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 الّسالم وحرباء الحرب مجرم بيريز
 

 :مدخل

 

موز أهم   أحد ،2016 أيلول 28 في  توفي   الذي بيريز، شمعون كان  نشيتتها منيذ إسيرايي  فيي الس ياسي ة الر 

ل غوريييون، بيين لدافيييد األواييي  التالمييذة أبييرز أحييد وكييان. 1948 عييا   الكيييان فييي صييهيوني حكوميية ريييي  أو 

ا   مديرا  ( عاما   29) جد ا   صغير   عمر   في يُعَي ن جعله ما وهذا. الغاصب  عمي  وقد اإلسراييلي ة، الدفاع لوزارة عام 

 مفاعي  إنشاء في ساعد كما وتطويرها، وفرنسا إسرايي  بين الس الح تجارة تفعي  على المنصب هذا تول يه أثناء

 فيي ن المفاعي  هييذا وجيود تتكييد ميين الصيحافيين تمنيع اإلسييراييلي ة العسيكري ة الرقابية كانيي  وإذا. النيووي ديمونيا

( بياول كيولين األسيب  األميركيي الخارجي ية بوزير الخاص اإللكتروني البريد من وتسريبات" )أجنبي ة مصادر"

ل األوسط الشرق في ظهر النووي السالح إن   تقول ة ألو    .ديمونا في مر 

 وقييد ،1956 عييا  سيييناء علييى الحمليية فييي قيادي ييا   دورا   إسييرايي  أد ت الييدفاع، وزارة فييي بيريييز كييان بينمييا

 الكبيير  األوروبي يية للييدول الت ابعيية الدوليية موضييع فييي إسييرايي  لوضييع الفرنسيييين مييع إرتباطاتييه الرجيي  إسييتغ   

 وإنتييزاع سيييناء، جزيييرة شييبه علييى اإلسييراييلي ة السيييطرة فيير  األساسييي ة أهييدافها كانيي  حيير  فييي والييدلول

 الُمناهضيية القييو  وإضييعا  والبريطييانيين، للفرنسيييين وإعادتهييا المصييريين ميين السييوي  قنيياة علييى السيييطرة

تييان) وروسيييا المت حييدة الواليييات أجبييرت الوقيي  ذليي  فييي. المنطقيية فييي لإلسييتعمار ( الصيياعدتان العظميييان القو 

 ميع نحين اآلليرين، ميع نحين: واضيحة كاني  للجييران الرسيالة لكين   سييناء مين نهايي يا   اإلنسحا  على إسرايي 

 .األوروبيين

 الديني ية" ايميونيم غوش" لحركة الطري  تعبيد في تتسيسي دور لبيريز كان الُمهيمن، اإلنطباع عك  على

فة يف ة فيي اإلستيطاني ة الموجات إطالق في السبعينيات منتصف الُمتطر  ة الغربي ية الض   إحتاللهيا منيذ األوليى للمير 

ييف ة فيي" المسييتوطنات مجلي " دفييع مييا وهيو اآلن، حتييى تتواصي  والتييي ،1967 عيا   تتبينييه، إلييى المحتل ية الض 

" المستوطنات مجل " بيان ولف . 1974 عا  لألمن وزيرا   كان حينما المجال هذا في لعبه الذي بالدور مذك را  

 ريييي  حينييذا  تحييد   بيريييز أن إلييى ،"السييابعة القنيياة/ شيييفع عييروت " المسييتوطنين إذاعيية موقييع نشيير  الييذي
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 المرحليية، تليي  فييي المسييتوطنات بنيياء علييى إعتراضييهم أبييدوا الييذين الييوزراء ومعظييم رابييين، إسييحاق الحكوميية

" العربيي اإلعتيدال" أنظمية إعتبيرت ذلي ، مع". إسرايي  أر  في اإلستيطاني المشروع إطالق" على وأصر  

 الس ياسيي ة حياتها تختصر قيادي ة شخصي ة الواقع في العدو كيان فقد فيما لها، وحليف شري  أهم   فقدت أن ها نفسها

 .اإلجرامي واإلستيطاني والعسكري الس ياسي تاريخها

ت تياريخي وُمنعطييف محط يية كيي  فييي ودور  موقعييه لبيريييز كيان  األولييى األي ييا  ميين بييدءا   إسييرايي ، بييه ميير 

ية مراحي  تمريير في نجح  الذي التسوية ومخط ط لاضتها، التي العسكري ة بالحرو  مرورا   للد ولة، . منيه مهم 

 الهيزايم مين طويلية سلسيلة بعيد الدولية، رياسية منصيب تيول ي بمكافتة الس ياسي ة حياته يختم أن في عجب ال لذل 

 تير " بيارزا  " إسيتراتيجي ا   فييه كيان اليذي الوقي  فيي ،"الخاسير المرش ي " أن يه عنه ُعر  درجة إلى اإلنتخابي ة،

 .العدو لدولة واإلستراتيجي ة واألمني ة الخارجي ة الس ياسة في صالبة بصمات

 فلسيطين فيي مثيالتهيا مين الكثيير وغيرهيا وشياتيال، صيبرا بمجيازر إقتيرن قيد شيارون أرييي  إسم كان إذا

ار" منهييا ألقييا ، بعييد ة إقتييرن بيريييز شييمعون إسييم فيي ن ،"إسييرايي  ملييو  آليير" لقييب وحميي  المحتل يية، " قانييا جييز 

 الت سيوية عمليية فيي أساسييا   شيريكا  " العربيي اإلعتيدال" زعمياء فيه رأ   كذل ". المؤس سين جي  من األلير"و

 سيياق وفيي. السيوداء إسيرايي  صيفحة" مبيي  " لقيب ُمنيازع بيال إسيتح    وبيذل  ،"أوسيلو" إت فاقية أنتج  التي

ة  ليم وميا. علييه واإلسيتيالء اليوعي وكيي   اليوعي على حار  وشرعنته، اإلحتالل لترسيخ لها انتُد  التي المهم 

ى تح  سياسيا ، إنتزاعه على بيريز عم  عسكريا ، إنتزاعه في العدو ينج   ."الجديد األوسط الشرق" ُمسم 

 

 : والعمليّة الشخصيّة حياته

 زيميون األصيلي وإسيمه لأللشيا ، تياجرا   يعم  أل    ،1923 عا  آ  من الثاني يو  بولندا في بيريز ولد

 ملتزميا   وأصيب  جيد ، ييد عليى صيغر  فيي التلميود درس لكن يه ُمتشيد دان، يهودي يان بيريز والدا يكن لم. بيرسكي

 بياأل  لتلحي  آنيذا ، البريطياني اإلنتيدا  تحي  كاني  التيي فلسطين، إلى األسرة إنتقل  ،1934 عا  في. ديني ا  

ت عامين، قب  هاجر قد كان الذي  المعسيكرات فيي وعمي  الزراعية، مدرسية مين وتخير  . أبييب ت  في وإستقر 

 للحركية سيكرتيرا   إنتخابيه عنيد عاميا   18 سين فيي وكيان السياسيي العمي  فيي إنخيرط ثيم ،(الكيبوت ) الزراعي ة

 .الصهيوني ة العمالي ة

ة، المناصب ك  تقريبا   بيريز شغ  لقد  ليم أن يه رغيم الدولية، وريي  الوزراء، ريي  مناصب فيها بما العام 

 المؤس ي  اليوزراء رييي  عي نيه ،1947 عيا  ففيي. بيالمنحوس لق ِّيب حتيى إنتخابيات أي   فيي للفوز حز  أي يقد

 الميليشيييات لصييال  األسييلحة وصييفقات األفييراد عيين المسييؤولي ة منصييب فييي غوريييون، بيين دافيييد العييدو، لكيييان

يي . اإلسييراييلي الجييي  نييواة بعييد فيمييا شييك ل  التييي ،"الهاغانييا " باسييم ُعرفيي  التييي اإلرهابي يية الصييهيوني ة  وتحم 

 اإلنتييدا  فتييرة لييالل الفلسييطينيين المييدنيين ضييد   اإلجرامي يية الهجمييات ميين الكثييير تنفيييذ عيين المسييؤولي ة بيييري 

ات عد ة أولي وقد ،1948 عا  قب  البريطاني ة، مهم  ة تشكي  مجال في والسي ما لاص   والمقتنييات البشيري ة، القو 

   .األمني ة والبحوث ، العسكري ة

يال حيز " )مابياي" حيز  عن ،1959 عا ( الكنيسي ) اإلسراييلي البرلمان في عضوا   بيريز إنتُخب  عم 

 آنيذا  وُعيي ن". عفودا" العم  حز  إسم تح  إسرايي  في الحديثة العُمالي ة الحركة عنه إنبثق  الذي ،(إسرايي 

 عملي يية فييي فتحييه أُعيييد تحقييي  سييياق فييي إليييه اإلشييارة بعييد 1965 عييا  الحقييا   إسييتقال ثييم   الييدفاع، لييوزير نايبييا  

 فيي وأمريكي ية بريطاني ية أهيدا  لتفجيير إسيراييلي ة لط ة وهي آنذا ، الحر  وزير الفون فضيحة أو" سوزانا"

 بريطانييا عليى وألتيتثير المصيري ة البريطاني ية العالقيات إليى لإلساءة محاولة في 1954 عا  الناصر عبد مصر

اتها سحب لعد    .سيناء من قو 

 إصدار على وعم . أراضيهم من الفلسطينيين وطرد والنقب، الجلي  تهويد عملي ة الست ينيات منذ بيريز قاد

 وطيوال". إسيراييلي ة عسيكري ة منشيتت" مين قربهيا بذريعية ُممتلكياتهم على اإلستيالء أو بيوتهم هد  تُتي  قوانين
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ع عقييود، " الييديموغرافي بالتهديييد" وصييفه مييا وجييه فييي للوقييو  الجلييي ، إلييى اإلسييراييليين إنتقييال علييى شييج 

  .الفلسطيني

 مشياريع أطلقي  التيي وهيي ،1967 عيا  حير  بعيد أُل في  التيي الحكوميات في مساعدا   وزيرا   بيريز عم 

ة اإلسييتيطان  الحكوميية تعيير . سييك انها وقمييع الُمحتل يية األراضييي سييرقة علييى تقييو  والتييي اليييو  إلييى الُمسييتمر 

ل، اليو  منذ الدولي القانون تخرق أن ها البداية منذ اإلسراييلية يف ة فيي المسيتوطنات لكين   األو  ة الغربي ية الض   وغيز 

 ثالثينييات فيي الكيبوتسات عشرات أس س  التي اإلستيطان لحركة إمتداد أن ها على البداية في تُقدَّ  كان  وسيناء

ع 1977و 1974 عامي بين الدفاع وزراة تول يه لالل وهو. الماضي القرن ولمسينيات وأربعينيات  عليى شيج 

ف ة في اإلستطيان  وقيد. المسيتوطنات بنياء وجيه فيي توضيع حيواجز أو قيود أي رف  على وعم  الغربي ة، الض 

ة ميين أكثيير أعليين  العييا  فييي. فيييه اإلسييراييلي ة العسييكري ة وللعملي ييات غييزة، قطيياع لحصييار الكاميي  دعمييه عيين ميير 

ة أله  قوي ة ضربة"  قوله، حسب ستشك  ، ألنها القطاع، على للحر  دعمه عن أعلن ،2009  يفقيدوا لكيي غز 

 اإلحيتالل جرايم لتلميع عالمي ة حملة قاد ،2014و 2012 عامي وفي". إسرايي  على النار إطالق على شهي تهم

 بحق هيم، الُمرتَكبية المجيازر عليى الُميراو،، بتسيلوبه الفلسيطيين، المدنيين ال  أن ه حتى عنها، والدفاع القطاع في

 ."بالقصف ستُستَهد   أنها يعرفون التي المنطقة يغادورا أن عليهم يجب كان إن ه: " قايال  

 األول تشيرين مين السيادس حير  إثير 1974 عيا  ميايير، غوليدا اإلسراييلي ة، الوزراء رييسة إستقالة بعد

. اليوزراء رييي  بمنصيب رابيين بفوز إنته  التي اإلنتخابات، في رابين وإسح  بيريز من ك    تناف  ،1973

 مالي ية فضييحة بعيد ،1977 عيا (  معيرا ) التحيالف لحيز  كقاييد منصيبه مين إسيتقال أن لبي  ميا رابين أن   إال

 وأصب . الوزراء ريي  منصب من اإلستقالة بعد  له سمح  اإلسراييلي الدستور في ثغرة لكن. بزوجته لحق 

 فيي هزيمية إليى نفسيه العا  في التحالف قاد ثم رسمي، غير بشك    للوزراء ورييسا   للحز  زعيما   بالتالي بيريز

 .بيغن مناحيم بقيادة الليكود حز  أما  اإلنتخابات

 وهيي" )التلية شيبا " منظمية عملي يات ألوليى الحكيومي اليد عم أعطيى مين هيو بيرييز كيان 1975 عا  في

فة يهودي ة جماعة  وهيي تصحيحها، يجب ديني ة مخالَفة" إسرايي  أر " على اليهود غير وجود أن تعتبر متطر 

 كميا(. الماضيي العيا  بنيابل  دوميا قريية فيي دوابشة عايلة حرق إعتداءاتها آلر وكان الفلسطينيين على تعتدي

 اإلسييتيطان أن تيير  ديني يية حركيية) إمييونيم غييوش وحركيية كييدوميم مسييتوطنة إنشيياء بحماسيية دعييم ميين هييو كييان

 وكيوزير. للمسيتوطنين طيروادة بحصيان رابين وصفهما اللتين ،(الصهيوني ة أهدا  لتحقي  الوسيلة هو الكثيف

ف ة في األراضي إعادة مبدأ عار  كما اإلستيطان، حركة زلم على للمحافظة بيريز سعى لألمن  الغربي ة، الض 

ون كما أو ،"التلة شبا " صار اليو . األردن مع السال  إت فاق من جزءا   يشك   كان الذي " اليتالل زعيران" يُسم 

ف ة في عنفا   المستوطنين أكثر  .الغربي ة الض 

. العيالم حيول الدول من للعديد السالح بيع ترويج على فيها يعم  بيريز راح التي السنوات أيضا   كان  تل 

 سياعد أن يه إليى تشيير وثياي ( 2010 عيا )  البريطاني ية الغارديان صحيفة به قام  إستقصايي تحقي  أظهر وقد

 عشيرات وبعيد. ذلي  مكتبيه نفيي مين بيالرغم األبرتهاييد، نظيا  حكيم إب يان أفريقييا لجنيو  نووي ة رؤوس بيع في

ار ظ    السنين  .الباذلة حفالته على أنفقوا ولطالما أصحابه أعز   بين من الس الح تج 

 حيز  مين ميوداعي إسح  بصحبة بيريز قد   ،1985 عا " الوطني ة الوحدة حكومة"لـ رييسا   إنتخابه بُعيد

 إت خيذاها التيي الخطيوات وترافقي  إسيرايي ، تياريخ فيي للدولية المملوكة األصول لخصخصة لط ة أكبر الليكود

 السياسيات أسي  واضعين اإلجتماعي ة، الرعاية دولة فكرة عن جوهري ا   بتخل يهما وإنفاقاتها الدولة ديون لتقليص

ه أصبح  التي النيوليبرالي ة اإلقتصادي ة  الحكومية رييي  إسيتقى هكيذا. الحيين ذلي  منيذ اإلسراييلي ة السياسة تُوج 

 اإلقتصيادي ة الميدارس من الليكود، حكومة للقتها التي الُمتفاقمة األزمة معالجة بها أراد التي اإلقتصادي ة، لط ته

 .إنتهاجه العم  حز  يزعم الذي اإلشتراكي اإلقتصادي الفكر من إستقايها بدل الرأسمالي ة
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 الخيياطفين قتيي  جريميية يغط ييي أن بيريييز حيياول للحكوميية، والقصيييرة األولييى رياسييته أثنيياء ،1984 عييا 

روا أن بعيد معهيم التحقيي  أثنياء الميوت حتيى ُضربوا الذين ،300 رقم الباص قضية في الفلسطينيين  وهيم صيو 

 الحقيا   ساعد أن لب  ما بيريز لكن اإلسراييلي ة، الفضاي  أكبر إحد  القضي ة تل  شك ل  وقد. توقيفهم أثناء أحياء

 األعيذار هيذ  مثي  إعطياء رفي  بينميا الفلسطينيين، األسر  قتلوا الذين اإلسراييليين للمحق قين أعذار إيجاد في

ا القلي  تسريباته، عبر للعالم أظهر الذي فعنونو لموردلاي  هيو الحقيقية فيي بيرييز. ديمونيا فيي يحصي  كيان مم 

 إليى وإحضيار  أوروبيا فيي فعنونيو الُمعيار  اإلسيراييلي النووي العالِّم بالتطا  للموساد أوامر  أعطى الذي

ية محاكمة بعد عاما   18 بالسجن فيها عليه حكم التي إسرايي   .سر 

 العيا  فيي الوحيدة لحكومية كيريي  عهيد  ففيي الثمانينييات، في ظاهرة أدوار لبيريز كان اللبناني الشتن في

ر ،1985  الحييزا » بييـ ُعيير  مييا عييدا المحتل يية، اللبناني يية األراضييي أغلييب ميين اإلسييراييلي الجييي  إلييرا  قيير 

 .اللبناني ة القوات مع للعالقات مه دت التي «الطي ب الجدار» فكرة ُمبدعي بين من بيري  وكان. «األمني

 ميا مؤامراتيه أبيرز وكان . اإلنتقادات من الكثير له جلب ما وهذا بالتتمر، الداللي ة الحلبة في بيريز إشتهر

" السيال  حكومية" إنشاء بذريعة شامير إسح  مع الوحدة حكومة إسقاط حاول حي  ،"النتنة المناورة" بـ ُعر 

 ميع أوسيلو إت فاقي يات وإبرا  رابين، إسح  مع أجراها مصالحات بعد الواجهة إلى عاد أن لب  وما. الحريديم مع

 الملي  ميع بيرييز رت يب ،"أوسيلو" إت فاقي يات عليى التوقيع من أشهر ثالثة وبعد. 1993 العا  في التحرير منظ مة

 السيال  بجيايزة فيوز  وبعد. عربة وادي ب ت فاقي ة ُعرف  التي األردن مع الصل  معاهدة مسود ة حسين، األردني،

 وجييزة لفتيرة تيرأ س أبييب، تي  فيي يمينيي متطير   ييد عليى رابيين إسيح  اإلسراييلي ة الحكومة ريي  وإغتيال

 عناقيد" بحر  ُعرف  ،1996 العا  تموز في لبنان على حر  شن   لطواته أولى وكان . اإلسراييلي ة الحكومة

 بعدها بيريز ولسر. الدولي ة القوات حماية في وأطفاال   مدنيين إستهدف  التي قانا مجزرة حصل  حين" الغضب

 قييادة فيي قيط   يُفلي  ليم فعلي يا   ألن يه ،"الخاسير" بتنيه علنيا   إعترافه إلى قاد ما نتنياهو، بنيامين لمصلحة اإلنتخابات

 لسياراته عين جيد ي ا   تعويضيا   لبيرييز، الدولي ية المكانية وف يرت الُمقابي  في. إنتخابي إنتصار أي   تحقي  إلى حزبه

 بنيييامين المحل ييي، لخصييمه العييالم كراهييية ميين أساسييا   نبعيي  مكانتييه أن   ميين الييرغم وعلييى. الُمتكييررة اإلنتخابي يية

 أوالير فيي بيرييز أكثير". سيال  رجي " حي ، وجيه دون مين فييه، رأوا العيالم قيادة مين الكثيرين أن   إال نتنياهو،

فا   حياته بدأ بتنه اإلقرار من حياته  موشييه مثي  زعميه، حيد   عليى ،"ُمعتيدال  " إنتهيى ولكن يه غورييون، كبن متطر 

 فيي يجميع كيان بييري  أن معل قيون ويير  حوليه، مين العيالم وإن ميا تغي ير الذي هو لي  إن ه مرارا   وقال. شاري 

 .التناقضات من كثيرا   دالله

 حكومية مين كجيزء وزاري منصيب عليى بحصيوله كل هيا إنتهي  ألر ، إنتخابي ة هزايم بخم  بيريز ُمنِّيَ 

 المراحي  فيي رابيين أميا  هزيمته بعد اإلسراييلي، العم  حز  بقيادة الفوز في فش  ،1992 عا  وفي. إيتالفي ة

ي ة مفاوضيات بيدأ رابيين، حكومية فيي للخارجي ية كيوزير عمليه وأثنياء. الحزبي ية اإلنتخابيات من الُمبكرة  ميع سير 

 عيا  أوسيلو إت فاقي ية بعقيد إنتهي  التيي الفلسيطينية، التحريير ومنظ مية عرفيات، ياسير الساب ، الفلسطيني الريي 

ل. 1993 ة، وألو   بيرييز حصي  أوسيلو، مين عيا  وبعيد. إسيرايي  بوجيود رسيمي ا   الفلسيطينية القيادة إعترف  مر 

ل ثيم ومين. ورابيين عرفيات ميع بالشراكة للس ال ، نوب  جايزة على  تتسيي  عين ُميدافعا   كيان اليذي بيرييز، تحيو 

ف ة في اليهودي ة المستوطنات  .للسال  مزعو  داعية إلى المحتل ة، الغربي ة الض 

 فيي األوليى قانيا مجيزرة وقعي  حيين ،1995 عيا  رابيين إسيحاق إغتييال إثير للحكومية، رييسا بيريز كان

 األبريياء المدنيين من 106 فيها إستشهد التي العدواني ة" الغضب عناقيد" عملية ضمن 1996 عا  لبنان جنو 

 أميا  هزيمتيه بعيد منصيبه فيي واحدا   عاما   يُكم  لم لكنه.  المت حدة لألمم بمركز إحتموا وشيو  ونساء أطفال من

 .الليكود حز  زعيم نتنياهو، بنيامين

 وفي. كاتسا  موشيه أما  شرفي، منصب وهو البالد، ريي  بمنصب بالفوز بيريز فش  ،2000 عا  في

 إنتخابيات فيي شارون آري  أما  العم ، حز  قيادة في بيريز للف الذي بارا ، إيهود هزيمة بعد ،2002 عا 
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 وتمك يين الخارجي يية، وزييير بمنصييب وفيياز الليكييود، مييع التحييالف إلييى العميي  حييز  بيريييز قيياد  الييوزراء، رياسيية

ة مين اإلنسيحا  لط ية تنفييذ مين لييتمك ن الكنيسي ، فيي شيارون للمجير " حمايية شيبكة" تكيوين مين بالتالي  غيز 

ف ة من وأجزاء  القميع حملية شيارون بيرييز شيار . نفسيه الليكيود حيز  مين معارضية مواجهة في الغربي ة، الض 

 مخيي م مذبحية فيي أيضيا   متورط أن ه كما األقصى، إنتفاضة في الفلسطينيين ضد مورس  التي والمذاب  والتنكي 

 فيي التيدميري والقصف اإلغتيال عملي ات وباقي القديمة، نابل  بمدينة القصبة في الياسمينة حي ومجزرة جنين

ف ة ة وقطاع الغربي ة الض   .غز 

ي  التيي أوسيلو إت فاقي ية وكاني  الس ياسيي ة بيرييز مسيرة في" إيجابي ة" عالمات أي   تظهر لم  مسيؤولي تها يتحم 

 شيؤون عين مسيؤولي تها مين تيتخل ص إسرايي  جع  من بيريز تمك ن لقد. الفلسطيني الشعب على كارثة المطلقة،

 هكيذا،. اإلحيتالل إنهياء دون مين الفلسيطينية السيلطة إنشياء عبير اليومي ة حياتهم وهمو  اإلجتماعي ة الفلسطينيين

 إسيرايي  عين مسيتق     بشيك    العمي  قيدرة إعطايها دون اإلجتماعي ة المسؤولي ات جميع الفلسطينية للسلطة أُوكل 

 الُمطلقيية السيييطرة علييى اإلت فاقي يية حافظيي . المحتل يية األراضييي فييي الحييياة جوانييب بتغلييب تييتحك م ظل يي  التييي

 الطبيعي ية بيالموارد عسكري تحك م السيطرة هذ  وراف  األردن، نهر غر  الواقعة األراضي على لإلسراييليين

نة طبقة نشوء إلى اإلت فاقي ة أد ت نفسه، الوق  وفي(. مثال   الماء)  الشخصيي ة لمصالحهم يسعون أشخاص من مكو 

 وهيذا إسيرايي ، عطاييا عليى كلي ا   إعتمدوا والمتعه دين، األعمال رجال إلى الفلسطينية السلطة بيروقراطيي من)

د  .(الُمستشري الفساد من الجليد جب  رأس مجر 

 جد يا ، الس ال  عملية دفع في والصدمة الغضب حالة من يستفيد أن بيريز باستطاعة كان رابين، إغتيال بعد

 عسيكري ة حملية يُطلي  أن الضيعيفة، العسيكري ة صيورته تلمييع بهيد  واحيد، بشيهر   اإلنتخابيات قبي  إلتيار لكن ه

رة  هللا حيز  مجاهيدي من 21و لبناني ا ، مدني ا   113 إستشهاد إلى أد ت" الغضب عناقيد" إسم تح  لبنان في مدم 

 التيي" قانيا مجيزرة" ضيحي ة كيانوا اللبنانيين الشهداء معظم.  إسراييليين جنود ثالثة ومصرع السوري والجي 

  .المدنيين مئات إليه إلتجئ المت حدة، لألمم مركزا   نفسه، بيري  إمرة تح  فيها، اإلسراييليون قصف

 الرجي  أضياع أن إال   يكين وليم العملي ة، وراء من عنه البح  يزعم بيريز كان الذي إسرايي  أمن يتحق   لم

ل أن فرصة  عياد ،1996 عيا  اليوزراء رياسية نتنيياهو بنييامين اإلرهيابي تيول ى أن وبعيد. آلر رابين إلى يتحو 

 ميا بعنف   قمعتها ثانية فلسطينية إنتفاضة إنطلق  الوق  هذا في. 2002و 1999 عامي بين الحكومة إلى بيريز

ي   التحيالف إليى سنوات بضع بعد عاد لكن ه الحكومة، بيريز غادر 2002 نهاية في". الواقي الدرع" عملي ة ُسم 

ة مع اإلرتباط ف   "لـ مساعيه في شارون أريي  ليدعم الحكومي  إستفادت الجانب أحادي   إنسحابا   كان الذي ،"غز 

  .حماس حركة منه

 اإلجتماعي يية الحاجييات عيين إنفصيياله الفخييم الرياسييي مكتبييه فييي بيريييز أظهيير ،2014و 2007 عييامي بييين

تين تضاعف  وقد العاديين، لإلسراييليين  ُلف ضي ) عهيد  فيي اإلسيراييلي الريي  إقامة على اإلنفاق ميزاني ة مر 

 مين ييتتي عيا  كي    يقيميه كيان اليذي الُمتير  الرياسيي الميؤتمر تمويي  وكان ،(ريفيلن الريي  عهد في ذل  بعد

ييار سييتري ، وول دمغيية عليييه ميين بييينهم مصييانع أصييحا   إسييتبدادي ة أنظميية مييع إرتباطييات لبعضييهم سييالح وتج 

 العالمي اإلقتصادي المنتد  يقد مها التي" دافوس روح" جايزة ُمن  قد بيريز يكون أن مصادفة وليس  مجرمة،

س  الرياسيي ة سينواته فيي حواراتيه، فيي الثابي  الموضيوع كيان. العالم في اإلقتصادي ة النيوليبرالي ة لتعزيز الُمكر 

 بكي   " هيو عبياس محميود بيتن الفتيرات، أسيوأ فيي حتيى يقيول، وكيان للتحقيي ، قابي  الس يال  أن ذلي ، وراء وما

 الكافيية الجهيود بيذلهم لعيد  وآليرين، نتنيياهو، بينييامين اليوزراء رييي  ضيمنا   ينتقيد كان. للسال  شري " تتكيد

 فلسيطينية، دولية إقامية حيول قيرارا   إت خيذت قيد كني  إذا:" بقوليه نتنيياهو لاطيب وقيد. األما  إلى بالتسوية للدفع

 دولية هنيا  تكيون أن إذن؟ البيدي  ميا" حزينية، بنبيرة وتسياءل ،"القرار هذا حدوث على تحرص أن إذن فعلي 

ر وأن واحدة   . "طبيعتها؟ الغالبي ة تقر 
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ياسي ة، واليته نهاية بعد " هابوعياليم" بني  وهيو اإلسيراييلي ة البنيو  ألكبير داعميا   بيرييز شمعون أصب  الر 

 إسيتحدثه اليذي" للس يال  بيرييز مركز" نشاطات في منخرطا   بقي كذل ". تيفا" العمالقة العالمي ة األدوية وشركة

 ألغنيياء ُمنتيد  اليو  أصب  وقد. صاحبه إرث بجدارة يلخ ص أن يمكنه المركز هذا! تواضع بك    إسمه وأعطا 

 وسييك انها يافييا واضييعا   البحيير علييى يطيي    وهييو بيافييا، العجمييي حييي منيياط  أفقيير إحييد  فييي مبنييا  يقييع ُمتييرفين

عيات إليى للوصيول هيذا البياذ  الس ال  قصر وراء تقريبا   معب د غير شارع تجاوز ويكفي للفه، الفلسطينيين  تجم 

 .ُمتداعية سكني ة

ين بشع مبنى شك  على جهات ثالث من المركز يظهر  للبحير المواجهية تلي ) فقيط الرابعية الجهية. ومحص 

 التيي الُمثليى اإلسيتعارة هيو حق يا   المبنى هذا ولع   . جذ ابة زجاجي ة واجهة عن تبي ن( الغر  نحو معب رة نظرة مع

 .بيريز شمعون إرث عن الحدي  عند إستخدامها يمكن

 حكومية مين كجيزء وزاري منصيب عليى بحصيوله كل هيا إنتهي  ألر ، إنتخابي ة هزايم بخمسة بيريز ُمنِّيَ 

 المراحي  فيي رابيين أميا  هزيمته بعد اإلسراييلي، العم  حز  بقيادة الفوز في فش  ،1992 عا  وفي. إيتالفي ة

ي ة مفاوضيات بيدأ رابيين، حكومية فيي للخارجي ية كيوزير عمليه وأثنياء. الحزبي ية اإلنتخابيات من الُمبكرة  ميع سير 

 عيا  أوسيلو إت فاقي ية بعقيد إنتهي  التيي الفلسيطينية، التحريير ومنظ مية عرفيات، ياسير الساب ، الفلسطيني الريي 

ل. 1993 ة، وألو   بيرييز حصي  أوسيلو، مين عيا  وبعيد. إسيرايي  بوجيود رسيمي ا   الفلسيطينية القيادة إعترف  مر 

ل ثيم ومين. ورابيين عرفيات ميع بالشراكة للس ال ، نوب  جايزة على  تتسيي  عين ُميدافعا   كيان اليذي بيرييز، تحيو 

ف ة في اليهودي ة المستوطنات  .للس ال  مزعو  داعية إلى المحتل ة، الغربي ة الض 

 فيي األوليى قانيا مجيزرة وقعي  حيين ،1995 عيا  رابيين إسيحاق إغتييال إثير للحكومية رييسيا   بيرييز كان

 األبريياء المدنيين من 106 فيها إستشهد التي العدواني ة" الغضب عناقيد" عملي ة ضمن 1996 عا  لبنان جنو 

 أميا  هزيمتيه بعيد منصيبه فيي واحدا   عاما   يُكم  لم لكنه.  المت حدة لألمم بمركز إحتموا وشيو  ونساء أطفال من

 .الليكود حز  زعيم نتنياهو، بنيامين

 وفي. كاتسا  موشيه أما  شرفي، منصب وهو البالد، ريي  بمنصب بالفوز بيريز فش  ،2000 عا  في

 إنتخابيات فيي شارون آري  أما  العم ، حز  قيادة في بيريز للف الذي بارا ، إيهود هزيمة بعد ،2002 عا 

 وتمك يين الخارجي يية، وزييير بمنصييب وفيياز الليكييود، مييع التحييالف الييى العميي  حييز  بيريييز قيياد  الييوزراء، رياسيية

ة مين اإلنسيحا  لط ية تنفييذ مين لييتمك ن الكنيسيي ، فيي شيارون للمجير " حمايية شيبكة" تكوين من بالتالي  غيز 

ف ة من وأجزاء  القميع حملية شيارون بيرييز شيار . نفسيه الليكيود حيز  مين معارضية مواجهة في الغربي ة، الض 

ط أن ه كما األقصى، إنتفاضة في الفلسطينيين ضد مورس  التي والمذاب  والتنكي   مخيي م مذبحية فيي أيضيا   متور 

 فيي التيدميري والقصيف اإلغتييال عملي ات وباقي القديمة نابل  بمدينة القصبة في الياسمينة حي ومجزرة جنين

ف ة ة وقطاع الغربي ة الض   .غز 

 هيو المشيروع" أن   حينهيا واعتبير ،"الجليي ( تهوييد) تطوير" بعنوان رسمي ة حملة أطل  ،2005 العا  في

 لشارون ودعمه العم ، حز  من إستقالته بيريز أعلن نفسه، العا  وفي". الراهن الوق  في صهيوني عم  أهم  

 قاييدا   بيرييز يصيب  أن اليبع  توق يع بغيبوبية، األليير هيذا إصيابة وعند". كاديما" باسم جديدا   حزبا   أس   الذي

 شيهر وفيي. الحيز  فيي أغلبيية شيك لوا اليذين السيابقين الليكيود أعضياء مين معارضة واجه لكن ه الجديد، للحز 

 أكبير آنيذل  وكيان ،2014 عا  إستقال حتى سنوات، سبع لمد ة إلسرايي  رييسا   انتُخب نفسه، العا  من حزيران

 .العالم في سن ا   الرؤساء

 لبرته تضاهي الضرورة وق  وشديدا   حازما   سيكون بتن ه نالبيه تُقنع عسكري ة شهرة يمتل  بيريز يكن لم

 روبييرت اإلندبنييدن ، صييحيفة فييي المشييهور البريطيياني الكاتيب عل يي  الس ييياق هييذا وفييي. التفيياو  فييي وبراعتيه

 رياسية إنتخابيات ليا  اليذي بيريز إن بقوله بموته، سمع عندما" سال  صانع"بـ لـه العالم وصف على فيس ،

ر رابيين إسح  سلفه إغتيال بعد الوزراء  اإلنتخابيات، قبي  العسيكري ة إعتمياد  أوراق مين يزييد أن حينيه فيي قير 
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 لقتي  ثيترا   كاني  التيي اللبناني ية، الحيدود عبير كاتيوشيا صواريخ المقاومة إطالق ذريعة واستغ    لبنان، بمهاجمة

 كن : "وقال. المجزرة تل  الرتكا  وراءها، إسراييلي ة دوري ة لل فتها عنقودي ة قنبلة بواسطة صغير لبناني طف 

 فيوق اإلسيراييلي ة القيذايف حل قي  عنيدما اللبنانيية، القرية لار  تمركزت المتحدة لألمم مساعدات بقافلة مشارك ا

هة رؤوسنا   ."دقيقة 17 ل القصف وإستمر   الالجئين، مخي م إلى متوج 

 هنيا  أن نعير  نكين ليم: "ب د عاييه الجريمية مين التمل ص حاول حين وقتها بيريز نِّفاق على الكاتب وعل  

 إن  :  "وقال". لنا قاسية مفاجتة األمر كان فقد. المت حدة لألمم الت ابع المخي م ذا  في يترك زون كانوا المدنيين مئات

 للمخيي م، فييديو فييلم ليديهم وكيان 1982 غيزو بعد لسنوات قانا احتلوا قد كانوا اإلسراييليين وإن كذبة كان  هذ 

 ينكرهيا كيان الحقيقية هيذ  أن وأضيا ". المذبحية تلي  أثنياء المخييم فيوق مسيي رة طيايرة يطلقيون كيانوا إن هيم ب 

 المت حيدة األميم قالي  ما وكثيرا   المسي رة، للطايرة فيديو شريط المت حدة باألمم جندي أعطا  أن إلى اإلسراييليون،

 وهيو اللبنياني، الس يال  فيي بيرييز مسياهمة كاني  هيذ  إن" فيسي  وقال. بالالجئين مليئا   كان المخي م إن إلسرايي 

ابيات إليى وصي  عنيدما أن يه الكاتيب ويحكيي". أنسياها لين لكنيي قانيا، في يفك ر يعد لم ورب ما اإلنتخابات لسر  بو 

 بييال وأطفييال وأذرع أرجيي  هنييا  وكييان رايحيية، ولييه الجثيي  ميين أنهييارا   ينسييا  الييد  كييان المت حييدة األمييم مخييي م

 وميا تحتيرق شيجرة عليى ومعل قية نصيفين مقسومة لرج  جث ة هنا  وكان . أجساد بال شيو  ورؤوس رؤوس،

: يقيول مين قولِّ  ومن الحقاي  تزوير ومن العالمي الن فاق من ُمستهجنا   مقاله فيس  ولتم". يحترق كان منه تبق ى

ات عدد سنُحصي" الُمقبلة القليلة األي ا  لالل: ولتم". الس ال  بصانع ُمناداته اآلن علينا يجب"  تُستخدَ  التي المر 

ات عدد لنحصي ثم   نعيه، في الس ال  كلمة فيها  ."الُمقاب  في قانا كلمة فيها ستظهر التي المر 

 

 : التشييع وقائع في

 بيانيات نتنيياهو، بنييامين اليوزراء رييي  مقيد متهم وفيي الصيهيوني، اإلحيتالل دولية مسيؤولي كبار أصدر

س لقد" نتنياهو وقال. بيريز الساب  الريي  لوفاة العمي  أسفهم عن فيها أعربوا  إستقالل لخدمة حياته بيريز كر 

ة ة وحص ن المستقب  نحو تطل ع" أن ه معتبرا   ،"األم   معيرو  غيير بعضيها بقيي وال تيي الط رق، بشت ى إسرايي  قو 

 لهيذا أساسيي ة   كدعامية   شيمعون، سيتفتقد" بيالقول قانا سف اح ليبرمان أفيغدور الد فاع وزير نعى بينما". اليو  حت ى

 إليى". إسيرايي  قيادة أفضي  مين واحيد  " بيرييز أن   هرتسيو، إسح  المعارضة ريي  واعتبر". وكشخص البلد،

يي  أبرق ذل ،  عب ياس واعتبير. لوفاتيه وحزنيه أسيفه عين ُمعربا   بيريز، عايلة إلى عباس محمود الفلسطيني الر 

 الييوزراء وريييي  عرفييات ياسير الشييهيد الراحيي  الييريي  ميع الش ييجعان سييال  ُصيينع فيي شييريكا   كييان" بيرييز أن  

 آلير وحت يى أوسيلو إت فياق منيذ دايم   سال    إلى للوصول حثيثة جهودا   بذل" أن ه ُمضيفا   ،"رابين إسح  اإلسراييلي

 نُقي  دالليي، بنزييف   مصيحوبة دماغي ية لجلطة الماضي أيلول 13 في تعر   قد بيريز وكان". حياته في لحظة

 تينف   بتلية وصيله تم   حي  أبيب، ت  من بالقر " هاشومير ت " مستشفى في الفايقة العناية قسم إلى أثرها على

 .وفاته يو  اإلثنين كثيرا   يتدهور أن قب  استقر ثم   البداية، في حرجا   الصحي وضعه وكان. وتخدير 

 جنيازة   بعيد اإلسيراييلي، الكييان مؤس سيي أبيرز أحيد رابين، إسح  جانب إلى المحتل ة القدس في بيريز دُفِّن

 الخارجي ية ووزيير عب ياس محميود برياسية الفلسيطيني الوفيد بيينهم مين دولة ، 70 من وفد   مئة حوالى فيها شار 

 بيادر حيين فيي العنياني، جيواد األردنيي الوزراء ريي  ونايب المصري ة الحكومة ممث ال   شكري سام  المصري

 بنشير طريقتيه عليى والتعزيية العربي ية، المشاعر ك  تجاه  إلى لليفة آل أحمد بن لالد البحرين لارجي ة وزير

 ال سيال  ورجي  حير  رجي  بييري ، شيمعون اليريي  أي هيا بسال  ارقُد: "فيها قال ،"تويتر" موقع عبر تغريدة

 العيدو كييان رييي  إليى أرسي   قيد الث ياني هللا عبيد األردن ملي  وكيان". األوسيط الش يرق في المنال صعب يزال

 المنطقة في والس ال  األمن تحقي  بات جا  مساهماته" أن   فيها إعتبر بيريز، بالمقبور تعزية برقي ة ريفلين رؤوبين

 الكيييان ولشييعب لعايلتييه والس ييلوان والصييبر لييه، الرحميية" متمني ييا   ،"مضييى وقيي    أي   ميين أهمي يية أكثيير اليييو  هييي

يي  نتنيياهو بنييامين العيدو وزراء رييي  تصياف  المراسيم، بيدء وقبي ". الغاصب  ميازن، أبيو الفلسيطيني والير 
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ني: "قال الذي  الش ييء هيذا أقيد ر شيعبنا، عين نيابية  " بيالقول نتنياهو عليه فرد   ،"طوي  وق    مضى رؤيت ، تسر 

 ."بشد ة

غم جلين أن   إال ،2013 العيا  فيي أشيهر تسيعة لميد ة التسيوية محادثيات مين وبالر   وجهيا   إلتقييا ميا نيادرا   الير 

 الفلسيطيني ة األراضيي إليى للعبور اإلحتالل سلطات إلى به تقد   رسمي طلب   بعد جاءت عب اس ومشاركة. لوجه

 .المحتل ة

ل  ، لكيان دولي   ودعم تتييد حف  إلى الجنازة تحو   إحتل ي  ال تي للسخرية، يا العربي ة، الوفود بمشاركة العدو 

يي  من ك    الجنازة وحضر. األمامي ة الص فو   واأللماني هوالند فرنسوا والفرنسي أوباما بارا  األميركي الر 

 فييديريكا األوروبيي اإلت حياد في الخارجي ة الس ياسة ومسؤولة ميرك ، أنجيال األلمانية والمستشارة غاز  يواكيم

يي  تشارلز األمير البريطاني العهد وولي السادس فيليب اإلسباني والمل  موغيريني،  إنريكيي المكسييكي والير 

يي  نييتو بينا  وطيوني كياميرون ديفييد الس يابقين بريطانييا وزراء ورييسيي كلينتيون بيي  السياب  األميركي والر 

 جانيب إليى. يليذز أحميد الت ركيي الخارجي ية وزيير وناييب جونسيون، بيوري  البريطياني الخارجي ة ووزير بلير،

 .وغيرهما وريفلين نتنياهو أبرزها العدو   كيان من شخصي ات  

ة الش خصي ات من عدد   إعتلى  وإبيداء" قانا سف اح" تمجيد على معظمها رك ز ،"الوداع كلمات" إللقاء المنص 

 تجربتيه عين فيهيا تحيد ث اليهودي ية، القلنسيوة ُمعتميرا   ألقاها كلمة، ألوباما وكان . الغاصب للكيان والت تييد الد عم

ياسييي ة عيم بيريييز أوبامييا وشييب ه. عميير  لريييف فييي بيريييز بوجييود الر   والملكيية مانييديال نيلسييون األفريقييي بييالز 

 إلييى يُنَظيير أن يجييب أن ييه علييى يصيير   كييان اإلرهابي يية، الهجمييات وجييه فييي حت ييى: "مضيييفا   إليزابييي ، البريطاني يية

 وفيي". نفسيه المصيير عليى يحصيلوا أن ويجيب كياليهود، الكرامية مين القيدر بينف  بشرا ، بصفتهم الفلسطينيين

 ،"ينتيهِّ  ليم السيال  أجي  مين العمي  بيتن   وتيذكير مبادرة" الجنازة عب اس حضور أن   أوباما فيه إعتبر ال ذي الوق 

يي  حضور كلمته، في نتنياهو، تجاه  ا. الفلسطيني الر   إلسرايي ، جندي ا   بيريز شمعون كان: " أوباما قاله ومم 

 وقتنيا نهايية حتيى فينيا جانيب أحسن مع صادقين نكون أن ب مكاننا بتن ولإليمان للس ال ، للعدل، اليهودي ة، للدولة

 قالهييا" )رابييا تييودا " قيادتييه، ومثييال صييداقته نعميية علييى. لآللييرين نتركييه الييذي الميييراث وفييي األر ، علييى

ا". شمعون ،(جزيال شكرا ومعناها بالعبري ة ا   لي : "فقال نتنياهو أم   مر   على لكن سياسي ين، لصوما   كن ا أنن ا سر 

ق  لقاء، ك    مع: "مضيفا   ،"جي دين أصدقاء أصبحنا الس نين  ."صداقتُنا تعم 

 الن فياق إطيار فيي ذكرنيا، كميا عالمي يا ، ُكير   وقيد" إلسيرايي  المؤس ِّ  الجي " أبناء آلر بيريز شمعون كان

 وأكثير شياينة جوانيب طي اتيه فيي يحمي  الجمييع، يعليم كميا إرثيه، لكين  !! رؤيوي" سال  رج " أن ه على العالمي

 الُملف قية والميدي  النعيي كلميات مين الكثيير كتابية عليى عاميا ، 93 عمير عين رحيليه حف ز ذل  ومع بكثير، تعقيدا  

قيية سييين األعضيياء آليير كييان أن ييه والواقييع. العييالم حييول والُمنم   إسييتوطنوا الييذين والنسيياء الرجييال أولئيي ) المؤس ِّ

سيوا فلسيطين فيي البريطاني اإلنتدا  حكم أي ا  أيديولوجي ة ألسبا  فلسطين ى ميا إلنشياء حيياتهم وكر   دولية يُسيم 

 عمومييا   الدولي يية الس ياسيية وتعقيييدات جوانييب ميين الكثييير إلظهييار فرصيية بيريييز جنييازة شييك ل  لقييد(. إسييرايي 

 .لصوصا   اإلسراييلي العدو   مع العربي والصراع

 الُممي ييز واإلقليمييي الييدولي والحضييور الجنييازة أن إلييى العييدو   كيييان فييي الُمعل قييين كبييار ميين عييدد أشييار كمييا

ة فالصورة. الكيان واقع في الكبيرة الُمفارقة على يشهدان  العبيري للكييان تقيدير من تنبع لم الُمشاركة لهذ  العام 

ن الحرباء الرج  هذا بتن أصحابها وتخي   أوها  على مبني ا   الكثيرون يرا  شايع، إعتقاد من نبع  ما بقدر  الُمتلو 

اسيخة بالقناعية اإلعتقياد هيذا مقارنية عند وضوحا   صورها بتشد   المفارقة، وتبدو" !!. سال  رج " كان  ليد  الر 

 فيي ن أميير، ميين يكيين ومهمييا. الصييورة لهييذ  نقييي  نتنييياهو بنيييامين الحييالي العييدو   حكوميية ريييي  بييتن الكثيييرين

 العيير ، الكنيسيي  أعضيياء أن   إلييى العييدو   إعييال  وسيياي  أشييارت فقييد. والفلسييطيني العربييي وجههييا للمفارقيية

 أغليب وقياطع العير ، وبعي  العيالم رؤيتيه تيوه م ميا مطلقا   بيريز في يروا لم المشتركة، القايمة من لصوصا  

 ."سال  رج " كان بتن ه قناعتهم عد  عن ُمعلنين بيريز جنازة الواعين األعضاء هؤالء
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 موقييع فييي حسييابه علييى كتييب ،"عييودة أيميين" اإلسييراييلي الكنيسيي  فييي المشييتركة العربي يية القايميية ريييي 

 ففيي. األلييرة األي يا  فيي عنيه تُشياع التيي الروايية عين تختليف العربيي الجمهيور ليد  بيرييز ذكر ": "تويتر"

 منيدوبي ميع شيراكة بنياء ظي    فيي الس يال  إليى الس يير هميا إيجابي تيان، نقطتيان تُوجد التسعينيات في بيريز صال 

 وبعيدها". المسيتعمرات وبنياء اإلحيتالل ألمين حياد ة ُمعارضية ليدينا تُوجيد المقابي ، فيي ولكن. العربي الجمهور

 مصييبة أوقيع اليذي ،1949 العيا  عين أغفير أن يُمكننيي فيال. اإلحتفال هذا ك  في شريكا   لس  أنا: "عودة كتب

  .العدو كيان في 48 الـ فلسطينيي أغلبي ة مشاعر عن بذل  عودة وعب ر". شعبي على

 رييي  ضيم   المسيتو  رفييع فلسيطيني وفد وص  فقد ألر ، حسابات لها كان  الفلسطيني ة السلطة أن   غير

 التحرييير" لمنظ ميية التنفيذي يية اللجنيية عضييو مييازن أبييو ورافيي . لييه الت ييابعين القييادة ميين وعييدد عبيياس السييلطة

 فييي اإلسييراييلي الملييف   ومسيؤول عريقييات، صييايب اليدكتور العييدو   مييع المفاوضيات ملييف   مسييؤول" الفلسيطينية

 مصيادر والحظي . الشييخ حسيين" فت " لحركة المركزي ة اللجنة عضو التنسي  ومسؤول المدني محمد السلطة

 عربي ية دول مين وفيود حضيرتها التيي بيرييز جنازة حضر الذي األبرز العربي الزعيم كان عباس أن إسراييلي ة

 حياد ة إنتقيادات المقبيور اإلرهيابي جنازة في العربي ة الوفود ُمشاركة أثارت وقد. والمغر  واألردن مصر بينها

 أن ظهير بعيدما اإلنتقيادات هيذ  وزادت. اإلجتمياعي التواصي  وسياي  عليى لصوصا   ُمخالفة عربي ة أوساط في

  .نفسه اإلسراييلي الكيان دال  وصراع لال  موضع كان التتبين حف  في جلوسه ومكان مازن أبو مشاركة

 اليوزيرة والخارجي ة، الثقافة وزارتي عن ممث لين ضم   والتي الجنازة، لمراسم المنظ مة اللجنة ترأس  لقد

فة الليكودي ة  الصيف   فيي عبياس اليريي  جليوس موقيع حول البداية في د    قد لالفا   وكان. ريغف ميري المتطر 

ت للُمشي عين، األمامي ، طر  في عباس يجل  أن على ريغف وأصر   ذلي ، عارضي  بيرييز عايلة لكن الص ف 

يف   منتصيف فيي يجلي  أن عليى تُصير   وهيي ضييفها عبياس إن وقال   هيذا حي    تيم   النهايية، وفيي. األميامي الص 

 اإلثيارة عنصير أن غيير. المصيري الخارجي ية وزيير بجيوار ميازن أبيو وجلي  بيرييز عايلية تُرييد كميا الخيال 

. وتصيافحا نتنيياهو بنييامين اإلسيراييلي الكييان حكومية بيريي  ميازن أبيو إلتقيى عنيدما جاء الجنازة، في األكبر

 عين فضيال   عيد ة، أوروبي ية دول رؤسياء أن معيرو  إذ لبيرييز، هيا    سياسي إسها  آلر هذا أن   كثيرون واعتبر

 الُمصيافحة هيذ  مثي  ترتييب حياولوا بيوتين فالديميير الروسيي واليريي  السيسيي الفتياح عبيد المصري الريي 

 .الرجلين بين الجليد ويكسر المصافحة هذ  يُرت ب بيريز موت هو وها فعجزوا،

 ووزيير نتنيياهو أن   ومعيرو  الراحي ، جنيازة فيي الُمشياركة عبياس الريي  طلب أقر   من هو كان نتنياهو

" صيلة ذي غيير" ميازن أبو أن مساء صب  يُعلنون باسمهما، المتحد ثين من والكثير ليبرمان، أفيغدور لارجي ته

 جنيازة فيي للمشياركة اإلسيراييلي الكييان إليى وصيولها ودولي ة أوروبي ة جهات استغل   وقد". شريكا   لي " وأن ه

 ميوغريني، فيدريكا األوروبي اإلت حاد لارجية وزيرة وعدا. السلمي ة العملي ة في التقد   على نتنياهو لح    بيريز،

 مؤتمر ترتيب أج  من حكومته تعم  الذي هوالند فرنسوا الفرنسي الريي  مع أيضا   الشتن بهذا نتنياهو تباح 

 لعقيد التحضييرات الجنيازة، هيام  على أيضا   بحثا وعباس هوالند. العا  هذا نهاية قب  باري  في للس ال  دولي

 تسيريع على وعباس هوالند إت ف : "عريقات صايب الفلسطينيين الُمفاوضين كبير وقال. للس ال  الدولي المؤتمر

ر للس ال ، الدولي المؤتمر لعقد التحضيرات  أن عبياس أبلي  هوالنيد أن مضييفا   ،"العيا  هيذا نهايية في عقد  الُمقر 

 ."المؤتمر لعقد الفرنسي ة الجهود مواصلة إطار في األول تشرين شهر في فلسطين سيزور فرنسي ا   مبعوثا  "

 

 :الخزي ومشاركة مازن أبو

 الفلسيطيني ة األوسياط فيي حياد ة إنتقيادات أثيارت قيد بيرييز جنيازة فيي ميازن أبيو ُمشاركة أن بالذكر الجدير

 والعنصيري" اليهيودي البي " زعيم التعليم، وزير حم  فقد. أيضا   لها إسراييلي ة إنتقادات برزت لكن والعربي ة،

 وكتيب". ميازن؟ أبيو لمصيافحة نهيرع لمياذا: "وتسياءل عبياس صياف  ألنه نتنياهو على بيني  نفتالي المتطر  
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 أبيو لمصيافحة باليدور اإلسيراييليين وقيو  سيبب فهيم فيي أفلي  ليم": "فايسبو " موقع على صفحته على بيني 

ع الذي مازن،  ."لقتلهم ُمخص صات ويدفع اإلسراييليين قت  على يُشج 

رات جملية إن  جنييازة فييي عبيياس محميود الفلسييطيني ة السييلطة رييي  مشيياركة عيين دفاعييا   قُيد م  التييي الُمبيير 

 رأي هنييا  لهييا، الصييايب الواسييع اإلنتقيياد مقابيي  جيدا ، قليليية وهييي بيريييز، شييمعون األسييب  اإلسييراييلي اليريي 

ليي  بعييدما واجبيية باتيي  الجنييازة فييي عبيياس مشيياركة إن الييرأي هييذا أصييحا  يقييول. عنييد  التوق ييف يسييتح     تحو 

 عييزمهم العييالم إمتييداد علييى والمسييؤولين الرؤسيياء ميين كبييير عييدد بيي عالن ضييخم سياسييي حييدث إلييى الجنييازة

 الضيعف نقطية إن. حضيور  على تترتب لن مكاسب أي أن برغم يخسر، سيجعله عباس غيا  ألن حضورها،

 المتحيدة الوالييات عليى والمراهنة الثنايي ة، المفاوضات نهج بتن اإلعترا  يريد ال عباس أن هي الرأي هذا في

ة أوراق إمسا  دون من الدولي والمجتمع  يترت يب وميا اإلسيراييلي ة، التيوح   سياسية مواجهية عليى والقدرة القو 

 تقريبيا ، شييء كي  الفلسيطينيين لسيارة إليى أد ييا قيد وحصيار، وعنصيري ة وعدوان وإستيطان إحتالل من عليها

 إسرايي  مع والتعام  الجدارة، وإثبات الني ات، حسن إبداء سياسة أن كما. لسارته يخشون ما هنا  يعد لم حتى

 مين المزييد عليى للحصيول الصيهيوني العدو شهي ة فت  إلى سو  شيء أي   إلى تؤد ِّ  لم ،"سال " وكشري  كجار

 الس ياسيية إسييتمرار الجنييازة فييي المشيياركة إلييى أد   الييذي المسييتمر   اليينهج هييذا ويعكيي . والمكاسييب التنييازالت

 الدولي ية األفعيال بيردود األسياس بالدرجة الحك ا  إهتما  لالل من تظهر التي وعربي ا ، فلسطيني ا   الُمت بعة الرسمي ة

 .شعوبهم تُبديها التي الفع  وردود المواقف إهمالهم مقاب  في قراراتهم، حيال

 الفاشي  الينهج عن التخل ي في جاد ة الفلسطيني ة القيادة أن مفادها قوي ة برسالة سيبع  كان المشاركة عد  إن

 علميا  . الحالي ية اإلنتظار سياسة إلى وصوال   ،"أوسلو" بـ مرورا   ،"مدريد مؤتمر" منذ عليه سارت الذي والعبثي

 واقعييه بييرغم الفلسييطيني الشييعب أن مفادهييا ُمدوي يية، رسييالة ذاتهييا بحييد ِّ  شييك ل  للمشيياركة الواسييعة المعارضيية أن

م وأن ه ومقاومته، وبحقوقه بكرامته متمس   السي ئ  بيرغم إلسيرايي  قلي  مصيدر وهيذا عنهيا، اليدفاع عليى مصيم 

 .الباهرة نجاحاتها

 مثبي  فهذا اإلطالق، على سال  رج  يكن لم بيريز أن إلثبات الماضية األي ا  لالل قي  ما لترداد حاجة ال

 واليميين اليميين عين يمي يز  ميا وأن حير ، رجي  وأنيه باليدماء، ملتطختيان يدييه أن تؤك يد التيي الد الي  بعشرات

فون عنه يعلن ما ويفع  ،"الثعلب يرو، كما ويرو، حالوة اللسان طر  من يعطي " أن ه المتطر   فيي المتطر 

 .غير  من ألطر لذل  وهو الد سم، في الس م   يدس   أن ه أي أسوأ، أو بياناتهم

بته مييا إن  إسييرايي  سياسييات تمرييير فييي براعتييه حقيقيية يثبيي  بيريييز وفيياة بعييد اإلسييراييلي ة الصييحافة سيير 

له أو بعرضه أفادت فالتقارير جذابة، وألفاظ بشعارات تغليفها بعد العدواني ة  عبياس اليريي  ميع إت فياق إليى توص 

 بقي ة تبقى فيما الكبيرة، اإلستيطاني ة بالكت  إسرايي  فيها تحتفظ مؤق تة، فلسطيني ة دولة إقامة على( نتنياهو أفشله)

 إسيرايي  تحيتفظ أن على اإلسراييلي ة، السيادة تح  األليرة بقاء مع الفلسطيني ة الدولة نطاق ضمن المستوطنات

 .اإلسراييلي ة" األراضي" ببقي ة أسوة   إليها الدلول بح 

 تعكي  سيال ، عين الباحي  بمظهر بيريز ظهور مقاب  في إسرايي  مصلحة تخد  التي األفكار هذ  مث  إن

 يعير  فهو. العالم أما  إلسرايي  جي دة ظاهري ة صورة على للحفاظ كبر  أهمي ة تولي التي المناورة شخصي ته

 اإلسييراييلي المشييروع جييوهر علييى حفاظييه مقابيي  فييي ، األسيياس ميين الفلسييطيني الشييعب يرفضييها التييي الفتييات

ق على اإلبقاء فكرة على القايم اإلستيطاني، ". األغييار" مين اإلمكيان قيدر الخاليية ويهودي تهيا العبري ية الدولة تفو 

 الميال برأس" اليهودي ة العبقري ة" يجمع ،"جديد أوسط شرق" إقامة نظري ة صاحب فبيري  طبيعي، األمر وهذا

ى وعميا اإلقليمي ية،" التسوية" عن دوما   دافع وهو. العربي ة العاملة واليد  أيضيا   وهيو". األردنيي الخييار" بيـ يُسيم 

  .بتلر أو بشك    لها تجسيد حالي ا   يجري وما ،"الوظيفي التقاسم" لط ة صاحب

 حسييا  علييى العربي يية بالييدول إسييرايي  تجمييع إقليمي يية حلييول ميين األليييرة الفتييرة لييالل تداولييه يييتم   ومييا

  .إلتراعها براءة صاحب بيريز، جهود إلى أساسا   يعود وقضي تهم، الفلسطينيين



 
30/10/2016  

(«إسرائيل»)ملف  التقدير نصف الشهري  
(26رقم )                  

    
       
 

12 
 

 تشيبيهها ليالل مين بيرييز جنيازة فيي ميازن أبيو مشياركة تبريير يمكين ال أن يه إليى اإلشيارة من بد   ال أليرا  

 مين حينهيا المشياركة تلي  رفي  بيرغم رابين، إسح  المقبور جنازة في المستو  رفيع فلسطيني وفد بمشاركة

 وبالتيالي. شخصيي ا   آنيذا  يحضير ليم عرفيات ياسير الراحي  اليريي  أن وعلميا   عيري ، فلسيطيني قطاع جانب

 أر " بـ  بالتفريط إت هامه بعد متطر   يهودي   يدي على إغتي  رابين ألن بكثير، أسوأ هي األليرة فالمشاركة

 بانقضياء نهيايي إت فياق إليى الوصيول وهيم وكان مسارها، ذروة في" التسوية" كان  الحين ذل  وفي". إسرايي 

 صياحب الفلسيطيني، اليريي  فحتيى اآلن، أميا. الحاكمة الفلسطينية النخبة على مسيطرا   يزال ال اإلنتقالي ة الفترة

 هيذا عليى بيالخرو  مرارا   هد د وقد. عليه هو ما على الوضع بقاء إمكاني ة عد  مدركا   أصب  المفاوضات، ليار

 .حقوق وضياع دما   يكل ف الوق  هدر أن برغم تهديد  ينف ذ لم أن ه مع السلطة، ونسف باإلستقالة الواقع

 سياسي ة أغرا  لخدمة الحنيف الدين بتوظيف تمث   فقد بيري  جنازة في المشاركة على فع  رد   أسوأ أما

 النبيي بيتن الهبياش محميود والس يمعة، اليذ كر ئسيي   بيه أدليى اليذي المشيبو  التصيري  ليالل مين ظهر كما دنيئة،

 إن. اليريي  فييه كف ير اليذي الزهيار محميود تصيري  مقابي  في ،"الجنازة في لشار  حي ا   كان لو( "ص) محمدا  

 ظي    فيي الفلسيطيني، الشيعب وتمثيي  القييادة عليى والصيراع المزايدات سياق في الجنازة في المشاركة توظيف

ي   يييد عي كميا المقاوميية لييار وال األسياس والقضييي ة القيدس حمايية علييى يسياعد ال وأفقي يا ، عمودي ييا   اإلنقسيا  تعم 

  .الفتنة لوقوع طري  أقصر هو ب  البُلهاء، بع 

 تعكسيه وميا السيلبي ة، دالالتهيا هيو ذلي  من واألهم فادحا ، لطت   كان  الجنازة في المشاركة إن   الختا ، وفي

هان إستمرار من ى ما إستعطاء إستئنا  على الر   دفنه المي   وإكرا  - زمن منذ مات  التي" الس ال  عملي ة" يُسم 

ش رهان وهذا -  أي تحقيي  عن عجزها أثبت  التي لتل  بديلة ليارات إعتمادهم والعر  الفلسطينيين على يشو 

 .عملي ة نتايج


