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  ماذا سيفعل المستوطنون اإلسرائيليون؟: االنسحاب والرافضون له

ملخّص تنفيذي وتوصيات

االنسحاب اإلسرائيلي من غزة وأجزاء من شمال الضفة الغربية 

وستترك كيفية .  آب المقبل قد بدأ بالفعل15والذي حدد موعده في 

ائيلية من األراضي الفلسطينية المحتلة للمرة إخالء مستوطنات إسر

 الفلسطينية -األولى، دالالتها العميقة على العالقات اإلسرائيلية 

وبغض النظر عن رأينا . وكذلك على المجتمع اإلسرائيلي

 الذي يعتبره المجتمع الدولي غير -بالمستوطنين ومشروعهم 

يعتبره  ويعتبره كثير من اإلسرائيليين غير مسؤول و-شرعي

 فانه سيكون حدثا على –آخرون تجسيدا للمشروع الصهيوني 

وإذا لم يتم التعامل معه بحذر، . غاية من األهمية بالنسبة إلسرائيل

وإذا رافقته مقاومة عنيفة من جانب المستوطنين أو هجمات 

. فلسطينية، فان احتماالت السالم المتوقع ستتضاءل لدرجة كبيرة

ولي أن يمارس الضغط من أجل ومن مصلحة المجتمع الد

انسحاب كامل ومن ثم العمل بعد ذلك على خلق مسيرة سياسية 

  . ذات مصداقية

وكون أريل شارون هو صاحب مبادرة االنسحاب والقوة الدافعة 

وراءها وبشكل شبه انفرادي، وهو الذي أطلق عليه الكثيرون لقب 

لي من يزيد من انزعاج المستوطنين، وبالتا) أبو االستيطان(

وإضافة إلى انهيار التأييد الذي . صعوبة مقاومة هذا االنسحاب

يحظى به المستوطنون داخل المجتمع اإلسرائيلي فانهم يعانون 

أعمار  اآلن من الخالفات الداخلية التي تزداد حدة والتي مردها

هناك أقلية . المستوطنين ووجهة نظر العالم والموقع الجغرافي

خالء بما في ذلك استخدام القوة ألنها ترى مصممة على مقاومة اإل

ولكن . في هذا اإلخالء خيانة للعقيدة وتهديدا لشرعية الصهيونية

حتى بين صفوف األغلبية التي تعتبر معركة غزة خاسرة هناك 

توتر بين من يؤمن بأن إخالء عنيفا ومؤلما سيقلل من احتماالت 

ذا اإلخالء حدوث انسحابات الحقة، وبين الذين يؤمنون بأن ه

أما العناصر األقل واقعية . سيزيد من ابتعاد الجمهور عنهم

وخاصة المستوطنين صغار السن الذين يربطهم والء ضعيف بكل 

من الدولة أو مؤسسات الجيل األكبر سنا منهم، فهم الذين يقررون 

ماذا سيحدث ويتسببون بإحراج العناصر األكثر اعتداال ويقومون 

الء مثل إغالق الطرق الرئيسية وتشجيع بنشاطات معيقة لإلخ

  .الجنود على إهمال األوامر المتعلقة باالنسحاب

 آب، وبتراجع الجهود 15ومع اقتراب بدء االنسحاب المحدد في 

البرلمانية والقانونية التي حاولت إعاقته، فقد زادت المخاوف من 

لجوء المستوطنين إلى أساليب يائسة مثل العنف ضد الفلسطينيين 

على أمل ) كما تدل محاولة قتل شاب فلسطيني في نهاية حزيران(

استفزاز رد فعل مماثل، ومحاولة نسف المواقع اإلسالمية المقدسة 

أو محاولة االعتداء على أريل شارون نفسه الذي جازف بحياته 

  . الشخصية والسياسية للوصول بهذه العملية إلى هذه المرحلة

االنسحاب ويبين التركيبة يصف هذا التقرير الموثق خطة 

الخاصة للتجمعات االستيطانية التي تستعد لالنسحاب 

وقد برزت عدة . ويستعرض السيناريوهات المقترحة لمقاومته

يشاطر فيه معظم معارضو –استنتاجات ومبنية على افتراض 

 يقول بأنه سيتم تنفيذ الخطة مهما بلغ - االنسحاب والمستوطنين

  . عاقتهمستوى الجهود الرامية إل

لقد تم رسم أجواء االنسحاب من قبل المستوطنين  

األيديولوجيين والعناصر المتطرفة على وجه 

الخصوص بالرغم من أنه يمكن وصف معظم 

المستوطنين باالعتدال أو الواقعية، وخاصة أولئك الذين 

يعرفون بالمستوطنين لدوافع اقتصادية ويقيمون في 
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 وهم ال -خضرالخط األ-مستوطنات كبيرة تحاذي 

–ومع كون . يخشون من إخالءهم في نهاية المطاف

 وهى المنظمة التي تمثل معظم -مجلس يشا

 غير راغبة أو غير قادرة على السيطرة -المستوطنين

على نشاطات هؤالء المتطرفين فان االحتمال المرجح 

هو أن تتحول عملية االنسحاب إلى موضوع معقد 

حبه إراقة الدم بالرغم ويستغرق وقتا طويال وربما تصا

من كون أعمال العنف تلك غير منظمة ومتباعدة 

إن االنقسامات في صفوف المستوطنين . جغرافيا

وغياب استراتيجية منسقة بينهم وتهميش فئة الشبان 

 .المتشددين منهم يزيد من المخاطر

المفتاح إلتمام انسحاب هادئ نسبيا يكمن في ضرب  

فة في حركة االستيطان، إسفين بين االتجاهات المختل

وخاصة التمييز بين أولئك المتسللين إلى المستوطنات 

. بهدف خلق الفوضى وبين المقيمين فيها بشكل دائم

وعلى الحكومة وقوات األمن أن تعامل المقيمين 

بأسلوب يتسم بأقصى درجات االحترام وتعامل الفريق 

وعلى الرغم . اآلخر بأقصى درجات الحزم المطلوب

ود أسباب كثيرة النتقاد مسلك زعماء مجلس من وج

 في هذه الفترة أال أن من المهم بالنسبة - يشا-ال

للسلطات أن تعمل مؤسسة االستيطان التي تمثل 

األغلبية حول إعادة التوطين واإلسكان على منع حدوث 

فراغ قد تمأله عناصر أكثر تطرفا من اليمين الناشط 

راء حوار بين ويقترح البعض إج. الواثق بمواقفه

المستوطنين ورموز من الدولة يكنون لها االحترام 

كالشرطة والجيش والرئيس بدل السياسيين الذين 

 . يفتقدون للشرعية في رأي هؤالء

في نهاية المطاف فان معركة غزة ليست حول غزة  

فعلى األطراف . وحدها بل حول ما سيحدث بعد ذلك

طة الفلسطينية المختلفة مثل شارون والمستوطنين والسل

والجماعات الفلسطينية المسلحة أن توزن تصرفاتها 

مهما (وتحددها بناء على مدى تطابق هذا السيناريو 

مع رؤية كل من تلك ) بلغت حدته ومهما كان صداميا

وعلى المجتمع الدولي ممثال . األطراف للمستقبل

باللجنة الرباعية أن تكون لديها أولوية واحدة تتلخص 

إجراء انسحاب كامل وان يتبع هذا في ضمان 

االنسحاب عملية سياسية ذات مصداقية تؤدي إلى مزيد 

من انسحابات جغرافية حقيقية وإخالء مستوطنات 

ووضع حد للمواجهة المسلحة والسيطرة على 

وعلى المجتمع الدولي . الجماعات الفلسطينية المسلحة

ممارسة الضغط على كل من السلطة الفلسطينية 

مة اإلسرائيلية للجم أي هجمات قد تتزامن مع والحكو

االنسحاب ومن ثم الشروع في عملية سياسية حقيقية 

 .بعد إتمام االنسحاب

2005) يوليو( متوز 7بروكسل /عمان
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  ماذا سيفعل المستوطنون اإلسرائيليون؟: االنسحاب والرافضون له

  خطة االنسحاب    .1

في عدة مناسبات سابقة انسحبت إسرائيل من أراضي محتلة مثل 

انسحابها من سيناء في مطلع الثمانينيات والذي شمل ترحيل 

 مستوطن، ولكن االنسحاب كان جزءا من 6000مستوطنات مدنية و

صفقة سالم تم التفاوض عليها، وفترة االحتالل القصيرة نسبيا لم 

ك االستيطان، وفي النهاية خبى صوت تكفي لتقوية جذور ذل

 من لبنان فقد شمل 2000أما انسحاب عام . المعارض لإلخالء

ولم تؤثر عمليات إعادة االنتشار . مواقع ومخيمات عسكرية فقط

العسكري اإلسرائيلي المختلفة في األراضي الفلسطينية التي نتجت 

نسحاب ولهذا السبب فان اال. عن اتفاقيات أوسلو على أي مستوطنة

  .المقبل لم يسبق له مثيل تماما مثلما هي حدة المعارضة الداخلية له

وبموجب خطة االنسحاب األحادية فإن إسرائيل ستقوم بسحب 

 مستوطنة في قطاع غزة وأربع 17وجودها العسكري والمدني من 

، )1(). السامرة(مستوطنات من مناطق في شمال الضفة الغربية 

هو تنفيذ إعادة انتشار للقوات اإلسرائيلية الهدف المعلن من الخطة 

إلى خطوط أمن جديدة وتغيير في انتشار المستوطنات مما سيخفض "

إلى أدنى درجة ممكنة عدد اإلسرائيليين المتواجدين في وسط السكان 

 مقيم دائم في هذه 8000ومجموعهم تقريبا هو . )2("الفلسطينيين

 مستوطن جديد انتقلوا 700المستوطنات سيتم إخالؤهم إضافة إلى 

 
 

إحصائيات السكان "جميع اإلحصائيات السكانية مأخوذة من   )1(

  .السالم اآلن، إسرائيل" 2004-2000لحركة السالم اآلن 
نص خطاب رئيس الوزراء شارون والموقع اإللكتروني لوزارة   )2(

 http://www.mfa.gov.il/MFA/Governmentالخارجية اإلسرائيلية 
/Speeches+by+Israeli+leaders/2003/Address+by+PM+Ariel

+Sharon+at+the+Fourth+Herzliya.htm  

إلى هناك منذ الموافقة على الخطة للتعبير عن تضامنهم مع 

  .)3(أو لوقف عملية اإلخالء/المستوطنين القدامى و

 ما هي المستوطنات المزمع إخالؤها؟  .أ

الواقعة في جنوب قطاع غزة هي أكبر مستوطنة ) غوش كاتيف(

 وتضم  مستوطنة منفصلة15مساحة يجب إخالؤها وتتألف من 

ومعظم الجماعات التي تقيم هناك لها توجه .  مستوطن3800حوالي 

وعدد قليل جدا هم ) بين الديني والعلماني(ديني وبعضها مختلط 

وفي حين أن معظم هذه المستوطنات صغير الحجم  .)4(علمانيون تماما

 شخص وتعتبر بمثابة 2700تضم ) نيفي ديكاليم(نسبيا فان مستوطنة 

ما ) غوش كاتيف(وتم بناء معظم مستعمرات . منطقةمركز ثقافي لل

 ومنتصف الثمانينيات على الرغم من أنه في 1970بين عامي 

السنوات األخيرة قام مستوطنون أصغر سنا وأكثر تطرفا ببناء نقاط 

  ).كاريم أتسمونا(و) شيرات ها يام(إسكانية متقدمة جديدة مثل 

ة لغوش كاتيف ويبلغ عدد سكان مستعمرات شمال غزة التابع

وعدد .  نسمة1550وهي إيلي سيناي، دوغيت ونيسانيت حوالي 

 مستوطن وقد 1065 مستوطن ودوغيت 407سكان ايلي سيناي 

 على التوالي بعد انسحاب 1984 و1983تم إنشاؤهما عام 

إسرائيل من سيناء وتطالن على شاطئ البحر األبيض المتوسط 

 
 

 78 مستوطن جديد، و93في غزة وصل إلى مستعمرة نتساريم   )3(

 إلى األحياء الجديدة لغوش كاتيف 73 إلى كفار داروم و68 اتزمون و-بناي

تم إجالء : اإلدارة السكانية: "دورون شيفر. والباقي إلى المستوطنات األخرى

 23من صحيفة يدعوت أحرونوت " 700 مستوطن وجاء بدال منهم 146

  .2005حزيران 
  .2لالطالع على وصف لهذه الفئات راجع ما يلي في القسم   )4(
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جذبتهم الحوافز وتضمان بشكل رئيسي مستوطنين علمانيين 

  . )5(االقتصادية التي توفرها الدولة

نيتساريم وكفار (وخارج غوش كاتيف وفي وسط وشمال غزة تقع 

وكانت . وتضم أكثر المستوطنين المتشددين دينيا) داروم وموراغ

 مستوطن وهي من أقدم 500 بعدد 1970كفار دارون قد أنشأت عام 

 ككيبوتس 1984أنشأت عام أما نيتساريم التي . المستوطنات في غزة

 مستوطن 495فعدد سكانها هو ) مستعمرة زراعية تعاونية(تقليدي 

  . مستوطن في موراغ وهي مجتمع زراعي ديني221بينما يقيم 

في وسط شمال الضفة الغربية توجد أربع مستوطنات صغيرة 

تقع ضمن قائمة ) غانيم وكاديم وسانور وحوميش(نسبيا وهي 

وحسب نشرة رسمية فإن إزالة . تم إخالؤهاالمستوطنات التي سي

تهدف إلى خلق تواصل جغرافي للفلسطينيين "هذه المستوطنات 

  .)6("في شمال الضفة الغربية

 تويبلغ عدد سكان هذه المستوطنات التي أنشأت في بداية الثمانينيا

أما غانيم وكاليم فهم مأهولتان من قبل .  مستوطن675حوالي 

سباب اقتصادية بينما يتشكل سكان سانور مستوطنين علمانيين أل

وحميش من خليط من المستوطنين والذي زادت فيهما مؤخرا 

  .العائالت المتدينة

  حزمة التعويضات  .ب

يوفر قانون التعويض عن اإلخالء نظاما معقدا للتعويض المالي عن 

األرض والممتلكات ووسائل العيش المنزلية للمستوطنين الذين سيتم 

ويتم تقدير التعويض حسب حجم . وجب خطة االنسحابإخالؤهم بم

وبموجب هذه . األسرة ومساحة األرض والبناء وكذلك مدة اإلقامة

. )7( دوالر270000 إلى 100.000الخطة ستعوض العائالت ما بين 

)  دوالر4.200 إلى 2.100(مع منح إضافية تغطي نفقات الرحيل 

)  دوالر520 إلى 415(ودفع إيجار منزل لمدة ستة اشهر بمعدل 

 
 

 علماني مختلط من –مستوطنة نيسنيت هي مجتمع ديني   )5(

:  والموقع- يشا–مجلس " صورة عن التجمعات في منطقة ساحل غزة"
http://www.moetzetyesha.co.il   

مكتب رئيس الوزراء " قرار مجلس الوزراء حول خطة االنسحاب"  )6(

  .2005 حزيران 6
" الكنيست يوافق على مشروع تاريخي لالنسحاب"نينا غلبرت   )7(

  .2005 شباط 17صحيفة جيروسالم بوست 

 دوالر كهبة إلعادة السكن في مناطق تطوير 30،000شهريا، ومبلغ 

ذات أولوية في الجليل والنقب، وأيضا مصاريف أخرى إلعادة إنشاء 

  . )8(مشاريع زراعية بديلة عن هذه المستوطنات

ولتشجيع الرحيل الطوعي يعتمد استالم حزمة التعويضات كاملة 

. ى الرحيل قبيل الموعد المحدد لإلخالءعلى موافقة المستوطن عل

وقد أمر رئيس الوزراء أريل شارون ببذل جهود مكثفة لبناء البنية 

التحتية الالزمة إلعادة السكن في منطقة نيتساريم الساحلية التي تبعد 

وقدم للمستوطنين ) حاليا هي محمية طبيعية( كم شمال غزة 18

وتأمل الحكومة . )9(طقةفرصة إعادة السكن كمجموعات في هذه المن

من طلبها هذا من المستوطنين أن يختاروا هذا العرض قبل 

االنسحاب بأن تزيد من فرصة قبوله وتخلق الشقاق بين المستوطنين 

  . وتخفف حدة المقاومة بين صفوف األكثر تشددا منهم

لقد أثمر هذا األسلوب عن نتائج متباينة فمن ناحية يبدو أن معظم 

ى غير عجلة للمغادرة على أمل أن ال يتم االنسحاب المستوطنين عل

لسبب أو آلخر، وعلى أمل أنهم لن يفقدوا الفوائد حتى وان رحلوا 

في وقت الحق، وبسبب اقتناعهم بأن فن التفاوض سيؤدي في النهاية 

ويبدو أن هذه المقامرة مفيدة . إلى حصولهم على عروض أكثر سخاء

 لزيادة عدد الذين يرغبون إغراء فقد قدمت الحكومة اقتراحات أكثر

بالرحيل طواعية وللتقليل من المخاطر األمنية والسياسية التي قد 
 
 

كان التعويض الذي أعطي لمن تم إخالؤه من مستوطنة ياميت في   )8(

 مجمل التعويض للعائلة الواحدة في حينه حوالي  أعلى وبلغ1982سيناء عام 

وفي ) 2005أي أكثر بقليل من مليون دوالر بمقاييس عام ( دوالر 500.000

حين أن التعويض النقدي اليوم هو أقل بكثير إال أنه يتم التعويض عن الفارق 

بتقديم المساعدة إلعادة السكن والبحث عن العمل وفوائد البطالة واالستشارة 

 بليون 7وتقدر تكلفة الخطة اإلجمالية بحوالي . لية وعروض التقاعد المبكرالما

 بليون دوالر وهو مبلغ ال يشمل تكلفة توفير األرض الزراعية 1.6شيكل أي 

إضافة إلى ذلك سيترتب على . داخل إسرائيل للتعويض عن األرض في غزة

تعويضات   بدفع 2005 حزيران 10قرار المحكمة العليا الذي أصدرته في 

فقد رفض القرار فقرة نصت على منع المستفيدين من التعويض من رفع . أعلى

شكاوي مدنية لألضرار ضد الدولة  ورفض الموعد النهائي الذي منح 

 يوما الختيار خطة التعويض األفضل لهم وقرر أن المستوطنين 30المستوطنين 

الء بدل أن   يمكن أن يحصلوا على تعويضات وان تاريخ اإلخ21تحت سن 

: مثال ذلك(سيعتمد كموعد لحساب حزمة التعويضات  2005 حزيران 4يكون  

يقصد  بكل األرقام الواردة في هذا التقرير المتعلقة ). مدة اإلقامة في المستوطنة

  .بالدوالر الدوالر األمريكي
 حزيران 26وافقت الحكومة اإلسرائيلية عل خطة نيتساريم في   )9(

2005.  
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وحسب ضابط شرطة كبير . )10(تنجم عن إخالء يتسم بالفوضى

. بيروقراطية تتسم بالجشع وعدم الكفاءة: "متقاعد فهذا النسق يعكس

 فإما أنهم فليس هناك ما يجنيه المستوطنون إذا توصلوا إلى اتفاق،

أو انهم سيحصلون ) إذا نجحت معارضتهم(يبقون حيث هم اآلن 

  .)11("على تعويضات أفضل

وكان المكتب اإلداري الذي يشرف على عملية االنسحاب يأمل بأن 

من المستوطنين سيغادرون طواعية قبل % 80إلى % 50ما بين 

م أقل وفي بداية تموز كانت األرقا.  آب القادم15الموعد النهائي في 

 عائلة فقط على 164فحتى نهاية حزيران وقعت . من ذلك بكثير

 عائلة مع صفقة تيساريم وأعرب 430وسجلت . )12(قبول التعويض

بضعة مئات آخرون عن اهتمامهم بهذه الصفقة من خالل 

ولقد تجنب معظم المستوطنين التعامل مع إدارة . )13(المحامين

وتم تمديد موعد . )14(كرامةاإلخالء من منطلق المبدأ واإلحساس بال

 
 

يرغب : "ر مصدر قريب من مشروع نيتساريم فان شارونوكما أق  )10(

  - للتضحية  بالكثير-كثيرا في أن يكون اإلخالء طوعيا وهو على استعداد 

 نيسان 14من مقال يوفال ياوز في صحيفة هآرتس ". لتحقيق ذلك الهدف

بأنه كان ) خدمة األمن العام(والحظ رئيس سابق للشعبة اليهودية في . 2005

 تقديم مساعدة مناسبة إلعادة إسكان المستوطنين من أجل إضفاء من الضروري

من مقابلة كرايسز جروب مع هيزي كالو في . الشرعية على عملية االنسحاب

  .2005 حزيران 28تل أبيب 
 القائد السابق للشرطة - أليك رون-مقابلة كرايسز جروب مع   )11(

ويعتقد . 2005 أيار 26ي في بناي براك ف/ اإلسرائيلية في المناطق الفلسطينية

بعض المستوطنين أن شارون كان منذ البداية ينوي تقديم حزمة تعويضات 

لكي يزيد عليها بعد ذلك ويخلق االنقسام بين " متعمدا قدم مبالغ أقل"أعلى وأنه 

من مقابلة كرايسز جروب مع أياال ارزان من سكان مستوطنة . المستوطنين

وحسب هذا الرأي فان شارون . 2005 آذار 21نيفي ديكاليم في نبفي ديكاليم 

كان يتظاهر بالتشدد عندما كان يحاول الحصول على موافقة الكنيست على 

  .الخطة ولكنه اآلن يسعى إلى تحسين صورته بتقديم عروض أكثر سخاء
مقابلة هاتفية كرايسز جروب مع حاييم هالتمان المتحدث باسم إدارة   )12(

وهي إحدى الهيئات التي )  وشمال الضفة الغربيةمساعدة المستوطنين في غزة(

. 2005 حزيران 23تل أبيب / أنشأت بموجب مشروع اإلخالء والتعويض 

  .2005 حزيران 21وقدمت هذه األرقام إلى اللجنة المالية في الكنيست في 
مئات إضافية من العائالت في غزة قد ينتقلون إلى "يوفال ياوز   )13(

  .2005ران  حزي22هآرتس " نيتساريم
مقابلة كرايسز جروب مع اياال ازران في مستوطنة نيفي ديكاليم   )14(

 – يشا –وأخبر مستشاران بارزان في مجلس . 2005 حزيران 23في 

  أخبرا كرايسز جروب عن - أدي مينتز-  و-وهما إسرائيل هاريل 
 

تقديم الطلبات وكما هو الوضع اآلن فان أي شخص يوافق على 

اإلخالء الطوعي قبل الموعد المحدد وفي اليوم المحدد سيحصل على 

  . )15(الحزمة األساسية للتعويض عن األرض والممتلكات

  عملية اإلخالء  .ج

موز أصال إلى  ت25تم تأجيل البدء بعملية اإلخالء التي حدد لها يوم 

 آب لكي يتاح المزيد من الوقت إليجاد خيارات إضافية إلعادة 15

في ذلك اليوم . )16(إسكان المستوطنين وللتعامل مع الحساسيات الدينية

سينتهي موعد اإلخالء الطوعي وسيبدأ االنسحاب اإلجباري، الذي 

وخططت الحكومة إلعالن المناطق . يقدر بأن يستمر أربعة أسابيع

اد إخالؤها كمناطق عسكرية مغلقة في وقت يسبق ذلك اليوم، المر

، ولكنها تمنت أن تؤجل هذا )17(بحيث يمنع دخول غير سكان المنطقة

تتهيأ أجواء أقل توترا لتشجع المستوطنين "إلى أطول فترة ممكنة لكي 

وكمؤشر على . )18("على قبول التعويض فيرحلون بمحض إرادتهم

لى القلق الناتج عن تدفق كبير لنشطاء حدة مقاومة المستوطنين وع

يرفضون االنسحاب والخشية من مصادمات متزايدة بين 

 حزيران 30المستوطنين، أعلن الجيش اإلسرائيلي والفلسطينيون في 

 ساعة وهو إجراء يعني البدء الفعلي 24غزة منطقة مغلقة لمدة 

  .)19(لالنسحاب

 
 

من مقابلة كرايسز جروب في / تفاجئهم من مستوى تصميم مستوطني غزة

  .2005ن  حزيرا21
 31على أية حال سيفقد المستوطنون الذين ال يسجلون حتى تاريخ   )15(

  الفوائد الثانوية األخرى مثل المنح ومساعدات البطالة وأجرة 2005تموز 

  .المنزل واإلشكال األخرى من المساعدات
كان من المفروض أن يتزامن اإلخالء مع فترة الحداد التي مدتها   )16(

لتدمير الهيكلين األول والثاني )  تيشا بائيف(تسبق ذكرى ثالثة أسابيع التي 

 في اوقد رأو. والتي ال ينتقل أثناءها اليهود المتدينون عادة إلى منازل جديدة

تحديد اإلخالء أثناء فترة تركز على التهجير القسري للشعب اليهودي مصدرا 

  .إلثارة الحساسية
ريل مراسل صحيفة مقابلة كرايسز جروب الهاتفية مع آموس ها  )17(

وفيما يتعلق بعقوبة الدخول . 2005 حزيران 22هآرتس للشؤون العسكرية في 

فان الحكومة لم تكن واضحة حول ذلك ولكنهم قالوا بأنه سيتم "غير القانوني 

القبض على أي شخص يحاول الدخول بشكل غير قانوني وحجزه إلى ما بعد 

تهم أخرى كمحاولة حمل السالح االنسحاب إذا تطلب األمر ذلك ويمكن توجيه 

  ".والمتفجرات
  .المصدر السابق  )18(
  .2005 حزيران 30صحيفة هآرتس   )19(
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 7000والي ومن المتوقع أن يشترك في االنسحاب اإلجباري ح

ويضاف إلى . )20( مليون دوالر330 جندي بكلفة 25.000شرطي و

هذا المبلغ النفقات المترتبة على تدمير منازل المستوطنين والبنايات 

العامة وهو قرار تم اتخاذه بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية التي تتمنى 

أن تجد مساحات من األرض لبناء مساكن تتسع لعدد أكبر من 

  .الناس

وحسب الخطة سيتم إنشاء سبع مناطق مركزية عازلة حول كل 

وسيشمل الطوق الداخلي فرقا من الجنود . المناطق المزمع إخالؤها

وسيشمل . غير المسلحين والشرطة مسؤولين عن اإلخالء المباشر

الطوق الثاني جنودا ورجال شرطة مسلحين مسؤولين عن تطويق 

ة المباشرة لزمالئهم الذين وعزل المستوطنات بحيث يوفرون الحماي

وستخضع المنطقة الثالثة المحاذية لألراضي . يقومون باإلخالء

الخاضعة للسيطرة الفلسطينية لحظر التجول للحد إلى أقصى درجة 

ممكنة من خطر هجمات بمدافع المورتر أو أية هجمات فلسطينية 

وفي حال . أخرى ضد المستوطنين الذين يتم إخالؤهم أو الجنود

ج األمر عن السيطرة يمكن لطوق رابع أن يتدخل كقوة خرو

وضمن الطوقين الخامس والسادس سيحاول رجال الشرطة . هجومية

 الرافضين لالنسحاب الذين يعيشون نوالجنود منع تسلل اإلسرائيليي

وأخيرا ستشهد المناطق األبعد عن نقطة اإلخالء . خارج تلك المناطق

وعلى طرق المواصالت داخل تكثيفا لتواجد الشرطة في المدن 

  . )21(إسرائيل كلها للتمكن من إحباط أية أعمال ستعيق عملية اإلخالء

وبالرغم من أن الجدل ما يزال مستمرا بين المسؤولين إال أن 

المرحلة األولى ستشمل إخالء المستوطنات المتشددة في شمال 

غزة ومستوطنة نيتساريم في آن واحد وذلك من أجل تخفيف 

 
 

 31صحيفة جيروسالم بوست " من هنا الخروج"أريل أوسوليفان   )20(

  .2005آذار 
 12 ويدعوت احرونوت في2005 حزيران 6راجع هآرتس في   )21(

خالء والذين لديهم ورسميا ستتولى الشرطة عملية اإل. 2005حزيران 

). نظرا لقلة عدد الشرطة(الصالحية للقبض على المتظاهرين بمساعدة الجيش 

وستقوم نساء من الشرطة  تساعدهم مجندات من الجيش بإخالء النساء من 

من . وعلى أية حال سيكون للجيش السيطرة الشاملة على العملية. المستوطنات

بط االحتياط المشارك في الحوار مقابلة كرايسز جروب مع رون شاتسبيرغ ضا

  .2005 شباط 23مع مستوطني غوش كاتيف في تل أبيب 

وسيتم إخالء نيفي ديكاليم وكفار داروم بعد .  المستوطنينمقاومة

  . )22(ذلك ومستوطنات الضفة الغربية في النهاية

وبناء على ما سبق فقد بدأ معارضو الخطة باالنتقال إلى معسكرات 

من الخيم في المنطقة وعلى رأسهم عضو الكنيست آرية ايلداد الذي 

ستالينغراد "نور إلى أصدر نداء تحريضيا لكي تتحول مستوطنة سا

وبعبارة أخرى فان الخطر األكبر قد يأتي من الخارج . )23("السامرة

 بالرغم من أن إعالن المنطقة منطقة عسكرية قد يفشل الخطط فان –

 100.000زعماء المستوطنين قد أعلنوا اجتياح غزة بحوالي 

متعاطف مع قضيتهم ومن مناطق أبعد حيث سيشل العصيان المدني 

ويمكن للخطر أيضا أن يأتي من . هامة من قوات األمنعناصر 

أشكال أكثر تشددا للمقاومة بما في ذلك استهداف الفلسطينيين 

  .والمسؤولين اإلسرائيليين

 
 

من مقابلة هاتفية ل كرايسز جروب مع آموس هاريل ففي محاولة   )22(

خلق االنطباع وعلى الرغم من " إلظهار القوة منذ البداية سيحاول الجيش 

مستوطنين هو أقل أمنية بحتة أن إخالء ال/ صعوبة ذلك، ومن وجهة نظر تقنية

فقطاع غزة سهل نسبيا للسيطرة ألنه محاط . النواحي خطرا في هذه المهمة

وعلى . بأسالك شائكة ال يمكن تجاوزها إال عند نقاط عبور خاضعة للسيطرة

الرغم من أن مستوطنات الضفة الغربية األربع اسهل لوصول المتظاهرين فان 

وم الجدار العازل بفصلها عن من الممكن من ناحية مبدأيه عزلها  حيث يق

قد أذعنتا  لإلخالء  ) غانيم وكاديم(وفي الحقيقة أن مستوطنتين هما . إسرائيل

واعتبر . وبثت صور تلفزيونية لعائالت فيها وهي تغادرها في مطلع حزيران

الجيش اإلسرائيلي أن مستوطنات الضفة الغربية األصغر حجما ستبدي مقاومة 

  .أقل
  .2005 حزيران 15 في هآرتس ناداف شراغاي  )23(
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  تركيبة التجمعات السكنية  .2

يتشارك جميع المستوطنين بصفة أساسـية وهـي اختيـارهم أن           

البـا   غ 1967يعيشوا في أراض احتلتها إسرائيل أثنـاء حـرب          

بتحريض وبإغراءات مادية من الحكومات المتعاقبة، سواء كانت        

يمينية أو يسارية، والتي اعتبرت التمسك باألرض أهم من أمـن           

إضافة إلى ذلك هناك أفراد لهم أراء سياسية مختلفـة          . )24(الدولة

  .وخلفيات دينية مما يؤدي إلى ردود فعل متباينة لخطة االنسحاب

، وهي مجلس المستوطنات )25(ثل االستيطانهي أقوى هيئة تم" يشا"

اليهودية في منطقة يهودا والسامرة ومقاطعة غزة وتم إنشاؤها عام 

 وتمثل المستوطنين في تعامالتهم مع السلطات وأيضا فيما 1980

وتنتخب كل مستوطنة ممثلين اثنين عنها في . يتعلق بالشؤون الداخلية

تشكل من رؤساء المجالس المجلس الذي تديره في الواقع سكرتاريا ت

وعبر السنين تعاظم . اإلقليمية وأشخاص في مناصب حساسة

 وقيدت خطة االنسحاب قدرة قيادته -يشا-وتضاءل نفوذ مجلس ال

والواضح أن الكثير من المستوطنين األكثر تشددا ال . على الحركة

  .يشعرون بأن المجلس يمثل مصالحهم

 
 

يعتبر المجتمع الدولي بال استثناء أن المستوطنات هي خرق للمادة   )24(

على القوة المحتلة أن ال ترحل أو تنقل : " من ميثاق جنيف الرابع الذي يقول49

 "أجزاء من مواطنيها المدنيين إلى األراضي التي تحتلها
www.icrc.org/Web/Eng/siteeng0.nsf/html/genevaconventions

 وقد تم التمسك بهذا الموقف في جميع قرارات األمم المتحدة التي تعلن أن .

تمنع تعليمات .  النشاط االستيطاني اإلسرائيلي غير قانوني وتدعو إلى توقفه

 القوة المحتلة من ادخال تغييرات دائمة في 56 إلى 42الهاي أيضا من 

: IHLلمستوطنات اإلسرائيلية بموجبالوضع القانوني ل. "األراضي المحتلة

تجادل إسرائيل حول هذا الوصف بعدم . 2004كانون ثاني  "موجز السياسة

أنها أرض "صالحية ميثاق جنيف للتطبيق في الضفة الغربية وقطاع غزة بقولها 

وحيث كانت هناك مستوطنات يهودية "  لم تكن تحت السيادة الشرعية ألية دولة

نحتها الشرعية عصبة األمم وانتداب األمم المتحدة على  والتي م1948قبل عام 

 وزارة -من ورقة الوضع القانوني صادرة عن الحكومة اإلسرائيلية . فلسطين

المستوطنات " بعنوان 2001الخارجية الخطوط العريضة للسياسة في آذار 

وأكثر من ذلك فان إسرائيل التي لم توافق حتى ". اإلسرائيلية والقانون الدولي

اآلن على تعليمات الهاي تجادل بأن هذه التعليمات غير قابلة للتطبيق رسميا في 

  .المناطق المذكورة
باللغة العبرية هي األحرف األولى التي تدل على منطقة يهودا " يشا"  )25(

  .والسامرة وغزة

لة فأشياء مثل الموقع ويتهرب المستوطنون من التصنيفات السه

وكما . الجغرافي والعمر وحدة الشعور الديني تلعب دورا هاما

  :-يشا-يشرح المتحدث باسم مجلس ال 

مزارع في وادي : يتشكل المستوطنون من جماعات مختلفة"

األردن، مهاجر روسي يعيش في شقة في معاليه أدونيم 

وشخص علماني من ) وهي مستوطنة هامة قرب القدس(

وهي أكبر مستوطنة يهودية في الضفة الغربية (يل أري

وهو (من بيتار ايليت ) haredi(، والهاريدي )وكأنها مدينة

وشاب ) سكن يأوي غالة المتطرفين في الضفة الغربية

وهي مستوطنة صغيرة ومتشددة قرب (التوراة من يتسحار 

وهي مجتمع (وبعض المتدينين المعتدلين من أفرات ) نابلس

  . )26()ي في ضواحي بيت لحم قوم-ديني

ال يقصد بالفئات المذكورة في هذا الجزء من التقرير انهم جماعات 

متحجرة بل هم طيف من وجهات النظر والمواقف التي يمكن أن 

  .تكون مؤشرا عاما على ردود فعل المستوطنين لالنسحاب

  المستوطنون لدوافع اقتصادية   .أ

ى األراضي المحتلة بشكل انتقل المستوطنون لدوافع اقتصادية إل

رئيسي لتحسين مستوى معيشتهم بعد أن جذبتهم الحوافز االقتصادية 

والمفارقة أنهم . مثل المساعدات المالية والسكن والخصم الضريبي

يأتون من الجهة المعاكسة للتيار الديني، فهم علمانيون من جهة ومن 

 عند وقد اختار معظمهم العيش. غالة المتطرفين من جهة أخرى

أطراف الخط األخضر بما في ذلك القدس الشرقية والتي تحولت إلى 

ضواحي ممتدة متصلة بعضها ببعض وحسب بعض خطط السالم 

 اإلسرائيلية فان هذه الضواحي ستضم إلى -الهامة الفلسطينية

 32.000(معاليه أدونيم : إسرائيل مقابل تبادل متساو في األرض

 11.000(جيفات زئيف )  مستوطن18.000أرييل ) مستوطن

 27.000(غيلو )  مستوطن40.000(بسغات زئيف ) مستوطن

 مستوطن 80.000 مستوطن منهم 130.000أي حوالي ) مستوطن

ويشكل المستوطنون لدوافع ) haredi(هاريدي  50،000علماني و

 
 

مقابلة مع اميلي اروسي في صحيفة " الصوت الناعم للرفض"  )26(

  .2005 أيار 16جيروسالم بوست 
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وحسب حركة السالم اآلن فان ما . )27(اقتصادية غالبية المستوطنين

هم % 25وطنين هم علمانيون، وحوالي من المست% 50 إلى 40بين 

  .)28(من غالة المتشددين

إن قرب المستوطنات من الخط األخضر وصعوبة التمييز بين هذه 

التجمعات السكانية والمدن والتجمعات البشرية األخرى في إسرائيل 

والعدد الكبير من المهاجرين من االتحاد السوفياتي السابق يعني أن 

هم نظرة واحدة تختلف عن موقف نظرائهم هؤالء المستوطنين تجمع

  :ويذكر على وجه الخصوص. المقيمين في الضفة الغربية

 من المقيمين في الضفة الغربية ال يعرفون 220.000أن 

انهم مستوطنون والعديد من المهاجرين الروس لم يعرفوا 

وكثير من . إلى أين اتجهوا عندما وصلوا إلى إسرائيل

تل (صادية ذهبوا إلى أماكن مثلالمستوطنين لدوافع اقت

للسكن في فيال لم يكن ليحصلوا عليها داخل ) أدورا

  . )29(إسرائيل

، فقد )30(يشكل غالة المتطرفين الفئة األسرع نموا بين المستوطنين

استقرت هذه الفئة التي تعارض كال من التيار الوطني العلماني 

 حتى عدائية لفكرة بمعنى أنها إما غير مبالية أو(والصهيونية الدينية 

استقرت بأعداد كبيرة ) قيام دولة يهودية علمانية تسبق ظهور المسيح

) 33000(فهناك مستوطنة بيتار ايليت . )31(عبر الخط األخضر

التي وفرت بيوتا ) 3000(وإيمانويل ) 30000(وموديين ايليت 

رخيصة التكلفة كبديل لألحياء المكتظة جدا التي يقطنها غالة 

 
 

النتائج السياسية واالجتماعية إلخالء المستوطنات " يائير شيليغ   )27(

ورقة موقف قدمت للمعهد اإلسرائيلي " في يهودا والسامرة وقطاع غزة

  .2004للديمقراطية في القدس 
مقابلة كرايسز جروب مع درور اتكيس مدير برنامج مراقبة   )28(

ليس كل . 2005 أيار 24المستوطنات في حركة السالم اآلن في تل أبيب 

المستوطنين العلمانيين معتدلين كما أنهم ليسوا جميعا اختاروا االستيطان 

أرييه ايلداد وهو عضو الكنيست ومستوطن علماني . ألسباب اقتصادية فقط

" وينتمي لحزب الوحدة الوطنية اليميني المتطرف وقد وصف االنسحاب 

  2005 آذار 3وت من صحيفة يدعوت أحران" بجريمة ضد اإلنسانية
 - دوف تزيداكا–مقابلة كرايسز جروب مع الجنرال احتياط   )29(

 شباط 20تل أبيب / الرئيس السابق لإلدارة المدنية في الضفة الغربية 

2005.  
  .56شيلغ  صفحة   )30(
  haredimتعتبر مستوطنة ايمانويل استثناء في النسق العام لسكن  )31(

  .في المناطق المحاذية للخط األخضر

وعلى .  في القدس الغربية وبناي براك قرب تل أبيبالمتشددين

ليسوا ذوي ميول وطنية وال يعتقدون أن  haredi الرغم من أن ال

الدولة تتمتع بأية أهمية دينية إال أن العالقات المتبادلة مع المستوطنين 

  . )32( القومية قد أدت إلى تصلب في آرائهم-ذوي التوجهات الدينية

أي " اإلجماع"توطنات المسماة بمستوطنات ونتيجة للعيش في المس

المستوطنات التي يصر معظم اإلسرائيليين على ضمها إلسرائيل في 

، فقد شعر المستوطنون لدوافع اقتصادية )33(إطار أي اتفاق للسالم

وبالمثل فان المستوطنين . بتعاطف بسيط مع أقرانهم في قطاع غزة

باإلجماع والتي تقع على لدوافع اقتصادية من المناطق التي ال تحظى 

الجانب الغربي للجدار الفاصل، والذين يبدو أن مصيرهم غامض من 

 يبدو أن هؤالء المستوطنين مصممون على -وجهة نظر إسرائيلية

وعلى أية حال . االبتعاد عن الحملة المتشددة المناهضة لالنسحاب

 أكثر تشددا حتى ةالحظ المراقبون مؤخرا ظهور مواقف أيديولوجي

  .)34(بين صفوف المستوطنين لدوافع اقتصادية

  ةالمستوطنون لدوافع أيديولوجي  .ب

 إلى المناطق بناء ةانتقل المستوطنون ذوي االتجاهات األيديولوجي

أو سياسية وهذا ما يميزهم عن المستوطنين الذين /على دوافع دينية و

ويشار إلى آخرين . )35(جاءوا العتبارات مادية بشكل رئيسي

 دينية والذين تتمحور عقيدتهم –ين ذوي توجهات قومية كمستوطن

إن أرض إسرائيل هي لشعب إسرائيل حسب توراة "حول فكرة 

. )37(من المستوطنين % 30 إلى 25، ويمثلون تقريبا )36("إسرائيل
 
 

نيويورك " (عالم األصولية اليهودية: التدين والسلطة"ديفيد النداو   )32(

  .159 -158الصفحات ) 1993
قريبة " بلوكات"تتشكل مستوطنات االجماع من تجمعات سكنية   )33(

) 31205(موديين عليت ) 33000( مثل معاليه ادونيم1967من حدود عام 

وهي ) 14603(غيفات زئيف ) 42322(غوش أتسيون ) 38000(أرييل

  .تأوي حوالي ثلثي المستوطنين في الضفة الغربية باستثناء القدس الشرقية
:   أنه- يشا-وهو رئيس سابق لمجلس ال) إسرائيل هاريل(يقول   )34(

يرفع معنويات سكان مستوطنة غوش كاتيف أثناء " أمضى ليالي طويلة عديدة"

أثناء هذه "نين وبالعكس من ذلك فان هؤالء المستوط. االنتفاضة األولى

" الحرب يبدون تحمال كبيرا وبمقاومتهم للخطة والتعويض فقد تعلمنا منهم

  .2005 حزيران 29مقابلة كرايسز جروب في 
أقلية بسيطة من هؤالء المستوطنين لها ميول علمانية وليس لها   )35(

  .آراء قومية يمينية متطرفة
ية إلى الوصف  الدين-ينظر المستوطنون ذوي التوجهات القومية"  )36(

 الديني الذي يطلق عليهم بمنتهى الجدية، فالعيش خارج حدود -المزدوج القومي
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وهنا أيضا توجد إلتباسات . وعملوا كقادة للحملة المضادة لالنسحاب

س درجات متفاوتة من في صفوف هذه الشريحة الواسعة وهي تعك

ومن .  لفكرة إسرائيل الكبرىيالوالء للدولة وااللتزام األيديولوج

الجوانب السلبية لخطة االنسحاب أنه تم التركيز على التوتر بين 

 وخاصة فيما يتعلق بالدولة من ناحية نالمستوطنين األيديولوجيي

ن وعلى الرغم من أ. وااللتزام بإسرائيل الكبرى من ناحية أخرى

الجميع يعارض بشدة خطة االنسحاب يميل األكثر اعتداال منهم إلى 

المقاومة السلمية، بينما يستعد اآلخرون أو بدءوا فعال باعتماد أشكال 

ويمكن توقع األساليب ذات الطابع المتشدد . أكثر إصرارا للمعارضة

من المتطرفين الذين يؤمنون أوال بفكرة دولة يهودية كهنوتية تقام في 

ويقدر عدد أعضاء الشريحتين األوليتين ب . رائيل الكبرىإس

 9000 بينما يقدر عدد المستوطنين األكثر تشددا بحوالي 60000

  . )38(شخص

  الدينية–أصول الحركة القومية   .1

 ذوي التوجهات الدينية إلى نتعود أصول المستوطنين األيديولوجيي

ة األهمية وناشطا في  الدينية التي لعبت دورا في غاي- القوميةةالحرك

لقد . لقد كان هذا تحوال تاريخيا فريدا من نوعه. الجهود االستيطانية

قاد يهود علمانيون الصهيونية السياسية الحديثة والجهود إلقامة دولة 

إسرائيل أمثال ثيودور هيرتسل، وواضح أن األفكار العلمانية سادت 

حرب  (وكان الصراع. 1967قبل تحقيق االستقالل حتى عام 

فانتصار إسرائيل السريع وتوسعها الجغرافي : نقطة تحول) 1967

الكبير ووصولها إلى مواقع عديدة ذات أهمية توراتية في الضفة 

الغربية أعطت دفعة هائلة للصهيونية الدينية وأفكار أحد منظريها 

 اسحق هاكوهن مالتي ورثها من بعده ابنه الحاخام أبراها(األوائل 

ئيس للحاخامات من أصل شرقي في فلسطين كوك وهو أول ر
 
 

 راسخ حيث ال يمكن الفصل ي هو التزام أيديولوج1967إسرائيل ما قبل عام 

 -هيليل هالكين-من تعليق  ". بين المكونين الرئيسيين لليهودية والصهيونية

. 38 و37 الصفحة 2005آذار " ئيلأزمة المستوطنين وأزمة إسرا: "بعنوان

 الذين يتمتعون بنوعية مميزة من فوائد نوعليه فان المستوطنين األيديولوجيي

العيش في المناطق وعادة ما تكون عائالتهم كبيرة الحجم فانهم قادرون على 

شراء منازل أكبر مساحة  ويعيشون في بيئة سكنية دينية متجانسة وكال األمرين 

من مقابلة كرايسز جروب مع يائير . يهما داخل إسرائيليصعب الحصول عل

  .2005 أيار 16شيليغ في القدس 
مقابلة كرايسز جروب مع درور اتكيس مدير برنامج مراقبة   )37(

  .2005 أيار 24تل أبيب / المستوطنات في حركة السالم اآلن
  شيليغ  )38(

وعلى عكس كثير من اليهود المتدينين فقد رأى كوك في . االنتداب

ظهور دولة يهودية أو حتى علمانية كبداية للخالص اليهودي، 

محاولة الخالق أن يسخر البشرية وخاصة الشعب اليهودي ضمن "

والده ، وبعد الحرب أدخل ابن كوك تعديالت على آراء )39("خطته

ووسعها بحجة أن انتصار إسرائيل كان دليال على خطة الخالق 

وتم تحفيز جيل من اإلسرائيليين . لتوحيد أرض إسرائيل التوراتية

المتدينين للعيش في أكثر ما يمكن من المناطق من أرض إسرائيل 

  .الكبرى لتسريع الخالص

 إلى وانتشر تأثير آراء كوك األب واالبن في كل مكان وتم رفعهما

وبالمقابل فقد قلد أتباع االشتراكيين . مستوى قريب من األنبياء

األوائل خطى أسالفهم وركزوا على خلق حقائق جديدة ) العلمانيين(

لقد سعوا إلى استخدام األدوات والطرق التي خلفها . "على األرض

بما في ذلك النشاط االستيطاني ) نظام الكيبوتسات(اليسار الصهيوني 

لقد أرادوا أن . دور قيادي في الدفاع عن المستوطناتوالقيام ب

  . )40("يصبحوا واجهة للصهيونية تحمل بعدا أخالقيا

 وفي حين انهم يدينون للدولة بالوالء من ناحية مبدئية فقد حصل أن 

تحدوا الحكومة في إنشاء مستوطنات غير مرخصة لكنهم على ثقة 

وزارة الدفاع والوكالة بأنه وبمساعدة الحلفاء الرئيسيين وخاصة في 

وبدأ . اليهودية فانهم في النهاية سيحصلون على الموافقة الرسمية

الحاجام موشيه ليفنغر، وهو تلميذ للحاخام كوك االبن، النشاطات 

 وأشرف على عملية احتالل فندق 1968االستيطانية في الخليل عام 

 بوقت بارك فيها مما أدى إلى إنشاء مستوطنة كريات أربع بعد ذلك

 المتدينون بمحاوالت -وقام المستوطنون القوميون. )41(قصير

متكررة لالستيطان في محطة قطار سبسطية خارج نابلس عامي 

 ولكن تم طردهم سبع مرات من قبل الجيش 1974-1975

اإلسرائيلي، واقترح وزير الدفاع شمعون بيرس حينها حال وسطا 

في مخيم قديم " امؤقت" تستطيع بموجبه مجموعة صغيرة أن تبقى

للجيش وتحول هذا الترتيب إلى كيدوميم وهي أول مستوطنة في 

  .شمال الضفة الغربية

 
 

  38هالكين صفحة   )39(
ط شاؤول أريلي القائد مقابلة كرايسز جروب مع العقيد احتيا  )40(

السابق لشمال قطاع غزة ورئيس الجانب العسكري اإلسرائيلي في االتفاقية 

  .2005 أيار 22تل أبيب /اإلدارية االنتقالية وحاليا يعمل مع مبادرة جنيف
خلق الحقائق : إسرائيل والفلسطينيين واالنتفاضة: جوفري ارنسون  )41(

  18-17 الصفحات) 1990لندن (في الضفة الغربية 
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 الدينية صفوفها – نظمت حركة المستوطنين القومية 1974وفي عام 

وتلقت جهود ". كتلة اإليمان"بشكل رسمي باسم غوش ايمونيم أي 

استعداد  االبن دفعة جديدة بسبب –كوك-الحركة التي أوحى بها 

 1973اسحق رابين االنسحاب من أجزاء من سيناء بعد حرب عام 

. وركزت على توسيع المستوطنات في األراضي الفلسطينية المحتلة

 –لقد كانت فكرة الجهود الدولية الرامية إلى حل النزاع العربي 

اإلسرائيلي التي ستؤدي إلى مزيد من االنسحابات بمثابة اللعنة 

 التي أمنت وما تزال بأن الخالص الكامل سيتم لحركة غوش أمونيم

عندما تسيطر إسرائيل على كل األرض التوراتية والتي تشمل من 

ورأت ـ غوش . )42(ناحية نظرية أجزاء من األردن ولبنان والعراق

امونيم أن مهمتها هي إعادة الحياة للصهيونية، واألهم من ذلك منع 

في منتصف السبعينيات ، و)43(1967إعادة المناطق المحررة عام 

والثمانينيات اكتسبت قوة سياسية هامة وأقامت العديد من بدايات 

  .المستوطنات في الضفة الغربية وغزة

تتشكل كوادر غوش امونيم بشكل رئيسي من الشبان في الحزب 

 الديني ولكنها استغلت عالقاتها مع السياسيين في كل -القومي

ح منتسبو الحزب قادة لمجلس في نهاية السبعينيات أصب. األحزاب

 واستمروا خالل العقدين التاليين في إنشاء - يشا-المستوطنات الجديد

ومثل . المستوطنات وتوسيع الموجود منها غالبا بدعم من الحكومة

كيبوتسات الماضي يتمتع الصهاينة المتدينون في غوش أمونيم بوزن 

مستوطنين اجتماعي يفوق عددهم الحقيقي كما يبين ذلك بروز ال

الشبان في نخبة الوحدات العسكرية والمراكز العليا في الجيش 

  . وأيضا في بعض الوكاالت الحكومية الهامة والقطاع العام

 
 

السياسة والحل في الضفة الغربية : أثر غوش أمونيم"ديفيد نيومان   )42(

  .30 و28 و1الصفحات ) 1985لندن (
) 1991نيويورك (صعود اليمين اإلسرائيلي : ايهود سبرنزاك  )43(

وعموما فالطيف السياسي . 166 -107 و69 -63 و51 -43الصفحات 

جة الوالء للدولة من ناحية  المتشدد يميل إلى التداخل حول در-المعتدل

على أية . والشعور بأن السيطرة على األرض هامة للخالص من جهة ثانية

يمكن أن يقولوا ألنفسهم بأنه . "أن يتضمن معتقدات معتدلة" للخالص"حال يمكن 

وكل هذا جزء من خطة إلهية . مهما قرر السياسيون وفعلوا  فهناك خطة أشمل

بأنهم " تقد بعض المستوطنين المخلصين للدولة وبنفس المقياس قد يع". أكبر

وبعضهم من الصهاينة المتحمسين .  يستطيعون أن يفعلوا شيئا بفضل ما يفعلونه

من مقابلة كرايسز جروب مع يائير " ولذلك سيرفعون من مستوى حدة المعركة

  .2005 أيار 16شليغ في القدس 

  الجناح المعتدل  .2

 للتيار األكثر اعتداال في نينتمي معظم المستوطنين األيديولوجيي

 وهم يرفضون االنسحاب ولكنهم يخشون من:  الديني-الطيف القومي

النشاطات المناوئة لالنسحاب والتي قد تتخذ طابع العنف، ويجمعهم 

الوالء للدولة وهي الصفة التي تميز األغلبية الساحقة في قيادة مجلس 

 وكما يعتقدون ومن مبدأ التمسك بتعاليم الحاخام - يشا-المستوطنات

كوك فان إنشاء الدولة الصهيونية كانت الخطوة األولى على طريق 

مؤسسات حكومية وخاصة : لموعود للشعب اليهوديالخالص ا

والمهم بالنسبة لهم هو التمييز . )44(الجيش أي التمتع بمكانة مقدسة

بين السياسات التي يرفضونها وبين المؤسسات المكلفة بتنفيذ تلك 

نحن نميز بين الدولة : " السياسات والتي يكنون لها االحترام

. شرعية تكون الدولة شرعيةفعندما تكون الحكومة غير . والحكومة

  .)45("ويجبر الجيش والشرطة على تنفيذ السياسة

وتتجاوز العالقات بين هؤالء المستوطنين المعتدلين والدولة االرتباط 

 هم - يشا-فكثير من زعماء مجلس ال. يالسياسي واأليديولوج

موظفون في الدولة ال يمكنهم المجازفة بالتصادم التام مع اإلدارة 

  :ةالمركزي

انهم يعيشون حياة جيدة وال يريدون أن يغيروا ذلك وهم 

ولن . يفضلون التضحية ببضع مئات من أجل اآلالف

يجازفوا أبدا بمشروع االستيطان برمته ولكنهم سيحتجون 

إلى الدرجة المطلوبة لمحاولة منع االنسحاب دون أن يؤدي 

نعم . ذلك إلى خلق العداء بين أفراد الجمهور اإلسرائيلي

يحتجون وسيصرخون ولكنهم لن يشوهوا صورة س

  . )46(المستوطنين أمام إسرائيل

 
 

ن أجل المحافظة أن تفكيك الهيكل السياسي إلسرائيل الوهمي م"   )44(

وبدون هذا اإلعالن األساسي ليس لنا . على إسرائيل الكبرى هو عمل جنوني

أي حق أخالقي أن نطلب من جنود الجيش اإلسرائيلي أن يحموا وجودنا وال 

  -يوفال شيرلو" حق أخالقي لدينا لفرض الديمقراطية عندما تدعم وجهة نظرنا

 تموز 9هآرتس في / الديني-لقوميحاجام وزعيم المعسكر المعتدل في الحزب ا

2004.  
 – رئيس سابق لمجلس - آدي مينتز–مقابلة كرايسز جروب مع   )45(

  .2005 حزيران 26  في اللد -يشا
مقابلة كرايسز جروب مع أفروم بيرغ عضو الكنيست السابق من   )46(

  . تل أبيب2005 آذار 20حزب العمل في 
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وهناك أسباب أخرى تكمن وراء اعتدال معظم المستوطنين من 

ففي رأيهم أن الموضوع الحقيقي ليس أو لم .  الديني-الحزب القومي

يعد غزة بل السابقة التي ستترتب على ذلك واحتمال حدوث 

فمن . ، وفي صلب مشروع المستوطنينانسحابات جديدة فيما بعد

المستوطنات :  يمكن تقسيم المستوطنات عامة إلى أربع فئاتمزاويته

) اليسار السياسي(والتي يعتقد حتى )  اإلجماعتبمستوطنا(المسماة 

التجمعات االستيطانية التي (أنها يجب أن تبقى جزءا من إسرائيل 

 المستوطنات الواقعة ؛)، على سبيل المثال)47(شملتها اتفاقيات جنيف

بين جدار الفصل والخط األخضر والتي يعتقدون أن شارون سيكافح 

من اجل االحتفاظ بها؛ المستوطنات الواقعة إلى الشرق من جدار 

الفصل ولكنها قريبة جدا منه؛ وأخيرا المستوطنات النائية التي من 

عيم وتقوم الحكومة حاليا بتد. شبه المؤكد أنها ستسلم للفلسطينيين

وجود إسرائيل في الفئتين الرئيسيتين األوليين من خالل زيادة أعمال 

البناء والعطاءات لبناء الوحدات السكنية وبناء الطرق االلتفافية 

، بينما اتخذت موقفا أكثر غموضا من )48(الستخدام المستوطنين فقط

فان المعركة الحقيقية هي : "- يشا-وبالنسبة لمجلس ال. الفئة الثالثة

ولذلك فانه ال بد من إجراء . )49("ول التجمعات من الفئة الثالثةح

التقييم المناسب لمقاومة االنسحاب لكي ال تنفر الناس وتعرض 

  .الهدف للخطر

 المتدين قلق -يسود بين العناصر البراغماتية في المعسكر القومي

من اتهامهم بالتنسيق مع المعارضين المتشددين، وهذه العناصر 

 مسافة واضحة معهم ألنها مقتنعة بأن ذلك أفضل تحافظ على

 
 

 2003مي عام تم التوصل إلى نصوص االتفاق غير الرس  )47(

  .بواسطة فريقين من المفاوضين اإلسرائيليين والفلسطينيين غير الرسميين
حسب حركة السالم اآلن فان معظم أعمال البناء تتم في   )48(

كريات (المستوطنات الكبيرة مثل معاليه أدونيم وبيتار ايليت وموديين ايليت 

 - المستوطناتالبناء في"درور اتكيس . الواقعة قرب الخط األخضر) سيفر

  .حركة السالم اآلن، إسرائيل" 2005نيسان 
 أوثنيل شنيللر األمين العام السابق –مقابلة كرايسز جروب مع   )49(

يخشى العديد من المستوطنين أن . 2005 آذار 13 في راماتغان - يشا–لمجلس 

. كل المستوطنات الواقعة شرق الجدار ومع مرور الوقت ستصبح أضعف

جروب مع شاؤول جولدشتاين رئيس المجلس اإلقليمي في غوش مقابلة كرايسز 

أن االنسحاب من غزة الذي تم عزله . 2005 آذار 31أتسيونم تل ابيب 

من مقابلة كرايسز جروب .  يؤيد وجهة النظر هذه1994باالسالك الشائكة عام 

مع عوزي دايان الرئيس السابق للقيادة المركزية ومجلس األمن الوطني في تل 

 أن العديد من قيادات ةوال يبعث على الدهش. 2004 كانون ثاني 25ب أبي

  . قد عارضوا بناء األسالك الشائكة في الضفة الغربية- يشا–مجلس 

لضمان مستقبل المستوطنات في أماكن "وربما الطريقة الوحيدة 

  :- يشا-وكما يقول رئيس سابق لمجلس ال. )50("أخرى

يعتقد كثير من المستوطنين انه إذا حصل تصادم عنيف "

إن . وإراقة دماء فان ضررا بالغا سيلحق بجهود االستيطان

صدام يمكن أن تكون تدمير الجيش اإلسرائيلي تكلفة ال

إذ ال يمكن أن يكون الجيش جيشا لقطاع . كجيش للشعب

معين وإذا حدث ذلك فلن يكون بإمكانه الدفاع عنا وال عن 

ناهيك عن الخط ) 1948أي حدود عام (الخط األزرق 

بالنسبة لنا لن يكون هناك عنف وسأكون مستلقيا . األخضر

ية شاحنة عسكرية ولكن لن أقذف السكر أمام الجرافة أو أ

وهذا هو ما يحدد من هو المعتدل ويميزنا عن . على الدبابة

. أنا لست متأكدا أننا سنتمكن من وقف الخطة. المتطرفين

فبعد أن تبدأ يمكننا إبطاؤها فقط وإذا حصل تمرد وخرجت 

األمور عن السيطرة نكون قد تسببنا في خلق شقاق بين 

ال يمكننا أن نفقد هذه العالقة . قي المجتمعالمستوطنين وبا

  . )51("بالجمهور األوسع

 حتى اآلن عن مواجهة -يشا-ومع ذلك امتنع زعماء مجلس ال

المستوطنين األكثر تشددا بالقوة خوفا من فقدان تأييدهم أو ضياع 

وكما قال أحد ضباط القيادة . أي تأثير يمكن أن يمارسوه عليهم

 يخشون أن يفشلوا ويفقدوا مراكزهم انهم: "المركزية للجيش

القيادية وأعني بهذا انهم خائفون من الدعوة لالعتدال وان ال 

  . )52("يصغي إليهم أحد

لقد تبين أن هذا الموضوع مثير للجدل حتى داخل صفوف مجلس 

  :- يشا-ال

 
 

  .من مقابلة كرايسز جروب مع أوثنيل شنيللر  )50(
وفي . 2005 حزيران 29 - أدي مينتز-مقابلة كرايسز جروب مع   )51(

فجأة ظهر بين صفوفنا من فقد حكمته : "فينيرنفس المعنى يقول الحجام شلومو ا

وفجأة  نسوا أن المصادمات . انهم يفضلون القهر. فيما يتعلق بأرض إسرائيل

لسوء الحظ هناك . ليست في صالحنا وأنها تبعد األمة عن مسألة أرض إسرائيل

من يعتقد أن باإلمكان الدفاع عن مواضيع هامة كهذه بالقوة والذم واالستغالل 

 تموز 9هآرتس " ط والعنف، ميزان من اإلرهاب والمناورات السياسيةوالضغ

2004.  
القيادة المركزية في /مقابلة كرايسز جروب مع ضابط في الجيش  )52(

  .2005 أيار 26تل أبيب 



  ماذا سيفعل املستوطنون اإلسرائيليون؟: االنسحاب والرافضون له
 10صفحة  2005) يوليو( متوز 7  –  حول الشرق األوسط 43 رقم تقرير كرايسز جروب

 
 

 

يقولون أنه عندما يحين الوقت فانهم سيتخذون الموقف 

وأنهم بعد ذلك سيحددون ما المناسب ويقومون بقيادة العملية 

أنا لست متأكدا أنهم سيفعلون . هو خطا وما هو صواب

في هذه األثناء هم يهيئون المسرح للمتطرفين . ذلك

هناك فراغ في القيادة ويقوم . والكثيرون منهم ال وزن لهم

  . )53(المتطرفون باستغالل ذلك

زة  المتدين في غ-يسيطر الجناح البرغماتي في المعسكر القومي

أيضا والذين أثبت المقيمون فيه منذ زمن طويل انهم من أكثر الفئات 

ومع انه قيل الكثير عن احتمال . اعتداال في وجه اإلخالء المحتم

 المتدين فيبدو -مقاومتهم، وفي حين ينتمي معظمهم للمعسكر القومي

يعارضون المقاومة ) باستثناء كفار داروم(أنهم بغالبيتهم الساحقة 

 ويبدو أنهم وقد صمموا على تجنب العنف إما ألنهم .النشطة

استسلموا لإلخالء أو أنهم يعتمدون على التدخل اإللهي لمنع 

ويعبر عن هذا اإليمان الحاخام رويفن نيتانل من مستوطنة . اإلخالء

نحن : "اتسمونا، وهو شخصية رئيسية بين حاخامات غوش كاتيف

وبالروح يمكننا التغلب على نؤمن بأنه بواسطة التمسك البحت بالقيم 

ونؤمن أن خطة االنسحاب لن ... الناس هادئون. أية قوة في العالم

  . )54("سنستمر في إظهار وممارسة صمودنا الديني واألخالقي... تنفذ

هناك عوامل أخرى لهذا االعتدال الواضح، فغزة ال تحتوي على أي 

ل الحماس موقع ذي أهمية دينية ولهذا لم تكن جاذبة لمعظم أشكا

ويقترح آخرون أسبابا أخرى ويجادلون مثال بقولهم أن . )55(الديني

مستوطني غزة وخاصة في منطقة غوش كاتيف يدينون ببراغميتهم 

 في غزة، – غاناي تال -أحد سكان مستوطنة. )56(لعملهم الزراعي

وكان قد ترعرع في الضفة الغربية تحدث عن الدور الذي يلعبه 

  :موقعاالطار الجغرافي وال

 
 

  .مقابلة كرايسز جروب مع أثنيل شنيللر  )53(
هآرتس " مزارعو غزة يرمون البذار للعام القادم: التخطيط للبقاء"  )54(

  .2005 أيار 25
يالحظ بعض اإلسرائيليين على أية حال أن كفار داروم قد تكون   )55(

مكانا أقام فيه إبراهيم واسحق ويعقوب وان غزة كانت منطقة مليئة بالفكر 

  .الديني اليهودي أثناء العصر الروماني
 عائلة في المنطقة يكسبون 1100 عائلة من أصل 340حوالي   )56(

 العضوية والبندورة صغيرة الحجم تجون الخضراواعيشهم من الزراعة  وينت

يعادل إنتاج غوش كاتيف من الثوم المعمر . والثوم المعمر والعرنوفي للتصدير

  .من إنتاج إسرائيل من هذين الصنفين% 60والعرنوفي 

لقد . أقول دائما نحن شعب البحر والرمل وهم أهل التالل"

عشت في الضفة الغربية وتزوجت وأعتقد فعال أن المنظر 

الناس في غوش كاتيف أكثر . والموقع يغيران اإلنسان

نحن نستمع لحاخاماتنا ونتبع . هدوءا ويميلون لإلنصات اكثر

 نحن أقل .في الضفة الغربية الوضع ليس كذلك. ما يقولون

ونحن أقل . تدينا منهم ولكننا روحانيون في بعض النواحي

أعتقد أن األسلوب المتشدد قد يجلب فوائد . عدوانية منهم

اعتقد . قصيرة األمد ولكن له فوائد قليلة على المدى األبعد

  . )57("أننا بحاجة إلى حملة تتسم بالمبادئ أكثر

: ون ويقولونوردا على ذلك يتحسر سكان غوش كاتيف المتشدد

  . )58("شارون يعرف هؤالء الناس ولهذا قرر أن يبدأ هنا"

  الجناح المتشدد   .3

 المتدين هو األقل عددا -ما يزال الجناح المتشدد في المعسكر القومي

بكثير ولكنه األكثر نشاطا واألعلى صوتا، يشارك كأقلية في مجلس 

الرابحة القائلة  بينما يتمسك بمبدأ قداسة الورقة - يشا–المستوطنات 

بأن األرض تخضع لطاعة الدولة العلمانية والتي تعرفها بأنها أساسا 

 األكثر - يشا-ويعتبر أعضاؤها زعماء ال. )59("نسبية ومشروطة"

، وما )60("موظفو دولة يمثلون مصالح الدولة"اعتداال خدما للدولة 

يزال هؤالء، وهم يشكلون اليمين المتطرف في معسكر الصهيونية 

 أي دولة ذات طابع -لدينية يؤمنون بدولة إسرائيل في شكلها الحاليا

إن االنسحاب يتحدى . يهودي قوي يعتمد على التشريعات البرلمانية

 كانا مؤشرين من الخالق 1967إيمانهم بأن إنشاء الدولة وحرب عام 

وبأن مسيرة الخالص الطويلة قد بدأت من خالل استعادة مزيد من 

عليه هناك مبرر ألشكال أخرى أكثر فعالية  و–أرض إسرائيل 

للمقاومة بما في ذلك العصيان المدني الواسع من مثل ما حدث في 

وفي حين يسعى . األسابيع الماضية في محاولة لتعطيل الخطة

 
 

 ومقيمة في غاناي - شلوميت بيرغر-مقابلة كرايسز جروب مع  )57(

  .2005 آذار 21تال 
/ جروب مع ميخائيل نيتسان من سكان غاديتمقابلة كرايسز   )58(

  .2005 شباط 21غوش كاتيف 
) 1991نيويورك " ( صعود اليمين اإلسرائيلي"أيهود سبرنزاك   )59(

  121 -118الصفحات 
مقابلة كرايسز جروب مع إسرائيل هاريل من سكان أوفرا ومؤسس   )60(

  .2005 شباط 24القدس  / - يشا–مجلس 
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، فان )61("انفجار يمكن السيطرة عليه"المعتدلون إلى حدوث 

  .المتشددين على استعداد لترك األحداث تخرج عن السيطرة

 متطرفو ما بعد الصهيونية  .4

على أقصى اليمين من الطيف هناك المستوطنون األكثر تأثرا 

 والدينية والذين أدت مشاعرهم وحماسهم وفي ةباألبعاد األيديولوجي

وعلى الرغم من انهم . أكثر من مناسبة إلى حدوث أعمال عنف

 الدينية في الجذور -يشاطرون السكان ذوي التوجهات القومية

الذين )  الجدد–الصهاينة (تاريخية إال أن أحسن وصف لهم هو ال

يستعملون مؤسسات الدولة الحالية لتحقيق هدفهم في تكوين هوية 

كهنوتية، وهم غير مهتمين بالصهيونية كحركة قومية تتطلع إلى خلق 

ومن وجهة نظرهم فان الصراع حول غزة هو .  أمة علمانية–دولة 

حافظة على أقصى ما يمكن من أكثر من صراع للتمسك والم

ويشرح أحد أكثر زعماء هذه المجموعة . أراضي في الضفة الغربية

وهي (تشددا بأنه هو ورفاقه كانوا يركزون على إنقاذ غوش دان 

وليس غوش ) المنطقة القريبة من تل أبيب ومن المدن المحيطة بها

  :كاتيف، إذ يقول

الناس . إن سكان غوش كاتيف يناضلون من أجل بيوتهم"

 يناضلون من أجل -يشا–في الضفة الغربية ومنتسبو 

نحن . نحن نخوض حربا أشمل. مستقبل الضفة الغربية

نناضل من أجل غوش دان ونحن الذين نقود النضال من 

نحن الذين نخرج الجماهير إلى . أجل دولة يهودية

  . )62("نحن نعد للمعركة القادمة. الشارع

 
 

  .2005 حزيران 26ع أدي مينتز في اللد مقابلة كرايسز جروب م  )61(
 المدير العام لتجمع – ميخائيل فواه -مقابلة كرايسز جروب مع   )62(

) يولي ادلشتاين( , 2005 أيار 26ميتزبيه نوتوفا /القيادات اليهودية في الليكود

نقول نعم للتخلي : عضو الليكود في الكنيست ومعارض قوي لالنسحاب يقول

ضاحية شمال القدس تطل على الخط ( سليم جليو عن غزة ونقول ال لت

نحن أمام خطر بدء مسيرة . ؟ ليس هناك فرق حقيقي بين االثنين)األخضر

وشارون الذي يفعل ما يجب أن يفعله  يخلق سابقة .  تنتهي بتراجعنا إلى القدس

أنه مثل ذلك الشخص الذي . للتراجع إلى الخط األخضر في الضفة الغربية

وال يستطيع محاميه أن يخبر القاضي بأنه سيعيد . بنطلونايسرق جاكيتا و

أنا ببساطة غير مقتنع بنظرية شارون القائلة بأنه . البنطلون ويحتفظ بالجاكيت

 22مقابلة كرايسز جروب في القدس . سيحتفظ بالضفة الغربية إذا ترك غزة

  .2005آذار 

ض المستوطنين الوصية الدينية وفي خطوة تصعيدية استذكر بع

القائلة بأنه من األفضل أن يموت اإلنسان من أن يرتكب خطيئة 

وأشارت . )63(تبرير خسارة اإلنسان للحياة من أجل التمسك باألرض

 بعض المستوطنين على استعداد لالنتحار نتقارير صحفية إلى أ

اكثر من ناحية جغرافية يعيش قسم كبير منهم في . )64(إلفشال الخطة

المستوطنات انعزاال وعلى مسافة من الخط األخضر وفي أماكن لها 

أهمية توراتية خاصة قرب المدن الفلسطينية أو في حالة الخليل داخل 

المدينة ذاتها والتي من شبه المؤكد أن تسلم للسيطرة الفلسطينية 

في إطار اتفاقية سالم أو انسحاب ) وهي خالية من المستوطنين(

يقول ضابط في الجيش معلقا على هؤالء المستوطنين و. جزئي آخر

  ):بات عاين(في الخليل و

انهم أكثر تشددا وهم اكثر ضعفا أيضا عندما يتعلق "

الموضوع بموقع مستوطنتهم والطريقة التي ينظر بها 

إن زعماء معاليه أدونيم وأريل . الجمهور اإلسرائيلي إليهم

القات أقوى مع ولهم ع. هم أقل أيديولوجية من تجمعاتهم

  . )65("المجتمع األوسع

ويمكن تفسير مظاهر هذا التشدد بعوامل لها عالقة باألجيال، 

فاالحتالل يدخل عقده الرابع وهناك جيل ثاني وثالث من المستوطنين 

وفي حين أن غوش أمونيم . لم يعيشوا أبدا داخل الخط األخضر

ة قوات  كانوا يحترمون الدولة ومؤسساتها وخاص-يشا–ومؤسسو 

" اقبض علي: "األمن فان أبناؤهم وبناتهم قادرون على القول للشرطي

هؤالء يمكنهم أن يعارضوا الدولة ومؤسساتها فهم يعيشون في 

  . )66("إسرائيل الجديدة

تتواجد العناصر األكثر تطرفا في المجتمع االستيطاني بين صفوف 

نقاط استيطانية الذين حاولوا إنشاء ) شبان التالل(ما يطلق عليهم اسم 

ويشرح . غير مرخصة على التالل المحاذية للمستوطنات القائمة

 ةانهم فوضويون ويتمردون على السلط: "صحفي تابع نشاطاتهم قائال

 
 

 كوك يصر هؤالء المستوطنون المتشددون على أن رأي الحاخام  )63(

  .كان أن يضحي  اإلنسان بحياته من أجل المحافظة على كرامة األرض
  .2005 آذار 29 و3جيروسالم بوست / يعكوف كاتز  )64(
مقابلة كرايسز جروب مع ضابط في الجيش يعمل في القيادة   )65(

  .2005 آذار 16ناتانيا / المركزية 
  .مقابلة كرايسز جروب مع ميخائيل فواه  )66(
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، يظهرون عداء )67("انهم متمردو العصر الجديد. واآلباء والدولة

كبيرا ألي شكل من أشكال سلطة الدولة وهم عادة ممن لم يكمل 

غير منظمين وليس . انوية ورفضوا الخدمة في الجيشدراسته الث

لديهم قيادة مركزية وبعضهم يتبع أسلوب الحركة الكاهانية العنيفة 

، بالرغم من أن )68( شخص500ويقدر عددهم بحوالي . والعنصرية

قائدا سابقا للشرطة في األراضي المحتلة يقول أن نفوذهم يفوق 

  :سن قائالويشرح حاخام كبير ال. )69(حجمهم بكثير

جيلي مرتبط أكثر بإسرائيل القديمة أي إسرائيل الصغيرة "

وبالنسبة ألناس مثلي من الذين . 1967التي كانت قبل عام 

فان ) مستوطنة كبيرة في الضفة الغربية (- أوفرا–أسسوا 

الوجود المستمر لهذه المستوطنة لم يكن أبدا أمرا مفروغاً 

اريع استيطانية كهذه كنا جميعا ندرك المخاطر من مش. منه

وكنا جزءا من المجتمع اإلسرائيلي المتنوع األجناس ونشأنا 

أما . في إسرائيل وخدمنا في الجيش وكنا جزءا من المجتمع

الجيل األصغر فقد ترعرع هنا وليس في إسرائيل وهم 

ليسوا جزءا من تلك التجربة وال يشعرون بنفس روح 

د نشأوا في لق. التضامن مع اإلسرائيليين اآلخرين

لو كان هناك خيار . المستوطنات، في عالم بدا أنه أكثر ثقة

بين التوراة والدولة الختار الجيل الجديد التوراة؛ أما نحن 

وكلنا خدم في الجيش . الجيل األكبر فنرى أهمية األمرين

فاشلون في الدراسة ولم يخدموا في ) شبان التالل(وكثير من 

أي الطالب  (- يشيفا–هد الجيش أو حتى التعلم في معا

وارتباطهم بالجيش ) الذين يتم إعفاءهم من الخدمة العسكرية

  . )70(وما يمثله هذا الجيش أضعف من ارتباطنا

 
 

. 2005 أيار 15القدس /يسز جروب مع يائير شيليغمقابلة كرا  )67(

ويمتد تفكير هؤالء الشبان المستقل إلى أمور تتعلق بالقانون الديني وهم ال 

 20مقابلة كرايسز جروب مع  أفروم بيرغ . يهتمون بالتعاليم الكهنوتية كثيرا

/ تقرير القدس " التهديد من التالل "- أنا فريدمان–راجع أيضا .2005آذار 

  .2003شرين ثاني ت
 كانون ثاني 5 هآرتس -" الخوف من حرب أهلية: "أكيفا ايلدار  )68(

  .أنظر ما يلي لالطالع على حركة كاهانا.  2004
  .2005 أيار 26مقابلة كرايسز جروب مع أليك رون في بناي براك   )69(
 حاخام مستوطنة  - آفي غيسر-مقابلة كرايسز جروب مع الحاخام   )70(

أن الهوة بين هؤالء المستوطنين الشبان المتشددين . 2005  آذار14أوفرا 

والمؤسسة الصهيونية يتضح من خالل حملة كتابات على الجدران مضادة 

هم الذين كانوا وراءها وركزوا على " شبان التالل"لالنسحاب والتي يعتقد أن 
 

إن النشاط المألوف للجيل الجديد الذي يتمرد ضد اآلباء يمارس هنا 

شبان "وليس لقيادة مؤسسة االستيطان سلطة على . في إطار فوضوي

من مجمل عدد المستوطنين أنهم % 57تقد حوالي الذين يع" التالل

لقد أصبحت البؤر االستيطانية المتقدمة . )71(متطرفون وخطرون

وغير الشرعية في الضفة الغربية مناطق ينعدم فيها القانون وبدون 

خطوط حمراء واضحة وبدون طرق جلية للتعامل مع أي تصرف 

ت عنيفة مع فشبان التالل مسؤولون عن عدة مواجها. غير قانوني

الفلسطينيين تأتي على شكل أعمال شغب صغيرة ومضايقات وسرقة 

ويميل المستوطنون الشبان إلى . )72(ممتلكات ومع الجنود اإلسرائيليين

أما نحن اآلباء فنحاول التمييز . رؤية األشياء باألبيض واألسود"

  .)73("وخبرتنا أوسع ونشعر أن الدولة خذلتنا ولكن شعور أوالدنا أقوى

ويمكن للخطوط القائمة بين أولئك الذين يوصفون بأنهم متشددون من 

 المتدين والمتطرفون ما بعد الصهيونية يمكن لهذه -التيار القومي

الخطوط أن تتداخل، بما في ذلك الردود الممكنة على خطة 

وفي توزيع مبطن للعمل قد يفضل بعض زعماء . االنسحاب

ة لكي يجبروا الشرطة ببساطة على المتشددين القدماء المقاومة السلمي

 بينما يكتفون بمراقبة المستوطنين الشبان واألكثر -حملهم إلى الخارج

  .)74(حماسة يلجئون إلى العنف

 
 
قبور أبطال الصهيونية مثل هيرتزل وبن غوريون ورابين وحتى نصب 

  . واستعملوا عبارات تشبههم بالنازيين- ياد فاشيم-لكارثة فيالمحرقة وا
دراسة لحركة السالم اآلن " مواقف المستوطنين من االنسحاب"  )71(

  .2003 تموز -
شارون والمستوطنون وخطر اإلرهاب اليهودي في : "ديفيد ايشل  )72(

ومنذ شباط . 2004 تموز 3 لإلرهاب والتمرد - جين-عن مركز" إسرائيل

ثف شبان من نقاط االستيطان المتقدمة في ماعون وهافات ماعون  ك2005

ونقاط أخرى محيطة بالخليل وكريات أربع من اعتداءاتهم على األطفال 

الفلسطينيين وهم في طريقهم إلى المدرسة وكذلك المزارعين الفلسطينيين 

ومنذ نهاية نيسان أصيب . ونشطاء السالم األجانب في جنوب الضفة الغربية

 هكتار من 24شرات من الطالب بجروح وتم تدمير أو حرق  حوالي الع

األرض ونقل ستة من نشطاء السالم األجانب إلى المستشفى في منطقة 

 2005 نيسان 25وجاء في نشرة صحفية لمنظمة العفو الدولية في .  الخليل

إن على السلطات اإلسرائيلية أن تضع  على : "إسرائيل/من األراضي المحتلة

  ".ر حدا لعنف المستوطنينالفو
 21مقابلة كرايسز جروب مع أياال ازران من سكان نيفي ديكاليم   )73(

  .2005آذار 
  .2005 أيار - يشا–مقابلة كرايسز جروب مع أحد زعماء مجلس   )74(
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  الحملة ضد االنسحاب   .3

في نظر معظم المستوطنين، أصبح األمر تحصـيل حاصـل وان           

 االنسحاب سيتم ولم يتبقى إال كيفية التنفيذ حتى يمكـن تحديـد مـا             

ومعظم المستوطنين مقتنعون أيضا أنه على الرغم       . سيحدث بعد ذلك  

من تأكيدات رئيس الوزراء شارون بعكس ذلك فانه قد تم التخطيط           

ويشرح صحفي يتابع عن قرب المعارضة للخطة . النسحابات أخرى

أعتقد أن الشعور هو أنه إذا استطعت أن تفكك المستوطنات          : "بقوله

ويضـيف  . )75("تفعل ذلك في أي مكـان     في غزة فانك تستطيع أن      

  :مستوطن معتدل في الضفة الغربية

لقـد اقنـع    . لقد تم الضرر حتى وان أفشلنا خطة شارون       "

) المسـتوطنات (شارون الناس أننا ال ننتمي لتلك األمـاكن         

وقبل أن ينقل أو يحرك أي شيء فقد قضى على مستوطنات 

لقد قلل  . هاكثيرة بقوله أن كل المستعمرات لن تبقى في مكان        

  . )76("من حماس الناس على المقاومة والدفاع عن كل موقع

لقد وصلنا إلى نهايـة     : " وبعبارات حاخام يعيش في الضفة الغربية     

المرحلة حيث تتبع السيادة اليهودية المستوطنات وفي هذا المجال قد          

  .)77("فشلنا وال يمكننا إيقافه

ريرة أخـرى وهـي     وعلى حركة االستيطان ككل أن تتقبل حقيقة م       

وكان هذا  . الالمباالة الواسعة من قبل الجمهور اإلسرائيلي بمصيرها      

بمثابة صدمة للمستوطنين الذين تعودوا على التأثير فـي السياسـة           

العامة ولكنهم هذه المرة وجدوا أنه يجب علـيهم تعبئـة وتحريـك             

وكما يرونهـا   . قطاعات من المجتمع اعتادوا االعتماد عليها من قبل       

ن مكافأة الصمود لمدة أربع سنوات من االنتفاضة كانـت القـرار        فا

وهـذا  . )78(باقتالعهم والتي وافق عليها معظم اإلسرائيليين بهـدوء       

 
 

مراسل هآرتس في بئر السبع /مقابلة كرايسز جروب مع نير هاسون  )75(

  .2005 آذار 27
 – أثنيل شنيللر رئيس سابق لمجلس مقابلة كرايسز جروب مع  )76(

  .2005 آذار 21 وشلوميت بيرغر في غاناي تال 2005 آذار 13راماتغان /يشا
مقابلة كرايسز جروب مع الحاخام أفي غيزر في مستوطنة أوفرا   )77(

  .2005 آذار 14
 -مقابلة كرايسز جروب مع أثنيل شنيللر رئيس سابق لمجلس  )78(

  2005 آذار 21غاناي تال /شلوموت بيرغر و2005 آذار 13رامتغان /-يشا

بالنسبة لهم هو مؤشر آخر على عدم قدرة اإلسرائيليين على االهتمام 

  . )79(ببعضهم

 هو الـذي وضـع      -وهو حبيب المستوطنين سابقا   –وكون شارون   

ه يدافع عنها يساعد على فهم شعبية الخطة والقبول         وظل وحد  الخطة

 -يولي الدشتاين –ويعترف  . الضمني للعديد من المستوطنين بحتميتها    

: وهو من أبرز المعارضين لالنسـحاب وعضـو الكنيسـت بـأن           

وواضح أنه كان من األسهل إيقاف الخطة لـو         . الجمهور ليس معنا  "

م سـابق لحـزب     زعـي  (-أمرام ميتزنا -أن الذي كان وراءها هو      

، وبالمثل فان موقع المستوطنات قد سهل من هضم عملية       )80()"العمل

فمستوطنات غزة خاصة تقوي من القلق الديمغرافي حيـث     . إخالئها

ويشدد على )  مستوطن وسط أكثر من مليون فلسطيني   8000(يعيش  

  . المسائل األمنية التي يخلقها مشروع االستيطان ككل

شاب وصهيوني ومتـدين فقـد أصـابت        وبالنسبة لناشط سياسي    

سكان المستوطنات وخاصة الطبقة الوسطى من سـكان        ) القدرية(

  :المستوطنات التي تستخدم كمعابر على الخط األخضر

هناك مشكلة في عدم وجود تعبئة كاملة ضد الخطة حتى "

وفي المدن ليست هناك معارضة . بين المستوطنين أنفسهم

 ويتعاطفون مع المستوطنين للخطة ويشعر الناس باالستياء

أما . ولكنهم ال يحتجون على الخطة في الشارع

البرغماتيون، أي أولئك الذين يعملون في تل أبيب أو 

يعيشون قريبا من الخط األخضر ولكن في الجانب 

لقد تغيروا . اإلسرائيلي فانهم لن يذهبوا إلى غوش كاتيف

  . )81("والنوا وعندهم أطفال ووظائف

 اإلشارة إلى تخلف المستوطنين وتقصيرهم في وفي حين تمت

معركة كسب الرأي العام في إطار الحديث عن خطة االنسحاب 

واستنتاج رئيس سابق . فان هذا الشعور يذهب إلى أبعد من ذلك

 
 

 شباط 18نيفي ديكاليم /مقابلة كرايسز جروب مع هاغيت يارون  )79(

2005.  
القدس /مقابلة كرايسز جروب مع يولي الدشتاين عضو الكنيست  )80(

  .2005 آذار 22
 ايار 16القدس /مقابلة كرايسز جروب في  ضاحية راموت  )81(

 مماثلة في مقابلة مع كرايسز جروب وأعرب أدي مينتز عن مخاوف. 2005

  .2005 حزيران 26



  ماذا سيفعل املستوطنون اإلسرائيليون؟: االنسحاب والرافضون له
 14صفحة  2005) يوليو( متوز 7  –  حول الشرق األوسط 43 رقم تقرير كرايسز جروب

 
 

 

 هو أن المستوطنين كانوا قد خسروا معركة –يشا-لمجلس ال

  :الجمهور منذ وقت بعيد

عن بقية المجتمع، كنا على خطأ عندما ميزنا أنفسنا "

وكان فشلنا األكبر هو أنه لم يكن لنا فرع في حركة 

ولم نبذل . االشتراكية الصهيونية للشباب في أوفرا مثال

ما يكفي من المحاوالت لربط أنفسنا باألمة واليوم نحن 

  .)82("ندفع ثمن ميلنا لالنعزال

والواقع أن العديد من المستوطنات وخاصة في غزة معزولة 

 وثقافيا واجتماعيا عن بقية إسرائيل؛ وتجمعاتهم عادة تقوم جغرافيا

على االنتقائية مما يعني أن هؤالء المستوطنين لم يهتموا بدرجة 

  . )83(عالية بالتعامل واالحتكاك بالمجتمع اإلسرائيلي

ولهذه األسباب وجدت حركة االستيطان أن من الصعب تشكيل 

 اختالفات في النظرة إضافة إلى وجود. استراتيجية فعالة مضادة

 المتدين أدت إلى انقسام -الدينية داخل المعسكر القومي/ ةاأليديولوجي

وأحيانا تناقض في اآلراء حول األساليب المناسبة لمواجهة 

والفرق الرئيسي هو بين أولئك الذين يؤمنون بأن انسحابا . االنسحاب

ين صاخبا سيحصن البالد ضد إخالءات مستقبلية وبين أولئك الذ

يخشون من أن أي تصرف عدواني من قبل المستوطنين سيزيد من 

وكانت نتيجة هذه . ابتعاد الناس عنهم ويزيد من عدائهم لهم

االختالفات المعلقة هو غياب رؤية متناسقة داخل المعسكر المناوئ 

:  عن أسفه قائال–يشا–ويعرب مؤسس مجلس ال . لالنسحاب

 المرة، ربما ينجح ذلك في نقطة التلقائية والمثالية لن يكفيا هذه"

  . )84("ولكننا أمام حالة مختلفة... استيطان صغيرة متقدمة أو اثنتين

وقد يكون الخطر األكبر الناتج عن غياب قيادة قوية وعدم وجود 

خطة متفق عليها هو أن أكثر المعارضين تشددا بمن فيهم بعض من 

ضون أجواء انتقل أو سينتقل من الضفة الغربية إلى غزة، سيفر

ومع . عملية اإلخالء، بسبب اإلهمال وترك األمور تسير بال تخطيط

 500يقدر البعض أنه سيكون هناك (أن أعداد المستوطنين بالضبط 

 
 

مقابلة كرايسز جروب مع أثنيل شنيللر من سكان معاليه ميشماخ   )82(

  .2005 آذار 13راماتغان  / - يشا-ورئيس سابق لمجلس ال
  .2005 أيار 16مقابلة كرايسز جروب مع يائير شيليغ في القدس   )83(
من سكان ومؤسس / هاريل مقابلة كرايسز جروب مع إسرائيل   )84(

  .أوفرا2005 شباط 24  القدس - يشا-مجلس ال

، وقدرة القيادة التقليدية للمستوطنين )85()من غالة المتشددين

والحاخامات على السيطرة على هؤالء المتشددين ما تزال غير 

  .ت األمن تستعد ألكثر من احتمال وسيناريومعروفة، فان قوا

وفي وقت االنتهاء من إعداد هذا التقرير كان المستوطنون وقوات 

األمن يرسمون ويضعون خطوط المعركة ويقومون بإجراء عمليات 

وقد شهدت إسرائيل حتى اآلن حركة . جس النبض والردود عليها

المستوطنين عصيان مدني واسعة بما في ذلك إغالق الطرق؛ وقيام 

بإحاطة بعض المناطق في غزة باألسالك الشائكة وقاموا بتخزين 

 جندي ومن شرطة الحدود 200وبالمقابل اجتاح حوالي . األغذية

 مستوطن وقام 100فندقا في مستوطنة نيفي ديكاليم وأخرجوا حوالي 

  .الجيش بإغالق قطاع غزة مؤقتا وأعلنه منطقة عسكرية

لمستوطنون ردا على خطة االنسحاب الخيارات التي اعتمدها ا

وتتراوح أشكال المقاومة من محاوالت . تأتي بالتفصيل أدناه

للتأثير على الرأي العام إلى رفض األوامر العسكرية والعصيان 

المدني وبناء المستوطنات، واألكثر خطورة استخدام العنف ضد 

  .الجنود والسياسيين والفلسطينيين

هناك اعتقاد يقع في صلب وجهة نظر  .التأثير على الرأي العام

المعتدلين مفاده أن التأييد الشعبي مطلوب لمقاومة الضغط النسحابات 

 –وفي حين أن هذا ال يستثني أشكاال ناشطة من المقاومة . مستقبلية

 أن –الحقيقة وفي نظر الكثيرين أن األمر يتطلب مثل هذا اإلجراء 

وي ويدركون أن كفاحهم  قييتمتعون بحدس سياس "- يشا–قادة ال 

المضاد للسالم يمكن أن ينجح فقط إذا وجد الدعم والمؤازرة من عدد 

كبير من اإلسرائيليين العاديين الذين يعيشون داخل الخط 

، المعركة من أجل القلوب والعقول بدأت منذ أواخر عام )86("األخضر

 شخص في 100000 بمظاهرة حاشدة شارك فيها أكثر من 2004

ين في تل أبيب؛ ومنذ ذلك الحين كانت هناك عشرات ساحة راب

التجمعات للصالة وحملة مستمرة لزيارة البيوت من قبل المستوطنين 

. لإلسرائيليين داخل الخط األخضر إلظهار الكلفة اإلنسانية لإلخالء

. ومظاهرة أخرى أمام الكنيست والتي جمعت نفس العدد تقريبا

يليين العاديين وتشجيعهم على وتهدف هذه الحملة مخاطبة اإلسرائ

 
 

  .ايلدار  )85(
 -1992اليمين اإلسرائيلي وعملية السالم "ايهود سبرنغزاك   )86(

م 1998 تموز 59معهد ليونارد ديفيس الرقم / أبحاث ديفيس/ القدس" 1996

  .4صفحة 
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إبداء التضامن معهم عن طريق تعليق شريط برتقالي اللون على 

وهو اللون الذي اختارته حملة مقاومة االنسحاب والتي (سياراتهم 

  ).استوحته من الثورة األوكرانية

ويشير أكثر قادة المستوطنين اعتداال إلى تجربة سيناء وعملية 

 التي نظمتها – بأن المقاومة النشطة اإلخالء في ياميت كتذكير

، لن يمنع حدوث )87(الحركة في حينه لوقف االنسحاب من سيناء

وفي رأيهم أن حملة معارضة سيناء كانت فاشلة . اخالءات جديدة

ويقول أحد سكان . )88(بالضبط ألنها لم تضمن دعم الرأي العام

ال يوجد نصب وطني واحد للتذكير بما حدث في : "غوش كاتيف

وال أعتقد أن بإمكاننا . نحن لم نتعلم أي شيء من ياميت. ياميت

أن نخلق أزمة هنا في غوش كاتيف ستمنع الناس من تفكيك 

، وعلى األغلب يؤكدون بأن )89("المستوطنات في أماكن أخرى

  .)90(انسحابا صعبا سيكون له أثر آني فقط

 مثل هؤالء المستوطنين يعتقدون أن التركيز يجب أن يوجه إلى

أسلوب أكثر عاطفية يركز على قصة إنسانية مأساوية ويستدعي 

ويعيد اللحمة بين —التعاطف مع محنة كل المستوطنين

اإلسرائيليين الذين يعيشون على جانبي الخط األخضر ليشكلوا 

جبهة متحدة ليس فقط ضد هذا االنسحاب بل ضد أي انسحاب في 

  :وفي رأي أحد سكان نيفي ديكاليم. المستقبل

ذا كفاح ضد االنسحاب وأنا لم أختر هذه االصطالح بل ه"

وهو اصطالح قوي جدا وأرى أن الخطة ترمز . شارون

 
 

ديفيد كانت الحركة هي المظلة التي ضمت معارضي خطة كامب   )87(

وكان يحدو زعماءها األمل بأن يكون . التي حاولت إفشال االنسحاب

  .االنسحاب صعبا بما فيه الكفاية لردع انسحابات أخرى
تم إخالؤهم من قبل من "كثير من مستوطني غزة اليوم هم من   )88(

حيث عاشوا من قبل في سيناء وشاركوا في المعارضة التي " أماكن أخرى

  .فشلت في ذلك الوقت
 نيفي -مقابلة كرايسز جروب مع هاغيت يارون من سكان  )89(

  .2005 شباط 18  -ديكاليم
طبيب نفساني ومن سكان / مقابلة كرايسز جروب مع زفي موسز  )90(

ويوافقه الرأي آليك رون القائد . 2005 آذار 20بناي براك / كارني شومرون

إذا كان االنسحاب : "السابق للشرطة اإلسرائيلية في األراضي المحتلة إذ يقول

معقدا فإن اآلالف من اإلعالميين سينتقلون إلى الموضوع التالي وهكذا سيفعل 

بناي / مقابلة كرايسز جروب." وفي وقت ما لن يهتم أحد. المجتمع اإلسرائيلي

  .2005 أيار 26براك 

إلى انسحاب وابتعاد عن قيم الصهيونية واليهودية وعن 

نحن ال نناضل من أجل هذا المكان وسكان . أحالم جدي

نحن نرى أن االرتباط مع . غوش كاتيف ليسوا مقاتلين

  . )91("لي هو الرد الصحيح على االنسحابالمجتمع اإلسرائي

فهي تصور : وتردد إحدى سكان مستوطنة غاناي تال هذا المنهج

صراعها وكأنه حول شرعية عالقة الشعب اإلسرائيلي بأرض 

ليست االنسحاب من غوش كاتيف فقط بل هي "فالخطة " إسرائيل

، وبناء )92("خطة االنسحاب من أرض إسرائيل ومن المجتمع والقيم

بمساعدة بعض (لى هذه اآلراء بادر بعض مستوطني غزة وع

بإطالق حملة تدور حول ) المستوطنين المعتدلين في الضفة الغربية

مأخوذة من أغنية عبرية " نملك الحب وسننتصر:" الشعار التالي

  .)93(ناجحة

آخرون يصفون المحاولة لكسب الرأي العام بواسطة وسائل 

يريدون كسب . "نها ساذجة جدااإلعالم والتجمعات والعواطف بأ

حب الناس ولكن المشكلة في هذا األسلوب هي أنه إذا أردت 

فالسياسيون : تخويف السياسيين فيجب أن تلجأ إلى أساليب مخيفة

  .)94("ال يكترثون بالضعفاء

 حول - يشا-ويقول ناشط يميني قريب من مداوالت مجلس ال

 أتبع مع بداية استراتيجية مناهضة االنسحاب أن األسلوب الذي

المنتج في " توزيع البندورة صغيرة الحجم والبقدونس " _الحملة 

  . )95(غوش كاتيف لم يلقى إال اهتماما ودعما ضئيلين من الجمهور

المادة الثانية لإليمان والتي يتفق . ضمان حدوث انسحاب صدامي

 هي ضرورة استخدام نعليها المستوطنون المعتدلون والمتشددو

 من القوة والصدمة للتقليل من احتماالت حدوث مستوى معين

نحتاج إلى صدمة : "وبكلمات زعيم للمستوطنين. انسحاب الحق

وعلى المجتمع .  أو ما أسميه بانفجار يمكن السيطرة عليه-وطنية

 
 

 21مقابلة كرايسز جروب مع أياال أزران من سكان نيفي ديكاليم   )91(

  .2005آذار 
 21ابلة كرايسز جروب مع شلوميت بيرغر من سكان غاناي تال مق  )92(

  2005آذار 
مقابلة كرايسز جروب مع شاؤول جولدشتاين رئيس المجلس   )93(

  .2005 آذار 31تل ابيب / القليمي لغوش اتسيون 
  .2005 أيار 15القدس / مقابلة كرايسز جروب مع يائير شيليغ   )94(
  .2005 شباط23تل أبيب / مقابلة كرايسز جروب  )95(
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، )96("اإلسرائيلي أن يفهم أنه بهذا يدمر طريقة للحياة ويدمر المجتمع

لمستوطنين اعتداال  حسب اقتراح أكثر ا–ما حصل في ياميت 

 ينظر إليها هنا من زاوية أخرى وكما –لمعارضة المقاومة النشطة 

سيجادل الكثيرون بأن اإلخالء المسبق واجه في الحقيقة مقاومة 

وهذه المرة فان المطلوب هو أكثر من ذلك للتأثير . ضعيفة نسبيا

وبعبارات مستوطن في الضفة . )97(على وعي اإلسرائيليين بقوة

أي شيء يمنع هذه االستراتيجية فال "ة وحتى إذا لم يكن هناك الغربي

بد من تنظيم احتجاجات ومظاهرات كبرى لتسجل في التاريخ 

ووافقه . )98("ال يجوز أن تكون العملية كمشوار للتنزه. كموقف

  :مستوطن من غزة

واقل ما يمكن أن نفعله . نريد أن نوقف ما سيأتي بعد ذلك"

أريل شارون . يئا بقدر اإلمكانهو أن نجعل االنسحاب س

اذا انتهى األمر . هو الوحيد القادر على تفكيك المستوطنات

هنا فليس هناك شخص آخر يستطيع أن يذهب أبعد من 

  .)99("يمكن لكل هذا أن يتوقف مع االنسحاب األول. ذلك

ومن هنا كانت الحاجة إلى دفع المعاناة والصعوبات إلى أعلى 

ب األول، ليس لمجرد إفشال االنسحاب درجة ممكنة في االنسحا

بل لتخريبه ) بالرغم من أن البعض ما يزال يتشبث بهذا األمل(

وضمان أنه سيبقى ذكرى مريرة ومؤلمة في عقول معظم 

اإلسرائيليين وفي نفس الوقت بدون استثارة مثل هذا العنف بل 

  .إلى األبد) أي اإلسرائيليين(لتجنب توسيع الهوة معهم 

الجهود الرامية إلى خلق صدمة وطنية قد حققت شيئا من ويبدو أن 

وحتى بعض مستوطني غزة الذين عارضوا سابقا المقاومة : النجاح
 
 

  .2005 حزيران 26مقابلة كرايسز جروب مع أدي مينتز   )96(
الحادث الوحيد ذو الطابع الصدامي  قامت به مجموعة من نشطاء   )97(

فقد حاولوا أن . غوش أمونيم انتقلت مؤخرا إلى ياميت على أمل منع االنسحاب

 خالل ومن. يقيدوا أنفسهم في األقبية وعلى األسطح وبعضهم هدد باالنتحار

عملية مفاوضات معقدة ونقل بعض المستوطنين بالقوة باألقفاص وخراطيم المياه 

  .تم االنسحاب أخيرا بعد وقوع بعض اإلصابات ولم تحدث وفيات
مقابلة كرايسز جروب مع الدكتور أميل أونغر محاضر في العلوم   )98(

  .2005 نيسان 10السياسية في كلية يهودا والسامرة ويسكن في تيكوا 
مقابلة كرايسز جروب مع ميخائيل نتزان من سكان غاديت، غوش   )99(

ومن جهة أخرى انتقد العديد من مستوطني غوش . 2005 شباط 21كاتيف 

كاتيف قابلتهم كرايسز جروب انتقدوا زمالءهم في الضفة الغربية  العتبارهم 

هذه المعركة من أجل البيوت مجرد صراع  تكنيكي من أجل مستوطنات الضفة 

  .الغربية

. النشطة يظهرون تشددا في مواقفهم ويفكرون بالقيام بنشاط إضافي

بدال من ترحيل أطفالهم مبكرا واالنتظار في : على سبيل المثال

رون منهم اآلن إبقاء أطفالهم معهم البيوت لحين إخالئهم، يخطط الكثي

وإغالق منازلهم مما سيضطر الجنود إلى اللجوء لوسائل أكثر 

  . إصرارا للدخول

وفي رأي بعض المستوطنين والمراقبين اإلسرائيليين فان شارون 

نفسه ال يكره حدوث إخالء تصادمي لكي يقنع اآلخرين بصعوبة 

عليه سواء من الداخل الخطوة التي اتخذها وبالتالي تخفيف الضغط 

ويجادل يوئيل . أو من الواليات المتحدة لمزيد من التنازالت اإلقليمية

: بن نون وهو حاخام بارز في الضفة الغربية بأن رئيس الوزراء

يحتاج إلى صدمة وطنية ليقول للجمهور اإلسرائيلي والمجتمع "

  . )100("الدولي انه من المستحيل تكرار هذا العمل ثانية

 2005 حزيران 29 وفي 2005 أيار 16في .  مدنية واسعةمقاومة

تمدد آالف اإلسرائيليين على الطرقات السريعة وهم يمسكون بأيدي 

بعضهم البعض وأوقفوا تدفق السيارات لمدة ساعات وأحيانا أشعلوا 

وكانت هذه االحتجاجات بمثابة البروفة . النار في بعض العجالت

وبينما . ن على مثل هذا العملالنهائية وهي أشمل مثل حتى اآل

احتاجوا إلى عدد محدود من النشطاء للقيام بذلك فانه تم تعبئة إعداد 

ويأمل بعض معارضي االنسحاب . كبيرة من الشرطة لفتح الطرق

 شخص ليسيروا إلى اقرب تقاطع 100000أن يجندوا ما يصل إلى 

طرق منهم ويوقفوا السير وينهكوا طاقات رجال األمن الذين 

واالحتماالت بأن مثل هذا العمل حتى . يحتاجون التركيز على غزة

ولكن الوضع هو . وان نجح سيفشل االنسحاب هي احتماالت ضعيفة

 -أن المعركة الرئيسية لن تكون في غزة" كما يقول أحد المستوطنين

هؤالء الناس سيجعلون األمر عسيرا جدا . بل في شوارع إسرائيل

  . )101("م بعمل مماثل في الضفة الغربيةبحيث لن يفكر أحد بالقيا

وأظهر زعماء المستوطنين من التيار العام موقفا غير واضح من 

 بتنفيذ - يشا- حزيران قام مجلس ال28مثل هذه األساليب، ففي 
 
 

. 2005 كانون ثاني 28هآرتس " الكارثة اآلن"آري شافيت   )100(

ويشاطر هذا التقييم آموس هاريل وهوصحفي مع هآرتس ويقول أن كبار 

الرفض الذي قد يتحول " ضباط الجيش يعتقدون أن نزاعا من نوع ما سيغذي 

الدجاجة التي عبرت : "آموس هاريل" إلى أي انسحاب في الضفة الغربية

  .2005 نيسان 15هآرتس " يطة الطريقخر
غوش /مقابلة كرايسز جروب مع ميخائيل نتزان من سكان غاديت  )101(

  .2005 شباط 21كاتيف 
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ودعا اإلسرائيليين " توقف لحظة إلعادة التقييم"مبادرة خاصة به باسم 

في نفس . ة دقيقةإلى وقف نشاطاتهم حيثما كانوا لمدة خمس عشر

وقد طلب من : الوقت سجل المجلس معارضته إلغالق الطرق

السائقين التوقف عند التقاطعات الصعبة والطرق السريعة أثناء فترة 

ويخطط المجلس أيضا لمسيرة حاشدة حول . )102(الخمس عشرة دقيقة

موضوع غزة والضفة الغربية حالما تصدر الحكومة أوامرها للجيش 

. )103(المؤدية إلى المستوطنات التي سيتم إخالؤهاإلغالق الطرق 

وبالنسبة للبعض فان هذه األشكال من المقاومة المدنية الحاشدة يمكن 

إن الخطر الحقيقي هو سيناريو وصول : "أن تهدد تنفيذ الخطة

يمكنهم إيقاف .  شخص إلى قطاع غزة إلفشال الخطة100.000

و غير ممكن وحتى ، على أية حال يبدو هذا السيناري)104("الخطة

العديد من المستوطنين يعترفون بصعوبة جمع هذا العدد كما أن البنية 

التحتية واالستعدادات الضرورية لتوفير الطعام لهم وخدمتهم لمدة 

  .)105(طويلة تثير القلق

وهناك طبعا سلبية أخرى تقلق المستوطنين وهي أن تعطيل السير 

والمشاعر المناوئة على نطاق واسع قد يثير الغضب واإلحباط 

عندما : "ولكن منظمي المقاومة غير مقتنعين بذلك. لحركة االستيطان

يعلق الناس في أزمة سير، يكون رد فعلهم األولي الغضب ولكن بعد 

يمكنك أن تحول غضب الناس ضد . ذلك سيتاح لهم الوقت للتفكير

  .)106("يمكننا توجيه هذا الغضب ضد الحكومة. الجانب األضعف

منذ البداية راهن بعض . جنود المكلفين لتنفيذ أوامر اإلخالءرفض ال

زعماء المستوطنين المتشددين وبذلوا جهودا كبيرة في خطتهم 

لتشجيع حدوث رفض واسع من قبل المجندين واالحتياط لتنفيذ أوامر 

وبينما يبدو أنها تحظى . ولم تتضح بعد نتيجة هذه الجهود. اإلخالء

اثلة في الماضي من قبل نشطاء يساريين بتأييد أكبر من جهود مم

كانوا يعارضون الخدمة في األراضي المحتلة ويعتقد البعض أن ما 
 
 

 دقيقة 15  لتعطيل الحياة في البالد لمدة - يشا-يخطط مجلس ال  )102(

  www.haaretz.com، 2005 حزيران 26يوم االثنين 
نسحاب  وفي نفس خطط لهذا العمل كحصار لمنع  حدوث اال  )103(

الوقت كتذكير للمواطنين اإلسرائيليين العاديين بالصراع عن طريق تعطيل 

 24هاآرتس " خريطة طريق لتمرد مدني"ناداف شراغاي . الحياة اليومية

  .2005حزيران 
  .2005 أيار 15القدس / مقابلة كرايسز جروب مع يائير شيليغ   )104(
، 2005 أيار 16متدين مقابلة كرايسز جروب مع ناشط صهيوني   )105(

  2005 حزيران 29 ويسرائيل هارسل 2005حزيران 26آدي مينتز 
  .مقابلة كرايسز جروب مع ميخائيل فواه  )106(

وحتى عدد أكبر من جنود االحتياط  من المجندين% 12 إلى 10بين 

، فان المسؤولين في أغلبيتهم قد أبدوا موقفا )107(سيرفضون األوامر

اتسم عموما باالرتياح وراهنوا على أن الجنود المحترفين لن يجازفوا 

وعارضت هذا الجهد القيادة األكثر اعتداال للمستوطنين . بوظائفهم

 معربين عن تخوفهم من فقدان - يشا-بمن فيهم غالبية مجلس ال

 بعض المستوطنين أن يصاب وكبديل يأمل. كبير في تعاطف الناس

. )108(الجنود باإلحباط بعد أيام وأسابيع من إخالء الناس من بيوتهم

 جنوده ألمر يهيئوهنا أيضاً االحتماالت ضعيفة ألن الجيش كان 

  .كهذا

 –وفي تطور له داللته شكل عدد من الجنود المتدينين حركة رافضة 

ن مرتبطون المستوطنو: "، وكما الحظ أحد المراقبين)109(مناوئة

بالدولة والجيش هو جزء ال يتجزأ وعنصر يحظى باالحترام في 

، )110("الدولة وفكرة كسر هذه الوحدة األخوية غير سهلة لالستيعاب

وبالمثل رفض حاخامات بارزون يعارضون االنسحاب، خيار 

، وأخبر حاخام يقيم في الضفة الغربية كرايسز جروب )111(الرفض

  :قائال

سؤولية إزاء الجمهور واعتقد أن لدي شعور قوي بالم"

الرفض الجماعي سيؤثر على العالقات بين المستوطنين 

 
 

القيادة المركزية تل / مقابلة كرايسز جروب مع ضابط في الجيش  )107(

أما حركات الرفض اليسارية فيمكنها االعتماد على . 2005 أيار 26أبيب 

ناعوم - أكد 2005وفي شباط . حتياط وبعض المجندين من جنود اال1000

 جندي 10.000 رئيس حركة درع الدفاع الرافض بأنه جمع توقيع -ليفنات

ضباط ". اليهود ال يطردون اليهود: "ناشط  وجندي احتياط لعريضة بعنوان

 6يدعوت آحرونوت"لن نخلي، فقد شارون شرعيته: االحتياط في منطقة بنيامين

  .2005حزيران 
 حزيران 6نيفي ديكاليم / مقابلة كرايسز جروب مع أياال أزران   )108(

2005.  
يعمل في القيادة العامة ) ياكوف أمدرور(رفض أول يهودي متدين  )109(

  .والجنراالت الثالثة الوحيدين في الجيش فكرة رفض األوامر
مقابلة كرايسز جروب مع جوناثان سباير من مركز هيرسيليا   )110(

  2005 آذار 9، القدس للتنظيم الداخلي
 تشرين أول 21هآرتس " رفض الجيش يهدد الدولة: ريسكن"  )111(

) موردخاي ايلياهو(وأعلن .  2005 آذار 22راجع أيضا هآرتس . 2004

الحاخام األكبر لليهود الشرقيين وهو معارض معروف لالنسحاب وبوضوح تام 

 حزيران 10جيروسالم بوست " الجنود أن ال يرفضوا األوامر:" أن على 

بدخول المنزل وكأنهم في مأتم  وان يجلسوا على " وأوصى الجنود. 2005

  .2005 حزيران 10هآرتس " ترحيل دامع... األرض مع أفراد العائلة ويبكوا
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وقد يسبب كارثة للجيش ومع أن العمل قد . والمجتمع ككل

يكون عادال إال انه ليس حكيما ألسباب وطنية وألسباب لها 

  . )112(عالقة بمكانة المستوطنين في أعين المجتمع ككل

عدد الجنود الرافضين لإلخالء أكبر وأخيرا وحتى إذا تبين أن 

مما هو متوقع فانه قد تثبت عدم فعالية هذا األسلوب، وكما تعلم 

الجيش من الخبرة في التعامل مع جهود كهذه فانه لن يدعو 

  .الجنود الذين يميلون للتمرد

من بين أكثر االحتماالت إزعاجاً . التمترس في مباني المستوطنات

نسبة إلى مواطن " عوزي ميشوالم"يناريو للجيش هو تكرار تطبيق س

إسرائيلي ومعه عدد من أقرانه تحصنوا في منزله وقذف بزجاجات 

المولوتوف وأطلق النار على الشرطة إلجبار الحكومة على تشكيل 

من (هيئة تحقيق في مزاعم مفادها أنه كان يتم اختطاف أطفال يمنيين 

في عقد ) الغربيين(كناز ويعطوا لعائالت يهودية من االش) يهود اليمن

والخوف هو أن تقوم عائالت . الخمسينيات من القرن الماضي

المستوطنين بالتمترس في بيوتها أو أسوأ من ذلك كما ألمح بعض 

وحتى على افتراض . )113(سكان غوش كاتيف أن يهددوا باالنتحار

حدوث تأخير في الرحيل التطوعي فهناك شك ضعيف بأن أعدادا 

توطنين سيبقون وقت اإلخالء مما سيتطلب ترحيلهم كبيرة من المس

وقد يكون مجيء مئات . )114(بالقوة وزيادة خطر ظهور مواقف يائسة

من مستوطني الضفة الغربية المتشددين ومعارضي االنسحاب من 

إسرائيل الذين انضموا أو سينضمون للتجمعات في غزة ويشجعونهم 

قلق أكبر من على المقاومة الفعلية لإلخالء، يشكل مصدر 

  .المستوطنين المقيمين حاليا في غزة

 
 

 آذار 14أوفرا / مقابلة كرايسز جروب مع الحاخام آفي غيسر  )112(
2005  

/ كاليم مقابلة كرايسز جروب مع أياال آزران من سكان نيفي دي  )113(

: 2005 آذار 21ومع شلوميت بيرغر من سكان غاناي تال . 2005 آذار 21

 آذار 3جيروسالم بوست " مستوطنو غزة يهددون باالنتحار"ياكوف كاتز 

في الوقت الذي تم فيه االنسحاب من ياميت قام أتباع الحاخام مائير . 2005

في النهاية أقنعهم كاهانا بالتمترس في خندق وهددوا باالنتحار ولكن كاهانا 

وكما الحظ بعض المراقبين يتم هذا االنسحاب بعد مرور . بالعدول عن ذلك

  .جيل ويأتي بعد تزايد التطرف بين المتشددين
مقابلة كرايسز جروب مع شلوميت بيرغر من سكان غاناي تال   )114(

  .2005 آذار 21

فأثناء مقابلة مع أحد مستوطني . ال يبدو أن التهديد هو مجرد كالم

غزة حصلت كرايسز جروب على حديث سري مطول معه حول 

الجهود المبذولة لتهيئة مولدات الكهرباء وخزانات المياه استعدادا 

 2005 نهاية حزيران ومنذ نهاية أيار وحتى. لسيناريو التمترس

 وشبان التالل –احتل عشرات من المتشددين من الضفة الغربية 

 احتلوا فندق هوف ديكاليم في –وعائالت بأكملها ومن داخل إسرائيل 

قبل أن يتم إخراجهم " حصن البحر"غوش كاتيف وأطلقوا عليه اسم 

وهناك مؤشرات على انه تمت السيطرة . بالقوة من قبل قوات األمن

ى أكثر من مبنى في غوش كاتيف من قبل معارضي االنسحاب عل

  .المتشددين المرتبطين بحركة كاهانا

 توافق األغلبية الساحقة من المستوطنين على أن العنف .شبح العنف

ضد الجنود هو خط أحمر وان ذلك في المحصلة النهائية سيؤذي 

ومع ذلك فاالحتمال وارد خاصة إذا أخذنا بعين . )115(قضيتهم

. العتبار المشاعر التي ستتولد عن اإلخالء والفوضى التي قد ترافقها

واألرجح هو سيناريو العنف ضد الفلسطينيين على أمل أن تبدأ بعد 

لقد . )116(ذلك حلقة من أعمال االنتقام التي قد تهدد عملية االنسحاب

زاد احتمال حدوث مثل هذه األعمال على ضوء مرور عقود من 

أثناءها عن نشاطات " ألمن الطرفغضت قوات ا"الزمن 

 
 

ب بعض المستوطنين المتشددين وعلى الرغم من إعالن نيتهم بتجن  )115(

نحن : "إراقة الدماء، يتساءلون فيما إذا كان ذلك سيؤثر سلبيا على مصالحهم

لكن . إراقة الدم ستكون حتما حدثا صاعقا. نقول لشعبنا أن يأتي بدون سالح

من : هل تكون ضدنا أم لمصلحتنا.. السؤال هو ما أثر هذه الصدمة بعد ذلك

  .مقابلة كرايسز جروب مع ميخائيل فواه
بالقلق من إمكانية قيام المستوطنين بمحاولة : "يشيشعر الج  )116(

ارتكاب مذابح في القرى الفلسطينية في شمال الضفة الغربية على أمل أن 

 20آموس هاريل من هآرتس ". يؤدي االضطراب الناتج إلى إيقاف االنسحاب

فحركة غوش أمونيم السرية .فهناك سوابق لمثل هذا السلوك. 2005نيسان 

 على يد 1979تشكلت عام ) يانا بمنظمة اإلرهاب اليهوديوالتي تسمى أح(

فقام أعضاء من .  أعضاء غوش أمونيم المعارضين لالنسحاب من سيناء

الحركة السرية بوضع ألغام لسيارات  أهم خمسة من رؤساء بلديات الضفة 

الغربية  العرب وتسببوا في إصابتهم بجروح بالغة ومقتل ثالث طالب عرب 

وتم إلقاء القبض على أعضاء المجموعة .  في الخليل آخرين33وجرح 

 بعد أن أحبطت قوات األمن مؤامرة لوضع قنابل في باصات 18وعددهم 

  .  الشين بيت أي قوات األمن الداخلية1984للعرب في القدس الشرقية عام 
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، وبسبب طبيعة الجو للجماعات المتطرفة )117(المستوطنين العدائية

  التي تعمل 

بدون قيادة حقيقية أو تنظيم إن قدرتنا محدودة للتعامل مع هؤالء "

، وبهدف مشابه في ذهنهم يمكن للنشطاء )118("الناس بطرق تقليدية

مواقع فلسطينية ذات المتشددين أن يقوموا بعمل ما خاصة ضد 

  .)119(حساسية دينية مثل الحرم الشريف في القدس

وهناك سيناريو آخر بمثابة كابوس لألجهزة األمنية يتمثل باغتيال 

الرجل المسؤول مباشرة أكثر من غيره عن االنسحاب أال وهو 

وبينما يبدو . )120(وهو تهديد يأخذه البعض بجدية. آريل شارون

رتهم على كشف وإفشال أية خطة من رجال األمن واثقين من قد

هذا النوع إال أن الخطر الحقيقي قد يأتي من فرد واحد يتصرف 

  . )121(وحده وغير معروف لديهم

 
 

  .2005 أيار 26بناي براك / مقابلة كرايسز جروب مع أليك رون  )117(
تل / ب مع ضابط في القيادة المركزية للجيشمقابلة كرايسز جرو  )118(

  .2005 أيار 26أبيب 
 ألقي القبض على 1980ففي عام  . وهذا أيضا له سابقة تاريخية  )119(

الحاخام مئير كاهانا بعد أن اكتشفت السلطات خطة إلطالق صواريخ على قبة 

 خططت خلية سرية يهودية إلفشال االنسحاب من 1982الصخرة وفي عام 

واعترف يوفال ديسكن الرئيس الجديد لقوات . الهجوم على ذلك المكانياميت ب

. األمن العام بأنه قلق من قيام نشطاء اليمين المتطرف بهجوم على الحرم

  2005 أيار 18هآرتس 
تل / مقابلة كرايسز جروب مع ضابط في القيادة المركزية للجيش   )120(

  .2005 أيار 26أبيب 
. 2005حزيران . سي.واشنطن ديمقابلة كرايسز جروب في    )121(

يصف الذين يمكن أن يقوموا ) بيرغ(عضو حزب العمل السابق في الكنيست 

بعملية االغتيال كأشخاص يرفضون سلطة الجماعة وممكن أن يكونوا من طلبة 

 أي الذين يدرسون الدين اليهودي  والخريجين الذين تدربوا ليكونوا - يشيفا-ال

ويشعر . عتمدين على سلطات دينية أعلى أو خارجيةمستقلين وليس تابعين أو م"

هؤالء الناس بالثقة في تقرير قوانينهم الدينية الخاصة بهم وتصرفاتهم المقبولة 

زفي (وأعرب . 2005 آذار 20مقابلة كرايسز جروب، تل أبيب ". أخالقيا

عن وجهة نظر ) كارناي شومرون(وهو طبيب نفساني  يسكن في ) موسز

ويشير المراقبون إلى . 2005 آذار 20لة أخرى في بناي براك مماثلة في مقاب

. الذي اغتال رابين وكان من داخل إسرائيل وليس مستوطنا) ايجال عامير(

. لم يكن لمستوطن أن يجرأ على اغتيال رابين"وأثناء استجوابه ذكر عامير 

ميخائيل ". فالمستوطنون قلقون على صورتهم وهم ناس خجولون ومرعوبون

نيويورك " (خطة لقتل اسحق رابين: جريمة باسم اهللا: "ن واينا فريدمانكارب

  .8الصفحة ) 1998

تثير التكهنات حول هذه السيناريوهات المتطرفة غضب القائمين على 

الحملة المناهضة لالنسحاب المقتنعين بأن سمعتهم تتعرض لإلساءة 

مما سينزع الشرعية عن المستوطنين عن  "وإسكات كل االنتقادات

ويضيف إسرائيل هاريل رئيس سابق لمجلس . )122("طريق المبالغة

  : هذه المالحظة التحذيرية- يشا-ال

إن اإلنذارات المتكررة من قبل رئيس الشين بيت حول "

 تشجع المعتوهين ألن - هيكل الجبل–الخطر الذي يشكله 

فمثل هذا . ارثيالتحذير على وجه الخصوص له طابع ك

التحذير يقنع المجانين بأن بإمكانهم أن يبدءوا المعركة 

وليس هناك ثمن بما في ذلك الحياة نفسها، يعجز . الفاصلة

بعض المواطنين عن دفعه، لترك بصماتهم في التاريخ 

  .)123(ولتغييره

 
 

مقابلة كرايسز جروب مع اميلي أروسي المتحدثة باسم مجلس ال   )122(

  .2005 أيار 16 جيروسالم بوست - يشا-
 -The dangerous spin "المتالعبون الخطرون: "إسرائيل هاريل  )123(

meisters 200ان  نيس14هآرتس.  
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  الخالصة  .4

على الرغم من أن االنسحاب من غزة سيؤثر على أقلية صغيرة من 

ع االستيطاني ويتعلق بمساحة من األرض صغيرة في المجتم

األراضي المحتلة إال أنها ستترك أثارا عميقة على إسرائيل 

إن المطالب الموجهة لحكومة .  الفلسطينية-والعالقات اإلسرائيلية

وإذا فشلت الحكومة اإلسرائيلية في . إسرائيل كثيرة وأحيانا متناقضة

معتدلة للمستوطنين فإنها تجازف التجاوب مع بعض مطالب القيادة ال

في خلق عزلة للمستوطنين ككل وتزيد من إمكانية حدوث انسحاب 

وإذا فشلت في إظهار التصميم الكافي ردا على تصرفات . مؤلم

المتشددين فإنها قد تزيد من تجرؤهم، في نفس الوقت الذي تزداد فيه 

الداخلية وإذا ركزت الحكومة على المتطلبات . الفرص ألعمال العنف

لدرجة استثناء أو إهمال المتطلبات الفلسطينية بخصوص االنسحاب 

  .الكامل فان االنسحاب سيلحق الضرر بمسيرة السالم بدل أن يخدمها

ومما يزيد من تعقيد المعادلة الغموض الذي يكتنف أوساط القيادتين 

فالنسبة لشارون فإن االنسحاب الفوضوي سيعتبر فشال . السياسيتين

، ولكن االنسحاب المنظم والدقيق سيعني خطر زيادة شخصيا

وارتفاع األصوات المطالبة بإتمام انسحابات إقليمية أخرى هي 

وعلى الجانب الفلسطيني فان . بالنسبة له ستولد معارضة أكبر

الخوف بأن يكون االنسحاب أقل من كامل يعادل القلق الناتج عما 

لية عليهم لالستفادة سيفرضه االنسحاب الناجح من غزة من مسؤو

إلى أقصى حد ممكن من الفرصة المتاحة لهم في تلك المنطقة 

 بحيث يتحول تركيزهم عما يحدث في الضفة - غزة-الصغيرة

  .الغربية

وحتى اليوم .  وهذا كله يضع المجتمع الدولي في وضع دقيق وحاسم

فأمام المجتمع الدولي أولوية واحدة فقط تتمثل في إتمام عملية 

سحاب بحيث يتبع ذلك عملية سياسية ذات مصداقية تؤدي إلى االن

انسحابات إقليمية جوهرية وإخالء لمستوطنات ووضع حد للمواجهة 

ولهذا السبب .  الفلسطينية المسلحةتالمسلحة والسيطرة على الجماعا

 الواليات المتحدة واالتحاد األوروبي –على المجموعة الرباعية 

أن تبادر إلى إصدار بيانات قوية تطلب  –واألمم المتحدة وروسيا 

من السلطة الفلسطينية وإسرائيل االمتناع عن ولجم أي هجمات 

تتزامن مع االنسحاب والبدء بمسيرة سياسية حقيقية بعد إتمام 

  .االنسحاب

  2005 )يوليو(  تموز7بروكسل، / عمان
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  ملحق ج

 ملخص حول انترناشونال كرايسز جروب
  

 

هي منظمة مستقلة غير  )كرايسز جروب(ترناشونل كرايسز جروب إن

 )خمس (5موظفا في ) مائة(100ربحية متعددة الجنسيات يعمل بها 

قارات، يعملون من خالل التحليل الميداني الموجه للمستويات القيادية 

  .النزاعات  وحل  لمنع

وتتواجد فرق  .سز جروب على البحث الميدانييعتمد أسلوب عمل كراي

 من المحللين السياسيين داخل أو بالقرب من البلدان المهددة باندالع،

واستنادا إلى المعلومات والتقييمات . وتصعيد أو إعادة وقوع النزاع المسلح

من الميدان، فإن كرايسز جروب تضع تقارير تحليلية عديدة،  التي تردها

صناع القرار الدوليين   عملية، وموجهة إلىتحتوي على توصيات

 كما تصدر كرايسز جروب نشرة شهرية بعنوان. الرئيسيين

CrisisWatch  صفحة تحتوي على آخر تطورات 12تتكون من 

  .المناطق المعرضة للصراع في العالم الصراعات في

البريد اإللكتروني  توزع تقارير كرايسز جروب على نطاق واسع بواسطة

 المطبوعة إلى المسؤولين في وزارات الخارجية والمنظماتوالنسخ 

 على كرايسز جروبالدولية، وأيضا توزع على نطاق عام بواسطة موقع 

تعمل كرايسز جروب بالقرب . www.crisisgroup.org(اإلنترنت 

 ،اإلعالم من الحكومات وأولئك الذي يؤثرون عليها، بما في ذلك وسائل

   . ولتوليد التأييد لوصفاتها السياسيةإلظهار تحليالتها لألزمات

 يضم مجلس إدارة كرايسز جروب شخصيات بارزة في حقول

السياسة، والدبلوماسية واألعمال واإلعالم، الذي يقدم المساعدة لجلب 

القرار على امتداد العالم إلى تقارير المجموعة  اهتمام صانعي

ارتي السابق م يرأس كرايسز جروب رئيس فنلندا. وتوصياتها

 أهتساري؛ رئيسها ومديرها التنفيذي هو وزير خارجية أستراليا السابق

   .م2000جارث إيفانز منذ شهر كانون الثاني 

ولها  يوجد مقر اإلدارة الرئيسية ل كرايسز جروب في بروكسل،

مكاتب استشارية في كل من واشنطن العاصمة، ونيويورك ولندن 

في (شر مركزا ميدانيا عسبعالمجموعة حاليا في   تعمل .وموسكو

اسالم اباد، جاكارتا،  دوشنبه، عمان، بلغراد، بوغوتا، القاهرة، دكار،

  سكوبي،  بريشتينا، كويتو، سراييفو،بريتوريا،نيروبي، اوش،, كابول

 منطقة معرضة لألزمات على 40 ويعمل محلليها في حوالي) وتبليسي

 بورندي،  انجوال،قعوفي إفريقيا، تشمل تلك الموا . قارات امتداد أربع

  الديمقراطية،  ، وجمهورية الكونغوكوت دي فوارو

 ,والصومال والسودانوروندا، , ارتريا, وسيراليون، وليبيريا غينيا، اثيوبيا

 أفغانستان، كشمير، كزخستان، وفي آسيا،. اوغندا وزمبابوي

، والباكستان نيبال، ، بورما/إندونيسيا وميانمار، ووكيرجيستان

 أرمينيا، ؛ وفي أوروبا، في ألبانيا، تركمنستان وأوزبكستان ن،وطجيكستا

وجورجيا، وكوسوفو،  ، وهيرزجوفينا والبوسنةأزربيجان،

 ومونتنجرو وصربيا؛ وفي الشرق األوسط  في ومولدوفا،ومقودونيا،

المنطقة جميعها من شمال إفريقيا إلى إيران، وفي أميركا الالتينية في 

  .ز ومنطقة األنديكولومبيا

الخيريـة،   تجمع كرايسز جروب المساعدات من الحكومات، والمؤسسات      

 تقدم حالياً كال من الحكومات والوكاالت     . والشركات والمتبرعين الفرديين  

وكالة التنمية العالميـة األسـترالية ، وزارة الخارجيـة          : التالية تبرعات 

يـة، وكالـة    النمساوية، وزارة الخارجية والتجارة العالمية الكند      الفدرالية

الكندية، وزارة خارجية هولندا، وزارة الخارجية الفنلندية،        التنمية العالمية 

وزارة الخارجية األلمانيـة، وزارة الخارجيـة      وزارة الخارجية الفرنسية،  

اليابانية، وزارة خارجية لوكسـمبورج،      االيرلندية، وكالة التعاون العالمية   

) تـايوان (الصـين    رجية جمهورية ، وزارة خا  وكالة التنمية النيوزيالندية  

 وزارة الخارجية الدنمركية، وزارة خارجية النـرويج، وزارة الخارجيـة         

السويدية، وزارة خارجية سويسرا وزارة خارجية تركيا، وزارة خارجية         

والكمونويلث، وزارة التنمية المملكة المتحدة، وكالة التنمية        المملكة المتحدة 

   .المتحدة العالمية الواليات

الخاصة ومن القطاع الخاص،     كما تتضمن قائمة المانحين من المؤسسات     

فورد، مؤسسة  أتلنتك فيالنتروبيز، مؤسسة كارنيجي في نيويورك، مؤسسة

بل ومليندا جيتس، ومؤسسة وليام وفلورا هيولت، ومؤسسة هنري لوس،          

ماك آرثر، صندوق جون ميرك، مؤسسـة       . وكاثرين ت . جون د  مؤسسة

سوسـيتي، صـندوق بالوشـيرز،        موط، مؤسسة أوبن   شارلز ستيوارت 

 وصندوق سيجرد راوزنج، مؤسسة سساكاوا للسالم، ومؤسسـة سـارلو،         

  .ومعهد الواليات المتحدة للسالم، وفندجاو اورينت

  2005تموز 

www.crisisgroup.orgلمزيد من المعلومات يمكنكم زيارة موقعنا على اإلنترنت 
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