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رندة حيدر*

الوجوه املتعددة ألريئيل شارون

عندما 
أصيب أريئيل شارون 

باجللطة الدماغية الثانية 

التي تسببت بدخوله يف حالة من الغيبوبة 

الدائمة يوم األربعاء 4 كانون الثاين / 

يناير 2006، فإنه كان، بصورة من 

الصور، قد بلغ أخيراً قمة اجملد السياسي 

الذي كثيراً ما حلم به. فهو كان يف رئاسة 

احلكومة اإلسرائيلية منذ أكثر من خمسة 

أعوام، واستطاع أن يوجه ضربة قاسية إىل 

خصومه يف حزب الليكود نتيجة تمردهم 

عليه، من خالل انشقاقه عنهم وتأسيسه 

حزب يمين الوسط اجلديد "كاديما". واألهم 

من هذا كله أنه كان يعتقد أنه سيدخل 

التاريخ بصفته رجل السالم الذي انسحب 

من قطاع غزة، وأخلى املستعمرات اليهودية 

منه، وكسب احترام اجملتمع الدويل على 

الرغم من خسارته تأييد املستوطنين. لكن 

شارون أيضًا كان يف خضم معارك طاحنة 

يخوضها على أكثر من جبهة. فاليوم الذي 

انهار فيه كان أيضًا اليوم الذي اعترف ابنه 

غلعاد بالّتهم املوجهة إليه باحلصول على 

رشى وأموال غير مشروعة لتمويل حملة 

والده االنتخابية يف سنة 1999، واضطراره 

إىل تقديم استقالته من عضوية الكنيست 

مضحيًا بنفسه دفاعًا عن والده، وهو اليوم 

الذي كانت وسائل اإلعالم اإلسرائيلية 

مشغوله بقصص الفساد املايل لعائلة 
* كاتبة وصحافية لبنانية خمتصة بالشؤون 

اإلسرائيلية.

يف  شارون،  أريئيل  السابق  اإلسرائيلية  احلكومة  رئيس  حياة  املقالة  هذه  تتابع 

خمتلف فصولها، وخصوصًا العسكرية والسياسية، لتضيء على جوانب عدة منها، 

الذي كان  العسكرية وطموحه  من طفولته يف كنف والده صعب املراس، إىل نشأته 

يصطدم دائمًا بَمن هم أعلى رتبة منه، واجلدل الكبير بشأن مسيرته ومسؤوليته عن 

عدد من اجملازر بحق العرب والفلسطينيين، وخصوصًا جمزرة صبرا وشاتيال، فضاًل 

عن سيرته السياسية التي ال تقل إشكالية عن سيرته العسكرية. وشارون الذي كان يف 

غيبوبة منذ سنة 2006 وتويف يف كانون األول / يناير 2014، وتّوجه اإلسرائيليون 

ملكًا، بقي يف أعين الفلسطينيين والعرب قاتاًل وجزارًا.
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رفضا االعتراف بموت والدهما الدماغي، 

وأصرا على إبقائه يف قيد احلياة ثمانية 

أعوام كانت نوعًا من العذاب البطيء بحسب 

قول أطبائه، ألن غيبوبته مل تفقده إحساسه 

باألمل، إىل أن جرى إعالن وفاته الرسمية يف 

2014/1/11. وبذلك ُأسدلت الستارة على 

حياة شخص طبع تاريخ إسرائيل واملنطقة 

بطابعه الدموي ألكثر من خمسة عقود، 

ولتبدأ حماسبته على أفعاله وأعماله.

كثيرة هي األسئلة التي طرحها 

اإلسرائيليون على أنفسهم بشأن األعوام 

األخيرة من حياة أريئيل شارون السياسية 

التي شكلت حتواًل كبيراً يف توجهاته 

السياسية الصقرية التقليدية، وال سيما بعد 

تنفيذه خطة االنفصال عن غزة. فهل حتّول 

شارون يف أعوامه األخيرة من مدافع عن 

ثقافة وعقيدة استخدام القوة العسكرية 

ليصبح داعية سالم، أم إن التبدل الذي طرأ 

على مواقفه هو جمرد تكتيك سياسي مرحلي 

شارون، أو كما سماها خصومه "مافيا 

عائلة شارون"، أكثر من االهتمام بوضعه 

الصحي. كما كان شارون يخوض حربًا ال 

تقل شراسة مع حركة "حماس" التي كانت 

تطلق صواريخها من القطاع على املناطق 

اإلسرائيلية احملاذية للقطاع، وكان يف 

خضم معركة انتخابية ضد عدوه اللدود 

بنيامين نتنياهو رئيس حزب الليكود، وضد 

حزب العمل.

كان شارون حينها يف السادسة 

والسبعين من عمره، وكان يزن أكثر من 118 

كيلوغرامًا، ومعروفًا بشراهته لألكل الدسم، 

وال سيما الهامبرغر والشاورما والفالفل، 

وولعه بشرب الفودكا وتدخين السيجار، 

وإدمانه على ساعات طويلة من العمل، لكن 

هذا "البلدوزر" الذي ال يوقفه شيء انهار 

دفعة واحدة، ودخل عامل الصمت واملوت 

الدماغي. ومنذ ذلك احلين بدأت معركته 

األخيرة التي خاضها عنه ولداه اللذان 

شارون يأكل الفالفل ـ 1978.
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وهو عوزي بنزيمان،2 أن أعوام الطفولة 

والشباب التي قضاها أريك شارون يف 

كنف عائلته كان لها أكبر األثر يف مسيرَتيه 

العسكرية والسياسية، فقد تأثر بالتربية 

الصارمة لوالده صموئيل شينرمان، هذا 

املهاجر من تبليسي إىل حيفا يف سنة 

1922 برفقة زوجته، والذي كان رجاًل 

صعبًا وحاد الطباع فرض على ولديه 

الطاعة العمياء. كانت عائلة شارون عائلة 

مزارعين عاشت يف موشاف كفرمالل 

منزوية ومنعزلة عن حميطها، إذ كان 

صموئيل على خالف مع معظم سكان 

املوشاف. ومنذ طفولته اعتاد شارون رؤية 

السالح يف املنزل، إذ كان هناك على الدوام 

قطعة سالح للدفاع عن النفس ضد هجمات 

العرب على املوشاف.

ويعتقد بنزيمان أن انضمام شارون 

إىل "الغادناع" )كتائب الشباب التي كانت 

تقوم بتدريب الشباب عسكريًا، وحتضيرهم 

لالنضمام إىل اخلدمة يف الهاغانا( يف 

الرابعة عشرة من عمره، منحه فرصة 

للخروج من ظل سيطرة والده، ولُيظهر قدراته 

العسكرية هو الذي كان تلميذاً عاديًا. "مع 

بدء تدريباته يف 'الغادناع' بدا شارون 

مزاجيًا وعدائيًا وعنيفًا وشديد العداء للعرب، 

األمر الذي جعله يكسب إعجاب الذين من 

حوله. وشيئًا فشيئا بدأ يبرز جنمه بصفته 

املقاتل الذي يثير اخلوف يف قلوب العرب."3

وإذا كان انخراط شارون يف اجليش 

حرره من والده، إاّل إنه مل يحرره من عقدة 

االضطهاد، ومن الشعور بأن اآلخرين 

يتآمرون عليه، ومن اإلحساس بالتفوق 

على غيره وميله إىل عدم التقيد باألوامر. 

كان لديه انطباع دائم أن اجليش اإلسرائيلي 

يحتاج إىل عملية تدريب وتنظيم شاملة، 

وأن القادة العسكريين األعلى منه تعوزهم 

فرضته ظروف معينة شخصية وسياسية؟

وإذا كان اإلسرائيليون منقسمين يف 

تقويمهم لشارون، وخمتلفين على اإلرث 

الذي تركه، فإنه كان وسيبقى يف ذاكرة 

الفلسطينيين والعرب أكبر عدو لهم، وأكثر 

الشخصيات الدموية التي شهدها الصراع 

العربي ـ اإلسرائيلي. فشارون ليس يف 

نظرهم حماربًا شجاعًا، وإنما جمرم حرب 

يتحمل املسؤولية املباشرة عن أكثر من 

جمزرة وقعت يف حق املدنيين، بدءاً من 

جمزرة قبية يف األردن يف سنة 1953، 

مروراً بمجزرة صبرا وشاتيال يف لبنان يف 

سنة 1982، واجملازر الكثيرة التي حلقت 

بالفلسطينيين يف كل مكان، وخصوصًا يف 

الضفة وغزة، وهو يف الذاكرة الفلسطينية 

اخلصم األلد، وصاحب القول: "العربي 

اجليد هو العربي امليت." فقد خاض منذ 

اخلمسينيات حربًا ال هوادة فيها ضد 

الفلسطينيين واألردنيين واملصريين من 

خالل العمليات االنتقامية التي نفذتها 

الفرقة "101" التي أسسها، وهو املسؤول 

األول عن الدمار الكبير الذي حلق بلبنان يف 

سنة 1982، وعن استهداف منظمة التحرير 

الفلسطينية وإخراجها من لبنان. كما أنه 

يف األعوام األخيرة من حياته خاض حربًا 

شرسة ضد ياسر عرفات، وثمة شكوك يف 

أن يكون هو وراء عملية تسميمه، إذ ينقل 

الصحايف أوري دان الذي كان مقربًا منه 

وكاتب سيرته أنه بعد أن طلب جورج بوش 

من شارون يف سنة 2001 ترك مصير 

عرفات يف يد العناية اإللهية، أجابه شارون 

ساخراً: "أحيانًا العناية اإللهية بحاجة إىل 

شيء من املساعدة."1

شارون نموذج لـ"اإلسرائيلي اجلديد"

يرى أبرز كاتب سيرة ألريئيل شارون، 
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من كبار منتقديها.

يف سنة 1972 اقترح رئيس أركان 

اجليش اإلسرائيلي آنذاك على شارون 

التقاعد املبكر من اجليش، وهو ما فعله. 

وبفضل أموال جمعها من اليهود األميركيين 

اشترى مزرعته يف النقب التي سماها 

"مزرعة اجلميز" )"حفات هشيكيم"(. وبعد 

فترة استدعاه اجليش إىل العمل مع اندالع 

حرب تشرين / أكتوبر 1973، واجلميع يعلم 

الدور الذي قام به من خالل فتح ثغرة يف 

الدفاعات املصرية، األمر الذي غّير وجهة 

احلرب. ويف كانون الثاين / يناير 1974 

ترك شارون اجليش اإلسرائيلي نهائيًا لتبدأ 

مسيرته السياسية.

شارون السياسي

مل يكن شارون السياسي يختلف كثيراً 

عن شارون العسكري، إذ ظل حاد الطباع 

وجاحمًا يف طموحه إىل الوصول إىل قمة 

الهرم السياسي. فكونه من مؤسسي حزب 

الليكود، مل يمنعه مثاًل، من اخلروج عن 

احلزب يف سنة 1973 بسبب خالفاته مع 

زعامة احلزب، وتأسيس حزب جديد هو 

"شلوم تسيون" الذي مل يحظ سوى بمقعدين 

يف انتخابات 1977. وعندما رأى النجاح 

الكبير الذي حققه الليكود بزعامة مناحم 

بيغن، سارع إىل حل حزبه ملتحقًا بحزب 

الليكود جمدداً، وأصبح وزيراً للزراعة يف 

احلكومة.

منذ ذلك الوقت حصل شارون على لقب 

"البلدوزر". فخالل تلك الفترة عمل، بصفته 

رئيسًا للجنة االستيطان، على تشجيع البناء 

يف املستعمرات احمليطة بالقدس. وخالل 

أربعة أعوام أنشأ أكثر من 60 مستعمرة.

لكن اجلموح الشاروين نحو استخدام 

القوة والبطش، وأن على هذا اجليش أن يثبت 

للعرب أنه ال يخاف منهم.

شارك شارون يف جميع احلروب التي 

خاضتها إسرائيل ضد الدول العربية وضد 

الفلسطينيين. وامتازت مسيرته العسكرية 

احلافلة بأمرين أساسيين: الصدام مع 

القيادة العسكرية العليا، واخلسائر الهائلة 

البشرية يف العمليات العسكرية كلها التي 

كان يقودها سواء يف صفوف جنوده أو يف 

صفوف اخلصم.

ونزواًل عند إحلاح شارون على ضرورة 

إنشاء فرق نخبة، كلفته قيادة اجليش يف 

سنة 1953 بهذه املهمة، فأنشأ الفرقة 

101 املكلفة عمليات تسلل داخل األراضي 

العربية وتنفيذ العمليات االنتقامية. ومنذ 

تلك الفترة بدأ يبرز جنوح شارون نحو 

االستخدام املفرط للقوة، وعدم التقيد بأوامر 

القيادة العسكرية، والقيام بمجازفات 

ومبادرات خطرة كانت تثير حفيظة رؤسائه 

العسكريين. ومن أبرز األمثلة لذلك عملية 

التوغل العسكري الفاشلة التي نفذها يف 

املتلة يف 26 تشرين األول / أكتوبر 1956 

بالقرب من قناة السويس، والتي أدت إىل 

مقتل 38 عسكريًا إسرائيليًا. يقول بنزيمان 

إن شارون يومها مل يكن يعلم أن إدخال 

قواته إىل املتلة كان ذريعة استغلها فيما 

بعد بن ـ غوريون وموشيه دايان لتنفيذ 

خطة الهجوم الثالثي على مصر بالتحالف 

مع الفرنسيين والبريطانيين.4

ن هم أعلى 
َ
كان شارون يثير لدى م

منه رتبة شعورين متناقضين: اإلعجاب 

بشجاعته وإقدامه، واخلوف من تهوره 

وجمازفاته. وكان هذا سبب عالقته املتوترة 

برؤساء أركان اجليش الذين عمل بإمرتهم 

مثل موشيه دايان ويتسحاق رابين. ومل 

يعجبه قط أداء رئاسة األركان للجيش فكان 
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صارخًا للنتائج الكارثية التي يمكن أن تبرز 

عندما تترك إسرائيل مصيرها األمني بين 

يدي شارون املهووس بالقوة، وبامليل نحو 

اجملازفات العسكرية اخلطرة بصرف النظر 

عن األثمان البشرية.

يف حرب لبنان برز شارون مرة ُأخرى 

باعتباره الرجل الذي ال يوقفه شيء. ففي 

رأي املعلق يف صحيفة "هآرتس" زئيف 

شطرنهيل: "يف سنة 1982 ظهر شارون يف 

لبنان رجاًل ال شيء يردعه، وما احلقيقة 

بالنسبة إليه سوى أمر نسبي، وهي تتغير 

بحسب الزاوية التي ننظر منها. وقد اتضح 

أن الذين ردعوه يف املاضي ومنعوه من 

الوصول إىل املناصب القيادية يف اجليش 

كانوا على حق."6

أخرجت حرب لبنان شارون من احلياة 

السياسية، فاضطر إىل االستقالة من منصبه 

يف وزارة الدفاع بعد أن وجدت جلنة كاهان 

القوة، وامليل نحو اجملازفة، برزا جمدداً 

يف إبان الغزو اإلسرائيلي للبنان يف سنة 

1982 عندما كان وزيراً للدفاع. فثمة 

إجماع إسرائيلي على أن شارون استخدم 

جميع الوسائل لتضليل احلكومة اإلسرائيلية 

بشأن األهداف احلقيقية لهذه احلرب. ففي 

الوقت الذي شرح أمامها أن الهدف هو 

تنظيف منطقة 45 كيلومتراً من الوجود 

الفلسطيني املسلح، كانت خطته األساسية 

هي تغيير وجه احلياة السياسية يف لبنان 

عبر طرد اجليش السوري من هناك، وإقامة 

حكم لبناين مواٍل إلسرائيل. لقد استخدم 

شارون أسلوب التوريط املتدرج للحكومة 

من خالل دفعها بالتدريج إىل املوافقة على 

توسيع نطاق العملية العسكرية، ودفع رئيس 

احلكومة بيغن والوزراء إىل مكان ال يمكن 

التراجع عنه.5

شكلت حرب لبنان األوىل نموذجًا 

شارون يشرف على جمزرة صبرا وشاتيال ـ 1982.

Arik: The Life of Ariel Sharon املصدر: كتاب
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املتدين، الذي ال تقف األيديولوجيا حجر 

عثرة يف طريق حتقيق أهدافه، والرجل 

العسكري الذي ال يتوانى عن تدمير الضفة 

يف عملية "اجلدار الواقي" يف سنة 2002، 

وعزل رئيس السلطة ياسر عرفات يف 

املقاطعة يف رام الله.

نقطة التحول

يف رأي باروخ كيمرلنغ،7 فإن شارون 

خالل األعوام 2001 ـ 2003 مل يعد يشبه 

شارون يف سنة 1982. فاخلطاب السياسي 

الذي كان يستخدمه أصبح أكثر مرونة 

وغموضًا، وصار بالنسبة إىل العديد من 

مؤيديه من الشباب واملهاجرين اجلدد 

الذين ال يعرفون شيئًا عن تاريخه، "بطاًل" 

و"منقذاً"، و"ملكًا إلسرائيل".

ويف الواقع، فإن سنة 2003 شكلت نقطة 

حتّول أساسية يف مسيرة شارون السياسية 

مع بدء كالمه ألول مرة عن االحتالل 

اإلسرائيلي لألراضي الفلسطينية. ففي 

اخلطاب الذي ألقاه أمام املؤتمر السنوي يف 

هيرتسليا يف 13 كانون الثاين / يناير من 

تلك السنة، قال: "نريد أن يحكم الفلسطينيون 

أنفسهم بأنفسهم. إن نشوء دولة فلسطينية 

أمر المفر منه، وهي احلل األفضل لنا 

وللفلسطينيين. يجب أاّل نواصل السيطرة 

على شعب آخر، هذا سيىء بالنسبة إلينا وإىل 

الفلسطينيين."8

منذ ذلك التاريخ بدأ شارون بالتفكير 

يف خطته النفصال من طرف واحد عن 

قطاع غزة وإجالء املستوطنين هناك. بيد 

أن السؤال األساسي الذي يطرح نفسه هنا: 

ما الذي دفع شارون إىل هذا القرار الذي 

يبدو، ظاهريًا، متعارضًا تعارضًا جذريًا مع 

توجهاته السياسية حتى ذلك الوقت؟

ثمة أكثر من تفسير إسرائيلي لعملية 

املكلفة التحقيق يف جمازر صبرا وشاتيال 

أنه يتحمل مسؤولية ما حدث.

يف أعقاب حرب لبنان 1982 اعُتبر 

شارون جمرمًا يف نظر نصف اجملتمع 

اإلسرائيلي الذي خرج يتظاهر ضد هذه 

احلرب "التي ال ضرورة لها"، والتي تسببت 

بمقتل مئات اجلنود اإلسرائيليين ]نحو 

670 جنديًا[. لكنه كان أيضًا بطاًل يف نظر 

النصف اآلخر من اجملتمع الذي مل تؤذه 

مشاهد اجلثث املنتفخة يف حر الصيف يف 

صبرا وشاتيال، وفرح لدى مشاهدته صور 

املقاتلين الفلسطينيين يرّحلون على ظهور 

السفن من بيروت.

لقد قامت املؤسسة السياسية اإلسرائيلية 

بحماية أريئيل شارون من املالحقة 

والعقاب، وهي التي أعادته من الباب 

اخللفي إىل احلكومة بعد خروجه منها وزيراً 

من دون حقيبة. ومع مرور الزمن نسي 

اجلمهور اإلسرائيلي صورة شارون على 

ظهر دبابة على مشارف بيروت، ليصبح يف 

نظرهم العبًا أساسيًا يف احلياة السياسية 

اإلسرائيلية، ويتحول إىل الشخصية األكثر 

شعبية يف أوساط املستوطنين واليمين 

اإلسرائيلي، بسبب مواقفه املتشددة من 

الفلسطينيين، ورفضه تقديم أي تنازالت، 

ودفاعه عن "أرض إسرائيل الكاملة"، 

وخصوصًا عن املستوطنين الذين قّدم 

لهم خدمات كبيرة من خالل توّليه وزارة 

التجارة والعمل يف حكومة شمير يف سنة 

1988، أو عند توّليه وزارة البنى التحتية يف 

حكومة نتنياهو يف سنة 1996، إىل حين 

وصوله إىل زعامة الليكود وتوّليه رئاسة 

احلكومة يف 6 شباط / فبراير 2001.

طوال تلك الفترة كان شارون منسجمًا 

تمامًا مع شخصيته امليالة إىل العنف 

واملشاكسة، وكان السياسي اليميني غير 
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تتناقض مع وجهة نظره. وال شك لدّي يف 

أن موقفه نبع من اعتبارات خارجية."10 لكن 

أنصار شارون يفسرون هذا الكالم بأنه يعود 

إىل كراهية يعالون له ألنه مل يعّينه رئيسًا 

لألركان، وفّضل عليه دان حالوتس.

لكن عضو الكنيست السابق أليكيم 

هعتسني، عضو كريات أربع، لديه رأي آخر 

أكثر اعتدااًل إذ يقول: "كلما تقدمت بالسن 

اقتنعت بعدم وجود شخص أحادي البعد، 

وال وجود لشخص يجمد عند فكرة واحدة. 

فاحلقائق كانت واضحة بالنسبة إىل 

شارون، والسؤال هو كيف نفهمها. ففي رأيي 

كان شارون ابن االستيطان، لكنه من جهة 

ُأخرى كان حماطًا بمستشارين يكرهون 

املستوطنين، وجعلوه يعتقد أن هؤالء 

يستغلونه للحصول على مآربهم."11

يّدعي خصوم شارون أنه اشترى صمت 

اإلعالم اإلسرائيلي وكبار الصحافيين 

املستقلين عن الفضائح املالية بإعالنه 

االنسحاب من غزة. ويتهم نداف سرغاي 

الصحايف يف صحيفة "يسرائيل َهيوم" 

اليمينية املوالية لرئيس احلكومة بنيامين 

نتنياهو، يوئيل ماركوس الصحايف يف 

صحيفة "هآرتس" بأنه سكت عن فساد 

شارون يف مقابل السبق الصحايف الذي 

أعطاه إياه شارون بالكشف أمامه عن خطة 

االنسحاب من غزة يف 2004/2/2، وأنه 

تراجع عن متابعته قضايا التحقيق مع 

شارون يف حينه ليكتب "الفساد يستطيع أن 

ينتظر."12

التحوالت الشخصية واأليديولوجية

إن أهم ما يميز شخصية أريئيل شارون 

من غيره من زعماء اليمين، هو ميوله 

الفردانية، وقدرته على اجملازفات السياسية، 

وضعف التزامه األيديولوجي. ويف الواقع، 

التحول هذه؛ هناك التفسير السطحي من 

جانب خصوم شارون السياسيين، وال سيما 

زعماء املستوطنين الذين اعتبروا خطوته 

هذه "خيانة" لهم. وهناك التفسير العميق 

خلبراء يف السياسة اإلسرائيلية الذين 

يرون القرار ثمرة لتضافر تغيرات شخصية 

وأيديولوجية مهمة مر بها شارون يف 

األعوام األخيرة من حياته السياسية.

صرف األنظار عن الفضائح

بعد كالم شارون على االنسحاب من 

غزة، حتولت عالقة احلب التي ربطته 

باملستوطنين إىل عالقة كراهية. واليوم، 

حتى بعد وفاته، فإن بعض زعمائهم ال يزال 

يعتبر أن أسبابًا شخصية ضيقة هي التي 

كانت وراء قراره االنسحاب من القطاع. ويف 

رأي تسفي هندل، الرئيس السابق للمجلس 

اإلقليمي لساحل غزة، الذي يرئس اليوم 

سلطة مكافحة اخملدرات، ومن األصدقاء 

املقربين منه، والذي كان شارون يقوم مرة 

كل أسبوعين بزيارته مع زوجته ليلي يف 

بيته يف مستعمرة غوش قطيف يف القطاع، 

فإن الذي دفع شارون إىل تغيير مواقفه 

هو التحقيق الذي كانت تقوم به الشرطة 

اإلسرائيلية يف عدة قضايا فساد، منها 

قضية اجلزيرة اليونانية. ويف رأيه فإن ثمة 

عالقة وثيقة بين ذلك التحقيق وبين اقتالع 

املستعمرات من غزة. ويتهم هندل شارون 

بأنه استخدم املستوطنين سلمًا لصعوده 

السياسي ثم تخلى عنهم.9

ويتبنى هذه النظرية أيضًا موشيه 

يعالون وزير الدفاع احلايل، ففي كتاب له 

بعنوان "طريق طويلة قصيرة" كتب يعالون: 

"بعد التحقيق معه وجد شارون نفسه 

يف ورطة وبدأت شعبيته بالتدهور، فقرر 

قلب الطاولة والقيام بخطوة دراماتيكية 
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الظروف اإلقليمية والدولية

ال يمكن إغفال الظروف اإلقليمية 

والدولية التي رافقت قرار شارون االنفصال 

عن غزة، ويف طليعتها الضغوط التي 

مورست عليه للقبول بخريطة الطريق التي 

أعلنها الرئيس األميركي جورج بوش يف 

2 نيسان / أبريل سنة 2003، والتزم فيها 

حتقيق حل الدولتين، وكذلك مبادرة جنيف 

التي طرحها يوسي بيلين وأبو مازن يف 

تشرين األول / أكتوبر 2003.

أنهى شارون 39 عامًا من الوجود 

العسكري واالستيطاين يف غزة من 

دون أن يطلق رصاصة واحدة. ومن 

املفارقات أن هذه اخلطوة، على الرغم من 

املعارضة الشديدة لها وسط جمهور اليمين 

واملستوطنين جعلت شعبية شارون ترتفع 

من 33% إىل 39%. لكن هذه اخلطوة ساهمت 

بصورة أساسية يف تعزيز مكانته على 

الساحة الدولية، وحّولته إىل ضيف مرحب 

به يف معظم العواصم الغربية، كما فتحت له 

أبواب بعض الدول اإلسالمية والعربية، فوّجه 

إليه الرئيس التونسي بن علي دعوة رسمية 

يف سنة 2005 لزيارة تونس، ويف تشرين 

الثاين/ نوفمبر وصل وفد إسرائيلي رفيع 

املستوى برئاسة سيلفان شالوم إىل تونس.

وبين الفوائد اأُلخرى التي تطّلع شارون 

إىل حتقيقها من خالل خطوته، أن يؤدي 

انسحابه من غزة إىل جميء نحو 100 

ألف الجىء فلسطيني من األردن إىل 

القطاع، للسكن يف األماكن التي كانت فيها 

املستعمرات، األمر الذي يف رأيه يلّبي بصورة 

ما مطالبة الفلسطينيين بحق العودة.15

ن يرى يف املسار الذي قطعه 
َ
ثمة م

شارون، والتقلبات التي مر بها، صورة 

للتغيرات التي مرت بها دولة إسرائيل، وال 

سيما يف إدراكها حدود القوة. ففي رأي 

وعلى الرغم من كونه من مؤسسي الليكود، 

فإن هذا مل يمنعه من التفكير بصورة 

خمتلفة عن احملافظين يف حزبه، ومل يكن 

لديه النظرة اخلالصية بشأن قدسية األرض. 

ففي رأي رؤوفين ريفلين الذي كان من 

املقربين منه: " ما كان يهم شارون هو 

كيف تخدم املستوطنات أمن إسرائيل. وهو 

مل ينظر إىل غزة ويهودا والسامرة كأماكن 

مقدسة، ومل يعتبر التنازل عنها تدنيسًا 

للمحرمات مثلما كان يراها اليمين."13

مل تكن فكرة االنسحاب من غزة طارئة 

على احلياة السياسية يف إسرائيل، إذ إنها 

كانت الشعار الذي رفعه مرشح حزب 

العمل عميرام ميتسناع يف سنة 2003 

يف االنتخابات التي خاضها وخسرها. 

كما يمكن أن نضيف إىل ذلك تقديرات 

االستخبارات اإلسرائيلية التي كانت تعتبر 

أن احتالل غزة حتّول إىل عبء، وأن حياة 

7000 مستوطن يهودي وسط مليون 

فلسطيني أصبح أمراً غير قابل للحياة. 

كما تأثر شارون بوجهة نظر مستشاره 

دوف فايسغالس، وفحواها أن الضغط 

الديموغرايف يف غزة سيجعل االحتالل 

أصعب فأصعب، وأن من الصعب االحتفاظ 

بالضفة وغزة، واحملافظة يف آن معًا على 

الطابع اليهودي للدولة.14

من هنا نشأت تقديرات شارون بأن 

مثل هذه اخلطوة، حتى لو رفضها حزبه 

الليكود وأحزاب اليمين القومي، ستحظى 

بتأييد أعضاء الكنيست واجلمهور املؤيد لها. 

وعندما شعر شارون بأن ثمة انقالبًا يحاك 

ضده يف الليكود، قلب الطاولة فوق رؤوس 

أعضاء حزبه، وأعلن انشقاقه عن الليكود يف 

خريف سنة 2005 وتشكيل حزب وسط جديد 

هو كاديما كان يف طليعة املنضوين إليه 

الزعيم السابق حلزب العمل شمعون بيريس.
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2005 سياسة اخلطوات األحادية اجلانب، 

التي تترك إلسرائيل حرية اتخاذ القرارت 

التي حتفظ من خاللها أمنها ومصاحلها 

من دون التفاوض مع الفلسطينيين، 

أو أخذ رأيهم بعين االعتبار. وإذا كان 

أكبر االنتقادات اإلسرائيلية املوجهة إىل 

االنسحاب من غزة هو التسبب بصعود 

حركة "حماس" وسيطرتها على غزة 

بالقوة، والعودة إىل تهديد أمن املواطنين 

اإلسرائيليين، وبالتايل إىل مواصلة 

العمليات العسكرية ضد القطاع مثل 

"الرصاص املسبوك" و"عمود سحاب"، فإن 

هذا االنسحاب ساهم، من ناحية ُأخرى، 

يف تعميق االنقسام الفلسطيني، وأسس 

واقعًا جديداً مع وجود كيانين سياسيين 

فلسطينيين منفصلين ومتعاديين. وربما 

يكون شارون بذلك قد ترك آخر بصمات 

عدائه للشعب الفلسطيني. 

الكاتب شلومو أفينيري: "عندما فاجأ شارون 

أعضاء الليكود باالنفصال عن غزة كان 

واضحًا أن الواقعية والرؤية احلكيمة للواقع 

تغّلبتا على أيديولوجيا املشروع االستيطاين، 

وعلى نزعة القوة، اللتين طبعتا إسرائيل 

ما بعد سنة 1967. واتضح أن دينامية 

السياسة العنيفة تسمح لشخص ينتمي إىل 

اليمين بتحقيق ما يريده اليسار لكن يعجز 

عن حتقيقه. والشبه بما فعله ديغول كبير: 

فاالشتراكيون الفرنسيون أرادوا اخلروج 

من اجلزائر لكنهم عجزوا عن جمع األغلبية 

املطلوبة. أّما اجلنرال شارل ديغول الذي 

وصل إىل احلكم بانقالب عسكري، وحتت 

شعار"اجلزائر فرنسية"، فإنه هو الذي أنهى 

130 عامًا من االحتالل الفرنسي للجزائر، 

وتسّبب باقتالع أكثرمن مليون شخص."16
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