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  إسرائيل والفلسطينيون
  )بالعبرية(والطريق إىل السالم 

  .١٩٩٠ياد طبنكين، : رامات أفعال. دان شيفتان وآخرون
 

 

، ١٩٨٨يونيو /حزيران ٢٩يف ندوة دراسية نظمها معهد يسرائيل غاليلي يف   
ونشرت مؤخراً يف الكتاب الذي بين أيدينا، يعالج ثالثة إسرائيليين خمتصين بشؤون 

وسط مسألة السالم مع الفلسطينيين، وذلك من عدة زوايا، أهمها تلك التي الشرق األ
  ".هل يوجد خيار أردين؟: "فتان إليها يف حماضرته حتت عنوانيتطرق دان ش

يحلل شيفتان العالقة التي كانت قائمة بين احلكم الهاشمي واحلركة الوطنية   
إسرائيل من ذلك، مستخلصاً من  الفسطينية منذ أيام امللك عبد الله حتى اليوم، وموقف
إذا كنا قادرين على الوصول : هذا العرض التاريخي وجهة النظر اإلسرائيلية التالية

إىل اتفاق مع األردن على حساب الفلسطينيين، فمن املمكن تقسيم أرض إسرائيل بين 
ة ال بين دولة يهودية ودولة فلسطينية، وإنما بين إسرائيل واململك: والعرباليهود 

  .األردنية الهاشمية
يتناول شيفتان الصلة احلالية التي تربط بين احلكم يف األردن ومنظمة   

إذا قامت : "يقول شيفتان. األردن" فلسطنة"التحرير الفلسطينية، متوقفاً أمام ظاهرة 
ستطالب بوالء  يف الضفة الغربية، فهي. ف. ت. ة مدولة فلسطينية مستقلة بزعام

بمن فيهم سكان الضفة الشرقية، األمر الذي سيشكل مصدر قلق جميع الفلسطينيين، 
  ...".لألردن؛ فأغلبية سكانه ستدين بالوالء لطرف سياسي يف مكان آخر

إما : ويف رأي احملاضر، أن على إسرائيل أن حتسم أمرها، فتختار أحد أمرين  
، وذلك يف الفلسطينية احلاكمة يف األردن –قيام دولة حتمل طابع املؤسسة األردنية 

ظمة يف منها، وإما أن تسيطر قيادة املن املناطق الكثيفة السكان التي ستخرج إسرائيل
من املهم أن ندرك أن ما سنقرره "ير إىل أن نهاية األمر على الضفة الشرقية؟ وهو يش

ويرى أن ." بشأن أفضلياتنا يف الضفة الغربية سيفرض احلقائق يف الضفة الشرقية
، قاصداً "الفلسطيني"اخليار اإليجابي الذي يجب أن تختاره إسرائيل هو اخليار 
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إىل  ويلمح. التفاوض مع شخصيات فلسطينية من املناطق غير مؤيدة ملنظمة التحرير
أن مسار فلسطنة األردن أمر ال مفر منه، لكنه يميز بين فلسطنة مفيدة لألردن وأخرى 

  .تلك التي ستتم عن طريق منظمة التحرير –مضرّة 
" األردن هو فلسطين"أن احملاضر يتطرق إىل مسألة  من الالفت يف هذ ا الكالم

رائيلية املطروحة يف أردنية ال عالقة لها باألفكار اإلس –بوصفها مسألة فلسطينية 
هذا اجملال، والتي تدور حول الفكرة نفسها لكن من منظور آخر، هو إمكان جعل األردن 

جماعية، طوعية أو ) ترانسفير(بعمليات ترحيل  الوطن البديل للفلسطينيين والقيام
ويف جميع األحوال، فمحاضرة شيفتان . قسرية، لسكان الضفة الغربية إىل األردن

  .قراء املستقبل السياسي يف الضفة يف فترة ما بعد االنتفاضةحماولة الست
يف احملاضرة الثانية، يتناول مناحم ميلسون إمكانات اخلروج من الستاتيكو 

، فتطرق إىل موضوع العالقة بين اليسار يأما أحيا يتسحاق. والتقدم يف اجتاه السالم
الكتاب على مداخلة قصيرة وباإلضافة إىل هذا، اشتمل . اإلسرائيلي ومنظمة التحرير

  .للوزير يعقوب تسور عرض فيها تصوره للسالم، إىل جانب نقاش بين احلاضرين
إن ما قّدمه احملاضرون يف هذا الكتاب ال يتجاوز الطروحات النظرية 

إلمكانات السالم مع الفلسطينيين، والتي قد تشكل ذات يوم خلفية لواضعي القرارات 
ومع ذلك، فهذا الكالم اإلسرائيلي عن إمكانات حتقيق  .يف إسرائيل يف هذا الشأن

السالم ال يزيد يف القناعة بأن السالم ما زال بعيداً فحسب، وإنما يدل أيضاً على أن 
  .هذا السالم يبدو مستحيالً استناداً إىل ما يخطط اإلسرائيليون له

   



 

 
 

  

وال  الفلسطينية، الدراسات لةجمل حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات جملة
 البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك رئيس حترير اجمللة من بإذن إال إلكترونياً توزيعها أو نشرها يمكن

  majallat@palestine‐studies.org :التالــــــي
  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو املقالة هذه حتميل يمكن
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