
[Ô2”÷] ?ÿÈÒ]Üâc@ ≈ÊÜé⁄ ƒq]Üi ÿ‚

Ü⁄^¬ Áe_ ‡∑Ü÷] Çf¬ ·^fiÇ¬

البحث: ملخص

انتفاضة خالل ا  مطردً ا تطورً شهدت التي المقاومة، تواصل بفعل اإلسرائيلية المعاناة من سنوات بعد
أعوام خالل اإلسرائيلي للسلوك األبرز  العنوان ل  شكَّ الذي االنحسار نحو «إسرائيل» اتجهت األقصى،

األخيرة. االنتفاضة
وأمنية سياسية أبعاد إنشاء الجدار على قرار االنزواء؛ حيث ينطوي هذا في ا بارزً ا معلمً الجدار فكرة ومثلت
مواجهتها والعجز عن المقاومة، أمام بالفشل االعتراف أهمها: االنحسار، نحو اإلسرائيلي بالتوجه مباشرة ترتبط

ا للمقاومة. جيدً ا هدفً الجدار ستكون خارج ستبقى التي أن المستوطنات خاصة باألساليب العسكرية،
على توفر التي الردع»، بـ«قوة يعرف على ما اإلسرائيلية األمن نظرية ا قامت عامً ستين حوالي قبل إنشائها منذ
قريحة عنها تفتقت اإلبداعية التي األفكار ورغم هناك، مواجهة وخوض هنا، حرب شنّ «إسرائيل» مهمة

التراجع. من المزيد سو «إلسرائيل» تحقق لم األمنية نظرياتهم فإن اإلسرائيليين، الخبراء
جميعها وعجزت فشلها، ويظهر اإلسرائيلية تتآكل األمنية النظريات أخذت األقصى، انتفاضة اندالع ومنذ
في حدث ما وكل المسلحة، المنظمات مقاتلي من مجموعة أمام تراجع عمالق لجيش الحماية عن توفير

«بيت العنكبوت». نظرية على وكأنه تأكيد بدا ٢٠٠٦ العام خالل الغربية والضفة غزة قطاع
تواصل أهمها المحطات من  عدد في مقتل، في أصيب اإلسرائيلي األمن  أن األحــداث أوضحت كما
سكنت التي المعنوية الروح  في  الملحوظ الضعف عن فضالً اإلسرائيلي، العمق استهداف في المقاومة 

اإلسرائيلية. األجيال
دولة لمستقبل المصيري التهديد حد إلى وصلت حقيقية بخشية مصحوبًا كقيادة المقاومة صعود وجاء
االستخبارية اإلسرائيلية التوقعات عن يكون ما أبعد جاء عليها حصلت التي ب بالنِّسَ حماس فوز ألن الكيان؛

األول. الطراز من ا إخفاقً يعتبر مما
بداياتها مع الذي رافقها التأسيس غياب جيل في تتمثل أزمة حقيقية عديدة منذ سنوات «إسرائيل» وتعيش

السياسية. للحلبة آخر عدد باعتزال أو منهم، عدد بوفاة سواء األولى،
يخرج جديد، عراق على معقودة اإلسرائيلية واآلمال للعراق األمريكية القوات الحتالل اللحظة األولى منذ
تأثير له كان المقاومة األمريكي أمام والفشل العراق، في الحالية التطورات لكن «إلسرائيل»، العداء دائرة من

اإلسرائيلي. االنحسار كبير على إضافي

اإلرسائيلية يف الشؤون فلسطيني باحث
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عامر أبو الرحمن عبد عدنان الكبرى- مشروع إسرائيل تراجع هل

ومقتطفات أفكار

مســتو في ا انخفاضً تشــهد دولتهم أن الكيان من دولة كبار قادة أطلقها التي - رغم التحذيرات الســاخنة
على جموع يسيطر الخوف زال فما والخارجية، الداخلية والتهديدات لألخطار ا الداخلي، وتعاظمً األمن
ما زالوا يتصورون الذين منهم، والثقافية والفكرية النخب السياسية السيما والمسلمين، العرب من كثيرة

االنكسار. أو للهزيمة ا، غير قابل مخيفً ا» «بُعبعً إسرائيل

نظر، وجهة مجرد المقاومة قو أمام إسرائيليين انكسار عن ا معبرً جاء الجدار بناء بأن االستنتاج لم يكن -
«آفي الجنرال ومنهم اإلسرائيليين، الحكم والسياسة من رموز عدد ألسنة على جاء ا كانت إقرارً بقدر ما
و«يوفال المستوطنين «يشع»، مجلس باســم الناطق فالنتشــتاين» و«بنحاس المفدال، حزب زعيم إيتام»

عن الليكود. للكنيست التابعة واألمن الخارجية للجنة السابق الرئيس شتاينتس»

التعبيرات المستوطنين،ولعل إيالم على المقاومة قدرة في  بَدَّ تَ األمن اإلسرائيلية لنظرية الحقيقي التراجع -
هو الدم..هذا على التشديد مع عرق ودموع.. دم.. ومنها: تؤكد ذلك، اإلسرائيلي اإلعالم بها خرج التي

الضربة. امتصاص الصمود..قدرة قدرة االجتماعي..اختبار التراث اختبار الدولة..اختبار

ينتصروا أن العرب لكن يكفي العربي، العالم لن تُخضع فإنها حربًا، خمسين «إسرائيل» في انتصرت إذا -
غوريون). اسرائيل! (بن على القضاء أجل واحدة من حرب في

-بدرجات نجاح المتعاقبة الحكومات رؤســاء جميع ١٩٤٨، دعا عام قيام دولة «إســرائيل» - منذ إعالن
دعا ا، حين جد� ا بعيدً ذهــب شــارون» «أرييل أن إال واإلقامة فيها، «إلســرائيل» للهجرة اليهود متفاوتة-

ا». «فورً للهجرة فرنسا يهود

الفلســطينيين، أمام الديمغرافية المعركة كســب لمحاولة اإلســرائيليون األفكار التي ابتدعها آخر - كانت
طرح حين ليبرمان، أفيغــدور بيتنا» وزعيم حزب «إســرائيل الجديد االســتراتيجية المهام وزير مــا قدمه
على أراضٍ بتبادل ،١٩٦٧ العام منذ المحتلة األراضي من الكامل االنسحاب باستبدال يقضي ا مشــروعً
الضفة إلى ،١٩٤٨ عــام المحتلة فلســطين في المثلث منطقة ضــم أراد بحيث ســكاني؛ أســاس تواجد

الضفة. في المستوطنات بكامل االحتفاظ الغربية، مقابل

ثلث  أي فيه ٤٦ إســرائيلي�ا، تل قُ إذ غزة، في إســرائيليون ســقط فيه األعوام التي ٢٠٠٤ أكثر العام بــر - اعتُ
 ١٥ و٢٠٠٣، وســقط في كل منهما فالعامين ٢٠٠٠ ، قتيالً فيه ٣٥ ســقط ٢٠٠٢ الذي العام تاله القتلى،
المقاومة ١٢ عملية  قــو نفذت حيث ، االنســحاب ١٢ قتيالً عام ٢٠٠٥ وهو خالل ســقط بينما ، قتيالً
تشير  المقاومة، قو أصدرتها التي العديدة اإلحصائيات أن إسرائيلي�ا، إال ٥٩ قتل خاللها فدائية مشتركة
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العالم اإلسالمي

إسرائيلي�ا. قتل خاللها ١٦٧ االنتفاضة، خالل عسكرية عملية ٤٠٠ غزة قطاع في نفذت أنها إلى

من واالنســحاب االرتباط، فك خطة لتنفيذ اضطرار جيشــهم بأن العســكريين اعترافات القادة - تواترت
االعترافات وجاءت المقاومة، لخيار ا وانتصــارً الصهيوني، للمشــروع ا واضحً ا يمثل تراجعً غزة، قطاع

فأكثر. أكثر ا محسوسً االنسحاب فشل وسيكون ا، خطرً الوضع فسيزداد الوقت مر كلما أنه لتؤكد

مصالحها، يحمي بدور وظيفي للقيام بشأنه؛ كله العالم اتفق الذي الدولي أن المشروع «إسرائيل» أعلنت -
مما حماس؛ المنطقة، وهي في «إلسرائيل» عدو أكبر بيد رهينة أصبح الفلســطينية»، «السلطة المســمى
ومقاطعتها سياسي�ا الشرعية الحكومة بمحاصرة موقفها تبني على العالم تحريض فرصة «إسرائيل» يمنح

عليها. والشروط القيود وفرض

حكومة حماس، على فرضته الذي االقتصادي والمالي للحصار ا بالغً ا الحكومة اإلسرائيلية اهتمامً أولت -
صفوف  في موظف ١٢٥ ألف عن يزيد ما وجود ظل في الجمركيــة، تعطيل اتفاقية العائدات خالل مــن

كرواتب شهرية. دوالر مليون ١٥٠ ما قيمته شهر كل آخر صبيحة يحتاجون السلطة الفلسطينية الذين

الفلسطينيين، على للضغط الضفة والقطاع وإلى من التجارية على المعابر سيطرتها «إسرائيل» استخدمت -
االقتصادي، الركود وشــيوع البناء وشــل حركة واألدوية، األساســية والســلع البضائع وصول في إعاقة
أوقع حكومة حماس أمام مما المالي»، «الحصار عن فضالً «غذائي�ا» ا حصارً عليهم مارست أنها بمعنى

العيش. لقمة يتعلق بـتوفير طويل عريض بسؤال جماهيرها

أهداف بها تنفيذ منوط العسكرية القيادة ألن العسكري؛ نظيره السياســي المســتو أن يقود العادة - جرت
«إسرائيل» في القيادية األزمة وقد أدت السياسي، المستو تمثل الحكومة التي بها بحتة، تُكلفها سياسية

الحكومة. العسكرية المؤسسة تقود أن إلى

العديدة الشواهد من الكثير وتكشفت برزت االحتالل األمريكي للعراق، على سنوات ثالث من أكثر بعد -
العراق. أرض على يحدث فيما التورط اإلسرائيلي على

غرب وشمال في الحدود، وتعمل اجتازت عسكرية وحدات عدة أن عسكرية إسرائيلية صرحت مصادر -
إال نفيه، أو الخبر تأكيد األسبق العسكرية رئيس االستخبارات مالكا» «عاموس رفض حين العراق، وفي
وأن اإلسرائيليين صحيحة، المعلومة أن أكدت األمن بأجهزة الصلة وثيقة المصادر اإلعالمية الكثير من أن

النقب. صحراء في عسكرية قاعدة من شخص، انطلقوا آالف خمسة عددهم الذين دخلوا العراق

ليس ذلك في نجاحها لكن المختلفة، والوسائل األدوات كل مشروعها لوقف تراجع «إسرائيل» حشدت -
الشــواهد بعض أهمها دون نجاحها، لعل تحول وموضوعية أســبابًا ذاتية هناك حتمية؛ ذلك أن ضرورة

اإلسرائيلية. السياسية بالحياة يعصف الذي البنيوي، الحزبي بالحراك المتعلقة وتلك الميدانية،
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مقدمة:
ا  ا وواضحً اإسرائيلي�املموسً شهدالعام٢٠٠٦تراجعً
واألمنية األصعدة، السياسية والعسكرية مختلف على
أو اللحظة، هذا التراجع وليد ولم يكن واالقتصاديــة،
هناك، عسكرية هنا، ومواجهة سياســي لحدث نتيجة
التنازلي، البياني المؤشــر قراءة في طبيعي�ا ا أمرً جاء بل

سنوات. منذ عدة تشهده «إسرائيل» الذي
قادة كبار أطلقهــا التي ورغم التحذيرات الســاخنة
مستو في ا انخفاضً تشهد دولتهم أن من الكيان دولة
والتهديــدات لألخطــار ــا وتعاظمً األمــن الداخلــي،
على يســيطر الخوف زال فما الداخليــة والخارجيــة،
ب النُّخَ ال سيما والمســلمين، العرب من كثيرة جموع
زالوا مــا الذين منهم، والفكريــة والثقافيــة السياســية
للهزيمة قابل غير ا، مخيفً ا» عً عبُ «بُ إســرائيل يتصورون

االنكسار. أو
الخفية الجوانــب عــن اإلفصاح تحــاول الدراســة
فترة يعيش كيان هذا أن إلى مجملها- -في تشــير التي
رغم ا، وانكســارً ا تراجعً وأكثرهــا لحظاته، من أســوأ
قدراته واآلخر عن يعطيها بين الحين التي االنطباعات

في ويمضي بل منكمش، الحقيقــة في لكنه الخارقــة،
واالنزواء، االنطواء حول والعسكرية السياسية خططه
منذ اليهــود ا هَ لِفَ أَ «الغيتــو» التــي حيــاة والعــودة إلى

قرون مضت.

االنكسار: إلى االنتصار من :
ً
أوال

السور: خلف االحتماء إلى الكبر «إسرائيل» من
تواصل بفعل اإلســرائيلية من المعاناة بعد ســنوات
انتفاضة خالل ا مطــردً ا تطورً شــهدت التي المقاومة،
واالنزواء، االنحسار نحو «إسرائيل» اتجهت األقصى،
اإلسرائيلي خالل للسلوك األبرز العنوان ل شكَّ الذي

األخيرة. االنتفاضة أعوام
«صب «إســرائيل» بـ قيام االنحســار وقد ســبق هذا
الغربية الضفــة في الفلســطينيين علــى جــام غضبها»
جدارهــا إلــى اللجــوء اختــارت وقطــاع غــزة، ثــم
وعمدت الداخلية، «الكولونياليــة» لتعميق العنصري
الفلســطينيين، تجاه والتمييــز الســيطرة إلى ممارســة
التعاظم منحــى في تســير الممارســات وأخذت هذه

(١) غزة. االنسحاب من أعقاب في والتفاقم
الظهور أراد الجيش اإلسرائيلي أن من الرغم وعلى
ومن الجدار، بناء عملية في الحقيقي المنتصر بصورة
اســتعراض أن إال عن قطاع غزة، االنفصال تنفيــذ ثَم
تقف أمــام نقطة إســرائيل جعل هــذا، القــوة الالفت
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تفكك «ســيرورة» بـــ بــات يُعرف فيما تحــول مهمــة
اإلسرائيلي.(٢) الجيش

الصهيوني: االنحسار وبدايات الجدار فكرة
بابتداع جــاءت األســاس حيث فكــرة الجــدار من
من للوقاية ، كوســيلة أصــالً اإلســرائيلي من اليســار
يعرف المقاومون داخل ما إليها يبــادر التي العمليات
اليمين جاء ثم ذلك، من لمنعهم األخضر»؛ «الخط بـــ
ا من رؤاه بعضً ليحقــق وســيلة هذه الفكرة من ليتخــذ
السيطرة واالستيطان، وإبقاء التوسع في األيديولوجية

كامل المناطق. على
التشــكل الكثيــر مــن هنــاك وفــي قصــة الجــدار
في ا متواضعً بدأ فقد المباغــت، المتصاعد التدريجي
ما تغير سرعان لكنه مناسب، أمني رد إلعطاء حجمه؛
بعد معينــة، وعلى الفور اســتراتيجية رؤية مع ليتوافق
الحوتري» «ســعيد ذها التي نفَّ االستشــهادية العمليــة
وأســفرت عن أبيب، بتل القســام كتائب أحد مقاتلي
من األول العشرات في وإصابة إسرائيلي�ا ثالثين مقتل
المصادقة الحكومــة رت ٢٠٠١، قرّ يونيو/حزيــران
األشــخاص تســلل لمنع خطة مشــروع على المبدئية
المحتلة فلســطين داخل إلى الفلســطينية  من المناطق

.١٩٤٨ عام
«أرييــل الــوزراء الســابق رئيــس أن وبالرغــم مــن
يفصل جدار مع فكرة أي أصالً يتفق لم يكن شارون»
الغربية الضفة في اإلقليمية «إسرائيل» وطموحاتها بين
الضغط ذاته بصــد في الوقــت لكنه رغــب بالــذات،
مثل يــر وجوب المتزايــد؛ الذي بات الجماهيــري
بعد أن خاصة األمنية، الوقايــة ســبيل هذا العائق على
الذريع، الفشل مربع الواقي إلى السور عملية وصلت
للمقاومة. التحتية» «البنية ضرب شعار لها وضع التي

الجدار: بناء مؤشرات االنحسار من
وأمنية أبعاد سياســية علــى الجدار إنشــاء ينطــوي قرار
أهمها: االنحسار، نحو اإلسرائيلي مباشرة بالتوجه ترتبط
عن أمام المقاومــة، والعجز بالفشــل ١- االعتراف

أن إلى يشــير العســكرية، مما مواجهتهــا باألســاليب
المقاومة ضد «إســرائيل» نفذتها التي العمليات جميع
هزيمتها عــن تســفر لــم االنتفاضــة، طــوال ســنوات
أتى القرار فقد بالعكس اإلســرائيلي، الجيش وانتصار
على القــدرة بعدم ا إقــرارً الجــدار ببنــاء اإلســرائيلي
محاوالت على كل قو المقاومة، التي تغلبت مواجهة

عليها.(٣) الهجوم شراسة رغم الضرب واإلفناء
عن ا معبرً جاء الجدار بناء بأن االستنتاج يكن لم -٢
وجهة مجرد قو المقاومة اإلسرائيليين أمام انكســار
رموز من ألسنة عدد على جاء ا إقرارً ما كان بقدر نظر،
الجنرال «آفي ومنهم اإلسرائيليين، والسياســة الحكم
فالنتشــتاين» و«نحاس المفــدال، حزب زعيم إيتــام»
و«يوفال «يشــع»، المستوطنين مجلس باســم الناطق
واألمن للجنــة الخارجية الســابق الرئيس شــتاينتس»

الليكود.(٤) عن للكنيست التابعة

للجدار: األمنية اإلشكاالت
دون الجــدار بنــاء فكــرة تجعل وهــي إشــكاالت
المقاومة، عمليــات دون الحيلولة ســيما ال ،جــدو

ومنها:
ستكون الجدار خارج ستبقى التي المستوطنات -١
حين لبنان تجربة تكرار وبالتالي للمقاومة، ا جيدً ا هدفً
ثم المستوطنات، عن للدفاع أبناءهن األمهات ترسل
معه جديد يضطر مسلســل فيبدأ األكفان، في يعودون
واالنســحاب، المســتوطنات تلك إزالة إلى الجيــش

قطاع غزة! في حصل وهذا ما
األمنية للمشــكلة حال� جدار يقدم هنــاك ٢- ليس
ا خصوصً بالســكان، المكتظة والمناطق في القــدس
هناك «استشــهاديين» مــن شــبان تجنيد أن إمكانيــة
االستشهاديين من %٩٥ وأن ســيما ال ستبقى واردة،
عبر وليس المعابــر، عبــر الخــط األخضر اجتــازوا

المفتوحة.(٥) الحقول
نيران المدفعية، إطــالق يمنع جدار هناك ٣- ليــس
المطلوبة لحراســة القوات حجم هو من ذلك واألهم
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عامر أبو الرحمن عبد عدنان الكبرى- مشروع إسرائيل تراجع هل

يقترب من ضرب في حسم هناك يكن لم وإذا الجدار،
مكانه.(٦) في طويالً يبقى فلن منه

اســتخدام ذات المقاومــة ٤- لــن يواصــل رجــال
أســاليب ســيعمدون إلى بل للدخول، العادية الطرق
أو حفر ،٤٨ من عــرب الشــبان جديــدة، كاســتخدام
المزيفة، أو وســائل الهويات اســتخدام أو األنفــاق،
أكدت التي األدوات بعــض وهذه الخفيفــة، الطيران

رجالها.(٧) بحوزة أنها المقاومة يوميات

األمنيــة وعالمات النظريــات فشــل ثانًيــا:
الصهيوني: االندحار

نظرية قامــت ا عامً قبــل حوالي ســتين منذ إنشــائها
الردع»، التي «قوة بـــ يعرف ما على اإلســرائيلية األمن
وخوض هنا، حرب شــن مهمة «إســرائيل» توفر على
نظريتها عناصر «إسرائيل» راكمت وقد هناك، مواجهة
وعلى جبارة، ومن خالل جهود متواصلة، ســنين عبر
فيهــا بمــا والعســكرية، األمنيــة جميــع المســتويات،
تفتقت التي المتجددة اإلبداعية األفكار ورغم النووية،
األمنية نظرياتهم فإن اإلسرائيليين، الخبراء قريحة عنها
على التراجع من ســو المزيد لم تحقق «إلســرائيل»

ومنها: والمعنوية، المادية المستويات كل
المقاومــة بيــن الدامــي الصــراع اســتمرار  -١
األصابع»؛ «عض بقاعدة اتســم و«إســرائيل»، والذي

أكبر قدر من الضربات حــاول كل طرف إلحاق حيث
الجديدة بالقواعد اآلخر؛ حتى يقر الموجعــة بالطرف
بالقضاء «إســرائيل» ورغبتهــا إعالن مع للمواجهــة،

تتمكن!(٨) لم لكنها المقاومة، على
وتكرر األمنية، النظريات به نيت مُ الذي ٢- الفشــل
باستمرارقصفالصواريخ من ا عبر أكثرمنمحطة،بدءً
مواجهات بخوض وانتهاء الجنود، بأســر ا مرورً غزة،
الفلسطينية واللبنانية، المقاومتين فاشــلة مع عسكرية

ربما لوجســتية طبيعة ذات لطرح أســئلة دفع بالخبراء
وتراجعها.(٩) «إسرائيل» بخسارة تسببت

الكلي من القضــاء المعلنــة األهــداف ٣- تراجــع
وهكذا بنزع أســلحتها؛ االكتفاء إلــى علــى المقاومة،
بداية االنتفاضة في الجيش اســتخدمها التي اللغة فإن
فلم يعد نهايتهــا، فــي طرأت التي توضــح التغيــرات
يعودوا ولــم ا لوجــه»، وجهً «معركــة الحديــث عــن
بل الغول»، و«استئصال العدو» على «القضاء يعلنون

عليه»!(١٠) «التغلب بـ االكتفاء
والمســئولين العســكريين  القــادة وصــول   -٤
تحطيم مفادها أن قناعة إلى الكيان دولة السياسيين في
هدف هو حماس حركة نموذج وإبــادة المقاومة، قوة

 (١١) إيرليخ» «رؤوبيــن د/ هــؤالء ومن غيــر واقعي،
وضعها التــي الكبيرة الردعيــة األهداف الــذي انتقــد

٢١١



العالم اإلسالمي

من كل اإلســرائيلية بقوله: األمنيــة أصحــاب النظرية
هو غيــر واقعي، يجب حمــاس قدرات يفكــر بإزالــة
المتاهة إنجــازه؟ يمكن مــاذا بمصطلحات: التفكيــر

إليها!(١٢) ا ا وتكرارً تشدنا مرارً الحمساوية

اإلسرائيلية: األمنية النظرية فشل مظاهر
النظريات أخــذت األقصــى، انتفاضة منــذ انــدالع
إثر خطة فشــلها، ويظهر اإلســرائيلية تتــآكل األمنيــة
لجيش الحماية توفيــر عن جميعهــا خطــة، وعجزت
المنظمات مــن مقاتلي مجموعة تراجع أمام عمــالق
والضفة غــزة قطــاع في حــدث مــا المســلحة، وكل
نظرية  وكأنه تأكيد على ٢٠٠٦ بدا العام خالل الغربية

العنكبوت»! «بيت
نقاط من المزيــد ليضع غزة مــن وجاء االنســحاب
األمن نظريــة على طــرأ الــذي اإلضافــي اإلضعــاف
في ذروته لتآكلهــا الســلبي التأثير وبلغ اإلســرائيلية،
هــو اإلســرائيلية القــوة «رمــز» أن «أرييــل شــارون»
أخر ومــرة االنســحاب، هــذا على الــذي أشــرف
مواجهة على قادرة غير «إســرائيل» بأن االنطباع ســاد
حماس، تقودها التــي المســلحة ضغــوط التنظيمات

جدار حصين.(١٣)  وراء إلى ما االنسحاب وتفضل

اإلســرائيلي األحداث أن األمن أوضحت لقــد
المحطات مــن مقتــل في عــدد أصيب فــي

أهمها:(١٤)
العمــق اســتهداف فــي المقاومــة تواصــل   -١
االستشــهادية العلميــات هــزت وكمــا اإلســرائيلي،
صاروخ جاء أعوام، قبل الداخلي األمن ا نظريــة عملي�
بــأن تحارب «إســرائيل» ا نهائي� الحلــم ليبدد القســام
مطمئن، داخلي مأمــن في هي وتبقــى وراء الحــدود،
مفهوم الشــكوك في اإلســرائيليين بدأت تراود بحيث
يحقق يســتطع أن لم جيش وفــي القلعة»، «إســرائيل

الساحق.(١٥)  االستراتيجي النصر
الملحوظ الضعــف ٢- كشــف العــام األخير عــن
األجيال ســكنت التي المعنوية الــروح في والمتزايــد

القتال، في راغبًا الجديد الجيل يعد فلم اإلســرائيلية،
ما للقول: موريس» ما دفع المؤرخ اإلســرائيلي «بنــي
اإلســرائيلي للمجموع، بجيــد ليس للفــرد، هــو جيد
الجيش في والتجنيد التطــوع وســيارة، فيال أوالً يريد
مهمة حرفة وليــس أصبــح الجيش لكــن مســتمران،
قسوة: هل بكل الســؤال طرح وبالتالي ذات رســالة،
المجتمع محقة؟ هل كانت «خيوط العنكبوت» نظرية
أن إلى آخــذ في اللين، الضعف، في آخذ اإلســرائيلي

الكبر؟(١٦)  اإلسالمية المقاومة ينهار أمام
اإلســرائيلية األمن لنظريــة الحقيقــي ٣- التراجــع
المســتوطنين، إيالم المقاومة علــى قــدرة في  ــدَّ بَ تَ
اإلســرائيلي اإلعالم بها خرج التــي التعبيرات ولعــل
هو هذا ودمــوع.. عــرق «دم.. تؤكــد ذلــك، ومنهــا:
االجتماعي..اختبار التــراث الدولة..اختبــار اختبــار

الضربة».(١٧) امتصاص الصمود..قدرة قدرة
كشــفت التي الجوهرية الضعف نقطة ا.. فإن أخيــرً
حقيقة في اإلســرائيلي، تتمثــل األمني عن اإلخفــاق
تحتمــل ال دولــة «إســرائيل»  أن مفادهــا  تاريخيــة 
«بن وهنا نســتحضر كالم لمرة واحدة، ولو الهزيمــة،
خمســين في إســرائيل انتصرت إذا القائل: غوريون»
يكفي لكن العربــي، تُخضع العالــم لــن حربًــا، فإنها
القضاء أجل من واحدة حرب في ينتصروا أن العــرب
اإلســرائيلية الحاجة يؤكــد وهــذا علــى «إســرائيل»!
قدر وأليــم وحــاد حســم ســريع إنجاز الدائمــة إلــى
العســكري النهوض موعد إبعــاد أجل من  اإلمــكان،

للخصم!(١٨) والنفسي

المعركة المشــروع الصهيوني يخســر ا:
ً
ثالث

الديمغرافية:
إيجاد علــى تعكف و«إســرائيل» عقــود، منــذ عدة
التفوق علــى التغلب لمحاولــة الحلول «الســحرية»
جعلتها التــي للدرجة عدد الســكان، في الفلســطيني
الرئيســة التهديدات كأحد الســكاني التهديد تصنِّــف
تحت القادمة، السنوات خالل أمام «إسرائيل» الماثلة

الديموغرافية».(١٩)  «القنبلة اسم
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هل تراجع مشروع إسرائيل الكبرى- عدنان عبد الرحمن أبو عامر

الموضــوع  مــن  اإلســرائيلي  التخــوف  ويأتــي 
ــا مــن حقائــق ميدانية تعيشــها  الديموغرافــي انطالقً
األراضي الفلسطينية، ســواء في أراضي العام ١٩٦٧ 

أو ١٩٤٨، ومن هذه الحقائق:
١- كل التوقعــات الديمغرافية تشــير إلى أن اليهود 
ا الرتفاع  سيصبحون أقلية في نهاية العقد الحالي؛ نظرً
معــدل الوالدات لــد الفلســطينيين، وتراجع حركة 
هجرة اليهود «إلســرائيل»، بمعنى أن الســكان اليهود 
اليوم ليسوا غالبية إال بشكل بسيط بين البحر المتوسط 

ونهر األردن، مقابل أن الفلسطينيين سيصبحون غالبية 
بين نهر األردن والبحر المتوسط.(٢٠) 

٢- يتبيــن مــن خــالل اإلحصائيــات أن ٨١% مــن 
ان «إسرائيل» من اليهود، ما يعادل ٥٫٤٥  مجمل ســكّ

مليون نسمة، و١٩% من السكان عرب.(٢١)
ا  ل االنســحاب من غــزة عنوانًــا صارخً ٣- شــكَّ
الديمغرافــي، حيــث بررت «إســرائيل»  للتخــوف 
طابعهــا  علــى  الحفــاظ  بضــرورة  انســحابها 

«اليهــودي»، بمــا يعنــي النقــاء العرقــي!
ورغم أن «إسرائيل» حاولت التغلب على المشكلة 

الديمغرافيــة، مــن خالل تشــجيع هجرة اليهــود إلى 
فلســطين المحتلة، إال أن الســنوات األخيرة شــهدت 

ا في أعدادها، لألسباب التالية: ا ملحوظً تراجعً
١- النقــص الحاد في الخزان البشــري في االتحاد 
ا  السوفييتي الســابق، بفعل الهجرة الكثيفة، وخصوصً

.باتجاه فلسطين المحتلة، والمغادرة إلى دول أخر
٢- التدهــور األمنــي، والموت الــذي بات يالحق 
اإلســرائيليين فــي كل مــكان، منــذ انــدالع انتفاضــة 

أيلول ٢٠٠٠.

٣- االنكماش االقتصــادي، وارتفاع معدل البطالة 
الذي بلغ ١٠% من القو العاملة.

فشل إجراءات كسب المعركة الديمغرافية:
منــذ إعالن قيام دولة «إســرائيل» عــام ١٩٤٨، دعا 
جميع رؤســاء الحكومات المتعاقبة -بدرجات نجاح 
متفاوتة- اليهــود للهجرة «إلســرائيل» واإلقامة فيها، 
ا، حين دعا  ا جــد� إال أن «أرييــل شــارون» ذهــب بعيدً

ا». يهود فرنسا للهجرة «فورً
كمــا قام بوضــع الخطط الالزمة الســتجالب يهود 
إثيوبيــا «الفالشــا»، الذيــن يقــدر عددهــم بنحو ٢٠ 

٢١٣
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مســح أثر الجدار الفاصــل على التجمعات الفلســطينية 
التــي يمــر بهــا الجــدار مــن أراضيهــا ، آب /٢٠٠٣ .
المصــدر : الجهــاز المركــزي لإلحصــاء الفلســطيني. 



العالم اإلسالمي

الخالف شــدة مع ا ٢٠٠٧، طبعً عــام نهاية حتى ــا ألفً
انتسابهم صحة بشأن اليهود الحاخامات بين المحتدم
عزرا» «روزن الحاخــام أكد حيث اليهوديــة، للديانــة
طلبــات الهجــرة، أن عــن اســتالم أحــد المســئولين
السنوات مد على المستجلبين «الفالشــا» ٣١% من
قريب من للديانة اليهودية ال ينتمون الثالث الماضيــة
إلى اإلثيوبيين المهاجريــن أن ثلــث ــا معلنً أو بعيــد،

ا!(٢٢)  يهودً ليسوا الكيان اإلسرائيلي
اإلســرائيليون التــي ابتدعها األفــكار آخر وكانــت
الفلسطينيين، أمام الديمغرافية المعركة كسب لمحاولة
وزعيم الجديد االســتراتيجية المهــام وزيــر مه مــا قدَّ
طرح حين حزب «إســرائيل بيتنــا» أفيغدور ليبرمــان،
من الكامل االنســحاب باســتبدال يقضــي ا مشــروعً
أراضٍ ١٩٦٧، بتبــادل العام منــذ المحتلة األراضــي
منطقة ضم ســكاني، بحيــث أراد تواجد على أســاس
١٩٤٨، إلــى فلســطين المحتلــة عــام المثلــث فــي
المســتوطنات بكامل االحتفاظ مقابل الغربية،  الضفة

الضفة.(٢٣)  في
المعطيــات الميدانيــة أشــارت ومــع ذلــك، فقــد
الديموغرافية مع معركتهــا في إلى فشــل «إســرائيل»

ذلك: ومن الفلسطينيين
أقلية اليهود ســيصبح الحالي العقــد نهاية ١- قبــل
والضفة المحتلــة تضم فلســطين التي فــي األراضــي
اليوم السكان اليهود وأن الســيما غزة، الغربية وقطاع
المتوســط بين البحر بســيط بشــكل إال  ليســوا غالبية

األردن. ونهر
مرتفعة معــدالت والدة العــرب الســكان ٢- لد
أعدادهم تزداد اليهــود، الذين الســكان من أكثر بكثير
التراجع، فــي التي تســتمر الهجــرة بفضــل موجــات
ألن ا؛ أيضً اليوم الغالبية يشــكلون ال اليهود بحيث إن

دول االتحاد  من الجدد من القادمين ألف ٣٠٠ قرابــة
في احتسابهم ويتم ا، يهودً ليســوا الســابق الســوفييتي
اإلحصاء دائــرة تقاريــر فــي وآخرون» خانــة «يهــود

فقط.(٢٤) اإلسرائيلية المركزية

نسمة  ماليين ٧٫٥ العرب الســكان عدد ٣- سيبلغ
إذا استمرت  ماليين يهودي، ٢٠١٠ مقابل ٣٫٦ ســنة
وخاصة ذاتها، الوتيرة على الديموغرافي النمو نســبة
حــول حركة رســمية معطيات وجــود فــي ظل عــدم
احتســاب يمكن ال ألنه إســرائيل؛ خارج إلى الهجرة
مرور قبل الخــارج الذين يســتقرون في األشــخاص
أورد اإلعالم اإلسرائيلي أن إال ســنوات، خمس فترة
ا  حالة مغادرة ســنوي� و١٥ ألف ١٠ بين تتراوح ــا أرقامً

(٢٥).٢٠٠٠ العام منذ

غزة االنســحاب من المقاومة، رابًعا: حصــاد
كنموذج:

قــوات علــى ــا ا ضاغطً عنصــرً لت المقاومــة شــكَّ
القرار جعلته يتخــذ مما واضحــة، بصورة االحتــالل
غزة، قطاع مــن باالنســحاب التاريخي االســتراتيجي
أصدرها التــي اإلحصائيات خــالل مــن ذلك وتبيــن
منذ  غزة في ١٣٥ إســرائيلي�ا تل قُ حيث ذاته، االحتالل
و٢٩  الجنود والضباط، من ١٠٦ بينهم االنتفاضة، بدء
ح وتوضِّ بجراح، منهم المئات أصيب بينما مستوطنًا،
المقاومة تقدم مد غزة قطاع بها حفل التي التطورات
على الرصاص بإطــالق بــدأت إذ وتطــور أســاليبها؛
المسلحة، الكمائن خالل من والحافالت، السيارات
الصواريخ بإطــالق ا المســتوطنات، مــرورً واقتحــام
بعبوات والمدرعات الدبابات وتفجير أنواعها، بكافة
المواقع تحــت األنفاق بحفــر وانتهاء كبيــرة وذكيــة،

وتفجيرها. العسكرية
فيه  ســقط التي ٢٠٠٤ أكثر األعوام العام اعتبر وقد
ثلث  أي إسرائيلي�ا ٤٦ فيه تل قُ إذ غزة، في إســرائيليون
 ، قتيالً فيــه ٣٥ ســقط ٢٠٠٢ الذي العام تاله القتلــى،
منهما ١٥  كل فــي و٢٠٠٣ وســقط ٢٠٠٠ فالعاميــن
عام االنسحاب  وهو ٢٠٠٥ خالل ســقط بينما ، قتيالً
فدائية  المقاومة ١٢ عملية قو ذت ، حيث نفَّ قتيالً ١٢
اإلحصائيات  إال أن ا، إسرائيلي� ٥٩ مشتركة قتل خاللها
أنها إلى تشــير المقاومة، قو أصدرتها العديــدة التي

٢١٤



عامر أبو الرحمن عبد عدنان الكبرى- مشروع إسرائيل تراجع هل

خالل  ٤٠٠ عملية عســكرية غــزة قطــاع نفــذت فــي
ا.(٢٦) إسرائيلي� ١٦٧ خاللها االنتفاضة، قتل

وقدتواترتاعترافاتالقادةالعسكريينبأناضطرار
من واالنســحاب االرتباط فــك خطة جيشــهم لتنفيذ
الصهيوني، للمشروع ا واضحً ا تراجعً يمثل غزة، قطاع
لتؤكد االعترافات وجاءت المقاومة، لخيار ا وانتصارً
وســيكون ا، خطرً الوضع فســيزداد مر الوقت أنه كلما
وســيجد فأكثــر، أكثــر ــا محسوسً فشــل االنســحاب
«اإلرهاب»- مملكة يواجهون أنفســهم اإلسرائيليون
أكثر، صواريخ إطــالق على القــادرة كمــا وصفوها-

أكبر، أبعد، وفاعلية مد وذات
إلى عسقالن وســيبلغ تهديدها
يكون ولــن والنقب، واســدود
هــذا التهديد عــالج باإلمــكان

فقط! الجوية بالهجمات
ســتكون النتيجة الطبيعية كما
مــا تعزيــز االنســحاب  لهــذا 
الراديكالي» «اإلسالم بـ وصفوه
وستنشــئ كلهــا، فــي المنطقــة

ومطار المحتلة للقــدس ا اســتراتيجي� ا تهديدً المقاومة
مشــكلة القســام صواريخ تكــون ولن بــن غوريــون،
البيوت مداخــل ألنها ســتبلغ فقط؛ مدينة ســديروت
الجنرال  اعتراف جاء ذاتهــا!(٢٧) ولذلك أبيب تل في
المخابرات الســابق لجهــاز الرئيــس «آفــي ديختــر»
قال: حين الداخلي الحالي األمن ووزير (الشــاباك)،
ا إنجازً حققوا الفلســطينيين أن إنكار يســتطيع ال أحد
قطاع من إلخالء مســتوطناتها «إســرائيل» بدفع ا كبيرً
الذي االستنتاج فإن وبالتالي سياسي، مقابل دون غزة
على ا انتصارً أثمــر المســلح نضالهم أن إليه توصلــوا

العبرية.(٢٨)  الدولة
المالية ووزير نتنياهو» رئيس الوزراء «بنيامين وجاء
على ا احتجاجً الحكومــة من اســتقال الذي األســبق،
حين صراحة أكثــر ليكون غزة؛ خطة االنســحاب من
ا هام� ا انتصارً غزة تمثل االنســحاب من أن خطة أعلن

الفلسطينيين وبإمكان المقاومة، ولفكر حماس لحركة
لم الذي الكبيــر، النصر بهذا فرحتهــم عن ــروا أن يعبّ

إسرائيل.(٢٩)  دولة مواجهات كل في مثيل له يكن
قبيل للمقاومة األخيــرة العمليات جاءت وبالتالــي
على قدرة األوضح غزة، الدليل من االنسحاب وبعيد
دفع صعبة، مما ظروف ظل في العمل علــى المقاومة
للتعليق بن نور» «يورام الفلســطينية الشؤون بمراسل
رفضنا، أم قبلنا سواء بقوله: غزة من االنســحاب على
التي أخرجتنا هي للعالم على أنها حماس ستظهر فإن

آخر!(٣٠)   شيء أي ينفعنا لن غزة، من
بفشــل اإلقــرار  ذلــك ومــع 
ضد العســكرية الجيش إجــراءات
تمكنها من بدليل المقاومــة، قو
خالياها تنظيم وإعادة قواها ترميم
تولدت فقــد قياســية، خــالل فترة
-عســكريين اإلســرائيليين  لــد
جديدة نظــر ومحلليــن- وجهات
«البنيــة يســمى مــا  أن فحواهــا 
مادية بنية ليست للمقاومة» التحتية
معنوية هي بنية وإنما عســكرية، بعملية تدميرها يمكن
هذا ما قصده ولعــل فلســطيني، كل وجدان في كامنــة
جهود اســتعراض بصدد وهو كبير، ضابــط إســرائيلي
حيث المقاومة،  وَ قُ على القضاء في األمنية األجهزة
العســكرية، الخاليا كل تصفيــة في نجحنــا قــال: لقد

 ٣٫٥ أفرادها عــدد فقط واحــدة  وبقيــت أمامنــا خلية
فلسطيني!(٣١)  مليون

المقاومة كقيادة: خامًسا: صعود
حققته الذي االنتصار أمــام ا ملي� «إســرائيل» توقفت
االنتخابات «حماس» في المقاومة اإلســالمية حركة
جاء وقد ،٢٠٠٦ العام أوائل في والتشــريعية المحلية
إلى حد وصلت حقيقية بخشــية مصحوبًا التوقف هذا
ب بالنِّسَ حماس فوز ألن دولة الكيان؛ مســتقبل تهديد
عن التوقعات يكون مــا جاء أبعد عليها حصلت التــي
اإلســرائيلية رصدتهــا المخابرات التي االســتخبارية

العسكريين القادة اعترافات تواترت
خطة لتنفيذ جيشهم اضطرار بأن
من ــاب ــح ــس واالن ــك االرتـــبـــاط ف
ا واضحً ا تراجعً يمثل غــزة، قطاع
ا وانتصارً الصهيوني، للمشروع

المقاومة لخيار

٢١٥



العالم اإلسالمي

األول.(٣٢) الطراز من ا إخفاقً يعتبر مما المنتشرة،
االنتخابات هذه في فازت حماس أن األكبر التخوف
جاء وبالتالي المقاومــة، لــواء ترفــع وهــي ما زالــت
المســلح، والكفاح المقاومة لبرنامج ا نجاحً نجاحها
عسكرية، وهي عمليات عدة ذت نفَّ ذلك فقد من أكثر
أمــر يصعب على قادة  ٣٣) وهذا الســلطة،( رأس على

تصوره. «إسرائيل»

حماس: حكومة ضد اإلسرائيلية اإلجراءات
مع  «إسرائيل» السياســي: تعاملت الصعيد ١- على
مصطلحات استخدام خالل للحكم من حماس صعود
صلة ذات اليهوديــة الجماعيــة تاريخيــة فــي الذاكــرة
اإلسرائيلي العام بغرض حشد الرأي النازية، بالمرحلة
فوز حيث اعتبرت للحكومة، السياســة الرسمية خلف
فوزها وأن ألمانيــا، في النازيين ا لفوز حماس مشــابهً
الذي األمر جديــدة»، و«كارثــة أرضية» «هــزة بمثابــة
كقادة حماس قــادة لمعاملة السياســيين من ا دعــا عددً
بكتاب حماس وشــبّهوا ميثــاق هتلر! وخاصة النازيــة
خالل طريقه من وجــد الذي «كفاحــي» لهتلــر، األمر

أجــري للــرأي  اســتطالع
ورأ اإلســرائيليين، بيــن
حماس أن فوز ٥٥% منهــم
وجودي�ا على ا خطرً يشــكل
%٤٢ وأبــد «إســرائيل»،
«إسرائيل» سياســة أن منهم
حمــاس حكومــة تجــاه 

ا!(٣٤) جد� متساهلة
«إسرائيل» أن كما أعلنت
اتفق الذي الدولي المشروع

مصالحها؛ يحمي وظيفي بدور للقيام بشأنه كله العالم
أكبر بيد رهينة أصبح الفلســطينية»، «السلطة المسمى
يمنح مما حماس؛ وهي المنطقة، في «إلسرائيل» عدو
موقفها تبني علــى العالم «إســرائيل» فرصة تحريض
ومقاطعتها، سياســي�ا الشــرعية الحكومــة بمحاصــرة
اإلعــالن بعــد عليهــا، والشــروط القيــود  وفــرض 

وإفقادها إرهابــي»! «كيــان لـــ عــن تحــول الســلطة
الدولية»!(٣٥)  «الشرعية

غير  الميداني العســكري: التصعيد الصعيد ٢- على
من حماس، لحكومــة «هدية» بــر اعتُ المســبوق الذي
واالجتياحات، واالعتقاالت االغتياالت سياسة خالل
واعتقل وأصيب المئات، من الشهداء، العشرات فسقط
وهي الحكومة، عمــر من أشــهر بضعة خالل اآلالف
حيث أقدامها، تحت مشــتعلة» األرض سياســة «إبقاء
اعتقال إلــى بادر حين متقدمة بخطــوات قــام الجيش
ا حماس، تفســيرً ووزراء حكومة من نواب العشــرات
حصانــة لحكومة ال أنه ا مــن ســابقً أعلنه قد لمــا كان
عليها تقدم خطيــرة لم وهي ســابقة حماس وممثليها،
ســابق، بل وقت في العالم حكومات من أيّ حكومــة
من وزرائها وعــدد الحكومة رئيس بتصفيــة والتهديد

اإلسرائيلية»! بالدماء أيديهم «تلطخ بـ التهامهم
الحكومــة  االقتصــادي: أولــت الصعيــد ٣- علــى
والمالي االقتصادي للحصار ا بالغً ا اهتمامً اإلسرائيلية
تعطيل من خالل حماس، حكومة علــى فرضته الذي
عن يزيد ما ظل وجود في العائدات الجمركية، اتفاقية

صفوف  فــي ١٢٥ ألــف موظــف
الذيــن الفلســطينية، الســلطة
ما آخر شهر كل يحتاجون صبيحة
كرواتب  مليون دوالر ١٥٠ قيمته
«إســرائيل» أوقفت وقد شــهرية،
المســتحقة الضرائــب تحويــل
كما الفلســطينية، للســلطة عليهــا
الموقعة، االتفاقــات تنــص عليــه
زاد الذي األمر حمــاس، فوز منذ
في الحركة وأصبحــت عليهــا، الخناق من تضييــق
الموظفين، رواتــب آالف لتوفيــر ا؛ جــد� وضع حرج
السطور هذه حتى كتابة هذه الضرائب قيمة بلغت وقد

رواتــب أربعة  أي دوالر، ٦٠٠ مليــون عــن  مــا يزيــد
كاملة..!(٣٦) شهور

هة باألساس موجّ إعالمية دعاية «إسرائيل» بثت كما
المالية المانحة، والمؤسسات الدولي الرأي العام إلى

ا انتصارً تمثل غزة من االنسحاب خطة
المقاومة، ولفكر حماس لحركة ا هام�
عن يعبّروا أن الفلسطينيين وبإمكان
لم الذي الكبير، النصر بهذا فرحتهم
دولة مواجهات كل في مثيل له يكن

«نتنياهو» إسرائيل.
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لن لـ «ســلطة حماس» تأتي األمــوال التي مفادهــا أن
التحتية البنية لمشــاريع أو الموظفين، لرواتب تذهب
طريقها ستأخذ وإنما الفلســطينيين، ظروف وتحسين
تملكها التي المتفجــرات وتصنيــع الســالح لمخازن
الدول من امتناع الكثير إلى الذي أد حمــاس، األمر
العربية األطراف وتلكؤ مســتحقاتها، دفع عن الغربية
ظل في عربية، حتى قمم في قطعتها عن اإليفاء بوعودٍِ
اتهامهم ا..خشية جوعً يتضورون للفلسطينيين رؤيتها
جهة ومن جهة، من «اإلرهاب» في تمويل بالمساهمة
حماس حكومة عن الهــواء» «أوكســجين أخر قطع

باألموال.(٣٧) المتمثل
المعابر على ســيطرتها «إسرائيل» كما اســتخدمت
على للضغط والقطــاع؛ الضفــة وإلــى التجاريــة مــن
والســلع البضائــع وصــول إعاقــة فــي الفلســطينيين
الركود وشيوع البناء حركة وشل واألدوية، األساســية
ا حصارً عليهــم مارســت أنهــا بمعنــى االقتصــادي،
أوقع ممــا المالــي» «الحصــار عــن فضــالً ــا» «غذائي�
يتعلق هــام بســؤال أمــام جماهيرها حكومــة حماس
تمارســه ا رخيصً ا ابتزازً مثل مما العيش! لقمة بتوفيــر
مليون إلى تعدادهم يصــل أبرياء دولة بحــق مواطنين
عبّروا الوحيدة أنهم تهمتهــم نســمة، ونصف المليون
عن بمن يســتطيع تحقيق آمالهــم.. ونجم عــن ثقتهم
الفقر نسبة وزيادة ،%٦٠ إلى البطالة نسبة ارتفاع ذلك

(٣٨)!%٧٠ إلى أكثر من

حكومة ضــد اإلســرائيلية تقييم السياســة
حماس:

الوضــع إربــاك علــى «إســرائيل» ١- رغــم قــدرة
برنامجهــا تطبيــق عــن حمــاس الداخلــي، وإشــغال
صوابية جهة أخــر مــن أثبتت أنهــا إال االنتخابــي،
الفلســطينيين بين الصراع بديمومــة الموقــف القائــل
يقال ما رغم لم تتغير «إســرائيل» واإلسرائيليين، وأن

السالم. اتفاقيات عن
الفلسطينيين الحصار المفروض على شدة رغم -٢
في «إســرائيل» أخفقت فقــد ومؤلمة، بصــورة قاســية

بعض رغم حماس، ضد حكومة شعبي انقالب إحداث
أوســاط طالبت فقد بالعكس وهناك، هنا المظاهــرات
في بضرورة استمرارها الفلســطينيين صفوف كبيرة في

المعلنة. الحرب رغم ضراوة السياسية مواقفها
الذي الدولي اإلجمــاع تصدعــات في ٣- حدثــت
العالقات فــي ذلك وتمثل «إســرائيل»، خططــت لــه
مع وتطويرها إقامتها حمــاس حاولت التي السياســية
وزير وصف التي روســيا رأســها وعلى بعض الدول،
بأنها حماس من الدوليــة المطالب ا خارجيتهــا مؤخرً
عنمطالبةاالتحاداألوروبيبتوسيع غيرواقعية،فضالً
بعض ضخ اإلنسانية»، وبالتالي «المساعدات تعريف

للفلسطينيين. واآلخر الحين بين المالية المنح
تقديم وإجبارها على حماس في ترويض الفشل -٤
خالل المقاومــة، من بمشــروع عالقــة لها تنــازالت
العمليات الناجحة، وخاصة بعــض تنفيذ في نجاحها
مؤسســتهم بتطوير مقاتليها ورغبة المتبــدد»، «الوهم
كما المكثف، األســلحة جمــع خالل من العســكرية

إسرائيلية. استخبارية تقارير تشير

القيادية: إسرائيل أزمة سادًسا:
حقيقية أزمة ســنوات عديدة تعيش «إســرائيل» منذ
مع رافقها التأســيس الــذي جيــل تتمثــل فــي غيــاب
أو باعتزال منهــم، عدد بوفاة ســواء األولى، بداياتهــا
التي األكبر المعضلة لكن السياســية، للحلبة آخر عدد
في تكمن العام، السياســية هذا القيادة غياب رت تصدّ
السياســي للعمل العهد حديثي القادة من عدد تســلم
تســتفحل القيادية األزمة وقد أخذت في «إســرائيل»،

السياسية والعسكرية. من المحاور عدد عبر

السياسية: القيادة أزمة :
ً
أوال

بفعــل شــارون» لـــ «أرييــل ١- الغيــاب القســري
حتى كتابة به ت ألمَّ التــي الطويلة والغيبوبة المــرض،
ممن لعدد ولَّد عنه تزاحم مرحلي مما الســطور، هذه
أوســاط وخاصة في لخالفته، مؤهليــن رأوا أنفســهم

«كاديما». الوليد حزبه
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العالم اإلسالمي

السياســي بالوســط  ألمــت التــي المفاجــأة  -٢
في االنتخابات حمــاس حركة نجاح بعد اإلســرائيلي
بــه المؤسســة وقعــت واإلربــاك الــذي التشــريعية،

اإلسرائيلية. السياسية
القيادات السياســية لبعــض الحثيثــة ٣- المطالبــات
متراكمة، إخفاقات سلسلة بعد السياسي، العمل باعتزال

الدولة. القيادة في زمام بتسلم غير جديرة جعلتها
من جملة بها تــورط التي الفســاد ٤- تفاعل قضايا
و«إيهود وعائلته، «شــارون» بـ ا بدءً كبار السياســيين،
والفضيحــة رامــون»، «حاييــم أولمــرت»، والوزيــر

كتساب».(٣٩) «موشيه بالرئيس لحقت التي الكبر

العسكرية: القيادة أزمة ثانًيا:
إطالق واســتئناف المقاومة، عمليــات ١- جــاءت
بالقيادة ألمَّ الذي العجز لتكشف والصواريخ القذائف
«الوهم والفشــل بعملية العجز هذا العســكرية، وتوج

(٤٠) حماس. ذتها نفَّ التي المتبدد»
مــن مزيــد وأســر لبنــان فــي ٢- انفجــار الوضــع
أمام «عارية» العســكرية تقــف القيادة جعل الجنــود،
جيش على يتفــرج بــات الذي جنودهــا وجمهورهــا
«الجيش بأســطورة تليق ال عســكرية وقيادة  مهــزوم،

يقهر»! ال الذي
اإلســرائيلية الصحافــة جعلــت  ٣-  هــذه الهزائــم
الحاكمــة فــي القيــادة ــا معيبــة بحــق  تطلــق أوصافً
 «إسرائيل»وتعلن:أولمرتسخيف..حلوتسخائب..

بيرتس جاهل!!(٤١)

بيــن القيادتيــن الصالحيــات ــا: أزمــة
ً
ثالث

والسياسية: العسكرية
القيادتين العســكرية بيــن المتبادل فــي ظل العجــز
التداخالت بعض تبرز أن الطبيعي من كان والسياسية،
في منها، المصيرية القرارات، السيما في عملية اتخاذ

متعددة: بأبعاد ذلك وتمثل المجالين، كال
والميداني والعسكري السياسي التنسيق انعدام -١
المستويات هذه بدت القيادية، بحيث المستويات بين
الذي األمر آخر، بلــد قراراته في منها كل يتخذ كمــن

وهنــاك ،الجهــات األخــر أمــام جعلهــا مكشــوفة
القيادة كانت األمثلة على ذلك، ففي حين مــن العديد
اتخاذ في بالسرعة تطالب للجيش الميدانية العسكرية
السياســي الرأي كان في لبنــان، قــرار العمليــة البرية
نتيجتها كانــت وحين تنفيذهــا، فــي يطالــب بالتأنــي
بتبــادل القيادتــان انشــغلت «إلســرائيل»، محرجــة 

المسئولية. تحمل حول االتهامات
العســكرية للقيــادة ٢- تحميــل القيــادة السياســية
بها وقعت التــي اإلخفاقات بالجيش مســئولية ممثلة
تزايد صعيد على سيما ال العام، «إسرائيل» خالل هذا
لم نهج وهو ولبنــان، فلســطين المقاومة في عمليات
التأسيســي ألن الجيل عهدهــا؛ ســابق في تعتــد عليه
المقدســة»، «البقرة هو الجيش أن اعتقد «إلســرائيل»

انتقاد. بأي منه االقتراب ألحد يجوز وال
داخل التسلســل القيــادي في الصورة ٣- انقــالب
أن يقود المســتو العادة جــرت بحيث «إســرائيل»،
منوط العسكرية ألن القيادة نظيره العسكري؛ السياسي
التي الحكومة بها تكلفها بحتة سياسية أهداف تنفيذ بها
في األزمة القيادية أدت وقد السياسي، المستو تمثل
العسكرية الحكومة، المؤسسة تقود أن «إسرائيل» إلى
على الوضع يصف السياسيين المعلقين كبير جعل مما
بهز الكلب رأس يقــوم كله، في العالم التالي: النحــو
بات فقد ا، مغايرً الوضع بدا إســرائيل الذيل، لكن في
المستو» الرأس يوجه العسكرية»، «المؤسسة الذيل

به!(٤٢) الخاصة أهدافه نحو السياسي»
اإلسرائيلية، القيادية األزمة وصف من أكثر يكون وربما
إفــالس حــول ماركــوس» «يوئيــل المعلــق السياســي
أن صدفة ليس بقوله: والعسكرية السياســية المؤسستين
لجنة تحقيق بتشكيل ترغب اإلسرائيلي الجمهور أغلبية
«مقدســات» ثقــة الجمهور بكل ألن لمــاذا؟ رســمية...
وغيرهم، ووزرائها وحاخاماتها، موظفيها قادتهــا األمة،
السياسيين، لقد تبددت الثقة باستقامة التزعزع، في آخذة
واستقامة العسكرية، الهيئات ونزاهة الحكومة، واستقامة
الكنيســت، أعضاء واســتقامة وقدراتهم، قــادة الجيــش

كانوا!(٤٣) من كائنًا الجمهور وقادة
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تطورات العراق: ضوء في سابًعا: المستقبل
األمريكية القــوات الحتــالل اللحظــة األولى منــذ
الدور برز ،٢٠٠٣ لعــام أبريل في التاســع من للعراق
المحاوالت رغــم مواربة، دون ــا واضحً اإلســرائيلي
هذا الدور، إلخفاء األطراف بعض بذلتها التي الحثيثة

الحرب األمريكيين. رأسهم قادة وعلى
علــى االحتــالل ثــالث ســنوات مــن وبعــد أكثــر
من الكثير وتكشــفت برزت فقد للعــراق، األمريكــي
يحدث فيما اإلسرائيلي التورط على العديدة الشواهد

أرض العراق: على
أجهزة  بعمل عالقة لها عســكرية: أمنية أ- شــواهد
العراق، شمال في سيما ال االستخبارات اإلسرائيلية،
حيث المســلحة، المجموعات مــن لعــدد وتدريبهــا
عدة وحدات أن إســرائيلية عســكرية مصادر حت صرَّ
غرب وشمال وتعمل في عســكرية اجتازت الحدود،
رئيس مالــكا» «عامــوس رفض وفي حيــن العــراق،
أو تأكيــد الخبــر العســكرية األســبق االســتخبارات

المصادر من الكثيــر أن إال نفيه،
بأجهزة اإلعالميــة وثيقة الصلــة
المعلومــة أن أكــدت األمــن
اإلســرائيليين وأن صحيحــة،
عددهــم العــراق الذيــن دخلــوا
انطلقوا شــخص، آالف خمســة
صحراء في مــن قاعدة عســكرية
بعــض وحملتهــم  النقــب،
البرية الحــدود إلى المروحيات 

في الخاصة الوحــدات عناصر وهــم داخــل العراق،
(٤٤) المشاة اإلسرائيلي. سالح

إسرائيلية  مشاركة خالل من اقتصادية: شواهد ب-
عبارة إن بحيث اســتثمارية وتجارية، بمشــاريع علنية
ا  أمرً الرشــيد) (عراق في MADE IN ISRAEL غــدت

اتحاد «دانــي غلرمان» رئيــس أعلن أن بعــد ــا، طبيعي�
األمريكي «إســرائيل» أن النصر فــي التجارية الغــرف

االقتصادية الفوائــد من العديــد ســيجلب في العراق
الذي العراقي النفط على حصولها أهمها إلســرائيل،
مخفضة، بأســعار أمريكــي إشــراف ســيكون تحــت
ســيؤدي مما تهددها، التي األمنية المخاطــر وتراجع
االقتصــاد وإنعــاش األمنيــة النفقــات إلــى تقليــص
للبضائع العراقي الســوق فتح خالل من اإلســرائيلي،

اإلسرائيلية.(٤٥) 
دبلوماسية،  زيارات خالل من سياسية: شواهد ج-
لسياســيين اآلخر علــى أعلــن عــن بعضهــا، وتكتــم

أبيب. تل إلى عراقيين

التطورات إسرائيل بسبب السلبية على اآلثار
العراقية:

المعقودة اإلســرائيلية واآلمال التــورط، ذلك ومع
الحالية في لكــن التطــورات الجديــد، علــى العــراق
ويتبين «إســرائيل»، على ســلبي تأثير لها كان العــراق

التالية: رصد النقاط خالل من ذلك
سيما السنية العراقية، ال عمليات المقاومة تزايد -١
ارتفــاع مــع وتزامنهــا  منهــا، 
الفلســطينية، المقاومة أســهم
فشــل مــن ذلــك يعنيــه ومــا 
األمريكي لمشــروع االحتالل
واإلســرائيلي العــراق، فــي 
عدد إن بحيــث في فلســطين؛
خــالل األمريكييــن  القتلــى
على زاد الماضي أكتوبر  شــهر

قتيل! المائة
األمريكي العــام على الرأي المقاومة هــذه ٢- أثــر
حرب أن البداية منذ اقتنع اليهود؛ ألنه علــى الغاضب
بامتياز، حــرب إســرائيلية هــي بــوش ضــد العــراق،
علــى لبنان «إســرائيل» حــرب كانــت بالضبــط كمــا
عنه كشــفت ما وهو بامتياز، حربًــا أمريكيــة ا، مؤخــرً
عــن مصدر نقلت حيــن األمريكية اإلعــالم وســائل
إذا وقوله: تخوفه من المســتقبل، كبير أمريكي يهودي

السياسيين باستقامة الثقة تبددت لقد
الهيئات ونزاهة  الحكومة واستقامة 
الجيش ــادة ق واستقامة العسكرية،
وقدراتهم، واستقامةأعضاء الكنيست،
(المعلق كانوا من كائنًا الجمهور وقادة

ماركوس) يوئيل السياسي
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فإن األمريكيين في الحرب، الجنود من كبير عدد تل قُ
عما سترتفع متهمة اليهود بأنهم المسئولون األصوات

(٤٦).كبر كارثة ستكون وهذه لهم، جر
ا أن أستاذً مفاده ا خبرً األمريكية الصحف نشرت كما
تهديد خطابات تلقى «ألينوي» والية ا في يهودي� ا جامعي�
اليهود الجنود عدد كم فيها: أحدهم قال أمريكيين، من
أمريكي جندي وكم المســلحة، األمريكية القوات في

ومن أجل اليهود، من سيقتل
«إسرائيل»؟ أجل

أصيبت الذي الخذالن -٣
تر وهــي بــه «إســرائيل»،
في القوات األمريكية تراجع
العراقية، المقاومــة مواجهة
ا منالمساهمة الكبيرة انطالقً

اإلســرائيلي الجيش مهــا قدّ التي
«ديك الرئيس نائب لقــاء في ضوء لنظيــره األمريكي،

مختلف  فــي ا إســرائيلي� ا ٧٠ خبيرً مــن بأكثر تشــيني»
حسم المواجهة خاللها كيفية معهم ناقش المجاالت،
انبهاره أبد «تشــيني» حين في العراق، وفي الدائــرة
المعلومات، تقديــم في الخبراء اإلســرائيليين بمهنية
في اإلجراءات هــذه أســفه لفشــل عن ا الحقً عبَّر فإنه

العراقية.(٤٧) المقاومة تمدد وقف
العراقي للوضــع الســلبية اآلثار رصــد ٤- يمكــن
على علقتها التــي إلى اآلمال بالنظر على «إســرائيل»
أن ســبق فقد هنــاك، «المأمــول» النجــاح األمريكــي
النصر الدفاع السابق بأن «شــاؤول موفاز» وزير صرح
دائرة من البلد هذا إخراج يعني األمريكي في العــراق
أراد» -رئيس «عــوزي ل أمّ كما «إلســرائيل»، العداء
والمدير للدراســات، هرتســليا وحدة التحليل بمركز
يكون أن الموساد- جهاز في األبحاث لوحدة السابق
«كرزاي» نظــام من نســخة العراق في الجديد النظــام
«فكي بين وإيران ســوريا ألنه سيضع في أفغانســتان؛
من محاصرتين نفسيهما وستجدان مرعبين»، كماشــة
لتفشل المقاومة جاءت ضربات وبالتالي صوب، كل

التوقعات.(٤٨)  هذه

خاتمة:
بــإرادة المصطنــع الكيــان ذلــك «إســرائيل»، إن 
التفوق أســباب يملك ال شــيء، وقبل كل أوالً دولية
بالقو الذي يربطه «الحبل الســري» واالنتصار دون
الحبــل هــذا أن وطالمــا العالــم، الكبــر فــي هــذا
االنفراط، ومؤشــرات التهتك عليه بــدا قد األمريكي
«إســرائيل» القلق حــق فــإن مــن
تعيش ســيما وأنها ال والتخوف،
تفلح ولــم لها، ــادٍ عَ مُ في وســط
من واإلكــراه الغصــب ســنوات
من جهة والتطبيع والسالم جهة،
إلــى كيان تحويلها فــي ،أخــر
العربي، الوسط في طبيعي عادي

خالل: من ذلك اتضح وقد
ا أبعــادً وأخــذ اإلســرائيلي المشــروع ــع ١- تراجَ
واألمني، بالبعــد العســكري بدأت عديــدة مختلفــة،
بالبعد وانتهاءً واالقتصــادي، السياســي بالبعد ا مرورً

الدولة. لوجود والمصيري الديمغرافي
وقف لمحاولة حثيثــة ا جهودً «إســرائيل» ٢- تبذل
الحسم بمحاولة ا بدءً وسائلها، باختالف التراجع هذا
التحالفات وإقامة والحصار االقتصادي، العســكري،
«تسيبي الخارجية وزيرة فكرة كانت وربما السياسية،
آخر مع «إسرائيل» نّي سُ تحالف القاضية بإقامة ليفني»

اإلسرائيلية. القريحة عنه تفتقت ما
مشــروعها «إســرائيل» لوقف تراجع ٣- حشــدت
في لكــن نجاحها المختلفة، والوســائل كل األدوات
ذاتية أســبابًا هناك ذلك أن حتمية، ضرورة ليس ذلــك
بعض أهمها لعــل نجاحها، دون وموضوعيــة تحــول
بالحراك الحزبي المتعلقــة وتلك الميدانية، الشــواهد

اإلسرائيلية. السياسية بالحياة يعصف الذي البنيوي
لم الكيان، ذلك التي يعيشها التراجع إن مؤشــرات
الثقافية والسياســية، ب النُّخَ أحاديث على قاصرة تعد
الذي للمواطن العادي، الســاعة حديث بــل أصبحت
بــكل موضوعيــة، وير الواقع قــراءة يتوجــب عليه

على ســنــوات ــالث ث مــن أكــثــر بعد 
فقد لــلــعــراق، االحــتــالل األمــريــكــي
الشواهد من الكثير  وتكشفت  برزت
فيما اإلسرائيلي التورط على العديدة

العراق أرض على يحدث
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أو تهويــل، تهويــن دون علــى حقيقتهــا، «إســرائيل»
لحظات ســمعها في التي المقوالت يبقى أســير وأال

العربية. والنكسات النكبات

الهوامش:
أورن بروفيسور الداخلية، الكولونيالية تعميق نحو إرسائيل (١)
غوريون، بن بجامعة السياسية اجلغرافيا أستاذ يفتاحئيل،

.٢٠٠٦/٣/٨
اإلرسائيلية اجلامعة يف العلوم السياسية أستاذ ليفي، يغيل د/ (٢)
هآرتس، ، إلرسائيل»  آخر «جيش كتاب مؤلف املفتوحة،

. ٢٠٠٥/٨/٣١
املتدحرجة، جهنم ــواك، األش حقل احلمالت: هذه من (٣)
الليل، فارس احلازم، املسار باأللوان، رحلة الواقي، السور
أيام الغيث، أول اجلنويب، الطريق احلازم، السهم قزح، قوس
جلعاد، سيف الربتقايل، احلديد بال حدود، انفجارات الندم،

اخلريف. غيوم الصيف، أمطار
تشري التي الترصحيات  بعرشات اليومية  الصحف تْ صَّ غَ (٤)
املقاومة ضد العسكرية ــراءات اإلج فشل إىل معظمها يف

وقواها. الفلسطينية
اخلارجية للجنة جهاز الشاباك اإلرسائييل قدمه أمني تقرير (٥)

. ٢٠٠٦/٣/٢٠ للكنيست، التابعة واألمن
مفادها إرسائيلية تقارير أمنية ترسبت فقد ذلك، عىل للتدليل (٦)
الصواريخ يف لتصنيع تقنيات عىل حصلوا املقاومة رجال أن
ستحياه مرعبًا ا  كابوسً اعترب الذي األمر الغربية، الضفة 
مسوغ أي اجلــدار  ستفقد  الصواريخ هذه  ألن  إرسائيل؛ 

لبقائه! ومربر
كشف إىل أشــارت  هرتسليا مؤمتر يف قدمت أمنية  وثيقة  (٧)
عام  املحتلة فلسطني داخل  فدائية خلية ١٢٠ عن يزيد ما
احلمراء  األضواء أشعل  مما  ا، فدائي� ٢٦٠ فيها جتند ،١٩٤٨

اإلرسائيلية. األمنية األجهزة أمام
. ٢٠٠٦/٦/٣٠ العربية، اإلذاعة (٨)

. ٢٠٠٦/٧/٣١ معاريف، مان، رايف (٩)
. ٢٠٠٦/٧/١٦ هآرتس، شيف، زئيف (١٠)

خالل بلبنان االرتباط وحدة يف االستخبارات  ضابط  (١١)
عمليات منسق لوبراين» «أوري ونائب سنوات الثامنينيات،
جتاه إرسائيل سياسة واضعي  وأحــد لبنان، يف احلكومة
تراث «مركز لـ التابعة املعلومات وحدة حاليًا ويدير لبنان،
«الورطة  بضمنها كتب،  ٤ مؤلف وهو االستخبارات»،

الدكتوراه. عليها شهادة نال قدمت كأطروحة اللبنانية»،
. ٢٠٠٦/٦/٢٩ العارشة، القناة اإلرسائييل، التلفزيون (١٢)

. ٢٠٠٦/٧/٢٨ اإلرسائييل، التلفزيون لبيد، تومي (١٣)

لألبحاث ــايف ج مــركــز رئــيــس شــتــاوبــر» «تسفي  د.   (١٤)
أحرونوت، يديعوت أبيب، تل جلامعة التابع االسرتاتيجية

.٢٠٠٦/٧/١٧
. ٢٠٠٦/٨/١٢ هآرتس، يشاي، بن رون (١٥)

. ٢٠٠٦/٧/١٤ معاريف، كاسبيت، بن (١٦)
التي اإلرسائيلية اإلعالم وسائل  إىل  الرجوع باإلمكان (١٧)
رابع وأرس جنود ثالثة بقتل محاس حركة نجاح بتغطية قامت

.٢٠٠٦ حزيران يونيو/ أواخر غزة يف يف
. ٢٠٠٦/٨/١٧ معاريف (١٨)

عن مؤمتر صدرت التي النهائية التوصيات يف ذلك جاء (١٩)
.٢٠٠٥ ديسمرب السنوي، هرتسليا

دوال «سريجيو اإلرسائييل الديمغرايف للخبري ترصحيات (٢٠)
.٢٠٠٦/٣/٢٠ التلفزيون اإلرسائييل، بريغوال»، 

اإلرسائييل. املركزي مكتب اإلحصاءات (٢١)
. ٢٠٠٦/٤/٢٧ أحرونوت، يديعوت (٢٢)

. ٢٠٠٦/١١/٤ العربية، اإلذاعة (٢٣)
اخلبري سوفري»  «أرنــون بروفيسور لسان عىل  ذلك جاء  (٢٤)
أحرونوت»، «يديعوت صحيفة حيفا، جامعة يف الديموغرايف

.٢٠٠٥/٤/٢٢
التقرير الفلسطيني،  لــإلحــصــاء ــزي ــرك امل اجلــهــاز   (٢٥) 

.٢٠٠٥ السنوي
دورية إحصائية جداول إصدار عىل قو املقاومة اعتادت (٢٦)

الفدائية. عملياهتا بشأن
اإلرسائييل اجليش أركان هيئة رئيس ألقاها حمارضة من (٢٧)
اإلرسائييل، التلفزيون يعلون»، «موشيه اجلنرال السابق

.٢٠٠٦/١/١
.٢٠٠٦/٢/٢٢ هآرتس، (٢٨)

.٢٠٠٥/٧/٢٢ اإلرسائيلية، اإلذاعة (٢٩)
.٢٠٠٤/٨/١٢ اإلرسائييل، يف التلفزيون القناة الثانية (٣٠)

.٢٠٠٦/٥/١٨ أحرونوت، يديعوت (٣١)
وباحث العاد»، عقيد احتياط عىل لسان «موشيه جاء ذلك (٣٢)

الفلسطيني. املجتمع شؤون يف
،٢٠٠٦/٢/٢٣ أحرونوت، يديعوت برنياع، ناحوم (٣٣)
اليهودي الكاتب السلطة، جعل إىل محاس وصول فإن وهكذا
تكن مل إجراءات باختاذ يطالب فريدمان» «توماس األمريكي

السياسة. كتب يف قبل من معهودة
الرأي لقياس  «داحــاف» مركز االستطالع هذا  أجر (٣٤)

.٢٠٠٦/١/٢٨ بتاريخ العام، ونرشته هآرتس
ضد محاس إرسائيل رصاع بأن «أوملرت» رصح  حني (٣٥) يف
صعب، عــدو ألهنــا  للحكومة؛ تشكيلها بعد  سيتواصل 
محاس فوز أن «نتنياهو» وشجاعة، أكد قوة بكل وسنواجهها
«اجلدار سياسة وينبغي انتهاج عىل عقب، ا رأسً األمور قلب

.٢٠٠٦/١/٢٩ التلفزيون اإلرسائييل احلديدي» ضدها!
.٢٠٠٦ مايو الدويل، البنك أصدرها إحصائيات (٣٦)
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إلعالن الدول بعض اختذهتا التي احلجة ذات هذه كانت (٣٧)
يف اخلريي العمل مؤسسات ضد املنابع» «جتفيف  سياسة 

اإلسالمي. العامل
القدس، مدينة  يف  صادر تقرير الــدويل، النقد  صندوق  (٣٨) 

.٢٠٠٦ يوليو
األخالقية  الفضائح  عــام بامتياز  ٢٠٠٦ العام كــان  (٣٩)
الوزراء من به بأس ال عدد ِّمَ اهتُ فقد اإلرسائيليني، للسياسيني
عىل اقترص حديثنا وقد وجنائية، أخالقية بقضايا واملسئولني

الفضائح. هذه يف املتورطة السياسية الرموز أبرز
يوم القسام كتائب من جمموعة نفذهتا نوعية عملية  (٤٠) 

جنوب  إرسائييل عسكري  موقع  أهم ضد  ٢٠٠٦/٦/٢٥  
زال قيد رابع، ما وأرس جنود ثالثة مقتل عن وأسفرت غزة،
هزة العملية هذه لت وشكَّ السطور، كتابة هذه حتى األرس

اجليش اإلرسائييل. يف أرضية
هيئة رئيس حالوتس دان الوزراء، رئيس أوملرت إهيود (٤١)

الدفاع. وزير بريتس عمري األركان،
. ٢٠٠٦/٧/١٥ أحرونوت، يديعوت كاسبيت، بن (٤٢)

. ٢٠٠٦/٨/٢٢ هآرتس، (٤٣)
. ٢٠٠٥/٩/٢٢ أحرونوت، يديعوت (٤٤)

.٢٠٠٦/٨/١٥ هآرتس، االقتصادي، ملحق «غلوبس» (٤٥)
. ٢٠٠٦/١٠/١٥ بوست، واشنطن (٤٦)
. ٢٠٠٦/٩/٢٩ بوست، جريوزاليم (٤٧)

. ٢٠٠٦/٤/١٢ الثانية، القناة اإلرسائييل، التلفزيون (٤٨)
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إضافية معلومات

العالم: في اليهود عدد تراجع

تقترب ا، جد� قليلــة بنســبة العالم ينمو في اليهود فإن عدد الصهيونية، الوكالــة حســب معطيات
التي اليهودية، حسب الديانة يهودي باألساس عن تعريف من هو ناجم وهذا سنوي�ا، إلى الصفر
أبناء من ا ا كبيرً قســمً فإن ولهذا والده، هوية تهم يهودية، وال أم من لد وُ الذي هو اليهودي تعتبــر
المتحدة في الواليات وبشكل خاص أوطانهم، مجتمعات في الديانة اليهودية تحللوا واندمجوا

 ٥٫٢٧ المتحدة الواليــات في بهم) (المعتــرف اليهود أن عــدد التقرير من ويظهــر األمريكيــة،
في اليوم عدد اليهود لكان يهود الذين آباؤهم ا بأولئك أيضً االعتراف لو تم ولكن نســمة، مليون

نسمة. ماليين المتحدة عشرة الواليات

العالــم ١٢٫٦٣٣ مليون  في ١٩٧٠ كان العــام فــي فإنه الصهيونية الوكالــة وحســب معطيــات
مجمل  أن أي نســمة، ١٣٫٠٨ مليون إلى ،٢٠٠٦ الجاري العام فــي هذا العدد ليصل يهــودي،
هذه الفترة ازداد العالــم في ســكان عدد أن حين في بزيادة ٣٫٦% فقط، ا ٣٦ عامً خالل الزيــادة

األرجح. على %٧٠ إلى %٦٠ بين ما تتراوح بنسبة

اليهود  عــدد فإن التقديرات فبحســب الســنوات القادمة، في أكثر ــا الوكالــة ارتفاعً   وال تتوقــع
مماثلة،  بنســبة زيادة أي نســمة، حدود ١٣٫٥٥٨ مليون في ٢٠٢٠ ســيكون العام في المتوقــع
تفوق ٣% الفلسطيني الســنوية لتكاثر الشعب النســبة أن هنا ويُذكر ا، ١٤ عامً خالل %٣٫٦ وهي

التقديرات. حسب

إسرائيل،  باستثناء العالم، أنحاء في عدد اليهود إلى أن الصهيونية الوكالة تقديرات كافة   وتشــير
لعدد  ا طفيفً ا كندا وحدها ستســجل ارتفاعً أن ولربمــا كبيرة، ــب ٢٠٢٠ بنِسَ العام في ســيتراجع
ا في العام ١٩٧٠، كانــوا ٢٨٦ ألفً أن بعد ٣٧٣ ألف نســمة، كندا في اليوم يعيش إذ فيها؛ اليهــود
في بنســبة ٢٫١%، أي ٢٠٢٠ إلى ٣٨١ ألف نســمة، العام عددهم فــي يزداد ومــن المتوقــع أن

عشر مجتمعة. األربعة السنوات

اليهودي»، الشعب سياســة «معهد تخطيط لـ الثالث، الســنوي التقرير األخيرة اآلونة في (صدر
. (٢٠٠٦ للعام

اليهودي» الشعب سياسة ختطيط «معهد السنوي لـ التقرير

احلركات اإلسالمية من وحتذير العامل، يف اليهود عدد تراجع من خماوف تقرير:

والديمقراطية لإلصالح العريب املرصد ٢٠٠٦/١٠/٤ 
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العالم اإلسالمي

له: مخطط كما هو بشكل كامل الجدار

بين  الممتد الهدنة خط طول ا كثيرً تجاوز قد الجــدار طول يكون المســافة (بهذه متر، ٦٢٠ كيلو
العربية  والــدول ١٩٤٩ بين إســرائيل عام رودس اتفاقية توقيــع بعد الغربية وإســرائيل، الضفــة
كثرة  إلى فيعود الجــدار طول في الزيادة ســبب ٣٥٠ كم، أما نحو طول الخط المجــاورة، وبلغ
والمســتوطنات والقر الفلســطينية، المدن بين التداخــل عن التعاريــج وااللتــواءات الناتجــة
في األراضي لهــذه احتاللها بعــد الفلســطينية األراضي إســرائيل في التــي أقامتها اإلســرائيلية
األراضي  داخل كم ٢٠ إلى يصل عمق إلى أحيانًا الجدار يتوغل إذ ١٩٦٧؛ عــام حرب أعقــاب
قررت أرئيل التي مستوطنة أقامت إسرائيل حيث ســلفيت؛ في منطقة الحال هو كما الفلســطينية

الجدار). داخل ضمها الحكومة اإلسرائيلية

إلى  ثم الضفة الغربيــة، جنين شــمال في محافظة ســالم قرية حتى  االمتــداد: من شــمال الغــور
الخليل محافظة جنــوب أقصى حتــى ليمتد الغربية، الضفــة األخضر غرب الخــط  الشــرق من

الضفة. جنوب

الغربية. داخل أراضي الضفة متر كيلو الجدار: من ٣٠٠ متر إلى ٢٣ عمق

من  ا عددً ليعزل شــائكة أســالك عن عبارة ثانوي الفاصل جدار الجــدار من مالحظة: ســيتفرع
طولكرم. محافظة هي المناطق المتضررة وأكثر الشمالي، في الجزء الفلسطينية والقر المدن

منها  ا سكان ٩٧ تجمعً عدد فلسطيني�ا، ا سكاني�ا تجمعً الجدار: ١٢٦ سيعزلها التي التجمعات عدد
الجدارين  بين ون رُ ســيُحاصَ منها ١٨٣٩٨٦ نسمة ا ســكان ٤٧ تجمعً يبلغ عدد ٨٧٥٨٩ نســمة،

والثانوي. الرئيسي

العمرانية ٩٩٫٥ كم  مساحتها تبلغ الجدار: ١٠٢ مستوطنة داخل اإلسرائيلية المستوطنات عدد
بإسرائيل. إلحاقها يتوقع

الفلسطيني الوطني املعلومات مركز
لالستعالمات العامة اهليئة
الفلسطينية الوطنية السلطة  
http://www.pnic.gov.ps/arabic/palestine/jdarazl/curent-1.html
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عامر أبو الرحمن عبد عدنان الكبرى- مشروع إسرائيل تراجع هل

وزارة مخطط بحسب الجدار يحيطها ُتعزل أو ســوف التي المناطق في والســكان عدد القرى
اإلسرائيلية: الدفاع

والمدنالموقع القر السكانعدد المعزولةعدد %المساحة
الجدار ٧٩٨٧٥٨٩٨٣٨١٤٫٣غرب
الجدارين بين

والثانوي ٢٢١٩١٢٧١٢٠٥٣٫٥الرئيسي

١٠١٢٧٨٨٦٠١٠٤٣١٧٫٨المجموع

(أريج) حزيران ٢٠٠٥ التطبيقية األبحاث املصدر/ معهد

تعداد سكان مستعمرات الغور: التغيير في

مستعمرات الغور تعداد سكان
التعدادالسنة-التعدادالسنة

١٩٩٥٢٦٠٠-١٩٨٥٢٥٠٠
١٩٩٦٢٧٠٠-١٩٩٠٢٦٠٠
١٩٩٧٢٨٠٠-١٩٩١٢٨٠٠
١٩٩٨٢٩٠٠-١٩٩٢٢٩٠٠
١٩٩٩٣٤٠٠-١٩٩٣٣٠٠٠
٢٠٠٠٤١٤٦-١٩٩٤٣١٠٠

حزيران ٢٠٠٥ التطبيقية ) األبحاث معهد املصدر/ )

الفاصل: الجدار من المتضررة المناطق مساحة

األراضي مكان
مساحة
(دونم)

الغربية الضفة مساحة مجموع من النسبة

الجدار التي صودرت إلقامة ٢٨٫٠٠٠٠٫٥المساحة

والخط الجدار بين ما المحصورة المساحة
األخضر(*)

٧٤٠٫٠٠٠١٣٫٢

الجدار األساسي الجيوب شرقي ١٠٥٫٠٠٠١٫٩المساحة داخل

٩١٥٫٠٠٠١٦٫٣المجموع

القدس. شرقي ال تشمل (الداخلية)، ولكن داخل الجدران الثانوية األراضي المكان، هذا في المساحة يشمل (*)

http://www.pnic.gov.ps/arabic/palestine/jdarazl/curent-1.html
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العالم اإلسالمي

اإلسرائيلية: الحكومة قبل من المصادق عليها للجدار الرئيسية المقاطع

الجدار(*) من (كم)مقطع المرحلةالطول

( المرحلة األولى) الكنا – تقريبًا١٢٥سالم بناؤه انتهى عليه، صودق

الثانية) المرحلة ) تياسير البناء٤٥سالم- عليه، قيد صودق

الثالثة) المرحلة ) عوفر – يبدأ بناؤه بعد١٤١الكنا لم صودق عليه، لكن

الرابعة) الكرمل(المرحلة بعد١١٤هارجيلو– بناؤه يبدأ لم ولكن عليه، صودق

القدس» ٥٠«غالف
بينما منه جزء في البناء وانتهى عليه صودق

البناء قيد الجزء اآلخر
 ٤٧٥المجموع

األساسي. الجدار وشرقي غربي الثانوية الجدران يشمل ال (*)

الفلسطيني، الوطني املعلومات  مركز
الفلسطينية الوطنية السلطة لالستعالمات، العامة اهليئة

حســب األساســية الخدمات عن فصلت والتي أراضيها، من الجدار يمر التي عدد التجمعات
:٢٠٠٣ المحافظة،

الخدمات األساسيةالمحافظة

الصحية المدارسالعيادات
الرئيسي المفتاح

المياه لشبكة
الرئيسي المحول
الكهرباء لشبكة

الهاتف بدالة

٨٧٢٠١جنين
٦٤٣٢٣طولكرم
١٠٧٢٠٦قلقيلية
٠٠٠٠٠سلفيت
٦٤١١١القدس

٠٠٠٠٠بيت لحم
٣٠٢٢٨٣١١المجموع

. آب/٢٠٠٣ أراضيها، اجلدار من هبا يمر التي الفلسطينية التجمعات عىل الفاصل أثر اجلدار مسح

الفلسطيني لإلحصاء اجلهاز املركزي املصدر:
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