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ﺸــﻎ ﺖــرب الرﺦــاص المﺧﺊــﻌب ،٢٠٠٩-٢٠٠٨
ﺾﺎــﺈ أﻇﺎﻌﻇــﻎ ﺾﻌردﺠــمان  -الﺚﺊﻐــر الﺳســﺿري
اﻓﻄرﻏﺿــﻎ وأﺠــﺎاذ ﺾرﺠــﻎ اﻗﺠــﺎراتﻐﺔﻐﺋ الﺛولﻐــﺋ
– ﻄﺼاﻗ ﻄﻋما ﺲﻈﻌاﻇه" :ﺖرب غﺞة :ﻄﺿاﺠﺈ تﺿﺎﻐﺿﻐﺋ،
ﻊﺞﻏمــﺋ اﺠــﺎراتﻐﺔﻐﺋ ؟" ،ﺻــال ﺸﻐه" :ﻊــﻀ تﺚﺊطﺌ
إﺠــرائﻐﻀ بطرﻏﺼــﺋ ﻄــا ﺸــﻎ ﺖــرب ﻄﺎﺧاﺲــﺛة
بﺤــﺿﻀ ﻄطــرد دون ﻊــﺛف اﺠــﺎراتﻐﺔﻎ واضــح ،أو
ﻊــﺛف واﺖــﺛ ﺲﻂــى اﻓﺻــﻀ ﻏمﺿﻈﻋــا تﺗﺼﻐﺼــه
بمﺧﺛاﺻﻐــﺋ؟ ﻊــﻀ ﺠــﺎﻈﺎﻋﻎ إﺠــرائﻐﻀ ﺸــﻎ تمﺿﻐــﻆ
الﺳــﺛو ﻄــﻆ الﻈاﺖﻐــﺋ السﻐاﺠــﻐﺋ الــﺜي ﻊﺞﻄﺎــه ﻄــﻆ
الﻈاﺖﻐــﺋ الﺎﺿﺎﻐﺿﻐــﺋ؟ وﻊــﻀ تﺧرﺸــات إﺠــرائﻐﻀ
ﺠــﺎﺪر بﺤــﺿﻀ خطﻐــر بالمﻌﺻــﺷ اﻓﻄرﻏﺿــﻎ ﺸــﻎ
المﻈطﺼــﺋ ،وأي أﻄــﻀ ﺸــﻎ الســﻘم ،وﺾﺜلــك
اﻓﻇﺰمــﺋ واﻓﺦــﻌات الﺳربﻐــﺋ المﺳﺎﺛلــﺋ ﺸــﻎ
الﺳمﻂﻐــﺋ ؟ لﻂﺎﻌضﻐــح ،ﻏﺊــﺛو أن ا�جابــﺋ ﺖﺎــى ا�ن
ﻊــﻎ ﻇﺳــﻃ� .ﺲــادة ﺦﻐاغــﺋ تﺳﻂﻐــﺺ ﺖــﻌل إدارة
الﺗﺿﻌﻄــﺋ الﺊرﻏطاﻇﻐــﺋ لﻂﺔﻐــﺢ الﺊرﻏطاﻇــﻎ ﺸــﻎ
الﺗــرب الﺳالمﻐــﺋ اﻓولــى ،ﻏﺊــﺛو أن الﺗمﻐــر تﺼــﻌد
اﻓﺠﻌد").(١
وإلــى ا�ن ،ﻏﺊــﺛو أن الﺗمﻐــر ﻊــﻎ الﺎــﻎ تﺛﻏــر
ﺖــروب إﺠــرائﻐﻀ ،ﺸﻋــﻃ أﺸﺪــﻀ المﻌجــﻌد لﺛﻏﻋــا
ﺖالﻐــا أو ﻄســﺎﺼﺊﻘ .وﻄــا ﺻالــه ﺾﻌردﺠــمان ﻄﻈــﺜ
تســع ﺠــﻈﻌات ﺸــﻎ ﺖــرب الرﺦــاص المﺧﺊــﻌب
تﺿــرر ﺸــﻎ ﺖــرب ﺖــراس اﻓﺠــﻌار بﻈفــﺟ الﺧــﻌرة
والســﻐﻈارﻏﻌ والﻈﺎائــﺒ .لﺜلــك ،وبالرغــﻃ ﻄــﻆ
الﺚﻂــﻀ الﺤــﺛﻏﺛ ﺸــﻎ ﻄﻌازﻏــﻆ الﺼــﻌى ،ﺸﺼــﺛ
اﺠــﺎطاﺲﺌ ﺖمــاس  -ﺸــﻎ ﺖــرب ﺖــراس اﻓﺠــﻌار
أو ﺠــﻐﺷ الﺼــﺛس  -أن ُتﻂﺗــﺺ بإﺠــرائﻐﻀ ﻊﺞﻏمــﺋ
اﺠــﺎراتﻐﺔﻐﺋ ﺐﺼﻐﻂــﺋ باﺲﺎــراف ا�ﺠــرائﻐﻂﻐﻐﻆ
أﻇفســﻋﻃ ،جﺳﻂﻋــا دورون ﻄاتــﺞا  -الﺊاﺖــث بمرﺾــﺞ
بﻐﺔﻐــﻆ الســادات لﻂﺛراﺠــات اﻗﺠــﺎراتﻐﺔﻐﺋ –
ﺲﻈﻌاﻇــا لﺛراﺠــﺋ لــه" :ﺲمﻂﻐــﺋ ﺖــارس اﻓﺠــﻌار:
ﻇﺧر تﺿﺎﻐﺿﻎ ،ﻊﺞﻏمﺋ اﺠﺎراتﻐﺔﻐﺋ" ).(٢
وﺻــﺛ لﺚــص ﻇﺎﻐﺔــﺋ ﻊــﺜه الﺗــرب الﺊاﺖــث دوﻇﻐــﻀ
ﻊارتمــان رئﻐــﺟ ﻄﺳﻋــﺛ ﺣــالﻌم ﻊارتمــان ﺸــﻎ
الﺼــﺛس ،ﺸﺼــال" :بﺶــﺨ الﻈﺰــر ﺲــﻆ ﺲــﺛد أﻄﻐــال
أﻇفــاق ﺖمــاس الﺎــﻎ دﻄرتﻋــا إﺠــرائﻐﻀ ،وﺲــﺛد
ﺠﻈﻌات الردع الﺎﻎ اﺾﺎسﺊﺎﻋا ﺻﺊﻀ أن تطﻂﺺ

ﺖمــاس الﻈــار ﻄــرة أخــرى ﺲﻂــى المــﺛن
ا�ﺠــرائﻐﻂﻐﺋ ،ﻊﻈــاك ﺣــﻎء واﺖــﺛ واضــح :لﺼــﺛ
خسرت إﺠرائﻐﻀ الﺗرب ،واﻇﺎﺧرت ﺖماس").(٣
ﻇﺳــﻃ ،ﺾان الﺑمــﻆ المﺛﺸــﻌع ﺸﻂســطﻐﻈﻐا ﺸــﻎ ﻊــﺜه
الﺗــرب أﺾﺊــر بﺿﺑﻐــر ﻄــﻆ الﺑمــﻆ الــﺜي دﺸﺳﺎــه
وﺣرد  ٦٠ألفًا،
ﺸﻂسطﻐﻈﻐاُ ،
"ﺻﺎﻀ ٢٣٢
إﺠرائﻐﻀ ،إذ ُ
ً
وتﺳرضــﺌ الﺊﻈﻐــﺋ الﺎﺗﺎﻐــﺋ الفﻂســطﻐﻈﻐﺋ ﻓضــرار
ﺣﺚﺧا،
جسﻐمﺋ .وﺲﻂى الﺔاﻇﺈ ا�ﺠرائﻐﻂﻎُ ،ﺻﺎﻀ ١٢
ً
وﺾاﻇﺌ اﻓضرار المادﻏﺋ ﻄﺎﻌاضﺳﺋ") ،(٤إﻗ أن ﻊﺜا
الﺑمــﻆ أﺻــﻀ بﺿﺑﻐــر ﻄمــا دﺸﺳﺎــه غــﺞة ﻄــﻆ ﺻﺊــﻀ
ﺸﻎالﺗروبالسابﺼﺋ،ﺸﺗربالﺔرفالﺧاﻄﺛ،٢٠١٤ﺲﻂى
ﺠــﺊﻐﻀ المﺑــال ،ﺾاﻇــﺌ ﺾمــا تﺼــﻌل ﻄﻈﺰمــﺋ
بﻐﺎســﻂﻐﻃ الﺗﺼﻌﺻﻐــﺋ ا�ﺠــرائﻐﻂﻐﺋ " :الﺗــرب اﻓﺾﺑــر
دﻄﻌﻏــﺋ واﻓﺾﺑــر تﺛﻄﻐــرا وأﺲمــاﻗ ﺲﺛائﻐــﺋ وإلﺗاﺻــا
لــﻔذى بالفﻂســطﻐﻈﻐﻐﻆ ﻄﻈﺜ ﺲام  .١٩٦٧اﺠــﺎمرت
الﺗــرب  ٥٠ﻏﻌﻄــا بمــا ﺸــﻎ ذلــك غــارات جﻌﻏــﺋ ﺐــﻃ
تﻌغﻀ بري .ﺻﺎﻂﺌ إﺠرائﻐﻀ ﺸﻐﻋا  ٢٢٠٢ﺸﻂسطﻐﻈﻐا،
 ٪٦٣ﻄﻈﻋــﻃ لــﻃ ﻏﺤــارﺾﻌا ﺸــﻎ الﺼﺎــال .وتﺤــﻐر
الﺎﺼﺛﻏــرات إلــى أن  ١٨ألﺷ ﻄﻈــﺞل ُدﻄرت أو لﺗﺼﺌ
بﻋــا أضــرار جســﻐمﺋ ،وأﺾﺑــر ﻄــﻆ ﻄائــﺋ ألــﺷ
ﺸﻂسطﻐﻈﻎ أﺦﺊﺗﻌا بﻘ ﻄأوى").(٥
ﺸــﻎ ﻊــﺜه الﻌرﺻــﺋ ،ﺠــﻈﺎﻈاول  -ﻄــﻆ خــﻘل ﻄــا
ﺾﺎﺊــه ا�ﺠــرائﻐﻂﻐﻌن أﻇفســﻋﻃ ﺸــﻎ ﺦﺗفﻋــﻃ
وﻄراﺾــﺞ أبﺗاﺐﻋــﻃ  -الﺎﺼﻐﻐــﻃ اﻗﺠــﺎراتﻐﺔﻎ
والسﻐاﺠــﻎ لﺗــرب ﺖــراس اﻓﺠــﻌار بمــا ﻏﺳطﻐﻈــا
ﺦــﻌرة واضﺗــﺋ ﺲــﻆ ﻄــﺛى ا�ﻇﺔــاز الﺿﺊﻐــر الــﺜي
ﺖﺼﺼﺎــه المﺼاوﻄــﺋ ،وﻄــﺛى اﻓزﻄــﺋ الﺎــﻎ ﻏﺳﻐــﺢ
ﺸﻐﻋــا الﺿﻐــان الﺧﻋﻐﻌﻇــﻎ الﻐــﻌم وﺲﺔــﺞه الﻌاضــح
أﻄــام المﺼاوﻄــﺋ ﺲﻂــى الرغــﻃ ﻄــﻆ الﺎفــاوت
الﺤﺛﻏﺛ بﻐﻈﻋما ﺸﻎ ﻄﻌازﻏﻆ الﺼﻌى.
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وإذا أردﻇــا أن ﻇﺔمــﻀ تﺼﻐﻐــﻃ ا�ﺠــرائﻐﻂﻐﻐﻆ
لﻂﺗــرب ،ﺸــإن إﺠــرائﻐﻀ ﺻــﺛ ﺖﺼﺼــﺌ ﻇﺧــرا
تﺿﺎﻐﺿﻐــا ،لﺿﻈﻋــا ُﻄﻈﻐــﺌ بﻋﺞﻏمــﺋ اﺠــﺎراتﻐﺔﻐﺋ
ﺐﺼﻐﻂــﺋ .وﺠــﻐﺿﻌن الﺎﺼﻐﻐــﻃ ﻄــﻆ خــﻘل المﺗــاور
الﺎالﻐﺋ:
•اﺠﺎراتﻐﺔﻐﺋ إﺠرائﻐﻀ ﺸﻎ إدارة الﺗرب.
•ﺖﺧاد ﺖرب "ﺖراس اﻓﺠﻌار".
•ﻄﺼﺛﻄــات
اﻗﺠﺎراتﻐﺔﻐﺋ.

وأﺠــﺊاب

ﻊﺞﻏمــﺋ

إﺠــرائﻐﻀ

•ﺸﺤﻀ ﻄﺛو وإخفاﺻات ﻄﺎﺳﺛدة.
•خﻘﺦــﺋ الﺗــرب وﻄــا بﺳﺛﻊــا ﻄــﻆ وجﻋــﺋ ﻇﺰــر
إﺠرائﻐﻂﻐﺋ.
•اﺠﺎﻈﺎاجات وتﻌﺦﻐات.

أوﻻ :اﺳــﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ إﺳــﺮاﺋﻴﻞ ﻓــﻲ
إدارة اﻟﺤﺮب

ﺸــﻎ دراﺠــﺋ لمﺳﻋــﺛ واﺣــﻈطﻆ لﺛراﺠــﺋ الﺤــرق
اﻓدﻇــى ﺲــﻆ الﺎﺼﻐﻐــﻃ الﺳســﺿري لﻂﺗــرب ،جــاء
ﺸﻐﻋــا" :وﺸﺼــاً لمﺳﺰــﻃ المﺼاﻏﻐــﺟ ،ﺾاﻇــﺌ جﻌلــﺋ
الﺎﺧﺳﻐــﺛ اﻓخﻐــرة ﻊــﻎ اﻓﺠــﻌأ ﻄﻈــﺜ ﺲــام .٢٠١٤
بﺤــﺛة إلــى إضﺳــاف
لﺼــﺛ ﺠــﺳﺌ إﺠــرائﻐﻀ
ّ
الﺼــﺛرات الﺳســﺿرﻏﺋ لﺗرﺾﺎَــﻎ ﺖمــاس والﺔﻋــاد
ا�ﺠــﻘﻄﻎ ﺸــﻎ ﺸﻂســطﻐﻆ ﻄــﻆ أجــﻀ :اﺠــﺎﺳادة
ﻏﺚﻐــﻃ الﻋــﺛوء
الــردع ﺬﻌﻏــﻀ اﻓﻄــﺛ ،ولﺿــﻎ ّ
الﻈســﺊﻎ ﺲﻂــى ﺖﺛودﻊــا الﺔﻈﻌبﻐــﺋ .ولﺎﺗﺼﻐــﺺ
ﻊــﺜه اﻓﻊــﺛاف ،اﺠــﺎﺚﺛﻄﺌ ﺲمﻂﻐــﺋ ﺖــراس
اﻓﺠــﻌار الﺎــﻎ ﻇفّﺜﻊــا الﺔﻐــﺢ ا�ﺠــرائﻐﻂﻎ ﻇﻋﺔ ـاً
أﺾﺑــر ﺲﺛواﻇﻐــﺋ ﻄﺼارﻇـ ًﺋ بﺔــﻌﻗت الﺼﺎــال الســابﺼﺋ.
وأدخﻂــﺌ إﺠــرائﻐﻀ تﺿﺎﻐــﺿات وﻄفاﻊﻐــﻃ ﺲمﻂﻐاتﻐــﺋ
جﺛﻏــﺛة ،وﺸﺼــاً لﺚطــﺋ وضﺳﻋــا الﺼائــﺛ الســابﺺ
لـــﻂﺼﻐادة الﺔﻈﻌبﻐــﺋ ،المﻐﺔــﻌر جﻈــرال ﻊﻐــرزي
ﻊالﻐفــﻎ .ﺾمــا ﺬُﺊﺼــﺌ الﺚطــﺋ الﺔﺛﻏــﺛة ﻓي
ﻄﺿﻌﻇــات
ﺦــراع ﺸــﻎ غــﺞة ،والﺎــﻎ ﻊــﻎ أﺖــﺛ ّ
ﺲﺼﻐــﺛة الﻈﺧــر لﻂﺔﻐــﺢ ا� ﺠــرائﻐﻂﻎ الﺎــﻎ وضﺳﻋــا
ﻄﺂخــرًا أﺸﻐــﺷ ﺾﻌخاﺸــﻎ رئﻐــﺟ ﻊﻐﺆــﺋ اﻓرﺾان:
اﺠــﺎﺚﺛام ﺻــﻌة ﻇﻐــران جماﺲﻐــﺋ ﻄــﻆ خــﻘل
الﺎﻈســﻐﺺ بﻐــﻆ الﺼــﻌات المﺤــﺎرﺾﺋ ،والﺼﻐــام بﺜلــك
ﻄمــا ﺠــﺊﺺ
بﺤــﺿﻀ أﺠــرع وبــﺜﺾاء أﺾﺑــر تﺗﺛﻏــﺛًا ّ
ﺾﻀ ذلــك بﺶﻐــﺋ ﺻﻋــر الﺳــﺛو واﺠــﺎﺳادة
رؤﻏﺎــهّ .
الــــردع ﺲﻂــى المــــﺛى الطﻌﻏــــﻀ بســـرﺲﺋ")،(٦
وتطﺊﻐﺼــا لﺜلــك ،ﺾان أﻊــﻃ وﺠــائﻀ إﺠــرائﻐﻀ ﺸــﻎ
إدارة ﻊﺜه الﺗرب ﻄا ﻏﻂﻎ:

-١اﻗﺠــﺎﺚﺛام المفــرط والمﺿﺑــﺷ لﻂﺼــﻌة
الﺳسﺿرﻏﺋ:

ﺸــﻎ دراﺠــﺋ لﻂﺊاﺖــث ﺸــﻎ الﺤــﺆﻌن الﺳســﺿرﻏﺋ
ﺠﻐﺊاﺠــﺎﻐان روبﻂﻐــﻆ جــاء ﺸﻐﻋــا" :ﺾان الﺼاتــﻀ
الرئﻐســﻎ ﺸــﻎ ﻊــﺜه الﺗــرب ﻊــﻌ الﺼــﻌة الﺔﻌﻏــﺋ
ا�ﺠــرائﻐﻂﻐﺋ وخﺧﻌﺦــا ﺬائــرات إف  ١٦وإف
 ٣٥الﺤــﺊح .ﻇفــﺜت الﺼــﻌات الﺔﻌﻏــﺋ لﻂﺔﻐــﺢ
ا�ﺠــرائﻐﻂﻎ ﻄا ﻄﺔمﻌﺲه  ١٥٠٠غارة خﻘل ﺲمﻂﻐﺋ
ﺖــراس اﻓﺠــﻌار ،والﺎــﻎ ﺻفــﺞت ﺸــﻎ ذروتﻋــا إلــى
 ١٦٠ﺬﻂﺳﺋ جﻌﻏﺋ ﺸﻎ ﺲمﻂﻐﺋ واﺖﺛة.
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وتــﻃ اﺠــﺎﺚﺛام ﺻﻈابــﻀ زﻇــﺋ  ٢٠٠٠رﺬــﻀ لﺎﺛﻄﻐــر
اﻓبــراج ﺸﻎ غــﺞة ،وﺻﻈابﻀ زﻇــﺋ  ٥٠٠رﺬﻀ ﻄﻌجﻋﺋ
بالﻂﻐــﺞر ،وﺻﻈابــﻀ ﺸراغﻐــﺋ لﺎﺛﻄﻐــر اﻓﻇفــاق.
وﺠــمﺗﺌ إدارة باﻏــﺛن أﺐﻈــاء الﺗــرب بﺊﻐــع
إﺠــرائﻐﻀ ﺻﻈابــﻀ زﻇــﺋ  ٢٠٠٠رﺬــﻀ بمﺊﻂــﺴ ٧٣٥
ﻄﻂﻐﻌن دوﻗر �ﺲادة تﺳﺊﺆﺋ ﻄﺚﺞوﻇﻋا ﻄﻈﻋا").(٧
وﺸــﻎ دراﺠــﺋ لمﺳﻋــﺛ دراﺠــات اﻓﻄــﻆ الﺼﻌﻄــﻎ
بﺔاﻄﺳــﺋ تــﻀ أبﻐــﺈ ﺻارﻇــﺌ ﺸﻐﻋــا ﺾﺑاﺸــﺋ الﻈﻐــران
المســﺎﺚﺛﻄﺋ ﻄــﻆ الطرﺸﻐــﻆ ﺸــﻎ ﻊــﺜه الﺗــرب،
جــاء ﺸﻐﻋــا" :اﺠــﺎﺚﺛﻄﺌ إﺠــرائﻐﻀ ﺸــﻎ ﻊــﺜه
الﺗــرب الﺎــﻎ اﺠــﺎمرت أﺖــﺛ ﺲﺤــر ﻏﻌﻄــا ﻇفــﺟ
ﺾمﻐــﺋ الﺼــﻌة الﻈارﻏــﺋ الﺎــﻎ اﺠــﺎﺚﺛﻄﺎﻋا ﺸــﻎ
ﺲمﻂﻐــﺋ الﺔــرف الﺧاﻄــﺛ الﺎــﻎ اﺠــﺎمرت خمســﻐﻆ
ﻏﻌﻄــا .وﻊــﺜا ﻏﺳﻈــﻎ أن ﺾﺑاﺸــﺋ الﺼﺧــﺷ ﺸــﻎ
ﺲمﻂﻐــﺋ ﺖــراس اﻓﺠــﻌار ﺾاﻇــﺌ أﺾﺊــر بﺚمــﺟ
ﻄــرات ﻄمــا ﺾاﻇــﺌ ﺲﻂﻐــه ﺸــﻎ ﺲمﻂﻐــﺋ الﺔــرف
الﺧاﻄﺛ .ﺻابﻂﺌ المﺼاوﻄﺋ ذلك بـ:
إﺬــﻘق ﺾﺑﻐــﺷ لﻂﺧﻌارﻏــﺘ والﺼﺜائــﺷ بﻂــﺴ
•
 ٤٣٦٠ﺦاروخــا وﺻﺜﻏفــﺋ ﻊــاون ،وﻊــﻌ ﺲــﺛد
ﻏساوي ﻄا أﺬﻂﺺ ﺸﻎ ﺖمﻂﺋ الﺔرف الﺧاﻄﺛ.
تﻌﺠــﻐع ﻄﻈطﺼــﺋ الﺚطــر داخــﻀ إﺠــرائﻐﻀ
•
إلــى  ٨٠ﺾﻐﻂﻌﻄﺎـًـرا ﻄــﻆ ﺻطــاع غــﺞة ،ﻄﺼارﻇﺋ بـ ٤٠
ﺾﻐﻂﻌﻄﺎـًـرا ﺸﺼــط ﺸــﻎ ﺲمﻂﻐــﺋ الﺔــرف الﺧاﻄــﺛ ،ﻄمــا
أدى إلــى تأﺐــر المﺞﻏــﺛ ﻄــﻆ الﻈﺤــاط اﻗﺻﺎﺧــادي،
ﻗ ﺠــﻐما أن ﻊــﺜا المــﺛى المﻌﺠــع ﺣــمﻀ المﻈطﺼــﺋ
الﻌﺠــطى ﺖــﻌل تــﻀ أبﻐــﺈ ﺖﻐــث تﺎرﺾــﺞ ﻇســﺊﺋ
ﺾﺊﻐرة ﻄﻆ اﻗﺻﺎﺧاد ا�ﺠرائﻐﻂﻎ").(٨

-٢ﻇﺰــام الﺛﺸــاع الﺧاروخــﻎ :الﺼﺊــﺋ
الﺗﺛﻏﺛﻏﺋ:
اﺲﺎمــﺛت إﺠــرائﻐﻀ ﺲﻂــى الﺼﺊــﺋ الﺗﺛﻏﺛﻏــﺋ ﺸــﻎ
ﺖماﻏــﺋ ﻇفســﻋا ﻄــﻆ الســﻘح الرئﻐســﻎ لﻂمﺼاوﻄــﺋ:
الﺧﻌارﻏــﺘ ،بــﻀ وﺖﺎــى ﺖماﻏــﺋ ﻇفســﻋا ﻄــﻆ
الطائــرات والﺶﻌاﺦــات المســﻐرة ،ﻏﺼــﻌل الﺿاتــﺈ
ا�ﺠــرائﻐﻂﻎ أﻇﺤــﻐﻀ بفﻐفــر" :لﺼــﺛ تــﻃ اﺲﺎــراض
أﺾﺑــر ﻄــﻆ  ٪٩٠ﻄــﻆ الﺧﻌارﻏــﺘ بﻌاﺠــطﺋ
الﺼﺊﺋ الﺗﺛﻏﺛﻏﺋ.

ﺲﻈﺛﻄــا تــﻃ تأﺠﻐســﻋا ﻓول ﻄــرة ﻄﻈــﺜ أﺾﺑــر ﻄــﻆ
ﺲﺼــﺛ ﻄــﻆ الﺞﻄــان ،ﺾان ﻊﻈــاك المﺎﺤــﺿﺿﻌن ﺸﻐﻋــا،
ﺠــﻌاء ﺸــﻎ إﺠــرائﻐﻀ أو ﺸــﻎ الﺚــارج ،ولﺿــﻆ ﻄــع
ﻄــرور الﻌﺻــﺌ ،ﺣــﻋﺛوا والﺳالــﻃ ﻇﺔاﺖﻋــا ﺖرﺸﻐــا.
إﻇﻋــا ﻇﺰــام تــﻃ تﺧمﻐمــه لمﻌاجﻋــﺋ الﺎﺗــﺛي
الــﺜي تﻌاجﻋــه إﺠــرائﻐﻀ ﻄــﻆ المﻈﺰمــات
المﻌجــﻌدة ﺲﻂــى ﺖﺛودﻊــا ﻄﺑــﻀ ﺖمــاس ﺸــﻎ غــﺞة
وﺖــﺞب ا� ﺸــﻎ لﺊﻈــان ،وﻊــﻎ ﻄﻈﺰمــات ﻗ تمﻂــك
اﻓﺸــراد أو الﺼــﻌة الﻈارﻏــﺋ لﺶــﺞو وتﺗــﺛي الﺔﻐــﺢ
ا�ﺠــرائﻐﻂﻎ ،لﺿﻈﻋــا راﺾمــﺌ بﺤــﺿﻀ ﺾﺊﻐــر
ترﺠــاﻇات الﺧﻌارﻏــﺘ الﺎــﻎ ﺲﻂــى الرغــﻃ ﻄــﻆ
ﺾﻌﻇﻋــا بﺛائﻐــﺋ وغﻐــر دﺻﻐﺼــﺋ ﻏمﺿــﻆ أن تســﺎﻋﺛف
ﻄﺳﺰــﻃ دولــﺋ ﺦﺶﻐــرة ﻄﺑــﻀ إﺠــرائﻐﻀ .لﺿــﻆ لــﺛى
إﺠــرائﻐﻀ ا�ن بطارﻏــات ﻄﺎﻈﺼﻂــﺋ ﺾاﺸﻐــﺋ لﺗماﻏــﺋ
المﻈاﺬـــــــﺺ المﻋـــــــﺛدة ﺸــــــﻎ أوﺻـــــــات
الﺎﻌتر").(٩
وتﻈاولــﺌ بــﻎ بــﻎ ﺠــﻎ أﻊمﻐــﺋ ﻇﺰــام الﺼﺊــﺋ
الﺗﺛﻏﺛﻏــﺋ وﻄﺗاولــﺋ المﺼاوﻄــﺋ الﺎﺶﻂــﺈ ﺲﻂﻐﻋــا،
ﺸﺼالــﺌ" :تــﻃ تﺧمﻐــﻃ ﻇﺰــام الﺼﺊــﺋ الﺗﺛﻏﺛﻏــﺋ
خﺧﻐﺧــا.
لﻂﺳمــﻀ ﺸــﻎ جمﻐــع اﻓﺖــﻌال الﺔﻌﻏــﺋ
ً
وﺾان تطﻌﻏرﻊــا ﻄﺿﻂفــا ،لﺿــﻆ الﺤــرﺾات المﺧﻈﺳــﺋ
تﺼــﻌل إﻇﻋــا ﺸﺳالــﺋ ﻄــﻆ ﺖﻐــث الﺎﺿﻂفــﺋ بســﺊﺈ
الﺎﺿﻈﻌلﻌجﻐــا الﺎــﻎ تســﺎﺚﺛﻄﻋا لﻂﺎمﻐﻐــﺞ بﻐــﻆ
الﺧﻌارﻏــﺘ الﺎــﻎ ﻄــﻆ المﺗﺎمــﻀ أن تﺪــرب
ﻄﻈاﺬــﺺ ﻄﺊﻈﻐــﺋ وتﻂــك الﺎــﻎ لــﻆ تﺧﻐــﺈ .تطﻂــﺺ
الﻌﺖــﺛات الﺑابﺎــﺋ والمﺎﺗرﺾــﺋ ﺦﻌارﻏــﺘ اﺲﺎراضﻐــﺋ
ﺸﺼــط �ﺠــﺼاط أي ﺣــﻎء ﻏفســر ﺲﻂــى أﻇــه خطﻐــر.
بﺳــﺛ ﻄــرور ﺲﺼــﺛ ﺲﻂــى تﺤــﺶﻐﻀ الﺼﺊــﺋ الﺗﺛﻏﺛﻏــﺋ،
١٠
ا�ن
إﺠــرائﻐﻀ
تمﺎﻂــك
بطارﻏــات ﻄﻈﺎﺤــرة ﺸــﻎ جمﻐــع أﻇﺗــاء الﺊــﻘد ،لــﺿﻀ
ﻄﻈﻋــا ﺐــﻘث إلــى أربــع ﺻاذﺸــات ﻏمﺿﻈﻋــا إﺬــﻘق
ﻄﺳﺎرضــا .ﺻــال المﺎﺗــﺛث الﺳســﺿري
 ٢٠ﺦارو ًخــا
ً
ا�ﺠــرائﻐﻂﻎ جﻌﻇاﺐــان ﺾﻌﻇرﻏﺿــﻌس :لــﻌﻗ ﻇﺰــام
الﺼﺊــﺋ الﺗﺛﻏﺛﻏــﺋ ،الــﺜي ﺾان ُﻄﻈﺼ ـ ًﺜا لﻂﺗﻐــاة ﺾمــا
دائمــا ،لــﺿان ﺲــﺛد الﺼﺎﻂــى والﺔرﺖــى
ﻊــﻌ
ً
ا�ﺠــرائﻐﻂﻐﻐﻆ أﺲﻂــى ﻄــﻆ ذلــك بﺿﺑﻐــر .لﺿــﻆ
بﺳــﺨ المﺗﻂﻂﻐــﻆ ﻏﺼﻌلــﻌن إن ﺾﺑاﺸــﺋ الﺼﺜائــﺷ
اﻓخﻐــرة ﻄــﻆ غــﺞة تﺤــﻐر إلــى أن الﺔماﺲــات
المســﻂﺗﺋ تﺗــاول الﺎﺶﻂــﺈ ﺲﻂــى الﺼﺊــﺋ الﺗﺛﻏﺛﻏــﺋ،
ﻄمــا ﻏﺑﻐــر ﻄﺚــاوف بﺤــأن الﺼﻐــﻌد المﺗﺎمﻂــﺋ
لﻂﻈﺰام ﻄسﺎﺼﺊﻂﻐا").(١٠
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-٣اﻗﺠــﺎﺚﺛام المﺿﺑــﺷ لﺎﺼﻈﻐــات ﺖــرب
الﺜﺾاء اﻗﺦطﻈاﺲﻎ:
ﺸــﻎ ﻄﺼــال لﻂﺧﺗفــﻎ ا�ﺠــرائﻐﻂﻎ ﻏﻋــﻌذا آري
جــروس ،ﻏﺊﻐــﻆ ﺸﻐــه ﺾﻐــﺷ اﺠــﺎﺚﺛﻄﺌ إﺠــرائﻐﻀ
تﺼﻈﻐــات الــﺜﺾاء اﻗﺦطﻈاﺲــﻎ ﺸــﻎ ﺖــرب ﺖــراس
اﻓﺠــﻌار ،ﺸﺼــال" :لﺳﺊــﺌ المﺚابــرات الﺳســﺿرﻏﺋ
رئﻐســﻐا ﺸــﻎ الﺳمﻂﻐــﺋ .ولﺳﺊــﺌ الﺼــﺛرات
دورا
ً
ً
رئﻐســﻐا
ا
دور
اﻓخــرى
المﺎﺼﺛﻄــﺋ
الﺗاﺠــﻌبﻐﺋ
ً
ً
وﻄﺪاﺲفــا لﻂﺼــﻌة ضــﺛ المﺼاوﻄــﺋ .وﻓول ﻄــرة ،تــﻃ
دﺲــﻃ الﺿﺑﻐــر ﻄــﻆ الﺔﻋــﻌد ﻄــﻆ خــﻘل براﻄــﺒ
الــﺜﺾاء اﻗﺦطﻈاﺲــﻎ ﻄمــا جﺳــﻀ ﻊــﺜه الﺗــرب
وﺸﺼــا لﻂمﺚابــرات الﺳســﺿرﻏﺋ ﻊــﻎ "ﺖــرب الــﺜﺾاء
ً
اﻗﺦطﻈاﺲــﻎ اﻓولــى" لﻂﺔﻐــﺢ ا�ﺠــرائﻐﻂﻎ .لﺼــﺛ
تــﻃ اﺠــﺎﺚﺛام ﻊــﺜه الﺼــﺛرات المﺎﺼﺛﻄــﺋ ﺸــﻎ
ﺸﺗــص الﺿمﻐــات الﻋائﻂــﺋ الﺎــﻎ ﻗ ﻏمﺿــﻆ تﺧﻌرﻊــا
ﻄــﻆ الﺊﻐاﻇــات الﺎــﻎ تﺳﺎرضﻋــا المﺚابــرات
الﺳســﺿرﻏﺋ وتﺔمﺳﻋــا ﻄــﻆ غــﺞة  -المﺿالمــات
الﻋاتفﻐــﺋ والرﺠــائﻀ الﻈﺧﻐــﺋ ولﺼطــات ﺾاﻄﻐــرات
المراﺻﺊــﺋ وﺦــﻌر اﻓﺻمــار الﺧﻈاﺲﻐــﺋ وﻄﺔمﻌﺲــﺋ
ﺾﺊﻐــرة ﻄــﻆ أجﻋــﺞة اﻗﺠﺎﺤــﺳار المﺚﺎﻂفــﺋ  -ﻄــﻆ
أجــﻀ تﺗﻌﻏﻂﻋــا إلــى ﻄﺳﻂﻌﻄــات اﺠــﺎﺚﺊارﻏﺋ ﺻابﻂــﺋ
لﻘﺠــﺎﺚﺛام ،ﻄﺑــﻀ أﻏــﻆ ﺠــﻐﺿﻌن ﻄﻌﺻــع ﺻائــﺛ
ﻄﺳﻐــﻆ لﺗمــاس ﺸــﻎ وﺻــﺌ ﻄﺗــﺛد ﺲﻂــى ﺠــﺊﻐﻀ
المﺑــال .و�ﺲطــاء ﺸﺿــرة ﺲــﻆ ﺖﺔــﻃ ﺾمﻐــﺋ
الﺊﻐاﻇــات الﺎــﻎ ﻏﺎــﻃ جمﺳﻋــا ،ﺻــال الﺔﻐــﺢ
ا�ﺠــرائﻐﻂﻎ إﻇــه ﻏﺼــﺛر أن أي ﻇﺼطــﺋ ﻄﺳﻐﻈــﺋ ﺸــﻎ
تﺧﻌﻏرﻊــا
تــﻃ
غــﺞة
ﺻطــاع
 ١٠ﻄرات ﺲﻂى اﻓﺻﻀ ﺾﻀ ﻏﻌم خﻘل الﻈﺞاع").(١١
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أوجــﺞ أﺸﻐــﺷ ﺾﻌخاﺸــﻎ رئﻐــﺟ أرﺾان الﺔﻐــﺢ
ا�ﺠــرائﻐﻂﻎ ﺖﺧــاد ﻊــﺜه الﺗــرب ﺸــﻎ خطــاب
ألﺼــاه ﺸــﻎ إﺖﻐــاء ذﺾــرى رئﻐــﺟ أرﺾان الﺔﻐــﺢ
ا�ﺠــرائﻐﻂﻎ الســابﺺ أﻄﻈــﻌن ﺣــاﺖاك ﺸــﻎ الﺿﻂﻐــﺋ
الﺳسﺿرﻏﺋ ﺣمال تﻀ أبﻐﺈ ،ﺻال ﺸﻐه:
•ﻄــﻆ الﻈاﺖﻐــﺋ الﺎﺿﺎﻐﺿﻐــﺋ :وجــه الﺔﻐــﺢ ضربــﺋ
ﺖاﺠــمﺋ لﻂﺔماﺲــات ا�رﻊابﻐــﺋ ،لﺿــﻆ ﻏﺎﺳﻐــﻆ ﺲﻂــى
إﺠــرائﻐﻀ ا�ن تﺗﻌﻏــﻀ ذلــك إلــى ﻇﺧــر
اﺠــﺎراتﻐﺔﻎ ﻄــﻆ خــﻘل تطﻌﻏــر ﺠﻐاﺠــات واضﺗــﺋ
تﺎﺳﻂﺺ بﺼطاع غﺞة وﺖماس.
•ﺲﻂــى الﺔﻐــﺢ أن ﻏﺿــﻌن ﻄﺎﻌاضﺳــا ﺸــﻎ تﺼﻐﻐــﻃ
ﺸﺳالﻐــﺋ جﻌلــﺋ الﺼﺎــال ﻄــع الﺗــرﺾات المســﻂﺗﺋ ﺸــﻎ
غــﺞة ،ﺸاﻗﻇﺎﺧــارات الﺎﺿﺎﻐﺿﻐــﺋ ﻗ تــﺂدي
بالﺪرورة إلى ﻊﺛوء ﺬﻌﻏﻀ اﻓﻄﺛ.
•لــﻃ ﻏﺿــﻆ المﺼﺧــﻌد بﺗــراس اﻓﺠــﻌار تﺗﺼﻐــﺺ
ﻇﺧــر ﺖاﺠــﻃ ﺸــﻎ غــﺞة ،ولﺿــﻆ˭ :ﺖرﻄــان ﺖمــاس
والﺔﻋــاد ﻄــﻆ ﺻﺛراتﻋمــا الﺳســﺿرﻏﺋ ،وخﻂــﺺ الــردع.
وﺠــﻐﺰﻋر ﻄــع الﻌﺻــﺌ تﺗﺛﻏــﺛ ﻄﺼــﺛار ﻇﺔاﺖﻈــا ﺸــﻎ
ذلك.
•تﻂﺼــﺌ ﺖمــاس والﺔﻋــاد ضربــﺋ ﺻاﺦمــﺋ .ﺸﻂﺼــﺛ
ﺖرﻄﻈاﻊــﻃ ﻄــﻆ اﻄﺎــﻘك ﺻــﺛرات ﻊائﻂــﺋ �ﻇﺎــاج
الﺧﻌارﻏــﺘ والﺼﺜائــﺷ وغﻐرﻊمــا ﻄــﻆ اﻓﺠــﻂﺗﺋ.
ﺾمــا ﺻمﻈــا بﺎﺗﻐﻐــﺛ اﻓﻇفــاق الﺎــﻎ وضﺳــﻌا ﺸﻐﻋــا
ﻄﺚــﺞون  ١٥ﺲا ًﻄــا .ودﻄرﻇــا بﺤــﺿﻀ ﺣــﺊه ﺾاﻄــﻀ
ﺻﺛراتﻋــﻃ الﺔﻌﻏــﺋ والﺊﺗرﻏــﺋ ،وأﺖﺊطﻈــا ﻄﺳﺰــﻃ
الﻋﺔمات الﺎﻎ ﺖاولﻌا تﻈفﻐﺜﻊا.
•ضربﻈــا خــﻘل الﺳمﻂﻐــﺋ أﻊﺛاﺸــا ﺲالﻐــﺋ الﺔــﻌدة
تﺊﻂــﺴ ﺐﻘﺐــﺋ أضﺳــاف ﻄــا ضربﻈــاه ﺸــﻎ الﺳمﻂﻐــات
السابﺼﺋ.
•ﻗ تﺳﻈــﻎ ﻊــﺜه ا�ﻇﺔــازات بالﺪــرورة أن ﺖمــاس
لــﻆ تﺤــﻆ ﻊﺔمــات ﻄــرة أخــرى ضــﺛ إﺠــرائﻐﻀ ﺸــﻎ
وﺻﺌ ﺻرﻏﺈ.
•رغــﻃ أن الﺼﺊــﺋ الﺗﺛﻏﺛﻏــﺋ ﺻــﺛ اﺲﺎرضــﺌ ٪٩٠
تﺼرﻏﺊــا ﻄــﻆ الﺧﻌارﻏــﺘ والﺼﺜائــﺷ الﺎــﻎ ﺾاﻇــﺌ
ﺲﻂــى وﺣــك إﺖــﺛاث أضــرار ،رغــﻃ إدراﺾﻈــا تأﺐﻐــر
ﺲمﻂﻐــات ا�ﺬــﻘق ﺲﻂــى الﺔﺊﻋــﺋ الﺛاخﻂﻐــﺋ ،إﻗ أن
الﺔﻐــﺢ ﺸﺤــﻀ ﺸــﻎ ﻄﻈــع ﺖمــاس والﺔﻋــاد ﻄــﻆ
إﺬﻘق الﺧﻌارﻏﺘ وﺻﺜائﺷ الﻋاون خﻘل الﺗرب").(١٢
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ﺠــﻐطر ﺲﻂــى إﺠــرائﻐﻀ ﺻﺊــﻀ الﺗــرب ﺣــﺳﻌر زائــﺷ
باﻗﺬمﺆﻈــان وغطرﺠــﺋ الﺼــﻌة ،وﺲاﻇــﺌ ﻄــﻆ اﻇﺼســام
ﻄﺔﺎمﺳــﻎ وأزﻄــﺋ ﺠﻐاﺠــﻐﺋ ﻄســﺎمرة ﻄﻈــﺜ أﺾﺑــر ﻄــﻆ
ﺲاﻄﻐــﻆ ،ﺸﻌﺻﺳــﺌ ﺸــﻎ الﺿﺑﻐــر ﻄــﻆ اﻓخطــاء الﺎــﻎ
جــرت ﺲﻂﻐﻋــا ﻊــﺜا الفﺤــﻀ اﻗﺠــﺎراتﻐﺔﻎ الﺿﺊﻐــر
وا�خفــاق المﺎﺳــﺛد المﺰاﻊــر ﺸــﻎ ﻊــﺜه الﺗــرب .لــﺜا
ﻏﺼــﻌل الﺿاتــﺈ ﺣــﻐر ﺖﻐفــر ﺸــﻎ ﻄﺼــال لــه ﺸــﻎ ﻄﻐــﺛل
إﻏســﺌ آي" :لﺼــﺛ وﺦــﺷ ألــﻌف بــﻆ  -رئﻐــﺟ تﺗرﻏــر
ﺦﺗﻐفــﺋ ﻊآرتــﺟ  -الﻋﺔــﻌم ا�ﺠــرائﻐﻂﻎ ﺲﻂــى
ﺻطــاع غــﺞة المﺗاﺦــر بأﻇــه أﺠــﻌأ ﺲمﻂﻐــﺋ ﺲســﺿرﻏﺋ
إﺠــرائﻐﻂﻐﺋ ﺲﻂــى ا�ﺬــﻘق ﻄــﻆ ﺖﻐــث ﺠــﻌء
الﺎﺚطﻐــط وا�ﺲــﺛاد .وﺾاﻇــﺌ الﺎﺶطﻐــﺋ ا�ﺲﻘﻄﻐــﺋ
ا�ﺠــرائﻐﻂﻐﺋ تﺎﺚــﻌف أﻗ تســﺎطﻐع إﺠــرائﻐﻀ تﺗﺼﻐــﺺ
ﺦــﻌرة الﻈﺧــر والﺎﻌﺦــﻀ إلــى وﺻــﺷ إﺬــﻘق ﻇــار
ﻏﺗفــﺮ ﻄــاء الﻌجــه .وﺲﻈﺛﻄــا ألمــح المســﺂولﻌن
ا�ﺠــرائﻐﻂﻐﻌن ﺸــﻎ الﺊﺛاﻏــﺋ إلــى اﺠــﺎﺳﺛادﻊﻃ
لﻂﺎﻌﺦــﻀ إلــى وﺻــﺷ �ﺬــﻘق الﻈــار بﺳــﺛ أن دﻄــر
الﺔﻐــﺢ دﻄــر ﺾﻀ ﺣــﻎء ﺸــﻎ بﻈــك أﻊﺛاﺸــه ،ﺻــﻌض
ﺾﺊــار الﺪﺊــاط ﻊــﺜه الﺎﺧرﻏﺗــات وأخﺊــروا وﺠــائﻀ
ا�ﺲــﻘم أﻇﻋــﻃ ﺬﻂﺊــﻌا ﻄﻌاﺸﺼــﺋ الﺗﺿﻌﻄــﺋ ﺲﻂــى
ﺻﺧــــﺷ أﻊـــــﺛاف إضــــــاﺸﻐﺋ ﺸــــــﻎ غــﺞة"
) .(١٣لﺼــﺛ ﺾاﻇــﺌ أﻊــﻃ اﻓخطــاء الﺎــﻎ ارتﺿﺊﺎﻋــا
إﺠرائﻐﻀ وجرتﻋا إلى ﻊﺜه الﻋﺞﻏمﺋ ﻄا ﻏﻂﻎ:

-١اﻗﺠــﺎﻋاﻇﺋ بالمﺼﺛﺠــات ا�ﺠــﻘﻄﻐﺋ
والﺑﻌابﺌ الفﻂسطﻐﻈﻐﺋ:

لﺼــﺛ ارتﺿﺊــﺌ إﺠــرائﻐﻀ ﻄﺔمﻌﺲــﺋ ﻄــﻆ الﺗماﺻــات
اﺠــﺎﻋاﻇﺌ ﺸﻐﻋــا بﺗــﺺ الﺤــﺳﺈ الفﻂســطﻐﻈﻎ ﺸــﻎ
اخﺎﻐــار ﺻﻐادتــه ،وﺾﺜلــك اﺠــﺎﻋاﻇﺌ بﺑﻌابﺎــه الﺛﻏﻈﻐــﺋ
ورﺸﺪــه لﺎﻋﻌﻏــﺛ الﺼــﺛس وﺬــرد الفﻂســطﻐﻈﻐﻐﻆ ﻄــﻆ
دورﻊــﻃ ،ﻏﺼــﻌل الﺧﺗفــﻎ وخﺊﻐــر اﻗﺠــﺎﺚﺊارات
ا�ﺠــرائﻐﻂﻎ ﻏﻌﺠــﻎ ﻄﻐﻂمــان" :ﺾاﻇــﺌ الﺔﻌلــﺋ
اﻓخﻐــرة بﻐــﻆ إﺠــرائﻐﻀ وغــﺞة بمﺑابــﺋ ﻄفاجــأة
لﻂﺼــادة السﻐاﺠــﻐﻐﻆ والﺳســﺿرﻏﻐﻆ .وﻄــع ذلــك ،ﺾان
ﻗ ﻏﻈﺊﺶﻎ أن ﻏفاجﺆﻌا ﺲﻂى ا�ﺬﻘق.

وﺾان ﻏﺔــﺈ أن ﻏفﻋمــﻌا وﻏﺳرﺸــﻌا أن ﻊــﺜه الﺔﻌلــﺋ
ﺠﺎأتﻎ بسﺊﺈ أﺸﺳالﻋﻃ الﺶﺊﻐﺋ:
•ﺾان ﺻــرار تأجﻐــﻀ اﻗﻇﺎﺚابــات الفﻂســطﻐﻈﻐﺋ
بمﺑابــﺋ الﺎﺗﺜﻏــر اﻓول بــأن الﺧــراع ا�ﺠــرائﻐﻂﻎ
الفﻂســطﻐﻈﻎ ﺲﻂــى وﺣــك اﻗﻇــﺛﻗع ﻄــرة أخــرى
بﺳــﺛ ﻊــﺛوء ﻇســﺊﻎ ﻓﺾﺑــر ﻄــﻆ ﺲــام .ﺸﺼــﺛ خﺤــﻎ
جﻋــاز اﻓﻄــﻆ الﺛاخﻂــﻎ والﺔﻐــﺢ ا�ﺠــرائﻐﻂﻎ ﻄــﻆ
أن ﺖمــاس لﺛﻏﻋــا ﺸرﺦــﺋ جﻐــﺛة لﻂفــﻌز ﺸــﻎ
اﻗﻇﺎﺚابــات وزﻏــادة ﻇفﻌذﻊــا ﺸــﻎ الﺪفــﺋ الﺶربﻐــﺋ.
وأﺻﻈﺳــﻌا ﺲﺊــاس  -الــﺜي تﻌﺦــﻀ إلــى ﻇفــﺟ
الﻈﺎﻐﺔــﺋ  -بإلﺶــاء اﻗﻇﺎﺚابــات ﻄﺎﺳﻂــﻘ بﺊﺳــﺨ
اﻓﺲــﺜار غﻐــر المﻋمــﺋ .غﺪﺊــﺌ ﺖمــاس ،وألﺼــﺌ
بالﻂــﻌم ﺲﻂــى إﺠــرائﻐﻀ ،وﺻــررت اﺠــﺎفﺞازﻊا
بإﺬــﻘق ﺬائــرات ورﺻﻐــﺋ وبالﻌﻇــات ،وإن ﺾان
ﺲﻂى ﻇطاق ﺦﺶﻐر.
•ﺐــﻃ بــﺛأ ﻄﻌﺠــﻃ الﺗماﺻــات ا�ﺠــرائﻐﻂﻐﺋ ﺸــﻎ
رﻄﺪــان .ﺾاﻇــﺌ الﺗماﺻــﺋ اﻓولــى ﻊــﻎ ﺻــرار
الﺤــرﺬﺋ بﻌضــع ﺖﻌاجــﺞ ﺸــﻎ ﺠــاﺖﺋ بــاب الﺳاﻄــﻌد
الﺎــﻎ ﻏرتادﻊــا الﺤــﺊاب الفﻂســطﻐﻈﻐﻌن ،والﺎــﻎ
جﺳﻂــﺌ ﻄــﻆ الﺧﺳــﺈ دخــﻌل المســﺔﺛ اﻓﺻﺧــى
لﻂﺧــﻘة .رد الﺤــﺊان الفﻂســطﻐﻈﻐﻌن بمﻌاجﻋــات
ﻄــع الﺤــرﺬﺋ .وﺻــرر الﺤــاباك الﺎﺛخــﻀ �ﺲــادة
الﻋــﺛوء إلــى ﺣــﻌارع الﺼــﺛس ،وأجﺊــر ﻄفــﻌض
الﺤــرﺬﺋ ﺲﻂــى إزالــﺋ الﺗﻌاجــﺞ ،ولﺿــﻆ بﺳــﺛ ﺸــﻌات
اﻓوان ،ﺸﺼــﺛ وﺻــع الﺪــرر .وﺸــﻎ غﺪــﻌن ذلــك،
ﻇفــﺜت ﺻــﻌات اﻗﺖﺎــﻘل ا�ﺠــرائﻐﻂﻎ ﻄﺛاﻊمــات
داخــﻀ المســﺔﺛ اﻓﺻﺧــى واﺲﺎــﺛت ﺲﻂــى
المﺧﻂﻐﻆ.
ـرارا غﻐــر ﺖﺿﻐــﻃ
•وﺾاﻇــﺌ الﺗماﺻــﺋ الﺎالﻐــﺋ ً
أﻏﺪــا ﺻـ ً
ﻄــﻆ ﺻﺊــﻀ الﺤــرﺬﺋ الﺎــﻎ ﺠــمﺗﺌ ﺲﻂــى الرغــﻃ
ﻄــﻆ الﺎﻌتــر المﺎﺞاﻏــﺛ بﺗــﺛث ﺠــﻈﻌي ُﻏﺳــرف باﺠــﻃ
"رﺻﺧــﺋ اﻓﺲــﻘم" .وﻊــﻌ ﺲﺊــارة ﺲــﻆ ﻄﺰاﻊــرة
ﺠــﻈﻌﻏﺋ ﻏﺼــﻌم بﻋــا الﻐمﻐﻈﻐــﻌن الﺼﻌﻄﻐــﻌن
المﺎطرﺸــﻌن والمســﺎﻌﺬﻈﻌن ا�ﺠــرائﻐﻂﻐﻌن الﺜﻏــﻆ
ﻏســﻐرون ﺸــﻎ الﺗــﻎ ا�ﺠــﻘﻄﻎ ﺸــﻎ الﺊﻂــﺛة
الﺼﺛﻏمــﺋ ﺸــﻎ الﺼــﺛس .ﺸــﻎ الﻈﻋاﻏــﺋ ،اﺠﺎســﻂﻃ
ﻄفــﻌض الﺤــرﺬﺋ ﻄــرة أخــرى لﺪﺶــﻌط الﺤــاباك
وأﻄــر بﺎﺶﻐﻐــر ﻄســار المســﻐرة .ﺾمــا أدرك ﻇﺎﻈﻐاﻊــﻌ
أﻇــه ﺾان ﻏﻂﺳــﺈ بالﻈــار ،ﺸأﻄــر الﺤــرﺬﺋ بمﺗاولــﺋ
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ﻇــﺞع ﺸﺎﻐــﻀ الﺎﻌتــر .ولﺿــﻆ ﻄــرة أخــرى ﺾان الﻌﺻــﺌ
ﺻﺛ ﺸات لﺎﺔﻈﺈ المﻈﺗﺛر الﺞلﺺ").(١٤
إضاﺸــﺋ إلــى الﺗماﺻــات الســابﺼﺋ ،ﺸــإن
الﺊروﺸﻐســﻌر بــﻌل روجــرز – أﺠــﺎاذ دراﺠــات
الســﻘم بﺔاﻄﺳــﺋ برادﺸــﻌرد -ﻏﺜﺾــر بﺗماﺻــات
أخرى ﻄﻈﻋا:
•"دخــﻌل الﺤــرﺬﺋ ﺸﻈــاء المســﺔﺛ اﻓﺻﺧــى
وﺻطــع الﺿابــﻘت ﺲــﻆ ﻄﺿﺊــرات الﺧــﻌت ﺸــﻎ
ﻄآذﻇــه لمﻈــع تﺛاخــﻀ ﺦــﻌت ا�ذان ﻄــع خطــاب
ﺾان ﻄــﻆ المﺼــرر أن ﻏﻂﺼﻐــه الرئﻐــﺟ ا�ﺠــرائﻐﻂﻎ
ﺸﻎ ﻄﺿان ﺻرﻏﺈ.
•زﻏــادة اﻗﺻﺎﺗاﻄــات ا�ﺠــرائﻐﻂﻐﺋ لﻔﺻﺧــى ﺸــﻎ
اﻓﺠــابﻐع اﻓخﻐــرة ﺻﺊــﻀ الﺗــرب ،والﺎــﻎ ﺠــاﻊمﺌ
ﺸــﻎ زﻏــادة الﺶﺪــﺈ الفﻂســطﻐﻈﻎ وتﺞاﻏــﺛ
الﺎﺰاﻊــرات خاﺦــﺋ ﺲﻈــﺛ بــاب الﺳاﻄــﻌد والمســﺔﺛ
ﻇفســه .ﺾمــا ارتفﺳــﺌ ﺖــﺛة الﺎﻌتــر وﻊــﺛدت
ﺖرﺾــﺋ ﺖمــاس بإﺬــﻘق الﺧﻌارﻏــﺘ ردا ﺲﻂــى
ذلــك .وتﺧاﺲــﺛت أﺲمــال الﺳﻈــﺷ ﺸــﻎ ﻄســاء ﻏــﻌم
الﺔمﺳــﺋ  ٧ﻄاﻏــﻌ ،ﺲﻈﺛﻄــا اﺻﺎﺗمــﺌ الﺤــرﺬﺋ
المســﻂﺗﺋ بالﺶــاز المســﻐﻀ لﻂﺛﻄــﻌع وﺻﻈابــﻀ
الﺧــﻌت والرﺦــاص المطاﺬــﻎ المســﺔﺛ
اﻓﺻﺧــى ،ﻄمــا أدى إلــى اﺣــﺎﺊاﺾات اﺠــﺎمرت
ﺲــﺛة ﺠــاﺲات ﻄــع ﻄﺎﺰاﻊرﻏــﻆ رﺣــﺼﻌا الﺤــرﺬﺋ
بالﺗﺔــارة ،وأﺦﻐــﺈ ﻄﺆــات المﺎﺰاﻊرﻏــﻆ جــراء
اﻗﺣــﺎﺊاﺾات .وبﺳــﺛ ﺐﻘﺐــﺋ أﻏــام ﺾــررت الﺤــرﺬﺋ
الﺳمﻂﻐــﺋ ﻄــع تﺧاﺲــﺛ الﺳﻈــﺷ أﺾﺑــر .ﺸــﻎ وﺻــﺌ
ﻗﺖــﺺ ﻄــﻆ ذلــك الﻐــﻌم ،تــﻃ إﺬــﻘق أول
ﺦﻌارﻏﺘ ﺖماس ﻄﻆ غﺞة").(١٥
لﺼــﺛ ﻇســﻎ ﻇﺎﻈﻐاﻊــﻌ بﺗمﺼــه وغطرﺠــﺎه أن
اﻓﺻﺧــى خــط أﺖمــر لــﺛى جمﻐــع الفﻂســطﻐﻈﻐﻐﻆ
ﺲﻂــى اخﺎــﻘف تﻌجﻋاتﻋــﻃ وأﻄاﺾــﻆ وجﻌدﻊــﻃ،
ﻏﺼــﻌل بــﻌل روجــرز" :ﺲمﻂﻐــات اﺻﺎﺗــام المســاجﺛ
لﻋــا بالفﺳــﻀ تأﺐﻐــر ﺸــﻎ جمﻐــع أﻇﺗــاء الﺳالــﻃ
ا�ﺠــﻘﻄﻎ ﻄــﻆ إﻇﺛوﻇﻐســﻐا إلــى المﺶــرب وﻄــا
وراءﻊــا ،ﻄمــا ﻏﺞﻏــﺛ ﻄــﻆ الﺛﺲــﻃ الﺤــﺳﺊﻎ
لﻂفﻂســطﻐﻈﻐﻐﻆ ﺖﺎــى لــﻌ ﺸﺪــﻀ الﺗــﺿام
المســﺎﺊﺛﻏﻆ ﺸــﻎ جمﻐــع أﻇﺗــاء الﺤــرق اﻓوﺠــط
الﺎﺳاﻄــﻀ ﻄﺊاﺣــرة ﻄــع إﺠــرائﻐﻀ وتﺔاﻊﻂــﻌا المــأزق
الفﻂسطﻐﻈﻎ").(١٦

-٢الﺎﻋﻌﻏﺛ المﺎسارع لﻂﺼﺛس:

أﺲطــﺌ ﺲمﻂﻐــﺋ الﺎﻋﻌﻏــﺛ المﺎســارﺲﺋ ﻄﺊــررا غﻐــر
ﻄﺚﺎﻂــﺷ ﺲﻂﻐــه ﺸﻂســطﻐﻈﻐا لﺿــﻎ تﺤــﻆ ﺖمــاس
ﺖربﻋــا ضــﺛ إﺠــرائﻐﻀ ،تﺼــﻌل ﺦﺗﻐفــﺋ ول
ﺠــﺎرﻏﺌ جﻌرﻇــال" :ﺲﻈﺛﻄــا خــرج ﻄﺗمــﺛ الﺪﻐــﺷ
الﺼائــﺛ الﺳســﺿري الســري لﺗرﺾــﺋ ﺖمــاس
ا�ﺠــﻘﻄﻐﺋ الفﻂســطﻐﻈﻐﺋ ﻄــﻆ الﺰــﻀ ،ﺸﺼــﺛ اخﺎــار
ﻇﺞا ًﺲــا ﺲﻂــى اﻓرض ﺸــﻎ الﺼــﺛس الﺤــرﺻﻐﺋ ،ﻄﻋــﺛ ًدا
باﻗﻇﺎﺼــام ﻄــﻆ إﺠــرائﻐﻀ إذا تــﻃ إخــﻘء الســﺿان
الفﻂســطﻐﻈﻐﻐﻆ ﻊﻈــاك ﻄــﻆ ﻄﻈازلﻋــﻃ ،وﺻــال :إذا
لــﻃ ﻏﺎﻌﺻــﺷ الﺳــﺛوان ﺲﻂــى ﺣــﺳﺊﻈا  ...ﺸــإن الﺳــﺛو
ﺠــﻐﺛﺸع ﺐمﻈــا باﻊﺰــا .لﺼــﺛ ﺾان الﺗــﺿام ﺸــﻎ غــﺞة
ﺦرﻏﺗﻐــﻆ بﺤــأن الﺼفــﺞ إلــى المﺳرﺾــﺋ ﺸــﻎ
الﺼــﺛس وإﺬــﻘق الﺧﻌارﻏــﺘ ﺲﻂــى إﺠــرائﻐﻀ،
ﺖﻐــث ﺦــﻌر ﻄســﺂولﻌ ﺖمــاس الﺔماﺲــﺋ ﺲﻂــى أﻇﻋــا
ﻄﺛاﺸــع ﺐابــﺌ ﺲــﻆ الﺤــﺳﺈ الفﻂســطﻐﻈﻎ .وﺻــال
إﺠــماﺲﻐﻀ ﻊﻈﻐــﺋ الﺼﻐــادي السﻐاﺠــﻎ لﺗرﺾــﺋ
ﺖمــاس :إن ﻄﺳادلــﺋ ربــط غــﺞة بالﺼــﺛس ﺐابﺎــﺋ
ولﻆ تﺎﺶﻐر").(١٧

-٣خطأ اﺠﺎﺚﺊاراتﻎ وتﻈﺊﺂ غﻐر دﺻﻐﺺ:

ﺾان ﻄــﻆ اﻓخطــاء ا�ﺠــرائﻐﻂﻐﺋ الﻌاضﺗــﺋ ﺸــﻎ
ﻊــﺜه الﺗــرب ﺠــﻌء الﺎﺼﺛﻏــر والﺎﻈﺊــﺂ اﻗﺠــﺎﺚﺊاري
وتﺪــارب الﺎﺼﻐﻐمــات بﻐــﻆ اﻓجﻋــﺞة اﻗﺠــﺎﺚﺊارﻏﺋ،
ﻏﺼــﻌل الﺧﺗفــﻎ ا�ﺠــرائﻐﻂﻎ بــﻆ ﺾاﺠــﺊﻐﺌ:
"دﺲﻌﻇــا ﻗ ﻇﻈســى أﻇــه ﺖﺎــى إﺬــﻘق الســﻈﻌار
الﺧﻌارﻏــﺘ ﺲﻂــى الﺼــﺛس ﺸــﻎ  ١٠ﻄاﻏــﻌ،
ﺸــإن المﺚابــرات ا�ﺠــرائﻐﻂﻐﺋ ﺾاﻇــﺌ تﺼــﻌل إن
الســﻈﻌار ﻏرﻏــﺛ الﺎﻌﺦــﻀ إلــى اتفــاق وﺻــﺷ إﺬــﻘق
ﻇــار ﺬﻌﻏــﻀ اﻓﻄــﺛ ﻄــع إﺠــرائﻐﻀ ،وإﺲــادة ا�ﺲمــار
اﻗﺻﺎﺧــادي ﺸــﻎ غــﺞة ،وبالﺎالــﻎ ﺸﻂــﻆ ﻏســﺳى
إلــى الﺎﺧﺳﻐــﺛ الﺳســﺿري .أﻄــا تﺼﻐﻐــﻃ جﻋــاز
اﻓﻄــﻆ الﺳــام – الﺤــاباك – ﺸﺼــﺛ ﺾان ﻄﺚﺎﻂفــا ﺲــﻆ
تﺼﻐﻐــﻃ اﻗﺠــﺎﺚﺊارات ،إذ ﺖــﺜر ﻄﻈــﺜ ﺸﺎــرة ﺬﻌﻏﻂــﺋ
ﻄــﻆ اﻇــﺛﻗع جﻌلــﺋ أخــرى ﻄــﻆ الﺼﺎــال ﻄــع غــﺞة،
وأوﺦــى بﺳمــﻀ ﺲســﺿري إﺠــرائﻐﻂﻎ وﺻائــﻎ.
وﺻــال الﺤــاباك إن الســﻈﻌار زﺲﻐــﻃ دﻏﻈــﻎ
ﻄﺎطــرف لــﻆ ﻏﺚﺔــﻀ ﻄــﻆ اﻗﺣــﺎﺊاك ﻄــع إﺠــرائﻐﻀ
لﺎﺗﺼﻐــﺺ أﻊــﺛاف ﺖرﺾﺎــه .ﺸــﻎ الﻈﻋاﻏــﺋ ،واﺸﺼــﺌ

ϣΎΟ
ϴϨρϭ
ήΑ
ϬϨϴϳΰΗϭ
ϼΒϟ
ϴψϨΗ
ϤΣ
ϓ
ϬψϤΗϭ
ΎΒθϟ
Ύμϟ
ϮΜϟ
ϮϋϮϟ
ΩϮόϟΎΑ
ΎθΒΘγ
ΎΒθϟ
ϬϘϠρ
ϠϤΣ

08
واﺸﺼــﺌ المﺚابــرات الﺳســﺿرﻏﺋ  -أﻄــان  -ﺲﻂــى
ﻊــﺜا الﺎﺼﻐﻐــﻃ ولﺿــﻆ بﺳــﺛ ﺸــﻌات اﻓوان ،إذ ﺾان
ذلــك ﺻﺊــﻀ ﺠــاﺲات ﺸﺼــط ﻄــﻆ أﻄــر الســﻈﻌار
بإﺬــﻘق ﺠــﺎﺋ ﺦﻌارﻏــﺘ ﺲﻂــى الﺼــﺛس .إذن ،ﺾان
الﺔﻐــﺢ ﺲﻂــى ﺲﻂــﻃ ﻄســﺊﺺ بالﻋﺔــﻌم الﻌﺣــﻐك،
وﻇاﺻــﺢ ﻄﺔﻂــﺟ الــﻌزراء اﻓﻄﻈــﻎ ﻄــا إذا ﺾان
ﺠــﻐﺗﺊطه بﺪربــﺋ اﺠــﺎﺊاﺻﻐﺋ .ﺸــﻎ الﻈﻋاﻏــﺋ،
اخﺎــارت إﺠــرائﻐﻀ الســماح لﺗمــاس بﺊــﺛء الﺗــرب
بــﺛﻗً ﻄــﻆ المﺚاﺬــرة بــردود ﺸﺳــﻀ دولﻐــﺋ
ﻄﺳاﺾســﺋ إذا ﺻمﻈــا بالﺪــرب أوﻗً .ﺸــﻎ ﺾﻂﺎــا
الﺗالﺎﻐــﻆ ،ﺐﺊــﺌ أن ﺻــﺛرة إﺠــرائﻐﻀ ﺲﻂــى الﺎﻈﺊــﺂ
لﻂﺶاﻏــﺋ"
ﻄﺗــﺛودة
الســﻈﻌار
بﻈﻌاﻏــا
).(١٨

إلــى اتﺊــاع ﻄســار ﻄﻈﺰمــﺋ الﺎﺗرﻏــر الفﻂســطﻐﻈﻐﺋ،
أي اﻗﺲﺎــراف ﺸــﻎ ﻇﻋاﻏــﺋ المطــاف بإﺠــرائﻐﻀ
والﺎﻌﺦــﻀ إلــى اتفاﺻــات ﺠﻐاﺠــﻐﺋ ﻄﺳﻋــا .لﺿــﻆ
ﻏﺊــﺛو أن ﺖﺿــﻃ غــﺞة ﻗ ﻏﺚفــﺷ ﻄــﻆ ﺖمــاس ،بــﻀ
ﻏمﻈﺗﻋــا المﺞﻏــﺛ ﻄــﻆ المــﻌارد لﺎﺳﺞﻏــﺞ أﻊﺛاﺸﻋــا
اﻓﻏﺛﻏﻌلﻌجﻐﺋ.
لــﺜا ،ﺾاﻇــﺌ ﺲمﻂﻐــﺋ ﺖــراس اﻓﺠــﻌار خطــﻌة ﻄــﻆ
جاﻇــﺈ ﺖمــاس ﻄســﺎمﺛة أﺠاﺠــا ﻄــﻆ دواﺸــع
أﻏﺛﻏﻌلﻌجﻐــﺋ ودﻏﻈﻐــﺋ ﻄــع ﺻــﺛر ﺦﺶﻐــر ﻄــﻆ
اﻗﺲﺎﺊــارات اﻗﺠــﺎراتﻐﺔﻐﺋ .وﻊــﻎ الﺳمﻂﻐــﺋ اﻓولــى
ﻄــﻆ بﻐــﻆ الﺳمﻂﻐــات اﻓربــع الﺎــﻎ جــرت خــﻘل
الســﻈﻌات اﻗﺐﻈﺎــﻎ ﺲﺤــرة الماضﻐــﺋ بﻐﻈﻋــا وبﻐــﻆ
إﺠــرائﻐﻀ ،ولــﻃ تﺊــﺛأ بﺳــﺛ الﺎﺧﺳﻐــﺛ ﺸــﻎ ﺻطــاع
غــﺞة ،بــﻀ ﺾاﻇــﺌ بمﺊــادرة ﻄﺼــررة ﺠــﻂفا ﻄــﻆ
ﺖرﺾﺋ ﺖماس").(١٩

ﻏﺼــﻌل د .ﻄاﻏــﺿﻀ ﻄﻂﻐﺤــﺎاﻏﻆ الﺊاﺖــث بمرﺾــﺞ
ﻄﻌﺣــى دﻏــان بﺔاﻄﺳــﺋ تــﻀ أبﻐــﺈ" :ﺾان وابــﻀ
الﺧﻌارﻏــﺘ باتﺔــاه الﺼــﺛس الــﺜي ﺣــﺿﻀ بﺛاﻏــﺋ
ﺲمﻂﻐــﺋ ﺖــراس اﻓﺠــﻌار أﺾﺑــر بﺿﺑﻐــر ﻄــﻆ ﻄفاجــأة
ﻄــﻆ ﺖﻐــث الﺎﺿﺎﻐــﺿات أو اﻗﺠــﺎﺚﺊارات .ﺸﺼــﺛ أﺐــار
ﺾﺜلــك تســاؤﻗت ﻄﻋمــﺋ بﺤــأن ﻄــﺛى ﺲمــﺺ ﺸﻋــﻃ
إﺠــرائﻐﻀ لﻂمﻈطﺼــﺋ المﺗﻐطــﺋ بﻋــا وﺻﻐمﻋــا
وﺬرﻏﺼــﺋ تفﺿﻐرﻊــا وﻗ ﺠــﻐما أﺸــﺿار أﺲﺛائﻋــا.
ﺻــﻌض الﻋﺔــﻌم الــﺜي ﺣــﻈﺎه ﺖمــاس اﻗﺸﺎراضــات
اﻓﺠاﺠــﻐﺋ المﺎﺳﻂﺼــﺋ بﺗمــاس والﺎــﻎ ﺾاﻇــﺌ
لســﻈﻌات ﺲﺛﻏــﺛة ﻄﻌجــﻌدة ﺸــﻎ ﺬﺊﺼــات ﻄﺚﺎﻂفــﺋ
ﻄﻆ الفﺿر ا�ﺠرائﻐﻂﻎ:
•ﻏﺎﻈــاول اﻗﺸﺎــراض اﻓول الســائﺛ تفﺿﻐــر الﻋﺛﻇــﺋ
الــﺜي ﺠــاد ﺸــﻎ الســﻈﻌات اﻓخﻐــرة ،والــﺜي ﻏســﺎﻈﺛ
إلــى ادﺲــاء بأﻇــه ﺾﻂمــا تﺗســﻆ الﻌضــع ا�ﻇســاﻇﻎ
واﻗﺻﺎﺧــادي ﺸــﻎ غــﺞة ،ﺸــإن ﺖمــاس ﺠــﺎﺧﺊح
واﺲﻐــﺋ بﺑمــﻆ الﺚســارة المﺎﻌﺻﺳــﺋ ﻄــﻆ الﺧــراع،
وﺠﻐﺎراجع داﺸﺳﻋا لﻂﺤروع ﺸﻎ خطﻌات ﺲﻈﻐفﺋ.
•أﻄــا اﻗﺸﺎــراض اﻓﺠاﺠــﻎ الﺑاﻇــﻎ الســائﺛ وﻊــﻌ
أن وضــع ﺖمــاس ﺾﺛولــﺋ ذات ﺠــﻐادة ﺸــﻎ غــﺞة
ﻄﻈــﺜ ﺲــام  ٢٠٠٧ﺠــﻐفرض ﺻﻐــﻌدا ﺲﻂﻐﻋــا وﻏﺚفــﺷ
تﺛرﻏﺔﻐــا ﻄــﻆ خطﻌاتﻋــا وربمــا ﺖﺎــى ﻄــﻆ ﺬرﻏﺼــﺋ
تفﺿﻐرﻊــا .لﻋــﺜا ﻄــال الﺿﺑﻐــرون إلــى اﻗدﺲــاء بــأن
ﺖمــاس ﺠــﺎﺚﺪع لﺎطــﻌر ﻄــﻆ ﺣــأﻇه أن ﻏﺛﺸﺳﻋــا

-٥اﻗﻇﺼســام السﻐاﺠــﻎ ا�ﺠــرائﻐﻂﻎ
وتﺤﺊث ﻇﺎﻈﻐاﻊﻌ بالسﻂطﺋ:

-٤ﺲــﺛم ﺸﻋــﻃ إﺠــرائﻐﻀ لمﻈطــﺺ
المﺼاوﻄﺋ:

اتﻋمــﺌ الﺿاتﺊــﺋ ا�ﺠــرائﻐﻂﻐﺋ لﻐﻂــﻎ جالﻐﻂــﻎ
رئﻐــﺟ الــﻌزراء ﻇﺎﻈﻐاﻊــﻌ بﺎأجﻐــﺒ اﻓوضــاع ﻄــع
الفﻂســطﻐﻈﻐﻐﻆ والﺛخــﻌل ﺸــﻎ ﺖــرب جﺛﻏــﺛة ﻄــع
غــﺞة لﺗماﻏــﺋ ﻄســﺎﺼﺊﻂه السﻐاﺠــﻎ وﻄﻈــع
المســائﻂﺋ الﺼاﻇﻌﻇﻐــﺋ لــه ﺲﻂــى خﻂفﻐــﺋ ﺻﺪاﻏــا
ﺸســاد ،ﺖﺎــى إﻇﻋــا أﺬﻂﺼــﺌ ﺲﻂــى ﺲمﻂﻐــﺋ ﺖــراس
الﺔــﺛران :ﺖــراس جــﺛران بﻂفــﻌر .أي أﻇﻋــا تﺳﺎﺊــر
أن الﻋــﺛف ﻄــﻆ الﺳمﻂﻐــﺋ ﺾان ﺖماﻏــﺋ ﻄﺼــر رئﻐــﺟ
الــﻌزراء ا�ﺠــرائﻐﻂﻎ وبﺼــاء ﻇﺎﻈﻐاﻊــﻌ ﺸﻐــه ،ﺸﺼالــﺌ:
"ﺲﻂــى ﺲﺿــﺟ ﻄــا ﻏﻂمــح إلﻐــه بﺳــﺨ المﺤــﺿﺿﻐﻆ،
ﺾاﻇــﺌ ﺲمﻂﻐــﺋ "ﺖــراس الﺔــﺛران" ﻇاجﺗــﺋ تما ًﻄــا،
لﻐــﺟ ﻄــﻆ أجــﻀ جــﺛران الﺊﻐــﻌت ﺸــﻎ إﺠــرائﻐﻀ،
الﺎــﻎ ﺾاﻇــﺌ تﺗــﺌ ﺖراﺠــﺋ بالــﺿاد ،لﺿــﻆ ﻓن
جــﺛران "بﻂفــﻌر"  -المﺼــر الرﺠــمﻎ لرئﻐــﺟ الــﻌزراء
ﺸــﻎ الﺼــﺛس – ﺻــﺛ تــﻃ تﺳﺞﻏﺞﻊــا وتأﻄﻐﻈﻋــا بﻋــﺜه
الﺳمﻂﻐــﺋ بالﺎأﺾﻐــﺛ ،ﺲﻂــى اﻓﺻــﻀ ﻄﺂﺻ ًﺎــا بﺳــﺛ أن
ﺾاﻇــﺌ ﺖﺿﻌﻄــﺋ "الﺎﺶﻐﻐــر" ﺲﻂــى وﺣــك ا�ﺬاﺖــﺋ
بﺊﻈﻐاﻄﻐﻆ ﻇﺎﻈﻐاﻊﻌ:
•ﺻــال الﻂــﻌاء ﻏائﻐــر غــﻌﻗن ،الﻈائــﺈ ﺲــﻆ ﺖــﺞب
ﻄﻐرﻏﺎــﺟ الﻐســاري المﺳــارض وﻇائــﺈ رئﻐــﺟ
ﻊﻐﺆــﺋ اﻓرﺾان الﺳاﻄــﺋ ا�ﺠــرائﻐﻂﻎ المﺎﺼاﺲــﺛ،
لمﻌﺻع  :Middle East Eyeإن تﻌﺻﻐﺌ الﺳمﻂﻐﺋ بﺳﻐﺛ
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ﺲــﻆ الﺧﺛﺸــﺋ .لﺼــﺛ جــاء لﺚﺛﻄــﺋ اﺖﺎﻐاجــات
ﻇﺎﻈﻐاﻊــﻌ السﻐاﺠــﻐﺋ والﺼاﻇﻌﻇﻐــﺋ .لــﻃ ﻏﺿــﻆ
الﺎﺧﺳﻐــﺛ لﻐﺗــﺛث لــﻌﻗ ذلــك .ﻇﺎﻈﻐاﻊــﻌ ﺠﻐاﺠــﻎ
ﻄﺎطــﻌر .لﻐــﺟ اﻓﻄــر أﻇــه خطــط ﻄســﺊﺼا لﻂﺳمﻂﻐــﺋ.
لﺿﻈــه ﺾان ﻏﺳــرف بالﺪﺊــط اﻓزرار الﺎــﻎ ﻏﺔــﺈ
الﺪﺶــط ﺲﻂﻐﻋــا لﺎﺗﺼﻐــﺺ ذلــك .ﻇﺗــﻆ ﻇﺎﺳاﻄــﻀ ﻄــع
ﺣــﺚص ﻄﺧــاب بﻋــﻌس الﺗرائــﺺ ﻄســﺎﺳﺛ لفﺳــﻀ
ﺾﻀ ﺣﻎء لﻂﺊﺼاء ﺸﻎ السﻂطﺋ.
•رئﻐــﺟ ﺖــﺞب إﺠــرائﻐﻀ بﻐﺎﻈــا أﺸﻐﺶــﺛور لﻐﺊرﻄــان
ﻗ ﻏﻂفــﺮ ﺾﻂماتــه .وﺻــال أﺸﺔﻐــﺛور لﻐﺊرﻄــان ،وزﻏــر
الﺛﺸــاع الســابﺺ والﺗﻂﻐــﺷ المﺚﻂــص الســابﺺ
لﻈﺎﻈﻐاﻊﻌ ،لﻂﺼﻈاة  :١٢إن ﻄﻐﺿﻐاﺸﻐﻂﻎ ﻏمﺿﻆ أن ﻏأخﺜ
دروﺠا خاﺦﺋ ﻄﻆ ﻇﺎﻈﻐاﻊﻌ.
ً
•لﻐســﺌ ﻊــﺜه ﻊــﻎ المــرة اﻓولــى الﺎــﻎ ﻏﺎﻋــﻃ
ﺸﻐﻋــا ﺠﻐاﺠــﻎ إﺠــرائﻐﻂﻎ باﺠــﺎﺚﺛام الﺼــﻌة
لﺛواﺸــع ﺠﻐاﺠــﻐﺋ .لﺿــﻆ ،ﻊــﺜه ﻊــﻎ المــرة اﻓولــى
ﺸــﻎ إﺠــرائﻐﻀ الﺎــﻎ تﻈﺎﺤــر ﺸﻐﻋــا ﻄﺑــﻀ ﻊــﺜه
اﻗتﻋاﻄــات ﺲﻂــى ﻇطــاق واﺠــع وبﺧــﻌت ﺲــال ﻄــع
اﺠــﺎمرار الﺳﻈــﺷ والﺎــﻎ ﺲــادة ﻄــا ﺾان ﻏﺎــﻃ
تأجﻐﻂﻋــا إلــى الﻐــﻌم الﺎالــﻎ بﺳــﺛ اﻇﺎﻋــاء الﺗــرب.
ﻄــا ﻏﺔﺳــﻀ اﻓﻄــر ﻄﺚﺎﻂفًــا ﻊﻈــا ﻊــﻌ الســﻐاق
السﻐاﺠــﻎ ،ﺸﻈﺎﻈﻐاﻊــﻌ ﻊــﻌ رئﻐــﺟ ﺖﺿﻌﻄــﺋ
اﻇﺎﺼالﻐــﺋ بــﺛون دﺲــﻃ برلماﻇــﻎ ﺣــرﺲﻎ ،وبﺳــﺛ أن
جــر إﺠــرائﻐﻀ إلــى أربــع جــﻌﻗت ﻄــﻆ اﻗﻇﺎﺚابــات
ﺸــﻎ غﺪــﻌن ﺲاﻄﻐــﻆ ،ﺸﺼــﺛ ﺸﺤــﻀ ﺸــﻎ تﺤــﺿﻐﻀ
ﺖﺿﻌﻄﺋ جﺛﻏﺛة.
•تﻌﻄــاس ﺸرﻏﺛﻄــان ﺾاتــﺈ الﺳمــﻌد ﺸــﻎ ﺦﺗﻐفــﺋ
ـﺛا،
ﻇﻐﻌﻏــﻌرك تاﻏمــﺞ ،والــﺜي ﻏﺳــرف إﺠــرائﻐﻀ جﻐـ ً
ﺾﺎــﺈ ﺻائــﻘ" :لﺼــﺛ ﺖــﺜرت ﻄــﻆ أن ﻇﺎﻈﻐاﻊــﻌ -
ﻏائســا ﻄــﻆ الﺊﺼــاء ﺸــﻎ الســﻂطﺋ وﻄــﻆ
الــﺜي ﺾان ً
تﺔﻈــﺈ اﺖﺎمــال دخﻌلــه الســﺔﻆ إذا أدﻏــﻆ ﺸــﻎ
ﻄﺗاﺾمــﺋ ﺸســاد – ﺠــﻐﺳمﻀ ﺲﻂــى تأجﻐــﺒ المﻌﺻــﺷ
لﺛرجــﺋ تﺔﺳــﻀ خﺧﻌﻄــه الﻐمﻐﻈﻐﻐــﻆ ﻏﺪطــرون
إلــى الﺎﺚﻂــﻎ ﺲــﻆ ﻄﺗاولــﺋ ا�ﺬاﺖــﺋ بــه وﻏﺳﻂﻈــﻌن
أن ﻊﺜا لﻐﺟ وﺻﺌ تﺶﻐﻐر الﺼﻐادة.
•ﻏﺳــرف ﻇﺎﻈﻐاﻊــﻌ جﻐــﺛا الﺧــراع ا�ﺠــرائﻐﻂﻎ
الفﻂســطﻐﻈﻎ وﺖساﺠــﻐاته ،وﻏﺳــرف ﺖساﺠــﻐﺋ
الﺎﻌﺻﻐــﺌ ﺣــﻋر رﻄﺪــان المﺊــارك ،وﻏﺳــرف أﻏﺪــا
ﺖساﺠــﻐﺋ المســﺔﺛ اﻓﺻﺧــى ﺸــﻎ ﻊــﺜا الﻌﺻــﺌ.
ﺾمــا ﺾان ﻏﺳﻂــﻃ أن الﺎﻌتــرات ﺾاﻇــﺌ ﺣــﺛﻏﺛة
اﻗرتفــاع ﺸــﻎ الﺤــﻐﺘ جــراح ،ﺖﻐــث تــﻃ تﻋﺛﻏــﺛ

 ٤٠ﺲائﻂــﺋ ﺸﻂســطﻐﻈﻐﺋ بالطــرد ﺸــﻎ الفﺎــرة الﺎــﻎ
ﺠــﺊﺼﺌ إﺖﻐــاء ذﺾــرى الﻈﺿﺊــﺋ ﺸــﻎ  ١٥ﻄاﻏــﻌ .وﻄــع
ذلــك ،ﺸﺼــﺛ ﺠــمح باﺠــﺎﺚﺛام ﺻــﻌة الﺤــرﺬﺋ
الﻌﺖﺤﻐﺋ ﺸﻎ ﺾﻘ المﻌﺻﺳﻐﻆ.
•اﺠــﺎﺶرق اﻓﻄــر بﺪﺳــﺋ أﻏــام ﺸﺼــط ﻄــﻆ أﺲمــال
الﺤــﺶﺈ المﺗﻂﻐــﺋ ،والﺧﻌارﻏــﺘ الﺎــﻎ أﺬﻂﺼــﺌ ﺲﻂــى
إﺠــرائﻐﻀ والﺼﻈابــﻀ الﺎــﻎ دﻄــرت غــﺞة ﻄــرة أخــرى
ﺖﺎــى ﻏﺎــﻃ تأجﻐــﻀ الﺚطــر الﻌاضــح والﺼائــﻃ
لﻈﺎﻈﻐاﻊــﻌ ﺲﻂــى اﻓﺻــﻀ .ﺻــﺛ وﺸــرت لــه ﺖــرب غــﺞة
أﺖــﺛ اﻓﺦــﻌل الﺎــﻎ تمــﺟ الﺗاجــﺋ إلﻐﻋــا :الﻌﺻــﺌ.
ﻊــﺜا ﻄــا أراده ﻇﺎﻈﻐاﻊــﻌ ﺸــﻎ المﺼــام اﻓول .وﺲﻂــى
الرغــﻃ ﻄــﻆ ﺾﻌﻇــه خﺊﻐـًـرا ﺸــﻎ الﺗﺧــﻌل ﺲﻂــى ﺾﻀ
المﺿاﺠــﺈ وتﺔﻈــﺈ الرﺦــاص ،إﻗ أﻇــه ﺠــﻐﺎﺳﻐﻆ
ﺲﻂﻐــه ا�ن الﺎﺳاﻄــﻀ ﻄــع ا�ﺐــار السﻐاﺠــﻐﺋ
واﻗجﺎماﺲﻐــﺋ لﺳمﻂﻐــﺋ :ﺖــراس جــﺛران
بﻂفﻌر").(٢٠

-٦ﺲــﺛم اﺠــﺎفادة إﺠــرائﻐﻀ ﻄــﻆ دروس
الﺗروب السابﺼﺋ:

تﺎﻈاﺠــى إﺠــرائﻐﻀ دائمــا الــﺛروس المســﺎﺚﻂﺧﺋ
ﻄــﻆ ﺖروبﻋــا ﻄــع غــﺞة .ﺸفــﻎ ﺖــرب الﺔــرف
الﺧاﻄــﺛ ﺲــام  ٢٠١٤ﺲﻂــى ﺠــﺊﻐﻀ المﺑــال ،ﺾﺎــﺈ
اﻇﺎﻌﻇــﻎ ﺾﻌردﺠــمان ﻄﺼالﻐــﻆ ﺲــﻆ تارﻏــﺘ الﺗــروب
الﺳربﻐــﺋ ا�ﺠــرائﻐﻂﻐﺋ والــﺛروس المســﺎﺚﻂﺧﺋ
ﻄﻈﻋــا ،ﺸﺼــال ﺸــﻎ أﺖﺛﻊمــا" :الســﺂال الرئﻐســﻎ
ﺸــﻎ أي ﺖــرب ﻊــﻌ ﺾﻐــﺷ ﺠــﺎﻈﺎﻋﻎ ﻊــﺜه الﺗــرب ؟
ﻄﻈــﺜ ﺲــام  ،١٩٦٧ﺾان الﺗــﻀ ﺸــﻎ ﺖالــﺋ
الﺧــراع ا�ﺠــرائﻐﻂﻎ الفﻂســطﻐﻈﻎ ﻊــﻌ الﺎﻌﺻــﺷ،
ﺐــﻃ اﺠــﺎﺆﻈاﺸه بﺤــﺿﻀ ﻄﺚﺎﻂــﺷ ﻄــع ﻇفــﺟ
الﻈﺎﻐﺔﺋ:
•ﺸــﻎ ﺖالــﺋ الﺼﺎــال ﺸــﻎ غــﺞة ،ﺾاﻇــﺌ أﺸﺪــﻀ
ﻇﺎﻐﺔــﺋ ﻊــﻎ وﺻــﺷ غﻐــر ﻄســﺎﺼر �ﺬــﻘق الﻈــار ،و
أﺠــﻌأﻊا ﻊــﻌ الﺳﻈــﺷ ﻄﻈﺚفــﺨ الﺤــﺛة لﺛرجــﺋ ﻗ
ﻏمﺿﻆ وﺦفﻋا بﺔﻌلﺋ أخرى ﻄﻆ الﺧراع.
•ﺾﻀ جﻌلــﺋ ﺾاﻇــﺌ ﻄﺿﻂفــﺋ وغﻐــر ﻄﺔﺛﻏــﺋ
�ﺠــرائﻐﻀ .وﺾاﻇــﺌ خســائر إﺠــرائﻐﻀ أﺻــﻀ بﺿﺑﻐــر،
لﺿﻈﻋــا تﺿــﻌن ﺖﺼﻐﺼﻐــﺋ لﻂﺶاﻏــﺋ إذا ﺖاولــﺌ الﺼﺎــال
برﻏا ﺲﻂى اﻓرض ﺸﻎ غﺞة.
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•اﺠــﺎﺳادت ﺖمــاس ﺻﺛرتﻋــا ﺲﻂــى تﺤــﺿﻐﻀ
تﻋﺛﻏــﺛ ،وﺬــﻌرت بﺊــطء ﺻﺛرتﻋــا ﺲﻂــى اﺠــﺎﺚﺛام
الﺧﻌارﻏــﺘ والﺼﺜائــﺷ وﺻﺜائــﺷ الﻋــاون لﺪــرب
اﻓراضﻎ ا�ﺠرائﻐﻂﻐﺋ.
ـﻌءا ﻄــع ﻄــرور ﺾﻀ
•تــﺞداد إﺖﺧائﻐــات الﺗــرب ﺠـ ً
ـﺛا
ـﻌءا إذا أضاﺸــﺌ إﺠــرائﻐﻀ ُبﺳـ ً
ﻏــﻌم ،وﺠــﺎﺞداد ﺠـ ً
أرضﻐــا لﻂﺼﺎــال .ﻄــا لــﻆ ﻏفﺳﻂــﻌه ﻊــﻌ تﺶﻐﻐــر
ً
الﻈﺎﻐﺔﺋ اﻗﺠﺎراتﻐﺔﻐﺋ لﻋﺜه الﺗرب.
•الﻈﺎﻐﺔــﺋ الﻈﻋائﻐــﺋ ﻊــﻎ أن إﺠــرائﻐﻀ ﺠــﺎﺗﺧر
جﻋﻌدﻊــا الﺳســﺿرﻏﺋ ﺲﻂــى اﻓرجــح إلــى الﺗــﺛ
الــﺜي تﺤــﺳر ﺸﻐــه أﻇﻋــا ردﺲــﺌ ﺖمــاس لفﺎــرة ﻄــﻆ
ـﺛا �ﺬــﻘق الﻈــار بمــﺛة
الﺞﻄــﻆ ،وتﺚﻂــﺺ وﺻ ًفــا جﺛﻏـ ً
غﻐر ﻄﺂﺾﺛة.
•إﺠــرائﻐﻀ لــﻆ تﻈﺎﺧــر إﻗ ﺲﻂــى المســﺎﻌى
الﺎﺿﺎﻐﺿﻎ").(٢١
وﻏﺳﺎﺊــر ﺾﻌردﺠــمان أن ﻄــا تﺼــﻌم بــه إﺠــرائﻐﻀ
ﺸــﻎ ﺖروبﻋــا ضــﺛ غــﺞة ﻊــﻌ ضــرب ﻄــﻆ الﺔﻈــﻌن
الــﺜي ﻗ ﻏﻈﺎﻋــﻎ ،وﺻﺧــﺋ ﻄمﺔﻌجــﺋ ﻗ تمــﻀ
إﺠــرائﻐﻀ ﻄــﻆ تﺿرارﻊــا ،ﺸﻐﺼــﻌل" :تﺳرﻏــﺷ ألﺊــرت
أﻏﻈﺤــﺎاﻏﻆ الﺤــﻋﻐر لﻂﺔﻈــﻌن ﻊــﻌ ﺸﺳــﻀ الﺤــﻎء
ـرارا وتﻌﺻــع ﻇﺎائــﺒ ﻄﺚﺎﻂفــﺋ .لﺼــﺛ
ـرارا وتﺿـ ً
ﻇفســه ﻄـ ً
ﺾان الﺼﺎــال ﻗ ﻏــﺞال ﻏﺎﺧاﺲــﺛ إلــى أي ﻄــﺿان دون
أي اﺖﺎمــال ﺖﺼﻐﺼــﻎ لﺗــﻀ ﻊــادف ودائــﻃ .والﺗــرب
الﺎﻎ ﻗ تﻈﺎﻋﻎ ﻊﻎ ﺻﺧﺋ ﻗ تﻈﺎﻋﻎ").(٢٢
ﻇﺰــرا ﻓﻇــه لــﻃ تﺎــﻃ ﻄﺳاﺻﺊــﺋ إﺠــرائﻐﻀ وﻄســائﻂﺎﻋا
دولﻐــا ،وﻇﺰــرا ﻓن الﺳــرب لــﻃ ﻏﺎﺚــﺜوا ﻄﻌﺻفــا
ﺖاﺠــما ضﺛﻊــا ،ﺾاﻇــﺌ اﻗﺠــﺎفادة الﻌﺖﻐــﺛة
�ﺠــرائﻐﻀ ﻄــﻆ ﺖروبﻋــا الســابﺼﺋ ﻊــﻌ زﻏــادة
الﺶطرﺠــﺋ وا�ﺖســاس الــﺿاذب بالﺗﺧاﻇــﺋ ،ﻏﺼــﻌل
بــﻌل روجــرز" :ﺻﺊــﻀ أﺖــﺛاث الﺤــﻋر الماضــﻎ،
ﺲمــﻀ ﻇﺎﻈﻐاﻊــﻌ ﺲﻂــى إﺻﻈــاع ا�ﺠــرائﻐﻂﻐﻐﻆ بــأن
الفﻂســطﻐﻈﻐﻐﻆ ﺻــﺛ ُﻊﺞﻄــﻌا وﺲﻂﻐﻋــﻃ الﺎﺳــﻌد ﺲﻂــى
الﺚســارة وأﻇــه ﻏمﺿــﻆ لﻖﺠــرائﻐﻂﻐﻐﻆ ﻏمﺿــﻆ أن
ﻏﺤــﺳروا باﻓﻄــان .ﺾمــا تــﻃ الﺎروﻏــﺒ بﺼــﻌة لﻋــﺜه
الفﺿــرة ﻄــﻆ ﺻﺊــﻀ ﺻطاﺲــات ﻄــﻆ الﻂﻌبــﻎ
ا�ﺠــرائﻐﻂﻎ ﺸــﻎ الﻌﻗﻏــات المﺎﺗــﺛة ،وﺲﻂــى
اﻓخــص ﻄﻈﺎــﺛى الﺤــرق اﻓوﺠــط ،ولمﻘﻏﻐــﻆ
المســﻐﺗﻐﻐﻆ الﺧﻋاﻏﻈــﺋ ﺸــﻎ الﻌﻗﻏــات المﺎﺗــﺛة
الﺜﻏــﻆ لﻋــﻃ تأﺐﻐــر دائــﻃ ﺲﻂــى السﻐاﺠــﻐﻐﻆ
الﺔمﻋﻌرﻏﻐـــــــــﻆ
ﻄــــــﻆ
الطمﻌﺖﻐـــــــﻆ
والﺛﻏمﺼراﺬﻐﻐﻆ").(٢٣

راﺑﻌــﺎ :ﻓﺸــﻞ ﻣــﺪو وإﺧﻔﺎﻗــﺎت
ﻣﺘﻌﺪدة

ﻏﺼــﻌل ألــﻌف بــﻆ رئﻐــﺟ تﺗرﻏــر ﺦﺗﻐفــﺋ ﻊارتــﺟ
الﺳﺊرﻏــﺋ" :لﺼــﺛ تﺗﻌلــﺌ ﺲمﻂﻐــﺋ ﺖــراس اﻓﺠــﻌار
ﺸــﻎ غــﺞة إلــى ﺖــرب إﺠــرائﻐﻀ الﺗﺛودﻏــﺋ اﻓﺾﺑــر
ﺸﺤــﻘ وﺲﺛﻏمــﺋ الﺔــﺛوى ﺲﻂــى ا�ﺬــﻘق ،ﺖﺎــى
ً
ﺲﻈــﺛ ﺻﻐاﺠــﻋا بالﺗــروب الســابﺼﺋ .لﺼــﺛ ﺣــﻋﺛﻇا
ﺸﺤــﻘ ﺲســﺿرﻏا ودبﻂﻌﻄاﺠــﻐا خطﻐــرا ﺾﺤــﺷ
الﻈﺼائــص الﺿﺊﻐــرة ﺸــﻎ :اﺠــﺎﺳﺛادات الﺔﻐــﺢ
وأدائــه ،وﺸــﻎ ﺻﻐــادة ﺖﺿﻌﻄــﺋ ﻄﺤﻌﺣــﺋ
وﺲاجــﺞة") . (٢٤إذن ،ﺸمــا ﻊــﻎ ﻄﺰاﻊــر ا�خفــاق
والفﺤــﻀ ا�ﺠــرائﻐﻂﻎ ﺸــﻎ ﻊــﺜه الﺗــرب والﺎــﻎ
تﺗﻌلﺌ إلى ﻊﺞﻏمﺋ اﺠﺎراتﻐﺔﻐﺋ ؟!:

-١خطــأ
ا�ٍﺠرائﻐﻂﻐﺋ:

الﺼــراءة

اﻗﺠــﺎراتﻐﺔﻐﺋ

ﻄــﻆ أﺖــﺛ ﻄﺰاﻊــر الفﺤــﻀ اﻗﺠــﺎراتﻐﺔﻎ
ا�ﺠــرائﻐﻂﻎ ﻊــﻌ خطــأ الﺼــراءة اﻗﺠــﺎراتﻐﺔﻐﺋ
لﺧراﺲﻋــا ﻄــع ﺖمــاس وإدارتﻋــا لﻂﺼﺎــال ضﺛﻊــا،
ﻏﺼــﻌل الﺊاﺖــث دورون ﻄاتــﺞا ضابــط
اﻗﺠــﺎﺚﺊارات ا�ﺠــرائﻐﻂﻎ الســابﺺ" :ﺾان لــﺛى
إﺠــرائﻐﻀ ﺸرﺦــﺋ غﻐــر ﺲادﻏــﺋ لﺎﺗﻌﻏــﻀ غــﺞة
وﺖمــاس إلــى ﻇــﻌع ﻄــﻆ الــﺛرس ﺲﻂــى الﺧﺳﻐﺛﻏــﻆ
ا�ﺻﻂﻐمــﻎ والﺛولــﻎ ،وبالﺎالــﻎ اﺠــﺎﺳادة الﺎــﻌازن
الســابﺺ وإﺲــادة تأﺠــﻐﺟ اﻓجﻈــﺛة اﻗﺻﺎﺧادﻏــﺋ
الﺊراغماتﻐــﺋ الﺎــﻎ اﻇﺔــﺞت ﺦفﺼــﺋ الﺼــرن واتفاﺻﻐــﺋ
إبراﻊــام .لﺿــﻆ الﺼﻐــام بﺜلــك ﺾان ﺠــﻐﺎطﻂﺈ:
ﻄراجﺳــﺋ اﺠــﺎراتﻐﺔﻐﺋ جﻐــﺢ الﺛﺸــاع ا�ﺠــرائﻐﻂﻎ
تﺔــاه غــﺞة ،وﻄﺔمﻌﺲــﺋ ﻄﺚﺎﻂفــﺋ ﻄــﻆ اﻓﻊــﺛاف
الﺳمﻂﻐاتﻐــﺋ ﺲﺊــر ﺖمﻂــﺋ ﻄﺧممــﺋ لﻋــﺛم أﺠــﺟ
الﺼــﻌة الﺳســﺿرﻏﺋ لﺗمــاس .ﺾان ﻄــﻆ ﺣــأن ذلــك
الﺎﺚﻂــﻎ ﺲــﻆ اﺠــﺎراتﻐﺔﻐﺋ الﺗمﻂــﺋ الﺔﻌﻏــﺋ لﺧالــح
اﺠــﺎراتﻐﺔﻐﺋ تﺔمــع بﻐــﻆ الﺪربــات الﺔﻌﻏــﺋ
والمﻈــاورة الﺊرﻏــﺋ .ولﺿــﻆ ﻏﺊــﺛو أن الفﺔــﻌة ﺸــﻎ
الﻂﺶــﺋ بﻐــﻆ ﻇﻋــﺒ إﺠــرائﻐﻀ الﺎﺿﺎﻐﺿــﻎ الﺿمــﻎ
وﻄﻈﻋــﺒ ﺖمــاس اﻗﺠــﺎراتﻐﺔﻎ الﻈﻌﺲــﻎ تﺳﺿــﺟ
ﺦﺳﻌبــﺋ إﺠــرائﻐﻀ ﺸــﻎ ﺸﻋــﻃ الطﺊﻐﺳــﺋ واﻓﻊمﻐــﺋ
الفرﻏــﺛة لﻋــﺜا الﺧــراع اﻓخﻐــر ﺸــﻎ غــﺞة ﺸﻐمــا
ﻏﺎﺳﻂــﺺ بأﺠــﻘﺸه .لﺼــﺛ اﺠــﺎﺚﺛﻄﺌ إﺠــرائﻐﻀ
ﻇفــﺟ المﻈطــﺺ الﺳســﺿري الﺳمﻂﻐاتــﻎ الــﺜي
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اﺠــﺎﺚﺛﻄﺎه ﺸــﻎ الﺔــﻌﻗت الســابﺼﺋ ،ﻄﺳﺎﺊــرة
الﺗــرب ﺲﻂــى أﻇﻋــا ﻄﻌاجﻋــﺋ أخــرى ﻄــﻆ ﻄﻌاجﻋاتﻋــا
المﺞﻄﻈــﺋ ﻄــع المﻈﺰمــات ا�رﻊابﻐــﺋ ﺸــﻎ غــﺞة.
وبﻈــاء ﺲﻂــى ذلــك ،أﻇﻋــﺌ الﺳمﻂﻐــﺋ بإﻇﺔــازات
ً
تﺿﺎﻐﺿﻐــﺋ ﻄﺑﻐــرة لﻖﺲﺔــاب ولﺿــﻆ ﺸــﻎ ﻄﻌﺻــع
دوﻇﻐــﺋ اﺠــﺎراتﻐﺔﻐﺋ ﺾﺊﻐــرة لﺛرجــﺋ أﻇﻋــا ُتﺜﺾِــر
جﻈﺊــا إلــى جﻈــﺈ ﻄــع
با�ﻇﺔــازات الﺿمﻐــﺋ ﻓﻄرﻏــﺿا ً
ﻊﺞﻏمﺎﻋــا اﻗﺠــﺎراتﻐﺔﻐﺋ ﺸــﻎ ﺖــرب ﺸﻐﺎﻈــام
) .(١٩٧٥-١٩٥٩وﻊﻈا تﻌجﺛ تﺛاﺲﻐات واضﺗﺋ ﺲﻂى
ﺠﻐاﺠــات الﺤــرق اﻓوﺠــط ﺸــﻎ ﺾﻀ ﻄــا ﻏمﺿــﻆ
تﺼرﻏﺊا").(٢٥
تﺧﻌره
ً

-٢ﺸﺤﻀ الﺛبﻂﻌﻄاﺠﻐﺋ ا�ﺠرائﻐﻂﻐﺋ:

ﺸــﻎ دراﺠــﺋ ﻄﻋمــﺋ لﻂﺳﺼﻐــﺛ اﺖﺎﻐــاط د.
راﺸاﻏﻐــﻀ بﻌﺣــﻈﻐك ﻏﺎﺗــﺛث ﺸﻐﻋــا ﺲــﻆ ﻄﺰﻋــر
ﻄﻋــﻃ ﻄــﻆ ﻄﺰاﻊــر الفﺤــﻀ ا�ﺠــرائﻐﻂﻎ ،وﻊــﻌ
ﺸﺤــﻂﻋا ﺸــﻎ ﺾســﺈ المﺳــارك الﺛبﻂﻌﻄاﺠــﻐﺋ
والﻈفســﻐﺋ المرتﺊطــﺋ بالﺗــرب ،ﺸﻐﺼــﻌل" :إن
تﺔربــﺋ إﺠــرائﻐﻀ المﺎراﺾمــﺋ ﺸــﻎ أوﺻــات الﺗــرب
تﺰﻋــر ﻇمطــا ﻄﺞﺲﺔــا أﺦﺊــح ﺬﺼســا :ﺐﺶــرات
خطﻐــرة تﺰﻋــر دائمــا بﻐــﻆ إﻇﺔــازات الﺔﻐــﺢ
وﺸﺤــﻀ الﺛبﻂﻌﻄاﺠــﻐﺋ الﺳاﻄــﺋ الﻌﺬﻈﻐــﺋ .وﻏﺊــﺛو أن
إﺠــرائﻐﻀ لــﻃ تســﺎﻌﺲﺈ بﺳــﺛ الﺼﻐمــﺋ الﺿاﻄﻂــﺋ
لﻂﺛبﻂﻌﻄاﺠــﻐﺋ الﺳاﻄــﺋ الﺛﻏﻈاﻄﻐﺿﻐــﺋ أو الﺗــرب
الﻈفســﻐﺋ المﺎطــﻌرة ﺲﻂــى الرغــﻃ ﻄــﻆ أن
المفﺿرﻏــﻆ الﺳســﺿرﻏﻐﻆ ﺦﻈفــﻌا ﺸــﻎ ﻄمارﺠــات
الﺗــرب ﻄــﻆ ﻊــﺜه الﺎﺚﺧﺧــات ﺲﻂــى أﻇﻋــا ﺲﻌاﻄــﻀ
ﻄﺪاﺲفــﺋ لﻂﺼــﻌة .ﺲﻂــى ﺠــﺊﻐﻀ المﺑــال ،ﺻــال
المفﺿــر واﻗﺠــﺎراتﻐﺔﻎ الﺳســﺿري الﺧﻐﻈــﻎ ﺠــﻌن
تــﺞو ﺻﺊــﻀ أﺾﺑــر ﻄــﻆ ألفــﻎ ﺲــام :إﻇــه ﻏﺔــﺈ ﺲﻂﻐﻈــا
إخﺪــاع الﺳــﺛو دون ﺻﺎــال .إن إﺠــرائﻐﻀ تفﺤــﻀ
باﺠــﺎمرار ﺸــﻎ ﺐاﻇــﻎ أﻊــﻃ ﺲﻈﺧــر ﺸــﻎ المﺳرﺾــﺋ
ضــﺛ ﺖمــاس والﺔﻋــاد ا�ﺠــﻘﻄﻎ ،وبالﺎالــﻎ تﺔــﺛ
ﻇفســﻋا ،ﻄــرارا وتﺿــرارا ،تﺗــﺌ ضﺶــط دولــﻎ
ﺣــﺛﻏﺛ لﻌﺻــﺷ الﺼﺎــال ﺻﺊــﻀ تﺗﺼﻐــﺺ أﻊــﺛاف
ﺲمﻂﻐاتﻋــا .وﻊــﺜا الﻈمــط ﻏﺎﺿــرر ﺸــﻎ ﺾﻀ ﻄــرة
تﺪطــر ﺸﻐﻋــا إﺠــرائﻐﻀ إلــى الﺛﺸــاع ﺲــﻆ
ﻄﻌاﺬﻈﻐﻋــا ضــﺛ الﻋﺔمــات ا�رﻊابﻐــﺋ ﻄمــا ﻏﻌضــح
ﺲــﺛم الﺿفــاءة المﻈﻋﺔﻐــﺋ لﻂﺛبﻂﻌﻄاﺠــﻐﺋ الﺳاﻄــﺋ
ا�ﺠرائﻐﻂﻐﺋ").(٢٦

-٣ﺲــﺛم تﺗﺼﻐــﺺ الﻋــﺛف السﻐاﺠــﻎ
لﻂﺗرب:

ﻏﺳــﺛد الﺳﺼﻐــﺛ المﺎﺼاﺲــﺛ د .الﺗﻈــان ﺣــاي الﻈﺎائــﺒ
المﺎرتﺊــﺋ ﺲﻂــى ﺲــﺛم تﺗﺼﻐــﺺ إﺠــرائﻐﻀ ﻊﺛﺸﻋــا
السﻐاﺠــﻎ ﻄــﻆ ﻊــﺜه الﺗــروب الﺎــﻎ خاضﺎﻋــا ﻄــﻆ
"وﺸﺼــا لرئﻐــﺟ الــﻌزراء بﻈﻐاﻄﻐــﻆ
ﺻﺊــﻀ ،ﺸﻐﺼــﻌلً :
ﻇﺎﻈﻐاﻊــﻌ ،ﺾان الﻋــﺛف السﻐاﺠــﻎ لﺳمﻂﻐــﺋ ﺖــراس
اﻓﺠــﻌار ﻊــﻌ :إﺲــادة الﻋــﺛوء واﻓﻄــﻆ إلــى
أﻏﺪــا ﻊــﻌ الﻋــﺛف السﻐاﺠــﻎ
إﺠــرائﻐﻀ .وﺾان ﻊــﺜا ً
لﺳمﻂﻐــات ﺠــﻐﻈاء ) ،(١٩٥٦وﺠــﻘم الﺔﻂﻐــﻀ
) ،(١٩٨٢والــﺛرع الﻌاﺻــﻎ ) ،(٢٠٠٢وﺲمﻂﻐــات
الﺔــرف الﺧاﻄــﺛ ) ،(٢٠١٤با�ضاﺸــﺋ إلــى ﺖــرب
لﺊﻈان الﺑاﻇﻐﺋ ) .(٢٠٠٦ﺸﻎ ﺖمﻘت ﺠــﻐﻈاء وﺠــﻘم
الﺔﻂﻐــﻀ والــﺛرع الﻌاﺻــﻎ ،تــﻃ تﺳرﻏــﺷ ﻄﻋمــﺋ
الﺔﻐــﺢ ا�ﺠــرائﻐﻂﻎ ﺲﻂــى أﻇﻋــا إزالــﺋ الﺎﻋﺛﻏــﺛ.
لﺼــﺛ اﺠــﺎﻂﺞم تﺗﺼﻐــﺺ ﻊــﺜا الﻋــﺛف خﻂــﺺ واﺻــع
ﺲمﻂﻐاتــﻎ ﻏﺗــﻌل دون ﺲــﻌدة الﺎﻋﺛﻏــﺛ إلــى
الﺰﻋــﻌر ،وﻏﺎــرك ﻄفﺎــاح الﻋــﺛوء واﻓﻄــﻆ ﺲﻂــى
المــﺛى الطﻌﻏــﻀ ﺸــﻎ أﻏــﺛي إﺠــرائﻐﻀ .أﻄــا ﺸــﻎ
ﺲمﻂﻐــﺋ ﺖــراس اﻓﺠــﻌار ،ﺸﺼــﺛ ﺾان الﻋــﺛف ﺲﻂــى
ﻏﺊــﺛو ﻊــﻌ إزالــﺋ الﺎﻋﺛﻏــﺛ ﺲﺊــر تﺛﻄﻐــر جﻌاﻇﺊــه
بطرﻏﺼــﺋ خطﻐــﺋ وتﺛرﻏﺔﻐــﺋ .وتﺿمــﻆ ﻄﺤــﺿﻂﺋ
اﻗﻇﺎﺧار الﺎﺛرﻏﺔﻎ ﺸﻎ:
•اﺠــﺎمرار الﺼﺎــال دون تﻌﺻــع لﻂمــﺛة الﺎــﻎ
ﺠﺎســﺎﺶرﺻﻋا الﺗمﻂــﺋ .وﻊــﺜا ﻏﺎﻈاﺻــﺨ ﻄــع ﺸرضﻐــﺋ
أﺠاﺠــﻐﺋ لمفﻋــﻌم اﻓﻄــﻆ الﺼﻌﻄــﻎ ا�ﺠــرائﻐﻂﻎ :أن
دائمــا إﺬــار زﻄﻈــﻎ دبﻂﻌﻄاﺠــﻎ
إﺠــرائﻐﻀ لﺛﻏﻋــا ً
ﻄﺗــﺛود تﺗــﺌ تﺧرﺸﻋــا ،والﻐــﻌم ﻄــع ﺻــﻌة وﺠــائﻀ
الﺎﻌاﺦــﻀ اﻗجﺎماﺲــﻎ ﺸــإن لﺛﻏﻋــا إﺬــارا زﻄﻈﻐــا
أﻏﺪا.
ﻄﺗﺛودا لﻂرأي الﺳام ً
•وﻏﺎﻈاﺻــﺨ أﻏﺪــا ﻄــع الفرضﻐــﺋ الﺎﺼﻂﻐﺛﻏــﺋ
الﺼائﻂــﺋ بأﻇــه ﺲﻈــﺛ اﻗﻇﺚــراط ﺸــﻎ ﻇــﺞاع ،ﻏﺔــﺈ أن
ﻄســﺎﺳﺛا لﺎﺗﺼﻐــﺺ
ﻏﺿــﻌن الﺔﻐــﺢ ا�ﺠــرائﻐﻂﻎ
ً
ﻊﺛﺸﻐــﻆ ﺠــرﻏﺳﻐﻆ :تﺗﻐﻐــﺛ جاﻇــﺈ الﺎﻋﺛﻏــﺛ الــﺜي
ﻏﺤــﺿﻀ أﺾﺊــر خطــر ﺲﻂــى إﺠــرائﻐﻀ ،وﺻﻋــر
اﻓراضــﻎ المﻋمــﺋ ،وإن ﺾاﻇــﺌ ﻄﺗــﺛودة ،بأﺠــرع
ﻄــا ﻏمﺿــﻆ .وبﻋــﺜه الطرﻏﺼــﺋ تﺿســﺈ إﺠــرائﻐﻀ إﻄــا
ورﺻــﺋ ﺻﻌﻏــﺋ لﺎســﻌﻏﺋ دبﻂﻌﻄاﺠــﻐﺋ تمﻈــع ﺲــﻌدة
الﺎﻋﺛﻏــﺛ أو الســﻐطرة الﺳمﻂﻐاتﻐــﺋ المطﻂﻌبــﺋ لمﻈــع
ﺲﻌدتــه إذا لــﻃ ﻏﺎــﻃ الﺎﻌﺦــﻀ إلــى تســﻌﻏﺋ
دبﻂﻌﻄاﺠﻐﺋ.
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ﺸــﻎ ﺲمﻂﻐــﺋ ﺖــراس اﻓﺠــﻌار ،وﺲﻂــى الرغــﻃ ﻄــﻆ
الﻈﺔــاح الﺛراﻄاتﻐﺿــﻎ وغﻐــر المســﺊﻌق ﺸــﻎ تﺗﺛﻏــﺛ
ﻄﻌﺻــع ﺾمﻐــﺋ ﺾﺊﻐــرة ﻄــﻆ اﻓﻊــﺛاف واﺲﺎراضﻋــا
وتﺛﻄﻐرﻊــا ،ﺸﺼــﺛ اﻇﺎﻋــﺌ الﺳمﻂﻐــﺋ دون أن تﺗﺼــﺺ
إﺠــرائﻐﻀ الﻋﺛﺸﻐــﻆ الﺳســﺿرﻏﻐﻆ الﺪرورﻏﻐــﻆ
لﻂﻋﺛوء واﻓﻄﻆ الﺗﺼﻐﺼﻐﻐﻆ ،وﻊما:
•الﺎﺛﻄﻐــر الﺿﻂــﻎ أو ﺣــﺊه الﺿاﻄــﻀ لﺎرﺠــاﻇﺋ
الﺧﻌارﻏــﺘ الﺎــﻎ تﺤــﺿﻀ أﺾﺊــر خطــر ﺲﻂــى جﻈــﻌب
ووﺠط إﺠرائﻐﻀ.
•اﻗﺠــﺎﻐﻘء ﺲﻂــى اﻓراضــﻎ الﺎــﻎ تﺪمــﻆ لﺔﻐــﺢ
الﺛﺸــاع ا�ﺠــرائﻐﻂﻎ درجــﺋ ﺲالﻐــﺋ ﻄــﻆ الﻐﺼﻐــﻆ
بﺳﺛم إﺲادة تﺤﺿﻐﻀ الﺎﻋﺛﻏﺛ.
وﺾمــا ﺾان الﺗــال ﻄــع الﺳمﻂﻐــات الســابﺼﺋ ،ﺸﺼــﺛ
اﻇﺎﻋــﺌ ﺖمﻂــﺋ ﺖــراس اﻓﺠــﻌار دون اﻇﺎﺧــار
ﺲســﺿري إٍﺠــرائﻐﻂﻎ ﺠــاﺖﺺ واضــح ﻗ لﺊــﺟ ﺸﻐــه
ﻏﺿــﻌن ﻄــﻆ ﺣــأﻇه ضمــان اﺠــﺎﺳادة الﻋــﺛوء
واﻓﻄــﻆ �ﺠــرائﻐﻀ .وﻊﺿــﺜا ،ﻏﺧﺊــح الﻋــﺛوء
واﻓﻄــﻆ ﻄﺳﺎمﺛﻏــﻆ ﺲﻂــى الﺧﺛﺸــﺋ والﺼــﺛر ،أي
ﺲﻂــى ﻄــﺛى الــردع الــﺜي ﺾان ﻄــﻆ المفﺎــرض أن
تﺶرﺠه الﺳمﻂﻐﺋ ﺸﻎ ﺖماس").(٢٧

-٤وﺻﺷ �ﺬﻘق الﻈار بﺛون ضماﻇات:

اﻇﺎﺼــﺛ السﻐاﺠــﻐﻌن ﺲﻂــى اخﺎــﻘف تﻌجﻋاتﻋــﻃ
واﻇﺎماءاتﻋــﻃ وﺻــﺷ إﺬــﻘق الﻈــار دون ﺻﻐــﺛ أو
ﺣــرط ،رﺦــﺛ ذلــك تﺼرﻏــر لﺧﺗﻐفــﺋ تاﻏمــﺞ أوف
إﺠــرائﻐﻀ جــاء ﺸﻐــه" :بﺳــﺛ ﻄﻌاﺸﺼــﺋ إﺠــرائﻐﻀ ﺲﻂــى
وﺻــﺷ إﺬــﻘق الﻈــار ﻄــع ﺖرﺾــﺋ ﺖمــاس ،اﻇﺎﺼــﺛ
الﺳﺛﻏــﺛ ﻄــﻆ السﻐاﺠــﻐﻐﻆ ﻄــﻆ ﻄﺚﺎﻂــﺷ اﻓﺬﻐــاف
وبﺳــﺨ المســﺂولﻐﻆ المﺗﻂﻐﻐــﻆ الﺗﺿﻌﻄــﺋ بﺤــأن
ﻊــﺜه الﺚطــﻌة بﺳــﺛ ﺠــاﺲات ﺸﺼــط ﻄــﻆ دخﻌلﻋــا
ﺖﻐﺞ الﺎﻈفﻐﺜ:
•ﺻــال بﺳــﺨ أﺲﺪــاء الﺿﻈﻐســﺌ :اﻗتفاﺻﻐــﺋ
ﻄﺗرجﺋ ،وﻗ تﺶﻐر الﻌاﺻع.
•وﺻــال رئﻐــﺟ بﻂﺛﻏــﺋ ﺠــﺛﻏروت المﻈﺿﻌبــﺋ
بالﺧﻌارﻏــﺘ :ﻗ ﻏفﻋــﻃ ﺠــﺊﺈ ﻄﻌاﺸﺼــﺋ الﺊــﻘد ﺲﻂــى
وﺻــﺷ إﺬــﻘق الﻈــار ﻓﻇــه لــﻃ ﻏطــرأ تﺶﻐﻐــر ﺖﺼﻐﺼــﻎ
ﺲﻂــى الﻌضــع .لﺼــﺛ ﺾاﻇــﺌ ﻊﻈــاك إﻇﺔــازات ،ولﺿــﻆ
ﻊــﺜا لﻐــﺟ بالﺤــﻎء الــﺜي ﻏﺶﻐــر ﻄﻐــﺞان الﺼــﻌى.
ﻏﺊــﺛو أﻇــه ﻗ أﺖــﺛ ﻏرﻏــﺛ ﻊﺞﻏمــﺋ ﺖمــاس.

•وأﺲــرب جﺛﺲــﻌن ﺠــاﺲر رئﻐــﺟ ﺖــﺞب اﻓﻄــﻀ
الﺔﺛﻏــﺛ ﺲــﻆ أﺠــفه ﻓﻇــه ﺖســﺈ ﺻﻌلــه :ﺖﺎــى ﻄــع
أﺸﺪــﻀ المﺚابــرات والﺼــﻌات الﺔﻌﻏــﺋ ﺸــﻎ الﺳالــﻃ،
تمﺿــﻆ ﻇﺎﻈﻐاﻊــﻌ ﻄــﻆ الﺗﺧــﻌل ﻄــﻆ ﺖمــاس ﺲﻂــى
وﺻﺷ إﺬﻘق الﻈار دون ﺣروط.
•وﺻالــﺌ زﺲﻐمــﺋ ﺖــﺞب الﺳمــﻀ ﻄﻐــراف ﻄﻐﺚائﻐﻂــﻎ:
ﻄــا ﻊــﻌ الﻋــﺛف ﻄــﻆ الﺳمﻂﻐــﺋ؟ وﺻــﺷ إﺬــﻘق الﻈــار؟
تﺗﺼﻐــﺺ الﻋــﺛوء؟ وﻄــاذا ﺠــﻐﺎﻃ خــﻘل ﻊــﺜا
الﺧمــﺌ؟ ﺖــان الﻌﺻــﺌ لﻂﺎﻌﺻــﺷ ﺲــﻆ ا�ﻇــﺿار :لﺼــﺛ
تﺧــرف الﺔﻐــﺢ ا�ﺠــرائﻐﻂﻎ بﺤــﺿﻀ اﺖﺎراﺸــﻎ،
وأظﻋــر الﺔمﻋــﻌر ﻄروﻇــﺋ ،واﺠــﺎﺚﺛم ﻇﺎﻈﻐاﻊــﻌ ﺾﻀ
ﻊﺜا لﺎﺼﻌﻏﺋ ﻇفسه.
•وﺻــال ﺲﺪــﻌ الﺿﻈﻐســﺌ الﻐمﻐﻈــﻎ المﺎطــرف
إﻏﺎمــار بــﻆ غفﻐــر :وﺻــﺷ إﺬــﻘق الﻈــار المﺗــرج ﻊــﻌ
اﺠﺎســﻘم خطﻐــر لﻖرﻊــاب وإﻄــﻘءات ﺖمــاس.
ﻊــﺜه لﻐﻂــﺋ ﺦﺳﺊــﺋ بالﻈســﺊﺋ لﺛولــﺋ إﺠــرائﻐﻀ
والردع ا�ﺠرائﻐﻂﻎ").(٢٨

-٥ﺠــﺼﻌط الﺿﺑﻐــر ﻄــﻆ المفاﻊﻐــﻃ
السﻐاﺠﻐﺋ ٍ
ا�ﺠرائﻐﻂﻐﺋ:

أﺠــﺼطﺌ ﺖــرب غــﺞة الﺿﺑﻐــر ﻄــﻆ المفاﻊﻐــﻃ
والسﻐاﺠــات الﺎــﻎ ﺾاﻇــﺌ تﺗﺿــﻃ تﺳاﻄــﻀ إﺠــرائﻐﻀ
ﻄــع الفﻂســطﻐﻈﻐﻐﻆ ﺠــﻌاء ﺸــﻎ الﺛخــﻀ المﺗﺎــﻀ أو
ﺸــﻎ الﺪفــﺋ والﺼطــاع ،أو الفﻂســطﻐﻈﻐﻐﻆ ﺾﺤــﺳﺈ
وﺠــﻂطﺋ وﻄﺼاوﻄــﺋ ،وﺾﺜلــك أﺠــﺟ إدارتﻋــا
لﻂﺧــراع وتﻌﺻﺳﻋــا لﺎطﻌراتــه .ترﺦــﺛ ذلــك
ﺦﺗﻐفﺋ الﺔﻐروزالﻐﻃ بﻌﺠﺌ ،ﺸﺎﺼﻌل:
•"تﻋمﻐــﺢ الســﻂطﺋ الفﻂســطﻐﻈﻐﺋ :أدت ﺠﻐاﺠــﺋ
إﺠــرائﻐﻀ تﺔــاه الســﻂطﺋ الفﻂســطﻐﻈﻐﺋ إلــى جﺳــﻀ
ﻄﺗمــﻌد ﺲﺊــاس أبــﻌ ﻄــازن غﻐــر ذي ﺦﻂــﺋ،
وﺦﻌرتــه ﺲﻂــى أﻇــه خائــﻆ لﺤــﺳﺊه ﻗﺠــﺎمراره
ﺸــﻎ الﺎﺳــاون ﻄــع إﺠــرائﻐﻀ دون أي ﻄﺼاﻏﺪــﺋ
ﺾﺊﻐــرة .وبــﺛﻗً ﻄــﻆ إﺐﺊــات أن اﻗﺲﺎــﺛال ﻄفﻐــﺛ،
ﺲمﻂــﺌ السﻐاﺠــﺋ ا�ﺠــرائﻐﻂﻐﺋ باﺠــﺎمرار ﺲﻂــى
إضﺳــاف الســﻂطﺋ الفﻂســطﻐﻈﻐﺋ ،وﺾاﺸــأت بﺜلــك
ﻄﺼاتﻂﻎ ﺖماس.
•اﺠــﺎراتﻐﺔﻐﺋ "ﺸــرق تســﺛ" :والﺎــﻎ تفﺎــرض ﺲــﺛم
وجــﻌد ترابــط بﻐــﻆ غــﺞة والﺪفــﺋ الﺶربﻐــﺋ
وإﺠــرائﻐﻀ .وﺸــرت ﻊــﺜه اﻗﺠــﺎراتﻐﺔﻐﺋ لﺗﺿﻌﻄــﺋ
ﻇﺎﻈﻐاﻊــﻌ ذرﻏﺳــﺋ لﺎﺔﻈــﺈ ﺲمﻂﻐــﺋ الســﻘم.
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لﺿــﻆ أﺐﺊﺎــﺌ اﻓﺖــﺛاث أن الﻋﻌﻏــﺋ الفﻂســطﻐﻈﻐﺋ،
رئﻐســﻐا لﻋــا ،ﻊــﻎ
الﺎــﻎ تﺳﺎﺊــر الﺼــﺛس ﻄﺿﻌ ًﻇــا
ً
الﺧمــﺴ الــﺜي ﻏربــط الســاﺖات الﺑﻘﺐــﺋ.
•اﺠــﺎراتﻐﺔﻐﺋ ﺲــﺞل وإضﺳــاف الفﻂســطﻐﻈﻐﻐﻆ :ﺲﺊــر
إﺻاﻄــﺋ تﺗالفــات ﻄــع دول ﺲربﻐــﺋ ﺲﻂــى اﻓﺬــراف
– ا�ﻄــارات والﺊﺗرﻏــﻆ والمﺶــرب والســﻌدان،
وبﺤــﺿﻀ غﻐــر ﻄﺊاﺣــر ﻄــع الممﻂﺿــﺋ الﺳربﻐــﺋ
الســﺳﻌدﻏﺋ –وتﺔاﻊــﻀ الﺼﺪﻐــﺋ الفﻂســطﻐﻈﻐﺋ.
وﻄــع ذلــك ،ﺸــإن المﺗــاوﻗت المســﺎمرة لﺳــﺞل
وإضﺳــاف الفﻂســطﻐﻈﻐﻐﻆ ﻊــﻎ برﻄﻐــﻀ الﺛﻏﻈاﻄﻐــﺌ
الــﺜي ﻏمﺿــﻆ أن ﻏﻈفﺔــر بســﻋﻌلﺋ ،ﺖﺎــى ﺸــﻎ
ﻇســﺊﻐا.
الﻋادئــﺋ
الﺶربﻐــﺋ
الﺪفــﺋ
ً
•المفﻋــﻌم اﻓﻊــﻃ وﻊــﻌ وجــﻌد تﺳاﻏــﺢ الﻐﻋــﻌدي
الﺳربــﻎ داخــﻀ إﺠــرائﻐﻀ :ﺾان الﺳﻈــﺷ اﻓخﻐــر ﺸــﻎ
المــﺛن المﺚﺎﻂطــﺋ بﻐــﻆ الﻐﻋــﻌد والﺳــرب ﻊــﻌ
تﺳﺊﻐــر ﺲــﻆ اﻇﺼســاﻄات ﺲمﻐﺼــﺋ الﺔــﺜور ﺸــﻎ
المﺔﺎمــع ا�ﺠــرائﻐﻂﻎ .تﺤــﺿﻂﺌ الﺤــﺼﻌق
اﻓﺠاﺠــﻐﺋ ﺸــﻎ المﺔﺎمــع ا�ﺠــرائﻐﻂﻎ ﻄــﻆ خــﻘل
ﺠــﻈﻌات ﻄــﻆ الﺎمﻐﻐــﺞ وا�ﺻﺧــاء والﺗرﻄــان
لﻂمﻌاﺬﻈﻐــﻆ الﺳــرب ﺸــﻎ إﺠــرائﻐﻀ وﻄﺛﻇﻋــﻃ
وﺻراﻊﻃ" .

-٦ﺸﺤــﻀ إﺠــرائﻐﻀ ﺸــﻎ ﺾســﺈ الــرأي
الﺳام الﺳالمﻎ والﺛﺲﻃ الﺛولﻎ:

ﺸــﻎ اﺸﺎﺎاﺖﻐــﺋ لﺧﺗﻐفــﺋ جﻐروزالﻐــﻃ بﻌﺠــﺌ،
بﻐﻈــﺌ الﺧﺗﻐفــﺋ ﺾﻐــﺷ خســرت إﺠــرائﻐﻀ ﻄﺳرﺾــﺋ
الــرأي الﺳالــﻃ الﺳالمــﻎ ،ﺸﺎﺼــﻌل" :لﺼــﺛ خســرت
إﺠــرائﻐﻀ الﺛﺲــﻃ ﺸــﻎ ﻄﺗﺿمــﺋ الــرأي الﺳــام الــﺜي
تﺳاﺬــﺷ ﻄــع الفﻂســطﻐﻈﻐﻐﻆ .ﺸــﻎ الﺧــراع الﺗالــﻎ،
ﺣــارك أﻇﺧــار إﺠــرائﻐﻀ بفﺚــر ﺦــﻌر الﺼﺊــﺋ
الﺗﺛﻏﺛﻏــﺋ الﺎــﻎ تﺳﺎــرض ﺦﻌارﻏــﺘ ﺖمــاس ﺻﺊــﻀ
أن ﻏﺎمﺿﻈــﻌا ﻄــﻆ ﺻﺎــﻀ وإتــﻘف اﻓﺣــﺚاص
والممﺎﻂــﺿات ﺸــﻎ إﺠــرائﻐﻀ ،لﺿــﻆ ﺬﺶــى ﺲﻂــى
ﻊــﺜا الفﺚــر ،ﺦــﻌر إﺠــرائﻐﻀ وﻊــﻎ تســﻌي ﻄﺊﻈــى
إﺲﻘﻄﻐــا ﺸــﻎ غــﺞة بــاﻓرض أو ﻄﻈــﺞﻗ ﺸــﻎ ﻄﺚﻐــﻃ
الﺤــاﺬﺄ لﻘجﺆﻐــﻆ ﺸــﻎ ﻄﺛﻏﻈــﺋ غــﺞة ﻄمــا أﺠــفر
ﺲــﻆ ﻄﺼﺎــﻀ ﻄــا ﻗ ﻏﺼــﻀ ﺲــﻆ
 ١٠أﺸــراد ﻄــﻆ ﺲائﻂــﺋ أبــﻌ ﺖطــﺈ ﻄﺳﺰمﻋــﻃ ﻄــﻆ
اﻓﺬفــال .لــﺜاُ ،ﻏﻈﺰــر إلــى إﺠــرائﻐﻀ ﺲالمﻐــا ﺲﻂــى
أﻇﻋــــــا المﺳﺎـــــــﺛي ولﻐســـــــﺌ الﺪﺗﻐـــﺋ.

لﺼــﺛ ﺖــان الﻌﺻــﺌ لﺎأﺠــﻐﺟ ﻇﺰــام الﺼﺊــﺋ
الﺗﺛﻏﺛﻏــﺋ لﻂﺛبﻂﻌﻄاﺠــﻐﺋ الﺳاﻄــﺋ لﻂــرد والﺛﺸــاع
ﺲﻆ إﺠرائﻐﻀ ﺸﻎ ﻄسرح الرأي الﺳام الﺳالمﻎ"). (٣٠
وﻗ ﻏمﺿــﻆ اﻗﺠــﺎﻋاﻇﺋ بﺎأﺐﻐــر الــرأي الﺳــام
الﺳالمــﻎ ﺲﻂــى ﺻــرارات إﺠــرائﻐﻀ ﺸــﻎ ﻊــﺜه
الﺗــرب ،وﻄــﻆ بﻐﻈﻋــا الﺶــﺞو الﺊــري لﻂﺼطــاع ﻄﺑﻂمــا
ﺖــﺛث ﺸــﻎ ﺖروبﻋــا الســابﺼﺋ ،تﺼــﻌل دراﺠــﺋ
لمرﺾــﺞ بﻐﺔﻐــﻆ الســادات لﻂﺛراﺠــات اﻗﺠــﺎراتﻐﺔﻐﺋ
بﺔاﻄﺳــﺋ بــار إﻏــﻘن" :ﺲﻂــى الرغــﻃ أﻇــه ﻗ ﻏﻌجــﺛ
خﻐــار جﻐــﺛ �ﺠــرائﻐﻀ لﺎﺔﻈــﺈ دورة أخــرى ﻄــﻆ
الﺳﻈــﺷ ،إﻗ أن اﻗﺖﺎــﻘل المﺂﺻــﺌ لﻂﺼطــاع �زالــﺋ
ﺖمــاس ﺠــﻐﺿﻌن ﻄﺿﻂفًــا لﻂﺶاﻏــﺋ ﻄــﻆ الﻈاﺖﻐــﺋ
ــرا ﻄــﻆ المﻈﺰــﻌر الﺛولــﻎ.
ا�ﻇســاﻇﻐﺋ وﻄﺛ ّﻄ ً
ﺸالﺗرﺾــﺋ المﻂﺎﺼﻐــﺋ اﻓﻊــﺛاف  -الﺎــﻎ تــﻃ إﻇﺤــاؤﻊا
ﺖــﻌل ﺸﺿــرة وجــﻌب أن تﺛﺲــﻃ جمﻐــع اﻓﺻﻂﻐــات
المﺪطﻋــﺛة ﺲرﺻﻐــﺋ أو ﺻائمــﺋ ﺲﻂــى الﻈــﻌع أو
ا�ﺐﻈﻐــﺋ بﺳﺪﻋــا الﺊﺳــﺨ ،ﺻــﺛ اﺖﺎﺪﻈــﺌ الﺼﺪﻐــﺋ
الفﻂســطﻐﻈﻐﺋ ،وﺖﺤــﺛت ﺖﺤــﻌ ًدا ﺾﺊﻐــرة ﺸــﻎ
الﻌﻗﻏــات المﺎﺗــﺛة وبرﻏطاﻇﻐــا .وأﺲطــﺌ
 ،(Black Lives Matter (BLMﺖرﺾــﺋ ﺖﻐــاة
الســﻌد ﻄﻋمــﺋ  -وﻊــﻎ جــﺞء ﻄــﻆ تﺿﺎــﻀ الﺎﺼاﺬــع،
دﺸﺳــﺋ ﺾﺊﻐــرة لﻂمﺰاﻊــرات المﻈاﻊﺪــﺋ �ﺠــرائﻐﻀ -
لﺛرجــﺋ أن ﻄﺔﻂــﺋ بﻌلﻐﺎﺿــﻌ خﻂﺧــﺌ إلــى أن
 BLMﺻــﺛ غﻐــرت الﺚطــاب اﻓﻄرﻏﺿــﻎ ﺖــﻌل
الﺤرق اﻓوﺠط").(٣١

-٧الﺚسارة اﻓخﻘﺻﻐﺋ:

ﻏﺳــﺛ الﺔاﻇــﺈ اﻓخﻘﺻــﻎ ﻄﺿﻌﻇــا ﻄﻋمــا ﺸــﻎ
ﻄﺚاﺬﺊــﺋ الــرأي الﺳــام الﺳالمــﻎ واجﺎــﺜاب
المﺂﻏﺛﻏــﻆ وﺠــﺗﺈ المﺤــروﺲﻐﺋ ﺲــﻆ أﺸﺳــال
الﺿﻐــان الﺧﻋﻐﻌﻇــﻎ ،وخســارته خســارة لﻂﺗــرب،
ﻏﺼــﻌل دوﻇﻐــﻀ ﻊارتمــان ﻄﺛﻏــر ﻄﺳﻋــﺛ ﺣــالﻌم
ﻊارتمــان بالﺼــﺛس" :ﺲﻂــى الﺧﺳﻐــﺛ الﺛولــﻎ:
ﻏﻂﺎمــﺟ الﺳــﺜر لﻋﺔمــات ﺖمــاس الﺧاروخﻐــﺋ
واﺠــﺎﻋﺛاف المﺛﻇﻐﻐــﻆ ا�ﺠــرائﻐﻂﻐﻐﻆ ﺲﻂــى اﺲﺎﺊــار
أﻇﻋــا ضربــﺋ ﻄﺤــروﺲﺋ ضــﺛ الﺰالــﻃ ،بﻐﻈمــا ُﻏﻈﺰــر
إلــى ﻄﺗاولــﺋ إﺠــرائﻐﻀ الﺗــﺛ ﻄــﻆ ﻊــﺜه الﺪربــات
ﺲﻂــى أﻇﻋــا ﻄﺰﻋــر ﻄــﻆ ﻄﺰاﻊــر إﺠــاءة اﺠــﺎﺚﺛام
لﻂﺼــﻌة .واﻗﻇﺎﺼــادان اﻓخﻘﺻﻐــان اﻓﺾﺑــر ﺣــﻐﻌ ًﺲا
ﻓﺲمال إﺠرائﻐﻀ ﺸﻎ غﺞة ﻊما:
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•اخﺎــﻘل ﻄﻐــﺞان الﺼــﻌى الﺤــﺛﻏﺛ بﻐــﻆ إﺠــرائﻐﻀ
ً
جﻐﺤــا ﺾﻂــﻎ
وﺖمــاس :إذ تمﻂــك إﺠــرائﻐﻀ
الﺼــﺛرة ،وﻊــﻎ ﻄﺗمﻐــﺋ ﻄــﻆ ﺦﻌارﻏــﺘ ﺖمــاس
بﺼﺊــﺋ ﺖﺛﻏﺛﻏــﺋ .ﺻــﺛ تﺿــﻌن ﺖمــاس ﺣــرﻏرة لﺿﻈﻋــا
ﺲاجــﺞة ﺸــﻎ الﺶالــﺈ .لــﺜا ،ﺸﻋــﺜه لﻐســﺌ ﻄﺳرﺾــﺋ
ﺲادلﺋ ﺾما ﻏﺼﻌل الﻈﺼاد.
•ﺲــﺛم الﺎﻈاﺠــﺈ الﺤــﺛﻏﺛ ﺸــﻎ ﺲــﺛد ﺸــﻎ الﺼﺎﻂــى
بﻈســﺊﺋ تﺞﻏــﺛ ﺲــﻆ  ١:١٠لﺧالــح إﺠــرائﻐﻀ .وﺲﻈــﺛ
تﺼﻐﻐــﻃ ﻄــﺛى الﺪــرر الــﺜي لﺗــﺺ بالمﺊاﻇــﻎ
والﺊﻈﻐــﺋ الﺎﺗﺎﻐــﺋ ﺸــإن الﺚﻂــﻀ ﻏﺎﺪﺚــﻃ .لﺜلــك،
ﺸــإن المﻈﺎﺼﺛﻏــﻆ ﻏﺼﻌلــﻌن إن رد إﺠــرائﻐﻀ اﻓولــﻎ
ـرﺲﻐا ،إﻗ أن
ﺲﻂــى ﺦﻌارﻏــﺘ ﺖمــاس ﺻــﺛ ﻏﺿــﻌن ﺣـ ً
ﻊــﺜه الﺤــرﺲﻐﺋ ﺻــﺛ اﻇﺎﻋــﺌ ﻄﻈــﺜ ﺸﺎــرة ﺬﻌﻏﻂــﺋ،
وﺾﻀ ﻏــﻌم تســﺎمر ﺸﻐــه إﺠــرائﻐﻀ ﺸــﻎ ﺖمﻂﺎﻋــا ﻊــﻌ
دلﻐﻀ إضاﺸﻎ ﺲﻂى ﺸراغﻋا اﻓخﻘﺻﻎ.
ﻗ ﻏمﺿﻈﻈــا أن ﻇﺎﻌﺻــع أن ﻏﺎﺶاضــى ا�خــرون
أخﻘﺻﻐــا ﺲــﻆ ردﻇــا غﻐــر المﺎﻈاﺠــﺈ إذا ﺾاﻇــﻌا
ﻏﺳﺎﺼــﺛون أﻇﻈــا ﻗ ﻇﻋﺎــﻃ بمﺳاﻇــاة الفﻂســطﻐﻈﻐﻐﻆ
ﺖﺼــا إلــى ﺖــﻀ ﺠــﻂمﻎ وﺲــادل لﻂﺧــراع
وﻗ ﻇﺎطﻂــع ً
ا�ﺠــرائﻐﻂﻎ الفﻂســطﻐﻈﻎ .إن أﺖــﺛ أﺾﺑــر الﺳﻌاﺻــﺈ
تﺛﻄﻐــرًا ﻗﻇﻋﻐــار ﺲمﻂﻐــﺋ الســﻘم ا�ﺠــرائﻐﻂﻐﺋ
الفﻂسطﻐﻈﻐﺋ:
•ﻇــﺞع الﺧفــﺋ ا�ﻇســاﻇﻐﺋ المﺎﺊادلــﺋ الﺎــﻎ ﻏﺔــﺈ
أن تﻈﺎــﺒ ﺲــﻆ ﻊــﺜه الﺳمﻂﻐــﺋ .إن ﻊــﺜا الﺎﺔرﻏــﺛ
ﻄــﻆ ا�ﻇســاﻇﻐﺋ ﺻــﺛ ﺦــار ﺖﺼﻐﺼــﺋ ﻄﺎرﺠــﺚﺋ
بالفﺳﻀ.
•ﺲــﺛم اﻗﺠــﺎﺳﺛاد ﻗﺖﺎﺪــان واﺖﺎــرام ﺖــﺺ
الطرﺸﻐــﻆ ﺸــﻎ الﺳﻐــﺢ بﺗرﻏــﺋ وﺾراﻄــﺋ ،ﻄمــا أدى
إلــى ﺖــﺛوث ﺲمــى أخﻘﺻــﻎ إﺠــرائﻐﻂﻎ واضــح
لﻂﺳﻐــان .وﺻــﺛ ﺻــﺛم الﺤــﻐﺘ جــراح ﺾﻀ اﻓدلــﺋ
الﻘزﻄــﺋ ﺲﻂــى ذلــك ،ﺸﻋــﻌ وإن لــﻃ ﻏﺿــﻆ ﺖاﺸــﺞًا
لــرد ﺖمــاس الﺼاتــﻀ وﻗ ﻏﺪفــﻎ الﺤــرﺲﻐﺋ ﺲﻂﻐــه،
إﻗ أﻇــه ﺻــﻌض ﻄﺧﺛاﺻﻐــﺋ إﺠــرائﻐﻀ اﻓخﻘﺻﻐــﺋ
وﺻــﻌض ﺻﺛرتﻋــا ﺲﻂــى ﺠــماع ﺖﺔﺔﻋــا اﻓخﻘﺻﻐــﺋ.
وﻊــﺜا ﻊــﻌ أﺖــﺛ اﻓﺠــﺊاب الرئﻐســﻐﺋ لﺚســارة ﻊــﺜه
الﺗرب").(٣٢

-٨خسارة ﺖرب اﻓﺸﺿار والﺗﺼائﺺ:

ﻏﺳﺎﺊــر دوﻇﻐــﻀ ﻊارتمــان أن خســارة إﺠــرائﻐﻀ
لﺗــرب اﻓﺸــﺿار والﺗﺼائــﺺ ﻊــﻌ ﺠــﺊﺈ ﻄﻋــﻃ آخــر
لﺚســارتﻋا الﺗــرب ضــﺛ غــﺞة ،ﺸﻐﺼــﻌل" :ﻊﻈــاك
ﺠــﺊﺈ آخــر أﺾﺑــر أﻊمﻐــﺋ لﻋﺞﻏمﺎﻈــا ،وﻊــﻌ أﻇﻈــا ﺸــﻎ
ﺦراﺲﻈــا ﻄــع الفﻂســطﻐﻈﻐﻐﻆ لســﻈا ﻄﻈﺚرﺬﻐــﻆ
ﺸﺼــط ﺸــﻎ ﺦــراع ﺲســﺿري ،ولﺿــﻆ ﺸــﻎ ﺦــراع
أﺸــﺿار ورواﻏــات :ﻊــﻀ لﻈــا الﺗــﺺ ﺸــﻎ اﻓرض ؟
وإذا ﺾان اﻓﻄــر ﺾﺜلــك ﺸمــا ﻊــﻎ اﻓرض؟ ﻄــﻆ
ﺾان ﻊﻈــا أوﻗً ؟ ﻄــﻆ المســﺂول ﺲــﻆ الﺧــراع
المســﺎمر؟ ﻄــﻆ ﻊــﻌ الﺳائــﺺ الرئﻐســﻎ لﻂســﻘم ؟
ﻄــﻆ بــﺛأ ﻊــﺜه الﺗــرب اﻓخﻐــرة ؟ وﻄــﻆ بــﺛأ ﺾﻀ
ﺖــرب ؟ وﺸــﻎ ﺾﻀ ﺖالــﺋ ﻊﻈــاك ﺖﺼائــﺺ ﺻــﺛ تﺿــﻌن
ﺸــﻎ بﺳــﺨ أو ﻄﺳﺰــﻃ الﺗــاﻗت ﻄﺗــﻀ ﻇــﺞاع لــﺜا
ﻗبــﺛ ﻄــﻆ ﺲــرض أدلــﺋ وﺠــماع الﺤــﻋﻌد .لﺼــﺛ تــﻃ
ﻇــﺞع الﺤــرﺲﻐﺋ ﻇﺗــﻆ الﻐﻋــﻌد وا�ﺠــرائﻐﻂﻐﻐﻆ لفﺎــرة
ﺬﻌﻏﻂــﺋ لﺛرجــﺋ أﻇﻈــا ﻗ ﻇســﺎطﻐع الﺎﻌﺻــﺷ ﺲــﻆ
ﻄﻈاﺻﺤــﺋ ﺻﺪﻐﺎﻈــا بالﺗﺼائــﺺ .المﺤــﺿﻂﺋ ﻊــﻎ أﻇﻈــا
ﻇﺔــادل ا�ن ﺸــﻎ الﺼﺪﻐــﺋ الﺚاﺬﺆــﺋ وﻇﺼــﺛم
الﺗﺼائﺺ الﺎﻎ لﻃ تﺳﺛ ﻄﻋمﺋ:
•ﺸﺗﺼﻐﺼــﺋ أن ﺖمــاس ترﻏﺛﻇــا ﺻﺎﻂــى وﺖرضــﺌ
ﺲﻂــى ﻊــﺜه الﺗــرب اﻓخﻐــرة ،ﻗ تﺪفــﻎ الﺤــرﺲﻐﺋ
ﺲﻂى ﺾﻀ رد إﺠرائﻐﻂﻎ.
•وﺖﺼﻐﺼــﺋ أن الفﻂســطﻐﻈﻐﻐﻆ رﺸﺪــﻌا ﻄﺳاﻏﻐــر
ﺾﻂﻐﻈﺎــﻌن لﻂســﻘم ﺻــﺛ تفســر ﻄﻈــﺜ ذلــك الﻌﺻــﺌ
ﺠــﺊﺈ ﺲــﺛم إﺖــراز تﺼــﺛم ﻇﺗــﻌ ﺖــﻀ الﺛولﺎﻐــﻆ،
لﺿﻈﻋــا ﻗ تﺊــرر الﺎﻌﺠــع اﻗﺠــﺎﻐطاﻇﻎ ا�ﺠــرائﻐﻂﻎ
وﻗ تﺊــرر اﺠــﺎﺗالﺋ ا�ن وﻗ ﺸــﻎ المســﺎﺼﺊﻀ ،وﻗ
تﺊرر ﺾﺜلك اﺠﺎمرار الﺎمﻐﻐﺞ ضﺛ الفﻂسطﻐﻈﻐﻐﻆ.
•وﺖﺼﻐﺼــﺋ أن الفﻂســطﻐﻈﻐﻐﻆ رﺸﺪــﻌا ﺾﻀ ﺖــﻀ
ﺠــﻂمﻎ ﻄﻈــﺜ ﺲام  ،١٩٤٧ﻗ ﻏﺗســﻆ الﺎﺧــﻌر الﺳام
بــأن إﺠــرائﻐﻀ لــﻃ تﺳــﺛ تســﺳى إلــى ﺠــﻘم
ﺲادل ،وﻗ ﻏﺗسﻆ اﺲﺎمادﻊا ﺲﻂى ﺻﻌتﻋا.
لﻂفــﻌز ﺸــﻎ ﺠــﻌق ﻄفﺎــﻌح لﻔﺸــﺿار ،ﺸإﻇﻈــا ﻇﺗﺎــاج
إلــى اﺠــﺎﻐﺳاب أﻇﻈــا ﻗ ﻇســﺎطﻐع الﺎﺗﺿــﻃ ﺸــﻎ
السﻌق .ﺸﻋﻌ ﺠﻌق ﻄفﺎﻌح بﺗﺿﻃ الﺎﺳرﻏﺷ").(٣٣
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تﺗــاول إﺠــرائﻐﻀ الﺚــروج ﻄــﻆ الفــﺘ الــﺜي
أدخﻂﺎﻋــا ﺸﻐــه ﺖمــاس أﺐﻈــاء ﺖربﻋــا ﻄــع غــﺞة ،وأن
تﺎﺧــﺛى لﻂمﺳادلــﺋ الﺔﺛﻏــﺛة الﺎــﻎ أرﺠــﺎﻋا
ﺖمــاس ﺸــﻎ ﻊــﺜه الﺗــرب ،وأن تﺳمــﻀ ﺲﻂــى
تﺗﺔﻐمﻋــا ﺲســﺿرﻏا وﺠﻐاﺠــﻐا .وﺸــﻎ ﻊــﺜا ا�ﺬــار
ﻏﺼــﺛم الﻂــﻌاء اﺖﺎﻐــاط ﻏﺳﺼــﻌب أﻄﻐــﺛرور الرئﻐــﺟ
اﻓﺠــﺊﺺ لﺔﻋــاز اﻓﻄــﻆ الﺼﻌﻄــﻎ ا�ﺠــرائﻐﻂﻎ
ﻄﺔمﻌﺲــﺋ ﻄــﻆ الﺎﻌﺦﻐــات لﻂﺚــروج ﻄــﻆ ﺸــﺘ
ﺖماس واﺠﺎﺳادة الردع المفﺼﻌد ،ﺸﻐﺼﻌل:
•"إذا لــﻃ ﻏﺎﺪــح ﺸــﻎ الﺼرﻏــﺈ الﺳاجــﻀ أن ﺖمــاس
لــﻃ تﺗﺼــﺺ ﺣــﻐﺆًا ﺸــﻎ الﺼــﺛس ،ﺸــإن ﺣــﻋﻐﺎﻋا بــﻘ
ﺣــك ﺠــﺎﺞداد لﻂﺼﺎــال ﺸــﻎ المــرة الﺼادﻄــﺋ ،و
تﺼﺛﻏــﻃ ﻇفســﻋا ﺲﻂــى أﻇﻋــا ﻄﺛاﺸــع ﺲــﻆ المﺧالــح
الفﻂسطﻐﻈﻐﺋ اﻓخرى.
•ﻏﺔــﺈ ﺲﻂــى إﺠــرائﻐﻀ أن تﺳمــﻀ ﺲﻂــى اﺠــﺎﺳادة
ﻊالــﺋ أﻇﻋــا ﻗ ُتﺼﻋــر ،والﺎــﻎ تﺳﺎمــﺛ ﺲﻂﻐﻋــا ﻄﺿاﻇﺎﻋــا
ﺸــﻎ المﻈطﺼــﺋ .لﺼــﺛ ﺸﺼــﺛت إﺠــرائﻐﻀ بﺳﺪــا ﻄــﻆ
تﻂــك المﺿاﻇــﺋ ﻇﺎﻐﺔــﺋ لﻂﻈﺎائــﺒ المرئﻐــﺋ لﺳمﻂﻐــﺋ
ﺖراس اﻓﺠﻌار.
•ﻏﺔــﺈ ﺲﻂــى إﺠــرائﻐﻀ الﺎﺚﻂــﻎ ﺲــﻆ ﻄﺊــﺛأ الــرد
الﻈســﺊﻎ ،والــﺜي ﻏﺎﺪمــﻆ ﺲــاد ًة الــرد ﺲﻂــى
الﻈﻐــران ﻄــع تﺔﻈــﺈ إﺦابــﺋ اﻓﻊــﺛاف .ﻊــﺜا الﻈﻋــﺒ
ﻏﺧــﺈ ﺸــﻎ ﻄﺧﻂﺗــﺋ ﺖمــاس .بــﺛﻗً ﻄــﻆ ذلــك،
ﻏﺔــﺈ ﺲﻂــى الﺔﻐــﺢ ا�ﺠــرائﻐﻂﻎ أن ﻏــرد بﺼــﻌة،
ﻄــع الﺳﻂــﻃ أﻇــه ﻄــﻆ المرجــح أن تــرد ﺖمــاس
بإﺬــﻘق الﺧﻌارﻏــﺘ لفﺎــرة ﺬﻌﻏﻂــﺋ .ﺲﻈﺛﻊــا ﺸﺼــط
ﻏمﺿــﻆ �ﺠــرائﻐﻀ أن تﻌضــح أﻇﻋــا ﻄســﺎﺳﺛة لﺛﺸــع
ﻊــﺜا الﺑمــﻆ لﺎﺗﺼﻐــﺺ ردع ﺖﺼﻐﺼــﻎ .ﺬالمــا أن
إﺠــرائﻐﻀ تﺊــﺛو غﻐــر راغﺊــﺋ ﺸــﻎ المﺚاﺬــرة
بالمﻌاجﻋــﺋ ،ﺸــإن ﺖمــاس ،بــﺛﻗً ﻄــﻆ ردﺲﻋــا،
ﺠﺎفﻋﻃ أﻇﻋا ردﺲﺌ الﺔﻐﺢ ا�ﺠرائﻐﻂﻎ.
•ﺸــﻎ المفاوضــات الﺎــﻎ تﺔــري بمســاﺲﺛة ﻄﺧــر
ﻄــﻆ أجــﻀ تســﻌﻏﺋ ﻄــع غــﺞة ،ﻏﺔــﺈ ﺲﻂــى إﺠــرائﻐﻀ
أن تﻌضــح أﻇﻋــا لــﻆ تســمح بإﺲــادة تســﻂﻐح
ﺖمــاس .خــﻘف ذلــك ،ﺠــﺎﻌاجه إﺠــرائﻐﻀ ﺲــﺛوا
أﺻــﻌى بﺿﺑﻐــر ﺸــﻎ الﺳمﻂﻐــﺋ المﺼﺊﻂــﺋ بﺳــﺛ بﺪــع
ﺠﻈﻌات ﻄﻆ ا�ن.

•إذا أتﻐﺗــﺌ �ﺠــرائﻐﻀ ،إﻄــا بﺳــﺛ وﺻــﺷ إﺬــﻘق
الﻈــار أو اتفــاق تفاوضــﻎ ،ﺸرﺦــﺋ لﻂﺼﺪــاء ﺲﻂــى
ﺾﺊــار ﻄســﺂولﻎ ﺖمــاس أو الﺔﻋــاد ا�ﺠــﻘﻄﻎ أو
ﻄﻈﺤــآت تﺧﻈﻐــع الﺜخائــر ﺸــﻎ غــﺞة ،ﺸــإن ﺦﻈــاع
ﺦﺳﺊــا ﻏﺎمﺑــﻀ ﺸــﻎ أن
خﻐــارا
الﺼــرار ﺠــﻐﻌاجﻋﻌن
ً
ً
ﻏﺿﻌﻇــﻌا ﻊــﻃ أول ﻄــﻆ ﻏﺿســر وﺻــﺷ إﺬــﻘق الﻈــار،
ﻄمــا ﺠــﻐﺂدي ﺲﻂــى اﻓرجــح إلــى جﻌلــﺋ أخــرى
ﺬﻌﻏﻂــﺋ ﻄــﻆ الﺳﻈــﺷ ﻄــع ﻄــا ﻏﺧاﺖــﺈ ذلــك ﻄــﻆ
ﻊﺔــﻌم ﺲﻂــى إﺠــرائﻐﻀ ﺸــﻎ الســاﺖﺋ الﺛولﻐــﺋ.
وﻄــع ذلــك ،ﺸــإن اﻗﻄﺎﻈــاع ﺲــﻆ الﺳمــﻀ ﺠــﻐمﺿﻆ
ﺖمــاس ﻄــﻆ إﺲــادة تســﻂﻐﺗﻋا ،وﻏﺪــع إﺠــرائﻐﻀ
ﺸــﻎ ﻄﻌﺻــﺷ ﺦﺳــﺈ ﺸــﻎ المــرة الﺼادﻄــﺋ الﺎــﻎ
ﻏﻈﺛلــع ﺸﻐﻋــا الﺼﺎــال .ﺠــﺎﺿﻌن ﻄســألﺋ الﻋﺔــﻌم
الﻌﺻائــﻎ أﺦﺳــﺈ ﺻــرار لﻂﺼﻐــادة ا�ﺠــرائﻐﻂﻐﺋ
بسﺊﺈ اﻗﻇﺳﺿاﺠات السﻂﺊﻐﺋ لﺪﺊط الﻈفﺟ.
•ﻄــﻆ غﻐــر المﺗﺎمــﻀ أن تﺚﺎفــﻎ أي ﻄــﻆ ﻊــﺜه
المﺳﺪــﻘت ﺸــﻎ أي وﺻــﺌ ﺻرﻏــﺈ ،ولــﻆ أتفاجــأ إذا
ﺾاﻇــﺌ الﺼــﺛس تــﺞن ﻇفــﺟ اﻓﺠــﺆﻂﺋ بﺳــﺛ ﺲﺤــر
ﺠــﻈﻌات ﻄــﻆ ا�ن .ﻊﻈــاك ﻄــﻆ ﻏﺔــادل بــأن
الﻌضــع الﺗالــﻎ ﻗ ﻏمﺿــﻆ تﺗمﻂــه ،واﺻﺎرﺖــﻌا
ﻄﺗــاوﻗت دراﻄاتﻐﺿﻐــﺋ لﺎﺶﻐﻐــر الﻌضــع الراﻊــﻆ:
إﻄــا ﻄــﻆ خــﻘل اتﺚــاذ إجــراءات ﺲســﺿرﻏﺋ أﺣــﺛ
لﺎﺗﺼﻐــﺺ الﻈﺧــر ،أو ﻄﺗاولــﺋ اﺠــﺎﺳادة ﺠــﻐطرة
الســﻂطﺋ الفﻂســطﻐﻈﻐﺋ ﺲﻂــى غــﺞة ،أو ﻄﻈــح
ﺖمــاس اﻄﺎﻐــازات اﺻﺎﺧادﻏــﺋ ﻄﻋمــﺋ .ﻄــﻆ غﻐــر
المرجــح أن تﻈﺔــح ﻄﺑــﻀ ﻊــﺜه اﻗﺻﺎراﺖــات ﺸــﻎ
المسﺎﺼﺊﻀ المﻈﺰﻌر.
•ﺠــﺎﺰﻀ ﺖمــاس ،ﺲﻂــى اﻓرجــح ،ﻄﻈﺰمــﺋ
إرﻊابﻐــﺋ تســﺳى إلــى تﺛﻄﻐــر إﺠــرائﻐﻀ بالﺿاﻄــﻀ،
وﺠــﻐﺎﺳﻐﻆ ﺲﻂــى إﺠــرائﻐﻀ اﻗﺠــﺎمرار ﺸــﻎ
اﺠﺎﺚﺛام الﺼﻌة ﻗﺖﺎﻌائﻋا وردﺲﻋا").(٣٤
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ﻇﺚﻂــص ﻄمــا ﺠــﺊﺺ أﻇــه ﺠﺎســﺳى إﺠــرائﻐﻀ إلــى
تﻘﺸــى آﺐــار وﻇﺎائــﺒ الﻋﺞﻏمــﺋ اﻗﺠــﺎراتﻐﺔﻐﺋ الﺎــﻎ
ﻄﻈﻐــﺌ بﻋــا ﺸــﻎ ﻊــﺜه الﺗــرب ،وتﺗﺔﻐــﻃ ﺖمــاس
ﺠﻐاﺠــﻐا وﺲســﺿرﻏا ،وﻄﻈﺳﻋــا ﻄــﻆ تﺳﻌﻏــﺨ
ﻄﺚﺞوﻇﻋــا ﻄــﻆ اﻓﺠــﻂﺗﺋ وإﺲــادة إﺦــﻘح ﻄــا دﻄــر
ﻄﻆ أﻇفاق ،وذلك ﺲﺊر الﻌﺠائﻀ الﺎالﻐﺋ:
-١اتﺊــاع ﺠﻐاﺠــﻐﺋ الﺎﺧﺳﻐــﺛ ﻄﻈﺚفــﺨ الﺗــﺛة
ضﺛ أي ﺲمﻀ ﻄﺼاوم ولﻌ ﺾان بالﻌﻇا ﺖارﺻا.
-٢اﺠﺎﻋﺛاف ﺻﻐادات المﺼاوﻄﺋ.
-٣ربــط ا�ﺲمــار والمســاﺲﺛات ا�ﻇســاﻇﻐﺋ بﺳــﻌدة
الســﻂطﺋ الفﻂســطﻐﻈﻐﺋ إلــى إدارة الﺼطــاع وجﺳــﻀ
ا�ﺲمار تﺗﺌ إﺣراف دولﻎ وأﻄمﻎ وإﺻﻂﻐمﻎ.
-٤تفﺳﻐــﻀ ﺠﻐاﺠــﺋ الســﻘم اﻗﺻﺎﺧــادي وربــط
تﺗســﻐﻆ اﻓوضــاع المﺳﻐﺤــﻐﺋ وا�ﻇســاﻇﻐﺋ ﺸــﻎ
الﺼطــاع بمــﺛى الﻋــﺛوء الفﺳﻂــﻎ ﺲﻂــى اﻓرض
وﻄــﺛى وﻄﻌاﺸﺼــﺋ ﺠــﻂطﺋ ﺖمــاس ﺲﻂــى ﺣــروط
الﺳﺛو �ﺲادة ا�ﺲمار.
-٥ﺖمــﻘت دﺲائﻐــﺋ وإﺲﻘﻄﻐــﺋ لﺎﺗســﻐﻆ وجــه
إﺠــرائﻐﻀ ورﻄــﻎ المﺼاوﻄــﺋ با�رﻊــاب وتﻋﺛﻏــﺛ
ﺖﻐــاة المﺛﻇﻐﻐــﻆ ﺠــﻌاء ﺸــﻎ غــﺞة أو الﺛاخــﻀ
المﺗﺎﻀ.
-٦إجﻋــاض الﺎﺗــرﺾات الﺤــﺳﺊﻐﺋ الفﻂســطﻐﻈﻐﺋ ﺸــﻎ
الﺪفــﺋ ﺲﺊــر زﻏــادة الﺎﻈســﻐﺺ اﻓﻄﻈــﻎ ﻄــع ﺠــﻂطﺋ
ﺲﺊــاس واﺲﺎﺼــال الﺼﻐــادات المﺂﺐــرة ﺸــﻎ الﺪفــﺋ
أو تﺧفﻐﺎﻋــا ﺲﺊــر الﺎﻈســﻐﺺ اﻓﻄﻈــﻎ ﻄﺑﻂمــا ﺖــﺛث
ﻄع الﻈاﺣط ﻇﺞار بﻈات.
-٧ﺠﺎســﺳى إﺠــرائﻐﻀ بﺼــﻌة إلــى إجﻋــاض
ﻄﺳادلــﺋ ربــط غــﺞة بالﺼــﺛس الﺎــﻎ أرﺠــﺎﻋا
ﺖمــاس ﺸــﻎ ﻊــﺜه الﺔﻌلــﺋ؛ ﻓن ﺸﻐﻋــا ضــرب أﺖــﺛ
اﻓﺠــﺟ الرئﻐســﻐﺋ لﻂمﺤــروع الﺧﻋﻐﻌﻇــﻎ
المﺎﺳﻂــﺺ باﺲﺎﺊــار الﺼــﺛس الﺳاﺦــﺋ السﻐاﺠــﻐﺋ
والﺛﻏﻈﻐــﺋ لﻂﺿﻐــان .لــﺜا ،لــﻆ تﺎﻌﺻــﺷ اﻗﻇﺎﻋــاﺾات
الﻐﻋﻌدﻏــﺋ بﺗــﺺ اﻓﺻﺧــى ولــﻆ تﺎﻌﺻــﺷ
ﻄﺤــروﺲات اﻗﺠــﺎﻐطان بالﺼــﺛس ،ولﺿﻈﻋــا
ﺠﺎﺿﻌن بﻌتﻐرة أﺻﻀ وﺠﻐاﺠﺋ الﺚطﻌ خطﻌة.

ﺸــﻎ ضــﻌء ﻄــا ﺠــﺊﺺ ،وﺸــﻎ ضــﻌء ﻄــا ﺖﺼﺼــه
الﺤــﺳﺈ الفﻂســطﻐﻈﻎ وﻄﺼاوﻄﺎــه الﺊاﺠــﻂﺋ وجمــﻌع
المﺎﺳاﺬفﻐــﻆ ﻄﺳــه ﺸــﻎ الﺳالــﻃ ﺾﻂــه ﻄــﻆ إﻇﺔــاز
ﺾﺊﻐــر ،ﺸإﻇــه ﻏﺔــﺈ ﺲﻂــى الﺤــﺳﺈ الفﻂســطﻐﻈﻎ
أﻏﻈمــا ﺾان أن ﻏســﺎﺑمر ﻊــﺜه الﻋﺞﻏمــﺋ
اﻗﺠــﺎراتﻐﺔﻐﺋ الﺎــﻎ تﻂﺳــﺺ إﺠــرائﻐﻀ جراﺖﻋــا
الﻐــﻌم .وﺲﻂﻐــه أﻏﺪــا أن ﻏســﺎﺑمر الــرأي الﺳــام
الﺳالمــﻎ الﺛاﺲــﻃ لــه والــﺜي أﺲــاد بﺼــﻌة الســﺂال
ﺖــﻌل ﻄــﺛى ﻄﺤــروﺲﻐﺋ إﺠــرائﻐﻀ :ﻄﺤــروﺲﻐﺋ
ﺻﻐاﻄﻋــا ،وﻄﺤــروﺲﻐﺋ بﺼائﻋــا باﺲﺎﺊارﻊــا ﻇﺰــام
ﺸﺧــﻀ ﺲﻈﺧــري .وﺸــﻎ ﻊــﺜا ا�ﺬــار ﻇﺜﺾــر بﺊﺳــﺨ
اﻓﻄﻌر:
•تفﺳﻐــﻀ واﺠــﺎﺛاﻄﺋ ﺦــﻌر وﺸﺳالﻐــات المﺼاوﻄــﺋ
الﺤــﺳﺊﻐﺋ لﺎﺤــمﻀ ﺾاﺸــﺋ أرجــاء ﺸﻂســطﻐﻆ
وﺸﻂســطﻐﻈﻐﻎ الﺤــﺎات لمﻌاجﻋــﺋ اﻗﻇﺎﻋــاﺾات
المســﺎمرة بالﺼــﺛس ،واﻗﺠــﺎﻐطان ،وﺠﻐاﺠــﺋ
الﺿاﻇﺎﻌﻇــات الﺎــﻎ تﺼســﻃ الﺪفــﺋ الﺶربﻐــﺋ إلــى
 ١٦٥ﻄﻈطﺼــﺋ ﻄﺳﺞولــﺋ ،وﺾﺜلــك ﺠﻐاﺠــﺋ الﺗﺧــار
الﺿاﻄــﻀ لﻂﺼطــاع ،وﻏﺔــﺈ أن تﺎﻈاﺠــﺈ الفﺳالﻐــات
ﻄــع ظــروف ﺾﻀ ﻄﻈطﺼــﺋ واﻓﺖــﺛاث الﺔارﻏــﺋ
والمﺂﺐرة ﺸﻐﻋا.
•تﺶطﻐــﺋ إﺲﻘﻄﻐــﺋ جﻐــﺛة لﻔﺖــﺛاث الﺎــﻎ تﺔــري
ﺲﻂــى اﻓرض ﻄــع اﺠــﺎمرار اﻗﺠــﺎﺚﺛام الﺔﻐــﺛ
والفﺳــال لﻌﺠــائﻀ الﺎﻌاﺦــﻀ اﻗجﺎماﺲــﻎ ﺲﻂــى
غرار ﻄا ﺖﺛث ﺸﻎ الﺗرب اﻓخﻐرة.
•الﺎﻌاﺦــﻀ المســﺎمر ﻄــع ﺖــرﺾات المﺔﺎمــع
المﺛﻇــﻎ ﺲﻂــى الﻈطــاق الﺳالمــﻎ ،وترﺠــﻐﺘ
ﻄﺧطﻂﺗــات ﻄﻋمــﺋ ﺸــﻎ الﺚطــاب ا�ﺲﻘﻄــﻎ لﻋــا
تأﺐﻐرﻊــا ﺲﻂــى الــرأي الﺳــام الﺶربــﻎ ﺾمﺧطﻂــح
اﻓبارتاﻊﻐــﺛ والﺎمﻐﻐــﺞ الﺳﻈﺧــري وا�بــادة
الﺔماﺲﻐﺋ.
•تﺜﺾﻐــر الﺳالــﻃ بالﻋﻌلﻌﺾﻌﺠــﺌ الفﻂســطﻐﻈﻎ
الــﺜي ﺾاﻇــﺌ الــﺛول الﺿﺊــرى وﺲﻂــى رأﺠــﻋا
برﻏطاﻇﻐــا ﺠــﺊﺊا ﺸــﻎ ﺖﺛوﺐــه ،واﺲﺎﺊــار ذﺾــرى
الﻈﺿﺊــﺋ ﻊــﻌ ﻏــﻌم الﻋﻌلﻌﺾســﺌ الفﻂســطﻐﻈﻎ ،ﻄــع
ﻄطالﺊــﺋ ﻊــﺜه الــﺛول بﺛﺸــع تﺳﻌﻏﺪــات لﻂﺤــﺳﺈ
الفﻂســطﻐﻈﻎ ﺲــﻆ ﺠــﻈﻌات الﻂﺔــﻌء والﺤــﺎات دون
الﺎفرﻏط ﺸﻎ ﺖﺺ الﺳﻌدة.
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•وﺾﺜلــك تﺜﺾﻐــر الﺳالــﻃ دوﻄــا بﺔرائــﻃ إﺠــرائﻐﻀ
ﻄــﻆ ﻄﺗــﻌ وإبــادة الﺼــرى الفﻂســطﻐﻈﻐﺋ باﺲﺎﺊارﻊــا
جرائــﻃ ضــﺛ ا�ﻇســاﻇﻐﺋ ﻗ تســﺼط بالﺎﺼــادم ﺬﺊﺼــا
لﻂﺼاﻇﻌن الﺛولﻎ.
•ﻄﻘﺖﺼــﺋ ﻄﺔرﻄــﻎ الﺗــرب الﺧﻋاﻏﻈــﺋ ﺻﺪائﻐــا
والمطالﺊــﺋ بﺎﺳﻌﻏﺪــات لمــﻆ تﺪــرروا ﻄــﻆ
المﺛﻇﻐﻐــﻆ الفﻂســطﻐﻈﻐﻐﻆ ﺠــﻌاء ﻄــﻆ جــراء الﺗﺧــار
أو جرائــﻃ الﺗــرب ﺸــﻎ الﺔﻌلــﺋ الﺗالﻐــﺋ والﺔــﻌﻗت
السابﺼﺋ.
•ﺲمــﻀ دﺲــﻌة ﺲالمﻐــﺋ �ﺖﻐــاء اﺲﺎﺊــار الﺧﻋﻐﻌﻇﻐــﺋ
ﺖرﺾــﺋ ﺲﻈﺧرﻏــﺋ والــﺜي تــﻃ إلﺶــاؤه ﺲﺼــﺈ
"اتفاﺻﻐﺋ أوﺠﻂﻌ".
•تﻈﺤــﻐط المﺼاﺬﺳــﺋ
المسﺎﻌﺬﻈات.

الﺳالمﻐــﺋ

لمﻈﺎﺔــات

•ﻏــﻌم تﺪاﻄــﻆ ﺲالمــﻎ ﻄــع الﺼطــاع لرﺸــع
الﺗﺧــار ﺲﻈــه ،والﺎأﺾﻐــﺛ ﺲﻂــى أن ﺻطــاع غــﺞة
ﻄازال تﺗﺌ اﻗﺖﺎﻘل ا�ﺠرائﻐﻂﻎ.
•إﺸﺤــال ﻄﺗــاوﻗت ﺲﺊــاس لﻂســﻐطرة ﺲﻂــى ﺻطــاع
غﺞة أو اﺲﺎﺊاره إﺻﻂﻐما ﻄﺎمردا.
•ﻄطالﺊــﺋ الﺳالــﻃ بﺳﺼــﺛ اﻇﺎﺚابــات ﻗخﺎﻐــار ﺠــﻂطﺋ
ﺸﻂســطﻐﻈﻐﺋ وﻄﺔﻂــﺟ تﺤــرﻏﺳﻎ لﻂﺎﺗــﺛث باﺠــﻃ
الﺤﺳﺈ الفﻂسطﻐﻈﻎ بﺛﻏﻘ ﺲﻆ ﺠﻂطﺋ داﻏﺎﻌن.

اﻟﻤﺮاﺟﻊ
1- Anthony H. Cordesman, War in Gaza Tactical gains, strategic defeat ?, center for
strategic & international studies, 9/1/2009.
2- Dr. Doron Matza, Operation Guardian of the Walls: Tactical Victory, Strategic Defeat,
BESA Center Perspectives Paper No. 2048, 25/5/2021.
3- Donniel Hartman, Why Israel lost this war, Times of Israel, 19/5/2021.
4- Ofira Seliktar and Farhad Rezaei, Can Hamas, an Iranian Proxy, Be Deterred?,
BESA Center Perspectives Paper No. 2058, 31/5/2021.
5- B'Tselem, Whitewash Protocol: The So-Called Investigation of Operation Protective
Edge, September 2016, p:2.
 ﻄﺳﻋــﺛ واﺣــﻈطﻆ، تﺼﻐﻐــﻃ ﺲســﺿري لﻂﺧــراع بﻐــﻆ إﺠــرائﻐﻀ وﺖمــاس، غراﻇــﺌ روﻄﻂــﻎ و ﻇﻐــري زﻏﻂﺊــر-٦
.2021/5/25 ،3489  المرﺦﺛ السﻐاﺠﻎ،لسﻐاﺠات الﺤرق اﻓدﻇى
7- Sebastien Roblin, Israel’s Bombardment Of Gaza: Methods, Weapons And Impact,
Forbes, 26/5/2021.
8- Manuel Trajtenberg and Tomer Fadlon, Economic costs of wall guarding, INSS
Insight No. 1485, 13/6/2021.
9- Anshel Pfeffer, The Costly Success of Israel’s Iron Dome, The Atlantic, 24/5/2021.
10- BBC News, How Israel's Iron Dome missile shield works, 17/5/2021.
11- Judah Ari Gross, Israeli army intelligence praises tactical victory in Gaza, cannot
determine how long calm will last, Times Of Israel, 27/5/2021.
12- Judah Ari Gross, The army commander said that the Israeli army's victory in the
Gaza conflict may not have deterred Hamas, Times Of Israel, 9/6/2021.
13- Shir Hever, As Palestinians unite, Israel is more divided than ever, Middle East Eye,
21/5/2021.

اﻟﻤﺮاﺟﻊ
14- Yossi Melman, Al-Aqsa attack: Israel's Netanyahu, the agent of chaos, Middle East
Eye, 11/5/2021.
15- Paul Rogers, Gaza conflict: No matter how powerful Israel’s military becomes it still
can’t win, Asia Pacific Report, 20/5/2021.
16- Paul Rogers, Gaza conflict: No matter how powerful Israel’s military becomes it still
can’t win, Asia Pacific Report, 20/5/2021.
17- Dov Lieber and Felicia Schwartz, Hamas Attack on Israel Aims to Capitalize on
Palestinian Frustration, Wall Streat Journal, 12/5/2021.
18- Ben Kasbet, Israel fears that Hamas and Hezbollah will coordinate the attacks,
Al-Monitor, 28/5/2021.
19- Dr. Michael Milshtein, Does Israel understand Hamas?, Israel Defense,
26/05/2021.
20- Lily Galili, Netanyahu emerges as the political victor from the war - for now, Middle
East Eye, 21/5/2021.
21- Anthony H. Cordesman, Hamas and the New Round of Fighting in Gaza: Both
Sides are Escalating to Nowhere, CSIS, 17/7/2014.
22- Anthony H. Cordesman, Israel and Hamas: Escalating to Nowhere, Yet Again,
CSIS, 31/7/2014.
23- Paul Rogers, Gaza conflict: No matter how powerful Israel’s military becomes it still
can’t win, Asia Pacific Report, 20/5/2021.
24- Aluf Benn, This Is Israel’s Most Failed and Pointless Gaza Operation Ever. It Must
End Now, Haaretz, 18/5/2021.
25- Dr. Doron Matza, Operation Guardian of the Walls: Tactical Victory, Strategic
Defeat, BESA Center Perspectives Paper No. 2048, 25/5/2021.
26- Colonel (Res) Dr. Rafael J. Pushnik-Chen, The systematic failure of Israeli public
diplomacy, Pesa Center Views Paper No. 2045, 24/5/2021.

اﻟﻤﺮاﺟﻊ
27- Col. (res.) Dr. Hanan Shai, Did the Gaza Operation Achieve Its Political Goal?,
BESA Center Perspectives Paper No. 2,046, 24/5/2021.
28- Emmanuel Fabian and TOI Staff, Politicians of all walks of the spectrum criticize the
Prime Minister for Gaza's failures, in accordance with the terms of the ceasefire, Times
Of Israel, 21/5/2021.
29- Elie Podeh, Assessing Operation Guardian of the Walls: Did it change any
opinions?, JPost, 29/5/2021.
30- JPost Editorial, Israel needs to better coordinate the image war, JPost, 18/5/2021.
31- Ofira Seliktar and Farhad Rezaei, Can Hamas, an Iranian Proxy, Be Deterred?,
BESA Center Perspectives Paper No. 2058, 31/5/2021.
32- Donniel Hartman, Why Israel lost this war, Times of Israel, 19/5/2021.
33- Donniel Hartman, Why Israel lost this war, Times of Israel, 19/5/2021.
34- Major General (res.) Yaakov Amidror, There is No Clear-Cut Solution for Gaza, The
Jerusalem Institute For Strategy & Security, 16/6/2021.

