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 قائد احلرب ضد الفلسطينيني

 أرييل شارون
 

 

ارتبط اسم رئيس الوزراء اإلسرائيلي أرييل شارون بكل احلروب اليت اندلعت بني العرب وإسرائيل 
 وصربا 1953قبية عام ، إضافة إىل مسؤوليته عن جمزريت 1982 حىت عام 1948بدءاً من عام 
 وحماوالت قمع انتفاضة األقصى اليت كان سببا يف اندالع شرارهتا األوىل عام 1982وشاتيال عام 

2000 . 

 امليالد والنشأة
اليت أصبحت فيما -يف قرية ميالن الفلسطينية ) أرييل شارون(ولد أرييل صموئيل مردخاي شرايرب 

سرة من أصول بولندية عملت يف مزارع املوشاف  أل1928 عام -بعد تسمى مستوطنة كفار مالل
 .يف فلسطني بعد أن فرت إليها خوفاً من بطش النازيني

 التعليم
تنوعت العلوم اليت درسها شارون، إذ درس التاريخ واالستشراق والزراعة والقانون يف إسرائيل، مث 

 .العلوم العسكرية يف فرنسا وإجنلترا

 التوجهات الفكرية
احدا من أكثر القادة العسكريني واإلسرائيليني تشددا، فريفض تقسيم القدس ويصر يعترب شارون و

على أهنا ستبقى العاصمة األبدية لدولة إسرائيل، ويرفض كذلك مبدأ حق العودة للفلسطينيني 



الالجئني، أو املساس بأي من املستوطنات املوجودة، ويسعى إىل هتويد األراضي العربية بإقامة املزيد 
 .ملستوطنات عليهامن ا

 حياته العسكرية والسياسية
التحق شارون وهو يف الرابعة عشرة من عمره بعصابة اهلاغاناه، وقاد إحدى فرق املشاة يف حرب 

وأصيب يف بطنه بعدة رصاصات بينما كان يهم حبرق أحد .  وكان يبلغ العشرين من العمر1948
 . رآه أحد جنوده فأسرع إىل إنقاذهاحلقول، وكادت تلك الرصاصات تودي حبياته لوال أن

 101الوحدة 
، وأحلق هبا 101 وحدة للعمليات اخلاصة أطلق عليها اسم الوحدة 1953ترأس شارون يف عام 

 .شارون بعد رئاسته عدداً من املتطوعني واإلسرائيليني احملكوم عليهم بالسجن لفترات طويلة

 الفلسطينيني، وكان من أشهر عملياهتا جمزرة ختصصت تلك الوحدة يف اإلغارة على خميمات الالجئني
 . مرتال41ً فلسطينيا وهدم فيها 69قبية اليت راح ضحيتها 

 رئيسا لشعبة التدريب
، مث رقي إىل رتبة جنرال عام 1966اختري شارون رئيساً لشعبة التدريب يف اجليش اإلسرائيلي عام 

 مث عاد إليه يف العام التايل أثناء 1972  حيث توىل قيادة القطاع اجلنويب، وترك اجليش عام1967
 .1973حرب 

 سالم صهيون
فاز مبقعدين يف الكنيست، مث انضم بعد ذلك إىل " سالم صهيون" أمساه 1977شكل حزباً أواخر عام 

 .حزب الليكود

 وزيرا للزراعة واالستيطان 
واالستيطان، وظل منصب وزير الزراعة ) 1983 - 1977(توىل شارون يف حكومة مناحيم بيغن 

 . 1982يشغل هذا املنصب إىل أن انتقل لشغل منصب وزير الدفاع عام 



 جمزرة صربا وشاتيال
 االجتياح اإلسرائيلي للبنان وكان وقتها وزيرا للدفاع، وتعامل بعنف مع 1982قاد شارون عام 

د حصار طويل على املقاومة الفلسطينية اليت كانت تتخذ من بريوت الغربية مقراً هلا، وأجربها بع
 .اخلروج إىل تونس

وأثناء الوجود اإلسرائيلي يف لبنان وقعت جمزرة صربا وشاتيال اليت راح ضحيتها قرابة ألفي الجئ 
 .فلسطيين، ومحَّلت جلنة حتقيق إسرائيلية مستقلة شارون املسؤولية

 

د ذلك وزيراً ، مث اختري بع1984 وحىت 1982ظل شارون وزيراً بال وزارة يف الفترة من عام 
 - 1998، مث عني وزيراً للبناء واإلسكان يف الفترة 1988 - 1984للصناعة والتجارة يف الفترة 

، وتوىل منصب وزير البنية التحتية يف حكومة الليكود برئاسة بنيامني نتنياهو واليت تشكلت 1992
 .1999 إىل عام 1998، مث وزيراً للخارجية يف احلكومة نفسها من عام 1996إثر انتخابات عام 

 دخوله املسجد األقصى
 مما أثار حفيظة الفلسطينيني الذين مل 2000أيلول /دخل أرييل شارون املسجد األقصى يف سبتمرب

 .ينسوا مسؤوليته يف قبية وصربا وشاتيال، األمر الذي تسبب يف اندالع انتفاضة األقصى

 رئيسا للوزراء
زمية منافسه إيهود باراك يف االنتخابات اليت جرت يف انتخب أرييل شارون رئيسا للوزراء بعد ه

، وكان العامل األساسي وراء اختيار الناخب اإلسرائيلي له هو رغبته يف إعادة 2001شباط /فربار
وقد تعامل . األمن الذي افتقده حتت وطأة العمليات االستشهادية اليت تنفذها املقاومة الفلسطينية

 بعنف أسفر عن مقتل ما يزيد على ألف فلسطيين وجرح أكثر من شارون مع انتفاضة األقصى هذه
على  حينما قرر القضاء 29/3/2002 وكانت أخطر عمليات العنف اليت قادهتا يف . ألفا آخرين30

السلطة الوطنية الفلسطينية وحماصرة رئيسها ياسر عرفات بعد تدمري مقر الرئاسة يف رام وقتل عدد 
 .من حرسه الشخصي واعتباره عدوا إلسرائيل، األمر الذي أعاد إىل املنطقة أجواء احلرب السابقة

______________ 
 :المصادر
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