
 "هستتبعي وما الدولتين حل"  

 لبنان-7102 حزيران 01-9 القدس مركز مع بالتعاون المستقبل بيت 

 

 للمشىاكك  بىدعتت  تكىرمم  علىى القدس ومركز المستقبل بيت على القائمين السادة أشكر

 .المؤتمر هذا ف 

 .والسادة السيدات ايما

". والمىى   الحىىا  واقىىع ينالىىدولت حىىل هىىت تحديىىدا اكثىىر اعنتانىى العنىىتان ذاهىى مىىن سأشىىت 

 بطتضىى التىىاكي  اكتشىا  اعىىادة بىأن" الحكمىىا  أحىىد قىت  علىىى الحىا  اليىىه وصىىل مىا فىى  وسىأعتمد

 الخمسىين عبىر حىدتت التىى والتحىتتت للمحطىات تاكيخ  بعرض وذلك"المستقبل وتنقذ الحاضر

 نحت بتجتد مثلتالم الحا  هذا صنعت التى الغربي  الضف  اسرائيل احتال  على مضت التى عاما

 منما نهتطتسم 051 و القدس محيط ف  منم  ألف تالتمائ  الغربي  الضف  ف  مستتطن الف 051

 تتتقفى وأخيىرا ي استيطان بؤكة 751و الغربي  الضف  قلب أي نابلس منطق  ف  ن مستتط اكبعتن

 منطقى ال السؤا  ونشت  واسرائيل التحرير منظم  مفاوضات من قرن كبع نحت بعد السالم عملي 

 فلسىطينيا والمقبىت  دوليىا عليىه المجمىع الىدولتين حىل مصىير وهىت حتلىه المىؤتمر هىذا يدوك الذي

 وألننى  الىدولتين حىل مىن اليىأس عىن التعبيىر باب من السالم عملي  صناع  شعاك او وتد وعربيا

 احيانىا التكقى  سىأتر  وكبمىا افكىاكي أختصاك على جمدي سأعمل دقيق  05ب  لاللتزام طرضم

 .شفميا المكتتب واختصاك التقت تفيرلت

 يتىت  الذي السؤا  على جاب لال نىم محاول  ف  القائ  التاقع تحليل الى فسأعمد  الم  أما

 فلسطين أكض أوتهما: ككيزتين على تقتم وسادت  سيدات  تعلمتن كما الصميتني . المؤتمر هذا

 حزيران حرب ف  العسكري بانتصاكها أمنتما وقد

 العظمىى األكثريى  تجعىل بىأن تحقيقىه علىى تعمل وه  الديمتغرافيا أي السكان :مماتوتاني

 .نشأتما منذ الصمتيتني  الحرك  غرض هت الدول  فيمتدي , اليمتد من اسرائيل لسكان

 الجمعيى  بقىراك 0992 سىن  الحكايى  بىدأت الىدولتين حىل قص  أى األو  الجز  الى اعتد

 أكض مىىن% 90 الفلسىىطينين سىىيمن  كىىان والىىذي. فلسىىطين سىىي بتق المتحىىدةالمتعل  لألمىى  العامىى 

 اكض مىن فقىط% 77 للفلسىطينين بقى  0991 حىرب فى  كفضىته العربي  الجامع  ولكن فلسطين

 .األكدن الى الغربي  الضف  أي معظمما أنض  فلسطين

 معاهىىدات معمىىا تسىىرائيل المجىىاوكة الىىدو  وقعىىت 0991 حىىرب فىى  العىىرب هزيمىى  بعىىد

 انقالبىات تبعتىه تى  حىديثا المسىتقل  الدو  على عسكري انقالب او  0999 عام اتبعم طتيل  هدن 

 بعىدها ومىن لعىرا ا وفى ( اسىتباق  انقىالب) األكدن وفى  مصىر وفى  نفسىما سىتكيا ف  عسكري 

 سىن  عشىرة خمىس مىدى علىى العربى  المىزا  قادت قتمي  كقتة مصر ف  الناصري  برزت اليمن

 فى  ونشأ األنقالبات بسبب العطب أصابما العرب  اتقلي  دو  لكن فلسطين تحرير شعاك وكفعت.

 حينمىا(الملكيىات) الرجعى  والىدو ( العسىكري ) التقدميى  الىدو  عن شعاك تقسيم  السيتينات أوائل



 أصىيبت 0902 حزيىران فى  سىتكيا علىى ذلىك وبعىد واألكدن مصر على ماعدوان اسرائيل شنت

  باتنتصىىاك بشىىر الحىىرب زاتنىىا  المصىىري اتعىىالم ان األو :  مىىزدو  بإحبىىاط العربيىى  الشىىعتب

 دمىىر فلسىىطين بتحريىىر العىىرب أمىىل والثىىان  األو  اليىىتم فىى  هىىزم انىىه وتبىىين العىىدو علىىى المىىاح 

 ".نكس "المزيم  بتسمي  األعالمي  الحيل  من بالرغ 

ه تىىوقبل باسىىرائيل واقعىى  اعتىىرا  تضىىمن القىىراك هىىذا 797 األمىىن مجلىىس وقىىراك 0902

 نمىىايح تشىىرين حىىرب بعىد اي سىىنتات بعىىد قبلىت لكنمىىا فرفضىىت سىتكيا أمىىا اتكدن كوكىىذل مصىر

 لألم  العام  اتمان  عينت كما 797 قراك على ينطتي الذي 331 األمن مجلس قراك على وافقت

 ونشىط المتحاكبى  الدو  بين التتسط لممم  جتناكياكينغ الستيدي السفير هت دوليا وسيطا المتحدة

 .و فشل سنتات تالث لمدة

 .و اتذت  المزيم  جراح يداوي كبلس  األكدن ف  الفدائ  العمل ظمتك 0901 

 شىرعيته النظىام واسىتعاد األكدن من الفلسطينين ائلفصال خرو  ايلت  متاجمات 0921

 .ت كلت التى

 اشىتبا  لفىك المتحاكبى  الىدو  بين وسيطا المتحدة التتيات ودخت  تشرين حرب 0923

 والسىلط  اسىرائيل بىين المفاوضىات عمليى  تتجمىد حتىى الىدوك هىذا علىى فظىتحا لكنمىا الجيتش

 .7100 الفلسطيني  التطني 

 :التالي  سبابلأل السياسي  الفلسطيني  القضي  تاكي  ف  الكبير المنعطف سن  ه  0929

 عشىر الثىان  مؤتمر ف  الفلسطين  التطن  المجلس قرك العام هذا من حزيران 1 ف – 0

 وذلىك اسىرائيل همنى تنسىحب  الفلسىطيني اتكض مىن جز  أي على وطني  سلط  اقام  القاهرة ف 

 .الكامل التحرير طري  عن

 لىدو وا اسىرائيل قىرأت العشىر النقىاط برنىامج عليه أطل  برنامج ضمن القراك هذا وكان

 علىى بابمىا فتحىت التحرك منظم  أن اعتبرت إذ يم سل دبلتماسي  ة قرا القراك هذا اجمات الغربي 

 اليمىىا تتتصىىل مسىىتقبلي  تتافقىىات اجىىرا  شىىرعي  المنظمىى  أعطىىى كمىىا محتملىى  دبلتماسىىي  قنىىتات

 .قيادتما

 

 لحكتمتىه آلىتن إيجى   قىدم العشىر النقىاط برنىامج المنظمى  اعىالن من أسابيع سبع  بعد-7

 نآلىت بمشىرو  سىم  الىذي المقتىرح مويقىت الغربيى  الضىف  علىى سالم الى للتتصل لتتبناه مقترحا

 القىدس جبىا  ومنحىدكات  كى05-01 بعىرض األكدن ووادي بالقىدس المحيطى  األكض ضى  على

 الحكتمى  تعمل أن آلتن واقترح وقتاعد مستتطنات األكاض  هذه على وتنشأ الميت البحر باتجاه

 . السلم  الحل اجل من الغربي  الضف  زعما  مع التفاوض على

 منظمىى  يعتبىىر اقىىراك الربىاط فىى  المنعقىىد  العربىى القمى  مىىؤتمر اتخىىذ 0929 العىىام فى  -3

 للقيىادة كسىنجر مىن بإيحىا  القىراك هىذا وكىان.الفلسىطين  للشىعب التحيىد الشرع  الممثل التحرير



 محتلى  أكض مىن الغربيى  الضىف  لتحتيىل حينئىذ القيادة تلك تدككما ل  ذكي  حيل  وكانت المصري 

 .التحرك ومنظم  األكدن بين عليما متناز  أكض الى

 المصىىري الجىىي  مىىن وكىىل األسىىرائيل  الجىىي  بىىين اتشىىتبا  فىىك مفاوضىىات مىىن -9

 الحركى  هىذه وكانىت.  المتحاكبى  الىدو  بىين دائمىا وسيطا نفسما المتحدة التتيات تبتت والستكي

 امريكىا ان باعتبىاك والحكى  الخصى  امريكىا تصىب  أن قبلىت حينمىا العربي  الدبلتماسي  مماز  من

 .كغباتما معظ  تنقذ أيضا بل اتسرائلي  المصال  فقط ليس تمثل كانت ياوعمل حيادي  ليست

 اسرائيل أن وستكيا بمصر استة معما اشتبا  فك اسرائيل كفضت حينما األكدن تأكد -5

 الىتزكا  كئىيس الرفاع  زيد للسيد كيسنجر حمله الذي الجتاب أما الغربي  الضف  من تنسحب لن

 مىع جبمى  يفىت  لى  واألكدن الجيىتش بين هت اتشتبا  فك أن تقت  اسرائيل أن هت حينئذ اتكدن 

 . الستكي  الجبم  على الحرب ف  اشتر  كان وان اسرائيل

 اسىرائيل سياسى  فى  انعطافى  بىأخطر وقامىت الليكىتد بقيىادة بىيجن حكتمى  جا ت 0922

 الغربيىى  الضىىف  قلىىب أى نىىابلس شىىر  جنىىتب مسىىتتطن  أو  أنشىىأت حينمىىا الغربيىى  الضىىف  اتجىىاه

 منطقى  الىى باتضىاف  تتطناتسىالم إقامى   وهى الماضى  العقىد خىال  العمىل حىزب سياس  مخالف 

 هى  أنشىأتما التىى المسىتتطن و الغربي  الضف  داخل( المدن  خط) األخضر الخط بمحاذاة اتغتاك

 .كامل  الغربي  الضف  ض  ه  سياسته أن بيجن اكد وبذلك متكيه آلتن

 كانىت اتتفىا  ووفى  يى امريك بتساط  مصر و أسرائيل بين ديفيد كامب أتفاقيات 0921

 .قانتنيا باسرائيل تعتر  عربي  دول  أو  مصر

 السياسىي  القيىادة وخرجىت لبنىان مىن كمقىاتلين التحريىر منظم  أخرجت 0917 عام وف 

 المحتل  األكض عن ومقاتلتها المنظم  أُبعدت أي تتنس، الى

 فى  كىاكتر مركىز فى  كىاكتر األسىب  اتمريكى  الىرئيس عقىد 0913 نتفمبر/ شباط وف 

 لبنىان علىى اسرائيل عدوان عن الناشئ الجديد التاقع تتظيف محاوتا  سياسي  ندوة جتكجيا اتالتنا

 فىىاكو  األكدن، عىىن معىىه اصىىطحبن  الىىذي حسىىن اتميىىر للمىىؤتمر دعىىا. السىىالم عمليىى  تسىىتئنا 

 اسرائيل عن كابينتفين  فيسرالبرو ،مصر عن الباز أسام  ستكيا، عن الشر 

 مىن وفريى  الجممىتكي الحىزب عىن فتكد الساب  الرئيس الندوة ف  مشاككاا  كئيساا  وكان

 األوسط بالشر  خبرا 

 إلىى نعىتد ومنمىا نيتيىتك  إلىى سىيذهبطريى  العىتدة  حسىب األميىر كىان العتدة يتم ف 

 زاك الىذي كيسىنجر مىع لى مقاب فرتىب نيتيىتك  فى  سيمضىيه الىذي التقىت يستخدم أن أكاد. عمان

 فأجابىه الغربيى  الضف  متضت  األمير أتاك. معه ن واستبقا األمير وتكرم. اقامتنا فند  ف  األمير

 مىدى وعلىى إعىالم كىتزير شخصىياا  كنت. األمتك الرباط قراك دعق   لقد سمت ، نعل  كما. كيسنجر

 الضىف  متضىت  الغىربيين مىن محىادتت    مىع أتىرت كلمىا الجىتاب نفىس أسىمع تقريبىاا  سنتات تمان

 نفىىس أسىىمع واآلن. صىىحفيين أو أكىىاديميين أو دبلتماسىىيين أو وزكا  انتابىى كىىانتا سىىتا  الغربيىى 

 :كسينجر للسيد فقلت الجتاب



 الممثىل فكرة صاحب أنت أنك يعتقدون األوسط الشر  ف  السياسيين المثقفين من كثير" 

 مىن الزبىد وخىر  تائرتىه تىاكت حتىى كالمى  أنمى  اكىد لى . شخصىياا  أنىا فىيم  بما التحيد الشرع 

 مىىن أذن: سىىألته هىىدأ أن وبعىىد. ذلىىك يفعىىل و أنىىه ت يمكىىن أن ذلىىك فعىىل أنىىه منكىىراا  شىىفتيه طرفىى 

 فى . اآلن عرفىت ألننى  أشىكر  :قلىت.السىادات الىرئيس أنىه قىائالا  فأسر  ؟كسينجر سيد المسؤو 

حسىىين للىىرئيس مبىىاك  دعىىان  الملىىك  المرحىىتم مىىن كسىىائل لمىىلح زيىىاكات  إحىىدى وفىى  القىىاهرة

أي بعىد شىمرين اتنىين مىن قصى   0919نظيري حينئذ بعد ان اصبحت مستشىاكاا للملىك فى  ينىاير 

المرحتم اسام  الباك على الغدا  ف  فند  هليتبىتليس ودعىا تالتى  دبلتماسىيين مصىريين  جركيسن

ه  تمامىاا مثلمىا برتب  سفير وحينمىا أتىرت متضىت  الضىف  الغربيى  التى  كانىت همى  أجىابن  أحىد

 . سمت األميرأجاب كيسنجر 

جىن جنىتن . تذكرت ما قاله كيسنجر ل  وذكرت أن المرحتم السادات هت صاحب الفكىرة

ان يىىا إخىىتان الىىذي قالىىه ات  عىىدن: الدبلتماسىىيين الثالتىى  وبقىى  اسىىام  صىىامتاا الىىى ان هىىدأوا وقىىا  

فكىرة للىتزير اسىماعيل فممى  الىذي منه وهت أن كيسنجر با  ال صحي  ، لكن اكيد أن أعد  جز ا

 .باعما بدوكه للرئيس السادات

استضىىىا  األكدن وكنىىىت وزيىىىراا للىىىبالط المىىىؤتمر الىىىتطن  الفلسىىىطين  وكانىىىت  -0919

محاولىى  األكدن إبطىىا  مفعىىت  الممثىىل الشىىرع  والتحيىىد دون التراجىىع عىىن اتعتىىرا  بىىه وذلىىك 

 تكىتن كمىا تىدع  اسىرائيل أكضىاا متنازعىاا باتتفا  مع المنظم  على مستقبل الضف  الغربيى  كىيال

ح فكىرة مبىادكة أكدنيى  فلسىطيني  علىى أسىاس تالتى  مبىاد  ما، وف  خطابه أمىام المىؤتمر اقتىرعلي

 : ه 

 .اتكض مقابل السالم -0

 .797التمسك بقراك مجلس اتمن  -7

إجرا  مفاوضات من خال  مؤتمر دول  للسالم تحضره المنظمى  علىى قىدم المسىاواة مىع  -3

 .را  األخرىاتط

 

عملىىت شخصىىياا مىىع المرحىىتم خالىىد الحسىىن حىىت  الصىىيغ  المقترحىى  ونتصىىل 

وفىىى  .0915المرحتمىىىان الملىىىك حسىىىين وياسىىىر عرفىىىات الىىىى مىىىا سىىىم   اتفىىىا  شىىىباط 

الىىىى عمىىىل  0915حيثمىىىا فشىىىل األكدن مىىىع المنظمىىى  مىىىن تحتيىىىل اتفاقيىىى  شىىىباط 0910

خصياا فك العالق  مىع منظمى  دبلتماس  مشتر  أعلن الملك ف  خطاب مطت   كتبته انا ش

 . التحرير

 

  الفلسطين  التطن  النضا  ف  اشراقاا  األكثر الفلسطيني  اتنتفاض  -0912

 عمىاك ألبىت الفرصى  وإعطىا  الغربيى  الضىف  مىع واإلداكيى  القانتني  العالق  فك -0911

 الفلسىطين  الىتطن  المجلىس عقىد 30/2/0911 ف  واإلداكي  القانتني  العالق  فك بعد: دول  ليقي 

 .05/00/0911 ف  الجزائر ف  طاكئ  جلس 

 .فلسطيني  دول  قيام وأعلن 331 ،797 األمن مجلس بقراكي المجلس اعتر 



 الُمنعقىدة العام  الجمعي  على الفلسطيني  السالم مبادكة عرفات طرح 03/07/0911 ف 

 لجميع واألمن والسالم العي  ح  واحترام اشكاله بكل لألكهاب ادانته خطابه ف  أعلن جنيف ف 

 .331 ،797 للقراكين وفقاا  الصرا  اطرا 

ك الذي الدول  والحلف الكتيت لدول  العرا  غزو -0990 - 0991  ودعتة الكتيت، حر 

 0990 فبراير/ شباط 71 ف  دول  مؤتمر لعقد بتش الرئيس

ن  الفلسىىىىطي -والتفىىىىد اتكدنىىىى  اسىىىىرائيل بىىىىين واشىىىىنطن مفاوضىىىىات - 0993 - 0997

 .المشتر 

مفاجىأة اتفىا  اوسىىلت بىين اسىىرائيل ومنظمى  التحريىر واعتىىرا  المنظمى  قانتنيىىا  -0993

 .لتكتن الثاني  بعد مصربدول  اسرائيل 

 الثالثى  العربي  الدول  اتكدن وتصب  واسرائيل األكدن بين عرب  وادي معاهدة - 0999

 باسرائيل قانتنياا  لتعتر 

 الىىدولتين حىىل شىىعاك وظمىىتك واسىىرائيل المنظمىى  بىىين  النمىىائ الحىىل مفاوضىىات بدايىى  

  الفلسطيني  الدول  قيام والشعتب الدو  وانتظاك

 التقت شرا  لعب  ه  جديدة اسرائيلي  لعب  بدأت بالمفاوضات

 تست   فعالا  وأنما جادة غير اسرائيل أن عرفات للمرحتم تبي ن - 7111

 بأنىه عرفىات تتمىام الجديىدة الحركى  ئيلاسرا ووظفت باتشتعا  الثاني  لالنتفاض  وسم 

  اسرائيل لتمديد يسعى وأنه الدول  إقام  ف  جاد غير

  بيروت قم  ف  للسالم العربي  المبادكة - 7117

 واتتحىاد المتحدة األم  وكوسيا المتحدة التتيات من سالم إلى للتتصل الرباعي  وتشكيل

  الرباعي مع التقت شرا  لعب  ودخلت اتوكوب ،

 حزيىىران فىى  للرباعيىى  كئيسىىاا  السىىاب  بريطانيىىا وزكا  كئىىيس بليىىر تىىتن  عىىين - 7112

 حكتمته استقال  بعد 7112

 وتطىىتير الدولىى  مؤسسىى  بنىىا  علىىى الفلسىىطيني  الدولىى  مسىىاعدة الرباعيىى  مممىى  كانىىت

 عىن صىدك 7105 أيىاك فى  بليىر اسىتقا  وحينمىا فلسىطين اسىرائيل بىين السالم وتطتير اقتصادها

 الفلسىىطين  السىىالم بقضىىي  يتزعىىز  ت التزامىىاا  أبىىدى بليىىر الىىرئيس أن: فيىىه جىىا  بيىىان الرباعيىى 

 الغربيى  بالضف  الحياة مستتى وتحسين اتقتصادي النمت لدع  كبيرة جمتد ف  واسم  اتسرائيل 

 وتحسىىين اتقتصىىاد دعىى  أن) السىىالم المفاوضىىات لفشىىل أشىىاكة أي البيىىان يىىذكر لىى  غىىزة، وقطىىا 

 أن ويالحى ( ترامب الرئيس مؤخراا  وذكره للمفاوضات كمد  نتنياهت كفعه شعاك الحياة تىمست

 الدولتين حل لذكر يتعرض ل  الرباعي  بيان

 أوباما عمد ف  تتسطلل اتمريك  الجمد متاصل  -



  7100 أياك ف  استقا  فشل وحينما 77/0/7119 ف  Mitchel السناتتك عين

اما وزير خاكجيته كيري ليقىتم بالمممى  وفشىل هىت اآلخىر بعىد وبعد استقال  بلير كلف اوب

 . أن قام بخمس جتتت تسرائيل

 أصىدكت المتحىدة لألمى  العام  للجمعي  السنتي  الدوكة انعقاد واتنا  7100 أيلت  وف _ 

 تفىرو  كوسىيا خاكجيى  ووزيىر كيىري اتمريك  الخاكجي  ووزير العام باألمين ممثله الرباعي 

 تنسىي  فى  اسىتمراك أهميى  عىن فيىه أعلنىتا بيانىاا  متغىتكين فريىدكيك   اتوكوب  تتحادا وممثله

 متاصىىل  معاكضىىتم  عىىن أعربىىتا كمىىا الىىدولتين، بحىىل المتمثىىل المشىىتر  المىىد  لتحقيىى  الجمىىتد

 التسىاك  بىأن البىالغ قلقمى  عن وعيروا السالم لعميل  عائقاا  ذلك باعتباك المستتطنات بنا  اسرائيل

 البيىتت هىدم فى  والمضى    الشىرقي  القىدس وفى (  ) المنطقى  فى  والتتسىع المسىتتطنات  بنىا ف 

 الدولتين حل قابلي  ت كل على تعمل انما اتستيطاني  البؤك وإقام  الفلسطيني ،

هىىذا أقصىىى مىىا وصىىلت إليىىه الرباعيىى  دون أي إشىىاكة واضىىح  لمخالفىى  اسىىرائيل للقىىانتن 

  .الدول  وميثا  اتم  المتحدة

 اسىرائيل أن قىا  حينمىا اسىرائيل بنصيح  فاكتقى الثاني  أوباما وتي  نماي  قبيل كيري ماأ

 الفلسىىطينين، مىىن العىىدد هىىذا وجىتد مىىع التقىىت نفىىس فى  وديمقراطيىى  يمتديىى  تكىىتن أن تسىتطيع ت

 .الدولتين لحل أشاك كيري وتصري  الرباعي بيان  أن يالح 

 حركى  أي( BDS) اسىمما العربيى  الحديق  ك خا زهرة تفتحت القائ  الجت هذا وسط لكن

 :ه  باتنجليزي  كلمات تالث اختصاك والحرو . المقاطع 

 B.Boycottمقاطع  

 D.Divestmentاتستثماك سحب 

   S.Sanctionعقتب  

 فى  يسىاكيتن فلسىطينيتن طىالب معظممى  نشىطا  بىين تحىالف عىن عبىاكة الحرك  هذه -

 أخىرى أمىاكن فى  أذك  لمى  و Jews For Peace المتحىدة تالتتيا ف  يساكيتن ويمتد الشتات

 باتجىىاه يىدفع التحىالف مىن الفلسىىطين  الشى  بينمىا الىدولتين، حىل باتجىىاه يىدفعتن اسىرائيل فيمىا بمىا

 المسىىتتطنات، مقاطعىى  باتجىىاه اليمىىتدي الشىى  يىىدفع وتجاكيىىاا  وتقافيىىاا  أكاديميىىاا  اسىىرائيل مقاطعىى 

 علىىى الحاضىىر التقىىت فىى  قىىائ  اتئىىتال  هىىذا. الثقافيىى  شىىاطاتمان زياكتمىىا، جامعاتمىىا، ،مىىامنتتجات

 لى  إذا يستمر ت قد خطر التضع هذا أن كأي  وف . التتجه اختال  ف  اإلبمام هذا على المحافظ 

 أن أخشىى وإت عليىه جمىعالمُ  الحىل هىت هىذا ألن بتضىتح الىدولتين حىل بىدع  العربى  الجانىب يق 

مثىل نعىتم   الليبىراليين اليمىتد مىن عىدد يىرى كمىا اسىرائيل إزالى  برومانسي  بالتمسك عملما يفشل

 .الغرض هذا يخف  كبما المبم  العرب  الجانب متقف أنتشتمسك  و نتكمان فنكلستاين 

 وتطالىىىب والمسىىىتتطنات العىىىاز  الجىىىداك وإزالىىى  اتحىىىتال  ألنمىىىا  تسىىىعى( BDS) إذن

 الفلسطينين الالجئين حقت  لدع  وتدعت ئيلاسرا ف  والفلسطينين اليمتد المتاطنين بين بالمساواة



 

"  دعىتة المىدن ، المجتمع من مجمتع  021 ت لف أصدك حينما( BDS) الحرك  بدأت -

 .7115 تمتز ف  العال  أكجا  مختلف ف " الضمير ألهل

 

 القيىىادات ألن كتنيىى  مىىتطنين حركىى  إطىىال  بضىىروكة إيمىىانم  مىىن الفلسىىطينيتن وانطلىى 

 أن بىل ،اتباكتيىد ومماكسىات العرقى  والتطميىر اتسىتيطان  اتسىتعماك نمىا أ ف  فشلت السياسي 

 .يفعلتن بما بالمض  الدول  للقانتن المخالفين هؤت  تمكين يتاصلتن التاقع ف  السياسيين

 ويماكسىه علىىأ إلىى سىفلأ مىن الضىغط يصب  بحيث اللعب  قتاعد تغيير من بد فال وعليه

 سىالم إلىى التتصل على ويعملتا العقاب من اسرائيل اعفا  نمتالي Grassroots)) العادي الشعب

  والمساواة والعد  الحري  على قائ  عاد 

 مدينىىى  فىىى  المتحىىىدة األمىىى  عقدتىىىه الىىىذي DURBAN مىىىؤتمر هىىىت( BDS) جىىىذك أن -

DURBAN اسىىىرائيل عىىىن الشىىىرعي  نىىىز  اسىىىتراتيجيته وبلىىىتك 7110 سىىىن  افريقيىىىا بجنىىىتب 

 الفلسىطين  الشىباب مىن عىدد المبىدأ هىذا مىن وأنطلى . دوليىاا  بعزلمىا ذلىكو باكتيىدا نظىام باعتباكها

 األنسىىان حقىىت  ومنظمىىات العمىىا  ونقابىىات السياسىىي  التشىىكيالت مىىن عىىدد تضىىامناا  إلىىيم  وانضىى 

 .العال  أكجا  سائر ف  المدن  المجتمع ومنظمات

(BDS )اسأسىى علىىى المؤسسىىات بىىل عرقيىى  أو دينيىى  أسىىس علىىى األفىىراد تسىىتمد  ت 

 .أفريقيا جنتب ف  التمييز مكافح  حرك  نمج تتبع ذلك وف . األنسان حقت  بانتما  عالقتما

 العما  نقابات إلى الطالب تحاداتو ا الكنائس من الكثير اآلن حتى جانبما إلى كسبت لقد

 وانخفضت اسرائيل ف  اتستثماك من الشركات من عدد انسحبت اتقتصادي  الدائرة وف 

 علىى بالضىغط الطىالب من اآلت  عشرات وقام% 90 نحت اسرائيل ف  اتجنب  ثماكاتست نسب 

 .أكاديمياا  اسرائيل بمقاطع  للشرو  جامعاتم 

 بىىين أن والممىى  نتىىائج تعطىى  بىىدأت أنمىىا وبخاصىى  الحركىى  هىىذه رخطىى اسىىرائيل ادككىىت

 ممىىاقاوت وأخىىذت األيىىدي مكتتفىى  تقىىف ولىى  Jews For Peace ليبىىراليين يمىىتد شىىباب صىىفتفما

 الحكتمىىى  وزكا  أحىىىد 7105 سىىىن  وكلىىىف اسىىىرائيل للمقاطعىىى  الىىىداع  ضىىىد القىىىتانين بتشىىىريع

 بعىدها دوتك مليىتن 75 الغايى  لمذه وخصص( BDS) المقاطع  حرك  مكافح  لقيادة اتسرائيلي 

 دفقى اتسىرائيلي  السفاكات أما. الصميتني  الجماعات شبك  مع والتنسي  التعاون أهمي  التزير أك د

 .فيما المعتمدين البلدان ف  الصميتني  بالجماعات لالتصا  متظفيما من جز اا  أفردت

 المتحىدة التتيىات فى  يلسىتنإ شىيلدون و سايمتن حايي  مثل األتريا  الصماين  بعض أما

 (.BDS) لمكافح  الما  من هائل  مبالغ ضختا فقد انجلترا ف  كبيرستوتريف

 هزيمىى  الصىىعب مىىن اسىىتعاكاا  تىىزداد الصىىميتني  والمجمتعىىات( BDS) بىىين الحىىرب أن

(BDS ) واألخىال  بىاد مال أكض علىى تقاتىل ألنمىا وتانيىاا  بي ترات بدون شعبي  حرك  ألنما أوتا .



 مالمىا أن الفكىر أهىليعتقىد  تعاقىب، أن دون وتخرقىه الىدول  بالقىانتن رتتسىتم اسىرائيل دامىت وما

 (.BDS) هزيم  من تتمكن لن ودعايتما

وتعتبرهىىا حكتمىى  اليمىىين اتسىىرائيلي  خطىىراا علىىى دولىى    BDSن نجحىىت ا  حتىىى اآل

 .اسرائيل 

ان السبب األو  لنجاحما هت ان التتجه الحاد نحت اليمين فى  اسىرائيل جعىل مىن الصىعب 

على اليمتد الليبراليين الىدفا  عىن هىذه السياسى  وبالىذات حركى  اتسىتيطان وبنىا  الجىداك العىاز  

مىىن اتباكتيىىد ت يسىىتطيع اليمىىتدي الليبرالىى  الىىدفا  عنمىىا وبخاصىى  ان اليمىىتد اللىىذين خلفىىا حالىى  

 .ضد الستد اتباكتيدولم  متاقف مشمتدة من الليبراليين من حلفا  الستد التاكيخيين 

أما السبب الثان  فمت فز  اليمتد الليبرالين وجميعم  مع دول  اسرائيل من كىان مىنم  فى  

ولى  . م  من الحرك  اتسىتيطاني  والتى  تنىذك بنمايى  الدولى  اليمتديى اسرائيل او كان خاكجما فزع

يعد حل الدولتين بالنسب  لليمتد ف  الخاك  مشروطاا بالخطر األمن  علىى اسىرائيل بىل تحىت  مىع 

 .نشاط الحرك  اتستيطاني  الى ضروكة وطني  للمحافظ  على يمتدي  الدول 

تمكن من تجنيد الستد اتمىريكيين النشىطا    BDSالسبب الثالث هت ان تحالف المقاطع  

والمتعاطفين معم  مىن الليبىراليين البىيض علىى أسىاس ان القضىي  الفلسىطيني  هى  قضىي  مكافحى  

هىذا التيىاك يرتىاح لىه اتمريكى  التقىدم  ألنىه مىألت  لىه . اتكبتايد وليست قضىي  اسىتقال  وطنى 

 . جنتب افريقيا وف  امريكا فتصب  القضي  الفلسطيني  امتداداا لقضي  الستد ف 

هىى  حركىى  سىىلمي  ت تنىىدمج مىىع الكفىىاح   BDSالسىىبب الرابىىع، حركىى  تحىىالف المقاطعىى  

والذي ينفر منه لعنفه الليبراليتن عمتماا سىتا  كىانت يمىتداا أو ( بسمعته الجديدة اتكهاب) المسل  

 .غير يمتد ويصعب لدفا  عنه

  اتستيطاني  وبخاص  المتدينين منم  والذين السبب الخامس،دع  اليمين اتمريك  للحرك

وعليه يغدو اتستيطان اتسرائيل  قضي  يمينى  امريكيى  يحاكبمىا . ه  اعدا  الليبراليين ف  امريكا

 .الليبراليتن باعتباك ان اليمين هت عدوه  اللدود

حزيران  واتسا   هل مزا  الظفري  اتسرائيلي  الذي استتلى على القيادة اتسرائيلي  منذ

وأبعدها عن عقالني  الدول  باتجاه احالم عاطفي  الحرك  الصميتني  وصل حده وأخذ ينتج  0902

يىىذكرن  هىىذا الحىىا  بمىىا نظمىىه الشىىاعر صىىال  جىىتدت وغنىىاه فريىىد األطىىرش . مىىن أحشىىائه نقيضىىه

 :وأطربنا وما زا  يطرب الشيت  من ا

 دهر ف  ما يرس  األملت تسألين  فك  أهل المتى سألتا          هل يصد  ال

 وهل يطت  بأحتا  المتى اتجل           ت تسألين  فإن  خائف وجل

 ت ينقص البدك ات حين يكتمل
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ة الثالثى  التى  تخبرنا ان هنا  مساكاا تالثا  هت تتظيىف القىت BDSلكن ظاهرة ا  

حتى اآلن وه  القتة األخالقي  واتنساني  الت  من شأنما محاصىرة  كا  ل  تتظف بشكل

اسرائيل أخالقياا وقانتنياا لتحفيز قتة يمتدي  واسرائيلي  ليبرالي  متحدة مع القىتى اللبراليى  

تطالىىب بحىىل الىىدولتين وسىىالح هىىذه القىىتة هىىت تغذيىى  البعىىد اتخالقىى  واتنسىىان  العالميىى  

اك الدول  تسرائيل ممثالا بميثىا  اتمى  المتحىدة والمعاهىدات ومتاصل  العمل على الحص

  اتسىتراتيج  ينبغى  ان االقانتن الدول  واهىد تلف  المتصل  بحقت  اتنسانالدولي  المخ

يكتن أوتا تثبيت الفلسطينيين على اكضم  ويمكن اتجتماد تستكشا  عدة أساليب لذلك، 

ه مممتىىه تقتىىراح اتسىىاليب والتسىىائل التىى  وتانيىىاا تأسىىيس مركىىز اسىىتراتيج  تكىىتن هىىذ

ومنما تشديد الحصاك القانتن  على حكتم  اسرائيل، قىا  لىتيس متكينىت .  دتتصلنا للم

أن التحقيى  الىذي يجريىه مكتىب " أكامبت المدع  العام السىاب  لمحكمى  الجنايىات الدوليى  

لمحتلى  بمىا فيمىا القىدس اإلدعا  العام ف  ملف اتستيطان اتسرائيل  ف  الضىف  الغربيى  ا

حىرب  جريمى سيؤدي الىى إدانى  قيىادات إسىرائيلي  مىن قبىل المحكمى  بإعتبىاك اتسىتيطان 



مستمرة ويشكل انتماكاا قانتنياا واضحاا لميثا  كوما ولقتاعىد القىانتن الىدول  التى  تحظىر 

 ".على اتحتال  نقل سكانه المدنيين الى اإلقلي  المحتل

اتقتراح واتمل بالتغيير مع الزمن سىأقتبس عبىاكة مىن ولك  أؤكد على معقتلي  

مقالىىى  كتبمىىىا النائىىىب اتسىىىرائيل  ايتىىىاك بروشىىى  ونشىىىرها فىىى  جريىىىدة معىىىاكيف بتىىىاكي  

لكانىت لىت كىان أخىذ بمشىرو  ألىتان "  -تحت عنتان مشرو  يغئىا  الىتان 71/5/7100

ا قصىدته ما يؤكد هذ". اسرائيل اليتم ف  وضع أفضل من ناحي  أمني  وسياسي  وأخالقي  

 .ه المجتم اتخالق  على اسرائيليمن سياس

وأخيىىراا علينىىا ان نراقىىب مىىا يجىىري فىى  غىىزة ألن هنالىىك احتمىىاتا ان تىىتخلص 

 .اسرائيل من الضغط الداخل  والخاكج  وتقبل بقيام دول  غزة الفلسطيني 

مىا اتمر ممكن وغير مستغرب فالتعديل الت  أعلنته حماس مىؤخراا شىبيه تمامىا ب

سىاحل قطىا  غىزة . مىن أنىه يفىت  قنىتات دبلتماسىي  0929جا  ف  برنامج النقاط العشر 

المغتربىىتن كثيىىر مىىنم  نىىاجحتن كرجىىا  أعمىىا   تبىىت إحتىىتاؤه علىىى الغىىاز وسىىكان غىىزة 

 ومستثمرونز

ليست محل اكتباط دين  يمتدي بمىا، فىاليمين اتسىرائيل  يقبىل بدولى  فى   وغزة 

 7115ولىذلك كانىت البقعى  التى  انسىحب منمىا شىاكون عىام . غزة ولىيس الضىف  الغربيى 

و اقتطىا  جىز  مىن النقىب /بإختياكه أما المساح  فيمكن تتسيعما ببنا  جزيرة صناعي  أو

 .وضمه للقطا 

ك  بعد ان 271على أي حا  لنتذكر دول  سنغافتكة، مساح  جممتكي  سنغافتكة 

أمىىا غىىزة . مليىىتن,5 0سىىكانما  قامىىت حكتمتمىىا بعمليىىات دفىىن البحىىر لتتسىىيع البروعىىدد

كتىىؤي مليىىتن وامكانيىى  عمليىىات دفىىن البحىىر واكدة إذا ا,1,1كىى  وسىىكانما 305فمسىىاحتما 

 .ذلك

 

 والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته


