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العالقات الفلسطينية -  اإلسرائيلية  

 عاطف أبو سيف

مدخل

كان ميكـــن التنبؤ أن الهبة الفلســـطينية ســـتندلع في نهاية املطـــاف، وأن العالقات 

اإلسرائيلية مع الفلسطينيني ستنفجر بعد التراكم املهول لألحداث االستفزازية التي تقوم 

بها ســـلطات االحتالل، مصحوبًا بالتراجع والتآكل في املســـار السياســـي إلى نقطة الـ 

»ال التقاء«. وبقراءة مســـار العالقات بني الطرفني في الســـنوات االخيرة فإن احلديث عن 

انتفاضة وانفجار قادم كان موضع اتفاق عند كل متابع للمشهد اإلسرائيلي، وكأن األمر 

كان قضية وقت. ومنذ عملية السور الواقي، لم تشهد مناطق الضفة الغربية والقدس توترًا 

واشتباكًا وتصعيدًا مثلما شهدته خالل العام 2015، لقد كان العام 2015 عام املواجهة 

بكل أشكالها بني الفلسطينيني واإلسرائيليني، ورمبا كان العام الذي شهد حراكًا سياسيًا 

أقل، ومواجهات ميدانية وسياســـية أكثر. وفيما كانت العملية السياسية تتراجع تدريجيًا 

خالل األعـــوام الثالثة، كان التصعيد يأخذ اجتاهات مختلفـــة، واحللول األحادية تتبلور، 

وتتراجع فرص حل الدولتني بسبب اإلجراءات اإلسرائيلية على األرض. 

يحاول هذا الفصل استكشـــاف كنه العالقات اإلســـرائيلية الفلســـطينية خالل العام 

2015 مـــن خالل النظر إلى املركبات الثالثة األساســـية لهـــذه العالقة خالل العام والتي 

متثلت في انـــدالع الهّبة وتداعياتها على األرض في الضفة الغربية والقدس، واآللية التي 

فهم فيها اإلســـرائيليون ما يجري؛ احلراك/ اجلمود السياســـي خاصة املبادرات القليلة 
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وغير الفاعلة وأنفاس جهود كيري األخيرة، والنشـــاطات الفلســـطينية اخلارجية ومواقف 

الساسة اإلسرائيليني بخصوص الصراع؛ وإلى جانب ذلك ينظر الفصل بتمعن في عالقة 

إســـرائيل مع غزة. ويبدأ الفصل برصد للتحوالت االقليمية والدولية التي شكلت احلاضنة 

لتفاعل الصراع وتأثيرها على واقعه، ويختم بالنظر إلى مواقف الرأي العام اإلســـرائيلي 

من قضايا الصراع.

يصعب التنبؤ مبآالت ما يجري، لكن املؤكد كما يكشـــف اجلرد والتحليل القادمني أن 

كرة الثلج ســـتتدحرج أكثر، وأن العالم لن ميلك املزيد من الوقت لفرملة التدهور أو لتقدمي 

حلول خالقة تضمن الضغط على إسرائيل من أجل االستجابة للقليل من اإلرادة الدولية. 

السياق اإلقليمي والدولي للصراع. 1

تشـــهد الساحة اإلقليمية والدولية تغيرات استراتيجية بعيدة املدى، تؤثر على ديناميكة 

الصـــراع وعلى اخلارطة اجليوسياســـية والتحالفات املختلفة وعلى تعامل إســـرائيل مع 

املسألة الفلسطينية وأدوات مواجهتها. من بني أهم هذه التغيرات نشير إلى:

أواًل، األزمة الســـورية التي تلقي بثقل ظاللها على الصراع العربي اإلســـرائيلي، وحتديدًا 

من خالل انشـــغال املجتمع الدولي- خصوصـــا قواه الكبرى- بتداعيات تلك احلرب 

الدائرة، وانهماكه في محاوالت التقليل من مخاطرها.1

ثانياً، ويتعلق بالسابق بشكل مباشر، فقد باتت احلاضنة العربية للفلسطينيني في أضعف 

مراحلها، بل تكاد تكون معدومة كما يعتقد اإلسرائيليون. اجلبهة املعادية إلسرائيل، 

التي اســـتمرت 60 سنة، تتفكك اليوم. دول عربية مهمة ترى أن بينها وبني إسرائيل 

مصالح مشـــتركة، وفكرة إقامة الدولة الفلسطينية قد تستمر في احلصول على تأييد 

واشـــنطن وبروكسل واألمم املتحدة واملعارضة اإلســـرائيلية، لكنها تفقد التأييد في 

قســـم كبير من العالم العربي، حيث أن كبح خطر داعش واإلرهاب بالنسبة لألنظمة 

العربية - وكذا املســـألة اإليرانية النووية - أكثر أهمية من تأييد الفلسطينيني.2 كما 

تشهد مكانة إسرائيل االستراتيجية حتسنا في الشرق األوسط.3

ثالثًا، توترت عالقة إيران مع القوى الفلســـطينية اإلســـالمية خاصة »حماس« بعد موقف 

ــرة من احلرب فـــي اليمن. إلى جانب ذلك فإن طهران في غاية الســـعادة من  األخـي

حتقيق اتفاق »5+1«، وهي تعرض أن إســـرائيل غير راضية عنه، في اجلهة املقابلة 

ثمة حتســـن في العالقات مع تركيا بعد فكفكة األزمة التي عصفت بعالقات البلدين 

بعد حادثة »مرمرة«. ورمبا ميكن القول، كما تســـرب، إن ثمن ذلك هو تخفيف تركيا 

من »دســـم« العالقة مـــع حماس وطرد بعض قياداتها مـــن أراضيها كما حدث مع 

بثقل  الــســوريــة  األزمـــة  تلقي   

العربي  الـــصـــراع  عــلــى  ظــالــهــا 

خال  من  وتحديدًا  اإلسرائيلي، 

انــشــغــال الــمــجــتــمــع الـــدولـــي 

بالتقليل من مخاطرها.

ـــة الـــعـــربـــيـــة  ـــن ـــاض ـــح بــــاتــــت ال

ضــعــف  أ فـــي  للفلسطينيين 

مراحلها، بل تكاد تكون معدومة  

كما يعتقد اإلسرائيليون. الجبهة 

المعادية إلسرائيل، التي استمرت 

60 سنة، تتفكك اليوم.  
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صالـــح العاروري، الذي اتهمته تل أبيب أنه وراء حادث أســـر املســـتوطنني الثالثة 

ثـــم قتلهم في العـــام 2014. باملجمل، عنئ هذا أن أكبر حليفني إقليميني لإلســـالم 

السياسي الفلسطيني باتا أقل اهتمامًا به. 

رابعًا، شـــجعت صيغة احلل الذي حظيت به إيران، والذي متت بلورته عبر حاضنة دولية 

متثلت في صيغة »5+1«- كما يبدو- الفلســـطينيني على التمسك مبطالبهم السابقة 

حـــول نقل الرعاية األميركية لعملية الســـالم إلى صيغة دوليـــة. حيث تركز اخلطاب 

الفلســـطيني في العام املاضي على عقد مؤمتر دولي للســـالم تشارك فيه األطراف 

ذات الصلة كافة. 

خامســـًا، القلق من تنامي قوة »الدولة اإلســـالمية- داعش« بعد أن عجز التحالف الدولي 

واجلهود املختلفة عن القضاء عليها. بالنسبة إلسرائيل فإن تأثير »الدولة اإلسالمية«  

علـــى مجريات الصراع واضحة. حاولت إســـرائيل أكثر من مرة القول إن »داعش« 

موجودة في غزة وفي بقية املناطق الفلســـطينية في محاولة إلقناع العالم أن حربها 

ضد الفلســـطينيني هي جزء من احلرب الدولية ضد تنظيم الدولة اإلسالمية. ولوحظ 

خـــالل العام 2015 تنامي مشـــاركة بعض املجموعات الســـلفية في عمليات إطالق 

الصواريخ على إســـرائيل في إطـــار الرد على حمالت االعتقـــاالت التي قامت بها 

حماس ضد هذه املجموعات. 

سادسًا، شكل عدم اســـتقرار الوضع في سيناء قلقًا كبيرًا بالنسبة إلسرائيل خاصة مع 

وجود تهديدات فعلية من قبل املجموعات اجلهادية في سيناء لتوجيه بوصلة الصراع، 

كما تزعم إســـرائيل، نحوها. لم يعد األمر مقتصرًا على تهريب الســـالح من سيناء 

لغزة، إذ إن األمن املصري جنحت في شـــل الكثير من فعالية االنفاق بني األراضي 

الفلسطينية واملصرية من خالل ضخ املياه فيها، بل تعداه إلى مخاوف من احتمالية 

سيطرة األصوليني على سيناء، وبالتالي وجود »جار مزعج« آخر بالنسبة إلسرائيل. 

بالطبع فإن تفاصيل الواقع تنافي هذا االحتمال، لكن بالنسبة إلسرائيل فإن الوضع 

في سيناء يشكل حتديًا ال ميكن التقليل منه. إن الواقع اجلديد الذي توجد فيه قوات 

»داعش« على حدود دولة إســـرائيل وتهدد ســـيادتها ومواطنيها جســـديا، يستدعي 

تقييما متجددا للوضع واســـتخداما لقوتها العسكرية بشكل مختلف وأكثر وعيا في 

مواجهة التهديد املتشكل.5

سابعًا، يواجه العالم الكثير من التحديات التي تقلقه أكثر من الصراع العربي اإلسرائيلي، 

كلجـــوء مئات آالف الالجئني إلى أوروبا، وتفجيرات باريس التي حدثت في تشـــرين 

الثاني 2015 وخلفت 130 قتيال ومئات اجلرحى، وأدت إلى انتشار اخلوف والرعب 

إقليميين  حــلــيــفــيــن  أكــبــر   

ـــــــإســـــــام الــــســــيــــاســــي  ل

وتركيا(  )إيـــران  الفلسطيني 

باتا أقل اهتماما به.

إيــران  مع  الحل  صيغة  شجعت   

لتمسك  ا على  لفلسطينيين  ا

نقل  حــول  السابقة  بمطالبهم 

الرعاية األميركية لعملية السام 

إلى صيغة دولية.

مرة   مــن  أكثر  إســرائــيــل  حــاولــت   

القول إن »داعش« موجودة في غزة 

وفي بقية المناطق الفلسطينية 

في محاولة إلقناع العالم أن حربها 

من  جزء  هي  الفلسطينيين  ضد 

الحرب الدولية ضد »تنظيم الدولة 

اإلسامية«.
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فـــي العواصم األوروبية. كانت أوروبا- في هذا الســـياق - املرشـــحة األقوى مللء 

الفراغ الذي تركه الفشل األميركي، فانشغلت خالل العام 2015 بنفسها ومبشاكلها 

اخلاصة. وتأسيسًا على السابق فإن املبادرة الفرنسية على زخمها لم تقفز عن حاجز 

األمنيات السياســـية. إضافة لذلك فإن موسكو- الشريك املتوقع في الضغط إلحياء 

جهود الســـالم- انهمكت باحلرب الدائرة حلماية نظام دمشـــق، وبعد ذلك في التوتر 

مع أنقرة بعد إســـقاط الطائرة الروســـية من قبل تركيا. أمـــا املعني األول باجلهود 

الدولية، واشـــنطن، فإن اإلقليم الشـــرق أوســـطي شهد عامًا ســـاخنًا، عزز ابتعاد 

اإلدارة األميركية عن التدخل، خاصة مع فشـــل جهودها السابقة، واشتعال السباق 

الرئاسي.  رغم ذلك فدخول روسيا إلى املنطقة، وتسلح إيران ال يجري صدفة.6

رغم ذلك فإن إســـرائيل تدخل العام 2016 وهي حتمل على ظهرها كيسًا املشاكل، هو 

ذاته الذي سحبته مع دخولها العام 2015. ولكن الكيس أثقل بكثير، واملشاكل معيقة أكثر. 

فداعش تشـــكل أزمة إلســـرائيل أيضًا. وإيران ما زالت تعتبر تهديدا استراتيجيا  والهّبة 

باتت واقعًا وليســـت حتلياًل متوقعًا،7 باإلضافة إلى هذا تتواصل وتتوسع حركات املقاطعة 

ضدها في العالم. وبجانب قرار االحتاد األوروبي الذي لم تستســـغه إســـرائيل إلى اآلن، 

فقـــد انضم االحتاد الوطني لطلبة بريطانيا إلى حملة مقاطعة إســـرائيل، إذ يضم االحتاد 

الوطني للطالب اجلامعيني في بريطانيا نحو7 ماليني عضو. وأقر املجلس التنفيذي لالحتاد 

بأغلبية األعضاء قرار االنضمام حلملة املقاطعة. كما منع الصندوق القـومـي اإلســـرائيلـي 

من املشاركة في معرض دولي سنوي للمنظمات غير احلكومية في فنلندا. 8

واعتبرت إسرائيل حمالت املقاطعة تهديدًا إستراتيجيًا 9ملصاحلها، وأنها تهدف حملوها 

عن اخلارطة وتهدد شـــرعيتها، فيما حذر رؤســـاء اجلامعات اإلسرائيلية من تنامي حملة 

املقاطعة األكادميية واعتبروها كارثة علمية واقتصادية. وقال الرئيس اإلســـرائيلي ريفلني 

إن املقاطعة األكادميية تهديد اســـتراتيجي إلســـرائيل. وقال نتنياهو ملؤمتر مضاد حلركة 

املقاطعة: ال مستقبل يهوديًا من دون الدولة اليهودية.

كما قدرت مصادر في وزارة الدفاع اإلســـرائيلية أن على إسرائيل أن تستعد ملواجهة 

سياســـية وأمنية مع السلطة الفلسطينية خالل العام 2016. حيث أشار اجلنرال عاموس 

جلعاد رئيس الدائرة السياســـية واألمنية في الوزارة إلى أن مزاج الرئيس محمود عباس، 

هـــو مزاج حتٍد »ورمبا هو يفكر باالعتزال، ومن شـــأن ذلك أن يترجم إلى أمور تؤثر على 

األمـــن. وإذا حللـــت كل تصريحات وتصرفات أبو مازن، فإنه يبـــدو أنه في العام 2016 

ســـينجرف إلى مواجهة معنا في املجالني السياسي واألمني«. وعلق قائاًل »يوجد احتمال 

كهذا، ونحن نتعامل مع هذا االحتمال بجدية بالغة«. 10
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استراتيجية نتنياهو لفرض الحل . 2

تتلخص استراتيجية نتنياهو على معاجلة الصراع، بل ومحاولة فرضه كواقع دون العمل 

على إيجاد حلول عميقة له متفق عليها. ولقد حاول نتنياهو خالل العام 2015 أن يثبت أن 

إســـرائيل ميكن لها أن تتعايش مع كل الظروف دون احلاجة ألن تقدم تنازالت. فإسرائيل 

بالنسبة لنتنياهو قادرة على معاجلة الغضب الفلسطيني دون أن تدفع ثمنه. ورمبا باستثناء 

القلـــق الفعلي من تنامي حمالت املقاطعة ومن التطـــورات اإلقليمية احمليطة، فإن نتنياهو 

تعامل وفق استراتيجية قائمة على أن األسوأ قد حدث فعاًل: االنتفاضة الفلسطينية. 

اعتمـــد نتنياهو على مجموعة من املقوالت والتصـــورات التي قادت مواقفه خالل العام 

املنصرم. 

القول بأنه جاهز للذهاب إلى رام الله للقاء أبو مازن. لكن متابعة تصريحات نتنياهو . 1

وأقطاب حكومته ومواصلة االستيطان بشكل خاص، ومواصلة تهويد القدس وتشديد 

التضييق على الفلسطينيني يظهر بأن العرض يندرج في إطار االستهالك اإلعالمي.11 

االفتراض بأن العالم منشـــغل، وبـــأن القوى الكبرى لديها ما يشـــغل بالها ويجعل . 2

التفاتها للصراع اإلســـرائيلي العربي مضيعة للوقت واســـتنزافًا للجهود التي ميكن 

بذلهـــا حلل املشـــكالت والتهديدات التي تواجـــه أمنها القومي. وعليـــه فقد اعتمدت 

اســـتراتيجية نتنياهو على انشغال إسرائيل عن أن تكون جزءًا من االنشغال الدولي 

في قضايا اإلرهاب العاملي ومحاربة تنظيم الدولة اإلســـالمية، فإسرائيل لديها أيضًا 

مشاكلها اخلاصة التي عليها أن حتلها والتهديدات التي يجب عليها أن تواجهها. 

حصول إسرائيل على ثمن مقابل االتفاق مع إيران. إذ ال ميكن للعالم أن يضغط على . 3

إسرائيل مرتني في العام. فتل أبيب ال ميكن أن تقبل االتفاق املتعلق بالنووي اإليراني 

مرغمة، وال ميكن ملن وقع االتفاق مع طهران أن يجبر إســــرائيل على قبول أي صيغة 

تفاوضية مع الفلسطينيني من شأنها أن متس مصالح إسرائيل احليوية. يشكل االتفاق 

مــــع طهران من وجهة نظر إســــرائيل تهديدًا لألمن القومــــي، ألنه يعني أن طهران في 

طريقها المتالك قنبلة نووية، وعليه فإن كل جهود نتنياهو في إفشال االتفاق- وصراعه 

لــــدى البيت األبيض والكونغرس- لم تنجح. وفي العالم املنشــــغل بفكفكة األزمات في 

املنطقــــة ومنع تدحرج كــــرة اللهب إلى القارة األوروبية حتديدًا، ال تقبل إســــرائيل أن 

متــــارس عليها ضغــــوط أكثر. لقد صــــور نتنياهو االتفاق اإليرانــــي باخلطر احلقيقي 

والتهديد الوجودي، وحاول أن يزيد من استفادة إسرائيل من شعور العالم بذلك.

األسوأ قد حدث، فقد اندلعت الهّبة، وباتت عمليات »العنف« الفلسطينية حتدث في كل . 4

األماكن في إسرائيل خاصة عمليات الطعن والدهس. بالنسبة لنتنياهو فإن مصلحة 

 حاول نتنياهو خال العام 2015 

لها  يمكن  إسرائيل  أن  يثبت  أن 

أن تتعايش مع كل الظروف دون 

الحاجة ألن تقدم تنازالت.

  حصول إسرائيل على ثمن مقابل 

االتفاق مع إيران.
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إســـرائيل تكمن في احتواء الوضع ميدانيًا وعدم تفاقمه بشكل كبير. اعتقد نتنياهو 

وأقطاب حكومته بضرورة امتالك إسرائيل لقوة الردع املؤملة التي تشمل إطالق النار 

وإعدام كل من يحاول دهس أو طعن مســـتوطن، بـــل وأيضًا إنزال أقصى العقوبات 

ــرد العنيف على األعمال  بأهلـــه املتمثلة بهدم منزله حتى لو كان شـــقة في عمارة. اـل

الفردية واجلماعية الفلســـطينية يفترض –وفق نتنياهو وحكومته- أن يشـــكل رادعًا 

للفلســـطينيني حتـــى ال يواصلوا تلك األعمال. تعني هـــذه املعاجلة امليدانية فصل ما 

يجري على األرض عن املطالب السياسية، وهي اإلستراتيجية التالية في هذا النقاش 

التي وسمت وعي نتنياهو.

الفصل بني ما يجري على األرض وبني املطالب السياســـية الفلسطينية . فما يجري . 5

من أعمال- سواء الدهس أو الطعن أو حتى إطالق النار- هي ردات فعل على األرض 

ال يجب ربطها باخلطاب السياسي الفلسطيني املتعلق باحلقوق. 

الواحدة، . 3 الدولة  من  والخوف  الدولتين  حل  موت  بين  اإلسرائيلي:  الخطاب 

حادي
ُ
وتبني حل أ

هيمنت على اخلطاب اإلســـرائيلي خالل العام 2015 جملة من املقوالت التي تعبر عن 

انزياحات مهمة فيما يتعلق مبعادلة حّل الدولتني:

أواًل، هنـــاك تراجع كبير في دعم فكرة الدولة الفلســـطينية، يتبعه يقني متنام بعدم جدوى 

وجـــود مثل هذه الدولة أو ضمانته. فالدولة الفلســـطينية لـــم تعد فكرة عملية.12 كما 

أن منوذج الدولتني لم يعد قابال للتطبيق، بعد ســـنوات من خراب شـــرق أوســـطي 

جهادي،فما كان رمبا صحيحا في العام 2010 يبدو ســـخيفا وقدميا اليوم.13 وقال 

أوفير أكونيس الوزير من الليكود »إن فكرة حّل الدولتنينْ للشعبنينْ قد ماتت« مستبعدًا 

قيام دولة فلســـطينية على اإلطالق. وقال إن البديـــل يتمثل بالبحث عن حل انتقالي 

طويل املدى. ومع اندالع املواجهات بشـــكل مكثف فـــي القدس وفي الضفة الغربية 

تزايـــدت أصوات مـــن يقولون إن حل الدولتني وهم خطير ويجب أن تقوم إســـرائيل 

بتبني حل من طرف واحد يشمل ضم املناطق.

بل إن فكرة حل الدولتني بدأت تتراجع بشكل ملحوظ لدى أقطاب اليسار اإلسرائيلي.   

فيمكـــن من متابعة تطور مواقف حزب العمل ورئيس املعارضة إســـحق هيرتســـوغ  

تلمس االنزياح الكبير باجتاه االنفصال عن الفلسطينيني دون احلاجة لالعتماد على 

حّل الدولتني. يقول هيرتسوغ: »أريد أن انفصل عن أكبر قدر مكن من الفلسطينيني 

  األسوأ قد حدث من وجهة نظر 

نتنياهو، فقد اندلعت االنتفاضة، 

الفلسطينية  العمليات  وباتت 

تحدث في كل األماكن.  

  هيمنت على الخطاب اإلسرائيلي 

من  جــمــلــة   2015 الـــعـــام  خــــال 

المقوالت التي تعبر عن انزياحات 

 
ّ

حل بمعادلة  يتعلق  فيما  مهمة 

الدولتين.  
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وبأسرع وقت مكن. سنقيم جدارا كبيرا بيننا. هذا هو التعايش املمكن اآلن. جدار 

حول الكتل االستيطانية واالنفصال عن القرى الفلسطينية من القدس.. لقد سبق أن 

ثبت أن تقليص اكتظاظ الســـكن وزيادة الرفاه االقتصادي يهدئان الوضع ويقلالن 

اإلرهاب ..ســـيبقى اجليش اإلســـرائيلي اجليش الوحيد غربي نهـــر األردن.« وكان 

مؤمتـــر حزب العمل قد صادق في شـــباط 2016 باألجماع علـــى ما عرف بـ»خطة 

االنفصال عن الفلســـطينيني« التي تشـــمل انفصااًل أحادي اجلانب من مناطق في 

الضفة الغربية. 14

ثمة قناعة متزايدة في إســــرائيل بتحطم بارادامي دولتني لشعبني. يقول عنات كورتس   

وجلعاد شير إن فشل وزير اخلارجية األميركي جون كيري في جولته األخيرة إلحالل 

التسوية والسالم، على غرار فشل اجلوالت السابقة من املفاوضات، يعكس عدم وجود 

إرادة وقدرة سياسية عند القيادتني في اجلانب اإلسرائيلي والفلسطيني من أجل ردم 

الفجوات بخصوص الشــــروط التي تســــمح بالعودة إلى طاولة املفاوضات، ناهيك عن 

ثوابت »احلل النهائي«.15 ومبا أن هذا هو احلال، يتوقع كورتس وشير أنه ليست هناك 

فرصــــة حقيقية للوصول إلى تفاهمات في املســــتقبل املنظور على القضايا اجلوهرية 

للصراع، حتى جزئيا، كأســــاس التفاق دائم على أساس مبدأ دولتني لشعبني.16 يرى 

كورتس وشــــير أّن هناك تهديدا حقيقيا بات يهــــدد »مواصلة العملّية« كأجندة حتظى 

باهتمام سياســــي-جماهيري في اخلطاب اإلســــرائيلي والفلسطيني على حّد سواء. 

ويعزو الباحثان اإلزاحة اجلدّية للخطاب، للحرب املدّمرة والطويلة على غزة في صيف 

2014 والهّبة الشعبية التي بدأت في قلب القدس وانتشرت في جميع ضواحي املدينة، 

واملراكز الســــكانية في الضفــــة الغربية وفي البلدات العربيــــة داخل اخلط األخضر، 

إضافة للظروف السياســــية املتمثلة باستمرار االنقســــام الفلسطيني وفقدان شرعية 

قيادتي الضفة الغربية وقطاع غزة في نظر اجلمهور الفلسطيني العريض. 

ثانيًا، تنامي النقاش حـــول فكرة الدولة الواحدة خصوصا بعد التحذيرات املتكررة لوزير 

اخلارجيـــة األميركي من حدوثها، وهو نقـــاش ال يعترف بضرورة الدولة الواحدة بل 

يفند من يدعمونها. ويرى البعض أن خيار الدولة الواحدة بات موضة في الســـنوات 

األخيرة وبالتحديد في األكادمييا، ومن هناك صار -بالنســـبة للنخبة واجليل الشاب 

عند القوميني في اليسار واليمني الراديكالي اليهودي، وأيضا في اوساط  فلسطينية 

على جانبي "اخلط األخضر" – َمن يؤيدون خيار الدولتني قدماء.17

وحذر يوفال ديسكني رئيس الشاباك السابق  من أن  حل الدولتني بات بعيدًا، وأننا   

الدولة  فكرة  حول  النقاش  تنامى 

التحذيرات  بعد  خصوصا  الواحدة، 

األميركي  الخارجية  لوزير  المتكررة 

من حدوثها. 
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نتجه إلى دولة ثنائية القومية. وقال ديسكني إنه ›يجدر بنا أن ننظر جيدا إلى القدس. 

فهي تشـــكل عمليا واقع الدولة الثنائيـــة القومية. أي: إما أنه ال توجد فيها حدود أو 

توجد فيها حدود غير منطقية. وتســـكنها مجموعتان سكانيتان وهي مختبر حقيقي 

ملا ســـيحدث عندما يتفجر اإلحباط. وهذه فرصة بالنسبة لنا لكي نفهم كيف سيبدو 

الواقع في الدولة ثنائية القومية بدون حل‹.18

في املقابل، يذهب البعض للقول إن الدولة ثنائية القومية يجب أن ال تخيف إسرائيل.   

فاإلســـرائيليون يعيشـــون في دولة ثنائية القومية منذ 67 سنة مع الفلسطينيني في 

إســـرائيل. وقد كتب في هذا الســـياق احمللل تســـفي بارئيل »نحن خبراء في قمع 

األقليات وطردهم من املجال العام وســـلب حقوقهم وشـــرعيتهم. لن تقوم أي حكومة 

إسرائيلية بضم 5.5 مليون فلسطيني آخرين«.19 فإسرائيل متارس سياسة التمييز 

العنصري في املناطق، والتمييز بحق مواطنيها العرب. صحيح أن هناك من ما زال 

يتســـلى بفكرة حل الدولتـــني، ككذبة، لإلبقاء على الوضع القائـــم، وهناك من يعتقد 

أنـــه ميكن إقامة دولة فلســـطينية عادلة ليس في حـــدود 1967، ودون إخالء جميع 

املستوطنات ودون حل مشكلة الالجئني. »الطريق طويلة وصعبة، لكن يجب أن يتغير 

النقاش اآلن، على األقل في أوســـاط األقلية التي تريد العيش في دولة أكثر عدالة. 

عليهـــم أن يتوقفوا عن احلديث عـــن دولتني ودولة اليهود والبدء في احلديث الواقعي. 

والواقع هو أن الدولة ثنائية القومية قائمة منذ زمن، ويجب حتويلها إلى دولة عدالة. 

فهذا أقل إخافة وأقل خطرا من أي ســـيناريو آخر«. 20 ولكن كما يحذر البعض فإن 

الدولة الواحدة لن تنهي الصراع، بل ستزيد من السلوك املعادي بني اجلماعات، حتى 

وإن كان من يقوم بذلك أقلية متطرفة.21

يحمل النقاش في نتيجته إحدى اخلالصتني، إما الدعوة لالنفصال عن الفلسطينيني   

والعودة حلـــل الدولتني حتى ال حتدث النبوءة املشـــؤومة، أو اتخاذ التدابير أحادية 

اجلانب، مثل ضم مناطق أكثر مع سكان أقل جتنبًا لوجود أغلبية عربية.

ثالثًا، ظهرت إلى جانب ذلك بجدية إمكانية تفكك الســـلطة الفلسطينية والتدابير التي على 

إســـرائيل أن تتخذها حلماية نفسها من تبعات ذلك. حيث ذكرت مصادر إسرائيلية 

أن إســـرائيل تبحث ســـيناريوهات للتعامل مـــع أي وضع قد يطرأ فـــي حال قيام 

الرئيس الفلســـطيني بحل الســـلطة، أو في حال انهارت الســـلطة ألي ســـبب كان. 

وأبلـــغ نتنياهو املجلس الوزاري املصغر أن على إســـرائيل إعـــداد العدة الحتمال 

انهيار الســـلطة الفلســـطينية. وأكد على وجوب منع هذا الســـيناريو قدر اإلمكان، 

واالســـتعداد له لو حدث. وأكدت املصادر أن املجلس الوزاري، ومنذ شـــهر تشرين 

  تناولت إسرائيل  بجدية إمكانية 

لفلسطينية  ا لسلطة  ا تفكك 

اتخاذها  عليها  التي  بير  لتدا وا

للتعامل مع تبعات ذلك.
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الثاني 2015، كرس جلســـتني لبحث احتمال انهيار الســـلطة الفلســـطينية بسبب 

اجلمود السياســـي والتصعيد األمني واألزمة االقتصادية في الضفة الغربية واألزمة 

السياســـية في القيادة الفلســـطينية. ورفع جهاز األمن تقارير للمستوى السياسي 

تتحدث عن احتمال عدم مقدرة الســـلطة على القيام مبهماتها، وأن تتحول إلى كيان 

»غير قادر على سّد التزاماته املالية«. وهذا اإلنهيار »سيكون له عواقب أمنية ومدنية 

على إسرائيل«.22

وقـــال الوزير زئيف إلكني ويســـرائيل كاتس إنهما ال يأبهان بانهيار الســـلطة، في   

رفض لتوصيات املســـتوى األمني التي تبناها نتنياهو بهذا الشأن. وطالبت تسيبي 

ليفني بعقد جلسة للجنة اخلارجية واألمن ملناقشة التقارير التي تتحدث عن احتمال 

انهيار الســـلطة الفلســـطينية، كاحتمال حقيقي وغير مرغوب فيه بالنسبة إلسرائيل.  

ورد الرئيس أبو مازن في خطاب له بأن الســـلطة الوطنية موجودة وستظل موجودة 

ــرة كثيرا من األقوال  ولن يكون شـــيء بعدها إال الدولة. »ســـمعت في األيام األخـي

حول السلطة وهدم الســـلطة وتدمير السلطة وسحب السلطة ... السلطة إجناز من 

إجنازاتنا لن نتخلى عنه، ال يحلموا بانهيارها، ال يحلموا... السلطة موجودة وما بعد 

السلطة يعني دولة. ال توجد سيناريوهات عند أحد، وال نقبل سيناريو من أحد، ولن 

نسمح بأن يبقى الوضع على ما هو عليه«.23 

يقـــول كوبي مايكل إنه فيما توجد فرصة ضئيلة فقط لتفكك الســـلطة والتحول نحو   

فوضى غير متحكم بها، فإن على إسرائيل أن تتجهز لوضع تأخذ فيه بعض اخلطوات 

األحادية دون التنســـيق مع أجهزة األمن الفلســـطينية للتقليل من املخاطر وحماية 

املصالـــح.24 وهذا يقتضي القيام ببعض اخلطوات أحادية اجلانب التي قد تشـــمل 

ضم مناطق فلســـطينية وانسحابًا من مناطق أخرى دون التفاوض مع الفلسطينيني 

ودون أن يعني هذا نسف جهود املفاوضات في املستقبل.  يقول جلعاد شير وأفنير 

هاليفي إنه ال يوجد تعارض بني اخلطوات األحادية وبني مســـتقبل املفاوضات، حيث 

أن اخلطوات األحادية – يشير إلى اإلنسحاب اإلسرائيلي أحادي اجلانب من بعض 

منطق الضفة الغربية – يســـاهم في حتقيق حدود مؤقتة تخلق واقعًا يجسد الفصل 

بني دولتني دون أن يقوض أي فرصة الستمرار املفاوضات في املستقبل. ولكن هذا 

كمـــا يحذران يجب أن يكون مصحوبـــًا بترتيبات أمنية محكمة متنع أي تطور للبنية 

العســـكرية أو التســـلح والتصنيع والتهريب في ظل السياق اإلقليمي املضطرب كما 

تضمن تدخل اجليش ميدانيًا.25

رابعـــًا، تنامـــي خطاب غزة والتعامل معها كأمر واقع. نتج عن هذا صعود لفكرة غزة أوال 

والتعامل  ــزة  غ خــطــاب  تنامي 

معها كأمر واقع.
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والدولة في غزة كنموذج. يقول روبي بخر إنه إذا قامت دولة فلســـطينية في غزة في 

الزمن القريب القادم، ســـتبقى كل اخليارات األخرى للتســـوية الشـــاملة في املنطقة 

مفتوحة. وســـتتمكن الضفة الغربية في املســـتقبل من أن تصبح أرضا فلســـطينية 

إضافية، ســـيكون بوسع ســـكانها أن يقرروا إذا كانوا سيتحدون مع غزة. وكبديل، 

ميكن للضفة الغربية أن تنضم إلى إسرائيل في تسوية كونفدرالية أو غيرها، بل وأن 

تكون جزءا من األردن.26

خطأ إســـرائيل أنها لم تفهم أن غزة أصبحت بحكم األمر الواقع دولة مســـتقلة بكل   

معنـــى الكلمة. فحماس ليســـت منظمة إرهابية كالقاعدة، بل حركة انتخبت بشـــكل 

دميقراطي، متثل بإخالص الســـكان ومدعومة منهم. لوال ذلك، ملا كانت تنجح في أن 

جتند كل املقدرات الوطنية لغزة لبناء ترســـانة عســـكرية على هذا القدر من اإلثارة 

وشـــبكة أنفاق على هذا القدر من التهديد.27 بل وصل األمر بأقطاب اليســـار أمثال 

يوســـي بيلني لتبني فكرة التوصل التفاق مع حماس، وإن طالبوا بالتنســـيق مع أبو 

مازن في ذلك.28 وخالصة ذلك أن فكرة أن تكون غزة مركز املبادرات اجلديدة عادت 

للنقاش على أساس »غزة أواًل«.29

خامســـًا، اخلوف من التحوالت اإلقليمية وامليل الدولي للتدخل. ورغم أن إســـرائيل تدرك 

بأن التحوالت اآلنية تعني انشـــغال العالم عنهـــا، إال أنه ثمة خوف من امليل الدولي 

املتزايد للتدخل وإن بوهن وضعف. لذا فإن األفضل إلسرائيل أن جتد حاًل وتفرضه 

قبل أن يأتي الطوفان من اخلارج. قيل مثاًل إن نتنياهو يعتزم الترويج لفكرة »السالم 

اإلقليمي« للتهرب من الضغوط بشـــأن االستيطان والسالم معتبرًا أنه بذلك سيتمكن 

من صد ضغوط دولية بشـــأن تعنته في املوضوع الفلســـطيني. ويتوقع نتنياهو أنه 

ستتم مارسة ضغوط عليه في القريب، بشأن االستيطان والدولة الفلسطينية، ويعتبر 

أنه في حال أظهر تأييدًا لفكرة »الســـالم اإلقليمي« مع دول عربية، فإنه سينجح في 

تبديد أو صد ضغوط كهذه.

عليه فإسرائيل ملزمة بتقدمي جزرة للفلسطينيني. هذه اجلزرة هي خطة سياسية جديدة 

لالنتشـــار على طـــول جدار الفصل لالنطـــواء داخل الكتل االســـتيطانية، لالنفصال عن 

الفلســـطينيني. »من اجلدير والواجب أن نعرض على الفلسطينيني الدخول في مفاوضات 

علـــى هذه اخلطوط الهيكلية، التـــي يعرفونها؛ وإذا ما رفضوا، فإن إســـرائيل ملزمة بأن 

تتحرك بنفسها نحو حل«.30

ويقتـــرح البعض أنه توجد إمكانية لقيادة خطوة إلنهاء االحتالل من خالل ضم مناطق 

اإلقليمية  التحوالت  من  الخوف   

ومن الميل الدولي للتدخل
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»ج« ومنـــح حق االقتراع لألقلية الفلســـطينية التي تعيش في هذه املناطق.31 ورشـــح أن  

»اإلدارة املدنية« لالحتالل اإلســـرائيلي بلورت خطة، بإيعـــاز من رئيس احلكومة، بنيامني 

نتنياهو، تقضي بتســـليم السلطة الفلســـطينية 40 ألف دومن في املنطقة »ج« في الضفة 

الغربية، وتعادل 1.6% من مساحة هذه املنطقة اخلاضعة لسيطرة إسرائيلية كاملة، وذلك 

مقابل تهدئة الوضع األمني وإنهاء الهبة الفلســـطينية واعتراف أميركي بحق إسرائيل في 

البناء في الكتل االســـتيطانية. ووفق اخلطة فإن »االنســـحاب األعمق« ســـيتم في مدينة 

اخلليل، واالنســـحاب اآلخر قرب مدينة طولكرم. وهي أخبار نفى نتنياهو أن تكون جدية، 

مركزًا أن اي انسحاب إسرائيلي يجب أن يضمن بقاء اجليش في غور األردن.

واخلالصة أن  البعض استشـــعر اخلطر في أن جتد إســـرائيل نفســـها- في حال لم 

تبادر- ملزمة على حل ال ترغبه32 أو أن تغرق في دولة فلسطينية بني النهر والبحر.33

الموقف الفلسطيني

واصل الفلسطينيون خالل العام 2015 جهودهم الدبلوماسية التي ارتكزت على مواصلة 

الضغـــط للحصـــول على املزيد من العضويـــات في املنظمات الدوليـــة. حيث وصل تعداد 

املواثيق واملنظمات الدولية التي انضمت لها دولة فلسطني إلى 41 ميثاقًا ومنظمة دولية. 

وجنحوا نســــبيًا في بعض اخلطوات مثل رفع علم فلســــطني في األمم املتحدة. ويرى براك 

لبيد أنه رغم املسرحية الهزلية للعلم املرفرف يجب عدم االستخفاف بأهمية هذا احلدث الرمزي 

بالنســــبة للفلسطينيني. حتى لو لم تنشــــأ دولة مستقلة في املســــتقبل القريب، فقد استطاع 

الفلسطينيون القول ألنفسهم للحظة »نحن موجودون على اخلارطة وسنبقى عليها«.34

وجتســـدت النجاحات الفلســـطينية في توقيع اتفاقيات مع دول مثـــل الفاتيكان، وفي 

تصويت البرملان اليوناني على االعتراف بالدولة الفلسطينية، وفي التصويت الفعلي ضمن 

بعض اللجان التابعة لألمم املتحدة. 

بيـــد أن الهجوم الفلســـطيني األكثر حدة كان في محاولة طرد إســـرائيل من االحتاد 

الدولـــي لكرة القـــدم »الفيفا«. حيث جنح الطلب الفلســـطيني بالتهديد بإشـــهار البطاقة 

احلمراء في وجه إســـرائيل في أهم مؤسســـة رياضية عاملية. وأمام تدخالت الوســـاطة، 

فقد تبنى كوجنرس الفيفا مقترحًا بتشـــكيل جلنة ملراقبة حل مشاكل حرية احلركة لالعبني 

الفلســـطينيني وأندية املســـتوطنات العنصرية. ومقابل املوافقة على القرار كانت فلسطني 

أعلنت تعليق مطلب جتميد عضوية إسرائيل في الفيفا انتظارا لنتائج عمل اللجان.

واعتبر نتنياهو ما يقوم به الفلســـطينيون اســـتفزازًا »ينضم إلـــى اخلطوات األحادية 

الفلسطينية  النجاحات  تجسدت 

في توقيع اتفاقيات مع دول مثل 

البرلمان  تصويت  وفي  الفاتيكان، 

بالدولة  االعــتــراف  على  اليوناني 

يت  لتصو ا فـــي  و  ، لفلسطينية ا

الفعلي ضمن بعض اللجان التابعة 

لألمم المتحدة.
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التي يقوم بها الفلســـطينيون في مؤسســـات دولية أخرى. وطاملا يقوم الفلسطينيون بهذه 

اخلطـــوات، إنهم يبعدون الســـالم أكثر بدال من تقريبه. وبينما تدعو األســـرة الدولية إلى 

اتخاذ خطوات لبناء الثقة بني الطرفني، يرد عليها الفلسطينيون مرة أخرى مبحاولة اتخاذ 

خطوات أحادية متس بالقدرة على دفع التسوية في ملنطقة«.

على مســـتوى املوقف الفلسطيني الرســـمي، فقد تبني املجلس املركزي ملنظمة التحرير 

سلســـلة قرارات في جلسته في شـــهر آذار)2015( طالبت بوقف التنسيق األمني وإعادة 

النظر في العالقة مع إســـرائيل. وتطور املوقف الفلســـطيني باجتاه املطالبة بحماية دولية 

وتوفير حاضنة دولية لعملية السالم. 

وارتكز املوقف الفلســـطيني اجلديد على وجوب أن يطرح املجتمع الدولي مشروع قرار 

على مجلس األمن الدولي يحدد مبادئ احلل النهائي، أي إقامة دولة فلسطني املستقلة على 

حدود الرابع من حزيران عام 1967، والقدس الشـــرقية عاصمة لها، وحل قضايا الوضع 

النهائي وعلى رأســـها قضية الالجئني استنادًا لقرار اجلمعية العامة )194( واإلفراج عن 

األســـرى، وحتديد ســـقف زمني لتحقيق ذلك يتم من خالل وقف شامل وكلي لالستيطان، 

ويفرج عن الدفعة الرابعة من أسرى ما قبل أوسلو، وحتترم احلكومة اإلسرائيلية ما تترتب 

عليها من التزامات ناجتة عن االتفاقات املوقعة.

واعتبرت إســـرائيل أن كل اإلشارات السابقة تشير إلى انتفاضة دبلوماسية. من جهة 

أخرى يعتبر كورتس وشـــير أّن سياســـة تدويل الصراع من قبل منظمة التحرير والسلطة 

وحملـــة املقاطعة الدولّية من قبل املجتمع املدني هما أخطر ما يهدد الوضعية السياســـية 

إلسرائيل، وعليه يرى الباحثان أنه يجب أن متنح أولوّية لوقف هذا النزف واستعادة زمام 

املبادرة واستدراج القيادة الفلسطينية مجددا إلى املفاوضات الثنائية.35

4 . جهود كيري: ربع الساعة األخير

بعد فشـــل كيري في عام 2014 في إقناع نتنياهو بإطالق ســـراح الدفعة الرابعة من 

األسرى، تراجع الدور األميركي بشكل كبير، خاصة مع التوتر الذي قيل إنه شاب العالقة 

بني واشـــنطن وتل أبيب. وارتكزت اجلهود األميركية بعد ذلك على التحذير من فشل عملية 

السالم واللجوء إلى خيار الدولة الواحدة. وميكن اجلزم بأن كيري كان أكثر من حتدث في 

األمر من باب الدفاع عن مصالح إسرائيل احليوية. فقد حذر كيري مرارًا من مغبة انهيار 

السلطة وانتقد أداء نتنياهو وسياسته، وقال إن إسرائيل ال تعرف كيف تدير الصراع مع 

الفلسطينيني وال تعرف ما احلل الذي تريده، وفي ظل السياسات التي تنتهجها، ستصبح 

الفلسطيني  الــمــوقــف  وتــطــور 

دولية  بحماية  المطالبة  باتجاه 

لعملية  دولــيــة  حاضنة  وتوفير 

السام.
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دولة ثنائية القومية تصعب إدارتها.36  وذكر كيري في املقابلة »أن اإلسرائيليني ال ميلكون 

إجابة عن األســـئلة املهمة واملصيرية، واســـتمرار البناء في مســـتوطنات الضفة الغربية 

وهدم بيوت الفلسطينيني، الذين يشكلون الطرف اآلخر لعملية السالم، ليس حاًل، حتى لو 

تظاهرت إســـرائيل بذلك«. وأملح لقلقه من أن تصبح دولة حتكم بنظام التمييز العنصري 

)أبرتهايد(. وأبلغ أوباما الرئيس اإلسرائيلي رؤوفني ريفلني في كانون األول)2015(  في 

لقاء جمعهما في واشنطن إنه في الوضع احلالي لم يتبق للواليات املتحدة أدوات ملواجهة 

محاوالت عزل إســـرائيل فـــي العالم، نظرا ألن كيري »عاد بـــدون أن يتلقى أجوبة«، ألن 

الواليات املتحدة لن تســـتطيع أن تتعهد بأي شـــيء. والواليات املتحدة باتت جتد صعوبة 

في الدفاع عن إســـرائيل في املؤسسات الدولية. ووفق مصادر إسرائيلية فإن القلق الذي 

انتاب ريفلني هو أن أوباما ضمنًا قال له بأن واشـــنطن ال تتعهد باســـتخدام الفيتو دائمًا 

حلماية إســـرائيل من القرارات األمية. وهاجم مارتن انديك نتنياهو متسائاًل: ملاذا يوافق 

على التفاوض مع »حماس« وال يوافق على التفاوض مع أبو مازن؟

رغم ذلك، شـــهد العام سلسلة من اللقاءات بني الطرف األميركي والطرفني الفلسطيني 

واإلســـرائيلي. بعضها جرى في واشنطن خاصة وبعضها اآلخر في عمان، والثالث خالل 

زيارة كيري اليتيمة لفلسطني وإسرائيل في شهر تشرين الثاني.

وكان كيري التقي بالرئيس عباس  في عمان يوم 24 تشرين األول، وطلب منه أن يعمل 

علـــى تهدئة الوضع في الضفة الغربية، فرد الرئيس بطلب أفق سياســـي إلنهاء االحتالل 

وجلنة حتقيق دولية وحماية دولية ووقف املمارســـات اإلسرائيلية، مؤكدًا  على أن مسببات 

ما يحدث على األرض هو استمرار االحتالل وما ينتج عنه.

ودار احلديث عن أن نتنياهو خالل زيارته لواشـــنطن حمل معه سلســـلة من اخلطوات 

بلورها يؤاف مردخاي منســـق نشاطات احلكومة اإلســـرائيلية في األراضي الفلسطينية 

احملتلـــة، ورونـــي نوما قائد املنطقة الوســـطى في اجليش اإلســـرائيلي، تشـــمل تقليص 

االحتكاك بني اإلســـرائيليني والفلســـطينيني في الضفة، كرفع احلواجز وتسهيل احلركة، 

باإلضافة إلى خطوات لتحســـني الوضع االقتصادي واملصادقة على مشـــاريع في مجال 

اخلدمات التي يحتاجها الفلسطينيون، والتصديق على مخططات هيكلية في املناطق )ج(. 

وقال روب مالي مستشـــار الرئيس األميركي لشـــؤون الشـــرق األوسط في مجلس األمن 

القومـــي : إن أوباما توصـــل إلى نتيجة أنه في الزمن املتبقي لـــه في البيت األبيض فإن 

اإلســـرائيليني والفلسطينيني لن يستطيعوا التوصل إلى اتفاق سالم، وهناك شك بإمكانية 

جتديد املفاوضات املباشرة بشأن احلل الدائم.

وأبلـــغ نتنياهو كيري خالل اللقاء أن »إســـرائيل لم ولن جتمد االســـتيطان، وإذا أراد 

    اقــتــصــر الــتــدخــل الــدولــي في 

التصريحات والبيانات المنددة بما 

يجري على األرض والمطالبة بعدم 

التصعيد.  



40

املجتمع الدولي أن مننح الفلسطينيني تراخيص بناء فنحن نريد من املجتمع الدولي اعترافا 

بحقنا بالبناء في الكتل االســـتيطانية«. وطلب نتنياهو اعترافا أميركيا بالبناء االستيطاني 

ضمن الكتل االستيطانية واملستوطنات الكبرى مقابل رزمة من اخلطوات »التسهيالت« التي 

تخطط إسرائيل لتنفيذها في الضفة الغربية.  وربط خالل االجتماع تغيير األوضاع األمنية 

واالقتصادية في الضفة الغربية بعودة الهدوء إلى سابق عهده حسب وصفه.

وطلب كيري وطاقمه من نتنياهو أن تقوم إسرائيل بخطوات تظهر التزامها بإقامة الدولة 

الفلســـطينية وحل الدولتني، ومن بني هذه اخلطوات زيادة صالحيات السلطة الفلسطينية 

فـــي الضفة الغربية وحتديدا في مناطـــق »ج« التي تقع حتت الســـيطرة املدنية واألمنية 

اإلســـرائيلية الكاملة. وبدا واضحـــًا أن نتنياهو يحاول أن ينتزع مـــن اإلدارة األميركية 

تفاهمات بشأن حق إسرائيل في الكتل االستيطانية تكون ملزمة ألي إدارة أميركية قادمة 

علـــى غرار التعهدات التي حصل عليها شـــارون من جورج بوش خـــالل العامني 2004 

و2005 وفك االرتباط مع غزة والقاضية عبر تعهد خطي بأن احلدود الدائمة بني إسرائيل 

والدولة الفلســـطينية العتيدة تأخذ باحلســـبان التغيرات على أرض الواقع ووجود مراكز 

سكانية إسرائيلية- أي الكتل االستيطانية في الضفة.

وبعـــد اللقاء قال كيري إنه لم يســـمع مطلقًا الرئيس محمود عبـــاس يتكلم مبثل »هذا 

اليأس« عن شعور الفلسطينيني بعدم وجود أمل، محذرًا من أن السلطة معرضة لالنهيار. 

ونبه كيري إلى أنه يجب على معارضي حل الدولتني أن يدركوا أن حل الدولة الواحدة يعني 

نهاية إسرائيل كدولة يهودية ودميقراطية. 

ورفعت اإلدارة األميركية الراية البيضاء وأعلنت عن فشـــل جهودها في حتقيق السالم 

بني الطرفني. حيث قال البيت األبيض إن هدف حل الدولتني بني الفلسطينيني واإلسرائيليني 

لن يتحقق على األرجح خالل الشهور األخيرة للرئيس باراك أوباما في السلطة. وقال نائب 

مستشـــارة األمن القومي األميركي، بني رودس: »إن الرئيس أوباما يشعر بخيبة أمل من 

عدم متكنه من دفع الطرفني، اإلســـرائيلي والفلســـطيني، إلى التوصل إلى حل سياســـي 

للنزاع، وإن أوباما يفكر في إلقاء خطاب يعبر فيه عن رؤيته بالنسبة للحل املنشود«.

5. مبادرات دولية بال نتائج 

اقتصـــر التدخـــل الدولي في التصريحـــات والبيانات املنددة مبـــا يجري على األرض 

واملطالبة بعدم التصعيد. وأمام فشـــلها املريع في فرض أي رؤية على إســـرائيل، أعلنت 

اللجنة الرباعية الدولية أنها لن تعنّي مبعوثا لها في األراضي الفلســـطينية وإسرائيل خلفا 

فرض  فــي  الــمــريــع  فشلها  أمـــام 

أعلنت  ــل،  ــي ــرائ إس عــلــى  ـــة  رؤي أي 

لن  أنها  الدولية  الرباعية  اللجنة 

األراضـــي  فــي  لها  مبعوثا  تعّين 

خلفا  ــل  ــي ئ ا ــر س إ و لفلسطينية  ا

الرباعية  للجنة  السابق  للمبعوث 

توني بلير.



41
تقـريـر "مـدار"  

2016

للمبعوث السابق للجنة الرباعية توني بلير. وأبقت الرباعية على املكتب مفتوحًا دون وجود 

مثل، وقالت إن تركيز عمل الرباعية ســـيكون على التطوير االقتصادي واملؤسساتي على 

األرض. وأعلنـــت أنه ال أفق سياســـًيا ملموًســـا على املدى املنظور بعـــد عام على انهيار 

احملادثات بني إسرائيل والفلسطينيني.

تضم المبادرات الدولية التي انطلقت أو تم الحديث عنها التالي:

أواًل، احلـــراك األوروبي، دعت وزيرة اخلارجية األوروبية فديريكا  موغيريني خالل افتتاح 

مؤمتر املانحني في أيار إلى اســـتئناف مفاوضات الســـالم: الوضع على األرض ال 

ُيحتمل. وقالت إنه في غياب أي عملية سياســـية ومع انســـداد األفق ال ميكننا توقع 

أي شـــيء آخر سوى مزيد من العنف. وشـــكلت اإلجراءات األوروبية على منتجات 

املســـتوطنات ناقوس خطر بالنســـبة لنتنياهو الذي بات يدرك بـــأن أوروبا جاهزة 

للضغط عليه أكثر من أجل التدخل في عملية السالم.

وقالت فديريكا موغيريني، إنها تعتزم زيادة تدخل االحتاد في محاولة إعادة حتريك   

املفاوضات بني إســـرائيل والفلســـطينيني. ويدرس االحتاد األوروبي فكرة إنشـــاء 

»مجموعة دعم دولية لتحريك عملية الســـالم«. وتضمنت مسودة اقتراح بهذا الشأن 

انتقادات حادة لتجميد عملية الســـالم وللبناء في املستوطنات، والعمليات التي تقوم 

بهـــا إســـرائيل في مناطق »ج « في الضفة الغربية. وقـــال بيان صادر عن خارجية 

االحتاد األوروبي إن االحتاد يدرس فكرة إنشاء »مجموعة دعم دولية« لتحريك عملية 

الســـالم تكون إطارا أوســـع من الرباعية الدولية، بحيث تضم دوال عربية وأوروبية. 

ووفقـــا للبيان الذي صدر عن مجلـــس وزراء اخلارجية األوروبيـــني، الذي عقد في 

بروكســـل، فإن »إنشـــاء مجموعة دعم دولية وســـيلة مكنة للمساهمة في استئناف 

املفاوضات بني اإلسرائيليني والفلسطينيني«.

ثانيـــًا، ما رشـــح عن وجود مبـــادرة قبرصية، حيث طـــرح الرئيـــس القبرصي، نيكوس 

أناستاســـياديس، على نتنياهو خالل زيارة األخير لقبرص،  مبادرة تقضي بدعوته 

والرئيس الفلســـطيني إللقـــاء خطاب، كل على حدة، في أحـــد االجتماعات الدورية 

لرؤســـاء االحتاد في بروكســـل. وهاتـــف أناستاســـياديس الرئيس عبـــاس بهذا 

اخلصـــوص.  وطرح الرئيـــس القبرصي مبادرته على عدة قيـــادات أوروبية ومنهم 

رئيس االحتاد األوروبي، دونالد توســـك، الذي كان يتولى رئاسة احلكومة البولندية 

ويعتبر مقربا من نتنياهو، ووزيرة خارجية االحتاد األوروبي، فديريكا موغيريني، بيد 

أن املبادرة لم تر النور مثل الكثير من املبادرات األوروبية.

  »مجموعة دعم دولية«

  مبادرة قبرصية

مبادرة نيوزلندية
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ثالثًا، مت احلديث عن وجود مبادرة نيوزلندية للحل، حيث أعلنت نيوزلندا- العضو غير الدائم 

في مجلس األمن- نيتها تقدمي مشـــروع قرار ملجلس األمن الدولي بهدف استئناف 

املفاوضات اإلســـرائيلية – الفلسطينية، شريطة أن جتمد إسرائيل االستيطان وأن 

يوقف اجلانب الفلســـطيني خطواته بالتوجه إلى احملكمة اجلنائية الدولية في الهاي 

ضد مارســـات االحتالل اإلســـرائيلي.37 وصرح نتنياهو في 2016/10/28 عن 

رفضه للمقترح قبل أن يعرض رسميا، كما دعا  رئيس مجلس األمن القومي يوسي 

كوهن ســـفير نيوزلندا في إسرائيل إلى لقاء، أعلمه خالله أن إسرائيل غير مستعدة 

ألي خطوات سياســـية تدفع فيها ثمنا ألفكار تذهب أدراج الرياح.38 وعممت مندوب 

نيوزلندا في تشـــرين األول مشـــروع قرار على أعضاء مجلس األمن الدولي يهدف 

إلى إعادة تنشـــيط مفاوضات السالم بني إســـرائيل والفلسطينيني.  ويدعو مشروع 

القرار إســـرائيل إلى وقف بناء املستوطنات في األراضي احملتلة، والفلسطينيني إلى 

االمتناع عن إحالة قضايا للمحكمة اجلنائية الدولية. ويطلب املشـــروع من الطرفني 

تفادي األعمال االســـتفزازية وعدم التشكيك في نزاهة أو التزام الطرف اآلخر، ودعا 

الرباعية الدولية ورعاة املبادرة العربية للســـالم ومجلس األمن إلى مساعدة الطرفني 

اإلســـرائيلي والفلســـطيني في العودة إلـــى املفاوضات. ووصف مندوب إســـرائيل 

مشروع القرار بأنه هدام.

لكن، تظل املبادرة الفرنســـية أهم ما مت طرحه وتداوله خالل العام. فاملبادرة الفرنسية 

التي لم تر النور، أهم محاولة دولية لتحريك املياه الراكدة. فقد ســـعت فرنســـا إلى إطالق 

مبادرة في مجلس األمن الدولي الســـتصدار قرار حتدد فيه أطر اتفاق سالم محتمل بني 

إسرائيل والفلسطينيني. وكان الفيتو األميركي قد أجهض مشروع قرار قدمه الفلسطينيون 

في كانون األول 2014 حصل على دعم فرنســـي وينص على التوصل إلى اتفاق ســـالم 

خالل 12 شـــهرا، وعلى انسحاب إسرائيل من األراضي احملتلة قبل نهاية 2017. وعبرت 

فرنسا بعدها عن رغبتها في تقدمي مشروع قرار يحظى مبوافقة اجلميع خاصة مع فشل 

اجلهود األميركية التي قادها كيري. وساد اعتقاد في الدوائر الفرنسية أن ما بدا تراجعًا 

في مواقف واشـــنطن بشأن تأييد إســـرائيل بعد غضب األولى من إفشال نتنياهو جلهود 

كيري، قد يفتح نافذة ميكن استغاللها في مترير قرار جديد. 

فقـــد قام وزير اخلارجية الفرنســـي فابيـــوس بجولة في املنطقة في حزيران لتســـويق 

مشـــروع القرار الفرنســـي. و اســـتهل وزير اخلارجية الفرنســـي لـــوران فابيوس جولته 

الدبلوماسية في الشرق األوسط  في حزيران بانتقاد االستيطان اإلسرائيلي في األراضي 

الفلســـطينية احملتلة والذي اعتبره ســـببًا في تراجع اآلمال املعقـــودة حول حل الدولتني 

أهم  الفرنسية  الــمــبــادرة  تظل    

مـــا تـــم طــرحــه وتــــداولــــه خــال 

األساسية  فكرتها  وتقوم  العام، 

ــمــفــاوضــات  عــلــى اســتــئــنــاف ال

تحت  اإلسرائيلية  الفلسطينية 

زمني  جــدول  ووفــق  دولية  رعاية 

محدد. 

 اعــتــبــرت إســـرائـــيـــل الــمــبــادرة 

ات  اإلمــــاء ــن  م نــوعــًا  الفرنسية 

الدولية المرفوضة. 
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في إطار عملية الســـالم بني إسرائيل والفلســـطينيني. وعرض فابيوس الفكرة األساسية 

ملشروعه بقوله »الفكرة ليست أن نصنع السالم لكن أن ندفع هذه األطراف نفسها لتصنع 

الســـالم«. وأضاف أن »ضمان أمن إسرائيل هو شـــيء مهم جدًا، ولكن أيضا االعتراف 

بحقوق الشـــعب الفلسطيني، فال سالم بدون عدالة. وعندما يزداد االستيطان يتراجع حل 

الدولتني«.

وقــــال الرئيس الفرنســــي هوالند: اقترحنــــا وضع إطار عمل ملجموعة دولية تســــاعد في 

اإلعداد الستئناف املفاوضات بني إسرائيل والفلسطينيني. وتقوم الفكرة األساسية للمشروع 

الفرنسي على استئناف املفاوضات الفلســــطينية اإلسرائيلية حتت رعاية دولية ووفق جدول 

زمني محدد.  ويدعو مشروع القرار إلى إنشاء دولة فلسطينية على أساس حدود الرابع من 

حزيران 1967 مع حصول عمليات تبادل بني الطرفني لألراضي. ويجب أن حتدد املفاوضات 

خطة »تضمن أمن إســــرائيل وفلســــطني عبر مراقبة فعالة للحدود ومن شأنها أن تعيق قيام 

اإلرهاب وإدخال األســــلحة«. ويشير مشروع القرار إلى انســــحاب اجليش اإلسرائيلي من 

األراضي الفلسطينية. كما يدعو إلى »احترام سيادة دولة فلسطني املنزوعة السالح، مبا في 

ذلك اإلعالن عن انســــحاب على مراحل وكامل للجيش اإلســــرائيلي خالل فترة انتقالية متفق 

عليها«. وبالنسبة ملســــألة الالجئني الفلسطينيني، يطالب مشروع القرار بحل عادل ومتوازن 

وواقعي يرتكز على آلية التعويض. ويعتبر املشروع أن القدس ال بد أن تكون عاصمة للدولتني.

واعتبرت إسرائيل املبادرة الفرنسية نوعًا من اإلمالءات الدولية املرفوضة. وقال نتنياهو 

في بداية االجتماع األســـبوعي حلكومته: »الطريقـــة الوحيدة للوصول إلى اتفاق هي عبر 

املفاوضات الثنائية )بني إســـرائيل والفلسطينيني(، وســـنرفض بقوة أي محاوالت لفرض 

إمالءات دولية علينا«. وكرر نتنياهو أمام فابيوس: إن »ســـالمًا ال ترسخه إجراءات أمنية 

على األرض تتيح إلسرائيل الدفاع عن نفسها لن يصمد ولن نوافق عليه«.39

ولكن، أمام الرفض اإلسرائيلي، وتراجع ما بدا لوهلة دعما أميركيا للمبادرة الفرنسية، 

ورفـــض ميركل وكاميرون تبنيها، فإن فابيوس وهوالند أدركا أن ثمة فيتو ينتظر في قاعة 

مجلس األمن، ما دفع لتراجعهما.

وبخالصة سريعة فإن أوروبا ومبادراتها املختلفة  تنشط في ظل توقف احلراك األميركي 

وتراجعه، لكنها ال تقوى على االســـتمرار في ظل تراجع أميركا أيضًا عن دعم أي مبادرة 

أوروبية، وهذا ما حصل مع مجمل املبادرات ومحاوالت التدخل األوروبية خالل العام.

اإلسرائيلي،  الــرفــض  أمــام  لكن،   

وتراجع ما بدا لوهلة دعما أميركيا، 

تبنيها،  وكاميرون  ميركل  ورفض 

أن  أدركــا  وهــوالنــد  فابيوس  فــإن 

ثمة فيتو ينتظر في قاعة مجلس 

األمن، ما دفع لتراجعهما.
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6 . إسرائيل والهبة الفلسطينية

 اندلعت الهبة في تراكم بطيء ولكن ثابت من األحداث منذ بداية العام خاصة مع ازدياد 

عربدة املســـتوطنني وحاالت احلرق والقتل ومهاجمة القرى التي عززت الشعور الفلسطيني 

بـــال جدوى الهـــدوء امليداني، كما بضرورة اخلروج للتعبير عـــن الغضب من نظام الفصل 

العنصري التدريجي الذي تطبقه حكومة االحتالل على األرض. ومع غياب األفق السياسي 

وتصارع وتيرة االعتداءات من قبل اجليش واملستوطنني، فقد صارت احلوادث املتفرقة التي 

شهدها العام املاضي 2014 وبدايات العام 2015 منطًا متكررًا متسارع الوتيرة. 

ورغم االختالف الفلســـطيني على تســـميتها ما بني انتفاضة وهبة، فاملؤكد أنها باتت 

موجودة، وصار احلديث عن االنتفاضة جزءًا أساسيًا في احلديث عن العالقات اإلسرائيلية 

الفلسطينية خالل العام 2015. فالعقد الهادئ في الضفة الغربية انتهى، والتدهور تسارع 

وحتول إلى تهديد حقيقي.40

لقد تصاعدت عربدة املستوطنني خالل العام 2015 بطريقة غير مسبوقة.41 ولم يقتصر 

األمر على مصادرات لألراضي ورشق للحجارة ومداهمة مركبات واعتداءات على املزروعات 

واألشـــجار وحرقها، بل وصل إلى حرق بيوت بســـاكنيها كما حدث مع عائلة دوابشة في 

قرية دوما. شكلت حادثة دوما صدمة شديدة للوعي الشعبي والرسمي الفلسطيني كشف 

مدى الالمباالة التي تتصرف وفقها احلكومة اإلســـرائيلية مع عربدة قطعان املستوطنني. 

وملا لم يكن الفلسطينيون بحاجة لدليل حول هذه الالمباالة فإن حادثة دوما دللت على أن 

الوضع امليداني وصل حدًا ال ميكن السكوت عنه. 

ففي ليلة 30 متوز، قام مســـتوطنون بإحراق منزل لعائلة دوابشـــة في قرية دوما، ما 

أدى إلى استشهاد ثالثة من أفرادها، هم علي دوابشة البالغ من العمر 18 شهرًا، ووالداه 

ســـعد وريهام، وإصابة الطفل أحمد دوابشة البالغ 4 سنوات بحروق بالغة. الصور املؤملة 

التـــي تناقلتها وكاالت األنباء عن حادثة احلرق تذكر بصور حرق الفتى محمد أبو خضير 

في العام 2014، وشكلت القشة التي قسمت ظهر البعير. 

ومع التصعيد السياســـي الذي تبنته القيادة الفلســـطينية، وفشل كل اجلهود الحتواء 

انهيار عملية الســـالم، فإن احلوادث املتفرقة التي انتشـــرت فـــي الضفة الغربية والقدس 

أخـــذت زخمًا جديدًا بعد خطاب الرئيس محمود عباس في اجلمعية العامة في 30 أيلول، 

حيث دلل اخلطاب على مســـتوى عال من اليأس الفلســـطيني من أي فرصة للتحاور مع 

اإلســـرائيليني. وخرج مباشرة مع انتهاء اخلطاب اآلالف من الفلسطينيني إلى احملاور في 

حزمة والبالوع وزعترة وفي جنوب الضفة لالشتباك باحلجارة مع قوات االحتالل في مشهد 

ظل يتكرر بشكل يومي على كل احلواجز في الضفة الغربية. وسرعان ما انتشرت عمليات 

  مع التصعيد السياسي الذي تبنته 

كل  وفشل  الفلسطينية،  القيادة 

عملية  انهيار  الحــتــواء  الجهود 

المتفرقة  الحوادث  فإن  السام، 

الغربية  الضفة  في  انتشرت  التي 

والقدس أخذت زخما جديدا.
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الطعن والدهس شـــبه اليومية على املفترقات وفي القدس احملتلة ما أوقع خسائر ملحوظة 

في صفوف املســـتوطنني واجليش. لقد باتت عمليات الطعن مشـــهدا متكررا مثيرا للفزع 

في نفوس املســـتوطنني في القدس، وفي األماكن العامة، وقد تعاملت ســـلطات االحتالل 

مع الظاهرة بهوس ووحشية عبرت عن نفسها على شكل إعدامات ميدانية طالت مواطنني 

عزال ملجرد االشـــتباه بحملهم لسكاكني أو أدوات حادة. أما حوادث الدهس املتكررة على 

احلواجز املختلفة في الضفة الغربية وفي شـــوارع القدس فقد فاقمت من أزمة إســـرائيل 

في التعامل مع الوضع امليداني.

ولم تقتصـــر مثل هذه احلوادث على الضفة الغربية والقـــدس، بل امتدت لتطال املدن 

داخـــل اخلط األخضر، حيث وقعت العديد من عمليات الطعن وإطالق النار داخل املدن ، 

كما امتدت املواجهات بني املواطنني والشـــرطة إلى التجمعات العربية الفلســـطينية داخل 

اخلـــط األخضر. ورمبا تظـــل العملية األبرز عملية إطالق النار في وســـط تل أبيب التي 

نفذها املواطن العربي من عارة محمد ملحم.  وعلى إثر ذلك دعا عضو الكنيست عن حزب 

الليكود أمير أوحانا إلى تســـهيل منح تراخيص حمل األسلحة النارية في إسرائيل. وقال 

أوحانا إن مثل هذه اخلطوة من املمكن أن تعزز ضرورة أن يحمل كل إســـرائيلي سالحًا 

ألي احتياط أو طارئ، ومنع إراقة مزيد من الدماء . وقالت تقارير إعالمية إسرائيلية، إن 

ارتفاعًا بنســـبة 5000% طرأ على عدد املتقّدمني للحصول على رخصة ســـالح، باإلضافة 

إلى ارتفاع نســـبة اإلســـرائيليني الذين يتوّجهون إلى مراكز التدّرب على الســـالح بواقع 

50%، وذلـــك في أعقاب إصدار وزير األمن الداخلي اإلســـرائيلي، غلعـــاد إردان، قرارًا 

بتخفيف القيود على عملية احلصول على تصريح حليازة سالح.  ونقلت صحيفة ›هآرتس‹ 

عن مسؤول في وزارة األمن الداخلي قوله: إنه وخالل أسبوعني، ارتفع عدد الطلبات حليازة 

الســـالح، من 150 طلبًا في اليوم، إلى 8000 طلب خالل األسبوعني األخيرين، وحتديدًا 

بعد تصريح الوزير إردان.

1 . 6  الوضع الميداني في الضفة الغربية

استشـــهد خالل العـــام 2015 خالل املواجهـــات مع اجليش اإلســـرائيلي واعتداءات 

اجليش واملستوطنني على الفلسطينيني 170 مواطنًا، وأصيب نحو 15377 آخرين. ووفق 

تقرير نشره مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية )أوتشا( فإنه في املقابل  ُقتل 

26 إســـرائيليا في هجمات واشتباكات مع الفلســـطينيني خالل العام نفسه. ومن مجمل 

الشـــهداء الفلسطينيني الذين ارتقوا خالل العام 2015 فإن نحو 83% منهم ، أي )141( 

شـــهيدًا، ارتقوا منذ الهبة الشـــعبية في تشـــرين األول. فيما قتل منـــذ الهبة 22 جنديًا 

 2015 الـــعـــام  خــــال  ــت  ــل ــواص ت  

عة  لجما ية  لعنصر ا ت  لهجما ا

المقدسات،  ضد  الثمن«  »تدفيع 

وتكثفت بشكل واضح مع تصاعد 

لهيب الهبة الشعبية.
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ومســـتوطنًا إســـرائيليًا من مجمل 26 قتلوا منذ بداية العام. ويذكر التقرير أن 63% من 

الشهداء الفلســـطينيني خالل الهبة هم من منفذي العمليات أو من املنفذين املزعومني لها 

وفق الرواية اإلســـرائيلية. غير أن تقريرًا لوزارة الصحة الفلســـطينية ذكر أن عدد شهداء 

الهبة منذ مطلع تشـــرين األول 142 بزيادة شـــهيد عن ما ذكره تقرير أوتشـــا. ومن بني 

الشهداء وفق تقرير وزارة الصحة 27 طفاًل و7 سيدات. 

وأشار تقرير )أوتشا( إلى انه سجل 15377 إصابة فلسطينية و350 إصابة إسرائيلية 

خالل العام. وذكر التقرير أنه »مت تسجيل أكثر من 90% من اإلصابات الفلسطينية في الضفة 

الغربية، مبا فيها القدس الشــــرقية، وكانت الغالبية العظمى أثناء التظاهرات واالشتباكات. 

وجنمت 56% من اإلصابات جراء استنشــــاق الغاز املســــيل للدموع التي استدعت التدخل 

الطبــــي و25% من الرصاص املطاطي )أو الرصــــاص املغلف باملطاط( و14% من الذخيرة 

احلية، أما باقي اإلصابات فقد جنمت جراء االعتداء اجلسدي وغيرها من الوسائل«. 

كما ذكر التقرير أن الســـلطات اإلسرائيلية قامت بهدم 539 مبنى ميتلكها فلسطينيون 

فـــي أنحاء الضفة الغربية، مبا فيها القدس الشـــرقية، خالل العـــام 2015، ما أدى إلى 

تهجيـــر 742 فلســـطينيًا، وأثر على 2600 شـــخص إضافي. من بني تلـــك املباني هناك 

9 عمليات هدم عقابية ملنازل عائالت فلســـطينيني ومنازل مجاورة لها ملشـــتبه بهم بتنفيذ 

هجمات ضد إسرائيليني. أما الغالبية العظمى فقد مت تدميرها لزعم السلطات اإلسرائيلية 

بعدم حصول أصحابها على التراخيص الالزمة.

وتواصلت خالل العام 2015 الهجمات العنصرية جلماعة »تدفيع الثمن« ضد املقدسات، 

وتكثفت بشـــكل واضح مع تصاعد لهيب الهبة الشـــعبية. وكان  بنتسي غوبشطني رئيس 

تنظيم »لهافا« العنصري، دعا  إلى حظر احتفاالت عيد امليالد، واصفا العرب املســـيحيني 

مبصاصي الدماء داعيا لطردهم من البالد. واســـتنكر غوبشـــطني ما أســـماه تســـاهل 

احلكومة مع نشاطات الكنيسة، وما أسماه فقدان األمن الروحي، واصفًا الكنيسة بالعدو 

الفتاك للشعب اليهودي منذ مئات السنني. اخلالصة املهمة وفق أفيعاد كالينبرغ أن حرق 

الكنائس بات نهجًا وليس مجرد جتاوزات.42

ومـــع نهاية العـــام 2015 وبداية العام 2016، قام اجليش بإجراء تغيير في انتشـــار 

قواته في الضفة الغربية شـــمل إعادة تفعيل مواقع وحواجز سبق تركها في املاضي مثل 

موقع »شـــدما« بالقرب من بلدة بيت ســـاحور، في محافظة بيت حلم، الذي مت هجره في 

2006. كما شمل ذلك نشر احلواجز ونقاط املراقبة العسكرية على الطرق الرئيسة الرابطة 

بني املدن واحملافظات الفلســـطينية، وعلى مفترقات الشـــوارع املؤدية إلى املســـتوطنات 

اإلســـرائيلية، وزيادة انتشـــار القوات اخلاصة. وأنشـــئت عدة أبراج للمراقبة في منطقة 



47
تقـريـر "مـدار"  

2016

شمال الضفة، خاصة في محيط نابلس، وقالت مصادر أن اجليش ينوي إقامة عدة مواقع 

جديدة للحراســـة في مختلف أنحاء الضفة. وأصدار رئيس األركان غادي أيزنكوف قرارًا 

يقضي بإضافة 4 فصائل إلى القوات في الضفة في كانون الثاني  2016 . 43

وجلأت إســـرائيل إلى وســـيلة احتجاز جثث الشهداء ملواجهة توســـع رقعة املواجهات 

وحدتها يومًا بعد آخر، حيث كانت ترفض تســـليم اجلثث إال بعد مرور أشـــهر إلى أهالي 

الشـــهداء. املتاجرة بجثث الشـــهداء وفق تســـفي برئيل، ابتكار إســـرائيلي آخر ملواجهة 

االنتفاضة، لكنه مثل عشرات الوسائل األخرى لم ينجح.44

2 . 6  الهبة في القدس : »المدينة ليست موحدة كما كنا نعتقد!«

أطلق البعض اســـم هبة القدس أو انتفاضة القـــدس على ما يجري من مواجهات بني 

الفلســـطينيني وجيش االحتالل اإلسرائيلي ومستوطنيه، نظرًا ألن السبب الرئيس الندالع 

األحداث يعود إلى اإلجراءات اإلســـرائيلية القمعية بحق املدينة املقدسة وسكانها، خاصة 

ما يتعلق باالستفزازات داخل احلرم الشريف واالعتداءات املتكررة واالقتحامات املتتابعة 

التي تقوم بها مجموعات املستوطنني وغالة املتطرفني بحراسة الشرطة واجليش وبدعمهما. 

إلـــى جانب ذلك فمن املؤكد أن الهبة احلالية تركزت في الكثير من فعالياتها وردات الفعل 

التي قام بها فلســـطينيون خاصة عمليات الطعن، في املدينة املقدسة، وحتى حني اندلعت 

املواجهـــات داخل اخلط األخضر وعلى تخوم قطاع غزة وفي بقية مناطق الضفة الغربية، 

فإن الســـبب املعلن لكل ذلك كان احتجاجًا على محاولة إســـرائيل فرض التقسيم املكاني 

والزماني على احلرم الشريف.

يتـــم في هذا اجلزء مـــن الفصل النظر إلى أهـــم اإلجراءات التـــي اتخذتها احلكومة 

اإلســـرائيلية وهدفت إلى فرض تقســـيم القـــدس وتهويدها. كما يرصـــد أبرز الهجمات 

واالقتحامات داخل احلرم، بجانب رصد تبعات الهبة على املدينة املقدسة. 

قدر املركز اإلعالمي لشـــؤون القدس واألقصى أن نحو  14064 مســـتوطنًا وعنصرًا 

احتالليًا اقتحموا ســـاحات املســـجد األقصى خالل العام 2015، وبينت دراســـة توثيقية 

للمركز أن أغلب هؤالء من املستوطنني وأفراد اجلماعات واملنظمات اليهودية الناشطة في 

شـــؤون اقتحام األقصى وتســـريع مخططات بناء الهيكل املزعوم. وتوزع املقتحمون على 

النحو التالي: نحو 12256 مســـتوطنًا ، نحو 1056 عنصرًا من مخابرات االحتالل، نحو 

445 بلباس عسكري خاص ضمن برنامج جوالت اإلرشاد واالستكشاف العسكري، نحو 

307 من الضباط أو غيرهم من موظفي ما يسمى بـسلطة اآلثار اإلسرائيلية.45

اندلعت  التي  االنتفاضة  كشفت 

ــع  ــوض ـــقـــدس حــقــيــقــة ال فـــي ال

الــمــيــدانــي وعــجــز إســرائــيــل عن 

والنضالية  الوطنية  ـــروح  ال ردع 

عــنــد الــمــقــدســيــن الــمــدافــعــيــن 

ــم فـــي الــمــديــنــة،  ــده ــواج عـــن ت

ات  إجـــراء كــل  على  والمحتجين 

تهويدها والمساس بهويتها. 
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وبلـــغ عـــدد االقتحامات في العام املاضي عددًا قريبا مـــن عددها هذا العام، إذ بلغت 

في العام 2014 )14952(، إال أن هذا العام شـــهد انخفاضًا ملموســـًا في عدد الوزراء 

اإلسرائيليني أو الشخصيات السياسية اإلسرائيلية التي شاركت في االقتحامات. وسجل 

التقرير أن االقتحامات غالبًا ما كانت تتصاعد خالل مواسم األعياد اليهودية، حيث سجل 

شـــهر أيلول أكبر عدد من املقتحمني )1670 مقتحمًا(، فيما سجل شهر نيسان االقتحام 

الثاني ســـنويًا )1398 مقتحمًا(، وتزامن الشـــهران مع األعياد اليهودية في موســـميها 

الربيعي والصيفي. 

مـــن املؤكد أن االنتفاضة التي اندلعت في القدس كشـــفت حقيقتني، تتمثل األولى في 

حقيقـــة الوضع امليداني في القدس وعجز إســـرائيل عن ردع الـــروح الوطنية والنضالية 

عند املقدســـني املدافعني عن تواجدهم في املدينـــة، واحملتجني على كل إجراءات تهويدها 

واملســـاس بهويتها. فيما يتمثل الثاني في ما يبدو لوهلة أنه اكتشـــاف إســـرائيلي ساذج 

أن املدينة ليســـت موحدة وأنها حقـــًا مدينتان، وهي فعاًل مقســـمة. فيما يتعلق باحلقيقة 

األولى فإنه للمرة األولى تتكثف الهجمات واالحتجاجات الفلســـطينية في القدس أكثر من 

ســـواها.46 فاألحياء املهملة وضعف اخلدمات في املدينة والتمييز الصارخ بحق ســـكانها 

كلّها قادت إلى شـــعور املقدسيني بأنه ال يوجد لديهم ما يخسرونه. 47 بالطبع في كل ذلك 

النقاش دائمًا علينا أن نتذكر الوضع في احلرم واالنتهاكات املتكررة التي حتدث له.48

االكتشاف الســـاذج الثاني هو أن املدينة فعاًل ليست موحدة، وأن وهم القدس املوحدة 

انكشف أمام أعني اإلسرائيليني،49 رغم محاوالت ضم أكبر قدر مكن من األراضي مع أقل 

قدر من السكان، إال أن عدد العرب في املدينة قد ازداد بـ 24 باملئة، ومنذ أن مت ضم املدينة 

جترى محاوالت لتشجيع الهجرة اليهودية االيجابية إلى العاصمة، مع هجرة عربية سلبية، 

لكن هذا التوجه لم ينجح، والعرب اليوم يشكلون نحو 40 باملئة من سكان املدينة.« 50

ـــــم »الـــقـــــــدس  وبات من السهل قراءة عناوين في الصحف اإلسرائيلية من نوع: وهنْ

املـــوحـــــــــــدة«.. يـتـبــــــدد؛ االنتفاضـــة جتــبر نتنياهـــو علـــى تقســــيـم الـقـــدس؛ 

بيــبـــي يقّســـــــــم الـقـــــــــــــدس؛ يضللوننا بـ »القدس املوحـــدة«!؛ حان الوقت لتحكم 

إسرائيل القدس حقًا.

وأمام ذلك، تعالت األصوات التي تطالب بضرورة الرد بيد من حديد على ما يجري، مع 

محاولة حتســـني ظروف الســـكان. بيد أن اليد »القاسية« يجب أن تتقدم على كل شيء.51 

واقترح البعض البحث عن أفضل السبل لتوحيد املدينة فعليًا وليس تقسيمها كما يجري.52 

فيما اقترح بعض آخر إخراج القرى الفلسطينية الـ 28 خارج القدس.53

وشـــملت اإلجراءات اإلسرائيلية تكثيف احلواجز وسحب اإلقامات واالعتقال واملنع من 

االكتشاف اإلسرائيلي الساذج: 

مدينة القدس ليست موحدة.

اإلسرائيلية  ات  اإلجــــراء شملت   

تكثيف الحواجز وسحب اإلقامات 

ــمــنــع مــن دخــول  واالعــتــقــال وال

إطاق  بجانب  األقصى  المسجد 

إجراءات  وتكثيف  واالعتقال  النار 

التهويد. 
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دخول املســـجد األقصى بجانب إطالق النـــار واالعتقال، كما شـــملت تكثيف إجراءات 

التهويد للشوارع واألحياء ومصادرة البيوت وتكثيف االستيطان داخل املدينة. 

مثاًل، قرر وزير الداخلية اإلسرائيلي سيلفان شالوم سحب إقامة 19 مواطنا مقدسيا، 

بادعـــاء أنه كان لهـــم دور في تنفيذ عمليات ضد أهداف إســـرائيلية، وبالنتيجة ســـلب 

حقوق عائالتهم أيضا. وعاود نتنياهو وطرح مســـألة شـــطب إقامات املقدسيني القاطنني 

فـــي األحياء العربية التي بقيت خارج جدار الفصـــل، قائاًل، إنه ينوي زيارة هذه األحياء 

لالّطالع على مجريات األمور عن قرب.  وقال مكتب نتنياهو: إن ›الفلسطينيني في األحياء 

العربية خارج اجلدار يســـتغلون االمتيازات التي متنحهم إياها اإلقامة اإلسرائيلية، وفي 

ذات الوقت ال يقومون بواجباتهم«. وتقدر جماعات حقوق اإلنسان أن نحو 100 ألف- أو 

ثلث سكان القدس الفلسطينيني تقريبًا- يعيشون خارج اجلدار. ورشح وفق معطيات غير 

مؤكدة أن  24 ألفًا من سكان القدس الشرقية حصلوا على اجلنسية اإلسرائيلية.

وقال مركز فلســـطيني، إن بلدية القدس الغربية أقّرت مؤخرًا، مشروع تغيير األسماء 

العربية للشـــوارع واألحياء في شـــرق املدينة، واستبدالها بأخرى عبرية بلغ عددها 800 

اســـم، في خطوة أثارت حفيظة املقدسيني، الذين أكدوا أنها تندرج ضمن مشروع تهويد 

وجه املدينة العربي والتاريخي. وأعلنت السلطات »املرابطني واملرابطات« و»طالب مصاطب 

العلم« في األقصى تنظيمني محظورين.54

وذكر تقرير صادر عن مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية التابعة لألمم املتحدة )اوتشا( 

إن هناك اآلن 38 عائقا في داخل مدينة القدس الشـــرقية، من بينها 17 حاجزا يتواجد 

أفراد الشـــرطة عليها، و20 حاجزا إسمنتيا، إضافة إلى إغالق شارع باألتربة. وأوضح 

التقرير أن هذه اإلجراءات تؤثر بشـــكل مباشر على 9 أحياء فلسطينية يعيش فيها 138 

ألف فلسطيني - ما يزيد عن 45% من سكان القدس الشرقية الفلسطينيني.

وَرشــــح أن إسرائيل تعتزم نشــــر مناقصة لبناء كنيس ضخم ومقبب في البلدة القدمية 

بارتفاع نحو 23 مترًا، على ســــت طبقات، منها اثنتان حتت األرض وأربع فوقها مبساحة 

بناء إجمالية قدرها 1400 متر مربع بدعم مباشــــر من احلكومة اإلســــرائيلية، وبتكلفة نحو 

50 مليون شــــيكل )13 مليون دوالر(. ومت رصد مبلغ 150 مليون شــــيكل )نحو 40 مليون 

دوالر( لتنفيذ مشاريع داخل األسوار في املنطقة احمليطة باملسجد العمري ضمن مخططات 

ترعاها ما يســــمى بـ »الشــــركة لتطوير احلي اليهودي«، بدعم ورعايــــة كل من وزير البنى 

التحتية اإلسرائيلي »يوآف جالنط«، ووزير القدس اإلسرائيلي »زئيف إلكاين«. حيث سيتم 

بناء محالت جتارية وحتســــني البنى التحتية مببلغ 25 مليون شــــيكل، في حني ســــتصدر 

قريبــــًا رخصة بناء لتنفيذ مشــــروع مصعديــــن في قلب األرض، لربط حي الشــــرف بحي 
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املغاربة ومنطقة البراق، بهدف تكثيف الوجود اليهودي وتشجيع السياحة األجنبية، وتسهيل 

الوصول إلى منطقة حائط البراق، وذلك بتكلفة نحو 26 مليون شيكل )7 ماليني دوالر(.55

وشرعت سلطات االحتالل بعمليات حفر واسعة لتنفيذ مخطط بناء مغطس )برك دينية( 

على أراٍض مالصقة ملســـتوطنة معاليه هزيتيم، املقامة فـــي حي رأس العامود في القدس 

الشـــرقية احملتلة. وفي ذكرى احتالل املدينة مت الكشـــف عن تبني مجلس الوزراء لفكرة 

تنفيذ أكبر مخطط تهويدي ببناء مشروع الهيكل التوراتي قرب األقصى يتضمن 7 طوابق 

مســـاحتها 17 ألف متر مربع، على 6 دومنات. وذلك ضمن خطة خمســـية لتطوير القدس 

اقتصاديـــًا في الفترة ما بني عامي 2016 - 2020 تســـتند إلى تفعيـــل محرِّكات النمو 

االقتصـــادي لدعم املدينة، ويجـــري تخصيص امليزانيات الالزمة لها. ومت تشـــكيل فريق 

لإلعداد لليوبيل الفضي )عام 2017( الحتالل املدينة.56

وكانت األحداث تفجرت من املســـجد األقصى بعد أن اتضح أن احلكومة اإلسرائيلية، 

عبر الشـــرطة اإلسرائيلية، تسعى إلى تقسيم املســـجد زمانيًا ومكانيًا عبر منع املسلمني 

ــرة االقتحامات  وبخاصـــة من هم دون ســـن اخلمســـني عامًا من دخول املســـجد في فـت

اإلســـرائيلية للمسجد بني صالة الفجر والســـاعة احلادية عشرة، فضال عن تقسيم 6 من 

أصل 10 بوابات للمسجد األقصى.  وقدم عضو الكنيست بتسلئيل سمورتيتش، من حزب 

»البيت اليهودي«، مشـــروع قانون يقضي بالســـماح لليهود بالصالة في املسجد األقصى 

حتت حجة حرية الصالة لكل شـــخص في أي مكان وحقه في الوصول إلى مكان صالته.  

وذكرت مصادر صحافية أن إسرائيل تعمل على تنفيذ قرار تقسيم املسجد األقصى زمانيا 

على مرحلتني ، املرحلة األولى هي مالحقة التواجد الدميوغرافي الفلسطيني داخل املسجد 

األقصى من خالل اعتقال واستهداف العلماء واخلطباء وطالب مصاطب العلم واملرابطات 

واعتبارهـــم مالحقني من األمن اإلســـرائيلي، واملرحلة الثانية حتديد مواعيد يومية إلزامية 

ُيسمح فيها لليهود بدخول املسجد األقصى، فيما يتم منع الفلسطينيني من دخوله في تلك 

الساعات، متاما كما حدث مع املسجد اإلبراهيمي في اخلليل.

بيـــد أن نتنياهو اعتبر أن الوضع القائم في األقصـــى هو ما يجري بعد العام 2000 

منذ زيارة شـــارون، ثم ذهب  للقول إن إســـرائيل وحدها تلتزم بالوضع القائم. قائاًل إن 

»إسرائيل ستسهر على حماية األماكن املقدسة وستحمي الوضع القائم، وإسرائيل ليست 

املشكلة على جبل الهيكل، إنها احلل«. وقال نتنياهو: إننا نحافظ على الوضع القائم ونحن 

الطرف الوحيد الذي يقوم بذلك، وسنواصل القيام بذلك بشكل يتحلى باملسؤولية واجلدية، 

ولم يحدث هناك أي تغيير في الوضع القائم. بل إن نتنياهو طالب الفلســـطينيني واململكة 

األردنية أن يعلنوا أن الوضع القائم في املسجد األقصى لم يتم اختراقه من قبل إسرائيل.
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ورغم جناح جهود الوساطة بالتوصل إلى اتفاق يقضي بتركيب كاميرات مراقبة داخل 

احلـــرم تقوم من خاللها األوقاف األردنية مبراقبة ما يجري، إال أن االحتجاجات تواصلت 

مع تصاعد االقتحامات واالعتداءات على املقدســـات. مثاًل ذكرت الهيئة اإلسالمية العليا 

في القدس أن االحتالل يخطط ألن يقوم بنفســـه بتركيب الكاميرات، ومنعت قواته  الوقف 

ــرات. وأن تركيب الكاميرات هو مطلـــب احتاللي منذ عدة  اإلســـالمي مـــن تركيب الكامـي

ســـنوات وجاء الرفض من املسلمني سابقًا. ال مبرر لتركيب الكاميرات، فال طائل من هذه 

الكاميرات، وال حتل املشـــاكل التي يعاني منها املســـجد األقصى ما دامت االقتحامات 

للمسجد األقصى مستمرة من قبل اليهود املتطرفني.

واقترحت فرنســـا نشر مراقبني دوليني في باحة املسجد األقصى في القدس للمساعدة 

في احتواء دوامة العنف املســـتمرة. بيد أن إســـرائيل رفضت املقترح  كما رفضه كيري. 

واعتبـــر نتنياهو أن املقتـــرح يدعو إلى تدويـــل »جبل الهيكل«. وأضاف: إن »إســـرائيل 

وإســـرائيل وحدهـــا هي الضامن لألماكن املقدســـة على جبل الهيـــكل«. وهاجمت وزارة 

اخلارجية اإلســـرائيلية فرنســـا قائلة أنه »بتصديقها االتهامات الكاذبة التي يســـتخدمها 

القادة الفلسطينيون حول تغيير الوضع القائم في احلرم، فإن فرنسا تكافئ في اقتراحها 

اإلرهاب الذي بدأه الفلسطينيون«.

3 .6  الهبة الفلسطينية والمقاربات اإلسرائيلية

رغـــم أن انفجـــار األوضاع كان متوقعًا، إال أن إســـرائيل تصرفت وكأنها فوجئت به. 

فمن جهة  شـــهدت ردة الفعل اإلســـرائيلية ارتباكًا واضحًا في هذا الســـياق، عكســـتها 

االســـتجابات اآلنية على ما يحدث على األرض، ومن جهة ثانية دللت االســـتجابات على 

الرغبة اجلامحة في قمع ما يجري بأي ثمن خوفًا من القادم. ينظر هذا اجلزء من الفصل 

فـــي: أواًل الكيفية التي فهم بها اإلســـرائيليون ما يجري، وثانيـــًا اإلجراءات التي اتخذت 

للتعامل معه.

ثمة اتفاق إســـرائيلي علـــى أن ما يجري هو »انتفاضة أفـــراد«، ال تقوم على رعايتها 

وتثويرهـــا تنظيمـــات محددة، وهي خاصية تصّعـــب مهمة القضاء عليهـــا، وتقترح أنها 

ستستمر لفترة أطول ما مت التوقع في البداية. حيث يتفق نتنياهو واجليش وجهاز األمن 

الداخلي )شني بيت( على املالمح العامة لألحداث من حيث أن منفذيها هم أفراد  ينشطون 

على مواقع التواصل االجتماعي، وأن التوترات بشـــأن زيادة زيارات اليهود حلرم املسجد 

األقصى أسهمت فيها، فيما األسباب األعمق محل خالف. ومييل اجليش وجهاز الشاباك 

 ذكر تقرير صادر عن مكتب تنسيق 

لألمم  التابعة  اإلنسانية  الشؤون 

اآلن  هناك  أن  )اوتــشــا(  المتحدة 

38 عائقا في داخل مدينة القدس 

حاجزا   17 بينها  مــن  الشرقية، 

يتواجد أفراد الشرطة عليها، و20 

حاجزا إسمنتيا، إضافة إلى إغاق 

شارع باألتربة.
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لإلشـــارة إلى مجموعة متنوعة من العوامـــل االقتصادية واالجتماعيـــة يريان أنها تذكي 

غضب الفلسطينيني وإحباطهم، خاصة الشباب في الضفة الغربية التي حتتلها إسرائيل. 

وجاء في حتليل لـ»شـــني بيت« في شهر تشرين الثاني، يستند احملفز للتحرك إلى مشاعر 

من التمييز القومي واالقتصادي والشـــخصي. وأضاف: بالنســـبة لبعض املهاجمني يوفر 

الهجوم مهربا من واقع يشعرون باليأس منه، ويعتقدون أنه ال ميكن تغييره.

ويرى مايكل كوبي وأودي ديكيل من »معهد األمن القومي« أن الفلســـطينيني- خاصة 

جيل الشباب- يشعرون بالعزلة واإلحباط وغياب األمل، وأن السلطة في رام الله والسلطة 

في غزة مشغولتان باحلفاظ على احلكم والقتال من أجل منع زعزعته.  وينصحان بأن أي 

تصرف وردة فعل من قبل إســـرائيل يجب أن تكون موزونة، وتعتمد على تقليل املهاجمني 

ومعاجلة الظاهرة بحيث ال يتم استفزاز املزيد منهم، أو حتويل االنتفاضة إلى عمل مسلح 

منظم، وهذا يتطلب حضورا مكثفا على األرض بجانب معاجلات اقتصادية ومؤسســـاتية 

مع السلطة تضمن حتسني حياة الناس. 57

وشـــدد وزراء فـــي الكابينت )املجلس الـــوزاري املصغر( أنه مـــن الضروري أن يدفع 

الفلســـطينيون ثمنا أثقل للعنف، معتقدين أن هذا هو الرادع الوحيد الذي سيحدث أثرا. 

وفيما ال مييل نتنياهو لعملية عســـكرية واســـعة في الضفة الغربية، فإنه يرفض تلميحات 

من مســـؤولني إســـرائيليني وأميركيني بضرورة أن يقدم تنازالت للفلسطينيني لنزع فتيل 

التوتـــر، مطالبًا أن يتوقف العنف أوال. ويحاول نتنياهو أن يجمع بني الردع العنيف )قتل 

بال هـــوادة، هدم بيوت، وجود مكثف على احلواجز(، وبني عدم االجنرار إلى اشـــتباكات 

عنيفة تقود إلى عملية عسكرية.

طالب يســـرائيل كاتس وزير املواصالت وعضو املجلس الوزاري املصغر بتنفيذ عملية 

»ســـور واق« ثانية في الضفة الغربية، وعملية »أســـوار القدس« في القدس الشـــرقية يتم 

مبوجبها فرض نظام حظر التجوال في األحياء العربية للمدينة ومنع الســـكان من العمل 

في إســـرائيل. وهدد بوقف عمل مائة ألف فلسطيني، وبوقف السفر املشترك لإلسرائيليني 

والفلســـطينيني على الطرقات وبإعادة نصب احلواجز. وطالب وزير الزراعة اإلســـرائيلية 

أوري أرئيل  نتنياهو باستخدام »القبضة احلديدية« في مواجهة ما يحدث، وتكثيف البناء 

االســـتيطاني في القدس. ومن جهتها كتبت ميري ريغيـــف، وزيرة الثقافة والرياضة، في 

تدوينة نشـــرتها على موقعها في »فيسبوك«: ســـترد حكومة إسرائيل بشكل قوي وحاسم 

للقضاء على اإلرهاب وتصفية احلســـاب مع القتلة ومن أرسلوهم. وتساءل ليبرمان: ملاذا 

لم تصدر حتى اآلن أوامر للجيش بإطالق عملية الســـور الواقي رقم 2 إذا ما كانت هناك 

رغبة حقيقية في منع اندالع انتفاضة ثالثة؟

مراقبين  نشر  فرنسا  اقترحت    

المسجد  بــاحــة  فـــي  دولــيــيــن 

أن إسرائيل رفضت  بيد  األقصى، 

المقترح،  كما رفضه كيري.

ــر  طــالــب يــســرائــيــل كــاتــس وزي

المجلس  وعــضــو  ــات  ــواص ــم ال

عملية  بتنفيذ  المصغر  الـــوزاري 

الضفة  فــي  ثــانــيــة  واق«  »ســـور 

القدس«  »أسوار  وعملية  الغربية، 

في القدس الشرقية.
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واعتبر زعيم املعارضة اإلســـرائيلية إسحق هيرتسوغ، أن »احلكومة تظهر اإلخفاق تلو 

اإلخفاق في إرســـاء األمن واملهمة الوطنية في احلفاظ على األمن والســـالم في القدس«. 

وأضـــاف: ليس لدى احلكومة خطة حملاربة اإلرهاب. يجب معاقبة اإلرهابيني بأقصى حد 

يســـمح به القانون، ولكن يجب أن يكون لدى احلكومة سياسات وأعمال وليس فقط أقواال 

وإعالنات وشعارات جوفاء.

ويرى الكثيرون أن التواجد الشـــرطي والعسكري، مهما كان ناجعا فال ميكنه أن مينع 

العمليات الفردية هذه. وعليه، فال يكفي نشـــاط »قوات األمن«، الشـــرطة، حرس احلدود، 

اجليش واملخابرات اإلســـرائيلية.  وتأسيســـًا، يطالب عوزي دايان أن يكون الرد سريعا 

ومصمما – في غضون بضعة أيام دون أي إجناز للفلســـطينيني. الســـلطة الفلســـطينية 

مســـؤولة عن موجة »االرهاب«، وإذا ما كسبت منها فستكون هذه سابقة خطيرة. وشعار 

أن املفاوضات ستؤدي إلى الهدوء هو شعار عدمي األساس. 58

سياســــيًا، واصــــل نتنياهو حتميل تبعات ما يجري للفلســــطينيني، منتقدًا بشــــدة عدم 

استنكار الرئيس محمود عباس للعمليات. ووجه نتنياهو تساؤاًل للرئيس عباس: »كيف ميكن 

أن منضي قدمًا باجتاه السالم إذا أنت لم حتارب اإلرهاب، وإذا لم تستنكر اإلرهاب، األمر 

األول هو محاربة اإلرهاب، وإذا هم لم يفعلوا ذلك فإننا نحن سنقوم بذلك«. واعتبر نتنياهو 

أن إسرائيل تتعرض ملوجة من »اإلرهاب« معظمه غير منظم وال حل سحريًا ملواجهته.

وميكن تسجيل أنه مبراقبة املواقف الرسمية لنتنياهو وفريق حكومته فإن ثمة فصل بني 

ما يجري من انغالق املسار السياسي وتعمق االحتالل وبني املقاومة، وميل واضح ومتعمد 

للتركيز على املعاجلات امليدانية وربطها بالوضع االقتصادي واملعيشي خاصة فيما يتعلق 

بالقدس. وهذا بدوره ال بد أن يعطي مؤشرًا حول حقيقة فهم إسرائيل للمعاجلة السياسية 

للعالقة مع الفلسطينيني، فهي ليست إال حتسينا لشروط احلياة وينتهي األمر. 

أما من جهة اإلجراءات امليدانية، وهذا ثانيًا، فإن جميع املستويات في إسرائيل انشغلت 

في كيفيـــة معاجلة احلريق. ورمبا ميكن للمتابع أن يســـجل أن األخبار املتعلقة بتعليمات 

جيش االحتالل حول إطالق النار على الفلسطينيني والنقاش حولها استحوذت على اهتمام 

كبير، عاكســـة بذلك حالة القلق من تنامي املواجهات وتوسعها.  لقد واجهت إسرائيل أزمة 

في التعامل مع راشـــقي احلجارة وبعد ذلك حملة السكاكني. ففيما ميكن للمدفعية وسالح 

اجلـــو أن يتعامل مع الصواريخ والقواعد العســـكرية ال ميكن لطائرة الـ أف 16 أن تعالج 

ظاهرة حملة السكاكني. في حوار مع رئيس هيئة األركان أجرته احملطة الثانية ُسئل غادي 

آيزنكوت: ملاذا يستمر هجوم السكاكني؟ »ال يوجد حل عسكري واضح لتحٍد من هذا النوع« 

أجاب. »يوجد رد مزدوج ومتعدد األبعاد. دورنا في اجليش هو إعادة األمن والهدوء«.59

ثمة فصل بين ما يجري من انغاق 

المسار السياسي وتعمق االحتال 

وبين المقاومة
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وطالب مصدر أمني إســـرائيلي بخفض ألـسـنـة الـلـهـب بـداًل مـن إضـرامهـا. وطالب 

املصـــدر األمني بالتمييز بني الســـكان امللتزمني بالقانون وغير املعنيني مبمارســـة أعمال 

العنف سواء في القدس الشرقية أو في الضفة الغربية وبني اجلهات التي متارس التحريض 

وتنفذ العمليات اإلرهابية، محذرا من اللجوء  العقوبات اجلماعية. وحسب املصدر األمني، 

يتوجب على إسرائيل التمييز بني العمليات التي تشهدها القدس وتلك التي تقع في الضفة 

الغربيـــة، قائـــاًل: »يجب أن منيز بـــني العمليات التي تقع في الضفـــة الغربية والتي تقف 

خلفهـــا بنية حتتية منظمة وتلك التي تقع في القدس، 95% من العمليات التي تقف خلفها 

بنية حتتية منظمة يتم إحباطها من قبل اجليش والشـــاباك، وحتى تلك التي جتد طريقها 

للتنفيذ برغم اجلهود األمنية يتم اكتشـــاف ســـرها فورًا بعد وقوع العملية، أما فيما يتعلق 

بالعمليات الفردية املزاجية يتوجب علينا اتباع سياســـة قاســـية وصارمة ضد املشاغبني 

وتكثيف تواجدنا األمني«.

وتراجع نتنياهو ويعالون عن تطبيق نظام جديد وضعته وزارة الدفاع اإلســــرائيلية يقضي 

مبنع العمال الفلســــطينيني من اســــتخدام حافالت إســــرائيلية متر في داخل شوارع الضفة 

الغربية، ونصت الترتيبات اجلديدة على حصر حركة العمال الفلســــطينيني من ســــكان شمال 

الضفــــة الغربية إلى مواقع عملهم في إســــرائيل عبر 4 معابر إســــرائيلية مبا ال يتيح للعمال 

اســــتخدام حافالت إسرائيلية كانوا يســــتقلونها من أماكن عملهم في إســــرائيل إلى أماكن 

ســــكناهم في الضفة الغربية. وفي محاولــــة للتخفيف من عمليات الدهس، قالت احلكومة إنها 

ستقوم بتحصني محطات احلافالت في القدس، وقدرت موازنة لذلك تصل إلى 2 مليون شيكل.

وطالب وزير الزراعة اإلسرائيلي أوري أريئيل بحظر تنقل الفلسطينيني على الطرق القريبة 

للمجمع االســــتيطاني »غوش عتصيون« وخاصًة املفترق الرئيسي للمنطقة. وزعم أريئيل أن 

هدف هذه اخلطوة ليس العقاب، بل للحفاظ على حياة اإلســــرائيليني.  وطالب رئيس مجلس 

غوش عتصيون االســــتيطاني، دافيدي دبيرل، اجليش اإلســــرائيلي بالقيام بعملية عسكرية 

واســــعة في الضفــــة الغربية. ودعا الوزير يوفال شــــتاينـتس إلى قطع شــــبكة اإلنترنت عن 

مناطق السلطة ملدة أسبوعني. وقال شتاينتس  إن هذه اخلطوة تهدف لوقف ما سماه »موجة 

التحريض في الضفة الغربية«. وقال إنه يجب  وقف بث إذاعة وتلفزيون فلسطني.

واتخذت احلكومة اإلســـرائيلية عشرات اإلجراءات لوقف النشاطات الفلسطينية، لكنها 

كلّها لم تنجح في وقفها.  فقد صادقت احلكومة اإلســـرائيلية على مشـــروع القانون الذي 

قدمه نتنياهو، والذي يحدد حدًا أدنى لعقوبة احلبس التي ستفرض على راشقي احلجارة 

والزجاجـــات احلارقة.  ويفـــرض القانون غرامات مالية علـــى القاصرين الضالعني بهذه 

االعتداءات وعلى والديهم.

 سياسيًا، واصل نتنياهو تحميل 

للفلسطينيين،  يجري  ما  تبعات 

استنكار  عـــدم  بــشــدة  مــنــتــقــدًا 

الرئيس محمود عباس للعمليات.
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وتبنى »الكابينيت« مجموعة قرارات  في تشرين األول ملعاجلة الوضع األمني في الضفة 

الغربية والقدس. جاء ضمنها 1- تخويل الشرطة اإلسرائيلية فرض طوق أو حظر التجول 

على نقـــاط االحتكاك وبؤر التحريض في القدس وفقا العتبارات أمنية. 2- املصادقة على 

أنـــه إضافًة لهدم منازل »اإلرهابيني« لن يتم الســـماح بإعـــادة بناء هذه املنازل في املكان 

الذي مت فيه هدمها من قبل.3- مصادرة متلكات اإلرهابيني الذين نفذوا عمليات إرهابية«. 

4- ســـحب اإلقامة الدائمة من اإلرهابيني )مبعنى شـــطب اإلقامة في القدس(. 5- أوعز 

نتنياهو بإعداد خطة الستكمال اجلدار األمني مبا في ذلك في منطقة جنوب جبل اخلليل.

وأعلن نتنياهو سلســـة إجراءات سينفذها اجليش في محاولة لوقف الهبة اجلماهيرية، 

تشـــمل إضافـــة لتعزيز قوام القوات املنتشـــرة ميدانيا وإرســـالها إلى القـــرى والبلدات 

الفلسطينية، وفحص جميع املركبات الفلسطينية التي متر في الطرقات الرئيسية، وتطبيق 

حلول في أماكن محددة مثل مفترق )غوش عتصيون( حيث يتم حتويل املركبات إلى طريق 

التفافي وفقا لتوصيات األجهزة األمنية والعمل على شـــق طرق التفافية أخرى. وســـحب 

تصاريح العمل بشـــكل واسع النطاق من ذوي املهاجمني، والتعامل مع شبكات التواصل 

االجتماعي بوسائل مختلفة.

وردًا على املطالبني بعملية عســـكرية واســـعة في الضفة الغربية قـــال نتنياهو، »يجب 

اإلدراك بأنـــه خالفا لعملية الســـور الواقي )العملية العســـكرية في الضفـــة الغربية التي 

أجريت العام 2002( حيث كانت آنذاك مقرات قيادة ومعاقل لإلرهابيني وآالف املسلحني، 

ماذا نواجه اليوم؟ عملية الســـور الواقي أجريـــت لكي نتمتع بحرية العمل ونحن نعمل بال 

أي قيود ليال ونهارا ضد اإلرهابيني ومن أجل إحباط العمليات اإلرهابية، والنتيجة هي أنه 

خالفا لليوم سقط مئات القتلى آنذاك سنويا جراء العمليات اإلرهابية املسلحة أو األحزمة 

الناسفة«.

 4. 6 االستيطان: البقرة المقدسة للسياسة اإلسرائيلية

تصاعدت النشـــاطات االستيطانية خالل العام 2015 بشـــكل كبير مترافقة بذلك مع 

التصعيد امليداني والسياسي اإلسرائيليني لقمع التطلعات الفلسطينية. في هذا اجلزء من 

الفصل سيتم النظر إلى أهم النشاطات االستيطانية من مصادرات ومشاريع بناء وتوسع 

في االستيطان والتمويل احلكومي لها، بجانب محاولة فهم تبني احلكومة لهذه النشاطات.

فقد أعلن وزير الدفاع اإلسرائيلي موشيه يعالون في كانون من العام 2016 أن تعداد 

املستوطنني في الضفة الغربية بلغ 407 آالف مستوطن. وبالطبع فإن احصائيات يعالون 

ال تشمل املســـتوطنني في القدس. ووفق البيانات الرســـمية للمكتب املركزي اإلسرائيلي 

اإلسرائيلية  الحكومة  اتــخــذت   

ــف  ــــرات اإلجــــــــــــراءات لــوق ــــش ع

لكنها  الفلسطينية،  النشاطات 

ها لم تنجح.  
ّ

كل
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لإلحصـــاء في العام 2015 التي نقلتها »حركة الســـالم اآلن« فـــإن أعمال بدء البناء في 

املســـتوطنات هـــي الضعف مقارنة مع الفترة املماثلة من العـــام 2014: ففي الربع األول 

من العام 2015، بدأت أعمال بناء 566 وحدة ســـكنية في املســـتوطنات بينما في الربع 

األول من العام 2014، بدأ العمل في إقامة 294 وحدة ســـكنية. أما بخصوص نشاطات 

البناء والتوسع في املستوطنات فقد كشف النقاب أنه منذ بداية العام 2015  وحتى شهر 

متوز، أصدرت إسرائيل مناقصات لبناء 643 وحدة استيطانية جديدة في القدس الشرقية 

احملتلـــة والضفة الغربية. وبعد ذلك تســـارعت وتيرة الترخيص بالتوســـع ومنح موازنات 

وعطـــاءات من أجل عمليات البناء في املســـتوطنات. ومن أبرز هـــذه العمليات مصادقة 

يعالون على ضّم 40 دومنًا ملســـّطح بناء مســـتوطنات غوش عتصيون على أراضي »بيت 

البركة« التابعة للكنيسة. كما أعلن يعالون عن قرابة 1500 دومن في أريحا كأراضي دولة. 

وقررت ســـلطات االحتالل  مصادرة 500 دومن تصنف بأنهـــا »أراضي دولة« في قريتي 

جوريش وقصرة جنوب مدينة نابلس. وكشفت حركة »السالم اآلن« اإلسرائيلية النقاب عن 

إن وزارة اإلسكان اإلســـرائيلية تعمل على خطط إلقامة 55 ألفا و548 وحدة استيطانية 

جديدة في الضفة الغربية، من بينها 8372 وحدة في املشـــروع االســـتيطاني )E1( شرق 

القدس، تهدف الستيعاب ربع مليون مستوطن جديد في املناطق احملتلة عام 1967.

ومتت مصادرة 680 دومنًا في الوجلة إلقامة مســـتوطنة، كما متت املصادقة على بناء 

891 وحـــدة جديـــدة في »غيلو«. وتلقت بلديات محافظة بيت حلم كتابا مروســـا من وزير 

املالية اإلســـرائيلي موشيه كحلون قرر فيه مصادرة 102 دومن من أراضي بيت حلم، كما 

أبلغت ســـلطات االحتالل عددًا من املواطنني من بلدتي صوريف واجلبعة، شـــمال غربي 

اخلليل، اعتزامها مصادرة نحو 244 دومنًا من أراضيهم ألغراض »أمنية«.

وقرر نتنياهو بناء 454 وحدة استيطانية جديدة في القدس احملتلة. وصادق على بناء 

300 وحدة استيطانية في بيت ايل، و504 وحدات في القدس احملتلة.  كما قررت احلكومة 

اإلســـرائيلية تشريع نحو 800 وحدة سكنية اســـتيطانية في أربع مستوطنات في الضفة 

الغربية احملتلة بأثر رجعي، بحسب ما أعلنت وزارة الداخلية. وأوضح موقع وزارة الداخلية 

اإلســـرائيلية أنه مت االعتراف قانونيا بـ 337 وحدة في مســـتوطنة ياكير و187 وحدة في 

مستوطنة ايتمار و94 في مستوطنة شيلو شمال الضفة الغربية، بينما مت تشريع 97 وحدة 

استيطانية في سانسانا جنوب الضفة الغربية احملتلة.

وأعلنت احلكومة اإلســـرائيلية عن نيتها شـــرعنة أربع بؤر اســـتيطانية عشوائية وعلى 

ــرات مربعة تقع شـــمال مدينة رام الله.  كمـــا صادقت جلنة التخطيط  مســـاحة 6 كيلومـت

العليا التابعة لـ»اإلدارة املدنية« على شـــرعنة مبان، جرى تشـــييدها بدون تصاريح بناء، 
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في مســـتوطنتي »شفوت راحيل« و»شيلو«. ومنحت اللجنة بقرارها صالحية خلطتي بناء، 

تقضي األولى ببناء 12 وحدة ســـكنية في »شـــفوت راحيل«، وقد بنتها وزارة اإلســـكان 

اإلسرائيلية، بينما تشرعن األخرى وحدات سكنية قائمة في مستوطنة »شيلو«. وصادقت 

اللجنة نفســـها على خطط لبناء 886 وحدة سكنية جديدة في الضفة الغربية، ومت  كشف 

النقـــاب عن إقرار بناء 886 وحدة اســـتيطانية في املســـتوطنات البعيـــدة وخارج الكتل 

االســـتيطانية في الضفة الغربية بعد جتميد االســـتيطان خالل العام املاضي، يشمل ذلك 

بناء 296 وحدة اســـتيطانية في معســـكر حرس احلدود في بيت إيل الذي سيتم نقله إلى 

مكان آخر من أجل البناء، علما أنه مت االستيالء على األراضي بحجج أمنية.

ومت هدم بناية قيد اإلنشـــاء في وادي اجلوز ومنشأة زراعية في أراضي قرية بيت عور 

الفوقا. ورشـــح أن إسرائيل تعتزم نشر مناقصة لبناء كنيس ضخم في البلدة القدمية في 

القدس على ســـت طبقات، منها اثنتان حتت األرض وأربع فوقها مبســـاحة بناء إجمالية 

قدرها 1400 متر مربع بدعم مباشـــر من احلكومة اإلســـرائيلية، وبتكلفة نحو 50 مليون 

شـــيكل. كما شرعت سلطات االحتالل بعمليات حفر واســـعة لتنفيذ مخطط بناء مغطس 

»برك دينية« على أراٍض مالصقة ملستوطنة »معاليه هزيتيم«، املقامة في حي رأس العامود 

في القدس الشرقية احملتلة.

أما على صعيد متويل نشـــاطات التوسع في املستوطنات والبناء اجلديد فيمكن رصد 

الكثيـــر من حركة هذا التمويـــل. ولرمبا من خالل ذكر بعض األمثلـــة يتضح كيف تعمل 

احلكومـــة ليـــل نهار من أجل دعم االســـتيطان. بداية، علينا االلتفات أن جزءا أساســـيا 

مـــن مكونات االتفاق االئتالفـــي بني الليكود والبيت اليهودي يتضمن متويل التوســـع في 

املستوطنات. وعليه فقد أقرت احلكومة في آب حتويل 340 مليون شيكل للمستوطنات في 

الضفـــة الغربية في إطار امليزانيـــة التي صادقت عليها للعامني احلالي واملقبل، وذلك وفق 

االتفـــاق االئتالفي بني الليكود وحزب البيت اليهودي وتفاهمات مع مجلس املســـتوطنات، 

وأنه وســـيتم حتويل 240 مليون شـــيكل من ميزانية العام احلالي، ومائة مليون ستحولها 

وزارة األمن ووزارة املواصالت بالتساوي من ميزانية العام املقبل.

كما رصدت وزارة االســـكان في شـــهر تشـــرين الثاني لعام 2014 مبلغ 3,6 مليون 

شـــيكل، لتسريع مخططات بناء 3200 وحدة استيطانية في منطقة »E1« والتي تصل بني 

مســـتوطنة معالي أدوميم ومدينة القدس، حيث ســـلمت الوزارة هذا املبلغ إلى ما يسمى 

بلدية مستوطنة »معاليه أدوميم«.

وكشـــفت حركة الســـالم اآلن أن وزارة البناء واإلســـكان مولت عددا من املشـــاريع 

االســـتيطانية التي شملت  منح مبلغ 1.8 مليون شـــيكل ملجالس محلية في مستوطنات 

ــل رئـــيـــس حــــزب »الــبــيــت  ــع  ج

االستيطان  بينيت  الــيــهــودي« 

جوهر فعله السياسي اليومي.
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لتنفيذ حمالت لتشجيع إسرائيليني على االنتقال إلى مستوطنات. وذكرت أن الوزارة مولت 

توسيع مستوطنة بيت رومانو في قلب اخلليل بقيمة مليون شيكل، ومنحت 350 ألف شيكل 

إضافية ملستوطنني في نادي بيتار في اخلليل.

وذكرت صحيفة هآرتس أن وزارة الّزراعة اإلسرائيلّية، قامت بتحويل مبلغ 70 مليون شيكل 

للمستوطنات اإلسرائيلّية، وذلك حتت بند »الّتطوير الزراعّي«.   وأعلن أنه في العام 2015، مّت 

حتويل مبلغ 250 مليون شيكل للمستوطنات اإلسرائيلّية، بينما سيتّم في العام 2016 حتويل 

مبلغ 100 مليون شــــيكل إضافّيــــة. وتندرج هذه امليزانّيات الكبيرة، حتــــت ما عّرفته الوزارة 

اإلسرائيلّية: بإنشاء بنى حتتّية وطنّية، مباٍن جماهيرّية وِمَنح محلّية أمنّية في الّضّفة الغربّية.

وقفت احلكومة اإلســـرائيلية بأقطابها كافة بثبات ودعم منقطعي النظير خلف املشروع 

االســـتيطاني، وبذلت أقصى جهودها مـــن أجل تعزيزه وتطويره. لـــم يقتصر األمر على 

احلكومة، إذ إن أقطاب املعارضة وبقية مكونات النظام السياسي اإلسرائيلي عبرت خالل 

العام 2015 عن دعم كبير لعمليات البناء في املستوطنات.

أما  رئيس حزب »البيت اليهودي« بينيت فقد جعل االســـتيطان جوهر فعله السياســـي 

اليومي حيث ارتكز الكثير من مطالبه حول ضرورة دعم  وتوســـيع موازنات ومخصصات 

املستوطنات. وميكن حني النظر إلى اتفاقيات تشكيل االئتالف احلكومي اجلديد اكتشاف 

كيف جنح بينيت في تقدمي نفسه احملامي الشرعي واملدافع األشرس عن املستوطنات.

كما أكد الرئيس اإلســـرائيلي رؤوفني ريفلني ما ســـّماه حق إســـرائيل بـ »الســـيادة« 

على الضفة الغربية وبناء املســـتوطنات، وذلـــك خالل لقاء عقده في مقر اقامته مع مثلني 

للمســـتوطنات. وأكد ريفلني »بالنسبة إلي فإن حقنا في هذه األرض ال يخضع ألي نقاش 

سياسي، إنه معطى أساسي للصهيونية احلديثة«. وأضاف أن »االقامة في أرض إسرائيل 

هي تعبير عن هذا احلق، حقنا التاريخي وحقنا القومي«، متابعا أن »ارض إسرائيل« تشمل 

بحســـب قوله الضفة الغربية التي حتتلها إســـرائيل منذ العام 1967. بجانب تصريحات 

أقطاب املعارضة اآلخرين مثل ليبرمان. وبكلمة صغيرة فإن احلكومة اإلسرائيلية ومكونات 

الدولة واصلت رعايتها ودعمها لالستيطان بشكل كبير.

من املؤكد أن فلســـفة البناء اإلسرائيلية والتوســـع في املناطق الفلسطينية تهدف إلى 

القضاء بشـــكل كامـــل على أي ترابط وامتداد حضري فلســـطيني فـــي الضفة الغربية، 

وبالتالي اإلجهاز على فكرة إقامة دولة فلســـطينية، بجانـــب التأكد من التواصل الكثيف 

للبناء احلضري من الســـهل الساحلي حتى األغوار. يبني جدعون ليفي وأليكس ليباك في 

تقرير مشـــترك كيف تقوم إسرائيل بالســـباق مع الزمن إلمتام بناء مستوطنة »ليشم« في 

قلب الضفة الغربية من أجل اإلجهاز على إمكانية قيام دولة فلسطينية. 

 تهدف فلسفة البناء اإلسرائيلية 

ــــع فـــــي الـــمـــنـــاطـــق  ــــوس ــــت وال

بشكل  القضاء  إلى  الفلسطينية 

وامــتــداد  تــرابــط  أي  على  كــامــل 

الضفة  في  فلسطيني  حضري 

على  اإلجهاز  وبالتالي  الغربية، 

فكرة إقامة دولة فلسطينية.

 لكن الشيء الملفت خال العام 

2015، أن ثمة تراجعا في النقاش 

في  نبني  »هــل  حــول  الجوهري 

إن  بــل  ال؟«.  أم  المستوطنات 

النقاش حول نمو المستوطنات 

والتوسع فيها لم يعد موجودا.ً



59
تقـريـر "مـدار"  

2016

وكتب ليفي، الصحفي املعارض، في هآرتس: »تبني إســـرائيل بســـرعة ملحوظة املزيد 

من املســـتوطنات الكبيرة في الضفة الغربية. هذا بالطبع ال يعتبر خطوة أحادية اجلانب، 

عشرات من البيوت اإلسمنتية مأهولة، واملئات سُتبنى ويتم بناؤها حاليا، في الوقت الذي 

نتحدث فيه عن أمور أخرى، وُيستكمل التواصل اجلغرافي من الشاطئ حتى اريئيل، ومن 

هناك إلى مفترق تفوح، معاليه افرامي وغور األردن. خط مباشـــر وواضح لتقسيم الضفة 

الغربية، خط مباشـــر وواضـــح لوضع عصا أخرى في عجلة الفرصـــة األخيرة الضعيفة 

إلقامة الدولة الفلسطينية. سيتم بعد فترة قصيرة استكمال بناء هذه املستوطنة، وسيدخل 

إلى شـــققها الـ 600 بضعة آالف من املستوطنني. سيتم االعتراف باريئيل وبناتها أيضا 

ككتلة اســـتيطانية، وسيكون هناك إجماع إسرائيلي على ضرورة عدم إخالئها إلى األبد، 

وبالتالي موت الدولة التي لم تولد أبدا – فلسطني.«60

ولرمبا ملفارقة واقعية ضمن نســـق الوعي السياســـي اإلسرائيلي، فإن الشيء الوحيد الذي 

يتفق عليه الطيف السياسي اإلسرائيلي في القضايا اخلالفية مع الفلسطينيني هو ضرورة ضم 

الكتل االستيطانية. لكن الشيء امللفت خالل العام 2015، أن ثمة تراجعا في النقاش اجلوهري 

حول »هل نبني في املســـتوطنات أم ال؟«. بل إن النقاش حول منو املســـتوطنات والتوسع فيها 

لم يعد موجودًا.

7 . العالقة مع غزة

لم تتراجع مكانة غزة والعالقة معها في اجلدل اإلسرائيلي حول العالقة مع الفلسطينيني، 

وإن كانت تتم بطريقة منفصلة عن النقاش العام، حيث تركز النقاش حول غزة على طبيعة 

العالقة مع حماس بعد ســـنة من انتهاء عملية اجلرف الصامد، وحول تداعيات تنامي قوة 

داعش في سيناء واحلديث عن قوتها في غزة. 

وصادف العام 2015 مرور عشر سنوات على اإلنسحاب  اإلسرائيلي أحادي اجلانب 

من غزة، لذا جرت عمليات تقييم كثيرة لفكرة االنسحاب أحادي اجلانب ومكنات تطبيقه 

في املســـتقبل. الفكرة األساس في كل النقاش اإلســـرائيلي هي أن اإلنسحاب لم يجلب 

إلســـرائيل أي استقرار، وحول القطاع إلى كيان معاٍد قادر على شن حرب على إسرائيل 

وإمطارهـــا بالصواريخ. وإذا كانت الصواريخ الفلســـطينية قادرة قبل االنســـحاب على 

الوصول إلى غالف غزة فإنها بعد عشـــر سنوات وصلت إلى حيفا. اخلروج األحادي من 

غزة كان يفترض أن يحســـن أمن إســـرائيل، أدى إلى تدهور أمنها. ولم مير يومان على 

استكمال االنفصال حتى أطلقت الصواريخ من قطاع غزة باجتاه إسرائيل.61

يكتب حامي مســـعاف »ما حصلنا عليه في أعقاب االنســـحاب املخجل من غوش قطيف  

والعاقة  غزة  مكانة  تتراجع  لم     

معها في الجدل اإلسرائيلي حول 

وإن  الفلسطينيين،  مع  العاقة 

كان األمر يتم بطريقة منفصلة عن 

النقاش العام.
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هـــو »دولة« حتكمها منظمات »االرهاب«. وهذا مـــا ينتظرنا إذا ما وافقنا على دولة أخرى 

في »يهودا والسامرة«. وهي لن تكون مجردة، وال حتى ليوم واحد. ال يوجد كائن كهذا في 

عالم مفاهيم املســـلمني. فهي سرعان ما ستمتلئ بسهولة مبنظمات »اإلرهاب« من قاطعي 

الرؤوس.62

ويرى شموئيل إيفان أن االنسحاب من غزة ترك تأثيرًا سلبيًا على قوة الردع اإلسرائيلية 

في دائرة احلدود. ويعدد الفجوة بني التوقعات والواقع في التالي:63

ساهم في سيطرة حماس على غزة، وزاد  قدرتها على التسلح والتهريب وتعزيز قوة   )1(

اإلرهاب.

كان على إسرائيل أن تنتظر التوصل إلى اتفاق قبل االنسحاب.  )2(

حتول القطاع من كونه جبهة ثانوية إلى جبهة مركزية.  )3(

تسارعت وتيرة التسلح في القطاع بشكل غير مسبوق.  )4(

تواجه إسرائيل صعوبة في حتقيق مستويات دفاع حازمة.  )5(

بات املدنيون الفلسطينيون أيضا أكثر عرضة لإلصابات بسبب املواجهات الدائمة.  )6(

تدهور الوضع االقتصادي في غزة.  )7(

عدم حتقيق أي منجز سياسي.  )8(

ويخلص إيفان إلى جملة من التوصيات أهمها:

ال للخطوات األحادية اجلانب فهي مكلفة.   )1(

لدى إسرائيل قدرات عملية محدودة فيما يتعلق باالنسحاب األحادي.  )2(

االنسحاب دون اتفاق يقيد شرعية التدخل العسكري اإلسرائيلي.  )3(

من الصعب تنفيذ انسحاب ماثل في الضفة الغربية دون حدوث أزمة مع املستوطنني.  )4(

بيـــد أن هناك من رأى في االنســـحاب األحادي خدمة ملصالـــح اجلميع دون احلاجة 

للتفاوض، بل إن عدم التفاوض سهل فكرة االنسحاب.  ويخلص روبرت منوكني في حتليل 

مطول لفكرة التفاوض واملســـاحات املتاحة إلجناز االتفاق، إلى أن وجود مصالح للطرفني 

ال يعني أنهما ســـيتفقان. ما يقترحه منوكني أنه يجب البحث عن آفاق آخرى غير االتفاق 

من باب احللول أحادية اجلانب مثاًل. ويضيف خطوات من جانب واحد تأخذ بعني االعتبار 

مصالح سكان الضفة الغربية من شأنها أن تساهم في جتسيد حل الدولتني دون أن تضر 

مبصالح إسرائيل .64

ودار النقـــاش حول ميزان الربح واخلســـارة خالل العدوان على غزة في ذكراه األولى. 

املؤكد أنه بعد مرور عام على العدوان ثمة قضيتان تناقشان بقوة.

تتعلق األولى باحلرب القادمة واالستعداد لها، فيما تتعلق الثانية بالتفاوض مع حماس 
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والهدنة طويلة األمد. بداية لنتذكر أن إسرائيل لم تلتزم بشيء من بنود وقف إطالق النار 

التي مت التوصل لها في 26 آب 2014 في القاهرة والتي شـــملت إعادة اإلعمار وتوسيع 

منطقة الصيد واملنطقة احلدودية العازلة وغيرها. 

فيما يتعلق باجلانب األول، فإن احلديث  تركز على تعاظم قوة حماس العســــكرية وإعادة 

بنائها لقوتها الصاروخية التي حاولت إســــرائيل خالل عدوان 2014 املســــاس بها. وواصلت 

إســــرائيل مراقبــــة الوضع في غزة وكانت بني فترة وفترة أخــــرى تصدر تقديرًا عن تزايد قوة 

حماس وتعاظم تســــليحها وإعادة بنائها لشبكة األنفاق التي حتاول من خاللها الوصول إلى 

العمق اإلســــرائيلي. تعمل حماس على إعادة تسليح نفسها وتطوير شبكة خنادقها الهجومية 

وستكون أكثر استعدادًا في احلرب القادمة. احلرب بالنسبة لها  آلية لتعزيز حكمها.65 ورمبا 

تأتــــي مثل هذه التصريحات في إطار بناء مكثــــف ومتراكم إعالميًا حتضيرًا للهجمة القادمة 

على غزة وخلق قناعات لدى الرأي العام بشرعية مثل هذه الهجمة حني يتم تقرير ذلك. 

ومتيز اخلطاب اإلســـرائيلي بشأن غزة وحماس خالل العام 2015 بجملة من السمات 

منها:

أواًل، التأكيد على تنامي قدرات حماس والتركيز على عمليات إطالق الصواريخ في البحر 

من أجل جتريبها وتطويرها.

ثانيًا، اإلشارة إلى جهود حماس في ضبط الهدوء وأنها غير معنية بتصعيد الوضع، ورمبا 

اإلشادة بجهودها في مالحقة مطلقي الصواريخ من القوى السلفية.

ثالثـــًا، التعبيـــر عن القلق جتاه الوضـــع االقتصادي في غزة واخلشـــية من واقع اليأس 

وتفريغه جتاه إسرائيل.

رابعًا، متابعة القوة املتنامية للتنظيمات الســـلفية في غزة ومحاولة ربط هذه القوة باجلهاد 

العاملي وبـ »تنظيم الدولة«.

خامسًا، وهذا يتعلق بالنشاط امليداني، الرد بشكل مباشر على كل عملية إطالق صواريخ 

من غزة باســـتهداف مواقع حلماس أو للتنظيمات األخرى من أجل التأكيد حلماس 

على ضرورة ضبط الوضع ميدانيًا.

سادســـًا، اتســـم هذا الرد بكونه مضبوطًا، مبعنى أن إســـرائيل لم تكن معنية بأكثر من 

الرد والردع، حتى ال يســـتفز أي رد وعمليات قتل ردودا فلسطينية غاضبة تقود إلى 

تدهور الوضع.

من الواضح أن هناك انتقادات إســــرائيلية كثيرة لعملية »اجلرف الصامد« لعدم حسمها 

للمعركة مع حماس. لكن الكثيرين من القادة واجلنراالت اإلســــرائيليني قالوا بشكل واضح 

إن غاية إســــرائيل لم تكن إســــقاط حماس بل حتجيمها. مع كل االنتقاد على إدارة حملة 
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»اجلرف الصامد«، فان االســــتخالص السياســــي املركزي يكمن في حقيقة أن إســــرائيل 

و»حماس« اكتشــــفتا بأن أحدًا لن يساعدهما، وسيتعني عليهما أن يتدبرا أمرهما الواحدة 

مــــع األخرى بقواهما الذاتية، وبالفعل، نشــــأت فرصة. ولكــــن إذا لم نعرف كيف نلعب على 

نحو صحيح باألوراق التي في أيدينا اليوم، مرة أخرى سنجد أنفسنا في جوالت جديدة. 66

وهذا يقودنا إلى املالحظة الثانية املتعلقة بزيادة احلديث عن حوارات غير مباشـــرة بني 

الطرفني. حيث ُنشـــرت بعض التفاصيل عن مفاوضات غير مباشرة بني حماس وإسرائيل 

وتبادل مقترحات عبر وســـطاء، رمبا أشهرها ما رشح عن مقترحات قدمها توني بلير في 

لقاءاتـــه مع قيادة حماس في الدوحة.67 ومال البعض للظن أن التوصل التفاق مع حماس 

مكـــن لعدة أســـباب. فحماس من ناحيتهـــا لديها في هذه املرحلـــة مصلحتان: األولى، 

احلصول على الشـــرعية الدولية لسلطتها في غزة. الثانية، إعمار الدمار في غزة وحتسني 

الوضع االقتصادي. ســـيعزز هذان األمران »حماس« في مواجهة خصومها مبا في ذلك 

مؤيـــدي »داعش« في القطاع. ونظـــرا ألن هاتني املصلحتني لـ »حماس« ال تتعارضان مع 

املصلحة اإلســـرائيلية األمنية اخلالصة، ميكن التوصل إلى تفاهمات تضمن الهدوء فترة 

من الزمن.  اخلالصة: مشكلة إسرائيل ليست تراجع الردع، بل إهمال الذراع الثانية التي 

يجـــب عليها ضمـــان الهدوء فترة من الزمن. آمل أن هذا ليـــس متأخرا.68 وتدخلت تركيا 

في االجتاه نفسه من أجل الوساطة إلقامة ميناء عائم وفك احلصار وتهدئة طويلة األمد.

ويتحـــدث بحث أجراه العميد يوســـي اشـــكنازي عن أربعة بدائل إلقامـــة ميناء في قطاع 

غـــزة: األول، إقامة رصيف خاص بغزة في ميناء أســـدود، الثانـــي، إقامة ميناء في العريض 

ــرص أو اليونان، والرابع،  )قريـــة مصريـــة- احملرر( يخدم القطاع، الثالث، إقامة ميناء في قـب

إقامة منارة عائمة في املياه العميقة تبعد عددًا من الكيلومترات عن شـــاطئ القطاع أو جزيرة 

اصطناعية مع تواصل بري مع القطاع، إلى جانب كل بديل من هذه البدائل ُتذكر األفضليات 

والنقائـــص وفرص التنفيذ.69 مـــن الواضح أن ثمة دورا متزايدا لكل من تركيا وقطر في الدفع 

باجتاه تبني مثل هذه اخلطط ضمن ســـياقات وتصورات مختلفة. حيث ميكن تتبع الكثير من 

التصريحـــات واملقترحات الصـــادرة من الدوحة ومن انقرة تدفع باجتاه تبني فكرة إقامة ميناء 

لغزة وفتح احلدود الدولية أمام مواطنيها حتت شعار »فك احلصار« عن القطاع.

ويرى شـــلومو بروم أنه يوجد مصلحة لكل من حماس وإســـرائيل في التوصل لتفاهمات. 

فحماس في حالة صعبة مع عدم حتقيق أي شـــيء بعد وقف إطالق النار، وإســـرائيل بحاجة 

لتعميـــق وقف إطالق النار.70 ويالحظ زيادة ظهـــور خطاب غزة أواًل. ويقترح البعض أن هناك 

تباعـــدا بني غزة والضفة وفجوات اقتصادية وغيرها، وهذا يقتضي ضخ أموال في غزة، معابر 

مفتوحة، مصاحلة فلسطينية، وقف إطالق نار موسع. 71

انتقادات  هناك  أن  الــواضــح  من 

»الجرف  لعملية  كثيرة  إسرائيلية 

للمعركة  حسمها  لعدم  الصامد« 

من  الكثيرين  لكن  حــمــاس.  مــع 

اإلسرائيليين  والجنراالت  القادة 

غــايــة  إن  ــــح  واض بــشــكــل  قـــالـــوا 

حماس  إسقاط  تكن  لم  إسرائيل 

بل تحجيمها.
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وكما يالحظ، كان تنامي داعش واحلرب ضدها في قلب النقاش حول عالقة حماس بإسرائيل 

خاصة مع قيام بعض هذه املجموعات بإطالق الصواريخ على املســـتوطنات اإلسرائيلية حول 

غزة، وظهور توتر في الشارع الغزي نتيجة اعتقال حماس لبعض أفراد هذه اجلماعات. بل إن 

بعض املصادر حتدث عن ردع حماس لهذه املجموعات عن إطالق الصواريخ أو قيام األخيرة 

بإطالق الصواريخ إلحراج حماس. املؤكد بالنسبة إلسرائيل أن غزة لم تكن أكثر قربًا ما هي 

عليه اآلن من الصراع الذي تقوده داعش في ســـيناء. بل مت تســـريب بعض األخبار من قبل 

مصادر إســـرائيلية عن قيام حماس مبعاجلة بعض مصابي داعش في ســـيناء داخل غزة. بل 

إن امتداد األزمة في سيناء وصل حلد تبني داعش إطالق صاروخني على جنوب إسرائيل من 

سيناء. وثمة خشية من أن التمرد السلفي اآلن ضد »حماس« يهدد االستقرار النسبي بني غزة 

وإسرائيل.72 لكن كيف ميكن إلسرائيل استثمار الوضع؟

يقول يورام شفايتســـر أنه وفي إطار اجلهود لوقف توســـيع تأثير »الدولة االســـالمية« في 

قطاع غزة وســـيناء سينشـــأ تعاون غير مباشـــر وغير معلن بني حماس ومصر، وبني حماس 

وإسرائيل.  وعلى حماس أن تثبت أنها على استعداد للدخول في عملية تهدئة طويلة األمد مع 

إسرائيل وتساعد في املعركة االقليمية ضد توسع الدولة االسالمية.73 وإذا كانت هناك مفاضلة 

بني حماس وداعش فإن على إســـرائيل أن تختار حماس كمـــا يقترح عاموس هارئيل.74 ثمة 

مصالح متبادلة ميكن تبصرها بني الطرفني. حماس، مثال، توجد في وضع حرب مع إسرائيل، 

بينما صراعها ضد منظمات أخرى في القطاع، ال تخضع إلمرتها، يخدم االحتياجات األمنية 

إلســـرائيل. 75 فهي متنع هذه املنظمات من التحرش بإســـرائيل وإسرائيل تكافئها بالربط مع 

الغاز اإلســـرائيلي ومشـــروع التحلية. مت ومّد أنبوب آخر للميـــاه، وخط كهربائي إضافي من 

إسرائيل.76

وبعـــد مرور عام علـــى العدوان على غـــزة، قدمت مجموعة من كبـــار الضباط في اجليش 

اإلســـرائيلي مؤخرا توصية لوزير الدفاع موشـــيه يعالون بالتفكير جديا بتخفيف احلصار عن 

قطاع غزة، والذي يســـاهم في احلفاظ على الهدوء لفترة زمنية طويلة. كشف وزير املواصالت 

اإلسرائيلي، يسرائيل كاتس، عن خطة قدمتها شركة املوانئ اإلسرائيلية لبناء جزيرة اصطناعية 

على بعد 4.5  كيلومترات من شـــاطئ غزة، وعليها ميناء ومنشآت طاقة ومطار لنقل البضائع 

إلـــى القطاع. وكتب كاتس على صفحة »فيســـبوك« اخلاصة به، إن الفكرة أصبحت ملّحة في 

إطار استراتيجية جديدة تهدف إلى االنفصال عن قطاع غزة.  »يجب علينا أن ندفع فكرة بناء 

جزيرة بالقرب من غزة قدما، ســـعيا منا إلى قطع العالقات مع القطاع واالنتقال إلى سياســـة 

الردع«. وأضاف »سيتم وصل اجلزيرة بغزة بواسطة جسر وعليه نقطة تفتيش، وعبره يتم نقل 

الكهرباء واملاء والبضائع واألشـــخاص. وســـيتم متويل اجلزيرة وإنشاؤها على يد جهات دولة 

 يرى الباحث شلومو بروم أنه يوجد 

مصلحة لكل من حماس وإسرائيل 

في التوصل لتفاهمات. فحماس 

تحقيق  عدم  مع  صعبة  حالة  في 

النار،  إطــاق  وقــف  بعد  شــيء  أي 

وقف  لتعميق  بحاجة  وإسرائيل 

إطاق النار.
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وتكون خاضعة لســـيطرة ومراقبة دولية. وســـتكون إسرائيل مسؤولة عن األمن البحري وكذلك 

التفتيش في امليناء«.77

وبشـــكل عام هناك تغير في املوقف اإلسرائيلي جتاه حماس كما يالحظ ميرون رابوبورت، 

مييل أكثر للتعامل مع حماس كأمر واقع. ويقترح أن أفضل شيء في الوقت الراهن هو جتميد 

نشـــاطات إسرائيل العســـكرية ضد هذه املنظمة. واحلال اآلن هو أن )حماس( موجودة هناك 

وباتت سلطتها أمرا واقعًا.78

إجمال

انشـــغل املشهد السياسي اإلسرائيلي مبتابعة األحداث التي لم تندلع فقط في الضفة 

الغربية والقدس بل طالت املدن اإلســـرائيلية، وامللفت بأن الفهم اإلســـرائيلي ملا يجري لم 

يرد التطورات  لغياب املفاوضات مع الفلسطينيني أو للحاجة إلعادة الروح لعملية السالم، 

بل انهمك في البحث عن أفضل السبل لقمع االنتفاضة خاصة في القدس. كأن إسرائيل 

مبســـؤوليها ومواطنها اكتشفت أن القدس ليســـت موحدة كما تدعي املؤسسة الرسمية. 

وبجردة حساب فإن االنتفاضة احلالية بالقدر الذي عمقت فيه التوتر بني الطرفني إال أنها 

ساعدت في قرع اجلرس حول مكانة املدينة املقدسة. 

سياســـيًا، فإن احلراك السياســـي ولد ميتًا، واملبادرات التـــي حاولت بعض األطراف 

تقدميها لم تر النور كلها، وأنفاس كيري األخيرة لم حتِي اجلســـد امليت، بل لم تعِط بارقة 

أمل. وشهدت املواقف اإلسرائيلية تنوعًا ضمن النسق العام ملفاعيل السياسة اإلسرائيلية. 

فقد تركزت خطابات اليمني واليســـار حول إما االنفصال عن الفلسطينيني )دون إعطائهم 

دولة(  مع ضم بعض املناطق، أو التعامل بوحشـــية مع ما يجري ومنح بعض التسهيالت 

االقتصادية للسكان. وظهر إلى جانب ذلك خطاب غزة أواًل حيث صارت غزة تبرز كجانب 

منفصل في النقاش حول العالقة مع الفلسطينيني. 

وبشـــكل عام، حملت نهاية العام 2015 معهًا الكثير من ســـحب التشاؤم حول فرص 

إحياء عملية السالم في ظل انشغال املجتمع الدولي مبكونيه األساسيني الواليات املتحدة 

)السباق الرئاسي( وأوروبا )الالجئني واألزمة السورية(، وفي ظل تفكك احلالة العربية وعدم 

جناح جهود الوحدة الفلســـطينية. ورغم أن وضع إسرائيل مريح نسبيًا في هذا السياق، 

إلى أن جملـــة التحديات التي ميكن للحراك السياســـي وللمقاطعـــة اخلارجية ولتواصل 

االنتفاضة أن يشكلوه ميكن لها أن تشكل مخاطر حقيقية على إسرائيل في العام 2016. 

ــمــوقــف  ـــي ال  هـــنـــاك تــغــيــر ف

-كما  حماس  تجاه  اإلسرائيلي 

يميل  رابــوبــورت-  ميرون  ياحظ 

كأمر  حماس  مع  للتعامل  أكثر 

واقع.
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