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امل�صهد الإ�صرائيلي الفل�صطيني:

ا�صتثمار النق�صام ومراوغات ال�صالم

الفل�سطيني"،  االنق�سام  "ا�ستثمار  �سنة  لـ"اإ�رسائيل"،  بالن�سبة   ،2007 �سنُة  كانت 

كما كانت �سنَة ترتيب للأو�ساع بعد جتربة حرب متوز/ يوليو 2006 على لبنان. 

االأر�ض  على  اعتداءاتها  تابعت  فقد  "ال�سلم"،  عن  "اإ�رسائيل"  فيه  تتحدث  كانت  الذي  الوقت  ويف 

واالإن�سان، وا�ستمرت يف بناء احلقائق على االأر�ض.

وعلى الرغم مما يعرتي "اإ�رسائيل" من مظاهر الف�ساد املتزايد، اإالّ اأنها ما تزال تتمتع بدينامية 

وببنية موؤ�س�ساتية، مُتكِّنها من التعامل مع امل�سكلة ، كما اأن �سعف رئا�سة الوزراء واحلكومة، مل 

يخدم اجلانب الفل�سطيني، بقدر ما اأدى اإىل مزيد من الت�سدد، واإىل تعطيل م�سار الت�سوية.

يحاول هذا الف�سل اأن يعطي �سورة عامة للم�سهد االإ�رسائيلي – الفل�سطيني خلل �سنة 2007، 

ال�سيا�سية  للخريطة  تو�سيحاً  القارئ  و�سيجد  وت�سابكات.  وعلقات  �سدامات  من  حَكَمه  وما 

االإ�رسائيلية، وللأو�ساع ال�سكانية واالقت�سادية والع�سكرية االإ�رسائيلية، ولكيفية تعامل "اإ�رسائيل" 

مع الو�سع الداخلي الفل�سطيني، ومع م�سار الت�سوية ال�سلمية.

يتمحور امل�سهد االإ�رسائيلي الداخلي خلل �سنة 

واملتغريات  الوقائع  من  جمموعة  حول   2007

التي �سملت معظم جوانب احلياة ال�سيا�سية يف "اإ�رسائيل"، بدءاً من النظام ال�سيا�سي، ثم موؤ�س�سات 

ال�سلطة التنفيذية والت�رسيعية والق�سائية، هذا باالإ�سافة اإىل االأحزاب والقوى ال�سيا�سية االأخرى. 

2007 بخ�سو�ض  الواقع االإ�رسائيلي ل�سنة  2006 دعائم  اأر�ست االنتخابات االإ�رسائيلية �سنة  وقد 

التمثيل داخل الكني�ست Knesset وقوة االأحزاب وغريها.

1. احلكومة ونظام احلكم: 

منذ بداية �سنة 2007 �سكل رئي�ض الدولة جلنة لدرا�سة نظام احلكم يف "اإ�رسائيل" برئا�سة مناحيم 

االنتخابات.  ال�سيا�سي وطريقة  النظام  اإ�سلحات على  Menachem Magidor، الإجراء  مغيدور 

وذلك يف حماولة لتعزيز قوة احلكومة، وتقوية علقة اأع�ساء الكني�ست بناخبيهم؛ من خلل اإمكانية 

اإدخال نظام الدوائر االنتخابية، بدالً من اعتبار "اإ�رسائيل" كلها دائرة انتخابية واحدة، ورفع ن�سبة 

مقدمة

اأوًل: الو�سع الداخلي الإ�سرائيلي

امل�سهد الإ�سرائيلي الفل�سطيني
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من  حرمانها  خلل  من  ال�سيا�سي،  النظام  فعالية  على  ال�سغرية  االأحزاب  تاأثري  لتقليل  احل�سم، 

التمثيل داخل الكني�ست. 

انتخابات  فبعد   ،2006 �سنة  ت�سكلت  التي  للحكومة  ا�ستمراراً  كانت  االإ�رسائيلية  احلكومة 

 Ehud اأوملرت  اإيهود  برئا�سة  االإ�رسائيلية  احلكومة  �سكلت   ،2006/3/28 يف   ،17 الـ  الكني�ست  

Olmert الذي ح�سل حزبه كادميا Kadima على 29 مقعداً يف 2006/5/4، وح�سلت احلكومة على 

حزب  �سارك  وقد  الت�سويت.  عن  اأربعة  وامتناع  �سوتاً   49 ومعار�سة  �سوتاً   65 باأكرثية  الثقة 

احلكومة  برنامج  ت�سمن  وقد  احلكومة1.  يف  وميينية  دينية  اأحزاب  اإىل  باالإ�سافة   Labor العمل 

ال�سعي لبلورة "اإ�رسائيل" كدولة يهودية مما يتطلب حتديد اأرا�سي "اإ�رسائيل"، وا�ستخدام اجلدار 

العازل لتحقيق االأهداف االإ�رسائيلية. 

عمل اأوملرت منذ تويل احلكومة على حتقيق ا�ستقرار املوؤ�س�سة احلكومية، وذلك من خلل زيادة 

التعاون بني �رسكائه يف االئتلف احلكومي، خا�سة حزب العمل، على ح�ساب االهتمام بالربنامج 

ال�سيا�سي، وعلى الرغم من تراجع دعم اجلمهور االإ�رسائيلي للحكومة. ولكن بقاء هذه احلكومة 

ظّل معتمداً على جمموعة من املحددات، منها2: 

بقاء حزب العمل �سمن االئتلف احلكومي، مع وجود اإيهود باراك Ehud Barak يف من�سب   .1

وزير الدفاع؛ مما يعزز موقف احلكومة يف املجاالت االأمنية والع�سكرية، ويقلل من اأخطار 

انتقادات جلنة فينوغراد الأداء احلكومة ال�سابقة، وميثل غطاًء للحكومة يف هذه املجاالت.

اأوملرت وبنيامني  املناف�سة مع كل من  اإيهود باراك، نحو دخول  احلّد من ت�ساعد تطلعات   .2

نتنياهو Benjamin Netanyahu لرئا�سة احلكومة، بعد تزايد ر�سيد باراك يف ا�ستطلعات 

اإجراء تعديلت على تركيبة حكومته، من  الوزراء  اأوملرت رئي�ض  العام. وقد حاول  الراأي 

باراك رئي�ساً  اإيهود  انتخاب  املتمثلة يف  ال�سيا�سية  ال�ساحة  التطورات على  ا�ستيعاب  خلل 

حلزب العمل يف 2007/6/12 وكذلك انتخاب �سمعون برييز Shimon Peres رئي�ساً للدولة. 

اأداء  حت�سني  على  يعمل  �سوف  الدفاع  وزارة  باراك  تويل  باأن  املحللني  من  كثري  راأى  وقد 

 Amir احلكومة يف جمال القرارات اخلا�سة باحلرب وال�سلم، مقارنة ب�سلفه عمري بريت�ض

Peretz، الذي يفتقد للخربة يف هذا املجال.

اإمكانية قطع �سوط يف  Ariel Sharon، ومدى  اأرييل �سارون  مدى حَتّرر اأوملرت من اإرث   .3

عملية ال�سلم، دون تقدمي تنازالت جوهرية3.

اأوملرت من البقاء يف موقعها، الأن االأحزاب االأخرى امل�ساركة يف احلكومة،  وقد متكنت حكومة 

وحتديداً اأحزاب العمل واملتقاعدين) Pensioners Party (Gil و�سا�ض Shas، لي�ست معنية باإ�سقاط 
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احلكومة؛ وذلك الأن املوؤ�رسات الأي انتخابات مبكرة ال ت�سمن لها حت�سناً يف قوتها داخل الكني�ست. 

 ،Avigdor Liberman ليربمان  اأفيغدور  برئا�سة   Yisrael Beitenu بيتنا"  "اإ�رسائيل  حزب  اأما 

اأكتوبر  االأول/  ت�رسين  اأواخر  يف  للحكومة  ان�سم  والذي  الكني�ست،  يف  مقعداً   11 ميلك  والذي 

2006، فلم يكن موقفه م�ستقراً طوال �سنة 2007. وقد تاأكد ذلك يف 2008/1/16 عندما ان�سحب من 

احلكومة، احتجاجاً على م�سار م�رسوع الت�سوية، غري اأن احلكومة ظلت حتتفظ باأغلبية 67 مقعداً 

داخل الكني�ست من اأ�سل 120.

ت�سيطر  بينما  كادميا،  حزب  يف  االأول  ال�سّف  زعماء  كبار  دعم  على  مركزه  يف  اأوملرت  ويعتمد 

اأوالً:  فهما  احلكومة  لرئي�ض  االآخران  املناف�سان  اأما  احلزب،  يف  ال�سباب  جيل  على  ليفني  ت�سيبي 

اليهودية،  الدينية  Likud واملوؤ�س�سة  الليكود  القدمي يف  الذي يعتمد على احلر�ض  نتنياهو،  بنيامني 

وثانياً: اإيهود باراك، زعيم حزب العمل، الذي يحظى بدعم املوؤ�س�سة الع�سكرية.

وميثل اإيهود اأوملرت رئي�ض الوزراء الـ 11 يف "اإ�رسائيل"، وقد و�سلت �سعبيته اإىل احل�سي�ض4، 

اأنه ميثل  اإال  اأ�سيب بجلطة دماغية،  الذي  ل�سارون  للحكومة خلفاً  انتخابه رئي�ساً  الرغم من  فعلى 

النقي�ض ل�سارون يف �سكله وج�سمه وطريقة �سلوكه. حيث كان �سارون مييل اإىل الفو�سوية، ولكنه 

اأوملرت فهو، على  اإيهود  اأما  كان بطيئاً ويحاول التدقيق يف كل �سيء، وذا خلفية ع�سكرية مميزة؛ 

عك�ض �سارون، �سخ�ض ديناميكي و�سهل احلركة وحاذق الل�سان و�رسيع اال�ستيعاب، ويف الوقت 

نف�سه يتميز بهدوء اأع�ساب. وقد �سارعت االأحداث يف ا�ستلمه لل�سلطة، فقد توىل حكومة ت�رسيف 

االأعمال يف اأثناء اإ�سابة �سارون، ثم مّت انتخابه رئي�ساً للحكومة، ولكن معظم اال�ستطلعات ت�سري 

تنق�سه  واأوملرت  الوزارات،  به �سابقوه من روؤ�ساء  يتمتع  الذي كان  القوة والتاأثري  اإىل  افتقاره  اإىل 

يتحرك يف ظّل  اأوملرت  "اإ�رسائيل". كما ظّل  االأول يف  الرجل  منه  الذي جتعل  ال�سخ�سية  الكاريزما 

تناق�سات رئي�سية حيث يقود ائتلفاً حكومياً قوياً ووا�سعاً، ولكنه يف الوقت نف�سه يعاين من تراجع 

التاأييد ال�سعبي اخلا�ض به. 

االإ�رسائيلية يف جمال  باالأغلبية، ولكن اخلربة  االآن حتظى  االإ�رسائيلية حتى  زالت احلكومة  ما 

االئتلفات احلكومية تقدم جتربة �سيئة، حيث اإن اأية ق�سايا حتتاج اإىل قرارات حا�سمة رمبا توؤدي 

اإىل انهيار احلكومة، ويظهر ذلك بو�سوح يف جمال الت�سوية النهائية، حيث متثل احلكومة ائتلفاً من 

"اإ�رسائيل بيتنا" املت�سدد )11 ع�سو كني�ست(، كما هدد  اأحزاب غري متجان�سة. فقد ان�سحب حزب 

حزب �سا�ض الديني )12 ع�سواً( باالن�سحاب من احلكومة، اإذا ما قدمت احلكومة تنازالت جوهرية 

بخ�سو�ض الت�سوية، خا�سة يف جمال القد�ض واللجئني5. كما اأن دعاوى اتهام اأوملرت بالف�ساد تهدد 

باإقالة اأو ا�ستقالة رئي�ض الوزراء نف�سه.
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2. التغريات على �شعيد الأ�شـخا�ص:  

�سهدت ال�ساحة ال�سيا�سية االإ�رسائيلية خلل العام املن�رسم جمموعة من التغريات يف القيادات 

ال�سيا�سية والع�سكرية الرئي�سية6:

 40 بعد  االإ�رسائيلي  االأركان  رئي�ض   ،2007/1/17 يف   Dan Halutz حالوت�ض  دان  ا�ستقالة  اأ. 

حرب  يف  ف�سله  ب�سبب  وذلك  بالذات،  اجلو  و�سلح  اجلي�ض  يف  الع�سكرية  اخلدمة  من  عاماً 

كرئي�ض   Gabi Ashkenazi اأ�سكنازي  غابي  تعيني  مّت  وقد  لبنان،  يف   2006 يوليو  متوز/ 

االأركان مو�سيه  ا�ستقالة نائب رئي�ض  لدان حالوت�ض، وتبعه  2007/2/14 خلفاً  للأركان يف 

.Moshe Kaplinsky كابلن�سكي

 Moshe Katsav اأما على م�ستوى رئا�سة الدولة فقد ُطلَِب من رئي�ض الدولة مو�سيه كت�ساف ب. 

التوقف عن ممار�سة مهامه نتيجة اتهامه من املدعي العام باالغت�ساب والتحر�ض اجلن�سي، 

وقد انتهت واليته مع بدايات 2007. وبداأت اال�ستعدادات الإجراء انتخابات جديدة ملن�سب 

وهم:  املن�سب  لهذا  كمر�سحني  اأ�سماء  اأربعة  الفرتة  هذه  خلل  وظهرت  الدولة،  رئي�ض 

حزب  من   Reuven Rivlin ريفلني  روؤوفني  والنائب  كادميا،  حزب  من  برييز  �سمعون 

الليكود، والنائبة عن حزب العمل كوليت اأفيطال Colette Avital، واحلاخام االأكرب لليهود 

االأ�سكناز ي�رسائيل مئري الو Yisrael Meir Law، ولكن املعركة انتهت بني مر�سح كادميا 

برييز ومر�سح الليكود ريفلني وقد فاز باملن�سب �سمعون برييز يف 2007/6/13. 

متت االإطاحة بعمري بريت�ض وزير الدفاع االإ�رسائيلي، وهو زعيم حزب العمل بعد اتهامه  ج. 

باراك  اإيهود  اختيار  ومّت  الع�سكرية،  خربته  ونق�ض  لبنان،  �سّد  احلرب  اإدارة  يف  بالف�سل 

ليحّل حمله يف وزارة الدفاع االإ�رسائيلية يف 2007/6/15. 

ب�سبب  يف2007/7/1   Avraham Hirschson هري�زشون  اأبراهام  املالية  وزير  ا�ستقال  د. 

حمل  الذي  اأوملرت،  الوزراء  رئي�ض  موؤقتاً  حمله  حّل  وقد  مالية،  �رسقات  �سبهات حول 

باراأون  روين  ال�سابق  الداخلية  وزير  املن�سب  هذا  يف  خلفه  توالها  اأن  اإىل  املالية  حقيبة 

وزير  من�سب  يف  ال�سابق  االإ�سكان  وزير  تعيني  ومّت   ،2007/4/22 يف   Roni Bar-On
الداخلية. 

ا�ستقالة مو�سيه كرادي Moshe Karadi، املفت�ض العام لل�رسطة، يف اأعقاب حتقيقات يف جمال  هـ. 

اأعمال ف�ساد ارتكبها، ومّت تعيني ديفيد كوهني David Cohen قائد منطقة و�سط "اإ�رسائيل" 

خلفاً له يف من�سب املفت�ض العام لل�رسطة يف 2007/5/1. 

  Haim Ramon مّت تعيني وزير الق�ساء ال�سابق، املتهم بتهمة اعتداء جن�سي، حاييم رامون و. 

يف من�سب نائب رئي�ض الوزراء يف 2007/7/4.
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3. ال�شلطة الق�شائية:

�سهدت ال�سلطة الق�سائية توتراً بني وزير العدل دانييل فريدمان Daniel Friedmann ورئي�سة 

املحكمة العليا دوريت بيني�ض Dorit Beinish، وظهر ال�رساع اإىل العلن بعدما عمم فريدمان ر�سالة 

قال فيها باأنه ينوي اإحداث اإ�سلحات موؤ�س�سية يف الق�ساء، ومنها اأن يتّم تعيني الق�ساة بوا�سطة 

جلنة دون احلاجة ملوافقة رئي�ض املحكمة العليا، والعمل على ا�ستقللية الق�ساء عن حمكمة العدل 

العليا، وهو يرى باأن املحكمة متلك �سلحيات وا�سعة، ال تتنا�سب مع النظام الدميوقراطي7. وقد 

املحكمة، وقد متحور هذا اخللف  العدل ورئي�سة  الت�رسف نوعاً من اخللف بني وزير  اأثار هذا 

حول جمموعة من الق�سايا نذكر منها: 

يقول  مبداأ  باراك  ال�سابقة  املحكمة  رئي�ض  ثبت  اأن  بعد  العليا،  املحكمة  �سلحيات  ت�سخم  اأ. 

باأن من حّق املحكمة النظر يف كافة الق�سايا واملوا�سيع، حتى الق�سايا ال�سيا�سية وق�سايا 

حقوق االإن�سان، وكذلك عمل على تدخل املحكمة الإلغاء قوانني �سدرت عن الكني�ست، وهي 

�سلحيات غري خمولة للمحكمة.

م�ساألة تعيني الق�ساة حيث متلك املحكمة حّق تعيني ثلثة اأع�ساء من جلنة تعيني الق�ساة يف  ب. 

املحكمة العليا، واملكونة من ت�سعة اأع�ساء. كما متلك املحكمة دوراً يف تعيني ق�ساة يف املحاكم 

املركزية وغريها.

فرتة  حتديد  على  الكني�ست  وافق  حيث  العليا؛  املحكمة  رئا�سة  والية  مدة  حول  اخللف  ج. 

رئا�سة كافة املحاكم ل�سبع �سنوات مبا فيها املحكمة العليا.

 Eliyahu اإلياهو فينوغراد  املحاكم مثل  القيادات اجلديدة ممن عملوا يف  د.    حاولت بع�ض 

Winograd ومي�سا ليندن�سرتاو�ض Micha Lindenstrauss تعميق وت�سخيم دور مراقب 

الدولة يف مراقبة احلكومة، وتقدميه لي�سكل ال�سلطة الرابعة داخل "اإ�رسائيل"8. 

4. امل�شـهد احلزبي: 

القوى  بقيت  حيث  2007؛  �سنة  خلل  جذرية  تغريات  االإ�رسائيلية  ال�سيا�سية  احلياة  ت�سهد  مل 

ال�سيا�سية الرئي�سية حمافظة على متثيلها داخل احلكومة والكني�ست. وتراجعت حدة اال�ستقطاب 

مواقف  مع  بالتماهي  كثرياً  يهتمون  االإ�رسائيليون  يعد  ومل  االإ�رسائيلي،  املجتمع  داخل  احلزبي 

"اإ�رسائيل"؛  يف  وال�سيا�سي  احلزبي  الن�ساط  م�ستوى  انخفا�ض  كذلك  ويلحظ  التقليدية.  اأحزابهم 

الثقة  م�ستوى  وانخف�ض  االإ�رسائيلي،  املجتمع  داخل  التغيري  عن  بالعجز  ال�سعور  تزايد  حيث 

باالأحزاب والقيادات ال�سيا�سية، ويعود ذلك اإىل جملة اأ�سباب نورد فيما يلي اأهمها9: 
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رموز  طالت  والتي  واحلزبية،  ال�سيا�سية  القيادات  بني  واملايل  ال�سيا�سي  الف�ساد  انت�سار  اأ. 

النظام ال�سيا�سي والقيادات احلزبية الرئي�سية من الي�سار واليمني على حد �سواء.

تراكم التجربة احلزبية موؤخراً نحو عدم وفاء املر�سحني للنتخابات بعد فوزهم بالوعود  ب. 

التي قدموها للناخبني. 

عدم وجود فوارق حقيقية بني مواقف االأحزاب الرئي�سية يف "اإ�رسائيل"، خا�سة فيما يتعلق  ج. 

باأمور ال�سيا�سة اخلارجية، التي ت�سكل حمور اهتمام املواطن االإ�رسائيلي. 

باحلياة  واالن�سغال  االإ�رسائيلي،  املجتمع  طبقات  كافة  على  املعي�سية  ال�سغوط  تزايد  د. 

االقت�سادية على ح�ساب احلياة ال�سيا�سية، وبالتايل تراجعت ن�سبة امل�ساركة ال�سيا�سية يف 

االنتخابات ال�سابقة ل�سنة 2006. 

�سهدت ال�ساحة احلزبية حتركاً وا�سعاً على نطاق االأحزاب الرئي�سية يف "اإ�رسائيل"؛ ففي حزب 

ليفني  ت�سيبي  هو  ا�ستقال  لو  الأوملرت  البديل  وكان  البقاء،  اأجل  من  ي�سارع  اأوملرت  كان  كادميا 

وزيرة اخلارجية. ويف حزب العمل كانت املعركة موجهة �سّد عمري بريت�ض رئي�ض احلزب ووزير 

باراك  فاز  الدفاع. وقد  املناف�سة على رئا�سة احلزب ووزارة  بالتق�سري، وبداأت  اتهم  الذي  الدفاع 

 Ami Ayalon يف االنتخابات الداخلية حلزب العمل يف 2007/6/12 بعد اأن تغلب على عامي اأيالون

امل�سوؤول ال�سابق يف جهاز املخابرات ال�سني بيت Shin Bet، وقد حّل باراك بدل عمري بريت�ض زعيم 

احلزب، الذي وجهت له االنتقادات ب�سبب تق�سريه يف حرب لبنان 2006 حني كان وزيراً للدفاع يف 

حكومة اأوملرت. اأما يف حزب الليكود فقد ا�ستطاع نتنياهو تاأكيد �سيطرته على احلزب �سّد مناف�سيه، 

وبقيت حماوالته م�ستمرة ل�سّق حزب كادميا. 

عانت االأحزاب العربية من تدين ن�سبة متثيلها داخل الكني�ست، نتيجة مقاطعة احلركة االإ�سلمية 

التي  والتعديلت  االإجراءات  من  جمموعة  ونتيجة  للنتخابات،  �سلح  رائد  ال�سيخ  يقودها  التي 

اأجريت على النظام االنتخابي ب�سكل يحّد من متثيل االأحزاب ال�سغرية داخل الكني�ست، وهذا ينطبق 

ب�سورة اأ�سا�سية على االأحزاب العربية. هذا باالإ�سافة اإىل اإلغاء نظام فائ�ض االأ�سوات، الذي كانت 

االأحزاب ال�سغرية، ومنها االأحزاب العربية، مبوجبه تتفق على تبادل فائ�ض االأ�سوات فيما بينها، 

لدعم بع�ض االأحزاب التي حتتاج اإىل اأ�سوات للح�سول على مقعد داخل الكني�ست10.

وقد �سكلت ق�سية عزمي ب�سارة، الع�سو العربي يف الكني�ست، اأحد اأهم الق�سايا املثارة يف االأو�ساط 

"يخرق  ممن  املواطنة  �سحب  يجيز  قانون  على  الكني�ست  �سادق  وقد  "اإ�رسائيل".  داخل  العربية 

الوالء للدولة"، وقد اعترب هذا القانون �سيفاً م�سلطاً على رقاب االأقلية العربية يف "اإ�رسائيل"، ونظر 

له البع�ض باأنه ميثل حماولة لردع االأقلية العربية عن اال�ستمرار يف مطالبها القومية والثقافية. 
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وب�سكل عام ميكن القول باأن احلياة احلزبية يف "اإ�رسائيل" �سهدت تقدماً ملع�سكر الو�سط، وهناك 

�سعود جليل من ال�سيا�سيني اجلدد الذين ال يح�سبون على املوؤ�س�سة الع�سكرية، والذين بدوؤوا بتويل 

القيادات االأوىل على امل�ستوى احلزبي. وهناك تراجع يف نفوذ االأحزاب التقليدية11؛ واإن كان الليكود 

قد متكن من مللمة �سفوفه خلل �سنة 2007، ومن اال�ستفادة من اأخطاء اأوملرت ومن ف�سل احلرب 

على لبنان، ليزيد من ر�سيده، ويعيده اإىل �سدارة االأحزاب االإ�رسائيلية وفق ا�ستطلعات الراأي. 

5. الف�شاد ال�شيا�شي: 

على  ال�سيا�سي  الف�ساد  ظاهرة  بروز  االإ�رسائيلي  املجتمع  حياة  يف  االأخرية  ال�سنوات  اأظهرت 

ال�سطح؛ بحيث قال مراقب الدولة االأ�سبق اإلعازر غولدبرغ Eliezer Goldberg باأن خطر الف�ساد 

ال�سيا�سي امل�ست�رسي يف "اإ�رسائيل"، يفوق خطر االنتفا�سة الفل�سطينية على املجمتع االإ�رسائيلي.  

وقد علق عليها رئي�ض الكني�ست ال�سابق اأبراهام بورغ Avraham Burg بقوله "اإن اإ�رسائيل غدت 

دولة من امل�ستوطنني تقودها زمرة من الفا�سدين". ويظهر الواقع احلايل يف "اإ�رسائيل" باأن الف�ساد 

وروؤ�ساء  الدولة،  روؤ�ساء  �سمل  بحيث  امل�ستويات؛  كافة  على  ومنت�رساً  منظماً  اأ�سبح  ال�سيا�سي 

ظاهرة  وتتمثل  وغريهم.  وع�سكريني  واإداريني  و�سيا�سيني  كني�ست،  واأع�ساء  ووزراء،  وزراء، 

الف�ساد ال�سيا�سي يف جمموعة من االأمناط اأهمها12: 

اأ.     االمتيازات احلكومية واإ�ساءة االئتمان. 

الر�سوة وا�ستغلل املن�سب لتحقيق م�سالح خا�سة. ب. 

التعيينات ال�سيا�سية للأن�سار واملح�سوبيات ل�سالح بع�ض الزعماء.  ج. 

اجلرائم االأخلقية والف�سائح اجلن�سية.  د. 

بلغت  االإ�رسائيلية  الر�سمية  املوؤ�س�سات  يف  الف�ساد  ن�سبة  اأن  اإىل  الدويل  البنك  تقرير  اأ�سار  وقد 

8.8%؛ مما جعلها على راأ�ض قائمة الدول االأكرث ف�ساداً يف جمموعة الدول املتقدمة، التي ال تتعدى 

ن�سبة الف�ساد فيها 4.91%. ومتثلت االآثار الناجمة عن انت�سار ظاهرة الف�ساد ال�سيا�سي يف: 

اأ.     زعزعة ثقة املواطن العادي باملوؤ�س�سة احلاكمة؛ فقد اأظهر مقيا�ض الدميوقراطية تراجع الثقة 

برئي�ض الوزراء من 34% �سنة 2006 اإىل 21% �سنة 2007، وتراجعت الثقة برئي�ض الدولة 

من  وغريها  وال�رسطة  باجلي�ض  الثقة  الرتاجعات  و�سملت   ،%22 اإىل   2006 �سنة   %67 من 

املوؤ�س�سات13. 

ينظر        كان  الذي  الغربي،  العامل  م�ستوى  على  لـ"اإ�رسائيل"  النظرة  على  ال�سلبي  التاأثري  ب. 

باحرتام اإىل "اإ�رسائيل" وقيادتها. 

واأ�سارت املعلومات الواردة يف تقرير املعهد االإ�رسائيلي للدميوقراطية باأن االإ�رسائيليني ال يثقون 
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بحكومتهم وال مبوؤ�س�ساتهم التي �سهدت تراجعاً عن ال�سنوات ال�سابقة، واأظهرت اال�ستطلعات اأن 

78% من االإ�رسائيليني غري را�سني عن قيادتهم. وقد اأيد تقرير جلنة فينوغراد للتحقيق يف حرب 

وال�سيا�سية.  الع�سكرية  بالقيادات  الثقة  حول  نف�سها  ال�سكوك   2006 �سنة  لبنان  يف  يوليو  متوز/ 

ف�ساداً  االأكرث  هو  اأوملرت  اأن  يعتقدون  االإ�رسائيليني  من   %56 اأن  اإ�رسائيلي  ا�ستطلع  يف  جاء  وقد 

يف احلكومة، يليه وزير املالية هري �سيزون الذي ح�سل على ن�سبة 55%، واحتل رامون وليربمان 

املرتبة الثالثة بن�سبة 33%، واحتل املرتبة الرابعة اإيهود باراك ووزير املالية روين باراأون بن�سبة 

 ،%46 اإىل  اأعلى ن�سبة يف اال�ستقامة و�سلت  29%، وح�سلت ت�سيبي ليفني وزيرة اخلارجية على 

يليها وزير املعارف يويل متري Yuli Tamir بن�سبة 40%. اأما على م�ستوى الكني�ست فريى %40 

اأن ت�ساحي هنغبي Tzachi Hanegbi هو االأكرث ف�ساداً، يليه نتنياهو بن�سبة 38%، ويليهم عمري 

بريت�ض14.

وتوؤيد التقارير الدولية حول الف�ساد هذا املنحى يف النظام االإ�رسائيلي؛ حيث احتلت "اإ�رسائيل" 

املرتبة 30 من بني 180 دولة على مقيا�ض الف�ساد لعام 2007. وقد �سملت هذه االتهامات بالف�ساد 

معظم رموز النظام ال�سيا�سي، وعلى راأ�سهم رئي�ض الوزراء ووزير املالية؛ و�سملت عملية القيا�ض 

اله�ستدروت  العمال  واحتاد  واأحزاب  وكني�ست  حكومة  من  االإ�رسائيلي،  الكيان  موؤ�س�سات  معظم 

Histadrut، وحتى ال�سلطات املحلية. 

6. تقرير جلنة فينوغراد: 

والع�سكري  ال�سيا�سي  اجلانب  يف  اإخفاقات  من  تلها  وما  لبنان  �سّد  احلرب  نتائج  اأ�سفرت 

تلك  واأظهرت  والع�سكري،  ال�سيا�سي  للأداء  ال�ساملة  املراجعة  اإىل  الدعوات  ظهور  اإىل  االإ�رسائيلي 

بعدم  االإقرار  وتزايد  مهمة،  قرارات  اتخاذ  على  قادرة  قوية  �سيا�سية  قيادة  وجود  غياب  احلرب 

اإمكانية حتقيق االأمن لـ"اإ�رسائيل" من خلل االعتماد على القدرات الع�سكرية لوحدها15. 

جلنة  �سكلت  املعركة  اإدارة  يف  كفاءتها  وعدم  احلكومة،  �سّد  ال�سعبية  ال�سغوط  تزايد  ظّل  ويف 

لتق�سي احلقائق برئا�سة القا�سي املتقاعد اإلياهو فينوغراد، و�سمت كلً من الربوفي�سور يحقئيل 

درور Yehezkel Dror والربوفي�سورة روث غابيزون Ruth Gabizon واجلرنال احتياط حاييم 

.16Menachem Einan واجلرنال احتياط مناحيم عينان Haim Nadel نادل

وقد جاء يف تقرير جلنة فينوغراد، املكلفة بالتحقيق يف االإخفاقات يف حرب متوز/ يوليو يف لبنان 

�سنة 2006، باأن هناك ثلثة اأ�سخا�ض كانت اإ�سهاماتهم يف القرارات حا�سمة وهم؛ رئي�ض احلكومة 

الثلثة  الدفاع عمري بريت�ض، ورئي�ض االأركان امل�ستقيل دان حالوت�ض، واأن  اأوملرت، ووزير  اإيهود 

امل�سوؤولية  واإن  عنها.  اأ�سفرت  التي  االإجنازات  عن  وكذلك  واالأخطاء،  االإخفاقات  عن  م�سوؤولون 

االأ�سا�سية للإ�سلح تقع على عاتق هوؤالء الثلثة اأي�ساً، وقد �سّخ�ض التقرير اإخفاقات الثلثة كل يف 
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جمال عمله ح�سبما يلي17:

رئي�ض الوزراء: هو الذي اأدار عملية �سنع القرار، لكنه مل ُيوِل الوزن الكايف لطبيعة القرارات  اأ. 

التي اتخذها، وهي قرارات ذات تاأثريات بعيدة املدى؛ وذلك نظراً لقلة خربته، وحمدودية 

قدرته على مواجهة تقديرات اجلي�ض وانتقادها، وقلة معرفته العميقة بال�سلة بني ت�سغيل 

القوة الع�سكرية وبني حتقيق غايات �سيا�سية، كما اأنه يفتقر للطاقم ال�سخ�سي القادر على 

تقدمي امل�سورة. 

اخت�سا�ض  نطاق  على  واأويل  عام  اطلع  �سوى  الدفاع  وزير  لدى  يكن  مل  الدفاع:  وزير  ب. 

الع�سكرية وال�سيا�سية يف حرب كربى، ومل يكن  وزارته، وعلى معنى موازنة االعتبارات 

اأنه مل  لديه معرفة وا�سعه وكافيه لبلورة مواقف م�ستقلة يف موا�سيع مركزية مهمة. كما 

يتبع اأ�ساليب حت�سن من قدرته على االإدارة واملراقبة، ومل يقم باإجراء م�ساورات لتحقيق 

بالق�سايا التكتيكية واملو�سعية، ومل  هذا الهدف. وكذلك كان دور وزير الدفاع حم�سوراً 

يكن له وزن فعلي يف القرارات اال�سرتاتيجية.

اأدار جميع عمليات اجلي�ض مبا�رسة،  الذي  االأركان: كانت تو�سياته مركزية، وهو  رئي�ض  ج. 

لكنه مل يجِر نقا�ساً داخلياً يف اجلي�ض حول املخطط اال�سرتاتيجي للعملية الع�سكرية، وهو 

الذي اأقنع رئي�ض احلكومة ووزير الدفاع بقدرات اجلي�ض على تنفيذ الهجوم. 

لقد وجه تقرير جلنة فينوغراد االتهام بالتق�سري وامل�سوؤولية اإىل حكومة اأوملرت، باالإ�سافة اإىل 

رئي�ض االأركان والقيادات االإ�رسائيلية ال�سابقة، باعتبارها مل تعالج امل�سكلت املرتاكمة عرب ال�سنوات 

انتقادات  على  ان�سب  اللجنة  تقرير  �سدور  اأعقبت  التي  االإ�رسائيلية  الفعل  ردود  لكن  املا�سية. 

وكانت  باال�ستقالة.  وطالبوه  الف�سل،  عن  الرئي�سي  امل�سوؤول  باعتباره  احلكومة  رئي�ض  اإىل  وجهت 

كثري من االنتقادات قد وجهت اإىل رئي�ض االأركان دان حالوت�ض الذي �سارع لتقدمي ا�ستقالته. وعلى 

اأي حال فقد اأظهرت االنتقادات مدى اخللل يف النظام االإ�رسائيلي يف العلقة غري املتوازنة بني القيادة 

ال�سيا�سية والع�سكرية. 

ولقد اأظهرت التعليقات على التقرير االجتاه نحو �رسورة اإحداث تغيري جوهري يف عملية �سنع 

احلكومة  اأداء  حت�سني  �رسورة  اإىل  الدعوات  وتزايدت  والع�سكرية،  ال�سيا�سية  املجاالت  يف  القرار 

على  الزائد  االعتماد  وعدم  املهنية،  واالأمنية  ال�سيا�سية  باخلربات  دعمها  و�رسورة  ودورها، 

االعتبارات االأمنية على ح�ساب االعتبارات ال�سيا�سية18. 

القرارات  اتخاذ  يف  القومي  االأمن  وجمل�ض  اخلارجية  وزارة  دور  لتعزيز  دعوات  ظهرت  وقد 

لتقرير  منفردة،  الع�سكرية  للموؤ�س�سة  االمور  ترك  وعدم  االأمني،  ال�سيا�سي  البعد  ذات  احلا�سمة 

اإىل تراجع ثقة الراأي  اأدى  ما يجب عمله يف هذا املجال. وب�سكل عام ميكن القول باأن تقرير اللجنة 
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العام االإ�رسائيلي بالنخبة ال�سيا�سية والع�سكرية القائمة، واأظهر التقرير هيمنة اجلي�ض على القيادة 

ال�سيا�سية ممثلة يف رئي�ض الوزراء، ووزير الدفاع نظراً النعدام اخلربة االأمنية لديهما. 

وب�سكل عام ميكن القول باأن التقرير على الرغم من اتهامه للقيادات االإ�رسائيلية الرئي�سية، اإال 

اأنه مل يطالبها باال�ستقالة، خا�سة رئي�ض الوزراء؛ وترك للجمهور والراأي العام االإ�رسائيلي تقرير 

م�ستقبل قيادة اأوملرت يف احلكومة. ولذلك عمل اأوملرت على امت�سا�ض غ�سب ال�سارع، من خلل 

اأولها دعم احلكومة باخلربة الع�سكرية من خلل  اللجنة؛ وكان  تاأكيده �رسورة تطبيق تو�سيات 

�سّم باراك لوزارة الدفاع. وكذلك عمدت احلكومة اإىل اإظهار قدٍر من الت�سدد يف الق�سايا الرئي�سية يف 

ال�رساع العربي االإ�رسائيلي، واإظهار ميٍل اإىل التهديد با�ستخدام القوة الع�سكرية �سّد اإيران، الإعادة 

الهيبة للحكومة وللموؤ�س�سة الع�سكرية19. 

ثانيًا: اأبرز املوؤ�سرات ال�سكانية والقت�سادية والع�سكرية:

1. املوؤ�شـرات ال�شكانية:

مليني  �سبعة  الر�سمية  االإح�ساءات  ح�سب   2007 �سنة  نهاية  يف  "اإ�رسائيل"  �سكان  عدد  بلغ 

75.6% من ال�سكان، بينما مل  يهودي اأي ما ن�سبته  و244,100، بينهم خم�سة مليني و474,300 

ي�رسح 319,900 عن ديانتهم، اأي ما ن�سبته 4.4%، وهم على االأغلب من مهاجري رو�سيا وبلدان 

االحتاد ال�سوفييتي �سابقاً واأوروبا ال�رسقية ممن مل تثبت يهوديتهم، اأو من امل�سيحيني غري العرب. 

اأما عدد ال�سكان العرب، مبا يف ذلك القد�ض ال�رسقية واجلوالن، فبلغ مليوناً و449,800، اأي ما ن�سبته 

نحو  عددهم  يبلغ  الذين  واجلوالن  ال�رسقية  القد�ض  �سكان  عدد  حذفنا  ما  واإذا  ال�سكان.  من   %20

266 األفاًً، فاإن عدد ما يعرف بفل�سطينيي 48 ي�سبح حوايل مليون و184 األفاً، اأي نحو 16.3% من 

ال�سكان. ويقيم نحو 480 األف م�ستوطن يهودي يف ال�سفة الغربية مبا يف ذلك �رسقي القد�ض، كما 

يقيم حوايل 20 األف م�ستوطن يهودي يف اجلوالن )انظر جدول 2/1(.
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جدول 2/1: اأعداد ال�شكان يف "اإ�شـرائيل"2001-2007 )ل تت�شمن اأعداد العمال الأجانب(20

اليهوداإجمايل عدد ال�شكانال�شنة
العرب )مبن فيهم �شكان 

�شـرقي القد�ص واجلولن(
اآخرون

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
20067,116,7005,393,4001,413,300310,000
20077,244,1005,474,3001,449,900319,900

وخلل �سنة 2007 هاجر اإىل "اإ�رسائيل" 19,700 مهاجراً، مقارنة بـ 20,961 هاجروا �سنة 2006. 

وهذا يتوافق مع املنحنى املرتاجع للهجرة اليهودية منذ �سنة 2000. وي�ساور االأو�ساط االإ�رسائيلية 

وال�سهيونية القلق الأن عدد الذين غادروا "اإ�رسائيل" �سنة 2007 كان اأكرث من عدد من هاجروا اإليها، 

وهذا يحدث للمرة االأوىل منذ اأكرث من ع�رسين عاماً )انظر جدول 2/2).

جدول 2/2: اأعداد املهاجرين اليهود اإىل "اإ�شـرائيل" 212007-1990 

1990199119921993199419951996199719981999ال�شنة

عدد 

املهاجرين
200,170176,65077,35077,86080,81077,66072,18067,99058,50078,400

املجموع الكلي20002001200220032004200520062007ال�شنة

عدد 

املهاجرين
61,54244,63335,16824,65222,50022,81820,96119,7001,219,544

اأعداد ال�شكان يف "اإ�شـرائيل"ل�شنتي 2007-2001
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وتظهر التقارير �سعي ال�سلطات االإ�رسائيلية وال�سهيونية ال�ستجلب مهاجرين جدد من بلدان 

اأ�سول  من  يهود  اأثرياء  جمموعة  قام  وقد  واإيران.  الهند  مثل  املركزية  اهتماماتها  �سمن  تكن  مل 

عائلة  لكل  دوالر  األف   60 ال�سندوق  ومينح  اإيران،  من  الهجرة  لت�سجيع  �سندوق  باإقامة  اإيرانية 

اال�ستيعاب  تقدمها وزارة  التي  اال�ستيعاب"  "�سلّة  اإىل جانب  "اإ�رسائيل"،  اإىل  الهجرة  تقرر  يهودية 

االإ�رسائيلية للمهاجرين اليهود، وهي عبارة عن منح وامتيازات مالية22.

"اإ�رسائيل"23،  خارج  يعي�سون  اإ�رسائيلي،  األف   750 نحو  وجود  اإىل  التقديرات  بع�ض  وت�سري 

العمل  �سوق  ا�ستوعبهم  ال�سناعات،  وتطوير  االأبحاث  يف  يعملون  عامل  األف   25 نحو  بينهم  من 

اجلن�سية  على  ح�سلوا  اإ�رسائيلياً   4,313 اأن  العك�سية  الهجرة  موؤ�رسات  اأحد  وكان  اأمريكا24.  يف 

االأملانية �سنة 2006، وهو ما يعك�ض ارتفاعاً يزيد عن 50% عن �سنة 252005. ويبدو اأن ال�سلطات 

جماالت  يف  وظائف  يف  يعملون  بحيث  اجلدد،  املهاجرين  ا�ستيعاب  يف  م�سكلة  تواجه  االإ�رسائيلية 

االجتماعي  واالنخراط  الهجرة  ملعهد  ال�سنوي  االإح�سائي  الكتاب  معطيات  وح�سب  تخ�س�سهم. 

املاج�ستري والدكتوراه، ممن هاجروا  "روفني"، فمن بني من يحملون �سهادات  االأكادميي  للمركز 

من االحتاد ال�سوفييتي ال�سابق، ال يعمل �سوى ثلثهم يف اأعمال تتعلق مبجاالت درا�ستهم. ويعمل 

52.7% يف اخلدمات واملبيعات، بينما  اأو �سناعة، ويعمل  اأو زراعة  21.9% من هوؤالء كعمال بناء 

يعمل 7.9% كعمال غري مهنيني26.

ون�رست جريدة معاريف يف ني�سان/ اأبريل 2007 نتائج ا�ستطلع للراأي اأ�سار اإىل اأن 26% من 

االإ�رسائيليني قالوا اإن عدم ر�ساهم عن االأو�ساع يف "اإ�رسائيل" دفعهم للتفكري يف ال�سنة املا�سية يف 

الهجرة، وقد ارتفعت هذه الن�سبة بني ال�سبان لت�سل اإىل 27%50.

 Jewish Agency for اأما بالن�سبة لعدد اليهود يف العامل، فقد اأ�سارت اإح�سائيات الوكالة اليهودية

Israel ل�سنة 2007، والتي ا�ستعر�سها التقرير ال�سنوي لـ"معهد تخطيط �سيا�سة ال�سعب اليهودي" 

اأعداد املهاجرين اليهود اإىل "اإ�شـرائيل" 2007-1990
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The Jewish People Policy Planning Institute، اأن عدد اليهود يف �سنة 2007 بلغ 13 مليوناً 

مليني  خم�سة  اليهود  عدد  بلغ  املتحدة  الواليات  ففي   .2006 �سنة  عن  األفاً   60 بزيادة  األفاً،  و155 

األفاً، واأملانيا   225 األفاً، ورو�سيا   295 األفاً، وبريطانيا   490 األفاً، وفرن�سا   374 األفاً، ويف كندا  و275 

120 األفاً، وهنغاريا 49 األفاً، ويف اأمريكا اللتينية يعي�ض نحو 393 األفاً، منهم 184 األفاً يف االأرجنتني، 

ويعي�ض يف اإفريقيا 77 األفاً منهم 72 األفاً يف جنوب اإفريقيا، ويعي�ض يف اأ�سرتاليا 104 اآالف28. ويعاين 

يهود العامل من م�ساكل التفكك االأ�رسي، والزواج املختلط، واالندماج يف املجتمعات الغربية؛ وهو ما 

يوؤثر �سلباً على النمو ال�سكاين لليهود.

2.املوؤ�شـرات القت�شادية:

بلغت  منو  ن�سبة  حقق  االإ�رسائيلي  االقت�ساد  اأن  اإىل  االإ�رسائيلية  الر�سمية  االإح�سائيات  ت�سري 

5.3% �سنة 2007 مقارنة بن�سبة 5.2% التي حققها �سنة 292006. وقد ارتفع الناجت املحلي االإجمايل 

664 ملياراً و764 مليون �سيكل )161 ملياراً و817.9 مليون دوالر، ح�سب  اإىل   2007 GDP �سنة 

2006 )142 ملياراً  633 ملياراً و57 مليون �سيكل يف �سنة  2007(، مقارنة بـ  اأ�سعار الدوالر ل�سنة 

التي  االإح�سائيات  اأن  ملحظة  مع   .30(2006 ل�سنة  الدوالر  اأ�سعار  ح�سب  دوالر،  مليون  و52.5 

تعديلت  واإجراء  البيانات  بتحديث  تقوم  م�سادر  وهي  الر�سمية،  امل�سادر  من  م�ستقاة  نعر�سها 

مع  االختلف  بع�ض  وجد  اإن  ي�ستغرب  اأال  الكرمي  القارئ  فعلى  ولذلك،  واأخرى.  فرتة  بني  عليها 

الر�سمية  امل�سادر  من  البيانات  تعديل  �سببه  ذلك  الأن  املا�سية،  لل�سنوات  اال�سرتاتيجي  التقرير 

نف�سها. كما جتدر ملحظة اأن امل�سادر االإ�رسائيلية نف�سها تختلف فيما بينها يف االأرقام والبيانات 

ومن  املركزي.  "اإ�رسائيل"  بنك  وبني  االإ�رسائيلي  املركزي  االإح�ساء  مكتب  بني  يحدث  كما  اأحياناً، 

املهم التنبيه اإىل اأن �سبباً مهماً يف االزدياد الكبري يف الناجت املحلي االإجمايل بالدوالر االأمريكي يعود 

للدوالر  �سيكل   4.4565 ارتفع من  الذي  االإ�رسائيلي  ال�سيكل  الدوالر مقابل  لرتاجع �سعر �رسف 

�سنة 2006 اإىل 4.1081 �سيكل للدوالر �سنة 2007.

اأعداد اليهود يف دول خمتارة 2007
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جدول 2/3: اإجمايل الناجت املحلي والدخل القومي الإ�شـرائيلي 312007-2001

ال�شنة

اإجمايل الناجت املحلي
ناق�شاً: الدخل ال�شايف 

املدفوع يف اخلارج
�شعر �شـرف اإجمايل الدخل القومي

ال�شيكل )ح�شب 

بنك "اإ�شـرائيل" 

املركزي(

باملليون

 �شيكل

باملليون

 دولر

باملليون

 �شيكل

باملليون

 دولر

باملليون 

�شيكل

باملليون

 دولر

2001500,083118,90920,4864,871 479,597114,0384.2056
2002518,011109,33620,0144,224 497,997105,1114.7378
2003526,983115,86418,4094,047 508,574111,8164.5483
2004554,054123,61816,4723,675 537,582119,9424.482
2005588,970131,2387,1631,596 581,807129,6424.4878
2006633,057142,0532,507563 630,550141,4904.4565
2007664,764161,818-277-67 665,041161,8854.1081

 22,500 اإىل  ارتفع  قد  االإ�رسائيلي  الفرد  فاإن معدل دخل  "اإ�رسائيل"،  بنك  اإح�سائيات  وح�سب 

دوالر �سنة 2007، بعد اأن كان 20,100 دوالر �سنة 2006 )انظر جدول 2/4(.

جدول 2/4: معدل دخل الفرد الإ�شـرائيلي 2000-2007 )بالدولر(32

20002001200220032004200520062007ال�شنة
19.218.516.617.318.218.920.122.5معدل دخل الفرد

مليار   294.5 بقيمة  م�رسوفات  توقعت  فقد   2007 ل�سنة  االإ�رسائيلية  احلكومة  ميزانية  اأما 

ا الدين االإ�رسائيلي اخلارجي العام مبقدار  �سيكل )70 مليار دوالر تقريباً(33. وخلل �سنة 2007 مَنَ

مليارين و 515 مليون دوالر، وبلغ جمموعه مع نهاية ال�سنة 89 ملياراً و945 مليون دوالر34.

بلغت ال�سادرات االإ�رسائيلية ل�سنة 2007 ما جمموعه 54 ملياراً و65.2 مليون دوالر، مقارنة 

اإجمايل الناجت املحلي الإ�شـرائيلي 2001-2007)باملليون دولر(
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مبا جمموعه 46 ملياراً و789.4 مليون دوالر �سنة 2006، اأي بزيادة مقدارها 15.6%. اأما الواردات 

ل�سنة 2007 فبلغت 56 ملياراً و621.4 مليون دوالر، مقارنة مبا جمموعه 47 ملياراً و840.6 مليون 

دوالر، اأي بزيادة مقدارها 18.4%. وهكذا، فقد كانت �سنة 2007 �سورة مكررة للحالة املعتادة يف 

العجز يف امليزان التجاري االإ�رسائيلي )انظر جدول 2/5(.

جدول 2/5: اإجمايل ال�شادرات والواردات الإ�شـرائيلية 2004-2007 )باملليون دولر(35

2004200520062007ال�شنة
38,618.442,770.446,789.454,065.2ال�شادرات
40,968.745,034.547,840.656,621.4الواردات

لـ"اإ�رسائيل"، ففي �سنة  اأول  وال تزال الواليات املتحدة تتمتع مبركزها املعتاد ك�رسيك جتاري 

2007 بلغت ال�سادرات االإ�رسائيلية اإىل الواليات املتحدة 18 ملياراً و892.9 مليون دوالر، اأي ما ميثل 

نحو 35% من جممل ال�سادرات االإ�رسائيلية. اأما الواردات االإ�رسائيلية من الواليات املتحدة فبلغت 

�سنة 2007 ما جمموعه �سبعة مليارات و848.4 مليون دوالر، اأي نحو 13.9% من جممل الواردات 

االإ�رسائيلية. وتعوِّ�ض "اإ�رسائيل" اإىل حدٍّ كبري عجزها التجاري مع معظم �رسكائها التجاريني، من 

خلل الفائ�ض التجاري، الذي يقارب 11 مليار دوالر، مع الواليات املتحدة، وهو ما يعد دعماً كبرياً 

للقت�ساد االإ�رسائيلي )انظر جدول 2/6(.

ال�سادرات  بلغت  حيث  لـ"اإ�رسائيل"،  جتاري  �رسيك  اأكرب  كثاين  مبوقعها  بلجيكا  واحتفظت 

االإ�رسائيلية اإليها اأربعة مليارات و70.6 مليون دوالر، والواردات االإ�رسائيلية منها اأربعة مليارات 

بلجيكا عادة يف هذا  التي ت�سع  الثمينة هي  واملعادن  املا�ض  اأن جتارة  و455 مليون دوالر. ويبدو 

املوقع املتقدم.

اإجمايل ال�شادرات والواردات الإ�شـرائيلية 2004-2007 )باملليون دولر(
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واإىل جانب الواليات املتحدة وبلجيكا، فاإن اأبرز البلدان التي �سدَّرت "�رسائيل" اإليها �سنة 2007 

هي هوجن كوجن )ثلثة مليارات و115.6 مليون دوالر(، ثم بريطانيا )مليار و954.3 مليون دوالر(، 

ثم اأملانيا )مليار و920.5 مليون دوالر(، ثم هولندا )مليار و617.1 مليون دوالر(، تليها الهند، ثم 

2007 فهي  "اإ�رسائيل" منها �سنة  ا�ستوردت  التي  البلدان  اأبرز  اأما  اإ�سبانيا.  اإيطاليا، ثم  فرن�سا، ثم 

اأملانيا )ثلثة مليارات و484.1 مليون دوالر(، ثم ال�سني )ثلثة مليارات و477.1 مليون دوالر(، 

ثم �سوي�رسا )ملياران و882.4 مليون دوالر(، ثم بريطانيا )ملياران و681.2 مليون دوالر(، تليها 

اإيطاليا، ثم هولندا، ثم اليابان، ثم هوجن كوجن )انظر جدول 2/6(.

جدول 2/6:ال�شادرات والواردات الإ�شـرائيلية مع دول خمتارة 2004-2007 )باملليون دولر( 36

البلدان
الواردات الإ�شـرائيلية من:ال�شادرات الإ�شـرائيلية اإىل:

20072006200520042007200620052004
18,892.917,957.215,500.114,175.17,848.45,919.56,042.16,099.1الواليات املتحدة

4,070.63,068.43,679.52,898.14,4553,936.94,557.74,130.8بلجيكا
3,115.62,776.12,373.61,907.71,747.61,527.51,277.71,178.3هوجن كوجن

1,954.31,601.71,649.91,447.82,681.22,458.62,552.12,482.8بريطانيا
1,920.51,757.91,345.91,3613,484.13,201.42,9863,090.2اأملانيا

1,617.11,312.21,259.71,232.82,090.31,786.81,626.71,483.8هولندا
1,606.71,289.41,222.81,037.91,688.81,433.71,276.21,107.7الهند

1,328.11,092.2882.67641,480.71,301.51,203.81,248.9فرن�سا
1,3161,072.7897.88102,302.11,839.41,733.71,565.7اإيطاليا

1,081.1903687.8616.2811.8749613.7652.3اإ�سبانيا
1,036.3809900.3782.32,882.42,805.92,464.72,682.1�سوي�رسا

1,024.3958.8747.9786.93,477.12,427.71,888.31,418.4ال�سني
775.6792.8799.1782.31,881.51,292.31,238.11,197اليابان

748.2650449.8417.7945.4893.6852.7759.9كوريا اجلنوبية
662.7465.7467.3488270.6209.4166.5207الربازيل

609.4524.6417.6319.11,398.81,141.61,055.7688رو�سيا
564.2589.8602.3587.6708.5617553.4498.6تايوان

11,741.69,167.98,886.48,203.916,467.114,298.812,945.410,478.1بلدان اأخرى
54,065.246,789.442,770.438,618.456,621.447,840.645,034.540,968.7املجموع العام
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االإ�رسائيلية،  ال�سادرات  قائمة  واالآليات  االإلكرتونيات  ذلك  يف  مبا  ال�سناعية  ال�سلع  وتت�سدر 

تليها �سادرات املا�ض، اأما الواردات فتت�سدرها املواد اخلام واملا�ض اخلام وامل�سقول والوقود )انظر 

جدول 2/7، وجدول 2/8(.

جدول2/7: ال�شادرات الإ�شـرائيلية ح�شب املجموعة ال�شلعية 2006-2007)باملليون دولر(37

�شلع �شناعية�شلع زراعيةال�شنة
املا�ص

املجموعاأخرى
اخلامامل�شقول

20061,031.229,089.16,609.72,676.8293.739,700.5
20071,347.634,004.17,0943,373.270.845,889.7

جدول 2/8: الواردات الإ�شـرائيلية ح�شب املجموعة ال�شلعية 2006-2007 )باملليون دولر(38

ال�شنة
ال�شلع 

ال�شتهالكية
املواد اخلام

املواد 

ال�شتثمارية
الوقود

املا�ص امل�شقول 

واخلام
املجموعاأخرى

20065,900.518,517.56,573.47,455.68,659.1211.747,317.8
20077,512.421,393.88,031.28,935.29,642.1588.956,103.6

ال�شادرات الإ�شـرائيلية اإىل دول خمتارة2007 )باملليون دولر(

الواردات الإ�شـرائيلية من دول خمتارة2007 )باملليون دولر(
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وعلى الرغم من اأن "اإ�رسائيل" ُتعدُّ من الدول الغنية واملتقدمة، اإال اأنها ما تزال تلقى دعماً اأمريكياً 

�سنوياً بلغ �سنة 2007 ما جمموعه مليارين و500.2 مليون دوالر، منها مليارين و340 مليون دوالر 

منحة ع�سكرية؛ مقارنة مبليارين و534.5 مليون دوالر ح�سلت عليها �سنة 2006. وبذلك يبلغ ما 

مليون  و190.8  مليار   101 جمموعه  ما   2007-1949 الفرتة  يف  اأمريكي  دعم  من  "اإ�رسائيل"  تلقته 

 Congressional النهائية للتقرير املقدم من خدمات الكوجنر�ض البحثية  دوالر، ح�سب احل�سيلة 

Research Services (CRS، مع ملحظة اأننا عندما قمنا بجمع املبالغ املن�سورة للفرتة نف�سها، من 

امل�سدر نف�سه، وجدنا اأن املجموع هو 101 ملياراً و187.5 مليون دوالر )انظر جدول 2/9)39.

جدول 2/9: امل�شاعدات الأمريكية لـ"اإ�شـرائيل" 1949-2007 )باملليون دولر(

1999-19892007-19791998-19691988-19591978-19491968-1958ال�شنة
جمموع 

امل�شاعدات
599.6727.811,426.529,933.931,551.926,947.8

ملياراً  قيمتها  اأمريكية  م�ساعدات  على   1967-1949 الفرتة  يف  ح�سلت  قد  "اإ�رسائيل"  وكانت 

و180.9 مليون دوالر؛ ويف الفرتة 1968-1978 ح�سلت على 11 ملياراً و533 مليون دوالر؛ ومنذ 

�رسيان اتفاقية كامب ديفيد مع م�رس �سنة 1979 وحتى �سنة 1993 )وهي ال�سنة التي وقعت فيها 

اتفاقية اأو�سلو( ح�سلت "اإ�رسائيل" على دعم اأمريكي مقداره 45 ملياراً و930.1 مليون دوالر؛ اأما 

الفرتة 1994-2007 فبلغ جمموع الدعم االأمريكي 42 ملياراً و503.5 مليون دوالر40.

ومع حت�سن الو�سع االقت�سادي االإ�رسائيلي ب�سكل كبري يف منت�سف ت�سعينيات القرن الع�رسين، 

االإ�رسائيلي  الوزراء  رئي�ض  اقرتح  ولذلك  اإقناعاً؛  اأقل  االأمريكي  االقت�سادي  الدعم  مربر  اأ�سبح 

حينذاك بنيامني نتنياهو يف �سنة 1998 على االأمريكان اأن تقوم الواليات املتحدة بخف�ض تدريجي 

خف�ض  مبعدل  �سنوياً،  دوالر  مليار   1.2 تبلغ  كانت  والتي  لـ"اإ�رسائيل"،  االقت�سادية  مل�ساعداتها 

�سنوي مقداره 120 مليون دوالر، وعلى مدى ع�رس �سنوات ابتداء من �سنة 2000؛ ويف املقابل تكون 

هناك زيادة �سنوية يف الدعم الع�سكري مقدارها 60 مليون دوالر يف الفرتة نف�سها؛ بحيث ينمو الدعم 

الع�سكري االأمريكي تدريجياً من 1.8 مليار دوالر اإىل 2.4 مليار دوالر يف غ�سون ع�رس �سنوات. ويف 

لـ"اإ�رسائيل"  الع�سكرية  اأنها �سوف تزيد م�ساعداتها  املتحدة  الواليات  اأعلنت   2007 اأغ�سط�ض  اآب/ 

ال�سنوي  الع�سكري  الدعم  ي�سل  بحيث  القادمة،  �سنوات  الع�رس  خلل  دوالر  مليارات  �ستة  مببلغ 

االأمريكي اإىل 3.1 مليار دوالر �سنوياً �سنة 412018. وهو ما يعك�ض العلقة اال�سرتاتيجية االأمريكية 

اأو  الع�سكري  تفوقها  عن  النظر  بغ�ض  "اإ�رسائيل"  دعم  على  االأمريكي  واالإ�رسار  "اإ�رسائيل"،  مع 

االقت�سادي.

(
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3. املوؤ�شـرات الع�شكرية:

عا�ست املوؤ�س�سة الع�سكرية االإ�رسائيلية �سنة 2007، تداعيات حربها على لبنان يف �سيف 2006، 

الع�سكرية  النظريات  جعلت  التي  احلرب  هذه  من  والعرب  الدرو�ض  جمموعة  ا�ستخراج  وحاولت 

امل�سوؤولني  من  عدداً  االأداء  نقد  واأ�ساب  مراجعة.  مو�سع  امليداين  االأداء  واأ�ساليب  االإ�رسائيلية 

كوزير  من�سبه  من  بريت�ض  عمري  فتنحى  ا�ستقاالتهم،  لتقدمي  ا�سطروا  الذين  الع�سكريني  والقادة 

للدفاع وكرئي�ض حلزب العمل، ليحل حمله يف املوقعني رئي�ض االأركان االإ�رسائيلي ال�سابق ورئي�ض 

 David اإيهود باراك؛ كما قدم قائد البحرية االإ�رسائيلية ديفيد بن ب�سات  الوزراء ال�سابق اجلرنال 

بالتجهيز الحتماالت حرب ت�سرتد  "اإ�رسائيل"  2007/7/26. وان�سغلت  ا�ستقالته يف   Ben Bashat

كانت  كما  االإيراين.  النووي  امل�رسوع  �رسب  يف  امل�ساركة  والحتماالت  اهلل،  حزب  �سّد  هيبتها  بها 

تراقب باهتمام االنق�سام الفل�سطيني، و�سيطرة حما�ض على قطاع غزة، وتدر�ض احتماالت اجتياح 

القطاع.

اأطاحت احلرب االإ�رسائيلية على لبنان يف �سيف 2006 بنظرية االنت�سار بال�رسبة اخلاطفة، كما 

اأدت اإىل اإعادة النظر يف دور �سلح الطريان يف املعارك، وتراجع قيمته كاأداة حل�سم املعارك، ليعود 

اإىل دوره املعتاد كاأداة لتهيئة امليدان للجتياحات الربية وتوفري التغطية املنا�سبة لها. ولذلك �سهدت 

االأروقة الع�سكرية االإ�رسائيلية نقا�سات وا�سعة خ�سو�ساً يف �سيف 2007؛ وظهرت اجتاهات ترى 

اأن اخلطة املعتمدة منذ �سنة 2003 والتي منحت الطريان اأف�سلية مطلقة على غريه وقل�ست موازنة 

�سلح الرب بنحو 30%، واألغت كثرياً من الوحدات الربية اخلا�سة، مل تثبت �سحتها. و�سارت قيادة 

اجلي�ض على قناعة بوجوب زيادة موازنة القوات الربية للتغلب على النواق�ض، واالحتفاظ بوحدات 

امل�ساة، التي كان �سيتّم اإغلقها، ف�سلً عن تطوير الدبابات واأ�سلحة امل�ساة42.

ويف مطلع اأيلول/ �سبتمرب 2007 اأقرت القيادة الع�سكرية االإ�رسائيلية خطة الت�سلح االإ�رسائيلية 

لل�سنوات اخلم�ض التالية، والتي ُعرفت بخطة "تيفني Tefen "2012. وهي تق�سي ب�رساء طائرات 

اأمريكية ال ير�سدها الرادار، و�سفن حربية حديثة، ومئات املدرعات التي تتمتع باأنظمة حماية عالية، 

اأولوية  الطائرات دون طيار، ومنظومات دفاعية وهجومية. وقد منحت اخلطة  واأعداد كبرية من 

للقوات الربية، مع تعزيز منا�سب للقوات اجلوية والبحرية. وتت�سمن اخلطة موا�سلة اإنتاج دبابات 

عـــمومـــاً،  للدبابات  فــــعال  دفعات  منـــظومات  واإ�سافة   ،  Merkava Siman"4 �سيمان  "مريكافا 

الـــتزود  اخلـــطــة  وتت�سمن  للم�سـاة.  املخـ�س�سة  الثــقيلة  اجلند  ناقـــلت  مـــــن  املــــئات  واإنتـــــــاج 
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�سواريخ  �سّد  الدفاعات  وتطوير  الرادار،  ير�سدها  ال  التي   "35 "ف  طراز  من  طائرة   25 بـــ 

اإىل ال�سواريخ بعيدة املدى. كما ت�سدد اخلطة على التدريب  الق�سام واملقاومة الفل�سطينية و�سوالً 

و�سلح اال�ستخبارات43.

وكان م�رسوع دبابة املريكافا مهدداً باالإغلق يف اأوائل �سنة 2007، وهو ما كان �سيوؤثر �سلباً على 

الع�سكرية  اأن ميل اال�سرتاتيجية  اآالف عامل44. غري  200 م�سنع، يعمل فيها حوايل ع�رسة  حوايل 

اجلديدة لدعم القوات الربية، دفع ل�سالح بقاء م�رسوع املريكافا، مع اإجراء تعديلت وحت�سينات 

 Wind "عليها. وقررت القيادة الع�سكرية اإدخال نظام حماية متطور يطلق عليه ا�سم "�سرتة الرياح

راداراً  وي�سمل  الدبابة؛  على  تطلق  التي  للدروع  امل�سادة  ال�سواريخ  العرتا�ض  نظام  وهو   ،Coat

قادراً على الك�سف عن ال�ساروخ املنطلق نحوها، واإطلق �ساروخ باجتاهه لتدمريه. وتقرر تركيب 

100 نظام دفاعي من هذا النوع ابتداء من مطلع �سنة 452008.

احلربية  ال�سناعات  اإدارة  اأعلنت  االإ�رسائيلية،  الع�سكرية  للخطة  العامة  التوجهات  اإطار  ويف 

االإ�رسائيلية "رفائيل" Rafael يف 2007/8/10 اأنها �ستبداأ بعد عام ون�سف با�ستخدام �ساروخ جديد 

م�ساد لل�سواريخ الفل�سطينية وقذائف الكاتيو�سا ق�سرية املدى؛ ويطلق عليها ا�سم م�رسوع "القبة 

احلديدية". و�سيكون باإمكان جهاز الرقابة "�ساحر اأدوم" اأي "الفجر االأحمر" ورادار اإ�رسائيلي من 

�سنع �رسكة "األرتا" ر�سد القذيفة اأو ال�ساروخ، ليطلق بعد ذلك �ساروخ يدمر القذيفة اأو ال�ساروخ 

يف اجلو46. واأعلنت وزارة الدفاع االإ�رسائيلية يف ت�رسين الثاين/ نوفمرب 2007، عن اأن "اإ�رسائيل" 

�ستقوم بتطوير نظام جديد م�ساد لل�سواريخ، مب�ساعدة مالية اأمريكية مقدارها 155 مليون دوالر. 

و�سيكون النظام الذي اأطلق عليه ا�سم "مقلع داود" David’s Sling قادراً على اعرتا�ض فئات عدة 

من ال�سواريخ حملية ال�سنع التي تطلقها الف�سائل الفل�سطينية اإىل ال�سواريخ بعيدة املدى املجهزة 

بروؤو�ض نووية47. ويظهر اأن قادة ع�سكريني اإ�رسائيليني كبار، مل يكونوا مطمئنني متاماً اإىل فعالية 

اأنه باالإمكان امل�سا�ض  اأن من يعتقد  مثل هذه املنظومات؛ حيث �رسَّح قائد �سلح اجلو االإ�رسائيلي 

بجميع مطلقي �سواريخ املقاومة "فهو يحلم اأحلم ال�سيف"48.

ويف اإطار تعزيز القوة ال�ساروخية االإ�رسائيلية، حتدثت االأنباء عن اعتزام �سلح اجلو االإ�رسائيلي 

�رساء اأعداد كبرية من �سواريخ الهجوم املبا�رس من الواليات املتحدة بقيمة 100 مليون دوالر. وهي 

اإىل  �ساقطة  قنبلة  من  ال�ساروخ  يحول  اأن  ميكن  التكلفة،  منخف�ض  توجيه  بنظام  تتمتع  �سواريخ 

�ساروخ ذكي موجه باالأقمار ال�سناعية49. كما قام �سلح الطريان االإ�رسائيلي باإجراء مفاو�سات 
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طراز  من  تكتيكية  بالي�ستية  اأر�ض   - اأر�ض  �سواريخ  ل�رساء  االإ�رسائيلية،  اجلوية  ال�سناعات  مع 

الطائرات50.  من  القيام مبهام بدالً  األف كيلومرت؛ وميكنها  اإىل  LORA، والتي ي�سل مداها  "لورا" 

املتحدة  الواليات  مع  اإ�رسائيلي  عقد  توقيع  عن   2007 اأغ�سط�ض  اآب/  اأواخر  يف  االأنباء  وحتدثت 

يت�سمن �رساء �سواريخ جوية وبحرية حديثة؛ ت�سمل �رساء 200 �ساروخ جو - جو متو�سط املدى 

"�سايدوايندر"  AMRAAM، و500 �ساروخ جو - جو ق�سري املدى من طراز  "اأمرام"  من طراز 

Sidewinder، و30 �ساروخاً بحرياً من طراز "هارفوم". وتبلغ القيمة االإجمالية لهذه ال�سواريخ 

334 مليون دوالر51.

من  حربية  طائرة   100 �رساء  يف  رغبتها  عن   2007 مار�ض  اآذار/  اأواخر  يف  "اإ�رسائيل"  واأعلنت 

طراز "اإف 35"، وهي الطائرة التي �ست�سكل الطائرة احلربية الرئي�سية يف �سلح اجلو االأمريكي يف 

امل�ستقبل. واإذا ما متت ال�سفقة، ف�سيتلقى �سلح اجلو االإ�رسائيلي اأول طائرة من هذا الطراز �سنة 

2014، ويبلغ �سعر الطائرة الواحدة 47 مليون دوالر52. كما �رسعت ال�سناعات اجلوية االإ�رسائيلية 

بتطوير طائرات بدون طيار تعمل على الطاقة ال�سم�سية، وت�ستطيع البقاء فوق البلدان امل�ستهدفة 

علن عن ترتيبات الإطلق قمر �سناعي "تك �ستار" TecSar يف 
ُ
لفرتات طويلة53. باالإ�سافة اإىل ذلك، اأ

اأيلول/ �سبتمرب 2007، ي�ستهدف مراقبة الربنامج النووي االإيراين، وهو قادر على التقاط �سور 

الأهداف �سغرية جداً، واإر�سالها يف كل االأحوال اجلوية54. 

اجلوانب  من  عدد  اإخفاء  يتّم  اإذ  االإ�رسائيلية،  الع�سكرية  النفقات  موازنة  حتديد  ال�سعب  من 

ل�رسيَّتها، كما يتّم عقد الكثري من �سفقات االأ�سلحة ال�رسية، �سواء كانت بيعاً اأم �رساًء؛ ثم اإن امليزانية 

النق�سان. وح�سب  اأو  للزيادة  املالية مما يجعلها عر�سة  ال�سنة  اأثناء  املراجعات يف  لبع�ض  تخ�سع 

املكتب املركزي االإ�رسائيلي للإح�ساء فقد بلغت ميزانية النفقات الع�سكرية ل�سنة 2007 ما جمموعه 

49 ملياراً و476 مليون �سيكل )12 ملياراً و44 مليون دوالر(. وهذا املبلغ ي�سار اإليه ك�سايف نفقات، 

بعد القيام بعمل مقا�سة مع اإيرادات مبيعات تبلغ 253.2 مليون دوالر ل�سنة 2007؛ اأي اأن االإنفاق 

اأن  الوا�سح  12 ملياراً و297.2 مليون دوالر55. ومن  2007 يبلغ  الع�سكري احلقيقي املعلن ل�سنة 

يف  الرابعة عاملياً  املرتبة  "اإ�رسائيل"  الع�سكرية، حيث حتتل  للمبيعات  للحجم احلقيقي  اإخفاء  هناك 

مبيعات االأ�سلحة بعد الواليات املتحدة ورو�سيا وفرن�سا؛ وتقدر مبيعاتها ال�سنوية بنحو 4.9 مليار 

امليزانية  اأن  االأخبار  تناقلت  وقد  االإ�رسائيلية.  الع�سكرية  للميزانية  اإيراداتها  �سّم  ويتّم  دوالر56. 

الع�سكرية االإ�رسائيلية ل�سنة 2007 كانت االأكرب يف التاريخ االإ�رسائيلي، كما حتدثت عن اإ�سارات عن 

اأن احلكومة قامت بزيادة امليزانية الع�سكرية، بعد اأن مّت اإقرارها ر�سمياً من الكني�ست57.
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جدول 2/10: النفقات الع�شكرية الإ�شـرائيلية الر�شمية 582007-2001

باملليون دولرباملليون �شيكلال�شنة

200141,7889,936
200248,95710,333
200346,34910,190
200443,9899,815
200546,23910,303
200649,73511,160
200749,47612,044

اأن حالة الرتهل والتفكك  اإال  وعلى الرغم من اجلهود الكبرية التي تبذلها املوؤ�س�سة الع�سكرية، 

املوؤ�س�سة  على  ال�سلبية  بظللها  األقت  االإ�رسائيلي،  املجتمع  يف  املتعة  ثقافة  وانت�سار  االجتماعي 

اأ�سارت  وقد  للقتال.  منا�سبة  نوعيات  على  احل�سول  يف  متزايدة  �سعوبات  جتد  التي  الع�سكرية، 

معطيات اإ�رسائيلية اإىل اأن نحو25%من ال�سبان اليهود يتهربون من اخلدمة الع�سكرية االإلزامية59. 

كما ك�سف تقرير داخلي للجي�ض االإ�رسائيلي اأن 14.7% من اجلنود يعانون من م�ساكل نف�سية60. 

ولعل ذلك كان اأحد اأ�سباب ارتفاع ن�سبة املتدينني اليهود يف اجلي�ض االإ�رسائيلي؛ ففي تقرير ن�رسته 

ذوي  ال�سباط  40%من  اإىل  ت�سل  اجلي�ض  يف  املتدينني  ن�سبة  فاإن   2007/8/26 يف  معاريف  جريدة 

ُي�سكلون نحو  ال�سهيوين  املجتمع  املتدينني يف  اأن  الرغم من  الرفيعة )عقيد فما فوق(، على  الرتب 

اأوائل ثمانينيات القرن الع�رسين يف اجلي�ض  7% فقط من املجتمع االإ�رسائيلي. وقد كانت ن�سبتهم 

االإ�رسائيلي اأقل من ن�سبتهم يف الو�سط االإ�رسائيلي61.

النفقات الع�شكرية الإ�شـرائيلية الر�شمية 2001-2007 )باملليون دولر(
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االإ�رسائيلي  اأركان اجلي�ض  رئي�ض 

وزير  جانبه  واإىل  حالوت�ض،  دان 

اأدى  اللذان  بريت�ض؛  عمري  الدفاع 

ف�سل احلرب على لبنان يف �سيف 

2006، اإىل ا�ستقالتهما خلل �سنة 

2007. )اأ ف ب، 2007/1/18)

حزب  بزعامة  باراك  اإيهود  فاز 

مناف�سه  على  االإ�رسائيلي  العمل 

 ،2007/6/12 يف  اأيالون،  عامي 

يف  بريت�ض  عمري  بذلك  وخلف 

من�سب  ويف  احلزب،  زعامة 

وزير الدفاع. )رويرتز(

الناجت عن  الدمار،  الفل�سطينيون يتفقدون 

 ،2007/5/17 يف  اإ�رسائيلي  جوي  هجوم 

التنفيذية  للقوة  مكاتب  ي�سم  ملبنى 

الفل�سطينية يف غزة. )رويرتز(
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جانب من جل�سة للمجل�ض 

الفل�سطيني، يف  الت�رسيعي 

 .2007/1/30 يف  اهلل،  رام 

 2007 �سنـــة  نهايـــة  ومـــع 

ال�سجـــون  يف  يقبـــع  كان 

47 نائبـــاً من  االإ�رسائيليـــة 

نواب املجل�ـــض الت�رسيعي، 

حما�ـــض،  مـــن   42 منهـــم 

واأربعـــة من فتـــح، وواحد 

ال�سعبيـــة.  اجلبهـــة  مـــن 

)رويرتز(

الـــذي  الدمـــار  تو�ســـح  �ســـورة 

يف  فل�سطينيـــة  بور�ســـة  حلـــق 

نتيجـــة   ،2007/5/22 يف  غـــزة 

اإ�رسائيلـــي. وقـــد  هجـــوم جـــوي 

حلقـــت خ�سائر كبـــرية بامل�سانع 

ب�سبـــب  الفل�سطينيـــة،  والور�ـــض 

الق�سف، ومنع املـــواد االأ�سا�سية 

واحل�سار. )رويرتز(

الق�سام  �سواريخ  من  �ساروخ  بقايا 

التي �سقطت على م�ستعمرة �سديروت 

يف 2007/5/19. وكان اإطلق ال�سواريخ 

من قطاع غزة اأحد اأبرز معامل املقاومة 

الفل�سطينية �سنة 2007. )رويرتز(
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تابعت "اإ�رسائيل" عدوانها على ال�سعب الفل�سطيني �سنة 

رافقه  وما  الفل�سطيني،  االنق�سام  من  م�ستفيدة   ،2007

من اقتتال داخلي وفلتان اأمني. وقد ا�ستنفذ ال�رساع الداخلي الكثري من طاقات ال�سعب الفل�سطيني 

واإمكاناته، كما �سوه �سورة املقاومة واأ�سعفها. وات�سمت عمليات املقاومة الفل�سطينية �سنة 2007 

اإطلق ال�سواريخ التي حت�سنت دقتها وازداد مداها. وف�سلً عن  بطبيعة دفاعية، مع تركيز على 

احتللها  االإ�رسائيلية  القوات  تابعت  فقد  غزة،  قطاع  على  املتوا�سلة  والهجمات  الظامل  احل�سار 

لل�سفة الغربية وا�ستفادت يف الن�سف الثاين من �سنة 2007 من التعاون االأمني لل�سلطة الفل�سطينية.

وال بّد من االإ�سارة اإىل ت�سارب امل�سادر املختلفة حول اأعداد القتلى واجلرحى واملعتقلني؛ �سواء 

بني امل�سادر الفل�سطينية نف�سها اأم بني امل�سادر االإ�رسائيلية، وا�سطرارنا الختيار اأرقام حمددة يف 

نهاية االأمر.

ا�ست�سهد يف �سنة 2007 ما جمموعه 412 فل�سطينياً بر�سا�ض قوات االحتلل ونريانه، من بينهم 

315 يف قطاع غزة، و97 يف ال�سفة الغربية مبا يف ذلك القد�ض. ونفذت قوات االحتلل 38 عملية اغتيال 

اأدت اإىل ا�ست�سهاد 67 فل�سطينياً. وكان �سمن ال�سهداء 42 دون �سن الـ 18؛ كما جرح نحو 1,500 

فل�سطيني. وتويف 69 مواطناً منهم 13 على حواجز ع�سكرية اإ�رسائيلية، و56 نتيجة منعهم للخروج 

من قطاع غزة لتلقي العلج. وبلغ عدد قتلى الفل�سطينيني املدنيني 131 �سهيداً على االأقل62.

وبح�سب معطيات جهاز االأمن العام االإ�رسائيلي )ال�ساباك( Shabak  فقد قتل 13 اإ�رسائيلياً �سنة 

2007 يف عمليات نّفذها الفل�سطينيون، واأطلقت املقاومة الفل�سطينية 1,263 �ساروخاً و1,511 قذيفة 

هاون، اأ�سفرت عن مقتل اإ�رسائيليني اثنني، واإ�سابة 300 بجروح. وادعى ال�ساباك اأن اأجهزة االأمن 

220 فل�سطينياً ب�سبهة امل�ساركة يف  29 عملية تفجريية )ا�ست�سهادية(، واعتقلت  اإحباط  متكنت من 

التخطيط لتنفيذ عمليات، كما مّت الك�سف عن 12 نفقاً منها اأربعة ُحفرت باجتاه "اإ�رسائيل"63.

ونفذت قوات االحتلل يف �سنة 2007 حوايل 1,466 عملية توغل يف مدن ال�سفة الغربية وقراها 

امراأة و170   15 بينهم  فل�سطينياً،   2,800 التوغلت حوايل  وخميماتها، واعتقلت على هام�ض هذه 

امل�سابني؛ وقد  الطبية وعرقلة و�سول  الطواقم  اعتداءاتها على  طفل64ً. ووا�سلت قوات االحتلل 

اأح�ست جمعية الهلل االأحمر الفل�سطيني 520 اعتداء بحق طواقمها الطبية خلل �سنة 652007.

ثالثًا: العدوان واملقاومة
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جدول 2/11: القتلى واجلرحى الفل�شطينيون والإ�شـرائيليون 2007-2004 66

ال�شنة
اجلرحىالقتلى

الإ�شـرائيليونالفل�شطينيونالإ�شـرائيليونالفل�شطينيون

20049631175,964589
2005286451,700406
2006692323,126332
2007412131,500300

القتلى الفل�شطينيون والإ�شـرائيليون 2007-2004

اجلرحى الفل�شطينيون والإ�شـرائيليون 2007-2004

2007 االأ�سواأ على االإطلق بالن�سبة للأ�رسى.  وعدَّت وزارة �سوؤون االأ�رسى واملحررين �سنة 

اأ�سرياً، منهم   11,550 2007 ما جمموعه  وو�سل عدد االأ�رسى يف �سجون االحتلل يف نهاية �سنة 

1948، ف�سلً  10,485 من ال�سفة الغربية، و860 من قطاع غزة، و140 من فل�سطني املحتلة �سنة 

عن ع�رسات املعتقلني من اأبناء اجلوالن والعرب. ومن بني االأ�رسى 4,950 �سدرت بحقهم اأحكام، 

و5,600 موقوفاً بانتظار املحاكمة، و950 معتقلً اإدارياً. وهناك 700 معتقلً حمكوم عليه بال�سجن 

مدى احلياة ملرة واحدة اأو اأكرث.



99

امل�سهد الإ�سرائيلي الفل�سطيني

 وخلل �سنة 2007 اعتقلت �سلطات االحتلل 7,495 فل�سطينياً، منهم 6,670 من ال�سفة الغربية، 

و825 من قطاع غزة. ويف ال�سنة نف�سها، اعتقلت �سلطات االحتلل 45 نائباً ووزيراً ورئي�ض بلدية اأو 

ع�سو جمل�ض بلدي، والأول مرة قامت باعتقال امراأة ع�سو يف املجل�ض الت�رسيعي هي مرمي �سالح. 

�سابقاً.  نائباً ووزيراً   52 اإىل  االأ�رسى  النواب والوزراء  اأحمد احلاج، و�سل عدد  النائب  وباعتقالها 

االإ�سلح  لقائمة  منهم   42 ينتمي  الت�رسيعي،  املجل�ض  يف  نائباً   47 االحتلل  �سجون  يف  يقبع  حيث 

االنتخابات  قبل  معتقلني  نواب  ثلثة  منهم  فتح،  حلركة  منهم  اأربعة  وينتمي  )حما�ض(،  والتغيري 

الت�رسيعية، باالإ�سافة اإىل النائب اأحمد �سعدات عن اجلبهة ال�سعبية.

وقد ارتفع عدد املر�سى االأ�رسى يف �سجون االحتلل من نحو األف مري�ض �سنة 2006 اإىل 1,250 

110 من ال�سفة الغربية، واأربعة من  114 اأ�سرية، منهن  2007. وبلغ عدد االأ�سريات  مري�ساً �سنة 

املحاكمة،  بانتظار  بال�سجن، و48 موقوفة  اأحكام  62 �سدرت بحقهن  االأ�سريات  قطاع غزة. وبني 

�سجون  يف  عاماً   18 �سن  دون  والقا�رسين  االأطفال  عدد  ويبلغ  اإدارياً.  �سجناً  �سجينات  واأربع 

املحاكمة، و�ستة  بانتظار  اأحكام، و48 موقوفاً  155 �سدرت بحقهم  330 �سجيناً، بينهم  االحتلل 

معتقلني اعتقاالً اإداريا67ً.

جدول 2/12: الأ�شـرى واملعتقلون يف �شجون الحتالل 2007

عدد املعتقلني يف 

2007/1/1
عدد املعتقلني يف 

2007/12/31

املعتقلون خالل �شنة 

عدد الن�شاء 2007

يف نهاية 

2007

عدد الأطفال يف 

نهاية2007 ال�شفة 

الغربية
قطاع غزة 

11,00011,5506,670825114330

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

اجلغرايف يف نهاية �شنة 2007

فل�شطينيو الـ 48قطاع غزةال�شفة الغربية
اجلولن والبالد 

العربية
املجموع

10,4858601406511,550

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

 اأو�شاعهم القانونية يف نهاية �شنة 2007

املجموعموقوفون بانتظار املحاكمةحمكومون اإدارياً�شدرت بحقهم اأحكام قانونية

4,9509505,600*11,500

*هناك 50 اأ�سرياً مل حتدد وزارة االأ�رسى اأو�ساعهم القانونية.
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وقد تابعت ال�سلطات االإ�رسائيلية �سيا�سة "الباب الدوار" يف التعامل مع ق�سية االأ�رسى؛ فهي ال 

تكاد تطلق �رساح بع�سهم يف احتفاالت اإعلمية �ساخبة، حتى تقوم بحملت اعتقال جديدة، تزيد 

الثاين من �سنة  الن�سف  ال�سلطات يف  اأطلقت  ال�سجون االإ�رسائيلية. فقد  اأعدادهم ومعاناتهم يف  من 

2007 �رساح 780 معتقلً على ثلث دفعات معظمهم من فتح، ومن ذوي االأحكام اخلفيفة. لكنها 

اأ�سمته  ما  فيها  اأظهرت  التي  االأوىل  الدفعة  يف  معتقلً   255 �رساح  اأطلقت  اأن  بعد  املثال  �سبيل  على 

350 فل�سطينيا68ً. هذا ف�سلً عن االآالف  التالية باعتقال  الثلثة  االأ�سابيع  "ح�سن نوايا"، قامت يف 

الذين مّت اعتقالهم على مدار �سنة 2007.

نتيجة  االإ�رسائيلية،  ال�سجون  داخل  �ستة  بينهم  من  اأ�رسى،  ت�سعة  ا�ست�سهد   2007 �سنة  ويف 

وقامت  االعتقال69.  بعد  بارد  بدم  اآخرون  ثلثة  اأعدم  بينما  الر�سا�ض،  اإطلق  اأو  الطبي  االإهمال 

يف  حدث  ما  اأعنفها  وكان  وح�سية،  بطريقة  االإن�سانية  بحقوقهم  املطالبني  االأ�رسى  بقمع  ال�سلطات 

اإىل  250 اآخرين،  اأكرث من  �سجن النقب ال�سحراوي، حيث ا�ست�سهد االأ�سري حممد االأ�سقر، وجرح 

جانب حرق متاع واأغرا�ض املعتقلني يف اأحد اأق�سام ال�سجن70. 

الأ�شـرى واملعتقلون يف �شجون الحتالل ح�شب التوزيع اجلغرايف يف نهاية  �شنة 2007

الأ�شـرى واملعتقلون يف �شجون الحتالل ح�شب اأو�شاعهم القانونية يف نهاية �شنة 2007
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رف�ض ا�ستمرار حما�ض يف قيادة احلكومة الفل�سطينية اأو امل�ساركة فيها، وال�سعي الإ�سقاطها   .1

بكل الو�سائل.

الغربية، وتعطيل عمل  ال�سفة  الت�رسيعي يف  اال�ستمرار يف اعتقال نواب حما�ض يف املجل�ض   .2

املجل�ض.

الوطنية،  الوحدة  وحكومة  مكة  اتفاق  ورف�ض  الفل�سطيني،  ال�سيا�سي  االنق�سام  ت�سجيع   .3

ودعم رئا�سة ال�سلطة واأطراف حم�سوبة على فتح يف مواجهة حما�ض وحكومتها.

على  الإجباره  �سعياً  واإذالله،  خنقه  وحماولة  الفل�سطيني،  ال�سعب  ح�سار  يف  اال�ستمرار   .4

ال�سري يف اخليارات ال�سيا�سية التي ُتف�سلها.

الن�سال  �سورة  لت�سويه  االأمني،  والفلتان  الفل�سطيني  الداخلي  اخللف  من  اال�ستفادة   .5

الفل�سطيني  املوقف  والإ�سعاف  والقطاع،  ال�سفة  بني  وللف�سل  الفل�سطينية،  واملقاومة 

التفاو�سي لتحقيق اأكرب قدر من التنازالت، ولل�ستمرار يف �سيا�سات اال�ستيطان والتهويد 

يف االأر�ض املحتلة.

كان االإ�رسائيليون هم امل�ستفيد االأكرب من اخللفات الداخلية الفل�سطينية، وكانوا يراقبون حالة 

الفلتان االأمني واالقتتال بني فتح وحما�ض عن كثب. وعلى الرغم من اأنهم كانوا يوظفون اإمكاناتهم 

اأنهم حر�سوا على الظهور وكاأنهم  اإال  االقت�سادية وال�سيا�سية واالأمنية الإ�سقاط حكومة حما�ض، 

لي�سوا طرفاً يف ال�رساع.

الفل�سطيني،  الداخلي  باالقتتال  �رسورهم  اإ�رسائيليون  م�سوؤولون  ُيخِف  مل   2007 مطلع  ومنذ 

وتخوفهم من اأي اتفاق حمتمل بني اجلانبني. وراأى م�سوؤول اإ�رسائيلي اأن االقتتال يثبت للعامل "كم 

كنا �سائبني عندما قلنا اإنهم غري موؤهلني الإقامة دولة، وغري نا�سجني لتوقيع اتفاقات �سلم". وتوقع 

امل�سوؤول اأن يطول االقتتال بحيث يق�سي على اإمكانية ت�سكيل حكومة وحدة وطنية مب�ساركة فتح 

بينما  م�سعل72؛  بخالد  عبا�ض  الرئي�ض  لقاء  احتماالت  من  انزعاجه  اأوملرت  اأبدى  وقد  وحما�ض71. 

حذرت وزيرة اخلارجية االإ�رسائيلية عبا�ض من االتفاق مع حما�ض قائلة اإن ذلك "لن يوؤدي اإىل �سيء، 

بل يوؤدي اإىل جمود اآخر"73. اأما رئي�ض الليكود وزعيم املعار�سة نتنياهو، فكان اأكرث و�سوحاً، عندما 

دعا يف افتتاح موؤمتر هرت�سليا Herzliya Conference يف 2007/1/21، اإىل اإ�سقاط حما�ض "الإف�ساح 

احلكومة  من  حما�ض  اإ�سقاط  باعتبار  وطالب  اعتداالً"؛  اأكرث  فل�سطينية  قوى  و�سول  اأمام  املجال 

"هدفاً مركزياً الإ�رسائيل"74. 

رابـعـًا: الـموقــف الإ�سرائيلــي مـــن

             الو�سع الفل�سطيني الداخلي 

للـــموقف  الــعامـــة  اخلــطوط  تــلــخ�ســـت 

االإ�ســرائيلــــي مــــن الو�ســـع الفـل�سـطـيني 

الداخلي خلل �سـنة 2007 يف:
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ومن جهة اأخرى، كان هناك تخّوف اإ�رسائيلي من احتمال اأن تكون الغلبة حلما�ض يف املواجهات؛ 

اإذ قال الوزير زئيف بومي Ze’ev Boim  اإن على "اإ�رسائيل" احلذر من اأن "يرتد االقتتال الفل�سطيني 

اإىل نحرها، خ�سو�ساً يف حال كانت الغلبة حلركة حما�ض"؛ حيث "�سيحتم ذلك على اإ�رسائيل التحرك 

يف  اإجماع  هناك  كان  نف�سه،  الوقت  ويف  اآخر"75.  لبنان  اإىل  غزة  قطاع  حتّول  دون  للحيلولة  فوراً 

احلكومة االإ�رسائيلية على عدم الدخول ب�سكل ظاهر يف القتال بني فتح وحما�ض، خ�سية حتّوله اإىل 

"يف�سل  اأنه  اأوملرت من االإعلن ب�سكل �رسيح  – فل�سطينية. لكن ذلك مل مينع  اإ�رسائيلية  مواجهة 

انت�سار جناح رئي�ض ال�سلطة حممود عبا�ض"76.

اأبدى القادة االإ�رسائيليون ا�ستياءهم من اتفاق مكة، لي�ض الأنه يوحد ال�سّف الفل�سطيني الداخلي 

الفل�سطيني، ويوفر  الت�رسذم  "اإ�رسائيل" لل�ستفادة من حالة  الطريق على  فقط، واإمنا الأنه يقطع 

احلظر  لك�رس  جزئياً  ولو  الطريق  ويفتح  عربياً،  ودعماً  مظلة  تقودها  التي  وللحكومة  حلما�ض 

ال�سيا�سي واحل�سار االقت�سادي االأوروبي والدويل على احلكومة وال�سعب الفل�سطيني.

عدَّت ليفني اتفاق مكة خميباً للآمال، الأنه مل ي�سفر عن اأي تغيري يف مواقف حما�ض ال�سيا�سية، 

والأن حما�ض "فر�ست �رسوطها على فتح"77. وعرّب اأوملرت عن غ�سبه من اتفاق مكة، ومن تكليف 

اإ�سماعيل هنية برئا�سة الوزراء78. واأعلن اأن "اإ�رسائيل" متفقة مع اأمريكا على مقاطعة حكومة الوحدة 

الوطنية الفل�سطينية، واأنها لن حتظى باعرتافهما وتعاونهما، ما مل تقبل ب�رسوط الرباعية الدولية79. 

الدول االأوروبية،  العديد من  "اإ�رسائيل" والواليات املتحدة مبمار�سة ال�سغوط على  وقد �سارعت 

التي كانت قد اأبدت اإ�سارات اإيجابية باحتمال اعرتافها بحكومة الوحدة الوطنية وتعاونها معها. كما 

اإىل ا�ستمرار مقاطعة احلكومة،  اأدى بالفعل  الدولية. وهو ما  تابعت �سغوطها على باقي املنظومة 

وا�ستمرار احل�سار على ال�سعب الفل�سطيني.

وكوندوليزا  واأوملرت  عبا�ض  الثلثي  لقاء  اإلغاء  يف  الرغبة  يف  االإ�رسائيلي  االنزعاج  انعك�ض  وقد 

راي�ض Condoleezza Rice، الذي كان خمططاً له بعد ب�سعة اأيام من االتفاق، على اعتبار اأن االتفاق 

االجتماع80.  عقد  يف  رغبتها  اأبدت  اأمريكا  اأن  غري  انعقاده"،  قبل  م�سمونه  من  اللقاء  هذا  "اأجه�ض 

وحتول اللقاء من لقاء تفاو�سي اإىل جل�سة لتنفي�ض الغ�سب االإ�رسائيلي االأمريكي مع الرئي�ض عبا�ض، 

وهو ما حدا برئي�ض حزب مريت�ض Meretz يو�سي بيلني Yossi Beilin لتقدمي الن�سح لعبا�ض بعدم 

ح�سور اللقاء، لتفادي "التوبيخ" االإ�رسائيلي. ويف الوقت نف�سه، دعا وزير الداخلية روين باراأون 

اإىل موا�سلة ال�سغط على عبا�ض، لكنه حذَّر من عواقب مقاطعته، الأن ذلك قد يدفع به اإىل "اأح�سان 

حما�ض"81.

احلكومة  اأ�سدرت  هنية  اإ�سماعيل  بقيادة  الفل�سطينية  الوطنية  الوحدة  حكومة  ت�سكيل  وبعد 
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النقاط  يف  املوقف  هذا  ومتثل  اجلديدة،  احلكومة  من  موقفها  عن  فيه  عربت  بياناً،  االإ�رسائيلية 

التالية82: 

�رسوط   تقبل  ال  ال�سيا�سي،  برناجمها  وح�سب  اجلديدة،  الفل�سطينية  احلكومة  مـادامـت   .1

االإرهاب"،  "نبذ  وكذلك  الوجود،  "اإ�رسائيل" يف  بحّق  االعرتاف  على  القائم  الدويل  املجتمع 

اأواأي  احلكومة  هذه  مع  تتعامل  لن  االإ�رسائيلية  احلكومة  فاإن  ال�سابقة؛  االتفاقات  واحرتام 

من اأع�سائها.

الفل�سطينية حممود عبا�ض، خا�سة يف  ال�سلطة  "اإ�رسائيل" �ستوا�سل تعاملها مع رئي�ض  اإن     .2

املجاالت االأمنية واملتعلقة بتح�سني ظروف املعي�سة لل�سكان الفل�سطينيني.

3.    ما دامت احلكومة اجلديدة �سّمنت برناجمها ال�سيا�سي ا�ستخدام "االإرهاب" كحّق م�رسوع، 

فاإن هذا يقلل من االأمل يف الو�سول لت�سوية فل�سطينية اإ�رسائيلية م�ستقبلً. 

"اإ�رسائيل"  واإن  االإرهابية"،  املنظمات  "تفكيك  على  العمل  الفل�سيطينة  ال�سلطة  رئي�ض  على    .4

اللجنة  اأن تعرتف ب�رسوط  اإىل  ا�ستمرار �سيا�ستها يف عزل احلكومة اجلديدة  �ستعمل على 

الرباعية.

ويف الوقت الذي اأ�رست فيه "اإ�رسائيل" على موا�سلة احل�سار، ومقاطعة احلكومة الفل�سطينية، 

دايتون،  خطة  وخ�سو�ساً  االأمنية،  االإجراءات  مبجموعة  املتحدة  الواليات  مع  بالتن�سيق  اهتمت 

يف  بينهما  ُعقد  الذي  االجتماع  يف  عبا�ض  اأوملرت  واأبلغ  الوطنية.  الوحدة  حكومة  اإ�سقاط  اأجل  من 

عر�ض  اأن  بعد  الرئا�سي،  احلر�ض  وت�سليح  لتدريب  دايتون  خطة  "اإ�رسائيل"  تاأييد   2007/4/15
مع  ال�سلطة  رئا�سة  اإليها  تو�سلت  التي  االأمنية  اخلطة  بالتف�سيل  لعبا�ض  املوالون  الفل�سطينيون 

 Efraim املن�سق االأمني االأمريكي كيث دايتون. وقال نائب وزير الدفاع االإ�رسائيلي اأفراييم �سنيه

و�سوح  بكل  "يعني  لعبا�ض  التابع  الرئا�سي  احلر�ض  تعزيز  اإن  اخلطة،  معه  نوق�ست  الذي   Sneh
تعزيز القوى املعتدلة يف املناطق يف مقابل حما�ض واجلهاد االإ�سلمي"؛ واإن اأي ن�ساط من اأجل وقف 

تهريب ال�سلح �سي�سّب يف م�سلحة "اإ�رسائيل"83.

هاين  الداخلية  وزير  وا�ستقالة  الوطنية  الوحدة  حكومة  تعرث  بارتياح  "اإ�رسائيل"  تابعت 

القوا�سمي، واالقتتال الداخلي العنيف، الذي ن�سب يف الثلث الثاين من اأيار/ مايو 2007. وكان الفتاً 

االأمني  الت�سعيد  مع  بالرتافق   2007 مايو  اأيار/  يف  غزة  قطاع  يف  االإ�رسائيلي  الع�سكري  الت�سعيد 

الداخلي من اأطراف فل�سطينية، حم�سوبة على فتح، ب�سكل بدا وكاأنه تطبيق خلطة دايتون. ففي ذلك 

55 يف قطاع غزة. بينما الحظ  االإ�رسائيلية منهم  القوات  اأيدي  66 فل�سطينياً على  ا�ست�سهد  ال�سهر 

املراقبون اأن جمموع ال�سهداء يف فرتة اخلم�سة اأ�سهر التي �سبقت ذلك ال�سهر )2007/4/30-2006/12/1) 

على اأيدي قوات االحتلل كان 73 �سهيداً، منهم 21 فقط من قطاع غزة84.
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على  �ساروخية  حملت  ب�سّن   ،)2007 مايو  )اأيار/  نف�سه  ال�سهر  يف  حما�ض،  قامت  وعندما 

امل�ستعمرات االإ�رسائيلية، ل�رسف النظر باجتاه العدو االإ�رسائيلي؛ نقل املعلق الع�سكري االإ�رسائيلي 

اإطلق  على  الرّد  ر  قرَّ االإ�رسائيلي  اجلي�ض  باأن  الدفاع  وزارة  يف  كبري  م�سدر  عن  العا�رسة،  للقناة 

ال�سواريخ، "ب�رسط اأال يوؤثر �سلباً على فر�ض توا�سل االقتتال الفل�سطيني بني احلركتني". ونقلت 

"اإن الإ�رسائيل م�سلحة  اأوملرت قوله  العربية عن م�سدر كبري يف مكتب  باللغة  االإ�رسائيلية  االإذاعة 

اإ�سعاف حما�ض". وح�سب  اإىل  اأنها توؤدي  الداخلي، على اعتبار  كربى يف توا�سل عمليات االقتتال 

ي�سنها  ع�سكرية  حملة  واأجنح  اأكرب  فاإن   ،Yuval Diskin دي�سكن  يوفال  ال�ساباك  جهاز  رئي�ض 

اجلي�ض االإ�رسائيلي على حركات املقاومة يف قطاع غزة "ال ميكنها اأن حتقق نتائج اأف�سل الإ�رسائيل 

من نتائج االقتتال الفل�سطيني الداخلي"85.

هجوم  اإف�سال  �سيجري  اإنه   Ehud Yaari اإيعاري  اإيهود  االإ�رسائيلي  ال�سيا�سي  اخلبري  وقال 

حما�ض ال�ساروخي على �سديروت من خلل خطة من ثلث نقاط:

1.   حتطيم حما�ض وحما�رستها حملياً وعربياً ودولياً.

2.   ا�ستنزاف حما�ض واإنهاكها، ليتمكن دحلن من ال�سيطرة، ومن تنفيذ خطة دايتون.

مليار دوالر، ويقوده  اإىل  بتمويل �سي�سل  فل�سطيني جديد وقوي،  اأمني  بناء جهاز  اإعادة    .3
دحلن.

ومن وجهة نظر اإيعاري فاإن "فتح ال�سعيفة واملهلهلة"، على حد تعبريه، �سيعاد بناوؤها من جديد 

ملعرفة اإذا كانت ت�ستطيع احلكم اأم ال؟ واأ�سار اإىل اأن هناك قيادات يف فتح مثل جربيل الرجوب تعيق 

عمل دحلن يف غزة، وتعرقل ال�سيطرة على حما�ض. وراأى اإيعاري اأنه �ستكون هناك خطة لتقوية 

واإ�سلح حركة فتح ت�ستغرق �سنة كاملة، ُتوا�سل "اإ�رسائيل" يف اأثنائها حتطيم حما�ض86.

ف�سلت "اإ�رسائيل" واأمريكا يف اإخ�ساع حما�ض يف قطاع غزة، ومتكنت حما�ض من ال�سيطرة على 

اأحرونوت يديعوت  جريدة  يف  املعلقني  كبري  وكتب   .2007 يونيو  حزيران/  منت�سف  يف  القطاع 

Yedioth Ahronoth ناحوم بارنياع Nahum Barnea اإن "االحرتاب الفل�سطيني الداخلي الذي 

املعاك�ض...  االجتاه  يف  تطور  لقد  الويل،  ثم  الويل  لكن  اأخرياً،  وقع  �سنوات  منذ  اإ�رسائيل  به  اأملت 

حما�ض هي التي �سحقت فتح"87. وقال اإيهود اإيعاري، املحلل الع�سكري يف القناة الثانية يف التلفزيون 

االإ�رسائيلي اإن القوات التي بناها النائب حممد دحلن يف قطاع غزة باأموال اأمريكية وموافقة ودعم 

�سهيوين "انهارت متاماً مثل برج من الورق"، على حد تعبريه88.

حلكومة  عبا�ض  اإقالة  اأن  اإال  االإ�رسائيلي،  اجلانب  انتابت  التي  االإحباط  حالة  من  الرغم  وعلى 

ال�سيا�سي  الفل�سطيني  االنق�سام  وتكري�ض  اهلل،  رام  يف  طوارئ  حكومة  وت�سكيله  الوطنية،  الوحدة 

واجلغرايف بني ال�سفة والقطاع؛ قد فتح املجال اأمام "اإ�رسائيل" ال�ستثمار الواقع اجلديد. ولذلك قال 
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اإنه  "ميثل فر�سة مل تتوفر منذ فرتة طويلة.. وهذا يفتح فر�ساً". وقال  اأوملرت اإن الو�سع الراهن 

ينوي "العمل بقوة من اأجل اال�ستفادة" من هذا الو�سع89. وقال اأوملرت اإن اال�سرتاتيجية اجلديدة 

التي اتفق عليها مع بو�ض "تق�سي مب�ساعدة عبا�ض ب�سورة كبرية جدا"، ولكن مبوازاة ذلك، تعمل 

"اإ�رسائيل" واأمريكا بكل ما اأوتيتا من قوة "ملنع اأي ات�سال بني حما�ض وفتح"90.

واالإجراءات  املرا�سيم  ومبجموعة  الطوارئ،  حلكومة  عبا�ض  بت�سكيل  "اإ�رسائيل"  رحبت  وقد   

تقودها  التي  االأمن  الأجهزة  "اجلدي"  للتحرك  ارتياحها  واأبدت  حما�ض،  حركة  �سد  اتخذها  التي 

يف  �رسيكة  �ستكون  الطوارئ  حكومة  اأن  وراأت  وموؤ�س�ساتها؛  حما�ض  نا�سطي  �سد  ال�سفة  يف  فتح 

ال�سفة، واالإفراج عن  عن  تدريجياً  االقت�سادي  بدء رفع احل�سار  ال�سلم، كما قررت  مفاو�سات 

جزء من االأموال املحتجزة لديها وت�سليمها حلكومة فيا�ض91. كما قامت باإطلق مئات من االأ�رسى 

الفل�سطينيني من �سجونها، معظمهم من فتح، كبادرة "ح�سن نية".

اإىل حكومة موؤقتة، يف املجاالت  "اإ�رسائيل" مع حكومة الطوارئ التي حتولت بعد ذلك  تعاونت 

ال�سيا�سية واالقت�سادية واالأمنية، يف الوقت الذي وفرت فيه عملياً خدمة )مبا�رسة اأو غري مبا�رسة( 

لل�سلطة يف رام اهلل من خلل ا�ستمرار اعتقال نواب حما�ض يف املجل�ض الت�رسيعي عن ال�سفة الغربية، 

انعقاده  حالة  يف  ميلك  والذي  حما�ض،  عليه  ت�سيطر  الذي  الت�رسيعي،  املجل�ض  حركة  �سلُّ  وبالتايل 

الفر�سة  اأتاح  ما  وهو  عبا�ض.  واإجراءات  مرا�سيم  كافة  يلغي  واأن  فيا�ض،  حكومة  فوراً  ي�سقط  اأن 

للحكومة يف رام اهلل اال�ستمرار باالأمر الواقع، ومتابعة براجمها وتن�سيقها ومفاو�ساتها مع اجلانب 

االإ�رسائيلي. ويف الوقت نف�سه، تابعت ال�سلطات االإ�رسائيلية ح�سارها لقطاع غزة وحماوالت اإ�سقاط 

حكومة هنية املُقالة بكل الطرق.

وحكومتها،  حما�ض  من  احلاّد  الفل�سطينية  الرئا�سة  موقف  عن  ر�ساها  عن  "اإ�رسائيل"  ت  عربَّ

وحر�ست على تعميق ال�رسخ الفل�سطيني. واأخذت مفاو�سات الت�سوية منحى منتظماً، َتكلَّل بانعقاد 

موؤمتر اأنابولي�ض يف 2007/11/27. ويف الوقت نف�سه، هددت بقطع ات�ساالتها مع عبا�ض وحكومة رام 

اهلل اإذا ما جدد عبا�ض وحكومته ات�ساالته مع حما�ض92. وقال اأوملرت اإن عبا�ض اأخربه "بكل و�سوح 

اأن يلتزم بهذا الوعد"93.  ]حما�ض[... �سنقاتلهم دائماً، واأمتنى  اأبداً �سلم معهم  اأنه لن يكون هناك 

وقد علقت ليفني فيما بعد اأنها تعرف اأن املجتمع الدويل متحم�ض لروؤية نوع من التفاهم بني حما�ض 

�سيا�سة  ظلَّت  وقد  �سخم"94.  كبري...  خطاأ  خطاأ،  هذا  مغلوط،  اأمر  "هذا  قائلة  تابعت  لكنها  وفتح، 

تعزيز قوة اأبو مازن وفيا�ض، واإ�سعاف حركة حما�ض وعزلها، اأحد معامل ال�سيا�سة االإ�رسائيلية يف 

الن�سف الثاين من �سنة 952007.

وكان اأحد املظاهر النادرة واملده�سة للتن�سيق بني ال�سلطة يف رام اهلل وبني "اإ�رسائيل"، اأن الطرفني 

متكنا يف م�سعى م�سرتك من عرقلة م�رسوع قرار مناه�ض لـ"اإ�رسائيل"، كان جمل�ض االأمن يو�سك 
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منكوبة  "منطقة  غزة  قطاع  عن  للإعلن  ويدعو  قطر  به  تقدمت  الذي  امل�رسوع  وهو  اتخاذه.  على 

اإن�سانياً". وقد عنونت جريدة معاريف تقريرها عن املو�سوع بـ"الفل�سطينيون يف خدمة اإ�رسائيل يف 

االأمم املتحدة" يف عددها ال�سادر يف 2007/8/1. ونقلت معاريف عن الرئي�ض عبا�ض قوله " لن اأ�سمح 

اإن عبا�ض  االأمن"؛ واأ�سافت معاريف  اإجنازات يف جمل�ض  العامل من خلل  حلما�ض مبوطئ قدم يف 

طالب بدفع القطاع اإىل اأزمة اإن�سانية حقيقية، الإلقاء الذنب على حما�ض96.

"اإ�رسائيل" بقلق قدرة حما�ض على ال�سمود يف قطاع غزة، وت�ساوؤل  ومن جهة اأخرى، راقبت 

فر�ض فتح ال�سيطرة عليها97. كما مل ُتخِف �سعورها بالقلق من ا�ستمرار �سعبية حما�ض وقوتها يف 

ال�سفة الغربية، على الرغم من عدم متكن حما�ض من اإظهار مدى نفوذها ب�سبب ال�سغوط االأمنية 

جريدة  نقلت  حما�ض،  �سّد  بالتحري�ض  يوحي  وفيما  اهلل.  رام  يف  ال�سلطة  و�سغوط  االإ�رسائيلية 

اجلريوزاليم بو�ست The Jerusalem Post عن م�سوؤولني يف وزارة احلرب االإ�رسائيلية، يف اأوائل 

اأيلول/ �سبتمرب 2007، اأنه ا�ستناداً اإىل التقييمات احلديثة فاإن قوة حما�ض ت�ساوي قوة فتح تقريباً 

يف ال�سفة الغربية؛ وميكنها اأن ت�سكل تهديداً حقيقياً للقوى االأمنية التابعة للرئي�ض عبا�ض؛ وقالت 

اإن املوؤ�س�سة الع�سكرية االإ�رسائيلية "ت�سعر بالقلق من احتمال انهيار قوى حركة فتح، مثلما حدث 

الثانية،  االإ�رسائيلية  االإذاعة  االإ�رسائيلية قد تزايدت، ح�سبما نقلت  اأن املخاوف  يف غزة"98. ويظهر 

عن  نابل�ض،  قرب  املاء  بيت  عني  خميم  يف  االإ�رسائيلي،  اجلي�ض  بها  قام  التي  احلملة  ك�سفت  اأن  بعد 

مدى تطور وقوة البنية التحتية حلما�ض يف ال�سفة الغربية، ب�سكل "اأذهل اجلي�ض وجهاز ال�ساباك"؛ 

ح�سبما ذكره م�سوؤولون ع�سكريون كبار يف قيادة املنطقة الو�سطى99.

�سيطرة حما�ض  توا�سلت  ما  اإذا  باجتياح قطاع غزة ع�سكرياً،  اأكرث من مرة  "اإ�رسائيل"  هددت 

عليه، وا�ستمر اإطلق �سواريخ املقاومة. غري اأنها ف�سلت، فيما تبقى من �سنة 2007، اال�ستمرار يف 

احل�سار االقت�سادي اخلانق، وممار�سة االغتياالت و�رسب اأهداف حمددة. وقد ت�سمنت االإجراءات 

الغذائية االأ�سا�سية، ف�سلً عن  التدريجي الإمدادات الكهرباء والوقود واملواد  االإ�رسائيلية اخلف�ض 

االإمدادات االأولية التي حتتاجها امل�سانع وور�ض البناء، بحيث يتجه القطاع اإىل حالة انهيار �سامل، 

كياناً  حما�ض  "اإعلن  االإجراءات  ت�سمنت  كما  وحكومتها.  حما�ض  �سّد  ال�سكان  اإثارة  يف  ت�سهم  قد 

معادياً"، ومنع التحويلت البنكية100.

اإ�رسائيلية من  الع�سكري، فقد �سدرت حتذيرات   وف�سلً عن احتماالت ف�سل عملية االجتياح 

انعكا�سات �سلبية ونتائج عك�سية على الرئا�سة الفل�سطينية وعلى حكومة فيا�ض يف رام اهلل. وقال 

عامي اأيالون، الوزير يف احلكومة االإ�رسائيلية، ورئي�ض ال�ساباك �سابقاً، اإن حملة ع�سكرية وا�سعة 

على قطاع غزة تعني �رسبة �سبه قا�سية لعبا�ض، وتعزيزاً لقوة حما�ض واإيران. واإن مثل هذه احلملة 
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قد تدفع اأن�سار حركة فتح للدفاع عن ديارهم واأملكهم، واإن ا�ستهداف البنى التحتية حلما�ض، بهذا 

ال�سكل، �سيقّو�ض اأنابولي�ض، ويقوي اإيران، وحزب اهلل، ورمبا يدفع عبا�ض لل�ستقالة. ونبه اإىل اأن 

اأن  "مقنعاً"، والثاين:  اأن يكون مربرها  عملية االجتياح ال�سامل مرتبطة ب�رسطني حيويني؛ االأول: 

القا�سية للحملة بظللها على  النتائج  ُتلقي  ال�سيا�سي واال�سرتاتيجي؛ بحيث ال  ال�سياق  تاأمني  يتّم 

مربرات القيام بها101. وهكذا، ظّل خيار التعامل االأمثل مع قطاع غزة اأحد نقاط اجلدل يف الو�سط 

االإ�رسائيلي، وخ�سو�ساً يف �سوء امل�سالح االإ�رسائيلية، ويف �سوء انعكا�ساته املحتملة على الو�سع 

الداخلي الفل�سطيني. 

االإ�رسائيلي  العربي  ال�رساع  �ساحة  عرفت 

احلقيقية  املفاو�سات  من  متتالية  جوالت 

وال�سكلية، وبرزت اإىل الوجود م�سارات متعددة للت�سوية، وقد خ�سعت عملية املفاو�سات يف جميع 

مواقف  على  وا�سح  تاأثري  لها  كان  والدولية،  واالإقليمية  املحلية  املتغريات  من  جملة  اإىل  مراحلها 

اأطراف التفاو�ض ونتائج عمليات التفاو�ض نذكر منها102: 

الو�سع الداخلي الأطراف ال�رساع �سواء اجلانب العربي اأم االإ�رسائيلي؛ حيث ات�سمت ال�ساحة   .1

العربية بالتفكك وغياب اإرادة العمل العربي امل�سرتك، ولكن الرتكيز هنا �سيكون على اجلانب 

االإ�رسائيلي. حيث اأظهرت القيادة االإ�رسائيلية يف العام املن�رسم نوعاً من نق�ض اخلربة والدراية 

يف املجاالت ال�سيا�سية واالأمنية، فهي قيادة جديدة اإىل حدٍّ ما ولي�ض لديها خربات كافية.

الف�ساد.  حول  م�ستمرة  حتقيقات  ومن  لبنان،  حرب  اإذالل  من  االإ�رسائيلية  القيادة  عانت 

ظّل  يف  من�سبه،  على  لل�سيطرة  متلهفني  مناف�سني  عدة  مع  مواجهة  يف  نف�سه  اأوملرت  ووجد 

ائتلف حكومي ه�ّض، ميكن اأن يتهاوى عند اأول اإ�سارة اإىل ت�سوية؛ حيث هدد اثنان من ال�رسكاء 

االأ�سا�سيني يف االئتلف احلاكم باخلروج منه؛ اإذ اأعلن حزب "اإ�رسائيل بيتنا" اليميني املتطرف 

بخ�سو�ض  املفاو�سات  يف  مفرطة  تنازالت  "اإ�رسائيل"  قدمت  اإذا  �سين�سحب  اأنه  مقعداً(   11(

باالن�سحاب  مقعداً(   12( الديني  �سا�ض  حزب  هّدد  بينما  الفل�سطينية،  والدولة  اال�ستيطان 

التخبط  اللجئني. مما جعل احلكومة تعاين حالة من  اأو  القد�ض  اتفاق مي�ّض ق�سية  اأي  مّت  اإذا 

وعدم القدرة على تبنّي مواقف حمددة من ق�سية ال�سلم103. وباملقابل كانت هناك اجتاهات 

تدفع نحو االإبقاء على اخليار الع�سكري لفر�ض ت�سوية على اجلانب العربي، وعلى راأ�ض هذا 

ال�سلمية مت�ّض م�ساحلها  اأن العملية  الثقة بها، كما  التي تراجعت  االجتاه املوؤ�س�سة الع�سكرية 

ومكت�ساباتها104.

خام�سًا: م�سار الت�سوية ال�سيا�سية 
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للعراق،  االأمريكي  االحتلل  رئي�سية؛  اأزمات  اأربع  عليه  ت�سيطر  والذي  االإقليمي،  الو�سع   .2

فتح  حركتي  بني  وال�رساع  لبنان،  يف  ال�سيا�سية  واالأزمة  اإيران،  يف  النووية  االأ�سلحة  وم�ساألة 

وحما�ض على ال�سلطة الفل�سطينية. 

الو�سع الدويل و�رساع الدول الكربى للهيمنة على املنطقة خلل مرحلة احلرب الباردة، والتي   .3

حماولة  مع  الدويل،  ال�سعيد  على  املناف�ض  وغياب  االأمريكية،  للهيمنة  املنطقة  بخ�سوع  انتهت 

اأوروبا الدخول كطرف دويل يف م�سل�سل عملية الت�سوية يف املنطقة. 

على  احلفاظ  هو  االإ�رسائيلي  اجلانب  قبل  من  والت�سوية  التفاو�ض  عملية  هدف  اأ�سبح  ولذلك، 

التوتر  بوؤر  لنزع  املفاو�سات  عملية  وا�ستخدام  املنطقة،  يف  ال�سيا�سي  اال�ستقرار  من  االأدنى  احلّد 

يف املنطقة، وامت�سا�سها بو�سائل اأقل ع�سكرية وبتكاليف اأقل. ولذلك �سارت املفاو�سات ب�سورة 

احلقيقية،  الت�سويات  غياب  على  التغطية  �سبيل  يف  وتنوعاً  تنظيماً  اأكرث  اأ�سكاالً  واأخذت  متوا�سلة، 

ومتحور الهدف حول الهدنة وحماولة متديد فرتة ال�سلم، دون اإمكانية الو�سول اإىل حلول.

فاإذا كانت املرحلة ال�سابقة قد �سهدت تبني "اإ�رسائيل" ل�سعار "ال�سلم مقابل ال�سلم" للرّد على 

ال�سعار املعتمد يف مدريد "ال�سلم مقابل االأر�ض"، فاإن الهدف الذي تتبناه "اإ�رسائيل" االآن هو حتويل 

مبداأ "املفاو�سات من اأجل ال�سلم" اإىل �سعار "املفاو�سات من اأجل املفاو�سات"؛ من اأجل املحافظة 

على ا�ستمرار الو�سع القائم من اال�ستقرار دون اإجراء اأي ت�سويات حقيقية على االأر�ض105.

وهناك كثري من القيادات االإ�رسائيلية التي حاولت ا�ستخدام العملية ال�سيا�سية لتحقيق اأغرا�ض 

�سخ�سية واأهداف �سيا�سية حزبية وغريها، فمثلً ا�ستغل اإيهود اأوملرت عملية ال�سلم واملفاو�سات 

2007؛ فهو يرى يف  اأدنى م�ستوى لها خلل �سنة  اإىل  الداخلي، مع تراجع �سعبيته  لتقوية و�سعه 

الت�سوية ال�سيا�سية حماولة للقفز عن امل�ساكل الداخلية، بالذهاب اإىل موؤمتر دويل ليظهر نف�سه كداعية 

�سلم. فاملوؤمتر لن ي�سفر عن تقدمي تنازالت اإ�رسائيلية؛ مما يعزز موقفه الداخلي كمتم�سك بالثوابت 

االإ�رسائيلية، ويف الوقت نف�سه يك�سب التاأييد االأمريكي املوؤيد لعملية ال�سلم106. ويحاول �سمعون 

برييز تاأكيد موقفه كزعيم اإ�رسائيلي، خا�سة واأن مواقفه ال�سابقة من الت�سوية اأدت حل�سوله على 

املن�سب الذي ي�سغله كمكافاأة، وال�سيء نف�سه يحاوله كل من باراك ونتنياهو، وهو تاأكيد زعامتهما 

حلزبيهما من خلل اإظهار التم�سك بالثوابت االإ�رسائيلية. 

واإيهود  الوزراء،  رئي�ض  اأوملرت  اإيهود  "اإ�رسائيل"وهم؛  يف  احلاكم  االئتلف  زعماء  اأجمع  لقد 

 Eliyahu اإيلي ي�ساي  باراك وزير الدفاع، وت�سيبي ليفني وزيرة اخلارجية، وزعيم حركة �سا�ض 

Eli" Yishai"، وزعيم حزب "اإ�رسائيل بيتنا" اأفيغدور ليربمان، على حتديد املطالب االإ�رسائيلية من 

عملية الت�سوية يف النقاط التالية107: 
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1.     يـجـب اأن يحقِّق اأي اتفاق �سلم االأمن لـ"اإ�رسائيل" اأوالً. 

2.    اعـــتمـاد خريطة الطريق مع التحفظات الـ 14 االإ�رسائيلية عليها، واإن اأي اتفاق جديد مرهون 

باإيفاء الطرف الفل�سطيني بالتزاماته.

3.     قيام ال�سلطة الفل�سطينية بتفكيك املنظمات االإرهابية. 

القد�ض                 مثل  اجلوهرية؛  ال�رساع  ق�سايا  بخ�سو�ض  مبادئ  اتفاق  اإىل  التو�سل  رفــ�ض    .4

واللجئني واحلدود وغريها، اإال بعد اإجناز املرحلة ال�سابقة. 

بني        ثنائية  املفاو�سات  بقاء  مع  ال�سلم،  عملية  يف  العربية  الدول  م�ساركة  �ســرورة    .5

"اإ�رسائيل" وال�سلطة الفل�سطينية. واإن "اإ�رسائيل" ترف�ض املبادرة العربية لل�سلم كمرجعية   

للمفاو�سات. 

اإمكانية  اأو عودة اللجئني، مع  القد�ض  التنازل عن  الدولة من خلل رف�ض  6.   �سمان يهودية 

امل�ستوطنات  بخ�سو�ض  الفل�سطينية  ال�سلطة  مع  ال�سكاين  التبادل  من  نوع  حتقيق 

وعرب  48  والقد�ض. واإن نقطة االنطلق يف املفاو�سات يجب اأن تبداأ باعرتاف الفل�سطينيني 

باأن "اإ�رسائيل" دولة يهودية.

الدولة  واإن  "اإ�رسائيل"،  اأمن  ل�سمان  املنطقة  يف  ال�رساع  حالة  اإنهاء  على  العمل  �رسورة    .7

الفل�سطينية يجب اأن تبقى معزولة ال�سلح.

8.  "اإ�رسائيل" غري ملزمة بجدول زمني معني108. 

دعماً   وتعّدهما  املنطقة،  يف  ت�سوية  مفاو�سات  اأي  يف  "اإ�رسائيل"  اإليهما  ت�ستند  وثيقتان  وهناك 

للموقف االإ�رسائيلي109: 

ر�سالة بو�ض اإىل رئي�ض الوزراء االإ�رسائيلي ال�سابق اأريل �سارون، والتي اأقر فيها باأن الكتل   .1

اال�ستيطانية الكربى �ستبقى حتت ال�سيادة االإ�رسائيلية. 

التحتية  البنى  تفكيك  اإىل  الفل�سطينيني  تدعو  والتي  الطريق،  خريطة  يف  الواردة  املبادئ   .2

للـ"اإرهاب" قبل البدء يف املفاو�سات لل�سلم. 

وقد طرحت "اإ�رسائيل" خلل ال�سنة املا�سية جمموعة من املبادرات ال�سيا�سية الإر�ساء اجلانب 

يف  االإ�سهام  اإىل  املبادرات  هذه  و�سعت  االإمام.  اإىل  ال�سلم  عملية  لزحزحة  ي�سعى  الذي  االأمريكي، 

التهدئة مع اجلانب الفل�سطيني، وحماولة االإيحاء للإ�رسائيليني باأن حكومتهم متلك مبادرة �سلم، 

واإن هذه املبادرات �ست�سهم يف تعميق االنق�سام الفل�سطيني مما يدعم املوقف االإ�رسائيلي، وفيما يلي 

اأهم هذه املبادرات110: 
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لل�سلطة  تنقل  اأن  على  "اإ�رسائيل"  موافقة  املبادرة  هذه  تت�سمن  برييز:  �سمعون  مبادرة   .1

1967، على اأن حتتفظ  100% من امل�ساحة التي احتلت �سنة  الفل�سطينية اأرا�ٍض مب�ساحة 

اأرا�سي ال�سفة الغربية مقابل تعوي�ض  "اإ�رسائيل" بكتل ا�ستيطانية متثل5% من م�ساحة 

مماثل للفل�سطينيني يف �سحراء النقب القريبة من قطاع غزة، واإمكانية تبادل بع�ض الكتل 

اال�ستيطانية ببع�ض القرى واملدن العربية يف حدود 1948، ووجود اإدارة م�سرتكة للديانات 

الثلث يف االأماكن املقد�سة يف القد�ض، مع اإمكانية قيام حلول م�سرتكة حلّل ق�سية اللجئني 

خارج حدود "اإ�رسائيل".

مبادرة حاييم رامون: ورامون هو نائب رئي�ض الوزراء واأحد املقربني من اإيهود اأوملرت،   .2

بع�ض  وتفكيك  ال�سفة،  اأرا�سي  من   %70 من  "اإ�رسائيل"  بان�سحاب  اخلطة  وتطالب 

امل�ستوطنات املعزولة، على اأن يلي ذلك حتديد موعد للمفاو�سات على الت�سوية الدائمة، وهو 

يرى باأن هذه اخلطة ت�ستند اإىل موافقة ر�سمية من حممود عبا�ض وال�سلطة الفل�سطينية.

اأرا�سي    من   %90 "اإ�رسائيل" م�ستعدة للن�سحاب من  باأن  اأوملرت: والتي تقول  مـــبادرة    .3

يف  الرئي�سية  اال�ستيطانية  الكتل  بقاء  مع  وغزة،  ال�سفة  بني  اآمن  ممر  وجود  مع  ال�سفة، 

القد�ض  �سواحي  يف  نائية  اأحياء  على  ال�سيطرة  الفل�سطينيني  اإعطاء  اإمكانية  مع  ال�سفة، 

الفل�سطينية، مع �سيطرة م�سرتكة على االأماكن املقد�سة، واإمكانية  لتكون عا�سمة للدولة 

عودة اللجئني اإىل حدود الدولة الفل�سطينية ولي�ض "اإ�رسائيل". اأما التنفيذ ف�سيكون رهناً 

بقدرة ال�سلطة الفل�سطينية على بناء املوؤ�س�سات، وقدرتها يف ال�سيطرة على دولتها.

ال�سيا�سي؛  االأمن  اإىل جانب  االقت�سادي  االأفق  ليفني: وتت�سمن خطتها فتح  خطة ت�سيبي    .4

من خلل اإقامة م�ساريع اقت�سادية هائلة يف الدولة الفل�سطينية، ت�سمل تاأ�سي�ض بنية حتتية 

للكهرباء واملاء وتخطيط املدن، واإقامة م�رسوع م�سرتك للتنمية يف منطقة الغور بالتعاون 

مع االأردن، واإن "اإ�رسائيل" م�ستعدة للتنازل عن 82-90% من االأرا�سي املحتلة �سنة 1967. 

وقد دعمت هذه اخلطة بخطة لومب�ستاين، امل�ست�سار ال�سابق لوزير املالية االإ�رسائيلي، ويرى 

املوالية  اجلمعيات  نفوذ  من  للحّد  اقت�سادية  فعاليات  جملة  على  الرتكيز  ال�سلطة  على  اأن 

حلما�ض. وقد تبنت ليفني تعديلً ملبادرتها يقوم على القفز عن املرحلة االأوىل من خريطة 

الطريق التي تق�سي بوقف العنف اإىل املرحلة الثانية؛ من خلل اإقامة دولة فل�سطينية موؤقتة 

مقابل اإلغاء حّق العودة. 

ويلحظ باأن جميع هذه املبادرات ا�ستندت اإىل ثوابت املوقف االإ�رسائيلي الداعي اإىل عدم العودة 

حلدود 1967، ورف�ض عودة اللجئني اأو تق�سيم القد�ض اأو اإزالة الكتل اال�ستيطانية. لكن هذه املبادرات 
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طرحت ب�سورة �سخ�سية من زعماء بارزين يف ال�سلطة دون اأن ترتجم اإىل خطط يف برامج احلكومة 

الر�سمية، مما يوحي باأن الهدف منها عملية خلط االأوراق حول املوقف االإ�رسائيلي، وحماولة اإثارة 

لـ"اإ�رسائيل"، فهي مبادرات �سمن  املبادرات ملزمة  اأي من هذه  اأن تكون  ال�سبابية دون  نوع من 

مقولة املفاو�سات من اأجل التهدئة، واملفاو�سات دون اأمل يف االنتقال اإىل التطبيق على اأر�ض الواقع. 

وقد ي�ستغل بع�ض هذه املبادرات �سمن الدعايات االنتخابية للمر�سحني وحماولة ك�سب التاأييد. 

العام  الراأي  ي�سهد  فلم  الت�سوية  عملية  بخ�سو�ض  االإ�رسائيلي  العام  الراأي  م�ستوى  على  اأما 

تغيريات جوهرية عما �سبق منذ �سنوات، انظر اجلدول )2/15)، حيث بلغت ن�سبة املوؤيدين الإقامة 

دولة فل�سطينية على اجلزء االأكرب من ال�سفة الغربية وقطاع غزة، و�سّم الكتل اال�ستيطانية الكربى 

اإرجاع  موؤيدي  ن�سبة  اأما  ال�سابقة.  الثلث  ال�سنوات  يف  لها  ن�سبة  اأدنى  وهي   ،%41 لـ"اإ�رسائيل"  

اأدنى ن�سبة يف ال�سنوات االأخرى ال�سابقة.  اأي�ساً  46%، وهي  املناطق و�سّم االأخرى فبلغت  بع�ض 

اإىل  تراجعت  املبكى  حائط  عدا  ما  القدمية  القد�ض  الإعادة  املوؤيدين  ن�سبة  فاإن  القد�ض  ق�سية  اأما 

اإىل  للفل�سطينيني  العربية  القد�ض  �سواحي  عن  التخلي  اإمكانية  موؤيدي  ن�سبة  وتراجعت   ،%27

عدد  بعودة  ال�سماح  بخ�سو�ض  اأما  القدمية.  القد�ض  عن  التخلي  ي�سمل  ال  بالطبع  وهذا   ،%37

و2006   2004 �سـنتـي  من  اأعلى  وهي   ،%17 اإىل  الن�سبة  فو�سلت  "اإ�رسائيل"  اإىل  اللجئني  من 

.2005 �ســنة  من  اأقـل  ولكـنها 

جدول 2/15: موقف الراأي العام الإ�شـرائيلي من عملية ال�شالم111  

مو�شوعات الت�شوية
ال�شنـــة

2004200520062007

1
اأرا�سي  على95%من  فل�سطينية  دولة 

ال�سفة الغربية وقطاع غزة مع االحتفاظ 

بالكتل اال�ستيطانية الكبرية

%43%46%45%41

واأما 2 الفل�سطينيني  اإىل  مناطق  اإرجاع 

املناطق االأخرى فت�سم اإىل "اإ�رسائيل"
%48%50%54%46

الفل�سطينيني 3 اإىل  القد�ض  �سواحي  نقل 

ماعدا القد�ض القدمية 
%36%40%45%37

بقاء 4 مع  للف�سطينيني  الهيكل  جبل  اإعادة 

حائط املبكى بيد اليهود
%30%29%28%27

5
ال�سماح بعودة عدد قليل من اللجئني اإىل 

17%16%20%14%"اإ�رسائيل" 

6
نهر  مراقبة  عن  "اإ�رسائيل"  �ستتخلى 

االأردن خلل ب�سع �سنوات 
%20%24%21%22
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اأما موقف "اإ�رسائيل" من خطط ال�سلم الدولية االأخرى املطروحة فهو: 

1. موؤمتر اأنابولي�ص:

وكان  املوؤمتر،  فكرة  طرح  وراء  من  الهدف  حول  "اإ�رسائيل"  يف  وريبة  جدل  ثار  البداية  منذ 

اإىل  االأ�سا�ض  يف  تهدف  كانت  اإمنا  االأمريكية  االإدارة  قبل  من  للموؤمتر  الدعوة  اأن  هو  ال�سائد  الراأي 

فر�سة  املوؤمتر  يف  راأى  االأمريكي  اجلانب  واإن  املاأزومة،  واإدارته  االأمريكي  الرئي�ض  موقف  دعم 

ال�ستثمار وتكري�ض االنق�سام الفل�سطيني بعد �سيطرة حما�ض على قطاع غزة. وقد عمدت احلكومة 

االإ�رسائيلية اإىل االإعلن عن ا�ستعدادها للم�ساركة يف املوؤمتر ما دام املوؤمتر لن ينظر يف ق�سايا الو�سع 

النهائي، و�سعت احلكومة اإىل تقلي�ض �سقف التوقعات من املوؤمتر، حيث اأ�سارت معظم الت�رسيحات 

للم�سوؤولني االإ�رسائيليني قبل املوؤمتر اإىل اأنه جمرد لقاء اأو اجتماع. 

وحاولت "اإ�رسائيل" ا�ستباق عقد املوؤمتر من خلل مترير م�رسوع قانون يف الكني�ست ي�سرتط 

اأغلبية ثلثي اأع�ساء الكني�ست، قبل اإجراء اأي تعديلت على و�سع القد�ض، يف حماولة لو�سع عقبة 

اأمام اأي تنازالت بخ�سو�ض القد�ض الإحراج املوقف االأمريكي.

ويف اأثناء املوؤمتر جنحت احلكومة االإ�رسائيلية يف جعل املوؤمتر مبثابة حملة علقات عامة بالن�سبة 

للحكومة املفككة وغري املتجان�سة، وللقيادات االإ�رسائيلية فاقدة الثقة لدى الراأي العام االإ�رسائيلي. 

وقد جنحت "اإ�رسائيل" يف جعل خريطة الطريق هي املرجعية الرئي�سية للموؤمتر، وجتاهل املبادرة 

املوؤمتر،  اإىل  الذهاب  قبل  الطريق  خلريطة  االإجرائية  اخلطة  على  "اإ�رسائيل"  ركزت  حيث  العربية. 

وحاولت "اإ�رسائيل" اإلزام الفل�سطينيني مبا يتعلق بهم من خريطة الطريق دون اأن تقدم التزاماً مقابل 

العام  الراأي  اأما على م�ستوى  العودة دون تقدمي تنازالت.  االإ�رسائيلية يف  ذلك. وجنحت احلكومة 

االإ�رسائيلي فقد راأى باأن املوؤمتر مل يحقق تقدماً يف عملية الت�سوية، واأ�سار حوايل 50% اإىل اأن املوؤمتر 

فا�سل، بينما راأى 18% باأنه موؤمتر ناجح ح�سب ا�ستطلع جلريدة هاآرت�ض يف 1122007/11/29. 

وترى "اإ�رسائيل" اأن موؤمتر اأنابولي�ض لي�ض موؤمتراً لل�سلم، واإمنا هو موؤمتر دويل لبناء اأ�سا�ض 

زمني  جدول  تبني  م�ساألة  "اإ�رسائيل"  رف�ست  ولذلك  املفاو�سات.  ا�ستمرار  اأجل  من  لتفاهمات 

للمفاو�سات حتى ال تلزم نف�سها، وحتى ت�ستطيع ك�سب مزيد من الوقت، وراأت اأن املوؤمتر يجب اأن 

يركز على العموميات دون الدخول يف التفا�سيل، مع �رسورة م�ساركة الدول العربية يف املوؤمتر، 

وقد اعتربت "اإ�رسائيل" باأن م�ساركة الدول العربية يف املوؤمتر يعّد �سهادة ح�سن �سلوك لـ"اإ�رسائيل"، 

واعرتافاً باأن "اإ�رسائيل" دولة ال ت�سكل خطراً على الدول العربية.
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2. املوقف من املبادرة العربية لل�شالم: 

حتاول "اإ�رسائيل" الرتكيز على دروها االإقليمي كدولة قائدة يف املنطقة، وكحليٍف للقوى الدولية 

 2007 �سنة  الريا�ض  يف  اأقرت  التي  لل�سلم  العربية  املبادرة  اإىل  "اإ�رسائيل"  نظرت  وقد  العظمى، 

من  الرغم  وعلى  املنطقة113.  يف  ريادي  لدور  للتمهيد  لـ"اإ�رسائيل"  جيدة  خلفية  ت�سكل  باعتبارها 

اأنها اأولتها اهتماماً كبرياً باعتبارها نقاطاً  اإال  "اإ�رسائيل" على املبادرة واملطالبة بتعديلها،  اعرتا�ض 

للبحث، ولي�ض باعتبارها خطة متكاملة، كما اأن املبادرة تاأتي من دول عربية ال تعرتف بـ"اإ�رسائيل"، 

عن  االإعلن  اأن  خا�سة  "اإ�رسائيل"،  مع  والتطبيع  االعرتاف  نحو  االجتاه  على  موؤ�رساً  يعّد  وهذا 

امل�ستوى  على  دورها  لتو�سيع  لـ"اإ�رسائيل"  املجال  يفتح  مما  العربية،  اجلامعة  با�سم  جاء  املبادرة 

االإقليمي. 

"اإ�رسائيل"، خا�سة  الرئي�سية يف  القيادات  الت�سوية بني  املواقف من  اتفاق على  �سبه  كان هناك 

االئتلف احلاكم كادميا والعمل و�سا�ض و"اإ�رسائيل بيتنا"؛ حيث مل جتِر اأي تغيريات على مواقف 

العودة  ورف�ض  اللجئني،  وحقوق  وامل�ستوطنات،  القد�ض،  و�سع  بخ�سو�ض  احلاكم  االئتلف 

1967 مع اإمكانية قبول دولة فل�سطينية. وقد اأ�سبح توحيد املوقف ال�سهيوين من ق�سية  حلدود 

الت�سوية مطلباً �سعبياً، ومّت تعزيز هذا املوقف بت�سكيل ائتلف مو�سع بني االأحزاب لدعم املوقف 

االإ�رسائيلي يف هذا املجال، وحماولة حت�سني �سورة الكيان االإ�رسائيلي اأمام العامل، بعد خيبات االأمل 

التي اأ�سابت الوجود االإ�رسائيلي يف هذا املجال، بعد حرب لبنان واحلرب �سّد غزة وحما�رستها.

الليكود  التقارب بني برامج االأحزاب االإ�رسائيلية احلاكمة وحتى مع موقف  لقد ظهر نوع من 

املعار�ض، واأ�سبحت اخللفات تدور حول من يقود دفة احلكم يف "اإ�رسائيل" لتحقيق االأمن وال�سلم 

لها، باأقل قدر من التنازالت. وجُتِمع القيادات االإ�رسائيلية على اأهمية ق�سايا االأمن ومركزيتها على 

ح�ساب ق�سية الت�سوية، واأن للواليات املتحدة دوراً اأ�سا�سياً يف م�ستقبل عملية الت�سوية، مع العمل 

على جتنب توجيه �سغط رئي�سي منها على اجلانب االإ�رسائيلي. 

لقد �سهدت االأيام االأخرية من العام 2007 �سل�سلة من املحادثات واالجتماعات بني رئي�ض الوزراء 

االإ�رسائيلي اإيهود اأوملرت والرئي�ض الفل�سطيني حممود عبا�ض، وذلك بهدف العمل على اإجناز اإعلن 

فل�سطيني اإ�رسائيلي م�سرتك.

املفاو�سات باعتبارها متثل مرحلة من �سل�سلة عمليات  اإىل هذه  االإ�رسائيلي   وقد نظر اجلانب 

ومفاو�سات بني اجلانب الفل�سطيني واالإ�رسائيلي، واأنها تفي بفكرة ا�ستمرار العمل على التو�سل 

اىل حّل قائم على امل�ساومة من خلل املفاو�سات114؛ الأن ذلك يقلل من �سعور االإ�رسائيليني باالإحباط 

نتيجة عدم التو�سل حلّل، ويقلل من القلق الذي اأحدثته حرب لبنان و�سيطرة حما�ض على قطاع غزة. 

كما اأن هذه املفاو�سات واالتفاق املاأمول عنها �سوف يجرب حما�ض على اال�ستجابة لهذه املتغريات، 
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العربي جتاه  االلتزام  املزيد من  املفاو�سات حتقق  اأن هذه  الت�سوية، كما  ويجعلها ت�سهم يف اجتاه 

عملية ال�سلم وتقوي القوى املعتدلة يف املنطقة، اأما ف�سلها فقد يدفع "املتطرفني" نحو االأمام يف خيار 

املقاومة واحلرب. 

ال�سقف  واإن  بعيدة،  زالت  ما  املنطقة  ال�سيا�سية يف  الت�سوية  باأن عملية  القول  ويف اخلتام ميكن 

املطروح للفل�سطينيني والعرب ما زال اأقل بكثري من احلّد االأدنى املقبول. و�سوف تبقى "اإ�رسائيل" 

االنق�سام  لتكري�ض  املنطقة،  يف  ال�سلم  عملية  حول  والنقا�ض  احلديث  ا�ستمرار  على  حري�سة 

عبا�ض  حممود  حكومة  ودعم  غزة،  قطاع  يف  حما�ض  �سلطة  اإ�سعاف  على  و�ستعمل  الفل�سطيني، 

م�سري  يتقرر  بحيث  االأر�ض،  على  وقائع  اإيجاد  "اإ�رسائيل"  �ستتابع  نف�سه  الوقت  ويف  ال�سفة.  يف 

الفل�سطينيني ح�سبما تعك�سه هذه احلقائق، ولي�ض من خلل املفاو�سات. ويف الوقت الذي اأظهرت 

التحركات االإ�رسائيلية االأخرية ميلً نحو االإقرار بعدم جدوى االعتماد على القوة الع�سكرية لوحدها 

"اإ�رسائيل"  بقوة  امل�سا�ض  عدم  نحو  وا�سحاً  اجتاهاً  اأي�ساً  هناك  فاإن  �سيا�سية،  ت�سوية  فر�ض  يف 

الع�سكرية ودورها، يف تقرير م�سري الت�سوية ال�سيا�سية اعتماداً على الواقع امللمو�ض على االأر�ض.

ومن جهة اأخرى، تدرك "اإ�رسائيل" حجم املخاطر الكبرية التي قد تهدد وجودها؛ فح�سب تقرير 

اأعده "معهد تخطيط �سيا�سة ال�سعب اليهودي" ، ون�رسته يديعوت اأحرنوت، فاإن "اإ�رسائيل" ما زالت 

تعاين من اأخطار تهدد وجودها، وتتمثل يف115: 

اأو�ساط دول                  اأ�سلحة الدمار ال�سامل يف  "اإ�رسائيل" معر�سة للخطر على خلفية انت�سار  اإن    .1

ثل اإيران اأو منظمات اإ�سلمية.

2.    تــعـمـيـق عـدم االـ�ستقرار يف ال�سـرق االأو�سط، يف حـال تـراجـع نـفـوذ العـناـ�رس املعتدلة يف 

املنطقة. 

املاآزق التي واجهتها ال�سيا�سة  الـواليـات املتـحـدة كقـوى عظمى وحيدة بعد  تــاآكـل مـكـانـة    .3

االأمريكية يف املنطقة العربية، وتزايد نفوذ قوى عظمى جديدة على ال�ساحة الدولية، مثل 

�ساأنه  من  والذي  العربية،  املنطقة  يف  الطاقة  مل�سادر  حاجتهما  ازدياد  مع  والهند  ال�سني 

دفعهما النتهاج �سيا�سة موؤيدة للعرب.

4.   تراجع مكانة "اإ�رسائيل" على م�ستوى التحالف مع اجلماعات اليهودية يف العامل؛ مما يقلل     

من فر�ض تاأمني الهجرة اليهودية للكيان االإ�رسائيلي يف ظّل االجتاه نحو ن�سوب م�سادر   

الهجرة اليهودية. وازدياد الهجرة العك�سية من "اإ�رسائيل".

"اإ�رسائيل"، خا�سة لدى ال�سبان، من عدم وجود موؤ�س�سات اإ�رسائيلية    زيادة القلق داخل    .5

العن�رسية  وتف�سي  االجتماعية116،  والعدالة  ال�سلم  يف  مطالبهم  حتقيق  على  قادرة 
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وال�رساع داخل املجتمع االإ�رسائيلي على ح�ساب الدميوقراطية؛ مع تف�سي ظاهرة الف�ساد 

االقت�سادي وال�سيا�سي.

عامل  يلعب  ولن  اأزمته،  يف  ت�ساعد  على  مقبلً  �سيكون  ال�سهيوين  امل�رسوع  فاإن  ذلك،  وعلى 

الوقت بال�رسورة ل�ساحله يف املرحلة املقبلة.

حاولت "اإ�رسائيل" خلل �سنة 2007 اأن ت�ستوعب جمموعة االهتزازات التي نتجت عن 

حرب متوز/ يوليو 2006 �سّد لبنان، كما �سعت لل�ستفادة من االنق�سام الفل�سطيني، 

ملواجهة هيمنة حما�ض على احلكومة الفل�سطينية، ومن بعد ذلك، �سيطرتها على قطاع غزة.

واملايل،  واالأخلقي  ال�سيا�سي  الف�ساد  مبلفات  املثقل  االإ�رسائيلي  ال�سيا�سي  والنظام  املجتمع 

واملحبط من حرب متوز/ يوليو ونتائجها، حاول اأن ي�ستعيد ثقته بنف�سه، واأن ي�ستخرج الدرو�ض 

للقوات  االأولوية  ليعطي  خم�سية،  خطة  �سمن  االإ�رسائيلي،  اجلي�ض  عاد  فقد  التجربة.  من  والعرب 

الربية، مع حت�سني نوعي يف الطريان. وقد �ساعد االإ�رسائيليني يف التعامل مع ملفاتهم كون نظامهم 

له  ي�سمح  موؤ�س�ساتي  وببناء  االإيجابي،  النقد  على  كبرية  وبقدرة  عالية،  بدينامية  يتمتع  يزال  ما 

ب�سكل  يدرك  اأخذ  اأخرى،  جهة  من  النظام،  هذا  لكن  ق�سوره.  جوانب  وا�ستدراك  نف�سه،  بتطوير 

متزايد تنامي اخلطر الذي ميثله �سعود "القوى االأ�سولية" يف املنطقة، واأن نوعية "االإن�سان" التي 

االإ�رسائيلي  املجتمع  فيه  يعاين  الذي  الوقت  يف  اإذالله؛  اأو  تركيعه  ميكن  مما  تعد  مل  يواجهها،  اأخذ 

"اإ�رسائيل"،  اإىل  اليهودية  الهجرة  االأول، وتراجع  ال�سّف  الرواد"، وغياب قيادات  "جيل  انتهاء  من 

وانت�سار ثقافة املتعة، وتراجع "نوعية" املجندين يف اجلي�ض واالأجهزة االأمنية.

لكنه  "اإ�رسائيل"،  تاريخ  يف  الوزراء  رئي�ض  �سعبية  ن�سبة  يف  تدين  اأ�سواأ  من  اأوملرت  اإيهود  عانى 

متكن من البقاء لعدم رغبة �رسكائه يف احلكومة بانتخابات جديدة، قد توؤدي اإىل تراجع مواقعهم يف 

اخلريطة ال�سيا�سية. ولكن �سعف رئا�سة الوزراء اأو احلكومة، ال تعني بال�رسورة خدمة مبا�رسة 

لل�سالح الفل�سطيني، واإمنا على العك�ض، يف اأحيان كثرية، حيث تلجاأ اإىل رفع �سعبيتها وجتنيد الدعم 

خلل  ومن  الفل�سطيني،  ال�سعب  وقمع  القد�ض،  وتهويد  اال�ستيطان،  من  مزيد  خلل  من  حولها 

الت�سدد يف املفاو�سات ال�سيا�سية، وعدم تقدمي اأية ا�ستحقاقات حقيقية للطرف الفل�سطيني يف عملية 

�سوت،  اأي  على  و"الدبابة"  "البلدوزر"  �سوت  عل  اإذ   .2007 �سنة  طوال  حدث  ما  وهو  الت�سوية، 

وا�ستمرت "اإ�رسائيل" يف فر�ض احلقائق على االأر�ض وحماولة ك�رس اإرادة ال�سعب الفل�سطيني.

يف  مبا�رس  وغري  مبا�رساً  طرفاً  ودخلت  الفل�سطيني،  االنق�سام  حالة  من  "اإ�رسائيل"  ا�ستفادت 

خامتة
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بح�سار  قامت  فقد  الوح�سية،  اعتداءاتها  عن  وف�سلً  وحكومتها.  حما�ض  حركة  اإ�سقاط  حماولة 

من  متّكنوا  املقاومني  لكن  م�ستوطناتها،  على  ال�سواريخ  اإطلق  منع  وحاولت  غزة؛  لقطاع  خانق 

زيادة مدى ال�سواريخ ودقتها وقدرتها التدمريية.

 ومن جانب اآخر، �سعت "اإ�رسائيل" لتكري�ض االنق�سام الفل�سطيني من خلل تهديد حممود عبا�ض 

وحكومته يف رام اهلل بوقف املفاو�سات، واإعادة احل�سار، اإذا ما عاد للتفاق مع حما�ض. وبالتاأكيد فاإن 

االنق�سام كان �سيعطيها فر�ساً اأف�سل لفر�ض �رسوطها، وانتزاع التنازالت من اجلانب الفل�سطيني. 

لكن "اإ�رسائيل" كانت، يف الوقت نف�سه، تدرك اأن حتقيق "ال�سلم" غري ممكن، اإذا كان عبا�ض �سعيفاً، 

اأو غري قادر على التحدث با�سم جميع الفل�سطينيني، اأو اأن �سلطته ال�رسعية منقو�سة. وبالتايل فاإن 

م�سار الت�سوية لن يقف على قدميه الأن "اإ�رسائيل" نف�سها مل تكن جادة اإطلقاً يف اإعطاء الفل�سطينيني 

اأيَّ  املت�رسذم، ال يجعل  الفل�سطيني  الو�سع  اأن  به دولياً، من حقوقهم؛ كما  املعرتف  االأدنى،  احلّد 

طرف فل�سطيني قادراً على ت�سويق الت�سوية، اأو اإلزام االآخرين بها.

وهكذا، فاإذا كان الو�سع الفل�سطيني يعاين من االحتلل ومن اأزماته الداخلية واخلارجية، فاإن 

الو�سع االإ�رسائيلي يعاين اأي�ساً من اأزمات وخماطر، قد تتفاقم على املدى البعيد، لت�سكل فر�ساً، 

للقوى الفل�سطينية وتيارات املقاومة واملمانعة، ميكن ا�ستثمارها؛ �رسط اأن توحد هذه القوى نف�سها 

وبرنامج عملها، قبل اأن تتقدم ملواجهة امل�رسوع ال�سهيوين.
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