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 المقدمة..

شكاالت اإلكيان الصهيوين تتبدى العديد من واقع الباستعراض 

مستعصية عىل احلل داخل املجتمع اإلرسائييل  االتي تكاد تكون عقد  و

العديد من رحيات ـصتوتعرب عن عمق هذه اإلشكاالت والتحديات 

هذه املعطيات  بالنظر إىلو ،واملحللني العسكريني اإلرسائيلينياملسئولني 

 غزة من "اإلرسائييل"نجزم بأن االنسحاب نستطيع أن الواقعية 

هو خطوة من خطوات حل هذه  "فك االرتباط"واملسمى بخطة 

كتيك كتقبل تسليمها  غزةاملعضالت وحماولة لرتتيب األوضاع يف 

 اكون أبد  لن يإدارة الرصاع كام أنه  اسرتاتيجية شارون يفجزئي لتحقيق 

مناورة  ووإنام ه "م0222مايو "مثل االنسحاب من جنوب لبنان 

 ،جديدة لتحقيق مآرب معينة وليس للسالم وال للتسوية "إرسائيلية"

خاصة أنه ال يمكن فصل هذه اخلطوة عن سياقها فقد جاءت مبارشة 

نذ عام ها إرسائيل عىل الفلسطينيني متأعتى محلة عسكرية شن بعد انتهاء
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نه أتبعها مبارشة محلة أكام  -وهي محلة اجلدار الواقيـم 7691

كام ال  ،الكربى لقادة وكوادر فصائل املقاومة الفلسطينيةالغتياالت ا

يمكن فصل هذه اخلطة عام يدبره احللف األمريكي الصهيوين ملنطقتنا 

تغيري ملعادالت وإحداثيات خاصة بعد احتالل العراق بام يشكله من 

  .الواقع

الل املتكررة حتى اإلم "اإلرسائيلية"رحيات ـالتص ويدعم هذه النظرة

ريكا بني إرسائيل وأم أن هذه اخلطة ثالثية -ما قبل أيب مازنمرحلة  يف-

ر فقط مع عدم اعتبار الطرف الفلسطيني! بينام هو الالعب األهم ـومص

 قدعرفات رحيات تعني أن ـالتصكانت هذه كام  ،وصاحب القضية

يف وجوده وهو ما يرجح فرضية دوره ولن تتم مفاوضات  داستنف

االنسحاب لن يتم بدون مفاوضات تستفيد منها إرسائيل  ذ أنإ هإقصائ

 أكرب استفادة ممكنة.
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 :  أوالا

 سرائيلإ عضالتم حتمهاــتاالنسحاب ضرورة 

 ددأهنا هت :إذا قلنا ال نبالغة حقيقي لكاإرسائيل من مش تعاين

ومن أهم هذه املشاكل االنتفاضة بالكلية  ينويهروع الصـاملش

الفلسطينية األخرية وما نتج عنها من إعادة تشكيل خريطة الرصاع كام 

من إشكاالت خطرية لعل من أمهها الشأن الداخيل اإلرسائييل  ال خيلو

عف ضارتفاع نسبة البطالة الناتج عن تردي الوضع االقتصادي و

االنتامء لدولة إرسائيل وما نشأ عنه من هجرة عكسية خاصة يف أوساط 

 .دينيةال زعاماتواألوساط احلاكمة بل والواحلزبية النخب السياسية 

يء من التفصيل أهم ـومن األمهية بمكان أن نعرف بش

رورة عىل أي خطوة ـاإلشكاالت اإلرسائيلية والتي تنعكس بالض

 هو استعراض كل -بطبيعة احلال-وليس اهلدف  ،عملية عىل األرض

لقاء إ املراد هنا هواملشاكل اإلرسائيلية الداخلية منها واخلارجية وإنام 

منها بشكل مبارش أو غري الضوء عىل أهم هذه اإلشكاالت وما يتعلق 

  أو خطة فك االرتباط.بقضية االنسحاب مبارش 
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 داخليةالمشكالت ال

 :والتوزيع الديموجرايف السكانيةمشكلة الكثافة  -1

برزت يف السنوات األخرية مشكلة الكثافة السكانية والتوزيع 

 ،ممرشحة للتفاق أهناخاصة الديموجرايف وهي مشكلة ال يستهان هبا 

بل ال نبالغ إذا قلنا أهنا من أخطر املشاكل التي هتدد مرشوع توطني هيود 

ىل الكبري من النيل إ وبالتايل حلم الوطن العامل يف أرض فلسطني

فا  إىل حماولة احل -عن الصهيونية العاملية رغام  -الفرات، الذي تقلص 

فقط عىل أرض فلسطني بعد التهديد الوجودي الذي مثلته االنتفاضة 

حاب ة بعد االنسخاص ،التي رضبت وألول مرة يف العمق اإلرسائييل

ل حتالاالمن جنوب لبنان وكان الظن أن يساهم  ياإلرسائييل املخز

أرض امليعاد  من مهام   اجزء  لعراق يف حل األزمة باعتبارها األمريكي ل

ولكن يبدو أن املقاومة الباسلة بقيادة القوى اإلسالمية  ،املزعومة

ري تكن قد هددته بالتدم قد عطلت هذا املرشوع إن مليف العراق الفاعلة 

نه ويرو اأمريكا هناك بإذن اهلل وهو ما نراه قريب   ةميالكامل يف حال هز

 .ابعيد  
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ية تتوقع أنه إذا مل نيوصهوجيدر بالذكر أن معظم الدراسات ال

تتطور احلرب عىل العراق إىل العدوان عىل دول أخرى فربام جتد 

إرسائيل نفسها مطالبة باستحقاقات متعلقة باألرض كام حدث بعد 

رار لضامن استمكنوع من الرتضية قل حرب اخلليج الثانية عىل األ

 العريب للحملة األمريكية عىل املنطقة.الدعم 

ويف هذا السياق كشفت ]هآرتس[ عن دراسة أعدها الربوفسور 

الفصل أحادي اجلانب بني الفلسطينيني  تنادي بحتمية (1)أرنون سوفر

واإلرسائيليني بعنوان: ]ديموغرافية إرسائيل[، وحذر فيها من أن 

 من % 02م عندما يعيش 0202إرسائيل ستزول عن اخلارطة يف سنة 

لعرب بني هنر األردن والبحر ليدعي بأن الفصل هو من ا %92اليهود و 

لغربية بيد إرسائيل مع من الضفة ا %02إىل  %02احلل، وذلك بإبقاء 

 03ولكنه دعا إىل إخالء  ،االحتفا  بغور األردن والقدس كاملة

 مستوطنة معزولة مثل غوش إيمونيم وآلون موريه وغريمها وتعويض

                                                           

 (حتوالت جغرافية الرشق األوسط (كتاب وصاحب اجلغرافيا يف جامعة حيفاأستاذ ( 7)

 .صفهم باملتغلغلنييالَعَرب و الذي يتحدث بعنرصية عن
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ذه هوذكر الكاتب أن  ،عن طريق ما سامه تبادل املناطق املستوطنني

 واشنطن. من االفكرة تلقى تأييد  

التحليل للدكتور عيل اجلرباوي ومن املهم هنا أن ننقل هذا 

ليل الفلسطينية وهو حت "بريزيت"أستاذ العلوم السياسية بجامعة 

ار لصناع القر االسابقة هندهيام مع  سوفر  أرنون مكمل لنتائج دراسة

 العرب واملفاوض الفلسطيني واملشككني يف االنتفاضة مع أننا نظن أن

ليل إن حت"يقول د.اجلرباوي:  ،خيفى عىل كثري منهم جاء فيهام الما 

طبيعة املجتمع الصهيوين وتوجهاته تقودنا إىل نتيجة قد تبدو غريبة 

للبعض هي أن مصلحة إرسائيل االسرتاتيجية تكمن يف إقامة دولة 

 نقوض أنوإذا أردنا  ،أرض فلسطني التارخييةمن  %02فلسطينية عىل 

 ،يةدولة الفلسطينالكيان الصهيوين فذلك يكون من خالل عدم إقامة ال

راع وإذا استمر الوضع عىل ما ـاهلاجس الديموجرايف يتحكم يف الص

ب هو عليه فإن الفلسطينيني سيصبحون يف املستقبل القريب أغلبية تذو

 ."معها دعائم املرشوع الصهيوين



 

9 

 

 أرضيتضح من دراسة الرتكيبة السكانية إلرسائيل أن و

من  %02ويعيش أكثر من  اطبيعي   إقليام   09إىل تنقسم فلسطني املباركة 

ـ منها أقاليم 72اليهود يف  كيلو مرت مربع  0030فقط عىل مساحة تقدر ب

ليهود احة فلسطني بينام يعيش بقية السكان امن جممل مس %7027أي 

 يف املدن.

فقط  امربع   اكيلومرت   007والعجيب أن هذه املساحة مل تزد إال 

أرض  أبان االحتالل الربيطاين يف اعن املساحة التي متلكها اليهود غصب  

مما يستدعي إىل األذهان تاريخ املنبوذية واخلوف من  ،م7600ما قبل 

زال اجليتو الضيق! كام ال ي إىلإليواء ل األغيار الذي يدفع اليهود دائام  

ال د كاملمعظم هؤالء يعملون يف احلرف األصلية والتارخيية لليهو

روعة والصناعات الدقيقة ـروعة وغري املشـوالتجارة بكل أنواعها املش

 اكالذهب وغريها بينام مل حيرتف الزراعة منهم إال أعداد حمدودة جد  

 فالذين جاء اهلل هبم من البدو مل يكن هلم أن حيرتفوا الزراعة!

من  إقليام   09وباملقابل يعيش الفلسطينيون يف بقية األقاليم أي  

أرض فلسطني املباركة حيرتف كثري منهم الزراعة وال يتمكنون من 



 

01 

 

السكنى يف بقية األقاليم بسبب ظروف احلكم العسكري اإلرسائييل 

اجلائر هذا غري املهجرين يف اخلارج والذين يبلغ عددهم أكثر من أربعة 

مدينة وقرية منذ  302فلسطيني تم طردهم من أكثر من  الجئماليني 

 م.7600عام الصهيوين  الكيان دولةقيام 

تشري األرقام الصادرة عن مكتب اإلحصاء اإلرسائييل يف هناية و

، نسمة ألف 027م، إىل أن جمموع سكان إرسائيل ارتفع من 0222عام 

أي ما نسمة  3601022م، إىل 7600ألف هيودي يف عام  932منهم 

 120م، بزيادة مقدارها 7660ستة ماليني يف هناية عام اليقارب 

نسمة يف كل كيلو مرت مربع،  039ضعف، وأن الكثافة السكانية بلغت 

موعة ، وتشري املجيةالكثافة العاملمعدالت وهي كثافة عالية مقارنة مع 

م 0222اإلحصائية اإلرسائيلية إىل ارتفاع كثافة السكان يف هناية العام 

 %0023مليون من اليهود يشكلون  320ن نسمة منهم مليو 920إىل 

 .%7123والعرب 



 

00 

 

يتوقع مكتب اإلحصاء اإلرسائييل أن يصل جمموع سكان و

هيودي،  320ماليني منهم نحو  1م إىل 0223إرسائيل يف هذا العام 

 مليون نسمة. 123م سيصل حسب نفس املصدر إىل 0272ويف عام 

اجلامعة العربية يف  إضافة إىل ذلك توقعت دراسة صادرة عن

 رينـالقدس أن يتكدس معظم اليهود يف العامل يف فلسطني خالل العش

سنة القادمة، ويذكر أن هذه الدراسة قدرت عدد اليهود يف العامل 

 !مليون هيودي خارج إرسائيل 70بحوايل 

التوزيع الديموغرايف هذه يف القدس التي نفس مشكلة توجد و

ات آخر الدراس تبين! فقد كاملة عليهايف السيطرة اليطمح اليهود 

، وهذا خيالف %03الصهيونية أن نسبة العرب يف القدس حوايل 

لعرب لحددت نسبة التي ، و7610عام  منذ املتبعة السياسة الصهيونية

غري أن هذا مل حيدث بسبب زيادة معدالت  ،%00ال تتجاوز يف القدس 

 املواليد العرب بشدة عنها يف اليهود.

 :مشكلة اهلجرة العكسية -2
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ائييل تكاد هتدد احللم اإلرستنترش ظاهرة خطرية يف إرسائيل اليوم 

أال وهي ضعف االنتامء يف املجتمع اإلرسائييل الذي مل يعتد أبناؤه إال 

يهم حتى ف الشتات ومل تفلح كل املحاوالت اليائسة لغرس معنى الوطن

ية قرير الوكالة اليهودشري تي ! حيثاملزعومة أرض امليعاديف  ولو كان

من الشعب اإلرسائييل يرغب يف اهلجرة إىل  %02للهجرة إىل أن حوايل 

اخلارج ويؤكد اإلحصاء السنوي الصادر عن إدارة االستيعاب رغبة 

 منهم يف اهلجرة إىل أمريكا. 71%

كز لكنها ترتعامة يف املجتمع اإلرسائييل وتفشو هذه الظاهرة 

- النخب احلاكمة والسياسيني والوزراءداخل أوساط بصفة خاصة 

حيث تسهل أوضاع  -وأغلبهم من اليهود الغربيني كام هو معلوم

هؤالء املادية وعالقاهتم السياسية واالجتامعية مسألة اهلجرة من 

 عن األمان املفقود. اإرسائيل إىل أوربا وأمريكا بحث  

أكثر من نصف مليون هيودي  اوقد هاجر إىل أمريكا هنائي  

رسائييل بينام يبلغ عدد املهاجرين إىل كندا تسعة آالف ويوجد يف إ

أسرتاليا جالية هيودية ضخمة ومؤثرة ترتكز يف مدينتي سيدين وملبورن 
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انيا عىل أمل ،فرنسا ،الرئيسيتني كذلك يتجه املهاجرون إىل إنجلرتا

 الرتتيب.

 العقود يفمن إرسائيل  ااملهاجرين عكسي  جممل وهبذا يبلغ تعداد 

أكثر من ثالثة أرباع املليون وهي نسبة هائلة إذا ما الثالثة األخرية 

 قورنت بعدد السكان الذي يراوح حول الستة ماليني نسمة!

وحسب صحيفة معاريف وعىل سبيل املثال ال احلرص هاجر إىل 

بن ا ،(شارون)أمريكا من أبناء مشاهري السياسيني كل من: أخت 

 ا)إهيودن واب ،زير الدفاع يف حكومة باراكو ةنائب (داليا رابني)وشقيق 

بن )رويب ا ،(1)أوملرت( نائب شارون ووزير الصناعة والتجارة السابق

و( عضو الكنيست عن ابن )عوزي النداريبلني( رئيس الكنيست، 

كل أبناء وزير شئون اجلاليات اليهودية )ناتان شريانسكي(  ،الليكود

شقيقة وأقرباء )رومحا أبراهام( عضو الكنيست عن  ،الرويس األصل

 حزب الليكود.

                                                           

  ( توىل منصب رئيس الوزراء اإلرسائييل فيام بعد.7)
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بنة )نسيم دهان( عضو الكنيست عن اكام هاجرت إىل بريطانيا 

حزب شاس الذي كان رئيسه يتباهى بعدم هجرة أي من املنتمني له 

)إبراهام بوراز( عضو حزب  بناوكذلك  ،عىل صفحات اجلرائد

إىل  السابق( رئيس إرسائيل بينام هاجر حفيد )هريتزوج ،شينوي

 السويد.

وحتاول معاريف حتليل أسباب هجرة أبناء وأقارب كل 

األطياف السياسية اليهودية بمختلف أحزاب اليمني واليسار بل 

للغاية  وخمال   وجاء هذا التحليل خمتزال   ،واألحزاب الدينية كذلك

و أحيث زعمت أن هؤالء ربام يبحثون عن حياة أفضل خارج إرسائيل 

كام اعتربت أن من أهم األسباب هو  امستوى تعليمي أرقى أكاديمي  

إمتام صفقات سهلتها ومهدت هلا الوساطة وربام تكون قد بدأت يف 

يف الواليات املتحدة إرسائيل وذهبوا إلمتامها يف اخلارج خاصة 

 األمريكية؟!

فاضة عن االنت اواملخل يف هذا التحليل ببساطة أنه تغافل متام  

من أهم األسباب لسوء األحوال املعيشية وفقدان احلياة اآلمنة  كسبب
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يف أن تضعن  (معاريف) غافلتداخل حدود ما يسمى بإرسائيل كام ت

أن هجرة أبناء النخبة هو دليل صارخ عىل اهنيار الروح املعنوية 

ئيل برتحيل قادة إرسا االيهودية من أعىل مستوياهتا وهو ما ترجم عملي  

عىل كافة املستويات ألبنائهم إىل خارج أرض امليعاد وتفضيلهم حلالة 

وعي بة يف حس ووكذالشتات والالوطن عليها مما يعني اهنيار احللم األ

 (1)يقول يوسف بورج ،عن أبنائهم اجليل األول من املؤسسني فضال  

ة ال ي تنقصها العدالإن الدولة الت"بزوال دولة الكيان اللقيط:  امبرش  

تستطيع االستمرار ويتوصل إرسائيليون كثريون إىل هذه القناعة عندما 

وجييب  ؟سنة املقبلة 03لـ يسألون أطفاهلم: أين يريدون أن يعيشوا يف ا

وهكذا يبدأ العد التنازيل لبقاء املجتمع  ،األطفال بأهنم ال يعرفون

ة د سرته بغطاء العجرفوهذا ما حاول مجيع الساسة اليهو "اإلرسائييل

 والصلف وممارسة املزيد من العنف املحموم ضد أبناء فلسطني.

وللقارئ هنا أن يقارن هذه احلالة بالصورة املقابلة يف جانب 

سطني األبية لأصحاب احلق التارخيي وأبناء األرض من أهل ف

                                                           

 ( رئيس الكنيست األسبق.7)
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وإرصارهم عىل الصمود واستعادة أرضهم وارتفاع روحهم املعنوية 

هم يتحدثون من حتت األنقاض ومن وسط بحريات الدم  بينام اجد  

 الفلسطيني! 

كام فات تقرير معاريف أن يذكر أن بقية فئات الشعب الصهيوين 

لتجنيد خيضعون ل -رقينيـوخاصة اليهود الش-ممن ال يمتلكون النفوذ 

اإلجباري يف املناطق الفلسطينية املختلفة حيث يصطلون بلهيب 

يدعم روح الضياع وعدم االنتامء فيهم وحيضهم االنتفاضة الباسلة مما 

التهرب من وسيلة ولو كانت  ةعىل حماولة اخلروج من هذا اجلحيم بأي

 االنتحار.اخلدمة العسكرية أو حتى 

 العسكرية: ظاهرة التهرب من اخلدمة -3

تعد ظاهرة التهرب من اخلدمة العسكرية من أخطر الظواهر 

وقد تصاعدت هذه الظاهرة وبلغت  اأيض  التي تعاين منها إرسائيل 

 اجلملة أسباهبا عىل وتتلخصذروهتا يف ظل انتفاضة األقىص األخرية 

 فيام ييل:
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سائر يف خ وما تسببه منالتحدي الذي متثله انتفاضة األقىص  -

االقتصاد اإلرسائييل بشكل عام وميزانيات وزارة العدوان بشكل 

قد فخاص وهو ما أثر بالتايل عىل مستوى املعيشة وزيادة نسبة البطالة 

ارتفع بينام  %03م، بنسبة 0220م و7660ارتفع عدد الفقراء، فيام بني 

ت مصادر مطلعة قد كشفو %32عدد األوالد الفقراء بنسبة 

مليون مواطن صهيوين عاشوا، يف  720أن  (1)يف الكيانومتخصصة 

ألف مواطن عن  722، حتت خط الفقر بزيادة قدرها م0220العام 

 02حوايل و ثامنة عرشألف حتت سن ال 992ق، منهم قرابة العام الساب

قرار احلكومة الصهيونية مل عدة أمهها؛ العووذلك نتيجة ألف طفل 

 اية األطفال وضامن الدخلبتقليص شتى املخصصات، ومنها رع

أعداد من اجليش من اجلنود واملوظفني وهو ما اعرتف كذلك ترسيح و

 إن"نرال )جايب إشكنازي( حيث قال: اجلبه نائب رئيس األركان 

اجليش مر بتغريات يف املحيط االسرتاتيجي وتطوير قدرات تكنولوجية 

كام رصح بأنه سيتم فصل  ، "واضطرارات مالية أدت إىل زعزعة اجلهاز

                                                           

 .م0220عام عن ، "مؤسسة التأمني الوطني الصهيونية"تقرير (  7)
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من جنود اخلدمة الدائمة واملوظفني املدنيني يف اجليش  3322

 م.0223من أول يناير  ااإلرسائييل وذلك اعتبار  

د يف ال يرغب أح يالت-رية واملعنوية ـارتفعت اخلسائر البش -

هو ما ومع تصاعد االنتفاضة وتطور وسائلها القتالية  -حتمل نتائجها

معاناة اجلنود اليهود وأفقدهم الشعور باألمان حتى أن األوامر زاد من 

تقيض بعدم خروج أي جندي من دبابته أو مدرعته طوال مدة مناوبته 

من  %62وقد رصح اشكنازي بأن  ،مهام طالت خلطورة ذلك الشديدة

ون بأهنم متدينون ليتهربوا من دعالشباب اإلرسائييل من الذكور ي

ألسباب طبية  %9فقط ألسباب جنائية و %0هم اخلدمة بينام يعفى من

بمن فيهم الشباب من أبناء عرب  %00ويبلغ نسبة املعافني من اخلدمة 

 م7600

ارتفاع معدالت االغتصاب والتحرش اجلنيس الغري مسبوقة  -

اث إىل املطالبة بإلغاء جتنيد اإلن امما حدا بالبعض داخل إرسائيل مؤخر  

لشأن من مصادر خمتصة هبذا اتداول تقارير هلذه األسباب بالتحديد إثر 

تتحدث عن معدالت خطرية أدت إىل هترب الفتيات داخل إرسائيل 
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من  %9وأكدت بعض هذه التقارير تعرض ما يقارب من اخلدمة 

املجندات إىل اعتداءات جنسية وصلت يف كثري من األحيان إىل 

ا يف هب إضافة إىل أسباب أخرى كسوء األعامل التي يقمناالغتصاب 

من الفتيات اليهوديات الاليت  %02إن "يقول إشكنازي:  ،الغالب

ين بأهنن متدينات فال يؤد يتحتم عليهن أداء اخلدمة العسكرية رصحن

ومن الواضح أن معظمهن يتهربن من اخلدمة بسبب عدم  اخلدمة!!

إن أحد األهداف املهمة "وأضاف إشكنازي:  ،"وجود حمفزات

 إجياد مهام تضع حتديات أمام الفتيات الاليت الللجيش اإلرسائييل هو 

 ."يرغبن يف تقديم القهوة أو القيام بمهام مكتبية أثناء اخلدمة العسكرية
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 خارجيةالمشكالت ال

 :(ةـاضـتفناال)

تعد انتفاضة األقىص املباركة بام متخض عنها من واقع سيايس 

وهو ما معضالت ما يسمى بإرسائيل  وإقليمي جديد من أهم وأخطر

يف بيان ما بعد  حيث أكد ؛اعرتف به الرئيس األمريكي نفسه

أن فكرة الدولتني ناجتة ": تخابات األخرية حول الرشق األوسطاالن

وهو األمر  "عن أن استمرار األوضاع الراهنة سيقوض دولة إرسائيل

 حرب ىلإ الذي تسميه بعض الدوائر السياسية يف إرسائيل بالعودة

خطة فك حلقيقي وراء فاهلدف ا اذ  إ ؛م7600االستقالل أي ما قبل 

وإنام  ،بكل تأكيد السالمهو انسحاب إرسائيل من غزة ليس االرتباط و

أال يظهر هذا  برشطراع ومواجهة االنتفاضة ـلصتعديل خريطة ا

للمقاومة وعىل رأسها محاس معنوي أو مادي االنسحاب كانتصار 

 يف (شاؤول موفاز)اإلرسائييل "فقد رصح وزير العدوان  ،واجلهاد

لن نسمح بانسحاب من " : "جالتس"حديثه إلذاعة جيش االحتالل 

ئيف ز)كام قال  ،"غزة يفهمه الفلسطينيون عىل أنه انتصار لإلرهاب
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إذا رأى يف االنسحاب من غزة  "اإلرسائييل"إن الشعب "(: بوييم

سالمي فانه يمكن وقتها لشارون حلركة محاس واجلهاد اإل اانتصار  

 ."اعتزال احللبة السياسية من اآلن

أال تستثمر محاس وبقية الفصائل هذا  دولة االحتاللكام حترص 

 احلكومة والدليل عىل ذلك اخلالف احلاد داخل ااالنسحاب عملي  

أهم نقاط األمن منذ إعالن خطة االنسحاب حول تسليم  الصهيونية

]فيالدلفي[ أو  "صالح الدين" حمور هور وـعىل احلدود مع مص

ه مع أنة، رصياملسلحة املقوات اللسيطرة  الفاصل بني مرص وقطاع غزة

إمتام عملية االنسحاب دون االتفاق عىل طرف معني  ايستحيل عملي  

  .بني األرايض التي يتم إخالئها ومرصيتوىل السيطرة عىل احلدود 

ا مص 132ر ـبنش ةفلسطينيسلطة الوال طالب مرصتو ا ـجندي  ري 

لتأمني  "النقب"يف حمور فيالدلفيا باإلضافة إىل قوات أخرى بموازاة 

ول وإعطاء املزيد من احلرية للفلسطينيني يف الدخ ،احلدود بني الدولتني

واخلروج من غزة بعد االنسحاب دون املرور عىل نقاط تفتيش 

حمور "ك رال يمكننا ت" :بوييمزئيف يقول  ويف هذا الصدد ،صهيونية
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ليعبث به أفراد محاس ويقومون بتهريب األسلحة املتطورة  "فيالدلفي

التي ستمكنهم وقتها من إخراجنا من غزة ومناطق أخرى ولكن 

  ."سيكون انسحابنا يف هذه احلالة انسحاب املهزومني

: إن جلنة االستخبارات بالكنيست "هاأرتس"وقد كشفت 

رية ـالس ة باإلرشاف عىل األجهزةبرئاسة يوفال ستينيتز وهي جلنة مكلف

ثق إىل املجلس األمني السيايس املصغر املنب امؤخر  حذرت يف توصياهتا 

طة كام أكد وزير هذه اخلملصادقة عىل من ا ؛ حذرتعن جملس الوزراء

املالية الصهيوين بنيامني نتنياهو لراديو اجليش الصهيوين رفضه التام 

  .هلذا االقرتاح

 نقلة جديدة يف الرصاعاالنتفاضة  - 1

لعل االنسحاب اإلرسائييل املزمع هو واحد من أهم نتائج 

 "باطخطة فك االرت"ـ فام كان ل ،االنتفاضة الثانية وإن مل يكن الوحيد

ا أمام رضباهتا الباسلة مم لقوة املقاومة وانحناء   اهذه أن تتم إال انصياع  

اق نزيف فقد ف ،يؤكد أمهية خيار القوة كبديل جذري لتحرير فلسطني

ارحة فكام بفام أشبه اليوم بال ،االقتصاد أو يكاد نزيف الدم اإلرسائييل
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أجربت االنتفاضة األوىل اليهود عىل ما يسمى بخيار السالم واتفاقيات 

أوسلو فها هي اليوم تكرههم عىل الرحيل صاغرين من غزة بعد 

 ها.مشاهدرحية السالم لكل ـمس داستنفا

اضة الشعب اليهودي األمان فأجربته عىل كام أفقدت االنتف

من حيث جاءوا وأجربت من  االرحيل واهلجرة العكسية ليعودوا شتات  

تبقى منهم عىل التهرب من اخلدمة العسكرية ملن مل يدخل مرحلة 

 الفرار من ثكناهتم كام ارتفعت نسبة االنتحار بينهم. التجنيد أو

وقد أحدث التطور النوعي يف أسلحة املقاومة والذي متثل يف 

تطوير عدة أجيال من الصواريخ حملية الصنع أحدث نقلة مميزة خاصة 

لتفتيت ايف قصف املغتصبات التي تتخلل كل املناطق العربية كنوع من 

جربت وأ لكن السحر انقلب عىل الساحر ،هلذه الوحدات والفصل بينها

 خطة لتفكيك ونقل الكتل االستيطانية الكربى مثلإرسائيل عىل وضع 

 غوش قطيف وغريها.

 االنتفاضة هتديد وجودي إلرسائيل: -2
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تدفع بأبطال  -اومنذ احتالهل-مازالت أرحام أمهات فلسطني 

فام هو اجلديد يف هذه  ،للمعركة ااجلهاد واالستشهاد ليكونوا وقود  

 ؟!لإلرسائي اوجودي   ااالنتفاضة حتى تشكل هتديد  

ت وطأة حتالدولة اإلرسائيلية اآلن ختتنق " :يوسف بورج يقول

وهلذا، فأنا أرى أننا نشهد هناية للمرشوع  ؛الفساد والطغيان والظلم

وهناك إمكانية فعلية ألن يكون جيلنا هو  !الصهيوين عىل األبواب

وستظل هناك دولة هيودية يف الغالب يف  ،اجليل الصهيوين األخري

 ."األوسط، لكنها ستكون دولة غريبة وقبيحةرق ـالش

راع ـتتضح هذه القضية بمعرفة اسرتاتيجية إرسائيل يف الص

وارتباطها بتاريخ اخلوف واملنبوذية لليهود فقد حرص اليهود ومنذ 

 مة بمساعدة الصهيونية الصليبية عىل أن تكونوئتكوين دولتهم املش

ارجي عىل دول الطوق دولة إرسائيل مركز ثقل للهيمنة والعدوان اخل

معتمدة مبدأ اليد الطوىل التي تصل إىل اخلصوم بالطائرات 

واالغتياالت واملؤامرات مدعومة بآلة عسكرية جهنمية ودعم مادي 

وهذا يعني أن تكون احلرب  ،باوومعنوي غري حمدود من أمريكا وأور
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سجال ورهان لكن مع اعتبار إرسائيل نفسها كدولة وكيان خارج هذا 

 هان.الر

وهبذا الشكل كانت إرسائيل هي اجليتو الذي يأوي إليه اليهود 

من اجلبارين وأبناء اجلبارين وكان يراد  امن األمميني األغيار وهرب   اخوف  

هلذا الوضع أن يستمر لوال يد اهلل القاهرة التي أخرجت أويل البأس 

مرحلة اجلوس خالل الديار وبسالح عجيب مل يشهده  ليبدءواالشديد 

العامل من قبل وهو القنابل البرشية أو الصواريخ احلية التي أدخلت 

الرعب يف قلوب اليهود وأهنت مرحلة الوهن من حب الدنيا وكراهية 

منذ وجودها  رب وألول مرةـوكان هذا يعني أن إرسائيل تض ،املوت

رهان املعركة هذه املرة هو وجود إرسائيل نفسها  يف عقر دارها غري أن

ولعل هذا ما دفع  ،واهلزيمة وكالمها أمر وارد أو عدمه يف حالة الربح

شارون إىل بناء اجلدار العازل ليعيد األمان املفقود ألمة التيه و يكرس 

فكرة اجليتو ويؤكد آية اجلدر يف كتاب اهلل وال شك أن هذا عنرص جديد 

 . امرحلة جديدة تارخيية ومصريية أيض   راعـأدخل الص
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تكرس االنقسام وتعيد تشكيل القوى االنتفاضة  -3

 إرسائيل! داخل

تشري الكثري من التقارير والتحليالت اليهودية يف اآلونة األخرية 

إىل رصاع خطري داخل املجتمع اإلرسائييل ربام تنذر بنشوب حرب 

تكشفت يف  ":يعزر ربتكيسأب أهلية بني العلامنيني واملتدينني. يقول

أوساط املجتمع اإلرسائييل خالفات ال تزاُل تنمو  السنوات األخرية يف

ة الرشيع القداسة والعلامنية، الدين والدولة،وتتعاظم حول قضايا 

النظر التي  وفق وجهة ،واجلامعي وقضايا التوجه الشخيص واحُلرية،

 اخلالفات لتشكلهذه  َتْظهر ؛تتشكل برسعة يف اجلدل اجلامهريي

 ثقايف وانتقادات للهويةوتكشف ميوال واجتاهات النقسام  بالرضورة

اجلوهرية للصهيونية التقليدية إىل جانب  اجلامعية، هتدد بتقويض األسس

 .(1)"منها النواة اإلرسائيلية التي نبتت وتفتحت

وقد تعاظم هذا الرصاع بصورة غري مسبوقة بسبب اخلالف 

النسحاب من غزة حيث يطلق مصطلح الدائر حول مسألة ا

                                                           

 .الرصاع الثقايف بني املتدينني والعلامنيني يف إرسائيل تابه( يف ك7)
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عىل معاريض خطة فّك االرتباط، وأغلبهم من املستوطنني  "املتمردون"

مثل يلفيف املستوطنني الصهاينة من غسيل شتات العامل الواقع أن و

مستقلة ه شبفقد أعلنوا دولة  ،ظاهرة عجيبة يف ما يسمى بدولة إرسائيل

ل ما هلا ك "مملكة هيودا"هلم يف مغتصبات الضفة والقطاع يسموهنا 

للدول من خصائص فمواردها املالية هائلة وهلا قوة عسكرية ال يستهان 

وقد استعدت بكل إمكانياهتا تلك للدفاع عن تلكم  اومادي   اري  ـهبا بش

مما  ،"فك االرتباط"املغتصبات ومقاومة خطة االهنزام من غزة املسامة 

تفكه إىل ال -فب معاريبحس-حدا ببعض املقربني من املجرم شارون 

بحال إرسائيل ووصفها بأهنا تتحول من دولة إىل فيدرالية بني دولتني 

قد تبنّي ل" يقول يوسف بورج: مها: دولة فلسطني ودولة املستوطنني!

يل أن نضال األلفي عام من أجل الدولة، انتهى بأن تكون لنا دولة 

قيه، نون وخمرتمستوطنات، تديرها عصابة من الفاسدين من صنّاع القا

 ."والذين يصمون آذاهنم عن مواطنيهم وعن أعدائهم

منذ إعالن شارون عن خطة إخالء بحسب معاريف فإنه و

 "يفجوش قط"الكتل االستيطانية يف قطاع غزة أو ما يسمى بكتلة 
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شكل احتاد احلاخامات هناك مبارشة هيئة أركان جليش املستوطنات 

 وتوىل القيادة اإلرهايب ،قطيفمقرها املركز التجاري يف مستوطنة 

من  إنه ليس نضاال  "يقول عن كفاحه املزعوم: )رايف ساري( الذي 

أجل احلفا  عىل املنزل اخلاص يف املستوطنة بل عن الوطن القومي عىل 

يف  درسهذا  "رايف"و  "أرايض اململكة يف الضفة الغربية وقطاع غزة

 ينتقل إيل مغتصبةمعهد ديني تورايت يف مدينة القدس قبل أن 

منذ سبع سنوات ليعمل كرئيس دار الدراسات احلاخامية  "نتساريم"

 ،اإلرهايب )كويب بورنشتاين(وهو إلعالم له وزير معيعمل و ،العليا

فهناك  ،وعدد آخر من الوزراء كلهم من خرجيي املعاهد الدينية العليا

وح وزير داخلية وهو مسئول عن صمود اجلبهة الداخلية ورفع الر

املعنوية للمستوطنني ووزير آخر للخارجية وهو مسئول عن 

االتصاالت بأعضاء الكنيست املؤيدين ملقاومة إخالء املستوطنات 

 يف الوسط السيايس اإلرسائييل وتنسيق األعامل مع مجاعات الضغط

ير ووزمع عائالت املستوطنني باإلضافة إىل وزيرة لالتصاالت 

للوجيستي ووزير لألديان خمتص والدعم اوالتموين  اتلإلمداد

 بتنسيق جهود حاخامات املغتصبات.
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وتذكر صحيفة معاريف أن األفكار األساسية وأيدلوجية أبناء 

زال ال تعىل هذا فو ،اململكة هي القتال للحفا  عىل اهلوية القومية

الصورة غري واضحة فاملحللون السياسيون يف الصحف العربية 

إخالء املستوطنات ويتوقع بعضهم  سيناريوهات ليوميضعون عدة 

إصدار احلاخامات فتاوى حتض جنود جيش العدوان عىل التمرد عىل 

أوامر القادة والعصيان العسكري ثم إصدار أوامر للمستوطنني 

بالصدام املسلح مع قوات اجليش ربام تستخدم فيها الكميات اهلائلة 

يتحدث عن احتامل أن  (1)بل بلغ التشاؤم بداين ياتوم من خمزون السالح

 إرسائيل! عسكري يفوقوع انقالب 

 الفورومنذ إعالن خطة االنسحاب وإخالء املستوطنات وعىل 

 يتعني عىل احلكومةبدأت املفاوضات مع ممثيل مملكة هيودا حيث 

 بمفاوضات مع اجلانب ءحتى قبل البد لتوصل لتسوية معهم أوال  ا

الفلسطيني خاصة أن أعداد املؤيدين هلم قد بلغت عدة مئات من 

  .كذلكلامنيني العإنام من ني ومن املتدينليس فقط األلوف 

                                                           

 .السابق لالستخبارات اإلرسائيلية الرئيس( 7)



 

31 

 

ا بني راع مـرص اخلالف داخل دولة الكيان فقط عىل الصـوال يقت

املستوطنني والدولة ولكن يتعدى ليشمل قطاعات سياسية واسعة 

حيث بلغت نسبة الرافضني لالنسحاب  مى بإرسائيلداخل ما يس

ومنهم بعض أهم املرشحني لليكود من أعضاء اللجنة املَركزية با 02%

أغلبية أعضاء  كام صوت؛ م0220احلزب يف انتخابات نوفمرب  لقيادة

 .م0220الداخيل مايو االستفتاءيف ضد اخلطة  ليكودال

وقد متثلت هذه املعارضة يف صورة صدام قوي داخل املؤسسة 

الة أسفرت عن استق -حزب الليكود-وخاصة السياسية يف إرسائيل 

واحلزب القومي الديني من اليمني  عدد ِمن وزراء االحتاد الوطني

حتالف املعارضني من املستوطنني والليكود  قائد أمههماملتطرف ومن 

الذي استقال  "وزي النداوع"مة شارون الوزير بدون حقيبة يف حكو

كام قدم ناتان تشارانسكي الوزير اإلرسائييل املكلف  العام املايض

الوزراء  بالعالقات مع الشتات استقالته من احلكومة أثناء اجتامع جملس

هذه اخلطوة بمعارضته التامة إلجالء ثامنية آالف  اهذا العام مربر  

قضية " هذا هو صاحب كتابقطاع غزة وتشارانسكي  مستوطن من
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إذا ": قائال   به جورج بوش يف عدة ُمقابالت ، الذي أشاد"الديموقراطية

كتاب ا وَفاقرؤة اِرِجياخل بشَأِن السياسة عن مواقفي فكرة أخذ أردتم

كية وقد اهتم بعاملته للمخابرات األمري، َقيم كتابه ان تشارانسكي إِنتنا

ؤالء اين اجتاهات هوتتب ،االحق   يف روسيا موطنه األصيل ثم أفرج عنه

 :ثالثة فصائليف عىل اجلملة  (1)وتتنوع أطيافهم السياسية

وهي جبهة متشددة  أو )الزعامة اليهودية( ماهنيغوت هيوديت *

القرن  تأسست يف التسعينات من ،اداخل الليكود واألكثر تطرف  

املايض، وتعمل لِتأسيس دولة حيكمها احلاخاميم، حيث تعترب 

هيونية أيديولوجية علامنية تقبل التفاوض حول األرض وتعمل  الصَّ

جدد للحزب بل وتعارض اتفاقية أوسلو وترفض  عىل جتنيد أشخاص

 كام يقول زعيمها موشيه "العدو" تسليم أي جزء من األرض إىل

عىل إرادة اهلل  يستطيع التغلب ما من أحد" :افايغلن الذي قال أيض  

 شارون بني ضئيال   افرق   ماهنيغوت هيوديتوترى  ،"ليبقينا يف غزة

حتى عوزي "الليكود يقول فايغلن:  ومعظم ُمعارضيه ِمن حزب

                                                           

 .األزمات حول الرشق األوسط جمموعة( 7)
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ر لهُ   اأْن يصبَح رئيس   النداو سيترّصف بنفس طريقة شارون لو ُقدَّ

البديل الوحيد  للوزراء لقد بنيَّ لنا نتنياهو ماذا فعل كرئيس للوزراء إننا

 أن وافقوا عىل دولة -الليكود احلالية زعامة :أي–لقد سبق هلم 

 "فلسطينية، والفروق هي تكتيكية ـ مقدار ما سيتم التخيل عنه وكيف

مي وينت من قدامى امُلتمرسني يف حزب الليكود وهم :الفاتيكيم *

ة العسكرية حيث يؤمنون بوجوب إقامة  أغلبهم إىل املنّظمة الرسيَّ

 ةعمليدة لذلك يرفضون بشو، إرسائيل الكربى فيام يسمى بأرض امليعاد

 :يكيميقول َزعيم الفات ،أي دولة للفلسطينيني عليها أو إقامة االنسحاب

ات من إهنم عصاب ،اّيني، كام أين لْن أثق هبم أبد  الفلسطين إنني ال أصّدق"

 ،بقوة السيف علينا أْن َنحيا دائام   ،اسالم معهم أبد   كلن يكون هنا ،القتلة

القدس، فإهنم لن يتوّقفوا ويلينوا إهنم ُيريُدون  مدينة وحّتى لو قدمنا هلُم

 ."تدمرينا

 دخيل متطفلأن أرييل شارون هؤالء  من جزء كبريويعتقد 

جذوره نه بعريوما ي ودائام  من الداخل احلزب  فااختط عمل عىل
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ام ال ك العمل ة حلزبديمالطليعة القوهي  "ياملابا"كعضو يف األوىل 

 .نواتمنذ س رابني الذي اغتاله املتطرفون منهمتعاونه مع يفوتون له 

من  تنظيام  ( جمموعة أقل السيفارديم) رقينيـاليهود الش *

غلبهم أيقطن واألعضاء التقليديني واملحافظني يف حزب الليكود ـ 

ولكن يف ة إقامة دولة فلسطينيبون بليقو الفقريةناطق املالتنمية و ىقر

والتي يسعى شارون لكسب هذه املجموعة هي األهم و، أضيق احلدود

ماعدا بعض  بأفكاره اعموم   تهاقناعلوأصواهتا لكثرة أعدادها 

  .التفاصيل غري اجلوهرية
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 ثانياا: 

 ابـاالنسحتكتيك   

 يةستراتي اال فاهداألو يةجيديلللن الرؤية األــبي

 

ذ إن شارون يأمل أن تنف"بن كسييت:  يقول املحلل السيايس

خطة االنفصال عن الفلسطينيني وإخالء بعض املستوطنني من قطاع 

وإن تم ذلك فهو حيلم بأعوام طويلة من اهلدوء واالستقرار  ،غزة هبدوء

حركات مقاومة  عىل ايف انتظار تغيري القيادة الفلسطينية والقضاء هنائي  

ات يفكر يف العودة إىل إحياء مفاوضوبعدها قد  ،االحتالل الفلسطينية

 .( 1)"خريطة الطريق

لكن يبدو أن شارون مل ينتظر أن تتغري القيادات الفلسطينية كام 

ل قب اظن بن كسييت وإنام عمد إىل إقصائها وكان هذا األمر رضوري  

فك االرتباط وإخالء املستوطنني ويبقى حلم القضاء عىل املقاومة 

 وخيطط شارون وحكومته لتحقيق ذلك باغتيال ،البعيد املنال بإذن اهلل

قيادات املقاومة واستهالك طاقتها يف حرب أهلية وتدمري البنية التحتية 

                                                           

 .صحيفة معاريف (7)
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املدنية للشعب الفلسطيني األيب كمحضن لتفريخ عنارص املقاومة 

وذلك عن طريق البطش العسكري ثم شن محلة جتويع عىل ما تبقى 

  منه!

من غزة كتكتيك جديد إلعادة وقبل أن نناقش قضية االنسحاب 

 ،يلبام يتامشى ومصالح إرسائ "اإلرسائييل - الرصاع العريب"صياغة 

لوجيات املختلفة للفرقاء ونتناول بإجياز األيديوحيسن هنا أن 

السياسيني يف إرسائيل ألمهية ذلك يف فهم خطوة االنسحاب من غزة 

 أو أي حترك سيايس إرسائييل آخر.

 !ورؤية خمتلفةاليهود .. هدف واحد 

 ينقسم التيار السيايس اإلرسائييل إىل فريقني لكل فريق منهجيته

يف حل معضالت ما يسمى بإرسائيل، مع اتفاقهم عىل غاية واحدة هي 

 اهليمنة عىل املنطقة وإقامة إرسائيل الكربى.
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نظرية اهليمنة هذه فيقول: مالمح  (1)ويلخص إرسائيل شاحاك

وسط هدف كل السياسات اإلرسائيلية، إن السيطرة عىل الرشق األ"

وإن هذا اهلدف مشرتك بني كل احلامئم والصقور عىل السواء، وإن كان 

 "االختالف بينهم عىل الوسيلة: إما باحلرب، أو بالسيطرة االقتصادية

 تكتيكني خمتلفني هلدف غائي واسرتاتيجي واحد.  :أي

 برييز وفاالجتاه اليساري أو حزب العمل ومن رموزه رابني و 

باراك يفضل اهليمنة االقتصادية والثقافية واإلعالمية والسياسية؛ أو ما 

يعرف بالتطبيع خاصة بعد أن حققت إرسائيل اجلزء األهم من اهليمنة 

حتت مظلة نووية قادر عىل  اعسكري   ابإقامة مركز للسيطرة يملك درع  

 توجيه الرضبات إىل أي عدو من جريانه.

يل اليميني أو حزب الليكود عىل تقاليد إرسائبينام حيافظ اجلناح 

نتنياهو وحتى شارون ويرى بشامري و امرور  منذ بيجني و القديمة

هؤالء أن القوة أو التلويح هبا هو أداة احلسم لفرض النفوذ اليهودي 

                                                           

 .رئيس رابطة حقوق اإلنسان اإلرسائيلية (7)



 

37 

 

عىل املنطقة، وهلذا يعارض هذا االجتاه أوسلو ومدريد وغريها وهو 

 ت حتى ولو كانت صورية.ضد إعطاء الفلسطينيني أية تنازال

وكان هدف نتانياهو وشارون فور توليهم األمور يف إرسائيل 

عرقلة تنفيذ أوسلو بقدر اإلمكان أو عىل األقل تفريغها من مضموهنا، 

قبل اإلجهاز عليها، ولكن يف عهد نتانياهو مل تكن الظروف الداخلية 

صته شارون فرواخلارجية مواتية بعكس الوضع احلايل والذي رأى فيه 

السانحة لتنفيذ تلك املخططات فموازين القوى اآلن عىل ما يبدو يف 

ثالث قوة عسكرية يف العامل بعد الواليات  صالح إرسائيل فهي تعد

يدية بام متلكه من أسلحة تقليدية و غري تقل اوتقني   ااملتحدة وروسيا كمي  

 عىل كلكام أن الظروف السياسية مواتية فاالهنيار العريب شامل 

اعده املنطقة وقو املستويات و جحافل احللف األمريكي تسيطر عىل

 منترشة يف كل مكان.

 ما هي خطة فك االرتباط؟

مستوطنة يف قطاع  07خطة االنسحاب من غزة بتفكيك يض ـتق

تم يعىل أربعة مراحل غزة ومخسة مستوطنات يف الضفة الغربية 
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وتأيت هذه اخلطوة ن آالف مستوط 0222بموجبها إجالء ما يزيد عن 

مقدمة كلفصل بني إرسائيل والضفة الغربية وعزل القدس كتمهيد ل

للسيطرة الكاملة عليها ثم إقامة اجلدار العازل العنرصي وحتديد 

 حلامية إرسائيل ومتزيق ما تبقى من األرايض العربية. أحزمة أمنية
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 النسحاب من غزةاأهداف 

 "فك االرتباط"

 :إخالء قطاع غزة من قياداته اآلرسة -1

يأيت اغتيال قادة املقاومة الفلسطينية السيام القيادات اإلسالمية 

 الشعبي والتاريخإلخالء قطاع غزة من قياداته اآلرسة؛ ذات احلضور 

اإلسالمية والدولية، كالشيخ أمحد يس والدكتور  ةالنضايل واملكان

املخزي إلرسائيل والذي تم دون يس وغريمها قبل االنسحاب ـالرنتي

ثمن اللهم إال الفرار أمام قوة ورشاسة املجاهدين؛ وال ينبغي إغفال 

 الدالالت واملضامني التي حتملها هذه اجلريمة يف طياهتا؛ ومنها:

ـ الثأر من دور الشيخ ورفاقه النضايل واجلهادي وخاصة يف 7

لة االحتالل ب دويف انسحا ارئيسي   اانتفاضة األقىص التي كانت سبب  

 من غزة.

ـ استبدال القيادات التارخيية بأخرى جديدة قد تقبل 0

 يف هناية املطاف لن تزيد تصفية أمحد ياسني"املساومات يقول شارون: 
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ذا األسبوع التصفية يف ه ،من الفوىض الفلسطينية وإنام ستخفف وقعها

ة يهي خطوة أوىل يف سلسلة خطوات هتدف إىل متكني قيادة فلسطين

أخرى من اإلمساك بدفة القيادة وإعادة االستقرار للوضع وتقريب 

 .(1)"هناية املجاهبة

 دإال بنسبة ضئيلة؛ فقركة احلضعف لن ي قيادات محاسـ قتل 0

وإنام  ؛؛ كام اغتيل منهم الكثريونلفرتات طويلةمن قبل  ادهتاقكل اعتقل 

إعالمي  مكسب لتحقيقلشعب فلسطني  "رمزية جهادية كربى"يراد قتل 

ب اانتخ ادةإلع؛ ةحلكومة االحتالل يف األوساط الشعبية املتطرف وسيايس

 شارون.

ريكي باإلخفاق األم اال يفرحوا رسيع  ـ رسالة إىل املسلمني لكي0

 دنبن ال"إن مل تكن قد قتلت ويف أفغانستان والعراق وأن أمريكا 

قادة  عضه بكام شبه ؛"فلسطنيبن الدن "فإهنا قد قتلت  "أفغانستان

 .بعد عملية االغتيال مبارشة العدو الصهيوين

                                                           

 ..شبيط أري الصهيوينلصحفي ل ( مقال7)
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 .(1)ثمن إال اهلزيمةبال  لكي ال يبدو االنسحابـ 3

محد أإخالء الساحة من بـ لتوطيد أقدام السلطة الفلسطينية 9

ي ذعرفات كرمز تارخيي للقضية الفلسطينية ياسني بعد تفريغها من 

ومعلوم أنه مل يكن يقبل بكل التنازالت املطلوبة من  ،شعبية جارفة

 .اجلانب الصهيوين

بأهنم  ،ـ رسالة للعرب الذين انعقدت قمتهم بعد اجلريمة بأيام1

لكنهم  اصفصف   اال قيمة هلم وأن قمتهم العربية هي يف حقيقتها قاع  

 لو كان هلم قدرة عىل اختاذ قرارون إليها باملقلوب عىل عادهتم! وينظر

عىل قتل الشيخ والتي جاءت بعد أيام  "القمة السابقة"ختذوه يف ال

معنويات وبالتايل إضعاف  ،معدودة من مذبحة جنني الشهرية

ال أحد قادر عىل مساعدهتم وبالتايل فاحلل ن الفلسطينيني وإقناعهم أ

 هو الرضوخ واالستسالم.

                                                           

/ طاينلصحفي الربيل ـ وراء قتل شارون للشيخ أمحد ياسنيعرشة أسباب "( مقالة: 7)

 م.3/0/0220، موقع قدس نت؛ بتاريخ: سيل باتريك
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ـ إدخال أطراف أخرى كالقوات املرصية للسيطرة األمنية 0

 -رولو من وراء ستا- ارية يف غزة أو القوات األردنية يف الضفةواإلد

حيدة والتي لن تكون صاحبة املرجعية الو، كرشيك للسلطة الفلسطينية

 بطبيعة احلال. 

واملناطق  إشعال فتيل حرب أهلية يف قطاع غزة -2

 :العربية

وهو ما بدأت بوادره يف الظهور بالفعل ومن قبل موت عرفات 

حالة من الفوىض الداخلية داخل حركة فتح بني العنارص حيث سادت 

كة رالتابعة للسلطة وجمموعات من كتائب شهداء األقىص التابعة للح

ن رطة يف القطاع مـقائد الش "اللواء غازي اجلبايل"عندما تم اختطاف 

 واطالق الكتائبقبل جمموعة )كتائب شهداء جنني( املتفرعة عن 

مه يف رشيط مصور ومتت إقالته وما تال رساحه بعد أن اعرتف بجرائ

كومة ح"وزير اإلعالم السابق يف  "نبيل عمرو"ذلك من حماولة اغتيال 

وهو من أبرز أعضاء فتح ومن أكثر املناهضني للفساد  "أيب مازن

واملفسدين ثم قامت جمموعة أخرى باختطاف مخسة صحفيني فرنسيني 
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ة كحرك "أبو العالخالد "ورقة ضغط عىل السلطة ثم خطف العميد ك

احتجاج عىل فصل جمموعة جنود وكرد فعل عىل األحداث استقال 

 رئيس األمن "رشيد أبو شباك"رئيس الوزراء وتبعه  "أمحد قريع"

رئيس االستخبارات العامة ثم كانت الطامة  "أمني اهلندي"الوقائي ثم 

لقت وانط "اللواء موسى عرفات"البن عمه  "عرفات"الكربى بتعيني 

ظاهرات االحتجاجية يف كافة املناطق وحدثت اشتباكات مسلحة يف امل

ىص ـمدينة رفح بني عنارص من املخابرات العامة وكتائب شهداء األق

وهي أحداث مؤسفة بال شك وتنبئ بمستقبل غامض إذا استمر احلال 

عىل ما هو عليه من الفساد يف السلطة وسوء األحوال املعيشية يف غزة 

مر إرسائيل عىل املواجهات واالنفالت األمني داخل والقطاع وال تقا

 وبني القوىعنارص السلطة األمنية حركة فتح فحسب وإنام بني 

اعتبار أن ب اواجلهاد أيض  محاس  متمثلة يفيف القطاع اإلسالمية الفاعلة 

اجلهاد  وأغزة تنقسم إىل أحياء كل حي تسيطر عليه جمموعة تابعة حلامس 

سها يعها إن مل يمكن تسيصورة أكرب لقموسوف متارس الضغوط ب

 واحتوائها.
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رحيات رئيس السلطة ـتصواردة خاصة بعد الرصاع وفرضية 

الوطنية اجلديد حممود عباس بأن فرضية استخدام القوة يف نزع أسلحة 

املقاومة واردة وهو األمر الذي لن تقابله فصائل املقاومة بالسكوت 

ماثلة للعيان م 0220-0-71أحداث األربعاء بطبيعة احلال ومازالت 

 عنارص من مع -ولعلها املرة األوىل-حيث تشابك أنصار محاس 

 رفح يفمماثل باألسلحة  اشتباككام حدث  ،املخابرات التابعة للسلطة

 .أثناء املرحلة األوىل لالنتخابات البلدية يف مطلع مايو من العام اجلاري

 وأالصدام بني فصائل املقاومة كام تراهن سلطات االحتالل عىل 

الشعب الفلسطيني عامة والقوات األمنية املرصية يف غزة أو األردنية 

يف الضفة يف حال تم االتفاق عىل خضوع هذه املناطق إلرشاف أمني 

 .لتكريس الفرقة والتدمري الذايت العريبمن هاتني الدولتني كمحاولة 

 :إحياء سياسة الرتانسفري القرسي -3

 " غزة أوال   "و "الفصل"حتاول إرسائيل من خالل تنفيذ خطة 

تركيع الشعب فرض تسوية سياسية من نوع جديد عن طريق 

أو  امن املوت جوع   امن أرضه فرار   عىل الرحيل هإجبارالفلسطيني و
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وبالتايل القضاء املربم عىل حلم العودة عند ؛ بالنريان اإلرسائيلية

 اء هذا البند من قائمة التفاوض.الالجئني يف اخلارج بل وإلغ

األرايض  يلاأه ضد هذا الشعار العنرصي فقطتوجه وال ي

خاصة  ،م7600م وإنام يتعدى إىل فلسطيني 7691املحتلة بعد سنة 

جتاه ويقود هذا االأن أثبتت االنتفاضة عدم إمكان تذويب هويتهم  دبع

 يفطرف وهو عضو رئيس حزب املفدال اليميني املت (أيف إيتام)

ف إرسائيل إلمتام هذه العملية دهتو ،ئتالف احلاكم يف إرسائيلاال

 بوسيلتني:

سياسة األرض )تدمير البنية التحتية الفلسطينية  :األولى

 : (المحروقة

 اتعد عمليات اإلبادة اجلامعية وتدمري البيوت واالعتقاالت جزء  

ولكن احلملة املسعورة بقيادة من حياة الشعب الفلسطيني  ايومي  

شارون بدت خمتلفة هذه املرة ومنذ بدء ما يسمى بعملية اجلدار الواقي 

أكد وزير االتصاالت الفلسطيني السابق عامد الفالوجي أن إرسائيل 

ترتكب جمازر شنيعة ضد أبناء فلسطني ويثبت ذلك سن معظم القتىل 

ء إن كل يش"وجي: فهم من األطفال والنساء والشيوخ، ويضيف الفال
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 ،اوالناس يف حالة توتر مما حيدث ومما قد حيدث الحق   ،يف فلسطني مدمر

رة ـإن التقارير اإلخبارية ومشاهد القتىل يف غاية الفظاعة .. فهنا عش

 "احلالة خطرية وآخذة يف التدهور اقتىل وهناك مخسة وهكذا يومي  

قول لذا ي من سكان خميم جباليا يف قطاع غزة "عامد الفالوجي"و

 إن الناس هنا غاضبون "عىل عمليات اإلبادة التي حتدث هناك: امعلق  

ش اإلرسائييل جيري عملياته العسكرية هنا يف خميم جباليا ي.. واجلاجد  

ليس بسبب صواريخ القسام وإنام بسبب القيمة اخلاصة للمخيم يف 

 تاريخ املقاومة الفلسطينية.

 : (الحصار فرض) خنق معقل االنتفاضة :الثانية

وال تقف خطة احلكومة الصهيونية عند حد تدمري البنية التحتية 

وإنام فرض احلصار التام واخلانق عىل الشعب  ،الفلسطينية فحسب

وهو ما يضمن عجزه لسنوات طويلة  االفلسطيني املحطم واملعدوم متام  

 عن املقاومة والكفاح! عن النهوض ومداواة اجلراح فضال  

أوراق الضغط املبارش عىل عصب احلياة فإرسائيل متلك 

يطر التحويالت املادية منها وإليها كام تسالفلسطيني فهي تسيطر عىل 
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رب ـشبكات إمداد الكهرباء وتتحكم يف خطوط مياه الشعىل 

املفروض أن و اوإمدادات الغذاء وهي بذلك تستطيع خنق غزة متام  

 للرفع غري قابلبذلك يف نظري دعم واشنطن املادي ال إرسائيلتسمح 

خاصة إذا كان األمر يتعلق بتحقيق األمن اإلرسائييل ضد  ،مهام حدث

 اإلرهاب الفلسطيني!

خطة شارون  إن": (1)"بنفيتيس"يقول املحلل السيايس 

لالنسحاب من غزة هي نسخة من خطة اليسار الداعية لتفكيك 

هل يعني ذلك تراجع شارون عن  وتساءل باستنكار: املستوطنات،

أبو "مبدأ االستيطان الذي محل من خالل تأييده له لقب 

ك أن شارون يمل اوينفي الكاتب هذا الرتاجع، مؤكد   "؟"املستوطنات

يف يديه أوراق الضغط عىل غزة بعد االنسحاب وذلك من خالل قطعه 

 م خنقهم.ث للكهرباء واملياه وعبور املواد الغذائية إىل الفلسطينيني ومن

 :تطبيق خطة الفصل أو ما يعرف باملناطق العازلة -4

                                                           

 .( السابق7)
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قدر تاحتالل أرايض بديلة وآمنة خاصة يف الضفة الغربية وتعني 

كيلومرت مربع وإعالهنا منطقة عازلة حماطة بحزامني  002بحوايل 

: احلزام األول ،عىل غرار احلزام األمني يف جنوب لبنان أمنيني طوليني

والثاين: يف منطقة غور األردن  ،رـطول اخلط األخضويمتد بالغريب 

وبني هذين احلزامني مخسة أحزمة  ،كيلومرت مربع 02إىل  73 بعرض

أمنية عرضية تعمل عىل تقطيع أوصال الضفة كام متنع تسلل املجاهدين 

ألف 022ر وتبقى هنا مشكلة أن أكثر من ـإىل داخل اخلط األخض

وكيفية التعامل معهم مما يرجح  فلسطيني يقيمون داخل هذه املناطق

بقوة عملية الرتانسفري القرسي عرب مذبحة دامية مروعة إلجبار 

 ،األالف عىل الفرار بحياهتم كام حدث يف مذبحة دير ياسني وغريها

 السكان بام حيقق هدفني:ع إعادة توزي حاصل هذه العملية هوو

لكثافة ا وسيع املساحة التي يعيش عليها اليهود لتقليل: تأوهلام

خاصة إذا وضعنا يف احلسبان خطة الدولة  االتي بلغت نسبة عالية جد  

 .جلمع كل هيود العامل يف فلسطني خالل عقدين عىل األكثرالعربية 
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 دال  اجلديدة والتي أنشئت بهو محاية املستوطنات  :الثاين واهلدف

 جزرإىل  لتقسمهاتتخلل املناطق العربية كانت التي من تلك القديمة 

 اولكنها أصبحت أهداف  هلذا الغرض  اأنشئت خصيص  وقد معزولة 

 سهلة بعد التطور النوعي يف صواريخ املقاومة.

إخالء املستوطنات اليهودية من غزة ": "بنفيتيس"ول ـيق 

سيتحول إىل ذريعة لشارون لتربير ضم أجزاء جديدة من الضفة الغربية 

هنا وهناك واطلب  وسيقول شارون وقتها: تنازلت لدولة إرسائيل،

األمن الداخيل  وزير "جدعون عزرا"وهو نفس ما أكده  ،"اآلن املقابل

 سبانية يوم اإلثننياإل "إيف"ريح له لوكالة ـالصهيوين يف تص

عىل عزم الكيان الصهيوين عىل توسيع مغتصبة قانا  77/0/0223

بالقرب من القدس بالرغم من معارضة الواليات املتحدة الظاهري، 

ا بأنه عىل السلطات الصهيونية  الصهاينة بأهنم ال  "إقناع"متذرع 

الكثري من الناس يف  أن" كام قال: ،"دون مقابل"ينسحبون من غزة 

سوف يقولون: إذا مل نكن قادرين عىل التوسع يف مناطق  "إرسائيل"

 ."فلسنا يف وقت مالئم لالنسحاب من غزة ممثل معايل أدومي
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هذا وقد رشعت سلطات االحتالل بالفعل يف بناء أكثر من  

حتى قبل  م0223مخسني وحدة سكنية جديدة يف إبريل من هذا العام 

تي ش قطيف يف قطاع غزة! والبتفكيك مغتصبات غو اأن تبدأ فعلي  

وى لفتا احرتام  اا حتى منتصف أغسطس من هذا العام تقرر تأجيله

احلاخامات بتحريم ذلك يف هذا التوقيت بالذات ملوافقته لذكرى هدم 

 !املزعوم اهليكل الثاين

القدس "مرشوع ) تطبيق خطة عزل القدس -5

 ("الكربى

، "يمكن من العربأكثر ما يمكن من اليهود وأقل ما "وشعاره  

ة روع إىل هتويد مدينـوقد رشعت فيه إرسائيل بالفعل وهيدف املش

 فبعد سنوات من زرع ،عىل األكثر االقدس يف غضون مخسة عرشة عام  

املغتصبات وشق الشوارع وإقامة الفنادق جيرى التخطيط ملشاريع 

 دودلتوسع خارج احلتؤدي إىل سيطرة كاملة عىل البلدة القديمة؛ بل وا

من األرايض الفلسطينية  امربع   اكيلومرت   712ضم التارخيية للمدينة و

 :وإحاطتها بثالثة أحزمة أمنية ،إىل القدس
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 ،: حزام قلنديا ويضم مستوطنات كوخاف يعقوباألول

 .وبسجوت وجيفات زئيف

 وطنات آدم وعلمون ومعاليه أدوميم.: يضم مستوالثاين

 .وجيلو ،: فيضم مستوطنتي جبل أبو غنيموالثالث

كام تشمل اخلطة إحاطة القدس باحلواجز األمنية وأبراج املراقبة 

ات ذوإغالق مجيع املؤسسات الفلسطينية وإبعاد أهم الشخصيات 

يم مفتي بتقد وهو ما بدأ فعال  املباركة يف املدينة واحلضور الشعبية 

القدس الشيخ عكرمة صربي إىل املحاكمة وكذلك زياد أبو زياد وزير 

عزل الأشهر فقط خمطط  0من املتوقع أن يتم بعد و ،القدسشئون 

 من العربكثر من ربع مليون فلسطيني هم سكان القدس الكامل أل

 إلمتام املرشوع. اعن العمق الفلسطيني متهيد  

 :التمهيد للحملة االنتخابية لشارون -6
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ستكتب بلون الدم  (1)يبدو أن احلملة االنتخابية القادمة لشارون

الصهاينة ال يصوتون إال ملن يعدهم بإراقة أكرب قدر من ف ،الفلسطيني 

ي يف الرصيد الدموهذا يستدعي فاملرشح القادر عىل أن الدماء العربية 

هو املرشح الفائز يف أية انتخابات بال  اإلرسائييل"وجدان الشعب 

أن عملية  (2)"هتسوفيه"رح صحيفة ـأن تص افليس غريب  ، ولذلك شك

 عسكرية كربى ستكون خري افتتاح حلملة شارون االنتخابية القادمة!

يف دراسته السابقة أن الكاتبني املقربني من سوفر ذكر آرنون وقد 

تشارلز كراوهتامر وجورج فيل، خلصا خطوة الفصل  ؛بنيامني نتانياهو

بقوهلام: إن عىل إرسائيل أن ترضب الفلسطينيني بقوة وتوجه رضبة 

كرية شديدة تنفذ بعدها خطة الفصل وفق نظرية احلرب ثم عس

وقد أقيم السور وهاهي احلرب تشنها إرسائيل اليوم عىل القوى ،"السور

أن  (3)رو قد اعرتف سيفر بلوتسك ،الفاعلة يف فلسطني و عىل رأسها محاس

                                                           

وأبان فرتة حكومة  م قبل عملية االنسحاب من غزة؛0223كتب هذا البحث عام  (7)

 ."شارون"اإلرهايب 

 .تابعة حلزب املفدال الديني املتشدد (0)

 .يديعوت أحرنوت (0)



 

53 

 

اجليش اإلرسائييل خيرج لشن حرب شاملة ضد تنظيم محاس، هدفها شله 

وحتييده وفصله عن حميطه، وبالتايل التسبب بتفكيكه من عن العمل 

 هذا بنفيتيس عىل يؤكدو ،"ما يعني هزمه وإخضاعه ،خالل تصفية قادته

إن اخلطوات أحادية اجلانب ومنها إخالء "يف صحيفة هاآرتس بقوله: 

 للتفاهم، بل هي سبب ااملستوطنات يف غزة ال يمكن أن تكون أساس  

  ."مزيد من الدماء فقطلتحفيز الرغبة يف سفك 

وقد بدأ شارون فرتته األوىل بتوجيه رضبة عسكرية كاسحة ضد 

من مارس "السور الواقي والتي استمرت "الفلسطينيني سميت بعملية 

احدة و "اإلرسائييل"م والتي شن فيها جيش االحتالل 0220حتى مايو 

 ضد الفلسطينيني منذ عام من اكرب العمليات العسكرية اإلجرامية

وخاصة يف جنني، وها هو اليوم يستعد ليعيد الكرة كختام هلذه  م؛7600

الفرتة وكافتتاح لدورة جديدة غري أنه يريد هلا هذه املرة أن تكون شاملة 

كشفت  "إرسائيلية"غري أن مصادر عسكرية  ،(1)ومدمرة لكل قطاع غزة

                                                           

 "الرصاص املصهور"حدث هذا بالفعل يف حرب غزة التي سامها العدو الصهيوين  (7)

 م.0226م وبداية عام 0220أواخر عام 
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ء إخالالنقاب عن أنه ال يمكن القيام بمثل هذا االجتياح اهلمجي قبل 

 املستوطنني من القطاع.

كذلك فإن مما ُيعزز فرضية احلملة العسكرية كدعاية انتخابية 

انخفاض شعبية السفاح شارون بسبب عدم  دموية لشعب دموي هو

وفائه بوعوده يف محلته األوىل )محلة املائة يوم( فقد عجز حتى اليوم عن 

ربات ـلشعبه الضالقضاء عىل املقاومة التي ما تزال فاعلة توجه له و

إلعالن االنسحاب من املناطق العربية ويف  ااملوجعة حتى اضطر مؤخر  

الوعد  لكنه -رمحه اهلل-سنوات كان قد وعد هبا الرنتييس أقل من مخس 

يف  ااحلق ال الوعد املفرتى كام اضطر شارون أن يتسول اهلدنة مؤخر  

ها إال عليمفاوضات رشم الشيخ وما كانت املقاومة الباسلة لتوافق 

وهو قمة  "إذا خرقوا اهلدنة خرقناها"رفة وحتمل شعار ـكوهنا مش

ات املرحلية الرائعة والكثرية التوازن والندية بل ويعد أحد اإلنجاز

 نتفاضة الثانية. لال
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 :اوأخير  

حلل كل املعضالت لقد ظن شارون أن خياره هو اخليار الراجح 

أراد أن حيصد ثامرها بفرض فبعد محلة السور الواقي التي تواجهه 

تسوية سياسية من نوع جديد تتجاوز كل ما سبق وتعيد ترسيم مالمح 

 -الرصاع عن طريق إخالء أفراخه من املستوطنني ثم تدمري قطاع غزة 

 عنه من األرايض الفلسطينية بديال   اواحتالل مزيد   -معقل االنتفاضة 

ينة أقام اجلدار العازل ومن ورائه املناطق ولتكون هذه األرايض حص

التي ظن أهنا تكفل له ولشعبه األمان كام حتكم احلصار عىل العازلة 

 !لرتانسفري والتهجري القرسي للعرباملناطق العربية مما يعجل با

 فهل سيتحقق لشارون ما أراد؟ 

وهل الشعب الفلسطيني وطليعته املجاهدة يف غفلة عن 

 مقاصده الرشيرة؟ 

 وهل سيستطيع العدو الصهيوين فرض معطياته عىل الواقع؟ 

أم أن االنسحاب هو بداية النهاية لدولة الظلم والعدوان وبداية 

 ؟كام نظن جلولة جديدة يعلو فيها احلق عىل الباطل
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