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 بسم اهللا الرحمن الرحيم
 بين االستجابة لالنتفاضة  والمناورات السياسية:خطة االنسحاب من غزة وشمال الضفة الغربية 

 :هدف الدراسة
تحاول هذة الدراسة البحث في اهم االسباب التي ادت الى طرح حكومة ارئيل شارون خطة فك 

داخلية والخارجية فلسطينيا واسرائيليا  االرتباط واالنسحاب من غزةمن خالل تحليل اهم العوامل ال
وربط ذلك بالتغيرات الدولية واالقليمية التي جعلت هذة الفكرة تتبلور في شكلها النهائي حيث ان فكرة 
فك االرتباط من جانب واحد آانت قد طرحت منذ منتصف التسعينات ولكنها لم تتبلور في شكل خطة 

 .آاملة متكاملة اال في عهد شارون
 

 :ة الدراسةفرضي
تقوم فرضية الدراسة على ان فكرة االنسحاب من غزة وخطة فك االرتباط  اتت نتيجة سسلسلة من 

اال انه يقبع على راس هذة العوامل  المقاومة الفلسطينية وعدم ,العوامل والتفاعالت المحلية والدولية 
خصي او الجماعي للمجتمع  الحكومة االسرائيلية بقيادة ارئيل شارون  على تحقيق االمن الشةقدر

 .االسرائيلي
 

 :اهمية الدراسة
تكمن اهمية هذة الدراسة انها تاتي في مرحلة حرجة من تاريخ الشعب الفلسطيني خاصة وبعد مرور 
, اربع سنوات على اندالع انتفاضة االقصى وبروز بعض الدعوات لتقييم انجازات هذة االنتفاضة 

فلسطيني ومحاولة صناعة مزاج عام  يوحي بان الشعب الفلسطيني آما انها تاتي بعد رحيل الرئيس ال
 .على ابواب مرحلة من مراحل السالم القادم قد تكون االنتفاضة والمقاومة قربانا تقدما لهذة المرحلة

 
 :منهجية الدراسة

 تقوم هذة الدراسة على المنهج الوصفي والتحليلي في تحديد مميزات الظاهرة وشكلها العام ومن ثم
لترآيز على  الوثائق والرسائل   اآذلك. تحليل اسباب ودوافع  الظاهرة والعوامل المؤثرة فيها 

 .والمقابالت  الصحفية  المنشورة في المجالت والصحف الرسمية
 
 

 :تساؤالت الدراسة
 

 .استنادا الى ما سبق فان هذة الدراسة تسعى الى االجابة على السؤال التالي
 انجازا فلسطينيا للمقاومة ام هو فخ اسرائيلي؟هل خطة فك االرتباط 

 :ويتفرع عن هذا السؤال الرئيسي عدد من االسئلة الفرعية التالية
 ما هي طبيعة البيئة السياسية التي افرزت فكرة فك االرتباط واالنسحاب من غزة؟-1
 طة ؟ما هي اهم المكاسب التي قد يحصدها الطرفان الفلسطيني واالسرائيلي من هذة الخ-2
 ما هي اهم االخطار التي قد تنجم عن تطبيق هذة الخطة؟-3
 قابلة للتطبيق؟خطة سياسية  هل خطة فك االرتباط واالنسحاب من غزة مناورة ام -4
 ما هي عالقة خطة فك االرتباط  بايجاد حل عادل للقضية الفلسطينية؟-5
 
 

 :اقسام الدراسة
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 ملخص الدراسة باللغتين العربية واالنجليزية
 الفصل احادي الجانب وعالقة ذلك بالمقاومة:الفصل االول

 اسباب اعالن خطة فك االرتباط واالنسحاب من غزة وشمال الضفة الغربية: الفصل الثاني 
 .خطة فك االرتباط في ميزان االستجابة االمنية والحل السياسي:الفصل الثالث

 النتائج والتوصيات

 لمقاومةوعالقة ذلك با" أحادي الجانب"الفصل 

ارتبطت فكرة الفصل أحادي الجانب واالنسحاب اإلسرائيلي من بعض المناطق الفلسطينية            

المقاومة الفلسطينية واألمن اإلسـرائيلي، إذ خـرج الفصـل          : ارتباطا وثيقا بعنصرين مهمين هما    

أحادي الجانب الى حيز الوجود أول مرة بعد سلسلة العمليات التي قامت بها حركة حمـاس عـام                  

 حكومة رابين آنذاك إلى منـع       سعت وراح ضحيتها عشرات اإلسرائيليين، حيث       ،م1995-1996

إن هـدف   الوصول الى داخل اسرائيل، ويتضح من ذلك        من  " االنتحاريين الفلسطينيين "من أسمتهم   

 بمقدار ما كان نتيجـة      ،الفصل لم يكن الوصول الى حلول سياسية للصراع على الجبهة الفلسطينية          

 متردي وصلت اليه الحالة االسرائيلية عندما شعرت ان مواطنيها اصبحوا مستهدفين            لوضع امني 

ولم تستطع الحكومة آنذاك ان تمنع هذا الخطر الذي اصبح يحيق ويستهدف كل مواطن أيا كـان                 

 ،وعلى أبواب االلفية الثانية بدأت خطة الفصل االحادي الجانب تأخذ طابعـا آخـرا             . وحيثما حل 

االسرائيلي ممثال في انتفاضـة     _ ل وعنصر مهم الى حلبة الصراع الفلسطيني        وذلك لدخول عام  

االقصى وما صاحبها من عمليات تفجيرية داخل الخط األخضر خاصة وأنها لم تعد موسمية كمـا                

كانت في عهد اسحق رابين بل اصبحت حدثا يوميا وسالحا مقاوما بل وجزء من الثقافة السياسية                

 في النهايـة الـى طـرح        هذا ، وأدى ) بالعمليات االستشهادية ( ح معروفا   الفلسطينية عبر ما اصب   

االسرائيليين نمطا جديدا في تحديد العالقة المستقبلية بين دولة االحـتالل مـن ناحيـة وبالنظـام                 

 .م من ناحية أخرى1967السياسي والمجتمع الفلسطيني في االراضي المحتلة عام 

عالقة طرح رئيس الحكومة االسرائيلي ايهـود بـاراك         وبناء على هذا النمط الجديد من ال       

  1".وهم هناك......... نحن هنا"مجددا خطته للفصل احادي الجانب والتي اطلق عليها مصطلح 

خبيـر  " ارتـون شـوفر   "ثم انتقلت خطة الفصل إلى الحيز األكاديمي عندما طرحها البرفسـور            

والذي " ؤتمر ميزان الحصانة واالمن القومي      م" الجغراقيا في جامعة حيفا على مؤتمر هيرتزيليا        

ديمغرافيـة ارض   " بات يعرف بمفكر الفصل احادي الجانب،  وبناء على دراسة قدمها بعنـوان              

من اليهود % 42م سيعيش بين نهر االردن والبحر 2020يستنتج من خاللها انه في العام      " اسرائيل

                                                 
 .191م، ص2001، ايلول 12، عدد خاص رقم مجلة الرؤية، ، خطة الفصل جدار من االوهام الشائكة هاني حبيب-1
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فان الكيان الصهيوني سـيزول عـن       من العرب ويصل الى الحل السحري بدون الفصل         % 58و  

 2" الخارطة خالل سنوات غير طويلة

خليل الشقاقي ان هذه الدعوة للفصل احادي الجانب لم تكن حكرا على توجـه              . ويعتبر د  

 ولم يكن غريبـا بـروز تجمـع         ،سياسي معين بل شملت كافة ألوان الطيف السياسي االسرائيلي        

دان ميـردور مـن     ( م شمل اشخاص مثـل      2001س  برلماني في الكنيست االسرائيلي في اغسط     

حيث عملوا على تشـكيل     ) حزب المركز ، وميخائيل عيتان من الليكود، وحاييم رامون من العمل          

 3. حركة شعبية تنادي بالفصل احادي الجانب

بالرغم من طرح خطة الفصل االحادي  من عدة قوى سياسية في اسرائيل اال أنهـا لـم               و 

وهذا مـا   , كاملة االعشية وصول ارئيل شارون الى سدة الحكم في اسرائيل         تبرز كخطة كاملة ومت   

سواء على صعيد الحياة السياسية الحزبية او حتـى علـى مسـتوى الجـدل               , اثار عدة تساؤالت  

ان الخطة ما زالت تحتوي االسئلة        اال ظر عن طبيعة واهداف هذة الجدليات     وبغض الن . االكاديمي

هذه الخطة تمثل أنجاز فلسطيني جاء من خـالل المقاومـة أم فـخ              سواء هل   .  الكثيرة والمهمة 

إسرائيلي جديد؟ خاصة وأن طرح شارون لهذه الخطة التي قد تكون بداية لحل قد يمتد لمدة عشرة                 

وهل سيكون الفصل بإقامـة     . سنوات كما يرى الدكتور عزمي بشارة عضو الكنيست اإلسرائيلي        

ل السالم؟ أم ستكون هذه الجدران خطوطا سياسية؟ ومـا          أسالك وجدار عزل يتم تدميره بعد إحال      

هو مستقبل المستوطنات المتبقية في الضفة الغربية هل سيفكك جزء منها أم ستنضم الـى داخـل                 

 التجمعات الكبرى؟

ويعتقد اخرون أن هذه الخطة تسعى إلى تحقيق هدف واحد يتمثل بهدف امني أوحد وهـو                 

الخط االخضر ومنع الفلسطينيين من تحقيق انجازات اقليميـة         تعزيز أمن مواطني اسرائيل داخل      

 4. وإعالمية وسياسية

ومع مجيء شارون الى السلطة دخلت كثير من المعطيات التي اثرت في بلورة خطة مـا                 

بات يعرف بفك االرتباط واالنسحاب من غزة وشمال الضفة الغربية، وأخرجتها الى حيز الوجود              

لحل الصراع مع الجانب الفلسطيني، ولعل      ) روع االسرائيلي المعاصر  المش("حتى اصبحت  وكانها   

 :ما يليفي ، كما عبر عنها ارئيل شارون نفسه، يمكن تلخيصهاابرز هذه المعطيات والظروف 

                                                 
 .189، ص المصدر السابق -2
مسيرة مترددة نحو االعتدال مواقف الراي العام اليهودي في اسرائيل من عملية السالم الفلسطينية االسرائيلية خليل الشقاقي، .  د-3
 .142، ص 2002، المرآز الفلسطيني للبحوث السياسية واالستراتيجية ، يناير ) 1980-2001(
 .124م، ص 2001 ، العدد السادس، شباط مجلة الرؤية، د الفلسطينيخطة الفصل االسرائيلية واالقتصا جميل العبادسة، -4
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عمليات المقاومة التي قال عنها أنها حرب من اآلالم المتواصلة وتشكل فيهـا المـدارس                .1

 . سبق اإلصراروالمطاعم واألسواق والباصات هدفاً مع

 .فك االرتباط سيعزز إسرائيل بسيطرتها في المنطقة الحيوية لوجودها .2

فك االرتباط سيحظى باعتراف ومباركة قريبين وبعيدين وسيقلص العداء ويخرق المقاطعة            .3

 .والحصار

 5.ليس بالحرب وحدها يحسم هذا النزاع .4

والمحـور  , ر الفلسـطيني  المحو: ثالثة محاور   وسيتم تناول هذه األسباب والدوافع على        

 -:االسرائيلي  والمحور الدولي

 :الفلسطينيالمحور: أوالً
إحداث عدة تغيرات جعلت فك االرتباط تصبح مخرجـاً         ساهمت التفاعالت الفلسطينية في      

والثـاني  , اتي  ممثال باالنتفاضـة والمقاومـة      االول ذ :لشارون وهي مقسمة الى قسمين رئيسين       

 . االنتفاضة وعلى راسها السياسة الشارونيةخاللالتفاعالت السياسية موضوعي جاء نتيجة جملة 

كل هذه النقاط والمعطيات سرعت في اتخاذ شارون وتصميمه على تصميم خطته في فك               

االرتباط خاصة وبعد وصول الحالة االقتصادية الفلسطينية إلى وضع متدهور فقد وصلت نسـبة              

من الشعب وحالة كهذه تشكل أرقاً لدى اإلسرائيليين الذين         % 50البطالة في الشارع الفلسطيني إلى      

 .عادة ما يربطوا ما بين المقاومة والفقر

 

 الذاتيالعامل 

شكلت جملـة مـن اآلثـار والتحـديات         / 28/9منذ أن اندلعت انتفاضة األقصى في       

 السياسية واالقتصادية واالجتماعية واألمنية على المجتمع اإلسرائيلي والنظام السياسي        

 . على حد سواء

 علـى    لـه  تحدياًوفقد كانت االنتفاضة بمثابة رسالة موجهة للفرد اإلسرائيلي          

صة نظرتـه لآلخـر، ونقصـد       ا واتجاهات هويته السياسية خ    ،صعيد ثقافته السياسية  

 أو  1967باآلخر هنا هم أبناء الشعب الفلسطيني سواء المقيمين فـي أراضـي عـام               

 ألن االنتفاضة والمقاومـة مـن خـالل         ،1948ام  المقيمين في األراضي المحتلة ع    
                                                 
5-  لمزيد من المعلومات يرجى مراجعة خطاب ارئيل شارون امام الكنيست االسرائيلي عشية المصادقة على خطة فك االرتباط.يدعوت 
 احرونوت2004/10/26



 5

ممارساتها كانت تستهدف أوال وأخيرا هذا الفرد اإلسرائيلي داخل اسـرائيل أو فـي              

عمليات االقتحـام    –فمثلت االنتفاضة خالل العمليات     . 1967األراضي المحتلة عام    

تفجيرية فـي   العمليات ال و  أ , المطاردة على الطرق االلتفافية    تأو عمليا  ,للمستوطنات

 . استنزافا حقيقا ومباشرا لحياة الفرد اإلسرائيلي ولمصالحه -الداخل

أما على الجانب اآلخر فقد أوجدت االنتفاضة جملة مـن التحـديات  للنظـام                

السياسي اإلسرائيلي واتجهت هذة التحديات لتضرب في عمقـين أساسـيين للكيـان             

 : هماالصهيوني

تفاضة أو إيقافها رغم تعاقب ثالث حكومـات        عدم القدرة على احتواء االن     )1 

إسرائيلية لغاية اآلن وهذا كان له بالغ األثر في عدم تحقيق األمن الفردي والجمـاعي               

للمواطنين واألفراد والتي تعتبر من أهم الوظائف السياسية ألي نظام سياسي بل تعتبر             

 الهجرة التي هـي     بالنسبة للنظام اإلسرائيلي من أهم المقومات وذلك من اجل تشجيع         

 عالوة على المحافظة على     ،عماد المشروع السياسي االستيطاني االحاللي في فلسطين      

 في رسم استراتيجيا للعالقة الفلسـطينية       ياًالبعد الديمغرافي الذي أصبح  يتصاعد دور      

 .اإلسرائيلية

 شكلت االنتفاضة تحدي آخر لهذا النظام السياسي اإلسرائيلي فيما يخـص            )2 

  وبناء نظـام اقتصـادي       6. الرمزية والتي تمثلت في بناء النموذج الديمقراطي       قدرته

يعتبر من أقوى اقتصاديات دول الشرق األوسط  خاصة وان اسرائيل كانـت علـى               

أبواب ترتيب أوراق جديدة للمنطقة من ناحية النفوذ االقتصادي في المنطقـة وبنـاء              

 . شرق اوسط جديد

لتي عكستها االنتفاضة الفلسطينية علـى المجتمـع        ويمكن اإلشارة إلى اآلثار ا     

 : على عدة صعد على النحو التالييوالنظام اإلسرائيل

 :النفسي واألخالقي- الصعيد االجتماعي -أ

                                                 
  25/11/2004.يديعوت احرونوت .،  االحتالل مفسد حقايهودا ليطاني ، -6
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 النفسي واالخالقي آثارا بالغة في المجتمع       -تركت االنتفاضة على الصعيد االجتماعي    

 :اإلسرائيلي من خالل عدة أمور

 أدى الى ازدياد    ، األمر الذي  ف في المجتمع اإلسرائيلي   زدياد منسوب التطر  إ -1

التأييد الشعبي لألحزاب اليمينيـة     زيادة  جدلية الدين والدولة في اسرائيل عبر       

والدينية، وازدياد المناخ االجتماعي اليميني المتطرف في الوسط االجتمـاعي          

 .اإلسرائيلي

ة مزيدا من الجنـود     حيث تطلبت االنتفاض  اإلسرائيلي  ازدياد عسكرة المجتمع     -2

 .حتى بعد أن تم استدعاء االحتياط

عجز الدولة عن تامين األمن الفردي والجماعي قد أدى إلى ارتفاع نسـبة             أن   -3

وهذا اعـاد الدولـة     .المشاركة الفردية في إدارة الحياة السياسية واالجتماعية      

حيث اصبح الفرد االسرائيلي مسـؤوال       ,السرائيلية الى الوراء عدة خطوات    ا

 .ذاتيا عن امنه وكانه يعيش في نظام حديث التكوين

أحدثت االنتفاضة خلال أخالقيا وظيفيا داخل المجتمع والجيش تمثـل بشـكل             -4

بارز في رفض ضباط في سالح الطيران سياسة االغتياالت، ألن ذلك مثـل             

 . داخل الجيشا انفصامث، كما أحديهمهبوطا في المستوى األخالقي لد

 :اسي على الصعيد السي-ب

 على المجتمع اإلسرائيلي مـن الناحيـة        لعبت االنتفاضة في أحداث عدة آثار      

ما ك ونشير إلى أبرز هذه اآلثار       ، منها ما هو استراتيجي وما هو تكتيكي       السياسية

 :يلي

 

 

 اآلثار االستراتيجية

ضرب المشروع الصهيوني في المنطقة من أساسه خاصـة فـي األمـور              -1

 :ةالتالي
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احصائيات المجلس الصهيوني في اسرائيل فان فحسب . االستيطان - أ

 20سيصل  الى 2004عدد الوافدين الى اسرائيل حتى نهاية العام 

الف نسمة  وثلثهم فقط يهود بينما عدد المهاجرين من اسرائيل 

 الف معظمهم يهودويفيد المصدر نفسة بان االنتفاضة 15سيصل الى 

 7.ن اسرائيلواالزمة االقتصادية ستزيدان عدد المهاجرين م

 بـرز   الجدار الفاصل فقد وجدت اسرائيل نفسها أمام مأزق كبير         - ب

 تتمحور حـول    من خالل عدة تساؤالت على مستوى قادة اسرائيل         

وايا كانت فكرة الجدار الفاصـل      ! كيف يمنع شخص يريد أن يموت؟     

  وضمن   ،ال يمكن أن تفهم في إطارها الصهيوني أال ضمن بعد واحد          

دة وهي عقلية الجيتو،  وليسـت تلـك العقليـة           عقلية صهيونية واح  

الصهيونية التوسعية التي بني عليهـا المشـروع الصـهيوني فـي            

فلسطين، حيث انه ومهما كانت نسبة هذه األراضي التي ستبقى خلف           

 أن االنتفاضـة الفلسـطينية قـد        الجدار أال انه ال يمكن إنكار حقيقة      

التفكير بجدية حول   فرضت حقائق جديدة أجبرت  قادة اسرائيل على         

 ."بارض اسرائيل الكبرى"التنازل عن ما يسمى 

 االستراتيجية علـى إدارة     هلقد أوجدت االنتفاضة والمقاومة مناخا سياسيا له أبعاد       -ج

الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي وكان لهذا المناخ أثاره المباشرة على أخراج خطة فك            

 :ذة األسس فيما يلياالرتباط الى حيز الوجود  ولقد تمثلت أهم ه

تبدد االعتقاد اإلسرائيلي القديم فيما يخـص إدارة وحـل الصـراع الفلسـطيني               :1

اإلسرائيلي والذي تمثل في أيجاد الضغوطات الدولية أو المحلية على صانع القـرار             

الفلسطيني من اجل التوصل الى اتفاق ينبثق عنه كيان فلسطيني القـادم تـتحكم بـه                

 المعادلة فان اشباع غريـزة ايجـاد كيـان          هنتفاضة أفشلت هذ  اال، حيث أن    اسرائيل

                                                 
 7- يدعوت احرونوت 2004/11/25
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فلسطيني لم تمنع الشعب الفلسطيني من التفكير في مقارعة االحتالل ومقاومته وهـذا             

 8.ما اثبتته االنتفاضة حيث بدات شرارتها من قبل اجهزة السلطة

ان أي أن حجم الخسائر التي تكبدها الفلسطينيون أصبحت منذ اآلن توضع في ميـز   :2

 قائد سياسـي      مستقبال وهذا بدا يطرح تساؤال حول مدى قدرة أي          هاتفاق قد يتم عقد   

 أقناع القوى السياسية والمجتمع الفلسطيني  بان هذا االتفاق يوازي ثمن مـا تـم                على

 .تقديمه من تضحيات 

رسخت االنتفاضة لدى المجتمع الفلسطيني  ولدى مختلف اطيافه قاعدة مفادهـا أن              :3

ة المراحل ال يمكن التعامل وهذا له اثرة السلبي علـى عقليـة صـانع القـرار                 نظري

االسرائيلي حيث ان نظرية المراحل منحت اسرائيل على الدوام التعاطي مع القضـايا           

 . .الفلسطينية بصور التفافية افقدت هذة القضايا من محتواها

دت الى نمو االتجـاة     اثرت االنتفاضة على الشارع الفلسطيني حيث إن االنتفاضة أ        :4

 الـنفس   هوكذلك تطور ما يمكـن تسـميت      , الديني الفلسطيني ممثال بنمو حركة حماس     

الحمساوي المقاوم في الوسط الفلسطيني ومما رفع من هذا المستوى هو التغيرات التي    

حدثت داخل حركة فتح سواء على مستوى الهيكلية التنظيمية أو على مستوى البرنامج             

. . سياسيةوبالذات فيما يخص عودة جدلية المقاومة  الى داخل حركة فتح           ال توالقنا عا 

وهذا العامل يلعب دورا كبيرا في تحديد العالقة الفلسطينية اإلسرائيلية التـي بقيـت              

توجه جل ثقلها طوال العقود المنصرمة حيال إيجاد قيادات سياسية تسميها معتدلة من             

ية التي تقبل بوجود اسرائيل فـي المنطقـة         اجل إيجاد بعض الحلول للقضية الفلسطين     

ـ , ومن ثم التفاوض على بعض النقاط األخرى وصوال الى تذويب هذة القضـية              اأم

 .عبة الى المربع األوللألوالحالة عليه اآلن فقد عادت 

 

 )المرحلية(اآلثار اآلنية 

  

                                                 
8-7، ص 2001،انتفاضة االقصى واحتماالت المستقبل احمد محمود محمد القاسم، -8  
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ظـام  ني أو التكتيكي فقد أثرت االنتفاضة والمقاومة في النأما على المستوى اآل  

 :السياسي اإلسرائيلي وفي القوى السياسية اإلسرائيلية من عدة جوانب

فشل الحكومة اإلسرائيلية بقيادة ارئيل شارون فيما وعدت به المواطنين من إيقاف            -1

بل العكس فان االنتفاضة بقيت متماسكة وازداد زخم تهديد         ,  يوم 100االنتفاضة خالل   

وفي مقابل سـقوط حكومـة      , تمع اإلسرائيلي من الشخصي والجماعي للمج   المقاومة آل 

الوحدة بين حزب العمل وحزب اليكود ازدادت اللحمة بين القوى الفلسطينية وعلـى             

رأسها حركتي فتح وحماس ممثال ذلك باللقاءات التي حدثت سواءا الحـوارات فـي              

م يكن  القاهرة أو اللحمة الميدانية بتشكيل إطار القوى الوطنية واإلسالمية والتي وان ل           

البرنامج المعلن أنها تلتف حول برنامج المقاومة أال أن الواقع يثبت أنها كذلك ولو من               

 .ناحية الفعل ورد الفعل المعاكس

 9.ضعف معسكر السالم أو القوى الليبرالية في اسرائيل وعلى رأسها حزب العمل           -2

 وحاضرة في   والذي شكلت له االنتفاضة والمقاومة ضربتان كبيرتان مما جعل مستقبله         

تمثلت الضربة األولى في االضطرابات التي حدثت في أراضـي          . خطر بالغ األهمية  

والثانية كانت فـي    ,  والتي أفقدت حزب العمل جزءا من دوائره االنتخابية        1948عام  

ضرب برنامج حزب العمل برمته وخاصـة فيمـا يخـص الصـراع الفلسـطيني               

 بقيادة حـزب العمـل       باراك عهد حكومة فقد أدى اشتعال االنتفاضة في      . اإلسرائيلي

وكذلك الدعاية التي استخدمها الحزب في إعالن ما يمكن تسميته العطاء السخي الذي             

قدمه أيهود باراك في كامب ديفيد الى إضعاف نظرية حزب العمل التي طالما تغنـى               

, يبها في الشارع اإلسرائيلي أال وهي التعامل مع قوى ليبرالية في الوسط الفلسـطين             

كما أدى ذلك زيادة النفس التطرفي في الشارع اإلسرائيلي وبالتالي ارتفاع منسـوب             

, الدور الديني في صناعة الحدث على مستوى الشارع وعلى مستوى الحياة السياسـية      

وهذا ما يبرر التخبط الذي أصاب الحزب على مدار السنوات الثالث المتعاقبـة فـي               

 تم انتخاب ثالث قيادات سياسية لـم        تأربع سنوا اختيار قيادته حيث انه وعلى مدار       

                                                 
333، ص2002، عمان االنتفاضة انفجار عملية السالم ممدوح نوفل، -9  
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تستطع أن تقدم برنامجا سياسيا تستطيع من خالله أن تنافس حـزب الليكـود علـى                

السلطة أو حتى أن تحصل على أمكانية حجب الثقة عن الحكومة الحالية رغم مطالبة              

 .   الحزب بها أكثر من مرة

 :العامل الموضوعي

عها ارئيل شارون أثناء األنتفاضة انعكاسات مهمـة        لقد كان للسياسات التي اتب     

 :على الشارع الفلسطيني، ومن أهمها

إعالن شارون أنه ال يوجد شريك فلسطيني يمكن التفاوض معه، وهذه السياسـية كانـت               -1

سالح ذو حدين،  فهي من جهة جعلت شارون يستبيح األراضي الفلسطينية ويحقـق بعـض                

من الجهة األخرى أضعفت السـلطة الفلسـطينية، ممـا دفـع            االنتصارات الحربية، إال أنه     

 ت لتطوير أساليب مقاومتهم أوالً ومنها إطالق صواريخ القسام على المسـتوطنا           نبالفلسطينيي

في القطاع والتي عجز السالح اإلسرائيلي في مقاومتها لبساطتها ولكنها أدت مفعوالً هائالً في              

المستوطنات، ومن جهة أخرى فقد تـم إطـالق يـد    عدم قدرة الجيش اإلسرائيلي على حماية    

 .المقاومة وأصبحت المخرج الوحيد للتعامل مع األزمة

لقد كان لعمليات المقاومة التي جاءت أثناء االجتياح اإلسرائيلي وبعده، وللعمليات التي استمرت              -2

إلـى أن الحـل     ضد األسرائيلين داخل الخط األخضر في التأثير على إيصال القيادة اإلسـرائيلية             

العسكري لن يجدي نفعاً بل وكان التفكير الجدي داخل أروقة صناعة القرار اإلسرائيلي والنخبـة               

 دفعه فـي حالـة تـم        في مقدار الثمن التي يتوجب على الجيش اإلسرائيلي والمواطن اإلسرائيلي         

 .اجتياح اسرائيلي لقطاع غزة
 

 المحور االسرائيلي: ثانيا

لصعيد اإلسرائيلي جعلت شارون يطلق خطته ويصر على تطبيقها         هناك عدة أسباب على ا     

 ويمكـن   10).صوتوا لصالحها % 38صوتوا ضد الخطة،    % 62(رغم عدم مصادقة حزبه عليها      

 :تقسمها الى مجموعتين رئيسيتين

 : األسباب االيدولوجية-أ

                                                 
االوسط لالعالم على آان ذلك نتيجة مسح اجرتة القناة االولى للتلفزيون االسرائيلي آما اوردت ذلك شبكة الشرق  .-10

 ....http://www.mideastweb.org/l:موقعها
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تدعي منـذ   ال تعتبر غزة بعدا ايدولوجيا بالنسبة إلسرائيل حيث أن الحركة الصهيونية لم              

األيام األولى بوجود أي مزاعم دينية لها في غزة كما هو الحال في الضفة الغربية، ثـم القضـية                   

األخرى وهي قضية الخالص كجزء من العقيدة االيدولوجية الصهيونية الجديدة وكـذلك أطيـاف              

فاالنسحاب من  اليمين المتطرف والمتمثل فيما أطلق عليه في مؤتمر هيرتزيليا بالقنبلة الديمغرافية            

وهذا ما تعتبره بعض    . من األراضي وحوالي نصف السكان الفلسطينيين     % 2.3غزة يفقد اسرائيل    

األوساط اإلسرائيلية انتصارا لها في حل المشكلة الديمغرافية على الرغم أن هناك البعض وخاصة              

 في قطاع غزة،     وليس 1948المتدينين الذين يعتبرون أن المشكلة الديمغرافية تكمن في عرب عام           

 هـل   48ولكن يبقى السؤال الجدلي إسرائيليا حتى لو تم االتفاق على أن المشكلة تكمن في عرب                

هناك من أمكانية لحل عملي لهذه المشكلة التي تمس روح الكيان الصهيوني بطريقة غير طريقـة                

لعمليـة وال مـن     الفصل وتعديل الحدود خاصة وان فكرة الترنسفير لم تعد واقعية ال من الناحية ا             

 .الناحية النظرية

 االسباب السياسية واالقتصادية :ب

تعود أهمية األسباب السياسية التي جعلت من شارون يصر على خطته إلى الواقع الـذي               

بات يعيشه المجتمع السياسي في إسرائيل نتيجة للتأثير المباشر للمقاومةواالرتفاع الشـديد لعـدد              

 جريح ربعهم جراحهم    6000 قتيل وحوالي    1035قصى والذي بلغ    القتلى والجرحى في اتفاضة اال    

فإن واحد من بيت كـل      . وحسب بحث أجراه مركز بحوث األمن الوطني في جامعة حيفا         . خطيرة

وهذا األثر له صـداه الواسـع       . خمس يهود في إسرائيل فقد منذ اندالع االنتفاضة صديقاً أو قريباً          

 ليس لديهم ثقـة فـي   نمن اإلسرائيليي% 66.2الستطالع أن  داخل الشارع اإلسرائيلي، إذا أظهر ا     

وهذه الحالـة   . )11(قدرة الحكومة في الدفاع عنهم بعد مرور أكثر من أربع سنوات على االنتفاضة            

أما . من عدم االستقرار أدت إلى أن يعيش المواطن والمجتمع اإلسرائيلي حالة من الالأمن اليومي             

حاحاً من الناحية السياسية، فتكمن في أنه رغم تحقيق شـارون           القضية األخرى وهي التي أكثر إل     

انتصارات على المستوى الخارجي سواء في الحصول المطلق علـى تأييـد الواليـات المتحـدة                

اواستنفاد إسرائيل كل ما لديها من إمكانيات في استخدام القوة المباشرة ضـد الشـعب               ,األمريكية  

 كان أعنف من ناحية استهداف المقاومة       يحظ أن الرد الفلسطين   الفلسطيني والسلطة إال أنه من المال     

وهذا ما أوقف بشكل أو بأخر التنمية في إسرائيل سواء في االتجاه            , للمواطن والمجتمع اإلسرائيلي  

البشري من حيث جلب المستوطنين كما أسلفنا سابقاً، أو من الناحية االقتصادية حيث أنه كما أشار                

                                                 
 .01/11/2004، يديعوت أحرنوت )11(
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التطورات االقتصـادية   "رائيلي في تقريره نصف السنوي والذي جاء بعنوان         البنك المركزي اإلس  

إلى التأكيد على استمرار االنخفاض في معدل الناتج القـومي          " 2002في النصف الثاني من العام      

، وارتفاع نسبة البطالـة إلـى       %7.7وانخفاض حجم الصادرات إلى     % 6للفرد الواحد لتصل إلى     

واعتبـر البنـك المركـزي أن       % 6.5 التضخم المالي إلى     ةفاع نسب ، وارت 2003في العام   % 12

السبب الرئيسي للوضع االقتصادي المتدهور جداً في إسرائيل هو االنتفاضة والصراع اإلسرائيلي            

 .)12( الفلسطيني، وليس الركود االقتصادي العالمي أو أي شيء أخر -

ستجدة والتي أدت إلى تبنـي شـارون        أما العنصر األخر الذي يعتبر من األسباب السياسية الم        

خطة فك االرتباط فيعود إلى التغيير في بنية األحزاب السياسـية اإلسـرائيلية، ويمكـن تقسـيم                 

األيدلوجيون وأوضح من يعبر عنهم القوميون      : األحزاب السياسية في إسرائيل إلى قسمين رئيسين      

واألهم من  . هم شارون ووسط ويسار   المتدينون، والبراغماتيون والذين ينقسمون إلى متطرفون ومن      

هذا أن اليسار اإلسرائيلي ليس فقط تراجع في حضوره  داخل البنية الحزبية اإلسرائيلية، بـل أن                 

االتجاه اليساري لم تعد لديه القدرة التنظيمية لترتيب أوراقه وتقديم بديل، بل أن الناظر إلى خطـة                 

 بمثابة التغييب لقيم الفكر اليساري، حيث أن فكـرة  فك االرتباط تتكون لديه قناعة بأنها أتت لتكون       

الفصل هي يسارية األصل، وأنه تطبق اآلن بروح وعقلية يمنية، وهكذا فقد اليسـار اإلسـرائيلي                

 حزب العمل والذي يعتبر من أهم البدائل لشارون وللفكر الليكودي إمكانية القـدرة علـى                توبالذا

االرتباط و الدخول في حكومة وحدة وطنية مع شـارون،          المناورة السياسية سوى تأييد خطة فكك       

 في الحياة السياسية اإلسرائيلية،     ةإذا هكذا يظهر شارون وكأنه بدا يلعب دور الشخصية الكاريزمي         

حتى أن بعض المحللين بدا يرى بأن شارون يهدف من وراء خطة االنسـحاب تحقيـق أهـداف                  

 لدولة إسرائيل، وأن يتحول من ممثل لحـزب         شخصية عبر الصعود إلى مرتبة اآلباء المؤسسين      

 سياسية عبر   ةالليكود إلى ممثل اإلجماع اليهودي بكافة أطيافه، وهكذا حل يكون قد حقق كاريزمي            

والذي خرج بعبارة مفادها    " أري شبيط "رصيد حربي، وهذا ما أخذ به الكاتب اليساري اإلسرائيلي          

 :ن خالل جملة معطيات ومن أهمها كما يقول، وأستدل على ذلك م"أما شارون وإما الكارثة"

 .لقد أصبح شارون نقطة المحور الدقيقة في الجهاز السياسي اإلسرائيلي .1

 .، فلن يتمكن أحد2005إذا لم يتمكن شارون من إخالء مستوطنات في عام  .2

                                                 
المشهد  ،02/11/2003، خطتان للخروج من عنق الزجاجة:  األزمة االقتصادي في إسرائيل،سليم سالمة).12(

 . اإلسرائيلي
http://www.almash-had.org/viewarticle.asp?articleid=474 
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غير قادر على إخالء مسـتوطنة      ) حزب العمل (إذا انهار شارون فإن حزب الكالم الفارغ         .3

إغراق البالد في حمام دم، أما الليكود فإنه إذا تمرد على رئيسيه سيتحول إلى              واحدة دون   

 .حزب مارق غير طبيعي

أما فيما يخص المصلحة اإلسرائيلية فإن شارون هو الوحيد القـادر علـى ترجمـة إرادة             .4

 .)13( السياسية ولذلك فقد أصبح األمل األخير في نظرهمنأغلبية اإلسرائيليي

دم فإن هنالك سبباً ال يقل أهمية عن األسباب األنفة الذكر والذي يدور حـول               وعلى الرغم مما تق   

القضاء علـى   : أوالً: قضية إدارة األزمة، فشارون قد وعد الناخب اإلسرائيلي بقضيتين أساسيتين         

االنتفاضة خالل مائة يوم، وهذا لم يتم بل بالعكس فإن االنتفاضة قد ازداد زخمها، وهنا يـأتي رد                  

ر تقديم خطة فك االرتباط كالتفاف عن هذا الوعد كأنه انتصـر فـي هـذه الحـرب،                  شارون عب 

والمنتصر دائماً يجب أن يقدم مشروعاً سياسياً يتوج به انتصاره حتى يستطيع أن يقنـع الشـارع                 

الذي ال يستطيع أن يسير في طريق ال يعرف نهايتها، أما القضية األخرى فهي تأتي ضمن وعـد                  

من مساحة الضفة الغربية وعند تفحـص       % 42 الدولة الفلسطينية ستقام على      شارون الثاني، بأن  

مـن أراضـي الضـفة      % 58خطة فك االرتباط باألرقام نجد أن الجدار العازل يبتلع ما نسـبته             

الغربية، إذا يبدو شارون في عيون المجتمع اإلسرائيلي أنه استطاع أن يفي بما التـزم بـه مـن                   

ئر الشعب بال جدوى، وهذا ما يفسر تنامي التأييد داخـل الشـارع             تعهدات، وهكذا لم تذهب خسا    

اإلسرائيلي بخطة فك االرتباط، حيث اظهر استطالع الرأي الذي أجراه قسم االتصاالت ومعهـد              

 ) 1.)14(من اإلسرائيليين يؤيدون خطة فك االرتباط % 64ترومان للسالم في الجامعة العبرية أن 

 

 

 البنية الدولية الجديدة: ثالثاً

" خارطة الطريـق  " حيث قدمت اإلطراف الدولية ما بات يعرف في القاموس السياسي ب             

والتي بغض النظر عن المثالب التي احتوتها اال انها جاءت بعنصرين مهمين من عناصر اللعبـة                

حدة هي األمـم    ال بدخول قوى جديدة لحل الصراع إضافة الى الواليات المت         ثالسياسية السابقة، تم  

 . المتحدة واالتحاد االوروبي وروسيا ، كذلك جاءت التزاماتها بالتوازي وليس بالتتابع 

                                                 
 .21/10/2004، هأرتس، إما شارون وإما الكارثة. ري شبيبطأ )13(

 .05/04/2004، يديعوت أحرنوت )14(
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 إال أنه رفضها عملياً     ، اال ان شارون قبل هذه الخطة رسمياً       ،ورغم ما احتوته هذه الخطة     

ـ               ارون بعد تقديمه اربعة عشر تعديال عليها وهذه التعديالت افرغت الخطة من مضمونها وبات ش

 حيث ان غياب الطرح السياسـي       ،بدون توجه سياسي وهذا عكس التقليد السياسي المتبع اسرائيليا        

اسرائيليا يفترض دائما العودة الى المرجعية والقرارات الدولية وهذا ما ناضلت اسرائيل من اجله              

ـ                ق مـع   سنوات طوال بل قد يكون احدى اهم مثالب اوسلو هو تغييب القرارات الدوليـة والتواف

اما الخطة االخرى في هذا المجال فهي فيمـا يخـص الواليـات             . المشاريع االسرائيلية المجتزءة  

المتحدة األمريكية فهي بحاجة الى تهدئة الساحة الفلسطينية وأضاءت نورا في آخر النفـق وذلـك                

شجيع الذي   وهذا ما قد يفسر أحد جوانب الت       ،النشغالها في الترتيبات االمنية والسياسية في العراق      

رسالة جورج  (تلقاه شارون من االدارة االمريكية عشية مناقشة خطة فك االرتباط مع الفلسطينيين             

والتي أشار من خاللها إلى التزام وتعهد اإلدارة األمريكية بالبقاء على بعض الكتـل              ) دبليو بوش 

إلغاء حـق العـودة      باإلضافة إلى    ، في الضفة الغربية، وضم كتل أخرى إلى اسرائيل        ةاالستيطاني

 التي حققها شارون رسميا حتى قبل أن يبدأ باالنسـحاب           ت ابرز اإلنجازا  لوهذه تمث . نللفلسطينيي

من جهة أخـرى فقـد       .عملياً من كيلو متر واحد أو يزيل مستوطنة، هذا على الصعيد الدولي

يم شـارون علـى     أثرت البيئة الدولية الجديدة والتي كانت انعكاسا للمقاومة الفلسطينية في تصـم           

اعالن خطة االنسحاب من غزة وفك االرتباط على الضفة خاصة بعد ظهور عدة افرازات الدولية               

تدني شعبية اسرائيل في الساحة األوروبية الى أدنى مستوى لها حيث اعتبر غالبيـة              : لعل ابرزها 

كذلك قرار ). 15(االوروبيين في استطالع راي ان اسرائيل باتت خطر على السلم واالمن الدوليين             

محكمة العدل الدولية والذي جاء بموافقة كافة أعضاء محكمة العدل الدوليـة باسـتثناء القاضـي                

األمريكي الذي امتنع عن التصويت والذي أعتبر الجدار الفاصل مقام على اراضي محتلة يجـب               

  .16إزالته

 االستجابة األمنية والحل السياسيخطة فك االرتباط في ميزان 
خالل الحديث عن أية عالقة فلسطينية إسرائيلية جدلية مهمة وبالغة الخطـورة            يظهر من   

مبنية على محور الحل األمني، والتصور السياسي للقضية الفلسطينية، إضافة إلـى مـدى جديـة            

 هو البعـد السياسـي      نإال أنه ما يهم الفلسطينيي    . إسرائيل والتزامها في تطبيق ما يتم االتفاق علية       

 أكان إسرائيلياً أم دولياً هومدى قدرة هذا الطرح على تحقيق تطلعـات الشـعب               ألي طرح سواء  

                                                 
من االوروبيين يعتبرون ان اسرائيل تشكل خطر على % 59م اظهر ان 2003 استطالع قامت به المفوضية االوروبية في تشرين الثاني -15

 . م9/11/2003قناة الجزيرة %. 53ايران وآوريا الشمالية بنسبة السلم واالمن الدوليين يليهما آل من الواليات المتحدة و
  .......61ص.اعداد ابراهيم عوض . قرار محكمة العدل الدولية  .2004 صيف 28عدد . مجلة دراسات شرق اوسطية-16
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الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة، وإيجاد حل عادل لقضاياه المصيرية، بعكـس اإلسـرائيليون              

الذين تناولوا القضية الفلسطينية دائماً في بعدها األمني، ومما ال شك فيه أن خطة فك االرتبـاط ال         

كثيراً عن هذا الجدل، حيث أنها مضمونأ وهدفا قد ظهرتً كاستجابة للحالة األمنيـة التـي                تبتعد  

تعيشها إسرائيل، ليس هذا فحسب بل إنها تأتي من حزب الليكود ورئيسه أرئيـل شـارون الـذي          

لقدرته على التملص من تعهداته و هذه الحالـة تطـرح جملـة مـن               " ثعلب سياسي "يوصف بأنه   

يات حول نية أرئيل شارون في أن تكون خطة فك االرتبـاط بدايـة لمشـروع                القضايا واإلشكال 

سياسي؟ أم أنها عبارة عن تكتيك مرحلي؟ يريد شارون من وراءه تحقيق مكاسب ومآرب سياسية               

أنية يقف على رأسها وقف االنتفاضة والمقاومة، وتحسين صـورة إسـرائيل  ومكانتهـا داخليـاً      

ليات القت جذورها داخل المعسـكرين الفلسـطيني و اإلسـرائيلي           هذه التخوفات والجد  . وخارجياً

اإلسرائيلية قـد أوجـدت مدرسـة مـن          -خاصة وأن التجارب السياسية في العالقة الفلسطينية        

، بل المهم هـو     "سياسة التمني " المفكرين الذين لم تعد لديهم أهمية لألفكار والعبارات المبنية على         

 . دة التي تهدف إليها أية خطة سياسية من أجل حل الصراعالتطبيق الفعلي واألهداف البعي

وللوقوف على إمكانية فرز ما هو أمني وما هو سياسي في خطة فك االرتباط وهل هـذه                  

الخطة تمتلك القدر الكافي لتقديم حلول سياسية ناجحة؟ أم أنها تأتي بأهداف ووسائل أمنيـة بحتـة                 

راع؟ وحتى نتعدى معادلة رفض كل ما هو مطـروح          تهدف إلى إدارة األزمة أو تخفيف حدة الص       

أو قبول كل ما هو مقدم من خطط يقوم هذا المحوربمحاولة  تحديد ما هو أمني وما هو سياسـي                    

في خطة فك االرتباط، مع اإلقرار بصعوبة الفصل بينهما، وكذلك الهدف االسـرائيلي المسـتقبلي        

 :محورين التاليينوياتي ذلك ضمن ال. الذي ترمي اسرائيل الى تحقيقه
 

 .طبيعة االنسحاب المخطط له من قطاع غزة: أوالً

 .خطة فك االرتباط بالنسبة للضفة الغربية: ثانياً

 

  االنسحاب المخطط له من قطاع غزةطبيعة: أوالً
 :نصت وثيقة فك االرتباط على ما يلي فيما يخص قطاع غزة

 .وطنات هناكانسحاب إسرائيلي كامل من قطاع غزة وإخالء كل المست" .1
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كم على امتـداد الحـدود مـع مصـر        30 من األراضي بطول     2كم600تخصيص مصر    .2

 3كم داخل سيناء، حيث أنه وبضم هذه المنطقة ستصبح مساحة القطاع نحو             20وبعرض  

 .أضعاف مساحته اآلن

تتولى مصر واألردن والواليات المتحدة الوصاية على المناطق الفلسطينية ويـتم توقيـع              .3

مؤتمر للسالم ينعقد في مصر يترأسه الرئيس مبـارك وبمشـاركة الـرئيس             االتفاق في   

 .)17("األمريكي وقادة أوروبا وروسيا

 من بنودها فيما يخص قطاع غزة تتناول مجموعة من األبعاد المهمة في             ظفالخطة وكما هو مالح   

 :مسار عملية االنسحاب وحجمها وأهدافها ومن أهم هذه األبعاد

مع اإلقرار بسـيطرة إسـرائيلية جويـة    _ اع سيكون انسحاباً كامالً   إن االنسحاب من القط    .1

 وعند الوقوف علـى إمكانيـة       -أي إفراغ قضية االنسحاب من جوهرها     , وبرية وبحرية   

 فإن هناك شبه إجماع حتى داخـل الفلسـطينيين بمختلـف            ،االنسحاب الكامل من القطاع   

 وهذا ما أكده إسماعيل     ،من القطاع أطيافهم بأن إسرائيل على االستعداد لالنسحاب الكامل        

هنية أحد قادة حركة حماس حيث أجاب معقباً على قضية انسحاب إسرائيل مـن القطـاع                

االنسحاب من غزة أجالً أو عاجالً سوف يتم، فاالحتالل لن يكون بمقدوره احتمال تكلفـة               "

 .)18(" وجوده في غزة وال يعتبر القطاع جزءاً من أرض الميعاد المدعاه

األولى وهي التوسعة الجغرافية، والثانية وهي      : ل البعد السياسي في قضيتين سياسيتين     يتمث .2

فكما هو مالحظ من الخطة أو كما تم شرح أهدافها فيما يخص القطاع             . الوصاية السياسية 

من قبل أكاديميون فأما أن تحول إسرائيل قطاع غزة إلى مهد للدولة الفلسطينية يتماشـى               

ي في هذه الدولة، بحيث تكون السيطرة الفلسطينية سيطرة أمنية كاملة           والمنظور اإلسرائيل 

 أما السيادة الخارجية فيتم تقسيمها بين مصر وإسرائيل، وهذا ما بـدا             ،على داخل القطاع  

وما يؤكد هذا التصور هو تقرير مجلس       . واضحاً من االتفاق األخير بين مصر وإسرائيل      

 في ورقة عمـل     نخطة فك االرتباط مع الفلسطينيي    األمن اإلسرائيلي الذي أوصى بتنسيق      

 معـاني وتوصـيات     –رحيل عرفات من السـاحة      "خاصة وضعها المجلس تحت عنوان      

                                                 
، نقالً عن المشهد اإلسرائيلي 119. ، ص2004، صيف 28، ع مجلة دراسات شرق أوسطية )17(

 )ة السالم في الصحافة االسرائيلية اعداد  رياض حمودةعملي(.03/05/2004

جاءت تصريحات هنية هذة في مقابلة اجراها مهه المركز  الفلسطيني لالعالم بتاريخ  )18(

20/7/2004.http://www.palestine –info.archive 
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، حيث أكدت التوصيات فيما يخص السياسات اإلسرائيلية اتجاه القطاع          "باتجاهات سياسية 

يل، تعـاون   إبقاء المبادرة في يد إسرائ    : "أن أهداف إسرائيل في عصر ما بعد عرفات هي        

التشديد على استقرار غزة، إخالء شريط فيالدلفيا على أساس         (أقصى مع مصر واألردن     

، عدم عرقلة نمو حكم فلسطيني ناجح ومعتـدل ذي شـرعية داخليـة              )التعاون المصري 

 : ، وطالب التقرير إسرائيل أن تبلور موقفاً في نقطتين"ودولية

 .االنتظار إلى حين نضوج شريك كامل) أ

 .)19(ناء شريك ومنحه فيتامينات حتى وهو في مرحلة التكوينب) ب

أما المؤسسة األمنية فقد أجرت برئاسة موفاز نقاشاً خاصاً، وخرجت بعدة توصيات فـي سـياق                

 :اهالسياسات التي يجب أن تتبع في سياسة خطة االنسحاب ولعل أهم

ر فـي قطـاع غـزة       من كافة المحافل الدولية التي يفترض أن تستثم       ستطلب  إسرائيل  أن   .1

استباق الجدول الزمني ونقل األموال الستثمارها في البنى التحتية على الفور، لكي يبـدأ              

 .الجهور الفلسطيني بلمس الفارق

تنسيق فك االرتباط بغرض خلق وضع تسلم فيه المنطقة لجهة مسئولة وال يجري فيه فك                .2

 .)20(االرتباط تحت النار 

فيما يخص االنسحاب اإلسرائيلي من قطاع غزة بالمالحظات        بناء على ما تقدم يمكن الخروج       

 :التالية

 . االنسحاب هو اإلخالء الكامل للمستوطناتإن الجديد في هذا: أوالً

لم تتغير العقلية اإلسرائيلية تجاه معالجة القضية الفلسطينية سواء من ناحية الوصـاية علـى      : ثانياً

 الحل األمني وتقاسم األدوار، هذا ال ينفي طبعاً رغبـة           الحل الفلسطيني أو من الناحية التعاطي مع      

 ).Micro-State(إسرائيل في إقامة 

إن التوسعة الجغرافية التي تريد إسرائيل أن تضيفها إلى قطاع غزة هي عبارة عـن تلبيـة                 : ثالثاً

, لواقع جديد فيما يخص قضيتين محوريتين في الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي وهي قضية العودة            

والدولة الفلسطينية حيث أنه وبناء على وعود اإلدارة األمريكية بأن العودة ستكون فقط لألراضي              

الفلسطينية فإن إسرائيل تريد أن تمنح الشعب الفلسطيني مساحة من األراضي في القطاع إلمكانية              

ا الذي بات   استيعاب من يريد العودة إذا تم االتفاق على ذلك مستقبالً وليس في داخل إسرائيل وهذ              

                                                 
 .12/11/2004، يديعوت أحرنوت )19(

 11/11/2004،يديعوت احرونوت )20(
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قا للتصور االمريكي القائم على ضرورة ايجـاد        يفتطب .)21(تجمع عليه كافة القوى في إسرائيل     ما  

 .دولة فلسطينية قادرة على العيش تاتي هذة التوسعة الجغرافية لتحقيق هذا الحلم في قطاع غزة

 :أثر خطة فك االرتباط على الضفة الغربية وقضايا اإلجماع الفلسطيني
 : خطة فك االرتباط أثناء تناولها للضفة الغربية على الجوانب التاليةلقد أكدت

بقاء بعض المناطق في يهودا والسامرة جزءاً من دولة إسرائيل ومن بينهـا مسـتوطنات                .1

 .مدنية ومناطق عسكرية وكافة األماكن التي توجد فيها إلسرائيل اهتمامات إضافية

وتعيد ) غنيم، كديم، حومش، صانور   (لسامرة  سوف تخلي إسرائيل المنطقة الكائنة شمال ا       .2

 .انتشارها خارج المنطقة التي أخلتها

 .اإلقليمي الفلسطيني في منطقة شمال السامرة) االتصال(سوف تسمح هذه الخطة باالمتداد  .3

 .)22(ستقوم إسرائيل بتحسين البنية التحتية في يهودا والسامرة بهدف إتاحة االتصال بينهما  .4

راف ظالل هذه الخطة ومعالجة أهم األهداف التي تريد الخطة تحقيقها يمكـن             وعند محاولة استش  

إن هذه الخطة تتعدى المجال األمني لتصبح عبـارة عـن خطـة             : مالحظة النقاط الرئيسية التالية   

بأنها عبـارة عـن     " ميكائيل راند "سياسية ترسم خريطة الضفة الغربية مستقبالً، فهي وكما يقول          

ويوضح ذلـك بقولـه أن هـذه    ) Less Land for Less Peace(ادلة مشروع سياسي ضمن مع

الخطة تفرض حاالً قائماً على الفلسطينيين، حيث أنهم سيتمكنوا من الحصول على دولة أقل ممـا                

 A Full - Blown( وكذلك اإلسرائيليين فإنهم لن يحصلوا على سـالم كامـل   ،هم يحلموا حالياً

Peace (    م األول لتأسيسها    كما حلمت إسرائيل منذ اليو)يرى بان هذة   " ميرون بنفتسي "اال ان   . )23

ففي مقارنته بين خطة     .الخطة تعيد الى االذهان فكرة االبرتهايد وما سمي االوطان الكبيرة للسود          

فك االرتباط فيما يخص الضفة الغربية وبين نظام األبرتهايد في نظام جنـوب أفريقيـا وسياسـة                 

ي جنوب أفريقيا جرت أيضاً محاولة فاشلة لحل مشكلة ديموغرافية من           ف"البنستونات الكبيرة يقول    

خالل تشكيل أوطان للسود وحظيت بدعم الليبراليين في البداية كما اعتبرها قسـم مـن األسـرة                 

 أن هذه الحيلة تهدف إلى إطفـاء         اكتشف الدولية خطوة نحو نزع االستعمار بعد فترة غير طويلة        

                                                 
  7/7/2004.معاريف. ئتالف من الليكود وحتى اليسارا. أبراهام تمير )21(

الفصل االقتصاد الفلسطيني :، تقرير البنك الدولي 2004/حزيران/6بيان سكرتير الحكومة يسرائيل ميمون )22(

 30.ص .2004حزيران 23.والمستوطنات

)23( http:www.israelforum.com 
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 األسياد، والبانتستونات انهارت ومطلب المساواة تعاظم فاصطف        الشرعية على ديموقراطية شعب   

 .)24(" العالم من وراء مطلب القضاء على آفة األبرتهايد

كذلك من المالحظ أن هذه الخطة ال تهدف فقط إلى موضوع التقطيع الجغرافي بل تتعدى ذلك إلى                 

ربية إلـى منطقـة السـامرة       رسم مرحلة جديدة حيث أن اإلطار العام لهذه الخطة يقسم الضفة الغ           

ويهودا ويأتي االنسحاب وتفكيك بعض المستوطنات من منطقة السامرة فقط، ومن وجهـة نظـر               

)Amira Haas ( ًفإن الخطة تفرض تغيراً وحشيا)Brutal Change ( في كال الجانبين الجغرافيا

 حيث تـدمر  )Political Geography(والجغرافيا السياسية ) Natural Geography(الطبيعية 

البنية الوطنية والطبيعية بتقسيم الضواحي عن المدن والمحافظات عن بعضها وحتى القرى عـن              

حيـث  " بارووخ كميـرلينج  "وهذا ما ذهب إليه عالم االجتماع اإلسرائيلي        . )25(أراضيها الزراعية   

يـة الماديـة    والمبني على التدمير المنهجي للبنى التحت     " بالبوليتسيايد" وصف سياسة أرئيل شارون   

 .)26(والبشرية لمجتمع ما لكي يتوقف عن كونه مجتمعاً سياسياً يرى أن من حقه تقرير المصير 

أذن وعند دراسة االعتبارات النهائية التي عدلت بناءا عليها خطة فك االرتباط واالنسحاب              

, لفلسـطينية ومحاولة البحث في أمكانية أن تلبي هذة الخطة الحد األدنى من الطموحات ا            , من غزة 

فقد أجابت الخطة أن الهدف منهـا هـو خلـق واقـع أفضـل امنيـا ودبلوماسـيا واقتصـاديا                     

وتطابقا مع هذه االعتبارات يغيب العامل األهم وهو العامل السياسي فالخطة لم تأتي             27.وديمغرافيا

ـ                    ير على ذكر هذا العامل وما النهاية التي ترمي لها الخطة ،حيث أن الخطة لم تذكر ما هـو مص

وهذا يعود الى أن الخطة أتت لتعالج قضـايا         , االراضي هذة بعد أن يتم تطبيق جميع بنود الخطة        

 أن معالجتها للمسـائل     ىوحت, 28 وتشوه في نفس الوقت الوضع السياسي المستقبلي الفلسطيني        آنية

أن وهذا ما تؤكده الدراسـات العلميـة الجديـة    ,اآلنييه ليست ذات جدوى على الجانب الفلسطيني     

الفائدة االقتصادية ضئيلة على المدى القصير ففي ظل بقاء نظام الحدود الخارجية دون تغيير لـن                

وكما ذكر تقرير البنك الدولي فان احتماالت االنكماش االقتصادي          .ينتج عن الفصل فوائد اقتصادية    

يعـود الـى     وذلك   29. بين الفصل وسيناريوهات الوضع الراهن  ال قيمة لها         تلن تتغيير والفروقا  

                                                 
 .22/04/2004، هأرتس )24(

 http://www.fromoccuopiedpalestine.org: وذلك على موقع16/6/2004نقال عن هارتس بتاريخ ) 25(

 .09/04/2004، صحيفة جلوبسالمشهد اإلسرائيلي، نقالً عن  )26(
 31.ص.2004 حزيران 23 .الفصل االقتصاد الفلسطيني والمستوطنات.تقرير البنك الدولي ) 27

Al-arian ,Laila، Gasa Disengagement Plan.Washington report on Middle East Affairs>Volume 
23,issue8  28  

 .مصدر سابق  ، تقرير البنك الدولي، - 29
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حقيقة مهمة وهي أن التعامل مع القضية الفلسطينية كحلول آنية ومحاولة االلتفاف على القضـايا                

وتبقـى القضـية    . الرئيسية ليس فقط لن يحل القضية الفلسطينية بل انه قد يؤجج الصراع الحقـا             

فلسطينيا أم  األكثر أهمية وهو هل فعال خطة االنسحاب من القطاع وشمالي الضفة الغربية إنجازا              

في الحقيقة وبناء على ما تقدم من تفصيل لألسباب والدوافع التي أدت الـى أبـراز                . فخا إسرائيليا 

هذة الخطة الى حيز الوجود ال يمكن إنكار أن خطة االنسحاب من غزة وشمالي الضفة الغربيـة                  

ـ             احة الفلسـطينية   أتت نتيجة ما أحدثته االنتفاضة الفلسطينية وإدخالها متغيرات جديدة علـى الس

فهي تأتي كمحاولة اغتيـال لمـا أنجـزه         , أما من الجهة الثانية   , اإلسرائيلية هذا من الجهة األولى    

وهذا بالتأكيد ال يعني بان هذة الخطة كلهـا         . ). الشعب الفلسطيني خالل األربع سنوات المنصرمة     

لسطيينا، إذا توافرت عـدة     شيطانا اكبر فإخالء القطاع واالنسحاب من شمالي الضفة يبقى إنجازا ف          

أن يبقى انسحابا من طرف واحد بحيث ال يقوم الفلسـطينين بتقـديم ثمنـا لهـذا                 : ظروف، اوالً 

,  جـريح  53824,  شهيد 3736(االنسحاب الذي يفترض أن الشعب الفلسطيني قد دفع ثمنه مسبقا           

االخـرى فـان هـذا       أما من الجهـة      30.) .هذا عدا عن تدمير البنية االقتصادية والسياسية كامال       

االنسحاب سيكون ذا وضع ايجابي إذا تمكن الفلسطينيون أن يغيروا من قواعد اللعبـة السياسـية                

الداخلية والذي سيقودهم الى إقامة حكم في غزة يقترب الى النجاح وتحقيق بوادر لمعـالم نظـام                 

ظام في حالة تغيرت    سياسي قادر على مواجهة اسرائيل ولدية القدرة على بناء عقلية تؤهل هذا الن            

وهـذا يتطلـب    , الظروف أن يكون مشروعا لتحرير فلسطين وإقامة حل عادل للقضية الفلسطينية          

إعادة بناء العالقة المؤسسية الفلسطينية والبيت الفلسطيني والبرنـامج الفلسـطيني بمـا يـتالءم               

ـ            . والمعطيات الجديدة  تئناف المفاوضـات   أما إذا تم التعاطي مع هذا اإلنجاز على انه بدايـة الس

أوال انه وبناءا على ما تم      :السلمية فانه قد يقود الى تحوله الى فخ إسرائيلي وذلك لسببين رئيسيين           

تبيانه سابقا من دوافع هزة الخطة وكذلك ما ترمي إليه من أهداف فأنها تتعارض تماما مع الحدود                 

وبالتأكيد هذا ال يعنـي أن الخطـة   , الدنيا للمتطلبات الفلسطينية وبالذات فيما يخص الضفة الغربية       

ـ تجيب على المتطلبات الفلسطينية في القطاع أال انه باالمكان أن تقدم اسرائيل جـزء مـن                   ةذه

أن الـدخول فـي     : ثانيا. المتطلبات الحقا إذا تم التنازل لها عن بعض المطالب في الضفة الغربية           

 من خارطة الطريق سيقود الشعب      مفاوضات تسوية مرتكزة على خطة االنسحاب واعتبارها جزء       

 :الفلسطيني الى الدخول في عدة منعطفات ومنها

                                                 
 .3/12/2004-28/9/2000تقرير وزارة الصحة الفلسطينية عدد الشهداء والجرحى ما بين  30
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والتي ليس هذا مجاال للحديث     , االستجابة للتناقضات التي تطرحها خارطة الطريق      -1

بتفصيلها أال أن أهم ما تطرحه الخارطة هو تفكيك البني التحتية للمقاومة سـواءا              

وهـذا سـيعيد    , لتوازي كما يراه الفلسطينيون   بالتتابع كما يراه اإلسرائيليون أو با     

وبالتالي ما هي أوراق اللعـب  , اللعبة الفلسطينية اإلسرائيلية الى ما قبل االنتفاضة      

كما وعن أي نظام    ,  في طاولة المفاوضات   ا الستخدامه نالتي ستبقى بيد الفلسطينيي   

حيث (سياسي ناجح نتكلم الذي سيصبح أكثر من نصف الشعب الفلسطيني خارجه            

 .).أن اسرائيل لن تقبل أن يكون ضمن هذا النظام منة يبقى متمسكا بالمقاومة

أن الدخول في مفاوضات مع حكومة شارون سيتيح لشارون التنصل من التزاماته             -2

 وإنما تارة بالتلكأ في     ،التي حتى تبناها في خطة االنسحاب ليس بالتنصل المباشر        

,  ال تسمح بتنفيذ هـذا الجـزء أو ذاك         التنفيذ وتارة أخرى بالتذرع بان الظروف     

 كمـا   31, الن شارون قد يرى أن المكاسب التي أرادها من الخطة قد تحققت            كوذل

أن الغموض الذي تحتويه الخطة سيعيد تأليب الـرأي العـالمي علـى الشـعب               

أما الجانب اآلخر والمهـم     .الفلسطيني من ناحية عدم االلتزام بما تم االتفاق علية        

ل قد تسعى الى الحصول على شرعية دولية بادعائها أن االحـتالل   فهو أن اسرائي  

قد انتهى في قطاع غزة مع االنسحاب المخطط له على غرار ما حدث في جنوب               

لبنان وهذا األمر ما تعمل الحكومة اإلسرائيلية علـى مناقشـته مـع الواليـات               

عنته وفي حالة أن تم تنسيق هذا االتفاق وحصلت اسرائيل علـى شـر            32.المتحدة

 .دوليا ما الذي بامكان أن يفعله الفلسطينيون إذا تم تنسيق هذا االنسحاب معهم

 االنسحاب من طرف واحد سيمنح الفلسطينيين فرصة ترتيب أوضاعهم الداخلية           -3

كما يشاءون مع األخذ بالمعطيات الموجودة كالعامل اإلسرائيلي والعوامل األخرى          

 على ذلك فان أي عملية      ةوعالو, األرضوبامكانهم أن يفرضوا كذلك حقائق على       

 .تفاوضية ستبدأ من مرحلة ما بعد االنسحاب

 

  

 

 

                                                 
 30/8/2004 ،هارتس. فرص فك االرتباط المعدومة.داني روبنشتاين 31
 22/11/2004 هارتس.فك االرتباط  يوصف آمرحلة نحو انهاء االحتالل: يات المتحدة واالمم المتحدة اقتراح اسرائيلي للوالالوف بن ،  32
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 :النتائج والتوصيات

 :لقد خرجت الدراسة بعدد من التوصيات والنتائج ومن أهمها

أن خطة فك االرتباط أتت نتيجة لسلسلة من الدوافع تهم الجانب اإلسرائيلي وعلى رأسها األثر               -1

 . األسرائيلي-ة األقصى وما أدخلته في معادالت الصراع الفلسطيني الكبير النتفاض

أن خطة فك االرتباط تخلق حقائق جديدة على األرض وتنقل اسرائيل الى مواقـع تفاوضـية                -2

 .متقدمة

 أن خطة فك االرتباط ال تقل غموضا عن اتفاق اوسلو وخاصة إذا حاولنا ربطهـا بخارطـة                  -3

 .الطريق

وى السياسية في اسرائيل لم ينضجا بعد لتقديم أفكار تبادلية فيما يخص أيجـاد    أن المجتمع والق   -4

 بل على العكس بقي التعاطي مـع القضـية الفلسـطينية التفافيـا         ،حلول عادلة للقضية الفلسطينية   

 .وبمقدار ما يتم تحقيقه من امن إلسرائيل

 

 :التوصيات

 . يخص خطة فك االرتباطعدم التنسيق الفلسطيني مع الجانب اإلسرائيلي فيما-1

 .تقوية البيت الداخلي الفلسطيني ليستطيع مواجهة المرحلة المقبلة-2

رفض خطة المراحل والتأجيل في إي مفاوضات فلسطينية إسرائيلية أو في أي مشروع مقـدم               -3

 .إليجاد حل للوضع الراهن

 
 بسم اهللا الرحمن الرحيم

 :ملخص الدراسة
ة اهم الدوافع  واالسباب التي حذت بالحكومة هدفت هذة  الورقة  الى دراس  

 ,االسرائيلية الى تبني خطة فك االرتباط واالنسحاب من غزة وشمال الضفة الغربية
ومحاولة معرفة اهم االسباب المباشرة التي ابرزت هذة الخطة الى حيز الوجود عبر 

بشكل مباشر فرضية ان الفكرة وان آانت نتيجة سلسلة من العوامل اال انها ارتبطت 
هل خطة :ومن هنا آان السؤال الرئيسي الذي حاولت الورقة االجابة علية. بالمقاومة 

وقد . االنسحاب من غزة وشمال الضفة الغربية انجازا للمقاومة ام هو فخ اسرائيلي ؟
المحور االول تناول .تمت معالجة هذا السؤال من خالل عدة محاور تناولتها الدراسة 

 ىثم ات,  في عهد اسحاق رابين ي العقلية االسرائيلية منذ ان ظهرتففكرة االنسحاب 
الذي تناول االسباب التي دعت ارئيل شارون الى بلورة هذة الفكرة  والمحور الثاني
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 من خالله  الباحث قامالمحور االخير والذي وتال ذلك , وتحويلها الى مشروع سياسي 
لضفة الغربية  وما هو تاثيرها دراسة عالقة خطة االنسحاب   واثرها على اب

االستراتيجي على مجمل القضية الفلسطينية وجاء ذلك من خالل تبيان  مقدار استجابة 
من الحلول السياسية التي  واحتواءها على بعض, منية االسرائيلية االلمتطلبات لالخطة
ة الى وخلصت الدراس. الشعب الفلسطيني مستقبالتطلعات مكانية تحقيق  اتدمير شانها 

ان هذة ,ان خطة االنسحاب ال تقل غموضا عن اتفاق اوسلو: سلسلة من النتائج ومنها
ان هذة الخطة لن , الخطة تهدف اوال واخيرا الى تحقيق مصالح اسرائيلية  ذاتية بحته

اما اهم .تؤدي الى حل عادل للصراع بل على العكس ستاجج هذا الصراع مستقبال
مع الجانب االسرائيلي في خطة فك االرتباط هذة آونها التوصيات فكانت عدم التنسيق 

للشعب وآذلك النها تمس بالمصالح العليا , منذ البداية استثنت الجانب الفلسطيني 
     .وتبرا االحتالل من جرائمه التي ارتكبها اثناء االنتفاضة الثانية آما,الفلسطيني

 
 
 
 
Summery: 
 
 The study examines the main motives behind the Israeli Government 
adoption of its disengagement plan from Gaza Strip and some areas in the 
North of the West-Bank. The study also attempts to test the following 
hypothesis: the main direct cause among others, that force the adoption of 
Israeli plan is the Palestinian resistance, although it does not exclude the 
possibility of the plan being a political trap. 
 
 The study is divided into three main axes: 

1) the idea of disengagement in the Israeli mentality. 
2) The main motives or causes behind the adoption of the plan. 
3) The impacts of the plan on the Palestinians. 

 
 
The study reached the following conclusions: 

- The ambiguity of the plan is no less than that of the Oslo 
Accord. 

- The plan serves the Israeli self-national interests. 
- The plan in likely to elevate rather than to solve the conflict. 
- The plan is nothing but a way to perpetuate the occupation 

and to disguise its ugly face. 
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