذه الدولة وعلى حد زعمهم سيدمر إسرائيل
.  أوسلو، االحتالل البريطاني،  الفلسطينيون، قادة إسرائيل، الدولة الفلسطينية

:كلمات مفتاحية

Israel leaders vision of the Palestinian state according to their personal
memoirs
Abstract
This study sheds light on the wish of Palestinian Arabs to establish a Palestinian state and their
efforts to fulfill it, in addition to the Israeli leaders point of view through their memoirs. This
wish has started since late days of ottomans and it rose up during the British occupation on
Palestine. The Palestinian political leaders called for the unity of their country with the levant,
however, the collapse of Arab Syrian kingdom encouraged them to think about establishing a
national government in Palestine. They established the Arab higher committee as a political
entity. After that, the Arab higher body was established according to a resolution issued by the
league of Arab state. In 1948 they established the All Palestine Government which survived for
just a short period.
In 1964, PLO was established . in 1988 Yasser Arafat announced "The dependence of the
Palestine state", And in 1993, he Signed Oslo accords with Israel. All The Israeli leaders and in
reference to Oslo accords rejected the existence of Palestinian state. On the other hand, they
admitted the Authority of self government because they think that the existence of Palestinian
state will destroy Israel.
Keywords: Palestinian State, Israel Leaders, Palestinians, British Occupation , Oslo
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المقدمة:

ال يمكن دراسة نظرة قادة إسرائيل لمدولة الفمسطينية دون التطرق إلى الجيود التي بذليا العرب الفمسطينيون في سبيل

إنشائيا ،وبدت ىذه النظرة واضحة في مذكراتيم وانتيت بتوقيع اتفاق أوسمو  ،وبدأت رغبة الفمسطينيين في إبراز كيانيم وىويتيم
منذ أواخر العيد العثماني ،وزادت رغبتيم وبذلوا جيوداً أكبر خالل االحتالل البريطاني واإلسرائيمي لفمسطين،وتم تناول ىذه الجيود
عده الفمسطينيون منفذاً لمحصول عمى دولة فمسطينية إال أنو
حتى توقيع أوسمو -الفترة التي أنيت فييا المذكرات تمك النظرة  ، -إذ ّ
خيب آماليم.وتم التركيز عمى ىؤالء القادة لما ليم من دور وتأثير في السياسة اإلسرائيمية منذ قيام إسرائيل وحتى اآلن.

وييدف ىذا البحث إلى تزويد القارئ بمعمومات عن الجيود التي بذليا العرب الفمسطينيون في سبيل إنشاء دولة فمسطينية عمى

أرض فمسطين ،واألىم من ذلك إعطاء صورة قمما نجدىا في المراجع العربية حول نظرة عدد من قادة إسرائيل لمدولة الفمسطينية من
خالل مذكراتيم وتشابو ىذه النظرة بغض النظر عن انتماءاتيم الحزبية  ،وىنا تكمن أىمية البحث .و يعتمد البحث عمى المنيج
التاريخي القائم عمى استقراء الروايات التاريخية من مصادرىا األولية وتحميميا مع اتباع التسمسل الزمني في عرض ذلك .

يخص الدراسات السابقة فال يوجد أية دراسة تناولت الموضوع من جوانبو كاّفة ،ولكن بالمقابل توجد ىناك دراسات
أما فيما
ّ
ّ
ركزت عمى رغبة العرب الفمسطينيين وجيودىم إلقامة دولة عربية فمسطينية عمى أرض فمسطين ومن األمثمة عمى ذلك :
ّ
 .1جريس ،صبري  . )1989(.السياسية الصييونية والمجتمع الييودي في فمسطين خالل االنتداب البريطاني .في  :وليد

الخالدي (محرر).القضية الفمسطينية والصراع العربي الصييوني(.ص  -381ص.)415القاىرة :األمانو العامة التحاد
الجامعات العربية .

 .2سخنيني ،عصام . )1985 (.فمسطين الدولة جذور المسألة في التاريخ الفمسطيني .ط،1عكا:منشورات دار األسوار.
 .3شاليم ،آفي .)2013(.إسرائيل وفمسطين ،إعادة تقييم ،ومراجعة ،ودحض وتفنيد(،ترجمة دمحم حسين ياغي).بيروت :
المؤسسة العربية لمدراسات والنشر(.العمل األصمي نشر عام .)2009

 .4قاسمية ،خيرية. )1989(.تطورات القضية الفمسطينية . 1967-1957في  :وليد الخالدي (محرر)،القضية الفمسطينية
والصراع العربي الصييوني(ص -293ص . )320القاىرة :األمانو العامة التحاد الجامعات العربية.

 .5محافظة ،عمي . )2002( .الفكر السياسي في فمسطين ،ط.2بيروت :المؤسسة العربية لمدراسات والنشر.

 .6أبو مور،أنور جمعة .)2014(.التطور التاريخي لمشروع الدولة الفمسطينية (( )1999-1964رسالة ماجستير غير
منشورة ).جامعة غزة ،غزة.

ميز البحث عن
ولكن في المقابل لم نجد أية دراسة تناولت نظرة قادة إسرائيل لمدولة الفمسطينية من خالل مذكراتيم  ،وىذا ما ّ
غيره.
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اشتمل البحث عمى مقدمة ومحورين وخاتمة ،وخمص إلى أىم النتائج والتوصيات  ،التي تتبعيا قائمة المصادر
والمراجع .
المحور األول :الجيود الفمسطينية إلنشاء الدولة الفمسطينية ،وفيو تم الحديث عن رغبة الفمسطينيين في أبراز ىويتيم
وكيانيم ،ومن ثَ َم جيودىم في إنشاء الدولة الفمسطينية.
المحور الثاني :نظرة قادة إسرائيل إلى الدولة الفمسطينية من خالل مذكراتيم ،وفيو تم انتقاء نظرة عدد من قادة إسرائيل
لمدولة الفمسطينية وذلك بسبب وجود ىذه النظرة في مذكراتيم من جية ودورىم السياسي البارز في التأثير عمى مجرى األحداث التي

تخص القضية الفمسطينية من جية أخرى وىم ( :حاييم وايزمان ،ديفيد بن غوريون ،جولدا مائير ،مناحيم بيغن ،إسحق شامير،
موشيو ديان ،إسحق رابين ،حاييم ىرتسوغ ،أرييل شارون ،بنيامين نتنياىو).

المحور األول :الجهود الفلسطينية إلنشاء الدولة الفلسطينية

تعبر عن كيانيم سواء أكان ذلك زمن العثمانيين أم
بذل العرب الفمسطينيون جيوداً كبيرًة من أجل أن يكون ليم ىوية ّ
خالل فترة االحتالل البريطاني واإلسرائيمي  ،لتحقيق أحالميم في إقامة دولة فمسطينية مستقمة عمى تراب وطنيم فمسطين .
وظيرت مالمح الرغبة في التعبير عن اليوية الفمسطينية ،عندما ظير تيار فمسطيني لم يعط أية قيمة لمتقسيمات اإلدارية
عبر عن ىذا التيار الكاتب والصحفي الفمسطيني نجيب نصار حين قال
العثمانية أو أي تأثير ليا عمى مفيوم فمسطين ،وأبرز من ّ
":ما لنا ولمبيروتيين نحن الفمسطينيين عمى شفا جرف.فالخطر السياسي واالجتماعي ييددنا من كل صوب ....لماذا ال يقوم أبناء
األمراء والشرفاء والكبراء والمتعممون في فمسطين بعقد مؤتمر يفكر بتنظيم جامعة عربية تيتم بإحياء التجارة وانياض الزراعة و

التعميم " .ولم يقتصر األمر عمى ىذا التيار ومن َمثمو ،أما المؤشر اآلخر فيو تسمية جريدة فمسطين بيذا االسم التي بدأت
بالصدور عام  ، 1911إضافة إلى تشكيل عدد من الجمعيات الفمسطينية داخل الدولة العثمانية كجمعية فمسطين(. )1
وبعد احتالل بريطانيا لفمسطين اتجيت القيادات السياسية إلى العمل عمى تخميص البالد من االحتالل العسكري  .وطالبت

بوحدة فمسطين مع األقطار الشامية واستقالليا جميعاً في إطار وحدة عربية.ولكن بعد انييار المممكة العربية السورية اتجيت
الجيود إلى قيام حكومة وطنية نيابية في فمسطين(.)2
وميدت ثورة البراق التي حدثت عام  1929إلى ظيور حزب االستقالل عام  1932الذي كان القوة السياسية األولى من ناحية
ّ
الظيور ،وقد تمكنت من إقامة منظومة سياسية بدا واضحاً فييا االستقالل والدولة المستقمة ،وطالب االستقالليون وقتيا الحاج أمين
الحسيني بمعارضة االنتداب ،إال أنو رفض ذلك ألسباب تتعمق بمركزه الرسمي ومصالحو الشخصية(.)3

وفي عام  1936حدثت الثورة الفمسطينية الكبرى التي أكدت من خالل أىدافيا وعممياتيا العسكرية أنيا ثورة استقاللية(.)4

وفي العام نفسو تألفت المجنة العربية العميا،ومع انتياء إضراب ذلك العام طالبت بتكوين حكومة وطنية مسؤولة أمام برلمان
منتخب .وعندما صدرت توصيات لجنة بيل بتقسيم فمسطين رفضت المجنة العربية العميا ذلك وطالبت باالعتراف بحق العرب في

االستقالل التام في بالدىم .وخالل انعقاد مؤتمر لندن عام  1939طرح العرب فكرة الدولة العربية التي يتمتع بيا الييود بحقوق

األقمية وردت بريطانيا عمى ذلك بإصدارىا لمكتاب األبيض  ،و فيو قبمت بمبدأ إنياء االنتداب ،وقيام دولة مستقمة في فمسطين
()1

سخنٌنً ،فلسطٌن الدولة ،جذور المسألة فً التارٌخ الفلسطٌنً ،ص-77ص.77
()2
محافظة  ،الفكر السٌاسً فً فلسطٌن ،ص.44
()3
سخنٌنً ،فلسطٌن الدولة ،جذور المسألة فً التارٌخ الفلسطٌنً ،ص-505ص.501
()4
سخنٌنً ،فلسطٌن الدولة ،جذور المسألة فً التارٌخ الفلسطٌنً ،ص.501
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وضع الكتاب قيوداً عمى اليجرة الييودية  ،وحدد ولو جزئياً انتقال
ترتبط مع حكومة االنتداب بمعاىدة بعد عشر سنوات( .)5كذلك
َ
األراضي لمييود ،وكان رد الصياينة عمى ذلك شن العديد من الحمالت الدعائية إلسقاطو(. )6إضافة إلى معارضة القيود التي

ُف رضت عمى دخول المياجرين الييود وتشجيع اليجرة غير الشرعية ،ما أدى إلى زيادة عدد المستوطنات الييودية( .)7وانتقدتو المجنة
العربية العميا لغموضو ،ال سيما تعميق انتياء االنتداب وقيام الدولة المستقمة عمى موافقة الييود ورغبتيم في االندماج في الدولة
الموحدة .وانقسمت المجنة إلى فريقين في موقفيا من الكتاب .فريق قال بقبولو والعمل عمى تحقيقو حتى تصير األمور في أيدي
العرب .وفريق آخر وىو األقمية وعمى رأسو الحاج أمين قال برفضو ألنو ال يحقق المطالب الوطنية .ورضخت األكثرية لرأي الحاج

أمين  ،وأصدرت المجنة ق ار اًر باإلجماع عمى رفض الكتاب األبيض في 29أيار .)8(1939

بعد الحرب العالمية الثانية بدا موقف الفمسطينيين ضعيفاً العتمادىم عمى جامعة الدول العربية فيي التي شكمت الييئة

العربية العميا ،وىذه الييئة لم يكن لدييا أية خطة لالستقالل ،وبذلك أصبحت جامعة الدول العربية المنبر الذي يقرر سياسة العرب

،وفيما يخص فمسطين لم يكن ىناك أي اتفاق بشأنيا في إطار الجامعة ،ولكن بالمقابل ساندت الجامعة الفمسطينيين في رفضيم
لقرار التقسيم ،ودعمت تكوين دولة فمسطينية مستقمة(.)9

أن طموحيم في تأسيس دولة فمسطينية مستقمة قد بدأ منذ أن ش ّكموا حكومة عموم فمسطين عام 1948
اعتقد الفمسطينيون ّ
فألول مرة يسمعون بحكومة فمسطينية( .)10و قد جاءت فكرة إنشائيا باقتراح من الحاج أمين الحسيني في مؤتمر عالية الذي عقدتو
جامعة الدول العربية في  ،1947/10/7بيدف ملء الفراغ الذي سينجم عن تخمي بريطانيا عن انتدابيا لفمسطين ،وقد رفض
أن زعامة المفتي سوف تواجو معارضة واسعة النطاق(.)11
االقتراح وقتيا من قبل ممثمي العراق واألردن بحجة ّ
وتعاونت ىذه الحكومة مع الييئة العربية العميا ،ونتج عن ذلك عقد مؤتمر وطني فمسطيني في غزة في . 1948/10/1وفي

ىذا المؤتمر جرى تأكيد شرعية حكومة عموم فمسطين ،وأعمن المؤتمر استقالل فمسطين بحدودىا الكاممة ،وانتُخب أحمد حممي عبد
الباقي رئيساً ليا ،والحاج أمين الحسيني رئيساً لممجمس األعمى فييا(.)12
وجاءت حكومة عموم فمسطين بعد فوات األوان ،فعمى الرغم من طموحيا في بمورة كيان فمسطيني في إطار ىيكل دستوري
أن الواقع الفعمي لم يزد عن كونيا مشروع كيان لم تتوفر لو الشروط لتجعل منو
اتخذ شكل الدولة بمؤسساتيا السياسية واإلدارية ،إال ّ
كياناً بالفعل  ،فالظروف العسكرية التي عايشتيا لم تسمح ليا أن تمارس أي شكل من أشكال السيادة عمى األرض الفمسطينية
،فالييود أعمنوا قيام إسرائيل وسيطروا عمى الجزء األكبر من فمسطين ،واألجزاء الباقية خضعت إلدارات عربية عسكرية أردنية
وعراقية ومصرية حتى استقر األمر في اتفاقيات اليدنو التي كان آخرىا في .1949/7/20وبموجبيا جزئت فمسطين بين السيادة

اإلسرائيمية من جية و السيادات األردنية (في الضفة الغربية )،والمصرية ( في قطاع غزة ) والسورية (في الحمة ) من جية أخرى

،ورافق ذلك وقوف الممك عبد هللا ضدىا ،وبالتالي عدم تمكنيا من ممارسة أي شكل من أشكال السيادة عمى الضفة الغربية .ونال

()5

محافظة  ،الفكر السٌاسً فً فلسطٌن ،ص-75ص،74ص،71ص.71
()6
طربٌن،االحتالل واالنتداب البرٌطانٌان ومماومة الفلسطٌنٌٌن لهما  ،المضٌة الفلسطٌنٌة والصراع العربً الصهٌونً،ج، 5ص.474
()7
جرٌس،السٌاسة الصهٌونٌة والمجتمع الٌهودي فً فلسطٌن خالل االنتداب البرٌطانً ،المضٌة الفلسطٌنٌة والصراع العربً الصهٌونً،ج، 5ص.433
( )8محافظة  ،الفكر السياسي ،ص.76
()9

شاليم  ،إسرائيل وفمسطين ،إعادة تقييم ،ومراجعة ،ودحض وتفنيد،ص.62-61

( )10ىيئة الموسوعة الفمسطينية  ،الموسوعة الفمسطينية  ،مج ،3ص-342ص.344
()11
سخنٌنً ،فلسطٌن الدولة ،جذور المسألة فً التارٌخ الفلسطٌنً ،ص.157
( )12ىيئة الموسوعة الفمسطينية  ،الموسوعة الفمسطينية  ،مج ،3ص-342ص.344
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األردن اعترافاً عربياً بيذا الواقع الجديد ،فقد أقر مجمس جامعة الدول العربية في حزيران عام  1950بأن تكون الضفة الغربية

.أما الحكومة المصرية فقد منعت حكومة عموم فمسطين من
وديعة لدى األردن وبذلك أنيى مطالبة حكومة عموم فمسطين بيا ّ
ممارسة مياميا في قطاع غزة ،كذلك تعرض الحاج أمين الحسيني إلى مضايقات من قبل السمطات المصرية لمحد من نشاطو في
القطاع إلى أن تم استدعاؤه إلى القاىرة وابعاده عن غزة .وحاول بعد توقيع اتفاقية اليدنة المصرية اإلسرائيمية العودة إلى غزة ،إال

تعد
أن السمطات المصرية منعتو من ذلك .وصاحب العوامل العربية الموقف الدولي إذ رفضت الجمعية العمومية لألمم المتحدة أن ّ
ّ
()13
ميمة وبناءة في تاريخ
عدتيا مجرد صورية  .وبذلك انتيت كقوة سياسية
ّ
ىذه الحكومة رسمية بل ّ
،ولكنيا كانت تجربة سياسية ّ
الحركة الوطنية الفمسطينية(.)14

في عام  1959وباقتراح من الجميورية العربية المتحدة دعت جامعة الدول العربية إلى إعادة تنظيم الشعب الفمسطيني

وابراز كيانو كشعب موحد  .كذلك نادت بأن يسمع العالم صوتو في المجال القومي والدولي بواسطة ممثمين عنو ،باإلضافة إلى
أن ىذه الدعوة لم تمق أية استجابة من الدول العربية ؛ألن االقتراح أثار منافسات حادة
إنشاء جيش فمسطيني في الدول العربية ،إال ّ
فيما بينيا لوضع تصورات حول فكرة الكيان .وفي أثناء ىذه الفترة ظيرت تنظيمات فمسطينية عمى المسرح السياسي العربي  ،وكان

أوليا ظيو اًر حركة فتح التي تشكمت في البداية من مجموعة من الميندسين والمعممين الفمسطينيين الذين يعممون في الكويت
وتعاىدت الخمية األولى في التنظيم السري عمى العمل في حركة تحرير وطني فمسطيني ،وبعد ذلك اتسعت قاعدتيا وانتشرت في

كل أرجاء الوطن العربي ،كذلك تأسيس االتحاد العام لطمبة فمسطين وىو أول مؤسسة فمسطينية تتجاوز حواجز التشتت لضم جميع
الطمبة الفمسطينيين في الوطن العربي لمتأكيد عمى اليوية الفمسطينية ،إضافة إلى انضمام عدد من الفمسطينيين إلى حركة القوميين
العرب وحزب البعث باعتبارىما أوسع منظمتين قوميتين عمى الساحة العربية(.)15

وفي أوائل الستينيات شيدت الساحة الفمسطينية نشاطاً سياسياً ركز عمى خصوصية القضية الفمسطينية  ،ونتج عن ذلك

ظيور عدد من التنظيمات والخاليا الفمسطينية ،من أبرزىا حركة فتح التي كانت قائمة من قبل واستمرت بنشر أفكارىا ،والى جانب

فتح ظيرت جبية تحرير فمسطين ،وجبية التحرير الشعبية ،وجبية التحرير ،وتابعت األحزاب القومية تنظيم كوادرىا الفمسطينية
،وعمى الرغم من وجود خالفات أيديولوجية بين قادتيا إال ّأنيا اتفقت عمى عمل فمسطيني مستقل وضرورة إصالح المظالم التي
تعرض ليا الشعب الفمسطيني .وفي عام  1964أُعمن عن قيام منظمة التحرير الفمسطينية التي ضمت مجموعة من التنظيمات
الفمسطينية  ،وقد ش ّكمت مرحمة ميمة في حياة الشعب الفمسطيني ،إذ تم اإلعالن عن مولد الكيان الفمسطيني(.)16

أن الكفاح المسمح ىو الطريق الوحيد لتحرير
وتمسك الميثاق الوطني الفمسطيني عام  1968بوحدة أرض فمسطين وأكد ّ
أرض فمسطين ،واتسمت الفترة الممتدة من ()1968-1964بالتوافق الوطني عمى ىدف التحرير الكامل ألرض فمسطين ،وعمى
الكفاح المسمح كوسيمة لتحقيق اليدف .وأدت ىزيمة حزيران إلى جنوح فصائل المقاومة إلى إعادة النظر في االستراتيجيات

أن إسرائيل تستيدف الوجود الفمسطيني أرضاً وشعباً وىوية وطنية .وفي الوقت نفسو
واألىداف الوطنية .و كذلك عززت لدييا فكرة ّ
()17
زعزعة اليزيمة ثقتيا باألنظمة العربية وقدرتيا عمى الوحدة والتحرر مما ساىم في ظيور فكرة الدولة الديمقراطية .

()13

سخنٌنً ،فلسطٌن الدولة ،جذور المسألة فً التارٌخ الفلسطٌنً ،ص-114ص.111
( )14شاليم  ،إسرائيل وفمسطين إعادة تقييم ،ص،61ص،64ص،68ص،69ص.73
()15
لاسمٌة ،تطورات المضٌة الفلسطٌنٌة( ،)5317-5317المضٌة الفلسطٌنٌة والصراع العربً الصهٌونً ،ج، 1ص_137ص.-401
()16
لاسمٌة ،تطورات المضٌة الفلسطٌنٌة( ،)5317-5317المضٌة الفلسطٌنٌة والصراع العربً الصهٌونً ،ج، 1ص-401ص،404ص.407
()17
أبو مور ،التطور التارٌخً لمشروع الدولة الفلسطٌنٌة ،ص-40ص.45
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أما العامل اآلخر الذي ساىم في ظيور الدولة الديمقراطية فتمثل في المباحثات التي أجرتيا حركة فتح مع جمال عبد
الناصر بعد حرب حزيران ،إذ أخبرىم فييا بضرورة تقديم برنامج عمل سياسي فقد رغبوا أن ينظر ليم بجدية من العرب والمجتمع
الدولي .ورداً عمى ذلك قامت الحركة باقتراح حل سياسي يدعو إلى إقامة دولة فمسطينية ديمقراطية يعيش فييا العرب والييود

متساوين  .وتمثل العامل الثالث في بروز بعض الدعوات إلقامة دولة فمسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة في ظل مساعي
إسرائيمية لخمق قيادة سياسية من فمسطينيي األراضي المحتمة كبديل عن منظمة التحرير الفمسطينية ،وقد وقف المجمس الوطني

الفمسطيني في دوراتو المنعقدة بعد حرب حزيران وحتى عام  1971ضد ىذه الدعوات ،خوفاً من عودة الحكم األردني والمصري
لمضفة والقطاع في حال حدوث انسحاب إسرائيمي ما دفع حركة فتح إلى اختيار فكرة الدولة الديمقراطية(.)18

أن فكرة الدولة الديمقراطية قد ظيرت نتيجة لعوامل مختمفة أوليا ىزيمة العرب في حرب حزيران
ويتضح مما سبق ّ
وعجزىم عن إقامة كيان فمسطيني ،إضافة إلى حاجة حركة فتح لمدعم الدولي ،والخوف من عودة الحكم المصري واألردني لمضفة
الغربية وقطاع غزة ما يقضي عمى الطموح الفمسطيني في إقامة دولة عمى أرض فمسطين.
وفي الشيور األولى من عام  1974دعت المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفمسطينية إلى إنياء الجدل والنقاش بين

الفصائل ،وطالبت بصياغة برنامج وطني يقبمو الجميع وتشكمت لجنة لمحوار نتج عنيا االتفاق عمى برنامج ذي عشر نقاط(.)19

وإلكساب البرنامج الشرعية عقد المجمس الوطني الفمسطيني دورتو الثانية عشرة في القاىرة عام  1974وخالل ذلك تبنت منظمة
التحرير البرنامج المرحمي السيا سي وأبرز ما نادى بو  :تناضل منظمة التحرير بكافة الوسائل عمى رأسيا الكفاح المسمح لتحرير
األرض الفمسطينية ،واقامة سمطة وطنية عمى جزء من األرض الفمسطينية التي يتم تحريرىا .وتناضل منظمة التحرير ضد أي كيان
فمسطيني ثمنو االعتراف والصمح والحدود اآلمنة والتنازل عن الحق الوطني وحرمان شعبنا من حقوقو في العودة وتقرير المصير .

أي خطوة تحريرية تتم ىي حمقة متتابعة لتحقيق استراتيجية منظمة التحرير في إقامة الدولة الفمسطينية الديمقراطية  .تناضل

السمطة الوطنية بعد قياميا في سبيل تحرير كافة تراب فمسطين(.)20

أن ىناك ضعفاً قد أصاب منظمة التحرير الفمسطينية ،إذ دعا إلى إقامة سمطة وطنية
ويتضح من خالل ىذا البرنامج ّ
عمى جزء من األرض الفمسطينية  ،وىذا يعني موافقة ضمنية من قبل منظمة التحرير عمى إقامة سمطة فمسطينية في الضفة الغربية
وقطاع غزة ،وىذا يناقض ما نص عميو ميثاق منظمة التحرير الفمسطينية عند إنشائيا إذ نادى بتحرير كامل فمسطين .

وفي اجتماع المجمس الوطني الفمسطيني في الجزائر عام  1988أعمن عرفات قيام الدولة الفمسطينية وعاصمتيا القدس

()22
أن رغبة الفمسطينيين في
الشريف ،وقبل بقراري مجمس األمن الدولي رقم . )21(338،242ورأى المؤرخ الييودي بنفينيستي
ّ
()23
وعد المؤرخ الييودي إفي
ترجمة االنتفاضة إلى برنامج سياسي عمى أرض الواقع ىي التي دفعت عرفات إلى اتخاذ ىذا القرار ّ .

شاليم ىذا القرار بمنزلة االعتراف بدولة إسرائيل ،والغاء المطالبة بكامل فمسطين كما نص الميثاق الوطني الفمسطيني(.)24

()18

أبو مور ،التطور التارٌخً لمشروع الدولة الفلسطٌنٌة ،ص.44
()19
خلف ،فلسطٌنً بال هوٌة ،ص-114ص.114
()20
أبو مور ،التطور التارٌخً لمشروع الدولة الفلسطٌنٌة ،ص-503ص.550
()21
برٌغمان والطهري ،إسرائٌل والعرب حرب الخمسٌن عاما ً ،ص.144
()22
مٌرون بنفنٌستً  :ولد فً مدٌنة المدس عام  ،5344عمل فً وزارة السٌاحة اإلسرائٌلٌة كمدٌر للتنمٌة ،وعمل نائبا ً لرئٌس بلدٌة المدس اإلسرائٌلٌة من
5313ألى العام ، 5377له عدد من الكتب والدراسات منها :الصلٌبٌون فً األراضً الممدسة،فً مواجهة الحائط المسدود ،المدس المدٌنة الممزلة ،أعداء
حمٌمٌون ،المشهد الممدس .
لإلطالع أنظر:بنفنٌستً ،المشهد الممدس ،ص.1
()23
Benvenisti, intimate Enemies Jews and Arabs in a shared land, pg96.
24
( ) شالٌم  ،إسرائٌل وفلسطٌن إعادة تمٌٌم ،ص.17
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وفي عام ُ 1993وّقع اتفاق أوسمو بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفمسطينية  ،وبناءً عمى ذلك صادقت إسرائيل عمى
دخول زعامة منظمة التحرير الفمسطينية إلى مناطق الحكم الذاتي في الضفة الغربية وقطاع غزة .وأسفر ىذا عن والدة حكومة

فمسطينية ليا صالحية إدارة شؤون الفمسطينيين والتفاوض مع إسرائيل دون االعتراف بدولة فمسطينية(.)25

المبحث الثاني :نظرة قادة إسرائيل للدولة الفلسطينية من خالل مذكراتهم
أن آراءىم كانت متباينة حول ىذه الدولة .ففي البدايات لم
إذا تفحصنا نظرة قادة إسرائيل إلى إنشاء دولة فمسطينية وجدنا ّ
يتطرق القادة إلى مفيوم الدولة الفمسطينية وانما أطمقوا عمييا مفيوم الدولة العربية .وبعد ذلك استُخدم مصطمح الدولة الفمسطينية.
وخمت مذكرات حاييم وايزمان Cham Waizman

()26

من أية نظرة صريحة بشأن موقفو من إنشاء دولة عربية عمى أرض

فمسطين ،إال ّأنو كان من الرافضين لوجود أغمبية عربية في فمسطين  ،واتضح ذلك من وقوفو ضد اقتراح حكومة االنتداب حول
إنشاء مجمس تشريعي في فمسطين  ،ولكنو بالمقابل لم يرفض فكرة التفاىم و التعايش بين العرب والييود لوجود مصالح مشتركة

بين الطرفين عمى حد تعبيره(.)27

()28

وحاول ديفيد بن غوريون David Bin Gurion
()29

إنشاء اتحاد فدرالي

ومنذ البدايات أن يجعل العرب أقمية عمى أرض فمسطين فاقترح

بين إدارتين عربية وأخرى ييودية  ،نازعاً عنيا صفة المساواة  ،بيدف وجود أغمبية ييودية من شأنيا أن

()30
صرح برفضو التام إلنشاء أية دولة مستقمة في فمسطين سواء أكانت عربية أم
تؤدي إلى إقامة دولة ييودية  .وبعد ذلك ّ
فمسطينية ،وفي ذلك يقول " :إن أية محاولة إلنشاء أي دولة مستقمة (عربية ) في فمسطين سنحاربيا وبكل قوانا"( .)31وفي مكان

آخر يقول ":لن تقوم الدولة الفمسطينية المستقمة إال إذا خان اليشوف (مستعمرة ) أنفسيم والشعب الييودي".

()32

()33
بأن قيام دولة ثالثة
أما جولدا مائيرGolda Meir
فكانت من المعارضين إلنشاء دولة فمسطينية  ،وبررت ىذا الرفض ّ
ّ
()34
بين األردن واسرائيل سيؤدي إلى وجود قاعدة تعمل عمى تدمير إسرائيل .

()25

سبٌر ،المسٌرة –خفاٌا أوسلو من األلف إلى الٌاء ،ص-517ص.517
()26
حاٌٌم واٌزمان ( :)5311-5774من أبرز المادة الصهاٌنة الذٌن ساهموا فً والدة الكٌان الصهٌونً على أرض فلسطٌن ،ولد فً إحدى والٌات روسٌا
البٌضاء ،وكان له دور واضح فً إصدار وعد بلفور عام ،5357ولرار التمسٌم عام ،5347انتخب عام  5343كأول رئٌس إلسرائٌل .
لالطالع انظر :واٌزمان ،مذكرات واٌزمان (التجربة والخطأ) ،،ص، 5374ص-77ص.30ص-540ص 543ص-133ص .404األشمروالرفاعً
،اسرائٌل الرؤساء -رؤساء الكنٌست  -ورؤساء الحكومات منذ االنشاء وحتى  ، 1001ص .15المسٌري  ،تارٌخ الفكر الصهٌونً ،صW,AU, .471
Encyclopedia Judaica, part 16, pg423
()27
واٌزمان ،التجربة والخطأ ،ص،151ص،111ص.450
()28
بن غورٌون (:)5374-5771من أبرز لادة الحركة العمالٌة الصهٌونٌة ،ولد فً مدٌنة بلونسن فً بولنده  ،تأثر منذ صغره بوالده الذي كان أحد لادة
حركة أحباء صهٌون ، ،وفً أثناء دراسته الثانوٌة التحك بجمعٌات صهٌونٌة ركزت على الهجرة إلى أرض فلسطٌن،هاجر إلى فلسطٌن عام ،5301وخالل
وجوده فٌها كرس جهوده لزٌادة الهجرة الٌهودٌة إلٌها.فً عام 5347أعلن لٌام إسرائٌل وتولى رئاسة حكومتها .
لالطالع أنظر :بن غورٌون ،رسائل بن غورٌون ،ص ،11ص . 74العابدي ،بن غورٌون وبناة إسرائٌل  ،ص .13تبٌت ،بن غورٌون والعرب،ص.57
.W,AU, Encyclopedia Judaica, part 4, pg505
()29
بن غورٌون ،رسائل بن غورٌون ،ص.570
()30
تبٌت ،بن غورٌون والعرب ،ص.31
()31
بن غورٌون ،رسائل بن غورٌون ،ص ،544ص.157
()32
المصدر السابك ،ص.115
() 33
جولدا مائٌر (: )5377-5737ولدت فً مدٌنة كٌٌف فً روسٌا ،عملت مدرسة لألدب والتارٌخ الٌهودي ،وخالل ذلن انضمت إلى إحدى الجماعات
الصهٌونٌة  ،ومنذ أن هاجرت إلى فلسطٌن عام  5315ركزت جهودها على إنشاء إسرائٌل ،ففً حرب 5347جمعت الكثٌر من األموال ،واشترت بها
أسلحة لمحاربة الفلسطٌنٌٌن  ،تولت رئاسة الوزراء عام .5313
لالطالع أنظر :مائٌر  ،حٌاتً،ص،54ص،14ص،575ص -105ص.101
()34
مائٌر،حٌاتً ،ص.175
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()35

ورفض مناحيم بيغن Menachem Begin

إقامة دولة عربية في فمسطين  ،وطالب بأرض كامل إسرائيل(.)36

ويقول في ذلك ":أي إمريء ال يعترف بحقنا الطبيعي في كامل وطننا  ،فإنو ال يعترف بحقنا بأي جزء منو .فالدولة ستغطي أرض
الوطن  .والوطن سيغطي أرض الدولة كميا"(.)37

()38
أن إقامة ىذه
أما إسحق شامير Yitzhak shamir
فعارض إنشاء دولة فمسطينية عربية غرب نير األردن.إذ اعتقد ّ
( )
()39
ديان  40 Moshe Dayanأي موقف صريح تجاه إقامة دولة
الدولة سيؤدي إلى تدمير إسرائيل  .لم تعطنا مذكرات موشيو ّ

أي نفوذ عربي عمى جزء من
عربية أو فمسطينية عمى أرض فمسطين ،ولكن بالمقابل نالحظ ّأنو و بعد حرب  1967رفض بشدة ّ
()41
وعدىا العاصمة الموحدة إلس ارئيل
القدس ّ

وصرح إسحق رابين yitzhak Rabin
ّ
()43
تعبر عن ىوية األردنيين والفمسطينيين معاً  .وحتى بعد توقيع اتفاقية أوسمو لم
األردن ،ودعا إلى إقامة دولة عربية شرقي النير ّ
يعترف رابين بدولة فمسطينية ،فقد اعترف بمنظمة التحرير كممثل لمشعب الفمسطيني وليس كزعامة لدولة فمسطينية ،ففي أثناء تبادل
()42

وفي أكثر من مكان في مذكراتو عن رفضو التام إلقامة دولة فمسطينية غربي نير

أصر المفاوضون اإلسرائيميون وبطمب من رابين عمى أن توقع رسالة عرفات إلى رابين باسم رئيس منظمة التحرير
االعتراف
ّ
وليس باسم رئيس فمسطين(. )44

ورفض حاييم ىرتسوغ Chaim Herzog

()45

االعتراف بدولة فمسطينية ،ووقف ضد االنسحاب إلى خطوط عام .1967وكان

موقفو متبايناً من وجود حكم ذاتي لمفمسطينيين ،ففي البداية رفضو متذرعاً بأن ذلك يسمح بوصول متشددين إلى السمطة .ولكن فيما

أن ىدف اتفاق أوسمو إقامة حكم ذاتي لمفمسطينيين(.)46
وضح ّ
بعد بدا مؤيدا لمحكم الذاتي،إذ ّ
()35

مناحٌم بٌغن (:)5331-5354ولد فً مدٌنة برست لٌتوفسن ،وفً الثانٌة عشرة من عمره انضم إلى الحركة الصهٌونٌة ،وعندما هاجر إلى فلسطٌن
عٌنه جابوتنسكً ممثالً للحركة التصحٌحٌة ،وفً أواخر عام  5344عٌن لائدا ً لموات األرغون ،وأسس حركة حٌروت وأصبح رئٌسها ،وأنشأ عام 5374
تكتل اللٌكود ،وفً عام  5377تولى رئاسة الوزراء.
لالطالع انظر :بٌغن ،التمرد،ص ،3ص .513تادرس ،مذكرات مناحٌم بٌغن  ،ص .57شرٌدة ،شخصٌات اسرائٌلٌة ،ص.73
()36
بٌغن ،التمرد ،ص،571ص-407ص.407
()37
شندلر ،اسرائٌل –اللٌكود -والحلم الصهٌونً -السلطة -السٌاسة واألٌدٌولوجٌا من بٌغن إلى نتنٌاهو، ،ص-13ص.10
()38
إسحك شامٌر (  )1051-5351ولد فً بولندا،وتشبع الفكر الصهٌونً منذ صغره ،وبعد هجرته إلى فلسطٌن عام  5341انضم إلى صفوف الهاجاناه
واألرغون ،وفً عام  5311جند فً الموساد اإلسرائٌلً ،وبعد تماعده منه انضم إلى أحزاب حٌروت واللٌكود ،وتولى رئاسة الوزراء لفترتٌن األولى
(-5374م5374م)الثانٌة (-5371م5331م).
لالطالع أنظر :شامٌر،مذكرات اسحك شامٌر  ،ص  54ص ،15ص ،14ص ،17ص، .71ص 74ص ،551ص.514األشمر والرفاعً ،اسرائٌل
الرؤساء -رؤساء الكنٌست ، -ص ، 71ص ،77ص.553
()39
شامٌر ،مذكرات اسحك شامٌر،ص،573ص،144ص.147
أنظر أٌضا ً :شندلر ،اسرائٌل –اللٌكود -والحلم الصهٌونً -السلطة،ص.137
()40
موشٌه دٌان (:)5375-5351ولد فً مستعمرة داغانٌا بالمرب من بٌسان،إال أن أصوله تعود إلى أوكرانٌا ،انضم إلى صفوف الهاجاناه خالل حرب
،5347ولاتل الفٌالك العربٌة ،تولى رئاسة األركان خالل حرب عام  ،5311ووزارة الدفاع عام  ،5317وكان من البارزٌن فً حزب مباي.
لالطالع أنظر :دٌان ،مذكراتً،ص-7ص،3ص،ص14،51ص،44ص ،445ص ،414ص.431
()41
دٌان ،مذكراتً ،ص-455ص.451
()42
اسحك رابٌن (: )5331-5311ولد فً مدٌنة المدس ألسرة هاجرت من روسٌا،تلمى دورات عسكرٌة على ٌد الهاجاناه ،والتحك بموات البالماخ التابعة
لها لتدرٌب الٌهود المادمٌن من الدول العربٌة ،تولى رئاسة األركان عام  ،5317وشغل منصب رئاسة الوزراء لفترتٌن األولى عام  5374والثانٌة عام
5331وخالل الفترة الثانٌة ولع اتفاق أوسلو مع عرفات وعلى أثرها تم اغتٌاله عام  5331على ٌد مستعمر ٌهودي ُيسمى"ايجال أمير".
.الحسنً ،الصهٌونٌة  -الغرب والممدس والسٌاسة
لإلطالع انظر :رابٌن ،مذكرات اسحك رابٌن ،ج ،5ص-57ص57
()43
رابٌن ،مذكرات إسحك رابٌن ،ج، 1ص،511ص،513ص.151
()44
سبٌر ،المسٌرة – خفاٌا أوسلو من األلف إلى الٌاء ،ص.31
()45

حاٌٌم هرتسوغ (:)5337-5357ولد فً اٌرلندا،وهاجرت عائلته إلى فلسطٌن عام ، 5341انضم إلى صفوف الهاجاناه فً السادسة عشرة من
عمره،وفً نهاٌة عام  5317عٌن حاكما ً عسكرٌا ً على الضفة الغربٌة والمدس ،انتخب رئٌسا ً إلسرائٌل خالل الفترة الممتدة من.5334-5374

IUG Journal of Humanities Research (Islamic University of Gaza) / CC BY 4.0

515

رؤية قادة إسرائيل للدولة الفلسطينية في ضوء مذكراتهم

ووقف أرييل شارون Ariel Sharon

()47

مواهب قط

ضد إقامة دولة فمسطينية عمى أرض فمسطين ،وعّمل ذلك بوجود ىذه الدولة في

يقول":إن ىذه الدولة -والمقصود بيا الفمسطينية -قامت منذ عام  1922عندما
األردن ألن معظم سكانيا من الفمسطينيين وفي ذلك
ّ
اقتطعت بريطانيا  %75من أرض فمسطين وأنشأت الضفة الشرقية (المعروفة باألردن ) إذ تعيش فييا أغمبية فمسطينية ،فاألردن
()48

ىي في الواقع دولة فمسطينية يتعين عمينا أن نفاوض معيا عن مستقبل السامرة والييودية".

و وأكد في مكان آخر من مذكراتو

أن ىناك دولتين فمسطينية في األردن وعاصمتيا عمان  ،ودولة ييودية في إسرائيل وعاصمتيا أورشميم( .)49وبذلك ألغى أي حق
ّ
عدىا ميد الشعب الييودي .كذل وقف ضد التفسير العربي لمحكم الذاتي بحجة ّأنو يؤدي في
لمفمسطينيين في الضفة الغربية  ،إذ ّ

النياية إلى إنشاء دولة فمسطينية  ،الحكم الذاتي من وجية نظره ممنوح لمسكان في الضفة الغربية وقطاع غزة وليس لألرض ؛ألن
السيادة عمى ىذه األرض إسرائيمية(.)50

وسار بنيامين نتنياىو  )51( Benjamin Netanyahuعمى خطى شارون في نظرتو نحو الدولة الفمسطينية ،إال ّأنو حاول أن
يتتبع بداية محاولة الفمسطينيين تشكي ل حكومة خاصة بيم (،حكومة عموم فمسطين) ،وأظير فشل ىذه التجربة ،لمعارضة الممك
عبدهللا ليا من جية ،ووقوف الممك فاروق ضد المفتي وحركتو من جية أخرى ،إذ فرض عميو البقاء في مصر ولم يسمح لو

بالعودة إلى غزة لترؤس ىذه الحكومة .وأبدى نتنياىو كرىاً واضحاً لشخصية المفتي إذ وصفو بالمجرم المقيت(.)52
ألن قياميا
وظل قيام الدولة الفمسطينيو يشكل ىاجساً قوياً لدى نتنياىو و قد يتحول إلى كابوس استراتيجي عمى حد تعبيره ؛ ّ
ييدد بانييار المنطقة الفاصمة في الجية الشرقية .لذلك رفض رفضاً باتاً قيام دولة فمسطينية غربي نير األردن وعد الدعوة إلنشائيا
إن
محاولة لدفع إسرائيل إلى حدودىا اليشة ،خطوط اليدنة لعام ّ 1949
.وعد مطالبة العرب الفمسطينيين بتقرير المصير كذبة ،إذ ّ
أن
غالبية سكان األردن ىم عرب فمسطينيون ويعيشون ضمن منطقة فمسطين االنتدابية
ّ
.وعد األردن منذ والدتيا دولة فمسطينية ،و ّ

قسما كبي ار من الفمسطينيين يفضمون حكم العائمة الياشمية .وطالب العرب باالكتفاء بوجود دولة فمسطينية شرق األردن التي تسيطر
()53

عمى حد زعمو عمى معظم أراضي إسرائيل

.

لإلطالع أنظرHerzog,living history, pg 4, 24,27,137,171,189,199-203,239,247:
()46
Herzog,living history,pg,131,175.
()47
أرٌٌل شارون (:)1054 -5317ولد فً مستعمرة كفر مالل الممامة على أراضً عرب أبً كشن الفلسطٌنٌة ،و هاجرت عائلته من روسٌا عام
 ،5311وانضم فً الرابعة عشرة من عمره إلى صفوف الهاجاناه ،وشاركها فً المذابح التً ارتكبت ضد الفلسطٌنٌٌن عام . 5347وفً عام  5310شكل
الوحدة  505التً ارتكبت مذبحة لبٌة.وارتكب مذبحة صبرا وشتٌال ،وتولى العدٌد من المناصب إلى أن أصبح رئٌسا ً للوزراء عام . 1005
،
شارون  ،مذكرات أرٌٌل شارون ،ص-7
.
()48
شارون ،مذكرات آرٌٌل شارون ،ص-714ص.714
()49
المصدر السابك ،ص.441
()50
المصدر السابك،ص.355
51
( ) بنٌامٌن نتنٌاهو (9191حتى األن):ولد فً تل أبٌب وتشبع الفكر الٌمٌنً من والده الذي اهتم بتأرٌخ فترة محاكم التفتٌش ،فً عام  9195هاجرت
عائلته إلى الوالٌات المتحدة ،إال أنه عاد وخدم فً الجٌش اإلسرائٌلً لمدة  3سنوات وبعدها عاد وأكمل دراسته فً الوالٌات المتحدة وروج خالل ذلن
إعالمٌا ً لحموق الٌهود فً فلسطٌن  ،وتولى زعامة اللٌكود عام  ،9115شغل منصب رئاسة الحكومة لفترتٌن :األولى عام ، 9119والثانٌة من 9001
وحت ى اآلن ،ركز خالل تولٌه لهذا المنصب على تكثٌف االستٌطان فً الضفة الغربٌة لخلك حمائك جدٌدة على األرض.
لالطالع انظر :نتنٌاهو ،مكان تحت الشمس ،ص، 9ص – 91ص.91أبو الشرٌف ،بنٌامٌن نتنٌاهو الصعود والهبوط -مجموعة مماالت تحلٌلٌة لسٌاسة
رئٌس وزراء اسرائٌل السابك،ص .93أفنٌري ،صعود نتنٌاهو إلى السلطة ،ص . 93شومان،نتنٌاهو لمواجهة مع العرب تستعٌد مفاهٌم الحرب الباردة
،ص-19ص.19
()52
نتنٌاهو ،مكان تحت الشمس،ص.993
( )53المصدر السابك،ص،39ص،31ص-909ص،903ص ،901ص،909ص.909
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مواهب قط

أن ذلك سيفتح المجال أماميم لممطالبة
وأكد عمى األىمية الدينية لمضفة الغربية عند الييود رافضاً إعطاءىا لمعرب بحجة ّ
أن قيام ىذه الدولة سيدفع الكثير
باألراضي التي ُ
طردوا منيا عام  .1948وحتى يقف العالم ضد الدولة الفمسطينية زعم نتنياىو ّ
من األقميات المنتشرة في أنحاء العالم لممطالبة باستقالليا(.)54

أن العرب أوجدوا ىوية فمسطينية
لم يرق لنتنياىو تقبل العالم لفكرة إنشاء الدولة الفمسطينية وع از ىذا القبول لسببين  :األول ّ
أن يطالب
جديدة وخمقوا باألكاذيب شعباً جديداً مختمفاً يتشكل من الفمسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة ،وتمنى نتنياىو ْ
أن ذلك يقمص النزاع بين الفمسطينيين واسرائيل ،وينزع فكرة تقرير المصير من الخيال
الفمسطينيون باالنضمام لألردن،بحجة ّ
،أما السبب الثاني فيو قوة النفط العربي الذي استُخدم كوسيمة لمترويج لفكرة تقرير المصير لعرب الضفة الغربية وقطاع
الدولي ّ
غزة( ،)55وكان ضد موافقة الحكومة اليسارية في إسرائيل عمى إقامة دولة فمسطينية؛ ألنيا ستزيد من جيود العرب في القضاء عمى
()56

إسرائيل

يتضح مما سبق تشابو قادة إسرائيل في رفضيم إلقامة دولة فمسطينية عمى أرض فمسطين  ،ويكمن ذلك في عدد من
فعدتيا أرض الميعاد وأوجدت الشعب
األسباب أوليا يتمثل في الرواية الصييونية التي رّكزت عمى البعد التوراتي ألرض فمسطين ّ
عدوىا جزءا من أرض
وروجوا ليا  ،فمم يعترفوا بفمسطين بل ّ
الييودي عمى حساب الشعب الفمسطيني وقد آمن بيا قادة إسرائيل ّ

ييدد أمن إسرائيل وبالتالي سيمحق بيا الدمار،كذلك سيؤدي
أن وجود دولة فمسطينية ّ
إسرائيل التوراتية  .واضافة إلى ذلك اعتقدوا ّ
ميمة تقوم بتزويد
إلى تدمير الكتل االستيطانية التي أقيمت في مناطق الضفة الغربية والقدس واختير بناؤىا فوق أحواض مائية ّ
المدن اإلسرائيمية بالمياه .

أهم النتائج والتوصيات

 بدأت فكرة مطالبة قادة فمسطين السياسيين بحكومة نيابية في فمسطين بعد وقوعيا تحت االحتالل العسكري البريطاني-

،بيدف تخميص فمسطين من ىذا االحتالل.

ركزت المجنة العربية العميا في مطالبيا عمى استقالل فمسطين وعبرت عن ذلك أمام لجان التحقيق التي أرسمتيا الحكومة

البريطانية إلى فمسطين .
 لم تؤثر النكبة وما نتج عنيا من تيجير في طموح الشعب الفمسطيني ورغبتو في ايجاد كيان سياسي خاص بو حيث شكلعبرت عن ىويتيم وطموحيم في التحرر
الفمسطينيون العديد من التنظيمات السياسية عمى الساحة العربية  ،التي ّ
واالستقالل.

 تركت حرب عام  1973آثر واضح عمى طموح الفمسطينيين في إنشاء دولة فمسطينية مستقمة عمى كامل أرض فمسطين،إذ عرضت منظمة التحرير مشروع المراحل وفيو تخمت عن كامل فمسطين واكتفت بجزء منيا وبسمطة وطنية فمسطينية
-

بدالً من دولة فمسطينية.

عمى الرغم من تباين االنتماءات الحزبية لقادة إسرائيل إال أنيا لم تؤثر في نظرتيم لمدولة الفمسطينية ،إذ أجمعوا عمى

الرفض التام لوجودىا ،ألن ىدفيم طرد الفمسطينيين واقامة الكيان الصييوني عمى كامل فمسطين .

 لم يغير اتفاق أوسمو من نظرة قادة إسرائيل لمدولة الفمسطينية ،إذ أروا فيو سمطة لحكم ذاتي دون االعتراف بدولة فمسطينية()54

المصدر السابك ،ص،39ص،31ص-909ص،903ص ،901ص،909ص.909
()55
نتنٌاهو ،مكان تحت الشمس ،ص.990
()56
المصدر السابك،ص.903
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مواهب قط

 لم يقف نتنياىو عند حد رفضو لوجود دولة فمسطينية كغيره من القادة الصياينة بل تعدى ذلك إلى إثارة الرأي العالميضدىا متذرعاً بأن وجودىا سيدفع الكثير من األقميات المنتشرة في العالم إلى المطالبة باالستقالل .

 ال يمكن ألي باحث أو مؤرخ متخصص في القضية الفمسطينية أن يكتمل بحثو ،إال بالرجوع لمرواية اإلسرائيمية ليكشفزيفيا ويطمع القارئ العربي والغربي عمى ٍ
حد سواء عمى حقيقة الصراع الفمسطيني الصييوني .

أوالً :قائمة المصادر والمراجع بالعربية

األسمر ،حممي  .)1987 (.شارون ممك اإلرىاب.ط.1جزءان .عمان :دار البيرق لمطباعة والنشر.

األشقر ،أسامة والرفاعي ،حسن . )2006(.اسرائيل الرؤساء -رؤساء الكنيست  -ورؤساء الحكومات منذ االنشاء وحتى
.2006ط .1دمشق :دار األوائل لمنشر والتوزيع.

أفنيري ،أوري .)1996(.صعود نتنياىو إلى السمطة .مجمة شؤون األوسط بيروت  ،)57( ،ص-59ص.73

بريغمان ،أىرون والطيري ،جييان.)2002( .إسرائيل والعرب حرب الخمسين عاماً (،ترجمة سالم سميمان العيسى) .دمشق :األوائل
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