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 قطاع عن الجانب أحادٌة اإلسرائٌلً االنفصال خطة على أعوام لعشرة المتمم هو العام هذا

 بموجبها وتم الثانٌة، االنتفاضة ذروة فً 5002 سبتمبر - أغسطس فً جرى والذي غزة،

 تجدد حتى االنتظار عن بدٌاًل  ذلك واعتبر اإلسرائٌلً، التواجد من غزة قطاع إخالء

 .معها اتفاق خالل من غزة قطاع من واالنسحاب التحرٌر منظمة مع السٌاسٌة المفاوضات

  

 فً القرار صانعو توخاها التً والتوقعات اآلمال بمستوى كانت وهل الٌوم؟ النتائج تبدو كٌف

 عن مإخًرا صدرت إسرائٌلٌة، دراسة والسٌاسً؟ األمنً المجالٌن على االسرائٌلً الكٌان

 المركز، فً المرموقٌن الباحثٌن أحد أبٌب،أعدها تل جامعة -القومً األمن دراسات مركز

 .القرار خطؤ الى خلصت

  

ا ولكنه اإلسرائٌلً، التواجد من أخلً غزة قطاع: "الدراسة تقول كما والنتٌجة ًٌ  ٌزال ما عمل

ا عبًئا تمثل صامدة، غزة ومازالت بإسرائٌل، مرتبًطا ًٌ ا أمن ًٌ  ،"االحتالل كاهل على ثقٌاًل  وسٌاس

 رئٌسٌة ساحة غزة وجعل الساحر، على السحر قلب فً ونجاحها المقاومة ببراعة ٌشهد وهذا

 حول الشك تثٌر - الدراسة لتقو كما - االنفصال نتائج. الصهٌونً المشروع مواجهة فً

ا دفاًعا إلسرائٌل ٌوفر كٌف عرف االسرائٌلً الجٌش بؤن الشائع االفتراض ًٌ  خط كل من كاف

 مشابهة الجانب أحادٌة عملٌة جدوى حول الشكوك وتزٌد منه، االنسحاب االحتالل دولة تقرر

 .األعمال جدول على مستقباًل  طرح حال فً( الغربٌة الضفة) والسامرة ٌهودا فً

  

 الباحث فٌه وقع الذي األساسً االفتراض خطؤ إلى نشٌر الدراسة تفاصٌل نستعرض ان وقبل

 بٌن باالختٌار له ٌسمح وضع فً كان شارون ان الباحث ٌفترض حٌث الدراسة، علٌه وبنٌت

 الظروف حقٌقة ٌتجاهل الباحث السلطة، مع اتفاق الى التوصل انتظار االنتظار، أو االنسحاب

 توفٌر عن عاجًزا أصبح ان بعد ثمن بؤي غزة من الهروب على وحكومته شارون أجبرت التً

 لمقرات بل فقط؛ الفلسطٌنٌة المقاومة لقوى ثمًٌنا صًٌدا أصبحوا الذٌن للمستوطنٌن لٌس الحماٌة،

 وحتى. بجلده الفرار اال وجٌشه شارون أمام ٌعد فلم الجٌش، وقوات العسكري الحكم ومواقع

 احتالله إعادة أو فٌالدلفٌا محور على السٌطرة مواصلة عدم على الدراسة سجلتها التً ذالمآخ

 والعتاد فالسالح متعذًرا، أًٌضا ٌبدو االفتراض فهذا القتالٌة، والوسائل السالح تهرٌب لمنع

 إعادة وموضوع غزة، فً األمن وأذرع الجٌش قوات تواجد مع حتى وبكثافة تهرٌبه جرى
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 التنفٌذ الممكن من كان ولو الجٌش، دوائر فً طوٌاًل  ُبحث فٌالدلفٌا محور على السٌطرة

 ومنع األنفاق تدمٌر بمحاوالت اكتفى الذي اإلسرائٌلً، الجٌش تردد لما للخطة العمالنً

 كان االنسحاب ان الفكرة. فشلها ثبت والتً الجوٌة والضربات الطٌران سالح عبر التهرٌب

 الواثق خٌار انه على تسوٌقه والحكومة شارون أراد كما ٌكن ولم الحٌلة، وانعدام العجز بسبب

 لرد فقط األغلب فً الخطة سٌاق فً وردت التً والفرضٌات المبررات وكل والمناور،

 ".شارون" األسطوري القائد وجه وحفظ االسرائٌلً المجتمع وخداع الجٌش لهٌبة االعتبار

  

 قبٌل من أًٌضا فهو للخطة العسكرٌة المستوٌات بعض معارضة الى الدراسة إشارة وحتى

 مع التنسٌق ٌجب كان بؤنه والتعوٌل بدٌل، أي تقدٌم بمقدورها ٌكن لم إذ الدعائً؛ الحدٌث

 مراحلها، أضعف وفً مضعضعة كانت السلطة ان إذ نظر، محل أًٌضا فهو الفلسطٌنٌة السلطة

 صحٌح. األمنٌة األجهزة قادة ٌدركه كان ما وهذا أمنٌة، وظٌفة بؤي تقوم أن بمقدورها ٌكن ولم

 فً فشل ان بعد سهولة أكثر الخارج من اخضاعها وإمكانٌة غزة مع التعامل ان ظن   شارون ان

 .نسفها فً المقاومة نجحت التً المعادلة وهً كٌانه، قلب وحطمت الداخل من إرادتها كسر

  

ي ان االسرائٌلٌون وٌغفلها الدراسة تغفلها التً األخٌرة المسؤلة  المناوئة الفلسطٌنٌة المقاومة تقو 

 غزة فً جرى وما ذاته، االحتالل ببقاء وإنما عدمه؛ أو باالنفصال مرتبًطا لٌس لالحتالل

 أكثر، لٌس وقت مسؤلة والمسؤلة ذاك، أو الشكل بهذا المحتلة فلسطٌن وباقً الضفة فً سٌجرى

 ألجهزة الذهول حد ومفاجئة مباغتة كانت غزة من ةالمقاوم واندالع االنتفاضة شرارة أن فكما

 بقٌة فً الحال فكذلك أحد؛ بال على أبًدا تخطر تكن ولم حٌنه فً االحتالل وقوات األمن

 التنبإ الصعب من  ٌظل الساعة مدار على االستشعارٌة الجهود كل ورغم الفلسطٌنٌة، األرض

 .مساراتها رصد أو الكبٌرة والتحوالت باالنفجارات

 

 المتوخاة اإلصرائيليت والتوقعاث الضياق: االوفصال خطت

 االنتفاضة واندالع النهائً الحل حول الفلسطٌنٌٌن الجانب مع المفاوضات فشل أعقاب فً

 الجانب األحادي باالنفصال القائل الرأي باراك اٌهود حٌنه فً الحكومة رئٌس طرح الثانٌة؛

 فً شرًٌكا لٌس عرفات ان سٌقت التً والمبررات ،76 الـ مناطق بعض من الفلسطٌنٌٌن عن

 .بمبادرة تقوم ان إسرائٌل فعلى ولذلك المستقبل؛ فً ٌكون ولن االتفاق
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 تطبٌق فً الكامنة المخاطر تشخٌص حٌنها الممكن من كان فقد - الدراسة تقول كما - ذلك ومع

 ستهاجم وأنها المناطق، سالح نزع إمكانٌة ستفقد إسرائٌل ان المثال سبٌل على الرأي، هذا

 شارون أرٌئٌل انتخب 5002 فبراٌر فً شابه، وما للدبابات، المضادة والصوارٌخ بالمدفعٌة

 حتى الرأي هذا شارون استبعد األولى حكمه فترة فً المستقٌل، باراك من بداًل  الحكومة لرئاسة

 تعٌن 5002 ٌناٌر فً االنتخابات أعقاب وفً ،"أبٌب تل حكم هو نتسارٌم حكم إن: "قال انه

 .االنفصال خطة وبلور موقفه عن تحول عام وخالل ثانٌة، لفترة للحكومة رئًٌسا شارون

  

 خطة هدف" التالً النحو على" هرتسٌلٌا مإتمر" فً الخطة عرض 5002 دٌسمبر فً

 إسرائٌل، مواطنً لكافة التام األمن وتوفٌر اإلمكان بقدر اإلرهاب منسوب خفض هو االنفصال

 تقوٌة فً وستساعد إسرائٌل، فً المعٌشة مستوى تحسن الى ستقود االنفصال عملٌة

 جدٌدة أمنٌة خطوط على االسرائٌلً للجٌش جدًٌدا انتشاًرا ستشمل االنفصال خطة" ،"اقتصادها

 قلب فً المتواجدٌن اإلسرائٌلٌٌن عدد كبٌر بقدر ٌقل وبذلك المستوطنات، انتشار فً وتغٌرات

 إسرائٌل ستعزز االنفصال، خطة إطار وفً المقابل، فً" ،"الفلسطٌنٌة السكانٌة التجمعات

 اتفاق أي فً اسرائٌل دولة من ٌتجزأ ال جزًءا ستعتبر التً إسرائٌل أرض نفس على سٌطرتها

 ".مستقبلً

  

 ومعالٌه زئٌف وجفعات الموحدة، القدس المستوطنات، الى شارون أشار 5002 ابرٌل فً

 مقابل فً وأرٌئٌل، أربع وكرٌات الخلٌل فً الٌهودٌة والمستوطنة عتصٌون وغوش أدومٌم

ا اعتراًفا الثانً بوش الرئٌس من شارون طلب االنفصال ًٌ  ٌهودا فً االستٌطان بتجمعات أمرٌك

ا والتزاًما( الغربٌة الضفة) والسامرة ًٌ  فً إلسرائٌل الفلسطٌنً العودة بحق االعتراف بعدم أمرٌك

 العودة حق بشؤن شارون موقف أٌدت بوش الرئٌس بها بعث التً الرسالة النهائً، الحل

 هً النهائً الحل فً الحدود تكون ال بحٌث والسامرة، ٌهودا فً االستٌطان بواقع واعتراف

 .2121 خط

  

 دولة" ان القرار نص فً وجاء الحكومة، فً االنفصال خطة على صودق 5002 ٌونٌو فً

 العملٌة فً معه التقدم ٌمكن فلسطٌنً لشرٌك الٌوم وجود ال بؤنه استنتاج الى توصلت إسرائٌل
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 واقتصادي وسٌاسً أمنً واقع خلق" الخطة هدف ،(عرفات حقبة نهاٌة" )الجانب ثنائٌة السلمٌة

 غزة قطاع ان" الى القرار فً وأشٌر الجانب، أحادٌة عملٌة خالل من" أفضل ودٌموغرافً

 إتمام" وأن" الطرفٌن بٌن القائمة واالتفاقات وجوده ٌتناسب ال الذي السالح منزوع سٌكون

 وفً ،"غزة قطاع فً الفلسطٌنٌٌن عن مسإولٌتها بشؤن إسرائٌل بحق المزاعم ٌبطل الخطة

 .أًٌضا الكنٌست فً الخطة أقرت 5002 أكتوبر

  

 أخلً ،5002 سبتمبر 22 فً وانتهت 5002 أغسطس من 22 الـ فً شرعت االنفصال عملٌة

" قطٌف"و" سدٌه فات"و" حزانً نتسر"و" دكالٌم نفٌه: "ٌهودٌة مستوطنة 52 غزة قطاع فً

" أور غان"و" غدٌد"و" بدولح"و" قطٌفة تل"و" شٌلو"و" هٌم شٌروت"و" ٌام رفٌح"و

" داروم كفار"و" موراج"و" عتسمونا كرم"و" عتسمون بنً"و" ٌام كفار"و" غنٌتال"و

" كادٌم"و" غنٌم: "أخلٌت السامرة وفً ،"نٌسانٌت"و" دوغٌت"و" سٌناي اٌلً"و" نتسارٌم"و

 .شخص آالف 1 ٌقارب ما إخالء تم فقد وبالمجمل ،"سانور"و" حومش"و

  

 االنجازات فصل( 5002 سبتمبر) لإلدارة االسرائٌلً المركز فً شارون ألقاه الذي خطابه فً

 ان تستطٌع القرارات) هو مإتمركم عنوان: "قال ومما لتوه، نفذ الذي االنفصال من والتوقعات

 المهمة األحداث من عدٌد فً القرارات اتخاذ بمشاهدة حظً وكشخص ،(التارٌخ مجرى تغٌر

 الى باإلضافة االنفصال، خطة تنفٌذ صحٌح، هذا ان لكم أقول ان أود القصٌر، تارٌخنا فً

 الى السٌاسٌة إسرائٌل مكانة تحسنت لقد المجاالت؛ جمٌع فً أثمر اإلرهاب، ضد العنٌد كفاحنا

 األمن وعززنا اإلرهاب، مستوى فً حقٌقً انخفاض الى أدٌنا لقد الخطة، تنفٌذ منذ بعٌد حد

 الى أدت خطوة االنفصال خطة فً ترى الدولٌة األسواق إسرائٌل، لمواطنً الشخصً

 ارتفاع وإلى االسرائٌلً لالقتصاد مالٌة سٌولة حركة وفر مما واالقتصادي، األمنً االستقرار

 متقاعد العمٌد الحكومة رئٌس مكتب فً" االنفصال منسق" ،"األجنبٌة االستثمارات فً حاد

 .السٌاسٌة المفاوضات دفع فً االنفصال أهمٌة الى تطرق جلعادي عٌبال

  

 ٌهودا من االنسحاب لمواصلة إسرائٌلٌة دوائر وفً العالم فً الكبٌرة التوقعات ضوء وعلى

 بعد ٌزال وما كان الحكومة رئٌس موقف" ان شارون مكتب أوضح ،(الغربٌة الضفة) والسامرة

 خارطة خطة وفق فقط ولكن السٌاسٌة العملٌة دفع على إسرائٌل ستعمل االنفصال إتمام
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 ،"النهائً الحل مفاوضات إطار فً فقط وٌقرر سٌناقش آخر جغرافً تغٌٌر وأي الطرٌق،

 فً شرًٌكا كان والذي مقامه، القائم أولمرت اٌهود مؤساوٌة، ظروف فً منصبه شارون غادر

 والسامرة ٌهودا فً الجانب أحادٌة" التقارب" خطة 5007 مارس فً عرض االنفصال،

 الثانٌة لبنان حرب أثناء سابقتها، من مخاطرة وأكثر معقدة خطة والمقصود ،(الغربٌة الضفة)

 عن بعد فٌما أعلن انه غٌر للخطة، رافعة ستشكل الحرب ان أولمرت صرح 5007 العام فً

 خٌار رفع الحٌن ذلك ومنذ ٌنجح، لم حٌث عباس مع المفاوضات الى أولمرت عاد تعلٌقها،

 .الجماهٌرٌة المناقشات فً قائمة زالت ما انه إال الحكومة؛ أعمال جدول عن األحادٌة

 

 االوفصال وتائج

 األمنٌة إسرائٌل خطوات بسبب المستوٌات جمٌع على االنتفاضة ذبلت 5002 العام نهاٌة فً

 التً الحٌلة قلة بسبب وكذلك ،(الفاصل الجدار وبناء" الواقً السور" العملٌات بٌنها من)

 .ذلك خالل الفلسطٌنٌون واجهها

  

 فً ازدادت لالحتالل المناهضة حماس حركة قوة: االنفصال نتائج من ان الدراسة وترى

 أظهر. والمقاومة لحماس انتصاًرا الكثٌرٌن نظر فً اعتبر االنفصال وأن االنتفاضة، أعقاب

 دون بارزة إنجازات تحقٌق ٌمكنهم والصبر والعنف المقاومة عبر انه للفلسطٌنٌٌن االنفصال

 وإجبار( أوسلو اتفاقٌات فً إخالإها المطلوب غٌر) المستوطنات إخالء مثل جانبهم من مقابل

 للسلطة البرلمانٌة االنتخابات وفً. السالح بنزع ذلك اشتراط بدون االنسحاب على إسرائٌل

 فً ساهم التً فتح، حركة على حماس انتصرت 5007 ٌناٌر فً أجرٌت التً الفلسطٌنٌة

 على بالقوة حماس سٌطرت 5006 ٌونٌو فً السلطة، فً الفساد قضاٌا اكتشاف أًٌضا سقوطها

 لرئٌس سبق التً - الدراسة بحسب – النتائج وهذه قوتها، من زادت حٌنها ومن القطاع،

 .االنفصال قبل منها حذر وأن ٌعلون موشٌه اإلسرائٌلً األركان

  

 باالنفصال، لها المإرخ االرتجالٌة القسام صوارٌخ إطالق الى باإلضافة أنه الدراسة تضٌف

 تهرٌبه تم اآلخر والبعض غزة قطاع فً بعضها أنتج والتً أًٌضا، الثقٌلة الصوارٌخ وإطالق

 ذراًعا تمثل - الدراسة تقول - المنظومة هذه إسرائٌل؛ وسط الى مداها وصل والتً إٌران، من
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ا" ًٌ ا" ارهاب ًٌ  آخر بسالح حماس زودت إٌران إسرائٌل، ضد اإلسالمً والجهاد لحماس مدفع

 ضد فعاًل  استخدمها جرى والتً( للدبابات المضادة كورنٌت صوارٌخ) المثال سبٌل على

 .اإلسرائٌلً الجٌش

 من خرجت هجومٌة وخالٌا النطاق، واسعة أرضٌة تحت عسكرٌة بنٌة حفرت القطاع فً

 اإلسرائٌلً الجٌش وقدرات الردع على القدرة ،(سٌناء عبر بعضها) إسرائٌل الى القطاع

 التنظٌمات قوة تعزٌز انخفاض إلى أو القطاع من الصوارٌخ إطالق لوقف تكف   لم النارٌة

 بمعضالت منوًطا كان تشغٌله ان غٌر مرة، من أكثر مطلوًبا كان البري التفوق". اإلرهابٌة"

 تقول – ذلك ورغم. العسكرٌة المواجهات من سلسلة وقعت االنفصال منذ وخسائر، صعبة

 مع المصرٌة الحدود على الحفاظ فً( 5022 ٌولٌو منذ) السٌسً نظام جهود فإن - الدراسة

ا مدماًكا تمثل القطاع ًٌ  .القطاع الى الذخائر تهرٌب تخفٌض جهد فً إٌجاب

  

 فً مثاًل  اتساًعا، أكثر دوائر مستوى على حتى إلسرائٌل، الردعٌة بالشخصٌة مس   االنفصال

 أن أود البداٌة، مجرد انها تنسوا ال" للفلسطٌنٌٌن هللا نصر هللا حزب قائد قال االنفصال أعقاب

 عشرات بٌن من األول االنتصار انه قلت لبنان من الصهٌونً الجٌش خرج عندما انه أذكركم

 ".االنتصارات

  

 االنسحابات نمط بسبب اإلسرائٌلً الردع على القدرة فً االنخفاض ان ٌبدو: الدراسة وتمضى

 على إسرائٌل ضد عملٌات تنفٌذ على هللا حزب شجعت( غزة قطاع ومن لبنان من) األحادٌة

 نصر اعترف لقد وبالفعل ،5007 ٌولٌو فً الثانٌة لبنان حرب الى أدى مما الشمالٌة، الحدود

 تلقاها التً الضربة أعقاب فً ترتدع لم حماس لكن الزائد، باألمن شعر انه الحرب بعد هللا

 علقت وبذلك إسرائٌل، على الصوارٌخ إطالق فواصلت ،5007 عام لبنان فً هللا حزب

 عملٌة وفً ،5002 دٌسمبر فً غزة قطاع فً" المصبوب الرصاص" عملٌة فً إسرائٌل

 فً. 5022 ٌولٌو فً" الصامد الجرف" عملٌة وفً ،5025 العام فً" السحاب عامود"

ا 76 قتل" الصامد الجرف" ًٌ  فً بما سابقة، سنوات مع بالمقارنة. إسرائٌلٌٌن مواطنٌن 7و جند

 .القطاع وفلسطٌنًٌ إسرائٌل بٌن الصراع فً األصعب كان 5022 العام االنفصال؛ قبل ذلك
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 الفلسطٌنٌٌن عن االنفصال عشٌة الدولً المجتمع قبل من إسرائٌل به حظٌت الذي التقدٌر

 ٌخص فٌما إلسرائٌل الدولٌة واالدانة والشجب االنتقاد ازداد حٌث السنٌن، مر على تالشى

 التً التحقٌق ولجان 5020 العام فً" مرمرة" قضٌة مع حصل مثلما غزة، قطاع فً سلوكها

ا كنًزا كانت والتً ،5002 العام فً بوش رسالة قٌمة ان وٌبدو المتحدة، األمم شكلتها ًٌ  استراتٌج

 .محتواها ٌلف الغموض وبدأ الوقت، مع تذبل بدأت المفاوضات، فً إلسرائٌل بالنسبة

  

 القطاع؛ سكان برفاه االهتمام واجب إسرائٌل على ٌعد لم االنفصال، وبسبب األمر، ظاهر فً

 فً والسٌما القطاع، سكان مصٌر عن مسإولة إسرائٌل ٌعتبر الٌوم الى ٌزال ما العالم ان بٌد

 ألغراض تؤتً التً العسكرٌة والعملٌات والبحر الجو على وسٌطرتها االقتصادي االغالق ظل

 ".دفاعٌة"

  

 الفصل؛ خطة بموجب المناطق من إخالإهم جرى الذٌن اإلسرائٌلٌٌن بالمستوطنٌن ٌتعلق وفٌما

 عالجها فً فشلت إسرائٌل دولة" ان وجدت 5020 العام تشكلت رسمٌة تحقٌق لجنة فان

 أكثر بناء مإقتة،( كرفانات) مواقع فً ٌسكنون زالوا ما المستوطنٌن هإالء غالبٌة للمخلٌن؛

 الجدٌدة االستٌطان أماكن فً العامة المبانً من العظمى الغالبٌة بعد، تبدأ لم النهائٌة البٌوت

 من العاطلٌن مستوى ضعف المخلٌن أوساط فً العاطلٌن مستوى بعد، ُتبن لم للمخلٌن التابعة

 ممن الكثٌرون بٌنهم وٌوجد صعب، منهم لجزء االقتصادي الوضع الدولة، سكان عموم

 .وغٌرها اإلنمائٌة، الجهات مساعدة الى ٌحتاجون

 

 الفجوة

 أن تظهر القائم الوضع وبٌن شارون حكومة قبل من متوخاة كانت التً التوقعات بٌن المقارنة

 .والسٌاسً األمنً المجال فً وسٌما أخفقت، قد توقعاتها غالبٌة

  

 الناحٌة من لكن غزة، قطاع عن انفصلت قد إسرائٌل أن هً للخطة وفًقا العامة القاعدة. أ

 ترى إسرائٌل وبؤن والقطاع، اسرائٌل بٌن به معترف حدودي خط وجود من فبالرغم العملٌة،
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 سٌتم كما اسرائٌل، عن ٌنفصل لم القطاع ولكن، الخط؛ هذا من نفسها عن بالدفاع الحق لها ان

 .الحًقا تفصٌله

  

ا أفضل، أمنً واقع الى سٌإدى االنفصال ان قٌل: األمنً المجال فً. ب ًٌ  القطاع تحول فقد عمل

 القطاع، داخل الٌومً الصدام من وبداًل  رئٌسٌة، مواجهة جبهة الى ثانوٌة مواجهة جبهة من

 واقعة إسرائٌل وأصبحت اإلسرائٌلٌة، المناطق على غزة قطاع من القادم اإلرهاب قوة تزاٌدت

 .لإلرهاب الجنوبٌة البلدات وانكشاف وكبٌرة صاروخٌة مظلة تحت

 بٌن القائمة االتفاقٌات مع ٌتوافق ال الذي السالح من منزوعة منطقة سٌكون غزة قطاع ان قٌل

ا،. الجانبٌن ًٌ  والتنظٌمات لحماس عسكرٌة وببنى المتطورة القتال بوسائل مكدس القطاع عمل

 .األخرى

  

 الضفة أو/ و القطاع فً أجنبً أمنً تواجد هناك ٌكون أال على تصر إسرائٌل دولة ان قٌل

ا،. وموافقتها معها التنسٌق دون الغربٌة ًٌ  قوة وتقٌم إسرائٌل، موقف رفضت حماس عمل

 تضخ إٌران حٌوٌة، مصلحة سالحها نزع فً اسرائٌل رأت التً المنطقة فً حقٌقٌة عسكرٌة

 .القطاع فً والذخائر األسلحة

  

 عن الدفاع فً األساسً بحقها لنفسها تحتفظ اسرائٌل دولة" نفسها عن ستدافع اسرائٌل ان قٌل

 التهدٌدات ضد القوة استخدام خالل من الرد وكذلك رادعة، خطوات اتخاذ ذلك فً بما النفس،

ا،". غزة قطاع فً ستتخلق التً ًٌ  المستوى على نفسها عن الدفاع فً صعوبة إسرائٌل تجد عمل

 بوقف ٌؤت   لم االسرائٌلً الجٌش وتفوق النارٌة والقدرات مرة، من أكثر فشل الردع المطلوب؛

 التحرك فً كبٌرة حرٌة االسرائٌلً للجٌش فإن ذلك ومع المقاومة، تقوي أو الصوارٌخ إطالق

 .الماضً مع مقارنة بقوة للرد

  

 دولة بٌن القائمة الصلة ذات االتفاقٌات من سوًءا أقل الخطة فً الموجودة اإلجراءات ان قٌل

ا،. سارٌة ستبقى الصلة ذات القائمة الترتٌبات وأن والفلسطٌنٌٌن، إسرائٌل ًٌ  لم حماس عمل

 .التحرٌر منظمة مع باالتفاقٌات تعترف
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 الجانب فً أقل إصابات) الفلسطٌنٌٌن السكان مع االحتكاك ٌقلص ان شؤنه من االنفصال ان قٌل

ا،(. الفلسطٌنً ًٌ ( المدنٌٌن السكان وسط فً االختباء) القتالٌة الفلسطٌنٌة المنظمات أسالٌب عمل

 .الدولٌة االنتقادات وتلقً أًٌضا المدنٌٌن بالسكان الحتمً المساس الى إسرائٌل قادت

ا،. أفضل سٌاسً واقع الى سٌقود االنفصال بؤن قٌل: السٌاسً المجال فً. ج ًٌ  العملٌة عمل

 قطاع فً العملٌات على إسرائٌل أصدقاء بٌن حتى واسعة، دولٌة وانتقادات تتقدم، لم السٌاسٌة

 الضفة من الجانب أحادي إسرائٌلً النسحاب والضغوط التوقعات من االنفصال وزاد غزة،

 والمجتمع المتحدة الوالٌات جهود ستدعم إسرائٌل" السالم عملٌة فً تقدم سٌكون قٌل. الغربٌة

 وفق بتعهداتها االلتزام على قادرة انها تثبت جدٌدة فلسطٌنٌة قٌادة قٌام الى الهادفة الدولً

ا،. الطرٌق خارطة ًٌ  اٌهود حٌنها الحكومة رئٌس جهود رغم العملٌة على تقدم أي ٌطرأ لم عمل

 القطاع بٌن الجغرافٌة الوحدة قطع: جدٌدة صعوبات ونشؤت عباس، على ومقترحاته أولمرت

 بقدرة والمساس التحرٌر منظمة قوة تراجع ،(أوسلو اتفاق علٌها نص التً) الغربٌة والضفة

 .والمتابعة الرقابة على اسرائٌل

  

 تم حٌث) بوش رسالة مع ٌتوافق بما االسرائٌلٌة للمواقف مطلقاً  أمرٌكٌاً  دعماً  هناك إن قٌل

ا،(. 2117 للخطة بوش رسالة عن نسخة إرفاق ًٌ  األمرٌكً بالموقف تحٌط ضبابٌة هناك عمل

 (.مشابهة ضمانات ٌعطً ال أوباما)

  

ا. أفضل اقتصادي واقع الى سٌقود االنفصال: االقتصادي المجال فً. د ًٌ  االنفصال ٌسهم لم عمل

 من الدفاع بكلفة استبدلت القطاع فً البرٌة القوات وجود فكلفة االقتصادي، الوضع بتحسٌن

 .القومً الناتج وخسائر العملٌات وكلفة القطاع، خارج

  

ا،. أفضل دٌمغرافً واقع الى سٌإدي االنفصال ان قٌل: السكان أوساط فً. هـ ًٌ  ومن عمل

 لم ذلك ان إال إسرائٌل، سٌطرة تحت الواقعٌن الفلسطٌنٌٌن السكان تعداد قل الحسابٌة الناحٌة

 .دٌمقراطٌة ٌهودٌة كدولة إسرائٌل موقف تقوٌة فً ٌسهم
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 السكانٌة التجمعات قلب فً المتواجدٌن اإلسرائٌلٌٌن عدد اإلمكان قدر سٌقلل االنفصال" ان قٌل

ا،". الفلسطٌنٌة ًٌ  كبٌر بشكل قائمة ظاهرة ولكنها القطاع، فً قائم غٌر االسرائٌلً التواجد عمل

 .الغربٌة الضفة فً

  

 عن مسإولٌتها حول إسرائٌل ضد االدعاءات سحب الى ٌإدي سوف الخطة إتمام ان قٌل

ا،. غزة قطاع فً الفلسطٌنٌٌن ًٌ  مصٌر مسإولٌة إسرائٌل بتحمٌل مستمًرا العالم ٌزال ما عمل

 .القطاع فً والعملٌات" الدفاعً" الحصار ظل فً والسٌما القطاع، فً السكان

  

ا،. إسرائٌل فً القطاع من إخالإهم تم الذٌن استٌعاب سٌتم انه قٌل ًٌ  فً الدولة فشلت عمل

 .5020 العام فً الرسمٌة التحقٌق لجنة قرار وفق أخلوا من استٌعاب

 

 فشل؟ أم وجاح: الفجوة تشريخ
  

 إذا فٌما السإال تطرح أنها إال النتائج؛ وبٌن التطلعات بٌن واسعة فجوة هناك بؤن تإكد الدراسة

 وماذا االنفصال؟ عن فعاًل  نتجت قد االنفصال بعد األحداث وجمٌع الراهن والواقع النتائج كانت

 انها للنقاش،إال قابل الموضوع بؤن تجٌب الدراسة أن ومع االنسحاب؟ ٌتم لم لو لٌحدث كان

. لالنفصال نتٌجة هً المنصرم العقد فً الجنوب فً األمنٌة األحداث معظم أن الى تمٌل

 القطاع، على حماس سٌطرة فً أسهم جدًٌدا واقًعا خلق غزة قطاع من االنسحاب بؤن وتضٌف

 عن الناتجة التصعٌد دائرة والى ،"اإلرهاب" تقوي وفً األسلحة تهرٌب فً حاد ارتفاع وفً

 .كله ذلك

  

 لم التً المناطق فً" إرهابٌة أنشطة" علٌه تطلق الذي المقاوم العمل حال الدراسة وتستخدم

 هذا صحة على للداللة كمعٌار( إسرائٌل الى ومنها الغربٌة، الضفة) االنفصال فٌها ٌحصل

 العملٌات عدد على حاد انخفاض طرأ قد الغربٌة الضفة فً انه لدٌها ٌتضح االستنتاج؛إذ

 أي االنتفاضة، وانتهاء األمنٌة الخطوات أعقاب فً الضفة من انطالًقا إسرائٌل فً والمصابٌن
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 فً اإلرهاب فً الحاد االنخفاض ومدى االنفصال بٌن الربط ٌمكن ال المنصرم العقد فً انه

 قوة تضاعفت القطاع داخل الٌومً االحتكاك من فبداًل  فقط، العملٌات نوعٌة وإنما الجنوب،

 .العملٌات خالل من القطاع فً والقتال إسرائٌل الى غزة من القادم اإلرهاب

  

 على) آجاًل  أم عاجاًل  القطاع من االنسحاب الى الحاجة جوهر حول خالف ال انه افتراض على

 االنتظار إسرائٌل على كان انه اآلن، وإلى الصحٌح، من انه ٌظهر( دٌموغرافٌة ألسباب االقل

 الى التوصل تحول ان إسرائٌل باستطاعة كان االنفصال دون من اتفاق، ضمن القطاع وإخالء

 أثناء ذلك رفضت التً المنظمة) االخٌرة العشر السنوات خالل التحرٌر منظمة مع اتفاق

 .هذا ٌومنا الى قائًما ٌزال ما الخٌار أن أو القطاع على السٌطرة بشؤن( االنتفاضة

  

 بفشل القائل بالرأي ٌعتقدون االحتالل دولة فً السٌاسً الطٌف ألوان مختلف من أشخاص

 االنفصال، على سنوات تسع انقضاء ومع الماضً، العام نجاحه، عدم األقل على أو االنفصال

 تنفٌذ وقت تسامحونً، أن منكم أطلب ان لً  اسمحوا الٌوم" ادلشتاٌن ٌولً الكنٌست رئٌس قال

 1 وقبل وقتها أبٌب، تل على ستطلق الصوارٌخ بؤن هدد من اصدقائً بٌن من كان االنفصال

 واثًقا كنت غوغائٌة، تبدو مزاعمهم ان أًٌضا وظننت ٌبالغون، أنهم ظننت أصدقهم، لم سنوات،

 ٌقف االنفصال وراء من" قوله وحسب ،"حال أي فً وارد غٌر وأنه فٌه، مبالًغا أمًرا كان انه

 ".فاشل مفهوم

  

 حٌنه فً االنفصال تنفٌذ طرٌقة" ان قال" مٌرتس" حركة من هوربٌتس نٌتسان الكنٌست عضو

 من كان والذي بٌرٌس، شمعون حٌنها الدولة رئٌس". اتفاق دون نفذ انه وسٌما خاطئة، كانت

 فً األمر ذات لفعلنا ناجًحا كان االنفصال ان لو" 5002 اكتوبر فً قال االنفصال، مإٌدي

 على كان ولكن المستوطنات، إخالء فً منطق ٌوجد كان انه ٌظن من هناك ،"الغربٌة الضفة

 .األرض على البقاء الجٌش

 

 

 



 

13 
 

 والىتائج التوقعاث بيه الفجوة أصباب

 :والنتائج التوقعات بٌن الفجوة لحدوث األقل على أسباب تسعة إٌجاد ٌمكن الدراسة؛ بحسب 

 دون القطاع عن الجانب األحادي االنفصال فً إسرائٌل توختها التً الواقعٌة غٌر التطلعات. 2

 والسٌاسً االمنً المجال فً إسرائٌل، عن االنفصال على القطاع فً الجهات موافقة

 .واالقتصادي

ا انسحاًبا ان ٌتوقع ان له تسنى فكٌف شارون، قبل من خاطئ سٌاسً تقدٌر. 5 ًٌ  من إسرائٌل

 خطة ان شارون ظن لماذا الدولً؟ المجتمع قبل من مستمر باعتراف سٌحظى فقط واحد قطاع

 ذلك فً بما) االنفصال ان قدر وكٌف بعده؟ سٌما ستتقدم االنفصال قبل العالقة الطرٌق خارطة

 ؟(الغربٌة الضفة) والسامرة ٌهودا فً االستٌطان موقف سٌعزز( السامرة فً مستوطنات إخالء

 فً 76 الـ حدود الى الدقٌقة العودة من شارون موقف فإن االنفصال خطة ضوء على وحتى

 على وضرر( فٌالدلفٌا محور عن التنازل) تنفٌذي بضرر تسبب الشرعٌة العتبارات القطاع

 إلسرائٌل األفضل من كان(. األخضر الخط الى التام لالنسحاب سابقة) المفاوضات مواصلة

 سٌطرة تحت استٌطانً كتجمع األخضر الخط من القرٌبة القطاع شمال مستوطنات إبقاء

 فً مناطقها ضمن تبقٌها ان إسرائٌل تنوي والتً ،"السامرة" فً التجمعات ٌشبه فٌما) إسرائٌل

 انه المفاوضات فً اإلسرائٌلً المبدأ تؤٌٌد أًٌضا وبذلك األراضً؛ تبادل إطار فً النهائً الحل

 .76 الـ لخطوط كاملة عودة ال

 .االنفصال قبل علقت والتً ،"الطرٌق خارطة" سوى مستقبلٌة سٌاسٌة خطة وجود عدم. 2

 غزة قطاع فً السٌطرة على التحرٌر منظمة قدرة ٌخص فٌما محسوبة غٌر بمخاطرة القٌام. 2

 ان شارون حكومة توقعت كٌف حماس، قوة وتعزز التنظٌم ضعف ضوء على االنفصال بعد

 محور وأن اإلسرائٌلً؟ الجٌش قوات انسحاب بعد قائمة ستبقى التحرٌر منظمة مع االتفاقٌات

 معمق وظٌفً عمل هناك ٌكن لم انه ٌبدو األسلحة؟ تهرٌب أمام تماًما ٌنهار لن فٌالدلفٌا

. علٌها والرد لها واالستعداد االنفصال مخاطر حول" الشاباك"و الجٌش مع السٌاسً للمستوى

 وقاد بادر من أن رأى الخطة، بلورة زمن فً لألركان رئًٌسا كان الذي ٌعلون، موشٌه

 السٌاسة فً األمنٌة أو االستراتٌجٌة الخلفٌة ذوي من ٌكونوا لم شارون رئاسة تحت االنفصال

" الشاباك"و ٌعلون األركان رئٌس تحذٌرات شكلٌٌن، مستشارٌن مجرد كانوا لقد التارٌخ، أو

 .تنفذ أو تقبل لم القطاع بشؤن
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 لم اإلسرائٌلً الردع جدوى على االنتفاضة نٌران تحت لالنسحاب السلبً التؤثٌر تجاهل. 2

ا غطاءً  ٌكن ًٌ  وتنامً الهجمات ضد وفوًرا حدٌد من بٌد سترد بؤنها إسرائٌل لتصرٌحات حقٌق

 .ضدها التهدٌدات

 وعلى االنفصال، قبل حتى القطاع، فً القوٌة حماس لبنٌة الكافً غٌر العسكري العالج. 7

 كانت البنٌة هذه ،(5005 عام" الواقً السور" عملٌة مثل) الضفة فً الجٌش خطوات عكس

 السلطة على لالنقالب عاماًل  وكانت االنفصال، قرار اتخاذ فً أسهمت التً للعملٌات مصدًرا

 .غزة قطاع فً

 

 فً طرأت التً والسٌاسٌة األمنٌة التطورات مع كافٌة تكن لم المواجهة االنفصال؛ بعد. 6

 قوته تعزٌز الى الرد غزة،أدى قطاع من" اإلرهاب" على إسرائٌل ردت عندما فمثاًل  أعقابه،

 .القادمة الجولة ٌمنع ولم

ن غٌر وإدارة تخطٌط. 2 ٌْ  .القطاع من إخالإهم جرى من لتؤهٌل كافٌ

 شرًٌكا شارون كان والتً المناطق، فً الواسعة اإلسرائٌلٌة االستٌطان سٌاسة: جذري سبب. 1

 لم البداٌة منذ انه ٌبدو الدٌموغرافٌة، القٌود بالحسبان تؤخذ لم والتً السبعٌنات، منذ تقدمها فً

 خٌار عكس على الفلسطٌنٌة، التجمعات قلب فً المنعزل االستٌطان فً مقبول منطق ٌوجد

 باإلضافة األخضر، الخط من بالقرب( الغربٌة الضفة) والسامرة ٌهودا فً المإسس االستٌطان

 من الحذر ٌجب وفقها والتً مصر، مع السالم عبر فً أًٌضا تفكر لم التً شارون سٌاسة الى

 .لإلخالء مرشحة كانت التً المستوطنات تكثٌف

 

 االوفصال مه إلصرائيل دروس

 فً المقاومة نجاح ان حصل؛إذ مما والدروس العبر استخالص الى الدراسة تعمد: الختام فً

 فلسطٌنً ٌغرى قد الصهٌونً المشروع مع الصراع فً أساسٌة مواجهة ساحة غزة جعل

 تقدٌم على االحتالل قادة إلجبار مقاومتهم أسالٌب مضاعفة بضرورة الدرس تعلم فً الضفة

 تشتد ان ٌمكن كذلك غزة، فً حصل مثلما مشروط غٌر أحادي انسحاب وتنفٌذ سٌاسٌة تنازالت

 بالعبر تسمٌه ما الدراسة تعرض هنا ومن ذلك، فً الفلسطٌنٌٌن لمساندة دولٌة جهات ضغوطات

 :األعمال جدول على الموضوع طرح حال فً المستخلصة
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 وذلك وبخس، صغٌر والمقابل كبٌرة، ومخاطر بتكالٌف منوطة الجانب أحادٌة عملٌة. 2

 بٌن والسٌاسٌة واألمنٌة االقتصادٌة العالقات سٌعزز الذي علٌه المتفق االنسحاب مع بالمقارنة

 .الجانبٌن

 والسكان المناطق عن أحادٌة بطرٌقة االنفصال على العملٌة القدرة إلسرائٌل لٌس. 5

 . واقتصادٌة وسٌاسٌة أمنٌة العتبارات الفلسطٌنٌٌن،

 اإلسرائٌلٌة العسكرٌة التدخالت شرعٌة من تحد أن شؤنها من اتفاق دون المناطق رةمغاد. 2

 فً" الواقً السور" عملٌة:مثال) االتفاق خرق تم فٌه الذي الوضع فً التدخل مع بالمقارنة

 (.5005 العام

 من القوة واستخدام التهدٌدات تشكل تجاه القوة خطوات اتخاذ حول اإلسرائٌلٌة اإلعالنات.2

 .إطالًقا تصدر أال األفضل أو العملٌة المواقف فً تختبر ان ٌجب المخالة المنطقة

 على االمنٌة األجهزة قدرة تجاه الشكوك ٌثٌر االنفصال منذ اإلسرائٌلً الجنوب فً الوضع. 2

 ان رغم هذا آخر؛ أحادي انسحاب بعد الدولة فً الٌومٌة الحٌاة عن للدفاع مالئمة حلول إٌجاد

 عن الدفاع على قادر اإلسرائٌلً الجٌش" بؤن تقول األمنٌة األوساط عن الصادرة التصرٌحات

 تقدم لم األمنٌة األجهزة فإن اآلن الى ،"منه االنسحاب الحكومة تقرر خطر أي من الدولة

 الجٌش قوات قبل من والمدعوم والمخابرات، اإلرهاب مكافحة جهاز ٌوفرها للدفاع خٌارات

 (.الغربٌة الضفة) والسامرة ٌهودا مناطق فً اإلسرائٌلً

 حالة فً ٌحدث قد ما القطاع فً للمستوطنات الناعم االخالء من نستنتج ان ٌمكن ال. 7

 فمن مشابهة؛ عملٌة تنفٌذ تقرر حال فً( الغربٌة الضفة) والسامرة ٌهودا فً االستٌطان

 فً مثٌلها عن جًدا كبٌرة ستكون للمستوطنٌن التؤهٌل وتكالٌف المعارضة قوة ان المفترض

 عداالتجمعات) الغربٌة الضفة فً السكان حجم بسبب( شٌكل ملٌار 22 حوالً) القطاع

 . األمور من وغٌرها السكانٌة والتركٌبة( االستٌطانٌة
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 :الدراصت تقول الضياصي؛ للمضتوى المقدمت التوصياث بشأن وأما

  

 بعٌدة إسرائٌل أهداف مع والمتوافق المستقر االتفاق هو الجغرافً للحل الصحٌح الطرٌق. 2

 من كهذا اتفاق انتظار ٌجب دولً،وإال واعتراف كافٌة أمنٌة اتفاقٌات إٌجاد خالل من المدى،

 .الوضع لتحسٌن خطوات تنفٌذ خالل

 مع التوافق أجل ومن الداخلٌة، لالحتٌاجات) النهائٌة حدودها بترسٌم إسرائٌل طولبت طالما. 5

 ٌهودا فً الحدود الخرٌطة على ترسم ان بإمكانها فإن( الدولً والمجتمع المتحدة الوالٌات

 نهائً اتفاق إطار فً المستقبل فً عندها االنسحاب سٌنفذ والتً ،(الغربٌة الضفة) والسامرة

 نرسم لكً الواقع فً األحادي لالنسحاب داعً ال انه بمعنى تحقق، حال فً الفلسطٌنٌٌن مع

 أمنٌة ظروف فً محدودة أحادٌة خطوات تنفٌذ استبعاد ٌجب ال ذلك ورغم ،النهائٌة الحدود

 .الخط خارج خطٌرة

 بوش رسالة أساس على المتحدة الوالٌات مع التفاهمات تجدٌد الى تسعى ان إسرائٌل على. 2

 المدى على ملزمة واعتبارها فٌه الواردة للتفاهمات إضافً تفصٌل خالل من 5002 العام من

 .البعٌد

 الضفة فً االستٌطان سٌاسة تدٌر ان علٌها فإن الدولتٌن؛ بحل اإلسرائٌلٌة القٌادة آمنت طالما. 2

 .مستقباًل  الفلسطٌنٌة الدولة إقامة ممكًنا ٌكون بحٌث الغربٌة،

 كجزء تسلٌمها فاألفضل المستقبل؛ فً مستوطنات إخالء إسرائٌل من مطلوًبا سٌكون طالما. 2

 .غزة فً حدث كما هدمها من بداًل  ن،للفلسطٌنٌٌ العائدات من

 تنفٌذ األفضل فمن األحادٌة؛ خٌار الى الذهاب تقرر أن اإلسرائٌلٌة للحكومة البد   كان إذا. 7

 توفر عسكرٌة وقدرات دولٌة، تفاهمات تحقٌق: فقط لذلك المالئمة الظروف توفر بعد ذلك

 .أصاًل  ممكن ذلك كان إذا االنسحاب بعد الواضح السٌاسً والمستقبل األمن،

 سكان لدى الحٌاة مستوى تحسٌن ودعم العمل إلسرائٌل األفضل األحوال؛ جمٌع على. 6

 معه التوصل الممكن من ٌكون محلً حكم بقٌام اإلمكان قدر والسماح الغربٌة والضفة القطاع

 والوالٌات حماس ذلك فً بما الفلسطٌنٌٌن، مع التعاون عبر وذلك تفاهمات؛ أو اتفاقٌات الى

 .الدولً المجتمع من وآخرٌن الخلٌج ودول السعودٌة والعربٌة ومصر المتحدة
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 ولكن ،"(الصامد الجرف" عن فضاًل ) حماس تجاه ردعً نمط على تحافظ أن إسرائٌل على. 2

 العالقة على االبقاء األفضل من أخرى، جهات قبل من التصعٌد محاوالت وراء االنجرار دون

 .الطرفان بها ٌرغب ال التً المواجهة صوب التدهور منع بهدف اآلخر الطرف مع المتوفرة

 

 

 


