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جبدث هزه الذساظت الخذخل ؤلاظشائيلي في العىدان والّالكاث الىزلى التي ؤكامتها إظشائيل مْ هخب 

، خالٌ زالر مشاخَل مدّذدة مً جاسيخ العىدان وؼشائذ ظىداهيت مهّمت في ؼماٌ العىدان وفي 
ً
حىىبه ؤيما

 بمشخلت الاظخلالٌ )
ً
(، زّم مشخلت الخمّشد في حىىب العىدان مىز ؤواظي ظخيىياث 4847 – 4843بذايت

، وؤخحرا مشخلت جىىيش الّالكاث بحن إظشائيل وهٍام الشئيغ الّعىداوي 4861اللشن اإلااض ي وخّتى الّام 

 .4874ؤواخش العبّييياث وخّتى ظلىوه في الّام حّفش الىمحري مىز 

 ملدمة

لت بالّالكاث ؤلاظشائيلّيت 
ّ
الّعىداهيت في وّي الىخمان ومغللت في  -ماصالذ ألاغلبيت الٍّمى مً اإلالّفاث اإلاخّل

خذ ِذٌد كليل مً 
ُ
ذم مشوس الىكذ اليافي للىؽف ِنها. وكذ ف ألاسؼيفاث ؤلاظشائيليت، ألهميتها وخىىستها ِو

لّفاث التي جىّشكذ إى  هزه الّالكاث في خمعييياث اللشن اإلااض ي. وحعدىذ هزه الذساظت إى  هزه اإلالّفاث اإلا

ت في ؤسؼيف الّذولت في إظشائيل، وهزلً إى  ِذد مً الىخب  التي فخدذ لجمهىس الباخشحن واإلادفٌى

. شاث التي جىاولذ هزا اإلاىلُى
ّ
 الخاسيخّيت وهخب اإلازه

ان دافيذ بً غىسيىن الزي سَظم هٍشيت ألامً ؤلاظشائيلي وبلىَسها يخص ى بؽّذة ٌهىس ِىذ كيام إظشائيل، و

في مفش،  4841جمىص/يىليى  12"هماٌ ؤجاجىسن" ِشبي يىّخذ الّشب في مىاحهت إظشائيل. وفي ؤِلاب زىسة 

ّىب  يدٍى وجدّىٌ مىلب الىخذة الّشبيت مً فىشة هخبىّيت إى  مؽشوُ ؼامل
ّ

بخإييذ ِاسم مً الؽ

، فىّحه حّل حهذه إلفؽاٌ هزا اإلاؽشوُ وإظلاوه. 
ً
الّشبيت، بذا لبن غىسيىن ؤّن ما يخؽاه كذ ٌهش فّال

 
ً
ت ـّ واِخلذ بً غىسيىن ؤّن الخىش ِل  إظشائيل يىمً في كلب الىوً الّشبي، ؤي في "دٌو الىىق" وخا

ُ وسمضه، ظع  بً مفش لمشب هزا اإلاؽشوُ الّشبي وخاليخه مفش، وسئيعها ِبذ الىاـش كائذ اإلاؽشو 

ً "مفالح  ً مفالَح آهّيت ولّيلت مْ هخب ِشبّيت، ِو غىسيىن للبدث ًِ "ؼلىق" في الجعذ الّشبي ِو

مؽترهت" مْ ؤكلّياٍث ِشكّيت ؤو وائفّيت في الىوً الّشبي. هما ظع  إلكامت جدالف مْ دٌو "الخضام" ؤو دٌو 
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لّذ دٌو الللب اإلاداريت لفلعىحن. ولّمذ دٌو  "ألاوشاف" ؤو "اإلاديي" الىاكّت في ؤوشاف الىوً الّشبي،

 العىدان 
ً
 مً جشهيا وإيشان وإزيىبيا وؤيما

ً
"الخضام" في الخمعييياث والعّخيىياث مً اللشن اإلااض ي هال

 واليمً.

  بداًة الاثصاالت بين حزب ألامة السىداوي وإسزائُل

 إى  لىذن للخفٌى ِل  الّذِم البريىاوي  4843في خضيشان/ يىهيى 
ً
ؤسظل خضب ألاّمت العىداوي وفذا

ضث اإلاخابشاث البريىاهّيت )ؤم آي  ( إى  وفذ خضب ألاّمت 5الظخلالٌ العىدان. وفي ؤزىاء ميىزه في لىذن، ؤِو

فذيم الاحخمْ هزا الىفذ؛ الزي لّم ظيذ  4843خضيشان/ يىهيى  46. وفي 4ليىلب اإلاعاِذة مً إظشائيل

اإلاهذي، الابً ألاهبر للمهذي، ومدمذ ؤخمذ ِمش هائب ألامحن الّام لخضب ألاّمت في لىذن إى  معؤولحن 

شفان في رلً الاحخماُ ِل  م
ّ
فم الى

ّ
ىاـلت إظشائيلّيحن مً الّعفاسة ؤلاظشائيلّيت في الّاـمت البريىاهيت. واج

 ِل ؤن 
ً
فلا ؤيما

ّ
الللاءاث والاحخماِاث باظخمشاس، ِل  ؤسلّيت اإلافالح اإلاؽترهت بينهما في الّذاء إلافش، واج

فاٌ الذائم بحن خضب ألاّمت وإظشائيل
ّ
/ ظبخمبر  14. وفي 1ييىن مدمذ ؤخمذ ِمش سحل الاج ، 4844ؤيلٌى

فاال 
ّ
شاجه ما يفهم مىه اظخمشاس الاج

ّ
ث بحن خضب ألاّمت وإظشائيل ِل  معخىياث رهش مىؼيه ؼاسيذ في مزه

، لالظخماُ مىه إى  جلشيش ًِ  ،سفيّت فلذ هخب آلاحي: "حلعذ مْ حىػ بلمىن الزي ِاد مً إظىىبٌى

ً احخماِه إى  ]مدافَ بىً إظشائيل[ دافيذ  يم خضب ألاّمت العىداوي ِو اظخمشاس اإلافاولاث مْ ِص

                                                           
1
 .99، ص. (4991ذم أتٍة: عفشٌاخ تٕعهٍى، ) ،بيسزائيل()بوليطيكا فاستزاتيجيه  "في إسزائيل واالستزاتيجيةالسياسة "أفٍُش ٌٍُف،  
2

االذصاالخ ٔانعالقاخ تٍٍ إعشائٍم ٔحضب ْزا انرقشٌش  ٌهخص). أرشيف دولة إسزائيل، 8161/ 4 ،، يهف حٍرظ41/8/4911 ،ذقشٌش ػ. ٌعشي 

 .(4911أغغطظ /آبحرى  4911األيح انغٕداًَ يُز تذاٌرٓا فً 
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طخذ اخخماالث إلافّيت  هىسوفيدغ اإلاىحىد آلان في اإلاذيىت هفعها في
ّ
مىاظبت ِلذ مؤجمش البىً الذوىي. اج

 .2لخىىيش ِالكاث ججاسّيت بييىا وبينهم. وهذفهم هى ففل العىدان ًِ ؤّي اِخماد اكخفادي ِل  مفش..."

خالٌ للاءاجه الىشحرة مْ اإلاعؤولحن ؤلاظشائيلّيحن، ؼشح مدمذ ؤخمذ ِمش هائب ألامحن الّام لخضب ألاّمت، 

دان اإلاخّاٌم مً "مداوالث مفش صيادة هفىرها في العىدان ِل  الشغم مً اِتراف مفش ؤمام كلم العى 

ذ ؤّن "مفالح العىداهيحن الزيً يخمّعيىن باظخلالٌ العىدان جخماه  مْ 
ّ
الخاسج باظخلالٌ العىدان". وؤه

ل في مفش
ّ
 . 3مفالح إظشائيل" لّذ الخىش اإلاؽترن اإلاخمش

 ألامة وإسزائُلاملفاوضات املالُة بين حزب 

فاالث واحخماِاث هشحرة  4847وظىت  4843حشث بحن خضب ألاّمت وإظشائيل في الفترة اإلامخّذة بحن ظىت 
ّ
اج

ل في مفش. 
ّ
بت في ؼإن معإلخحن ؤظاظّيخحن إلاىاحهت ما اِخبراه ِذّوهما اإلاؽترن اإلاخمش ّّ ومفاولاث مدؽ

م اإلاعإلت ألاوى  بخلذيم إظشائيل معاِذاث مالّيت 
ّ
لخضب ألاّمت ِل  ؼيل كشوك لخمىيىه مً مىاحهت جخّل

، والتي واهذ 
ً
الّىفىر اإلافشي في العىدان، وهزلً مىاحهت ألاخضاب العىداهيت التي لم جىً حّخبر مفش ِذوا

جذِى إى  وخذة وادي الّىيل والخفاً ِل  ِالكاث مخىّىسة بحن العىدان ومفش. ؤّما اإلاعإلت الشاهيت 

يم فخمدىسث خٌى اظدشماس إظش   في ؤساض ي اإلاهذي ِص
ً
ت ـّ َْ اكخفاديت في العىدان، وخا  في مؽاسي

ً
ائيل ؤمىالا

 مالّيت ِل  خضب ألامت
ً
 . 4خضب ألاّمت، وفي اإلاؽاسيْ التي جذّس ؤسباخا

ووان خضب ألاّمت في خاحت ماّظت إى  ظيىلت هلذيت لخمىيل وؽاوه العياس ي في ٌّل اخخذام اإلاىافعت بحن 

 في فترة الخمالث  ألاخضاب العىداهّيت في
ً
ت ـّ ؼإن مفحر العىدان ومعخلبل ِالكاجه مْ مفش، وخا

الاهخخابّيت للبرإلاان العىداوي. وفي هزا الّعياق، لخىفحر الّعيىلت اإلاالّيت لخضب ألاّمت في ـشاِه مْ ألاخضاب 
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4

 عثق ركشِ.ذقشٌش ػ. ٌعشي، يصذس  – 
5

 .َفغّانًصذس  



 
 
 

 املزكز العزبي لألبحاث و دراسة السُاسات السىدان في إلاسزائُلي الحدخل                              
 
 

  
4 

لىً مً العىداهيت ألاخشي، اكترح مدمذ ؤخمذ ِمش ِل  اإلاعؤولحن ؤلاظشائيلّيحن ؤن حؽتري إظشائيل ال

ه الىاظّت في العىدان، وؤن جذفْ  يم خضب ألاّمت، الزي ييخجه في مضاِس  اإلاهذي ِص
ً
زمً اللىً الزي ملّذما

الر الخاليت. وواهذ الليمت الّعىىيت لللىً الزي جيخجه مضاُس اإلاهذي جلّذس، وفم ما 
ّ
ظييخج في الّعىىاث الش

 رهشه مدمذ ؤخمذ ِمش لإلظشائيليحن، بمليىن وهفف اإلاليى 
ً
ن حىيه إظترليني. وبما ؤّن اإلابلغ اإلااىي وان هبحرا

 إلظشائيل، في ملاييغ جلً الفترة، فلذ جىّحهذ إظشائيل في بذايت الّام 
ً
إى  سحل ؤِماٌ  4845حذا

 في ؼشهت )
ً
لفدق إميان كيامه بؽشاء كىً اإلاهذي ( Lewis and Peatـهيىوي بشيىاوي وان يّمل مذيشا

 .
ً
 ودفْ زمىه ملذما

شهت اإلازوىسة في ؼباه/ فبرايش 
ّ

اُل  4845وؤسظلذ الؽ
ّ
فيها ويذع  "وسدن" إى  العىدان لالو

ّ
ؤخذ هباس مٌى

ه مً اللىً للّعىىاث الشالر الخاليت ودفْ  ِل  ألاولاُ، وإحشاء مفاولاث مْ اإلاهذي لؽشاء إهخاج مضاِس

شهت "وسدن" ِؽشة ؤيام في العىدان،
ّ

. وكذ مىث مبّىر الؽ
ً
سافله في ؤزىائها مدمذ ؤخمذ ِمش  زمىه ملّذما

يم خضب ألاّمت ومْ كياداث ؤخشي مً خضب ألاّمت ومْ وصساء في  ب له احخماِاٍث مْ اإلاهذي ِص
ّ
الزي سج

الخيىمت الّعىداهيت، وان بينهم ِبذ هللا خليل وصيش الّذفاُ العىداوي خييئٍز، والزي ؤـبذ في جمىص/ يىليى 

 للخيىمت الّعىداهيت.  4845
ً
شهت البريىاهيت ًِ ؤظفه لّذم وحىد سئيعا

ّ
ّبر ِبذ هللا خليل إلابّىر الؽ ِو

ً سغبخه في ججذيذ الّالكاث الاكخفاديت مْ إظشائيل فاٌ مْ إظشائيل ِو
ّ
 .5كىىاث اج

 ًِ صياسجه جلً، وؤوص ى بخلذيم كشك إى  اإلاهذي 
ً
 ؼامال

ً
بّذ اهتهاء صياسجه العىدان كّذم "وسدن" جلشيشا

يم خضب ألاّمت )مً  هُى سيفىلفيىغ هشيذيذ( كذسه مليىن وهفف اإلاليىن حىيه إظترليني، للاء إّما وعبت ِص

 ِل  رلً، ؤفاد "وسدن" في جلشيشه ؤّن الجاهب العىداوي اكترح 
ً
الوة مً ألاسباح ؤو ِمىلت ِل  بيْ اللىً. ِو

 بإساض ي اإلاهذ
ً
ي. وألّن هزه ِليه جىىيش ؤساٍك حذيذة لضساِت اللىً في العىدان والتي ظخلخم معخلبال
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فل مدافَ بىً إظشائيل بالّذيذ مً اإلافاسف 
ّ
اإلابالغ واهذ هبحرة باليعبت إى  إظشائيل في جلً الفترة، اج

فاالث ؤّن اإلاؽيلت لم جىً 
ّ
العىيعشيت للخفٌى منها ِل  كشوك لخمىيل هزه اإلاؽاسيْ. وجبّحن مً هزه الاج

ِل  اإلاخاوش اإلاشجبىت باظدشماس هزه اإلابالغ اإلاشجفّت في الخفٌى ِل  اللشوك وإهما في اسجفاُ كيمت الىفالت 

في العىدان، لّالكت هزه اإلاؽاسيْ بئظشائيل. وحّشاء هزه اإلافاِب جذاولذ إظشائيل وخضب ألاّمت إوؽاء 

بىً صساعي في العىدان ليخّم مً خالله جمىيل اإلاؽاسيْ ؤلاظشائيلّيت. وألّن إهجاص هزه اإلاؽاسيْ وان يعخغشق 

 
ً
، وفي لىء اكتراب الاهخخاباث البرإلااهيت العىداهّيت وخاحت خضب ألاّمت اإلالّخت للماٌ، ولب مدمذ وكًخا وىيال

ا للمهذي كيمخه  ؤلف  441ؤخمذ ِمش، هائب ألامحن الّام لخضب ألامت، مً الىشف ؤلاظشائيلي كشلا فىسيًّ

 .6حىيه إظترليني الظخّماله في الاهخخاباث الىؼيىت

 سحىي في إسزائُلمسؤول سىداوي رفُع امل

اظخذِذ خاحت اإلاهذي لللشك، ِالوة ِل  ظْعي خضب ألاّمت لخىىيش ِالكاجه بئظشائيل لّذ مفش، ؤن يضوس 

 واظخّذاًد لهزه الضياسة، للبّذ في ولب اللشك وفي 
ً
. وجمهيذا

ً
معؤوٌ ظىداوي سفيْ اإلاعخىي إظشائيل ظشا

 خاسحيت
ُ
 مً وصيش اإلاالّيت ووصيش  اإلاؽاسيْ ؤلاظشائيليت في العىدان، دِْذ وصيشة

ً
إظشائيل غىلذا مئحر، هال

 
ً
ذدا الخجاسة ومدافَ بىً إظشائيل واإلاذيش الّام إلاىخب سئيغ الخيىمت واإلاذيش الّام لىصاسة الخاسحّيت ِو

 .48457آب/ ؤغعىغ  11آخَش مً اإلاعؤولحن والخبراء ؤلاظشائيلّيحن، إى  ِلذ احخماُ مىّظْ في 

لجذ اإلادادزاث التي ؤحشاها اإلاعؤوٌ العىداوي سفيْ اإلاعخىي في ؤزىاء صياسجه ال جضاٌ اإلالفاث التي ِا

لث ألاخحر مً ؼهش آب/ ؤغعىغ، في وّي الىخمان. لىً هىان الّذيذ مً الخلاسيش التي 
ّ
إظشائيل في الش

جىّشكذ إى  صياسة هزا اإلاعؤوٌ العىداوي بفىسة غحر مباؼشة، والتي ِالجذ ملذسة إظشائيل ِل  جىفحر 
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الّذِم اإلااىي لخضب ألاّمت ومعإلت إؼشان دٌو ٍِمى في دِم خضب ألاّمت لّذ مفش ِبذ الىاـش، ألّن رلً 

وان فىق واكت إظشائيل اإلاالّيت. فلذ حاء في وزيلت ـذسث ًِ مىخب وصاسة الخاسحّيت ؤلاظشائيلّيت في 

مّذودة مً صياسة اإلاعؤوٌ  ، ؤي بّيذ ؤّيام4845آب/ ؤغعىغ  17اللذط إى  ظفحر إظشائيل في باسيغ، في 

ذ باخخماالث  ِّ العىداوي سفيْ اإلاعخىي إى  إظشائيل، ؤن جىّىس ِالكاث إظشائيل "مْ خضب ألامت العىداوي ي

مصّجّت. حّخمذ كذسة هزا الخضب، في داخل العىدان وباظم العىدان، في هبذ حّاٌم كّىة اإلافشّيحن 

هزا ألامش،  ادّيت التي جىلْ جدذ جفّشفهم. وفي ظبيلوؼشوائهم، ِل  حجم اإلاعاِذاث العياظّيت والاكخف

هدً بداحت إى  ؼشواء. مً هاخيدىا، هشي ؤّن الفشوعيحن مالئمىن، هما ؤّن الشحل العىداوي الزي هدً في 

فاٌ مّه ال يخص ى مً هزه الؽشاهت"
ّ
 . 8اج

ت جيذي وىليً وسفّه يىّضح الفىسة ؤهثر جلشيٌش مهم للغايت ـاغه مذيش مىخب سئيغ الخيىمت ؤلاظشائيلي

/ ظبخمبر  1إى  دافيذ بً غىسيىن سئيغ الخيىمت، في   مً 484541ؤيلٌى
ً
. ِالج هزا الخلشيش حملت

اث وان ؤبشصها جذبحر اإلااٌ اليافي لذِم خضب ألاّمت العىداوي، والبدث ًِ ؼشواء لخدليم  اإلاىلِى

ل ؤلاظشائيلي في العىدان في جلً الفترة ت في العىدان. ويّخطح مً هزا الخلشيش ؤّن الخيّ ألاهذاف ؤلاظشائيل
ّ
ذخ

 مً اظتراجيجّيت إظشائيلّيت ؼاملت بليادة بً 
ً
وجلذيم الّذِم ؤلاظشائيلي إى  خضب ألاّمت العىداوي وان حضءا

امت ِبذ الىاـش.  غىسيىن لّذ مفش بِض

ماِحن مىّظّحن ويدبّحن مً الخلشيش ؤّن دافيذ بً غىسيىن، في ظياق سظمه لهزه الاظتراجيجيت، ِلذ احخ 

. وجال هزيً الاحخماِحن احخماِاث ِّذة 4845وىيلحن مْ هخبت "خبراء الؽؤون الّشبيت" في آب/ ؤغعىغ 

ل  ـّ ؤون الّشبيت لذساظت ؤولاُ الىوً الّشبي وهيفّيت اختراكه وإمياهاث رلً. و" جى
ّ

ِلذها خبراء الؽ

لىق اإلاىحىدة فيه"، اإلاؽاسوىن في هزه الاحخماِاث إى  ؤن الّالم الّشبي ييبغي اخ
ّ

تراكه مً خالٌ الؽ
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وؤنهم "يؤمىىن بإّن في إمياهىا إكامت ِالكاث بذوائَش واظّت في الّالم الّشبي جخص ى وجخاف مً ـّىد ِبذ 

ؤون الّشبيت" كذ ظافش إى  44الىاـش"
ّ

 مً هؤالء "الخبراء في الؽ
ً
. ورهش جيذي وىليً في جلشيشه ؤّن ِذدا

فاٌ بفئا
ّ
ذ باخخماالث حّيذة". زم ؤوسوبا وباؼش الاج ِّ ث في الذٌو الّشبيت، و" ؤّن بّن هزه الاجفاالث ي

ؤؼاس جيذي وىليً إى  اإلاعؤوٌ العىداوي سفيْ اإلاعخىي الزي صاس إظشائيل، فزهش ؤّن هزا اإلاعؤوٌ "اكخىْ 

ل  الشغم مً  ؤهثر مّما وان يّخلذ كبل مجيئه إى  إظشائيل. ِو
ً
 ه بإّن لذيىا كذسة

ّ
لّذم الىشحر، رلً ؤخص ى ؤال

، ألهه ظيّخلذ ؤّن ِذم فّلىا ييبْ مً ِذم 
ً
ىذها جيىن خيبت ألامل ؤهثر مّما لى لم هلم بذِىجه إوالكا ِو

سغبدىا وليغ مً ِذم كذسجىا]اإلااليت["
41. 

م باليؽاه الاظخخباسي ؤلاظشائيلي في مفش،  رهش جيذي
ّ
 يخّل

ً
 آخش مهما

ً
وىليً في جلشيشه إى  بً غىسيىن ؤمشا

فلىا بشحلحن حّذيحن في مفش، وجدّذزىا إى  ؤخذهما 
ّ
فإؼاس إى  ؤّن "خبراء الؽؤون الّشبيت" ؤلاظشائيليحن "اج

 هشحر 
ً
ب ماال

ّ
ت يخىل

ّ
بت. إّن جىفيز هزه الخى ّّ ت دِائّيت مدؽ

ّ
". زم اهخلل جيذي وىليً إى  مىلُى ًِ خى

ً
ا

لشوسة إؼشان فشوعا والىالياث اإلاّخدذة ألامحرهّيت في اليؽاه ؤلاظشائيلي في العىدان والّذٌو الّشبيت 

ؽاه بؽيل حّيذ غحر مخىافش لذيىا. ومً 
ّ
ألاخشي، ألّن "مً الىاضح ؤّن ؤلامياهاث اإلاالئمت لخىفيز هزا الي

 بإن جيخلل الّالكاث التي  هاخيت ؤخشي، هىان خؽيت مً ؤن
ً
لى ؤؼشهىا كىي ؤحىبيت في اللميت، اخخماال

 )في اِخلادي ؤن في  ؤكمىاها، مً ؤيذيىا إى  ؤياٍد ؤخشي، في ما
ً
ؤِخلذ، ختى وإْن وان مشل هزا الخىش كائما

 لّذ ِبذ الىاـش مً ِذم جىفيز ِملياث لّذ 
ً
ه ؤلاميان مىْ رلً( فمً ألافمل ؤن يىّفز آلاخشون وؽاوا

 هخفّشف مشل ولب بال ؤظىان يجلغ إى  حاهب 
ّ
، بعبب الّىلق في إمياهاجىا. ففي اِخلادي ِليىا ؤال

ّ
كي
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ٌى إى   لليذ له وال يعخىيْ الاظخمخاُ بإولها، ولىىه ييبذ باظخمشاس وال يعمذ لضمالئه بالـى
ُ
ٍِمت حيذة ؤ

 الٍّمت".

ذ   ويىلْ جدذ جفّشف اإلاعؤولحن وفي خخام جلشيشه ؤوص ى جيذي وىليً بخخفيق مبلغ ماىي يـش
ً
ظلفا

 .42ؤلاظشائيلّيحن ًِ هزا اليؽاه، وإؼشان ؤحهضة اإلاخابشاث الفشوعيت وألامحرهيت به 

 ثكثُف الاثصاالت بين حزب ألامة وإسزائُل عشُة العدوان الثالثي

فذ الاجفاالث بحن إظشائيل وخضب ألاّمت العىداوي ِؽّيت الّذوان الشالسي )ؤلاظشائيلي 
ّ
 –الفشوس ي  –جىش

 في جلذيم الذِم لخضب ألاّمت لّذ مفش ولّذ 
ً
البريىاوي( ِل  مفش، واهخشوذ فشوعا وبشيىاهيا ؤيما

ألاخضاب العىداهيت التي واهذ جىادي بالّخدالف مْ مفش وجىّىس الّالكاث مّها. ورهش جلشيش ؤسظله ي. بلمىن 

ئب ألامحن الّام لخضب ألاّمت، ؤخبر إى  غىلذا مئحر وصيشة خاسحيت إظشائيل، ؤّن مدمذ ؤخمذ ِمش ها

ؤلاظشائيلّيحن ؤّن اإلاهذي وخضب ألاّمت ومؤّيذيه مً وائفت ألاهفاس يّخبرون اإلافشّيحن ؤِذاء لهم، وؤنهم 

. وؤلاف الخلشيش ؤّن هىان كىي ظىداهيت 43ظييىهىن ظّذاء إرا جمّمّذ كّىة اإلافشّيحن وجشاحْ هفىرهم

 للمفشّيحن،  -خخميت وحىاخها العياس ي جىافغ خضب ألاّمت، ؤهّمها وائفت ال
ً
خضب الؽّب اإلاؤّيذ حذا

ت ألاصهشي والجىىبّيحن اهتهاصيىن، وكذ   مً مجمِى
ً
ت ألاصهشي والجىىبّيىن. ورهش الخلشيش ؤّن هال ومجمِى

ذ الاهخخاباث للبرإلاان العىداوي، فئّن  يىمّمىن إى  اإلاّعىش اإلاؤّيذ إلافش. وؤلاف الخلشيش: مْ اكتراب مِى

لت بمفش لخجّىب ؤما
ّ
خار مىكف في حميْ اللمايا اإلاخّل

ّ
م خضب ألاّمت ؤخذ خياسيً: ألاّوٌ ؤن يتهّشب مً اج

خار مىكف مّاٍد للخضب بؽيل واضح، وهزا كذ يؤّدي إى  خفٌى خضب ألاّمت ِل  معاِذة 
ّ
كيام مفش باج

خاره
ّ
 مً  مالّيت كليلت مً مفش، وبزلً جضيذ مفش هفىرها في العىدان، والشاوي، اج

ً
 مخدّفٍا

ً
 واضخا

ً
مىكفا
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مفش وحامّت الذٌو الّشبيت، وهزا يلىد إى  صيادة الّمغىه ِليه مً مفش وخلفائها مً الّذٌو الّشبيت 

 لألخضاب العىداهيت اإلاىاوئت لخضب 
ً
 سخيا

ً
داد العىفياحي. وؤؼاس الخلشيش إى  ؤّن مفش جلّذم دًِما ماليا

ّ
والاج

 لخضب ألاّمت العىداوي كيمخه ألاّمت. واكترح بلمىن ِل  غىلذا م
ً
لف دوالس ؤ 411ئحر ؤن جلّذم إظشائيل كشلا

 آخش للمهذي كيمخه 
ً
ؤلف دوالس، للاء لماهاث ِل  ؼيل إيفاالث  211مً غحر لماهاث، وكشلا

 لخضب ألاّمت العىداوي حشاء الّالكاث التي 
ً
 ماليا

ً
)همبياالث(. وؤلاف بلمىن ؤّن فشوعا كذ جلّذم دِما

ذ ؤخمذ ِمش مْ فشوعا بمبادسة إظشائيل ودِمها. وفي خخام جلشيشه ولب بلمىن مً وصيشة ؤكامها مدم

ل هزا الجىاب إى  مدمذ ؤخمذ ِمش  .44الخاسحيت ؤلاظشائيلّيت غىلذا مئحر حىابا خالٌ ؤظبُى ليي يـى

/ ظبخمبر  46في  ل في ، ؤسظل ؤوسي لىبشاوي مً اللذط سظالت إى  إلياهى ظاظىن ظفحر إظشائي4845ؤيلٌى

خزتها إظشائيل
ّ
 وهي:  45العىدان في ؼإن سوما خييئز، ؤخبره فيها ًِ اللشاساث التي اج

ميان إكامت بىً صساعي في العىدان لىلّه إجلّشس الىلب مً آفيا ومً وىهييىف ؤن يفدفا في حىيف  -4

 في جفّشف مؽاسيّىا هىان.

ألامىاٌ الظخّمالها في مؽاسيْ اكخفاديت في  جلّشس البدث في ؤوسوبا والىالياث اإلاّخدذة ًِ وشق لجمْ – 1 

 العىدان.

ؽاواث في العىدان. وكذ جّم الخذيث مْ حلبحر الزي  – 2 
ّ
فاٌ بفشوعا إلؼشاهها في اإلاؽاسيْ والي

ّ
جلّشس الاج

 ؤٌهش خماظت لألمش، وظيعافش صيامه ديبىن إى  باسيغ لترجيب احخماُ بحن مدمذ ؤخمذ ِمش وحلبحر.

فاق – 3 
ّ
ْ اإلاهذي  211مْ آفيا ووىهييىف ِل  جلذيم كشك للمهذي كيمخه  جّم الاج

ّ
ؤلف دوالس، ِل  ؤن يىك

. 41إيفاالث )همبياالث( لممان ظذاد اإلابلغ. وظيخم دفْ 
ً
 ؤلف دوالس مً هزا اإلابلغ إى  اإلاهذي فىسا
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ِت ؤلاظشائيلّيت، اكترح سئيغ الخيىمت دافيذ بً غىسيىن ؤن يعافش ح. حفاحي اإلاذيش الّام لىصاسة الضسا – 4 

ؽاه ؤلاظشائيلي في العىدان. ولىً مً غحر الىاضح 
ّ
وإيهىد ؤفشيئيل إى  العىدان، للىكىف ًِ هشب ِل  الي

ختى آلان َمً ظيعافش إى  العىدان. والهذف ؤلاظشائيلي هى إسظاٌ مبّىزحن سفيعي اإلاعخىي إى  العىدان 

. إللفاء الجذّيت اإلاالئمت ِل  الّخّاون بحن إظشائيل  ٌٍ  والعىدان ، وجىىيشه إى  معخىي ِا

 بمىلُى العىدان، 
ً
وؤلاف ؤوسي لىبشاوي في جلشيشه ؤّن سئيغ وصساء فشوعا ووصيش خاسحّيخه ؤْبذيا اهخماما

فحن في وصاسة الخاسحّيت الفشوعيت بخلذيم اكتراخاث ملمىظت إلاعاِذة خضب ألاّمت العىداوي. 
ّ
فا هباس اإلاٌى

ّ
وول

 الخاليت:  وبىاًء ِل  رلً، كّذمذ وصاسة الخاسحيت الفشوعيت الاكتراخاِث 

 جلذيم كشك للعىدان بمبلغ كيمخه مليىها حىيه إظترليني.  – 4

جلذيم معاِذاث مباؼشة لخضب ألاّمت في الاهخخاباث البرإلااهّيت اإلالبلت بىظاوت جضويذه بماهيىاث  – 1

 وباِت وظفشياث،.. الخ.

اإلاهذي، ودفْ  إسظاٌ مبّىر فشوس ي خاّؿ إى  الخشوىم غايخه الّععي لؽشاء مدفٌى اللىً مً – 2

.
ً
 زمً اللىً ملّذما

وافم الفشوعّيىن، مً خيث اإلابذؤ، ِل  معاِذة الّعىدان في إكامت ظالح حّى بؽشه ؤن ججشي  – 3

 بحن الخيىمخحن الفشوعّيت والّعىداهيت.
ً
إن سظميا

ّ
فاالث في هزا الؽ

ّ
 الاج

ي باسيغ ظيعافش إى  حىيف وي وؤلاف ؤوسي لىبشاوي في جلشيشه ؤّن مدمذ ؤخمذ ِمش بّذ ؤن يىهي مهّمخه ف

فاكيت مْ آفيا ووىهييىف
ّ
 .46يىجض مْ مىؼيه ظاظىن الاج
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 الحجّسس على عبد الىاصز ملصلحة إسزائُل عشُة العدوان الثالثي

/ ظبخمبر  يم خضب ألاّمت العىداوي مفش، وؤحشي ظلعلت مً  4845في مىخفف ؤيلٌى صاس اإلاهذي ِص

ْ في خاللها إى  الشئيغ حماٌ ِبذ الىاـش. وسافم اإلاهذي في صياسجه اإلادادزاث مْ الليادة اإلافشّيت، واحخم

ؽىليىي، الفذيم الصخص ي للمهذي واإلالّشب مىه بدعب مدمذ ـالح الهزه سئيغ البرإلاان العىداوي 

الىزائم ؤلاظشائيليت. وكذ ؼاسن الؽىليىي اإلاهذي في اإلاشخلت ألاوى  مً اإلادادزاث التي ؤحشاها مْ الشئيغ 

الىاـش. ولم جىذ جمّش ِؽشة ؤيام ِل  احخماِه هى وصِيم خضب ألاّمت إى  الشئيغ حماٌ ِبذ  حماٌ ِبذ

/ ظبخمبر  16الىاـش، ختى وان الؽىليىي يلّذم إى  معؤوٌ إظشائيلي في حىيف، في   4845ؤيلٌى
ً
، جلشيشا

 ًِ اإلادادزاث التي ؤحشاها اإلاهذي مْ الشئيغ حماٌ ِبذ الىاـش. وؤخب
ً
 وؼامال

ً
ر الؽىليىي مفّفال

 : 47اإلاعؤوٌ ؤلاظشائيلي باآلحي

 ِل  اظخلالٌ العىدان. ويخص ى  – 4
ً
 مباؼشا

ً
ل خىشا

ّ
يّخبر العىدان ؤّن حّاٌم كّىة مفش الّعىشيت يؽي

 العىدان مً ؤّن الخشب اإلالبلت التي ظدؽّنها مفش ظخىّحه لّذه وليغ لّذ إظشائيل.

في حّضيض الّفذاكت مْ اإلاّاسلحن لّبذ الىاـش. هىان مفلخت للعىدان في إلّاف الىٍام اإلافشي و – 1

ولىً خاحت العىدان إى  كىاة العىيغ وإى  خّل مؽىالث اإلاياه مْ مفش، وإى  ظذاد ديىهه الخاسحّيت 

ذ الاهخخاباث البرإلااهيت العىداهيت، جْشغم خضب ألاّمت ِل  مهادهت مفش في اإلاعخلبل اللشيب.  واكتراب مِى

ل  سغب ِبذ الىاـش في ص  – 2 ياسة اإلاهذي مفش وي يٍهش للّالم دِم العىدان إلافش في ؼإن العىيغ. ِو

الشغم مً ؤّن ِبذ الىاـش ؤإلاذ إى  ؤّن صياسة اإلاهذي إلافش مشغىب فيها وي يلىم اإلاهذي بالىظاوت بحن مفش 

.
ً
 ؤّن ِبذ الىاـش لم يىلب مً اإلاهذي ؤّي هُى مً الىظاوت إوالكا

ّ
 وبشيىاهيا، إال
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غ إى  ِبذ الىاـش مىكفه مً ؤصمت العىيغ، ووي يٍهش ؤمام مىاوني العىدان صاس اإلاهذ – 3
ّ
ي مفش وي يبل

، ما يعاِذه في الاهخخاباث البرإلااهّيت العىداهيت.
ً
 ؤّن ِالكاجه بّبذ الىاـش حّيذة ؤيما

ذ ؤّن كيمت ك – 4
ّ
ىاة كاٌ اإلاهذي لّبذ الىاـش إّن العىدان يّترف بملىّيت مفش للىاة العىيغ، لىىه ؤه

العىيغ جيبْ مً اظخّماٌ الغشب لها، ولزلً هىان لشوسة لخلذيم لماهاث دولّيت في ؼإن خشّيت اإلاالخت 

 فيها. 

ف اإلاهذي في للائه ِبذ الىاـش، الياسزت التي ظخلخم بالّشب في خاٌ كيام الذٌو الغشبيت  – 5 ـو

، وألاصمت التي ظيّاهيها العىدان إرا كاوْ الغشب ك
ً
ل ِعىشيا

ّ
 ىاة العىيغ. بالخذخ

وان جلذيش ِبذ الىاـش ؤّن الغشب لً يعخّمل اللّىة وؤّن الّذٌو الغشبيت ظخمىّش في نهايت ألامش إى  خّل  – 6

 وظي مْ مفش يممً الىشامت الىوىّيت اإلافشيت.

فم اإلاهذي مْ ِبذ الىاـش ِليه هى التزام مفش دفْ زماهيت ماليحن حىيه  – 7
ّ
اإلاىلُى الىخيذ الزي اج

 ني مً خعاباث مفش اإلاجّمذة في لىذن، والباقي مً اإلااٌ اإلاعخدّم، يخم ظذاده خالٌ خمعت ؤِىام. إظترلي

 فلي هفيل بئظلاه هٍام  – 8
ً
اِخلذ الؽىليىي ؤّن فشك خفاس اكخفادي ِل  مفش مّذة زالزحن يىما

 ِبذ الىاـش. 

لمىن يخبرهما فيها بفدىي جلشيش وبّث اإلاعؤوٌ ؤلاظشائيلي سظالت إى  وصيشة الخاسحيت غىلذا مئحر وإى  ب

ضث إى  فُش بىً باسولحز في الخشوىم  ه ِِلم كبل فترة وححزة ؤّن بشيىاهيا ؤِو
ّ
الؽىليىي. واخخخمها باللٌى إه

ْ مبلغ مليىن حىيه إظترليني للمهذي هعلفت ِل  خعاب مدفٌى اللىً في العىت اإلالبلت
ْ
  .48دف

اظخمّشث الّالكاث الىّديت بحن خيىمت العىدان وخضب ألاّمت مً هاخيت، وخضب ألاّمت وإظشائيل مً هاخيت 

السي ِل  مفش في الّام 
ّ
 في 4845ؤخشي، إى  ما بّذ الّذوان الش

ً
. وؼملذ هزه الّالكاث حّاوًها مدذودا
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ا ِىذما ِلذث وصيشة الخاسحّيت بّن اإلاجاالث الّعىشّيت. ووـلذ الّالكاث بحن الجاهبْحن إى  إخذي رساه

 مْ سئيغ الىصساء العىداوي ِبذ هللا خليل في ـيف 
ً
 وسظميا

ً
 ظشيا

ً
 4846ؤلاظشائيليت غىلذا مئحر احخماِا

. بّذ هزا الاحخماُ بإكّل مً ِام، ؤواح اهلالب ِعىشي في الخشوىم خيىمت ِبذ 11في ؤخذ فىادق باسيغ

م الّعلىت في العىدان إب
ّ
شاهيم ِبىد الزي غّحر ظياظت العىدان مً مفش، وؤخز يخلّشب هللا خليل، وحعل

 منها ومً ههجها العياس ي، وؤّدي رلً بىبيّت الخاٌ إى  كىْ ِالكاث العىدان بئظشائيل.

 الحدخل إلاسزائُلي في جىىب السىدان

فاالث بحن إظشائيل وخشهت الخمّشد في حىىب العىدان في الّام 
ّ
وختى . فمز ران الّام 4852بذؤث الاج

، احخمْ هشحر مً اللادة والىاؼىحن العىداهّيحن الجىىبّيحن إى  معؤولحن إظشائيليحن في 4861الّام 

فاالث والّالكاث 14العفاساث ؤلاظشائيليت في ؤوغىذا وإزيىبيا وحؽاد واليىوغى وهيييا
ّ
. وكذ حّّضصث هزه الاج

 وحّّملذ خالٌ خشب الاظخجزاف بحن مفش وإظشائيل.

ل ؤلاظشائيلي في حىىب العىدان في جلً اإلاشخلت مدىمت ؤلاغالق في ألاسؼيف ال جضاٌ اإلالفا
ّ
لت بالخذخ

ّ
ث اإلاخّل

ؤلاظشائيلي، ولىً حىصيف الغى، كائذ خشهت "ؤهياهيا" التي كادث خشهت الخمّشد في حىىب العىدان في جلً 

ل ؤلاظشائيليالفترة، هؽف في ملابلت له مْ صخيفت "هأسحغ" ؤلاظشائيليت، الّىلاب ًِ خلفياث 
ّ
 الخذخ

. ويّخطح مً هزه اإلالابلت ؤّن حىصيف 11وبذاياجه وؤبّاده في دِم الخمّشد في حىىب العىدان في جلً الفترة

مه سظالت إى  سئيغ الخيىمت ؤلاظشائيليت  4858الغى احخمْ في بذايت الّام 
ّ
إى  ظفحر إظشائيل في همباال وظل

. وؼّذد حىصيف الغى في سظ الخه ِل  اإلافالح اإلاؽترهت بحن إظشائيل وخشهت الخمّشد في خييئز ليفي ؤؼيٌى
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ل  ؤسلّيت اإلافالح اإلاؽترهت، ولب حىصيف الغى في  حىىب العىدان وفي ملّذمتها "الخشب لّذ الّشب". ِو

سظالخه معاِذة ِعىشيت مً إظشائيل إى  خشهت "ؤهياهيا". وؤؼاس إى  ؤهه إرا ؤمّذث إظشائيل خشهت "ؤهياهيا" 

احه، ألامش الزي يؤّدي إى  بالّعالح  ًّ الخشب لّذ الجيؾ العىداوي وظخّمل ِل  مؽاغلخه وإِص فئنها ظدؽ

مىّه مً دِم مفش والذٌو الّشبيت ألاخشي في خشبها لّذ إظشائيل. ولىً سئيغ الخيىمت ؤلاظشائيلّيت ليفي 

ي في ؼباه/ فبرايش 
ّ
  4858ؤؼيٌى جىف

ّ
ذ مدل

ّ
ه غىلذا مئحر التي كبل ؤن يعخلم سظالت حىصيف الغى؛ وخل

كامذ بذوسها بذِىة حىصيف الغى إى  صياسة إظشائيل. لّبى حىصيف الغى الذِىة، وخالٌ صياسجه إظشائيل 

 مً اللىاِذ 
ً
احخمْ إى  غىلذا مئحر في مىخبها في اللذط، وإى  معؤولحن إظشائيليحن آخشيً، وصاس ِذدا

فم مْ اإلاعؤولحن ؤلاظشائيل
ّ
يحن ِل  ـفلت جلىم إظشائيل بمىحبها بتزويذ خشهت الّعىشيت ؤلاظشائيليت، واج

 في إظشائيل، وان 
ً
 ؤ"ؤهياهيا" باألظلخت وبخذسيب ملاجلي الخشهت ِعىشيا

ً
بشصهم حىن غشوغ الزي ؤـبذ الخلا

ذ إظشائيل في جضويذ خشهت   للجبهت الؽّبيت لخدشيش العىدان. وبّذ هزه الضياسة بفترة وححزة، ؼِش
ً
كائذا

مخخلفت مً ألاظلخت ِل  متن وائشاث هلل إظشائيلّيت، كامذ بئيفالها إى  مذيىت حىبا في "ؤهياهيا" بإهىاُ 

خىاث ؤظلخت هشحرة ومخىّىِت مً بينها اإلاذفّّيت 
ّ

حىىب العىدان مً وشيم ؤوغىذا. وؼملذ هزه الص

ا مً والفىاسيخ اإلاماّدة للّذباباث وؤظلخت سؼاؼت وؤظلخت خفيفت، وهي ؤظلخت واهذ إظشائيل كذ غىمته

. وؤؼاس حىصيف الغى في ملابلت مْ صخيفت "هأسحغ" إى  ؤّن إظشائيل لم 4856الجيىػ الّشبّيت في خشب 

ت في إظشائيل ؤو ؤظلخت غشبّيت خذيشت، وي ال يخّم هؽف معاِذتها  جضّود خشهت "ؤهياهيا" بإظلخت مفىِى

ٌى شخىاث ألاظلخت ؤلاظشائيليت إى    لخمّشد حىىب العىدان. ومْ بذايت ـو
ً
ل ؤيما حىىب العىدان، ـو

معدؽاسون ِعىشّيىن إظشائيليىن واهمّمىا إى  كىاِذ اإلاخمّشديً. ورهش حىصيف الغى ؤّن الّعالح الزي 

ّضص مياهت الخشهت، وباث يدعب خعابها في  خفلذ ِليه خشهت "ؤهياهيا" مً إظشائيل غّحر مىاصيً اللىي ِو

 الّفشاُ. 
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يا بالعالح، بشخالث حىيت مً ؤوغىذا إى  حىىب العىدان ختى الّام اظخمّشث إظشائيل في جضويذ خشهت ؤهياه

. وفي رلً الّام، غّحر سئيغ ؤوغىذا ِيذي ؤمحن ظياظخه اإلاعاهذة إلظشائيل وكىْ ِالكاث بالده 4861

مّها وؤغلم ظفاستها في همباال ووشد حميْ ؤلاظشائيليحن مً ؤوغىذا، بمً فيهم هشحر مً اإلاعدؽاسيً 

 لتزويذ خشهت الخمّشد في حىىب العىدان الّعىشيحن. وؤ
ً
ّدي رلً إى  وكف إظشائيل اظخّماٌ ؤوغىذا وشيلا

 بىائشاث جمّش في ألاحىاء ؤلازيىبيت 
ً
بالّعالح. وواهذ هىان وشيم ؤخشي ؤمام إظشائيل، وهي هْلل ألاظلخت حىا

. وحاء جىكيْ ومً زّم إى  هيييا ومنها إى  حىىب العىدان، بْيذ ؤّن هزه الىشيم واهذ ؤهثر ج
ً
يلفت وخىشا

مْ خشهت الخمّشد في حىىب العىدان اجفاكّيت ؤديغ ؤبابا ليىكف  4861الخيىمت العىداهيت في ظىت 

فاكيت ؤظُش حىصيف الغى إى  الّاـمت الىيييت 
ّ
بمىحبها الخمّشد في حىىب العىدان. وفي ؤِلاب هزه الاج

فاكيت العالم ووكف الخمشدهحروبي لؽشح الىلْ الجذيذ لإلظشائيليحن الزيً ؤصعجته
ّ
 . 12م اج

 جيلإسزائُل وجعفز الىميري وعدهان خاش

شاجه إى  ؤّن 
ّ
يؽحر يّلىب همشودي، الزي ؼغل مشاجَب ِليا في حهاص اإلاخابشاث ؤلاظشائيليت )اإلاىظاد(، في مزه

ماٌ العّىدي ِذهان خاؼ  ليّل إظشائيلي ؤو يهىدي يبدث ًِ وشق لسحل ألِا
ً
للّالم جي وان "ِىىاها

شاث ؤّن ِذهان خاؼلجي وان له ؼإٌن 13الّشبي"
ّ
ؤظاس ي في إكامت الّالكاث بحن  . ويّخطح مً هزه اإلازه

إظشائيل والشئيغ العىداوي حّفش الىمحري. ومً اإلافيذ إللاء الّمىء، ولى باكخماب، ِل  وبيّت ِالكاث 

شاجه الّىلاب ًِ
ّ
ؤّن ِذهان خاؼلجي ؤكام  ِذهان خاؼلجي بئظشائيل. ويىؽف يّلىب همشودي في مزه

بت مْ هشحر مً ؤلاظشائيلّيحن واليهىد ألامحرهيحن. ووان مً بحن ؤلاظشائيليحن الزيً ؤكام  ّّ ِالكاٍث هشحرة ومدؽ
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ِذهان خاؼلجي ِالكاث مخيىت بهم دافيذ هيمحي خالٌ الفترة التي ؼغل فيها هيمحي مىفب سئيغ مشهض 

ذث وظادث بينهما ـذاكت خليليت"حهاص اإلاىظاد في باسيغ، و "جىّىسث الّالكا
ّ
 . 14ث بحن الازىحن وجىو

في مىخفف ِلذ الّعبّييياث مً اللشن اإلااض ي جىّحه يّلىب همشودي إى  الججراٌ ؤلاظشائيلي )اإلاخلاِذ( 

سخبّام صئيفي الزي وان كذ ؤههى لخّىه مهماجه همعدؽاس في ؼؤون "ؤلاسهاب" لشئيغ الخيىمت ؤلاظشائيليت 

لّمل مْ ِذهان خاؼلجي في مهماث ؤمىّيت وخشاظت. اظخجاب سخبّام صئيفي لىلب يدسخاق سابحن، ل

ً خالٌ فترة وححزة مً هعب زلت ِذهان خاؼلجي. وكام سخبّام صئيفي بئداسة 
ّ
يّلىب همشودي وجمى

 في حؽغيل اإلاضسِت 
ً
ف ؤهثر مً ؤسبّحن إظشائيليا

ّ
مضسِت ِذهان خاؼلجي اإلاتراميت ألاوشاف في هيييا، ووٌ

هذ ِذهان خاؼوخشا فه لظتها. ِو
ّ
 بمهمت الخفاً ِل  ؤْمً يخخه الفاخش، وول

ً
جي إى  سخبّام صئيفي ؤيما

بىلْ ؤحهضة سكابت وجىّفذ في اليخذ وي ييىن في إميان ِذهان خاؼلجي مشاكبت ليىفه سفيعي اإلاعخىي 

الشكابت . وبىبيّت الخاٌ واهذ إظشائيل حؽاسهه في ؤؼشوت 15مً الّشب وغحر الّشب، بؽيل مباؼش

 والخىّفذ هزه.

 بشئيغ العىدان حّفش الىمحري مىز ظبّييياث اللشن اإلااض ي. وفي 
ً
ؤكام ِذهان خاؼلجي ِالكاٍث وويذة

ـذيله وؼشيىه في هشحر مً اإلاؽاسيْ الاكخفاديت والففلاث الخجاسيت  ؤواخش العبّييياث ؤخبر خاؼلجي

يّلىب همشودي، ؤّن ولْ الشئيغ العىداوي حّفش الىمحري في داخل العىدان خىحر ويشحر الللم، وؤّن 

ً ألامحرهيىن مً 
ّ
"ألامحرهيحن ال يلّذمىن له اإلاعاِذة اإلاشحّىة، والعّىديىن يفّذوهه. ووان ول ما جمى

التي واهذ خاحت الىمحري إليها ؤكّل مً حميْ  4-ه مً العّىدّيحن هى جمىيلهم ؼشاء وائشاث ؤفاظخخالـ

 
ً
الوة ِل  رلً، ييبغي الاهخمام فىسا ألامىس ألاخشي؛ حميْ خىي الخىميت الاكخفادّيت الىبحرة ال جىفز. ِو

خص ي
ّ

، مشلما ؤسظلذ الىالياث بدفٌى الىمحري ِل  فشيم ؤْمني ؤمحروي يعخلّش في الخشوىم، لخفَ ؤمىه الص
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 إى  اللاهشة لخشاظت ؤهىس العاداث وهٍامه"
ً
. ورهش يّلىب همشودي ؤّن 16اإلاّخدذة ازىحن وؤسبّحن شخفا

ذكائه  4868ِذهان خاؼلجي مً ؤحل معاِذة حّفش الىمحري والعىدان، هٍم في الّام  "صياسة أـل

خمعت إظشائيلّيحن مً مخمشمي ألاحهضة وؼشوائه ؤلاظشائيليحن إى  الخشوىم". فلذ دِا ِذهان خاؼلجي 

ألامىّيت ؤلاظشائيليت إى  الخشوىم لللاء حّفش الىمحري هم: يّلىب همشودي ودافيذ هيمحي وآٌ ؼفايمش 

ىلهم إى  الخشوىم مً هحروبي، احخمّىا إى  الشئيغ العىداوي  وسخافيه فاسدي وهاهً غشييعبان. وفْىس ـو

شاجه إى  ؤّن الهذف مً هزه الضياسة وان إكامت ِالكاث حّفش الىمحري. وؤؼاس يّلىب همشودي ف
ّ
ي مزه

اكخفادّيت بحن إظشائيل والعىدان. ووـف يّلىب همشودي ؼّىسه هى وؼّىس صمالئه ِىذ احخماِهم إى  

الىمحري بلىله: "هّىا وهإهىا في خلم. وان مً الفّب ؤن هفّذق ؤهىا في العىدان، في كفش ؤخذ الخيام 

َْ الّشب اإلاّشوفحن ا لزي وان يىّشس جشخابه بىا ويلّذم لىا الىّام، ويدّذزىا ويدّمىا ِل  الليام بمؽاسي

إى  اإلاعاِذة لخىىيش اكخفاد  مؽترهت مّه". وؤلاف ؤّن حّفش الىمحري ؤخبر ليىفه ؤلاظشائيليحن بداحخه

 . 17بالده، وؤهه ولب إكامت ِالكاث اكخفاديت مْ إظشائيل بؽيل دائم

غآ  ل ًدًًاجحماع الىميري َو

بّذ ِىدة يّلىب همشودي والىفذ اإلاشافم له إى  إظشائيل مً الاحخماُ إى  حّفش الىمحري، بادسث إظشائيل 

إى  ِلذ احخماُ سظمي وظّشي بحن هائب سئيغ الخيىمت ؤلاظشائيليت يغأٌ يذيً وسئيغ العىدان حّفش 

 ِلذ هزا الاحخماُ بحن الىمحري ويذيً في هيىيىسن، و 
ً
حشي في حّى وّدي، وجم فيه ولْ الىمحري. وفّال

 . 18ألاظغ للخّاون بحن إظشائيل والعىدان في اإلاعخلبل
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 اجحماع الىميري وشارون

 للذفاُ في إظشائيل، ظع  ؤسيئيل ؼاسون إى  الخإزحر في العياظت الخاسحيت وألامً 
ً
مىز ؤن ؤـبذ وصيشا

 حذيذة. واِخلذ ؼاسون ؤّن مىىلت الىفىر ؤلاظشائيليت ومفالخها الخيىيت 
ً
ؤلاظشائيليت وهللها هللت هىِّيت

عْ في الؽشق لخفل إى  الباهعخان،
ّ
فشيليا مً ؼمالها إى  ؤوجمخّذ في  جخّّذي دٌو اإلاىاحهت الّشبيت، وجد

 هى 21وظىها
ً
خه مباؼشة

ّ
ل ؼاسون إى  هحروبي في هيييا، ومنها ؤكل . وفي ظياق ظّيه لخدليم ظياظخه، ـو

ت يمخلىها ِذهان خاؼلجي إى  مضسِخه في هيييا اللشيبت مً الخذود الخجزاهيت. ووان في  ـّ  خا
ٌ
ومشافليه وائشة

العىداوي حّفش الىمحري وسئيغ اإلاخابشاث العىداهيت ِمش مدمذ الىيب اهخٍاس ؼاسون في اإلاضسِت الشئيغ 

ووّل مً ِذهان خاؼلجي ويّلىب همشودي وآٌ ؼفايمش. وفي الاحخماُ الزي حشي بحن ؼاسون والشئيغ 

العىداوي حّفش الىمحري وافم الىمحري ِل  غّن الىشف ًِ هجشة اليهىد الفالؼا مً إزيىبيا إى  إظشائيل 

 ماليت له ولشئيغ مخابشاجه ِمش مدمذ الىيب. هما وافم الىمحري ِل  الّعماح ِبر العىدان
َ
، للاء مبالغ

ذهان  ي، بمعاِذة إظشائيل ِو
ّ
بخخضيً ظالح إظشائيلي في العىدان إلافلخت كىي إيشاهيت واهذ جخى

 خاؼلجي، للليام بّملياث ِعىشيت لّذ هٍام الخميني في إيشان. ووافم الىمحري ؤيما ِل  العماح

إلظشائيل بخذسيب هزه اللىي ؤلايشاهيت ِل  ألاساض ي العىداهيت. بيذ ؤّن مؽشوُ ؼاسون اإلاؽترن مْ 

خاؼلجي لم يىّفز لخالفاث إظشائيليت داخليت بحن ؼاسون وفئاث مىاوئت له في ؤحهضة ألامً ؤلاظشائيليت 

 . 24والخيىمت
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 الىميري وثهجير اليهىد الفالشا إلى إسزائُل

اخش ظبّييياث اللشن اإلااض ي لخهجحر اليهىد الفالؼا مً إزيىبيا إى  إظشائيل. ومً ؤحل ظّذ إظشائيل في ؤو 

جدليم رلً، جفاولذ إظشائيل في البذايت مْ الخيىمت ؤلازيىبيت بخفىؿ جهجحر مىاوىيها الفالؼا إى  

سئيغ ولب ، 4868إظشائيل، بْيذ ؤّن هزه اإلافاولاث لم حعفش ًِ هخائَج ملمىظت ومشليت. وفي الّام 

الخيىمت ؤلاظشائيليت مىاخيم بيغً مً سئيغ مفش ؤهىس العاداث الّععي لذي الشئيغ العىداوي حّفش 

الىمحري مً ؤحل الّعماح لليهىد الفالؼا بالهجشة مً إزيىبيا إى  إظشائيل ِبر العىدان. وكذ اظخجاب 

 . 21رلً بعّشيت جامتالعاداث لهزا الىلب، وخفل ِل  مىافلت الىمحري اإلابذئيت ، ؼشيىت ؤن يجشي 

ٌٌ في حهاص اإلاىظاد واحخمْ إى  ِمش مدمذ الىيب سئيغ 4871في بذايت الّام  ل إى  الخشوىم معؤو ، ـو

فم اإلاعؤوٌ في اإلاىظاد مْ اإلاعؤولحن العىداهّيحن 
ّ
اإلاخابشاث العىداهيت ومعؤولحن ظىداهيحن آخشيً. واج

إى  إظشائيل. واظخمّش جهجحر اليهىد الفالؼا مً  ِل  مشوس الفالؼا مً ؤساض ي العىدان إى  هيييا ومً زّم 

الم الّاإلاّيت، ما ؤّدي إى  وكف ِملّياث  وشيم العىدان إى  إظشائيل، إى  ؤن راُ الخبر في وظائل ؤلِا

ؤكام حهاص اإلاىظاد بالخّاون مْ الس ي آي ايه "ؼشهت ظياخّيت" الظخّمالها غىاًء  4874. في الّام 22الهجشة

شهت كىّت لتهشيب اليهىد الف
ّ

لىا إى  العىدان مً إزيىبيا. وكذ اظخإحشث هزه الؽ الؼا الزيً واهىا كذ ـو

ان ما ؤـبدذ كىّت ألاسك هزه كاِذة للمىظاد ووخذاث  ؤسك ظىداهّيت جلْ ِل  البدش ألاخمش، وظِش

الفالؼا مً وىماهذو البدشّيت ؤلاظشائيليت. وهّشب حهاص اإلاىظاد مً خالٌ هزه "اللاِذة" ؤلفحن مً اليهىد 

 . 23إى  إظشائيل مً وشيم البدش ألاخمش

                                                           
36

 .499، ص انًشجع انغاتق 
33

 .611، ص انًشجع َفغّ 
34

 .َفغّ انًشجع 



 
 
 

 املزكز العزبي لألبحاث و دراسة السُاسات السىدان في إلاسزائُلي الحدخل                              
 
 

  
21 

 "عملُة مىشُه"

لىا إى  العىدان مً إزيىبيا، ولبذ الخيىمت ؤلاظشائيليت  في إزش جضايذ ؤِذاد اليهىد الفالؼا الزيً ـو

، هلل يهىد الفالؼا 
ً
مباؼشة مً الشئيغ العىداوي حّفش الىمحري، وبىظاوت الىالياث اإلاخدذة ألامحرهيت ؤيما

ائشاث مً الخشوىم إى  إظشائيل. وكذ كبل الشئيغ العىداوي حّفش الىمحري الاكتراح ؤلاظشائيلي، بّذ بالى

ولْ حهاص اإلاىظاد في خعابه وخعاب بّن اإلالّشبحن إليه، مً بينهم سئيغ حهاص مخابشاجه ِمش الىيب، 

 في ظىيعشا ولىذن؛ وهزلً بّذ  51
ً
ت ـّ ؤن التزمذ الىالياث مليىن دوالس في ِذد مً بىىن ؤوسوبا، وخا

فاق ؤكلّذ مً الخشوىم 24مليىن دوالس دًِما للعىدان 111اإلاّخدذة ألامحرهيت بخلذيم 
ّ
. وبىاًء ِل  هزا الاج

، خمٌغ وزالزىن 4874وخّتى ألاظبُى ألاّوٌ مً واهىن الشاوي/ يىايش  4873حؽشيً الشاوي/ هىفمبر  14مىز 

هعل، واهذ جمىث فيها ظاِخْحن للتزود بالىكىد زّم جىمل سخلتها وائشة هبحرة مدّملت باليهىد الفالؼا إى  بشو 

، هؽف سئيغ كعم الهجشة والاظديىان في 4874إى  إظشائيل. في ألاظبُى ألاّوٌ مً واهىن الشاوي/ يىايش 

الىوالت اليهىديت، في ملابلت مْ مجلت اإلاعخىوىحن "هلىداه" جففيالث "ِمليت مىؼيه" وهي الدعميت التي 

وللذ ِ
ُ
ل  سخالث هْلل اليهىد الفالؼا مً العىدان إى  إظشائيل مشوًسا بجىيف. وفي إزش رلً، جىاكلذ ؤ

وواالث ألاهباء الّاإلايت هزا الخبر، ما خذا بشئيغ الخيىمت ؤلاظشائيليت ؼمّىن بحرط إى  ِلذ مؤجمش 

بّذ يىمحن مً  ، ؤي4874صخافي ليدبّنى سظميا "ِمليت مىؼيه". وفي الخامغ مً واهىن الشاوي/ يىايش 

ف الّمليت 
ْ
اإلاؤجمش الصخافي لؽمّىن بحرط، ؤخبرث الخيىمت العىداهيت ؤلاداسة ألامحرهيت ؤّنها كّشسث وك

الهفماح ؤمشها. وبلي في العىدان بّذ وكف الّمليت ما يلاسب ؤلف يهىدي مً الفالؼا. وفي آراس/ ماسط 
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عىداوي حّفش الىمحري ِل  هْلل ما جبّلى مً ، وفي ؤِلاب لغي ؤلاداسة ألامحرهيت، وافم الشئيغ ال4874

 . 25اليهىد الفالؼا إى  إظشائيل بىائشاث ؤمحرهيت

 خاثمة

 وخاـت فيه، اخخذمذ التي العلىت ِل  والفشاِاث العىدان في الىشحرة والاهلعاماث" الؽلىق " فخدذ

 الباب ووىيت، ؤسليت ِل  والخىاكماث الفشاِاث هزه لخل آلياث جدبلىس  ؤو جخىىس  ؤن دون  مً ؼماله، في

ل ؤلاظشائيلي في العىدان، ححرث  .العىدان في ؤلاظشائيلي الخذخل ؤمام
ّ
وفي وّل مشخلت مً مشاخل الخذخ

ماليت التي 
ّ

لها لخذمت ؤهذافها الاظتراجيجّيت للاء جلذيمها اإلااٌ ؤو الّشش ى للّىخب العىداهيت الؽ
ّ
إظشائيل جذخ

ل ِل  ؤسليت 
ّ
حّاملذ مْ إظشائيل. ففي الخمعييياث مً اللشن الّؽشيً، ؤّظعذ إظشائيل هزا الخذخ

 في الّم
ً
 وىيال

ً
ل لّذ مفش بليادة ِبذ الىاـش. وكذ كىْ كادة خضب ألاّمت العىداوي في جلً الفترة ؼىوا

وفي ؤزىائه وبّذه. وفي 4845هزا الّخدالف مْ إظشائيل لّذ مفش، كبل الّذوان الشالسي ِل  مفش في الّام 

ىّيت بالشئيغ العىداوي ؤواخش العبّييياث والىفف ألاٌو مً الشماهييياث، ؤكامذ إظشائيل ِالكاث ك

حّفش الىمحري وهٍامه، إى  دسحت ظماح الىمحري إلظشائيل ليغ بخهجحر ِؽشاث آالف اليهىد الفالؼا مً 

ألاساض ي العىداهيت إى  إظشائيل فدعب، وإهما ظماخه بئكامت كاِذة لجهاص اإلاخابشاث ؤلاظشائيلّيت )اإلاىظاد( 

 
ً
ل لخشهت الخمّشد في حىىب العىدان فئّنها ؤخمّذ هزا . ؤّما في ؼإن دِم إظشائي26في الخشوىم ؤيما

الذِم إلافلختها . فّىذما وان دِم الخمّشد يخذمها، هما وان ألامش ِليه في ؤواخش العّخيىياث وبذايت 

 في الدعّييياث، فئّنها دِمخه؛ ولىً ِىذما وان هزا ألامش ال 
ً
العبّييياث مً اللشن اإلااض ي، ؤو الخلا
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لها في سؤط الّعلىت في العىدان، هما وان الىلْ ِليه في ؤواخش الّعبّييياث وختى  يخذمها، لىحىد خادم

ماهييياث، فئّن إظشائيل ؤبْذ ؤن جلّذم الذِم للخمّشد في حىىب العىدان.
ّ
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