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 مقدمت

إثش بلىة في الشأي اللام فيها مثل  ال جىحذ دولت ًدخل ألامً اللىمي فيها ألاهمُت اللصىي، ٍو

ئظشائُل. فاألمً وثلافت ألامً اإلاىدؽشة بحن الىخب واللامت في ئظشائُل كلى خذ ظىاء، هما اإلاإثشان 

لب الىكىف كلى هىه ألاظاظُان في مىاكف ؤلاظشائُلُحن في العُاظت وفي أوحه الحُاة اإلاخخلفت. ومً الص

ً ومعخىػىحن أكام  الشأي اللام ؤلاظشائُلي وئدساهه، مً دون فهم كُمه ألاظاظُت. فليىهه مجخمم مهاحٍش

يخج  هفعه كلى خعاب الؽلب اللشبي الفلعؼُني وكلى أهلاطه، ما اهفً اإلاجخمم ؤلاظشائُلي ًدبنى ٍو

ت ملادًت لللشب حععى الحخثاثهم. وهزه الل ؼىس كُما كىصٍش ُم جدىاكع بدذة وكذائُت مم اللُم ٍو

ؤلاوعاهُت التي جىصلذ ئليها اإلاجخملاث كامت والغشبُت خاصت. فاللُم ؤلاوعاهُت مثل الحم في اإلاعاواة 

ش مصحرها، مشفىطت وملفىؿت لذي  ت واللذالت واإلالىُت وخم الؽلىب في جلٍش ت والحٍش واإلاىاػىت اإلادعاٍو

 ًيىن الحذًث كً اللشب الفلعؼُيُحن أو اللشب كمىما. الغالبُت اللـمى مً ؤلاظشائُلُحن خحن 

ت التي جإثش في الشأي اللام ؤلاظشائُلي  وللل مً بحن أفظل مً كالج اللُم واإلالخلذاث اللىصٍش

جدلُل  اإلاخخص بللم الىفغ العُاس ي في هخابه: "اللِؾ مم الصشاق: "،ػاٌ -داهُئُل باس"البروفِعىس 

ت في ظىت  هفس ي احخماعي للمجخمم اليهىدي  . 7007في ئظشائُل"، الزي صذس باللبًر

ت  –وكذ أهذ باس  ػاٌ ان اإلاجخمم اليهىدي ؤلاظشائُلي ػىس ؼبىت مخماظىت مً اللُم واإلالخلذاث اللىصٍش

التي حصحىه دوما وحلبئه هفعُا إلاىاصلت الصشاق طذ اللشب. وكذ سهضث هزه اإلالخلذاث واللُم 

ت، التي باجذ حضءا مً هفعُت اإلاجخمم اليهىدي ؤلاظشائُلي، كلى "أخالكُت" أه ذاف ئظشائُل في اللىصٍش

الخىظم وكلى "صذق وكذالت" جدلُم هزه ألاهذاف، ووطلذ أمً الذولت وألامً الجماعي والفشدي فىق 

أي اكخباس، وجلمصذ دوس الضحُت، مم أن هزه الضحُت هي التي جدخل وجبؼؾ، ثم خللذ صىسة اًجابُت 

ومدبت العالم، وػىسث كً الزاث الجماكُت جدىاكع مم خلُلت الزاث، ووعبذ ئليها كُم ألاخالق 

"كللُت الحصاس" وكضصث الؽلىس اللىمي والىخذة الىػىُت أمام الخؼش الخاسجي، وافترطذ ان وحىد 

الذولت دوما في خؼش، وسبؼذ هزا الخؼش اإلاخخُل كلى الىحىد بالهىلىوىظذ، وهضكذ ؼشكُت اللشب 

 وي. وحشدتهم مً ئوعاهُتهم وخؼذ مً مياهتهم وأخشحتهم مً اإلاجخمم الاوعا
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الاحخماكُت فللها في حلبئت ثم "اهخاج"  -ػاٌ هُف جفلل هزه اللُم واإلالخلذاث الىفعُت –وؼشح باس 

الصخص اليهىدي ؤلاظشائُلي اللىصشي مً اإلاهذ ئلى اللحذ. فمىز ولىمت اؿفاسه ًخم شحً اليهىدي 

اض ألاػفاٌ وفي أثىائها، و  ت، كبل مشخلت ٍس خالٌ ملاكذ الذساظت ؤلاظشائُلي بهزه اإلالخلذاث اللىصٍش

ده وخشوحه ئلى اإلاجخمم ًبلى اليهىدي  ت وفي اثىاء خذمخه الالضامُت في الجِؾ. وبلذ حعٍش الابخذائُت والثاهٍى

داث وهخاباث اللادة والىخب  ت مً خالٌ جصٍش مىؽىفا باظخمشاس وكشطت لهزه اإلالخلذاث اللىصٍش

 فالم. ووظائل الاكالم اإلاخخلفت والثلافت وألادب واإلاعشح وألا 

ت وكذواهُت. لِغ هزا فدعب، بل ئن  للذ اصداد الشأي اللام ؤلاظشائُلي في العىىاث ألاخحرة جؼشفا وكىصٍش

ت ما كادث مىحىدة. وباللىغ مً رلً جماما، هىان وكاخت في اؿهاسها  أي مداولت إلخفاء هزه اللىصٍش

شها والاكتزاص بها وهأجها افظل كُمت كلُا في الىحىد. أًىما و  لُذ وحهً في ئظشائُل جخجعذ امامً وجبًر

ت في الؽاسق وفي الجاملت وفي اإلاذسظت وفي اإلاإظعاث اللامت والخاصت. وال ًمش ًىم مً دون  ت كاٍس اللىصٍش

ذ كىصشي مً هزا الىصٍش أو ران الحاخام أو الججراٌ أو هزا اإلازٌم أو ران الخبحر في الؽإون  جصٍش

اجب الذًيُت جىكم كٍشظت جؼالب بلذم جأححر الؽلم العىىُت اللشبُت. كؽشاث الحاخاماث مً أكلى اإلاش 

لللشب اإلاىاػىحن. ثم جدبلها كٍشظت اخشي جؼالب بلذم الاخخالغ باللشب... وهىزا. وفي الىىِعذ حعً 

ت  ت بالجملت بمبادسة مً الحيىمت وبذكم اإلالاسطت أًظا. وسصم مً اللىاهحن اللىصٍش اللىاهحن اللىصٍش

م في الىىِعذ. في الؽىاسق جـاهشاث طذ ول ما هى غحر حهىدي. وفي مالكب جخىالى في اهخـاس كم لُت الدؽَش

هشة اللذم في اإلاذن ؤلاظشائُلُت حهخف اإلاخفشحىن "اإلاىث لللشب" كالهُت امام اليامحراث، وفي اخُان هثحرة في 

ىوي حي. وال ًلذم اخذ للمداهمت، ولم ًلذم اخذ للمداهمت ولً ًلذم اخذ للمد اهمت. ألن هىان بث جلفٍض

ت.   مؽيلت في مً ًداهم مً. فاللىصشي ال ًداهم اللىصشي كلى اللىصٍش

ً الثاوي/هىفمبر  ملهذ ـ"، صذس كً "بشهامج ألامً اللىمي والشأي اللام ؤلاظشائُلي" الخابم ل7000في حؽٍش

مً اللىمي". أما ، هخاب بلىىان: "جىحهاث الشأي اللام ؤلاظشائُلي في ألا "دساظاث ألامً اللىمي في جل أبِب

مإلفا الىخاب فهما حهىدا بً مئحر مذًش "مؽشوق ألامً اللىمي والشأي اللام ؤلاظشائُلي"، واإلاخخص بذساظت 

الشأي اللام ؤلاظشائُلي وكملُت صىم اللشاساث في ئظشائُل، والباخثت أولُىا مىلذافعيي اللاملت في ملهذ 

لذساظت  0985ىمي والشأي اللام ؤلاظشائُلي" أظغ ظىت دساظاث ألامً اللىمي. ووان "بشهامج ألامً الل
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ا وبؽيل معخمش، مً مخخلف حىاهب ألامً  مىاكف اليهىد ؤلاظشائُلُحن وجدلُل آسائهم ومفاهُمهم ظىٍى

لخبر هزا "البرهامج" افظل مً ًلذم ملؼُاث ومللىماث كً الشأي اللام ؤلاظشائُلي  اللىمي ؤلاظشائُلي. َو

ً في ما ًخللم باألمً ال لىمي ؤلاظشائُلي. وكذ أحشي هزا البرهامج مىز جأظِعه وختى الُىم ثالثت وكؽٍش

اظخؼالكا للشأي اللام ؤلاظشائُلي، اظدىذ فيها كلى كُىت جمثُلُت للمجخمم ؤلاظشائُلي اكتربذ مً ألالف 

دخىي الاظخبُان اهثر مً مئت ظإاٌ. ووان الهذف، في البذاً ت، ان شخص، وحشث ملابلتهم وحها لىحه. ٍو

جبلى حمُم أظئلت الاظخبُان ثابخت مً احل دساظت الخغُحراث التي جؼشأ كلى الشأي اللام في ألاحىبت كً 

 فدزف. واظخجذث ملؼُاث حذًذة 
ً
ألاظئلت هفعها. وجبحن مم مشوس الىكذ ان بلع ألاظئلت ما كاد مالئما

كلى اغلبُت ألاظئلت التي ػشخذ أدث ئلى اطافت أظئلت حذًذة وي جدىالءم ملها. ولىً الاظخبُان خافف 

عخؼلم "البرهامج" مىز وؽأجه وختى  مىز بذاًت البرهامج، وكلى بىِخه في ملالجت مىاطُم ألامً اللىمي. َو

عدثني آساء اللشب الفلعؼُيُحن اإلاىاػىحن في ئظشائُل الزًً  الُىم آساء اليهىد ؤلاظشائُلُحن وخذهم، َو

ً باإلائت مً مجمىق اإلاىاػ ىحن في ئظشائُل، ألن مىاكفهم وآساءهم، بدعب اللائمحن كلى ٌؽيلىن كؽٍش

البرهامج، هما حاء في ملذمت الىخاب الزي بحن أًذًىا، جخخلف كً مىاكف اإلاجخمم اليهىدي وجدىاكع غالبا 

 مله في ما ًخص ألامً اللىمي. 

، واظخؼللذ مىاكف ال شأي اللام حاء الىخاب في مئت وخمغ كؽشة صفدت اخخىث ملذمت وثماهُت فصٌى

ؤلاظشائُلي وآساءه وجىحهاجه في ؼأن اإلاجخمم العُاس ي ؤلاظشائُلي واإلاضاج اللىمي والتهذًذاث اإلادذكت 

ؤلاظشائُلي والصشاق  -باظشائُل، والتهذًذ الىىوي الاًشاوي والىطم الىىوي ؤلاظشائُلي والصشاق الفلعؼُني

والاظدُؼان واللالكاث اللشبُت ـ  0967في اللام ؤلاظشائُلي، ومصحر اإلاىاػم الفلعؼُيُت اإلادخلت  -اللشبي

 اليهىدًت في داخل ئظشائُل والخىجش في داخل اإلاجخمم ؤلاظشائُلي.

 هتائج الاستطالع

ً اظاظُحن: ألاٌو اإلالؼُاث الىثحرة كً الاظخؼالق هفعه وألاحىبت كً أظئلت  ًدخىي الىخاب أمٍش

ت والخؼشف. الاظخبُان. والثاوي جدلُل "اإلاإلفحن" اللزًً احته ش اللىصٍش ذا في هثحر مً ألاخُان في جبًر

وحللُبهما كلى رلً. وظأهخفي في هزه اللشاءة بلشض اإلالؼُاث كً الاظخؼالق وألاحىبت الىاسدة في الىخاب، 
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ت  شاث اإلاإلفحن لللىصٍش وظأججاهل ولُت حللُباث اإلاإلفحن ألن اإلاىطىق هى الشأي اللام ؤلاظشائُلي ولِغ جبًر

 والخؼشف.

ذ مً الخصلب والخؼشف ج ـهش هخائج الاظخؼالق بؽيل واضح اصدًاد جىحه الشأي اللام في ئظشائُل هدى اإلاٍض

ت. فمً ملاسهت هخائج الاظخؼالق ألاخحر الزي احشاه "البرهامج" في أًاس/ماًى  ، باظخؼالكاث 7009واللىصٍش

ذ مً الشأي ألاخشي التي احشاها "البرهامج" في العىىاث العابلت، ًدبحن ان  اإلاجخمم ؤلاظشائُلي ظاس هدى اإلاٍض

ت في أي كظُت ومعألت اظخؼلم فيها سأي ؤلاظشائُلُحن. وجـهش هخائج  الخؼشف واللذواهُت والخصلب واللىصٍش

% هدى الُمحن. فلذ كعم الاظخبُان اإلاجخمم 8ان اإلاجخمم ؤلاظشائُلي بشمخه اهخلل بيعبت  7009اظخؼالق 

جمىكاث: ٌعاس مخؼشف، ٌعاس ملخذٌ، مشهض، ًمحن ملخذٌ، ًمحن ؤلاظشائُلي الصهُىوي ئلى خمغ م

% هدى الُمحن والُمحن اإلاخؼشف، خُث جللص الِعاس 8مخؼشف. وأؿهشث الىخائج جدشن الشأي اللام بيعبت 

 مً الِعاس اإلالخذٌ اججه هدى اإلاشهض، وحضء مً اإلاشهض اهخلل 
ً
اإلاخؼشف إلاصلحت الِعاس اإلالخذٌ، ولىً حضءا

 واهخلل حضء مً الُمحن ئلى الُمحن اإلاخؼشف. الى الُمحن،

 فيااالديمغرافيا والجغر 

 

ًدبحن مً الاظخؼالق ان "اإلاعألت الذًمغشافُت" ما اهفىذ جدخل اللُمت الللُا بحن مجمىكت مً اللُم لذي 

اغلبُت  – 0الشأي اللام ؤلاظشائُلي. فلذ ػلب الاظخبُان مً اإلاعخؼللحن جشجِب اسبم كُم وفم اهمُتها هي: 

خالت ظالم. وخافـذ اللُمت ألاولى،  -4اسض ئظشائُل الىبري.  -3دولت دًملشاػُت.  -7حهىدًت في ئظشائُل. 

، 7009أي اغلبُت حهىدًت في ئظشائُل، كلى اإلاشجبت ألاولى في الاظخبُان ألاخحر الزي احشاه "البرهامج" في اللام 

 هما واهذ كلُه في اظخؼالكاث الشأي العابلت. 

خضح مً  77هُت وبلغذ وعبت الزًً اخخاسوا كُمت ألاغلبُت اليهىدًت في اإلاشجبخحن ألاولى والثا باإلائت. ٍو

الاظخؼالق ان ما ًؼلم كلُه ؤلاظشائُلُىن "الخؼش الذًمغشافي"، اي مجشد اظخمشاس وحىد الؽلب 

الفلعؼُني في اللِؾ في وػىه وئمياهُت ان جخدٌى ئظشائُل ارا اظخمشث في اخخاللها ألاساض ي الفلعؼُيُت 

، اإلاياهت ألاهم في حؽىُل سؤٍت الشأي اللام ( مً دولت حهىدًت ئلى دولت ثىائُت اللىمُت0967)مىاػم 
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ؼت الحل العُاس ي مم الفلعؼُيُحن. فهىان كُمخان في خالت صشاق وجىاكع في وحذان  ؤلاظشائُلي في خٍش

ً الصهُىهُحن ؤلاظشائُلُحن: الذًمىغشافُا والجغشافُا، أو "دولت حهىدًت بأغلبُت  مجخمم اإلاعخىػىحن واإلاهاحٍش

ملابل "اسض ئظشائُل" التي ال وحىد ألغلبُت حهىدًت فيها، واهما فيها واكم ثىائي حهىدًت هبحرة وواضحت" 

ج لُخدىلىا، بلذ كلذًً أو ثالثت، ئلى اغلبُت واضحت فيها.  اللىمُت، خُث ًضداد كذد الفلعؼُيُحن بالخذٍس

إهذ الاظخؼالق ألاخحر ما واهذ الاظخؼالكاث ألاخشي كذ اؿهشجه، اي جبلىس اغلبُت هبحرة  في الشأي اللام ٍو

ؤلاظشائُلي جشفع وكف الاظدُؼان وجإمً بامياهُت اظخمشاس جىظُم الاظدُؼان اليهىدي في مىاػم هبحرة مً 

الظفت الفلعؼُيُت مً هاخُت، وخؽش الفلعؼُيُحن في اإلاىاػم اإلاىخـت بالعيان في دولت كائمت كلى حضء 

ُت للظفت الفلعؼُيُت أو اهثر بللُل، مً مً الظفت الغشبُت كذ جصل معاختها ئلى هصف اإلاعاخت ألاصل

 هاخُت اخشي. 

 إلاسرائيلي  –الصراع الفلسطيني 

 

ذ مً  -جبحن مً هخائج الاظخؼالق في ؼأن الصشاق الفلعؼُني ؤلاظشائُلي ان اإلاجخمم ؤلاظشائُلي ظاس هدى اإلاٍض

مبذأ ألاسض ملابل  الخصلب واللذواهُت والخؼشف في حمُم مشهباث الصشاق التي ؼملها الاظخبُان وهي:

، واإلاعخىػىاث بخصيُفاتها اإلاخخلفت، 0967العالم، ومعخلبل اإلاىاػم الفلعؼُيُت اإلادخلت في اللام 

 والاوسحاب ألاخادي الجاهب، والذولت الفلعؼُيُت.

 ألارض مقابل السالم

 

ئُلي. ففي ًخضح مً الاظخؼالق ان ملاسطت مبذأ ألاسض ملابل العالم اصدادث في الشأي اللام ؤلاظشا 

باإلائت.  07باإلائت ووكف كلى الحُاد  78باإلائت وأًذه  60كاسض مبذأ ألاسض ملابل العالم  7009اظخفخاء 

باإلائت. اي ان ملاسطت مبذأ  07باإلائت ووكف كلى الحُاد  48باإلائت وأًذه  38كاسطه  7005وفي اللام 

ادة  77ألاسبلت ألاخحرة ألاسض ملابل العالم اصدادث بحن صفىف ؤلاظشائُلُحن في العىىاث  باإلائت، وهي ٍص

ً باإلائت.  مشجفلت في حمُم اإلالاًِغ. وفي الىكذ هفعه اهخفظذ وعبت الخأًُذ لهزا اإلابذأ كؽٍش
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 مستقبل ألاراض ي الفلسطيييت املحتلت

أؼاسث هخائج الاظخؼالق ئلى جىاكص الخأًُذ الوسحاب ئظشائُل مً الظفت الفلعؼُيُت اإلادخلت واصدًاد 

ت لالوسحاب ؤلاظشائُلي في الشأي اللام ؤلاظشائُلي. فلذ احاب أفشاد اللُىت كً ظإاٌ ؼمل أسبلت اإلالاسط

باإلائت فً اسجباغ مً حاهب واخذ  03باإلائت فلؽ "جىاصالث اكلُمُت سئِعت"، وأًذ  03خُاساث والخالي: أًذ 

 ادوى مً جى 79ٌؽمل "جىاصالث اكلُمُت"، وأًذ 
ً
 45اصالث اكلُمُت"، وكاسض باإلائت خال حضئُا ٌؽمل "خذا

خضح مً رلً الخصلب والخؼشف اإلاتزاًذًً في الشأي اللام  باإلائت حمُم الحلٌى اإلازوىسة اكاله. ٍو

ؤلاظشائُلي في الاحابت كً العإاٌ الثاوي: ئرا جىصلذ ئظشائُل ئلى خل دائم مم الفلعؼُيُحن ًىهي الصشاق 

ذ ان حلُذ ئظشائُ -الفلعؼُني ل اإلاىاػم الخالُت ام كلى ئظشائُل الاخخفاؾ بها ختى لى ؤلاظشائُلي فهل جٍإ

 أدي ألامش ئلى كذم الخىصل ئلى خل دائم؟ فياهذ ألاحىبت والخالي:

ذون الاوسحاب مً غىس ألاسدن، ملابل  03 •  .7005باإلائت في اللام  0،74باإلائت فلؽ ًٍإ

ذون الاوسحاب مً اإلاسجذ ألاكص ى باظخثىاء خائؽ ا 5،07 •  8،77لبراق )اإلابيى(، ملابل باإلائت ًٍإ

 .7005في اللام 

ذون الاوسحاب مً مىؼلت "غىػ كدعُىن" الىاكلت بحن بِذ لحم والخلُل ملابل  8،04 • باإلائت ًٍإ

 . 7005باإلائت في اللام  8،78

ذون الاوسحاب مً الجضء الؽشقي مً حباٌ "العامشة"، وفيها بلع اإلاعخىػىاث اإلاىلضلت  46 • ًٍإ

 . 7005باإلائت في اظخؼالق  5،66ل والصغحرة، ملاب

ذون الاوسحاب مً "غشبي العامشة" ملابل  0،76 •  . 7005باإلائت في اظخؼالق  0،38باإلائت ًٍإ

ذون الاوسحاب مً ألاخُاء اللشبُت في اللذط الؽشكُت اإلادخلت، ملابل  40 • باإلائت في  3،46باإلائت ًٍإ

 . 7005اللام 
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 املستوطىاث

 

 ان مىكف ؤلاظشائُلُحن مً الاظدُؼان اصداد حؽذدا وجؼشفا كما وان كلُه في 
ً
أؿهش الاظخؼالق أًظا

العىىاث العابلت. وحاءث ألاحىبت كً ظإاٌ في ؼأن امياهُت اخالء اإلاعخىػىاث في الظفت الفلعؼُيُت 

ي الصشاق بحن ئظشائُل ( في اػاس خل دائم ًىه0967)باظخثىاء اإلاعخىػىاث في اللذط الؽشكُت اإلادخلت كام 

 والؽلب الفلعؼُني، والخالي: 

  7005باإلائت في اللام  78باإلائت اصالت اإلاعخىػىاث جدذ اي ؿشف، ملابل  47كاسض. 

  7005باإلائت في  57باإلائت اصالت اإلاعخىػىاث اإلاىلضلت والصغحرة ملابل  43أًذ . 

  ُت )باظخثىاء اإلاعخىػىاث في باإلائت فلؽ اصالت حمُم اإلاعخىػىاث في الظفت الفلعؼُي 05أًذ

 . 7005باإلائت في  70(، ملابل 0967اللذط الؽشكُت اإلادخلت في اللام 

 

 العمليت السلميت

 

أؿهش الاظخؼالق ان الشأي اللام ؤلاظشائُلي ًذسن حُذا دوافم كُادة الذولت في جأًُذها اللفـي لللملُت 

باالظدُؼان وباظخمشاس اخخالٌ مىاػم واظلت مً العلمُت. ففي خحن ًخمعً الشأي اللام ؤلاظشائُلي بؽذة 

ذ ابلاء اللملُت العلمُت  الظفت الفلعؼُيُت،هما هى واضح مً الاظخؼالق؛ فان ملـم الشأي اللام ًٍإ

لاسض اًلافها، إلدساهه ان رلً ًخذم ئظشائُل التي حعخلمل  واإلافاوطاث بحن ئظشائُل والفلعؼُيُحن َو

اء الظخمشاس الاظدُؼان مً هاخُت، ولخجىب الظغؽ الذولي وخاصت مً اإلافاوطاث واللملُت العلمُت هغؼ

اظخمشاس اإلافاوطاث  7009باإلائت، في اظخؼالق اللام  59الىالًاث اإلاخدذة مً هاخُت اخشي. فلذ أًذ 

ذون اإلافاوطاث واللملُت  64باإلائت فلؽ، ملابل  09واظخمشاس اللملُت العلمُت وكاسطها  باإلائت واهىا ًٍإ

لاسطها  7005في اللام العلمُت   باإلائت. 73َو
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 الدولت الفلسطيييت

 

في ظُاق كشاءة آساء الشأي اللام ؤلاظشائُلي ومىاكفه الشافظت بؽذة لللىدة ئلى خذود الشابم مً 

شان/ًىهُى  واإلاخمعىت باالظدُؼان وبمعاخاث واظلت مً الظفت الفلعؼُيُت وبمىاكفه مً  0967خٍض

الفلعؼُيُت، ًمىً ادسان مىكف الشأي اللام ؤلاظشائُلي مً الذولت الفلعؼُيُت. اإلاشهباث ألاخشي لللظُت 

فالذولت الفلعؼُيُت لذي الشأي اللام ؤلاظشائُلي، هما ًدبحن مً هخائج الاظخؼالق، جخخلف ولُت كً دولت 

شان/ًىهُى  ا دولت . اجه0967فلعؼُيُت معخللت في ألاساض ي الفلعؼُيُت اإلادخلت وفم خذود الشابم مً خٍض

ت.  كلى حضء مً اإلاىاػم الفلعؼُيُت اإلادخلت جلؼم أوصالها اإلاعخىػىاث وحذاس الفصل واللىاكذ اللعىٍش

وهي خل إلاا ًؼلم كلُه ؤلاظشائُلُىن "اإلاؽيلت الذًمغشافُت" وي "جخخلص" ئظشائُل مً الفلعؼُيُحن، وفي 

حمالُت هدى هصف معاخت الىكذ هفعه جدصشهم في ملاٌص جؼلم كليها دولت فلعؼُيُت معاختها الا 

، لُصبذ اظهل كليها الخدىم بالفلعؼُيُحن والعُؼشة كليهم، ورلً 
ً
الظفت الفلعؼُيُت أو اهثر كلُال

أفظل مً ابلائهم جدذ الاخخالٌ اإلاباؼش. وكلى الشغم مً رلً وله اهخفع جأًُذ الشأي اللام ؤلاظشائُلي 

 .7009باإلائت في اللام  53ئلى  7005باإلائت في اللام  58للُام دولت فلعؼُيُت مً 

 حظوظ الحلول السياسيت والعسكريت

 

باإلائت ٌلخلذون أن في باالميان الخىصل ئلى خل مم الفلعؼُيُحن، في خحن ٌلخلذ  30أؿهش الاظخؼالق ان 

 60واهىا ٌلخلذون ان رلً ممىً و 7005باإلائت في اظخؼالق  39باإلائت ان رلً معخدُل، في ملابل  70

 باإلائت واهىا ًشون ان رلً معخدُل. 

 ان 
ً
ىؽف الاظخؼالق أًظا ان اغلبُت الفلعؼُيُحن  7009ؤلاظشائُلُحن ٌلخلذون في اللام باإلائت مً  44ٍو

ذ العالم ملابل   . 7005باإلائت في اللام  57جٍش

باإلائت مً ؤلاظشائُلُحن ٌلخلذون بلذم وحىد خل ظُاس ي للصشاق الفلعؼُني ـ  58واؿهش الاظخؼالق ان 

واهذ وعبت الزًً  7005باإلائت فلؽ ٌلخلذون بىحىد خل ظُاس ي. وفي اللام  75ؤلاظشائُلي، وان 
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باإلائت. وفي  33باإلائت، ووعبت الزًً ٌلخلذون بىحىد خل ظُاس ي  57ٌلخلذون بلذم وحىد خل ظُاس ي 

باإلائت. وفي  45باإلائت وكاسطها  40أًذ الجملت الخالُت: "ال ًىحذ خل كعىشي للصشاق"  7009اظخؼالق 

 باإلائت.  50باإلائت وكاسطها  38أًذها  7005اللام 

 لسالم العربيتمبادرة ا

 

أوضح اظخؼالق الشأي اصدًاد اإلالاسطت في الشأي اللام ؤلاظشائُلي إلابادسة العالم اللشبُت. ففي اظخؼالق 

 كلى اإلابادسة اللشبُت، في خحن كاسطها  09أًذ  7009
ً
باإلائت. اما في  60باإلائت فلؽ سدا ئظشائُلُا ئًجابُا

 باإلائت. 49كلى اإلابادسة اللشبُت بِىما كاسطها  باإلائت سدا ئظشائُلُا اًجابُا 77فلذ أًذ  7007

 ألاخطار ومفاهيم ألامً 

 

لذساظت ألاخؼاس كلى ألامً اللىمي ؤلاظشائُلي واخخباسها، كشض الاظخبُان كلى اللُىت مجمىكت مً خاالث 

 كلى ألامً اللىمي ؤلاظشائُلي، فجاءث الاحاباث 
ً
الخؼش وػلب جشجِب هزه الحاالث بدعب ألاهثر خؼشا

 والخالي:

ت وبُىلىحُت في أًذي دٌو  في اإلاياهت ألاولى: امخالن اًشان العالح الىىوي. وفي اإلاياهت الثاهُت: أظلحت هُماٍو

اكخصادًت  –ملادًت. وفي اإلاياهت الثالثت: ججذد "ؤلاسهاب" بىجائش كالُت. وفي اإلاياهت الشابلت: اصمت احخماكُت 

الفعاد في اللؼاق اللام في ئظشائُل. وفي اإلاياهت العادظت: كُام كمُلت في ئظشائُل. وفي اإلاياهت الخامعت: 

هـام غحر دًملشاػي في ئظشائُل. وفي اإلاياهت العابلت: خشب مم ظىسٍت. وفي اإلاياهت الثامىت: اكادة اإلاىاػم 

 اإلادخلت للاء العالم.

لتهذًذاث. وظيعخلشض ثم ظئل افشاد اللُىت كً سأحهم في كذسة ئظشائُل كلى مىاحهت لحاالث مخلذدة مً ا

ان ئظشائُل ظخىاحه بىجاح هزه  7009هىا هزه الحاالث وهظم ئلى حاهبها وعبت الزًً كالىا في ظىت 

 :7004الحاالث مً التهذًذاث وهلاسجها باإلحاباث في كام 

 باإلائت. 67واهذ  7004وفي  7009باإلائت في 75خشب ؼاملت بحن ئظشائُل وحمُم الذٌو اللشبُت:  -
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 باإلائت.  96واهذ  7004وفي  7009باإلائت في  97ظىسٍت كلى ئظشائُل: خشب حؽنها  -

ت:  -  7004وفي  7009باإلائت في  76كُام دولت ملادًت بمهاحمت ئظشائُل بأظلحت بُىلىحُت وهُماٍو

 باإلائت. 70واهذ 

 باإلائت. 57واهذ  7004وفي  7009باإلائت في  67كُام دولت ملادًت بمهاحمت ئظشائُل بأظلحت هىوٍت:  -

 باإلائت. 84واهذ  7004وفي  7009باإلائت في  89ملُاث "اسهابُت" مهمت ومعخمشة: ك -

 باإلائت. 57واهذ 7004وفي  7009باإلائت في  90جمشد ًلىم به اللشب في ئظشائُل:  -

 85واهذ 7004وفي  7009باإلائت في  90اهلعام داخلي )حهىدي( كلى مصحر اإلاىاػم اإلادخلت والعالم: -

 باإلائت.

خ  -  باإلائت. 86واهذ  7004وفي  7009باإلائت في  97أسض كلى ئظشائُل:  -أسضهجىم بصىاٍس

 باإلائت. 77واهذ  7004وفي  7009باإلائت في  89اهلعاماث احخماكُت ودًيُت )بحن اليهىد(:  -

 باإلائت.  53واهذ 7004وفي  7009باإلائت في  78خفع اإلاعاكذاث ألامحرهُت إلظشائُل:  -

 الخطر الىووي ألايراوي

 

اث ألامً اللىمي  ًدخل مىز كلذ وهُف ما ًؼلم كلُه ؤلاظشائُلُىن "الخؼش الىىوي ؤلاًشاوي"، كمت أولٍى

، ٌلخبر امياهُت امخالن اًشان 7009ؤلاظشائُلي. وال ًضاٌ الشأي اللام ؤلاظشائُلي، بدعب الاظخؼالق ألاخحر في 

 كلى ألامً اللىمي ؤلاظشائ
ً
 كً ظإاٌ: مارا ًيبغي ان ًيىن العالح الىىوي التهذًذ ألاهثر خؼشا

ً
ُلي. وحىابا

باإلائت كُام ئظشائُل بمهاحمت اإلاىاكم الىىوٍت  59سد ئظشائُل ارا كشفذ ان اًشان جمخلً ظالخا هىوٍا، أًذ 

باإلائت. وكً ظإاٌ آخش هى: هُف ظدخصشف اًشان ارا امخلىذ ظالخا هىوٍا،  49ؤلاًشاهُت وكاسض رلً 

باإلائت ان اًشان ظتهذد ئظشائُل  35احم ئظشائُل بأظلحت هىوٍت. وكاٌ باإلائت ان ئًشان ظته 70أحاب 

باإلائت ان اًشان ظخظغؽ كلى  76بالعالح الىىوي ولىنها لً حعخلمله خؽُت مً الشد ؤلاظشائُلي. وكاٌ 

باإلائت ان اًشان ظدصجم خضب  03دٌو في اإلاىؼلت، بما في رلً ئظشائُل، وظدبتزها لخدلُم اهذافها. وكاٌ 

ت طذ ئظشائُل، وهللا  باإلائت فلؽ كالىا ان اًشان ظدخصشف  4وخماط كلى جصلُذ اللملُاث اللعىٍش

 بدزس وبشغماجُت. 
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 الوضع الىووي إلاسرائيلي

 

باإلائت  8باإلائت مً ؤلاظشائُلُحن ًإمىىن بأن ئظشائُل جمخلً ظالخا هىوٍا، وان  90ًدبحن مً الاظخؼالق ان 

 ا
ً
ذون ظُاظت الغمىض الىىوي التي جدبلها ئظشائُل مىز  80ن غحر مخأهذًً مً رلً. وجبحن أًظا باإلائت ًٍإ

ذ  باإلائت ئكالن ئظشائُل هفعها دولت هىوٍت لشدق اكذائها، وواخذ  09اهثر مً خمعت كلىد، في خحن ًٍإ

لاسض ؤلاظشائُلُىن بأغلبُت هبحرة حذا جصل ئلى   87باإلائت فلؽ أًذ جخلي ئظشائُل كً ظالخها الىىوي. َو

ل الؽشق ألاوظؽ ئلى مىؼلت خالُت مً العالح الىىوي، ختى وان امخلىذ اًشان ظالخا هىوٍا،  باإلائت جدٍى

ذ  ٍإ باإلائت فلؽ مً ؤلاظشائُلُحن اللمل لجلل الؽشق ألاوظؽ خالُا مً العالح الىىوي في مثل هزه  03ٍو

ؤلاًشاهُت، وأصبدذ الحالت. وكما ًيبغي ان جفلل ئظشائُل في خاٌ كشسث كذم مهاحمت اإلاىاكم الىىوٍت 

ض كذستها الشدكُت، في خحن كاٌ  39اًشان دولت هىوٍت، أحاب  باإلائت اهه ًيبغي  47باإلائت ان كلى ئظشائُل حلٍض

خ، وكاٌ  خ اإلاظادة للصىاٍس ش مىـىماث الصىاٍس  باإلائت ان كلى ئظشائُل بىاء مالجئ لعياجها.  08جؼٍى

ظشائُلي" حمُم ألاظئلت وحمُم ألاحىبت كنها. وفي مداطشة له ال ًيؽش "بشهامج ألامً اللىمي والشأي اللام ؤلا 

في ًىم دساس ي كً "الؽشق ألاوظؽ في كصش الزسة" هؽف حهىدا بً مئحر الىلاب كً حملت مً ألاظئلت 

 90 – 80ػشخها "البرهامج" في ظىىاث الثماهُيُاث وبذاًت الدعلُيُاث مً اللشن اإلاىصشم، وجبحن منها ان 

ش اظلحتها الىىوٍت. ورهش حهىدا بً باإلائت مً اإلاجخم م ؤلاظشائُلي ًىـش باًجابُت ئلى اظخمشاس ئظشائُل في جؼٍى

 اهه جبحن مً الاظخؼالكاث التي احشاها "البرهامج" في الفترة اإلازوىسة أكاله ان الزًً ٌلخلذون ان 
ً
مئحر أًظا

 طذ الذٌو اللشبُت هى في  إلظشائُل الحم في اظخلماٌ العالح الىىوي، في ؿل اخخياسها هزا العالح،

وان ثلث ؤلاظشائُلُحن ًشي ان إلظشائُل الحم في اظخلماٌ ظالخها الىىوي  0986اصدًاد معخمش. ففي اللام 

 وكاسض ثلثا ؤلاظشائُلُحن رلً.  -ولِغ امخالهه فدعب  –

ذًً الظخلماٌ العالح الىىوي ئلى الثلثحن واهخف 0993اما في اللام  ظذ وعبت فلذ اسجفلذ وعبت اإلاٍإ

اإلالاسطحن ئلى الثلث. وجبحن مً مداطشة بً مئحر، ان اغلبُت ؤلاظشائُلُحن العاخلت، في اإلاشخلت اإلازوىسة 

ذ اظخلماٌ ئظشائُل ظالخها الىىوي لِغ هشد كلى حلشطها لهجىم هىوي فدعب، واهما هشد  اكاله، جٍإ
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. لِغ هزا فدعب، فلذ أً
ً
باإلائت، في الفترة  58و  47ذ ما بحن كلى حلشطها لهجىم هُماوي أو بُىلىجي أًظا

اإلازوىسة اكاله، اظخلماٌ ئظشائُل ظالخها الىىوي لِغ في الذفاق كً الىحىد أو هشد كلى هجىم هىوي أو 

ت في ألاظلحت الخللُذًت. وأؼاس حهىدا بً مئحر في مداطشجه  مت كعىٍش بُىلىجي أو هُماوي، واهما لخجىب هٍض

هفعه، هى ان وعبت ؤلاظشائُلُحن في الفترة اإلازوىسة اكاله التي اكشبذ كً  ئلى امش آخش مهم وخؼحر في الىكذ

جأًُذها خم ئظشائُل في اظخلماٌ ظالخها الىىوي للخللُل مً الخعائش في اسواح ؤلاظشائُلُحن جشاوخذ ما 

بحن ثلث ؤلاظشائُلُحن وهصفهم، ورلً مً دون حلشطها ألي هجىم بأظلحت جذمحر ؼامل، وجدذ فشطُت 

 (.0شاس اخخياس ئظشائُل للعالح الىىوي في اإلاىؼلت )اظخم

 

 آراء في العرب الفلسطيييين في إسرائيل

 

ت الشأي اللام ؤلاظشائُلي وكذواهِخه لِغ في مىاكفه ومماسظاجه طذ الؽلب اللشبي  جخجلى كىصٍش

أو طذ الذٌو اللشبُت فدعب، واهما في مىاكفه  0967الفلعؼُني في اإلاىاػم الفلعؼُيُت اإلادخلت في اللام 

، والزًً جبلغ وعبت
ً
باإلائت مً مجمىق  70هم وآسائه خُاٌ اللشب الفلعؼُيُحن اإلاىاػىحن في ئظشائُل أًظا

ظيان ئظشائُل. وأهذث هخائج الاظخؼالق الزي احشاه "بشهامج ألامً اللىمي والشأي اللام ؤلاظشائُلي" في 

ت واللذواهُت في اإلاجخمم اليهىدي ؤلاظشائُلي. فلذ اؿهشث هزه الىخائج  7009ظىت  اصدًاد جفش ي اللىصٍش

ذون  حصجُم هجشة اللشب ئلى خاسج ئظشائُل، خُث وصلذ هزه حلاؿم وعبت اليهىد ؤلاظشائُلُحن الزًً ًٍإ

باإلائت، ثم اسجفلذ  50وصلذ ئلى  7000باإلائت. وواهذ هزه اليعبت في اللام  77ئلى  7009اليعبت في اللام 

باإلائت مً  70باإلائت. وأهذ الاظخؼالق هزلً ان  66ئلى  7007باإلائت، ووصلذ في  63ئلى  7006في 

ذون جشخ ُل"جشاوعفحر" أكذاد هبحرة أو مدذودة مً اللشب مم كشاهم ومذجهم ئلى خاسج ؤلاظشائُلُحن ًٍإ

ت لليعب في العىىاث العابلت ما ًذٌ كلى جشسخ فىشة "التراوعفحر" في  ئظشائُل؛ وهزه اليعبت مدعاٍو

باإلائت مً  55صفىف ؤلاظشائُلُحن. اما كً هُفُت ملاملت ئظشائُل لللشب، فُفُذ الاظخؼالق ان 

                                                           
1
 تل الذرة، عصر في األوسط الشرق: موضوع في دراسي يوم – العزار أوراق:  كتاب في اإلسرائيل، والجمهور النووي العصر" مئير، بن يهودا 

 .04 ـ 06 ص ،4991 اإلستراتيجية، للدراسات يافه مركز: أبيب
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ذ مً الخؼىاث الللابُت بدم اللشب الفلعؼُيُحن اإلاىاػىحن فيها ؤلاظشائُلُ ذون اجخار ئظشائُل اإلاٍض حن ًٍإ

باإلائت ًشفظىن مؽاسهت اللشب اإلاىاػىحن في اجخار  77بذٌ مىدهم اإلاعاواة. هزلً ًىؽف الاظخؼالق ان 

شبُت أو وصساء كشب في باإلائت مً ؤلاظشائُلُحن وحىد اخضاب ك 70اللشاساث العُاظُت اإلاهمت، وهزلً ٌلاسض 

 الائخالف الحيىمي. 

كلى الشغم مً جبني حمُم الذٌو اللشبُت سظمُا خُاس العالم مم ئظشائُل هخُاس اظتراجُجي وخُذ مىز 

كلذًً، وكلى الشغم مً جلذًم حمُم الذٌو اللشبُت واللُادة الفلعؼُيُت الخىاٌص جلى الاخش كً الحلىق 

عؼُيُت، وكلى الشغم مً مبادسة العالم اللشبُت التي أحمم اللشب كليها اللشبُت وفي ملذمتها الحلىق الفل

وجىكف كملُاث اإلالاومت  ،، وكلى الشغم مً اإلابادساث الفلعؼُيُت بما في رلً "مبادسة حىُف"7007مىز 

ت وثباث هدى  ،مىز هدى هصف كلذ ئال ان الشأي اللام ؤلاظشائُلي ًـهش بؽيل كاػم اهه ٌعحر باظخمشاٍس

ت ججاه اللشب حمُلا وججاه خلىكهم. وسبما ًيىن اهثر كشبا ئلى هبذ اإلاٍض ذ مً اللذواهُت والخؼشف واللىصٍش

الحلُلت اللٌى ان الشأي اللام ؤلاظشائُلي بعبب مىاكف الذٌو اللشبُت واللُادة الفلعؼُيُت ومىاكفها، 

ت.   كنها، ًضداد جىغال في الخؼشف واللذواهُت واللىصٍش
ً
 ولِغ سغما

ذون الخىصل وال ًى  حذ هىا كذم جفاهم اػالكا، فالشأي اللام ؤلاظشائُلي ًذسن، الادسان وله، ان اللشب ًٍش

شان/ًىهُى  التي حلؼي ئظشائُل  0967ئلى ظالم ؼامل ووامل مم ئظشائُل كلى اظاط خذود الشابم مً خٍض

ذ اهثر مً رلً.  78  باإلائت مً معاخت فلعؼحن، وهى ًشفع رلً. اهه ًٍش

ذ الخمعً بالجىالن العىسي اإلادخل، وكظم وطم اهثر ما الشأي اللا م في ئظشائُل بأغلبِخه الىبحرة ًٍش

ًمىً كظمه وطمه مً معاخت الظفت الفلعؼُيُت، وهى ًصش كلى رلً هما ًإهذه اظخؼالق الشأي الزي 

اسه الاوسحاب مً بحن أًذًىا. وهى ال ٌلحر مىاكف الذٌو اللشبُت واللُادة الفلعؼُيُت أهمُت في الخأثحر في كش 

اإلاىاػم اللشبُت اإلادخلت، فهي، أي اللُادة الفلعؼُيُت، بدعب فهمه، أخشحذ هفعها مً الصشاق. ما 

، وهزا ما ًـهشه الاظخؼالق في ؼأن مصحر اإلاىاػم اللشبُت اإلادخلت في اللام 
ً
إثش فُه خلا ، هى 0967ًللله ٍو

طمدالٌ اللُم ؤلاوعاهُت وجالؼيها في اإلاجخمم اإلاىكف ألامحروي ثم "اإلاعألت الذًمغشافُت". ففي ؿل ا

ت الىافُت لآلخش، واوغالق اإلاجخمم ؤلاظشائُلي كلى هفعه، وكذم احشائه  ؤلاظشائُلي، وظُادة اللُم اللىصٍش
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أي خىاس مم آلاخش ئال مً مىؼلم اللىة والهُمىت والاظخلالء والاكصاء، وفي ؿل كذم وحىد محزان كىي 

ظشائُلي، وفي ؿل اظخمشاس اخخياس ئظشائُل العالح الىىوي في اإلاىؼلت، وفي ؿل اكلُمي ًشدق اإلاجخمم ؤلا 

اظخمشاس الذٌو اللشبُت في جبىيها خُاس العالم هخُاس اظتراجُجي وخُذ، وفي ؿل وحىد مجخمم ئظشائُلي 

ععى، كىطا كً رلً، ئلى الهُمىت كليها وفشض "الحل الىظؽ" الزي  ًشفع الاهذماج في اإلاىؼلت، َو

ت، وبذال مً الخىصل ئلى "خل وظؽ" خلُلي مم جخىص ل الُه ؼشائذ اإلاجخمم ؤلاظشائُلي اإلاىغلت في اللىصٍش

ت واللذواهُت والاظخلىاء، وال ًدشسه مىه ئال  اللشب؛ ًـل الشأي اللام ؤلاظشائُلي ًذوس في فلً اللىصٍش

خه واخخالله.  محزان كىي حذًذ في اإلاىؼلت، ًدمل بحن ثىاًاه امياهُت جذفُله ثمً كذواهِخ  ه وكىصٍش


