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http://www.haaretz.co.il/news/politics/1.2342971.)آخر.مشاهدة.2014/8/23(.
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النهاية.لتقدميها.كهدية.للفلس���طينيني،.أفضل.اس���تثمار.هذه.األموال.في.حتسني.

حياة.أطفال.إسرائيل.وليس.في.حتسني.حياة.األطفال.الفلسطينيني«..وقد.وصف.

لبيد.خطته.لالنفصال.عن.الفلسطينيني.بقوله.»ال.نريد.حفلة.زواج.مع.الفلسطينيني.

بل.عقد.طالق....إذا.لم.ننفصل.عن.الفلسطينيني.سوف.نفقد.الهوية.اليهودية.لدولة.

إس���رائيل«..وبناء.عليه.يعتقد.لبيد.أن.على.إسرائيل.أن.ترسم.حدودها.املستقبلية،.
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هرتسليا،.إال.أنه.جّدد.ببرنامج.تنفيذي.خلطته.

خطة بينيت . 2

كما.فعل.لبيد.في.مؤمتر.هرتسليا،.استمر.بينيت.في.طرح.خطته.لضم.مناطق.

من.الضفة.الغربية.إلى.السيادة.اإلسرائيلية،.ال.تعتبر.خطة.بينيت.جديدة.وخاصة.
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تلك.التي.أوردها.في.مؤمتر.هرتس���ليا.في.حزيران،.فقد.طرحها.في.برنامج.حزبه.

االنتخابي.وفصلها.بشكل.كبير.2.إال.أن.امللفت.للنظر.بقاء.بينيت.مثابرا.في.احلديث.

عن.هذه.اخلطة.حتى.بعد.دخوله.احلكومة.وإشغاله.منصب.وزير.االقتصاد.وعضو.

في.املجلس.الوزاري.املصغر،.فقد.استمر.في.اعتبار.هذه.اخلطة.البرنامج.السياسي.

العملي.الوحيد.في.إسرائيل.عموما.وفي.صفوف.اليمني.خصوصا..أما.اجلديد.أو.

التعديل.الذي.طرحه.في.مؤمتر.هرتسليا،.فهو.اقتراحه.بضم.تدريجي.ملناطق.»ج«.

بدل.ضمها.مرة.واحدة.3

تشكل.فكرة.ضم.مناطق.»ج«.إلى.السيادة.والقانون.املدني.اإلسرائيلي.التسوية.

التي.يقبل.بها.اليمني،.وبات.هذا.املوضوع.محل.قبول.في.شرائح.كثيرة.في.صفوف.

مجتمع.املس���توطنني..ففي.نشرة.»ييشع.شلنو«.)يهودا.والسامرة.خاصتنا(،.وهي.

مجلة.يصدرها.مجلس.املس���توطنات.)ييشع(.وتعرف.نفسها.بأنها.»مجلة.توراتية.

أيديولوجي���ة.وعملية.لتعزيز.س���يطرتنا.في.البالد«،.اس���تحضرت.مقاال.للصحافي.

املس���توطن.ارييل.كهانا.حول.فكرة.ضم.مناطق.ج،.جاء.فيه:.»على.إسرائيل.وقف.

س���يطرة.اجليش.على.الس���كان.الذين.يعيش���ون.في.يهودا.والسامرة،.ونقلها.إلى.

سيطرة.كاملة.للسلطات.املدنية،.بخالف.الرأي.الدارج،.ال.يدور.احلديث.عن.ماليني.

العرب.الذين.سوف.يضمون.إلى.إسرائيل،.بل.بخمسني.ألفا،.وأقصى.حد.مئة.ألف،.

الذين.س���يحصلون.على.هويات.زرقاء..باقي.الس���كان.الفلسطينيني.يعيشون.منذ.

2..مهند.مصطفى،.املستوطنون.من.الهامش.إلى.املركز،.)رام.الله:.مدار-.املركز.الفلسطيني.للدراسات.اإلسرائيلية.

2013(،.ص:.49-47.

3..براك.ربيد،.»برنامج.بينيت:.إحالة.تدريجية.للسيادة.على.منطقة.سي«،.)هآرتس،.2014/6/8(،.أنظر.الرابط:.

 http://www.haaretz.co.il/news/politics/1.2343035)أخر.مشاهدة،.2014/8/24(..كذلك.األمر.شاهد.

https://www. التالي:. الرابط. يوتيوب.على. املؤمتر.حول.خطته.في.موقع. بينيت.في. ألقاها. التي. احملاضرة.

youtube.com/watch?v=V31X4OUx8AI.)أخر.مشاهدة،.2014/8/24(.
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اتفاق.أوسلو.حتت.سيطرة.مدنية.فلسطينية.في.مناطق.أ.و.ب..االحتكاكات.حتدث.

كله���ا.في.مناطق.ج،.فقط.هنال���ك.يدير.اجليش.حياة.املواطنني.....إذا.كان.هنالك.

قيادة.حكيمة.في.إسرائيل.عليها.تنفيذ.خطة.خماسية.ملدننة.تدريجية.ملناطق.ج«.4

استراتيجية نتنياهو. 3

اتخذ.نتنياهو.منذ.دخوله.إلى.مكتب.رئيس.احلكومة.عام.1996،.سياستني.في.

التعاطي.مع.السلطة.الفلسطينية،.فمن.جهة.قبل.على.مضض.اتفاقيات.أوسلو.ألن.

حكومته.التزمت.بقبول.االتفاقيات.التي.وقعتها.احلكومة.الس���ابقة.وقبلها.واعترف.

به���ا.العال���م.والواليات.املتحدة.األميركية.في.عهد.بيل.كلينتون،.إال.أنه.حاول.إبقاء.

الوضع.على.ما.هو.عليه،.صحيح.أنه.اس���تمر.في.مفاوضات.واي.بالنتيش���ن.حول.

اخلليل،.إال.أنها.كانت.مجرد.خطوة.لألمام.لتعقبها.عشرات.اخلطوات.للوراء،.كما.

هو.احلال.مع.خطاب.بار.إيالن.في.بداية.عهد.حكومته.الثانية.عام.2009،.خطوة.

تصريحية.لألمام.مقابل.عشرات.اخلطوات.التنفيذية.للوراء..في.فترته.األولى.سخر.

نتنياهو..قائال:.»التوجه.الس���ائد.كان.إعطاء.الكل.ما.عدا.2%.وأنا.عكس���ت.ذلك.

وأعطيت.2%.لس���يطرة.الس���لطة.فقط«.5.وقد.أكد.على.هذا.التوجه.دنيس.روس.في.

كتابه.»الس���الم.الضائع«،.بقوله.»لم.يصدق.الرئيس.وال.وزيرة.اخلارجية.أولبرايت.

أن.نتنياهو.جاد.في.تقدم.العملية.السلمية«.

وقامت.احلكومة.اإلسرائيلية.خالل.املفاوضات.في.الشهور.التسعة.األخيرة.التي.

سبقت.تشكيل.حكومة.الوحدة.الفلسطينية،.باإلعالن.عن.بناء.8000.وحدة.سكنية،.

4..نشرة.»ييش.عشلنو«،.العدد.288،.نيسان،.2012..ص:3.

5..بيتر.باينرت،.»هيالري.كلينتون-.املتحدثة.الكبيرة.باسم.اسرائيل«،.)هآرتس،.2014/8/13(،.ص:.4.
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غالبيتها.كانت.خارج.الكتل.االس���تيطانية.6.أشار.نتنياهو.في.مؤمتر.صحافي.إلى.

سذاجة.وزير.اخلارجية.جون.كيري.واجلنرال.جون.آلني.املبعوث.األميركي.اخلاص.

لقضايا.األمن.في.املفاوضات.اإلسرائيلية.الفلسطينية.حول.قضايا.األمن،.مشيرا.

أن.دولة.فلس���طينية.متواصلة.األطراف.س���تكون.خطرا.غير.مقبول.على.إسرائيل،.

وأن.التواجد.األمني.اإلس���رائيلي.لن.يكون.في.منطقة.األغوار.فحس���ب.بل.في.كل.

املناط���ق،.ويعقب.س���تيفن.روبرت.عضو.مجلس.العالق���ات.اخلارجية.في.الواليات.

املتحدة.األميركية.أن.ذلك.يعني.أن.نتنياهو.يريد.س���لطة.سياس���ية.تس���مى.دولة.

متقطعة.األوصال.وحتت.الس���يطرة.األمنية.اإلس���رائيلية،.هذه.ه���ي.الدولة.التي.

يقصدها.نتنياهو.بكالمه.7

يعتقد.نتنياهو.أن.احللول.املرحلية.هي.احللول.املفضلة.بالنس���بة.إلس���تراتيجية.

التفاوض.مع.الفلسطينيني،.وهو.بذلك.ال.يتناقض.مع.موقف.وزير.خارجيته.ليبرمان.

في.املوضوع..يريد.نتنياهو.إدارة.الصراع.مع.الفلس���طينيني.بواسطة.املفاوضات.

لذاتها،.وليس.للوصول.إلى..حل.نهائي..إن.اش���تراط.نتنياهو.باعتراف.فلسطيني.

بيهودية.الدولة.وحق.الش���عب.اليهودي.على.البالد.هي.ش���روط.تهدف.إلى.إدراج.

مواضيع.جديدة.للتفاوض.تؤدي.إلى.تعقيد.التوصل.إلى.حل.للصراع،.ألن.اجلانب.

الفلسطيني.يرفض.أي.حديث.عن.هذا.املوضوع.

قدم.نتنياهو.خالل.مناسبات.مختلفة.تطويرات.على.مواقفه.الكالسيكية.السابقة.

بخصوص.شكل.التسوية.وطريقتها..عام.2011،.قدم.أربعة.خطابات.مركزية.شكلت.

املصدر.األس���اس.في.عرض.آرائه؛.متثل.األول.في.خطابه.أمام.الكنيست.بتاريخ.

.Stephen Robert, “ Only a Two-State Solution”, (Haaretz, 4/8/2014), p: 5..6

7..املصدر.السابق.
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16.أيار،.والثاني.خطابه.أمام.الكونغرس.في.24.أيار،.والثالث.خطابه.أمام.الوكالة.

اليهودية.في.28.حزيران،.والرابع.أمام.اجلمعية.العامة.في.23.أيلول..شكلت.هذه.

اخلطاب���ات.إضافات.جوهرية.خلطاب.نتنياهو.الش���هير.في.بار.إيالن.في.حزيران.

2009.حيث.وضع.املزيد.من.النقاط.على.احلروف.الغامضة.التي.وردت.في.خطابه.

األول،.ووضع.املزيد.من.احلواش���ي.والهوامش.التي.تبدو.أكثر.قوة.وأقوى.إلزاما.

بالنسبة.لنتنياهو.من.النص.األول.الوارد.في.بار.إيالن..

من.الواضح.أن.نتنياهو.كان.مدفوعًا.بنوعني.متناقضني.من.الضغوط،.بناء.على.

قول.عوديد.عيران؛.األول.خارجي.من.أطراف.في.املجتمع.الدولي،.والثاني.داخلي.

. (Eran, 2011).من.أطراف.ائتالفه.احلكومي

ب���دأت.أولى.هذه.الهوامش.في.خطاب.الكنيس���ت.قبل.أقل.من.أس���بوعني.من.

خط���اب.الكونغرس.عام.2011،.حيث.وضع.نتنياهو.جملة.من.املالحظات،.أهمها.

أن.حل.قضية.الالجئني.س���تكون.خارج.حدود.دولة.إس���رائيل،.كما.ستبقى.الكتل.

االستيطانية.حتت.السيادة.اإلسرائيلية،.وسيواصل.اجليش.اإلسرائيلي.االنتشار.

ف���ي.منطقة.األغوار..وأمام.انتق���اد.حلفائه.في.االئتالف.بخصوص.عدم.ذكر.ضم.

الكتل.االستيطانية،.عاد.نتنياهو.في.خطاب.الكونغرس.وشدد.على.أن.بعض.هذه.

الكتل.ستكون.شرق.احلدود.الفلسطينية.اإلسرائيلية.

على.الرغم.من.ذلك،.فإن.رئيس.احلكومة.اإلسرائيلية.قدم.تصورًا.متكاماًل.ميكن.

االستدالل.منه.على.شكل.احلل.النهائي.الذي.يرغب.أن.يراه.في.حال.حتققه..يجب.

في.البداية.التأكيد،.بأن.ما.اقترحه.نتنياهو.يش���كل.ش���روطًا.قال.بوجوب.حتققها.

في.أي.نتائج.للمفاوضات.بني.الطرفني،.ولم.تكن.رؤى.وتصورات.حقيقية،.إال.أنها.

تعكس.شكل.احلل.املرغوب..شملت.هذه.على.ثالثة.شروط.أساسية.في.هذا.احلل،.

هي:.يهودية.الدولة،.واالحتفاظ.بغور.األردن،.وحدود.الدولة.الفلسطينية..ومع.هذا،.
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ميكن.– من.حتليل.مواقف.نتنياهو.– االس���تدالل.بشكل.شامل.على.سبعة.معالم.
أساسية.للتسوية.كما.يراها،.تتمثل.في:

اأوًل،.إقرار.فلس���طيني.بيهودية.الدولة،.إذ.إن.معيار.حتقيق.الس���الم.هو.االعتراف.

بوجود.دولتني.لش���عبني،.وإذا.كانت.الدولة.الفلس���طينية.للشعب.الفلسطيني.

فإن.إسرائيل.هي.دولة.الشعب.اليهودي..

ثانياً،.بالنسبة.لقضية.الالجئني،.فإنه.ال.توجد.مشكلة.واحدة.بل.ثمة.مشاكل.الجئني،.

حيث.لدى.إس���رائيل.أيضًا.مشكلة.كما.لدى.الفلسطينيني،.وعليه.تتم.تسوية.

كل.مشكلة.بصورة.متناسبة.بحيث.يتم.حل.قضية.الالجئني.الفلسطينيني.في.

الدولة.الفلس���طينية.وليس.في.إسرائيل.أسوة.مبا.مت.في.إسرائيل.حني.متت.

تسوية.مشكلة.الالجئني.اليهود.العرب.عقب.حرب.1948.

ثالثاً،.إن.الدولة.الفلس���طينية.ال.بد.أن.تكون.منزوعة.الس���الح.بحيث.ال.متتلك.تلك.

الدولة.أس���لحة.تهدد.وجود.إس���رائيل.وأمنها..هذا.يتطلب.وجودا.عس���كريا.

إسرائيليا.على.طول.نهر.األردن..إن.حدود.الدولة.الفلسطينية.يتم.حتديدها.

بناء.على.اتفاق.بني.الطرفني.اإلس���رائيلي.والفلسطيني،.وأن.هذه.احلدود.ال.

ميك���ن.أن.تكون.حدود.الرابع.من.حزيران.ب���ل.تأخذ.بعني.االعتبار.الطبيعة.

الدميغرافية.للوجود.اإلس���رائيلي.في.املس���توطنات،.ويتم.ضم.مجمل.الكتل.

االس���تيطانية.الكبرى.والتجمعات.السكنية.إلى.داخل.دولة.إسرائيل،.وتقوم.

إس���رائيل.بتفكيك.بع���ض.البؤر.التي.ترى.أنه.ميكن.التن���ازل.عنها..وبكلمة.

أخرى.فإن.املفاوضات.وحدها.ميكن.أن.تنتج.شكل.حدود.الدولة.الفلسطينية.

ومس���ارها.وال.ميكن.اجلزم.املس���بق.بها.قبل.الشروع.في.املفاوضات..وأن.

حدود.الرابع.من.حزيران.ال.تش���كل.قاعدة.تصلح.لذلك،.بل.إن.حدود.الرابع.

من.حزيران.بالنس���بة.لنتنياهو.غير.قابلة.للدفاع.عنها.من.ناحية.عس���كرية..
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وهو.موقف.يتعزز.مع.استحضار.طرحه.حول.احلاجة.لالحتفاظ.بغور.األردن.

لضمان.قوة.الردع.اإلسرائيلية..

رابعاً،.أْن.حتتفظ.إس���رائيل.مبنطقة.غور.األردن.حتت.س���يطرتها.وال.يكون.للدولة.

الفلس���طينية.حدود.ش���رقية.مع.األردن.باملعنى.اجلغرافي،.بل.رمبا.باملعنى.

املعنوي.والسياسي..نتنياهو.لم.يقدم.الكثير.من.الشروح،.بل.قال.إن.حدود.

إسرائيل.ال.ميكن.أن.تقف.عند.خاصرة.الضفة.الغربية،.بحيث.يكون.عرض.

إسرائيل.من.جهة.حيفا.وتل.أبيب.مجرد.خمسة.عشر.كيلو.مترًا..قال.نتنياهو.

أثناء.جولة.في.الغور.في.آذار.2011.إنه.»مهما.كانت.الظروف.في.املستقبل،.

وفي.إطار.أي.اتفاقية،.يجب.على.اجليش.اإلسرائيلي.البقاء.هنا.منتشرًا.على.

طول.نهر.األردن..هذه.شهادة.التأمني.اخلاصة.بدولة.إسرائيل«.8

8..»نتنياهو.يتجول.في.األغوار:.جيشنا.سيبقى.هنا.وحدود.إسرائيل.األمنية.تقع.على.نهر.األردن«،.)صحيفة.

األيام،.9.آذار.2011(.
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الموقف من حماس

دخلت.حماس.كالعب.أساسي.في.العالقة.اإلسرائيلية.الفلسطينية.بقوة.مع.فوزها.

في.االنتخابات.التش���ريعية.الثانية.عام.2006،.إال.أنها.استطاعت.أن.تكون.طرفًا.

مهمًا.في.تقرير.وتيرة.هذه.العالقة.بعد.سيطرتها.على.قطاع.غزة.بالقوة.في.حزيران.

عام.2007..صحيح.أن.حماس.استطاعت.أن.تفرض.نفسها.على.تفاصيل.الصراع.

مع.إسرائيل.خاصة.بعد.تزعمها.قائمة.معارضي.اتفاق.أوسلو.وعملها.بشكل.حثيث.

ضد.االتفاق.وضد.السلطة.الوطنية.التي.متخضت.عنه،.إال.أن.هذا.لم.يعن.أكثر.من.

كون.وجودها.أزمة.أمنية.مت.التعاطي.معها.خالل.الس���نوات.السابقة.حلكمها.لغزة.

ضمن.مقتضيات.احلاجة.األمنية..ولكن.مع.فوز.حماس.في.االنتخابات.التشريعية.

الثانية.وتش���كيلها.للحكومة.الفلسطينية.العاشرة.ظهرت.في.جوهر.النقاش.اجلدي.

في.إس���رائيل.عالمة.االستفهام.الكبرى:.كيف.ميكن.لنا.أن.نتعاطى.مع.حماس؟..

فه���ي.من.جهة.ال.تعترف.باتفاقيات.أوس���لو.التي.دخلت.االنتخابات.مبوجبها.كما.

أنها.غير.مس���تعدة.الس���تكمال.طريق.التفاوض.الذي.مهدت.له.أوسلو..ومبساعدة.

دولية.ظهرت.اش���تراطات.الرباعية.الدولية.التي.اس���توجبت.على.حماس.االعتراف.

بإسرائيل.وباالتفاقيات.والعمل.وفقها.في.جوهرها..بيد.أنه.إلى.ذلك.احلني.لم.تكن.

تلك.أزمة.إس���رائيل.وحدها.بل.كانت.مش���كلة.املجتمع.الدولي.والقوى.الكبرى.التي.

رعت.مسيرة.السالم..كما.أنها.في.جزء.كبير.منها.مشكلة.فلسطينية.داخلية.حيث.

أن.حماس.برفضها.اإلقرار.بأوس���لو.واالعتراف.بتبعاته.التي.باتت.حكومتها.جزءًا.

منه.تشكل.تهديدًا.لوحدة.حال.النظام.السياسي.الفلسطيني،.وهو.ما.وضح.بشكل.

جلي.في.خروجها.بالسالح.للسيطرة.على.غزة..اتبعت.حماس.منذ.ذلك.الوقت.حتى.

تنازلها.عن.حكومة.غزة.لصالح.تشكيل.حكومة.الوفاق.تفريقًا.اصطالحيًا.ليس.أكثر.
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بني.مفهوم.»السلطة«.ومفهوم.احلكومة..فهي.حكومة.وليست.سلطة.رغم.أن.وزراءها.

يجلسون.في.مبان.تتزين.بشعار.السلطة.واسمها،.إال.أن.اخلطاب.احلمساوي.جعل.

من.هذا.التفريق.ديدن.التنصل.من.أوسلو.

كان.السؤال.األساسي.في.الذهن.السياسي.اإلسرائيلي.وفي.مستويات.األمن.

إذا.ما.كانت.حماس.ستقبل.بالوضع.الراهن.وتكون.جزءًا.منه.ضمن.شروط.مرحلة.

أوسلو،.وهو.سؤال.لم.تتأخر.حماس.في.اإلجابة.عليه.حتى.في.ظل.مناورات.الوفاق.

الوطني.الفلسطيني.ومبادراته.التي.مت.صوغها.قبل.االنقسام.الفلسطيني.في.2007،.

إذ.إن.حدوث.االنقس���ام.وس���يطرة.حماس.على.قطاع.غزة.دللت.على.نأي.حماس.

بنفس���ها.عن.فكرة.الس���لطة.دون.أن.تتنازل.على.احلكم،.بل.عملت.ترتيبات.حتافظ.

عل���ى.هذا.احلكم.وتعضده..حتى.ذلك.الوق���ت.كان.التفكير.في.حماس.في.الذهن.

السياس���ي.واألمني.في.تل.أبيب.ينبع.من.التعامل.معها.أمنيًا.وضمن.مستوجبات.

وضرورات.العالقة.مع.تنظيم.معاٍد..س���يما.أن.تلك.الفترات.السابقة.متيزت.بعمل.

حماس.الدؤوب.ضد.أهداف.إسرائيلية.بشكل.متواصل.في.الضفة.الغربية.كما.في.

قطاع.غزة.كما.داخل.املدن.اإلسرائيلية.سواء.في.فترة.ما.قبل.االنتفاضة.الثانية.أو.

خالله���ا..هذا.التعاطي.األمني.بالقدر.الذي.جعل.أطرًا.محددة.املعالم.للتعامل.مع.

التنظيم.األول.في.اإلسالم.السياسي.في.فلسطني.وصاحب.املرجعية.اخلارجية.كونه.

جزء.من.التنظيم.الدولي.لإلخوان،.إال.أنه.أخر.كثيرًا.اإلجابة.على.الس���ؤال.الكبير.

الذي.بدا.يلوح.في.األفق.مع.فوز.حماس.غير.املتوقع.في.االنتخابات.التش���ريعية.

الثانية،.إال.أنه.أصبح.أمرًا.واقعًا.مع.هيمنتها.على.قطاع.غزة.

سبق.سيطرة.حماس.على.القطاع.بعام.قيام.حماس.بأ�سر.اجلندي.اإلسرائيلي.

جلعاد.شاليط.وهو.ما.خلق.مجموعة.من.االشتباك.بني.إسرائيل.وحماس.في.قطاع.
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غزة.كانت.في.كثير.منها.تنجم.عن.اجتياحات.إس���رائيلية.وتوغالت.داخل.القطاع.

خاصة.في.أجزائه.الشمالية.الغربية.والشرقية..وكانت.تلك.املناوشات.تنتهي.بهدن.

غير.معلنة.وتوقف.للقتال.ينذر.باشتعال.قادم.في.أي.حلظة..صحيح.أن.بعض.إطالق.

النار.والتصعيد.كان.يتم.وقفه.ضمن.ترتيبات.تتم.بني.الس���لطة.وإسرائيل.بوساطة.

مصري���ة.بالطبع،.إال.أن.هذا.لم.يعن.بأي.حال.أن.ثمة.ترتيبات.للعالقة.بني.حماس.

وبني.إسرائيل.إال.في.نطاق.التعاطي.األمني.مع.التصعيد.الدائر،.ولم.يحمل.دخول.

حماس.في.هدنة.جماعية.في.ذلك.الوقت.أي.مغزى.سياسي.بقدر.كونه.كما.كانت.

تس���وقه.انس���ياقًا.مع.القرار.الوطني.اجلماعي.وجتنيبًا.للشعب.من.ويالت.القتال..

مبعنى.لم.يكن.ثمة.ترتيبات.لتلك.العالقة.بوصف.حماس.لم.تكن.مسؤولة.عن.قطاع.

غزة.حتى.في.ظل.هيمنتها.على.احلكومتني.العاشرة.واحلادية.عشرة.التي.تشكلت.

في.احليز.الزمني.بني.فوزها.في.االنتخابات.في.كانون.الثاني.2006.وس���يطرتها.

على.قطاع.غزة.في.حزيران.2007،.أي.طوال.فترة.عام.ونصف..

قامت.إسرائيل.بإعالن.حصار.اقتصادي.على.قطاع.غزة.فرضت.مبوجبه.قيودًا.

على.دخول.البضائع.واملواد.األساسية.إلى.القطاع.عبر.معابرها.الستة.التي.كانت.

تربط.القطاع.بإس���رائيل،.بل.إنها.وتدريجيًا.قامت.بتقليص.العمل.في.بعضها.إلى.

ح���د.أنهاء.العمل.به،.بجانب.حتكمها.بإيقاع.ربط.غزة.بالعالم.اخلارجي.عبر.تقييد.

احلركة.عبر.معبر.بيت.حانون.)أيرز(.ومحاوالت.وقف.احلركة.على.معبر.رفح،.كما.

حدث.في.أكثر.من.مرة.حني.هددت.إسرائيل.بقصفه،.وقامت.بشن.أكثر.من.غارة.

علي���ه.لوقف.العمل.به،.ومنع.حركة.املالحة.البحري���ة.وتقييد.حرية.الصيد..بالطبع.

مطار.غزة.معطل.بش���كل.كامل.ولم.تتوقف.إس���رائيل.عن.استهداف.مدرج.املطار.

خالل.عدوانها.املستمر.على.القطاع.حتى.بات.أثرًا.بعد.عني..
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تغير.األمر.بعد.حزيران.2007،.حيث.أن.س���يطرة.حماس.املباش���رة.واملنفردة.

على.قطاع.غزة.عنت.جملة.من.التغيرات.في.املوقف.من.حماس.بالنسبة.إلسرائيل..

متثلت.أبرز.هذه.التغيرات.في.التالي:

اأوًل:.باتت.حماس.حتكم.قطاع.غزة.بشكل.مباشر،.حيث.أن.مشاركتها.في.احلكم.

خالل.الفترة.الس���ابقة.سواء.من.خالل.تشكيلها.للحكومة.الفلسطينية.أو.قبل.

ذلك.من.خالل.حضورها.العسكري.القوي.في.القطاع.بجوار.أجهزة.السلطة.

األمنية.والعس���كرية،.لم.تفض.إلى.هيمنة.حمساوية.على.القطاع..وأن.حتكم.

حماس.قطاع.غزة.يعني.أنها.تتحكم.بعالقة.القطاع.بإسرائيل.وحتدد.إيقاع.

ووتيرة.العالقة.معها.

ثانياً:.نتج.عن.هذا.الس���ياق.اجلديد.مس���ؤولية.حماس.بش���كل.كامل.عن.كل.ما.

يحدث.في.قطاع.غزة،.فهي.مس���ؤولة.ليس.عن.أمن.الفلس���طينيني.وحياتهم.

بل.أيضًا.عن.تصرفاتهم.جتاه.إس���رائيل..في.السابق.كانت.إسرائيل.تواظب.

على.اتهام.الس���لطة.الفلس���طينية.بأي.عمل.تصفه.بالعدائي.ضدها.تقوم.به.

حماس.أو.غيرها.من.قطاع.غزة.بس���بب.سيطرة.السلطة.في.ذلك.الوقت.على.

القطاع..اختلف.األمر.اآلن.فحماس.صارت.مسؤولة.عن.أي.عمل.تقوم.به.أي.

مجموعة.من.القطاع..نتج.عن.حتميل.املس���ؤولية.جملة.من.العالمات.البارزة.

التي.س���تحدد.وتيرة.العالقة.بني.الطرفني:.من.جهة.فقد.أسس.هذا.التحميل.

لن���وع.جديد.من.العالقة.قائم.على.التبادلية.ورمبا.املقايضة.التي.باتت.تظهر.

في.اخلطاب.السياسي.والعسكري.اإلسرائيلي،.والذي.يحمل.في.جوهره.ربط.

وجود.حماس.في.غزة.مبقدار.إثبات.مقدرتها.على.حتمل.تلك.املسؤولية،.وهذا.

بدوره.فتح.ثقبًا.في.جدار.الكراهية.والعداء.الس���ميك.الذي.أنتج.عالقة.األمر.

الواقع.بني.الطرفني.
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من.جهة.ثانية.فإن.»حتمل.املس���ؤولية«.فرض.وجود.ترتيبات.ما.لصون.هذا. .

»التحم���ل«.وهو.ما.فتح.أفقًا.جديدا.للتعايش.رغ���م.عدم.االعتراف.املتبادل،.

كما.أنه.أسس.إلقرار.إسرائيل.مبواصلة.املسؤولية.اإلنسانية.عن.تزويد.غزة.

بالسلع.واملواد.األساسية.ضمن.شروط.احلصار.املفروض.على.القطاع.منذ.

تولي.حماس.السيطرة.عليه.

.ثالثاً:.لقد.أصبح.»الشيطان«.على.البوابة،.فهو.يتحكم.ببوابات.العالقة.مع.إسرائيل..

مبعن���ى.أن.حم���اس.لم.تعد.مجرد.عدو.يجب.التفكير.في.س���بل.العالقة.معه.

من.منظور.أمني.وعسكري،.رغم.تواصل.التفكير.به.بهذه.العقلية،.ولكنه.إلى.

جانب.ذلك.جاٌر.علينا.التفكير.بكيفية.التعاطي.مع.مواقفه.ومع.بنائه.ملؤسسات.

حكمه..إن.جوهر.التحول.في.العقل.السياس���ي.اإلسرائيلي.كان.القبول.بهذا.

اجلار.وماهية.الشروط.والظروف.الذي.ميكن.إلسرائيل.أن.تقبل.بها..من.هنا.

ظهرت.للسطح.ضوابط.العالقة.اجلديدة.التي.وسمت.»اجليرة«.والتي.فرضت.

على.حماس.نوعًا.من.مقياس.الرضا.من.جهة.إس���رائيل.الذي.تكون.خميرته.

األساس���ية.التي.تنضج.اخلبز.هو.مدى.فعالية.ضبط.التصعيد.والتحكم.به..

ورغم.هذا.الفهم.األمني.والعسكري.فقد.انتقلت.حماس.تدريجيًا.من.صندوق.

األمن.والعسكر.إلى.الصندوق.السياسي.الرحب.الذي.يحتمل.نقاط.وعالمات.

استفهام.كبيرة،.لكنه.ورمبا.األهم.من.كل.ذلك.مفتوح.على.كل.اخليارات.مبا.

فيها.احلاجة.لنوع.ولو.محدود.من.التس���ويات.التي.تكون.في.جوهرها.أمنية.

لكنها.ستجد.تفسيراتها.في.الوعي.السياسي.بطريقة.مختلفة..

رابعاً:.أظهر.هذا.النوع.احملدود.من.التسويات.احلاجة.لنوع.ومستوى.من.احلوار.أو.

التفاوض..وعليه.برز.للسطح.في.تلك.املقاربة.فكرة.التفاوض.عبر.وسيط.أو.ما.
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يعرف.باملفاوضات.غير.املباشرة..لقد.صارت.تلك.املفاوضات.هي.قناة.التواصل.

بني.الطرفني.وأثبتت.جناعتها.خالل.سنوات.حكم.حماس.لغزة،.فمن.العدوان.على.

غزة.في.كانون.االول.2008.وكانون.الثاني.2009.حتى.مفاوضات.صفقة.شاليط.

عام.2011،.وبعد.ذلك.العدوان.على.غزة.عام.2012..كان.الوس����يط.املصري.

خ����الل.كل.تلك.املراحل.يقوم.بإدارة.مفاوضات.الغرف.املتجاورة.بني.الطرفني..

وأيًا.كان.تبرير.تلك.املفاوضات.وتوصيفها.إال.أنها.أحدثت.نقاشًا.داخل.املجتمع.

السياسي.اإلسرائيلي.نتجت.عنه.حقيقة.واحدة،.أن.ثمة.مساحة.للتفاوض.مع.

حم����اس.وإن.عبر.وس����طاء،.وهي.مفاوضات.الضرورة.وليس����ت.القناعة.حتى.

بالنسبة.حلماس.رمبا..وهو.األمر.الذي.استمر.في.العدوان.احلالي.عام.2014.

حيث.انخرط.الطرفان.في.مفاوضات.برعاية.مصرية،.ولكن.هذه.املرة.مبشاركة.

الس����لطة.الفلسطينية.وممثلي.الفصائل.املختلفة..رغم.ذلك.فإن.إسرائيل.تدرك.

أن.الذي.يقرر.في.مصير.هذه.املفاوضات.هو.ممثلو.حماس.وليس.الفصائل..

خام�ش���اً:.مثل.أي.مفاوضات.متخضت.ه���ذه.املفاوضات.عن.اتفاقيات.غير.موقعة.

وبضمانة.الوسيط..ليست.االتفاقيات.مهمة.ألن.مجمل.بنودها.كان.حول.ترتيب.

وتيرة.العالقة.ومنع.التصعيد.من.االندالع..لكن.األهم.في.حقيقة.وجود.هذه.

االتفاقيات.والتفاهمات.أنها.أصبحت.مرجعيات.في.حتديد.العالقة..لنالحظ.

مثاًل.مركزية.تفاهمات.إنهاء.العدوان.عام.2012.أو.ما.يعرف.بورقة.مرس���ي.

ف���ي.النقاش.حول.إنهاء.العدوان.عام.2014،.لقد.كانت.هذه.التفاهمات.في.

صلب.النقاش���ات.املبكرة.حول.إنهاء.هذا.العدوان..واألهم.من.ذلك.أن.عدم.

جناعتها.رمبا.فس���رت.رغبة.الطرفني.في.التوصل.إلى.تفاهمات.أكثر.عمقًا.

تلبي.بالنس���بة.لكل.طرف.مصاحله.بصورة.أكثر.فعالية...فهي.لم.تعد.تلبي.
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طموحات.الطرفني،.فإس���رائيل.تريد.توس���يع.نشاطاتها.العسكرية،.وهي.لم.

حتد،.أي.االتفاقية.من.تطوير.السالح..9

�شاد�شاً:.ليس.بعيدًا.عن.هذا.التفكير.حقيقة.أن.الوضع.في.غزة.هو.وضع.سياسي.

بامتياز،.فثمة.س���لطة.لها.حكومة.في.غزة.تزعم.متثيل.الفلس���طينيني.هناك،.

وبالتالي.تضعف.من.متثيل.اخلصم.السياسي.األكبر.إلسرائيل.في.املقاطعة.

حيث.مقر.احلكم.الفلس���طيني،.كما.أن.هذه.الس���لطة.اجلديدة.ذات.نزعات.

دوالنية.وإن.على.حياء..

بات���ت.إس���رائيل.تفكر.أكثر.في.أن.وضع.حماس.ف���ي.غزة.غير.مؤقت،.وأنه.قد.

يس���تمر.فترة.وعليه���ا.تطوير.إجابات.أعمق.للتعام���ل.معها..ميكن.فحص.مواقف.

إسرائيل.بعد.ذلك.من.حماس.في.الفترة.التي.امتدت.من.حكمها.لغزة.في.حزيران.

2007.وحت���ى.قيامه���ا.بالعدوان.األخير.في.متوز.2014،.مع.التركيز.خاصة.على.

مخرجات.العدوانني.السابقني.

قامت.إسرائيل.قبل.العدوان.احلالي.بعدوانني.متفاوتني.على.قطاع.غزة.استهدفا.

بش���كل.أساس���ي.كما.كان.معلنًا.حكم.حماس.في.القطاع.وترسانتها.العسكرية.

ومقدرته���ا.على.إطالق.الصواريخ.باجتاه.البلدات.اإلس���رائيلية..مبراجعة.أدبيات.

العدوانني.جند.أن.غايتهما.كانت.محدودة.رغم.بش���اعتهما.حيث.تركزتا.في.احلّد.

من.قدرات.حماس.التس���ليحية.وردعها.عن.إطالق.الصواريخ.على.إسرائيل.10.دار.

نقاش.مطول.في.أروقة.صنع.القرار.في.إسرائيل.سواء.في.املؤسسة.السياسية.أو.

. Udi Dekel, Israel-Hamas: Conditions for a Stable Ceasefire, INSS Insight No. 575, July 17, 2014..9

10.انظر.لتفاصيل.أكثر.التقرير.االستراتيجي.الذي.يصدره.مركز.مدار.والذي.حترره.هنيدة.غامن.خصوصًا.للعام.

2012.و2009.حول.هذين.العدوانني.
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العسكرية.حول.أفضل.الطرق.للرد.على.ما.تقول.عنه.إسرائيل.من.إطالق.صواريخ.

من.قطاع.غزة.خالل.الفترات.السابقة،.وكانت.اإلجابة.تستقر.على.ضرورة.احلد.من.

القدرات.الصاروخية.الفلسطينية..ورغم.مناداة.الكثير.من.األطراف.في.مطبخ.القرار.

اإلس���رائيلي.بضرورة.وضع.حد.حلكم.حماس.في.غزة.إال.أن.مخرجات.العدوانني.

كانت.تش���ير.إلى.استقرار.رأي.األغلبية.في.إسرائيل.على.اإلبقاء.على.حماس.في.

غ���زة.ولكن.ضعيفة.ومحدودة.القدرات..إذ.إن.املش���كلة.لم.تكن.في.حماس.بل.في.

قي���ام.حماس.بإطالق.الصواريخ.فإذا.ما.توقفت.حماس.عن.إطالق.الصواريخ.فال.

مانع.من.إجراء.ترتيبات.معها.– غير.مباشرة-.حول.تعايش.من.نوع.ما..وهذا.ما.

ثبت.في.اتفاقيات.التهدئة.التي.متخضت.عنها.املفاوضات.التي.تلت.كل.عدوان،.إذ.

أن.هذه.االتفاقيات.بحثت.في.سبل.تثبيت.عدم.إطالق.الصواريخ.من.غزة..وكانت.

حقيق���ة.أن.حم���اس.وفي.الفترات.بني.كل.عدوان.تبره���ن.أنها.قادرة.على.مالحقة.

مطلقي.الصواريخ.وعدم.اجنرارها.في.بعض.األحيان.وراء.التصعيد.الذي.حاولت.

اجلهاد.اإلسالمي.تطويره.يصب.من.وجهة.نظر.إسرائيلية.في.صالح.مقولة.التعايش.

مع.حماس..بل.إن.بعض.قادة.األمن.في.إس���رائيل.خرجوا.بتصريحات.حول.أن.

حماس.متنح.إسرائيل.هدوءا.لم.تتمتع.به.من.قبل.وأنها.جادة.في.مالحقة.مطلقي.

الصواريخ..وقال.البعض.إن.حماس.هي.اليوم.الشريك.شبه.املثالي..11

وعليه.استقر.الرأي.اإلسرائيلي.على.أن.وجود.ترتيبات.حتد.من.إطالق.الصواريخ.

وحتمي.إسرائيل.من.االشتباك.املستمر.مع.غزة.وحتمل.تعبات.ذلك..وبدا.أن.كل.عدوان.

س����ابق.على.غزة.كان.يسعي.إلى.إعادة.تثبت.قواعد.اللعبة.مع.حماس.مبعنى.تثبيت.

اخلطوط.العامة.للتفاهمات.غير.املعلنة.والتي.تضمن.حماس.مبوجبها.البقاء.على.سدة.

11.بن.كاسبيت،.»الضاحية.-2:.تسوية.الشجاعية.باألرض«،.معاريف،.2014/7/13.
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احلكم.في.قطاع.غزة..وبعبارة.أخرى.إن.»حّتمل.املس����ؤولية«.يفرض.على.إس����رائيل.

أيضًا.عدم.تقويض.حكم.حماس.حتى.يظل.اجلار.محافظًا.على.حق.اجليرة.عليه.

م بهذه المقاربة جملة من المقوالت الخلفية أبرزها:	 
ّ
تحك

• اأوًل،.إن.بديل.حماس.س���يكون.رمبا.أكثر.تطرف���ًا.وإن.الفراغ.الذي.قد.ينتج.	

ع���ن.اإلطاحة.بحماس.ق���د.ال.يكون.محمود.العواقب..ودائمًا.ما.كان.يتم.ذكر.

املجموعات.الس���لفية.واجلهادية.ذات.االرتباط���ات.العاملية.كوريث.محتم.في.

غزة..وبذلك.فإن.الش���يطان.الذي.تعرف.أفضل.من.الش���يطان.الذي.ال.تعرف.

أو.أنه.أهون.الضررين..وهي.مقولة.اس���تمرت.في.الهيمنة.على.النقاش.حول.

العالقة.مع.حماس.حتى.العدوان.احلالي..يقولون.في.اجليش.إن.اسقاط.نظام.

حماس.س���يقود.إلى.فوضى.مثل.الصومال.كما.أنه.لن.يوجد.إلس���رائيل.البتة.

أي.عنوان.للردع.أو.إلجراء.تس���ويات.غير.مباش���رة..وبالتالي.فوجود.حماس.

مهم.من.هذا.اجلانب.12

• ثانياً،.إن.االنقسام.الفلسطيني.املترتب.على.حالة.وجود.حكومتني.منفصلتني.هو.	

مصلحة.إسرائيلية.كبرى.إذ.يعني.تشتيتا.جلهود.بناء.الدولة.الفلسطينية،.بل.إن.

هذه.الدولة.لم.تعد.ممكنة.واقعيًا.في.ظل.وجود.نظامني.سياسيني.مختلفني..وإن.

تعزيز.حالة.االنقسام.تخدم.الدعاية.اإلسرائيلية.بأنه.ال.ميكن.إقامة.دولة.على.

منطقتني.منفصلتني..كما.أنه.يخلق.مع.الوقت.س���ياقات.سياسية.ومؤسساتية.

جتعل.من.توحيد.األطر.اإلدارية.واألمنية.أمرًا.مستحياًل.

• ثالثاً،.تتوافق.هذه.الرؤية.مع.منطلقات.نتنياهو.وأركان.حكومته.بطرق.ش���تى،.	

12...عاموس.هرئيل،.».غزة:.اندالع.احلرب.على.الرواية«،هآرتس،.2014/8/4.
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فهي.بالنسبة.لرئيس.الوزراء.تساعد.في.حتقيق.مقاربته.حول.إدارة.الصراع.من.

خالل.إدارة.العالقة.اليومية.مع.حماس.في.غزة.وإدارتها.في.الضفة.مع.السلطة.

الفلسطينية،.دون.احلاجة.لتقدمي.تنازالت.سياسية..أما.بالنسبة.لبعض.أركان.

احلكومة.في.أقصى.اليمني.مثل.بينيت.فإن.غزة.يجب.أن.تترك.ملصيرها،.إذ.إن.

ما.يهم.هو.الضفة.الغربية.وحتديدًا.املناطق.»c«.التي.يجب.ضمها.إلسرائيل.
• رابع���اً،.يتع���زز.هذا.ف���ي.حقيقة.أن.الصراع.الفلس���طيني.الداخلي.يش���غل.	

الفلسطينيني.عن.الصراع.مع.إسرائيل.ويوجه.جهودهم.نحو.الصراع.الداخلي،.

وبالتالي.يتم.ترحيل.املطالب.الفلسطينية.باالستقالل.واحلقوق.السياسية..وعليه.

فقد.دأبت.إس���رائيل.على.تغذية.هذا.الصراع.ومعارضة.أي.تقارب.فلسطيني.

فلس���طيني.واعتباره.تهديدًا.للمصالح.اإلسرائيلية.وإخالاًل.بالتزامات.الرئيس.

محم���ود.عباس.بالس���الم،.حيث.كان���ت.املفاضلة.بني.الصلح.مع.إس���رائيل.

والتصال���ح.مع.حماس.تتحك���م.بالكثير.من.مقوالت.إس���رائيل.وردات.فعلها.

على.جهود.املصاحلة.الفلسطينية..الكثير.من.الكتاب.والباحثني.اإلسرائيليني.

رأوا.في.املصاحلة.الفلسطينية.ضرورة.فلسطينية.داخلية.جلأت.إليها.كل.من.

فت���ح.وحماس.لضرورات.داخلية،.حيث.تعاني.كل.جهة.من.تآكل.ش���رعيتها،.

وبالتالي.فإن.االتفاق.وتش���كيل.حكومة.التكنوقراط.بالطريقة.التي.متت.تعني.

أن.الطرفني.سيعيشان.حتت.نفس.السقف.دون.أن.يتنازال.عن.أيديولوجيتهما.

وتوجهاتهما.13..وهناك.من.نصح.بضرورة.عدم.الوقوف.في.وجه.املوج.الدولي.

الداع���م.للمصاحلة،.بل.تبني.وجهة.واش���نطن.للحكم.على.احلكومة.من.خالل.

13   . Kobi Michael and Udi Dekel, «The Palestinian Reconciliation Agreement: Tactical Relief 

or Strategic Opportunity?», INSS Insight No. 548, May 14, 2014.
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تصرفاتها.14.ورأى.البعض.أن.هذه.املصاحلة.س���تطول.أكثر.من.غيرها.ألنها.

توفر.حلماس.استجابة.لوضعها.احلالي،.كما.توفر.لها.آلية.ملراجعة.القيودات.

املفروض���ة.عليها.من.حكومة.مص���ر.15.إال.أن.رأي.نتنياهو.الذي.قرر.مصير.

تصرفاته.هو.أن.املصاحلة.أعطت.شرعية.لإلرهاب.16

• خام�ش���اً،.ورمبا.األهم.من.كل.ذلك.أن.س���يطرة.حماس.على.قطاع.غزة.تعني.	

أن.الرئيس.محمود.عباس.ليس.صاحب.س���يادة.وال.سلطة.على.اجلزء.الثاني.

من.األرض.التي.يطالب.بأن.تقام.دولته.عليه..من.هنا.فإن.اس���تمرار.سيطرة.

حم���اس.على.غزة.يعن���ي.تقويض.رواية.ومطال���ب.الرئيس.عباس.بخصوص.

الدولة..ولقد.دأب.السياس���يون.اإلس���رائيليون.على.استخدام.هذه.اإلشارات.

ح���ول.عدم.والية.الرئيس.عباس.على.غزة.لتفنيد.املطالب.الفلس���طينية.خالل.

جوالت.املفاوضات.املختلفة..

• �شاد�شاً،.ثمة.حقيقة.أساسية.في.ذلك.أن.حماس.لم.تتقدم.مبطالب.سياسية.خالل.	

االش���تباك.مع.إس���رائيل.فهي.تطالب.ضمن.اخلطوط.العامة.أليديولوجيتها.بإزالة.

إس���رائيل،.ورغم.تبنيها.في.وثيقة.الوفاق.الوطني.لفكرة.الدولة.الفلس���طينية.على.

ح���دود.الراب���ع.مع.حزيران،.إال.أنها.لم.جتعل.هذا.املطلب.كروموزوم.سياس���تها.

واشتباكها.مع.إسرائيل..بل.إن.ما.تطالب.به.حماس.عقب.كل.اشتباك.وعدوان.ال.

14. Shlomo Brom and Yoram Schweitzer, The Palestinian Unity Government, INSS Insight No. 

559, June 11, 2014.

15. Mark A. Heller, The Fatah-Hamas Reconciliation and the Israeli-Palestinian Negotiations, 

INSS Insight No. 542, April 27, 2014.

16. Kobi Michael and UdiDekel, The Hamas Challenge: What Should Be Done?, INSS Insight 

No. 569, July 6, 2014.
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يتعدى.أن.يكون.مطالب.إنسانية.لتحسني.ظروف.احلياة.في.غزة.ولتثبيت.حكمها.

هناك..فمطالب.حماس.إنسانية.وموجهة.للغرب.وهي.موجهة.لتحسني.حياة.الناس.17

من.ش����أن.التوافق.الفلس����طيني.أن.يزيل.الكثير.من.هذه.املقاربات.التي.تبدو.في.

مجملها.في.مصلحة.إسرائيل..وعليه.فقد.أسست.إسرائيل.لعالقة.ملتبسة.مع.حماس.

خالل.فترة.السنوات.الثماني.قبل.العدوان.األخير.تقوم.على.عدم.السعي.لتقويض.حكم.

حماس.وإنهائه.بل.التحكم.به..ترافقت.هذه.الرؤية.مع.ضرورة.احلد.من.تعاظم.قوة.

حماس.العسكرية.والعمل.على.ضربها.من.فترة.ألخرى..سعت.إسرائيل.إلى.تطوير.

هذه.العالقة.امللتبس����ة.القائمة.على.نقيضني.واحلفاظ.عليها..فمن.جهة.من.األفضل.

أن.تبقى.حماس.في.غزة.حتى.ال.يأتي.أبو.مازن.وفي.أسوأ.سيناريو.تصعد.السلفية.

اجلهادي����ة،.ومن.جهة.أخرى.على.إس����رائيل.أن.تقلم.أظاف����ر.حماس.من.وقت.آلخر.

حتى.تضمن.الهدوء.على.حدودها.مع.قطاع.غزة..وبعبارة.أخرى.فما.كانت.إسرائيل.

تس����عى.لتثبيته.في.تلك.العالقة.هي.»احلكم.مقابل.الهدوء«.حيث.على.ميكن.حلماس.

أن.تس����تمر.في.حكم.قطاع.غزة.وأن.تظل.جارة.غير.مرغوبة.بها.مقابل.عدم.إطالق.

الصواريخ.من.غزة.والتحكم.في.الفصائل.الفلسطينية.التي.ميكن.لها.أن.تبادر.إلطالق.

تلك.الصواريخ.خاصة.اجلهاد.اإلسالمي...ويقول.املدافعون.عن.ضرورة.اإلبقاء.على.

حم����اس.في.غزة.بأن.حم����اس.هي.اجلهة.الوحيدة.القادرة.على.حكم.غزة.وأنها.على.

األقل.برهنت.أنها.تضبط.نفسها.حني.تقرر.ذلك،.وفعالة.في.احلفاظ.على.األمن..وأن.

تقويض.حكم.حماس.قد.يأتي.مبجموعات.أكثر.تطرفًا،.أو.يجعل.غزة.بيئة.مهددة..18

17. Israeli Hasson, «Did Bibi choose to preserve Hamas to avoid talks with Abbas», Al Monitor, 

21/8/2014.

18. Carmit Valensi and Gabi Siboni, «Rockets in the South Yet Once More: Israel's Gaza 

Dilemma», INSS Insight No. 528, March 18, 2014.
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غزة والمفاوضات

أسس.حكم.حماس.لغزة.لفهم.إسرائيلي.مختلف.ملوقع.قطاع.غزة.في.املفاوضات.

مع.الفلسطينيني..فقطاع.غزة.الذي.كان.أول.مناطق.نفوذ.السلطة.الفلسطينية.بجانب.

أريحا.وأعطى.مع.أريحا.اسمه.لالتفاق.األول.مع.الفلسطينيني،.بات.منفصاًل.بشكل.

كامل.عن.باقي.مناطق.السلطة.الفلسطينية،.حيث.ال.تفصله.فقط.األراضي.اإلسرائيلية.

بل.أيضًا.ثمة.نظام.سياس���ي.ومؤسساتي.وإداري.وأمني.مختلف.بشكل.كامل،.بل.

تقع.بني.النظامني.حالة.عداء..كان.انس���حاب.إس���رائيل.من.قطاع.غزة.عام.2005.

س���ابقة.إسرائيلية.في.التعامل.مع.غزة.بشكل.منفرد.ودون.ربط.هذا.التصرف.بأي.

خطوة.في.الضفة.باستثناء.تفكيك.بعض.البؤر.االستيطانية.النائية.في.جنني،.وهي.

خطوة.لم.تكن.بأي.حال.من.األحوال.بالتنسيق.مع.السلطة.الفلسطينية..ظهرت.في.

اخلطاب.السياس���ي.اإلسرائيلي.مجموعة.من.املالحظات.حددت.بشكل.كبير.موقف.

إسرائيل.أو.فسرته.بخصوص.موقع.قطاع.غزة.من.مستقبل.العملية.التفاوضية.

متثل���ت.أول���ى.هذه.املالحظات.في.الربط.بني.جتربة.االنس���حاب.من.قطاع.غزة.

ومستقبل.أي.انسحاب.مزمع.من.مناطق.الضفة.الغربية..وهذا.الربط.بالطبع.لصيق.

بوجود.حماس.في.غزة.بعد.ذلك..فبالنس���بة.إلس���رائيل،.جاء...االنسحاب.من.غزة.

بحماس.مباشرة.بعد.أقل.من.سنة.للحكم.وبعد.ذلك.للسيطرة.على.القطاع..بعبارة.

أخرى.فإن.انس���حاب.إس���رائيل.من.أي.منطقة.في.الضفة.الغربية.سيعني.سيطرة.

حماس.وتصاعد.الهجمات.ضد.إس���رائيل..إن.االنسحاب.وفق.الرواية.اإلسرائيلية.

ال.يجلب.السالم.بل.املزيد.من.التصعيد.واحلروب..فغزة.كما.يستدل.ويستشهد.قادة.

اجليش.والساسة.أرسلت.إلسرائيل.الصواريخ.بعد.خروج.قواتها.من.داخلها..وعليه.

فإن.االنسحاب.ال.يجلب.األمن.بل.يهدده..
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أما.املالحظة.الثانية.فهي.أن.على.إسرائيل.أن.تترك.غزة.ملصيرها.وتتعاطى.معها.

وفق.مقتضيات.احلاجة.األمنية.واملواقف.اإلنس���انية..إن.الطالق.مع.غزة.يعني.أن.

إس���رائيل.يجب.أن.تكون.في.حل.من.أي.التزامات.جتاه.القطاع..بل.إن.الكثيرين.

في.إس���رائيل.رأوا.في.إدخال.املساعدات.ومواد.البناء.والطعام.لغزة.تشجيع.على.

مواصلة.»اعتداءاتها«.على.إس���رائيل..أسس���ت.هذه.النقطة.لنقطة.أعمق.ستعتمل.

داخل.الوعي.السياس���ي.التفاوضي.في.إس���رائيل.تقول.إن.غزة.قضية.مختلفة.وال.

ميكن.بأي.حال.ربط.مصيرها.مبصير.الضفة.الغربية.

يكمل.السابق.املالحظة.الثالثة.التي.تعمل.على.تعزيز.الفصل.بني.الضفة.الغربية.

وقطاع.غزة.واإلصرار.على.التعامل.مع.كل.منطقة.على.حدة.ووفق.فهم.خاص.بها..

يساعد.هذا.الفصل.في.تفتيت.جهود.الوحدة.الفلسطينية.كما.يعمل.على.إضعاف.

محاوالت.تقرير.املصير.الفلس���طيني.التي.لن.تكون.أكثر.من.محاوالت.افتراضية.

ف���ي.واقع.غير.متجانس..دأبت.إس���رائيل.على.تعزيز.هذا.الفصل.من.خالل.تقليل.

احلركة.بني.الضفة.الغربية.وقطاع.غزة.سواء.حركة.البضائع.أو.حركة.األشخاص.

بجانب.محاربة.كل.جهود.لربط.الكتلتني.اجلغرافيتني.سياسيًا.وإداريًا.واقتصاديًا..

ورابع.هذه.املالحظات.هو.تعزز.املقوالت.حول.البدائل.اإلقليمية،.حيث.يعني.ترك.

غزة.ملصيرها.أنها.تتجه.جنوبًا.نحو.مصر.ال.نحو.إسرائيل.والضفة.الغربية.19كان.

صع���ود.نظام.اإلخوان.ف���ي.مصر.فرصة.ذهبية.النتعاش.ه���ذه.املقولة،.وإن.كان.

يش���ير.أيضًا.إلى.ربط.مصير.الضفة.الغربية.باألردن.ولكن.كانت.غزة.فعاًل.تتجه.

وقت.الرئيس.الس���ابق.مرس���ي.نحو.هذا.اخليار..وكان.على.إسرائيل.تغذي..هذا.

التوجه..بل.إن.فكرة.ضم.غزة.لسيناء.وإقامة.كيانية.مشتركة.هناك.ظهرت.في.بعض.

19..غيورا.أيلند،.البدائل.اإلقليمية.حلل.الدولتني،..)تل.أبيب.معهد.دراسات.األمن.القومي،.2011(.
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الكتابات.والتصريحات.وإن.لم.تتبناها.النخبة.السياسية.خوفًا.من.إغضاب.مصر.

وكانت.املالحظة.األخيرة.في.هذا.الس���ياق.تتحدث.عن.وجود.وحتقيق.دولة.غزة.

بوصفها.دولة.األمر.الواقع،.حيث.أن.الس���لطة.هناك.التي.حتكمها.حماس.متارس.

كل.ما.تقوم.به.الدولة.من.تصرفات.ولها.والية.كاملة.على.األرض.والسكان..إن.دولة.

غزة.هي.دولة.الفلسطينيني.أما.الضفة.الغربية.فهي.تصبح.قضية.إسرائيلية.داخلية.

بعد.ضمها.س���واء.ضما.كامال.أو.ضما.جزئيا.ومنح.املناطق.األخرى.حكمًا.ذاتيًا.

محدودًا..كما.ظهرت.في.خضم.النقاش���ات.فكرة.الدولتني.مبس���تويات.مختلفة.من.

السيادة..وظهر.في.ظل.الدعاوى.بدولة.غزة.السؤال.الكبير:.كيف.تتعامل.إسرائيل.

مع.فكرة.اس���تقالل.غزة..هل.س���تواصل.الس���يطرة.على.مجالها.اجلوي.والبحري.

والرقابة.على.كل.ما.يدخل.ويخرج.منها.أم.تتركها.ملصيرها؟.

رغم.ذلك.لم.تنتف.حقيقة.أن.غزة.قد.تكون.جزءًا.من.تسوية.شاملة.مع.الفلسطينيني.

من.قبل.الساس���ة.اإلسرائيليني.خاصة.من.أولئك.الذين.مازالوا.يعتقدون.بضرورة.

استمرار.العملية.السلمية.،خاصة.تسيبي.ليفني..فأي.تسوية.مع.الفلسطينيني.تتم.

بتفاهم.وعبر.الوس���يط.األميركي.س���تحتاج.ألن.تكون.غزة.طرفًا.مهمًا.فيها..وإن.

وضعية.حماس.ضمن.هذا.السياق.بقدر.ما.كانت.عصية.في.غزة.فإنها.قد.تصبح.

مؤقتة.في.حال.التوصل.إلى.اتفاق.س���الم.ش���امل.يدفع.حماس.إلى.التنازل.عن.

غزة.ضمن.ترتيبات.فلسطينية.داخلية..وبالتالي.يجب.ترك.الباب.مواربًا.لعودة.غزة.

للسلطة.الفلسطينية..بل.إن.هؤالء.كانوا.من.دعاة.منح.امتيازات.للرئيس.أبو.مازن.

م���ن.أجل.إجناح.مهمته.في.الضفة.الغربية.حتى.تصبح.منوذجًا.لالزدهار.والرخاء.

والتطور.يسعى.الغزيون.إليه.وبالتالي.ينبذون.حماس..إن.فلسفة.السالم.الذي.يجلب.

الرخ���اء.مقابل.»التطرف«.الذي.يجلب.احلصار.والويالت.قادت.مثل.هذا.اخلط.من.
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التفكير،.إال.أن.احملرك.األساسي.له.االعتقاد.بأن.السالم.ال.ميكن.أن.ينجح.دون.

وجود.دولة.فلس���طينية.تكون.غزة.جزءًا.منها،.وإال.فإن.إس���رائيل.تدفن.رأسها.في.

الرمال،.إال.أن..نقيض.هذا.ذاته.هو.ما.كان.يحكم.أغلبية.منطق.اخلطاب.التفاوضي.

اإلس���رائيلي.على.طاولة.املفاوضات،.حيث.كانت.إس���رائيل.تصر.أن.غزة.ليس���ت.

جزءًا.من.الوالية.الفلسطينية،.بالتالي.فإن.احلديث.عن.دولة.فلسطينية.في.مناطق.

الضف���ة.الغربية.وقطاع.غزة.ليس.إال.رغبة.يتع���ذر.حتقيقها..لقد.بدرت.مالحظات.

مثل.تلك.كثيرًا.عن.مسؤولني.إسرائيليني،.وهي.جاءت.ضمن.عملية.إضعاف.املوقف.

التفاوضي.الفلسطيني.ومحاولة.خنق.التطلعات.الوطنية.الفلسطينية..وكان.اخلطاب.

اإلس���رائيلي.يركز.على.حقيقة.الوضع.املختلف.في.القطاع.عنه.في.الضفة.الغربية.

ويس���تخدم.العداء.املعلن.واملمارس.في.القطاع.بني.حماس.وفتح.للتدليل.على.عدم.

أحقي���ة.الرئيس.أبو.مازن.باملطالب���ة.بدولة،.إذ.إنه.يتحدث.عن.دولة.افتراضية.غير.

موجودة.حتى.لو.توفرت.له.الضفة.الغربية،.فإن.بس���ط.جناح.السيادة.الفلسطينية.

على.قطاع.غزة.سيظل.صعبًا..

عزز.هذا.الفهم.فرص.التحاور.مع.غزة.بطريقة.منفصلة،.وإن.بشكل.غير.مباشر،.

بل.إن.التفاهمات.التي.مت.التوصل.إليها.بعد.كل.عدوان.على.غزة.بدأت.تأخذ.تدريجيًا.

بعدًا.غير.أمني،.حيث.مت.إدخال.مطالب.إنسانية.في.البداية.مثل.السماح.للمزارعني.

بالدخول.ملزارعهم.على.املنطقة.احلدودية.وكذلك.مناطق.الصيد.ووقف.االعتداءات،.

وهي.مطلب.في.جوهرها.إنسانية،.لكنها.تشتمل.على.الرجوع.إلى.اتفاقيات.أوسلو.

حتديدًا.في.املساحات.املسموحة.واإلجراءات.املتبعة،.وهو.ما.سيتطور.بشكل.كبير.

خالل.بحث.التفاهمات.في.العدوان.األخير.إلى.موافقة.إسرائيل.على.مناقشة.قضية.

املطار.وامليناء..والالفت.أن.إس���رائيل.سحبت.تدريجيًا.تدخلها.في.عمل.معبر.رفح.
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وترك���ت.األمر.بوصفه.ش���أنًا.»غزاويًا«.مصريًا.ولم.تع���د.تهدد.باجتياح.املعبر.في.

السنوات.األخيرة.أو.احتالله.أو.تعطيل.العمل.فيه..كما.اختفت.فكرة.احتالل.محور.

فالدلفي���ا.الت���ي.كانت.تقصد.عزل.غزة.عن.العالم.اخلارجي،.ومت.تدريجيًا.دفع.غزة.

باجتاه.القاهرة.لتصبح.امرًا.مصريًا.صرفًا..ميكن.تعميق.تأمل.هذه.النقطة.إذا.ما.

أدركنا.أن.التوجه.اإلس���رائيلي.احلالي.بدأ.في.أواخر.فترة.الرئيس.مبارك.وخالل.

فترة.حكم.املجلس.العسكري.وبعد.ذلك.حكم.الرئيس.مرسي،.أي.قبل.عداء.النظام.

املصري.حلماس.على.إثر.الصراع.مع.اإلخوان..

كل.هذه.املالحظات.كانت.اخلطوط.التأسيسية.لتطوير.مالمح.العالقة.مع.حماس،.

وبالتالي.التأثير.حتى.على.املوقف.من.حماس.خالل.فترة.العدوان.األخير..غير.أن.

املوقف.من.حماس.خالل.هذا.العدوان.س���يتأثر.بجملة.من.املتغيرات.التي.ستدفع.

باجتاه.بروز.أفكار.جديدة.في.العقل.واملمارسة.اإلسرائيليني..
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خطف المستوطنين الثالثة

جاء.خطف.املس���توطنني.اليهود.الثالثة.في.بداية.حزيران.في.س���ياق.سياسي.

حدث���ت.فيه.عدة.تطورات.على.مش���هد.العالقات.اإلس���رائيلية.الفلس���طينية:.عدم.

متديد.املفاوضات.بعد.رفض.إس���رائيل.اإلفراج.عن.الدفعة.األخيرة.من.األس���رى.

الفلسطينيني،.ومت.ذلك.بسبب.ضغط.مارسته.كتل.في.االئتالف.احلكومي.وخاصة.

نفتالي.بينيت،.واألهم.مارسها.حزب.الليكود.نفسه.على.نتنياهو،.تشكيل.احلكومة.

الفلس���طينية.بسرعة.فاجأت.إسرائيل.والقرار.اإلس���رائيلي.الرسمي.الذي.حظي.

بإجماع.كل.كتل.االئتالف.احلكومي.)حتى.حزب.تسيفي.ليبني(.مبقاطعة.السلطة.

الفلس���طينية.جراء.املصاحلة.وتشكيل.حكومة.الوحدة.الوطنية،.وحتى.عندما.قابلت.

ليفني.الرئيس.الفلسطيني.في.لندن.بعد.اتخاذ.القرار.باملقاطعة.اعتبرت.أن.اللقاء.

كان.شخصيا.ولم.ميثل.دولة.إسرائيل..

تتميز.حكومة.نتنياهو.في.هذه.الدورة.بهجوم.أعضائها.بعضهم.على.بعض،..فأعضاء.

كنيست.من.الليكود.يعتبرون.أن.نتنياهو.في.املفاوضات.تبنى.نهج.ليفني،.بينما.يعتبر.

أعضاء.في.حزب.ليفني.أنه.مقيد.بيمني.متطرف.داخل.حزبه.وحزب.البيت.اليهودي،.هذا.

غير.الصراعات.الشرسة.بني.احلزب.اليهودي.وحركة.هتنوعاه،.حول.موضوع.املفاوضات.

مع.السلطة.الفلسطينية،20.ولكن.ال.شك.أن.نتنياهو.استطاع.اخلروج.)ورمبا.أراد.ذلك.

واس���تغل.ذلك(.من.مآزق.املفاوضات.مستغال.تش���كيل.احلكومة.الفلسطينية.املوحدة،.

رغم.أن.املفاوضات.توقفت.عمليا.قبل.ذلك.بعد.رفض.إس���رائيل.إطالق.الدفعة.الرابعة.

20..وصف.عمرام.متسناع.عضو.حركة.هتنوعاه،.البيت.اليهودي.في.أوج.أزمة.خطف.الشبان.الثالثة،.بأن.له.أهدافا.

مثل.حركة.حماس.ولكن.بدون.»إرهاب«،.وقد.أحدثت.هذه.التصريحات.ضجة.كبيرة.في.إسرائيل.وفي.االئتالف.

احلكومي،.إال.أن.متسناع.لم.يتراجع.عن.التشبيه.بني.البيت.اليهودي.وحركة.حماس،.أنظر:.موران.ازوالي،.

»متسناع.عن.البيت.اليهودي:.مثل.حماس.ولكن.بدون.إرهاب«.)موقع.واي.نت،.2014/6/26(،.أنظر.الرابط:..

 http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4534988,00.html).)آخر.مشاهدة،.2014/8/24(.
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من.األس���رى،.إال.أن.إسرائيل.اعتبرت.تشكيل.احلكومة.سببا.ضمنيا.ملوقفها.الرافض.

إلكمال.املفاوضات.

اس���تغل.نتنياهو.بش���كل.واضح.قضي���ة.خطف.املس���توطنني.الثالثة.من.أجل.

االس���تمرار.في.نزع.الشرعية.عن.املصاحلة.الفلسطينية.وحكومة.الوفاق.الوطني،.

وقد.مورس.حتى.حادث.االختطاف.ضغط.شديد.على.نتنياهو.في.الساحة.الدولية.

واحمللي���ة.للتعامل.مع.حكومة.الوحدة.الوطنية،.عل���ى.اعتبار.أن.ذلك.يعتبر.فرصة.

إلس���رائيل.إلشراك.حماس.في.العملية.السياس���ية،.ووضع.غزة.ضمن.أي.اتفاق.

مستقبلي.للحل.الدائم..ففي.الساحة.الدولية،.اعترف.االحتاد.األوروبي.بشكل.رسمي.

والواليات.املتحدة.بشكل.عملي.بحكومة.الوحدة.الوطنية،.واعتبر.العالم.أن.حكومة.

الوفاق.الوطني.هي.نتاج.توقف.املفاوضات.الفلس���طينية.اإلس���رائيلية.جراء.رفض.

إس���رائيل.اإلفراج.عن.الدفعة.الرابعة.واألخيرة.من.األسرى.الفلسطينيني.وخاصة.

األس���رى.الفلسطينيني.من.الداخل،.كما.اعتبر.العالم.أن.هذه.احلكومة.هي.خطوة.

مهمة.في.بس���ط.س���يطرة.السلطة.الفلسطينية.على.قطاع.غزة.وإدراج.القطاع.من.

جديد.في.تسوية.سياسية.مستقبلية،.كما.اعتبرت.الدول.األوروبية.رفض.إسرائيل.

التعامل.من.حكومة.الوحدة.الوطنية.مجرد.مناورة.سياس���ية.مكشوفة.للتنصل.من.

املفاوضات.والتزاماتها.ال.بل.الهروب.منها.وحتميل.الس���لطة.الفلسطينية.مسؤولية.

ذلك،.فقد.كان.نتنياهو.واضحا.في.كالمه.أن.على.الرئيس.الفلس���طيني.أن.يختار.

بني.حماس.والسالم.مع.إسرائيل..

ج���اءت.عملية.اخلطف.لتبدأ.مرحلة.جديدة.كان.هدفها.باألس���اس.ضرب.الس���لطة.

الفلس���طينية.أكثر.من.ضرب.حماس.من.أجل.تثبيت.الوضع.القائم.وتخفيف.الضغط.

على.إس���رائيل.في.الساحة.الدولية،.وتبرير.موقف.إسرائيل.الرافض.للحكومة.الوطنية..
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أعلن.نتنياهو.من.أول.يوم.أن.منظمة.»إرهابية«.تقف.وراء.خطف.الشبان.الثالثة،.وأعلن.

بعد.وقت.قصير.أن.حركة.حماس.هي.املسؤولة.عن.العملية.

ففي.أول.تصريح.له.في.أعقاب.عملية.اخلطف.عاد.نتنياهو.اجلديد.)بار.إيالن(،.إلى.

نتنياهو.القدمي.)قبل.2009(.وصرح.ألول.مرة.بعد.خطاب.بار.إيالن.أن.أي.تس����وية.

سياسية.مع.السلطة.الفلسطينية.ستكون.انعكاساتها.سلبية.على.إسرائيل..ففي.أول.

تصريح.له.اعتبر.أن.الس����لطة.الفلس����طينية.وأبو.مازن.مسؤوالن.عن.عملية.اخلطف،.

واألهم.أن.نتنياهو.اعتبر.أن.الس����لطة.الفلسطينية.وأبو.مازن.مسؤوالن.عن.كل.عملية.

ضد.إس����رائيل.تخرج.ليس.فقط.من.مناطق.الضفة.الغربية.بل.أيضًا.من.قطاع.غزة..

كانت.كلماته.واضحة.في.هذا.الشأن:.»االدعاء.بأن.السلطة.الفلسطينية.غير.مسؤولية.

عن.عملية.اخلطف.ألن.العملية.جرت.في.منطق.تقع.حتت.الس����يطرة.اإلس����رائيلية.هو.

ادعاء.عار.من.أساس����ه،.فعندما.مت.تنفيذ.العملية.)االنتحارية(.في.مركز.البالد،.فإن.

املسؤولة.هي.السلطة.الفلسطينية.التي.تسيطر.على.املناطق.التي.خرج.منها.املنفذون،.

هذه.نفس.احلالة،.خرج.املنفذون.من.مناطق.السلطة.والسلطة.هي.املسؤولة«.21.

تعامل.نتنياهو.مع.مس���ألة.اخلطف.وكأنها.إعالن.حرب.على.إسرائيل.فقد.عقد.

اجتماعا.أمنيا.وعسكريا.في.مقر.وزارة.الدفاع.في.تل.أبيب،.وكال.املديح.لألجهزة.

األمني���ة.وكأنها.ذاهبة.إلى.حرب.صعبة،.واعتبر.أن.األجهزة.األمنية.تواصل.الليل.

بالنهار.من.أجل.إيجاد.الش���بان.املخطوفني،.حيث.ش���ارك.في.اجللس���ة.األولى،.

موش���يه.يعلون.وزير.الدفاع،.رئيس.هيئة.األركان.بيني.غانتس،.رئيس.الش���اباك:.

يورام.بيري،.رئيس.املوس���اد:.متير.باردو،.ورئيس.جهاز.االستخبارات.العسكرية.

http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4530259,00.html..21 .)تاريخ.املشاهدة.2014/8/20(.
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أفيف.كوخافي.22.وهي.تش���كيلة.إعالن.حرب.وليس.مجرد.عمل.أمني.هدفه.إرجاع.

ثالثة.شبان.مخطوفني.

كما.ذكرنا،.كان.الهدف.األساس����ي.من.رفع.سقف.دراماتيكية.املشكلة.هو.ضرب.

الس����لطة.الفلس����طينية.والرئيس.أبو.مازن،.وفي.نفس.الوقت.النيل.من.حركة.حماس.

ف����ي.الضف����ة.الغربية،.كان.نتنياهو..يريد.أن.يعزز.مقولة.إرهابية.حركة.حماس،.لنزع.

الشرعية.عن.حكومة.الوحدة.على.املستوى.الدولي،.ورغم.أن.الرئيس.الفلسطيني.استنكر.

هذه.العملية.بشكل.فاجأ.اإلسرائيليني.في.حدته.ومكانه،.إال.أن.نتنياهو.الذي.ال.يريد.

لشيء.أن.يعكر.صفو.تصوره.تعامل.بسلبية.مع.االستنكار.الفلسطيني.للعملية..ادعت.

إسرائيل.في.بداية.األزمة.أن.أبو.مازن.يتنصل.من.استنكار.العملية،.أو.أن.استنكاره.

ليس.ش����ديدا.مبا.يكفي.23.وعندما.اس����تنكرها.بشدة.في.مؤمتر.جامعة.الدول.العربية.

اعتبر.نتنياهو.أن.هذا.االستنكار.ال.يكفي..وهو.يعيد.إلى.االذهان.موقف.نتنياهو.مع.

املوقف.الذي.نش����ره.أبو.مازن.في.ش����هر.نيسان.2014،.حول.الكارثة.اليهودية.التي.

اعتبرها.األكثر.وحش����ية.في.تاريخ.اإلنسانية،.ورغم.الترحيب.اإلسرائيلي.العام.لهذا.

املوقف.إال.أن.نتنياهو.اعتبره.مجرد.عالقات.عامة.ميارسها.الرئيس.الفلسطيني،.وقال.

في.هذا.الش����أن.»كلمات.أبو.مازن.في.هذا.الش����أن.تهدف.إلى.مصاحلة.الغرب،.أبو.

مازن.اختار.حماس،.التي.تتنكر.للكارثة.وتهدف.إلى.أحداث.كارثة.أخرى.إلسرائيل«.24.

ش����كلت.عملية.اخلطف.فرصة.إلعادة.االجماع.القومي.حول.تصورات.نتنياهو.عن.

22..املصدر.السابق.

23..ارييل.كهانا.وآساف.غبور،.»نتنياهو.طلب.املساعدة،.أبو.مازن.يتنصل.من.استنكار.اخلطف«،.)موقع.معاريف.

)أخر. . http://www.nrg.co.il/online/1/ART2/585/786.html:الرابط أنظر. .،)2014/6/16 االكتروني،.
مشاهدة،.2014/8/24(.

http://.:24..يوني.هيرس،.»استنكار.الكارثة،.هذا.مجرد.عرض«.)يسرائيل.هيوم،.2014/4/28(،.أنظر.الرابط

www.israelhayom.co.il/article/177889.)أخر.مشاهدة،.2014/8/24(.
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العالقة.مع.الفلسطينيني..أدار.نتنياهو.هذه.األزمة.بطريقة.تخدم.أجنداته.السياسية،.

وهي:.نزع.الشرعية.عن.حكومة.الوحدة.الوطنية،.إعادة.االعتبار.خلطاب.غياب.الشريك.

الفلسطيني،.إعطاء.مصداقية.لتنصله.من.املفاوضات.وضرب.حركة.حماس.في.الضفة.

الغربية..في.مس����ألة.بناء.إجماع.قومي.حول.مسألة.اخلطف،.يستدعينا.تطرق.املؤرخ.

اإلس����رائيلي.الصهيوني،.يحيعام.فايتس،.وهو.أحد.املؤرخني.املعتبرين.في.إسرائيل،.

إلى.مسألة.احلداد.القومي.اجلماعي.على.خطف.ومقتل.املستوطنني.الثالثة،.،.إذ.أشار.

أن.هذه.املرة.األولى.في.تاريخ.إسرائيل.التي.يرى.فيها.مشهدا.كهذا،.حيث.يتم.العمل.

على.صناعة.حداد.قومي.جماهيري.وحتى.رسمي.بهذه.الطريقة.على.شبان.مدنيني.لم.

يختطفوا.خالل.عملية.عسكرية،.مؤكدا.أن.هنالك.من.أراد.أن.يقوم.بذلك.ملصالح.سياسية..

ويضيف.فايتس.أنه.»لم.يكن.هنالك.في.تاريخ.دولة.إس���رائيل.جنازة.رس���مية.

لضحايا.إرهاب.مبش���اركة.قادة.الدولة«25..س���رد.فايتس.الكثير.من.األحداث.التي.

س���قط.فيها.إس���رائيليون.كضحايا.إرهاب،.إال.أنه.لم.يتم.تنظيم.جنازات.رسمية،.

ألي.واحد.منهم.أو.لعائالتهم،.حتى.في.االنتفاضة.الثانية.والتي.سقط.فيها.الكثير.

من.اإلس���رائيليني.جراء.العمليات.االنتحارية.لم.يفكر.أحد.بإجراء.جنازات.رسمية.

لهم،.ولم.يفكر.رؤساء.الدولة.مبشاركة.أهاليهم.بجنازاتهم.الشخصية.،بل.كان.يتم.

إرسال.ممثلني.عن.احلكومة..ويضيف.فايتس.إلى.الهدف.األساس.من.هذا.السلوك.

الغريب،.هو.»حتوليهم.إلى.قديس���ني،.الذين.ضحوا.بحياتهم.في.مقتبل.العمر.من.

أجل.هدف.ليس.هنالك.ما.هو.أكبر.وأهم.منه،.احتالل.األرض.واالستيطان.فيها«..

وميكن.اإلضافة.إلى.مقال.فايتس.أن.التوقيت.لهذا.التقديس.لم.يكن.بريئا.

25..يحيعام.فايتس،.»ليسوا.أبطال.اسرائيل«،.موقع.صحيفة.هآرتس،.آخر.مشاهدة.2014/8/19.

http://www.haaretz.co.il/opinions/.premium-1.2366512
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بدأت.إسرائيل.منذ.انغالق.أفق.العملية.السلمية.في.ربيع.هذا.العام.تستعد.لعملية.

عسكرية.ولتصعيد.محتمل..بات.واضحًا.أن.احلرب.اإلسرائيلية.على.إيران.لم.تعد.

محتملة.على.األقل.في.املدى.القصير،.غير.أن.كل.األصابع.كانت.تش���ير.إلى.غزة.

ومحاول���ة.ترتي���ب.األوراق.هناك.مرة.أخرى..لم.تغب.غزة.عن.النقاش.باملطلق.حتى.

طوال.فترة.املفاوضات.التي.قادها.وزير.اخلارجية.األميركي.جون.كيري..وهي.لم.

تغب.من.جهة.املوقف.من.موقعها.في.العملية.التفاوضية.ومن.جهة.ضرورة.استعداد.

إسرائيل.لعملية.عسكرية.هناك،.ليس.على.غرار.العمليتني.السابقني.بل.تتعلم.فيها.

إسرائيل.من.الدروس.املستخلصة.في.العمليات.السابقة..تتمثل.أهم.نقاط.ضعف.

إسرائيل.في.العمليات.السابقة.بخسارتها.اإلعالمية.وفي.احملافل.الدولية.التي.ميكن.

فقط.اإلش���ارة.إليها.بتقرير.غولدستون.كنموذج،.وعليه.فإن.على.إسرائيل.السعي.

إلى.حتقيق.انتصارات.في.مجال.اإلعالم.واجلبهة.الداخلية.واملش���هد.الدبلوماسي.

والسياس���ي.بجانب.االنتصار.املنش���ود.عسكريًا..نعتقد.أن.نتنياهو.أراد.أن.يبقي.

غزة.حتت.س���يطرة.حماس،.ولكن.أن.تبقى.حماس.ضعيفة.وال.تشكل.خطرا.أمنيا.

على.إس���رائيل،.وهذا.ما.يفس���ر.اختالف.موقفه.وهو.في.املعارضة.عما.صار.إليه.

وهو.في.احلكومة،.اعتبر.نتنياهو.أن.االنقسام.الفلسطيني.فرصة.تاريخية.بالنسبة.

له.لتمديد.اس���تراتيجيته.في.إدارة.الصراع،.فهو.س���بب.مقنع.لعدم.التقدم.بتسوية.

مع.الس���لطة.الفلس���طينية.العتبارات.أمنية.من.جهة،.ولتبقى.حالة.حماس.في.غزة.

حاضرة.في.املفاوضات.كمتغير.واقعي.حول.االعتبارات.األمنية.اإلس���رائيلية.التي.

تعني.في.الضفة.الغربية.عدم.قيام.دولة.فلسطينية.

ومن.أجل.حتقيق.هذا.فإن.على.إس���رائيل.كما.ينصح.ليرامشتينزر-كوبلنتز.أن.

تتوفر.لديها.جملة.من.الشروط.أهمها:
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1. قصة.عادلة.مفادها.أن.إسرائيل.استنفدت.كل.السبل.قبل.اللجوء.لضرب.غزة..

2. أمل.معقول.في.النجاح..

3. توفر.امللجأ.األخير،.أي.املشهد.بعد.نهاية.احلرب.أو.املخرج..

ورأى.كوبي.ميخائيل.وأودي.ديكل.أن.إس���رائيل.حتتاج.للخروج.بعملية.عس���كرية.

كبرى.إلى.أربعة.أشياء:26

1. حتريك.قوات.االحتياط..

2. وضع.االقتصاد.في.حالة.طوارئ..

3. جهد.عسكري.كبير.لتطهير.البنية.التحتية.للمجموعات.اإلرهابية..

4. التفكير.في.تأثير.احلرب.على.احلياة.اليومية..

وإذا.ما.كان.على.إس���رائيل.الذهاب.في.عملية.عس���كرية.واس���عة.في.غزة.فإن.

عليها.أن.توازن.بني.مهمتها.األولى.واألهم.في.حماية.مواطنيها.وضمان.أمنهم.وبني.

احلفاظ.على.ش���خصيتها.املعنوية.واألخالقي���ة.27.ويظهر.في.الكتابات.والتنظيرات.

اإلسرائيلية.اهتمام.كبير.باملبررات.لشن.احلرب.فيما.يبدو.تعلما.من.دروس.احلروب.

السابقة..فمثاًل.تعود.بنينا.شارفيتباروخ.إلى.اتفاقية.جنيف.الرابعة.لتبرير.املواقف.

اإلس���رائيلية.في.حال.مت.شن.حرب.28وعليه.فإن.إس���رائيل.ستظل.تواجه.مشاكل.

سياقية.خالل.عملياتها.في.قطاع.غزة.فهي.بحاجة.للعمل.على.تأمني.أمن.مواطنيها.

وتقليص.اإلرهاب.وفي.نفس.الوقت.الس���عي.لتأمني.دعم.وشرعية.دولية.لعملياتها،.

26.  Kobi Michael and Udi Dekel, The Hamas Challenge: What Should Be Done?, INSS Insight 
No. 569, July 6, 2014.

27.  Liram Stenzler-Koblentz, «Iron Dome’s Impact on the Military and Political Arena: Moral 
Justifications for Israel to Launch a Military Operation against Terrorist and Guerrilla 
Organizations»,  Military and Strategic Affairs, Volume 6, No. 1, March 2014, Pp79-97.

28. Pnina Sharvit Baruch, The Fight against Hamas: The Legal Angle, INSS Insight No. 566, 
June 27, 2014.
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فالدعم.الدولي.جزء.أساس.من.جناح.العملية.كما.استخلصت.إسرائيل.من.تقرير.

غولدستون..29

بات.واضحًا.مع.ربيع.العام.2014،.أن.ثمة.غيوما.تلوح.في.األفق.وأن.إسرائيل.

بص���دد.مراجع���ة.موقفها.من.حماس.في.الصيف،.حيث.ب���دأ.النقاش.مبكرًا.حول.

ذلك.في.الدوائر.السياسية.والعقول.األمنية.واالكادميية..وكان.جوهر.ذلك.أن.على.

إس���رائيل.أن.تعيد.النظر.في.اس���تراتيجية.التعامل.مع.غزة..كان.أمام.إس���رائيل.

طوال.السنوات.الثماني.السابقة.ثالثة.خيارات.للتعامل.مع.حماس.كما.يرى.كوبي.

ميخيائل.وأودي.ديكل:30

1. قبول.حكمها.لغزة.واعتبارها.مسؤولة.عن.كل.االعتداءات.هناك..

2. القيام.بعمل.طويل.إلضعاف.حكمها.وقدراتها.حتى.تعود.السلطة..

3. القيام.بعملية.عسكرية.مكثفة.لإلطاحة.بها.وتدمير.قدراتها.االستراتيجية..

لقد.ظهر.النقاش.حول.كيفية.التعامل.مع.غزة.ومع.حماس.مبكرًا.قبل.عملية.خطف.

اجلنود..فقد.اقترح.كارمي.تفالينس���ي.وغابي.س���يبوني.أن.على.إسرائيل.أن.تعيد.

اختبار.وتقييم.سياس���تها.جتاه.غزة.حتى.حتدد.مقاربتها.للوضع.هناك.وخياراتها.

االس���تراتيجية.في.حال.اندالع.مواجهة.جديدة..ويقترح.الباحثان.في.معهد.األمن.

القومي.أن.لدى.إسرائيل.خياران.

1. القيام.بنسخة.مطورة.من.عامود.السحاب.والسور.الواقي.تقود.إلى.تسوية..

ووضع.أفضل.لفترة.أطول.من.الزمن.

2. القيام.بعملية.أوس���ع.تقود.إلى.تغيرات.راديكالية.في.املنطقة.تش���تمل.على..

29. Liram Stenzler-Koblentz, «, p81
30. Kobi Michael and Udi Dekel, The Hamas Challenge: What Should Be Done?, INSS Insight 

No. 569, July 6, 2014.
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حض���ور.اجليش.داخل.غزة.لضرب.أعن���ف.حلماس.واحتالل.غزة.بالكامل.

ونقل.السلطة.جلهة.أخرى..

أدى.الضغط.الذي.مارسته.إسرائيل.على.حركة.حماس.في.اعتقال.قياداتها.امليدانية.

والسياسية،.وإعادة.اعتقال.محرري.صفقة.شاليط،.وإغالق.األفق.السياسي.أمام.حركة.

حم���اس.بضرب.حكومة.الوحدة.الوطنية،.إلى.إطالق.الصواريخ.على.إس���رائيل..أعلن.

نتنياهو.بداية.أن.أهداف.احلرب.إعادة.الهدوء.إلى.جنوب.إسرائيل.وضرب.حركة.حماس.

ضربة.قاسية،.الحقا.وبعد.بداية.العملية.العسكرية.بعد.فشل.محاوالت.التوصل.إلى.تهدئة.

أعلن.أن.هدف.العملية.العس���كرية.هي.تدمير.األنفاق.الهجومية،.وبعد.االنس���حاب.من.

قطاع.غزة.وفشل.محاوالت.التوصل.إلى.وقف.إطالق.النار،.عاد.نتنياهو.في.مؤمتراته.

الصحافية.إلى.الهدف.األولي.وهو.إعادة.الهدوء..لم.يذكر.نتنياهو.أي.هدف.سياس���ي.

للحرب.على.غزة،.إال.في.املؤمتر.الصحافي.الذي.عقده.بعد.فش���ل.مفاوضات.القاهرة.

ووقف.إطالق.النار.في.الثامن.عشر.من.آب،.ففي.املؤمتر.الصحافي.ذكر.نتنياهو.على.

عجالة.وفي.آخر.جملة.له.أنه.يسعى.إلى.استغالل.الوضع.االقليمي.الناشئ.في.الشرق.

األوس���ط.من.أجل.أفق.سياس���ي.جديد.إلس���رائيل،.ولكنه.لم.يفصل.ذلك..وبعد.انتهاء.

احلرب.اتضح.أن.األفق.السياس���ي.ال.يش���مل.الفلس���طينيني،.ففي.املؤمتر.الصحافي.

واملقابالت.التي.أجراها.نتنياهو.أواخر.شهر.آب،.أكد.مرة.أخرى.على.خطابه.السابق.

بأن.على.الرئيس.الفلسطيني.أن.يختار.بني.حماس.وبني.إسرائيل،.نفس.العبارة.التي.

اس���تعملها.بعيد.تش���كيل.حكومة.الوفاق.الوطني،.رغم.أنه.أشار.أنه.ال.يخشى.دخول.

السلطة.الفلسطينية.إلى.غزة،.ولكنه.يخشى.دخول.حماس.إلى.الضفة.الغربية.31

31..يهونتان.ليس،.»نتنياهو:.في.املجلس.الوزاري.املصغر.فرحني.بالسر.ألني.لم.استشرهم.ووفرت.عليهم.صراعا.

داخليا«،.)هآرتس،.2014/8/31(،.ص:.5.
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كان���ت.احلرب.احلالي���ة.هي.األعنف.منذ.حرب.لبنان.األولى.عام.1982،.أطلقت.

املقاومة.الفلس���طينية.حوالي.4500.صاروخ.وقذيفة.على.إسرائيل،.بينما.هاجمت.

إس���رائيل.حوالي.4800.مرة.في.قطاع.غزة،.كم���ا.أطلقت.حوالي.50.ألف.قذيفة.

مدفعي���ة.على.القطاع.مقارنة.مع.ثماني���ة.آالف.عام.2009..كانت.حصيلة.احلرب.

مقتل.2104.فلسطينيني.قابلة.لالرتفاع،.مقارنة.مع.1391.في.احلرب.عام.2009،.

منهم.518.طفال.مقارنة.مع.344.في.عام.2009،.أما.في.اجلانب.اإلسرائيلي.فقد.

قتل.64.جنديا.وضابطا.مقابل.عشرة.عام.2009،.وسبعة.مدنيني.مقابل.ثالثة.في.

حرب.عام.2009..32

واقترح.عاموس.يلدن.12.قاعدة.لفهم.ما.حتتاجه.إسرائيل.خالل.احلرب:33

1. غاية.العملية،.وتنبع.من.التزام.إس���رائيل.بحماية.مواطنيها.واستعادة.الردع،..

ويجب.أن.يختلف.هذه.املرة.عن.العمليتني.الس���ابقتني.مبعاجلة.قدرات.حماس.

والتنظيمات.العسكرية.

2. ال.يجب.أن.تتضمن.العملية.احتالل.غزة..

3. معاجلة.قضية.األنفاق..

4. مالحظة.عدم.توفر.عنصر.املفاجأة..وعليه.فحماس.حتكمت.بوقت.احلرب..

5. مدى.مناعة.اجلبهة.الداخلية..

6. عامل.الوقت.من.جهة.نفاد.صبر.الرأي.العام.في.إس���رائيل.وتصاعد.الضغط..

الدولي.مع.مرور.الوقت.

32..صحيفة.هآرتس،.»50.يوما.من.القتال«،.)هآرتس،.2014/8/29(،.ص:.10..وأيضا:.عموس.هرئيل.وغيلي.

املسبوك«،. الرصاص. أضعاف. أربعة. الدقيق. غير. املدفعي. القصف. استعمل. اجليش. غزة:. »قصف. كوهن،.

)هآرتس،.2014/8/15(..ص:.6.

33. Amos Yadlin, Operation Protective Edge: The Goal and the Strategy to Achieve Them, 
INSS Insight No. 571, July 9, 2014.
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7. عملية.مركبة.من.اجلو.واألرض.واالس���تخبارات..والقيام.بعملية.برية.أمر.مهم..

للرأي.العام.حتى.لو.لم.يتم.احتالل.غزة.

8. مسؤولية.الدولة.حيث.أن.على.إسرائيل.أن.تصر.أن.حماس.تتحمل.مسؤولية..

كل.شيء.من.غزة.وليس.حكومة.الوفاق.

9. التحكم.في.التصعيد.اإلقليمي.إذا.حدث.من.اجلوالن.وجنوب.لبنان.وفي.الضفة..

العامل.املصري...10

العامل.اإليراني...11

اخلروج.من.األزمة...12

وفي.النهاية،.قررت.إسرائيل.القيام.بعملية.عسكرية.كبيرة.في.غزة.انتهت.بعد.51.

يومًا.تطورت.خاللها.مواقف.إسرائيل.من.حماس...لقد.حتكمت.جملة.من.العوامل.

في.تطوير.املوقف.اإلس���رائيلي.من.حماس.خالل.العدوان.األخير،.أو.باألحرى.في.

مصير.اإلجابة.اإلسرائيلية.على.السؤال.املقلق.»كيف.نتعامل.مع.حماس؟«...ميكن.

إجمال.هذه.العوامل.بالتالي:

1. أهم.هذه.العوامل.كان.وما.زال.تطور.س���ير.املعارك.على.األرض.بالطبع،.إذ..

إن.أرض.املعرك���ة.ه���ي.من.تقرر.مصير.أي.عالقة.ب���ني.املتحاربني..في.حالة.

إس���رائيل.فإن.ذبذبات.املواقف.اإلسرائيلية.ونبضها.ميكن.قياسها.من.خالل.

النظر.إلى.تطور.القتال.في.األرض،.حيث.ميكن.من.خالل.ذلك.تلمس.مفاصل.

مهمة.تربط.بني.تلك.املواقف.وبني.إيقاع.املعركة.

2. التباين���ات.داخل.املجلس.الوزاري.خاصة.بني.كبار.الوزراء،.فرغم.دعم.جميع..

أعض���اء.احلكومة.خلروج.اجليش.للحرب.ضد.غزة.فإن.خالفات.كبيرة.ظهرت.

بينهم.في.كيفية.احلكم.على.س���ير.املعارك.والتقرير.في.مصير.احلرب..حيث.
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برزت.املش���كلة.في.عدم.مقدرة.الكابينت.على.التقرير.في.مصير.التهدئة.في.

بع���ض.املراحل.حني.انقس���م.أربعة.إلى.أربعة.مع.ع���دم.وجود.صوت.مرجح.

لنتنياهو.وفق.نظام.التصويت.في.الكابينت..

3. التحركات.اإلقليمية.وخصوصًا.من.قبل.اإلدارة.األميركية.في.الشهر.األول.من..

احلرب،.وبعد.ذلك.اجلهود.املصرية..لقد.دخلت.إس���رائيل.هذه.احلرب.وعينها.

على.دروس.احلروب.الس���ابقة.من.ضرورة.عدم.استش���اطة.غضب.املجتمع.

الدولي.خاصة.مع.التهديد.الفلس���طيني.بالذهاب.حملكمة.اجلنايات..املؤكد.أن.
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إسرائيل.في.احلرب.ومن.حماس.
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الورقة.املصرية،.واش���تراط.العودة.للمفاوض���ات.بإزالة.بعض.بنودها..يعرف.
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نتنياهو.أن.احلروب.ال.تطيح.باجلنراالت.فقط.بل.أيضًا.بالساسة.وهو.ال.يريد.

مصير.أوملرت.وليفني.

ش���هد.املوقف.من.حماس.خالل.فترة.العدوان.التي.اقتربت.من.الشهرين.جملة.

من.التطورات.التي.ارتبطت.بالعوامل.السابقة..لقد.بدأت.احلرب.بعد.اتهام.إسرائيل.

حلماس.بالوقوف.خلف.خطف.املستوطنني.الثالثة.وهو.ما.نفته.حركة.حماس.في.ذلك.

الوقت..بدا.واضحًا.أن.إسرائيل.ستستعمل.حادثة.اخلطف.في.أكثر.من.اجتاه.تصب.

كلها.في.تشتيت.األنظار.بعد.اتهام.املجتمع.الدولي.لها.بإفشال.اجلهود.األميركية.

التي.كان.يقودها.وزير.اخلارجية.كيري.لتجسير.الهوة.بني.الطرفني.وأحراز.اتفاق.

تاريخي.بعد.مرور.عشرين.عامًا.على.أوسلو.وإنشاء.السلطة.

كانت.الفكرة.األولى.للحرب.هي.االنتقام.من.حماس.وتدفيعها.ثمن.خطف.الفتية.

الثالثة.وإش���عال.املنطقة.بحيث.يتم.توجيه.ضربة.مؤملة.لها..بدأ.االنتقام.من.خالل.

إعادة.اعتقال.محرري.صفقة.ش���اليط.وبعض.القيادات.البرملانية.من.احلركة..ومع.

توجي���ه.الضرب���ات.األولى.لغزة.بات.واضحًا.أن.األمر.ي���دور.هذه.املرة.عن.إيقاع.

مختل���ف.للحرب..فمن.جهة.لم.تؤخذ.حم���اس.على.حني.غزة.كما.حدث.في.املرتني.

الس���ابقتني،.إذ.بدأت.احلرب.األولى.بسلسلة.غارات.عنيفة.مزقت.غزة.وقتلت.مئات.

األش���خاص.في.يوم.واحد.وتوجت.باغتياالت.لشخصيات.بارزة.في.احلركة،.فيما.

بدأت.احلرب.الثانية.بتوجيه.ضربة.مؤملة.للجهاز.العسكري.للحركة.باغتيال.الشهيد.

أحمد.اجلعبري.قائد.القسام..أما.اإليقاع.البطيء.النطالقة.شرارة.العدوان.األخير.

فقد.منع.حماس.من.تلقي.ضربة.مفاجئة،.حيث.لم.جتد.نفسها.في.أتون.احلرب.بل.

دخلت.فيها.بكامل.وعيها..ما.أرادته.إسرائيل.انتقامًا.رمبا.خططت.له.ليكون.أليام.

كما.بات.واضحًا.من.عرضها.لهدنة.بعد.أقل.من.أسبوعني.ورفضتها.حماس،.فقد.
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صارت.حربًا.طويلة.فوجئت.فيها.إسرائيل.بقوة.اخلصم.الذي.جاءت.لتنتقم.منه..

حصلت.إس���رائيل.على.ثالثة.مفاجآت.لم.تتوقعها.رغم.أنها.توقعت.أن.تصطدم.

ببع���ض.الق���وة.التي.ال.تع���رف.طبيعته���ا..أول.هذه.املفاج���آت.كان.قصف.حيفا.

بالصواريخ،.وهو.ما.اعتبر.تطورًا.في.القدرات.الصاروخية.الفلسطينية.سيترك.أثره.

على.تغير.موقف.إس���رائيل.من.»االنتقام«.إلى.القضاء.على.حماس..أما.املفاجأة.

الثانية.فكانت.إطالق.طيارات.بدون.طيار.من.غزة.فوق.األجواء.اإلس���رائيلية..رغم.

أن.الطائرات.مت.إس���قاطها.وال.يعرف.إذا.كان.لدى.حماس.املزيد.منها،.حيث.أنه.

منذ.إطالقها.حتى.اآلن.لم.يس���مع.عن.إطالق.املزيد،.فإن.ذلك.يعكس.تطورات.في.

مكتسبات.وقدرات.الفصائل.الفلسطينية.فوجئت.بها.إسرائيل..وتظل.شبكة.األنفاق.

هي.العامل.األهم.في.تغير.ديناميكية.احلرب.بالكامل،.إذ.استش���عرت.إس���رائيل.

بوج���ود.األنف���اق.وحتدثت.عنها.خصوصًا.مع.اكتش���اف.نف���ق.خانيونس.باجتاه.

مستوطنة.العني.الثالثة.في.آذار.املاضي،.لكنها.لم.تقدر.على.توقع.حجم.املواجهة.

التي.س���تلقاها.في.الش���جاعية.وخزاعة.وبيت.حانون..ما.نقترحه.في.هذا.التحليل.

أن.هذه.املفاجآت.دفعت.إسرائيل.إلى.إعادة.التفكير.في.مستقبل.احلرب.على.غزة.

وفي.العالقة.مع.حماس.34.

نظرت.األطراف.اإلسرائيلية.إلى.الطريقة.التي.تدير.فيها.حماس.احلرب.بوصفها.

ح���رب.العمر،.فهي.مقامرة.حياة.أو.موت،.تنظ���ر.إليها.بوصفها.معركة.وجودية.35.

لذا.فاقمت.حماس.باستخدام.كل.اجلبهات.البرية.واجلوية.بجانب.اإلنزال.البحري.

34...أمير.أورن،.»تأجيل.اجلهل«،.)هآرتس،.2014/8/15(،.ص:.6.

35. Udi Dekel and Shlomo Brom, Reconstruction for Demilitarization: Lifting the Economic Siege 

and Tightening the Security Siege around the Gaza Strip, INSS Insight No. 580, July 28, 2014.
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إضافة.إلى.املعركة.اإلعالمية.والنفس���ية.التي.شنتها.ضد.اجليش.واملواطنني..من.

هنا.تراجعت.إسرائيل.عن.فكرة.احلرب.البرية.بعد.املعارك.الضارية.في.الشجاعية..

ويعدد.يورام.شوينتزر.غايات.حماس.في.احلرب.بالتالي:36

1. االستمرار.في.إطالق.النار..

2. اختراق.األراضي.اإلسرائيلية.ومفاجأة.إسرائيل..

3. إيقاع.خسائر.في.اجليش..

4. حرب.استنزاف..

5. املساس.بصورة.إسرائيل..

6. التأثير.على.املواقف.الدولية..

7. عدم.املساس.بقيادتها.العسكرية.والسياسية..

يؤكد.الصحافي.واخلبير.في.الشؤون.األمنية.اإلسرائيلية.املعروف.رونني.بيرغمان.

في.مقال.نشره.في.صحيفة.»نيويورك.تاميز«،.أن.عدد.اجلثث.ليس.املقياس.األهم.

ف���ي.حتديد.املنتصر.في.احلرب،.بل.مقارنة.بني.حتقيق.األهداف.التي.وضعها.كل.

طرف.قبل.احلرب،.ويشير.بيرغمان.أن.حماس.دخلت.احلرب.ألنها.كانت.في.حالة.

عزلة.إقليمية.كبيرة،.لكن.اس���تطاعت.حماس.أن.تس���تمر.بإطالق.الصواريخ.على.

املدن.اإلسرائيلية.وأظهرت.قدرة.كبيرة.في.هذا.املجال،.بينما.وضعت.إسرائيل.هدفا.

من.جملة.أهدافها.نزع.الس���الح.من.قطاع.غزة،.وهو.هدف.من.الصعوبة.حتقيقه،.

ويرجح.بيرغمان.أن.حماس.استطاعت.أن.تتعلم.من.اجلوالت.القتالية.السابقة.أكثر.

مما.اس���تطاعت.إس���رائيل.فعل.ذلك،.وقد.تعلمت.حماس.ثالثة.دروس،.حسنت.من.

36. Yoram Schweitzer, How Hamas Sees its Achievements in Operation Protective Edge and 

How Israel Should Respond, INSS Insight No. 586, August 7, 2014. 
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أدائها.املضاد.لالس���تخبارات.العسكرية،.وبذلك.فإنها.قللت.معرفة.إسرائيل.عنها،.

وثانيا،.بدلت.حماس.في.تراتبية.قيادتها.العسكرية.وأعطت.أفضلية.للقيادات.التي.

تدربت.في.لبنان.وفي.إيران.وطورت.من.قدرتها.على.حرب.الش���وارع،.أما.الدرس.

الثالث.فهو.تطويرها.لش���بكة.معقدة.من.األنفاق.الهجومية.التي.تصل.إلى.اجلبهة.

اإلسرائيلية،.وهو.تطور.كبير.من.وجهة.نظر.الكاتب.في.هذه.احلرب.37

ما.يهم.حماس.هو.احلفاظ.على.مكانتها.باعتبارها.احلاكمة.الوحيدة.لقطاع.غزة.

من.اجلهتني.األمنية.واملدنية،.وتتمتع.»حماس«.من.اجلانب.األمني.على.اخلصوص.

مبكانة.املسؤولة.الوحيدة..إن.عملية.»اجلرف.الصامد«،.برغم.األضرار.التي.حتدثها.

في.غزة،.قد.حتسن.مكانة.حماس.السياسية.38

جوبهت.فكرة.توقف.العملية.البرية.بآراء.مختلفة.في.أوساط.احلكومة،.فالبعض.رأى.

أن.العملية.استوفت.شروطها.وأتت.أكلها.فيما.رأى.البعض.اآلخر.أن.إنهاء.العملية.

يعني.تراجع.إس���رائيل.عن.حتقيق.أهدافها..قال.نتنياهو.مع.توقف.العملية.البرية.

إن.اجليش.سينتشر.وفقًا.الحتياجات.إسرائيل.األمنية.وفقط.وفق.هذه.االحتياجات...

وأيا.كان.الرأي.فقد.مت.التخلي.عن.فكرة.العقاب.لصالح.فكرة.القضاء.على.حماس..

الحت.فكرة.القضاء.على.حماس.مؤقتًا.في.بداية.املعارك.البرية،.وطالب.البعض.

بض���رورة.توغل.اجليش.إل���ى.قلب.مدينة.غزة.للتخلص.من.قي���ادة.حماس..وكان.

واضحًا.أن.القيادة.السياس���ية.لم.حتسم.األمر،.إذ.إن.السؤال.حول.ماذا.سنفعل.

بعد.القضاء.على.حماس.لم.يحل.بعد..فظهرت.على.السطح.مرة.أخرى.فكرة.البديل.

الشيطاني.الذي.ينتظر.إسرائيل.والسؤال.حول.جدوى.متهيد.الطريق.للرئيس.أبو.

37. Ronen Bergman, “How Hamas beat Israel”, (International New York Times, 11/8/2014), p: 9.

38.تسفي.برئيل،.»املواجهة.العسكرية.هل.حتّسن.مكانة.حماس«؟،هآرتس،.2014/7/9.
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مازن..وتشبث.الذين.يرفضون.فكرة.البديل.الشيطاني.بأن.أي.بديل.لن.يكون.أسوأ.

م���ن.حماس،.فمهما.كان.تطرف.البدي���ل.فإنه.لن.يقوم.بأكثر.مما.قامت.به.حماس.

من.إطالق.صواريخ.واستهداف.للمدنيني..والسؤال.كان.ما.الذي.تنتظره.إسرائيل.

حتى.تقرر.أن.حماس.ليست.أفضل.من.السلفية.اجلهادية.غير.املرغوبة..وهي.فكرة.

سيطورها.نتنياهو.الحقًا.حني.يساوي.بني.حماس.وداعش.في.غزل.فاضح.للمواقف.

املتصاعدة.في.الغرب.وواشنطن.ضد.تنظيم.»الدولة«..

إال.أن.موق����ف.غالبية.أعض����اء.حزب.الليكود.احلاكم،.غي����ر.املمثلني.في.املجلس.

الوزاري.املصغر،.كان.ضرورة.القضاء.على.حكم.حماس.في.قطاع.غزة،.عبر.عن.هذا.

املوقف.الليكودي.وزير.الدفاع.الس����ابق.موشيه.آرنس،.ولكنه.عبر.عن.موقف.الليكود.

الرسمي.أيضا،.حيث.حذر.إسرائيل.من.الدخول.في.حرب.استنزاف.مع.حماس،.بل.

طالبها.بحس����م.املعركة.وجتريد.الفصائل.الفلس����طينية.من.سالحها..ألن.الطلب.من.

حماس.بنزع.س����الحها.أو.وقف.إطالق.النار.س����يكون.متهيدا.للحرب.القادمة،.يقول.

آرنس.»لن.يستطيع.أحد.نزع.سالح.حماس،.ال.األمم.املتحدة،.وال.مصر.وال.السلطة.

الفلسطينية،.وقف.إطالق.النار.سيكون.متهيدا.جلولة.القتال.التالية.39.وفي.مقال.آخر.

اعتبر.أن.إسرائيل،.بسبب.وقف.إطالق.النار،.خسرت.فرصة.للقضاء.على.حماس.40

لم.يختف.الرئيس.محمود.عباس.من.النقاش،.إذ.إن.البعض.رأى.أن.القضاء.على.

حماس.سيعني.تسليم.غزة.لسلطته.وهو.ما.يشكل.تهديدًا.استراتيجيًا.إلسرائيل،.حيث.

ظهر.بقوة.التفكير.مبقولة.الالش����ريك.التي.كان.يتغنى.به����ا.نتنياهو.ووزير.خارجيته..

وسيكون.القضاء.على.حماس.هدية.للرئيس.الذي.ال.ترى.فيه.إسرائيل.شريكًا.مناقضة.

39..موشيه.آرنس،.»ممنوع.التدهور.حلرب.استنزاف«،.)هآرتس،.2014/8/25(،.ص:.2.

40..موشيه.ارنس،.»فوتنا.)فرصة(«،.)هآرتس،.2014/8/31(،.ص:.2.
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بذلك.مواقفها..بيد.أن.البعض.اعتبر.أن.القضاء.على.حماس.ال.يعني.بالضرورة.تسليم.

غزة.حملمود.عباس،.إذ.ميكن.البحث.عن.صيغ.أخرى.مثل.وضع.غزة.حتت.وصاية.دولية.

من.قبل.األمم.املتحدة..ألن.عباس.وحماس.وجهان.لعملة.واحدة.كما.ذهب.البعض..كان.

ليبرمان.قد.اقترح.أن.تسيطر.األمم.املتحدة.على.قطاع.غزة..قال.ليبرمان.معلاًل.»لقد.

كان.األمر.مشابهًا.في.كوسوفو.وفي.تيمور.الشرقية.وفي.االنتداب.على.فلسطني«.41

بعد.ذلك،.حتول.النقاش.في.إسرائيل،.من.القضاء.على.حماس.إلى.تقليم.أظافرها.

بش���كل.كامل..يجب.قطع.أذرع.التنني.طاملا.تعذر.قطع.رأس���ه..تبلور.هذا.املوقف.مع.

اشتداد.املعارك.على.األرض.وعدم.رغبة.إسرائيل.في.إنهاء.املعركة.دون.حتقيق.الهدف.

ال���ذي.بات.معلنًا.والقائل.بضرورة.وق���ف.إطالق.الصواريخ.من.غزة..لم.يجر.تخفيض.

للمطال���ب.بل.متن.إعادة.صياغة.األه���داف.ضمن.بالغة.عهدت.عن.نتنياهو..بعد.جدل.

وتلكؤ.واختالفات.داخل.الكابينت.تبنى.نتنياهو.فكرة.نزع.سالح.حماس..وكان.منطق.

ذل���ك.إذا.لم.يأت.اجلبل.حملمد.محمد.يذهب.هو.للجبل.كما.يقول.املثل.اإلجنليزي..عنى.

هذا.أن.احلرب.لن.تضع.أوزارها.قبل.أن.حتقق.إسرائيل.املطلب.الذي.بات.جوهريًا.في.

خطابها.ويحظى.بإجماع.اليمني.واليس���ار.واملتمثل.في.نزع.س���الح.الفصائل.في.غزة.

س���واء.حتقق.هذا.عبر.الردع.وباستخدام.الس���الح.وتدمير.بنية.املجموعات.العسكرية.

أو.من.خالل.اتفاق.هدنة.تتنازل.مبوجبه.إس���رائيل.عن.بعض.القضايا.اإلنس���انية.في.

ظاهرها.السياس���ية.ف���ي.جوهرها.مثل.امليناء.واملطار..من.هن���ا.مت.الربط.بني.موافقة.

إس���رائيل.على.بناء.امليناء.وبني.نزع.الس���الح،.وهو.ما.أفش���ل.مفاوضات.القاهرة.في.

التاسع.عشر.من.آب..

رغ���م.الضغوط.عليه.من.اليمني،.إال.أن.نتنياهو.لم.يضع.إس���قاط.حكم.حماس.

.Haaretz, 4/8/2014..41
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كهدف.للحرب،.وذلك.بس���بب.الثم���ن.الباهظ.ملثل.هذا.الهدف،.وبس���بب.توجهاته.

االستراتيجية.في.التفاوض.مع.السلطة.الفلسطينية.وحل.الصراع.أو.إدارته،.ففي.

خضم.احلرب.نشرت.القناة.الثانية.اإلسرائيلية.خبرا.عن.عرض.شرائح.كان.اجليش.

ق���د.عرضها.على.املجلس.الوزاري.املصغر.ويبني.الثمن.الذي.قد.تدفعه.إس���رائيل.

في.حال.مت.احتالل.قطاع.غزة،.وقد.عقب.احمللل.العس���كري.لصحيفة.»هآرتس«،.

أمي���ر.أورن،.على.هذا.اخلبر،.بأن.نش���ر.العرض.دف���ع.حماس.إلى.التصميم.على.

مواقفها.ومطالبها،.وملح.بطريقة.هزلية.أن.محمد.ضيف.استطاع.أن.يحفر.نفقا.إلى.

املجلس.الوزاري.املصغر.يش���ارك.في.اتخاذ.القرار..ملّح.أورن.بش���كل.غير.مباشر.

أن.نتنياهو.هو.املس���ؤول.عن.تس���ريب.هذا.العرض.ملراسل.القناة.الثانية،.خاصة.

وأن.الرقابة.العسكرية.أصيبت.بالذهول.فور.نشر.اخلبر،.إال.أن.نتنياهو.لم.يحرك.

ساكنا.جراء.ذلك.على.عكس.مرات.سابقة.أمر.فيها.بفحص.تسريبات.في.املجلس.

الوزاري.املصغر.في.ديوانه.42.ولكن.نعتقد.أن.لدى.نتنياهو.هدفا.سياسيا.هو.إبقاء.

االنقسام.الفلسطيني.فهو.مريح.له.أيديولوجيا.وسياسيا.

ف���ي.مقالة.له.بعنوان.»الردع.لن.يفيد«،.يخ���رج.»افنر.غولب«.)باحث.في.مركز.

دراس���ات.األمن.القومي(.ضد.فك���رة.ردع.حركة.حماس،.مدعيا.أنه.ال.ميكن.ردع.

حركة.حماس.التي.متثل.حركة.إرهابية،.على.العكس،.فهو.يعتقد.أنه.كلما.شعرت.

حماس.بأن.مكانتها.تتدهور.جراء.احلرب.فإنها.س���تتجه.نحو.املجازفة.أكثر.ألنها.

لن.تخس���ر.شيئا،.ويكتب.غولب.»فشل.الردع،.الذي.لم.ينجح.في.منع.املواجهة.مع.

حماس،.نبع.من.تقييم.أن.التنظيم.الذي.يسيطر.على.غزة.سوف.يعبر.عن.مسؤولية.

اجتاه.مواطنيه.ويفضل.احملافظة.على.إجنازاته.السياسية.والعسكرية.ولن.يخاطر.

42..أمير.أورن،.»حافرة.ضيف«،.)هآرتس،.2014/8/18(،.ص:.2.
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بجر.رد.فعل.إس���رائيلي،.وهذا.في.اعتقاد.غولب.فش���ل.في.تقييم.فكرة.ردع.تنظيم.

عسكري.مثل.حماس.43

ومع.جناح.مباحثات.القاهرة.في.السادس.والعشرين.من.آب.في.إعالنها.التوصل.

التف���اق.تهدئة.بني.األطراف،.وضعت.احلرب.أوزاره���ا.بوقف.االعتداءات.املتبادلة.

وتوسيع.مساحة.الصيد.إلى.ستة.أميال.والسماح.بإدخال.مواد.البناء.وفتح.املعابر.

مب���ا.يضمن.فك.احلصار.عن.القطاع،.فيما.مت.تأجيل.جميع.القضايا.األخرى.إلى.

فترة.ما.بعد.شهر.يتم.بعدها.التفاوض.عليها..إن.نظرة.سريعة.على.االتفاق.الذي.

جاء.بعد.عثرات.عدة.يعني.العودة.إلى.تفاهمات.عام.2012.مؤقتًا،.إلى.حني.البث.

ف���ي.مجمل.القضايا.األخرى.خاصة.املطار.وامليناء..إن.فكرة.إس���رائيل.من.وراء.

االتفاق.تتمثل.في.شراء.الهدوء.أطول.فرصة.ممكنة.حتى.لو.قدمت.تنازالت.إنسانية.

لقطاع.غزة.ذات.دالالت.سياس���ية،.طاملا.لم.تكن.هذه.التنازالت.ضمن.رؤية.عامة.

لدفع.الدولة.الفلسطينية.إلى.األمام..رغم.ذلك.فإن.إسرائيل.لم.تلتزم.بتحقيق.املطالب.

الفلسطينية،.بل.التزمت.مبناقشتها.ضمن.جوالت.املفاوضات،.وهو.ما.يعني.أن.هذا.

الهدوء.رغم.توقع.الكثيرين.أن.يكون.صلبًا.فإنه.يقف.أيضًا.على.برميل.من.البارود..

بكلمات.مختلفة،.عادت.إس���رائيل.إلى.فك���رة.التعايش.مع.حماس.ولكن.ضمن.

تفاهمات.جديدة.وتستمر.ألمد.طويل،.وتكون.في.إطار.شبه.تسوية.مع.الفلسطينيني،.

ولكنها.تسوية.تتعلق.بغزة.وال.تشمل.الضفة.الغربية،.وبالتالي.ماذا.حتقق.إسرائيل.

من.وراء.ذلك؟:

هي.جنحت.في.التعامل.مع.غزة.كقضية.منفصلة.عن.الضفة.الغربية،.مبعنى. أواًل:..

أن.لدى.إس���رائيل.مش���كلتني.مختلفتني.في.الش���كل.واملضمون،.واحدة.في.

43..أفنرغولوب،.»الردع.لن.يفيد«،.)هآرتس،.2014/8/18(،.ص:.11.
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الضف���ة.الغربي���ة.وأخرى.في.قطاع.غزة،.وكل.واح���دة.تبحث.على.حدة.ومع.

جهات.مختلفة..فمشكلة.غزة.هناك.حماس،.وإن.كانت.ضمن.وفد.فلسطيني.

مشترك،.إال.أنها.هي.من.يقرر.إيقاع.احلرب.والسلم..

ثانيًا،.ركزت.إس���رائيل.طول.الع���دوان.أن.حربها.على.حماس.والفصائل.في.غزة،.

وحددت.بش���كل.واضح.س���الح.الفصائل.كقضية.مركزية.في.هذا.الصراع.

يجب.حلها..ورغم.عدم.جناحها.في.فرض.مطلبها.اخلاص.بتجريد.الس���الح.

مس���بقًا،.إال.أنها.جعلت.من.هذا.الس���الح.موضوعًا.مطروحًا.للنقاش.خارج.

دائرة.النقاش.التفاوضي،.بل.صار.قضية.مطروحة.حتى.في.احملافل.الدولية..

ورغم.عدم.إجنازه.إال.أنه.سيظل.في.املستقبل.التفاوضي.وفي.مكونات.التدخل.

األجنبي.مركبًا.أساسًا.في.التعاطي.مع.غزة..

ثالثًا،.من.املؤكد.بأن.سعي.إسرائيل.وراء.هدوء.طويل.األمد.قد.حتقق.من.خالل.فتح.

الباب.على.مصراعي���ه.لعملية.تفاوضية.مع.»غزة«.بخصوص.قضايا.عالقة،.

وبالتالي.فهي.لم.تغلق.الباب.ولم.تغلق.نافذة.الفرص.أمام.استمرار.احلوار.حول.

املستقبل.مع.غزة،.إذ.ال.يوجد.سقف.زمني.معلن.للتوصل.إلى.اتفاق.نهائي..
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الموقف من منظمة التحرير الفلسطينية

يحاول.هذا.املبحث.حتليل.موقف.إس���رائيل.من.منظمة.التحرير.الفلس���طينية،.

كم���ا.متثل.ذلك.من.خالل.موقفها.من.الرئيس.الفلس���طيني.محمود.عباس،.والذي.

يفاوض.باسم.منظمة.التحرير،.وشدد.على.هذا.التمثيل.أكثر.من.مرة،.داخليا.في.

إطار.العالقات.الفلس���طينية.الفلسطينية،.وخارجيا.في.إطار.عالقته.مع.اسرائيل..

دخلت.إس���رائيل.احل���رب.على.غزة.بعد.تعثر.املفاوضات.الت���ي.كان.يرعاها.وزير.

اخلارجية.األميركي.جون.كيري،.ومع.زيادة.نزعة.التوجه.الدولي.الفلس���طيني.إلى.

املؤسس���ات.الدولية،.وخاصة.التوقيع.لالنضمام.إلى.مجموعة.من.هذه.املؤسسات.

واخل���وف.من.التوقيع.على.اتفاقي���ة.روما.والذهاب.حملكمة.اجلنايات،.كان.الرئيس.

أبو.مازن.والعالقة.معه.في.قلب.كل.النقاش.اإلس���رائيلي.حول.غزة.وحول.احلرب.

قبل.اندالع.النيران.وبعده.

س���بقت.احلرب.على.غزة.قطيعة.إس���رائيلية.مع.الرئيس.أب���و.مازن،.وكيلت.له.

التهم.بتعطيل.عملية.الس���الم.وأنه.ليس.ش���ريكًا.إلسرائيل.وأنه.يتملص.من.التعهد.

بإحقاق.السالم.من.خالل.إصراره.على.املطالب.الفلسطينية.دون.اإلقرار.باملطالب.

اإلسرائيلية..وطورت.إسرائيل.خالل.العدوان.مجموعة.من.املواقف.املقرونة.واملسنودة.

بجملة.من.املقوالت.عن.الرئيس.أبو.مازن،.كما.اتبعت.مجموعة.من.االستراتيجيات.

في.دفع.هذه.املواقف،.أهمها:

• لعبة ال�شريك والبحث عن بديل: لو.طلب.من.باحث.أن.يقوم.بإعداد.»أحجية«.	

يحلل.من.خاللها.مواقف.إسرائيل.من.الرئيس.أبو.مازن.لكانت.تلك.األحجية.

تقول.إن.إسرائيل.صرفت.نصف.الوقت.خالل.السنوت.األخيرة.منذ.تعليق.

أبو.مازن.للمفاوضات.في.تشرين.األول.2010.عقب.رفض.إسرائيل.جتميد.

االستيطان،.في.املراوحة.في.القول.إن.أبو.مازن.ليس.شريكًا،.ومن.ثم.بعد.
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ذلك.التردد.قلياًل.والبحث.عن.إمكانية.التش���ارك.معه..ظلت.لعبة.الش���ريك.

هذه.تس���يطر.على.اخلطاب.السياس���ي.اإلسرائيلي.حتى.في.ذروة.احلرب.

على.غزة،.حيث.كان.التفكير.في.مس���تقبل.غزة.بعد.احلرب.وفي.الترتيبات.

التي.سيتم.االتفاق.عليها.)حني.بدأت.املفاوضات(.أو.تلك.التي.ستتمخض.

عن.فرض.إسرائيل.حلل.من.طرف.واحد،.ينصب.على.مكانة.أبو.مازن.من.

كل.هذا..ففي.الوقت.الذي.تقاطع.فيه.إسرائيل.السلطة.فإن.أبو.مازن.يبدو.

الشخص.الوحيد.األكثر.قبواًل.في.املجتمع.الدولي.

حاولت.إس���رائيل.تهديد.مكانة.الرئيس.محمود.عباس.في.الس���ابق.من.خالل.

التلويح.بورقة.العضو.املفصول.من.فتح.محمد.دحالن.حتى.قبل.فصل.دحالن.من.

فتح،.حيث.تس���ربت.أخبار.عن.فتح.قنوات.تفاوض.س���رية.معه.ولقاءات.متت.بعد.

ذلك.في.اإلمارات.بينه.وبني.شخصيات.إسرائيلية..وكان.دحالن.حاول.أن.يشارك.

حماس.ضمن.املصاحلة.»الغزاوية«.كش���ريك.فتحاوي.في.ظل.رفض.فتح.التعاطي.

اجلدي.مع.املصاحلة،.وبرزت.أشكال.من.التعاون.بني.الطرفني.خاصة.في.موضوع.

اإلغاثة.وتقدمي.املساعدات.للمعوزين.عبر.ما.يجلبه.دحالن.من.اإلمارات.واملؤسسات.

اخليرية..وفيما.سعت.حماس.إلى.قمع.التنظيم.الفتحاوي.تشاركت.للحظة.مع.دحالن.

في.بعض.هذه.الرؤى..بالنس���بة.إلسرائيل.فإن.»محلية«.هذا.التعاون.تخدم.الفكرة.

الكبرى.لدى.إسرائيل.من.أن.مصير.غزة.منفصل.عن.مصير.الضفة.الغربية،.وأن.

لكل.منطقة.جغرافية.مشاكلها.وهمومها.املنفصلة.التي.تتطلب.حلواًل.ذات.حساسية.

للس���ياقات.احمللية..قضت.املصاحلة.الفلس���طينية.بشكل.جدي.على.تلك.اجلهود،.

وأغلقت.بإس���منت.مسلح.النوافذ.التي.حاول.دحالن.فتحها.كي.يجد.موطئ.قدم.له.

في.الس���احة.السياس���ية.في.غزة،.ومعها.اندثرت.بعض.آمال.إسرائيل.وتطلعاتها.

للمزيد.من.عزل.غزة.عن.املصير.الفلسطيني.املشترك.مع.الضفة.الغربية...
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لم.تذهب.إس���رائيل.للحرب.للبحث.عن.بديل،.بل.قصدت.خلط.األوراق.بش���كل.

كامل.في.س���احة.املعركة.وانتظار.ما.يتمخض.عنه.الغبار.بعد.أن.ينقش���ع..كانت.

العبارة.السائدة.في.أوساط.صناع.القرار.أن.أبو.مازن.ليس.شريكًا.وهو.ال.يريد.

أن.يكون.شريكًا.لذا.فإنه.بذلك.ال.يختلف.عن.حماس..هل.في.املقابل.تعتبر.حماس.

ش���ريكًا؟..بدرت.عن.حماس.جملة.من.املواقف.والتصرفات.التي.عبرت.عن.رغبتها.

في.التعايش.دون.توقيع.اتفاق.سالم.على.طريقة.السالم.في.اجلوالن،.حيث.تلتزم.

بجملة.من.التعهدات.دون.أن.تقوم.بتوقيع.اتفاقية.بذلك.مع.إسرائيل..رأى.البعض.في.

إسرائيل.في.ذلك.فرصة.للتهرب.من.االلتزامات.التفاوضية.التي.قد.تتطلبها.الشراكة.

مع.أبو.مازن.خصوصًا.أن.الصراع.احلقيقي.بالنسبة.إلسرائيل.ليس.في.غزة.بل.

في.الضفة.الغربية...لم.تكن.فكرة.بحث.إمكانية.الش���روع.في.مش���روع.تفاوضي.

حقيقي.مع.حماس.كبديل.ألبي.مازن.عميقة.وجدية.في.اخلطاب.السياسي.واحلزبي.

في.إسرائيل،.رغم.دعوات.خافتة.لضرورة.التعايش.مع.حماس.واإلقرار.بدورها.في.

السياسة.الفلسطينية.وفي.تقرير.وتيرة.العالقة.بني.الفلسطينيني.وإسرائيل..مبعنى.

أن.حماس.لم.تكن.بدياًل.ال.في.الوعي.وال.في.املمارسة.اإلسرائيليتني،.بل.عكست.

املمارسة.اإلسرائيلية.كيف.تستخدم.إسرائيل.»متكني«.حماس.وفتح.قنوات.خلفية.

معها.حول.إدارة.العالقة.وليس.حول.تطويرها.في.التهديد.بزحزحة.مكانة.الرئيس.

محمود.عباس..أما.على.مستوى.اخلطاب.اللفظي.فإن.فزاعة.حماس.تستخدم.من.

أجل.التشكيك.في.متثيل.الرئيس.أبو.مازن.للشعب.الفلسطيني.ولغزة.حتديدًا..

• نزع ال�ش���رعية: لعبت.إس���رائيل.على.اختالل.العالقة.بني.الرئيس.أبو.مازن.وبني.	

حماس.من.أجل.تبرير.عدم.جدية.مطالبه.بدولة.في.قطاع.غزة.والضفة.الغربية..

كما.أنها.قامت.باستخدام.هذه.املقولة.لشن.حملة.واسعة.دبلوماسيًا.وفي.احملافل.
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اخلارجية.من.أجل.نزع.الش���رعية.عنه..كان���ت.املقوالت.عن.حماس.ومواقفها.

وتصريحاتها.عن.الرئيس.أبو.مازن.تستحضر.بقوة.خالل.تلك.العملية..لقد.رأت.

إس���رائيل.في.أبو.مازن.خطرًا.ال.بد.من.مجابهته،.إذ.إنه.بسياس���ته.الصامتة.

والهادئة.يكس���ب.النقطة.تلو.األخرى.ضد.إس���رائيل،.ليس.فقط.في.احملافل.

الدولي���ة.بل.أيضًا.خالل.عملية.التفاوض..ومل���ا.كان.الرئيس.أبو.مازن.يحظى.

بإسناد.إقليمي.ودولي.متني.فإن.أفضل.السبل.للهجوم.عليه.يكمن.من.جانبني:

• أوالً.من.خالل.التشكيك.في.نواياه.اجلدية.جتاه.العملية.السلمية،.وأنه.يستخدمها.	

للمراوغة.ولكسب.الوقت.فيما.هو.في.حقيقة.األمر.ال.يريد.السالم.وغير.مستعد.

لتقدمي.التنازالت.املطلوبة.لتحقيقه..بل.هو.يراوغ.ويس���تخدم.اللغة.الهادئة.في.

خ���داع.العالم.وفي.التضليل.وفي.تغطية.التحريض.الذي.تقوم.به.مؤسس���ات.

السلطة.املختلفة..

• وثانيًا.من.خالل.استدعاء.عدم.متثيله.لغزة.التي.ال.يسيطر.عليها.وموقف.حماس.	

غير.املعترف.بس���لطته.وش���رعيته.مبا.يخدم.وجهة.النظر.اإلسرائيلية.بأن.أبو.

مازن.ليس.ش���ريكًا.في.صنع.الس���الم.وال.يستطيع.أن.يحققه.لو.مت.التوصل.

التفاق.بش���أنه..فكيف.ميكن.له.أن.يسيطر.على.غزة.في.حال.مت.توقيع.اتفاق.

وهو.على.عداء.مع.القوة.التي.حتكمها.بل.ترى.فيه.خصمًا..

تكسب.عمليات.نزع.الشرعية.تلك.إسرائيل.املزيد.من.الوقت،.كما.أنها.تفتت.جهودا.

كثيرة.يبذلها.املجتمع.الدولي.من.أجل.جتسير.الهوة.في.املواقف.التفاوضية.لصالح.

استراتيجية.احلفاظ.على.الوضع.الراهن.التي.اتبعها.نتنياهو.تطويرًا.الستراتيجيته.

اخلاصة.بإدارة.الصراع.ال.حلّه.

• تقوي�ص ال�شلطة:.لم.تأل.إسرائيل.جهدًا.في.العمل.على.إضعاف.السلطة.من.	
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خالل.جملة.املمارسات.التي.تقوم.بها.على.األرض.من.مواصلة.االستيطان.

بكثافة.وفي.كل.مكان،.عمليات.تهويد.القدس.اجلارية.على.قدم.وساق،.حمالت.

التوغالت.في.املدن.والقرى.واملخيمات.الفلسطينية.واملداهمات.واالعتقاالت.

بح���ق.املواطنني،.بجانب.احلواجز.ومص���ادرة.بطاقات.الهوية.والقيود.على.

احلرك���ة.والتنقل..تهدف.كل.تلك.اإلجراءات.إلى.إضعاف.الس���لطة.ماديًا.

ومعنويًا..ماديًا.حيث.تصبح.السلطة.غير.قادرة.على.ممارسة.مهامها.بسبب.

املمارسات.اإلسرائيلية،.ويتم.إعاقة.أي.عملية.منو.اقتصادي.وتطوير.وبالتالي.

يتحقق.الهدف.املعنوي.الذي.يؤدي.إلى.إضعاف.شرعية.السلطة.الفلسطينية.

بني.جماهيرها.وجعلها.غير.قادرة.على.متثيل.مطالبهم.بشكل.حقيقي..أما.

الهدف.السياس���ي.من.وراء.هذا.التقويض.فهو.شل.مقدرة.السلطة.وتدمير.

جهودها.الدوالنية.التي.تهدف.من.خاللها.لتطوير.مؤسس���ات.السلطة.نحو.

مؤسسات.دولة.استعدادًا.لتجسيد.االستقالل..

بل.إن.البعض.نظر.إلى.رواية.خطف.املستوطنني.الثالثة.في.اخلليل.واإلجراءات.

التي.قامت.بها.إس���رائيل.بعد.ذلك.بوصفه.يندرج.في.حملة.تقويض.السلطة.وهدم.

مؤسساتها.ونزع.شرعيتها..لم.يتوقف.األمر.عند.املمارسات.التي.كانت.جتري.يوميًا.

قبل.ذلك.بل.ارتفعت.وتيرة.اخلطاب.التحريضي.ضد.الس���لطة.وضد.أجهزة.األمن.

الفلس���طينية.وضد.الرئيس.أبو.مازن..ورغم.أن.إسرائيل.لم.تطالب.بحل.السلطة،.

إذ.إنها.رأت.دائمًا.أن.ثمة.بابًا.يجب.أن.يظل.قائمًا.أمام.ساحة.البيت.حتى.تطرقه.

وحتمله.املسؤولية،.لكنها.أيضًا.أرادت.السلطة.مشلولة.عاجزة.عن.القيام.مبهامها.

باستثناء.تلك.املهام.املتعلقة.بالتنسيق.األمني.معها.كما.تبني.حني.جمدت.إسرائيل.

العالقة.مع.الس���لطة.بعد.حادثة.املس���توطنني.الثالثة.وأبقت.على.التنسيق.األمني..
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وبنفس.القدر.فإن.إس���رائيل.أرادت.أن.حتافظ.على.الكيانني.الفلس���طينيني.حتت.

الس���يطرة.من.خالل.اس���تراتيجيات.مختلفة.للتقويض.سواء.في.الضفة.الغربية.أو.

في.قطاع.غزة..وفيما.ال.تش���كل.مؤسس���ات.الس���لطة.في.غزة.الكثير.من.التهديد.

بالنس���بة.إلس���رائيل،.إذ.إن.»دولنة«.غزة.في.ظل.القيود.األمنية.اإلس���رائيلية.على.

احلركة.ال.تقلق.إسرائيل،.فيما.»دولنة«.الضفة.الغربية.يعني.أن.الرئيس.أبو.مازن.

يسير.بكثير.من.الثقة.نحو.هدفه،.لذلك.يجب.بذل.اجلهد.من.أجل.تقويض.السلطة..

• التمل�ص من املفاو�شات والفو�شى: تقوم.اس���تراتيجية.نتنياهو.التي.مت.ذكرها.	

من.»احلفاظ.على.احلالة.الراهنة«.وإدارة.الصراع،.على.ضرورة.عدم.الشروع.

في.مفاوضات.قد.يجد.نفسه.مضطرًا.فيها.إلى.تقدمي.تنازالت.من.وجهة.نظره،.

لي���س.ألنه.محكوم.بتناقضات.مهولة.في.مجلس.الوزراء.بني.ليفني.وبنيت.في.

أقصى.الطرفني،.بل.أيضًا.ألنه.ال.يعتقد.كما.تكشف.مواقفه.بإمكانية.التوصل.

إلى.سالم..لذلك.فإن.املفاوضات.هي.أمر.غير.مرغوب.فيه.إال.إذا.متت.ضمن.

رؤيت���ه.للتمل���ص.من.تقدمي.ما.يعتبره.هدايا.وتنازالت.ألبو.مازن..وعليه.رفض.

مقترحات.كيري.وعمل.على.التصعيد.ضد.الرئيس.أبو.مازن.ش���خصيًا.وضد.

السلطة.ومحاولة.نزع.الشرعية.عنها..وميكن.النظر.إلى.فتحه.جلبهة.غزة.على.

أنه���ا.نوع.من.خلط.االوراق.في.ظل.اش���تداد.الضغ���ط.عليه.بعد.تعثر.جهود.

كيري..خلط.األوراق.هذا.س���بقه.تركيزه.على.ما.أسماه.اإلرهاب.الفلسطيني.

في.الضفة.الغربية،.وبعد.ذلك.استدراجه.غزة.حلرب.يضع.فيها.مطالب.جديدة.

إلعادة.الهدوء..لقد.امتنعت.إس���رائيل.في.السنوات.األخيرة.عن.الدخول.بنية.

كاملة.في.املفاوضات.مع.القس���م.املعتدل.واملس���تعد.أكثر.للحوار.في.الشعب.

الفلسطيني.– من.أجل.أن.تخلق.بذلك.أيضا.ضغطا.على.»حماس«-.وجتاهلت.
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على.مدى.12.س���نة.مبادرة.اجلامعة.العربي���ة،.الكفيلة.بأن.جتند.دواًل.عربية.

معتدل���ة.كان.ميكنه���ا،.رمبا،.أن.تفرض.حال.وس���طا.على.حماس،.كما.يقول.

ديفيد.غروسمان.44

حقق نتنياهو من وراء ذلك جملة من الأهداف:

1. حرف.بوصلة.النقاش.من.املفاوضات.إلى.احلرب،.ومن.الضفة.الغربية.إلى..

غزة،.ومن.أبو.مازن.إلى.حماس،.وبالتالي.يكسب.املزيد.من.الوقت.وتصبح.

املبادرات.السابقة.في.خبر.كان.وبحاجة.جلهود.جديدة.تأخذ.الوضع.اجلديد.

بعني.االعتبار.

2. فصل.املس���ارات.التفاوضية..فهو.س���يجري.مفاوضات.غير.مباش���رة.مع..

حماس.حول.غزة.وحول.غزة.فقط،.كما.أن.املفاوضات.التي.ميكن.أن.تدار.

مع.أبو.مازن.مختلفة.بش���كل.كبير.عن.تلك.التي.س���تدار.مع.حماس..إن.

فصل.املسارات.التفاوضية.يخدم.رؤية.نتنياهو.حول.فصل.الضفة.الغربية.

عن.قطاع.وفصل.مصيرهما..

3. تعزيز.س���الم.احلوافز،.حيث.تتم.مقايضة.الهدوء.باملزيد.من.احلوافز..تبدو..

هذه.في.غزة.وصفة.س���حرية.في.ظل.ع���دم.رغبة.حماس.التي.تهمني.على.

القرار.بشأن.غزة.في.الدخول.في.العملية.السلمية.بصيغتها.احلالية،.وبالتالي.

فإن.ما.تس���عي.إليه.هو.املزيد.من.احلوافز.التي.س���يطلب.نتنياهو.مقابلها.

الهدوء.ثم.الهدوء،.فيما.سيكون.ثمة.هدايا.أكثر.مقابل.آليات.لوقف.التسلح..

هكذا.تصبح.عملية.املفاوضات.مرحلة.أخرى.من.مراحل.إدارة.الصراع.واحلفاظ.

44.ديفيد.غروسمان،.»ل��م.ي��ع��د.ال��ح�ل.ال�ع��س��ك��ري.ق���ادرًا.ع��ل��ى.حتقيق..االنتصار«،.)يديعوت.أحرونوت،.

.)2014/7/26
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على.احلالة.الراهنة..فاملفاوضات.مع.أبو.مازن.ستوضع.جانبًا.حاليًا،.وسيتم.التركيز.

على.إعادة.الهدوء.لغزة.ووقف.حمام.الدم،.وس���يكون.من.الصعب.على.نتنياهو.أن.

يقبل.أي.ضغط.دولي.بخصوص.املفاوضات.مع.أبو.مازن.فيما.هو.منشغل.بتحقيق.

تهدئة.توقف.إطالق.الصواريخ.على.تل.أبيب.وحيفا..بل.إن.مطالبه.حول.سالح.غزة.

ستصبح.ش���رطًا.يضاف.إلى.جملة.الشروط.الكبرى.مثل.يهودية.الدولة..وسيكون.

متهيدًا.من.وجهة.نظره.ملطالبه.بأن.تكون.الدولة.الفلسطينية.منزوعة.السالح.

تاأ�شي�ش���اً عل���ى ال�شابق فاإنه خالل تتخالل احلرب تط���ور موقف اإ�شرائيل من الرئي�ص 

عبا�ص عرب ثالثة حتولت اأثرت فيها ثالثة عوامل:

الأول.متث���ل.ف���ي.الرغبة.اإلقليمية.والدولية.في.أن.يك���ون.عباس.الطرف.الذي.يتم.

التح���دث.إليه.فيما.يتعلق.بالقضايا.الكبرى،.خاصة.في.ظل.تش���كيل.الوفد.

الفلسطيني.املشترك.للتفاوض.من.قبله.وترؤس.عزام.األحمد.للوفد.

الثاين.كان.في.حقيقة.مناورة.أبو.مازن.بإشعال.الوضع.في.الضفة.الغربية.خالل.

حوادث.االشتباكات.على.حاجز.قلنديا.وفي.مدن.الضفة.الغربية..وهو.أبرق.

رسالة.قصيرة.وغير.مشفرة.أراد.أن.يقول.إنه.موجود.وهو.يستطيع.أن.يوسع.

اجلبهة.على.نتنياهو.بطريقة.مؤملة.ومربكة.

الثال���ث.متث���ل.في.تطور.مس���ار.املل���ف.التفاوضي.وتوضح.معامل���ه.والنقاط.التي.

سيعاجلها.

أما.التحوالت.فمثلت.مراحل.مختلفة.وتطورات.في.مواقف.إس���رائيل.جتاه.أبو.

مازن.خالل.احلرب،.وشملت:

• املرحلة الأوىل: مساواته.بحماس.حيث.بدأت.احلرب.في.ظل.خطاب.الالشريك.	

وأن.أبو.مازن.يشبه.حماس.وال.فرق.بينهما..خدم.هذا.اخلطأ.إسرائيل.في.
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تعزيز.فكرة.احلاجة.للذهاب.للحرب.في.ظل.أن.كل.الفلس���طينيني.س���واء.وال.

أمل.يرجى.من.محاولة.التفاوض.مع.أبو.مازن.وانتظار.املفاوضات.أن.تثمر،.

ألن.أبو.مازن.ال.يختلف.في.ممارساته.عن.حماس،.بل.هو.ذهب.للصلح.معها.

هربًا.من.الصلح.مع.إس���رائيل.وفضلها.على.السالم.الذي.ال.يريده..بعبارة.

أخ���رى.فهو.قد.قام.بخياراته.وق���رر.أن.يقف.إلى.جانب.حماس..فأبو.مازن.

وحماس.يش���تركان.في.الهدف.ذاته.وهو.محو.إسرائيل.من.اخلريطة.وعلى.

إسرائيل.أن.تتوقف.عن.تقسيم.العدو.إلى.»أخيار«.و.»أشرار«..45

• املرحلة الثانية:.انتقلت.إس���رائيل.في.تطور.للمرحلة.الس���ابقة،.إلى.محاولة.	

اس���تبعاده.من.أي.جهد.يتعلق.مبس���تقبل.غزة..كان���ت.ذروة.هذه.احملاولة.

خ���الل.قمة.باريس.التي.متت.مببادرات.قطرية.وتركية.حيث.رأت.إس���رائيل.

أن.الرئي���س.أب���و.مازن.ليس.ذا.صلة.فيما.يحدث.في.غزة،.وهي.ال.ترغب.أن.

تراه.في.ترتيبات.إنهاء.األزمة..تزامن.هذا.مع.تراجع.املبادرة.املصرية.وتقدم.

املب���ادرة.القطرية.التركية.واخلالف.الفلس���طيني.الداخلي.في.بداية.احلرب،.

وال���ذي.كان.مرده.موافقة.أب���و.مازن.على.املبادرة.املصرية.التي.طلبت.وقفا.

فوري���ا.إلطالق.النار.ومن.ثم.التف���اوض،.ومحاولة.حماس.جتاوزه.من.خالل.

اإلصرار.القطري.والتركي.

• املرحلة الثالثة:.كانت.بعد.تش���كيل.الوفد.الفلسطيني.املوحد،.حيث.بات.أبو.	

مازن.طرفًا.مقررًا.في.مفاوضات.التهدئة،.فقد.وجدت.إسرائيل.أن.أبو.مازن.

يجلس.عل���ى.الطاولة.مثله.مثل.حماس،.وأن.رجله.من.يقود.املفاوضات.غير.

املباشرة.عبر.الوسيط.املصري..لم.يختلف.املستوى.اللفظي.واإلعالمي.كثيرًا.

45...روبن.برامين،.»ال.فرق.بني.عباس.وحماس«،)يسرائيل.هيوم،.2014/7/3(.
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عن.املراحل.السابقة،.ولكن.في.املمارسة.فإن.أبو.مازن.بات.جزءًا.من.احلل.

ف���ي.حال.التوصل.إلى.تفاهمات.بضمانات.إقليمية.ورقابة.دولية..وعليه.فهو.

قد.يكون.م���الذا.ضروريا.لضمان.التوصل.إلى.حّل.إلنهاء.احلرب.ولضمان.

هدنة.طويلة..لم.يعد..أبو.مازن.هو.املشكلة،.بل.هو.قد.يكون.احلل.46

رغم.ذلك.فإن.إسرائيل.التي.ستضطر.ل�.»عناق«.أبو.مازن.لن.تفعل.ذلك.بحرارة.

من.عاد.إلى.البيت...قال.ليبرمان.للجنة.اخلارجية.واألمن.»إن.التفكير.في.أبو.مازن.

كحليف.في.قطاع.غزة.هو.خطأ.فظيع..رمبا.يقاتل.أبو.مازن.ضد.حماس.في.غزة.

ولكنه.يقاتل.ضدنا.في.املنتديات.الدولية..إنه.من.دفع.باجتاه.مجلس.حقوق.اإلنسان.

التابع.لألمم.املتحدة.في.جنيف.لتشكيل.جلنة.حتقيق،.وهو.الذي.يدفع.العملية.ضدنا.

في.مجلس.األمن.في.نيويورك«.47.أما.يعالون.فاقترح.نشر.قوات.للسلطة.الفلسطينية.

على.معابر.غزة،.لكنه.قال.إن.ذلك.ال.يعني.س���يطرة.الس���لطة.على.القطاع..»نحن.

لن.نعترف.بحكومة.الوفاق،.لكن.وجود.ترتيبات.مختلفة.مثل.الس���يطرة.على.املعابر.

ش���يء.ميكن.لنا.أن.نقبله..عباس.سيس���يطر.على.املعابر،.ولكنه.لن.يس���يطر.على.

غزة«.48.يقول.كلمان.ليبس���كني.متهكمًا،.كأن.إسرائيل.اكتشفت.املسيح.اجلديد.في.

شخص.أبو.مازن،.فكيف.تقوم.إسرائيل.باالعتماد.على.شخص.قالت.عنه.إنه.من.

األشرار.وإنه.فجر.املفاوضات.السلمية.وإنه.تصالح.مع.حماس..إن.أبو.مازن.جزء.

من.املش���كلة.49.فعباس.مسؤول.عن.كل.ما.يصدر.من.غزة.حتى.إطالق.الصواريخ.

46..سيما.كدمون،.»وحل.غ�زة«.)يديعوت.احرونوت،.2014/7/21(.

  Haaretz, 5/8/2014.47

 Haaretz, 5/8/2014..48

49...كلمان.ليبسكني،.»أبو.مازن.جزء.من.املشكلة«،.معاريف،.2014/8/6.
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ألنه.مسؤول.عن.حكومة.الوفاق.هناك.50.»يتجاهل.أبو.مازن.أنه.يتحمل.ألنه.رئيس.

احلكومة.الفلس���طينية.»املوحدة«.املس���ؤولية.املباش���رة.عن.قتل.الفتية.الثالثة.قرب.

اخللي���ل،.وعن.اإلرهابيني.الذين.يخرجون.من.مكامنهم.إلى.داخل.إس���رائيل،.وعن.

الصواري���خ.الت���ي.تطلق.في.كل.يوم.من.غزة.لقتل.مواطني.إس���رائيل..وينبغي.أن.

نذكر.أبو.مازن.بأنه.مس���ؤول.بفضل.حكومة.الوحدة.أيضا.عن.جرائم.احلرب.التي.

تنفذها.حماس.بحق.الفلس���طينيني.أنفسهم،.وهي.التي.تستعمل.املواطنني.دروعا.

بشرية.في.وقت.بذلت.فيه.إسرائيل.كل.ما.تستطيع.لتحذير.املواطنني.الفلسطينيني.

وإبعادهم.عن.مناطق.إطالق.النار«.51

وتقوية اأبو مازن و�شفة خطرية جلملة من الأ�شباب، كما يرى زئيف جابوتن�شكي تتمثل 

يف التايل:52

1. ال.تستطيع.السلطة.أن.متنع.انقالبًا.عسكريًا.عليها.لو.مت.من.قبل.رجاالت..

حماس.

2. تس���تطيع.إس���رائيل.أن.تطور.مصاحلها.مع.الدول.العربية.بعيدًا.عن.أبو..

مازن.الذي.يعاني.أزمات.معها.

3. أيديولوجية.أبو.مازن.التي.يخفيها.خطرة.على.إسرائيل..

4. نقضت.الس���لطة.التزامها.بنزع.الس���الح.واحتاجت.إسرائيل.إلى.السور..

الواقي.لتحقيق.ذلك.في.الضفة.

ويقول.روبن.برامين.أنه.طاملا.بقيت.إسرائيل.الرسمية.واإلعالمية.تعامل.محمود.

50. Kobi Michael and Udi Dekel, «The Palestinian Reconciliation Agreement: Tactical Relief 

or Strategic Opportunity?», INSS Insight No. 548, May 14, 2014.

51..رؤوبني.باركو،.»غزة:.أسباب.املرض.في.قطر«،.)يسرائيل.هيوم.2014/7/25(.

52..زئيف.جابوتنسيكي،.»تقوية.أبو.مازن.وصفة.خطيرة«،.)يسرائيل.هيوم.،.2014/8/7(.
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عباس.وأش���ياعه.على.أنهم.ش���ركاء.أخيار.فإنها.قد.ُتدفع.إلى.حرب.غير.أخالقية؛.

وهي.املخاطرة.بحياة.جنود.اجليش.اإلسرائيلي.في.حرب.ال.هوادة.فيها.ضد.حماس.

إذا.جنحت.ونقلت.إسرائيل.ثمار.ذلك.االنتصار.على.املخربني.األشرار.إلى.إخوتهم.

األخيار،.الذين.يتمتعون.بتأييد.وتعاطف.معادين.للس���امية.مس���يحيني.ومسلمني،.

ومعادين.للسامية.من.اإلسرائيليني..53

ويري.البعض.أن.وضع.جنود.أبو.مازن.على.احلدود.يعكس.عدم.تعلم.من.دروس.

املاضي.ألنهم.لن.مينعوا.حماس.من.تهريب.السالح.والصواريخ.وهو.جتريب.لطريق.

خاطئة.منذ.أوس���لو.عام.1994..54.إن.اعتبار.أبو.مازن.حال.ملش���كلة.غزة.هو.وهم.

باطل.رغم.إمكانية.التعاطي.معه.مرحليًا.كأخف.الضررين.في.قضايا.مثل.املعابر.

وإنش���اء.قوة.ش���رطة.محلية.وقناة.مالية.وكل.هذه.يجب.أن.تكون.ترتيبات.مؤقتة..

55فهو.ال.يخفي.نواياه.احلقيقية.جتاه.إس���رائيل..يقول.الياكيم.هعتس���ني.إنه.غياب.

العقالنية.فقط.يبرر.ملاذا.تواصل.إس���رائيل.التعامل.مع.رجال.أوسلو.الذين.جلبوا.

هنا.»أبا.اإلرهاب.احلديث«.عرفات.ونائبه.عباس.56

ولكن ما هي حقيقة الأمر داخل حكومة نتنياهو؟

يخش���ى.نتنياهو.أكثر.ما.يخشاه.استحقاق.العالقة.مع.أبو.مازن.والثمن.الذي.

علي���ه.دفع���ه.لعباس..وليس.حلماس،.إذ.إن.مطالب.حماس.باتت.معروفة.في.حدها.

األقصى.وهي.أشياء.على.مرارتها.ميكن.لنتنياهو.إذا.ما.أراد.أن.يتخلص.من.غزة.

53..روبن.برامين،.مصدر.سابق

54..نداف.هعتسني،.»نتنياهو.ويعلون.يستسلمان«،.)معاريف،.2014/8/14(.

55..زملان.شوفال،.»حل.مؤقت.في.غزة«،)يسرائيل.هيوم.،.2014/8/12(.

56..الياكيم.هعتسني،.»أبومازن.وحماس.وجهان.لعملة.واحدة«،.)يديعوت.احرونوت،.2014/8/12(.
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أن.يبحثه���ا،.لك���ن.الذي.ال.يقدر.عليه.نتنياهو.ه���و.ذلك.الثمن.الذي.يصطف.خلفه.

املجتمع.الدولي.والذي.يرفع.رايته.عباس..وعليه،.س���يعمل.نتنياهو.كل.جهد.ممكن.

من.أجل.إعادة.دوران.عجلة.الصراع.في.غزة.أو.عدم.إجناز.اتفاق.حتى.تظل.األمور.

معلقة..ما.يخيف.نتنياهو.من.محمود.عباس.حقيقة.أنه.جزء.من.اتفاق.س���الم.مع.

إسرائيل،.لذا.فهو.لم.يعمل.على.تقويته.بل.على.إضعافه.57.كما.سيعد.للمليون.قبل.

اتخاذ.أي.خطوة.قد.تعزز.من.وجوده.

ومرد.ذلك.أن.حكومة.نتنياهو.غير.معنية.بأي.تسوية.سلمية.قد.جتبرها.على.إخالء.

املس����توطنات،.لذا.فهي.تلجأ.إلى.إدارة.األزمة،.وليس����ت.احلرب.على.غزة.إال.جزءا.من.

هذه.اإلدارة.58..ويش����كك.رامي.لفني.أن.يق����وم.نتنياهو.بعد.احلرب.بإجراء.مفاوضات.

جدية.مع.أبو.مازن،.بل.إن.االستنتاج.الوحيد.الذي.يعيه.نتنياهو.من.حرب.غزة.هو.أنه.
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في.املرحلة.القادمة.شرط.أن.تكون.احلكومة.الفلسطينية.بعيدة.عن.»اإلرهاب«..إال.
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61. Udi Dekel, Is Israel Facing a War of Attrition against Hamas?, INSS Insight No. 588, August 13, 2014.
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Debka File, 2/8/2014..65
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تبني.في.اس���تطالع.أجراه.أس���تاذ.عل���م.االجتماع.في.جامع���ة.حيفا،.يوفال.

فاينش���طاين،.أواخر.متوز،.في.إطار.أبحاثه.ح���ول.القومية.ومواقف.اجلمهور.في.

أوقات.السلم.واحلرب،.ونشر.في.موقع.جامعة.حيفا71،.تبني.أن.85%.من.اجلمهور.

اإلسرائيلي.يؤيدون.وقف.احلرب.بشرط.تدمير.األنفاق،.ووقف.إطالق.الصواريخ.على.

إس���رائيل،.كما.أشار.74%.أن.احلرب.حتقق.أهدافها.بينما.عارض.احلرب.%4.2.

فقط..وبني.االستطالع.أن.65%.من.اليهود.راضون.عن.أداء.رئيس.احلكومة،.بينما.

عب���ر.26%.عن.رضاهم.اجلزئي.م���ن.ذلك،.أي.أن.91%.راضون.بصورة.أو.أخرى.

عن.أداء.نتنياهو.خالل.احلرب..وحول.التس���وية.السياسية،.فال.يزال.حل.الدولتني.

احلل.املناسب.الذي.يراه.اجلمهور.اليهودي،..حيث.يؤيد.42%.هذا.احلل،.أما.%20.

من.اليهود.فيعتقدون.أن.احلل.يجب.أن.يكن.ترحيل.الفلسطينيني.إلى.األردن،.أما.

ضم.الضفة.الغربية.فيحظى.بتأييد.10%.فقط.من.اليهود..تؤكد.نتائج.اس���تطالع.

فاينش���طاين.أن.احلرب.لم.تغير.كثيرا.في.توجهات.املجتمع.اليهودي.بالنسبة.حلل.

الدولتني،.ففي.اس���تطالع.أجراه.مركز.دراس���ات.األمن.القومي.في.تل.أبيب.أشار.

49%.من.اإلسرائيليني.)هذا.املصطلح.املستعمل.في.االستطالع،.وال.نعلم.إذا.كان.

يش���مل.العرب.أيضا.ونعتقد.أنه.ال.يشملهم(،.عن.تأييدهم.حلل.نهائي.يستند.على.

مبدأ.حل.الدولتني.72.

في.استطالع.نشرته.صحيفة.»هآرتس«.في.السادس.من.آب،.أي.بعد.انسحاب.

القوات.اإلس���رائيلية.من.قطاع.غزة،.أشار.36%.أن.إسرائيل.انتصرت.في.احلرب.

http://wordpress.haifa.ac.il/?p=4571..71.)أخر.مشاهدة.2014/8/21(.

http://heb.inss.org.il/index.aspx?id=4354&articleid=6496 .72 )أخر.مشاهدة:.2014/8/21(.
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مقابل.6%.يعتقدون.أن.حماس.انتصرت،.بينما.أشار.51%.أن.أيا.من.الطرفني.لم.

ينتصر.في.احلرب..وحول.سؤال:.هل.حققت.إسرائيل.أهدافها.من.احلرب.املتمثلة.

في.تدمير.األنفاق،.ترميم.الردع،.وتوجيه.ضربة.قاس���ية.حلماس؟.اعتبر.26%.أن.

احلرب.حققت.هذه.األهداف.بش���كل.كامل،.بينما.أش���ار.56%.أنها.حتققت.بشكل.

جزئي،.واعتبر.13%.أن.هذه.األهداف.لم.تتحقق.بتاتا..وحول.السؤال.هل.تؤيد.قيام.

إسرائيل.بتعزيز.مكانة.أبو.مازن.من.خالل.جتديد.املفاوضات؟.أبدى.53%.رغبتهم.

في.ذلك،.مقابل.37%.يعارضون.ذلك..إلى.جانب.ذلك.أبدى.73%.من.اإلسرائيليني.

رضاه���م.م���ن.أداء.رئيس.احلكومة،.و76%.أبدوا.رضاه���م.من.أداء.وزير.الدفاع،.

و83%.من.رئيس.هيئة.األركان.

في.املقابل،.في.استطالع.أجرته.صحيفة.»يسرائيل.هيوم«،.املؤيدة.لنتنياهو،.في.

الثامن.من.آب،.أشار.45%.أن.إسرائيل.انتصرت.في.احلرب،.مقابل.5%.اعتقدوا.

أن.حم���اس.ه���ي.الطرف.املنتصر،.بينما.يعتقد.49%.أن���ه.ال.أحد.منهما.انتصر،.

وأب���دى.63%.م���ن.اليهود.رضاهم.من.أداء.نتنياهو.خالل.احلرب،.واعتبر.46%.أن.

نتنياهو.الشخص.املناسب.في.إسرائيل.ليشغل.منصب.رئيس.احلكومة،.وجاء.في.

املكان.الثاني.نفتالي.بينيت.بنس���بة.12%..واعتقد.53%.أن.قوة.الردع.اإلسرائيلية.

ازدادت.خالل.احلرب.مقابل.33%.يعتقدون.أنها.لم.تتغير.73

أما.في.االس���تطالع.األخير.الذي.أجرته.صحيف���ة.»هآرتس«.بعد.وقف.إطالق.

النار.في.نهاية.آب،.فارتفعت.نسبة.الذين.يعتقدون.أن.حماس.انتصرت.إلى.%16،.

وتراجعت.نس���بة.الذين.يعتقدون.أن.إس���رائيل.انتصرت.إل���ى.26%،.بينما.يعتقد.

54%.أن.أيا.من.الطرفني.لم.ينتصر،.كما.تراجعت.شعبية.نتنياهو.مقارنة.مع.بداية.

73..ابراهام.لبيدوت،.»96%.من.اجلمهور:.اجلبهة.الداخلية.صامدة«،.)يسرائيل.هيوم،.2014/8/8(،.ص:1.
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احلرب.وفي.خضمها.من.77%.إلى.50%،.وتراجعت.شعبية.وزير.الدفاع.من.%76.

إلى.55%،.بينما.حافظ.ليبرمان.على.ش���عبيته.خالل.احلرب.)التي.تراجعت.أصال(.

من.31%.إلى.%29.74

وفي.اس���تطالع.أجراه.املعهد.اإلسرائيلي.للدميقراطية.في.القدس.في.احلادي.

عشر.من.آب،.وشمل.عينة.كبيرة.)600.مستطلع.من.اليهود.والعرب(،.أشار.حوالي.

93%.من.اليهود.)هنالك.متييز.بني.نتائج.املجموعتني(.أن.»عملية.اجلرف.الصامد«.

كان���ت.صحيح���ة.وذات.مصداقية،.إال.أن.الغالبية.عب���رت.عن.خيبة.أمل.من.نتائج.

احلرب.حتى.إعداد.االستطالع،.وأشار.حوالي.60%.إلى.رضاهم.من.أداء.القيادة.

السياسية.خالل.احلرب..وعندما.وجه.للمستطلعني.السؤال.حول.الطريقة.االفضل.

بالنسبة.إلسرائيل.ملواجهة.حتدي.حركة.حماس،.أشار.حوالي.26%.من.اليهود.أن.

الطريقة.العسكرية.هي.الطريقة.األفضل،.بينما.اعتبر.7%.منهم.أن.احلل.السياسي.

هو.الطريقة.األفضل،.بينما.أشار.65%.أن.دمج.احللني،.العسكري.والسياسي.هو.

الطريق���ة.األفضل.ملواجهة.حركة.حماس..ويعتقد.غالبية.اليهود.)حوالي.70%(.أن.

احلرب.احلالية.لن.توفر.الهدوء.املطلق.إلس���رائيل.خالل.الس���نوات.الثالث.القادمة،.

وحول.الدور.املصري.كوس���يط.نزيه.بني.إس���رائيل.وحماس.أشار.60%.من.اليهود.

أنهم.يعتمدون.على.مصر.برئاسة.السيسي.كوسيط.نزيه.بني.الطرفني.75.

74..يوسي.فارتر،.»استطالع.هآرتس:.ربع.اجلمهور.يعتقد.أن.إسرائيل.انتصرت.في.غزة«،.)هآرتس،.2014/8/28(،.

ص:.4.

75..افرامي.ياعر.ومتار.هرمان،.مقياس.السالم.آب.2014،.)تل.أبيب.والقدس:.جامعة.تل.أبيب.واملعهد.اإلسرائيلي.

للدميقراطية(.
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جدول)1( هل تعتقد اأن عملية اجلرف ال�شامد كانت حمقة اأم غري حمقة )%(

14.717.723.712.8تاريخ

85.371.482.079.6حمقة جدا

10.220.814.912.1حمقة اإىل حّد ما

2.34.50.44.5غري حمقة اإىل حّد ما

1.82.01.42.6غري حمقة بتاتا

0.41.41.31.2ل اأعلم/ رف�ص الإجابة

وللمقارنة،.فإن.املركز.أجرى.اس���تطالعا.س���ابقا.في.منتصف.شهر.متوز.وفي.

نهايته،.حول.موقف.اجلمهور.اإلسرائيلي.)لليهود.فقط(.من.العملية.السياسية،.أيد.

نصفهم.املفاوضات.بني.إسرائيل.والسلطة.الفلسطينية،.مبعنى.أن.هنالك.انقساما.

في.الشارع.اليهودي.بني.املؤيدين.للمفاوضات.واملعارضني.لها.قبل.احلديث.عن.احلل.

النهائي.ومضمونه..وما.يؤكد.ذلك.أن.حوالي.20%.يعتقدون.أن.املفاوضات.سوف.

حتقق.السالم.بني.إسرائيل.والفلسطينيني.في.السنوات.القادمة،.بينما.أشار.أكثر.

من.75%.انها.لم.حتقق.السالم.76.وفي.مقارنة.مع.استطالع.أجراه.املركز.في.أيار.

من.العام.نفسه،.أي.قبل.أزمة.خطف.املستوطنني.الثالثة.واحلرب.على.غزة،.فيظهر.

أن.هنالك.تراجعا.في.تأييد.اجلمهور.اليهودي.للمفاوضات.مع.السلطة.الفلسطينية،.

ففي.أيار.كانت.نسبة.املؤيدين.أكبر.من.نسبة.تأييدهم.في.شهري.متوز.وآب،.حيث.

واملعهد. أبيب. تل. جامعة. والقدس:. أبيب. )تل. .،2014 متوز. السالم. مقياس. هرمان،. ومتار. ياعر. افرامي. ..76

اإلسرائيلي.للدميقراطية(.
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وصلت.إلى.حوالي.68%،.مقابل.النصف.في.متوز..وبالنسبة.لتحقيق.السالم.نتيجة.

املفاوضات.أشار.حوالي.28%.إلى.إمكانية.حتقيق.السالم.مقابل.20%.في.متوز.77

جدول )2( ما هو موقفك من املفاو�شات بني اإ�شرائيل وال�شلطة الفل�شطينية؟ )%(

14.716.723.729.5تاريخ

22.817.819.734.0اأوؤيد جدا

32.830.135.234.4اأوؤيد

16.418.120.310.5اأعار�ص 

23.928.519.316.7اأعار�ص جدا

4.15.45.54.5ل اأعلم/ رف�ص الإجابة

وفي.استطالع.أجراه.معهد.»ديلوغ«.لصالح.صحيفة.هآرتس.يوم.29.آب.اعتبر.

26%.من.املستطلعة.آراؤهم.أن.إسرائيل.انتصرت.في.احلرب،.فيما.أعتبر.16%.منهم.

أن.حماس.هي.املنتصرة،..فيما.اعتبر.54%.منهم.أن.احلرب.انتهىت.بال.منتصر،.

حيث.لم.يحقق.أي.طرف.النصر..وعبر.50%.من.املس���تطلعة.آراؤهم.عن.رضاهم.

عن.أداء.نتنياهو.في.احلرب،.فيما.قال.41%.أنهم.غير.راضني...ونال.وزير.الدفاع.

يعالون.رضا.55%.عن.أداء.اجليش.مقابل.35%.قالوا.إنهم.غير.راضني.عن.أدائه.1

 

واملعهد. ابيب. تل. جامعة. والقدس:. ابيب. )تل. .،2014 . أيار. السالم. مقياس. هرمان،. ومتار. ياعر. افرامي. ..77

االسرائيلي.للدميقراطية(.
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ما بعد الحرب: ما الذي يجب على إسرائيل فعله؟

اعتب���ر.نتنياهو.أن.حماس.تعرضت.لضربة.قاس���ية،.ول���م.حتقق.أي.إجناز.أو.

مطلب.مما.كانت.تطالب.به.سابقا.78.بينما.يعتقد.عاموس.هرئيل.احمللل.السياسي.

املع���روف،.أن.موافقة.حماس.على.وقف.إطالق.النار.في.إطار.ش���روط.بعيدة.عن.

مطالبها.األصلية.ال.يدل.على.انتصار.إسرائيل.بقدر.ما.يدل.على.عدم.رغبة.حماس.

في.االس���تمرار.في.القتال،.إال.أن.هرئيل.يستدرك.قائال،.إن.نتائج.احلرب.حتى.لو.

أبدت.أن.س���رائيل.لم.حتقق.انتصارا،.بل.»تعادال.خبيثا«،..فإنها.ال.تعني.أنها.لن.

حتقق.أهدافها،.فحرب.لبنان.2006.أديرت.سياسيا.وعسكريا.بشكل.رديء.إال.أنها.

اس���تطاعت.حتقيق.األمن.والهدوء.في.الشمال.79.وحول.فكرة.التعادل،.فقد.استمر.

رئيس.الش���اباك.السابق.يوفال.ديس���كني.في.نقده.لنتنياهو،.واصفا..بأن.القيادة.

اإلس���رائيلية.ضعيفة.واالئتالف.احلكومي.يؤدي.إلى.ش���لل.سياسي-.دبلوماسي،.

ويعتقد.ديس���كن.أن.على.إس���رائيل.في.مواجهتها.مع.حماس.أن.تنتقل.من.تعادل.

تكتيكي.إلى.»ضربة.قاضية.استراتيجية«.ولن.يتم.ذلك.إال.من.خالل.مبادرة.سياسية.

جدية.80.

ميكن.القول.إن.احملادثات.التي.اعقبت.وقف.إطالق.النار.ستكون.محادثات.على.

الوضع.النهائي.في.قطاع.غزة،.لقد.أجلت.إس���رائيل.قضايا.الوضع.النهائي.مثل.

امليناء.البحري.واملطار.اجلوي.ونزع.الس���الح.إلى.احملادثات.التي.س���تعقب.وقف.

إطالق.النار،.في.املقابل.تنازلت.إس���رائيل.مقابل.تأجيل.املواضيع.الس���يادية.عن.

78..ب���راك.ربي���د،.»نتنياه���و:.حم���اس.تعرض.لضربة.قاس���ية.ف���ي.القتال،.لي���س.لديه.أي.اجن���از«،.)هآرتس،.

2014/8/28(،.ص:.4.

79..عاموس.هرئيل،.»االرباح،.اخلسائر.وتعادل.خبيث«،.)هآرتس،.2014/8/27(،.ص:.4.

80...يوسي.فارتر،.»انطالقة.ديسكن«،.)هآرتس،.204/8/29(،.ص:.3.
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مطالب.يومية.مثل.فتح.املعابر.بني.إسرائيل.والقطاع.وتوسيع.منطقة.الصيد.حتى.

س���تة.اميال،.على.الرغم.من.أن.اإلتفاق.لم.يش���مل.أي.اتفاق.على.إطار.مراقبة.أو.

منع.تسليح.املقاومة.81

على.كل.حال،.ال.أحد.يعرف.كيف.ستكون.مآالت.املفاوضات.بعد.شهر.من.وقف.

إطالق.النار،.لكن.املؤكد.أن.ثمة.اختالفا.بني.وجهة.نظر.نتنياهو.ووزير.اجليش.وبني.

مواقف.أعضاء.االئتالف.احلكومي...حيث.يعارض.غالبية.أعضاء.االئتالف.احلكومي.

أي.تس���وية.مع.حركة.حماس،.حتى.لو.كان.الوفد.املفاوض.موحدا.وميثل.الس���لطة.

الفلس���طينية،.فاخلطاب.السياسي.اإلس���رائيلي.يعتبر.الوفد.املفاوض.في.القاهرة.

باألس���اس.وفد.حماس،.أو.أن.حماس.تختبئ.وراءه.بسبب.املوقف.املصري..أعلن.

غالبية.أعضاء.الليكود.وحزب.البيت.اليهودي.رفض.أي.تسوية.مع.حماس.وطالبوا.

باحلسم،.فمثال،.داني.دانون،.الذي.شغل.منصب.نائب.وزير.الدفاع.وفصله.نتنياهو.

بس���بب.نق���ده.إدارة.احلرب،.إذ.قال.»ال.يجب.القيام.بتج���ارة.مع.منظمة.إرهابية،.

التفاهمات.التي.تتم.بلورتها.ستمكن.حماس.من.ترميم.مكانتها.في.الشارع.العربي.

وس���يوجهون.قدراتهم.العسكرية.نحونا.في.موعد.يحددونه.هم«..أما.ميري.ريغف،.

من.الليكود.ورئيسة.جلنة.الداخلية.في.الكنيست.والتي.تعمل.بشكل.حثيث.منذ.عام.

على.إدخال.اليهود.إلى.املس���جد.األقصى.املبارك.فقالت،.»كل.تس���وية.مع.حماس.

ستش���كل.بالنس���بة.لهم.قفزة.للجولة.الهجومية.التالية،.والتي.ستكون.أكثر.صعوبة.

وأشد.إيالما«..فيما.صرح.زئيف.الكني،.رئيس.جلنة.اخلارجية.واألمن.في.الكنيست،.

»أعارض.إعطاء.امتيازات.اقتصادية.حلماس.بدون.مقابل،.حسب.رأيي.يجب.تقدمي.

81..براك.ربيد.وجاكي.خوري،.»املفاوضات.على.الشروط.النهائية.لوقف.النار.في.غزة.ستستمر.لشهر«،.)هآرتس،.

2014/8/27(،.ص:3.
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صفر.تنازالت.مقابل.الهدوء«.82.نائبة.الوزير،.تس���يفي.حوطوبلي،.وهي.من.أعضاء.

حزب.الليكود.ورئيسة.اللوبي.من.أجل.»أرض.إسرائيل«،.فقالت:.»يلغي.االتفاق.كل.

إجن���ازات.عملية.»اجلرف.الصامد«.ويجعل.حماس.منتصرة،.على.احلكومة.العمل.

على.جعل.الظروف.في.غزة.سيئة،.قطع.التزود.بالكهرباء،.ومنع.دخول.بضائع،.كل.

وضع.حتصل.فيه.حماس.على.امتيازات.هو.حتقير.لبطولة.اجلنود«..

أما.وزير.املواصالت.الليكودي.يس���رائيل.كاتس،،.فطالب.باحلس���م.العسكري،.

»إن.اآلمال.في.إجناز.توافقات.في.مفاوضات.غير.مباش���رة.أمام.مجانني.حماس.

ليس���ت.عالية،.ورمبا.نضطر.للعودة.إلى.غ���زة.وقطع.رأس.األفعى«،.وفي.ردة.فعل.

صارخة.لنفتالي.بينيت.حول.االتفاق.على.موافقة.إسرائيل.مترير.معاشات.املوظفني.

في.غزة.في.إطار.اتفاق.هدوء،.قال.»تعالوا.نقول.الصراحة،.س���يتم.نقل.املال.إلى.

مخرب���ني.يحفرون.حتتن���ا،.ملنتجي.الصواريخ.وألولئك.الذي���ن.يطلقونها.علينا،.في.

احلقيقة.هذه.خاوة.سياسية،.ادفعوا.لنا.سنقصفكم.الحقا،.لن.تدفعوا.سنقصفكم.

اآلن،.هذه.معادلة.نصها.هدوء.مقابل.مال.لإلرهاب،.وهي.متكن.حماس.من.ترميم.

نفسها.للجولة.التالية«.83.وفي.تصريح.آخر.له.عشية.انتهاء.مهلة.وقف.إطالق.الناس.

في.الس���ابع.عشر.من.آب،.قال.بينيت.»يجب.وقف.املفاوضات،.والتوقف.عن.تقليم.

أظافرنا.في.انتظار.اجلواب.من.حركة.إرهابية،.علينا.العمل.بشكل.أحادي.اجلانب.

حسب.مبدأ،.إنساني.نعم،.إرهاب.ال«.84

وقد.طرح.وزير.اخلارجية.ليبرمان.خالل.احلرب.تصورا.سياسيا.جديدا،.فهو.من.

82..متاي.طوخفيلد.وغدعون.ألون،.»إشارات.من.اليمني:.ليس.هنالك.اتفاق.ولكن.يوجد.نقد«،.)يسرائيل.هيوم،.

2014/8/13(،.ص:.5.

83..طوخفيلد.وألون،.مصدر.سبق.ذكره،.ص:.5.

84..جاكي.خوري،.براك.ربيد.وشيرلي.سايدلر،.»جهود.لتمديد.وقف.النار.قبل.انتهائها.منتصف.الليل«،.)هآرتس،.

2014/8/18(،.ص:.4.
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جهة.اس���تمر.في.موقفه.غير.اجلديد.املتمثل.بأن.الرئيس.الفلس���طيني.ليس.شريكا.

سياسيا.للمفاوضات،.»فهو.لم.ينفذ.مهمته«.كما.يجب،.وهو.بذلك.ينسجم.مع.موقف.

بينيت.حول.أن.الرئيس.أبو.مازن.هو.»ش���ريك.لإلره���اب«..كما.أنه.يعتقد.بوجوب.

حسم.املعركة.ضد.حماس.وليس.التوصل.إلى.تهدئة،.إذن.ليبرمان.يعتقد.أن.على.

إس���رائيل.تصفية.الرئيس.الفلسطيني.سياس���يا.وتصفية.حركة.حماس.عسكريا،.

ويقترح.بديال.للمفاوضات.مع.أبو.مازن.بحل.سياسي.إقليمي.شامل.يشمل.الدول.

العربية.والفلس���طينيني،.واقترح.ليبرمان.أن.على.إس���رائيل.املوافقة.على.املبادرة.

العربية،.والتي.يعتبرها.مبادرة.س���الم.س���عودية،.وأن.يكون.احلل.الشامل.معتمدا.

على.املبادرة.الس���عودية.85كما.عارض.كل.م���ن.ليبرمان.وبينيت.وقف.إطالق.النار.

م���ع.حماس.نهاية.آب،.ويعارض.الوزيران.وقف.إطالق.النار.مع.حماس.باإلضافة.

إلى.معارضتهما.أي.محادثات.مع.الس���لطة.الفلسطينية،.ففي.هذا.السياق.صرح.

ليبرمان.»عملية.سياسية.حقيقية.وامكانية.النفراج.استراتيجي.ممكنة.بعد.أن.ننجح.

من.حترير.الشرق.األوسط.والفلسطينيني.من.تهديد.حماس،.وال.أحد.سيقوم.بذلك.

ب���دال.عنا«..بينما.أش���ار.بينيت.إلى.موقفه.املثابر.م���ن.أبو.مازن،.»أبو.مازن.يدفع.

معاش���ات.للقتلة،.علينا.محاس���بته.أيضا«.86.أما.ليفني.فقد.اعتبرت.أن.الوقت.هو.

الوحيد.القادر.على.إثبات.ما.إذا.مت.أحداث.ردع.حلركة.حماس.

أما.نتنياهو.فيعرف.أن.مفاوضات.القاهرة.قد.تكون.فخًا.أكبر.نحو.مفاوضات.ال.

يرغبها،.وبدال.من.الهروب.من.املفاوضات.يجد.نفسه.في.أتونها..وعليه.فهو.يحسب.

جيدًا.كل.خطوة.يقوم.بها.في.مثلث.العالقة.الذي.يربطه.بحماس.وبالرئيس.عباس..

85..افتتاحية.هآرتس،.»هل.ليبرمان.جدي؟«،.)هآرتس،.2014/8/24(،.ص:.2.

)هآرتس،. السلطة«،. مع. واملفاوضات. التفاهمات. يعارضان. وليبرمان. بينيت. »الوزراء. ليس،. يهونتان. ..86

2014/8/28(،.ص:.4.
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كتب.إس���رائيل.حسون.أن.نتنياهو.ويعالون.ال.يريدان.القضاء.كليًا.على.حماس.

حتى.ال.يجدان.نفسيهما.مقابل.محمود.عباس،.وقد.ازداد.قوة،.بل.إن.سياسة.نتنياهو.

قامت.مطواًل.على.نزع.الش���رعية.عن.عباس.ال.تعزيزها..فالتفاوض.مع.عباس.أمر.

يخش���اه.نتنياهو.حتى.ال.يدفع.ثمن.ذلك..فهو.يعرف.أن.أي.مفاوضات.س���تعني.أن.

يق���دم.تنازالت.وهو.ال.يري���د.أن.يفعل.ذلك..وبالتالي.فإن.القضاء.على.حماس.يترك.

نتنياه���و.أمام.خيار.واحد.ووحيد.هو.التفاوض.مع.عباس.وهو.ما.ال.يرغبه.87.ووفق.

مجلة.اإلكونومس���ت،.يبدو.أن.نتنياهو.لم.يكن.معنيًا.بتدمير.حماس.خش���ية.صعود.

مجموع���ات.قاعدية.في.غ���زة..فهو.يريد.غزة.معزولة.ومحاصرة.كما.في.الس���ابق،.

وحماس.ضعيفة.في.احلكم.أفضل.من.أي.شيء.آخر.88

وينص���ح.اخلب���راء.واالس���تراتيجيون.أنه.أيًا.كان.احلال.فإن.موقف.إس���رائيل.

املستقبلي.يجب.أن.يركز.على.ضمان.مطالبها.السياسية،.فرغم.أن.حكومة.الوفاق.

ه���ي.حكومة.أب���و.مازن.على.إس���رائيل.أن.ال.تتنازل.عن.مطلبه���ا.بقبول.حماس.

بش���روط.الرباعية،.وأي.تنازل.عن.ذلك.هو.رمي.بذور.الدمار.في.احلقل..89.ويعتبر.

رئيس.املوس���اد.الس���ابق.أفرمي.هليفي.أنه.رغم.اخلسائر.اجلسمية.التي.حلقت.بها.

فإن.حماس.بقيت.واقفة.على.قدميها،.وهي.من.حتاور.إسرائيل.في.القاهرة،.ورغم.

عزلتها.ومكانتها.الدون.فإنها.مازالت.مغروس���ة.عميقًا.في.قطاع.غزة.90.وعليه.ثمة.

حاجة.ملواصلة.الردع.والتأكد.من.مصالح.إسرائيل.األمنية.والسياسية.

.Israeli Hasson, ibid..87

88...مصدر.سابق

 Kobi Michael and UdiDekel, «The Palestinian Reconciliation Agreement: Tactical Relief..89
.or Strategic Opportunity?», INSS Insight No. 548, May 14, 2014

90.أفرامي.هليفي،.»هزميةحماسفيغزةوانتصارهافيالقاهرة«،يديعوت.احرونوت،.2014/8/18.
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 هل تتوقع إسرائيل أن تحسم الخالفات في مفاوضات القاهرة القادمة؟

حذر.تش���يلو.روزنبرغ.من.أن.حماس.لن.تقوم.بالتنازل.عن.الكنز.الذي.اس���مه.غزة،.

فهي.قد.حولتها.إلى.شبه.دولة.خاصة.بها..حماس.ستوافق.على.كل.الهدايا.التي.ستمنح.

لغزة.حتى.وإن.كانت.عبر.السلطة.الفلسطينية،.وما.أن.تستكمل.استقبال.الهدايا.حتى.

تقوم.بطرد.أبو.مازن.وجماعته.91

..لم.حتس���م.إس���رائيل.أمرها.من.القضايا.اخلالفية.في.مطالب.الفصائل.خاصة.

فيما.يتعلق.مبس���ألتي.امليناء.واملطار،.فهي.س���تفاوض.عليهما.بعد.شهر،.وستعمل.كل.

جهد.من.أجل.التس���ويف.واملماطلة..فهي.لم.تهضم.جرعة.املرارة.بعد.التي.تقول.إنها.

س���تضطر.حتت.وابل.الصواريخ.للقبول.مبطالب.س���يادية.فلسطينية،.وإن.مت.تقدميها.

بوصفها.مطالب.لتحسني.حياة.الناس...يعتبر.قائد.سالح.البحرية.السابق.اللواء.اليعازر.

مروم.أن.وجود.ميناء.بحري..في.غزة.تهديد.ألمن.إسرائيل.القومي..فمن.جهة.لن.تتأكد.

إس���رائيل.من.عدم.استخدامه.للتهريب.حتى.في.ظل.وجود.رقابة.دولية.عليه..ومن.جهة.

ثانية.فما.الذي.سيمنع.أبو.مازن.من.املطالبة.مبمر.حّر.للضفة.ال.تتواجد.عليه.إسرائيل.

وحتديدًا.مطار..كما.أن.امليناء.سيش���كل.تهديدًا.ال.ميكن.احتواؤه.إلى.جانب.أن.تركيا.

وإيران.ستستخدمان.امليناء.وستجلبان.قطعهما.احلربية.هناك.92.يقترح.مروم.بداًل.من.

ذلك.تفعيل.ميناء.العريش.بحيث.يكون.امليناء.املركزي.لشمال.سيناء.وغزة.

ف���ي.املقاب���ل.هناك.من.يقول.إن.امليناء.ال.يعني.تهديدًا.كبيرًا.ألمن.إس���رائيل،.ففي.

الس���ابق.كان.لدى.الفلس���طينيني.مطار،.وحني.اقتضت.احلاجة.دمرته.إسرائيل..وكما.

يقترح.البعض.فإن.إسرائيل.ال.يجب.أن.تخاف.من.بناء.ميناء.في.غزة.وإعطاء.تسهيالت.

حلياة.الناس.حتى.تتمكن.من.القول.إنها.رفعت.مسؤوليتها.عن.السكان.ولم.تعد.لديها.

91...تشيلو.روزنبرغ،.»اسرائيل.لم.حتقق.أهدافها.في.حرب.غزة«،معاريف،.2014/8/19.

92...اليعازر.مروم،.»ميناء.غزة....تهديد.خطير.لألمن.اإلسرائيلي«،.2014/8/12.
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مسؤولية.تتحملها.جتاههم..أما.إذا.أخل.الفلسطينيون.بأي.شيء.فتقوم.إسرائيل.بتدمير.

امليناء.واحتالله.ومحاصرته.93

أما.بخصوص.نزع.الس���الح.فإن.على.إس���رائيل.أن.تتأكد.من.أنه.س���يتم.في.نهاية.

املطاف،.وإال.فإنها.ستعود.لدائرة.العنف.مرة.أخرى.بعد.سنتني.أو.أكثر..وستظل.املدن.

والبلدات.اإلسرائيلية.دون.حتقيق.هذا.املطلب.حتت.الرحمة.الفلسطينية..على.إسرائيل.

أن.ال.متانع.من.االستجابة.للمطالب.التي.ال.متس.أمنها.وتضع.الترتيبات.الالزمة.لضمان.

ع���دم.حتويل.أي.خط���وة.ألن.تكون.ضد.أمنها...مثاًل،.ينصح.ديكل.وبروم.بضرورة.رفع.

احلصار.االقتصادي.وتشديد.احلصار.األمني.ومقايضة.إعادة.اإلعمار.بنزع.السالح.94.

إن.مثل.هذه.املقايضة.ضرورية.وميكن.أن.تكون.عنصر.ضغط.في.ظل.حاجة.الفلسطينيني.

إلعادة.اإلعمار.بس���بب.الدمار.الكبير.الذي.أصاب.غزة..فإس���رائيل.تعرف.أنه.ال.األمم.

املتحدة.وال.محمود.عباس.يقدران.على.نزع.س���الح.حماس،.فقط.اجليش.يستطيع.ذلك.

كما.يقول.وزير.الدفاع.الس���ابق.موش���يه.آرنس..95.وعليه.فإن.فكرة.»الردع.والترتيبات«.

التي.ميزت.العمليتني.الس���ابقتني.لم.تعد.ناجحة،.وأن.على.إس���رائيل.املبادأة.وأن.ال.تتم.

مباغتتها.واستعادة.الردع.وهزمية.حماس.وتهديد.حكمها.واملساس.بقيادتها.96

وعدد.أودي.ديكل.أهداف.إسرائيل.من.وراء.أي.اتفاق.توقعه.في.التالي:97

1. اتفاق.يقود.إلى.هدوء.طويل.األمد..

2. عودة.محمود.عباس.حلكم.غزة..

3. إضعاف.حماس.وحرمانها.من.إمكانية.التصعيد..أي.نزع.سالحها..

93. Udi Dekel, Is Israel Facing a War of Attrition against Hamas?, INSS Insight No. 588, 
August 13, 2014.

94. Udi Dekel and ShlomoBrom, ibid.

95..موشيه.آرنس،.»ينبغي.نزع.سالح.القطاع«،.هآرتس،.2014/8/4.

96. Shlomi Eldar, «To stop Hamas, Israel Should cut electricity and supplies to Gaza«,.Al.
Monitor, 21/8/2014

97. Udi Dekel, Is Israel Facing a War of Attrition against Hamas?, INSS Insight No. 588, August 
13, 2014.
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4. إنزال.مسؤولية.غزة.عن.كاهل.إسرائيل..

5. تعاون.إقليمي.أوس���ع.مع.مصر.والس���عودية.واإلم���ارات.واألردن.يقوم.مبحاربة..

السلفية.اجلهادية.إقليميًا.

وفي.حال.فش���لت.إس���رائيل.في.التوصل.التفاق.فإنها.س���تجد.نفسها.أمام.ثالثة.

خيارات.وفق.ديكل:98

1. القبول.بحماس.حاكمة.لغزة.ومنحها.تس���هيالت..هذا.سيش���جع.حماس.كل.مرة..

للعودة.للقتال.للحصول.على.تسهيالت.

2. احتالل.غزة.وإزاحة.حماس.وهو.ما.سيخلق.تذمرا.دوليا.كبيرا..

3. القبول.بحرب.استنزاف.طويلة.مع.حماس...

وكما.يقترح.ديكل.فإن.حرب.االستنزاف.ليس.سالحًا.بيد.الضعيف.فقط،.بل.ميكن.

إلسرائيل.االستفادة.منها.نظرًا.لتفوقها.العسكري..وعليه.فإن.املطلوب.من.إسرائيل.أن.

تواصل.الردع.وضمان.الترتيبات.التي.توفر.لها.أعلى.درجة.منه..رغم.النتائج.املختلطة.

وغير.واضحة.املعالم،.فإن.الدمار.الكبير.الذي.يلحق.بغزة.س���يحقق.توازن.ردع.بعيد.

املدى.يثبت.مدة.طويلة.من.الزمن.أطول.مما.يعتقد.99

وكتب.ليبرمان.على.صفحته.على.الفيس.بوك.يوم.28.آب.»محظور.أن.نتوصل.إلى.

تس���وية.وترتيبات.مع.حماس،.وطاملا.بقي.هناك.ش���يء.اسمه.حماس.يصبح.التوصل.

إلى.تس���وية.أمرا.مس���تحيال«..وأضاف.أن.»حماس.ليست.شريكا.في.أي.تسوية.مهما.

كان.نوع.هذه.التس���وية،.ال.تس���وية.سياسية.وال.أمنية،.ونحن.في.حزب.إسرائيل.بيتنا.

نعارض.وقف.إطالق.النار.الذي.ميكن.حلماس.في.ظله.االس���تمرار.في.مراكمة.القوة.

وإدارة.املعرك���ة.القادمة.متى.أرادت.ذلك،.وفي.التوقيت.املناس���ب.لها،.وطاملا.لم.ندمر.

98   ibid
99..عاموس.هرئيل،.»القاهرة.تقدم.حلماس.دواًء.مرًا«.،هآرتس،.2014/8/17.



-89-

حك���م.حماس.فإن.تهديد.الصواريخ.قائ���م.ويجب.علينا.أن.نصر.على.منع.حماس.من.

حتقيق.أي.إجناز.سياسي.ضمن.اتفاق.وقف.إطالق.نار«.2

ف���ي.لقاء.أجراه.الصحافي.توماس.فريدمان.مع.أوباما،.أش���ار.األخير.إلى.أنه.من.

الصعب.على.نتنياهو.أن.يتقدم.نحو.تسوية.سياسية.تشمل.موضوع.االستيطان.إذا.لم.

يكن.هنالك.ضغط.داخلي.عليه،.وأش���ار.أوباما.أن.هنالك.غيابا.لهذا.الضغط،.وأوضح.

أوباما.أن.احلالة.الفلسطينية.اإلسرائيلية.صعبة.ألن.نتنياهو.قوي.)مبفهوم.غياب.ضغط.

داخلي.عليه(،.وفي.بعض.اجلوانب.فإن.الرئيس.عباس.ضعيف،.لهذا.من.الصعب.حملهما.

على.اتخاذ.قرارات.شبيهة.بتلك.التي.قام.بها.بيغن.وسادات.100..

في.املقابل.فإن.البحث.عن.أفق.سياسي.يظل.غاية.يجب.أن.تنشدها.إسرائيل.رغم.

ذلك.ألنها.في.النهاية.س���تواجه.ضغوطات.دولية،.وهذا.يعني.إعادة.ترتيب.العالقة.مع.

الرئيس.محمود.عباس...ويس���أل.ديفيد.غروس���مان:.هل.ستواصل..إسرائيل.جتاهل.

محمود.عباس.كعنصر.حيوي.في.حل.النزاع؟.هل.ستواصل.التخلي.عن.االمكانية.في.

أن.يؤدي.اتفاق.مع.الفلسطينيني.في.الضفة.الغربية.بالتدريج.إلى.حتسني.العالقات.مع.

مليون.وثمامنئة.الف.من.سكان.غزة.أيضا؟.101زعيم.حزب.العمل.اسحق.هيرتسوغ.قال.

إن.غاية.إسرائيل.يجب.أن.تكون.تسوية.سياسية.وأن.تضع.حماس.سالحها.وتشارك.

في.السياس���ة.الفلس���طينية،.ألنه.ال.ميكن.القضاء.عليها.في.داخل.السياسة.واملجتمع.

الفلس���طينيني.102.فهذا.النوع.من.املعارك.ال.يحسم.بصورة.عسكرية،.وأن.خارطة.احلل.

ليس���ت.باملدافع.والصواريخ.بل.في.الشيء.ذاته.الذي.كان.نتنياهو.طوال.سنني.يتهرب.

منه،.إنه.إجراء.سياس���ي.ش���جاع.مع.الفلس���طينيني..نتنياهو.رأى.التهديد.يتطور.في.

اجلنوب.وحماس.تقوى.وواصل.عمل.عكس.املطلوب.منه:.إضعاف.أبو.مازن،.وسياسته.

100. Thomas Feiedman, “Obama on the World”, (International New York Times, 11/8/2014), p: 8.

101...دافيد.غروسمان،.»ل��م.ي��ع��د.ال��ح�ل.ال�ع��س��ك��ري.ق���ادرًا.ع��ل��ى.حتقيق.االنتصار«،.يديعوت.أحرونوت،.2014/7/26.

102.اسحق.هرتسوغ.زعيم.حزب.العمل:.نتنياهو.يقوي.حماس،.يديعوت.أحرونوت،.2014/8/15.
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ذاتها.هي.ما.ش���جعت.حماس.على.دخول.املعركة.ضد.إسرائيل.103يجب.على.إسرائيل.

أن.توجه.اإلجراء.االس���تراتيجي.الذي.يلي.وقف.إطالق.النار.إلى.السلطة.الفلسطينية.

وأبو.مازن.104

وهذا.األفق.قد.يش���مل.حماس..ملاذا.ال.تفاوض.إس���رائيل.حماس..ألم.حتارب.

إس���رائيل.س���وريا.ومصر.وفاوضتهما؟..تنبع.خيبة.أمل.حماس.العميقة.كما.يقول.

الكاتب.أ.ب..يهوشواع.من.عدم.شرعيتها.اجلوهري.في.نظر.إسرائيل.ونظر.أكثر.

العالم..وتفضي.بها.خيبة.األمل.تلك.إلى.أعمال.يأس.مدمرة..»ولهذا.من.املهم.جدا.

أن.مُتنح.الش���رعية.بصفتها.عدوًا.على.األقل.للتوصل.معها.إما.إلى.تسوية.أو.إلى.

حرب.وجها.لوجه.مع.كل.ما.يصاحبها«.105

وكان.هن���اك.من.اقترح.املزاوجة.خالل.احلرب.بني.اخليار.العس���كري.واخليار.

الدبلوماسي..»االستراتيجية.املناسبة.في.الوضع.احلالي.ذات.رأسني:.ففي.اجلانب.

العس���كري.يجب.االس���تمرار.وزيادة.الضغط.كثيرا،.ويجب.في.موازاة.ذلك.إنشاء.

مس���ار.سياسي.مهم،.وكلما.أصبح.الضغط.العس���كري.على.حماس.أشد.تأثيرا.

زادت.القدرة.على.تنفيذ.العملية«..

واقترح.رئيس.الشابك.السابق.عامي.يعالون.أن.على.إسرائيل.أن.تصاحب.حربها.

مبقترح.سياس���ي.يقوم.على.أساس.حل.الدولتني،.وإلى.جانب.كل.شيء.آخر.أن.يكون.

املقترح.مقنعا.بأن.إسرائيل.تذهب.باجتاه.جتسيد.حل.الدولتني.وإقامة.دولة.فلسطني.إلى.

جانب.دولة.إسرائيل.106.وينصح.شوينتزر.بتركيز.إسرائيل.على.مرحلة.ما.بعد.احلرب،.

وأخذ.زمام.املبادرة.لدفع.الترتيبات.األمنية.والسياس���ية.مع.احلكومة.الفلسطينية.بدعم.

103.السابق

104.نحمان.شاي،.»على.احلكومة.أن.تصوغ.بصمت.استراتيجية.إنهاء.املعركة«،.يسرائيل.هيوم،.2014/7/10.

105.أ..ب.يهوشواع،.»إعالن.غزة.دولة.عدوًا«،.يديعوت،.2014/7/13.

106. Ami Yalon, «On Operation Protective Edge, Justice, law and Victory», Jerusalem Post, 4/8/2014.
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من.الدول.العربية..إن.الفراغ.في.الصراع.اإلس���رائيلي-.الفلس���طيني.وحني.ال.توجد.

حركة.نحو.السالم.يقود.إلى.تدهور.عنيف.107.السياسية«.108

ودع���ا.أوري.س���فير.إلى.إطالق.مؤمتر.دولي.بداية.الع���ام.2015.بحضور.الرباعية.

ومصر.والسلطة.وإسرائيل.واألردن.والسعودية.يركز.على.ثالثة.أبعاد:109

1. البعد.السياس���ي.فيما.يتعلق.باحلل.النهائي.وفق.تصورات.جون.كيري،.ودور..

أكبر.ملصر.والسعودية.وجامعة.الدول.العربية،.وبذلك.توفير.مظلة.لعباس.

2. البع���د.األمن���ي.للبحث.عن.أطر.تعاون.إقليمي���ة.حملاربة.اإلرهاب،.مبا.في.ذلك..

جتريد.غزة.من.الصواريخ.

3. البعد.االقتصادي.والذي.يشمل.ضمن.أشياء.أخرى.بناء.غزة...

في.هذا.السياق،.أشار.استاذ.الدراسات.شرق.األوسطية.في.اجلامعة.العبرية،.إيلي.

بوديه،.إلى.أن.هنالك.أفقا.سياسيا.إلسرائيل.في.ظل.األوضاع.العربية.احلالية،.وانتقد.

التوجه.السائد.في.إسرائيل.الذي.يعتبر.أن.التحوالت.في.العالم.العربي.حتمل.املخاطر.

فقط،.بل.هنالك.أفق.سياس���ي.إلس���رائيل.أن.تكون.جزءا.من.العالم.العربي.على.ضوء.

التقسيمات.اإلقليمية.اجلديدة.في.املنطقة،.»احلرب.في.غزة.واألحداث.في.املنطقة.تخلق.

صعوبات،.ولكنها.تخلق.فرصا.أيضا«..واقترح.املوافقة.على.مبادرة.الس���الم.العربية،.

الت���ي.ال.ميكن.حلماس.أن.تعارضها،.واعتبر.بوديه.أن.تقاطع.املصالح.بني.إس���رائيل.

ودول.عربية.بدأ.مع.حرب.لبنان.2006،.إال.أن.هذه.املصالح.باتت.مكش���وفة.وش���فافة.

وال.تخجل.األطراف.من.ذكرها.110.فبدون.تسوية.سياسية.مع.الفلسطينيني.بعيدة.املدى.

فإن.احتماالت.انتفاضة.ثالثة.تتعاظم.كما.حذر.البعض.111

107.آري.شبيط،.»صواري���خ.غ���زة.تف�ّج���ر.الفق���اع����ات.اإلس��رائيل��ي�ة«.هآرتس،.2014/7/10.

108.يوفال.ديسكن،.»إسرائيل.بحاجة.إلى.حل.استراتيجي.ل�.»كسر.التعادل«.مع.حماس«،.يديعوت.احرونوت،.2014/7/21.

109.Uri Savir, «New Alliances for a 2015 middle East Peace Conference?», Al Monitor, 4/8/2014
110..إيلي.بوديه،.»سالم.اآلن«،.)هآرتس،.2014/8/24(،.ص:.13.

111يوسي.ميلمان،.»تسوية.سياسية.بعيدة.املدى.مع.السلطة.الفلسطينية.اوانتفاضة.ثالثة«،.معاريف،.2014/8/5.
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 هل يسعي نتنياهو مبكرًا إلى دولة غزة منزوعة السالح؟ 

يصعب.اجلزم.بذلك،.لكن.من.املؤكد.أنه.يسعى.لترتيبات.دائمة.في.غزة.بدون.سالح.

حتى.وإن.كلفه.ذلك.القبول.برقابة.دولية.على.إجراءات.إعمار.غزة.وفك.احلصار.مبا.في.

ذلك..تشغيل.املطار.وامليناء..

في.مقال.كتبته.املستش���ارة.اإلعالمية.السياسية.السابقة.لبنيامني.نتنياهو،.أوريت.

غليلي-تسوكر،.تقول.إن.طريقة.إدارته.تهدف.إلى.حتقيق.بقائه.السياسي،.فهو.يتعامل.مع.

األزمات.بشكل.يومي.ويقدم.لها.حلوال.يومية.)أي.تكتيكية(،.وتعتقد.مستشارته.السابقة.

أن.نتنياهو.جنح.في.إقناع.اجلمهور.اإلسرائيلي.بعد.سنوات.طويلة.من.العمل.واخلطابة.

أنه.يجب.جتيير.مصالح.الدولة.من.أجل.محاربة.اإلرهاب.)املقصود.ميكن.االستغناء.عن.

مصلحة.الدولة.في.حل.الدولتني.من.أجل.محاربة.»اإلرهاب.الفلسطيني«(،.الذي.متثله.

إي���ران،.حزب.الله.وحماس..وتعتقد.الكاتبة.أن.خطأ.نتنياهو.يتمثل.بوضع.كل.مصالح.

إسرائيل.من.أجل.صراع.واحد.)ضد.اإلرهاب(،.وهذا.خطأ.استراتيجي.ارتكبه.نتنياهو،.

ألنه.لم.يحسم.املعركة.ضد.حماس.بالشكل.الذي.يقنع.اجلمهور.اإلسرائيلي،.فخرج.ضد.

ذاته.واس���تراتيجيته،.ألنه.وضع.كل.»بطاقاته.السياس���ية«.في.معركته.ضد.حماس.112.

أما.مستش���اره.الس���ابق.لألمن.القومي،.عوزي.أراد،.فاعتبر.أن.نتنياهو.حاول.جتميل.

الواق���ع.ال���ذي.جنم.عن.احلرب.على.غزة،.وما.قاله.ووزير.الدفاع.في.املؤمتر.الصحافي.

بعد.وقف.إطالق.النار.كان.أقواال.تسويقية،.ولم.يقدما.تقريرا.جديا.للجمهور.113.ويؤكد.

هذا.التوجه.احمللل.السياسي.لصحيفة.هآرتس،.براك.ربيد،.»االتفاق.الثالث.الذي.وقعه.

نتنياهو.مع.حماس.)صفقة.ش���اليط،.عمود.الس���حاب.واالتفاق.احلالي-.املؤلفان(.منذ.

دخوله.ملنصبه.عام.2009،.لم.يرجع.إسرائيل.حتى.إلى.نقطة.البداية.أمام.قطاع.غزة،.

112..أوريت.غليلي-.تسوكر،.»مأساة.نتنياهو«،.)هآرتس،.2014/8/28(،.ص:.15.

113..يهونتان.ليس،.»انتقادات.سياسية.خلطاب.نتنياهو.ويعلون«،.).هآرتس،.2014/8/29(،.ص:.6.



-93-

أراد.نتنياهو.العودة.فقط.إلى.الوضع.القائم.الذي.حتول.بالنس���بة.له.إلى.ايديولوجية،.

ولكن.في.الواقع.فقد.رجعت.إسرائيل.إلى.الوراء«.114

إن.مجرد.موافقة.إسرائيل.على.الورقة.املصرية.مبا.اشتملته.من.ميناء.ومطار.ومعابر،.

كما.يقول.شلومي.إلدار،..هو.موافقة.على.وضع.حجر.األساس.لدولة.غزة..والذي.سيحدث.

أن.الغزيني.لن.يحسدوا.سكان.الضفة.كما.كانت.اإلشاعة.املأمولة.سابقًا،.وبالتالي.يثورون.

على.حماس،.بل.العكس.في.ظل.ميناء.ومطار.في.غزة.فإن.سكان.الضفة.سيحسدون.

س���كان.غزة،.وستكون.احلكمة.الشائعة.أن.حماس.شقت.طريقها.وحدها.وجاءت.بهذه.

اإلجنازات..كأن.إسرائيل.إذا.قامت.دولة.غزة.تؤكد.أنها.ال.تفهم.إال.لغة.القوة،.وطريقة.

عباس.فش���لت.كما.توضح.إسرائيل.للفلسطينيني.في.الضفة.115فيما.لم.تفعل.إسرائيل.

ش���يئًا.لتعزيز.الرئيس.عباس.في.الضفة.الغربية.فواصلت.االس���تيطان.بكثافة.ولم.تقل.

أنه.ليس.شريكًا.بل.عقبة...كان.على.إسرائيل.أن.ترفع.احلصار.من.تلقاء.نفسها.حيث.

اكتشفت.أنه.غير.فاعل.في.القضاء.على.حماس.كما.يقترح.إلدار.116

إن.فتح.املطار.وامليناء.واحترام.الس���يادة.على.األرض.واجلو.والبحر.في.غزة.تقرب.

حماس.من.مكانة.الدولة.ذات.السيادة،.وهو.األمر.الذي.يعني.عدم.حاجتها.لالستجابة.

لش���روط.الرباعية،.وحماس.تسوق.هذه.املطالب.بوصفها.مطالب.إنسانية.مقبولة.دوليًا.

لفك.احلصار.االقتصادي.والسياسي.عن.غزة.117

قد.يصبح.مثل.هذا.السيناريو.اخلطر-.على.صعوبة.حتقيقه.في.الوقت.الراهن-.أمرًا.

واقعيًا.في.ظل.عدم.تزامن.تسارع.مسارات.التفاوض.حول.الضفة.الغربية.وحول.قطاع.

غزة،.وفي.ظل.فشل.جهود.الوحدة.الوطنية.في.فلسطني..فتحقيق.تقدم.وارد.بشكل.كبير.

114..براك.ربيد،.»نتنياهو.حصل.وهرب«،.)هآرتس،.2014/8/27(،.ص:.3.

115. Shlomi Eldar, «the New Gaza State», al monitor, 19/8/2014
116. Shlomi Eldar, «the New Gaza State», al monitor, 19/8/2014

117..أوفيرفنتر،.»حماس.تقاتل.على.اجلبهة.اإلعالمية،.مباط.عال،.2014/8/17.
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في.غزة.في.ظل.رغبة.إس���رائيل.في.التخلص.م���ن.غزة.وترك.غزة.ملصيرها.كما.ذكرنا.

سابقًا،.وطاملا.هذا.املصير.يقلل.من.احتماالت.تهديد.األمن.اإلسرائيلي.في.ظل.وجود.

رقابة.وضمانات.إقليمية.بنزع.السالح..مبعنى.رمبا.تصبح.قضية.نزع.السالح.الثمن.

الذي.يطلبه.نتنياهو.للتخلص.من.غزة.ومنحها.صك.االنفصال.الكامل.عن.إس���رائيل..

تتفق.هذه.التخريجة.مع.رؤية.نتنياهو.لطبيعة.احلل.مع.الفلسطينيني،.حني.تكون.الدويلة.

الفلسطينية.في.غزة.منزوعة.السالح.وذات.حدود.مقلصة.تصبح.دائمة.بعد.حني.

ق���د.ال.يكون.هذا.باالتفاق.مع.حماس.حتى،.فإس���رائيل.ق���د.ترى.دولة.غزة.تتحقق.

فعليًا.وتغض.الطرف.عن.هذا.التحول.بغية.تعزيز.احلل.املنفصل.لغزة..مبعنى.أن.دولة.

غزة.منزوعة.الس���الح.ستكون.أحد.إفرازات.إدارة.الصراع.التي.يتبعها.نتنياهو.وأحد.

مظاهر.الوضع.الراهن.الذي.ال.يتفجر.ألغامًا.في.وجه.إسرائيل.على.املدى.البعيد..

وطال���ب.الكثيرون.بضرورة.اعتراف.إس���رائيل.باألمر.الواقع.املتمثل.بحكم.حماس.

ف���ي.غ���زة،.وأن.ال.تصر.على.إع���ادة.أبو.مازن.إلى.هن���اك..وإذا.كان.األمر.كذلك.كما.

يقترح.أيغور.أيلند،.فعلى.إس���رائيل.وقتها.أن.تدير.عالقتها.مع.غزة.كما.تدير.عالقتها.

وفق.التصعيد.والهدوء.بني.الدول..»وستسعد.إذا.ما.استثمرت.محافل.أجنبية.)صديقة.

إلس���رائيل(.في.غزة.وقامت.بتنمية.اقتصادها..وستوافق.إسرائيل.على.إزالة.احلصار.

البحري.عندما.يكون.ممكنا.أن.تصل.إلى.امليناء.الذي.يبنى.في.غزة.س���فن.من.أوروبا.

)أنظمة.تلك.الدول.هي.التي.تفحص.السفن.قبل.سفرها.وسالح.البحرية.لديها.يرافقها(...

وفي.اللحظة.التي.تفتح.النيران.على.إسرائيل.من.دولة.غزة.تتوقف.كل.تلك.االمتيازات.

دفعة.واحدة.حتى.العتاد.والطاقة..كما.يجب.أن.تشترط.إسرائيل.املساعدة.االقتصادية.

ورفع.احلصار.بتفكيك.منظومة.الصواريخ..صحيح،.ومن.املعقول.أن.ترفض.»حماس«،.

ولك���ن.من.األفضل.أن.يأتي.الرفض.من.جانبه���ا«.118.وخالصة.ما.يطرحه.أيغور.أيلند.

118.....غيورا.آيلند،.»تسعة.أخطاء.إسرائيلية.جتاه.غزة«،.يديعوت.احرونوت،.2014/7/14.
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أن.على.إسرائيل.أن.تتعامل.مع.غزة.كدولة.بحكم.األمر.الواقع..ليس.فقط.ألن.هذا.هو.

الوصف.الصحيح.للواقع،.بل.ألنه.يخدم.مصلحتها،.فهي.بالتالي.ال.تقاتل.ضد.منظمات.

»إرهابي���ة«،.بل.ضد.دولة.مجاورة.هاجمتنا...»عندما.يكون.هذا.هو.الوضع،.س���يكون.

ممكن���ا.أن.نهاج���م.ليس.فقط.أهدافا.»إرهابية«.صرفة،.بل.أيضا.كل.بنية.حتتية.وطنية.

تس���اعد.دول���ة.العدو.غزة.كي.تقاتلنا..إضافة.إلى.ذل���ك،.ليس.معقوال.مواصلة.تصدير.

الغذاء،.الكهرباء،.والوقود.إلى.دولة.العدو.تلك.أثناء.القتال«.119

وس���يتحول.نزع.الس���الح.إلى.عقبة.أمام.إجناز.أي.اتفاق.في.حال.تعرض.نتنياهو.

لضغوطات.دولية.الستئناف.املفاوضات،.وفي.ظل.وجود.رغبة.دولية.وإقليمية.بأن.يكون.

أي.اتفاق.حول.املطار.وامليناء.عبر.أبو.مازن.فإن.نتنياهو.س���يطلب.أن.يقوم.أبو.مازن.

بتفكيك.سالح.الفصائل.والعمل.على.ذلك،.وهو.مطلب.يعرف.نتنياهو.أنه.سيكون.صعب.

التحقيق،.بل.صعب.التعهد.به..وعليه.فإن.نزع.الس���الح.وجتريد.الفصائل.منه.سيكون.

عقب.أخيل.الذي.يقتل.املفاوضات.التي.رمبا.يضطر.لها.نتنياهو.مع.أبو.مازن.

 

119.....املصدر.السابق..
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خاتمة: السلطة في األطراف وحماس في الوسط

انته���ت.جول���ة.احلرب.األخيرة.على.غزة،..ومن.غير.املؤكد.أن.احلرب.انتهت.س���واء.

بشكلها.العسكري.أو.التفاوضي،.إذ.إن.مصير.املستقبل.يتقرر.بعد.أن.يعود.الطرفان.

إل���ى.القاهرة.للنظ���ر.في.االتفاق.النهائي..في.خضم.ذلك.أعلنت.القيادة.الفلس���طينية.

مبادرة.سياسية.إلنهاء.االحتالل.وحتديد.سقف.زمني.لذلك..وفي.الوقت.الذي.ال.يرغب.

فيه.نتنياهو.في.أن.يجد.نفس���ه.في.مفاوضات.جدية.مع.أبو.مازن،.يدرك.أن.الصراع.

في.غزة.لن.يكون.أقل.خطورة..إن.فتح.القضايا.التفاوضية.املطروحة.من.ميناء.ومطار.

إذا.ما.مت.ربطها.مبجمل.املطالب.الفلس���طينية.األخرى.التي.تقود.إلى.دولة.س���تكون.

الكابوس.الذي.لم.يرغب.به.نتنياهو..وبالتالي.فإن.إسرائيل.تنتظر.خريفًا.غير.مستقر...

فه���ي.غي���ر.معنية.باحتالل.غزة،.وغير.معنية.بتقويض.حم���اس،.وغير.معنية.بتقوية.أبو.

مازن،.بل.تريد.الهدوء.وهذا.سيقود.إلى.طريق.مسدود.120.وكما.يقول.أرئيل.كهانا.فقد.

اختار.نتنياهو.أن.يتعامل.مع.حماس.الضعيفة.على.أن.يقبل.بعباس.القوي..3

يتح���رك.نتنياهو.حاليا.ضمن.دوائ���ر.كثيرة.ضاغطة.يحاول.إدارتها.كما.يعرف.

أن.يدير.األمور.السياس���ية،.الدائرة.احمليطة.به.وهو.حزب.الليكود.الذي.ال.يعترف.

أص���ال.باس���تراتيجية.نتنياهو.في.إدارة.الص���راع،.ألن.الليكود.يرفض.حتى.اآلن.

فكرة.إقامة.دولة.فلسطينية،.وهذه.مقولة.يرددها.غالبية.الوزراء.وأعضاء.الكنيست،.

وهنال���ك.دائرة.اليمني،.وما.متثله.من.قواع���د.اجتماعية.لنتنياهو.وهي.غير.راضية.

عن.نتائج.احلرب.على.غزة.ال.عس���كريا.وال.سياس���يا،.والدائرة.اإلقليمية.التي.يرى.

فيها.نتنياهو.ووزير.الدفاع.وحتى.اخلارجية.أفقا.سياسيا.على.إسرائيل.استغالله،.

والدائرة.الدولية.التي.باتت.ترى.أن.الصراع.لم.يعد.محتمال،.وأن.احلل.يكمن.في.

التفاوض.املباشر.مع.الرئيس.أبو.مازن.والسلطة.الفلسطينية.

120..ناحوم.بيرنياع،.»نتنياهو:.تضييع.فرصة.رائعة«،.يديعوت.احرونوت،.2014/8/10.
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اتضح���ت.رؤي���ة.نتنياهو.أكثر.فأكثر.خالل.الس���نوات.املاضية،.فهو.يريد.إبقاء.

االنقس���ام.والتعامل.مع.غزة.حتت.حكم.حماس.ضعيفة،.أو.صراع.فلسطيني.على.

الس���يطرة.على.غزة.بني.حماس.والسلطة.الفلسطينية،.لن.تكون.مشكلة.من.وجهة.

نظر.نتنياهو.إذا.نشأ.تقسيم.وظائفي.ثابت.في.غزة.بناء.على.معادلة..»السلطة.في.

األطراف.)أي.املعابر(.وحماس.في.الوسط.)السلطة.في.غزة(«،.ذلك.يضمن.إبقاء.

الوضع.القائم.بأقل.اخلسائر.السياسية.واألمنية.إلسرائيل،.لهذا.عندما.أعلن.نتنياهو.

أنه.ليس���ت.لديه.مش���كلة.في.عودة.السلطة.إلى.غزة،.فهو.يقصد.عودتها.أمنيا.على.

املعابر،.بينما.يريد.إبقاء.حماس.ضعيفة.في.غزة..كما.اتضح.أن.نتنياهو.ضعيف.

في.جتيير.أحداث.تكتيكية.أو.حلظوية.لتصوراته.االس���تراتيجية،.فاحلرب.على.غزة.

كانت.بدأت.صيرورتها.مع.خطف.املستوطنني.الثالثة،.وأراد.نتنياهو.استغالل.هذا.

احلدث.ليعود.إلى.نتنياهو.القدمي.قبل.بار.إيالن،.إال.أنه.تورط.في.احلرب،.ويبحث.

عن.املعادلة.املناس���بة.للخروج.بأقل.اخلسائر.السياسية.منها.داخليا.ودبلوماسيا،.

ونعتقد.أن.معادلة.السلطة.في.األطراف.وحماس.في.الوسط.هي.املعادلة..

غالبية.التصورات.املوجودة.حاليا.في.املشهد.السياسي.اإلسرائيلي.هي.تصورات.

أحادية،.بينيت.يريد.ضم.مناطق.»ج«.بش���كل.أحادي.اجلانب،.لبيد.يريد.ترس���يم.

احلدود.بش���كل.مس���تقل،.ليبرمان.يريد.مبادرة.إقليمية.تتجاوز.الرئيس.أبو.مازن.

والس���لطة.الفلسطينية،.وبقي.نتنياهو.الوحيد.في.السلطة.من.يريد.إدارة.الصراع.

مرة.أخرى.مع.السلطة.الفلسطينية،.سيحاول.نتنياهو.العودة.إلى.نقطة.البداية،.أي.

عشية.تشكيل.حكومة.الوحدة.الفلسطينية،.وسيحاول.أن.يعيد.العالم.معه.إلى.هذه.

النقطة.واالنطالق.من.هناك،.مع.متغير.جديد:.حتميل.السلطة.الفلسطينية.مسؤولية.

مباشرة.عن.قطاع.غزة.دون.حكومة.وحدة.فلسطينية،.لذلك.ردد.بعد.احلرب.مقولة.
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»على.الرئيس.الفلس���طيني.االختيار.بني.حماس.أو.إسرائيل«..يجب.أن.نذكر.في.

هذا.السياق.أنه.مع.بداية.احلرب.ومع.قناعة.نتنياهو.أنها.ستكون.قصيرة،.لم.يذكر.

الرئيس.الفلسطيني،.وعندما.سألوه.عن.إمكانية.األفق.السياسي.بعد.احلرب،.التفت.

إلى.وزير.الدفاع.يعلون.وردد.السؤال.بسخرية.»ماذا.مع.أبو.مازن؟«.

.


