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 المستخلص
 األمريكية المتحدةالطريق التي اطلقتها الواليات  خارطة ةفي واقع الحال تعد خط    

مكسب  ةبمثاب ،كل من روسيا واالتحاد االوروبي الى جانبها وبأشراف 2003في العام 
اتفاقات اوسلو مع االسرائيليين وهي ترمي في  لتفعيل كونها جاءتحقيقي للفلسطينيين 

وضع حل شامل ونهائي لقضايا الخالف و فلسطين  ةالمطاف الى اعالن قيام دول نهاية
ولكن اسرائيل عملت على  ،التي تتمثل في القدس والالجئين والمستوطنات الجوهرية

 الدوليةت رغم المحاوال ،وعملت على تجميدها الخطةالتخلص من التزاماتها في هذه 
اال ان الرفض وتعنت االسرائيلي حال دون  الخارطةالى تفعيل هذه  الداعية واألمريكية

على نقل سفارتها الى القدس  المتحدةفي ذلك هو عمل الواليات  األسوأواالمر  ،تفعيلها
الطريق امر  خارطةوهذا االمر جعله من تفعيل  إلسرائيل ةابدي ةاعالن القدس عاصمو 

وفي خضم  وألجلهعليه  المساومة نال يمكاالساس  الركيزةالقدس تعد  كون  ،مستحيل
الطريق بين الفلسطينيين  خارطةتفعيل  ةنلتمس استحال المعقدةهذه الظروف 

 .واالسرائيليين
 اسرائيل، فلسطين، خارطة الكلمات المفتاحية:

Abstract 

     In fact, the roadmap plan, which was launched by the United 

States in 2003 and under the supervision of Russia and the 

European Union on its side, is no longer a real gain for the 
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Palestinians, as it came to activate the Oslo accords with the 

Israelis, and it aims ultimately at declaring the establishment of 

the Palestinian state and establishing a comprehensive and final 

solution.  Due to the core issues of disagreement that are 

represented in Jerusalem, refugees and settlements, but Israel 

worked to get rid of its obligations in this plan and worked to 

freeze it, despite international and American attempts calling for 

the activation of this map, but the Israeli refusal and obstinacy 

prevented it from being activated, and the worst thing about that is 

the work of the United States, On moving its embassy to 

Jerusalem and declaring Jerusalem the eternal capital of Israel, 

and this matter made it impossible to activate the road map, since 

Jerusalem is the main pillar on which it cannot be compromised 

and for its sake, and in the midst of these complicated 

circumstances we are asking the impossibility of activating the 

road map between the Palestinians and the Israelis. 

Keywords: Israel, Palestine, map 

 المقدمة
االسرائيلي الى  -على تحويل الصراع العربي األمريكية المتحدةلقد عملت الواليات      

في  للتسويةبعد عقد مؤتمر مدريد  سيما ،بذلك المعنية ربيةالعمع الدول  متعددةمسارات 
واصبح الصراع مع فلسطين  األمريكية المتحدةالذي رعته وقادته الواليات  1991العام 
وقد يتبع مؤتمر مدريد اتفاقات اوسلو و واي ريفر والخليل  ،اسرائيليا   -فلسطينيا   صراعا  

منفرده  ةوضت الفلسطينيون مع اسرائيل بصور اوالتي ف الثانيةوكامب ديفيد وشرم الشيخ 
واصبح كل شيء قابل للتفاوض ولكن بقيت بنود هذه االتفاقات حبر على ورق من 

للجانب االسرائيلي عكس الجانب الفلسطيني الذي كان ملزم التنفيذ  بالنسبةناحيه التنفيذ 
جميد خط سير وقدم المزيد من التنازالت ورغم ذلك عملت اسرائيل على ت فيها اوال  

في  والمتمثلة الجوهريةالمفاوضات من اجل عدم التوصل الى حل نهائي بشان القضايا 
على تفعيل اتفاقات  المتحدةومن ثم اقدمت الواليات  ،القدس والالجئين والمستوطنات

وتتضمن ثالث  2003الطريق في العام  خارطةاوسلو عن طريق طرحها لخبطه 
وروسيا واالتحاد  المتحدةالتي تضم كال من الواليات  عيةالربا اللجنة وبأشرافمراحل 
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 ةالمطاف الى قيام حل الدولتين قيام دول نهايةفي  يالتي ترم المتحدةاالوروبي واالمم 
فلسطين الى جانب اسرائيل ووضع حل نهائي وشامل لقضيه القدس والالجئين 

ني رغم التنازالت التي والمستوطنات وهذا بحد ذاته يعد مكسبا حقيقيا للشعب الفلسطي
على التخلص من تنفيذ التزاماتها وفق  كالعادةاسرائيل  تعمل لألسفلكن و  ،قدمها
الطريق وقيامه هذه استكمال الجدار العازل وتكثيف بناء المستوطنات  خارطة ةخط

 الحل ةالتي تؤمن في فكر  اإلسرائيلية بالنظريةاالنطواء والتمسك  ةوطرحها خط
 خارطة ةعملت اسرائيل على غلق طريق تجاه فكره تفعيل خطوبذلك  ،االحادي
 .الطريق

الطريق جاءت لتفعيل  خارطة ةالبحث على ان خطة تقوم اشكالي شكالية البحث:إ
من اتفاقات بين الفلسطينيين واإلسرائيليين وهي تعد مكسبا   اتفاقات اوسلو وما تبعها

الن قيام دولة فلسطين، ولكنها للفلسطينيين كونها ترمي في نهاية المطالب إلى إع
 جوبهة بالتعنت اإلسرائيلي، وهنا تثار التساؤالت التالية:

 ماهي األسباب الحقيقية وراء طرح خطة خارطة الطريق؟ .1
 ماهي بنود خطة خارطة الطريق ومراحلها؟ .2
 ماهي أبرز التعديالت اإلسرائيلية على خارطة الطريق؟ .3
 ريق؟هل توجد إمكانية لتفعيل خطة خارطة الط .4

دراك مفاده إن انتفاضة األقصى فرضية البحث:  تنطلق فرضية البحث من رؤية وا 
حصلت على دعم عربي ودولي كبير ألجله عملت الواليات المتحدة إلى طرح خارطة 
 ةالطريق المتصاص غضب الفلسطينيين، وكانت الخطة تعُد الحل المناسب للقضي

ة المعقدة، كونها تؤدي في نهاية المطاف الفلسطينية في ظل الظروف الدولية واإلقليمي
الوقوف بوجه كل  كإلى إعالن دولة فلسطين، ولكن إسرائيل عملت على تجميدها وكذل

الدعوات التي طالبت بتفعيل عمل هذِه الخطة، التي أسدل الستار عليها أخيرا  بقرار 
ة األبدية الواليات المتحدة األمريكية بنقل سفارتها للقدس واعتبار القدس العاصم

 إلسرائيل.
 قسم البحث إلى ثالثة محاور هي:هيكلية البحث: 



 اإلسرائيلي إلى أين؟ -خارطة الطريق على المسار الفلسطيني

Journal of college of Law for Legal and Political Sciences  

56 

 المحور األول: بنود خارطة الطريق ومراحلها.
 المحور الثاني: تعديالت خطة خارطة الطريق.

 المحور الثالث: إمكانية تفعيل خطة خارطة الطريق.
ات التي توصل وأخيرا  الخاتمة: وقد لخص فيها مضمون البحث مع ذكر أهم االستنتاج

 إليها الباحث.
 الحقيقيةمما ال شك فيه ان االسباب  : الطريق ومراحلها خارطةبنود  المحور االول:
 ةانتفاض جهة، واندالعالطريق هو فشل اتفاقات اوسلو من  خارطة ةوراء طرح خط
جميع االراضي  تالتي شمل 2000ايلول من العام  28اخرى في  جهةاالقصى من 

 ةالسالم وعود ةعلى تفعيل عملي المتحدةعملت الواليات  وألجله محتلة،ال الفلسطينية
 .الفلسطينيين واالسرائيليين الى المفاوضات

إذ إن االنتفاضة جاءت بعد فشل مفاوضات دامت سبعة أعوام في دفع إسرائيل إلى     
ف استنادا الى حق الشعب الفلسطيني في االستقالل واالنصا ةتاريخيالقبول بمصالحة 

 الحاكمة اإلسرائيلية المؤسسةصلت اذلك و  ضوعلى نقي ،بشعوب العالم االخرى  ة  سو أ
المشروع  تقوض ةورسم على ارض الواقع معالم تسوي ةمفاوضات عبثي ةادار 

 .(1)الفلسطيني
االسرائيلي  -النزاع الفلسطيني ةوشامل نهائية ةالطريق هو تسوي خارطةان هدف     

 2002حزيران من العام  24االبن في  (بوش)ي خطاب كما جاء ف 2005بحلول عام 
الواليات  الرباعية اللجنةوتقوم  المتحدة،ورحب به االتحاد االوروبي وروسيا واالمم 

التي  الخطةفي تطبيق  بالمساعدة المتحدةواالتحاد االوروبي وروسيا واالمم  المتحدة
على البقاء والعيش  ةدر قا ديمقراطية ةمستقل فلسطينية ةدول بثاقسوف تؤدي الى ان

 :الطريق بشكل االتي خارطةتتمثل بنود  ،خرينبسالم وامن مع اسرائيل وجيرانها اآل

                                                           
(1)

ة  للل ةل ةامرق لللوم ت اال لللقر ة ؤلللاموةرا  تؤ للل  ةا رةؤلللقر  :جميلللال  لللفا ة االقصللل  ة   للل  

 اللفع  للر ةاللوة    26ا ص2000ا 44ا ةاعلل   11ةاالل للنيةي ا  ةللل  ةا رةؤللقر ةاالل للنيةي ا ةامةللل  

 4/5/2021تقريخ ةازيقرم  https://www.palestinestudies.orgةااقاي:
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وبناء المؤسسات  الفلسطينية ةانهاء االرهاب والعنف و تطبيع الحيا المرحلة األولى:   
 القيادة المرحلة تصدرهذه  بدايةوفي  ،2003ايار من العام  ةلغاي الفلسطينية

وابرز نقاط هذه  ،سالم و امنبكد فيه حق اسرائيل في الوجود تؤ  بيانا   طينيةالفلس
 (1):هي المرحلة
ال لبس فيها للعنف واالرهاب و  ةواضح نهايةيعلن الفلسطينيون  االمن: .1

وتعطيل وتقييد نشاط االشخاص  العتقالعلى االرض  ةواضح يباشرون جهودا  
د االسرائيليين في ض عنيفةلهجمات والمجموعات التي تقوم بتنفيذ او التخطيط 

 .اي مكان
يقوم على  الفلسطينية للدولةالدستور  ةوضع مسود بناء المؤسسات الفلسطينية: .2

رئيس وزراء يتمتع بالسلطات كي تتم ب وحكومة ةقوي ةبرلماني ديمقراطيةاساس 
 .مناقشتها

 .اسرائيل اجراءات لتحسين الوضع االنساني ذتتخ االستجابة االنسانية: .3
التمويل من خالل  ةدعم مستمر من المانحين بما فيه زياد المجتمع المدني: .4

 .القطاع الخاص ةوتنمي ةشعبي ةلمشاريع مباشر  الحكوميةالمنظمات غير 
التي اقيمت منذ  االستيطانيةاسرائيل علي الفور المواقع  تفكك المستوطنات: .5

 .2001ذار من العام آشهر 
تركز جهودها هذه : االنتقال 2003كانون االول  -2003من حزيران  :الثانية المرحلة
على اساس الدستور الجديد  ةبحدود مؤقت فلسطينية ةر انشاء دولاعلى خي المرحلة
 الفلسطينيةتبدا بعد االنتخابات  المرحلةوهذه  ،على الطريق نحو الحل الدائم كمحطة

 ةالحيا إلعادةهو اداء امني شامل و تعاون امني فعال  المرحلةومن اهداف هذه 
ذات  فلسطينية ةان شاء دول ةمع امكاني ،الى طبيعتها وبناء المؤسسات الفلسطينية
بالتشاور مع االطراف  الرباعية اللجنةويتم عقد مؤتمر دولي من قبل  ة،حدود مؤقت

على اساس  وسيكون هذا االستماع مفتوحا   ،بعد االنتهاء الناجح لالنتخابات المعنية
                                                           

(1)
ةامعلال للللللللقر ةاللللللللالطةي ةاالل للللللللنيةي  اللللللللق   للللللللل  ةاللللللللوة   خقرطلللللللل  ةانويلللللللل ا  و للللللللز  

 4/5/2021تقريخ  ةازيقرم   https://info.wafa.ps/ar-page.aspx?id=4190ةااقاي:
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الشرق االوسط بما يشمل السالم بين اسرائيل وسوريا  ةشامل في منطقتحقيق السالم ال
 المتعددةاحياء االرتباطات  ةمع اسرائيل واعاد العربيةالروابط  ةوكذلك اعاد ،ولبنان

التطوير االقتصادي و  والبيئة اإلقليميةتشمل مصادر المياه  ةاالطراف حول قضايا عد
 فلسطينية ةقرار وانجاز دستور جديد لدولكذلك يتم ا ،والحد من التسلحوالالجئين 

نشاءو  المالئمة الفلسطينيةمن قبل المؤسسات  وديمقراطية ةمستقل اصالح ذات  حكومة ا 
رئيس الوزراء مع استمرار االداء االمني الشامل على االسس التي وضعت لصالحيات 

على االسس  يالتحول مع دعم امن ةاالولى وتفعيل الدور الدولي في مراقب المرحلةفي 
اعتراف  باتجاهدفع الب الرباعية اللجنةويقوم اعضاء  ،االولى المرحلةالتي وضعت في 

 .(1)المتحدةفي االمم  العضوية ةبما في ذلك امكاني الفلسطينية بالدولةدولي 
 ،االسرائيلي -تفاق نهائي وانهاء للصراع الفلسطيني: ا2005 -2004 :الثالثة المرحلة

واالخذ بعين  الرباعية اللجنةعلى اساس الحكم الجماعي  الثالثة رحلةالمتقدم نحو الن او 
وهي  الثالثة المرحلةهداف ا  الرباعية اللجنة ةاالعتبار خطوات جميع االطراف ومراقب

واداء امني فلسطيني فعال  الفلسطينية،واستقرار المؤسسات  اإلصالحاستكمال 
اتفاق نهائي في العام  ةاقام تهدف للتوصل الى إسرائيلية -فلسطينيةومفاوضات 

 (2):يما يل المرحلةوتتضمن هذه  2005
العام  بدايةبالتشاور مع االطراف في  الرباعية اللجنةعقد مؤتمر دولي ثاني تعقده  .1

 ةواطالق عملي ةبحدود مؤقت فلسطينية ةقرار االتفاق المبرم بشان دولإل 2004
ى حل نهائي ووضع دائم في تؤدي ال الرباعية اللجنةقبل ن ال وعملي معدعم ف
 .القدس والالجئين والمستوطنات يشملما ب 2005العام 

من قبل  المحددةاستمرار االداء االمني الفعال والشامل في جدول االصالحات  .2
 الدولية.العمل  ةمجموع

 .االولى المرحلةاستمرار االداء االمني الفعال على االسس التي وردت في  .3
                                                           

(1)
ةالللللللللللوة   ا  الللللللللللق   لللللللللللل  2002ةالللللللللللةط ةااوطلللللللللللي ا نللللللللللل  خقرطللللللللللل  ةانويللللللللللل   

 4/5/2021تقريخ ةازيقرم   https//www.aljazeera.net2005/7/14ةااقاي:
(2)

 ةااللللللللقاي:نلللللللل  خقرطلللللللل  ةانويلللللللل ا  اللللللللق   للللللللل  ةاللللللللوة   ةاللللللللةط ةااوطللللللللي ا  

https:www.albawaba.com 4/5/2021تقريخ ةازيقرم 
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 الفلسطينيةلتسهيل االصالح واستقرار المؤسسات  الدوليةاستمرار الجهود  .4
 .الوضع الدائم التفاق واالقتصاد الفلسطيني تحضيرا  

 -تتوصل االطراف الى اتفاق الوضع الدائم الشامل الذي ينهي الصراع الفلسطيني .5
 ةمتفق عليها بين االطراف قائم ةمن خالل تسوي 2005االسرائيلي في العام 

التي تنهي  (1397 و338 و242)من الدولي على اساس قرارات مجلس اال
لموضوع  منصفا  و  واقعيا   وتشمل حال   1967في العام  بدأتاالحتالل الذي 
بعين االعتبار االهتمامات  يأخذعليه حول وضع القدس  متفاوضا   الالجئين وقرارا  

 ةولويتمم رؤيه الدولتين اسرائيل د ،اليهود والمسيحيين والمسلمين في العالم الدينية
تعيشان جنبا الى جنب في  للحياة ةوقابل ةت سيادذا وديمقراطية ةفلسطين مستقل

 .سالم وامن
في  المنطقةتطبيع العالقات مع اسرائيل واالمن لكل دول ب العربيةتقبل الدول  .6

 .اسرائيلي شامل -اطار سالم عربي
اسرائيل  ابرز التعديالت التي طالبت: الطريق خارطة ةتعديالت خط :المحور الثاني

 (1):الطريق وهي خارطة ةعلى خط بإدخالها
االمن: يطالب الجيش االسرائيلي بتوضيح وتفصيل كل ما هو مطلوب من  .1

بدال عن  الخطةاولى  ةفي الجانب االمني وادراجه كمرحل عملهالفلسطينيين 
 الخارطة.في  الواردة المبهمة الصيغة

 باإلصالحات المتعلقةلب تطالب اسرائيل بتوسيع وتفعيل المطا :االصالحات .2
ما يتعلق  ة  التي يجب على الفلسطينيين القيام بها خاص والشاملة الضرورية

حيث  ،الطريق خارطةهم الوارد في بعن النص الم بتعيين رئيس الوزراء عوضا  
 ة.صالحي ذيينص فقط على تعيين رئيس وزراء 

داخل  طينيةالفلس السيادةالسيادة: ركز نتنياهو وطاقمه على مطالب حصر  .3
بشكل مبهم  الطريق التي تنص لخارطةمن النص المبهم  بدال   المؤقتةالحدود 

                                                           
(1)

تعللللللللللل يال ةؤلللللللللللوةئيال  لللللللللللل  خقرطللللللللللل  ةانويللللللللللل ا  الللللللللللق   لللللللللللل  ةالللللللللللوة     قئللللللللللل  

 2021/ 5/5تقريخ ةازيقرم   https:www.albawaba.comةااقاي:



 اإلسرائيلي إلى أين؟ -خارطة الطريق على المسار الفلسطيني

Journal of college of Law for Legal and Political Sciences  

60 

تتعمق في مطالب  اإلسرائيلية الوثيقة ،لهذه الحدود السيادة( ةصف) على
ويمنع على  ،تماماالسالح  منزوعةيجب ان تكون  الفلسطينية الدولة :شارون 

 إلسرائيل.يه الفلسطينيين اطالقا التحالف مع اي دوله معاد
 لخارطةان الجدول الزمني  اإلسرائيليةتقول وثيقه التعديالت  الجدول الزمني: .4

على الجانب  ةالطريق مبهم وتطالب بتوضيح والبدء بالشروط المفروض
 .الفلسطيني

 المقبولةغير  الصيغتعديل و شطب  ايضا   اإلسرائيلي الوثيقةطالب ت الصياغة: .5
 المقدمة.من  السعودية بالمبادرة الخاصة الفقرةطالب بشطب فت ،جانبهامن 

جاءت في  2002في العام  السعوديةالسالم  ةخط إلى أنهنا  اإلشارةوتجدر     
وقد قدم السعوديون  ،بين الجانبين الفلسطيني واالسرائيلي الثنائيةاعقاب فشل المحادثات 

 المبادرةوم وتق 2002عقدت في بيروت في اذار انالتي  العربية ةسالم في القم ةخط
انسحاب  ضرورةعلى  العربيةالسالم  مبادرةوتنص  ،على نهج متعدد الجوانب السعودية

 الغربية الضفةفي  فلسطينية ةدول بإقامةوالسماح  1967اسرائيل الى حدود العام 
 العربيةالدول  الدولوبالمقابل تعترف  ،الالجئين لقضيةوايجاد حل عادل  ةوقطاع غز 

التي  العربية ةفي القمهذه  السعودية مبادرةعلى  التأكيدوتم  ،وجودبحق اسرائيل في ال
 .(1)2007عقدت في الرياض في العام 

في واقع الحال ان المتتبع لسير : الطريق خارطة ةتفعيل خط ةامكاني :المحور الثالث
االسرائيلي يجد ان اسرائيل لم  -الطريق للمسار الفلسطيني خارطة ةاالحداث بعد خط

 .الطريق بل عملت على افشالها خارطةيد تطبيق بنود تكن تر 
وادراك مفادها  ةرؤي تتجه صوب 2006عام المنذ  اإلسرائيليلقد اخذت القناعات     

 اإلسرائيلية النظريةالطريق والتفكير باالتجاه نحو  خارطة ةخط منالتملص  ضرورة
 (اولمرت)سرائيل السابق رئيس وزراء ا ، وقدمالتي تؤمن بالحل االحادي الجانب الجديدة

التجميع اي يتم اخالء  ةخطباالنطواء او ما تسمى  ةعرفت بخط للتسوية ةجديد ةخط
                                                           

(1)
: ق   لللللل  ةالللللوة   ةاالللللقايتلللللقريخ  اق للللللقر ةا لللللفي  لللللير ةاالل لللللنيةيير تة ؤلللللوةئيلييرا  اللللل 

https://www.bbc.com<arabic<middieeast<3013/7/    5/5/2021ةازيقرم تقريخ 
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 السيادةالتي ستبقى تحت  االستيطانيةالكتل  إلى بعض المستوطنات وينقل مستوطنوها
 الخطةهذه و  المتبقية المساحةالفلسطينيين ان يقيموا دولتهم في  بإمكانوان  اإلسرائيلي،

وكان من المفترض ان يكون ترسيم  بإسرائيل، اليهودية الطبيعةلحفاظ على با مرتبطة
وقد اكد  2010او مطلع العام  2009بوش االبن مطلع العام  والية نهايةالحدود قبل 

 الفرصةلديه  (اولمرت)الشرق االدنى بان  ةمن معهد واشنطن لسياس (كلوسون باتريك )
 ةع الفلسطينيين التي تتضمن ضم مجمعات استيطانيالفصل م ةلتطبيق سياس الكافية

 األحاديةاالنسحاب ة مع سياس المتحدةالواليات  د تعاملتوق الغربية، الضفةكبرى في 
االسرائيلي الذي يقوم على  -وارساء قواعد الحل التفاوضي الفلسطيني جهةالجانب من 

سرائيلية فلسطينيةاساس وجود دولتين   جهةالطريق من  خارطة ةما تتضمنه خط وا 
 .(1)اخرى 
الطريق عن طريق مسار  خارطة ةكانت تسعى الى تفعيل خط المتحدةلكن الواليات    

بعد  في ذلك اآلمالاسرائيلي ينتهي بوجود دولتين وقد تجددت  -فلسطيني تفاوضي
ومن االعمال التي قامت بها ، (2)2007في تشرين الثاني من العام  (انا بوليس)مؤتمر 
استكمال بناء الجدار بالطريق وقيامها  خارطةانجاح وتفعيل عدم من اجل اسرائيل 

تسمح لها باالحتفاظ على  ةبطريق الغربية الضفةف حول اجزاء من تالعازل الذي يل
كما يمر الجدار على الخط االخضر من  بأكمله،القسم االخر  قاجزاء منها وتطوي

س الذي احتلته اسرائيل وضمته في الشمال الى الجنوب ويضم القطاع الشرقي من القد
وفي واقع الحال ان هذا الجدار ليس مجرد حاجز وانما هو خط ، (3)1967العام 

اي  الفلسطينية،االراضي  ةكمان هذا الجدار يعمل تمهيدا لمصادر ، (4)عسكري معقد

                                                           
(1)

خضو  رقس  نالةن ت انقن    قن ةاةرالريا ةا وةع ةاعو لي ة ؤلوةئيلي ة لق م  لوةفم االلو   

 .39ا ص2009ا 9ةحامق ر ةااوبا  ةل   و ز ةا رةؤقر ةاالل نيةي ا جق ع   غ ة ا ةاع  
(2)

 40ةام  ر  ال ها ص 
(3)

 انلقن  لل  قن ةاةرلالريا ةاةلل ةر ةاعلقيا تتللاليوب طللي ةانلع  ةاالل للنيةيا  ةلل   و للز ةا رةؤللقر  

 .39ا ص2010ا حزيوةن 11ةاالل نيةي ا جق ع   غ ة ا ةاع  
(4)

وترا ا  و لز ةازياال ل  ال رةؤلقر تة ؤانلقرةرا   يل2005ةاااويو ة ؤاوةتيةي ةاالل لنيةي اعلقي  

 .67 -65ا ص2006
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تمهيدا لمصادرتها  الزراعية وأراضيهمير ممتلكاتهم مللسكان وذلك بعد تد ةسياسي ةهجر 
 .(1)ائيانه

الفلسطينيين بتكوين  احالمعلى ذلك نرى ان هذا الجدار يقضي على  تأسيسا    
لتوسع اسرائيل على االراضي  ةهو مقدم بلالطريق  خارطةدولتهم وفق ما نصت عليه 

واستمرت اسرائيل في استكماله على الرغم من  ،نها الوجود الفلسطيني فيهاا  و  الفلسطينية
الطريق او اي  خارطة ةتفعيل خط ةيشير الى عدم امكاني وهذا ،الرفض الدولي له
دي الى حل الدولتين وحل ؤ ت من الجانب االسرائيلي من شانها ان ةمفاوضات تسوي

 .في الصراع الجوهريةالقضايا 
وما تم في اطارهما من  (انا بوليس)الطريق ولقاء  خارطةوفي حقيقه االمر ان     

جديد في  2008في العام ستجد او  التسويةوضات متحرك مفان مفاوضات لم تستطيع ا
 ةقيام دول ضرورةعلى  تأكيده (بوش)جدد الرئيس االمريكي  إذ الموقف االمريكي

 دعا 2009وفي العام ، (2)اسرائيل ةدول يهوديةكد على أاال انه في المقابل  فلسطينية،
ستئناف جوب او و  فلسطينية ةدول ةاقام ضرورةالى  (اوباما)الرئيس االمريكي 
 دعتوكذلك  ،لكن هذه الوعود لم تنفذو قضايا الوضع النهائي  ةالمفاوضات وتسوي

 ، إالحدوث تقدم في ملف المفاوضات ضرورةالى  2010في العام  المتحدةالواليات 
 .(3)الصراعقضايا  ةواسرائيل في تسوي المتحدةالواليات  ةعدم جديإلى ن الواقع يشير إ

على ارض الواقع تشير  اإلسرائيليةاالعمال والممارسات  وفي واقع الحال ان كل    
الطريق التي تدعو الى حل الدولتين وايجاد حل  خارطة ةتفعيل خط ةالى عدم امكاني

الطريق  خارطة تما تضمن الى وبالعودةالقدس والالجئين و المستوطنات  ةقضيلنهائي 
 الرباعية اللجنة ةطدعت الى عقد مؤتمر دولي بواس إذمنها  األخيرة المرحلةفي 

                                                           
(1)

ا 2008  نال  ؤع  ةا ير  عال ا ةغايقا ةاريئ  ةاالل لنيةي ا فلالاقر ال رةؤلقر تةاةنلوا   نل ا  

 .90-83ص
(2)

ا  و لللز ةازياال للل  2008 ا لللر  امللل  فلللقالا  الللور ةاااويلللو ة ؤلللاوةتيةي ةاالل لللنيةي ا لللة   

 206 -205ا ص 2009ال رةؤقر تة ؤانقرةرا  يوترا 
(3)

الةن ت انلللقن  للل  قن ةحمللل ا ةاال يلللقر ةامااللل م تت لللالي  ةا لللوةع ةاعو لللي خضلللو  رلللقس  نللل 

ا 2011ا 24 -23ة ؤوةئيليا  ةلل   ضلقيق ؤيقؤلي ا  ليله ةاعللالي ةا يقؤلي ا جق عل  ةاةعلوير ةاعل  ةن 

 .155ص
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حل ووضع  الفلسطينية الدولةمن اجل اقرار االتفاق على  المعنيةباالتفاق مع االطراف 
 .(1)(الالجئين ،المستوطنات ،القدس ،الحدود)يشمل  ائمنهائي ود

بان  لمسالطريق ي خارطة ةمما الشك فيه ان المتتبع لسير االحداث بعد خط     
 الخارطةفي تنفيذ ما نصت عليه بنود  والمصداقية الجدية الجانب االسرائيلي لم يكن له

لم  الخطةالتي دعت الى هذه  المتحدةالها والمالحظ ايضا ان الواليات فشوعمل على ا
 نهائيحل الدولتين وايجاد حل  في انهاء هذا الصراع وفق ةواقعي ةحقيقي ةتكن لديها رغب
وقد اطلقت مبادرات عده من اجل  ة،الفلسطيني القضيةفي  الجوهريةلقضايا لوجذري من 

 :تفعيل المفاوضات بين الفلسطينيين واالسرائيليين ولكن دون جدوى ابرزها
 .2007اتفاق جنيف في العام  :اوال
 .2007انا بوليس في العام  :ثانيا
 2010اطالق اوباما محادثات مباشره بين الفلسطينيين واالسرائيليين في العام  :ثالثا

 .2011تنياهو في العام والتي رفضها ن
السالم  مبادرةتعديال على شروط  تاجر  العربيةالدول  ةجامع 2013في العام  :رابعا

 .2002التي طرحت في العام  العربية
الطريق وما لحقها من محاوالت  خارطةكل ما نصت عليه  قوضاما االمر الذي     

 األمريكية السفارةرامب بنقل هو اقرار الرئيس االمريكي دونالد ت ،من اجل تفعيل عملها
 إلىاالمر الذي يشير على ارض الواقع  2018 /14/5في اسرائيل الى القدس في 

قيام  في ضرب كل المفاوضات واالتفاقات التي من شانها تحقيق حلم الفلسطينيين
القدس  ةلهم والتي تتمثل في قضي المصيريةلقضايا لدولتهم ووضع حل نهائي وجذري 

 .الطريق خارطة ةلمستوطنات وفق ما نصت عليه بنود خطوالالجئين وا
الطريق  خارطة ةخط ضامينالستار على ماسدل االمر اذا كان هناك من  ةفي حقيق   

هي الواليات فتفعيلها من اجل التوصل الى حل الدولتين وفق ما نصت عليه  ةوامكاني
 .(القرن  ةصفق)من خالل  األمريكية المتحدة

                                                           
(1)

 انلقن  ل  قن ةحمل  ةاةرلالريا  ضلي  ةافجئللير تةاةلقيحير طلي ة تالق لقر ةاالل لنيةي  ة ؤللوةئيليا  

 .46ا ص2008ا  ق الن ة تاا 8ي ا  ةل   و ز ةا رةؤقر ةاالل نيةي ا جق ع   غ ة  ةاع  رؤي  تاليل
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دعا الرئيس االمريكي دونالد ترامب كل من  2020االول من العامكانون  28 ففي    
اي مسؤولين فلسطينيين الى يدع  ولم  (بيني اغانس)ومنافسه  (نتنياهو)رئيس الوزراء 

ترامب  علنفيما بعد ا  ود،للسالم من اجل الصراع القائم منذ عق ةخط قألطالواشنطن 
تقدم  الخطةالذي اكد بدوره ان  (هونتنيا)القرن بحضور  ةبصفق المعروفةالسالم  ةخط

 ةمرحل وجود ىعل القرن  قةصف ونصت المنطقة،لتحقيق سالم دائم في  واقعيا   طريقا  
الى  الفلسطينية السلطةستدفع  سياسيةاعوام وذلك انتظارا لمتغيرات  ةمن اربع ةانتقالي

 الضفة ن% م30اسرائيل علي  سيطرةاعالن و  حاليا   للخطةالتخلي عن موقفها الرافض 
جميع  بضم الكاملة اإلسرائيلية السيادةتحت  ةالقدس موحد ةوستبقى مدين الغربية،

 ةبهدف من عود ةمستوطن (100)التي يزيد عددها عن  الغربية الضفةمستوطنات 
االقتراح االكثر  الخطةوتعتبر هذه المحتلة، الالجئين الفلسطينيين الى اراضي فلسطين 

ال  ةرمزي فلسطينية ةكما وانها تتضمن كذلك دول ،اسرائيلالذي تم تقديمه الى  سخاء
 .(1)زعيم فلسطيني ان يقبلها ألييمكن 

على  ةاي دالالت مشجع لال يحمعلى ذلك نرى بان المستقبل المنظور  تأسيسا  
الطريق على ارض الواقع في حل الدولتين والعيش بسالم وحل  خارطةتفعيل خط 

ل االمور تسير باالسرائيلي  -في الصراع الفلسطيني الجوهريةلقضايا لجذري ونهائي 
 .ةكبير  ةباتجاه اختزال حقوق الفلسطينيين بصور 

 الخاتمة
االسرائيلي  -الطريق لحل الصراع الفلسطيني خارطة ةمما ال شك فيه ان خط    

والمجتمع الدولي المتمثل في روسيا  األمريكية المتحدةالواليات  ةوضعت حسب رغب
بالشكل الذي يخدم مصالح اسرائيل من دون ادنى  المتحدةوروبي واالمم واالتحاد اال

 ،واضح وصريح الكثير من حقوق الشعب الفلسطيني اغتزال الخطةاذا تضمنت  ،شك
تدعو في  كونها ةمعقد ةواقليمي ةلشعب الفلسطيني في ظروف دوليل بلكنها عدت مكس

ولكن اسرائيل  الغربية، الضفةو  ةفلسطين على قطاع غز  ةاالمر الى قيام دول نهاية

                                                           
(1)

 7/5/2021تقريخ ةازيقرم   https://ar.wikipedia.org: اق   ل  ةاوة   ةااقاي افالا  ةااون 
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التي  اإلسرائيليةحتى بعد التنفيذ الفلسطينيين بالشروط  الخطةحاولت تجميد عمل 
وفى اطار  إلسرائيل األمريكيةوضعتها ضمن التعديالت عليها ناهيك عن الضمانات 

 الخارطةمن التزاماتها ضمن نطاق بنود  الطريق فقدت تنصلت اسرائيل خارطة ةخط
الطريق وعملت على  خارطةالى تفعيل  الراميةي عالدعوات والمسامرضت كل 

الالجئين ناهيك عن  ةاستكمال بناء الجدار العازل وزياده المستوطنات ورفض عود
لهم فضال عن قرار  األبدية العاصمةاالسرائيليون  القادةقضيه القدس التي اعتبرها 

ضمن ما  إلسرائيل األبدية العاصمةبنقل سفارتها القدس تعتبر القدس  المتحدةالواليات 
 :وقد توصلنا من خالل هذا البحث الى عدت استنتاجات وهي ،يسمى صفقه القرن 

 آلنهاالطريق كانت الحل االمثل للفلسطينيين رغم التنازالت التي قدمها  خارطةانا  .1
 .فلسطين ةالمطاف الى اعالن قيام دول نهايةترمي في 

القدس  ةف تضع حل نهائي وجذري لقضيالطريق سو  خارطةعلى اعتبار ان  .2
 .والالجئين والنازحين

 خارطةتفعيل  ةالدعوات واالتفاقات التي من شانها اعاد ةان الرفض اسرائيل كاف .3
اسرائيل في احالل  ةالى المفاوضات هو دليل قاطع على عدم جدي العودةالطريق 

 .الن دولتهماعسالم عادل مع الفلسطينيين و 
الى القدس هو دليل  األمريكية السفارةيكي دونالد ترامب نقل اعالن الرئيس االمر  .4

 .ورعتهاالطريق التي اعلنتها  خارطةامريكا في تفعيل  ةقاطع على عدم رغب
دليل واضح علي ضرب  إلسرائيل ةابدي ةبالقدس عاصم المتحدةاعتراف الواليات  .5

ضايا سينما وانها ركزت في بنودها علي حل القعرض الحائط  الطريق خارطة
 .والمتمثل في قضيه القدس والالجئين والمستوطنات ودائمحل نهائي  الجوهرية
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 قائمة المصادر

 أوالً: الكتب:

ا  و ز ةازياال   ال رةؤقر تة ؤانقرةرا 2005ةاااويو ة ؤاوةتيةي ةاالل نيةي اعقي  .1

 .2006 يوترا 

ةؤقر تةاةنوا   ن ا   نال  ؤع  ةا ير  عال ا ةغايقا ةاريئ  ةاالل نيةي ا فالاقر ال ر .2

2008. 

 ثانياً: البحوث والتقارير:

جميال  فا ة االقص  ة    : ة   ةل ةامرق وم ت اال قر ة ؤاموةرا  تؤ   ةا رةؤقر  .1

 .2000ا 44ا ةاع   11ةاالل نيةي ا  ةل  ةا رةؤقر ةاالل نيةي ا ةامةل  

ع ةاعو ي خضو  رقس  نالةن ت انقن    قن ةحم ا ةاال يقر ةاماا م تت الي  ةا وة .2

ا 24 -23ة ؤوةئيليا  ةل   ضقيق ؤيقؤي ا  ليه ةاعلالي ةا يقؤي ا جق ع  ةاةعوير ةاع  ةن 

2011. 

خضو  رقس  نالةن ت انقن    قن ةاةرالريا ةا وةع ةاعو ي ة ؤوةئيلي ة ق م  وةفم  .3

 .2009ا 9االو  ةحامق ر ةااوبا  ةل   و ز ةا رةؤقر ةاالل نيةي ا جق ع   غ ة ا ةاع  

   قن ةحم  ةاةرالريا  ضي  ةافجئير تةاةقيحير طي ة تالق قر ةاالل نيةي    انقن .4

ا  ق الن 8ة ؤوةئيليا رؤي  تاليلي ا  ةل   و ز ةا رةؤقر ةاالل نيةي ا جق ع   غ ة  ةاع  

 .2008ة تاا 

 انقن    قن ةاةرالريا ةاة ةر ةاعقيا تتاليوب طي ةانع  ةاالل نيةيا  ةل   و ز   .5

 .2010ا حزيوةن 11ي ا جق ع   غ ة ا ةاع  ةا رةؤقر ةاالل نية

ا  و ز ةازياال   2008 ا ر  ام  فقالا  اور ةاااويو ة ؤاوةتيةي ةاالل نيةي ا ة   .6

 .2009ال رةؤقر تة ؤانقرةرا  يوترا 
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