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املشهد اإلرسائييل الفلسطيني:
سنة االرتباك وخلط األوراق

بداأوا فقد  �رسائيليني،  للإ بالن�سبة  خمتلطة”  و“اأوراق  “ارتباك”  �سنة  بحق  اإنها 

بالت�سوية  اخلا�سة  ت�سوراتهم  فر�ض  على  القدرة  يف  كبرية  باآمال   2006 �سنة 

الدفع  قوُة  تفاوؤلَهم  ُيعّزز  وكان  اجلانب.  اأحادي  االن�سحاب  م�رسوع  وتنفيذ  الفل�سطينيني،  على 

ال�سيا�سي، وال�سعبيُة التي يتمتع بها �سارون وحزبه اجلديد كادميا Kadima، والو�سُع الع�سكري 

عن  ن�سبياً، ف�سلً  املواتية  قليمية والدولية  املحلية واالإ جواُء  املريح، واالأ �رسائيلي  االإ واالقت�سادي 

خفوت االنتفا�سة، والتوقعات باأن العملية اجلارية لرتتيب البيت الفل�سطيني، �ستوؤدي يف نهايتها 

اأن دخول  فل�سطينية �سعيفة وم�ساملة. غري  مور حتت �سلطة  االأ املقاومة، و�سبط  اأ�سلحة  اإىل نزع 

�رسائيلي الذريع يف احلرب على حزب  �سارون يف الغيبوبة، وفوز حما�ض يف االنتخابات، والف�سل االإ

حتديد  على  القدرة  �رسائيلية  االإ القيادة  واأفقد  وراق،  االأ وخلط  �رسائيليني،  االإ اأربك  قد  ولبنان،  اهلل 

واإىل  اجلانب،  اأحادي  االن�سحاب  تنفيذ  عن  تراجعها  اإىل  اأّدى  مما  �سعبيتها؛  واأ�سعف  االجتاهات، 

اإعادة النظر يف خياراتها واأولوياتها.

حما�ض  حكومة  اإ�سقاط  بهدف  الفل�سطيني،  ال�سعب  على  قا�سياً  ح�ساراً  �رسائيليون  االإ نفذ 

واإف�سالها، وكان ت�رسفاً مك�سوفاً يف معاقبة الفل�سطينييني على اأية خيارات دميوقراطية يختارونها، 

اإذا كانت ال تتوافق مع رغبات االحتلل، مهما كانت االنتخابات حرة و�سفافة. لكن �سمود ال�سعب 

�رسائيلية. الفل�سطيني كعادته، وبقاء حكومة حما�ض، اأف�سل املحاوالت االإ

واإذا كانت �سنة 2006 قد �سهدت “اإعادة متو�سع” �سيا�سي اإ�رسائيلي، فقد �سهدت اأي�ساً “اإعادة 

متو�سع” �سيا�سي فل�سطيني. واإذا كان ال�سعور يف بداية العام مييل اإىل التفاوؤل باقرتاب الو�سول 

اإىل ت�سوية اأو فر�سها، فاإن ال�سعور يف نهاية العام كان مييل اإىل اأن الو�سع يزداد �سعوبة وتعقيداً، 

واأن الطريق اأمام الطرفني ال يزال طويلً.

�رسائيلية  �سهدت ال�ساحة ال�سيا�سية الداخلية االإ

2006 كان  عدداً من املظاهر والتغرّيات يف �سنة 

من اأبرزها: 

�رسائيلية. 1.  اإعادة ت�سكيل اخلريطة ال�سيا�سية احلزبية االإ

برنامج  تنفيذ  عن  رادة  االإ و“غيبة”   ،Ariel Sharon �سارون  اأريل  اجلرنال  “غيبوبة”   .2

مقدمة

اأواًل: امل�سهد ال�سيا�سي الداخلي
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حادي �جلانب، و“تغييب” �أكب وتر�جع �أكرث لدور �جلرن�الت يف �صناعة �لقر�ر  �الن�صحاب �الأ

�لتاريخيني عن قيادة �مل�رشوع �ل�صهيوين  �رش�ئيلي، و“غياب” �أو�صح للقادة  �ل�صيا�صي �الإ

و�لدولة �لعبية.

فيما  خ�صو�صاً  �ليمني،  نحو  م�صارها  يتجه  �صفينة  يف  ولكن  �لو�صط،  باجتاه  حزبي  حر�ك    .3

يرتبط بالعالقة مع �لفل�صطينيني.

4.  �أو�صاع �آنية قوية �أمنياً وع�صكرياً و�قت�صادياً، ي�صاحبها قلق من خماطر م�صتقبلية كبرية.

�حلكومية  �ملوؤ�ص�صات  يف  �لثقة  وتر�جع  �ل�صيا�صية،  و�صاط  �الأ يف  �لف�صاد  مظاهر  تز�يد    .5

و�جلي�ص.

�لف�صل يف  �لت�رشيعي، ونتيجة  �نتخابات �ملجل�ص  �إحباط و�إرباك نتيجة فوز حما�ص يف  6.  حالة 

�رش�ئيلي على لبنان. �إ�صقاط حكومتها، وكذلك نتيجة ف�صل �لعدو�ن �الإ

�رش�ئيلي يقولون �إن “�إ�رش�ئيل” جتد نف�صها  من �لقومي �الإ يف بد�ية �صنة 2006 كان م�صوؤولو �الأ

منية و�ل�صيا�صية يف تاريخها. وخل�ص  يف ذلك �لوقت يف و�صع من �أف�صل �أو�صاعها �ال�صرت�تيجية و�الأ

 Herzliya Conference هرت�صليا  موؤمتر  يف  �لتقو�  �لذين  و�ل�صيا�صيون  و�ملتخ�ص�صون  �خلب�ء 

�أخطار�ً  هناك  لكن  منية،  �الأ �ملخاطر  مع  بفعالية  �لتعامل  على  عالية  قدرة  متلك  “�إ�رش�ئيل”  �أن  �إىل 

��صرت�جتية مت�صاعدة على �ملدَينْي �لقريب و�لبعيد. كما الحظو� �أن �حلالة �ملعنوية قوّية، ولكن ثقة 

�جلمهور مبوؤ�ص�صات �حلكومة وبالنظام “�لديوقر�طي” ترت�جع، والحظو� �أي�صاً �أن هناك تر�جعاً 

و�صاع �الجتماعية. وهو ما جعل هوؤالء �خلب�ء يو�صون بتح�صني �لقيادة  يف �مل�صاعر �لوطنية ويف �الأ

. غري �أن �إخفاقات 
و�لتعليم وتقوية حكم �لقانون، و�ال�صتعد�د ملو�جهات قادمة مع “�أعد�ء �إ�رش�ئيل”1

عن  ف�صالً   ،2006 �صنة  طو�ل  و�للبناين  �لفل�صطيني  �مللفني  مع  �لتعامل  يف  �رش�ئيلية  �الإ �حلكومة 

�رش�ئيلي باحلكومة و�لكني�صت Knesset ت�صعف ب�صكل  م�صاكلها �لد�خلية، جعلت ثقة �جلمهور �الإ

.
2
عالم و�جلي�ص ب�صكل ملحوظ قوي، كما تر�جعت �لثقة باالإ

�رش�ئيلي   قبل �أن يدخل �صارون يف غيبوبته يف 2006/1/4، كان قد �أَدخل �لو�صع �ل�صيا�صي �الإ

�رش�ئيلية. وكان  ور�ق، مهَّدت لتغيري �خلريطة �ل�صيا�صية �حلزبية �الإ رباك وخلط �الأ يف حالة من �الإ

كرث �صعبية يف “�إ�رش�ئيل”. و�صهدت  حزب كاديا �لذي �أن�صاأه �صارون قد �أ�صبح منذ �إن�صائه �حلزب �الأ

�أحز�ب �لليكود Likud و�لعمل Labor و�صينوي Shinui �ن�صمام �أعد�د كبرية من �أع�صائها وقياد�تها 

حزب  تعطي  �لر�أي  ��صتطالعات  كانت   2006 �صنة  من  ّولنَي  �الأ �ل�صهرين  وخالل  كاديا.  حزب  �إىل 

كاديا نحو 39-43 مقعد�ً يف �لكني�صت، غري �أن هذه �ل�صعبية مالت للرت�جع قليالً قبيل �النتخابات.

توىل �إيهود �أوملرت  Ehud Olmert قيادة كاديا يف �إثر غياب �صارون. غري �أن �أبرز موؤهالته كانت 

مكانات  والوؤه �لتام ل�صارون، وقد حذ� �أوملرت حذو �صلفه، �إالَّ �أنه كان يفتقد للكاريزما و�خلبة و�الإ

�لذي  مني و�لع�صكري  �الأ �إنه باعتباره �صخ�صية مدنية مل يكن يتمتع بالثقل  �لقيادية ل�صارون. ثم 
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�صافة �إىل �أن �صارون كان يتمتع مب�صد�قية عالية لدى �مل�صتوطنني،  متتع به �جلرن�ل �صارون. باالإ

�إخالء  عن  �حلديث  عند  خا�صة  مكانة  يعطيه  ما  وهو  �ال�صتيطانية،  �حلركة  مهند�ص  باعتباره 

�مل�صتوطنات تطبيقاً لفكرة �الن�صحاب من جانب و�حد. لكن �أوملرت ك�صب جزء�ً من �صعبيته ب�صبب 

�ل�صعف �لن�صبي ملناف�صيه من قياديي حزبي �لعمل و�لليكود.

ولد �أوملرت �صنة 1945، وح�صل على بكالوريو�ص يف علم �لنف�ص، وعلى دبلوم يف �لفل�صفة، كما 

در�ص �حلقوق. و�صارك يف خدمته �لع�صكرية يف لو�ء جوالين Golani Brigade. �نتمى �إىل �لليكود 

�ل�صناعة يف  �لقد�ص ملدة ع�رش �صنو�ت، كما توىل وز�رة  يف وقت مبكر، وتوىل من�صب رئي�ص بلدية 

�تهم  بالت�صنع و�لتعايل و�لفظاظة، وقد  �رش�ئيلية  �الإ �ل�صخ�صيات  حكومة �صارون. وت�صفه بع�ص 

مبلفات ف�صاد عديدة، على �أن كل ما وجه �إليه من �نتقاد�ت ال ينفي خبته �ل�صيا�صية �لكبرية.

فقد كاديا �لكثري من طعمه ولونه بغياب �صارون، ولكنه ��صتفاد من قوة �لدفع �لتي خلّفها للفوز 

قيادة  بغياب  �حلقيقي  معناه  �فتقد  لل�صالم”  قوية  “قيادة  �صعاره  �أن  غري  �لنيابية.  �النتخابات  يف 

�رش�ئيلي، وبفوز وبروز حما�ص.  �صارون، وبرت�جع عملية “�ل�صالم” وفق �لت�صور �الإ

بالن�صبة لليكود فقد كان خروج زعيمه �صارون وتاأ�صي�صه لكاديا �رشبة يف �ل�صميم، �إذ �صحب 

معه �أكرث من ن�صف قياد�ت وناخبي �لليكود. ومل تبق فيه �إال �لكتلة �ملت�صددة برئا�صة بنيامني نتنياهو 

�رش�ئيلي، خ�صو�صاً و�أن �صيا�صاته  Benjamin Netanyahu، �لذي مل يكن يروق كثري�ً للناخب �الإ

)عندما كان وزير�ً للمالية يف حكومة �صارون( �أثارت حنق �لفئات �الجتماعية �لفقرية. ومل ي�صتطع 

�أحد   ،Sever Plocker �إن �صيفر بلوت�صكر  نتنياهو تقدمي قائمة معروفة وقوية لالنتخابات، حتى 

�ل�صحفيني �لبارزين يف يديعوت �أحرونوت Yedioth Ahronoth، قال �إنهم “مر�صحون رماديون” 

ال يلكون �صوى �صرية ذ�تية �صحيحة. �أما �ل�صعار �لذي �ختاره �لليكود فكان “لنكن �أقوياء يف وجه 

منية و�لنزوع لفر�ص �ل�صيطرة. ، فهو يتو�فق مع فل�صفة �حلزب يف �إثارة �لهو�ج�ص �الأ
حما�ص”3

�أما عمري بريت�ص Amir Peretz �لذي حقق فوز�ً مفاجئاً لقيادة حزب �لعمل، فكان �أول يهودي 

�رشقي )�صفاردمي( Sephardim يفوز بقيادة حزب �صهيوين رئي�صي. وبريت�ص �ملولود يف �ملغرب 

ينتمي للطبقة �لعاملة، وحاول �أن يركز على عالج �لهموم �القت�صادية و�الجتماعية �ملحلية، ور�أى 

. غري �أن فوز حما�ص دفعه �إىل �أن 
4
فيه �لبع�ص دماً جديد�ً وقيادة �صابة و�حتماالً حقيقياً لفكر جديد

منية، و�أن يعطي ت�رشيحات تقرتب  �ل�صيا�صية و�الأ خرين يف �لرتكيز على �جلو�نب  يتماهى مع �الآ

كثري�ً من خطة �لف�صل �أحادي �جلانب. و�جه بريت�ص، من جهة �أخرى، م�صكلة ور�ثته حلزب كان 

ي�صري نحو �ال�صمحالل، وتلقى �رشبة قا�صية بانتقال �لكثري من كو�دره �لقيادية �إىل كاديا )وعلى 

 Dalia �إيت�صيك  ود�ليا   Haim Ramon ر�مون  وحاييم   ،Shimon Peres برييز  �صمعون  ر�أ�صهم 

�لعمل...(، كما تعر�ص بريت�ص نف�صه  �لبلديات وقادة فروع حزب  Itzik، مع ع�رش�ت من روؤ�صاء 

من  عادة  ياأتون  �لعمل  حزب  ناخبي  ن  والأ  .
5
و�لطبقية �ل�صفاردية  خلفيته  ب�صبب  ت�صويه  حلملة 
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�صكناز  Ashkenaz، ومن �لطبقة �لو�صطى ومن �لفئات �لعليا لهذه �لطبقة، فقد �أ�صبح يف و�صع  �الأ

. ولذلك فاإن جمرد �حلفاظ على �ملقاعد �لبملانية للحزب كان يعد �إجناز�ً 
6
�صعب مع ناخبيه �ملحتملني

يف حّد ذ�ته.

و�ن”، مما �أثار حوله  نه قد �آن �الأ �ختار بريت�ص �صعار�ً تظهر فيه �صورته م�صحوباً بعبارة “الأ

رهاب ونق�صي  نا”، فقام بتغيري �ل�صعار �إىل “نكافح �الإ �لت�صاوؤالت و�لنكات و�التهامات بالذ�تية و“�الأ

على �لفقر”. و��صطر بريت�ص لت�صغري �صاربه �ل�صتاليني )�لذي مل يكن مرحباًَ به من �ليهود �لرو�ص(، 

�صارة �إليه هو �أنه بتويل  . على �أن ما يهمنا �الإ
7
ج�ص و�أخذ يلب�ص ربطة �لعنق، ويخفف من �صوته �الأ

، خ�صو�صاً مع  بريت�ص لقيادة �لعمل �أخذت �صورة �حلزب �لنمطية باعتباره حزباً �أ�صكنازياً بالتغريُّ

خرى )�صفاردمي، عرب... �إلخ(. الف من �لفئات و�لطبقات �الأ �ن�صمام ع�رش�ت �الآ

�رش�ئيلية �لرئي�صية )مبا فيها كاديا و�لعمل و�لليكود( يف بر�جمها �النتخابية  حز�ب �الإ �لتقت �الأ

على معظم �لق�صايا �حل�صا�صة �ملتعلقة بالت�صوية:

ر�ص �ملحتلة �صنة 1948 “�إ�رش�ئيل”. 1. رف�ص عودة �لالجئني �لفل�صطينيني �إىل �الأ

2. بقاء �لقد�ص �ملوحدة عا�صمة �أبدية لـ“�إ�رش�ئيل”.

ر��صي �ملحتلة �صنة 1967. 3. رف�ص �الن�صحاب �لكامل من �الأ

�رش�ئيلية. 4. �إبقاء �لكتل �ال�صتيطانية يف �ل�صفة �لغربية حتت �ل�صيطرة �الإ

5. �إمتام بناء �جلد�ر �لفا�صل.

6. رف�ص �لتفاو�ص مع �ل�صلطة �لفل�صطينية بقيادة حما�ص.

حز�ب �ل�صهيونية يف بع�ص �لتف�صيالت �ملتعلقة ب�صكل �لكيان �لفل�صطيني �مل�صتقبلي  وتختلف �الأ

ر�ص و�ل�صيادة.  و�صالحياته وحدوده، وترت�وح ت�صور�تها من �حلكم �لذ�تي �إىل �لدولة منقو�صة �الأ

طار �ل�صكلي للمفاو�صات، ومتى يتم �للجوء �إىل خطو�ت �أحادية �جلانب. كما تختلف يف �الإ

ويقدم كاديا روؤيته على �أ�صا�ص فر�ص �حللول �ملنفردة و�الن�صحاب �أحادي �جلانب، و�ملو�فقة 

على وجود دولتني قويتني على �أ�صا�ص �لو�قع �لديوغر�يف، مع �صمان يهودية “�إ�رش�ئيل” و�أمنها. 

ويقف حزب �لعمل على ي�صار كاديا مو�فقاً على مبد�أ �لدولتني ل�صعبني، ومت�صاهالً �أكرث يف م�صاحة 

جر�ء�ت  �لدولة �لفل�صطينية �ملتوقعة و�صالحياتها، ود�عياً �إىل �إيجاد حّل نهائي، و�إىل عدم �للجوء لالإ

ردن هو �حلدود  �أحادية �جلانب �إال �إذ� تعذرت متاماً فر�ص �ملفاو�صات. �أما �لليكود فريى �أن نهر �الأ

منية لـ“�إ�رش�ئيل”، ويدعو �أال يمُعطى للفل�صطينيني �أكرث من حكم ذ�تي حتت �ل�صيطرة  �ل�صيا�صية و�الأ

�رش�ئيلية. منية �الإ �الأ

حز�ب �ل�صهيونية فتاأتي من مريت�ص Meretz، �حلزب �لي�صاري �لذي  �أما “�أف�صل” عرو�ص �الأ

نهاء �حتالل �ل�صفة �لغربية و�إقامة دولة فل�صطينية عا�صمتها �لقد�ص �ل�رشقية )ما  يدعو برناجمه الإ

حياء �ليهودية(، و�إد�رة مفاو�صات �صالم مع �لقيادة �لتي ينتخبها �ل�صعب �لفل�صطيني بغ�ص  عد� �الأ
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. لكن �حلزب نف�صه مل ي�صتبعد �لقيام بخطو�ت �أحادية �جلانب �إذ� مل يتم �لتو�صل 
8
�لنظر عن هويتها

.
9
�إىل �تفاق �صيا�صي

 Yisrael Beitenu �إ�رش�ئيل بيتنا  �أبرزها حزب  حز�ب  �أق�صى �ليمني كان هناك عدد من �الأ ويف 

�ملهوو�ص بيهودية �لدولة و�لوالء لها، و�لذي دعا �إىل ت�صوية �ل�رش�ع بناء على تبادل �ل�صكان بحيث 

�لعربي،  �ملثلث  منطقة  ذلك  يف  مبا  د�خلها،  يف  �لعربية  �لكثافة  ذ�ت  �ملناطق  “�إ�رش�ئيل” عن  تتنازل 

مقابل تنازل �لفل�صطينيني عن �ملناطق �ملاأهولة باال�صتيطان �ليهودي يف �ل�صفة �لغربية.

طروحات  من  تقرتب   Shas و�صا�ص   Mafdal كاملفد�ل  �لدينية  حز�ب  �الأ طروحات  كانت  و�إذ� 

م�صتقلة  فل�صطينية  دولة  عن  تتحدث  �لتي  �لوحيدة  هي  �لعربية  حز�ب  �الأ طروحات  فاإن  �لليكود، 

كاملة �ل�صيادة على �ل�صفة �لغربية وقطاع غزة.

�رش�ئيلية يف بر�جمها �القت�صادية و�الجتماعية، فيمُقدِّم حزب �لعمل مزيجاً  حز�ب �الإ وتختلف �الأ

نظمة �لدول �ال�صكندنافية، �أما �لليكود فيدعو �إىل �قت�صاد حر ر�ديكايل  ��صرت�كياً ليب�لياً هو �أقرب الأ

و�لبطالة.  �لفقر  حماربة  مع  �حلر  �القت�صاد  حيث  من  بينهما  كاديا  ويقف  �لعوملة،  مع  من�صجم 

�الجتماعية،  �لعد�لة  على  �لرتكيز  يف  �لعمل  حزب  ي�صار  على  مريت�ص  فيه  يقف  �لذي  �لوقت  ويف 

فتحاول  �لدينية  حز�ب  �الأ �أما  �حلر.  �القت�صاد  �إىل  �لدعوة  يف  �لليكود  من  قريباً  بيتنا  �إ�رش�ئيل  يقف 

�صمان خدمة قطاعات موؤيديها و�أتباعها، من حيث توفري �ملخ�ص�صات �ملالية ملد�ر�صهم وبر�جمهم 

و�رش�ئحهم �ملجتمعية.

و�لدولة،  �لدين  بني  �لعالقة  فهو  �النتخابية  �لب�مج  باهتمام  يحظى  �لذي  �لثالث  �جلانب  �أما 

دور  �إىل   Yahadut Hatorah هتور�ة  ويهدوت  و�ملفد�ل  �صا�ص  مثل  �لدينية  حز�ب  �الأ تدعو  حيث 

حز�ب �لعلمانية فتتفاوت يف طريقة �لتعامل مع هذه �مل�صاألة،  �أكب للدين يف �حلياة �ل�صيا�صية. �أما �الأ

حتالفات  قامة  الإ م�صتعدة  وهي  و�لب�جماتية،  باالنتهازية  تتميز  بالذ�ت  �لكبرية  حز�ب  �الأ �أّن  غري 

�مليز�نيات و�لت�صكيالت �حلكومية،  �ملكا�صب و�ملنا�صب يف  من  و�إعطائها عدد�ً  �لدينية  حز�ب  �الأ مع 

وهو ما ينطبق على كاديا و�لعمل و�لليكود. بينما تمُظهر �أحز�ب �إ�رش�ئيل بيتنا ومريت�ص و�صينوي 

�صلوكاً �أكرث علمانية، و�أكرث تاأكيد�ً على �لف�صل بني �لدين و�لدولة.

�شـرائيلية: نتائج النتخابات الإ

�رش�ئيلية للكني�صت �ل�صابع ع�رش يف 2006/3/28، وبلغ عدد �أ�صحاب حق  عقدت �النتخابات �الإ

�القرت�ع خم�صة ماليني و14 �ألفاً و622 ناخباً من بينهم 620 �ألف ناخب عربي. و�صارك يف �النتخابات 

ثالثة ماليني و186 �ألفاً و739 ناخباً، �أي ما يعادل 63.5%. �صارك يف �النتخابات 31 قائمة �نتخابية، 

متكنت 12 قائمة منها فقط يف جتاوز ن�صبة �حل�صم، �لتي ت�صرتط حّد�ً �أدنى لدخول �لكني�صت هو %2 

فقط يف �النتخابات �ل�صابقة. �صو�ت، بعد �أن كانت ن�صبة �حل�صم هي %1.5  من عدد �الأ

�شرائيلي الفل�شطيني امل�شهد االإ
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�ل�صاد�ص  �لكني�صت  �ل�صابع ع�رش مقارنة مع  �لكني�صت  �نتخابات  �لتايل يو�صح نتائج  و�جلدول 

ع�رش:

جدول 2/1: نتائج انتخابات الكني�شت ال�شابع ع�شـر مقارنة بالكني�شت ال�شاد�س ع�شـر10

ا�شم القائمة

 الكني�شت ال�شاد�س ع�رس

2003/1/28
الكني�شت ال�شابع ع�رس

2006/3/28

�شوات  عدد الأ

ال�ّشاحلة
املقاعد

�شوات  عدد الأ

ال�ّشاحلة
املقاعد

690,90129ــــــــــكاديا

925,27938281,99612�لليكود

455,18319472,36619�لعمل - ميماد

ـــــ386,535154,675 �صينوي

258,87911299,05412�صا�ص

164,1226118,3025 مريت�ص

135,0875147,0916يهدوت هتور�ة

93,819386,0923 �جلبهة �لديوقر�طية لل�صالم و�مل�صاو�ة )حد��ص(

ــــــــــ86,8083 عام �إحاد )�صعب و�حد(

71,299372,0663 �لتجمع �لوطني �لديوقر�طي )بلد(

ــــــــــ67,7192�إ�رش�ئيل بعليا

65,551294,7864�لقائمة �لعربية �ملوحدة

185,7597ــــــــــ�ملتقاعدون )جيل(

281,88011ــــــــــ�إ�رش�ئيل بيتنا

]
173,9737 هئيحود هليئومي 

224,0839
]

132,3706 �ملفد�ل 

4,720,0755,014,622عدد الذين يحق لهم القرتاع

�شوات الكلي 3,200,7733,186,739جمموع الأ

�شوات ال�شاحلة 3,148,3643,137,064جمموع الأ

و�ملفد�ل يف قائمة و�حدة.  HaIchud HaLeumi يف �نتخابات �لكني�صت �لـ 17 حتالف حزبا هئيحود هليئومي ]  
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ت يف  كانت هذه االنتخابات هي تا�شع انتخابات مبكرة منذ اإن�شاء “اإ�رسائيل”، وهي ظاهرٌة َكثرُ

خرية للكني�شت )جرت يف الدورات: 2، 5، 10، 11، 13، 14، 15، 16، 17(، وهي تدل ب�شكل  الدورات االأ

التحديات  التعامل مع  ال�شيا�شية جتاه  الداخلي، واخلالفات  الالا�شتقرار  باآخر على تزايد حالة  اأو 

�رسائيلية. حزاب االإ الكبرية، ف�شالً عن تزايد ظاهرتي التفتت واإعادة الت�شكل يف االأ

متثيل  يف  انخفا�شاً  �شهدت  الكربى  الثالثة  حزاب  لالأ االنتخابية  القوائم  اأن  املالحظ  من  كان 

وىل. ففي الليكود مل يكن هناك اأي جرنال،  �شماء الع�رسة االأ اجلرناالت واليهود ال�رسقيني �شمن االأ

 Binyamin اإليعزر  بن  وبنيامني   Ami Ayalon اإيالون  عامي  هما  جرناالن  هناك  كان  العمل  ويف 

 Shaul وائل من كادميا فكان بينهم ثالثة جرناالت هم �شاوؤول موفاز Ben-Eliezer، اأما الع�رسة االأ

اليهود  يتمثل  ومل   .Gideon Ezra عزرا  وجدعون   ،Avraham Dichter ديخرت  واآيف   ،Mofaz

وائل اإال باثنني لكل من العمل والليكود وبثالثة لكادميا، على الرغم من  ال�رسقيون �شمن الع�رسة االأ

.
اأن ن�شبتهم يف “اإ�رسائيل” هي حوايل 11%45

�رسائيلية،  اأعادت نتائج انتخابات الكني�شت ال�شابع ع�رس ت�شكيل اخلريطة ال�شيا�شية احلزبية االإ

واختفاًء  للعمل،  داخلي  متو�شع  واإعادة  لليكود،  ياً  ُمدوِّ وهبوطاً  لكادميا،  متوقعاً  �شعوداً  فكانت 

ل�شينوي، وت�شويتاً اجتماعياً فئوياً للمتقاعدين. وميكن اإجمال اأبرز املالحظات على هذه االنتخابات 

فيما يلي: 

ول  ول مرة يف تاريخ “اإ�رسائيل” يفوز حزب ال يتجاوز عمره �شتة اأ�شهر يف االنتخابات، والأ الأ  .1

مرة يكون الفائزون من غري حزبي العمل والليكود. وبالرغم من اأن التوقعات كانت تعطي 

�شوات )29 مقعداً(  �شوات )حوايل 40 مقعداً(، اإال اأن فوزه بنحو ربع االأ لكادميا نحو ثلث االأ

�سرائيلي الفل�سطيني امل�سهد الإ

نتائج انتخابات الكنيست السابع عشر مقارنة بالكنيست السادس عشر
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�رش�ئيلي بالتغيري، ويمُظهر  ي�صكل �إجناز�ً ال باأ�ص به. وهو يعطي موؤ�رش�ً على رغبة �لناخب �الإ

�صيقاً من �حلزبني �لتاريخيني �للذين عانا من �لتاآكل و�خلالفات �لد�خلية. كما �أن �لت�صويت 

�رش�ئيلي لفكرة �الن�صحاب �أحادي �جلانب. لكاديا عبَّ عن تاأييد يف �ل�صارع �الإ

ي�صبه  فيما  وح�صل،  �لكني�صت،  يف  مقاعده  ومن  ناخبيه  من   %70 نحو  �لليكود  حزب  فقد   .2

�النهيار، على 12 مقعد�ً فقط بعد �أن كان يتمتع بـ 38 مقعد�ً. وهذ� يعب عن �صخامة �الن�صقاق 

�لذي عانى منه �لليكود بخروج �صارون وموؤيديه، كما يعب عن �أزمة يف �لروؤية و�الجتاه يف 

كرث  طريقة �لتعامل مع �لق�صية �لفل�صطينية يف د�خل �لليكود؛ �إذ مل يبق فيه �إال �ملجموعات �الأ

ت�صدد�ً ويينية. وهو موؤ�رش من جهة �أخرى �إىل ما يكن �أن توؤدي �إليه �ل�رش�عات و�ملماحكات 

و�صاط �لقيادية. �ل�صخ�صية يف �الأ

بريت�ص  لعمري  �إجناز�ً  يمُعدُّ  وهو  �لكني�صت،  يف  نف�صها  مقاعده  عدد  على  �لعمل  حزب  حافظ   .3

�إىل  وعنا�رشه  وكو�دره  قياد�ته  من  الف  �الآ بانتقال  قا�صية  ل�رشبة  تعّر�ص  �لذي  وللحزب 

�أن �حلزب ��صتطاع تعوي�ص �لكثري من قو�عده بعنا�رش جديدة،  كاديا. كما يدل ذلك على 

�صكنازي و�لطبقي  خ�صو�صاً من �ليهود �ل�رشقيني ومن �لعرب، وهو ما �صيوؤثر على �لوجه �الأ

للحزب.

ح�صل �نهيار تام حلزب �صينوي �لذي هجره معظم �أفر�ده �إىل كاديا، و�ن�صق ما تبقى منه   .4

�صوتاً(، ومل يتمكن كالهما من جتاوز  �إىل حزبني )�صينوي 4,675 �صوتاً، وحيت�ص 10,113 

ن�صبة �حل�صم، بعد �أن كان للحزب 15 ع�صو�ً يف �لكني�صت �ل�صابق، مدعومني باأ�صو�ت نحو 

�لتي كان يتمتع  �لو�صط  �أ�صو�ت  ��صتحو�ذ كاديا على  �إىل  زي ذلك  �ألف ناخب. وقد عمُ  387

�حلزب  موؤ�ص�ص   Uriel Reichman ر�يخمان  �أوريئيل  �ن�صمام  عن  ف�صالً  �صينوي،  بها 

نف�صه �إىل كاديا. كما يكن �أن يعزى ذلك �إىل ف�صل �حلزب يف حتقيق وعوده �النتخابية، و�إىل 

�إظهاره نوعاً من �النتهازية بعيد�ً عن �ملبادئ �لتي طرحها. وكان رئي�ص �حلزب يو�صف لبيد                

Yosef Lapid قد �أعلن يف 2006/1/25 ��صتقالته من رئا�صة �حلزب و�عتز�له �لعمل �ل�صيا�صي، 

.
12

و�إعالنه �أن �صينوي برتكيبته �حلالية ال ي�صتحق ثقة �جلمهور

“�إ�رش�ئيل”،  تاريخ  يف  �النتخابات  يف  �مل�صاركني  من  عدد  ن�صبة  �أقل  �النتخابات  �صهدت   .5 

�صبقتها  �لتي  �النتخابات  من  �أقل  وهي  �القرت�ع،  حق  لهم  ممن   %63.5 بلغت  �لن�صبة  �إن  �إذ 

�لفرتة يف   %87 �إىل   %82 من  ن�صبته  ترت�وح  �إقباالً  ت�صهد  �النتخابات  وكانت   .%4.3 بنحو 

للظاهرة،  تف�صري  ثمة  كان  و�إذ�   .1999–1973 �لفرتة  يف   %79 �إىل   %77 ومن   ،1969–1949

�لعملية  ومن  �ل�صيا�صية  حز�ب  �الأ من  �ل�صعبية  �لتوقعات  �صقف  بانخفا�ص  ترتبط  فلعلها 

مور  �ل�صيا�صية، و�إىل زيادة �لالمباالة خ�صو�صاً يف قطاعات �ل�صباب، وتز�يد �ل�صعور باأن �الأ

.
13

باخلطر �ل�صعور  وعدم  و�القت�صادي،  مني  �الأ �لو�صع  وحت�صن  “عادية”، 
ومريت�ص  �لليكود  مثل  �اليديولوجية  �ل�صبغة  ذ�ت  حز�ب  �الأ تر�جع  على  موؤ�رش�ت  هناك   .6
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�رش�ئيلي �أ�صبح �أكرث بر�جماتية و�أقلَّ �لتز�ماً �يديولوجياً  و�لقومي �لديني، وعلى �أن �لناخب �الإ

بحزب حمدد. ومن جهة �أخرى، فاإن هناك موؤ�رش�ت على تز�يد �لت�صويت �ملبني على �لوالء 

.
14

�لطائفي )�صفاردمي و�أ�صكناز( و�لعرقي )رو�ص، �رشقيني، ...(

حقق حزب �ملتقاعدين Pensioners Party  �أو جيل Gil مفاجاأة كبرية بفوزه ب�صبعة مقاعد.   .7

وهو حزب مل يكن ممثالً يف �لكني�صت، وقادته غري معروفني ولي�صو� �صخ�صيات �صيا�صية. 

وهو يعب عن ت�صويت لفئة �جتماعية حمددة �أر�دت �أن تخدم م�صلحتها �خلا�صة، ومل يحدد 

�أو �لي�صارية،  ناخبوها مو�قفهم بناء على �مل�صالح �لقومية، و�لتوجهات �ل�صيا�صية �ليمينية 

�أ�صبه بعملية �حتجاجية  للمتقاعدين  �لت�صويت  �ل�صاملة. كان  �لب�مج �القت�صادية  وال على 

.
15

حز�ب �ل�صيا�صية و�ملوؤ�ص�صات �حلاكمة و��صعة �صد كل �الأ

 – �لعامل �الجتماعي  على تز�يد قيمة  �لت�صويت يعطي موؤ�رش�ً  فاإن هذ�  �أخرى،       ومن جهة 

مني. فقد كان “موؤ�رش �ل�صالم”  �رش�ئيلي مقارنة بالعامل �الأ �القت�صادي يف قر�ر�ت �لناخب �الإ

�رش�ئيلي ي�صري �إىل �أن ن�صبة �لعامل �الجتماعي – �القت�صادي �رتفعت يف ت�رشين �لثاين/  �الإ

مني، غري �أن �لو�صع، �إثر فوز حما�ص، رجع  35% للعامل �الأ 53% مقابل  2005 �إىل  نوفمب 

– �القت�صادي. مع �لعلم  37% للعامل �الجتماعي  47% مقابل  مني بن�صبة  ليمُغلِّب �لعامل �الأ

من و/ �أو �ل�صالم كانت ت�صل �إىل 98% لدى ناخبي �لليكود، و80% لدى  �أن ن�صبة حتقيق �الأ

.
ناخبي �لعمل �صنة 161969

تيار  �إىل  و��صعاً  و�نتقاالً  �ليمني،  لتيار  كبري  �نح�صار  على  موؤ�رش�ً  �النتخابات  �لكثريون  عدَّ   .8

جتعلنا  متاأنية  قر�ءة  ولكن  �لليكود.  تلقاها  �لتي  �لكبرية  �ل�رشبة  بعد  خ�صو�صاً  �لو�صط، 

مقعد�ً،   50 على  و�لدينية  �ليمينية  حز�ب  �الأ ح�صلت  فقد  ��صتنتاجات.  هكذ�  تبني  يف  نتحفظ 

  Otniel �صنيلر  عتنيئل  كامل�صتوطن  كاديا  يف  يينيني  �أع�صاء  وجود  �إىل  �لتنبه  يجب  لكن 

Ruhama Avraham و�لوزير ت�صاحي هنغبي  �أبر�هام  �لوزير روحاما  ونائبة   Schneller      

Tzachi Hanegbi... وغريهم، وهو ما قد يرفع عدد �ليمينيني �إىل نحو 60 نائباً �أو رمبا �أكرث. 

�إ�رش�ئيل بيتنا �لذي  �إىل �ل�صعود �لقوي للحزب �ليميني �ملتطرف  ف�صالً عن �رشورة �لتنبه 

.
17ً

ح�صل على 11 مقعد�

النتخابات يف الو�شط العربي: بلغ عدد �لناخبني �لعرب 620 �ألفاً، �صارك منهم يف �النتخابات   .9

�ألفاً و374 �صوتاً،   257 �لعربية على ما جمموعه  56%. وح�صلت قو�ئمهم  بن�صبة  �ألفاً   347

وهو ما يعادل 74.2% من �أ�صو�ت �لناخبني �لعرب. ومتكنت �لقائمة �لعربية �ملوحدة )�لتي 

�صالمية، و�حلزب �لديوقر�طي �لعربي، و�حلركة  ت�صم حتالف �لفرع �جلنوبي للحركة �الإ

�لعربية للتغيري( من �حل�صول على �أربعة مقاعد، فيما ح�صلت �جلبهة �لديوقر�طية لل�صالم 

و�مل�صاو�ة على ثالثة مقاعد، وح�صل �لتجمع �لوطني �لديوقر�طي على ثالثة مقاعد �أي�صاً. 

كان  بينما  �لكبرية،  �لعربية  و�لبلد�ت  �ملدن  يف  و��صعاً  جناحاً  �لثالثة  حز�ب  �الأ حققت  وقد 

�شرائيلي الفل�شطيني امل�شهد االإ
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حز�ب �ل�صهيونية يف �لقرى �لدرزية و�لتجمعات �لبدوية يف �ل�صمال. �لت�صويت و��صحاً لالأ

�صو�ت يف �ملدن و�لبلد�ت �لعربية  ح�صلت �لقو�ئم �لعربية �لثالث على نحو 81.2% من جمموع �الأ

بينما  �صوتاً،   132,481 عددها  �لبالغ  وغريها(  �لطيبة  عمرو،  �صفا  �لفحم،  �أم  )�لنا�رشة،  �لكبرية 

�صو�ت. ويف �لتجمعات �لبدوية يف �لنقب  14.9% من �الأ حز�ب �ل�صهيونية جمتمعة على  ح�صلت �الأ

حز�ب �ل�صهيونية على %15.2  �صو�ت، بينما ح�صلت �الأ ح�صلت �لقو�ئم �لعربية على 78.1% من �الأ

�مل�صاركة  �صو�ت  �الأ عدد  بلغ  �لتي  �ل�صمال،  يف  �لبدوية  �لتجمعات  ويف  �أ�صو�ت.   10,506 �أ�صل  من 

حز�ب �ل�صهيونية على 52.2%. �أما  حز�ب �لعربية على 39.3%، و�الأ فيها 9,528 �صوتاً، ح�صلت �الأ

20% فقط، بينما ح�صلت  حز�ب �لعربية على  يف �لقرى �لعربية �لدرزية )12 قرية( فقد ح�صلت �الأ

�صو�ت �مل�صاركة �لبالغ عددها 35,067 �صوتاً )�نظر  حز�ب �ل�صهيونية على 75.9% من جمموع �الأ �الأ

جدول 2/2(.

18
جدول 2/2: نتائج انتخابات الكني�شت ال�شابع ع�رس يف الو�شط العربي

عدد 

الناخبني

حزاب العربيةامل�شاركون حزاب ال�شهيونيةالأ الأ

العدد

الن�شبة 

املئوية %

عدد 

�شوات الأ

الن�شبة 

املئوية %

عدد 

�شوات الأ

الن�شبة 

املئوية %

�ملدن و�لبلد�ت 

�لعربية �لكبرية
224,503132,48159107,55681.219,80014.9

�ملجمعات �لبدوية 

يف �ل�صمال
21,7819,52843.73,74639.34,97752.2

�لقرى �لعربية 

�لدرزية
58,90135,06759.57,0022026,62375.9

�لتجمعات �لبدوية 

يف �لنقب
28,28310,50637.18,20878.11,59215.2

ويكن �إجمال �أبرز �ملالحظات حول م�صاركة �لفل�صطينيني �لعرب يف �النتخابات مبا يلي:

ال يز�ل هناك قطاع و��صع موؤثر يقاطع �نتخابات �لكني�صت، ويتمثل ب�صكل رئي�صي يف �حلركة   .1

�لتي  �لقوية  نتائجها  يف  �حلركة  هذه  �صعبية  وتظهر  �صالح.  ر�ئد  �ل�صيخ  بقيادة  �صالمية  �الإ

حت�صل عليها عادة يف �النتخابات �لبلدية.

ال يمُعبِّ عدد �ملقاعد �لعربية يف �لكني�صت عن �لن�صبة �لعددية �لعربية �حلقيقية، �إذ ال يزيد عدد   .2

ع�صاء �لعرب  ع�صاء �لعرب عن 12 من �أ�صل 120 ع�صو�ً، بينما يفرت�ص �أن ي�صل عدد �الأ �الأ

�إىل 24 ع�صو�ً ح�صب ن�صبتهم �لعددية �لبالغة نحو %20.
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ال تز�ل �لغالبية �لعظمى من �لعرب تمُعبِّ عن ميول قومية ووطنية و�إ�صالمية يف ت�صويتها،   .3

�لو�صط  يف  �ل�صديد  �صعفها  يطرح  بينما  �لنقب؛  ويف  �لكبرية،  و�لبلد�ت  �ملدن  يف  وخ�صو�صاً 

هناك  كان  ورمبا  كبرية.  ت�صاوؤالت  �ل�صهيونية  حز�ب  لالأ �لو��صعة  �ل�صعبية  مقابل  �لدرزي 

خا�صة  جمموعة  للدروز  �رش�ئيليني  �الإ كاعتبار  و�جلاهزة  �ملعروفة  �لتف�صري�ت  من  عدد 

مور  جباري... وغري ذلك، ولكن در��صة �لظاهرة حتتاج �إىل �لغو�ص يف �الأ و�إلز�مها �لتجنيد �الإ

ب�صكل �أعمق، وهو ما ينطبق على �ملجموعات �لبدوية وخ�صو�صاً بدو �ل�صمال. ومهما كانت 

ِو�ْصعها،  بذل  من  و�لوطنية  �صالمية  و�الإ �لقومية  �الجتاهات  يعفي  ال  ذلك  فاإن  �لتف�صري�ت 

و�صاط. لك�رش �لنفوذ �ل�صهيوين يف تلك �الأ

�رسائيلية: احلكومة الإ

 �صكل �إيهود �أوملرت �حلكومة �حلادية و�لثالثني منذ �إن�صاء “�إ�رش�ئيل” ومت عر�صها على �لكني�صت 

49 �صوتاً. وت�صكلت �حلكومة  65 �صوتاً ومعار�صة  2006/5/4 وح�صلت على �لثقة باأغلبية  يوم 

من �ئتالف من �أربعة �أحز�ب هي كاديا و�لعمل و�صا�ص و�ملتقاعدين، وتكونت من 25 وزير�ً، حيث 

ح�صل كاديا على 12 وز�رة �أهمها رئا�صة �لوزر�ء و�خلارجية و�ملالية، وح�صل �لعمل على �صبع 

وز�ر�ت �أهمها �لدفاع، و�صغل �صا�ص �أربع وز�ر�ت، بينما �صغل �ملتقاعدون مقعدين وز�ريني. وكان 

ب عر�قي  لد الأ �صكناز، و12 وزير�ً من �ل�صفاردمي، ووزير�ً و�حد�ً، ومُ من بني �لوزر�ء 12 وزير�ً من �الأ

و�أم بولندية. 

مل تتمتع �لوز�رة عند ت�صكيلها باأغلبية مريحة، كما خلت �ملنا�صب �لكبى من �جلرن�الت، فرئا�صة 

�صا�ص. ووجد عمري بريت�ص �لذي توىل حقيبة �لدفاع  �لوزر�ء و�خلارجية و�لدفاع توالها مدنيون باالأ

نف�صه يف و�صع �صعٍب، �إذ �إنه قادم من �أجو�ء �الحتاد�ت �لعمالية )�له�صتدروت Histadrut( ومهتم 

موفاز  �صاوؤول  �أمثال  �جلرن�الت  من  تخل  مل  �حلكومة  ولكن  و�القت�صادية.  �الجتماعية  بالق�صايا 

�لذي توىل وز�رة �ملو��صالت وبنيامني بن �إليعزر �لذي توىل وز�رة �لبنية �لتحتية.

يف  �ال�صتقالة  �إىل  ر�مون  حاييم  �لعدل  وزير  ��صطر  فقد  حالها،  على  �حلكومة  ت�صتمر  مل 

نيِّ رئي�صه  2006/8/22 ب�صبب تهم �لف�صاد، ثم �إن حزب �إ�رش�ئيل بيتنا �ن�صم �إىل �حلكومة، حيث عمُ

لل�صوؤون �ال�صرت�تيجية يف  Avigdor Liberman نائباً لرئي�ص �حلكومة ووزير�ً  �أفيغدور ليبمان 

2006/10/30، ويف �ليوم نف�صه قدم �لوزير �لعمايل �أوفري بين�ص - باز Ophir Pines-Paz ��صتقالته 

من وز�رة �لعلوم و�لثقافة و�لريا�صة، فحلت مكانه وزيرة �لتعليم يويل تامري Yuli Tamir  قائمة 

.
19

باأعمال وز�رته

يهودية  كدولة  لـ“�إ�رش�ئيل”  �لد�ئمة  �حلدود  بلورة  �إىل  �صعيها  �حلكومة  برنامج  ت�صمن  وقد 

�أر��صي  بتحديد  �صتقوم  �حلكومة  فاإن  �لفل�صطينيني  مع  �ملفاو�صات  غياب  يف  و�إنه  ديوقر�طية، 

“�إ�رش�ئيل”، كما �أكدت �حلر�ص على ��صتكمال بناء �جلد�ر �لعازل. وت�صمن برنامج �حلكومة رفع 
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جانب مبن فيهم �لفل�صطينيون، و�حلر�ص على �لرتكيز  جور، وتقلي�ص عدد �لعمال �الأ دنى لالأ �حلد �الأ

.
20

يف �لتعليم �ليهودي على تعزيز �لهوية �ليهودية... �إلخ

يف  ف�صلها  ب�صبب  �صعبيتها  و�صعفت  �أوملرت  حكومة  و�لع�صكرية  �ل�صيا�صية  خفاقات  �الإ الحقت 

و�الن�صحاب  بالت�صوية  �ملرتبط  برناجمها  بتنفيذ  �لبدء  على  قدرتها  وعدم  حما�ص،  حكومة  �إ�صقاط 

خالقية �لتي الحقت �لوزر�ء، وب�صبب ف�صلها يف حربها على  �أحادي �جلانب، و�لف�صاد و�لف�صائح �الأ

حزب �هلل ولبنان، ولذلك ت�صاعدت حدة �النتقاد�ت للحكومة و�أد�ئها، يف �لوقت �لذي ت�صاعدت فيه 

 Dahaf صعبية �لتيار�ت �ليمينية. و�أظهر ��صتطالع للر�أي �أجرته يديعوت �أحرونوت ومعهد د�حاف�

ن�صب لرئا�صة �حلكومة، يليه  �رش�ئيلي يرون �أن نتنياهو هو �الأ Institute �أن 27% من �جلمهور �الإ

. و�أ�صارت ��صتطالعات 
ليبمان زعيم �إ�رش�ئيل بيتنا بن�صبة 15% ومل يح�صل �أوملرت �إال على 21%7

ول/ �أكتوبر 2006 �إىل �أنه لو �أجريت �النتخابات يف ذلك �لوقت  ول من ت�رشين �الأ �لر�أي يف �لن�صف �الأ

 15 20 مقعد�ً، ولكل من كاديا و�لعمل  22 مقعد�ً و�إ�رش�ئيل بيتنا على  فاإن �لليكود �صيح�صل على 

�رش�ك حزب �إ�رش�ئيل بيتنا يف �حلكومة. وبذلك �أخذت �حلكومة �صبغة  . وهذ� ما دعا �أوملرت الإ
22ً

مقعد�

�أكرث يينية وتطرفاً، وهو ما �أ�صعف قدرتها على �ملناورة �ل�صيا�صية و�حلركة.

1.  املوؤ�شـرات ال�شكانية:

ح�صاء�ت �لر�صمية �صبعة ماليني و114   بلغ عدد �صكان “�إ�رش�ئيل” يف نهاية �صنة 2006 ح�صب �الإ

�ألفاً، بينهم خم�صة ماليني و392 �ألف يهودي �أي نحو  75.8% من �ل�صكان، بينما مل ي�رشح نحو 309 

غلب من مهاجري رو�صيا و�أوروبا �ل�رشقية ممن مل تثبت  �آالف عن ديانتهم )4.3%( وهم على �الأ

يهوديتهم. �أما عدد �ل�صكان �لعرب )مبا يف ذلك �لقد�ص �ل�رشقية و�جلوالن( فبلغ نحو مليون و414 

�ألفاً �أي 19.9% من �ل�صكان. و�إذ� ما حذفنا عدد �صكان �لقد�ص �ل�رشقية و�جلوالن �لذين يبلغ عددهم 

نحو 240 �ألفاً فاإن عدد ما يعرف بفل�صطيني �لـ 1948 ي�صبح حو�يل مليوناً و174 �ألفاً �أي نحو %17.1 

من �ل�صكان. ويقيم حو�يل 465 �ألف م�صتوطن يهودي يف �ل�صفة �لغربية مبا يف ذلك �رشقي �لقد�ص، 

كما يقيم نحو 20 �ألف م�صتوطن يهودي يف �جلوالن )�نظر جدول 2/3 (. 

�شرات ال�شكانية واالقت�شادية والع�شكرية: ثانيًا: اأبرز املوؤ
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جدول 2/3: اأعداد ال�شكان يف “اإ�شـرائيل” خالل الفرتة 2006-2000 

جانب)23 (ل تت�شمن اأعداد العمال الأ

اليهوداإجمايل عدد ال�شكانال�شنة

العرب (مبن فيهم �شكان �رسقي 

اآخرونالقد�س واجلولن) 

20006,369,3004,955,4001,188,700225,200

20016,508,8005,025,0001,227,500256,300

20026,631,1005,094,2001,263,900273,000

20036,748,4005,165,4001,301,600281,400

20046,869,5005,237,6001,340,200291,700

20056,990,7005,313,8001,377,100299,800

20067,114,4005,391,8001,413,900308,700

وهاجر �إىل “�إ�رش�ئيل” 20,955 مهاجر�ً يهودياً جديد�ً خالل �صنة 2006 مقارنة بـ 22,818 هاجرو� 

�ملا�صية  �ل�صنو�ت �خلم�ص  �ملنخف�صة يف  �ليهودية على وتريتها  �لهجرة  ��صتمرت  2005، وقد  �صنة 

مقارنة بال�صنو�ت �الثنتي ع�رش �لتي �صبقتها )�نظر جدول 2/4(.
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جدول 2/4: اأعداد املهاجرين اليهود اإىل “اإ�شـرائيل” 242006-1989

1989199019911992199319941995199619971998ال�شنة

عدد

املهاجرين
24,300200,170176,65077,35077,86080,81077,66072,18067,99058,500

املجموع 19992000200120022003200420052006ال�شنة

الكلي

عدد 

املهاجرين
78,40061,54244,63335,16824,65222,50022,81820,9551,224,138

�رش�ئيلي، كما ال تز�ل  همال و�لتمييز �لعن�رشي �الإ       وال يز�ل فل�صطينيو �لـ 1948 يعانون من �الإ

�لدعو�ت تتعاىل لدى �لعديد من قوى �ليمني �ملتطرف بتهجري �لعرب �أو ما ي�صمى �لتبادل �ل�صكاين. 

وقد �أظهر ��صتطالع �أجر�ه معهد جيوغر�توغر�فيا GeoCartographia Research Institute، �أن 

40% من �ليهود يف “�إ�رش�ئيل” يحبذون �أن تقوم �حلكومة بت�صجيع �لعرب على �لرحيل، و�أن %68 

قامة �صد�قة مع �لعرب، و�أن  لي�صو� م�صتعدين للعي�ص بجو�ر �لعرب، و�أن 46% لي�صو� م�صتعدين الإ

63% يعدُّون �لعرب مبثابة خطر �أمني ديوغر�يف عليهم، و�أن 50% ي�صعرون بالكر�هية و�ال�صمئز�ز 

.
25

عندما ي�صتمعون �إىل �أي كالم يقال باللغة �لعربية

�رش�ئيلي �ل�صادر عن معهد تخطيط �صيا�صات �ل�صعب �ليهودي �أنه  وي�صري �لتقرير �ل�صنوي �الإ

ول يف �لعامل، �إذ بلغت  وىل يف �صنة 2006 منذ نحو �ألفي عام ي�صبح �لتجمع �ليهودي هو �الأ للمرة �الأ

. ولعل 
26

من يهود �لعامل وهم �أكرث بقليل من يهود �لواليات �ملتحدة ن�صبة �ليهود يف “�إ�رش�ئيل” %41 

مريكان مقارنة بـ“�إ�رش�ئيل”، و�إىل م�صاكل  �إىل �نخفا�ص ن�صب �خل�صوبة لدى �ليهود �الأ ذلك يعود 

ف�صاح عن يهوديتهم. مريكي، ف�صالً عن رف�ص �لكثري منهم �الإ �ليهود يف �لذوبان يف �ملجتمع �الأ
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خارج  يعي�صون  �إ�رش�ئيلي  �ألف   750–700 وجود  �إىل  ت�صري  �لتقدير�ت  فاإن  �أخرى،  جهة  ومن 

. ويف �لكثري من �حلاالت 
27

�أوروبا �أمريكا �ل�صمالية، و25% يف  60% منهم يف  ويعي�ص  “�إ�رش�ئيل”، 
مان وعن فر�ص عمل و��صتقر�ر �أف�صل، كما �أن عدد�ً منهم يكون �أ�صالً من  فاإن هوؤالء يبحثون عن �الأ

�صباب �قت�صادية و�جتماعية  تلك �لبالد ثم يقوم بالهجرة �إىل “�إ�رش�ئيل” كو�جب ديني �أو قومي �أو الأ

�رش�ئيلية. وقد �أ�صارت  خمتلفة، ثم ما يلبث �أن يعود �إىل �لبلد �لذي هاجر منه حمتفظاً بجن�صيته �الإ

�رش�ئيلية يف مو�صكو �إىل �أن 50 �ألفاً من �ملهاجرين �لرو�ص �إىل “�إ�رش�ئيل” يف �لعقد  معطيات �ل�صفارة �الإ

قامة  خري من �لقرن �لع�رشين قد عادو� �إىل رو�صيا، و�أن 28 �ألفاً منهم قد ح�صلو� من جديد على �الإ �الأ

.
28

�لد�ئمة و�جلن�صية �لرو�صية

2.  املوؤ�شـرات القت�شادية:

�رش�ئيلي حقق ن�صبة منو بلغت %5  �رش�ئيلية �إىل �أن �القت�صاد �الإ ح�صاء�ت �لر�صمية �الإ ت�صري �الإ

جمايل GDP �إىل 626  �صنة 2006 مقارنة بن�صبة 5.2% حققها �صنة 2005، وقد �رتفع �لناجت �ملحلي �الإ

مليار�ً و15 مليون �صيكل )140 مليار�ً و472 مليون دوالر( �صنة 2006، مقارنة بـ 582 مليار�ً و291 

مليون �صيكل )129 مليار�ً و750 مليون دوالر(؛ )�نظر جدول 2/5(. ووفق �لتقرير �ل�صنوي لبنك 

.
29

2006، فقد بلغ معدل دخل �لفرد 19,900 دوالر ل�صنة  “�إ�رش�ئيل” �ملركزي 

 
�رسائيلي 302006-2000 جدول 2/5: اإجمايل الناجت املحلي والدخل القومي الإ

ال�شنة

اإجمايل الناجت املحلي

ناق�شاً: الدخل ال�شايف 

�شعر �رسف اإجمايل الدخل القومياملدفوع يف اخلارج

ال�شيكل (ح�شب 

بنك “اإ�رسائيل” 

املركزي)
باملليون 

�شيكل

باملليون 

دولر

باملليون 

�شيكل

باملليون 

دولر

باملليون 

�شيكل

باملليون 

دولر

2000493,311120,99028,5687,007464,743113,9834.0773

2001498,908118,62919,7444,695479,164113,9354.2056

2002517,975109,32819,0714,025498,904105,3034.7378

2003524,187115,24917,8193,918506,368111,3314.5483

2004548,936122,47616,0383,578532,898118,8974.482

2005582,291129,75011,7192,611570,572127,1384.4878

2006626,015140,4726,5741,475619,441138,9974.4565

�شرائيلي الفل�شطيني امل�شهد االإ
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�رش�ئيلية ل�صنة 2006 فقد توقعت م�رشوفات بقيمة 271.4 مليار �صيكل  �أما ميز�نية �حلكومة �الإ

و800  مليار�ً   231 �حلقيقية  �لنفقات  حجم  يكون  �أن  وتوقعت  دوالر(،  مليون  و900  مليار�ً   60(

مليون �صيكل )52 مليار�ً و14 مليون دوالر( �أما �لباقي فهو حجم خدمة �لديون، ويقدر بـ 39 مليار�ً 

و600 مليون �صيكل ) ثمانية مليار�ت و886 مليون دوالر(، كما توقعت �مليز�نية عجز�ً مقد�ره 17 

�لدين  2006 منا  �صنة  . وخالل 
31

مليار�ت و860 مليون دوالر( )ثالثة  �صيكل  مليار�ً و200 مليون 

�لعام مبقد�ر ثمانية مليار�ت و200 مليون دوالر، وبلغ جمموعه مع نهاية  �رش�ئيلي �خلارجي  �الإ

.
32

�ل�صنة 85 مليار دوالر

�ألف  46 مليار�ً و448 مليوناً و500  2006 ما جمموعه  �رش�ئيلية ل�صنة  وقد بلغت �ل�صادر�ت �الإ

بن�صبة  �أي   ،2005 �صنة  دوالر  �ألف  و400  مليوناً  و770  مليار�ً   42 جمموعه  مبا  مقارنة  دوالر، 

مقارنة  دوالر،  مليون  و751  مليار�ً   47 فبلغت   2006 ل�صنة  �لو�رد�ت  �أما   .%8.6 مقد�رها   زيادة 

 %6 مقد�رها  زيادة  بن�صبة  �أي   2005 �صنة  دوالر  �ألف  و500  مليوناً  و34  مليار�ً   45 جمموعه  مبا 

)�نظر جدول 2/6(. 

�شـرائيلية  جدول 2/6: اإجمايل ال�شادرات والواردات الإ

(باملليون دولر) 332006-2003

2003200420052006ال�شنة

31,783.338,618.442,770.446,448.5ال�شادرات

34,211.840,968.745,034.547,751الواردات
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�ل�صادر�ت  2006 بلغت  لـ“�إ�رش�ئيل”، ففي �صنة  ول  �الأ �لتجاري  �ل�رشيَك  �ملتحدة  �لواليات  تعدُّ 

15 مليار�ً و500 مليوناً  17 مليار�ً و846 مليوناً و500 �ألف دوالر مقارنة بـ  �رش�ئيلية �إىل �أمريكا  �الإ

�رش�ئيلية من �أمريكا �صنة 2006 فبلغت خم�صة مليار�ت  و100 �ألف دوالر �صنة 2005، �أما �لو�رد�ت �الإ

2005؛  �ألف دوالر �صنة  مليوناً و100  �ألف دوالر مقارنة ب�صتة مليار�ت و42  مليوناً و600  و916 

)�نظر جدول 2/7(.

)ثالثة  بلجيكا  هي  “�إ�رش�ئيل”  من  �مل�صتوردة  �لدول  �أبرز  فاإن  �ملتحدة  �لواليات  جانب  و�إىل 

�ألف دوالر(،  �ألف دوالر(، وهوجن كوجن )مليار�ن و721 مليوناً و400  مليار�ت و33 مليوناً و900 

و�أملانيا )مليار و749 مليوناً و900 �ألف دوالر(، وبريطانيا )مليار و618 مليوناً و400 �ألف دوالر(، 

وهولند� )مليار و308 ماليني و800 �ألف دوالر(، و�لهند )مليار و270 مليوناً و400 �ألف دوالر(. �أما 

“�إ�رش�ئيل” فهي بلجيكا )ثالثة مليار�ت و920 مليوناً و500 �ألف دوالر(،  �أبرز �لدول �مل�صدرة �إىل 

�ألف دوالر(، و�صوي�رش� )مليار�ن و802 مليوناً و600  و�أملانيا )ثالثة مليار�ت و201 مليوناً و400 

�ألف دوالر(، وبريطانيا )مليار�ن و458 مليوناً و500 �ألف دوالر(، و�ل�صني )مليار�ن و427 مليوناً 

و900 �ألف دوالر(، و�إيطاليا )مليار و839 مليوناً و400 �ألف دوالر(. ومن �لو��صح �أن بلجيكا هي 

ثاين �أكب �رشكاء “�إ�رش�ئيل” �لتجاريني، ويظهر �أن �ل�صبب مرتبط بتجارة �ملا�ص بني �لبلدين.

�شرائيلي الفل�شطيني امل�شهد االإ
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�شـرائيلية مع دول خمتارة 2006-2003  جدول 2/7: ال�شادرات والواردات الإ

(باملليون دولر)34

البلدان

�رسائيلية اإىل: �رسائيلية من:ال�شادرات الإ الواردات الإ

20062005200420032006200520042003
17,846.515,500.114,175.112,088.55,916.66,042.16,099.15,330.8�لواليات �ملتحدة

3,033.93,679.52,898.12,320.93,920.54,557.74,130.83,179.9بلجيكا
2,721.42,373.61,907.71,495.41,525.21,277.71,178.3892.7هوجن كوجن

1,749.91,345.91,3611,123.33,201.42,9863,090.22,731.1�أملانيا
1,618.41,649.91,447.81,224.52,458.52,552.12,482.82,283.4بريطانيا

1,308.81,259.71,232.81,085.11,786.81,626.71,483.81,196.5هولند�
1,270.41,222.81,037.9717.81,433.31,276.21,107.7888.8�لهند

1,095882.6764684.61,301.51,203.81,248.91,182.6فرن�صا
1,066.2897.8810772.51,839.41,733.71,565.71,398.2�إيطاليا
958.4747.9786.9612.62,427.91,888.31,418.41,008.1�ل�صني

878.2687.8616.2525.4749613.7652.3624.6�إ�صبانيا
809.2799.1782.36261,292.21,238.11,197843.7�ليابان

796.5900.3782.3504.92,802.62,464.72,682.12,062�صوي�رش�
641.7449.8417.7286.9839.3852.7759.9579.8كوريا �جلنوبية

595.8602.3587.6298617.2553.4498.6385.5تايو�ن
521417.6319.1220.51,141.31,055.7688618.2رو�صيا

467.5467.3488364.1209.4166.5207127.8�لب�زيل
9,069.78,886.48,203.96,832.314,288.912,945.410,478.18,878.1بلد�ن �أخرى

46,448.542,770.438,618.431,783.347,75145,034.540,968.734,211.8املجموع العام
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ليات ل�صنة 2006  لكرتونية و�الآ �رش�ئيلية فاإن �صادر�ت �ل�صناعات �الإ رقام �لر�صمية �الإ وح�صب �الأ

بلغت ت�صعة مليار�ت و739 مليوناً و200 �ألف دوالر، وبلغت �صادر�ت �ملا�ص نحو ت�صعة مليار�ت 

دوالر، وبلغت �صادر�ت �ل�صناعات �لكيماوية ثمانية مليار�ت و289 مليوناً و900 �ألف دوالر، �أما 

.
35

�صادر�ت �لفو�كه و�خل�رشو�ت فبلغت مليار�ً و48 مليوناً و400 �ألف دوالر

�رش�ئيلية �خلارجية: و�جلدوالن �لتاليان يقدمان ملخ�صاً للتجارة �الإ

�شـرائيلية ح�شب املجموعة ال�شلعية ل�شنتي 2006-2005  جدول 2/8: ال�شادرات الإ

(باملليون دولر)36

�شلع �شناعية�شلع زراعيةال�شنة

املا�س

املجموعاأخرى
اخلامامل�شقول

20051,027.125,274.46,658.43,492.2158.736,610.8

20061,029.329,055.16,3672,624.1284.139,359.6

�شـرائيلية ح�شب املجموعة ال�شلعية ل�شنتي 2006-2005  جدول 2/9: الواردات الإ

37
(باملليون دولر)

ال�شنة
ال�شلع 

ال�شتهالكية
املواد اخلام

املواد 

ال�شتثمارية
الوقود

املا�س امل�شقول 

واخلام
املجموعاأخرى

20055,329.516,818.56,192.86,764.29,179.8171.944,456.7

20065,898.918,516.96,573.87,454.48,625.7158.547,228.2

�شرائيلي الفل�شطيني امل�شهد االإ
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منها  دوالر  مليون  و630  مليارين  بقيمة  ر�سمياً  �أمريكياً  دعماً   2006 “�إ�رس�ئيل” �سنة  وتلقت 

مليارين و280 مليون دوالر منحة ع�سكرية. وهي �مليز�نية نف�سها �ملعتمدة لدعم “�إ�رس�ئيل” �سنة 

�لر�سمي  مريكي  �الأ �لدعم  جمموع  بلغ   2006 نهاية  وحتى   1949 �سنة  منذ  �لفرتة  وخالل   .2005

.
38

لـ“�إ�رس�ئيل” 96 مليار�ً و765 مليوناً و600 �ألف دوالر

�رس�ئيلي، حيث  �رس�ئيلية على لبنان يف �سيف 2006 �آثار �سلبية على �القت�ساد �الإ كان للحرب �الإ

�سافة �إىل خ�سائر غري مبا�رسة بنحو  ُقدرت �خل�سائر �ملبا�رسة للحرب بنحو 2.7 مليار دوالر، باالإ

 ،2006 �سنة  خالل  ن�سبياً  جيد�ً  �رس�ئيلي  �الإ �القت�ساد  �أد�ء  كان  فقد  ذلك  ومع   .
39

دوالر مليار   2.4

حيث تعد ن�سبة �لنمو �لتي حققها وهي 5%  قوية مقارنة بامل�ساكل �لتي و�جهها. ويعود جزء من 

جنبية يف  �أ�سباب ذلك �إىل �نخفا�ض جذوة �النتفا�سة �لفل�سطينية، و�إىل تز�يد حجم �ال�ستثمار�ت �الأ

وىل من �سنة 2006 ما جمموعه 17.1 مليار دوالر  �سهر �لع�رسة �الأ “�إ�رس�ئيل” و�لتي بلغت خالل �الأ
.
�أي بزيادة قدرها 72% عن جممل �ال�ستثمار�ت �سنة 402005

3. امل�ؤ�رشات الع�سكرية:

من  ملجموعات  ��ستيطاين  جمتمع  و�أنه  خ�سو�ساً  ع�سكرياً  جمتمعاً  �رس�ئيلي  �الإ �ملجتمع  ُيعدُّ 

�لقوة �لع�سكرية، ومن خالل �حللول مكان �ل�سعب  �ملهاجرين متكنت من تثبيت نف�سها من خالل 

ن �لق�سية  �رس�ئيلي و�إما يف مو�طن �ملنايف و�للجوء. والأ �لفل�سطيني �لذي يعي�ض �إما حتت �الحتالل �الإ

يظالن  من  و�الأ بالقوة  ح�سا�ض  �الإ فاإن  قائمة،  تز�ل  ال  و�لال��ستقر�ر  زمة  �الأ عنا�رس  ن  والأ حُتل  مل 

�رس�ئيلية. وي�سمل ذلك ��سرت�تيجية �ملحافظة على قوة ع�سكرية  �سا�سية للعقلية �الإ من �ملكونات �الأ

تكفي لهزمية �جليو�ض �لعربية جمتمعة، و�لتحالف مع �لواليات �ملتحدة ل�سمان حتقيق �النت�سار. 

كما ي�سمل �ال�ستعد�د للحرب يف �أي حلظة، وتبني مبادئ �لهجوم و�ل�رسبات �ال�ستباقية و�ملفاجاأة 

و�رسعة �حلركة.

�رس�ئيلية بع�ض �لهز�ت و�لتطور�ت:  ومع ذلك، ففي �سنة 2006 و�جهت �ملوؤ�س�سة �لع�سكرية �الإ

هانة �لتي تلقاها �جلي�ض، من خالل �أ�رس جندي له يف قطاع غزة و�ثنني �آخرين يف جنوب  �الإ �أ. 

لبنان، وعدم قدرته على حتريرهما. 

�رس�ئيلي �لذريع يف حربه �سد حزب �هلل ولبنان، وما تال ذلك من �نك�ساف  ف�سل �جلي�ض �الإ ب. 

�مليد�نية  و�لقيادة  �سلحة  �الأ و��ستخد�مات  و�لعمل  �لقيادة  �أنظمة  من  �لعديد  يف  �لتق�سري 

للمعارك، ف�سالً عن ��ستقالة �لعديد من �سباط �جلي�ض وقياد�ته.

يف  �حلدوث  قليلة  �ملر�ت  من  )وهي  بريت�ض”  “عمري  �لدفاع  لوز�رة  مدنية  �سخ�سية  تويل  ج. 

�رس�ئيلي(، وتر�جع حجم تو�جد �جلرن�الت يف �لوز�ر�ت و�لكني�ست. �لتاريخ �الإ

تدمري �سمعة دبابات �ملريكافا يف �حلرب �سد حزب �هلل ولبنان، و�لتي تو�سف باأنها مفخرة  د. 
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�رش�ئيلي، و�أنها قلعة بّرية متحركة. وكانت تقارير �إ�رش�ئيلية قد �أ�صارت �إىل تدمري  �جلي�ص �الإ

 .
41

48 دبابة، غري �أن معلومات �أخرى �أ�صارت �إىل تدمري 118 دبابة و�إعطاب 46 دبابة �أخرى

دبابات  �إنتاج  خطوط  باإغالق  قر�ر  �إ�صد�ر  �إىل  �رش�ئيلي  �الإ �جلي�ص  بقيادة  دفع  ما  وهو 

�رش�ئيلية  ربع �لقادمة، بح�صب �صحيفة غلوب�ص �القت�صادية �الإ �ملريكافا خالل �ل�صنو�ت �الأ

.
42Globes

�رش�ئيلية ل�صنة  �لنفقات �لع�صكرية �الإ ح�صاء فقد بلغت  �رش�ئيلي لالإ وح�صب �ملكتب �ملركزي �الإ

�أن لدى  . غري 
43

50 مليار�ً و609 ماليني �صيكل )11 مليار�ً و356 مليون دوالر( 2006 ما جمموعه 

�رش�ئيليني ما يخفونه يف نفقاتهم �لع�صكرية، فعادة ما تذهب �إير�د�ت مبيعات �ل�صالح �إىل ميز�نية  �الإ

�رش�ئيليون  �رش�ئيلي دون ذكرها يف ميز�نية �حلكومة، كما �أن �ملبلغ �مل�صار �إليه يذكره �الإ �جلي�ص �الإ

�أن  )�أي  دوالر  مليون   263 تبلغ  مبيعات  �إير�د�ت  مع  مقا�صة  بعمل  يقومو�  �أن  بعد  نفقات  ك�صايف 

مثار�ً  يظل  �لرقم  هذ�  �أن  غري   .
44

دوالر( مليون  و619  مليار�ً   11 يبلغ  �حلقيقي  �لع�صكري  نفاق  �الإ

�رش�ئيلية ل�صنة 2006  بلغت �أربعة مليار�ت و400 مليون  �صلحة �الإ لل�صكوك �إذ� ما علمنا �أن مبيعات �الأ

.
45

دوالر

�شـرائيلية الر�شمية 462006-2000 جدول 2/10: النفقات الع�شكرية الإ

باملليون دولرباملليون �شيكلال�شنة

200039,5879,709

200141,7889,936

200248,95710,333

200346,35010,191

200443,9889,814

200546,23910,303

200650,60911,356

�شرائيلي الفل�شطيني امل�شهد االإ
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يف  عنه   2006 �سنة  يف  �رسائيلية  الإ الع�سكرية  القوات  حجم  يف  ملحوظ  اختالف  هناك  يكن  ومل 

ح�ساءات الر�سمية ت�سري اإىل اأن اجلي�ش العامل يبلغ جمموعه 176,500 عن�رس )133 األفاً  2005، فالإ

قوات برية، و34 األفاً قوات جوية، و9,500 قوات بحرية(، اأما قوات الحتياط  فيبلغ عددها 445 األفاً 

7,650 من  )380 األفاً قوات برية، و55 األفاً قوات جوية، وع�رسة اآلف قوات بحرية(، وهناك اأي�ساً 

.
47

قوات حر�ش احلدود. وتتوزع القوات الربية على 16 فرقة و76 لواء

اخلدمة(،  حتت   3,510 بينها  )من  دبابة   3,890 ميلك  �رسائيلي  الإ اجلي�ش  كان   2006 �سنة  ويف 

حتت   183 بينها  )من  هليوكبرت  طائرة  و291  اخلدمة(،  حتت   494 بينها  )من  مقاتلة  طائرة  و845 

�رسائيلي  الإ اجلي�ش  زال  ول  وغريها.  حربية...  �سفينة  و15  غوا�سات  ثالث  ميتلك  كما  اخلدمة(، 

وىل من طائرات  ي�ستوعب اجليل الرابع من دبابات املريكافا Merkava MKIV، كما ا�ستلم الدفعة الأ

 ،2008-2006 الفرتة  يف  الثانية  الدفعة  تلَقِّي  جدولة  ومت   F-16I )Sufa( )�سوفا(  اأي  اإف16- 

الهجومية )�رساف(  لوجنبو  بات�سي  الأ الهليوكبرت  طائرات  من  دفعة  الطريان  �سالح  وا�ستلم 

نوع  من  اأملانيتني  غوا�ستني  البحرية  �ست�ستلم  كما   .AH-64D Apache Longbow )Saraf(

بثلث  ملانية  الأ احلكومة  و�ست�سارك  نووي،  ب�سالح  الت�سلح  باإمكانهما   Dolphin دولفني 

.
48

تكلفتهما البالغة ملياراً و170 مليون دولر

حلوايل  “اإ�رسائيل”  امتالك  عن  الخت�سا�ش  وجهات  املعلومات  تتحدث  اأخرى،  جهة  ومن 

اإطالقها من اجلو با�ستخدام  العامل، وميكن  اأكرب قوة نووية يف  200 راأ�ش نووي، جتعلها �ساد�ش 

ر�ش با�ستخدام �سواريخ  طائرات اإف–16�ش F–16S، وطائرات اإف–15 اإي �ش F–15ES، اأو من الأ

بالي�ستية متو�سطة املدى مثل اأريحا JerichoII  2، اأو من البحر با�ستخدام �سواريخ اأمريكية من 

قل مائة قنبلة م�سادة  طراز هاربون Harpoon تطلق من ال�سفن اأو الغوا�سات. كما متلك على الأ
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ر�ص( bunker – busting bombs، �أو ما يعرف بالقنابل �لنووية �ل�صغرية  للتح�صينات )حتت �الأ

ر�ص مثل  mini – nukes، ويتم توجيهها بالليزر، وهي قادرة على �خرت�ق �لتح�صينات حتت �الأ

.
49

�ملختب�ت �لنووية وخمازن �أ�صلحة �لدمار �ل�صامل

خبار عن قيام �صالح �لبحرية بعمل در��صة لبناء  ويف �صعيها لتطوير �إمكاناتها �لقتالية، حتدثت �الأ

، وحتدثت عن �صناعة 
50

غو��صة من دون طاقم ي�صعب ك�صفها وت�صتخدم يف �لهجوم �صد �ل�صفن

قطاع  مع  �حلدود  على  با�صتخد�مها  �رش�ئيلية  �الإ �لقو�ت  قامت  �صائق  دون  من  وجر�فات  دبابات 

نتاج �ل�صاروخ �العرت��صي �لبق 2 ل�صالحي �لبحرية  . ووقعت “�إ�رش�ئيل” �تفاقاً مع �لهند الإ
51

غزة

.
52

يف �لبلدين بتكلفة تاأ�صي�صية مقد�رها 350 مليون دوالر

�صلحة �صنة 2006، لي�صل جمموعها �إىل �أربعة  وقد متكنت “�إ�رش�ئيل” من زيادة مبيعاتها من �الأ

ق�صم  رئي�ص   Yossi Ben Hanan حنان  بن  يو�صي  �رشَّح  ح�صبما  دوالر  مليون  و400  مليار�ت 

من. وتعدُّ �لهند و�لواليات �ملتحدة �أكب زبائن �ل�صالح  دعم �إنتاج �ل�صناعات �لع�صكرية يف وز�رة �الأ

�رش�ئيلي وتقدر م�صرتيات كلٍّ منهما �صنة 2006 باأكرث من مليار دوالر. وكانت مبيعات �ل�صالح  �الإ

�رش�ئيلي قد �رتفعت من ثالثة مليار�ت و270 مليون دوالر �صنة 2003 �إىل ثالثة مليار�ت و740  �الإ

2005، لتعود  �إىل ثالثة مليار�ت و500 مليون دوالر �صنة  2004، ثم �نخف�صت  مليون دوالر �صنة 

.
لالرتفاع من جديد حمققة رقماً قيا�صياً �صنة 532006

دوالر،  مليون   250 بقيمة  نيجرييا  مع  مهمة  �صالح  �صفقة  عقد  من  “�إ�رش�ئيل”  جنحت  وقد 

طيّارين  وتدريب  �إ�رش�ئيلية،  حربية  طائرة  و15  طيار،  بدون  طائر�ت  �أنظمة  بيع  وتت�صمن 

.
54

نيجرييني

يف  �رش�ئيلية  �الإ و�لعمليات  �ال�صتخبار�تي  للف�صل  عنو�ناً  باعتبارها  تمُذكر   2006 �صنة  و�صتظل 

�حلرب �صد حزب �هلل ولبنان، وهو ما ت�صبب يف ت�صاقط عدد من روؤو�ص قادة �جلي�ص �لذين ��صتقالو� 

ركان  �أو �أجبو� على �ال�صتقالة مثل قائد �ملنطقة �ل�صمالية �أودي �آدم  Udi Adam، ورئي�ص هيئة �الأ

.
55Dan Halutz لعامة د�ن حالوت�ص�

�شرائيل” من فوز حما�س  ثالثًا: موقف “اإ

�شـقـاط حكـومـتـهـا:            وحمــاوالت اإ

1. موقف “اإ�شـرائيل” من فوز حما�س :

رف�صت “�إ�رش�ئيل” م�صاركة حما�ص يف �النتخابات �لت�رشيعية �إال بعد تطويعها ونزع �أ�صلحتها. 

�لتي ح�صلت عليها حما�ص يف �النتخابات  �ملتقدمة  �لنتائج  �إىل  �لقلق  “�إ�رش�ئيل” تنظر بعني  وكانت 

�لبلدية �صنة 2005.

�شرائيلي الفل�شطيني امل�شهد االإ



2006التقرير اال�شرتاتيجي الفل�شطيني

78

كانت حما�ص قادماً غري مرغوب فيه �إ�رش�ئيلياً و�أمريكياً و�أوروبياً وعند �لعديد من �لبلد�ن �لعربية، 

ف�صالً عن بع�ص �ملتنفذين يف �ل�صلطة �لفل�صطينية. لكن حما�ص فر�صت نف�صها ن�صالياً و�صعبياً بحيث 

مل يعد من �ملمكن جتاوزها. وظهرت مع�صلة �أن ترتيبات �لبيت �لفل�صطيني و�لدخول يف �أية عملية 

قل �صكوت حما�ص.  �أو على �الأ �أو م�صاركة  �أن تتم دون مو�فقة  �أو ت�صوية ال يكن  �أو هدنة  �إ�صالح 

فق مع�صلة “�ملخاطر �ملزدوجة”، �إذ ت�صتطيع حما�ص �إذ� ما �أريد جتاهلها �أن تتابع  وكانت تلوح يف �الأ

�النتفا�صة، وتعطل م�صار �لعملية �ل�صيا�صية وتنتق�ص من �رشعيتها، كما يحتمل من جهة �أخرى �إذ� 

ما دخلت �النتخابات �أن تفوز فيها وبالتايل تك�صب �رشعية �صيا�صية و�صعبية، وتزيد �لو�صع تعقيد�ً، 

قل( لقيادة �ل�صعب �لفل�صطيني؛ خ�صو�صاً و�أنها لي�صت  وتظهر كوريث حمتمل )�أو ك�رشيك على �الأ

يكون  وبالتايل  بـ“�إ�رش�ئيل”.  تعرتف  وال  عقدتها  �لتي  باالتفاقات  تعرتف  وال  م.ت.ف.  يف  ع�صو�ً 

مريكية �ملطلوبة يف �إد�رة �ل�صلطة �لفل�صطينية. �رش�ئيلية – �الأ فوزها خروجاً عن قو�عد �للعبة �الإ

 %30-20 حدود  يف  برملانية  ملقاعد  حت�صيلها  مع  �النتخابات  يف  حما�ص  مل�صاركة  �ملحتملة  �ملز�يا  كانت 

كانت  �لتي  �لتوقعات  هذه  �إن  �إذ  و�حلذر.  �لرتقب  �إىل  �رش�ئيليني  و�الإ �ملو�فقة  �إىل  مريكان  �الأ تدفع 

كرثية،  قلية �لتي يجب �أن حترتم رغبة �الأ �صائدة قبل �النتخابات كانت �صت�صع حما�ص يف و�صع �الأ

و�صتقوي و�صع عبا�ص و�رشعيته، و�صتعطيه مبر�ت �مل�صي قدماً يف نزع �أ�صلحة �ملنظمات مبا فيها 

حما�ص، وحماولة ��صتيعابها يف �لنظام �ل�صيا�صي �لفل�صطيني. ويبدو �أنه كان هناك منذ �لبد�ية عدم 

2005 كان  �أبريل  �لنتائج �ملتوقعة. فمنذ ني�صان/  ّقق  �إذ� مل حتمُ ��صتعد�د الحرت�م نتائج �النتخابات 

�أبيب ال تريد�ن و�صول حما�ص لل�صلطة، حتى لو مت  “و��صنطن وتل  �أن  �ملالية نتنياهو يعلن  وزير 

، بينما �أعلن نائب رئي�ص �لوزر�ء �صمعون برييز �أن “�إ�رش�ئيل” 
ذلك عب �النتخابات �لت�رشيعية”56

. وقال �أوملرت 
57

نه �إذ� فازت حما�ص فاإن ذلك �صيكون نهاية عملية �ل�صالم �صت�صاعد حممود عبا�ص، الأ

�إنه  “�إ�رش�ئيل” لن تقبل �أن تكون حما�ص جزء�ً من �للعبة �ل�صيا�صية، و�أ�صاف  قبيل �النتخابات �إن 

“ال فرق �إذ� كانت حما�ص جزء�ً من �ملجل�ص �لت�رشيعي �أو �حلكومة �لفل�صطينية، �صنو��صل �صغوطنا 
 .

ملنع و�صع كهذ�”58

قناع قادة دول �لغرب بخطورة  وقد �رشحت ليفني يف 2006/1/19 كيف �أن “�إ�رش�ئيل” �صعت الإ

�إقناعهم يف  �أبا مازن متكن من  �أن  �أن يتم تفكيك �لتنظيمات �مل�صلحة؛ وكيف  �إجر�ء �النتخابات قبل 

رهاب” و�لفو�صى، و�أنه “تعهد لهم  �ملقابل باأن �النتخابات �رشورية له حتى يتمكن من حماربة “�الإ

مببا�رشة هذه �لعملية فور �نتهاء �النتخابات وتركيب �حلكومة”. وح�صب ليفني فاإن هوؤالء �لقادة 

�إذ� مل يف عبا�ص  لـ“�إ�رش�ئيل” بالتخلي عن دعم �ل�صلطة �لفل�صطينية وقطع �لعالقات معها  تعهدو� 

.
59

بوعده، كما تعهدو� بدعم “�إ�رش�ئيل” يف �خلطو�ت �لتي �صتتخذها ملو�جهة �لو�صع �جلديد

 – �رش�ئيلي  �الإ �جلي�ص  �إذ�عة  ح�صب   – “�إ�رش�ئيل”  يف  �لقر�ر  �صنّاع  كان  �النتخابات  وقبيل 
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�حللبة  دخولها  كان  �إذ�  فيما  �لر�أي  يف  ومنق�صمون  حما�ص،  من  حا�صم  موقف  �تخاذ  يف  يتخبطون 

.
60

�ل�صيا�صية �صيدفع �إىل �عتد�لها �أم �صيجرها �إىل مزيد من �لتطرف

يف  �رش�ئيلي  �الإ �جلي�ص  �إذ�عة  وعلّقت  لـ“�إ�رش�ئيل”،  كبرية  و�صدمة  مفاجاأة  حما�ص  فوز  كان 

خباري �لرئي�صي بقولها �أن:  برناجمها �الإ

نها مل ت�صتعد كما ينبغي، ومل تبلور  �إ�رش�ئيل ت�صاب ب�صدمة. �إنها يف �رتباك وبلبلة، الأ

خطو�تها �مل�صتقبلية... �إن ��صتعجال �أوملرت با�صتدعاء وزيري �لدفاع و�خلارجية وروؤ�صاء 

�لقنبلة  جر�ء  �حلا�صل  �الرتباك  تعك�ص  م�صاور�ت،  جل�صة  �إىل  �جلي�ص  وقادة  �ملخابر�ت 

�صيا�صة  �حلكومة  هذه  لدى  لي�ص  �إذ  حما�ص،  فوز  فجرها  �لتي  �لثقيل  �لعيار  من  �لهزة  �أو 

ن... �إن  و��صحة، ال على �مل�صتوى �لتكتيكي وال �ال�صرت�تيجي. �إنها ال تفقه ما عليها فعله �الآ

�لنتائج مل ت�صدم �إ�رش�ئيل فح�صب، �إمنا �أي�صاً وجهت �صفعة �إىل �لواليات �ملتحدة �لتي ظنت 

�لتحتية  �لبنى  تفكيك  �إىل  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  برئي�ص  �صتدفع  �ملن�صودة،  �لديوقر�طية  �أن 

.
61

ن �أن حما�ص هي �لتي فككت �صلطة �أبي مازن حلما�ص، لكن يبدو �الآ

من يف �لكني�صت،  و�عتب يوفال �صتاينت�ص Yuval Steinitz، رئي�ص جلنة �ل�صوؤون �خلارجية و�الأ

دث زلز�الً �صيا�صياً، وتدل على ف�صل مريع �رتكبته “�إ�رش�ئيل”  �أن نتائج �النتخابات �لفل�صطينية حتمُ

�أنه حذر من قيام  �أما نتنياهو، زعيم �لليكود، فذكر   .
62

ب�صماحها حلما�ص بامل�صاركة يف �النتخابات

�إير�ن  غر�ر  على  متطرف  نظام  �إىل  �ل�صلطة  �صيحول  �لكا�صح  حما�ص  فوز  و�أن  حما�ص�صتان،  دولة 

. ودعا �لنائب �ليميني �ملتطرف �إيفي �إيتام Effie Eitam �إىل ت�صفية كل ممثلي حما�ص يف 
63

وطالبان

. وقد تبادل �مل�صوؤولون 
64

�لبملان، ونقل قائمتهم يف �ملجل�ص �لت�رشيعي �إىل قائمة �ل�صاباك للت�صفية

يف جهاز �ل�صاباك ويف �صعبة �ال�صتخبار�ت �لع�صكرية �التهامات ب�صاأن ف�صل جهازيهما يف توقع فوز 

.
65

حما�ص

حتدياً  يثل  حما�ص  �صعود  �أن   2006 ل�صنة  هرت�صليا  ملوؤمتر  �لتنفيذي  �مللخ�ص  �عرتف  وقد 

نه مل يطلب  ��صرت�تيجياً، حيث متكَّنت من �ل�صلطة دون �أن تمُغريِّ مو�قفها. كما �دعى �أن �لعامل ف�صل الأ

من حما�ص �العرت�ف بـ“�إ�رش�ئيل” ك�رشط للم�صاركة يف �النتخابات. والحظ باأن “�لعملية �ل�صلمية 

رهاب  رهاب هي نف�صها �لتي �أح�رشت قادة �الإ �إىل تخلي�ص �ل�صلطة �لفل�صطينية من �الإ �لتي هدفت 

�إىل �ل�صلطة”. و�أ�صار �إىل �أن حما�ص لن “تعتدل” وال يمُتوقع منها �أن ت�صلم �أ�صلحتها، �أو تتوقف عن 

�أن �صعود حما�ص  �إىل  خرى بذلك. ونبه  �ل�صيا�صية �الأ �لفل�صطينية  رهاب” ما مل تطالبها �لقوى  “�الإ
.
66

جعل �حتماالت �إن�صاء دولة فل�صطينية بحدود موؤقتة �أمر�ً �أكرث �صعوبة

�نعد�م  ��صتخد�م منطق  و�إمنا عزز موقفه يف  �أن فوز حما�ص مل ي�صعف حزب كاديا،  ويظهر 

جوهر  تعد  �لتي  �جلانب  �أحادي  �الن�صحاب  فكرة  يف  �مل�صي  وبالتايل  �لفل�صطيني،  �ل�رشيك  وجود 

.
67

�لبنامج �ل�صيا�صي للحزب

�شرائيلي الفل�شطيني امل�شهد االإ
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2. حماولت “اإ�شـرائيل” اإ�شقاط حكومة حما�س:

�عرتفت  �إذ�  �إال  حما�ص  �صت�صكلها  �لتي  �لفل�صطينية  �حلكومة  مقاطعة  “�إ�رش�ئيل”  قررت 

على  وو�فقت  رهابية”،  “�الإ �ملنظمات  �أ�صلحة  ونزعت  رهاب”،  و“�الإ �لعنف  ونبذت  بـ“�إ�رش�ئيل”، 

وقد   .
68

�لفل�صطينية و�ل�صلطة  م.ت.ف.  وبني  “�إ�رش�ئيل”  بني  عليها  �لتوقيع  مت  �لتي  �التفاقات 

�لتي حددتها �لرباعية �لدولية )�لواليات �ملتحدة،  �أ�صبحت هذه �ملطالب هي �ملطالب نف�صها تقريباً 

مم �ملتحدة( للتعامل مع �حلكومة �لفل�صطينية. وروبي، ورو�صيا، و�الأ و�الحتاد �الأ

�ل�صفة  يف  �لفل�صطيني  �ل�صعب  �صد  خانق  �قت�صادي  ح�صار  تنفيذ  �أي�صاً  “�إ�رش�ئيل”  وقررت 

و�لقطاع، عقاباً له على خياره �لديوقر�طي �حلر �لذي مل يو�فق هو�ها، فاأوقفت حتويالت �أمو�ل 

�ل�رش�ئب �مل�صتحقة للفل�صطينيني و�لتي تقوم هي بجمعها )بناء على �تفاق باري�ص(، وهي تزيد عن 

ومت  �لفل�صطينية،  �لبنوك  مع  �رش�ئيلية  �الإ �لبنكية  �لتعامالت  �أوقفت  كما  �صهرياً.  دوالر  مليون   60

�لفل�صطينية. و��صتخدمت  �إىل �حلكومة  بنكية خارجية  �أية حتويالت  مريكان منع  �الأ بالتن�صيق مع 

“�إ�رش�ئيل” �إمكاناتها كقوة �حتالل يف �إغالق �حلدود �لبية و�لبحرية و�جلوية �لفل�صطينية، ومنع 
نقل �لب�صائع دون �إذنها ومر�قبتها و�إ�رش�فها.

�رش�ئيلية عن فر�ص حمية )ريجيم( على �لفل�صطينيني وحكومتهم  و�صاط �الإ و�نت�رش �حلديث يف �الأ

�لوزر�ء  رئي�ص  م�صت�صار  عن  �لعبية  �ل�صحف  نقلت  كما  جتويعهم،  خالل  من  تطويعهم  بهدف 

�رش�ئيلي ومدير مكتبه دوف فاي�صغال�ص Dov Weissglas يف لقاء لقيادة حزب كاديا قوله و�صط  �الإ

. �أو كما 
69

قهقهة �حلا�رشين �أنهم �صيجعلون �لفل�صطينيني ي�صعفون ويهزلون ولكن دون �أن يوتو�

�لفل�صطينيني يف غزة ال ي�صتطيعون  �أن  مُخبت  �أ �أبر�هام عندما  �لد�خلية روحاما  �أجابت نائبة وزير 

. وبتعبري نحميا �صرت�صلر 
70

�رش�ء �ل�صكر، فقالت �صاخرة: �إذ� مل يجدو� �ل�صكر فلي�صنعو� �ملربى!!

�أن  �رش�ئيليني يحر�صون على  �الإ 2006/2/21، فاإن  Nehemia Shtrasler يف �صحيفة هاآرت�ص يف 

.!!
فتح”71 حركة  �إىل  بالعودة  يلزمه  �لطعام  على  �حل�صول  �أن  �لفل�صطيني  �ل�صعب  “يفهم 

�رش�ئيلي مع �ل�صعب �لفل�صطيني حتت �الحتالل دومنا �حرت�م لكر�متهم و�إن�صانيتهم  �لتعامل �الإ

�لب�صع  �ل�صهيوين  �الحتالل  يتحمل  ال  �ملقايي�ص،  بكل  كبى  ف�صيحة  هو  �الختيار،  يف  وحريتهم 

وحده م�صوؤوليتها، و�إمنا ت�صرتك يف ذلك كل �لقوى �لتي �صاركت يف �حل�صار �أو �لتزمت به �أو حتى 

مم �ملتح�رشة يف �لقرن �حلادي و�لع�رشين �أن حتا�رش  تلك �لتي �صكتت عنه. و�إذ� كان من و�جب �الأ

مم يف بيت �لطاعة  �لغز�ة �ملحتلني وتعاقبهم حتى ين�صحبو�، فاإن من �ل�صائن �أن تدخل هذه �لدول و�الأ

�إذ� كان بع�ص  �رش�ئيلي لت�صارك يف ح�صار �صعب مظلوم مقهور حمتل، خ�صو�صاً  مريكي – �الإ �الأ

هذه �لدول دوالً عربية و�إ�صالمية.

 70 �رش�ئيلي  �الإ �جلي�ص  �قتحم  �أكتوبر  ول/  �الأ ت�رشين  �أو�خر  وحتى   2006 �صنة  مطلع  ومنذ 

، كما د�هم 
72

موؤ�ص�صة خريية فل�صطينية يف �ل�صفة �لغربية حيث جمدت �أو �رشقت �أر�صدتها �ملالية
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.
73

حمالت �ل�رش�فة بحجة �تهامها مبمار�صة ن�صاطات مالية يف عمليات �صد �أهد�ف �إ�رش�ئيلية

�رش�ئيلية متابعة �صيا�صة �الغتياالت، ومنع �لتو��صل بني �ل�صفة �لغربية  جر�ء�ت �الإ وت�صمنت �الإ

مكاتب  مع  �لتن�صيق  �إيقاف  عن  ف�صالً   ،
75

مني �الأ �لتن�صيق  عمليات  �إيقاف  مت  كما   ،
74

غزة وقطاع 

2006/3/30 خطة جديدة  �رش�ئيلي يف �جتماع عقده يف  . و�عتمد �جلي�ص �الإ
76

�الرتباط �لفل�صطينية

“�ل�صهم �جلنوبي” تق�صي بتكثيف �لهجمات �جلوية و�لبية و�لبحرية على مناطق قطاع  �صماها 

.
77

غزة

حافظت “�إ�رش�ئيل” على خيط �ت�صالها مبحمود عبا�ص، ومنحته حرية �حلركة، ور�وحت بني 

�صقاط حكومة حما�ص، و�إجر�ء �نتخابات جديدة. كما عملت يف  حماوالت ت�صجيعه �أو �ل�صغط عليه الإ

مني و�ل�رش�ع �لفل�صطيني. �لوقت نف�صه على �إثارة �لفو�صى و�لفلتان �الأ

خطة  عن  تقرير�ً   2006/2/14 يف    The New York Times تايز  �لنيويورك  ن�رشت  وقد 

�لفل�صطيني  لل�صعب  مبعاناة  و�لت�صبب  �لفل�صطينية،  �ل�صلطة  عزل  �إىل  تهدف  �إ�رش�ئيلية  �أمريكية 

يتم  �لتي كان  �ل�صيناريوهات  . ومن 
78

�ل�صلطة �إىل  و�إعادة فتح  �إ�صقاط حكومة حما�ص  جتبه على 

�نتخابات  �إجر�ء  عن  عالن  و�الإ �النتخابات  نتائج  باإلغاء  مازن  �أبو  يقوم  “�إ�رش�ئيل” �أن  يف  تد�ولها 

جديدة خالل ن�صف عام، وجرت �ت�صاالت �رشية بهذ� �خل�صو�ص. كما نمُقل عن م�صادر �إ�رش�ئيلية 

�إعطاء فر�صة حلما�ص لت�صكيل حكومة، ومن ثمَّ  �أبي مازن ترحب بفكرة  �ملقربة من  و�صاط  �الأ �أن 

�إف�صالها، وبذلك يكون من �ملمكن �لدعوة النتخابات جديدة، وهو حلٌّ �أف�صل من فكرة �إلغاء نتائج 

�لوزر�ء  على  �لقب�ص  �إلقاء  “�إ�رش�ئيل”  يف  تد�ر�صها  مت  �لتي  �خلطط  ومن   .
79

خرية �الأ �النتخابات 

كانت  خ�رش. كما  �الأ �خلط  د�خل  م�صلحة  تنفيذ عمليات  بقوة يف حال  و�لرد  �جلديدة،  يف �حلكومة 

�إ�صقاطها  بهدف  حما�ص  �صد  �لع�صكرية  �لو�صائل  ال�صتخد�م  منا�صب  لتوقيت  دقيقة  در��صة  تتم 

�إقليمياً  �أن يتمكن جيل جديد د�خل فتح من �ل�صيطرة على �ل�صلطة مدعوماً  �أمل  “على  من �ل�صلطة 

.
80

ودولياً” على حد تعبري تقريٍر �إ�رش�ئيلي

و�أنه   ،
جادة”81 نو�يا  ولديه  �أ�صيل  “�صخ�ص  باأنه  وو�صفه  عبا�ص  مع  تعاطفه  عن  �أوملرت  عبَّ 

“خطو�ت �صجاعة”، و�أنه  �تخاذ  ، وحثه على 
83

�تهمه بال�صعف و�لعجز لكنه   ،
وجدي”82 “�صادق 

يتوجب عليه �أن ي�صتعمل كل طاقته وقدرته �لتي ماز�ل يتمتع بها حلمل حما�ص على �لقبول باملطالب 

. وطالب �أوملرت عبا�ص مبزيد من �حلزم، و�لعمل على �إ�صقاط �حلكومة، وعب عن �أمله يف 
84

�لدولية

�أن تقوم �أمريكا ودول عربية معتدلة “بدعم �لقوى �ملعتدلة يف �ملجتمع �لفل�صطيني �لتي يقودها �أبو 

. وقد �لتقى �أوملرت بعبا�ص 
مازن و��صتعادة �حلكم وخلق �لظروف لبدء حو�ر مثمر مع �إ�رش�ئيل”85

�صف �للقاء باأنه كان حميمياً و�أنهما تعانقا  ردن، وومُ يف 2006/6/22 على هام�ص موؤمتر �لبرت�ء يف �الأ

�رش�ئيلية  نه حدث بعد �أيام من �ملذبحة �الإ . وقد لقي ذلك نقد �لعديد من �لقوى �لفل�صطينية الأ
86

فيه

لعائلة هدى غالية على �صو�طئ غزة.

�شرائيلي الفل�شطيني امل�شهد االإ
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�إجر�ء  �أو  عالن عن �نتخابات جديدة  2006/5/20 دعت وزيرة �خلارجية ليفني عبا�ص لالإ ويف 

�ألقى عبا�ص خطابه يف موؤمتر  �أيام  . وبعد ذلك بخم�صة 
87

��صتفتاء �صعبي ال�صتبد�ل حكومة حما�ص

�رشى خالل �أربعني يوماً، �إن مل يتو�صل  �حلو�ر �لوطني، حيث دعا �إىل ��صتفتاء �صعبي على وثيقة �الأ

. وقد رّحب م�صوؤولون �إ�رش�ئيليون بخطاب عبا�ص، وعّد 
88

�ملتحاورون �إىل �تفاق خالل ع�رشة �أيام

�جلرن�ل عامي �إيالون )�أحد زعماء حزب �لعمل( خطابه و�إنذ�ره للف�صائل خطوة هامة جد�ً، و�إ�صارة 

. ويف �ليوم �لتايل ن�رشت �أخبار عن م�صادقة �أوملرت وبريت�ص على نقل 
89

�إىل �أنه يدُّ يده �إىل �أوملرت

 ،Amos Gilad كميات حمددة من �ل�صالح للحر�ص �لرئا�صي �لفل�صطيني، وح�صب عامو�ص جلعاد

�صلحة من �أجل تنفيذ �لقر�ر �ل�صجاع �لذي �تخذه عبا�ص، وملو�جهة  فاإنه “يجب �إتاحة �ملجال لنقل �الأ

. ونقلت يديعوت �أحرونوت فيما بعد عن �أوملرت قوله لوفد برملاين بريطاين �أنه “�صادق 
حما�ص”90

.
موؤخر�ً على دخول �أ�صلحة من �أجل حماية عبا�ص من حما�ص”91

�لفل�صطيني  �لوطني  �لن�صيج  وتدمري  �لعكر،  �ملاء  يف  و�ل�صيد  �لفتنة،  يف  �لنفخ  �أن  �لو��صح  من 

�رش�ئيليون يعنيهم تنفيذ برناجمهم وفر�ص �رشوطهم، �أما دعم  كان �صلوكاً �إ�رش�ئيلياً معتمد�ً. و�الإ

طرف �صد �آخر فهو جمرد عملية تكيتيكية، ففي �لنهاية يظل �إ�صعاف ومتزيق فتح وحما�ص و�لقوى 

�لفل�صطينية �حلية م�صلحة �إ�رش�ئيلية عليا.

�رش�ئيلي  طار حتدث بنيامني بن �إليعزر وزير �لبنى �لتحتية للقناة �لعا�رشة للتلفزيون �الإ ويف هذ� �الإ

�أن تنت�رش حركة  �أجل  باأنه ي�صلي من  2006/10/3، معلقاً على �ال�صتباكات بني فتح وحما�ص  يف 

فتح يف هذه �ملو�جهة، وقال �إنه يتوجب على “�إ�رش�ئيل” �أن متدُّ يد �لعون لفتح و�أبي مازن، ور�أى 

 2006 ول/ �أكتوبر  يف �ملو�جهات فر�صة لتجاوز نتائج �النتخابات �لت�رشيعية. ويف �آخر ت�رشين �الأ

�لتابعة  جهزة  ردن لالأ �آالف بندقية من م�رش و�الأ �إدخال خم�صة  �صادق وزير �لدفاع بريت�ص على 

. و�أعلن �أوملرت بعد ذلك  بع�رشة �أيام ��صتعد�ده للم�صادقة فور�ً على دخول لو�ء 
92

لرئا�صة �ل�صلطة

بها  �صيزود  �لتي  خرى  �الأ �لقتالية  و�لو�صائل  �لبنادق  �آالف  باإدخال  و�ل�صماح  غزة،  قطاع  �إىل  بدر 

�إىل  �لدفاع  نائب وزير   Efraim Sneh �أفر�مي �صنيه  بينما دعا   .
93

لعبا�ص �ملو�لية  �لقو�ت  �مل�رشيون 

.
94

�صعاف حما�ص يجاد ��صرت�تيجية م�صرتكة الإ �لعمل مع رئا�صة �ل�صلطة الإ

خبار خططاً �أمريكية لدعم �حلر�ص �لرئا�صي لعبا�ص وزيادة عديده وتدريبه ورفع  وقد تناقلت �الأ

دوالر،  مليون   42 بنحو  لعبا�ص  �أمريكي  دعم  عن  تقرير�ً   Reuters رويرتز  ن�رشت  كما   ،
95

كفاءته

عادة هيكلة فتح وتقدمي �لتدريب و�مل�صورة  ويت�صمن ذلك ت�صجيع بد�ئل حما�ص وتقدمي �مل�صاعدة الإ

، غري �أن فتح نفت تلقيها �أي دعم من هذ� �لقبيل.
96

ل�صا�صة و�أحز�ب علمانية تعار�ص حما�ص

ومهما يكن من �أمر، فاإن من �أبرز درو�ص �لتناف�ص و�ملو�جهات �لعنيفة بني فتح وحما�ص خالل 

ي طرف كان بالعبث  �صنة 2006 هو �رشورة �ل�صعي لتحقيق حالة مناعة وطنية د�خلية، ال ت�صمح الأ

يف �ل�صاحة �لفل�صطينية وال مب�رشوعها �لوطني.
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�صملت حماوالت �إ�صقاط حكومة حما�ص حملة �عتقاالت ��صتهدفت وزر�ءها ونو�بها �إثر عملية 

�لعملية،  �أيام من وقوع  �أربعة  “�إ�رش�ئيل” 28 نائباً ووزير�ً خالل  �عتقلت  حيث  �ملتبدد”،  “�لوهم 
�العتقاالت  40، و�صملت  بلغ عددهم نحو  و�لنو�ب حتى  �لوزر�ء  وتابعت عمليات خطف و�عتقال 

عزيز �لدويك رئي�ص �ملجل�ص �لت�رشيعي، ونا�رش �لدين �ل�صاعر نائب رئي�ص �لوزر�ء ووزير �لتعليم 

وغريهم.

غلب يف “�إ�رش�ئيل” يرف�ص �لتعامل مع حما�ص، وي�صعى �إىل �لتخل�ص منها،  و�إذ� كان �لتيار �لعام �الأ

�صو�ت �لقليلة خالل �صنة 2006 �لتي ترى �أن �جلانب �لعملي يمُحتّم �لتو��صل  فقد ظهرت بع�ص �الأ

مع حما�ص و�لو�صول �إىل �تفاقات معها. وينطلق هوؤالء من مالحظة �لقوة �ل�صاعدة �ملوؤثرة حلما�ص 

ر�ص، و�ملكانة �ل�رشعية و�ل�صعبية �لتي فر�صتها لنف�صها، ومتا�صكها و�ن�صباطها �لتنظيمي،  على �الأ

Yossi Beilin كالً من بو�ص  وقدرتها على تنفيذ �لتز�ماتها مقارنة بفتح. وقد ن�صح يو�صي بيلني 

�لتحدث  تقبل  كي  ور�ءها  �صتلهثان  �ملطاف  نهاية  يف  “رمبا  لهما  وقال  حما�ص  مبفاو�صة  و�أوملرت 

�أن  يرى  فكان  �صبق،  �الأ �خلارجية  وزير   Shlomo Ben-Ami عامي  بن  �صلومو  �أما   .
معكما”97

�أوملرت ال ي�صتطيع تنفيذ خطة �لف�صل �إال بوجود �رشيك فل�صطيني، و�أن �خليار �لطبيعي هو حكومة 

.
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حما�ص، و�أن �التفاق مع حما�ص هو �أكرث قابلية لال�صتمر�ر من �التفاقات مع م.ت.ف.

طر�ف  �الأ عن  ف�صالً  مريكان،  و�الأ �رش�ئيليني  �الإ على  وكان  �صهالً،  �أمر�ً  حما�ص  تطويع  يكن  مل 

ف�صال �إىل  �لفل�صطينية �ملناف�صة، �لدخول يف ح�صابات معقدة، لئال توؤدي عملية �حل�صار و�ملقاطعة و�الإ

نتائج عك�صية. وكانت حما�ص م�صلحة ب�صالح �ل�رشعية �النتخابية �لفل�صطينية، وبتنظيم متما�صك 

فاعل، وبقو�عد جماهريية و��صعة مل تتاأثر �صلباً �إال ب�صكل حمدود، وحتديد�ً ب�صبب حالة �لفو�صى 

و�ملو�جهات �لتي حاولت بع�ص �لقوى �أن جتر �ل�صاحة �إليها.

و�إف�صالها،  حما�ص  جتاوز  �أريد  ما  �إذ�  �لفل�صطينية،  �ل�صلطة  �إ�صقاط  بورقة  حما�ص  لوَّحت  وقد 

و�إلغاء نتائج �النتخابات �لفل�صطينية، وهددت باأنها �صتتابع م�صريتها �لن�صالية �ملقاومة غري عابئة 

باأية هدنة �أو �لتز�مات. و�إذ� كانت حما�ص ال متلك من �ل�صعبية و�لقوة ما ي�صمن لها �إ�صقاط �ل�صلطة، 

�إال �أن لديها بالتاأكيد ما يكفي لتعطيل �أي م�رشوع ت�صوية، ومتلك �ال�صتمر�ر يف تثوير �لو�صع، مبا 

قامت  ما  �إذ�  �ل�رشعية،  فل�صطينية منقو�صة  قيادة  �أي  �ملنطقة، كما تظل  ��صتقر�ر يف  �أية حالة  ينع 

حما�ص و�لقوى �ملتحالفة معها مبقاطعتها.

“�إ�رش�ئيل”  بني  �حلقيقية  �لعالقة  و�إظهار  �ملقاومة،  ومتابعة  �ل�صلطة،  �إ�صقاط  م�صاألة  �إنَّ 

ل  و�لفل�صطينيني باعتبارها عالقة بني قوة �حتالل غا�صبة وبني �صعب مظلوم حتت �الحتالل، وحتمُّ

يكون  قد  ذلك  كل  وح�صاره،  جتويعه  من  بدالً  �لفل�صطيني  �ل�صعب  جتاه  “�إ�رش�ئيل” م�صوؤولياتها 
يام �لقادمة، �إذ� ما تبني للفل�صطينيني �أن �رشر �صلطة  و�صاط �لفل�صطينية يف �الأ مثار جدل متز�يد يف �الأ

فيه  تنزع  �لذي  �لوقت  يف  عليهم  �للوم  و�إلقاء  خنقهم  �صي�صتمر  و�أنه  نفعها،  من  �أكرث  �لذ�تي  �حلكم 

�صالحياتهم وحقوقهم.

�شرائيلي الفل�شطيني امل�شهد االإ
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�رش�ئيلي  �ت�صمت �صنة 2006 من ناحية �لعدو�ن �الإ

و�ملقاومة �لفل�صطينية، ببع�ص �ل�صمات �أهمها:

�رش�ئيلية خ�صو�صاً �صد قطاع غزة، وت�صاعف  �الإ ت�صاعد عمليات �الغتيال و�الجتياحات   .1

عدد �ل�صهد�ء و�جلرحى عن �ل�صنة �ل�صابقة.

�رش�ئيلية. جندة �لع�صكرية �الإ دخول �إ�صقاط حكومة حما�ص و�إف�صال جتربتها �صمن �الأ  .2

�أن حما�ص  �إال   ،2005/12/31 �لتهدئة يف  �نتهاء  �لفل�صطينية  �لف�صائل  �إعالن  �لرغم من  على   .3

�نتهاء  �أعلنت  �أنها  غري  حكومتها.  لعمل  منا�صبة  �أجو�ء  عطاء  الإ �لتهدئة  ��صتمر�ر  �إىل  مالت 

�لتهدئة يف 2006/6/9 بعد �غتيال جمال �أبو �صمهد�نة، وبعد مذبحة �صاطئ غزة.

�الجتياحات  �صد  �لفعل  وردود  �لدفاعي  بال�صلوك  �ملقاوم  �لفل�صطيني  �لفعل  معظم  �ت�صام   .4

�رش�ئيلية.  و�العتد�ء�ت �الإ

ت�صاعف �العتماد على �إطالق �ل�صو�ريخ، خ�صو�صاً من قطاع غزة، فبلغت 1,700 �صاروخاً   .5

�صنة 2006 ، مما �أدى �إىل مقتل �إ�رش�ئيليني �ثنني وجرح 163 �آخرين، مقابل 400 �صاروخ مت 

.
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�إطالقها �صنة 2005، و�أدت �إىل مقتل خم�صة �إ�رش�ئيليني وجرح 51 �آخرين

��صتفر�غ �لكثري من طاقات و�إمكانات �ملقاومة �لفل�صطينية يف �ل�رش�ع �لد�خلي وخ�صو�صاً   .6

بني فتح وحما�ص، و�صقوط �لعديد من رجاالتها يف هذ� �ل�رش�ع �ملوؤ�صف، وهو ما �صّوه �صورة 

�صالمي،  �ملقاومة و�أ�صعفها، و�أدى �إىل حالة �إحباط كبرية يف �لو�صط �لفل�صطيني و�لعربي و�الإ

مع ت�صاعد �لدعو�ت من كل مكان لو�أد �لفتنة، و�إيقاف هدر �لدم �لفل�صطيني.

2006 مل يكن طابع �نتفا�صة، �إال �أن برنامج �الغتياالت  وعلى �لرغم من �أن �لطابع �لعام ل�صنة 

�رش�ئيلي  �رش�ئيلي بحمالت حترير �جلندي �الإ �رش�ئيلي ��صتمر ب�صكل كبري، كما �ختلط �لت�صعيد �الإ �الإ

جلعاد �صاليط، وباإ�صقاط حكومة حما�ص، ومبحاوالت �إ�صكات م�صادر �إطالق �ل�صو�ريخ من قطاع 

556 يف قطاع غزة، ومت تنفيذ  692 فل�صطينياً، منهم  2006 ما جمموعه  غزة. ولذلك ��صت�صهد �صنة 

وقت  متو�جدين  كانو�  و55  م�صتهدفاً   134 بينهم  فل�صطينياً،   189 فيها  ��صت�صهد  �غتيال  عملية   85

 ،
1012006 �صنة  79 من عنا�رشها  ��صت�صهاد  �صالمي  �الإ �أعلنت �جلهاد  . وقد 

100
�لعمليات تلك  تنفيذ 

، وهناك �لكثري من �صهد�ء حركة فتح، غري �أنه 
102

بينما ذكرت حما�ص �أ�صماء حو�يل 70 من �صهد�ئها

خرى. �أما يف  مل تتوفر �إح�صاء�ت دقيقة عن �أعد�دهم؛ هذ� ف�صالً عن �صهد�ء �لف�صائل �لفل�صطينية �الأ

�صنة 2005 فقد ��صت�صهد 286 فل�صطينياً، بينهم 68 طفالً، و56 نتيجة عمليات �الغتيال. وبلغ عدد 

�رش�ئيليني �صنة 2006 )من دون �حت�صاب حرب لبنان( 32 بينهم طفل و�حد، مقارنة بـ 45  �لقتلى �الإ

قتيالً �صنة 2005. �أما �جلرحى �لفل�صطينيون يف �صنة 2006 فبلغ عددهم 3,126 جريحاً بينهم 452 

مقارنة          جريحاً   332 �رش�ئيليني  �الإ �جلرحى  عدد  وبلغ   ،2005 �صنة  جريح   1,700 بـ  مقارنة  طفالً، 

�رش�ئيليون بتعر�صهم �إىل 2,135 هجوماً �صنة 2006 �نطلق  بـ 406 جرحى �صنة 2005. و�عرتف �الإ

.
ن�صفها من قطاع غزة، مقابل 2,365 هجوماً نفذتها �ملقاومة �صنة 1032005

�شــرائيـــلـي   رابعًا: العـــدوان االإ

           واملقاومة الفل�شطينية
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�رش�ئيليـــة �جلديدة يف �صـــورة م�صـــرتكة مـــع �لرئي�ص مو�صـــيه كات�صـــاف يف �لقد�ص، يوم  �حلكومـــة �الإ

ت�صكيلها يف 2006/5/4. )رويرتز(

�رش�ئيليون مع �لرئا�صـــة �لفل�صـــطينية، يف �لوقـــت �لذي حا�رشو� فيـــه �حلكومة �لتي  تعامـــل �الإ

تقودهـــا حما�ص. غـــري �أنهم جتاهلـــو� عبا�ص يف تنفيذهم مل�رشوع �الن�صـــحاب �أحـــادي �جلانب، 

�صقاط �حلكومة �لفل�صطينية. )رويرتز( ومار�صو� �ل�صغط عليه الإ
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قامت “�إ�رش�ئيل” بحملة �عتقاالت و��صعة لقياد�ت وكو�در حما�ص �إثر عملية �لوهم �ملتبدد. ويف 

�ل�صورة د. عزيز �لدويك ونايف �لرجوب وعي�صى �جلعبي، يف جل�صة ��صتماع يف حمكمة عوفر 

�لع�صكرية يف 2006/9/25. )رويرتز(

مني �لعام للجبهة �ل�صعبية، وع�صـــو �ملجل�ص �لت�رشيعي، يقتاده جنود  �صـــري �أحمد �صـــعد�ت، �الأ �الأ

�الحتالل �إىل جل�صـــة ��صـــتماع يف حمكمة عوفر �لع�صـــكرية يف 2006/3/27؛ لدوره يف �غتيال وزير 

�رش�ئيلي رحبعام زئيفي. )رويرتز( �ل�صياحة �الإ
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هدى غالية تبكي �أمام جثث عائلتها، �لذين تعر�صو� لق�صف �إ�رش�ئيلي، يف �أثناء تو�جدهم على �صاطئ 

مدنيني  ثمانية  ��صت�صهاد  �إىل  �أدت  �لتي  �جلرية  �رتكاب  �أنكرو�  �رش�ئيليون  �الإ  .2006/6/9 يف  غزة 

فل�صطينيني. )� ف ب(

�لقو�ت   .2006/10/20 يف  �خلليل  مدينة  يف  فل�صطيني  طفل  �إىل  بندقية  يوجه  �إ�رش�ئيلي  جندي 

�رش�ئيلية قتلت خالل �صنة 2006 �أكرث من 120 طفالً فل�صطينياً. )� ف ب( �الإ
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يف  �رش 
مُ �أ �لذي  �صاليط  جلعاد  �رش�ئيلي  �الإ �جلندي 

بالتعاون  حما�ص  نفذتها  �لتي  �ملتبدد  �لوهم  عملية 

�صالم يف  �الإ �لدين وجي�ص  �لنا�رش �صالح  �ألوية  مع 

�رش�ئيليون قامو� بحمالت �جتياح  2006/6/25. �الإ
طو�ل  ��صتنقاذه  يف  ف�صلو�  لكنهم  غزة  لقطاع  كبرية 

�صنة 2006. )رويرتز(

حركة  من  عاماً،   57 �لنجار،  عمر  فاطمة  نفذت 

يف  جباليا  يف  ��صت�صهادية  عملية  حما�ص، 

2006/11/23. )� ف ب(

�صالمي بعملية ��صت�صهادية قرب حمطة با�صات قدية يف تل �أبيب، يف 2006/4/17،  قامت  �جلهاد �الإ

�أدت �إىل مقتل ثمانية �إ�رش�ئيليني وجرح �لع�رش�ت. �ل�صورة ملوقع �لعملية.  )� ف ب(
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�شـرائيليون 2006-2004 جدول 2/11: القتلى واجلرحى الفل�شطينيون والإ

ال�شنة

اجلرحىالقتلى

�رسائيليونالفل�شطينيون �رسائيليونالفل�شطينيونالإ الإ

20049631175,964589

2005286451,700406

2006692323,126332

نفذت �ملقاومة �لفل�صطينية �أربع عمليات ��صت�صهادية فقط خالل �صنة 2006، ففي 2006/1/19 

�صالمي بتفجري نف�صه يف حمطة �حلافالت �ملركزية و�صط تل �أبيب،  قام �أحد �أع�صاء حركة �جلهاد �الإ

�لعملية،  ر�صمياً  �ل�صلطة  ��صتنكرت  وقد  �آخرين.   22 وجرح  �ثنني  �إ�رش�ئيليني  مقتل  �إىل  �أدى  مما 

�شرائيلي الفل�شطيني امل�شهد االإ
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�رش�ئيلي خ�صو�صاً  �الإ �الغتيال  تز�يد عمليات  . ومع 
104

باملارقني وو�صف حممود عبا�ص منفذيها 

�صالمي عملية �أخرى يف 2006/4/17 يف تل �أبيب،  �صالمي، نفذت �جلهاد �الإ �صد عنا�رش �جلهاد �الإ

ت�صيء  �أنها  و�أكد  �لعملية،  عبا�ص  د�ن  وقد   .
105

�آخرين  65 وجرح  �إ�رش�ئيليني  ثمانية  مقتل  �إىل  �أدت 

�صالمي عملية  . ونفذت مريفت م�صعود من �جلهاد �الإ
لل�صعب �لفل�صطيني، و�أنها عملية “حقرية”106

�إىل جرح  �أدى  2006/11/6، م�صتهدفة عدد�ً من �جلنود يف منطقة بيت حانون مما  ��صت�صهادية يف 

و�أم  جدة  وهي  عاماً(   57( �لنجار  فاطمة  �حلاجة  فنفذتها  �لر�بعة  �لعملية  �أما   .
107

�إ�رش�ئيلي جندي 

حفاد، وقد نفذتها با�صم حركة حما�ص يف 2006/11/23 قرب خميم جباليا،  والد و�الأ لع�رشين من �الأ

.
108

و�أدت �إىل جرح �أربعة جنود �إ�رش�ئيليني

�صخ�صاً،   279 نحو   2006 �صنة  �عتقل  باأنه  “�ل�صاباك”  �رش�ئيلي  �الإ من  �الأ جهاز  �عرتف  وقد 

�دعى �أنهم منفذون حمتملون لعمليات ��صت�صهادية مقارنة مع 154 مت �عتقالهم لل�صبب نف�صه �صنة 

�صالمي، و30 من حما�ص. و�دعى  2005. والحظ �أن من بني هوؤالء 126 من فتح، و96 من �جلهاد �الإ

�رش�ئيلي �أنه متكن من منع 71 عملية ��صت�صهادية، من بينها 45 حالة كان �أ�صحابها  من �الإ جهاز �الأ

حزمة �لنا�صفة على �أج�صادهم. ومعظم هذه �ملحاوالت كانت من خاليا �جلهاد  قد و�صعو� فيها �الأ

�رش�ئيلية �إنها �عتقلت 6,968  من �الإ �صالمي وفتح �لعاملة يف مناطق جنني ونابل�ص. وقالت قو�ت �الأ �الإ

بينما  حما�ص،  حركة  �إىل  ينتمون  �ملعتقلني  من   %39 و�أن   ،2005 �صنة   4,532 بـ  مقارنة  فل�صطينياً 

.
109

�صالمي يتوزع معظم �لباقي على فتح و�جلهاد �الإ

حكومة  ت�صكيل  بعد  خ�صو�صاً  �لع�صكري  �لت�صعيد  وترية  رفع  �رش�ئيلية  �الإ �ل�صلطات  تعمدت 

�لتي تلت ت�صكيل �حلكومة )منذ  45 يوماً  �لـ  �رش�ئيلية قطاع غزة يف  حما�ص، فقد ق�صفت �لقو�ت �الإ

. وهناك �إح�صائية �أخرى حتمل 
110ً

2006/3/31( بـ 5,100 قذيفة مدفعية مبعدل 110 قذ�ئف يوميا

مم �ملتحدة OCHA، ون�رشت  ن�صانية �لتابعة لالأ دالالت م�صابهة �أعدها مكتب تن�صيق �مل�صاعد�ت �الإ

يام �لفل�صطينية يف 2006/6/22، وذكرت �أن عدد �ل�صو�ريخ �لتي �أطلقها �لفل�صطينيون  يف جريدة �الأ

�أطلقه  ما  �أما  يومياً؛  �صور�يخ  خم�صة  مبعدل  �أي  �صاروخاً،   479 كان  �ملا�صية  �أ�صهر  �لثالثة  يف 

قذيفة   84 مبعدل  �أي  مدفعية،  قذيفة   7,599 فبلغ  نف�صها  �لفرتة  يف  غزة  قطاع  على  �رش�ئيليون  �الإ

يومياً. كما لوحظ �أن عدد �ل�صهد�ء �لفل�صطينيني من 1/2 – 2006/4/2 بلغ 71 �صهيد�ً �أما يف �لفرتة 

.
111ً

4/3 – 2006/7/3 فبلغ عدد �ل�صهد�ء 125 �صهيد�

�ل�صعبية  �ملقاومة  للجان  �لعام  �لقائد  �صمهد�نة  �أبو  جمال  “�إ�رش�ئيل”  �غتالت   2006/6/8 يف 

و�ملر�قب �لعام لوز�رة �لد�خلية وثالثة من مر�فقيه، ويف �ليوم �لتايل �رتكبت جمزرة ر�ح �صحيتها 

 11 فيها  قتل  �أخرى  جمزرة  �رتكبت   6/13 ويف   ،
112

و�حدة عائلة  من  �صبعة  منهم  فل�صطينياً   14

به  �عرتف  ما  وهو  �النفجار،  نحو  �لو�صع  تدفع  “�إ�رش�ئيل”  �أن  �لو��صح  من  كان   .
113ً

فل�صطينيا

نهاء �لهدنة �لتي ��صتمرت 16  م�صدر �أمني �إ�رش�ئيلي كبري باأن “�إ�رش�ئيل” هي �لتي دفعت حما�ص الإ

.
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�صهر�ً، و�لعودة �إىل �إطالق �ل�صو�ريخ، وذلك بهدف �إف�صال حكومة حما�ص
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�صالم يف 2006/6/25 عملية  نفذت حما�ص بالتعاون مع �ألوية �لنا�رش �صالح �لدين وجي�ص �الإ

�صاليط  جلعاد  هو  ثالث  و�أ�رش  �إ�رش�ئيليني  جنديني  مقتل  �إىل  �أدت  �لتي  �لنوعية،  �ملتبدد”  “�لوهم 
. �أحدثت �لعملية دوياً هائالً، وفرحة عارمة 

115
و�إ�صابة �أربعة بجر�ح، و��صت�صهد �ثنان من �ملهاجمني

�رش�ئيلي. وطالب منفذو �لعملية باإطالق  �لفل�صطيني، مع خوف وترقب من �النتقام �الإ يف �لو�صط 

حكام  طفال و�ألف من �ملعتقلني يف �صجون �الحتالل، وخ�صو�صاً ذوي �الأ �رش�ح جميع �لن�صاء و�الأ

فر�ج  . وقد ظلت ق�صية �الإ
116

�رش�ئيلي �لعالية وقادة �لتنظيمات، وذلك مقابل �إطالق �رش�ح �جلندي �الإ

�رشى مد�ر �صد وجذب حتى نهاية �صنة 2006 دون حلول حقيقية يف  عن �جلندي و�صفقة تبادل �الأ

فق. �الأ

��صتغلت “�إ�رش�ئيل” عملية �لوهم �ملتبدد و�ختطاف �جلندي لتطلق حملة ع�صكرية و��صعة �صد 

قطاع غزة �أ�صمتها عملية “�أمطار �ل�صيف”. وظهر من تقارير و�أخبار ن�رشتها يديعوت �أحرونوت 

وهاآرت�ص يف تلك �لفرتة �أن خطة �لهجوم على قطاع غزة كانت جاهزة وكذلك خطة �عتقال �لوزر�ء 

�رش�ئيلية �ملتو��صلة  . ومنذ 6/26 وحتى 2006/10/31 �أدت �الجتياحات و�لهجمات �الإ
117

و�لنو�ب

�إىل ��صت�صهاد 400 فل�صطيني وجرح 1,852 �آخرين. ويف مطلع ت�رشين �لثاين/ نوفمب 2006 �صنت 

“غيوم �خلريف”، وتركزت على �صمال  �أ�صمتها  �رش�ئيلية حملة جديدة على قطاع غزة  �الإ �لقو�ت 

جر�ء  جمزرة  �رش�ئيليون  �الإ �رتكب   ،2006/11/8 �صباح  ويف  حانون،  بيت  وخ�صو�صاً  �لقطاع 

ق�صف �صتة منازل على روؤو�ص �أ�صحابها وهم نيام، مما �أدى �إىل ��صت�صهاد 20 فل�صطينياً وجرح 40 

�آخرين. وقد �أدت حملة “غيوم �خلريف” خالل ثالثة �أ�صابيع �إىل ��صت�صهاد 105 فل�صطينيني وجرح 

.
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353 �آخرين

�شـرى واملعتقلون:  الأ

�صجني يف مطلع �صنة  ح�صاء�ت �لفل�صطينية �لر�صمية كان يف �صجون �الحتالل 9,200  ح�صب �الإ

2006، ومع نهاية �ل�صنة نف�صها كان يوجد يف �صجون �الحتالل 11 �ألف �صجني. وخالل �صنة 2006 

مت �عتقال 5,671 فل�صطينياً، منهم 5,425 من �ل�صفة �لغربية و246 من قطاع غزة، بقي من جمموع 

.
هوؤالء يف �ل�صجون نحو 1192,500

�ل�صعب  �إر�دة  وتطويع  ك�رش  يف  �رش�ئيلي  �الإ �الحتالل  و�صائل  �إحدى  �العتقال  عمليات  ومتثل 

يف  معتاد�ً  �أ�صلوباً  كونها  عن  ف�صالً  �ملفاو�صات،  يف  م�صاومة  كورقة  ت�صتخدمها  كما  �لفل�صطيني، 

مو�جهة �ملقاومة وف�صائلها.

�لغربية  �ل�صفة  من  معظمهم  فياأتي   ،2006 �صنة  للمعتقلني  �جلغر�يف  �لتوزيع  ناحية  من  �أما 

وجمموعهم 9,928 )منهم 540 من �لقد�ص(، وهناك 867 �أ�صري�ً من قطاع غزة، و150 من فل�صطيني 

�لـ 1948، و55 من �لدول �لعربية. ومن بني هوؤالء �ملعتقلني 5,290 �صدرت بحقهم �أحكام ق�صائية، 

و890 حمكومون �إد�رياً دون تهم حمددة، و4,820 موقوفون بانتظار �ملحاكمة. ويبلغ عدد �ملعتقلني 

�شرائيلي الفل�شطيني امل�شهد االإ
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قبل  ما  منذ  �ملعتقلني  عدد  �أما  معتقالً،   553  )2000/9/29 يف  �ندلعت  )�لتي  ق�صى  �الأ �نتفا�صة  قبل 

. ويوجد يف �ل�صجون 
�رش فيبلغ 120367 قدوم �ل�صلطة �لفل�صطينية يف 1994/5/4 ممن ال ز�لو� حتت �الأ

�رش�ئيلية مع نهاية �صنة 2006 ما جمموعه 368 طفالً و120 �مر�أة. �الإ

�شـرى واملعتقلون يف �شجون الحتالل �شنة 2006 جدول 2/12: الأ

عدد املعتقلني يف 

2006/1/1
عدد املعتقلني يف 

2006/12/31

املعتقلون خالل �شنة 2006
عدد الن�شاء يف 

نهاية 2006

طفال يف  عدد الأ

نهاية 2006 قطاع غزة ال�شفة الغربية

9,20011,0005,425246120368

�شـرى واملعتقلون يف �شجون الحتالل ح�شب التوزيع اجلغرايف  جدول 2/13: الأ

يف نهاية �شنة 2006

املجموعالدول العربيةفل�شطينيو الـ 1948قطاع غزةال�شفة الغربية

9,9288671505511,000

�شـرى واملعتقلون يف �شجون الحتالل ح�شب اأو�شاعهم القانونية  جدول 2/14: الأ

يف نهاية �شنة 2006

�شدرت بحقهم اأحكام 

قانونية
حمكومون اإدارياً

موقوفون بانتظار 

املحاكمة
املجموع

5,2908904,82011,000
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مني �لعام للجبهة �ل�صعبية لتحرير فل�صطني  و�صهدت �صنة 2006 �ختطاف �لنائب �أحمد �صعد�ت �الأ

فوؤ�د  �للو�ء  معه  و�ختطف   ،2006/3/14 يف  �الحتالل  قو�ت  من  �قتحامه  بعد  �أريحا  معتقل  من 

�أع�صاء �جلبهة �ل�صعبية �ملتهمني  �ل�صوبكي ع�صو �ملجل�ص �لثوري حلركة فتح، و�أربعة �آخرين من 

�أدت عملية  Rehavam Zeevi. وقد  �رش�ئيلي رحبعام زئيفي  �الإ �ل�صياحة  بقتل وزير  �صعد�ت  مع 

�لهجوم على معتقل �أريحا �إىل ��صت�صهاد ثالثة فل�صطينيني وجرح 35 �آخرين، و�عتقل ب�صكل موؤقت 

من �لفل�صطينيني. وقد متت �لعملية بتو�طوؤ �أمريكي – بريطاين،  نحو 200 من �ل�صجناء ورجال �الأ

.
121

حيث كان �ل�صجن �لذي يتبع �ل�صلطة �لفل�صطينية و�قعاً حتت حر��صة �أمريكية بريطانية

�رش�ئيلي “جلعاد �صاليط”، �عتقلت قو�ت �الحتالل منذ 6/26 وحتى  ويف �إثر عملية �أ�رش �جلندي �الإ

نهاية �ل�صنة ما جمموعه 3,500 فل�صطيني، وقامت باعتقال ع�رشة من وزر�ء �حلكومة �لفل�صطينية، 

بقي منهم يف �ل�صجون حتى نهاية 2006 �أربعة هم: عمر عبد �لر�زق، وعي�صى �جلعبي، وخالد �أبو 

عرفة، ونايف �لرجوب. ومع نهاية �لعام كان ال يز�ل يف �ل�صجون 34 نائباً يف �ملجل�ص �لت�رشيعي يف 

نائباً   24 هوؤالء  ومن  �ملجل�ص.  �رش  �أمني  �لرحمي  وحممود  �ملجل�ص،  رئي�ص  �لدويك  عزيز  مقدمتهم 

�عتقلو� بعد �أ�رش �صاليط وجميعهم حم�صوبون على حما�ص، بينما يوجد ع�رشة نو�ب معتقلني قبل 

�جلبهة  عام  �أمني  �صعد�ت  �أحمد  �إىل  �صافة  باالإ فتح،  من  وثالثة  حما�ص  من  �صتة  منهم  �النتخابات 

.
122

�ل�صعبية

�أنها  غري  �لفل�صطيني،  �ملجتمع  توؤرق  �لتي  �لق�صايا  �أهم  �أحد  و�ملعتقلني  �رشى  �الأ ق�صية  وتعدُّ 

�صتبقى مادة �بتز�ز و�أد�ة قمع �إ�رش�ئيلي طاملا بقي �الحتالل، وطاملا مل متار�ص �صغوط حقيقية على 

�لفل�صطيني. �ل�صعب  حقوق  �حرت�م  على  جبارها  “�إ�رش�ئيل” الإ

�شرائيلي الفل�شطيني امل�شهد االإ
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�رش�ئيلية  مع بدء �صنة 2006 كانت �لقناعات �الإ

“خريطة  م�رشوع  جتاوز  ب�رشورة  تتز�يد 

و�صوحاً  �أكرث  ب�صكل  و�الجتاه  �لطريق”، 

حادي �جلانب.  وح�صماً نحو فر�ص �حلل �الأ

�أ�صكال دعم  �أحادي �جلانب خا�صة بحزب كاديا، و�إمنا �أخذت جتد لها  ومل تعد فكرة �الن�صحاب 

متفاوتة لدى خمتلف �لتيار�ت �ل�صهيونية �ملح�صوبة على �لي�صار و�لو�صط و�ليمني، و�إن كان ذلك 

بديباجات خمتلفة.

باأن   2006 �صنة  يف  هرت�صليا  موؤمتر  �إليه  خل�ص  ح�صبما  �رش�ئيليون  �الإ �ال�صرت�تيجيون  يعرتف 

مع�صلة “�إ�رش�ئيل” تكمن يف �لتوفيق بني �رشورة وجود دولة يهودية ديوقر�طية، تتمتع باأغلبية 

دولة  وبناء  �إ�رش�ئيل”  “�أر�ص  ي�صمونه  مما  �أجز�ء  عن  تنازل  من  ذلك  يعني  وما  مريحة،  يهودية 

�ليهود  وجود  حلماية  �حلاجة  وبني  �لفل�صطيني؛  �ل�صكاين  �لعبء  من  �لتخل�ص  بهدف  فل�صطينية، 

على “�أر�ص �إ�رش�ئيل”، وما يعني ذلك من دعم مل�صاريع �ال�صتيطان و�لتو�صع �ليهودي، و��صتمر�ر 

.
123

�حتالل �أر��صي “�لدولة �لفل�صطينية” �ملوعودة، وما يرتتب على ذلك من �رشور�ت �أمنية

ت�صاوؤالت حول مدى  �ملطروحة، وتطرح  توؤثر على �حللول  �ملع�صلة  باأن هذه  ويعرتف هوؤالء 

حادية.  �الأ �أو من خالل �حللول  �ملفاو�صات  �صو�ء من خالل  للق�صية  ت�صوية  �إيجاد  �ال�صتعجال يف 

ويمُنبِّهون �إىل �أن عامل �لوقت ي�صري �صد حتقيق هدف وجود “�إ�رش�ئيل” كدولة يهودية ديوقر�طية، 

غلبية �ليهودية �أن تتحقق �إذ� ما ��صتمرت “�إ�رش�ئيل”  كما ي�صري �صد م�رشوع �لدولتني، �إذ ال يكن لالأ

يف حكم �لفل�صطينيني يف �ل�صفة �لغربية. حيث ت�صري �لتقدير�ت �إىل �أنه يف �صنة 2010 �صيتجاوز عددمُ 

وقطاع  �لغربية  و�ل�صفة   ،1948 �صنة  �ملحتلة  ر�ص  )�الأ �لتاريخية  فل�صطني  حدود  يف  �لفل�صطينيني 

غزة( عدَد �ليهود. وقد ينبني على ذلك “خماطر” �أن يتوقف �لفل�صطينيون عن �ملناد�ة بحلِّ �لدولتني، 

�لنظام  ز�لة  الإ وبال�صعي  و�ل�صيا�صية،  �ملدنية  وبحقوقهم  �لو�حدة  بالدولة  للمطالبة  ويعودون 

�ملجال، ولو من  �أفريقيا، مما قد يفتح  �ل�صود يف جنوب  �رش�ئيلي على طريقة ن�صال  �الإ �لعن�رشي 

.
124

نهاء �لطبيعة �ليهودية للدولة وفق قو�عد و�عتبار�ت يقبلها �ملجتمع �لدويل �لناحية �لنظرية، الإ

�رش�ئيليون مل ي�صل بعد �إىل  على �لذي يعر�صه �الإ �رش�ئيلية يف �أن �حلد �الأ كما تكمن �ل�صعوبات �الإ

�حلدود �لدنيا �لتي يتو�فق عليها �لفل�صطينيون، وحتديد�ً حق �لالجئني �لفل�صطينيني يف �لعودة �إىل 

ق�صى، وم�صتقبل  ديارهم �لتي طردو� منها �صنة 1948، وم�صتقبل �لقد�ص وبالذ�ت منطقة �مل�صجد �الأ

�جلي�ص  تاأ�صي�ص  ذلك  يف  مبا  �أر�صها،  على  �لفل�صطينية  �لدولة  �صيادة  ومدى  �ال�صتيطانية،  �لكتل 

و�ل�صيطرة على �حلدود وم�صادر �ملياه.

�أن �نت�صار حما�ص يف �النتخابات �لت�رشيعية وت�صكيلها للحكومة قد عزز من  وعلى �لرغم من 

�أحادي  �حلل  مبر�ت  من  ز�د  وبالتايل  �لت�صوية،  م�رشوع  يف  فل�صطيني،  �رشيك  وجود  عدم  فكرة 

خام�شًا: م�شار م�شـروع الت�شـويـة 

              واالن�شحاب اأحادي اجلانب
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�جلانب؛ �إال �أن �الن�صحاب من م�صاحات و��صعة من �ل�صفة �صيعّد �نت�صار�ً حلما�ص، و�صيكون من 

�إن�صاء دولة فل�صطينية،  و�أن �صعود حما�ص جعل من �حتماالت  ت�صويقه، خ�صو�صاً  �ل�صعب جد�ً 

بحدود �آمنة مع “�إ�رش�ئيل”، �أمر�ً �أكرث �صعوبة.

ير�ين،  �الإ �لنووي  و�لتهديد  �لفل�صطيني،  و“�خلطر” �لديوغر�يف  حما�ص،  �صعود  فاإن  وهكذ�، 

ولبنان  �لعر�ق  يف  �ملقاومة  قوة  وت�صاعد  و�صط،  �الأ �ل�رشق  يف  �ل�صيا�صي  �صالم  �الإ قوة  وتز�يد 

كل  و�أمريكا،  لـ“�إ�رش�ئيل”  مطلق  ب�صكل  �ملعادي  رهاب”  “�الإ ي�صمى  ما  و�نت�صار  و�أفغان�صتان، 

قوتهم  على  ير�هنون  �رش�ئيليون  �الإ كان  و�إذ�  لـ“�إ�رش�ئيل”.  معقد�ً  ��صرت�تيجياً  حتدياً  ي�صكل  ذلك 

يجاد �أجو�ء فل�صطينية وعربية مو�تية  �لع�صكرية �حلالية وحتالفهم مع �أمريكا، وعلى عامل �لوقت الإ

�رش�ئيلي، فاإن �ملخاطر �حلقيقية �لتي يحملها عامل �لوقت تمُ�صاعف من  للت�صوية ح�صب �ملنظور �الإ

ن  الأ م�صتقبالً  �رش�ئيليني  �الإ يدفع  قد  ما  وهو  �رش�ئيليني؛  �الإ “�ملر�هنني”  لدى  �خل�صارة  �حتماالت 

متاأخرة، قد  يمُقدِّمو� عرو�صاً مغرية مل يكونو� يجروؤون عليها من قبل، ولكنها قد تكون عرو�صاً 

يرف�صها �لفل�صطينيون، حتى لو كانت مقبولة لدى بع�ص تيار�تهم �صابقاً.

�رش�ئيليني يف �إيجاد حلٍّ مل�صكلتهم )ولي�ص للق�صية �لفل�صطينية( و�نعد�م وجود  كان ��صتعجال �الإ

من يقبل “�لب�صاعة �ملزجاة” �لتي يقدمونها، يدفعهم لل�صري يف حماولة فر�ص �حللول �ملنفردة، لكن 

�صعود حما�ص، وحرَبهم �صد حزب �هلل ولبنان �أعادهم �صنة 2006 �إىل د�ئرة �خليار�ت “�مل�صتحيلة” 

�أو “�ل�صعبة” من جديد.

      u  u  u

�أن  للوزر�ء  رئي�صاً  جاء  عندما  �أر�د  وقد  �لع�صكري،  �حل�صم  على  متعود�ً  �صارون  �جلرن�ل  كان 

ميتة  �أو�صلو  �تفاقات  �صارون  عدَّ  �لع�صكرية.  حلوله  يفر�ص  كما  �أو  يريدها  كما  �لت�صوية  يفر�ص 

و�أفرغ  به،  كتبت  �لذي  �حلب  ت�صاوي  ال  و�عتبها  �لعربية،  �ملبادرة  ورف�ص  �لزمن،  وجتاوزها 

�أن  �إثبات  �أبرز ما يريده هو  14 حتفظاً. وكان  �أن و�صع عليها  بعد  �لطريق من م�صمونها  خريطة 

مام، دومنا حاجة ملفاو�صة �لفل�صطينيني. تابع �صارون بناء  هناك طريقاً لـ“�إ�رش�ئيل” تتحرك فيه لالأ

جد�ر �لف�صل �لعن�رشي، وتو�صيع �مل�صتوطنات، و�أ�صعف حماوالت حممود عبا�ص لتقوية �صلطته، 

ثارة �صخط �لبيء”،  وعندما كانت �ملقاومة ت�رشب “كان �لردُّ حم�صوباً لي�ص ملعاقبة �ملذنب، ولكن الإ

حادي على حدِّ تعبري جدعون لي�صفيلد  Gideon Lichfield. وقد �صجع �ختيار �صارون للت�رشف �الأ

�لناحية  فمن  ��صرت�تيجياً.  �صخ�صاً  ولي�ص  تكتيكي  �صخ�ص  باأنه  �العتقاد  على    unilateralism  

ب�صكل  مور  �الأ و�إد�رة  �جلد�ر  وبناء  حادي  �الأ و�الن�صحاب  وعبا�ص  عرفات  �إ�صعاف  فاإن  �لتكتيكية 

يومي day – to – day agenda تبدو �أمور�ً مقبولة. بينما تدفع �مل�صكلة �لديوغر�فية �لفل�صطينية 

تن�صاأ دولة فل�صطينية كنتيجة جانبية     �ليهودية، ولذلك قد  �ن�صحاب يحفظ هويتها  “�إ�رش�ئيل” �إىل 
.
125

an eventual by product state، ولي�ص هدفاً مركزياً للم�رشوع �أحادي �جلانب

�شرائيلي الفل�شطيني امل�شهد االإ
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هذ� �لرت�ث �لذي حمله �صارون ومن بعده حزب كاديا َهَجر فل�صفة �أن ي�صت�صعر �رشكاء �لت�صوية 

باأن �جلميع يك�صب win – win philosophy من خالل �ملفاو�صات �لثنائية bilateral، و�نتقل �إىل 

حادي �ملبني على �أ�صا�ص �أن هناك كا�صباً وخا�رش�ً win – lose approach، وبذلك  فل�صفة �مل�صار �الأ

حتمل  �أنها  يبدو  ��صرت�تيجية  وهذه  �مل�رشوع.  تنفيذ  عن  م�صوؤولني  وحدهم  �رش�ئيليون  �الإ يكون 

.
126

رة على �ملدى �لبعيد دمِّ خماطر �أقل على �ملدى �لقريب، ولكنها ممُ

 Ma’ariv معاريف  جريدة  حترير  رئي�ص  ن�رش  بيومني،  غيبوبته  يف  �صارون  يغط  �أن  وقبل 

�صهر  �الأ يف  تعدُّ  كانت  �لتي  �حلقيقية  �ل�صيا�صية  باخلطة  �أ�صمياه  ما  مر��صليها  كبري  مع  باال�صرت�ك 

خرية، ��صتعد�د�ً للوالية �ملقبلة ل�صارون )�أو حلزب كاديا(. وتقوم �خلطة على �أ�صا�ص �أنها بديل  �الأ

عن خريطة �لطريق، وت�صتند �إىل عدة �أفكار �أهمها: 

�ملرحلة       �أن  رهاب”، وهذ� يعني  “لالإ �لتحتية  �لبنى  �لفل�صطينية �صتعجز عن تفكيك  �ل�صلطة     -

وىل من خريطة �لطريق لن تتم. �الأ

�رش�ئيلية كما تريد. تبقى خريطة �لطريق جمرد “ورقة توت” ت�صتعملها �لقيادة �الإ  -

�ل�رشقية  �حلدود  على  لالتفاق  �رشية  مباحثات  يف  �ملتحدة  و�لواليات  “�إ�رش�ئيل”  ت�رشع   -

“�لعاجزين عن  �لفل�صطينيني  �لوكيل عن  �أو  �لو�صي  �أمريكا دور  تتوىل  لـ“�إ�رش�ئيل”، حيث 

بني  �ملفاو�صات  يف  عملي  �إجناز  حتقيق  فر�ص  توجد  ال  وحيث  باأنف�صهم”،  �صوؤونهم  �إد�رة 

�رش�ئيليني. �لفل�صطينيني و�الإ

�لتي  12% من م�صاحة �ل�صفة  �إىل   8 �أبيب وو��صنطن عن  �أن يزيد �خلالف بني تل  ال يتوقع   -

�صت�صمها “�إ�رش�ئيل” �إىل �أر��صيها.

حياء  �صتنال “�إ�رش�ئيل” من �أمريكا �إقر�ر�ً بال�صيادة يف �لقد�ص �لقدية كلها، مع نقل جميع �الأ  -

حلق  �لتام  بالرف�ص  �أمريكياً  �إقر�ر�ً  �صتنال  كما  �لفل�صطينية،  لل�صيادة  �لقد�ص  يف  �لعربية 

رو� منها �صنة 1948.  جِّ ر�ص �لتي همُ �لفل�صطينيني بالعودة �إىل �الأ

بقاء على �لكتل �ال�صتيطانية  �إمتام بناء �جلد�ر �لعازل، و�إخالء تدريجي للم�صتوطنات )مع �الإ  -

�لكبرية �ل�صتة(.

تمُقدِّم �أمريكا م�صاعدة مالية �صخية لـ“�إ�رش�ئيل”.  -

�لتي  �لوحيدة  �أمريكا  وباعتبار  تاريخياً،  �أمريكياً  �إجناز�ً  باعتباره  �التفاق  عن  عالن  �الإ يتم   -

دولة  باإقامة  �ل�صماح  �أو  �ل�صفة،  مناطق  �أكرث  من  لالن�صحاب  “�إ�رش�ئيل”  دفع  يف  جنحت 

فل�صطينية ذ�ت �متد�د جغر�يف يف �ل�صفة.

�أي �رشيك فل�صطيني،  �أحادي �جلانب وبغياب  �ن�صحاب  �مل�رشوع يتمحور حول  �أن جوهر  �أي 
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وفق ترتيبات تتم مع �أمريكا وحتظى مبو�فقتها �لر�صمية و�عرت�فها باحلدود �جلديدة لـ“�إ�رش�ئيل”، 

بحيث يتم �ل�صعي لتوفري دعم وغطاء دويل لها. 

مريكية، لكن كبار �مل�صوؤولني  و�أ�صارت �صحيفة معاريف �أن �خلطة مل حت�صل بعد على �ملو�فقة �الأ

�صبق  �الأ �خلارجية  ووزير  �لكبري  مريكية  �الأ �ل�صيا�صة  �ب  عرَّ وكان  باهتمام.  �صمعوها  مريكيني  �الأ

�رشية  على  باملحافظة  �أو�صى  وقد  لها.  �ملوؤيدين  �أو�ئل  من   Henry Kissingerكي�صنجر هرني 

مريكية، وعر�ص �مل�صاألة يف �لنهاية وكاأنها حدثت باإمالء و�إكر�ه �أمريكي  �رش�ئيلية – �الأ �الت�صاالت �الإ

.
لـ“�إ�رش�ئيل”127

�أم  فتح  فازت  �صو�ء  �لفل�صطينيني  مع  �ملفاو�صات  غياب  يف  للتنفيذ  م�صّممة  كانت  �إذن،  �خلطة، 

�لفل�صطينيني  تعويق  عن  �أو  مازن  �أبي  مع  �لتعاطف  عن  �حلديث  يكن  ومل  �النتخابات،  يف  حما�ص 

حادي  “طبخة” �الن�صحاب �الأ �لبهار�ت و�لتو�بل �لالزمة لتجهيز  �لطريق �صوى نوع من  خلريطة 

�رش�ئيلية حول هذ�  ول من �صنة 2006 تتابعت �لت�رشيحات و�لت�رشيبات �الإ �جلانب. ويف �لن�صف �الأ

�مل�رشوع، موؤكدة �أن “�إ�رش�ئيل” �صرت�صم حدودها �لد�ئمة بنف�صها، و�أنها �صت�صطر �إىل فر�ص ت�صوية 

. وذكر �أوملرت �أن “�إ�رش�ئيل” �صتظهر ب�صورة �أخرى بعد �أربع 
128

من دون ��صت�صارة �لفل�صطينيني

�صنو�ت، و�صتعي�ص يف حدود �أخرى، و�لتي و�إن مل يتم �العرت�ف بها ر�صمياً “ف�صتلقى �لدَّعم �لفعلي 

طر�ف �ملهمة �حلقيقية يف �لعامل”. و�أ�صاف �أوملرت قائالً: “نحن �صنقرر، ونحن �صنتحرك،  من قبل �الأ

.
ونحن �صنقود. نحن �صنحدد جدول �أعمالهم وجدول �أعمالنا و�جلدول �لزمني”129

�إخالء  �صيتم  باأنه  �لتجميع”  “خطة  ي�صمى  �أ�صبح  ما  �أو  �النطو�ء”  “خطة  �أوملرت  و�رشح 

�رش�ئيلية،  �مل�صتوطنات، و�صينقل م�صتوطنوها �إىل �لكتل �ال�صتيطانية �لتي �صتبقى حتت �ل�صيادة �الإ

و�أن باإمكان �لفل�صطينيني �أن يقيمو� دولتهم يف �مل�صاحة �ملتبقية، و�أنه لن يتبقى �إ�رش�ئيلي و�حد خلف 

قامة دولتهم. وقال: “�إذ� كنا متفقني  �صباب �أمنية، وملنح �لفل�صطينيني تو��صالً جغر�فياً الإ �جلد�ر الأ

على �أن �لفل�صطينيني لي�صو� على ��صتعد�د للمفاو�صات �حلقيقية و�مللمو�صة، �صاأحاول �لتو�صل �إىل 

مريكية بالن�صبة للخطو�ت �لتي يتوجب على �إ�رش�ئيل �تخاذها بالن�صبة مل�صاألة  د�رة �الأ تفاهم مع �الإ

�أمرها لالنف�صال عن  “�إ�رش�ئيل”على عجلة من  �إن  �أوملرت  قال  �آخر  ، ويف ت�رشيح 
130”... �حلدود 

عدم  حالة  يف  و�إنه  حما�ص”،  تن�صج  “لكي  �صنة  ع�رشين  �النتظار  متلك  ال  و�إنها  �لفل�صطينيني، 

وروبيني”،  وجود �رشيك فل�صطيني “ف�صنتخذ مبادر�ت �أحادية بالتن�صيق مع �لواليات �ملتحدة و�الأ

.
و�أ�صاف “�صنحاول �لتو�صل �إىل تفاهم وطني ودويل”131

على  باحلفاظ  مرتبطاً  بمُعد�ً  �جلانب  حادي  �الأ �الن�صحاب  �أو  “�النطو�ء”  خلطة  �لتنظري  �أخذ 

بعد  فيما  �أ�صبحت  )�لتي  ليفني  ت�صيبي  �لعدل  لوزيرة  فبالن�صبة  لـ“�إ�رش�ئيل”.  �ليهودية  �لطبيعة 

�صيتاآكل  يهودية  كدولة  �لوجود  “�إ�رش�ئيل” يف  حق  �لدويل  �ملجتمع  قبول  فاإن  للخارجية(،  وزيرة 

مبرور �لوقت، و�صتزد�د �ل�صغوط من �أجل حتويل “�إ�رش�ئيل” �إىل دولة مزدوجة �لقومية يتقا�صم 

�شرائيلي الفل�شطيني امل�شهد االإ
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من  ق�صم  عن  “�لتخلي  يتحتم  �أنه  ليفني  ترى  ولذلك  �ل�صلطة.  فيها  �رش�ئيليون  و�الإ �لفل�صطينيون 

يهودية  دولة  وجود  على  حفاظاً  �لغربية  �ل�صفة  �صمنها  ومن  �لتور�تية  بحدودها  �إ�رش�ئيل  �أر�ص 

. ورف�صت ليفني تعريف “�إ�رش�ئيل” باأنها دولة جميع مو�طنيها، و�أ�رشت على 
وديوقر�طية”132

.
133

�أن “�إ�رش�ئيل” هي �لبيت �لوطني لل�صعب �ليهودي، �أي دولة يهودية مع �أغلبية يهودية

و��صتخدم حاييم ر�مون )�لزعيم �لعمايل �لذي �ن�صم �إىل كاديا و�أ�صبح وزير�ً للعدل( تعبري�ت 

�رش�ئيليني يجل�صون على فوهة بركان، و�أنهم يعرفون بال�صبط من �صينفجر.  قوية م�صري�ً �إىل �أن �الإ

وقال: “�إننا نعرف �أنه خالل 5–10 �صنو�ت �صينتهي حدُّ �إ�رش�ئيل كدولة يهودية ديوقر�طية، ففي 

�للحظة �لتي ي�صبح فيها �لفل�صطينيون �أكرثية يف �ملنطقة �ملمتدة ما بني �لبحر و�لنهر...، �صيطالبون 

�ملناطق  “�ل�صيطرة على  �أن  �أن تكون تلك دولة و�حدة، وهذ� خطر رهيب”، و�أ�صاف  كرجل و�حد 

خطر  هو  تو�جهه  كيف  �إ�رش�ئيل  تعرف  ال  �لذي  �لوحيد  “�لتهديد  و�أن  �رشطان”،  هي  �لفل�صطينية 

فقد�ن �لدولة �ليهودية �لديوقر�طية”؛ ولذلك فاإن خطة �لف�صل هي �لوحيدة �لقادرة على جمابهة 

“�حلبل  باعتباره  �رشورياً  �الن�صحاب  م�رشوع  فاعتب  �أوملرت  �أما   .
134

ر�أيه ح�صب  �لو�صع  هذ� 

“�إ�رش�ئيل”  �أر�ص  حول  �ل�صهيوين  بامل�رشوع  �لنظري  مت�صكه  رغم  �ل�صهيونية”،  �صينقذ  �لذي 

.
135

�لكاملة

)مطلع  بو�ص  جورج  والية  نهاية  قبل  �صيكون  �حلدود  تر�صيم  ��صتكمال  �أن  موؤ�رش�ت  ظهرت 

، كما 
138

ول للكني�صت �لقادم ، وعدَّ �أوملرت ذلك �لهدَف �الأ
، �أو يف مطلع �صنة 1372010

136
�صنة 2009(

وغو�ص  �أدوميم  معاليه  كتل:  وهي  �رش�ئيلية  �الإ لل�صيادة  ��صتيطانية  كتل  �صت  �صم  على  �لتاأكيد  مت 

�ل�صفة  �صمال  و�صاكد  �صومرون  كارين   - وكدوميم  و�أرييل  وجنوبها،  �لقد�ص  �رشقي  عت�صيون، 

 .
139

�لغربية، وكريات ه�صيفري �رشق تل �أبيب

�لنهائية  �حلدود  بلورة  �إىل  �صعيها  �ل�صيا�صي  برناجمها  يف  �جلديدة  �رش�ئيلية  �الإ �حلكومة  �أقرَّت 

للدولة كدولة يهودية ذ�ت �أغلبية يهودية، و�أنه �إذ� مل يتم �لو�صول �إىل �تفاق من خالل �ملفاو�صات 

للحكومة  جل�صة  �أول  يف  �أوملرت  و�أعلن   .
140

حدودها بتحديد  �حلكومة  ف�صتقوم  �لفل�صطينيني،  مع 

�أن مهمتها �ملركزية �صتكون تر�صيم حدود جديدة لـ”�إ�رش�ئيل” ب�صكل �أحادي، وتكوين دولة ذ�ت 

. وك�صفت هاآرت�ص يف 2006/5/8 �أن �صارون كان 
141

�أغلبية يهودية ومتما�صكة، ويكن �لدفاع عنها

�رش�ئيليني يف �لوز�ر�ت �ملختلفة لبلورة  قد عني قبل ن�صف عام طاقماً مهنياً موؤلفاً من �مل�صوؤولني �الإ

�أو �لتجميع، ويعمل على تقدير �مل�رشوفات، و�إيجاد �لطرق �لقانونية لتطبيق �خلطة  خطة �النطو�ء 

.
و�ل�صعي �إىل نيل �عرت�ف دويل باحلدود �لتي �صتن�صحب منها “�إ�رش�ئيل”142

وبعد �أقل من ثالثة �أ�صابيع من ت�صكيل حكومته كان �أوملرت قد و�صل �إىل و��صنطن لت�صويق نف�صه 

مريكي بو�ص، وخطب يف �لكوجنر�ص  ووز�رته وخطته يف �لتجميع و�النطو�ء، وهناك �لتقى �لرئي�ص �الأ

. وال 
143

�إياه لتقديرهم  �إظهار�ً  18 مرة  و�لنو�ب  �ل�صيوخ  38 مرة، وبوقوف  بالت�صفيق  حيث قوطع 

عجب، فقد وجد نف�صه يف “معقله” وبني “�أهله”؛ كما يبدو �أن تدربه على قر�ءة �خلطاب 30 مرة، مع 
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مريكي �جلمهوري فر�نك لونتز Frank Luntz، قد نفعه �خلبري �ال�صرت�تيجي �ليهودي �الأ

�رش�ئيلية عندما  متكن �أوملرت من حت�صني عالقاته ببو�ص، و�أظهر بو�ص عنا�رش �إعجاب باخلطة �الإ

ول مرة لتعبري  و�صفها بال�صجاعة و�أنه ال يكن �النتظار �إىل ما ال نهاية، كما كان ��صتخد�م بو�ص الأ

�رش�ئيلي. غري �أن بو�ص من جهة �أخرى مل َيِعْد  “�إ�رش�ئيل دولة يهودية” �أمر�ً باعثاً على �الرتياح �الإ
باالعرت�ف باحلدود �ملقرتحة باعتبارها حدود�ً نهائية، كما �أكد على روؤيته باإقامة دولة فل�صطينية 

يف  حقيقياً  �رشيكاً  باعتباره  عبا�ص  حممود  مع  جدية  مفاو�صات  �إجر�ء  وب�رشورة  للحياة،  قابلة 

.
145

�ل�صالم وعدم عرقلة مهامه �أو �إ�صعافه

  u  u  u

�إىل  )م.ت.ف.(  �لفل�صطينية  �لتحرير  وملنظمة  لل�صلطة  رئي�صاً  �نتخابه  منذ  عبا�ص  حممود  �صعى 

�إىل  للو�صول  منا�صب  �رشيك  �أنها  و�إثبات  �ملفاو�صات  جر�ء  الإ �لفل�صطينية  �لقيادة  ��صتعد�د  �إظهار 

منية و�القت�صادية كما �أجرى  �لت�صوية �لنهائية. وخالل �صنة 2005 قام عبا�ص بعدد من �لرتتيبات �الأ

من  �أهد�فه  �أحد  وكان  �لفل�صطينية.  لل�صلطة  قبوالً  �أكرث  �صورة  تقدمي  �إىل  �صعياً  �لبلدية  �النتخابات 

�صالحها  ونزع  �لفل�صطيني،  �ل�صيا�صي  �لنظام  يف  حما�ص  ��صتيعاب  �لت�رشيعية  �النتخابات  �إجر�ء 

م.ت.ف.،  ولـ  �لفل�صطينية  لل�صلطة  �ملهيمن  �لدور  �صمن  عملها  �إيقاع  و�صبط   ،
146

�النتخابات بعد 

خ�صو�صاً و�أن �لتوقعات كانت ت�صري �إىل فوز فتح يف �النتخابات. ولذلك كان عبا�ص يوؤكد قبل نحو 

�صهرين من �النتخابات �لت�رشيعية باأن �لتو�صل �إىل �تفاق مع “�إ�رش�ئيل” ممكن، و�أنه �إذ� كان هناك 

بر�م معاهدة �لو�صع  مر �أكرث من �صتة �أ�صهر الإ طرف �إ�رش�ئيلي ر�غب يف �ملفاو�صات فلن يتطلب �الأ

.
147

�لنهائي

من  �جلانب  �أحادي  �الن�صحاب  يف  و�مل�صي  عبا�ص،  جتاهل  �ختارت  �رش�ئيلية  �الإ �لقيادة  لكن 

�لف�صائل  �أ�صلحة حما�ص وباقي  لنزع  �ل�صغط عليه  �النطو�ء، و�ال�صتمر�ر يف  قطاع غزة ويف خطة 

وىل من خريطة �لطريق، وهو ما دفع عبا�ص التهام  �لفل�صطينية، بحجة �أن ذلك من �رشوط �ملرحلة �الأ

.
148

�رش�ئيليني بال�صعي لتاأجيج حرب �أهلية بني �لفل�صطينيني �الإ

�أ�رشَّ حممود عبا�ص، على �لرغم من فوز حما�ص يف �النتخابات وت�صكيلها �حلكومة �لفل�صطينية، 

�رش�ئيليني �تهمو� عبا�ص بال�صعف وعدم �لقدرة على تنفيذ  على �إمكانية متابعة �ملفاو�صات، لكن �الإ

و�إف�صال  �إ�صقاط حكومة حما�ص  �لفل�صطينية على حماوالت  �ل�صاحة  �لرتكيز يف  ل  �لتز�ماته، وحتوَّ

جتربتها، بدل �الن�صغال يف مفاو�صات �لت�صوية، وهو ما �ألقى بظالله على �لتطور�ت �ل�صيا�صية يف 

�صنة 2006.

�رشى من نقا�صات وحاالت �صد وجذب، وو�صع حما�ص  �أحيطت به وثيقة �الأ وعلى �لرغم مما 

�صعبي  ��صتفتاء  لعمل  عبا�ص  دعوة  حد  �إىل  و�صلت  هائلة،  �صيا�صية  �صغوط  حتت  وحكومتها 

حولها، �إال �أن “�إ�رش�ئيل” مل تتعامل معها باعتبارها ت�صكل �أ�صا�صاً مل�رشوع ت�صوية، مع �أن �لكثري 

�شرائيلي الفل�شطيني امل�شهد االإ
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م�رشوع  �أي  يف  �لفل�صطينية  و�ملطالب  و�حلقوق  “�إ�رش�ئيل”  مع  بالعالقات  مرتبط  طروحاتها  من 

�رشى “ال ت�صكل �أ�صا�صاً وال حتى نقطة بد�ية للمفاو�صات مع  ت�صوية. وعلق �أوملرت باأن وثيقة �الأ

�أ�صدرت  �لوطني”  �لوفاق  “وثيقة  �لنهائي  �صكلها  يف  �لوثيقة  �صدرت  وعندما   .
�لفل�صطينيني”149

تكمن  �لوثيقة  �أهمية  كانت  و�إذ�   .
150ً

قاطعا رف�صاً  �لوثيقة  فيه  رف�صت  بياناً  �رش�ئيلية  �الإ �خلارجية 

يف حماولة �لو�صول �إىل برنامج �إجماع وطني فل�صطيني، �إال �أنها من جهة م�صاريع �لت�صوية مثَّلت 

�لطروحات  �قرت�باً من فتح ومن  �أكرث  لتكون  �ل�صيا�صية  لغتها  خطوة ال�صتيعاب حما�ص، وتكييف 

�لعربية و�لدولية.

  u  u  u

�أو  َيدبُّ ب�صكل �رشيع جتاه تنفيذ خطة �النطو�ء  حباط  2006 بد�أ �الإ �لثاين من �صنة  �لن�صف  يف 

، و�أخذت ترت�جع عن �صلم �أولويات �حلكومة، بينما كانت تتعر�ص للكثري من �النتقاد�ت 
151

�لتجميع

و�قرت�حات �لتعديل. ولعل من �أهم �أ�صباب فقد�نها للبيق وقوة �الندفاع:

�الن�صحاب  �عتبار  من  و�خلوف  �إ�صقاطها،  يف  و�لف�صل  حكومتها  وت�صكيل  حما�ص،  فوز   .1

ر�ص. �نت�صار�ً حلما�ص، وتثبيتاً لنفوذها على �الأ

�الن�صحاب من  باأن  �لقناعات  2006، وتز�يد  �هلل ولبنان يف �صيف  �لهجوم على حزب  ف�صل   .2

�ملقاومة، مما ز�د خماوف  �هلل ومن قدر�ت  ز�د من قوة حزب   2000 �صنة  �للبناين  �جلنوب 

تكر�ر مثل هذ� �ل�صيناريو يف �ل�صفة �لغربية.

�لتحالف  ويف  فيه  �رش�ئيلي  �الإ �لناخب  ثقة  و�صعف  كاديا،  وحزب  �أوملرت  �صعبية  تر�جع   .3

على  �أوملرت  قدرة  �أ�صعف  ما  وهو  �رش�ئيلي؛  �الإ �ليمني  قوى  �صعبية  ت�صاعد  مع  �حلاكم، 

�ملناورة و�حلركة.

مو�جهة  يف  معه  و�لتن�صيق  �ل�صلطة،  ورئا�صة  عبا�ص  حممود  دعم  ب�رشورة  قناعات  ظهور   .4

حما�ص وحماولة �إ�صقاطها.

�رش�ئيلي بف�صائح �لف�صاد، ويف ملفات �لتحقيق يف �صعف �أد�ء وف�صل �جلي�ص  �ن�صغال �لد�خل �الإ  .5

�رش�ئيلي يف �حلرب �صد حزب �هلل ولبنان. �الإ

ر�ص.  ظهور �صعوبات عملية �أمنية و�قت�صادية وقانونية عند در��صة تطبيقات �خلطة على �الأ  .6

وقدمت  �جلانب  �أحادي  �الن�صحاب  در�صت  �لتي  �لتجميع”،  “جلنة  �إليه  �أ�صارت  ما  وهذ�، 

تقريرها يف منت�صف �آب/ �أغ�صط�ص 2006، كما �أ�صارت �للجنة �إىل خماطر �إطالق �ل�صو�ريخ 

من �ل�صفة، و�إىل �أن “�إ�رش�ئيل” مل تتمكن من �حل�صول على �عرت�ف دويل باإنهاء �الحتالل 

.
152

نها تنوي �الحتفاظ باأجز�ء من �ل�صفة �لغربية الأ

وكانت من �أوىل بو�در �لرت�جع عن تطبيق خطة �النطو�ء ما تناقلته و�صائل �إعالم �إ�رش�ئيلية يف 

2006/6/18 من ت�رشيحات لوزير كبري يف حزب كاديا �حلاكم، قال فيها �إن تطبيق �خلطة “هو �أمر 
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م�صتحيل”، نظر�ً لغياب �لتجاوب �لدويل معها، كما �أن “�إ�رش�ئيل” لن تربح �صيئاً من هذه �خلطوة، 

�أحد�ً ال  �أن  �أو �لكني�صت، ذلك  �إقر�رها يف �حلكومة  �أن �الئتالف �حلاكم نف�صه لن ي�صتطيع  و�أ�صاف 

.
153

ي�صمن �إجماعاً حولها حتى يف كاديا

ومع نهاية �حلرب على لبنان كان قد ظهر تفكك �أو�صح يف �أو�صاط حزب كاديا، حيث �أ�صارت 

خطة  يعار�صون  �لكني�صت  يف  و�أع�صائه  كاديا  وزر�ء  من  كبري�ً  عدد�ً  �أن  �إىل  �إ�رش�ئيلية  تقارير 

. وهو ما �أ�صعف �لقوة �لرئي�صية �لد�فعة لهذه �خلطة. وبعد ب�صعة �أيام من �نتهاء حرب 
154

�لتجميع

. �أما نائب رئي�ص 
155

لّم �أولوياته لبنان �أخب �أوملرت عدد�ً من وزر�ئه �أن خطة �لتجميع مل تعد تقف على �صمُ

�لوزر�ء �صمعون برييز ف�رشح ليديعوت �أحرونوت يف 2006/9/8 �أن فكرة �النطو�ء و�لتجميع قد 

“�نتهت �صيا�صياًً ونف�صياً وعملياً”، حمذر�ً من �أن كاديا �صيختفي من �مل�صهد �ل�صيا�صي �إذ� مل يبلور 
.
156

�أجندة �صيا�صية جديدة

و�الجتاه.  �لروؤية  فقد�ن  من  يعاين  �حلاكم  �رش�ئيلي  �الإ �لتحالف  �أن  بد�  جو�ء،  �الأ هذه  مثل  ويف 

�أبي مازن وت�صليم مناطق حمدودة من  �ل�صطح دعو�ت تن�صيق �الن�صحاب مع  و�أخذت تظهر على 

. ويف �أو�خر �أيلول/ �صبتمب 2006 توجهت 68 �صخ�صية �إ�رش�ئيلية 
157

�ل�صفة �إىل حر�صه �لرئا�صي

مع  بالتجاوب  تطالبه  �أوملرت  �إىل  بر�صالة  �لو�صط(  و�أحز�ب  كاديا  ناخبي  من  منها  )�لكثري  بارزة 

ذلك  يف  مبا  وفل�صطني  ولبنان  �صورية  يف  �لر�صمية  �حلكومات  ومفاو�صة  �لعربية،  �ل�صالم  مبادرة 

ظهرت   2006 نوفمب  �لثاين/  ت�رشين  �أو��صط  ويف   .
158

�صامل �صالم  �تفاق  حول  حما�ص  حكومة 

يف  طرحت  �لتي  تلك  من  تقرتب  �خلارجية  وزيرة  ليفني  ت�صيبي  عن  منقولة  �صيا�صية  طروحات 

مفاو�صات كامب ديفيد يف �صيف 2000، وحتدثت عن �ن�صحاب من حو�يل 90% من �ل�صفة �لغربية، 

حياء �لعربية يف �لقد�ص، با�صتثناء �مل�صجد  مع �ن�صحابات وتعديالت حدودية تالية، و�ن�صحاب من �الأ

مم �ملتحدة يتحدث عن �إقامة دولة  ق�صى �لذي يتم ت�صليمه يف �ملرحلة �لثالثة، و�صدور قر�ر من �الأ �الأ

1967 تعي�ص ب�صالم و�أمان مع جري�نها، حيث و�صع هذ� �ال�صطالح  فل�صطينية م�صتقلة يف حدود 

بديالً عن �العرت�ف. وتقول �لطروحات باأنه لن يكون هناك تنازل عن حق �لالجئني بالعودة، لكن 

“�إ�رش�ئيل” �صتقول �إنها لن ت�صمح لهم بالعودة �إىل �أر��صيها، حيث يعودون فقط للدولة �لفل�صطينية، 
�لنظرية. ويف نهاية �ملطاف يتم �العرت�ف بني دولتني  �لناحية  �لعودة حيّاً ولو من  بينما يبقى حق 

بالق�صايا  ربطه  دون  من  عليه  �التفاق  يتم  ما  تطبيق  �صيتم  �أنه  �خلطة  وتو�صح  �ل�صيادة.  كاملتي 

.
159

خرى �الأ

�رش�ئيلية فيما يتعلق  �الإ �لقيادة  �أو  كبري�ً يف فكر كاديا  ت، تغيري�ً  لو �صحَّ ليفني،  �أفكار  ت�صكل 

بالرت�جع عن �الن�صحاب �أحادي �جلانب، و�ملو�فقة على �إمكانية �إن�صاء دولة فل�صطينية على معظم 

�ل�صفة و�لقطاع دون �حلاجة �إىل ��صرت�ط �العرت�ف، �أو �لتنازل �لر�صمي عن حق �لالجئني بالعودة، 

يعني  ما  وهو  �إف�صاله.  �أو  لتعطيله  و�صيلة  ت�صتخدم  ما  عادة  كانت  �أخرى  بق�صايا  �التفاق  ربط  �أو 

�شرائيلي الفل�شطيني امل�شهد االإ
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�رش�ئيليني �صارو� �أكرث ��صتعد�د�ً للتعامل مع تيار�ت فل�صطينية غري م�صتعدة لالعرت�ف  �أي�صاً �أن �الإ

�صالمي وغريها.   بدولتهم، مثل حما�ص و�جلهاد �الإ

ولعل خطاب �أوملرت يف �لذكرى �لـ 33 لوفاة بن جوريون David Ben-Gurion يف 2006/11/27 

�لذي �أ�صار فيه �إىل �أنه يد يده لل�صالم للفل�صطينيني، و�أنه م�صتعد “حلو�ر حقيقي ومفتوح و�صادق 

�النطو�ء  خطة  عن  �رش�ئيلية  �الإ و�حلكومة  كاديا  تخلي  �إىل  ي�صري  ما  عبا�ص،  حممود  مع  وجاد” 

.
160

و�الن�صحاب �أحادي �جلانب، و�لعودة �إىل فكرة �ملفاو�صات �لثنائية

  u  u  u

�أحمد  وثيقة  �أو  جنيف  باتفاق  عرف  عما  �حلديث  �نت�رش   2006 دي�صمب  ول/  �الأ كانون  ويف 

يو�صف )�مل�صت�صار �ل�صيا�صي لرئي�ص �لوزر�ء ��صماعيل هنية(، و�لتي حتدثت عن م�رشوع هدنة ملدة 

خم�ص �صنو�ت بني حكومة حما�ص و“�إ�رش�ئيل”، تن�صحب “�إ�رش�ئيل” مبوجبها �إىل خط متفق عليه يف 

�ل�صفة �لغربية، ويتعهد �لفل�صطينيون بعدم تنفيذ هجمات يف �ل�صفة و�لقطاع و“�إ�رش�ئيل” و�لعامل، 

وتتعهد  طرقات،  �صق  وعدم  �مل�صتوطنات  يف  �لبناء  بعدم  تتعهد  كما  باملثل،  “�إ�رش�ئيل”  وتتعهد 

ردن و�إطالق  بال�صماح بحرية �حلركة د�خل �ل�صفة وبني �ل�صفة و�لقد�ص، ومبمر حر �إىل م�رش و�الأ

�رشى دون ��صتثناء. وتقرر �مل�صودة �أنه بعد خم�ص �صنو�ت فاإن �لروؤية �لفل�صطينية هي  �رش�ح كل �الأ

ر��صي �ملحتلة �صنة 1967 وتكون عا�صمتها �لقد�ص �ل�رشقية، كما  �إقامة دولة فل�صطينية على كل �الأ

.
161

�صيطالب �لفل�صطينيون بتحقيق حق �لعودة

تنازالت،  بتقدمي  حما�ص  �تمُهمت  حيث  �لفل�صطينية،  �ل�صاحة  يف  كبري�ً  لغطاً  �لوثيقة  هذه  �أحدثت 

وبالتفاو�ص من ور�ء ظهر م.ت.ف. وقيادة �ل�صلطة وفتح، ونفت حما�ص وقياد�تها ر�صمياً �صلتها 

بالوثيقة �أو تبنيها لها ورف�صت �العرت�ف بها، كما ��صتهجنت �أن ي�رش بع�ص خ�صومها على �لتحدث 

با�صمها وتقويلها ما مل تقل.

�رش�ئيليون  وهكذ�، تنتهي �صنة 2006 بفقد�ن م�صار �لت�صوية لالجتاه ولقوة �لدفع، ويكت�صف �الإ

مرة بعد �أخرى ف�صلهم يف فر�ص �إر�دتهم على �لفل�صطينيني وتطويعهم، و�أن ت�صور�تهم �ملطروحة 

للت�صوية حتمل بذور ف�صلها يف ذ�تها. 

ور�ق �ملختلطة”، �صنة “�رتباك”  �رش�ئيلي �صنة “�الأ كانت �صنة 2006 بالن�صبة للكيان �الإ

قوة  تقدير  يف  ف�صل  و�صنة  �مل�صار�ت،  حتديد  على  �حلا�صمة  �لقدرة  �فتقد  ��صرت�تيجي 

حما�ص �لتي فر�صت نف�صها على �مل�صهد �ل�صيا�صي �لفل�صطيني، و�صنة ف�صل يف �إ�صقاط حكومة حما�ص 

وك�رش �إر�دة �لفل�صطينيني، كما كانت �صنة ف�صل يف �حلرب على حزب �هلل وعلى لبنان. 

خامتة
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و�صنة 2006 هي �صنة �نتهت فيها �صيطرة �لقادة �لتاريخيني، و�صعفت �أو تر�جعت ب�صكل ن�صبي 

فكان  �رش�ئيلية  �الإ حز�ب  �الأ �أور�ق  �ختلطت  �رش�ئيلي.  �الإ �ل�صيا�صي  �مل�صهد  على  �جلرن�الت  قب�صة 

�ل�صعود �ملدوي حلزب جديد، توىل �لقيادة �ل�صيا�صية قبل �أن يزيد عمره عن �صتة �أ�صهر، بينما كان 

حز�ب تاريخية كبى كالليكود. هناك �صقوٌط مدوٍّ الأ

ال تز�ل “�إ�رش�ئيل” قوية �قت�صادياً وع�صكرياً ونفوذ�ً �صيا�صياً، و�صط �أو�صاع مرتدية فل�صطينياً 

�أعد�د  تز�يد  ظل  يف  ل�صاحلها  يعمل  ال  �لوقت  �أن  بعمق  ت�صعر  �أخذت  ولكنها  و�إ�صالمياً.  وعربياً 

�لفل�صطينيني يف فل�صطني �لتاريخية، وف�صلها يف فر�ص �حللول �لتي تريدها على �لطرف �لفل�صطيني، 

�صالمية يف �ملنطقة، وتنامي خماطر �لتهديد �لنووي  وت�صاعد قوة حما�ص وحزب �هلل و�حلركات �الإ

ير�ين. �الإ

�أنف�صهم، ولكنهم ال يلكون  �أو �لتفاو�ص مع  �رش�ئيليون قادرين فقط على �حلو�ر  وال يز�ل �الإ

“�ل�رشعية  قر�ر�ت  وفق  حتى  �لعرب،  �أو  �لفل�صطينيني  مع  للتفاو�ص  �لالزمة  �جلدية  وال  ر�دة  �الإ

ولي�ص  �رش�ئيليني  �الإ م�صكلة  بحل  �إليهم  بالن�صبة  مرتبط  �لت�صوية  م�رشوع  وجوهر  �لدولية”. 

�ل�رشيك  �أحادي �جلانب، بحجة غياب  �لعام ييل لالن�صحاب  تيارهم  �أ�صبح  �لفل�صطينيني، ولذلك 

ي�صتجيب  ال  د�م  ما  حا�رش�ً،  كان  مهما  ت�صور�تهم،  يف  غائباً  �صيظلُّ  �رشيك  وهو  �لفل�صطيني. 

�أن  �للحظة  هذه  حتى  �رش�ئيلي  �الإ �لوعي  ي�صتوعب  مل  حيث  مقا�صاتهم.  وفق  ويعمل  مالء�تهم  الإ

�لفل�صطيني �إن�صان ي�صتحق �أن يار�ص �إن�صانيته يف �لعودة �إىل �أر�صه و�لعي�ص فيها بحرية وكر�مة، 

وي�صتحق �أن يقرر م�صريه يف دولة كاملة �ل�صيادة.

�رش�ئيلي يحاولون �لهرب من �لو�قع بتقدمي حلول غري و�قعية، وهي  �ليمني و�لو�صط و�لي�صار �الإ

زمة ولي�ص �إىل عالجها، وهو ما يوؤدي يف نهاية �ملطاف �إىل �ت�صاعها  فل�صفة متيل �إىل �لتحايل على �الأ

وتز�يدها، لتحمل يف طياتها �مل�صتقبلية خماطر حقيقية على �مل�رشوع �ل�صهيوين. 

وبالتايل فاإن �صنة 2007 ال حتمل ما يبعث على �لتفاوؤل بحدوث �خرت�قات �أو �إجناز�ت حقيقية يف 

دو�ت  �رش�ئيلية �ل�صائدة هي نف�صها، وتلجاأ تقريباً �إىل ��صتخد�م �الأ حد�ث، طاملا �أن �لعقلية �الإ م�صار �الأ

و�لو�صائل نف�صها. 

�شرائيلي الفل�شطيني امل�شهد االإ
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