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املقدمة 

يرصــد كتــاب عليــان الهنــدي، قواعــد هندســة االحتــالل اإلســرائيلي بعــد عــام 1967 
باالعتمــاد علــى أرشــيف جلســات احلكومــة اإلســرائيلية الذي أفــرج عنه بعد خمســني 
عامــاً مــن عــدوان إســرائيل عــام 1967، والــذي يتضمــن حوالــي 150 ألــف وثيقــة. تتناول 
هــذه الوثائــق، فــي جــزء منهــا، اخملططــات اإلســرائيلية املســبقة للعــدوان علــى الــدول 
العربيــة، والتــي جــاءت فــي عــام 1967 بذريعــة إغــالق مصــر مضيقــي تيــران وصنافيــر. 
ــة  ــتقبل الضف ــات ملس ــي مخطط ــة ف ــث احلكوم ــن بح ــيف ع ــف األرش ــا كش كم
الغربيــة والقــدس الشــرقية وقطــاع غــزة، واتخــذت معظــم احلــوارات والقــرارات فــي 
ــر  ــدس أكث ــة والق ــة الغربي ــم الضف ــق بض ــرارات تتعل ــة ق ــة اخملتلف ــات احلكوم جلس
مــن قطــاع غــزة، الــذي كان التوجــه العــام مييــل إلــى ضمــه لـ«دولــة إســرائيل«. أيضــاً، 
ركــزت معظــم الوثائــق علــى آليــة العمــل مســتقبالً مــن حيــث تكثيــف االســتيطان 
ــتثنت  ــرائيلية اس ــة اإلس ــك. إال أن احلكوم ــر ذل ــة، وغي ــة الغربي ــدس والضف ــي الق ف
مــن الوثائــق املفــرج عنهــا عــدة جلســات عقــدت فــي حزيــران 1967، وكل مــا يتعلــق 
مبلفــات هويــة مــزودي املعلومــات االســتخبارية، والتعامــل مــع األســرى العــرب الذيــن مت 

إعدامهــم بُعيــد احلــرب، وصنفــت هــذه امللفــات حتــت بــاب »ســري جــداً«. 

تنبــع أهميــة هــذا الكتــاب مــن التنقيــب والبحــث فــي أرشــيف جلســات احلكومــة 
اإلســرائيلية قبــل شــنها العــدوان 1967 وبعــده، وتطرقــه ملــا يكشــفه هــذا األرشــيف 
ــى  ــدوان عل ــه الع ــا في ــة، مب ــدول العربي ــى ال ــدوان عل ــرب والع ــات احل ــن أن مخطط ع
ــل احلكومــة  ــه مــن قب األراضــي الفلســطينية، جــزء مــن ســياق أوســع، مت اإلعــداد ل
اإلســرائيلية، بهــدف اســتكمال ســيطرتها علــى منابــع امليــاه فــي اجلــوالن واحتــالل مــا 
تبقــى مــن األراضــي الفلســطينية، وزيــادة نفوذهــا وســيطرتها، وتوســيع املســتوطنات 
ــن  ــدة م ــة املمت ــى املنطق ــيطرة عل ــطني، والس ــل فلس ــرائيلي داخ ــتيطان اإلس واالس

شــرم الشــيخ حتــى رفــح الواقعــة حتــت الســيادة املصريــة حينهــا.

يســاهم هــذا األرشــيف فــي فهــم العقليــة اإلســرائيلية جتــاه العــرب عامــة 
ــى البحــث عــن مشــاريع  ــي تهــدف بشــكل أساســي إل والفلســطينيني خاصــة، الت
ــم  ــن بالده ــطينيني م ــد للفلس ــل( جدي ــفير )ترحي ــود لترانس ــات تق ــم سياس ورس
ــة  ــام »دول ــق األول أم ــي العائ ــل الدميغراف ــكل العام ــرق، إذ ش ــكل الط ــم ب وتهجيره
ــى  ــيطرة عل ــى الس ــدف إل ــذي يه ــي ال ــروعها الصهيون ــتكمال مش ــرائيل« الس إس
ــكانها،  ــن س ــطينية م ــي الفلس ــراغ األراض ــة وإف ــطني التاريخي ــن فلس ــى م ــا تبق م

هندسة االحتالل.. أرشيف حكومة إسرائيل عام ١٩٦٧
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ــا.  ــزة وضمه ــاع غ ــة وقط ــة الغربي ــن الضف ــم م وطرده

ــدو  ــي تب ــرائيل، الت ــي إس ــوزراء ف ــف وآراء ال ــاب مواق ــرض الكت ــك، يع ــب ذل ــى جان إل
ــة  ــة الغربي ــتقبل الضف ــد مس ــق بتحدي ــا يتعل ــا فيم ــا بينه ــة فيم ــاً متناقض أحيان

ــم. ــرارات الض وق

يتكــون الكتــاب مــن مقدمــة وثمانيــة فصــول بعناويــن رئيســية وفرعيــة، باإلضافــة 
إلــى اخلامتــة. تنــاول الكاتــب فــي الفصــل األول »أجــواء التســخني« التــي مهــدت حلــرب 
ــام 1967،  ــات ع ــع بداي ــوريا م ــرائيل وس ــني إس ــي ب ــالف األساس ــام 1967، إذ كان اخل ع
حســب األرشــيف، يكمــن فــي مجالــني همــا »األعمــال التخريبيــة« العابــرة للحــدود، 
وتقاســم األراضــي الزراعيــة. إال أن اتخــاذ قــرار إغــالق مصــر ملضيقــي تيــران وصنافيــر 
فــي 22 أيــار 1967 أمــام املالحــة اإلســرائيلية، اعتبــره اجمللــس الــوزاري للشــؤون األمنيــة 
عدوانــاً مباشــراً، مــا دعــا اجليــش اإلســرائيلي إلعــالن االســتنفار العســكري الشــامل. 

كان رئيــس األركان اإلســرائيلي حينهــا، إســحق رابــني احملــرض األول علــى شــن ضربــة 
ــداً إلســرائيل، وإحلــاق الهزميــة  اســتباقية ضــد املطــارات العربيــة التــي تشــكل تهدي
ــاعة  ــدة 48 س ــرب مل ــن احل ــرار ش ــاذ ق ــل اتخ ــه أّج ــة، إال أن ــر العربي ــة مص بجمهوري

ــاء علــى طلــب أميركــي.  ــة، بن إضافي

يســتعرض الهنــدي فــي الفصــل الثانــي النصــوص املؤرشــفة عــن احلــرب، وحتضيراتهــا 
وســير عملياتهــا وانتهائهــا، إذ يتبــني مــن خــالل محاضــر جلســات احلكومــة 
ــأن العــرب سيشــنون هجومــاً  ــد ب ــر تفي ــت لديهــا تقاري ــرة كان اإلســرائيلية، أن األخي
ــى  ــة األول ــه إســرائيل للضرب ــرار احلكومــة توجي ــك كان ق ــى إســرائيل. ولذل ــاً عل فوري
االســتباقية ضــد العــرب حتــى ال تكــون فــي موقــع دفــاع عــن املــدن اإلســرائيلية فــي 
ــع  ــام جمي ــة أم ــة دفاعي ــن مواجه ــا م ــدودة ال متكنه ــرائيلية مح ــوة اإلس ــل أن الق ظ
الــدول العربيــة فــي آن واحــد. غيــر أن الكاتــب يشــير أيضــاً إلــى النقاشــات الالحقــة 
ــدوان  ــى أن الع ــدل عل ــي ت ــرائيليني، والت ــادة اإلس ــن الق ــدد م ــا ع ــرط فيه ــي انخ الت
ــيطرة  ــرض الس ــل ف ــن أج ــة م ــت دفاعي ــعية وليس ــه توس ــت أهداف ــرائيلي كان اإلس
علــى كل الضفــة الغربيــة، وأراضــي شــبه جزيــرة ســيناء وهضبــة اجلــوالن، مــع التركيز 
ــدا واضحــاً مــن اســتمرار إســرائيل بالقتــال  علــى احتــالل مصــادر امليــاه. وهــذا مــا ب
وعــدم االســتجابة لوقــف إطــالق النــار، حتــى بعــد موافقــة مصــر وســوريا. إذ طالــب 
وزيــر العمــل فــي حينــه إيغــال ألــون بإطالــة أمــد احلــرب عــدة أيــام مــن أجــل احتــالل 
أجــزاء مــن مصــر، بعــد احتــالل شــرم الشــيخ، وضــم ســيناء، إال أن إســرائيل أعلنــت 
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وقــف إطــالق النــار يــوم 10 حزيــران 1967، بعــد أن تأكــدت مــن هزميــة الــدول العربيــة 
ــة.  ــى الضفــة الغربي والســيطرة عل

يناقــش الفصــل الثالــث أرشــيف »االحتــالل اإلســرائيلي للضفــة الغربية وقطــاع غزة«، 
حيــث أعلــن رابــني فــي اليــوم الثالث مــن احلــرب أن اجليــش اإلســرائيلي متكن مــن احتالل 
الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة والقــدس، والســيطرة علــى وثائــق قمــران »مخطوطــات 
ــي  ــدس. يلق ــرقي الق ــي ش ــطني ف ــار فلس ــف آث ــن متح ــرقتها م ــت« وس ــر املي البح
الهنــدي فــي هــذا الفصــل الضــوء علــى االنطباعــات األوليــة، األمنيــة واالقتصاديــة، 
ــر جتولــه فــي الضفــة الغربيــة  ــان إث ــر الدفــاع فــي ذلــك الوقــت موشــيه دي لــدى وزي
والقــدس بعــد عــدة أيــام مــن احلــرب، حيــث بــدا لــه أن األوضــاع فــي الضفــة الغربيــة 
فــي غايــة الســوء، وأن الوضــع يحتــاج إلــى الكثيــر مــن اجلهــد لضبطهــا. كمــا تظهــر 
الوثائــق أن العديــد مــن اجلماعــات اليهوديــة نشــطت فــي املطالبــة بإســرائيل الكبــرى. 
ــة  ــا ملناقش ــرت داخله ــي ج ــات الت ــن النقاش ــزءاً م ــة ج ــت احلكوم ــني خصص ــي ح ف
املقترحــات املقدمــة جمللــس األمــن الدولــي واجلمعيــة العموميــة، التابعني لــأمم املتحدة، 
وتبــني خــالل النقاشــات أن احلكومــة اإلســرائيلية تعتمــد فــي األســاس علــى تثبيــت 
ــت  ــك، طرح ــة لذل ــالم. إضاف ــماعة« الس ــطة »ش ــرب، بواس ــد احل ــم بع ــع القائ الوض
أرشــيفات احلكومــة اإلســرائيلية تقــدمي تبــادل األســرى بــني إســرائيل ومصــر كأولويــة، 
وقامــت بتخويــل جلنــة وزراء الشــؤون األمنيــة، ومبشــاركة وزيــر األمــن الداخلــي، مبهمــة 

بحــث موضــوع اليهــود فــي الــدول العربيــة.  

ــي دارت  ــع عــن مناقشــات »شــروط الســالم« الت يكشــف الهنــدي فــي الفصــل الراب
ــدول  ــع ال ــالم م ــى الس ــل إل ــة التوص ــرائيلية لكيفي ــة اإلس ــات احلكوم ــالل جلس خ
العربيــة بعــد هزميتهــا، ومــا ترافــق مــع ذلــك مــن تفكيــر بسياســات تضمــن الوجــود 

اإلســرائيلي والعيــش بســالم وأمــن فــي منطقــة الشــرق األوســط. 

اتفــق جميــع الــوزراء علــى طــرح شــروط غيــر واضحــة للســالم مــع العــرب، مبــا فــي 
ذلــك عــدم حتديــد أو تعريــف مصطلــح الســالم، حتــى تســتطيع احلكومة اإلســرائيلية 
املنــاورة فــي املفاوضــات مــع العــرب فــي حــال حدوثهــا، دون اتفــاق واضــح بــني مختلــف 
القــادة اإلســرائيليني علــى الشــروط التــي يجــب أن توضــع للمفاوضــات، فوضــع وزراء 
االحتــالل وقادتــه شــروطاً مختلفــة لــكل دولــة مــن الــدول العربيــة علــى حــدة، ترتكــز 

علــى تعزيــز املكاســب اإلســرائيلية األمنيــة واجلغرافيــة واالقتصاديــة مــن احلــرب.

 ويظهــر مــن خــالل مســارعة قــادة االحتــالل إلــى مناقشــة خيــار املفاوضــات والســالم 
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ــى  ــت تهــدف إل ــة مباشــرة، أن إســرائيل كان ــة املذل ــة العربي ــع العــرب بعــد الهزمي م
الوصــول إلــى مفاوضــات مــع العــرب فــي ظــروف مواتيــة لهــا تســتطيع مــن خاللهــا 
ــران 67، وليــس مــا  ــج بعــد 6 حزي ــذي نت ــع ال ــى الواق فــرض شــروطها، والتفــاوض عل

قبلــه.

كان مــن ضمــن املشــاكل املســتقبلية التــي طرحتهــا احلكومــة اإلســرائيلية: املكانــة 
ــني،  ــكلة الالجئ ــل مش ــزة، وح ــاع غ ــتقبل قط ــة، ومس ــة الغربي ــتقبلية للضف املس
باإلضافــة علــى العالقــات مــع مصــر وســوريا واألردن، حيــث قــررت احلكومــة أن توقيــع 
ــى  ــة، حت ــويات أمني ــن تس ــب أن يتضم ــوريا يج ــر وس ــع مص ــلمية م ــات س أي اتفاقي
حتتفــظ إســرائيل بســيطرتها علــى املناطــق التــي احتلتهــا فــي شــبه جزيــرة ســيناء، 
وهضبــة اجلــوالن، ويظــل قطــاع غــزة جــزءاً مــن أراضــي إســرائيل، وفــق منطــق احلــدود 

الدوليــة.

ــو  ــر األردن ه ــرائيلية أن نه ــة اإلس ــرت احلكوم ــع األردن، فاعتب ــالم م ــروط الس ــا ش أم
احلــدود املعتمــدة، وفيمــا يتعلــق مبشــكلة الالجئــني طالبــت إســرائيل بحلها مســتقبالً 
مــع مجمــل الــدول العربيــة املركزيــة، علــى أســاس مبادلــة الالجئــني باليهــود الذيــن 

»ُطــردوا« مــن الــدول العربيــة. 

ــات  ــيف اجللس ــن أرش ــق م ــض الوثائ ــس بع ــل اخلام ــي الفص ــدي ف ــتعرض الهن يس
ــة  ــق أن احلكوم ــك الوثائ ــر تل ــث تظه ــرقية، حي ــدس الش ــتقبل الق ــة مبس املتعلق
اإلســرائيلية ســعت منــذ البدايــة إلــى تهجيــر مــا أمكنهــا مــن الفلســطينيني مــن 
املدينــة، حتــى تقلــل الوجــود الفلســطيني فيهــا، وســعت كذلــك لتهويدهــا بشــتى 
الطــرق والوســائل، كمــا تظهــر أن احلكومــة اإلســرائيلية قــررت منــذ اللحظــة األولــى 
عــدم التنــازل عــن القــدس الشــرقية وإخراجها مــن دائــرة املفاوضــات. إذ دعــت احلكومة 
اإلســرائيلية إلــى تثبيــت احلقائــق اليهوديــة فــي القــدس بشــكل عــام، وفــي البلــدة 
القدميــة منهــا بشــكل خــاص، فناقشــت جلســات احلكومــة اإلســرائيلية مســألة ضم 
مدينــة القــدس مــن خــالل فــرض قوانــني وأوامــر احلكــم والقضــاء اإلســرائيلي علــى 

مدينــة القــدس، وحــل بلديــة القــدس العربيــة وضمهــا لبلديــة القــدس اليهوديــة.

كمــا اتخــذت احلكومــة قــرار احملافظــة علــى األماكــن املقدســة واحلفــاظ علــى وضعيــة 
ــى  ــرقية إل ــدس الش ــم الق ــر اس ــررت تغيي ــا، وق ــكو فيه ــع« أو الستاتس ــر الواق »األم
»مــزراح يروشــاليم« أي شــرقي القــدس، حتــى يكــون االســم مقبــوالً للعــرب، وعلــى أن 

املدينــة وحــدت إلــى األبــد حتــت الســيادة اإلســرائيلية.
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ــل  ــن ِقب ــامالً م ــاً ش ــة إضراب ــهدت املدين ــدس، ش ــالل الق ــن احت ــهرين م ــد ش وبع
ــدس،  ــارة الق ــي زي ــوث الدول ــة املبع ــى ني ــاً عل ــلمات، احتجاج ــاء املس ــة النس منظم
ــة داخــل البلــدة  ــر ذلــك أعلــن ليفــي أشــكول فتــح محــالت وورشــات يهودي علــى إث
القدميــة، وقــام بإغــالق العديــد مــن احملــالت التي ســاهمت فــي اإلضــراب ملدة أســبوعني. 
والســتكمال الســيطرة اإلســرائيلية علــى القــدس، صــادرت ســلطات االحتــالل مفتــاح 
بوابــة املغاربــة وافتتحــت مقــراً للشــرطة علــى ممتلــكات احلــرم القدســي الشــريف. 

ولتمكــني النفــوذ اإلســرائيلي داخــل مدينــة القــدس والبلــدة القدميــة اتخــذت احلكومة 
قــرارات الطــرد والهــدم واإلخــالء اإلجبــاري ضــد الفلســطينيني. كان منهــا قــرار توســيع 
الكنــس اليهوديــة وإصالحهــا، الــذي اتخذتــه ذريعــة لهــدم مئــات البيــوت العربيــة فــي 

القــدس ومنــع بقــاء العــرب فــي املناطــق املهدومــة. 

 وفــي ذات اإلطــار حاولــت احلكومــة اإلســرائيلية تغييــر مناهــج التعليــم العربيــة فــي 
املــدارس املقدســية واســتبدال املنهــاج اإلســرائيلي بهــا. واحتجاجــاً علــى ذلــك القــرار 
أعلنــت املــدارس العربيــة فــي القــدس إضرابهــا، وعلــى إثــر ذلــك قــررت احلكومــة طــرد 
ــك، كان  ــى ذل ــالوة عل ــم. ع ــن التعلي ــاع ع ــى اإلضــراب واالمتن ــني عل أو اعتقــال احملرض
التشــجيع علــى هجــرة ســكان القــدس الشــرقية إلــى األردن إحــدى السياســات التــي 
ــدس  ــة والق ــدة القدمي ــراغ البل ــدف إف ــا، به ــرائيلية لتحقيقه ــة اإلس ــعى احلكوم تس
ــة  ــور مفتوح ــاء اجلس ــة إلبق ــت خط ــطينيني، فوضع ــكان الفلس ــن الس ــرقية م الش
ــت  ــة، طرح ــى املدين ــة عل ــا األمني ــز قبضته ــار تعزي ــي إط ــرة. وف ــهيل الهج لتس
ــي  ــطى ف ــادة الوس ــر القي ــرائيلية ومق ــرطة اإلس ــر الش ــل مق ــرورة نق ــة ض احلكوم

اجليــش مــن تــل أبيــب إلــى القــدس الشــرقية. 

ــكري  ــم العس ــق احلاك ــة ووثائ ــة الغربي ــتقبل الضف ــادس مس ــل الس ــاول الفص تن
العــام ومناقشــة جلســات احلكومــة حــول مســتقبل الضفــة بعــد ســيطرة االحتــالل 
العســكرية عليهــا، ويبــدو مــن نقاشــات ومــداوالت وإجــراءات احلكومــة اإلســرائيلية 
ــة  ــر أن املعارض ــوة، غي ــاً بق ــارج كان مطروح ــى اخل ــطينيني إل ــل الفلس ــدف ترحي أن ه
الدوليــة لتهجيــر الفلســطينيني وعــدم اســتقرار األوضــاع السياســية فــي األردن دعــت 
ــم تتخلــص إســرائيل  ــار. ولكــن ل ــى التراجــع عــن هــذا اخلي احلكومــة اإلســرائيلية إل
مــن هــدف التهجيــر نهائيــاً ولــم تطــرح خيــاراً آخــر، وآثــرت عــدم اتخــاذ قــرار بشــأن 
ــذور  ــكل ج ــة تش ــذه السياس ــر أن ه ــت، غي ــا للوق ــرك مصيره ــة وت ــة الغربي الضف
ــع أن  ــة. م ــرائيلية احلالي ــات اإلس ــا احلكوم ــي تنتهجه ــراع« الت ــة »إدارة الص سياس

هندسة االحتالل.. أرشيف حكومة إسرائيل عام ١٩٦٧



عا مرا

 العدد 289

20
22

   
ف

ري
 خ

262

احلكومــة اإلســرائيلية حينهــا قــررت عــدم اتخــاذ قــرار إال أن ســارعت باتخــاذ خطــوات 
علــى األرض تهــدف إلــى تغييــر الواقــع الدميغرافــي واجلغرافــي فــي الضفــة الغربيــة.

ــدل  ــم اإلســرائيلية ب ــب التعلي ــة إلحــالل كت ــاك محاول ــت هن  وفــي هــذا اإلطــار كان
الكتــب الفلســطينية، وإزالــة الكتــب احملرضــة علــى إســرائيل مــن كتــب التعليــم فــي 
الضفــة الغربيــة وإعــادة صياغتهــا. وســعت احلكومــة اإلســرائيلية إلــى احملافظــة على 
ــة  ــدود أمني ــر األردن حل ــل نه ــدف حتوي ــة، به ــة الغربي ــي الضف ــكري ف ــار العس االنتش
إلســرائيل. علــى إثــر ذلــك، قــررت احلكومــة إقامــة خمســة معســكرات دائمــة للجيش 
اإلســرائيلي علــى قمــم اجلبــال فــي الضفــة الغربيــة. كمــا كشــفت جلســات احلكومة 
عــن خطــط احلكومــة اإلســرائيلية بنــاء املزيــد مــن املســتوطنات فــي الضفــة الغربيــة 
ــي  ــت زراعــة األرض هــي أول حجــج االســتيطان اإلســرائيلي ف ــة اجلــوالن. وكان وهضب
ــة  ــة الغربي ــي الضف ــة ف ــس البلدي ــى دور اجملال ــب إل ــير الكات ــش. يش ــوالن والعري اجل
ــة  ــة واإلداري ــات االقتصادي ــدمي اخلدم ــي تق ــرائيلية ف ــة اإلس ــع احلكوم ــا م وعالقته
ــي  ــم ف ــدا أو توطينه ــى كن ــطينيني إل ــر الفلس ــرح تهجي ــرض مقت ــكان، ويع للس
األردن إذ احتلــت هــذه املســألة حيــزاً مهمــاً مــن النقاشــات فــي اجتماعــات احلكومــة 
اإلســرائيلية، إذ رأت بعــض األصــوات في اجللســات أن إســرائيل ال تســتطيع ضم الضفة 
الغربيــة دون التخلــص مــن الوجــود الفلســطيني، فعملــت علــى رفــع مســتوى النمــو 
ــوالدات  ــى إســرائيل، وتشــجيع ال ــذي سيســاهم فــي هجــرة اليهــود إل االقتصــادي ال
فــي صفــوف اليهــود، والتشــجيع علــى االســتيطان فــي كل الضفــة الغربيــة، وفــرض 
الوجــود العســكري فــي الضفــة الغربيــة، إلــى جانــب إقامــة قواعــد عســكرية دائمــة 
علــى ظهــور اجلبــال. كمــا قــدم ديــان مقترحــاً يتعلــق مبســتقبل الضفــة الغربيــة نــص 
علــى »اجتــاه اخلــارج« و«اجتــاه الداخــل«، يقــوم اجتــاه اخلــارج بإقامــة ســالم مــع مصــر 
وســوريا علــى أســاس احلــدود الدوليــة، و«اجتــاه الداخــل« علــى حــل مبنــي علــى احلكــم 

الذاتــي لســكان الضفــة الغربيــة.

ــيف أن  ــالل األرش ــن خ ــني م ــزة، ويب ــاع غ ــتقبل قط ــابع مس ــل الس ــش الفص يناق
ــني  ــكلة الالجئ ــزة، إال أن مش ــم غ ــه ض ــى توج ــت تتبن ــرائيلية كان ــة اإلس احلكوم
ــول مــن خــالل  ــك شــرعت فــي إيجــاد حل ــد أمــام ضمــه، لذل ــق الوحي ــرت العائ اعتب
مشــروع توطــني الالجئــني العــرب مــن ســكان غــزة فــي منطقــة العريــش املصريــة، أو 
تهجيــر الجئــي قطــاع غــزة إلــى الضفــة الغربيــة. علــى أثــر اختــالف وجهــات النظــر 
والنقاشــات اخملتلفــة حــول ذلــك، أقــرت احلكومــة اإلســرائيلية اقتــراح ديــان، القاضــي 
ــر الدفــاع اإلســرائيلي إلــى  ــوه وزي بفــرض حكــم عســكري علــى قطــاع غــزة. كمــا ن
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ــمح  ــن يس ــردوا ول ــن يط ــن ل ــزة الذي ــاع غ ــي قط ــني ف ــني املصري ــات املوظف ــود مئ وج
ــر.  ــي مص ــن ف ــود املوجودي ــتبدالهم باليه ــدف اس ــرة، به ــى القاه ــودة إل ــم بالع له

ــي  ــاً ف ــزاً مهم ــذت حي ــي أخ ــني، الت ــة الالجئ ــى قضي ــر إل ــل األخي ــرق الفص يتط
ــي  ــزة ه ــاع غ ــن قط ــني م ــة الالجئ ــت قضي ــرائيلية، فكان ــة اإلس ــات احلكوم اجتماع
املشــكلة األكثــر إحلاحــاً بالنســبة للــوزراء، كونهــا تشــكل عائقــاً أمــام ضــم القطــاع 
إلســرائيل. فطرحــت احلكومــة العديــد مــن اخملططــات حلــل مشــكلة الالجئــني، منهــا 
ــة  ــزة لوكال ــاع غ ــة وقط ــة الغربي ــي الضف ــني ف ــكلة الالجئ ــل مش ــبء ح ــل ع حتمي
الغــوث، ومطالبــة إســرائيل الــدول العربيــة بتبنــي مخططــات حلــل مشــكلة الالجئني 
وإســكانهم فــي العــراق، وســوريا، واجلزائــر، واملغــرب، واألردن، واســتبدالهم بيهــود تلــك 
الــدول الذيــن ُطــردوا منهــا. كمــا أشــار الكاتــب إلــى التخــوف الهائــل مــن املشــكلة 
ــجيع  ــى تش ــا إل ــا دع ــرب، مم ــوف الع ــني صف ــوالدات ب ــبة ال ــاع نس ــة وارتف الدميغرافي
الــوالدات فــي صفــوف اليهــود، والضغــط علــى االحتــاد الســوفييتي لتســهيل هجــرة 

اليهــود الــروس إلــى إســرائيل. 

ــاً،  ــا حديث ــف عنه ــة، كش ــادر أولي ــة ملص ــراءة هام ــاب ق ــذا الكت ــكل ه ــل، يش باجملم
ويتيــح للباحــث مــادة حديثــة ومرجعيــة، كمــا يحمــل الكتــاب قيمــة إضافيــة كونــه 
يعتمــد علــى وثائــق رســمية منشــورة باللغــة العبريــة، قــد يعانــي الــدارس للقضيــة 
ــود  ــبب قي ــا بس ــا، إم ــل معه ــا والتعام ــول إليه ــة الوص ــن صعوب ــطينية م الفلس

ــود اللغــة.  اإلتاحــة، أو قي
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