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مثلت الحرب اإلسرائيلية الرابعة على قطاع غزة في مايو ٢٠٢١، والتي عرفت فلسطينيا 
القضية  في  فارقة  نقطة  األسوار”،  “حارس  باسم  وإسرائيلياً  القدس”،  “سيف  باسم 
الفلسطينية. ورغم حجم الدمار والخسائر البشرية، ساهمت الحرب في إحياء القضية 
كما ساهمت  التهميش والتراجع.  وتأكيد مكانتها عربيا وإقليما ودوليا بعد سنوات من 
سيطرة  منذ  المحاصر  غزة  قطاع  سكان  تواجه  التي  المعاناة  على  الضوء  تركيز  في 
حركة المقاومة اإلسالمية- حماس على القطاع في عام ٢٠٠٧، ومعاناة سكان المنازل 
المهددة بالتهجير القسري في القدس وغيرها من المدن الفلسطينية في الضفة الغربية. 
باإلضافة إلى المشاكل المترتبة على تجاهل التسوية السياسية للقضية ومحاولة فرض 
حلول غير عادلة تتجاوز فرص إعالن الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس 

الشرقية. 

الفلسطينية،  الفلسطينية-  العالقات  صعيد  على  القضايا  من  الكثير  الحرب  وطرحت 
والفلسطينية- اإلسرائيلية، والمواقف المختلفة من القضية وأطرافها، والحلول الممكنة 
الفلسطينية  السلطة  بين  العالقة  القضايا  تلك  وشملت  ودوليا.  إقليميا  والمطروحة 
وفصائل المقاومة المسلحة، ونهج التسوية السياسية مقابل المقاومة، وفرص الدولة 
في مواجهة تزايد دور اليمين اإلسرائيلي واالستيطان، وموقع القدس الشرقية في ملف 

التسوية. 

وأدى التصعيد الذي بدأ في باب العامود والمسجد األقصى وحي الشيخ جراح في أبريل 
٢٠٢١، وخالل شهر رمضان الماضي بكل ما له من قيمة رمزية وما يحمله من فرص للصدام 
بين الفلسطينيين والمستوطنين في القدس، إلى دخول فصائل المقاومة الفلسطينية 
المسلحة في قطاع غزة على خط األحداث. وأعلنت كتائب عز الدين القسام- الجناح 
العسكري لحركة حماس- عن قاعدة االشتباك التي حددت اإلطار العام للتحرك ممثلة 
في الربط بين ما يحدث في القدس والقطاع والرد على التصعيد في القدس بالتصعيد 
من القطاع، وهي القاعدة التي ردت عليها الحكومة اإلسرائيلية الجديدة التي تشكلت 
بعد إعالن التهدئة بقاعدة أخرى تؤكد على أن التصعيد من غزة سوف يواجه بالتصعيد 

في غزة.

في الوقت نفسه، أعادت الحرب الجدل المتكرر في الحروب اإلسرائيلية على القطاع 
حول مفهوم االنتصار والمنتصر إلى الواجهة، ومعها تساؤالت من نوعية هل يتم قياس 
نتائج الحروب بالخسائر وعدد الضحايا، أم بالقدرة على االستمرار رغم الخسائر والضحايا؟ 
برشقات  الحديدية  القبة  مواجهة  بالقدرة على  تقاس  القوى؛ هل  موازين  ناحية  ومن 
الصواريخ المصنعة محلياً، أم بفارق القدرات التدميرية؟ ومن ناحية القيمة؛ هل تُقاس 
بمشاعر الفخر والكرامة أم باعتبارات مادية؟ تساؤالت تظل بدون إجابة واضحة في وقت 
أعلن كل طرف انتصاره، واستعداده لمعركة فاصلة تقود إلى تحرير األقصى وفقاً للخطاب 

مقدمة امللف
عبير ياسني  *

* باحثة - مركز األهرام للدراسات السياسية واالستراتيجية
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وفقاً  القادة  واغتيال  للفصائل  التحتية  البنية  وتدمير  غزة  احتالل  وإلى  الفلسطيني، 
للخطاب اإلسرائيلي.  

وما بين بداية الحرب وإعالن التهدئة أدى التصعيد في داخل العديد من المدن المختلطة 
إثارة  إلى  الداخل  عرب  من  قليل  غير  عدد  على  القبض  إلقاء  وعمليات  إسرائيل  في 
النقاش حول قضايا كبرى تتجاوز االستقرار الداخلي في إسرائيل إلى ديمقراطية النظام 
والسردية أو الرواية اإلسرائيلية للقضية مقابل الرواية الفلسطينية. كما طرحت األحداث 

وكيفية التعامل معها 

العلمية بكل ما يحيط   المعرفة  الثقافي وغياب  الجانب  أكثر عمقا فيما يخص  إشكالية 
بالمشهد الفلسطيني واإلسرائيلي الداخلي والتطورات االجتماعية واالقتصادية وغيرها 
من التفاصيل التي غابت عن الدراسة والتناول مقابل سيطرة خطابات غير علمية وبعيدة 

عن الواقع وتطوراته. 

بدورها أدت الحرب والخسائر البشرية، خاصة بين األطفال والنساء، واالهتمام اإلعالمي 
والشعبي إلى حدوث تغييرات واضحة على مستوى المواقف السياسية لبعض األطراف 
اإلقليمية والدولية، وساهمت في تغيير مواقف شخصيات سياسية بارزة عرفت بمواقفها 
المؤيدة إلسرائيل في الواليات المتحدة األمريكية خاصة بعد استهداف األبراج السكنية 
في قطاع غزة وبشكل خاص برج الجالء المعروف باسم برج اإلعالم بكل ما صاحبه من 

انعكاسات سلبية على صورة إسرائيل في الغرب. 

وللقضية  خاص  بشكل  للقطاع  وأهميتها  مصر  مكانة  على  التأكيد  الحرب  أعادت  كما 
الفلسطينية بشكل عام. ولم تتوقف الجهود المصرية عند إدارة المفاوضات التي أدت 
ومشاركة  التمويل  خالل  من  القطاع  إعمار  مبادرة  إلى  وامتدت  التهدئة،  إعالن  إلى 
شركات مصرية تساهم في إعطاء األمل وتقديم فرص للحفاظ على التهدئة، باإلضافة 
األسرى  وصفقة  واإلعمار  الحصار  قضايا  حول  المباشرة  غير  المفاوضات  استمرار  إلى 
بوصفها قضايا محورية للوصول إلى هدنة أو تهدئة طويلة األجل في القطاع بكل ما توفره 

من فرص للمصالحة الفلسطينية والتسوية السياسية. 

وبشكل عام، يمكن القول إن الحرب فرضت على القضية الكثير من التحديات وقدمت 
لها العديد من الفرص، وأبرزت محورية بعض األطراف والتغييرات التي يشهدها العالم. 
ويقدم هذا الملف عبر أربعة محاور رئيسية أبرز القضايا المرتبطة بحرب غزة الرابعة بداية 
من محور الطريق إلى الحرب والتصعيد الذي شهده حي الشيخ جراح بكل ما شمله من 
فرص ومخاطر، ومحور الحرب والتهدئة وأهمية الوساطة المصرية من أجل استبعاد خطر 
حدوث حرب جديدة في القطاع، باإلضافة إلى مواقف القوى اإلقليمية والدولية المعنية 
من الواليات المتحدة األمريكية إلى إيران والصين، والتغيرات التي شهدها الرأي العام 
وضرورة طرح قضايا الثقافة والمعرفة المحيطة بالقضية للدراسة العلمية والموضوعية من 

أجل الحاضر والمستقبل. 
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 ربام يكون من الصعب أن تقف يف مواجهة واقع يتطور وفقًا للكثري من املدخالت، وأن حتاول أن ترسم مسار أحداث متغرية 
بطبيعتها وتعتمد خمرجاهتا عىل تفاعالت عىل األرض من جانب ومفاوضات وجتاذبات خلف األبواب املغلقة من جانب 
القدس الرشقية  الذي تشهده  بالتصعيد  التي حتيط  املتفرقة  التفاصيل  املهمة يف  النقاط  آخر. ولكن، تظل هناك جمموعة من 

والتي يمكن من خالهلا إدراك جانب من اإلشكالية الكربى التي حتيط بتفاصيل املشهد الفلسطيني الراهن.
بداية، ال يمكن فصل ما حيدث وردود فعل بعض األطراف عن تطورات سابقة وخاصة ما يتعلق بقرار تأجيل االنتخابات 
الترشيعية الفلسطينية يف هناية شهر أبريل املايض، والتصعيد الذي بدأ منذ بداية شهر رمضان وخاصة القيود التي فرضتها 
إرسائيل يف باب العامود. كام ال يمكن فصله عن مسار أطول من التهجري واالستيطان يرتبط يف فصله احلايل بتهجري عائالت 
فلسطينية من حي الشيخ جراح من أجل ترسيخ فكرة القدس املوحدة بوصفها عاصمة إرسائيل وإخراج القدس الرشقية من 

سياق املفاوضات.
من خالل تلك النقاط املتفرقة التي انتقلت عىل طريقة احلرائق الصغرى من باب العامود للشيخ جراح إىل اقتحام املسجد 
األقىص من قبل اجلنود اإلرسائيليني، والذي تصاعد يف 10 مايو 2021 )28 رمضان( عىل هامش ما يسمى بـ«يوم القدس« 
اإلرسائييل أو ذكرى توحيد القدس بعد احتالل إرسائيل للجزء الرشقي من املدينة عام 1967، بدأت فرص التصعيد أكثر 
وضوحًا. تصعيد صاحبه تراكم نريان الغضب الفلسطيني وتصاعد خطاب فصائل املقاومة واالنتقال من التهديد والتحذير 
خالل  متت  التي  واالعتقاالت  جراح  والشيخ  األقىص  باملسجد  تتعلق  حمددة  مطالب  وتقديم  زمني  إطار  وضع  إىل  العام 
املواجهات مع القوات اإلرسائيلية. ومل تتوقف كتائب عز الدين القسام- اجلناح العسكرى حلركة محاس- وال رسايا القدس- 

اجلناح العسكري حلركة اجلهاد اإلسالمي- عند التحذير وصاحبت اخلطاب باستهداف القدس وغالف غزة.
يعيدنا املشهد يف تفاصيله إىل قضية األوضاع السياسية الفلسطينية والتسوية وأجواء ما قبل االنتفاضة أو احلرب التي تتوقف 
بدورها عىل الكثري من الرتتيبات العلنية والرسية. وبدالً من وضع السلطة وفصيلها فتح يف مواجهة الفصائل وخاصة محاس، 
تضع األحداث أوسلو وخيار التسوية يف مواجهة الفصائل وخيار املقاومة. ومقابل حرص فصائل مثل محاس واجلهاد عىل 
رضبات  بتوجيه  اخلاصة  وعودها  بتنفيذ  الفصائل  تطالب  التي  اهلتافات  وترديد  العسكرية،  أجنحتها  عرب  املبارش  احلديث 
االحتفاء  مع  إرسائيل،  عىل  والضغط  للتدخل  الدويل  املجتمع  دعوة  بخطاب  السلطة  متسكت  إلرسائيل،  موجعة  انتقامية 

باملواقف الرافضة لسياسة هتجري سكان الشيخ جراح وتغيري الوضع الديموغرايف والقانوين يف القدس الرشقية.
يبدو املشهد الفلسطيني أقرب ما يكون إىل مباراة صفرية، إن ركزنا عىل عموميات االختالف بني اخلطاب الدبلومايس للسلطة 
التفاصيل أحاديث عن رسائل  التفاصيل مغايرة. ومن  تبدو  العمق  الفصائل، ولكن يف  القوة يف هتديد  استخدام  وخطاب 
إىل حالة  الوصول  والتأكد من عدم  التصعيد  تقييد فرص  الفصائل وإرسائيل، وتفامهات من أجل  تتبادل عرب وسطاء بني 
انتفاضة شعبية أو حرب، وفقًا للمعطيات احلالية عىل األقل. ويف حني متارس السلطة السياسة مع بعض التهديد والغضب، 
تتمسك الفصائل بخطاب املقاومة علنًا والسياسة خلف األبواب املغلقة. املحصلة بدورها نتاج من تفاعالت ما هو سيايس 
الرصاصة  أو يطلق  الفتيل  ينزع  التصعيد والتهدئة والسؤال عن من  التساؤالت حول فرص  الكثري من  وما هو مقاوم مع 

األوىل يف ظل التصعيد الذي صاحب ذكرى توحيد القدس من قبل إرسائيل واليمني املتطرف.

املشهد الفلسطيني: أبعد من الشيخ جراح

عبير ياسني *

* باحثة - مركز األهرام للدراسات السياسية واالستراتيجية
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بدورها، تقدم فرص التصعيد والتهدئة، عىل األقل يف األجل القصري، مكسبًا للفصائل يف مواجهة فتح، حيث يعيد تراجع 
االنتخابات  تأجيل  هامش  عىل  طرح  الذي  السؤال  األذهان  إىل  التصعيد  لسيناريو  املرجحة  املواقف  بعض  عن  إرسائيل 
واخلاص باختيار التأجيل بدياًل عن فرض األمر الواقع وإعالن استمرار االنتخابات بمشاركة القدس الرشقية. كام يطرح 
خيار التصعيد احلديث عن »قيمة« املقاومة يف مواجهة السياسات اإلرسائيلية، ويعيد الزخم للفصائل ويقدم فرصة أخرى 
للحديث عن شعبية مل تستطع التعبري عنها عرب صناديق االقرتاع. وإذا كان البعض يرى ما حيدث بوصفه مكسبًا للفصائل 
التي قفزت عىل األحداث واستخدمتها، وفقًا هلم، من أجل مكاسب سياسية، فإن التصعيد نفسه مل يكن نتاجًا لتحركات 
الفصائل، وحتركات الفصائل من شأهنا أن تضيف إىل رصيدها أو العكس حسب التطورات التالية وكيفية التعامل معها، 
وتقييم الشارع الفلسطيني لتلك التحركات وتناسبها مع حالة الغضب بعد ارتفاع اآلمال يف وجود ردود قوية تتناسب مع 

قيمة القدس واألقىص.

الشيخ جراح.. عودة إلى ثنائية السلطة والفصائل

عىل الصعيد الفلسطيني، تعيد التفاصيل الصغرية هواجس السلطة إىل الواجهة ومعها قلق الكثري من األطراف من حدود 
التصعيد وانعكاساته. وتتجاوز قضية هتجري سكان حي الشيخ جراح إىل مستقبل القدس الرشقية، وبالتايل مستقبل التسوية 

والدولة الفلسطينية املرتقبة، كام تتجاوز بيانات السياسة والتهديد إىل طرح أوسلو يف مواجهة املقاومة.
وعىل الرغم من أن قضية هتجري العائالت الفلسطينية من حي الشيخ جراح لصالح املستوطنني ليست جديدة، كام هو احلال 
يف جذور املشكلة وتطوراهتا، فإن اللحظة احلالية جاءت وكأهنا مفاجأة من حيث احلراك الذي أحدثته، وردود الفعل املحيطة 
إقليميًا ودوليًا، واالنعكاسات املبارشة وغري املبارشة يف اللحظة واملستقبل. ورغم قيمة حي الشيخ جراح وأمهية السيطرة عليه 
يف جهود هتويد القدس أو احلفاظ عىل هويتها الفلسطينية، ومسامهة مقاومة سكان احلي يف إرساء سوابق قانونية وشعبية، فإن 
التطورات التي حدثت عىل طريقة قطع الدومينو أثرت يف الوصول إىل املشهد احلايل. ويمكن اإلشارة بشكل خاص لتصاعد 
األحداث يف شهر رمضان وما يرتبط به عادة من حتركات لليمني اإلرسائييل وفرص للتصعيد والعنف، ودور الرتاجع عن 
قرار استخدام البوابات يف باب العامود بعد هبة شعبية يف إحياء قيمة احلراك الشعبي، واستهداف الشيخ جراح وما يؤكده من 

نوايا إرسائيل بالنسبة للمدينة، واقتحام املسجد األقىص من قبل اجلنود بام زاد من أمهية ما حيدث واألطراف املعنية.
من  فتح  وخماوف  االنتخابات  تأجيل  وخاصة  جراح،  الشيخ  يف  التصعيد  مشهد  عىل  السابقة  التطورات  سامهت  بدورها، 
التعامل مع  الفصائل والقوى األخرى من حيث  السلطة - فتح يف مواجهة  لثنائية  التعامل مع ما حيدث وفقًا  اخلسارة، يف 
األحداث والتشابك مع اجلامهري الغاضبة. وساهم رفض الفصائل لقرار التأجيل والتشكيك يف األسباب الرسمية املعلنة يف 
حتويل األحداث إىل فرصة للفرز وانتقاد السلطة واإلعالم املرتبط هبا والتنسيق األمني مع إرسائيل والذي تعرض للكثري من 

النقد خالل البحث عن منفذ اهلجوم عىل مستوطنني عىل حاجز زعرتة جنوب نابلس.
ويف حني عرب حديث خالد مشعل رئيس املكتب السيايس حلركة محاس يف اخلارج، يف 9 مايو اجلاري، عن تأثري املقاومة يف 
غزة عىل األحداث والتحرك الدويل، جتاوز حديث الفصائل حدود الربط بني التهديدات واالستجابة الدولية إىل احلديث 
عن نجاح الفصائل يف ردع إرسائيل عرب التهديد برد موجع يف القدس ومستوطنات غالف غزة والضفة الغربية. وأكدت 
ترصحيات للفصائل عىل النجاح يف فرض معادلة جديدة عىل إرسائيل تتمثل يف الربط بني القدس وغزة، والرد عىل التصعيد 

اإلرسائييل يف القدس بتصعيد يف القدس وغريها يف إطار توسيع مساحة الرصاع والتهديد.
يعيد التصعيد املحيط بالشيخ جراح واقتحام املسجد األقىص تشابكات السيايس واملقاوم، السلطة والفصائل، التسوية والقوة، 
القدس والدولة الفلسطينية، إىل الواجهة ولسان احلال أن الشيخ جراح سلسلة من خطوات هتجري واستيطان حتارص فرص 
إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة عىل حدود 1967، ومن شأن تطورات األحداث من الشيخ جراح والتصعيد إىل الرتتيبات 

السياسية الفلسطينية واإلرسائيلية أن حتدد مكانة تلك الثنائيات وما يتم االلتزام به وتعظيمه فلسطينيًا يف املستقبل القريب.

السياسي في مواجهة املقاوم

4 مايو اجلاري،  أثار دخول حممد الضيف، قائد كتائب عز الدين القسام واملطلوب األول من قبل إرسائيل، إىل املشهد يف 
وتوجيه ما اعتربه التحذير األخري لـ«االحتالل ومغتصبيه« ومطالبته هلم بـ«رضورة االستعداد لدفع ثمن غاٍل إذا مل تتوقف 
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االعتداءات يف الشيخ جراح«، الكثري من اجلدل واالهتامم فلسطينيًا وإرسائيليًا. وزاد من هذا أنه مل يظل بمفرده يف توجيه تلك 
الناطق باسم رسايا  التهديد ومنهم أبو محزة،  التهديدات مع دخول عدد آخر من الفصائل واألجنحة العسكرية إىل ساحة 
القدس، الذي وجه حديثه إىل اجليش اإلرسائييل واملستوطنني، بمناسبة يوم القدس العاملي الذي يصادف اجلمعة األخرية يف 
رمضان )7 مايو اجلاري(، قائاًل: »إن كل عمل إجرامي يضاف إىل احلساب الذي ستدفعون ثمنه غاليًا«. وبشكل عام أكدت 
ترصحيات الفصائل عىل أمهية خيار املقاومة بوصفه الفرصة األخرية أو احلل الوحيد واسرتاتيجية الردع املطلوبة يف مواجهة 

االعتداءات اإلرسائيلية القائمة واملحتملة.

ويف حني تردد اسم الضيف يف اهلتافات التالية يف املسجد األقىص ومع كل تصعيد جديد من قبل اجلنود واملستوطنني، سامهت 
كتابات وترسيبات إرسائيلية عن رفع حالة التأهب بعد حتذيراته يف تأكيد قيمة ظهوره يف املشهد بشكل مبارش للمرة األوىل 
منذ حرب غزة عام 2014، مؤكدة عىل رغبة الضيف يف أن يكون ظهوره إعالنًا واضحًا عن دعم محاس للحراك الشعبي 
تتعاون  التي  السلطة  بني  املقارنة  الضيف  الرؤية فرض ظهور  تلك  األمر. ومن خالل  لزم  إن  ميدانيًا  القدس، وحتركها  يف 
مع إرسائيل يف البحث عن منفذ عملية نابلس، ومحاس التي تقف مع الشارع وتدعم قضايا حمورية مثل القدس واألقىص. 
عباس  حممود  الفلسطيني  الرئيس  دفعت  التي  هي  الضيف  رسالة  تأثري  من  املخاوف  أن  التحليالت  تلك  بعض  واعتربت 

لتوجيه رسالة دعم وتأييد للشباب يف القدس، بام يف ذلك تأييده خلطوات مواجهة إرسائيل.

وبعيدًا عن الواقع عىل األرض، يغيب عن املشهد احلايل وجود توصيف واضح ملا حيدث فلسطينيًا يف ظل تسارع التطورات 
وعدم االهتامم بتقديم وصف حمدد من جانب، واختالف معايري هذا التوصيف وأمهيته بام يف ذلك داخل الفصيل الواحد 
من جانب آخر. ويالحظ يف هذا السياق أنه وعىل الرغم من تأكيد مشعل يف خطابه ىف 9 مايو اجلاري عىل خطورة املوقف 
ما جيري  أن  للحركة  السيايس  املكتب  رئيس  هنية  إسامعيل  اعترب  االنتفاضة،  إىل  القدس«  »هبة  التحول من حالة  وإمكانية 
»انتفاضة جيب أن تتواصل ولن تتوقف«. وقد يعكس التباين يف تفسري التطورات وجهات نظر خمتلفة داخل محاس ورؤية 
خمتلفة ملسار التصعيد والتهدئة وكيفية التعامل مع التصعيد اإلرسائييل. وبشكل عام يمكن القول بأن االختالف األسايس يف 
اخلطوة التالية املرتتبة عىل التوصيف نفسه، وإن كان التصعيد يمكن أن يتوقف عرب إجراءات ضبط النفس والتهدئة. وحتتاج 
اهلبة الشعبية إىل التعامل مع أسباهبا وتقديم حلول مؤقتة أو جذرية، حيث يصعب إيقافها بقرار فردى من فصيل أو سلطة 

ويرجح أن تكون أطول زمنيًا وترتبط بدرجة أكرب من العنف أو حالة حرب تشمل غزة أو تتجاوزها.

وبشكل عام ترتاكم الكثري من التفاصيل التي حتمل مظاهر مرحلة ما قبل انتفاضة دون أن تؤدي إليها بالرضورة. ويف املرات 
العنف واقتحام األقىص يف دفع  انتفاضة سامهت األوضاع وتطوراهتا من تصعيد  إىل  فيها األحداث  التي تطورت  السابقة 
تفامهات مرحلية بني  إىل  النفس والوصول  يتم ضبط  مل  ما  الفرصة سانحة  بام جيعل  الشعبية  االنتفاضة  إىل حالة  األحداث 

إرسائيل والفصائل عرب األطراف املعنية.

التعامل الفلسطيني مع إسرائيل

تتجاوز تفاصيل املشهد الشيخ جراح واألقىص إىل حتدي التعامل مع إرسائيل، واخليار القادر عىل حتقيق مكاسب للجانب 
الفلسطيني. ويعيد تراجع إرسائيل أمام اهلبة الشعبية يف باب العامود وقرار تأجيل البت يف قضية إخالء منازل الشيخ جراح، 
وموافقة عضو الكنيست اليميني إيتامر بن جبري عىل نقل مكتبه من حي الشيخ جراح بعد رسالة هتديد من الفصائل إلرسائيل 
عرب وسيط، يعيد إىل الواجهة احلديث عن املقاومة والتهديد باعتبارها اخليارات األكثر تأثريًا يف مواجهة التعديات اإلرسائيلية 

مقارنة بخيار التسوية واملفاوضات.

واملشكلة يف هذا الطرح أنه ال يتوقف عىل اجلانب الفلسطيني أو موقف الفصائل فقط، بقدر ما يتوقف عىل حمركات املوقف 
اإلرسائييل والسياق اإلقليمي والدويل الرافض لسيناريو االنتفاضة والتصعيد عمومًا. وعىل اجلانب اإلرسائييل، يتشكل رد 
الفعل من توازن بني عوامل للتشدد والتصعيد وأخرى للتهدئة وضبط النفس. وترتبط العوامل األوىل، ضمن أشياء أخرى، 
املؤيدة لالستيطان  اليمينية  القدس للحصول عىل دعم األحزاب والقوى  التشدد يف قضية  بقضية تشكيل احلكومة وأمهية 
والرافضة للتسوية وما يرتبط هبا من سياسات. باملقابل تطرح إشكالية الربنامج النووي اإليراين خيار التهدئة داخليًا من أجل 

مواجهة فرص مترير االتفاق النووي.
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يف النهاية يبدو املوقف اإلرسائييل مراوحًا بني التصعيد للحفاظ عىل مكتسباته يف القدس وحتقيق مكاسب سياسية داخلية 
مقابل السيطرة عىل حدود التصعيد واحليلولة دون الوصول إىل حافة احلرب أو االنتفاضة. ويساهم خيار التهدئة يف ترك 
مساحة لقضايا مهمة إرسائيليًا مع احلفاظ عىل مساحة من التوافق مع اإلدارة األمريكية اجلديدة التي طالبت بتهدئة األوضاع 

والتجاوز عن خطة هتجري سكان الشيخ جراح.
وتفرس عوامل التهدئة إعالن املحكمة العليا اإلرسائيلية تأجيل جلسة البت يف إخالء منازل الشيخ جراح التي كانت مقررة 
يف 10 مايو اجلاري عىل أن تعقد يف غضون شهر. قرار يراهن عىل تغري األوضاع وتراجع اهتامم الرأي العام اإلقليمي والدويل 
بام حيدث يف الشيخ جراح، عىل ما يبدو، وهو ما يربر خطاب سكان احلي عن خطورة القرار واملطالبة بالضغط من أجل إلغاء 

التهجري.
يف العلن، ومن خالل التهديدات والترصحيات املتبادلة بني الفصائل وإرسائيل، فرض خط أمحر فلسطيني من قبل الفصائل 
يتعلق بتهجري سكان الشيخ جراح واقتحام األقىص يف 28 رمضان. ويف حني تأجل قرار إخالء املنازل، تم اقتحام األقىص يف 
28 رمضان وسمح اجليش اإلرسائييل بدخول أطراف من اليمني املتشدد إىل احلي وبعض املنازل التي هجر سكاهنا بالفعل يف 
مرحلة سابقة بام أدى إىل تصعيد من قبل الفصائل، خاصة محاس واجلهاد، تنفيذًا للوعد الذي أعلنته. ومع الوصول إىل تلك 
اللحظة يتوقف خيار التهدئة أو التصعيد الشامل عىل تطورات األوضاع واالشتباكات املحتملة يف الساعات واأليام القليلة 

القادمة.
التصعيد، يف حالة حدوثه، يف صالح محاس واملقاومة، ويدعم خطاب رضوخ إرسائيل يف مواجهة  تراجع  يصب سيناريو 
شأن  ومن  الفلسطيني.  الداخل  يف  أخرى  تطورات  حدوث  ويرجح  السلطة  موقع  من  يضعف  بام  القوة،  ومنطق  التهديد 
مناقشة  إىل جلسة  وإرسائيليًا وصوالً  فلسطينيًا  األوضاع  وترتيب  التصعيد  من  جديدة  لتأجيل جولة  فرصة  إعطاء  التهدئة 

إخالء منازل الشيخ جراح وما حييط هبا من تساؤالت عن مستقبل الدولة الفلسطينية.
العنف  التصعيدية والعنيفة وفقًا ملسار األحداث وحجم  السيناريوهات  التصعيد املجال للعديد من  املقابل، يفتح خيار  يف 
املامرس من قبل اليمني اإلرسائييل واجليش، ورد فعل الفصائل الفلسطينية. وإن أمكن يف ظل التصعيد معرفة التاريخ املحدد 

لتصاعد األحداث، وربام املسئول عنها، يصعب معرفة تاريخ النهاية والثمن الذي سيتم دفعه.
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 ثمة شواهد عديدة توحي بأن إرسائيل كانت لدهيا الفرصة ملنع تصعيد األحداث الدموية احلالية يف القدس، والتي اتسعت 
لتشمل مواجهات مماثلة مع حركة محاس يف قطاع غزة. ويمكن ترتيب هذه الشواهد عىل النحو التايل:

الفلسطينية  االنتخابات  تأجيل  مازن(،  )أبو  عباس  حممود  الفلسطيني  الرئيس  أعلن   ،)2021( الفائت  أبريل   29 يف   -  1
التي كانت ستعقد أواخر شهر مايو احلايل بسبب رفض إرسائيل الرد عىل طلب السلطة الفلسطينية السامح لسكان القدس 

بالتصويت يف االنتخابات.
2 - كانت هناك توقعات بحدوث مواجهات  تكررت كثريًا يف السنوات املاضية خالل شهر رمضان من كل عام عىل خلفية 

القيود التي تفرضها إرسائيل عىل حرية الصالة يف املسجد األقىص. 
3 - كان من املعروف أن هناك مناسبات تستخدمها أطراف عدة لتأجيج التوتر بني إرسائيل والفلسطينيني يف القدس. ويف 
هذا اإلطار حتديدًا، كانت الذكرى التي حيتفل هبا املستوطنون والتي يسموهنا )يوم توحيد القدس( والذي يشري إىل اليوم الذي 
سقطت فيه القدس الرشقية حتت االحتالل اإلرسائييل يف 9 يونيو 1967، ستحل  هذا العام - وفقًا للتقويم العربي - يف 10 

مايو اجلاري، وتكون هذه املناسبة فرصة لليمني املتطرف واملستوطنني الستعراض قوهتم واستفزاز الفلسطينيني.
يف املقابل، كانت إيران قد أطلقت عام 1979 ما يسمى بـ«يوم القدس« والذي حددت االحتفال به يف اجلمعة األخرية من 
التقديرات تشري إىل  7 مايو اجلاري، وكانت  اليوم سيتوافق مع حلول  املعروف مسبقًا أن هذا  رمضان كل عام. وكان من 
املناسبة فرصة  التي تدعمها، مثل محاس واجلهاد، جلعل  الفلسطينية  اليوم حلث احلركات  إيران ستحاول استغالل هذا  أن 
الذي  النووي  للعودة إىل االتفاق  اهلادفة  التي حتاول عرقلة مفاوضات واشنطن - طهران  للتصعيد واالنتقام من إرسائيل 
انسحب منه الرئيس األمريكي السابق دونالد ترامب، ورفع العقوبات عن إيران، وربام أيضًا كنوع من الرد غري املبارش من 

جانب إيران عىل هجامت إرسائيل السيربانية عىل املفاعالت النووية اإليرانية والتي تزايدت يف السنوات األخرية.
وأخريًا، فإن 15 مايو الذي حتتفل فيه إرسائيل بذكرى تأسيسها هو بالنسبة للفلسطينيني يوم النكبة، وبالتايل يكون االحتفال 
اإلرسائييل يف هذا اليوم سببًا منطقيًا إلمكانية وقوع صدامات بني من حيتفلون بذكرى يعتربوهنا وطنية وبني من يمثل االحتفال 

نفسه هلم ذكرى أليمة وعماًل مثريًا لالستفزاز. 
الفلسطينيني  املنازل  التامس عدد من أصحاب  العليا اإلرسائيلية يف  10 مايو اجلاري لنظر املحكمة  4 -  كان حتديد موعد 
العليا  انتصار املحكمة  السوابق كانت تشري إىل  أن  القدس، عماًل استفزازيًا كون  الواقع عىل أطراف  الشيخ جراح  يف حى 
املحكمة  املتوقعة من  القرارات  وبالتايل كانت  العرب،  منازل  املقام عليها  امتالكهم لألرايض  يزعمون  الذين  للمستوطنني 
أهنا ستحكم بطرد العرب من منازهلم ومتكني املتطرفني اليهود منها، وهو ما كان سيعني إمكانية اندالع املواجهات واتساعها 

لتشمل القدس كلها وربام متتد خلارجها )كام حدث بالفعل(. 

ملاذ اقرر ناتانياهو التصعيد؟

وفقًا للنقاط األربع السابقة، كان بوسع رئيس احلكومة اإلرسائيلية بنيامني ناتانياهو أن يتفادى تدهور  األوضاع يف القدس لو 
أراد، فلامذا اختار ترك األمور تصل إىل نقطة االنفجار؟.

إسرائيل وحسابات التصعيد في القدس

سعيد عكاشة *

* باحث مشارك - مركز األهرام للدراسات السياسية واالستراتيجية

2
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من املرجح أن حسابات ناتانياهو قد انطلقت من اعتقاد بإمكانية أن يكون التصعيد حمدودًا ويمكن احتواءه رسيعًا، وخالل 
ذلك يمكنه االستفادة عىل أكثر من صعيد يف معركته الداخلية التي تتمحور حول حماولة إخراجه من الساحة السياسية عىل 

النحو التايل:
لبيد زعيم حزب يش عتيد، وهو املكلف حاليًا  يائري  التغيري«- والذين يقودهم  1 - إن خصومه يف جبهة ما يسمى »كتلة 
بمحاولة تشكيل ائتالف حكومي من أحزاب الوسط واليسار وبعض أحزاب اليمني املعادية لناتانياهو بشكل شخيص- لن 
يتمكنوا من تشكيل االئتالف إال بدعم القائمة العربية املوحدة التي يتزعمها منصور عباس، واألخري بتوجهه اإلسالمي كان 
قد أعلن رفضه الرصيح للمامرسات اإلرسائيلية يف القدس، مما يعني أن القمع الذي مارسته الرشطة اإلرسائيلية والذي تؤيده 
كافة األحزاب الصهيونية بام فيها »كتلة التغيري« املناوئة لناتانياهو سوف يتسبب حتاًم يف إجبار منصور عباس عىل االمتناع عن 
دعم االئتالف الذي يسعى يائري لبيد لتشكيله خمافة أن خيرس )أى عباس( شعبيته يف أوساط عرب إرسائيل. وإذا ما حدث 

ذلك فسيكون من املستحيل عىل لبيد أن ينجح يف مسعاه. 
2 - يعتقد ناتانياهو أن تسخني الوضع مع الفلسطينيني سيمنح إرسائيل الفرصة لعرقلة حماوالت إدارة الرئيس األمريكي جو 
بايدن إطالق عملية سالم بني إرسائيل والفلسطينيني عىل أساس حل الدولتني الذي ترفضه معظم أحزاب اليمني اإلرسائييل.
3 - بناًء عىل خربات ناتانياهو السياسية، فإن إثارة خماوف الشعب اإلرسائييل من تطلعات الفلسطينيني ومن األوضاع األمنية 
عامة، يمكن أن يسهم يف دعم موقفه املهتز بسبب املحاكمة التي يتعرض هلا حاليًا عىل خلفية اهتامه يف قضايا فساد وسوء 
استغالل للنفوذ، وبالتايل فإن مواجهة دموية حمدودة مع الفلسطينيني ستزيد من شعبيته عىل املستوى العام ويف أوساط مصويت 

اليمني عىل وجه اخلصوص. 

مكمن اخلطأ في حسابات ناتانياهو

كان يمكن حلسابات ناتانياهو القائمة عىل التصعيد املحدود يف القدس أن تنجح لوال سوء تقديره ملوقف إيران وحركة محاس 
وكالمها كان له مصلحة يف إشعال املوقف واملزايدة عىل قوى إقليمية منافسة ال ترغب يف التصعيد وتسعى لتوطيد معسكر 
االعتدال. هكذا وجدت حركة محاس الفرصة يف تصاعد االحتجاجات يف القدس لكى تبدأ يف إطالق الصواريخ من القطاع 
منذرة إرسائيل بأن هذه اهلجامت ستتزايد ما مل ترتاجع عن إجراءهتا للتضييق عىل املقدسيني ومصادرة أراضيهم، ومما ال شك 
فيه أن قيام محاس واجلهاد بإطالق صوارخيهم جتاه القدس مل يكن بعيدًا عن التحريض اإليراين. ففي الشهر املايض، انطلق 
صاروخ من قاعدة للحرس الثوري اإليراين من داخل سوريا ليسقط بالقرب من املفاعل النووي اإلرسائييل يف ديمونا. وحينام 
يتعرض أهم موقع رسي يف إرسائيل للهجوم - حتى ولو بصورة رمزية - وعندما تتعرض القدس التي تدعي إرسائيل أهنا 
»مدينة موحدة« وأهنا »عاصمتها األبدية«.. عندما يتعرض هذان املوقعان بكل ما حيمالنه من دالالت رمزية بالنسبة للقوة 
العسكرية وللمرشوعية الدينية والقومية اليهودية واإلرسائيلية هلجامت، فإن السيطرة عىل التصعيد لن تكون متاحة للحكومة 

اإلرسائيلية، بل ستكون مضطرة للمغامرة بتصعيد أشد وطأة. ولكن ليس عىل اجلبهتني معًا: القدس وغزة.  

إلى أين تتجه األحداث مستقباًل؟

من املرجح أن بنيامني ناتانياهو سيحاول إفساد خمططات محاس وإيران بالعمل عىل مسارين خمتلفني: األول، حماولة هتدئة 
حتت  محاس  جيرب  وأن  القدس  يف  اهلدوء  يستعيد  بأن  النهاية  يف  أماًل  حلامس،  تأديبية  رضبة  توجيه  والثاين،  القدس.  عرب 

الرضبات العنيفة عىل العودة التفاقات التهدئة دون أن حتصد أى مكاسب سياسية أو معنوية. 
عىل جبهة القدس وملحاولة استعادة اهلدوء، عمدت السلطات اإلرسائيلية إىل تأجيل جلسة املحكمة التي كانت تنظر قضية 
الكنيست  عضو  من  وطلبت  القدس،  يف  املستوطنني  مسريات  من  حّدت  كام  جراح،  الشيخ  حى  يف  عربية  منازل  مصادرة 
الرشقية  القدس  املنترشة يف  التفتيش  نقاط  لرفعها عدد من  باإلضافة  الشيخ جراح،  يغادر حى  أن  ايتامر بن غشري  املتطرف 
لتسهيل مرور املصلني املسلمني السلميني  للمسجد األقىص، وثمة اعتقاد لدى أجهزة األمن اإلرسائيلية بأن سكان القدس 
العرب ال يريدون صدامات واسعة مع الرشطة، خلوفهم من أن تتزايد إجراءات تقييد حركتهم يف املدينة، وتشديد السياسات 
للقيام  األمنية  األوضاع  تعقد  إرسائيل  تستغل  أن  وهو  أسوأ  هو  مما  اخلوف  وربام  املحتل،  الرشقي  قطاعها  لتهويد  اهلادفة 
بعمليات طرد مجاعي للسكان العرب كام حيلم اليمينيون املتطرفون. ولكى تدلل إرسائيل عىل أن أطرافًا خارجية هى التي 
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تسعى لتأجيج األوضاع يف القدس، ركزت التقارير اإلعالمية اإلرسائيلية عىل شهادات حية ملتظاهرين يف القدس أتوا من 
مناطق عرب 48، وربام ينتمون للحركة اإلسالمية وبالتحديد القطاع الذي يرفض االعرتاف بإرسائيل والذي يسمى أحيانًا 
بالقطاع الشاميل يف احلركة اإلسالمية. وتعتقد أجهزة األمن اإلرسائيلية أن هذا القطاع له ارتباطات بحامس واجلهاد وبالطبع 

إيران.
جتاه  أطلقت  التي  الصواريخ  عىل  ردت  حيث  احلديدية«،  »القبضة  سياسة  إرسائيل  تتبع  بغزة،  واخلاص  الثاين  املسار  عىل 
بعد  ناتانياهو  أعلن  بل  بذلك،  تكتف  20 ضحية، ومل  من  أكثر  أسقطت  عنيفة  بشن غارات  القدس  اجلنوبية وقرب  مدهنا 
جلسة عاجلة مع املجلس الوزاري املصغر الذي يضم عددًا حمدودًا من الوزراء واخلرباء األمنيني وقائد اجليش أن »املنظامت 
بقوة  سرتد  إرسائيل  القدس..  ضواحي  يف  بالصواريخ  وهامجتنا  القدس  يوم  مساء  األمحر  اخلط  جتاوزت  غزة  يف  اإلرهابية 
حذر  كام  باهظًا«.  ثمنًا  سيدفع  هيامجنا  ومن  وجنودنا  ومواطنينا  وعاصمتنا  أراضينا  عىل  هجوم  أى  مع  نتسامح  لن  كبرية.. 

نتنياهو املواطنني اإلرسائيليني وطالبهم باالستعداد الستمرار الرصاع احلايل لفرتة أطول. 
وبعدها عاد الناطق باسم اجليش اإلرسائييل لتأكيد ما قاله ناتانياهو كاشفًا عن بعض الردود التي جتهزها إرسائيل بقوله: »يف 
األيام القليلة املقبلة، ستشعر محاس بذراع اجليش اإلرسائييل الطويلة. لن يستغرق األمر بضع دقائق، بل سيستغرق بضعة 
أيام«. وقال أيضًا: »إن اجليش يستعد ملجموعة واسعة من االحتامالت، بام يف ذلك رصاع أوسع مع عملية برية، وكذلك عودة 

عمليات االغتيال لكبار قادة الفصائل الفلسطينية«. 
ورغم اجلهود التي تبذهلا إرسائيل لفصل مسار معاجلة التصعيد يف القدس عن مسار التعامل مع محاس يف قطاع غزة، إال أنه ال 
توجد ضامنات حقيقية لنجاح هذا املسعى، وسوف تتضح نتائج السياسة اإلرسائيلية تلك يف غضون األسبوع القادم، فإما أن 
ترتاجع محاس وال ترد بقوة عىل الغارات اإلرسائيلية ضد قواعدها، يف الوقت الذي هتدأ األوضاع تدرجييًا يف القدس خاصة 
بعد انتهاء موسم األعياد اإلسالمية، وإما أن تقرر محاس الرد بقوة عىل إرسائيل، ويف هذه احلالة قد ال تضمن األوىل وقوف 
عرب القدس معها وبالتايل سوف تكون معركتها مع إرسائيل بمفردها وستكون نتائجها هى نتائج املواجهات السابقة نفسها 
منذ عام 2009، أى تدخالت أمريكية وأوروبية وإقليمية الستعادة التهدئة دون أن حتصل محاس عىل مكاسب حقيقية، أو 

دون أن تضمن استمرار هذه املكاسب لو حدث وحصلت عليها لفرتة طويلة.
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املتبادلة بني إرسائيل وحركة محاس يف وقت ال تبدو فيه هناية هلذه االشتباكات يف ظل حسابات طرىف   تتواصل الرضبات 
األزمة يف الوقت الراهن. ولكن عىل اجلانب اآلخر، هناك جهود تقودها مرص بشكل أسايس الستعادة التهدئة بني اجلانبني، 
العاجل لكى تدعم اجلهود املرصية. ويمكن  القريب  املتحدة عىل خط األزمة بشكل أكرب يف  الواليات  واملأمول أن تدخل 
القول إن احتامالت نجاح هذه اجلهود ستبقى مرهونة بقناعة إرسائيل ومحاس معًا بأن إطالة أمد الصدام ليس يف مصلحتهام. 
وحتى تلك اللحظة، ترفض إرسائيل أى حديث عن التهدئة، فيام تبدو مؤرشات عدة عىل أن محاس مستعدة لذلك برشط 

الوقف املتزامن لالعتداءات املتبادلة. فام هى دوافع الطرفني الختاذ هذا املوقف؟.

حسابات إسرائيل

بعد أن شعرت إرسائيل بارتباك كبري نتيجة املدى اجلغرايف الواسع داخل أراضيها الذي غطته صواريخ محاس، ونتيجة أيضًا 
النتشار املواجهات بني اليهود والعرب يف املدن اإلرسائيلية املختلطة، عادت لتحاول استعادة  زمام  املبادرة من جديد يف اليوم 
الرابع من املواجهة، حيث كّثفت من هجامت الطريان واملدفعية عىل مواقع حركة محاس وزعمت االستخبارات العسكرية 
اإلرسائيلية أهنا متكنت خالل اليومني املاضيني )اخلميس واجلمعة 13 و14 مايو اجلاري( من حتديد مواقع منصات الصواريخ 
البعيدة واملتوسطة املدى والتي كانت محاس تطلق منها الصواريخ نحو وسط وشامل إرسائيل. وحسب املزاعم نفسها، فإن 
محاس فقدت القدرة عىل هتديد مدن تل أبيب والقدس ومل يعد لدهيا سوى االستمرار يف إطالق الصواريخ القصرية نحو 

املناطق احلدودية يف اجلنوب، وهى الصواريخ التي تتعامل معها منظومة القبة احلديدية بشكل أفضل. 
من ناحية ثانية، يبدو أن األمن اإلرسائييل يراهن عىل إمكانية السيطرة عىل الصدامات التي تدور بني العرب واليهود يف املدن 
اإلرسائيلية املختلطة مثل القدس وحيفا واللد وعكا وغريها، وكان رئيس الدولة رؤبني ريفيلني قد حذر مما أسامه بنشوب 

حرب أهلية يف إرسائيل نتيجة االحتقان بني اإلرسائيليني اليهود والعرب. 
توجيه  الفرصة لالستمرار يف  األرض إرسائيل  اجلاري عىل  الرصاع  من  الراهن  األمريكي  املوقف  يمنح  ثالثة،  ناحية  ومن 
وعن  نفسها  عن  الدفاع  يف  احلق  لـ«إرسائيل  بأن  بايدن  جو  األمريكي  الرئيس  رصح  حيث  حلامس،  العنيفة  الرضبات 
مواطنيها«، كام شهد إلرسائيل بأن »هجامهتا مل تتجاوز السقف املقبول للرد عىل اعتداءات محاس« )ربام يقصد عدم وقوع 
آالف الضحايا جراء هذه اهلجامت(. كذلك رفضت واشنطن استعجال عقد جلسة ملجلس األمن ملناقشة األزمة وتم تأجيل 
موعد االنعقاد إىل يوم األحد 16 مايو اجلاري )يمكن أن تواصل واشنطن حماوالت عقد اجللسة ألبعد من هذا التاريخ(. 
وأخريًا، فإن الرئيس جو بايدن يبدو أنه قد وضع الرشط الرضوري للتحرك الدبلومايس األمريكي بقوله أنه ينتظر تراجع 

اهلجامت الصاروخية عىل إرسائيل بشكل واضح. 
االستخبارات  فتقديرات  مصداقية.  الختبار  كلها  حتتاج  ذكرها  السابق  اإلرسائيلية  احلسابات  أن  القول  عن  غنى  ولكن 
الكثيفة  اإلرسائيلية  املدن  نحو  املدى  وطويلة  متوسطة  صواريخ  إطالق  عىل  القدرة  محاس  لفقدان  اإلرسائيلية  العسكرية 
إذا انحرصت رضبات محاس يف  أنه  القادمة، بمعنى  الوسط والشامل سوف يظهر مدى دقتها يف غضون األيام  السكان يف 
فإن ذلك سيثبت صحة  لقطاع غزة،  املحاذية  املدن احلدودية اإلرسائيلية  املدى واملوجهة نحو  الصواريخ قصرية  استخدام 
تقديرات املخابرات العسكرية اإلرسائيلية، أما لو متكنت محاس من إطالق عدد من الصواريخ نحو املدن البعيدة فإن األمر 

متى ستعود التهدئة بني إسرائيل وحماس ؟

سعيد عكاشة *

* باحث مشارك - مركز األهرام للدراسات السياسية واالستراتيجية

3
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لن يقترص عىل التشكيك يف قدرات إرسائيل االستخبارية بل سيصبح سالحًا إضافيًا يف يد محاس يمكن أن تستفيد منه يف أى 
مفاوضات حمتملة الستعادة التهدئة. 

وفيام يتعلق باألوضاع املتوترة بني العرب واليهود داخل املدن اإلرسائيلية املختلطة، تبدو األمور بدورها غري حمسومة وقد 
تستمر هذه التوترات لفرتة أطول وقد تتزايد حدهتا، وعندها سيلقي هذا الوضع بظالله عىل املعارك الدائرة يف غزة، وحتى 
اآلن مل تضطر احلكومة اإلرسائيلية لفرض حظر التجوال سوى يف مدينة اللد وحدها بام يعني أهنا ما تزال قادرة عىل السيطرة 

عىل الوضع حتى إشعار آخر. 
ويبقى إلرسائيل موقف بايدن الذي يميل لصاحلها بقوة حتى اآلن، وينبع موقف الرئيس األمريكي يف األزمة من أن محاس- 
امُلصنَّفة كتنظيم إرهايب من قبل واشنطن- جيب أن تكون امُلباِدرة بوقف اهلجامت عىل إرسائيل قبل أن حتاول واشنطن دعم 

جهود استعادة التهدئة بني اجلانبني.
مقارنة  قلياًل  األمريكية،  للرؤية  وفقًا  يبدو،  املدنيني  أوساط  يف  خاصة  الفلسطينيني  الضحايا  أعداد  فإن  ذلك،  إىل  إضافة 
بمثيالهتا يف املواجهات السابقة التي نشبت بني إرسائيل ومحاس )حتى كتابة هذه السطور مل يزد عدد الضحايا املدنيني عن 
مخسني شخصًا فيام تزعم إرسائيل أن الضحايا الذين تقول محاس أهنم سقطوا ويبلغ عددهم ما يقرب من 140 أغلبهم من 
مقاتليها ومقاتيل اجلهاد وليسوا مدنيني(. وغنى عن القول أن ضغوط الرأى العام العاملي عىل الواليات املتحدة وإرسائيل 
تتزايد فقط عندما ترتفع أعداد الضحايا املدنيني بشكل كبري، وهو ما مل حيدث حتى اآلن وفقًا لتلك الرؤية، مما يعني منح 

إرسائيل تفويضًا أوسع لالستمرار يف محلتها ضد محاس. 

حسابات حماس

املقدسات اإلسالمية وحقوق  أنه يستهدف محاية  بداية األزمة عىل أن تصوير صدامها مع إرسائيل عىل  راهنت محاس منذ 
العربية واإلسالمية  الفلسطيني والشوارع  الشارع  الفرصة لتحريك  املحتلة سوف يمنحها  القدس الرشقية  الفلسطينيني يف 
الوطنية  املصالح  بتمثيل  األجدر  من  حول  الفلسطينية  السلطة  مع  املستمرة  املنافسة  يف  سيفيدها  الذي  األمر  لصاحلها، 
الفلسطينية. كام أن نجاح محاس يف حتدي إرسائيل يمكن استثامره لزيادة املساعدات التي تتلقاها احلركة من العديد من الدول 

مثل قطر وإيران وتركيا. 
حتى اآلن، يمكن أن تزعم محاس أهنا حققت بعض النجاح. فمن جانب، متكنت من رضب عدد كبري من املدن اإلرسائيلية 
وأربكت نظام القبة احلديدية املخصص ملواجهة مثل هذه اهلجامت. ولكن عدد اإلصابات التي وقعت يف صفوف اإلرسائيليني 
كان ضئياًل للغاية )ثامنية قتىل منهم إثنني من عرب إرسائيل(، األمر الذي يلقي بشكوك عميقة حول قدرات محاس العسكرية 

ومدى إمكانية تأثريها عىل احلسابات اإلرسائيلية مستقباًل.
فضاًل عن ذلك، فإن إرسائيل ستحاول استغالل اضطرار ثالثة ماليني من مواطنيها لالنتقال إىل املالجئ من أجل جتنب 
اهلجامت الصاروخية لكى تروج يف الغرب بأن ترويع املدنيني- حتى لو كانت حياهتم غري مهددة بشكل فعيل- يعد جريمة 
حرب، وبالتايل ستتمكن من إجهاض اجلهود التي كانت منظامت دولية تقوم هبا مؤخرًا لتوجيه اهتامات هلا بارتكاب جرائم 
لفرتات  املخابئ  إىل  اللجوء  لتجربة  تعرضوا  الذين  اإلرسائيليني-  السكان  خربات  ستؤدي  كام  الفلسطينيني.  ضد  حرب 
طويلة- إىل تزايد شعبية اليمني اإلرسائييل الذي تدفع معظم أحزابه إىل رفض حل الدولتني وتطالب بالعمل اجلاد عىل إزالة 
حكم محاس من غزة، بام يعني أن األخرية تساهم فعليًا- حتى لو بدون قصد- يف تقوية املعسكر املناوئ للحقوق الفلسطينية 

بكل ما يرتبه ذلك من خماطر مستقبلية عىل القضية الفلسطينية وعىل أمن وعيش مواطني قطاع غزة. 
ومن جانب ثاٍن، اعتمدت حسابات محاس عىل إمكانية إشعال الضفة الغربية يف وجه كل من السلطة الفلسطينية وإرسائيل 
بني  االحتكاك  نقاط  بعض  يف  محاس  مؤيدي  من  واملتظاهرين  اإلرسائييل  األمن  بني  مصادمات  وقوع  ورغم  واحد.  آن  يف 
اجلانبني، ورغم سقوط سبعة قتىل فلسطينيني يف هذه املواجهات، إال أن مستوى هذه الصدامات- مثله مثل الصدامات بني 
العرب واليهود داخل إرسائيل- ما يزال أقل من توقعات محاس، وإذا ما متكنت إرسائيل من السيطرة عىل األوضاع يف هذه 
اجلبهة يف الفرتة القادمة، أو حالت عىل األقل دون تفاقمها، فإن وضع محاس التفاويض الستعادة اهلدوء سيرتاجع، وسيتضح 
أهنا مل حتقق املطالب التي وضعتها لوقف املواجهة مع إرسائيل مثل سحب قوات األمن من حميط املسجد األقىص والتوقف 
عن مصادرة ممتلكات العرب يف القدس وحى الشيخ جراح، حيث كانت إرسائيل قبل نشوب املواجهات قد أّجلت جلسة 
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املحكمة اخلاصة بحسم مصري ممتلكات العرب يف الشيخ جراح، وهو ما ال يعني تنازل اإلرسائيليني عن القضية برمتها بل 
يعني أنه سيتحدد موعد الحق للجلسة يف غضون شهرين.

أيضًا ورغم استمرار بعض املظاهرات يف القدس، فإن الوضع مل يصل إىل حد الصدام املسلح مع األمن اإلرسائييل كام كانت 
تتوقع محاس. ويعني ذلك كله أن نجاح حسابات األخرية سيبقى مرهونًا بمواقف ال يمكن التنبؤ هبا ألطراف بعيدة بعضها 
خارج احلدود مثل احلركات االحتجاجية التي تتظاهر عىل احلدود اإلرسائيلية يف لبنان واألردن، ومرهونًا أكثر بحسابات 
أن  من  اإلرسائيلية، ومجيعهم خيشون  املختلطة  املدن  الغربية وعرب  الضفة  والفلسطينيني يف  القدس  لعرب  معقدة  داخلية 
اليمني اإلرسائييل يف  املتطرفني يف  أمام رغبة  الطريق  يفتح  بام  السيطرة من قبل كل األطراف،  تتطور األمور إىل حد فقدان 
استغالل أى حرب واسعة مع الفلسطينيني لطرد مئات اآلالف من العرب القاطنني يف القدس واملدن املختلطة إىل اخلارج، 

عىل نحو يعيد ذكريات النكبة وحرب يونيو 1967. 

مستقبل مساعي التهدئة

التوتر بني محاس واإلرسائيليني، ومع تدهور الوضع إىل قصف عنيف متبادل بني  بداية األزمة الحتواء  حتركت مرص منذ 
اجلانبني، إضافة لعزوف الواليات املتحدة عن التدخل الرسيع يف األزمة، ركزت مرص جهودها عىل ختفيف املعاناة عن كاهل 
الشعب الفلسطيني، ففتحت املعابر وسمحت بنقل الضحايا الفلسطينيني إىل املستشفيات املرصية يف سيناء، كام نقلت بعض 
التقارير اإلرسائيلية أن مرص عرضت هتدئة املصادمات العسكرية عرب هدنة قصرية أوالً لتبذل خالهلا جهود استعادة اهلدوء 

بني اجلانبني بشكل كامل. 
حتى اآلن مل تتأكد حقيقة هذا االقرتاح وهل تم طرحه بالفعل أم ال. ولكن من املهم تثمني هذه املبادرة إذا ثبت وجودها. 
فهى تعني بوضوح أن الدبلوماسية املرصية تدرك صعوبة حتقيق العودة التفاق التهدئة يف الوقت الراهن، ومن ثم فهى حتاول 
أوالً إقناع إرسائيل عىل وجه اخلصوص بوقف عمليات القصف يف غزة، مع ضامن احلصول عىل موافقة محاس عىل ذلك، 
بحيث تكون اهلدنة املؤقتة -قيل أهنا ستكون إثنى عرش ساعة- فرصة لدفع اجلانبني نحو ختفيف التوتر متهيدًا الستعادة اهلدوء 
الكامل يف وقت الحق. وربام يكون رد فعل الطرفني إزاء تلك املبادرة مؤرشًا عىل رغبتهام يف إهناء األزمة من الناحية املبدئية. 
كام أن حتقيق اهلدنة لفرتة قصرية سيساعد اجلهود الدولية عىل تفكيك األزمة قبل الوصول إىل عقد جلسة ملجلس األمن حوهلا 
يف غضون األيام املقبلة، وذلك ألن إرسائيل رغم عدم اعتدادها التارخيي بقرارات األمم املتحدة وجملس األمن الدويل، إال 
أهنا ختشى سياسات نزع الرشعية األخالقية عنها أمام الرأى العام العاملي، ومن ثم فإنه من مصلحتها دعم اجلهود املرصية 
بالقدر نفسه الذي سيكون من مصلحة محاس تأييد املبادرة، للخروج من مأزق احلسابات اخلاطئة التي قادت الطرفني للصدام 

األخري، وأيضًا للحفاظ عىل أمن الشعب الفلسطيني يف غزة الذي مل تستطع محاس حتقيقه رغم كل ترسانتها الصاروخية.
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 بشكل عام، مل يتم إخضاع معادلة القوى بني إرسائيل والفصائل الفلسطينية للموازين العسكرية التقليدية، فغالبًا ما حكمت 
هذه العالقة معادلة »توازن الرعب« بني الطرفني، وإىل أى مدى يمكن أن تشكل الصواريخ الفلسطينية هتديدًا عىل إرسائيل. 
لكن احلرب احلالية أظهرت وجود قدرات جديدة لفصائل املقاومة الفلسطينية تشكل بعدًا جديدًا ىف هيكل القوى عىل املدى 
للتطوير  قابلة  أهنا أصبحت  يؤكد  امتالكها  أن جمرد  إال  تزال حمدودة،  القدرات ال  أن كفاءة هذه  الرغم من  الطويل. وعىل 
مستقباًل، منها طائرات من دون طيار، وصاروخني جديدين، وغواصات بحرية موجهة. ومن الالفت أيضًا قدرة الفصائل 
احلروب  شهدته  مما  بكثري  أوسع  عمليات  مرسح  دائرة  إطار  وىف  جهة،  من  متزامن  بشكل  العسكرية  تشكيالهتا  إدارة  عىل 

السابقة من جهة أخرى، وهو ما يشكل عاماًل إضافيًا فيام يتعلق بقدرات القيادة.

التطور العملياتي للحرب

طّورت إرسائيل مستوى االشتباك عىل مرحلتني: األوىل، بدأت من اليوم الثالث للحرب )13 مايو 2021(، حيث وّسعت 
من دائرة استهداف مواقع إطالق الصواريخ بقصف نحو 40 موقعًا، باإلضافة إىل توجيه محلتني هجوميتني متواصلتني من 
الرضبات بمسافة 15 كلم عىل طول اخلط احلدودي بني قطاع غزة وإرسائيل هلدم األنفاق التي تطلق عليها »مرتو األنفاق«، 
الصواريخ  إنتاج  وإدارة  التطوير  طاقم  من  قيادية  عنارص  اغتالت  كام  القنابل،  من  طنًا   80 األوىل  الرضبة  يف  واستخدمت 

والطائرات املسرّية، باإلضافة إىل عمليات هدم األبراج السكنية ىف القطاع بشكل ممنهج.
أما املرحلة الثانية، فبدأت من اليوم الثامن )18 مايو اجلاري(، ورغم أهنا مل ختتلف كثريًا عىل مستوى بنك األهداف باستثناء 
اعرتاض الغواصات البحرية )املصطلح يعود لتسمية الفصائل الفلسطينية وال يتطابق بالرضورة مع الوصف العسكري(، 
لكنها أعنف ىف مستوى القصف، وأوسع نطاقًا يف تدمري البنية التحتية املدنية ومن دون سابق إنذار عىل عكس ما كان جيري ىف 
املرحلة السابقة، حيث كانت إرسائيل توجه إنذارًا قبل عملية االستهداف بنحو ساعة إىل ما هو أقل، وذلك عىل الرغم من أن 
تقارير اجليش اإلرسائييل كانت تشري قبل بدء املرحلة الثانية إىل نفاد بنك األهداف، بل وعادت لتكرار الرضبات عىل بعض 

املواقع، كام أعلن رئيس الوزراء بنيامني نتنياهو عن توجيه 600 رضبة تقريبًا.
وتتزامن املرحلة الثانية مع تكثيف التحركات الدولية واإلقليمية التي بدت أكثر تنسيقًا بني الواليات املتحدة ومرص واألردن 
والسعودية وقطر والرباعية الدولية، إال أن إرسائيل أعلنت أهنا ستواصل تلك املرحلة دون اإلعالن عن سقف زمني واضح، 
مسئولني  أن  إال  قوله،  حد  عىل  األمن  حتقيق  حتى  العملية  سيستكمل  أنه  بايدن  جو  األمريكي  للرئيس  نتنياهو  قال  حيث 
الثالثة، ويرجح أن  عسكريني إرسائيليني أشاروا إىل أن إرسائيل ستواصل الرضبات ليومني أو ثالثة أخرى ضمن املرحلة 
اهلدف من ذلك هو استهداف قيادات من الصف األول ىف املقاومة الفلسطينية وتدمري أكرب كم ممكن من القدرات التي يمكن 

الوصول إليها إلضعافها، باإلضافة إىل زيادة عامل الضغط عىل الوسطاء كخطوة استباقية قبيل وقف إطالق النار.   
وتكشف هذه املؤرشات عن معطيات جديدة ىف سياق »احلرب الرابعة« ىف إطار مقاربة متغري معادلة القوى عىل اجلانبني، وهو 

ما يمكن تناوله ىف املحاور التالية.

احلرب الرابعة: 
هل تغيرت معادلة القوى بني إسرائيل والفصائل الفلسطينية؟

* صحفي بمؤسسة األهرام

4
                             أحمد عليبة   *
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مأزق إسرائيلي

تعكس عملية تطوير إرسائيل للعمليات االستجابة ألنامط خمتلفة من اهلجامت ىف ظل تعدد قدرات الفصائل الفلسطينية التي 
ظهرت ىف مرسح العمليات، وبعضها مل يكن مفاجئًا مثل صاروخ »بدر 3« الذي متتلكه حركة اجلهاد اإلسالمي وأقامت له 
عرضًا عسكريًا ىف مايو 2019، فيام كان اآلخر مفاجئًا عىل غرار صاروخ »عياش 250« بالنظر إىل طول مداه، باإلضافة إىل 
»الغواصات املوجهة« التي أعلنت إرسائيل عن اعرتاضها حتت السطح قبيل شنها هجومًا بحريًا عىل هدف ارساتيجي يعتقد 
أنه حمطة غاز عسقالن. لكن إمجاالً حتى مع معرفة إرسائيل بامتالك الفصائل هلذه القدرات لكنها تعرضت لالختبار األول 
الذي محل جانبًا من املفاجآت ربام دفعتها إىل رفع مستوى العنف ىف اهلجامت، فضاًل عن متديد املراحل الزمنية لتوسيع دائرة 

االنتقام والتدمري.
األرجح،  فعىل  احلرب.  تنتهي  عندما  املعركة  نتائج  لتقييم  بالنسبة  جديد  املتغري موقف  هذا  أنه سيرتتب عىل  املتصور  ومن 
ستتشكل جلنة عسكرية إرسائيلية لتقييم هذه النتائج، لكن بشكل استباقي هناك سيل من التقديرات والتحليالت اإلرسائيلية 
ىف هذه النقطة، القاسم املشرتك بينها يكشف عن وجود »مأزق اسرتاتيجي« فيام يتعلق بحسابات ما قبل اندالع احلرب مقابل 
النتائج التي سيتم التوصل إليها بنهاية احلرب. فال يمكن التوقف فقط عند تقييم مستوى إنجاز أو إخفاق »القبة احلديدية« 
الصواريخ  العرتاض  استجابتها  مستوى  لتقدير  احلرب  قبل  أجريت  التي  العديدة  واملناورات  اهلائل  التمويل  رغم  دفاعيًا 
القادمة من جبهات متعددة وليس فقط من القطاع، وتقييم اجلانب االستخباري ىف رصد وتقدير القدرات املتعددة والنوعية 
نسبيًا التي امتلكتها الفصائل الفلسطينية عىل مدار 7 سنوات ما بني حربى 2014 و2021. فعىل سبيل املثال، يف هذه النقطة 
القطاع وإرسائيل تعني أن إرسائيل ال متتلك معلومات  بالقنابل املوجهة عىل الرشيط احلدودي بني  حتديدًا، فإن الرضبات 
السياق تفتقد  دقيقة حول مواقع األنفاق، لذا توجه رضبات عنيفة خارقة وارتدادية هلدمها، وبالتايل فإن تقديراهتا ىف هذا 

للدقة ويطغى عليها الطابع االحتامىل.
يمكن  بحيث ال  واجلهاد اإلسالمي  قدرات محاس  تدمري  االسرتاتيجي هو  اهلدف  كان  السابقة،  احلروب  ووفقًا حلسابات 
أثبت صعوبة حتقيق هذا اهلدف، فهناك غموض أوالً ىف  الواقع  القدرات قبل مرور عدة سنوات، لكن  بناء تلك  استئناف 
حجم ترسانة الصواريخ التي كانت تقدر ىف 2014 بنحو 10 آالف صاروخ، وهناك تقديرات إرسائيلية تتساءل أين ختزهنا 
املقاومة، طاملا أن الرضبات استهدفت مواقع إطالق ثابتة ومتحركة وليس مواقع التخزين، باإلضافة إىل تنويع القدرات عىل 

نحو ما سلفت اإلشارة.
 األمر اآلخر يتعلق بكفاءة الدفاع املدين اإلرسائييل لالستجابة لتلك التهديدات، إذ أن أحد مصادر القلق اإلرسائيلية التي 
أصبح  أن  بعد  األهلية«  »احلرب  مصطلح  واستخدام  الداخلية  اجلبهة  تصدع  ىف  يتمثل  ريفلني  رؤوفني  الرئيس  إليها  أشار 
»عرب 48« كتلة حرجة بالنسبة إلرسائيل تضامنت ىف األخري مع فصائل املقاومة بالنظر إىل االنتهاكات اإلرسائيلية بحقهم 

ىف حى الشيخ جراح وباب العمود.
ومن جهة أخرى، فإن هناك نحو 3 مليون إرسائييل اضطروا إىل البقاء ىف مالجىء حتت األرض بالنظر إىل توسيع قطر دائرة 
االستهداف وهو ما يعني أن وسائل الدفاع املعلن عنها مل تكن آمنة بالقدر الكايف وفقًا ملا كانت تتجه له التقديرات قبيل اندالع 

املعركة.
إىل جانب ذلك، هناك ملمح جوهري أشار إليه العميد عودي ديكل مدير معهد األمن القومي اإلرسائييل INSS ىف تقدير 
له، يتعلق بكفاءة عملية القيادة أو القدرة التشغيلية بني املؤسسات العسكرية واألمنية أو غرف العمليات أثناء احلرب )إدارة 
املعركة(، حيث كشفت املعركة عن وجود فجوة ىف هذا السياق. وينقلنا هذا املنحى الذي يقدمه ديكل إىل إشكالية مزمنة 
ىف العالقات املدنية- العسكرية اإلرسائيلية، عىل مستوى العالقة بني رئيس احلكومة ووزير الدفاع ورئيس األركان، فمن 
الواضح متامًا أن هذه املعركة افتقدت للزخم السيايس بينام غلب عليها الطابع العسكري ىف خطاب نتنياهو رغم كونه ال ينتمي 

للمؤسسة العسكرية، حيث ظهر لإلعالم أكثر من مرة وهو يتحدث عن معدل الرضبات والنتائج والتوجيه االسرتاتيجي.
ومع الوضع ىف االعتبار أيضًا ُبعد التنافس واخلصومة بينه وبني وزير الدفاع بيني جانتس ىف إطار األزمة السياسية اخلاصة 
بتشكيل احلكومة، يظهر هذا األمر بشكل أكثر وضوحًا، ومن الناحية العملية تارخييًا هناك جدل حول هذه النقطة ومن حيق 
له القرار وفقًا للمعطيات العسكرية، خاصة إذا كان رئيس الوزراء بال خلفية عسكرية. وىف ظل حالة نتنياهو، فإنه سعى إىل 
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االستئثار هبذا امللف ومنح األولوية للطابع األمني عىل السيايس ىف إدارة ملفات السياسة اخلارجية، بزعم تنامي التهديدات 
اإلقليمية. وعىل األرجح، يسعى نتنياهو إىل بناء جمد شخيص أكثر منه أداء مؤسيس ليؤرخ لـ«حقبته« كام تم التأريخ حلقبة بن 
جوريون، لذلك يطرح ديكل ىف خالصة تقديره توصيات مفادها إعادة االعتبار للعملية السياسية، وىف رؤيته قد يكون من 
املهم إضعاف محاس لكن عرب تقوية السلطة الفلسطينية، وسحب البساط اخلاص بقضية القدس منها عن طريق تعزيز إرشاف 

األردن عىل املقدسات وإطالق عملية تسوية بدالً من اجلمود احلايل.

احلسابات املستقبلية

من املتصور أن حسابات النرص واهلزيمة بالنسبة لكل من فصائل املقاومة وإرسائيل ختتلف ىف التقييم العسكري عن التقييم 
اإلعالمي الذي يدعي فيه كل طرف أنه أحرز االنتصار. ومع تكرار جوالت احلرب أصبح واحدًا من األهداف يتعلق بالدروس 

املستخلصة منها وإىل أى مدى يمكن االستفادة من التقييم ىف االستعداد جلولة احلرب املقبلة، مع رفع هامش عنرص املفاجأة.
ىف هذا السياق، يمكن القول عىل مستوى التقييم إنه بالنسبة للفصائل الفلسطينية، هناك متغري حمسوب لصاحلها من ناحية، 
لكن هناك حتديات ومأزق مستقبيل سوف يواجهها من ناحية أخرى، كام هو احلال بالنسبة إلرسائيل، وهو ما يمكن تناوله 

ىف السياق التايل.
األزمة  وانعكاسات  القيادة  بفجوة  اخلاص  اإلرسائييل  املوقف  عكس  عىل  إنه  القول  يمكن  املحسوب،  باملتغري  يتعلق  فيام 
مستوى  عىل  كفاءة  أكثر  ظهرت  التي  الفلسطينية  للفصائل  بالنسبة  األمر  يبدو  عسكريًا،  املعركة  إدارة  كفاءة  عىل  السياسية 
القيادة، فهناك قيادة أركان ىف كتائب عز الدين القسام تدير تشكيالت تتوىل مهامًا خمتلفة ىف الوقت نفسه، باإلضافة إىل حتسن 

العامل االستخباري الذي انعكس ىف توسيع بنك األهداف، فضاًل عن القدرة عىل إخفاء قسم من القدرات العسكرية.
ورغم أهنا تواجه بدورها مأزق »كفاءة القدرات« التي متتلكها، بشكل عام، لكن حيسب هلا أن تلك القدرات الزالت ىف طور 
االختبار التجريبي. فعىل سبيل املثال، معامل االنحراف ىف توجيه الصواريخ كان كبريًا للغاية، وقد تصدت »القبة احلديدية« 
تقريبًا لُثلث الصواريخ بينام سقط ما يقارب ُثلثها اآلخر ىف مواقع خالية، يف حني يوزع الُثلث األخري ما بني صواريخ سقطت 
داخل القطاع نفسه )حوايل 450 صاروخ من بني 3 آالف صاروخ تقريبًا( – حتى اليوم الثامن من املعركة – وصواريخ متكنت 
من االقرتاب من اهلدف أو إصابته بالفعل. ويعود ذلك إىل غياب تقنية التوجيه ىف تلك الصواريخ مقارنة بمثيالهتا عىل اعتبار 
أهنا إيرانية املنشأ - صاروخ »بدر 3« متتلكه احلركة احلوثية ىف اليمن منذ أبريل 2019 أى قبل اإلعالن عنه بشهر من جانب 

حركة اجلهاد اإلسالمي- لكن قياسًا يبدو هنا اختالف ىف عامل الدقة لصالح القدرات احلوثية.  
املنشأ - وجيل  اإليرانية  »أبابيل يت« -   إىل نسخة  أقرب  التي متتلكها محاس،  الطائرة من دون طيار »شهاب«  فإن  كذلك، 
»أبابيل« تقادم نسبيًا مقارنة بـ«مهاجر 6« و«قاصف –2« التي يمتلكها احلوثيون. لكن متت صناعتها حمليًا، كام أضافت إليها 
محاس تركيب »صاروخ كروز«، وهى تكنولوجيا إيرانية حديثة عىل األرجح تم نقلها حلامس ىف إطار عملية نقل اخلربات، 
وتكشف طريقة االعرتاض من جانب إرسائيل عن حمدودية كفائتها، باإلضافة إىل أن استخدام رسب منها عىل الرغم من 
طول املدى الزمني للمعركة يكشف أهنا ليس لدهيا خمزون كبري، وهو ما يشكل حتديًا لدى محاس التي سيتعني عليها وضع 

برنامج خاص للتطوير واإلنتاج وهى عملية صعبة.    
املواجهة مع إرسائيل، السيام حزب اهلل  إيران اآلخرين عىل خط اإلسناد ىف  أيضًا من عدم دخول وكالء  استفادت محاس 
الثانية داخل  بينام سقطت  3 صواريخ ىف الرضبة، لكن تم اعرتاض األوىل  اللبناين الذي شن رضبتني صاروخيتني بمعدل 
التعاطف  الوكالء عىل اخلط كان سيقلص من حجم  الرمزية. فدخول  املشاركة  يتعدى دوره  مل  اللبنانية، وبالتايل  األرايض 
يتعلق بقضية وطنية وهى قضية  بدافع  التي سعت إىل حتسني صورهتا ىف هذه احلرب  العريب واإلسالمي مع محاس حتديدًا 
القدس، وربام كان سيقلب موازين املعركة ىف اجتاهات أخرى، قد تصل إىل مستوى احلرب اإلقليمية، وهو أمر لن يكون ىف 

صالح أى طرف أو حتى لصالح القضية الفلسطينية بشكل عام.
األصعب ىف حسابات الفصائل هو احلجم اهلائل للدمار واألرضار التي تعرضت هلا البنية التحتية الفلسطينية، فربام خّفضت 
إرسائيل من مستوى استهداف الضحايا املدنيني ىف حرب 2021 مقارنة بحرب صيف 2014 )1462 إىل 200 تقريبًا(، إال 
أهنا زادت من مستوى تدمري البنية التحتية، وهو ما سيشكل حتديًا كبريًا بالنسبة حلامس التي سيتعني عليها التخيل عن أولوية 

إعادة بناء القدرات العسكرية، لصالح الرتكيز عىل إزالة آثار الدمار ومعاجلة األرضار كأولوية لفرتة طويلة.  
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ىف األخري، يمكن القول إن مؤرشات التقييم األّولية للمعركة تعكس مدى تعقيد هذه احلرب إذا ما قورنت باحلروب الثالثة 
السابقة )2008 - 2012 - 2014(. فبالنسبة إلرسائيل، فإهنا ستضاعف من اجلدل حول »نظرية األمن اإلرسائييل« ىف ظل 
التحديات التي تم استعراضها ىف ضوء متغريات معادلة القوى مع الفصائل الفلسطينية، ومهام تم إضعافها فإهنا ستظل قادرة 
عىل إيذاء إرسائيل ىف كل مرة ختوض فيها مواجهة مهام كانت ضارية. كام ستلفت االنتباه ملدى عمق األزمة السياسية التي 
متر هبا إرسائيل. أما بالنسبة حلامس، فسيتعني عليها إعادة النظر ىف اإلقدام عىل خوض معركة ىف املستقبل ىف ظل حسابات 
اجلغرافيا التي تشكل مأزقًا كبريًا غري قابل للتغري، وأيضًا حسابات حتمل كلفة الدمار اهلائل التي ستتحمل قدرًا من املسئولية 

السياسية عنه بخالف ُكلفة إعادة اإلعامر التي لن مترر بسهولة دون استحقاق سيايس آخر هو إهناء االنقسام.
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 نجحت مرص ىف رعاية اتفاق وقف إطالق النار بني إرسائيل والفصائل الفلسطينية، الذى أهنى 11 يومًا من املواجهات بني 
الطرفني، أو ما أطلقت عليه كتابات عديدة »احلرب الرابعة«، التى يبدو أهنا سوف تفرض تداعيات اسرتاتيجية عديدة، سواء 
عىل املستويني الداخىل ىف إرسائيل واألراىض الفلسطينية، أو عىل املستوى اإلقليمي، خاصة ىف ظل ارتباطها بملفات داخلية 

وإقليمية خمتلفة ربام تشهد حتوالت اسرتاتيجية ال تبدو هينة خالل املرحلة القادمة.

دور مصرى إقليمى رائد

أظهرت السياسة اخلارجية املرصية، خالل املواجهة األخرية ىف حى الشيخ جراح وقطاع غزة، قدرة الفتة عىل التحرك الرسيع 
بني الفلسطينيني وإرسائيل، وعىل الصعيدين اإلقليمى والدويل، لدرء أزمة حادة كان يمكن أن تتفاقم كثريًا، األمر الذى مّكن 
املدنيني. ونالت مرص  تنتهى بسقوط مئات  املواجهة إىل حرب مدن وشوارع  النار، قبل أن تتحول  من قبول وقف إطالق 

اإلشادة عىل جهودها تلك من خمتلف اجلهات الدولية.
لقد حتركت مؤسسات الدولة املرصية بشكل منسق خالل األزمة لتشكل مجيعها خلية عمل مشرتكة خلدمة القضية الفلسطينية، 
فكانت تعليامت القيادة السياسية بنقل اإلصابات احلرجة من غزة للعالج بالقاهرة، وكلفت وزارة الصحة األطباء بالعمل 
ىف مستشفيات سيناء الستقبال الفلسطينيني، وأعلنت مرص فتح معرب رفح الستقبال املصابني من القطاع، وقام اهلالل األمحر 
املرصى بإرسال مواد إغاثية وطبية لشامل سيناء. وجاءت املبادرة الكربى بإعالن الرئيس عبدالفتاح السيسى عن تقديم مبلغ 
500 مليون دوالر ملصلحة عملية إعادة اإلعامر ىف قطاع غزة. وترافق املوقف الرسمى مع تفاعل شعبى قوي، تردد صداه 
مع خطبة د.أمحد عمر هاشم عىل منرب اجلامع األزهر، وحديثه عن االنتهاكات اإلرسائيلية واملطالبة بتوحيد الصف العريب، 
وإطالق اإلمام األكرب شيخ األزهر د.أمحد الطيب محلة بكل لغات العامل لدعم القضية الفلسطينية. لقد مثلت مرص عىل مدى 
أيام األزمة حمطة تفاعل دولية وإقليمية ال غنى عنها، وقامت القيادة املرصية واملسئولون باتصاالت كثرية بني أطراف األزمة 
أبرزها  كان  أعىل مستوى،  دولية عىل  اتصاالت  القيادة  تلقت  وباملثل  وأجنبية.  الفلسطينيني وإرسائيل، ومع جهات عربية 
اتصال الرئيس األمريكى جو بايدن، الذى ثّمن خالله جهود الرئيس السيسى لوقف التصعيد بني إرسائيل ومحاس. وقد أكد 
كل ذلك أنه عىل الرغم من انشغال مرص بملفات أخرى عديدة، فإن مركزية القضية الفلسطينية تفرض ذاهتا عىل السياسة 

املرصية والضمري املرصى عىل الدوام.
وكان أهم ما أكدته األزمة بالنسبة ملرص ما ييل:

أوالً، االعرتاف الدوىل بالدور املرصي، كمحط الرهان األساسى ىف تسوية القضية الفلسطينية وضامن السالم اإلقليمي، وأنه 
مهام كان من أدوار جزئية لقوى إقليمية أخرى، وقوى أخرى ترفع سقف الترصحيات العدائية توظيفًا ألزمات الفلسطينيني، فإن 

القاهرة وحدها هى التى حتوز ثقة األطراف عىل األرض ىف لعب دور ملصلحة القضية الفلسطينية والسالم واألمن اإلقليميني.
ثانيًا، أنه بعد 10 سنوات انشغلت فيها مرص والعامل العربى باملواجهة مع قوى اإلرهاب، تعود القضية الفلسطينية جمددًا إىل 
مكانتها املركزية، ومعها يتأكد دور مرص املركزى ىف هذه القضية وىف النظام العربى إمجاالً. وبرغم اخلالفات العربية مع حركة 
محاس، وخالفات الفصائل الفلسطينية معها، وخالفات القاهرة نفسها مع هذا الفصيل الفلسطيني، فإن لدى القاهرة القدرة 

عىل التفرقة بني هذا كله، وبني القضية الفلسطينية.

تداعيات ما بعد احلرب اإلسرائيلية على غزة

* مركز األهرام للدراسات السياسية واالستراتيجية

5
                            مركز األهرام للدراسات السياسية واالستراتيجية   *
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ثالثًا، أكدت األزمة أن مرص تعترب أكثر األطراف اقرتابًا من امللف الفلسطيني، وخربة بتفاصيله، وأن هذه املعرفة قرّصت من 
بالتفاصيل، لطال أمد األزمة وتكرر ما حدث ىف جوالت سابقة، ولذلك  الفنية واملعرفة  عمر املواجهة، ولوال هذه اخلربة 
كانت الفتة موافقة محاس الرسيعة عىل املبادرة املرصية، وما أكده البيان الصادر عن ديوان رئاسة احلكومة اإلرسائيلية، الذى 

أورد أن »جملس الوزراء األمنى انعقد وَقبِل باإلمجاع توصية مجيع املكونات األمنية بقبول املبادرة املرصية«.
رابعًا، سّلطت األزمة الضوء عىل التشابكات بني دوائر السياسة اخلارجية املرصية؛ وأظهر األداء الدبلوماسى املرصى خالل 
املواجهة بني إرسائيل والفلسطينيني انحياز السياسة املرصية إىل احللول السلمية، وأهنا ال حتبذ احلروب إال كخيار أخري وبعد 
استنفاد خمتلف اخليارات، فهناك اتساق ىف إدارة مرص لألزمات. فضاًل عن ذلك، هناك تداخل بني القرن األفريقى وحوض 
النيل والبحر األمحر والرشق األوسط، وكل ذلك يؤكد أنه ال تزال بيد مرص أوراق ضغط كثرية مل تستغلها بعد ىف ملفات 

أخرى مثل ملف السد اإلثيويب.

توازنات فلسطينية جديدة

يتوقف حتليل النتائج النهائية للحرب عىل التوازنات الفلسطينية اجلديدة عىل طريقة التعامل مع املقدمات والنتائج املرتتبة عىل 
األحداث بداية من تأجيل االنتخابات الترشيعية الفلسطينية التى كان من املقرر إجراؤها ىف 22 مايو اجلاري، مرورًا بالتصعيد 
ىف باب العامود واقتحام املسجد األقىص، وملف هتجري سكان حى الشيخ جراح، وسياسة هتويد القدس الرشقية التى يفرتض 
أن تكون عاصمة الدولة الفلسطينية املنتظرة. لقد أسهمت تلك األحداث ىف دفع الفصائل وخيار املقاومة للواجهة، وحتولت 
غزة إىل ساحة احلرب، وحتولت فصائل مثل محاس واجلهاد اإلسالمى إىل ما يسمى بـ »قاطرة املقاومة«. ومع تواىل التطورات 
السلطة  متثله  الذى  السيايس،  اخليار  مواجهة  ىف  املقاومة  ولكن  فقط،  إرسائيل  مواجهة  ىف  غزة  فصائل  عن  احلديث  يعد  مل 
الفلسطينية. وبعد أن فشلت الفصائل ىف املشاركة ىف صناعة القرار والتعبري عن حجمها عرب صناديق االنتخابات، أصبحت 
املواجهات املبارشة واهلتافات التى تطالب حممد الضيف، القائد العام لكتائب عز الدين القسام- اجلناح العسكرى حلركة 
محاس، بالرد عىل االعتداءات اإلرسائيلية، بمثابة ساحة للفرز والتأكيد عىل قيمة ومكانة خيار املقاومة ىف املشهد الفلسطيني. 
وسامهت القدرات العسكرية للفصائل، بام شملته من أسلحة جديدة مثل صاروخ »عياش 250« والطائرة املسرية االنتحارية 
»شهاب«، باإلضافة إىل أساليب مواجهة القبة احلديدية، واستهداف مدن وأماكن حيوية مثل القدس وتل أبيب ومطار بن 

جوريون ومطار رامون، سامهت ىف إعادة تقييم حالة توازن القوى والردع القائم بني إرسائيل والفصائل.
ورغم اختالف األسلحة املستخدمة من حيث التكلفة والقدرة التدمريية واخلسائر املرتتبة عىل كل منها، استمدت األحداث 
األمن  وهتديد  التارخيية،  فلسطني  امتداد  عىل  مناطق  واستهداف  املواجهة  عىل  الفصائل  قدرة  من  كبري،  حد  إىل  قيمتها، 
اإلرسائييل، واالستمرار ىف املواجهة رغم حجم الدمار البرشى واملادى الذى حلق بالقطاع. وأضفت عدة عوامل أمهية خاصة 
ملا قامت به الفصائل، منها حالة احلصار اإلرسائيىل املفروضة عىل القطاع منذ 2007، والفجوة بني صواريخ املقاومة والقبة 
احلديدية، والتناقض ىف احلديث عن قدرات القبة احلديدية بني خطاب إرسائيىل رسمى يؤكد تصدهيا ملا يصل إىل 90 باملائة 
إىل  باملائة. وبالوصول   30-20 تتجاوز  القدرة وأهنا ال  تلك  الفلسطينية وحديث غري رسمى عن حمدودية  الصواريخ  من 
اللحظة التى حتولت فيها املقاومة إىل عامل مؤثر فلسطينيًا وإرسائيليًا كان من الطبيعى أن يتم التعامل بجدية مع اقرتاح التهدئة 
أو خفض التصعيد بشكل مرحىل ضمن خطوات التفاوض للوصول إىل هتدئة ممتدة. وبالنظر للخسائر التى تكبدها القطاع، 
وحالة احلصار املفروضة عليه بكل ما ترتبه من احتياجات معيشية، ُيتصور أن تكون األولوية للتنمية وإعادة اإلعامر، خاصة 
مع إعالن مرص مشاركتها املبارشة ىف تلك اجلهود، لكن ال ُيتصور أن تتنازل الفصائل عن خطاب االنتصار وحالة التأييد 
الذى تتمتع به وحيظى به خيار املقاومة. وال ُيرجح أن ترتاجع الفصائل عن املواجهة أو جتديد وتطوير ترسانتها العسكرية بعد 
أن أعلنت عىل لسان زياد النخالة، األمني العام حلركة اجلهاد اإلسالمي، االستمرار ىف املقاومة واجلهاد حتى النرص. كام أكد 
إسامعيل هنية، رئيس املكتب السياسى حلركة محاس، أن املقاومة هى الطريق األقرص للتحرير. وحددت الفصائل سياستها ىف 

بيان غرفة العمليات املشرتكة الصادر بعد التهدئة بقوهلا »أيادينا عىل الزناد وإن عدتم عدنا«.
وإىل جانب ذلك، يتصور أن يتيح إعالن الرئيس الفلسطينى حممود عباس عن إمكانية تشكيل حكومة وحدة وطنية املجال 
عن  بعيدًا  هلا  التوصل  يتم  موسعة  حكومة  عىل  التوافق  عرب  االنقسام  حالة  مواجهة  وآليات  السياسى  البعد  حول  للنقاش 
إفرازات احلرب أو العودة لالنتخابات بكل النتائج املرتتبة عىل تأييد املقاومة وترجيح الفصائل التى قادت املواجهات عىل 
غريها من الفصائل والقوى التى تدفع ىف اجتاه التسوية، وما يرتتب عىل أى انتخابات ىف هذا التوقيت من نتائج وانعكاسات 

عىل القضية واألطراف املعنية وخيار التسوية.
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معركة داخلية فى إسرائيل

اختلفت لغة احلديث ىف إرسائيل عن احلرب التى دارت ىف غزة أثناء احلرب عن اللغة التى استخدمت بعد وقف إطالق النار. 
أثناء احلرب، تعمد رئيس الوزراء بنيامني نتنياهو العودة للغة الستينات، أو حتديدًا لغة ما قبل حرب 1967. ىف هذه الفرتة، 
كان اخلطاب اإلرسائيىل املوجه للعامل يقدم الدولة العربية كدولة صغرية حماطة باألعداء الذين يعلنون بكل وضوح أن هدفهم 
إهناء وجودها رغم أهنا حتظى بالرشعية الدولية كوهنا عضوًا ىف األمم املتحدة وىف العديد من املنتديات الدولية. هذه اللغة 
وفرت تعاطفًا دوليًا واسعًا مع إرسائيل التى كانت تربر جرائمها ضد مواطنيها من عرب 48، وضد الدول العربية خاصة 
األردن ولبنان وسوريا، بأهنا تدافع عن نفسها ضد ما اعتربته هجامت لـ »خمربني«. أثناء احلرب األخرية عىل غزة، اهتم نتنياهو 
بجمع سفراء أكثر من 70 دولة لكى يرشح هلم كيف بادرت محاس واملنظامت الفلسطينية بإطالق هجامت صاروخية مكثفة 
وعشوائية عىل التجمعات السكانية ىف إرسائيل، بينام كان يعرض هلم فيديوهات تظهر حتذيرات اجليش اإلرسائيىل لسكان 
أن  تعبري  الدفاع واخلارجية  نتنياهو ووزراء  الصواريخ منها. وردد  التى رصد اجليش إطالق  املواقع  قطاع غزة قبل قصف 
اجليش اإلرسائيىل يربهن عىل أنه »األكثر أخالقية« بني جيوش العامل. وإىل حد كبري، نجحت إرسائيل ىف جذب تأييد العديد 
من الدول اهلامة لصفها، وهو ما أوضحه موقف الواليات املتحدة وأملانيا، وعىل نحو جتىل أيضًا ىف فشل وزراء خارجية دول 

االحتاد األوروبى ىف استصدار بيان يدعو للتهدئة قبل يوم واحد من وقف إطالق النار رسميًا.
أما ىف مرحلة ما بعد هناية احلرب، فقد عاد نتنياهو للحديث بلغة القوة متحسبًا لالنتقادات التى ظهرت من املعارضة اإلرسائيلية 
والتى اهتمته بأنه وافق عىل إهناء املعركة قبل تصفية ترسانة محاس الصاروخية، وأنه مل يشرتط عودة أرسى إرسائيليني لدى 
محاس منذ سنوات. وقد رد نتنياهو عىل ذلك بقوله: »قتلنا أكثر من 200 خمرب بينهم 25 مسئوالً وقادة ميدانيون، ومن مل تتم 
تصفيته يعرف أن يدنا طويلة. دمرنا جزءًا كبريًا من شبكة أنفاق محاس وال تستطيع محاس أن تستغله جمددًا. أحلقنا رضرًا كبريًا 
بحامس بأقل قدر من الرضر إلرسائيل وحرمنا محاس من سالح األنفاق«.ويبدو أن إرسائيل ليست واثقة من استمرار كسب 
بعض املواقف الدولية التى أيدهتا أثناء احلرب، ويتوقع نتنياهو إمكانية تطور الوضع إىل حد نجاح الفلسطينيني ىف إثارة قضية 
ارتكاب إرسائيل جرائم حرب ليس ىف احلرب األخرية وحدها بل ضد الفلسطينيني ىف الضفة الغربية وغزة والقدس، ولذلك 
حتاول إرسائيل الرتكيز عىل أن قصف جتمعاهتا السكانية بشكل عشوائى كام حدث ىف احلرب األخرية يعد بدوره جرائم حرب 
وجرائم ضد اإلنسانية، وربام تسعى إرسائيل ملساومة السلطة الفلسطينية لدفعها إىل سحب دعواها ضدها ىف املحكمة اجلنائية 

الدولية مقابل أال تشن حربًا دعائية ضد السلطة بسبب تضامنها املعلن مع حركة محاس ىف اهلجوم عىل املدن اإلرسائيلية.
وىف االجتاه نفسه، حياول نتنياهو الرتكيز عىل أن إيران هى من تقف وراء تسليح محاس واجلهاد الفلسطينية، وهى أيضًا من 
تشجعهم عىل مهامجة إرسائيل. ويأمل نتنياهو ىف استغالل مسألة إطالق الصواريخ بشكل عشوائى ودور إيران ىف ذلك، ملنع 

أى إدانة مستقبلية إلرسائيل ولتشديد العزلة الدولية حول إيران والتأثري عىل فرص عودة واشنطن لالتفاق النووى معها.
نتنياهو قد نجح ىف إفساد أى حماولة لزعيم حزب »يش  عىل اجلانب اآلخر، وبصدد الوضع الداخىل ىف إرسائيل، يبدو أن 
عتيد« يائري لبيد- الذى يمتلك التفويض حاليًا لتشكيل حكومة جديدة- للنجاح ىف مسعاه، حيث أصبح من املستحيل عليه 
تشكيل احلكومة مع انسحاب حزب »يمينا« بزعامة نفتاىل بينت من املفاوضات االئتالفية، ومع رفض األحزاب اليهودية 
إرشاك »القائمة العربية املوحدة« ىف مفاوضات تشكيل احلكومة، حتى لو كانت هذه املفاوضات تقترص عىل احلصول عىل 

دعم »القائمة العربية« من اخلارج.
تفادى سعى  الداخل، كام حياول  اليهودية ىف  العربية-  العالقات  احلادث ىف  التدهور  بوقف  نتنياهو  فضاًل عن ذلك، وعد 
أحزاب املعارضة التى من املتوقع أن تطلب تشكيل جلنة حكومية للتحقيق فيام وقع من إخفاقات، خاصة ىف جمال سياسات 
الدفاع املدنى والفشل ىف محاية سكان اجلنوب من اهلجامت الصاروخية حلامس، حيث وصف زعيم حزب »إرسائيل بيتينو« 
افيجدور ليربمان ما وقع مع محاس وعرب إرسائيل بقوله: »املستوى السياسى فشل«، موضحًا أن »األمر األكثر إثارة للقلق 

ىف هذه القصة هو سيطرة محاس عىل الشارع الفلسطيني، ىف القدس الرشقية وىف الضفة الغربية«.
ىف كل األحوال، سيظهر األثر األكرب للحرب ىف غزة داخل إرسائيل عىل ساحة الوضع السياسى الذى بات هيدد إرسائيل 
انتخابات خامسة ىف غضون هذا الصيف دون يقني كبري بأهنا ستكون حاسمة جلهة إهناء الفشل املستمر منذ  بالذهاب إىل 

عامني ونصف لتشكيل حكومة مستقرة.
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مروان  قائمة، طرح حديث  التصعيد  الفلسطيني واإلرسائييل، والزالت عوامل  الداخل  بعد يف  مل هتدأ  األوضاع  أن   رغم 
عييس، نائب القائد العام لكتائب عز الدين القسام- اجلناح العسكري حلركة املقاومة اإلسالمية محاس، يف 6 يونيو اجلاري 
)2021( الكثري من التساؤالت والرسائل املهمة. ورغم أمهية الظهور األول للرجل الثاين بعد القائد العام حممد الضيف، 
ملا حيمله من أمهية يف كتائب القسام وعالقته بالضيف، وأنه أحد املطلوبني الذين استهدفتهم إرسائيل يف حرب غزة 2021 
وما قبلها، إال أن احلدث الذي حصل عىل االهتامم األكرب، خاصة عىل اجلانب اإلرسائييل، متثل يف رسالة صوتية قصرية تم 
بثها يف اجلزء األخري من برنامج قناة اجلزيرة، »ما خفي أعظم«، الذي محل عنوانًا له رمزيته اخلاصة وهو: »يف قبضة املقاومة«.
التسجيل، الذي تم بثه للمرة األوىل، يفرتض أنه رسالة من جندي »من اجلنود اإلرسائيليني األرسى احلاليني« لدى كتائب 
التي تؤكد  املتحدث، والرواية اإلرسائيلية  القسام هوية  املرفق. ويف ظل عدم إعالن كتائب  القسام يف غزة، وفقًا للتعريف 
احتفاظ الكتائب بأربعة إرسائيليني بينهم جثثي جنديني تم أرسمها يف حرب غزة 2014 واثنني من غري اجلنود، يمكن إدراك 
حجم االهتامم الذي اكتسبه التسجيل الصويت. أحداث تتطور عىل طريقة إلقاء احلجر يف بحرية راكدة، حيث تتسع دوائر 

الترصحيات وتقود كل دائرة إىل دوائر أخرى ال ُيعرف بعد احلدود التي يمكن أن تصل إليها.
إىل  التسجيل احلديث مع عائالت اجلنود وغريهم من عائالت األرسى  يتحدث يف  الذي  الشخص  وجتاوز االهتامم هبوية 
التساؤل عن وجود أرسى آخرين مل تعلن إرسائيل من قبل أهنم يف قبضة محاس. باإلضافة للحديث عن وجود أرسى أحياء 
من اجلنود بوصفه احتامالً قائاًم، ويمكن أن يستخدم لإلشارة إىل فشل استخبارايت إرسائييل يف التعامل مع ملف األرسى حال 
قوة  إدراك  قدرهتا عىل  للحديث عن فشل االستخبارات اإلرسائيلية يف حرب غزة وعدم  أن يضاف  يمكن  حدوثه. فشل 

الفصائل واألسلحة التي متلكها قبل عملية »سيف القدس«.
باملقابل، اعترب البعض أن التسجيل جمرد خدعة وجزء من احلرب النفسية التي تشنها محاس عىل الشعب اإلرسائييل من أجل 
املتحدث وصعوبة  اآلراء عىل حقيقة عدم حتديد هوية  تلك  املفرتضة. واستندت  التبادل  حتقيق مكاسب إضافية يف صفقة 
النظرية، إال أن استبعاده أكثر اتساقًا مع اإلطار الذي أذيع  الناحية  أنه احتامل قائم من  التسجيل. ومع  التحقق من توقيت 
فيه التسجيل. ويف حني كان يمكن للحركة ترسيب مثل تلك التسجيالت بشكل غري مبارش مع سهولة الرتاجع عام فيها بعد 
ذلك، ودون اإلرضار بصورهتا وصورة قيادهتا، من الصعب القيام باليشء نفسه يف وقت تم فيه اإلعالن عن التسجيل مع 
مشاركة مروان عييس وغريه من عنارص القسام يف احلدث. باإلضافة إىل أن التسجيل مل يكن الوحيد، حيث تم بث العديد من 
الفيديوهات والوثائق املتعلقة بفرتة أرس الكتائب  للجندي اإلرسائييل جلعاد شاليط واملفاوضات حوله للمرة األوىل أيضًا. 

ويف الوقت الذي تستمر فيه ردود الفعل اإلرسائيلية الغاضبة وحماوالت التحقق من هوية األسري، وتستمر ردود الفعل املؤيدة 
يف الداخل الفلسطيني ومعها آمال عودة عدد كبري من السجناء الفلسطينيني، يظل التسجيل هو اجلزء الظاهر من جبل الثلج 

يف وقت توجه فيه املقابلة العديد من الرسائل املهمة عن احلركة واملقاومة والقضية الفلسطينية.

األسرى.. حقائق أولية وتشابهات مصيرية

محل التسجيل الصويت للجندي األسري الكثري من اإلشكاليات للداخل اإلرسائييل، ألنه وببساطة تناقض مع الرواية الرسمية 
املتداولة حول األرسى يف غزة. وعىل الرغم من األمل الذي تطرحه فكرة وجود جندي أسري حى لدى محاس بالنسبة لألرس 

حماس واجلندي اإلسرائيلي األسير: رسائل تتجاوز صفقة

* باحثة - مركز األهرام للدراسات السياسية واالستراتيجية

6
                             عبير ياسني   *



22
acpss.ahram.org.eg : املوقع االليكترونيhttps://bit.ly/2TFNOKI : رابط دائم

اإلرسائيلية املنتظرة، تظل الرواية اإلرسائيلية القائلة بموت اجلنود حارضة وحمملة بأسباب الغضب، وربام مطالب املحاسبة 
حسب التطورات. ومن املفارقات املهمة يف هذا السياق، أنه وعىل الرغم من تعامل إرسائيل مع تسجيل اجلندي بوصفه خارج 
املنطق، يف ظل االقتناع بموت اجلنود، فإن كتائب القسام مل حتدد وضعية اجلنود األرسى أو األرسى عمومًا بشكل قاطع من قبل. 
ويفرتض أن إرسائيل حصلت عىل تلك املعلومات من مصادر استخباراتية أو طرف ثالث خالل التفاوض عىل صفقة للتبادل. 
ويف حالة تم الكشف عن أن اجلنود  أحياء، أو واحد منهم عىل األقل، ُيتصور إثارة الكثري من اجلدل عن مصدر املعلومات 
وأسباب تبنيها وتروجيها لدى عائالت اجلنود، وأسباب عدم القيام بخطوات كافية منذ 2014 من أجل عودهتم. كام أن التصور 
اآلخر القائل بإمكانية وجود جندي إضايف مل تعلن إرسائيل عنه من قبل من شأنه، يف حال حدوثه، تصعيد الغضب اإلرسائييل 

والتنديد بسياسات التكتم والرسية والتجاوز عن حقوق اجلنود والعائالت وغريها من النقاط املهمة داخليًا.
وبشكل عام، قامت كتائب القسام، وفقًا ملا هو معلن، بإلقاء القبض عىل كل من اجلندي شاؤول آرون واجلندي هذار غولدن  
يف حرب غزة 2014، يف حني ألقت القبض عىل أفريا منغستو اجلندي السابق من أصول أثيوبية يف 2014، وعىل هشام السيد، 
للرواية  التسلل للقطاع بشكل طوعي. ووفقًا  2015 بعد  الذي تم ترسحيه من اخلدمة ألسباب طبية، عام  السابق  اجلندي 

اإلرسائيلية حتتفظ محاس بجثث اجلنود مع منغستو والسيد.

األسرى لدى كتائب القسام

وضعهمعلومات أخرىتاريخ األسراالنتماء العسكرياالسمم

جندي )لواء النخبة- على شاؤول آرون١
الحدود مع غزة(.

٢٠ يوليو ٢٠١٤  في 
حرب غزة.

أعلنت إسرائيل عن أسره بعد 
إعالن أبو عبيدة ونشره رقمه 

العسكري.

تقول إسرائيل أنه قتل وترفض 
أسرته قبول الرواية الرسمية. ولم 

تعلن حماس  تفاصيل أخرى.

١ أغسطس ٢٠١٤ جندي )لواء جفعاتي(.هدار غولدن٢
في حرب غزة.

نجل ابن خال موشي يعلون 
وزير الجيش اإلسرائيلي األسبق.

الرواية اإلسرائيلية أنه مات، في 
حين لم تعلن حماس تفاصيل أخرى 

عنه.

تم تسريحه من الجيش أفيرا منغستو٣
في مارس ٢٠١٣.

اجتاز السياج الفاصل 
مع القطاع في ٧ 
سبتمبر ٢٠١٤.

ولد في إثيوبيا وهاجر مع أسرته 
إلى إسرائيل وهو في الخامسة 

من عمره.

تتهم أسرته الحكومة اإلسرائيلية 
بتجاهله ألسباب عنصرية. وأعلنت 
كتائب القسام في يوليو ٢٠١٩ أن 
إسرائيل لم تطالب بعودته خالل 

المفاوضات.

هشام السيد٤
تطوع للخدمة العسكرية 
في أغسطس ٢٠٠٨ وتم 
تسريحه في نوفمبر من 

العام نفسه.

دخل القطاع في ٢٠ 
أبريل ٢٠١٥ ولم 

يظهر بعدها.
فلسطيني يحمل الجنسية 

اإلسرائيلية.
تؤكد أسرته أنه مريض نفسي، 

ودخل القطاع عدة مرات قبل أسره.

* تم إعداد اجلدول بمعرفة الباحثة من مصادر متنوعة

العربية من جانب وإشارة  للغة  إجادته  املتحدث هو منغستو بسبب درجة  أن يكون  إمكانية  املذاع  التسجيل  بدوره، طرح 
املتحدث إىل وجود متييز يف التعامل مع اجلنود األرسى من جانب آخر، وهو ما يمكن ربطه بأصوله األفريقية واحلديث عن 
التمييز العنرصي من قبل أرسته. ويف حني رصحت والدة منغستو أن املتحدث ليس ابنها، أشار والده يف ما بعد إىل أنه يعتقد 
أن املتحدث هو ابنه، يف الوقت الذي أكد فيه والد السيد أن املتحدث ليس ابنه وطالب محاس باإلعالن عن حالة ابنه الصحية 
يف ظل عدم وصول معلومات عنه منذ القبض عليه. بدورها، أشارت كتائب القسام يف مؤمتر صحفي عام 2001 إىل عدم 
اهتامم إرسائيل بحالة منغستو وعدم املطالبة باإلفراج عنه يف اللقاءات التي متت مع وسطاء، وهي ترصحيات تضع الكثري من 

عالمات االستفهام عىل التعامل مع ملف األرسى إرسائيليًا، وتشري إىل وجود اختالفات يف التعامل وغياب املساواة.
ويعيدنا اجلدل الدائر إىل حالة شاليط الذي خرج بعد توقيع صفقة تبادل عام 2011، وبعد أن ظل يف األرس ملدة 5 سنوات 
)2006-2011( وتسبب يف حرب غزة 2008. واملثري يف ظهور مروان عييس أن احلديث مل يكن عن أرسى يف قبضة املقاومة 
يف الوقت الراهن، كام يتصور من العنوان، بقدر ما كان عن شاليط والظروف التي أحاطت بحدث اختطافه واالحتفاظ به 
حيًا. وتم الرتكيز عىل صفقة التبادل التي عرفت باسم صفقة »وفاء األحرار« والتحديات التي تعرضت هلا املقاومة يف سبيل 
احلفاظ عىل شاليط آمنًا وحيًا، وإنجاز صفقة التبادل. وجتاوز عدد املفرج عنهم يف الصفقة املقدمة بوصفها النموذج 1027 

سجينًا، منهم بعض »امللطخة أيدهيم بالدماء« أو أصحاب املحكوميات العالية املتهمني بقتل إرسائيليني.
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الرقم اللغز

عىل اجلانب اآلخر، من املتصور أن ينعكس واقع ما لدى كتائب القسام من أرسى عىل مسار املفاوضات املتعلقة بصفقة التبادل 
وما يمكن احلصول عليه مقابل عدد وطبيعة وحالة األرسى. ويف اخللفية، تبدو أمهية الرتكيز عىل حالة شاليط والظروف التي 
اتفاق  إىل  الوصول  يف  وسامهت  النهاية  يف  إرسائيل  قدمتها  التي  والتنازالت  التبادل،  صفقة  أجل  من  بالتفاوض  أحاطت 
بوصفها اإلطار العام احلاكم لتحركات كتائب القسام يف املفاوضات احلالية وأى مفاوضات مستقبلية تتعلق بوجود أرسى، 
الظروف  التشابه يف  الرتكيز عليها هى  تم  التي  الرسائل األساسية  اجلنود اإلرسائيليني. وهلذا كانت واحدة من  خاصة من 

وردود الفعل، وبالتايل يف النتائج املنتظرة من احلركة والفصائل والشعب الفلسطيني.
وإذا كان أرس شاليط يف 2006 تسبب يف حرب غزة 2008، وحماولة اإلفراج عنه مزجت بني الضغوط واإلغراءات بام فيها 
احلديث عن عرض مكتسبات مالية وفك احلصار عن القطاع، فإن الواقع ما بعد مايو 2021 يتشابه من وجهة نظر احلركة 
من حيث الضغوط واإلغراءات، عىل األقل يف اإلطار العام ودون إمهال الكثري من االختالفات املهمة يف التفاصيل. وإن كان 
التمسك بأهداف صفقة التبادل قد أوصل احلركة إىل اإلفراج عن أكثر من ألف سجني مقابل شاليط، فإن الرقم اللغز الذي 
أعلنه حييى السنوار، رئيس املكتب السيايس حلامس يف غزة، وهو »1111« الزال حارضًا وينتظر أن تنفذ احلركة والقسام 
وعدها وحتاسب عليه. وتذهب العديد من التكهنات إىل أن الرقم الذي أعلنه السنوار بمثابة إشارة لعدد السجناء املستهدف 
اإلفراج عنهم يف الصفقة القادمة دون وجود دليل عىل ذلك ورغم إرصار العديد من الترصحيات والتحليالت اإلرسائيلية 
عىل صعوبة الوصول إىل هذا العدد يف الوقت الراهن. ويتمثل التحدى األسايس حاليًا يف أصحاب املحكوميات العالية يف 
السجون اإلرسائيلية خاصة بعض القادة الكبار من الفصائل مثل مروان الربغوثي القيادي يف حركة فتح، وأمحد سعدات 

األمني العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطني.
وبشكل عام، يثري النقاش مع مروان عييس يف أكثر من موقع فكرة التشابه بني سياق األحداث التي صاحبت صفقة التبادل يف 
2011 والصفقة التي يفرتض أن يتم التوصل هلا ما بعد مايو 2021. ولكن يظل من املهم التأكيد عىل أن الرسائل التي تعلن 
تتجاوز حدود مفاوضات صفقة تبادل إىل ترتيبات أكثر أمهية يف الداخل الفلسطيني، وخاصة وضعية محاس وفصائل املقاومة 
قد أخذت مخس  وإذا كانت صفقة شاليط  والتسوية.  بفلسطني  يتعلق  ما  ليس يف غزة وحدها، ولكن يف   2021 مايو  بعد 
سنوات وحرب، فإن صفقة منتظرة أخذت حتى اآلن، وحسب تاريخ األرس، 6-7 سنوات وحرب، واحلركة، كام قال عيسى 
بشكل مبارش وغري مبارش، تنتظر وال تتنازل، وترفض العودة بصفقة ال يقبلها الشعب الفلسطيني اليوم كام رفضت من قبل.

رسائل في اجتاهات متعددة

التوقيت، وأسباب مشاركة  الشكل ويف هذا  اهلدف من وراء ظهور مروان عيسى هبذا  السؤال عن  املهمة هى  النقطة  لعل 
احلركة بكل ما ُأعلن من تفاصيل يمكن أن يتعامل معها البعض بوصفها أرسارًا عسكرية مل يكن من املفرتض للمقاومة أن 
تشاركها علنًا. وهنا حتديدًا يمكن أن نقرتب من حماولة فهم ما حدث والتغري يف اخلطاب اإلعالمي حلركة محاس يف 2021 

عن مرات سابقة تواجدت إعالميًا بشكل أقل واشتبكت مع اجلامهري يف األرايض الفلسطينية واخلارج بشكل حمدود.
يبدو ظهور مروان عيسى بوصفه جزءًا من »مقاومة أخرى للكتائب«، ولكنها مقاومة خارج ساحات القتال، وهلا أدوات 
ختتلف عن األسلحة، وتتم يف إطار ما يمكن تسميته بـ«معركة القلوب والعقول« ورسائل الردع واحلرب النفسية. رسائل 
مل تعلن يف لقاء عيسى فقط، ولكن ظهرت قبل هذا يف خطوات خمتلفة اكتسبت الكثري من االهتامم، وأثارت إعجاب البعض 
وغضب البعض اآلخر. خطوات جتاوزت حتدي السنوار لتهديدات اجليش اإلرسائييل باستهدافه باإلعالن عن نيته العودة 
إىل منزله سريًا عىل األقدام خالل مؤمتر صحفي عىل اهلواء، إىل ظهوره وهو يلتقط الصور أمام مكتبه املهدم. وجتاوزت هذا 
إىل ظهور املتحدث باسم كتائب القسام أبو عبيدة مع جمموعة من أعضاء الكتائب يف شوارع غزة. ووصلت إىل حديث الرجل 
الثاين يف الكتائب وأحد املستهدفني ضمن بنك األهداف اإلرسائييل عن قضايا عديدة تتجاوز ما هو عسكري وأمني بشكل 
مبارش إىل السياسة واملفاوضات والتخطيط طويل األجل، واإلعالن عن تسجيالت ووثائق وتفاصيل لقاءات ظلت رسية 

حتى اللحظة.
تبدو كل التحركات بوصفها جزءًا من احلرب، ولكنها أيضًا جزء من متتني قاعدة محاس الشعبية. وهنا تظهر أمهية التسجيل 
الصويت الذي تم بثه يف سياق احلديث عن مرحلة التفاوض خالل أرس شاليط ومطالبة إرسائيل بدليل يثبت أنه عىل قيد احلياة، 
حيث حتدثت مصادر إرسائيلية، بعد بث التسجيل، عن طلب إرسائيل دليل يثبت أن منغستو والسيد أحياء، ولكن تلك املرة 
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وبدالً من تقديم تسجيل مصور إىل إرسائيل، كام حدث يف حالة شاليط، قدمت محاس دليل حياة مل يكن متوقعًا إىل العامل 
واألكثر أمهية إىل الشعب الفلسطيني ومعه الشعوب العربية وغريها من القوى املتضامنة واملؤيدة للمقاومة.

وبعيدًا عن ما حيدث خلف األبواب املغلقة، يعيد ما أعلنه حديث مروان عن تفاصيل جتربة الكتائب مع شاليط والتسجيل 
الصويت، تركيب املشهد وإسقاط املايض عىل الواقع الراهن لتأكيد التشاهبات التي ترتب متسك املقاوم بمكانه ورفض التنازل 
عن أهدافه. رسائل ترد عىل كثري من التساؤالت املثارة عرب الترصحيات اإلرسائيلية وتعليقات وسائل التواصل االجتامعي 
ليس  محاس  ومكانة  دور  تقليص  إىل  اهلادفة  واألمريكية  اإلرسائيلية  والضغوط  الفصائل  استهداف  عن  املختلفة  والربامج 
تعرب عن خوفها من حماوالت  بعض األصوات  كانت  وإن  الفلسطينية عمومًا.  والقضية  القدس  يف غزة وحدها ولكن يف 
استهداف املقاومة، وترتفع أصوات أخرى بمعلومات وترسيبات تؤكد عىل وجود سياسة واضحة هتدف إىل هتميش الفصائل 
بصفة عامة ومحاس بصفة خاصة، فإن مروان عيسى وشاليط والتسجيل الصويت أجزاء من مكونات محاس للرد عىل تلك 

التهديدات اإلرسائيلية وهتدئة املخاوف الفلسطينية.
يف اخللفية، يؤكد املقاوم عىل أنه سيايس أيضًا، يتجاوز السالح عندما حيتاج إىل توظيف أدوات أخرى مثل احلضور اإلعالمي 
وصور شاليط وقت تناول الطعام وممارسة الرياضة وربام اهلزيمة يف مواجهة العب من كتائب القسام كام شهدنا. رسائل 
مبارشة ورمزية هتدف إىل إعالن موقف كتائب القسام من صفقة تبادل األرسى، ورفض الربط بينها وبني إعامر القطاع أو 
فك احلصار عنه كام فعلت يف صفقة شاليط، كام تؤكد عىل أن الكتائب الزالت تراقب املوقف ولن تقبل بالتهميش يف غزة أو 

يف الشأن الفلسطيني عمومًا.
قد يبدو التسجيل الصويت قصريًا وُمربِكًا، وفيديوهات شاليط عادية وفرصة للكوميديا، ولكن يف العمق يتم إعالن أهداف 
القضية  من  أسايس  جزء  واملقاومة  محاس  أن  مفادها  واخلارج  الداخل  يف  للجميع  رسائل  وتوزيع  تساؤالت  عىل  والرد 
الفلسطينية، وأن السيايس ال يسري بدون املقاوم. رسائل من شأن التطورات القادمة أن تكشف كيف سيتم التعامل معها وما 
الذي يمكن أن حتققه محاس يف جولة مفاوضات جديدة تتعلق بشكل مبارش بالقطاع واألرسى ولكنها تتجاوز كل هذا إىل 
موقع الفصائل واملقاومة يف خريطة التفاعالت السياسية. ومن أجل هذا تزداد أمهية املفاوضات احلالية حول اإلعامر وصفقة 
انعكاسات داخلية وإقليمية  التسوية بكل ما هلا من  الفلسطيني ومسار  املشهد  نتائجها تشكيل  تعيد  أن  التي يمكن  التبادل 

مهمة.
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 لعل السمة األساسية املسيطرة عىل املشهد الفلسطيني- اإلرسائييل الراهن هي زيادة فرص التصعيد وحتديات احلفاظ عىل 
أخبار وكتابات وترسيبات  يظهر واضحًا يف  )2021(. تصعيد  املايض  مايو   21 التي أهنت حرب غزة األخرية يف  التهدئة 
إرسائيلية عن االستعداد ملعركة »حارس األسوار ٢«، يف إشارة لالسم الذي أطلقته إرسائيل عىل حرب غزة، والتي أطلقت 

عليها فصائل املقاومة يف القطاع اسم »سيف القدس«.
وعىل الرغم من تصاعد وتراجع فرص التصعيد منذ إعالن التهدئة، فإن هناك العديد من العوامل التي تزيد من تعقيدات 
املشهد يف املرحلة احلالية وتطرح سيناريوهات خمتلفة عن التطورات املستقبلية عىل هامش إعالن احلكومة اإلرسائيلية اجلديدة 
وانعكاسات »مسرية األعالم« يف القدس، وما ارتبط هبا من إطالق »البالونات احلارقة« من غزة، واحلديث عن قواعد اشتباك 
جديدة بني الفصائل وإرسائيل. أوضاع نقف فيها يف مواجهة سيناريو التطور إىل حالة حرب أخطر وأكثر تأثريًا من سابقتها 
يف حالة جتاوز مرحلة ضبط النفس والسامح بتصعيد املواجهات يف القدس واألقىص أو القطاع، مقابل سيناريو احلفاظ عىل 
سيناريو  من  بينهام  وما  الفلسطيني،  البيت  ترتيب  بإعادة  يسمح  سيايس  ومسار  أرسى  وصفقة  هدنة  إىل  والتوصل  التهدئة 

الصفقة والتهدئة متوسطة املدى دون أفق واضح للمصاحلة والتسوية.
ويف ظل السياق العام، يمكن القول إن عوامل التصعيد ال تتحرك بشكل منفرد، ولكنها تتحرك يف سياق تتواجد فيه أسباب 
منطقية للحفاظ عىل التهدئة وضبط النفس سواء عىل صعيد الداخل الفلسطيني واإلرسائييل، أو عىل صعيد املوقف األمريكي 
الفعلية عىل األرض،  التفاعل بني الفصائل وإرسائيل، والوقائع  النهائية عىل  واملواقف اإلقليمية. بدورها تتوقف املحصلة 

ودور مرص وغريها من القوى التي تدعم جهود التهدئة والتوصل إىل صفقة.
ومن شأن تسارع جهود التوصل إىل منجزات يف ساحة صفقة األرسى وإعادة إعامر غزة، مع تقييد حركة اليمني اإلرسائييل 
واملواجهات التي تتم من أجل بناء املزيد من املستوطنات يف الضفة الغربية، من شأهنا ختفيف فرص التصعيد والسامح بفرتة 
هدوء قد تؤدي إىل توافقات فلسطينية متهد ملسار سيايس عىل صعيد التسوية. يف حني هيدد الدخول يف حرب جديدة فرص 
التسوية والدولة املنتظرة يف ظل تصاعد اليمني اإلرسائييل واالستيطان بكل ما يمثله من تآكل لألرايض الفلسطينية وتراجع 
فرص التسوية يف وقت يتزايد فيه احلديث عن هتديدات إرسائيلية باستهداف قادة فصائل املقاومة، والعودة للحديث عن 
سيناريو السيطرة عىل غزة من أجل القضاء عىل محاس وغريها من فصائل املقاومة بشكل ال هيدد جهود التهدئة فقط ولكن 

هيدد االستقرار والسالم اإلقليمي أيضًا.
اإلرسائيلية عىل غزة، ظلت  واهلجامت  القدس  التصعيد عىل ساحة  أسباب  توافر  الراهنة، ورغم  التفاعالت  هلذا ويف ظل 
األجواء هادئة نسبيًا وخطاب الفصائل يف جممله، ورغم وجود اختالفات، يؤكد عىل أن اهلجامت اإلرسائيلية جمرد استفزاز 
مفهوم وتعبري عن الفشل يف حرب مايو 2021. كام حرص خطاب فصائل القطاع عىل تأكيد أهنا وحدها متلك احلق يف حتديد 
الراهن. ومل ترتجم دعوات بعض  الوقت  بالتصعيد يف  القاهرة، غري معنية  نقلت رسائلها عرب  املعركة وتوقيتها، وأهنا، كام 
عز  كتائب  باسم  املتحدث  عبيدة،  أبو  بظهور  امُلطالِبة  االجتامعي  التواصل  وسائل  عىل  الفلسطينية  والصفحات  األصوات 

الدين القسام- اجلناح العسكري حلركة محاس- إىل خطوة إجرائية أو تصعيد يقود إىل حرب.
وبشكل عام، تربز التطورات التي شهدهتا ساحة التفاعالت الفلسطينية- اإلرسائيلية ما بعد تشكيل حكومة نفتايل بينيت، 

قواعد االشتباك بني الفصائل وإسرائيل:
 حتديات التهدئة والتصعيد

* باحثة - مركز األهرام للدراسات السياسية واالستراتيحية

7
                                         عبير ياسني * 



26
acpss.ahram.org.eg : املوقع االليكترونيhttps://bit.ly/2TFNOKI : رابط دائم

13 يونيو اجلاري، و«مسرية األعالم« التي أقيمت يف القدس يوم الثالثاء  التي وافق الربملان اإلرسائييل عليها مساء األحد 
15 من الشهر نفسه، رغبة الفصائل يف استمرار التهدئة وإعطاء فرصة للمفاوضات التي تتم برعاية مرصية. يف حني تعكس 
اهلجامت اإلرسائيلية عىل مواقع للفصائل يف قطاع غزة بعد إطالق »البالونات احلارقة«، رغبة حكومة بينيت يف تأسيس معادلة 
جديدة تتجاوز حدود القطاع إىل الشأن اإلرسائييل الداخيل، ولكن دون الوصول إىل حالة حرب مفتوحة، عىل األقل مرحليًا، 

حيث تظل كل االحتامالت مطروحة.

التصعيد اإلسرائيلي العنيف في مواجهة القطاع احملاصر

الواليات  يف  وخاصة  الغربية،  الدول  مواجهة  يف  أساسية  إشكالية  وحكومته  نتنياهو  بنيامني  السابق  الوزراء  رئيس  واجه 
املتحدة األمريكية، عىل هامش التصعيد يف القدس واحلرب عىل غزة. ومتثلت تلك املشكلة يف استخدام العنف بشكل أدى إىل 
تصعيد األحداث وصوالً إىل حالة احلرب دون وجود أهداف واضحة من االعتداءات أو التصعيد. باإلضافة إىل ما كشفت 
عنه احلرب من عدم تناسب القوة اإلرسائيلية املستخدمة مع األحداث بكل ما ترتب عليها من خسائر برشية، خاصة بني 
األطفال، ومادية يف القطاع املحارص عىل مدار أكثر من عقد بشكل أضعف الصورة واخلطاب اإلرسائييل لدى الغرب وزاد 
من النقد املوجه للسياسات اإلرسائيلية وللقوى الداعمة هلا. وشهدنا حديثًا متزايدًا وعلنيًا من املؤسسات احلقوقية واإلنسانية 
أن تشكل ممارساهتا يف غزة  تتبعها إرسائيل، وإمكانية  التي  العنرصى  الفصل  أو  األبارتيد  الدويل عن سياسة  العام  والرأى 
جرائم حرب، واملطالبة بمحاسبتها وتقليل الدعم الذي حتصل عليه والدفع نحو حل سيايس وغريها من املطالب التي ظلت 

غائبة لسنوات عن املشهد الفلسطيني.
كام أدت السياسة اإلرسائيلية إىل خروج الواليات املتحدة األمريكية عن سياسة هتميش الدور األمريكي يف القضية الفلسطينية 
أولوياهتا،  قائمة  الصيني« عىل  »التهديد  تطلق عليه  ما  الصني وخماطر  التي تضع  األمريكية  السياسة  للقضية رغم  والعودة 
ورغبة إدارة الرئيس األمريكي جو بايدن يف الرتكيز عىل الساحة اآلسيوية. كام وجهت واشنطن حتذيرًا مبارشًا إىل إرسائيل 
يتعلق باحتامل حدوث خسارة أكرب عىل صعيد العالقات مع مرص واألردن يف حال استمرت احلرب ضد القطاع بكل ما هلا 
من انعكاسات حمتملة عىل األمن واالستقرار اإلقليمي. ومع دخول مرص وأطراف أخرى عىل خط األحداث، وإعالن مرص 
بشكل واضح رضورة وقف احلرب والوصول إىل هدنة عرب خطوة وقف إطالق النار والتفاوض الذي ترعاه، واإلعالن عن 
دور مرصي مبارش يف عملية إعادة إعامر غزة وعرب رشكات مرصية، سمحت األوضاع باإلعالن عن إهناء احلرب والبدء يف 

مباحثات اهلدنة وصفقة األرسى.
ولكن عىل اجلانب اآلخر، شهدت إرسائيل يف تلك الفرتة توافقًا أكرب بني القوى املختلفة من أجل تشكيل ائتالف حكومي 
جديد لديه هدف أسايس هو إسقاط حكومة بنيامني نتنياهو. وسامهت األوضاع الداخلية اإلرسائيلية يف توفري البيئة الالزمة 
لتهديد التهدئة وجهود التوصل إىل صفقة وهدنة يف ظل تصاعد املخاوف يف تلك الفرتة من جلوء نتنياهو إىل إشعال األوضاع 
من أجل البقاء، أو تصعيد احلكومة اجلديدة بعد توليها السلطة من أجل إثبات التشدد يف مواجهة اهتام نتنياهو والليكود هلا 
بالتنازل يف قضايا متس أمن إرسائيل، وخاصة يف ظل التحالف مع حزب إسالمي التوجه من عرب الداخل للمرة األوىل يف 
الفصائل وإرسائيل  بني  العالقات  برئاسة منصور عباس. وأصبحت  املوحدة  العربية  القائمة  احلكومة وهو حزب  تشكيل 
وتطورها بني الرصاع والتهدئة بتنويعاهتا املختلفة رهنًا بالتطورات عىل الساحة الداخلية اإلرسائيلية وكيفية قراءة الفصائل 
هلا والتعامل معها. ويف اخللفية تتوقف الكثري من التطورات عىل جهود مرص والواليات املتحدة األمريكية بشكل أسايس يف  

ضامن احلفاظ عىل التهدئة أو التأكد من عدم خروج األحداث وردود الفعل عن حدود السيطرة.
ويف مرحلة تشكيل احلكومة اإلرسائيلية اجلديدة واإلعالن عن التوصل إىل اتفاق، طرحت مرة أخرى قضية »مسرية األعالم«، 
املؤجلة منذ مايو املايض بعد إعالن حكومة نتنياهو املوافقة عليها قبل إنتهاء حكمه. وجتاوز القرار احلديث عن املخاوف من 
جتدد املواجهات يف القدس، إىل احلديث عن هتديد املسرية للحكومة اجلديدة واإلئتالف املكون هلا. وبشكل عام، أصبحت 
املسرية حمور اختبار للحكومة اجلديدة وتشددها، وللفصائل والتزامها بمعادلة الربط بني القدس وغزة، وللوسطاء وقدرهتم 

عىل توفري العوامل الالزمة من أجل ضبط النفس.
سياق  يف  وموقعها  والفلسطيني  اإلرسائييل  للطرف  بالنسبة  األعالم«،  »مسرية  وقيمة  معنى  يف  األساسية  املشكلة  وتتمثل 
التي يطلق عليها أيضًا »رقصة  القدس واملسجد األقىص عادة. وترتبط »مسرية األعالم«-  التي تشهدها مدينة  املواجهات 
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عام  يف  الرشقية  للقدس  إرسائيل  باحتالل  االحتفال  يف  اإلرسائييل  املتطرف  اليمني  بمشاركة  أساسية  بصورة  األعالم«- 
يف  والفلسطينيني  املشاركني  بني  بمواجهات  عادة  احلدث  ويرتبط  القدس.  توحيد  بذكرى  إرسائيليًا  يعرف  ما  أو   ،1967
األقىص وشوارع املدينة املقدسة، مع تواجد أمني مكثف دوره األسايس هو محاية املسرية واملشاركني فيها. ومع االستفزازات 
واهلتافات العدائية ضد فلسطني والعرب واإلسالم وغريها حتمل »مسرية األعالم« األسباب الالزمة للمواجهات، ويتحول 
الوجود العسكري إىل مواجهات أخرى ضد الفلسطينني مع عمليات االعتداء واالحتجاز التي أعادت للواجهة صورة قريبة 

من مواجهات باب العامود والشيخ جراح.
وبالعودة إىل حقيقة ارتباط التصعيد األول وحرب غزة باملسجد األقىص والقدس، واملعادلة التي أعلنتها الفصائل الفلسطينية 
يف تلك الفرتة، واملتمثلة يف الربط بني ما حيدث يف القدس وغزة من خالل الرد عىل التجاوزات التي حتدث يف القدس من 
القطاع، يمكن إدراك ما مثلته »مسرية األعالم« بالنسبة لكافة األطراف، وما محلته من أسباب لتصاعد العنف واملواجهات 
بشكل حيتمل معه أن جتد الفصائل يف مواجهة معادلة املواجهة. يف حني مثلت املسرية للحكومة اإلرسائيلية اجلديدة أول حتدي 
واضح يف وقت كان من الصعب الرتاجع عن املسرية دون مواجهة االهتام بالرتاجع يف مواجهة الفصائل أو الواليات املتحدة 
الليكود ونتنياهو للحكومة  األمريكية وغريها من االعتبارات التي زاد منها االهتامات التي أعلنها عدد من أعضاء حزب 
اجلديدة وأشارهتم إىل أهنا حكومة يسارية ضعيفة وغري قادرة عىل ضامن أمن إرسائيل بشكل جعل املسرية يف قلب جتاذبات 

املشهد السيايس الداخيل يف إرسائيل.
عىل  مؤكدة  التصعيد  عدم  عىل  الفصائل  حافظت  واجلنود،  املستوطنني  قبل  من  املسرية  يف  حدثت  التي  التجاوزات  ورغم 
مراقبة األوضاع والتمسك بقواعد االشتباك التي أعلنتها خالل احلرب ومع التهدئة وهى »إن عدتم عدنا، وإن زدتم زدنا«. 
وانطلقت »البالونات احلارقة« من القطاع يف ما اعترب رد أقل تكلفة من الصواريخ عىل املسرية وما صاحبها من استفزازت 
إرسائيلية ومواجهات، وعىل استهداف القوات اإلرسائيلية للدكتورة الفلسطينية مى عفانة يف القدس والتي اختلفت الروايات 
حول أسباب قتلها وإن كان موهتا نوعًا من  »القتل بدم بارد« وفقًا للرواية الفلسطينية أو حماولة ملنع عملية استهداف للجنود 
طبقًا للرواية اإلرسائيلية. ومع اإلعالن عن تسبب بالونات القطاع يف حدوث عدة حرائق يف مستوطنات غالف غزة، بدأ 
استهداف  نتنياهو وتتضمن  والقطيعة مع حكومة  الفصائل  معادلة  تغييب  إىل  معادلة إرسائيلية جديدة هتدف  احلديث عن 

مواقع للفصائل يف القطاع.

»البالونات« في مواجهة الغارات: صراع قواعد االشتباك

حكومة  عن  باإلعالن  مبارش  بشكل  املرتبط  هو  املعلنة  للتهدئة  العام  اإلطار  يف  وضوحًا  واألكثر  األول  العامل  يكون  ربام 
من  عليها  واهلجوم  ناحية،  من  االجتاهات  املتنوعة  تركيبتها  بحكم  تعقيدًا  وأكثر  يمينية  أكثر  بأهنا  تتميز  إرسائيل  يف  جديدة 
اجلديدة يف مواجهة احلق  تفاصيل خمتلفة تفرتض تشدد احلكومة  الصورة  بتلك  ويرتبط  ناحية أخرى.  نتنياهو من  معسكر 
الفلسطيني، وحتويل كل ما حييط باملشهد إىل اختبار هلا وفرصة للمقارنة بينها وبني حكومة نتنياهو التي ساعدت عىل توفري 

أسباب املواجهات قبل مغادرة السلطة.
مواجهات رتب هلا نتنياهو الظروف املناسبة بتمرير املوافقة عىل »مسرية األعالم« قبل حصول احلكومة اجلديدة عىل موافقة 
املدافع عن  بينيت بمثابة تراجع عن رؤية رئيس الوزراء اجلديد وتياره  الربملان، ويف وقت جعل الرتاجع عنها من حكومة 
التمسك  بوضوح  يعلن  والذي  فلسطينية،  دولة  إقامة  أو  للتسوية  والرافض  إرسائيل،  عاصمة  بوصفها  املوحدة  القدس 
باملستوطنات والتوسع فيها. وتظل املشكلة األساسية يف بنية احلكومة القائمة والرغبة يف جتاوز مرحلة نتنياهو عرب التشدد يف 
أمن إرسائيل، وتأكيد أن وجود حزب عريب له خلفية إسالمية يف التحالف لن يغري من سياسات أطرافه املتشددة يف مواجهة 
القضايا اخلالفية األساسية بصورة ظهرت واضحة مع تأكيد بينيت عدم استبعاد خيار احلرب والتصعيد رغم مشاركة حزب 

عباس يف االئتالف.
هبذا، ومن وجهة نظر إرسائيلية، كان عىل احلكومة اجلديدة أن توازن بني تصعيد االهتامات هلا بالرتاجع يف قضايا متس أمن 
إرسائيل ووحدة القدس، وعدم إغضاب الواليات املتحدة األمريكية من خالل جتنب إشعال األوضاع مرة أخرى بدرجة 
تتحمل املسئولية عنه بشكل واضح، دون استبعاد إمكانية اللجوء إىل مسار آخر يقوم عىل تصعيد املوقف بام جيرب الفصائل 
عىل استخدام الصواريخ ويربر للحكومة اجلديدة التصعيد بذريعة الدفاع عن النفس ومحاية أمن إرسائيل يف مواجهة صواريخ 
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الفصائل، وهو الوضع الذي تتجنبه الفصائل الفلسطينية حتى اآلن. يف نفس الوقت، ال تتوقف »البالونات احلارقة« التي تزيد 
من خسائر مستوطنات غالف غزة والغضب امُلطاِلب بحرب جديدة عىل القطاع داخل املستوطنات وخارجها، مقابل خطاب 
إرسائييل يؤكد أن ما حيدث تعبري عن غضب الفصائل من استمرار القيود املفروضة عىل القطاع بشكل جيعل احلياة صعبة من 

جانب، ويقلص من مكاسب حرب غزة من جانب آخر.
يف هذا السياق، ظهر احلديث عن رغبة حكومة بينيت يف جتاوز معادلة الفصائل التي دشنت ما قبل معركة سيف القدس والتي 
التي خترج من  البالونات احلارقة  الرد عىل  القدس وغزة، من خالل تأسيس معادلة إرسائيلية مضادة ملخصها  ربطت بني 
القطاع يف اجتاه مستعمرات غالف غزة باعتداء عىل القطاع، وتأكيد أن كل حترك فلسطيني سوف يواجه بعمليات يف القطاع، 
مع إعالن قاعدة جديدة لالشتباك تفصل بني مرحلة ما قبل حرب مايو 2021 وما بعدها، أو بني حكومة بينيت وما قبلها، 
وتتمثل يف معادلة أن »ما سيكون مغاير عام كان«، حيث تتغري قواعد االشتباك وتصبح غزة هى الرد عىل »البالونات احلارقة« 

يف سياق أوسع يؤكد عىل أن التصعيد بالتصعيد.
تؤسس احلكومة اإلرسائيلية اجلديدة وضعية خمتلفة تضع معادلة الفصائل للربط بني غزة والقدس يف مواجهة معادلة إرسائيل 
القائمة بني  نقطة أساسية يف قواعد االشتباك  للربط بني غزة ومستوطنات غالف غزة والقدس وغريها، وتتحول غزة إىل 
الفصائل وإرسائيل. ويف حني ترتكز الصورة عىل القدس ومستوطنات غالف غزة، تظل قضايا القطاع املهملة حمركًا أساسيًا 
يف التصعيد وفقًا لقراءات متعددة تؤكد صعوبة احلفاظ عىل التهدئة يف القطاع يف ظل عدم ترسيع سياسات اإلعامر، والقيود 

املفروضة عىل الصيد، باإلضافة إىل القيود التي فرضت عىل املساعدات املالية القطرية.

األطراف اخلارجية ومعادلة ضبط ردود الفعل

مع الكثري من التناقضات اإلرسائيلية التي ظهرت يف التعامل مع »مسرية األعالم« منذ جتدد احلديث عنها قبل إنتهاء فرتة 
نتنياهو، بني إلغاء املسرية والعودة للموافقة عليها، والتأكيد عىل سريها وفقًا ملخططها الطبيعي قبل احلديث عن تغيري مسارها 
من أجل جتنب االشتباك يف القدس، كان واضحًا كيف هتدد املسرية التهدئة. هتديد يعود إىل حقيقة أن املسرية وما تعرب عنه من 
أفكار وحراك تقع، ماديًا ورمزيًا، يف قلب معادلة الفصائل وأسباب التصعيد التي بدأت من باب العامود والشيخ جراح يف 
أبريل املايض. وكان واضحًا أن احلكومة اإلرسائيلية اجلديدة تواجه الكثري من التحديات بشكل يمكن أن يساهم يف التصعيد 
عىل طريقة استهداف قطاع غزة من أجل اإلعالن عن موقف خمتلف عن حكومة نتنياهو، ولكنها ظلت حريصة، عىل األقل 

حتى اللحظة، عىل الرد دون توسيع اهلجامت أو األهداف.
تؤكد عىل  هتديد  القطاع مع ترسيبات  الفصائل يف  مواقع  استهداف بعض  الرسمية عىل  الفعل اإلرسائيلية  وركزت ردود 
إرسائيل باستهداف قادة الفصائل يف حالة عدم توقف البالونات احلارقة. رسائل تتجاوز توجيه هتديد للفصائل إىل توضيح 
موقف للداخل اإلرسائييل تؤكد احلكومة من خالله أهنا متلك خيارات أخرى يف مواجهة الفصائل الفلسطينية غري احلرب 
املفتوحة. ويف حني يرى قادة يف مستوطنات غالف غزة وغريهم من املتشددين أن الرد اإلرسائييل ضعيف، ويصل البعض 
للحديث عن فشل بينيت يف مواجهته األوىل مع الفصائل، حتافظ ردود الفعل اإلرسائيلية عىل قدر من ضبط النفس مقارنة 
بفرتة حرب غزة األخرية يف ظل هشاشة االئتالف واحلديث عن رغبة الواليات املتحدة األمريكية يف إعطاء فرصة للحكومة 
اجلديدة من جانب، والضغط من أجل التوصل إىل اتفاق، ليس سهاًل، عىل صعيد األرسى واإلعامر ودور السلطة الفلسطينية 

يف مواجهة دور الفصائل يف إدارة ملف اإلعامر من جانب آخر.
ويف مواجهة احلديث عن حتذير إرسائييل حلامس من استمرار »البالونات احلارقة« وإمكانية عودة احلرب، ورفع قاعدة التصعيد 
بالتصعيد، حرصت احلركة والفصائل عمومًا عىل تأكيد رغبتها يف احلفاظ عىل التهدئة وعدم التصعيد. ورغم ترسيب تلك 
الرسائل التي حياول فيها كل طرف إبراز انتصاره وسيطرته عىل األوضاع، تظل سلوكيات األطراف املعنية حمكومة باملواقف 
املعلنة بوصفها حمددات التصعيد املحتملة. حمددات تتمثل فلسطينيًا يف  اخلطوط احلمراء التي أعلنتها فصائل املقاومة قبل وبعد 
حرب غزة ممثلة يف القدس واألقىص والشيخ جراح، وإرسائيليًا يف املواقف املعلنة من احلكومة اجلديدة واخلاصة بالتعامل مع 
التهديد القادم من القطاع باستهداف القطاع، والتي برزت عىل هامش »مسرية األعالم« عرب الرد عىل »البالونات احلارقة« 

باستهداف مواقع الفصائل وربام تتسع األهداف تاليًا.
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أول  مع  بمواجهات جديدة  املنذرة  والتناقضات  احلمراء  احلالية، حيث اخلطوط  االشتباك  قواعد  التفاصيل عن  تلك  تعرب 
صاروخ يطلق من غزة أو اعتداء عنيف عىل املقدسيني أو يف األقىص، أو حرائق شديدة من البالونات احلارقة، أو ردود غري 
حمسوبة من اليمني املتشدد يف مستوطنات غالف غزة أو املناطق املهددة بالتهجري يف القدس والبؤر االستيطانية اجلديدة يف 
الضفة الغربية وغريها من أسباب تفعيل قواعد االشتباك القائمة. ويف ظل التشابكات الفلسطينية - اإلرسائيلية، والتعقيدات 
قبل  من  النفس  ضبط  جانب  إىل  األساسية،  القيمة  تظل   ،2021 ومايو  أبريل  مواجهات  عىل  املرتتبة  واخلسائر  الداخلية، 
األطراف املعنية مبارشة ممثلة يف الفصائل وإرسائيل، يف جهود التهدئة واألطراف التي تتوسط وتدير وتفاوض وبشكل خاص 
مرص بكل ما متلكه من أوراق وقدرات يمكن أن تساعد يف ايقاف التصعيد قبل حافة احلرب التي هتدد بأن تكون أكثر عنفًا 

وأن تتجاوز خسائرها غزة إىل مستوى القضية واإلقليم.



30
acpss.ahram.org.eg : املوقع االليكترونيhttps://bit.ly/2TFNOKI : رابط دائم

 يمثل الدعم غري املرشوط إلرسائيل وسياستها االستيطانية يف األرايض الفلسطينية منذ تأسيسها أحد الثوابت التي توافق 
جتاه  مواقفهام  تباين  من  فبالرغم  عقود.  مدى  عىل  األمريكية  املتحدة  الواليات  يف  واجلمهوري  الديمقراطي  احلزبان  عليها 
العديد من القضايا الداخلية واخلارجية، إال أن الدعم الكامل إلرسائيل وسياستها يف املنطقة كان من القضايا القليلة التي مل 
تشهد أى تباين يذكر بني احلزبني الرئيسيني، لذا فإن السياسة األمريكية جتاه إرسائيل والقضية الفلسطينية اتسمت بقدر كبري 

من االستمرارية والثبات بالرغم من تعاقب اإلدارات املختلفة بشقيها اجلمهوري والديمقراطي.
ويف والية الرئيس األمريكي السابق دونالد ترامب، وصل الدعم األمريكي إلرسائيل إىل مستويات غري مسبوقة، حيث قام 
ترامب بالرتاجع عن حل الدولتني وعن رعاية عملية السالم بني إرسائيل والسلطة الفلسطينية، كام اعرتف بالقدس عاصمة 
والقدس،  الغربية  الضفة  يف  اإلرسائيلية  املستوطنات  برشعية  وأقر  إليها،  األمريكية  السفارة  بنقل  بالفعل  وقام  إلرسائيل 

وأوقف املساعدات األمريكية إىل السلطة الفلسطينية ووكالة »األونروا«.
ومن ناحية أخرى، قام جاريد كوشنر، صهر ترامب، برعاية عدد من اتفاقيات السالم بني إرسائيل وعدد من الدول العربية 
عىل  ساعد  وقد  أخرى،  ناحية  من  اإلرسائيلية   - العربية  والعالقات  ناحية  من  الفلسطينية  القضية  بني  للفصل  حماولة  يف 
الفلسطينية  القضية  أمهية  وتراجع  العربية  الدول  وبعض  إلرسائيل  مشرتك  كعدو  اإلسالمية  والتيارات  إيران  صعود  ذلك 
يف السنوات األخرية بسبب االنقسام الفلسطيني وفشل عملية السالم. وبدا للكثريين أن القضية الفلسطينية فقدت أمهيتها 
ومركزيتها لدى الرأى العام العريب والدويل، وأن قضايا أخرى أصبحت أكثر إحلاحًا، وأن التعاون مع إرسائيل مل يعد مرشوطًا 

بمواقفها جتاه األرايض املحتلة وعملية السالم مع السلطة الفلسطينية.
ولكن يف األسابيع األخرية ويف ضوء اإلجراءات التي أقدمت عليها إرسائيل إلخالء حى الشيخ جراح يف القدس الرشقية من 
سكانه الفلسطينيني وما تالها من اعتداءات عىل املصلني يف املسجد األقىص وعىل فلسطينيي الداخل يف مدن مثل اللد وحيفا 
ويافا ثم القصف اجلوي عىل أبراج سكنية يف قطاع غزة مما أدى إىل مقتل أكثر من 200 فلسطيني معظمهم من األطفال والنساء 
وترشيد أكثر من 50 ألف من سكان القطاع، عادت القضية الفلسطينية إىل الصدارة من جديد واتضح أهنا مل تفقد رمزيتها 
ومركزيتها لدى املواطن العريب، بل إن األجيال األصغر- والتي عىل عكس األجيال السابقة مل تلعب القضية الفلسطينية دورًا 
حموريًا يف تشكيل وعيها السيايس- تضامنت بشكل واسع وغري متوقع مع الشعب الفلسطيني واتضح أن فلسطني ال تزال 
هى القضية األهم يف الوعى العريب وأن كل التطورات التي طرأت عىل الساحة اإلقليمية مل تنجح يف تغيري صورة إرسائيل 

لدى قطاع كبري من الرأى العام العريب.
وقد جاء رد فعل إدارة الرئيس جو بايدن- يف أول اختبار هلا يف منطقة الرشق األوسط- متسقًا مع ثوابت السياسة اخلارجية 
األمريكية جتاه إرسائيل، حيث أكد بايدن عىل حق إرسائيل يف الدفاع عن نفسها وامتنع عن مطالبتها بوقف إطالق النار أو 
عن إدانتها لقيامها بقصف أبراج سكنية وقتل مئات من املدنيني باإلضافة إىل قصف مقار صحفية وإعالمية بعضها أمريكي 
بوقف  تطالب  قرارات  مشاريع  إصدار  من  األمن  جملس  منع  عىل  مرة  من  أكثر  اإلدارة  وحرصت  »اسوشييتدبرس«،  مثل 
أنه طلب من وزير   ،2021 24 مايو  بيان صدر يف  بايدن أعلن يف  الرئيس  املدنيني.بل إن  إطالق والنار واالعتداءات عىل 
اخلارجية أنتوين بلينكن، الذي يزور املنطقة بداية من اليوم التايل، أن »يتوجه إىل الرشق األوسط يف سياق متابعة لدبلوماسيتنا 

إســـرائيل   حـــول  الداخلـــي  األمريكـــي  اجلـــدل  فـــي  مهمـــة  حتـــوالت 
الفلســـطينية والقضيـــة 

                 د. دينا شحاتة   *

* رئيس وحدة الدراسات المصرية - مركز األهرام للدراسات السياسية واالستراتيجية
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اهلادئة واملكثفة لتحقيق وقف النار بني إرسائيل ومحاس«، مؤكدًا »االلتزام الذي ال يتزحزح حيال أمن إرسائيل«، مع مواصلة 
»جهود إدارتنا إلعادة بناء العالقات مع الشعب والقادة الفلسطينيني ودعمهم، بعد سنوات من اإلمهال«.

والسلطة  إرسائيل  بني  السالم  عملية  إحياء  وإعادة  الدولتني  بحل  ملتزم  أنه  إىل  االنتخايب  برناجمه  يف  أشار  قد  بايدن  وكان 
الفلسطينية وتقديم املساعدات لوكالة »األونروا« والسلطة الفلسطينية، ولكن من ناحية أخرى يري بايدن وفريقه أن عملية 
السالم والقضية الفلسطينية ومنطقة الرشق األوسط بشكل عام مل تعد حتتل األولوية يف السياسة اخلارجية األمريكية وأن 
الديمقراطية وحقوق  إيران وحماربة اإلرهاب ودعم  النووي مع  املنطقة مثل إعادة إحياء االتفاق  إدارته هلا أهداف أهم يف 

اإلنسان.

توجهات مختلفة

أن  إال  الفلسطيني- اإلرسائييل،  الرصاع  التورط يف  وإدارته يف عدم  بايدن  أنه رغم رغبة  إىل  تشري  األحداث األخرية  لكن 
الواقع قد يفرض عليهم اختيارات أخرى، خاصة وأن األحداث األخرية سّلطت الضوء عىل حتوالت مهمة يف الرأى العام 

األمريكي وداخل احلزب الديمقراطي فيام خيص القضية الفلسطينية والرصاع مع إرسائيل.
فربام ألول مرة يشهد املجال العام األمريكي تعاطف قطاع واسع من الرأى العام ومن نواب جملسى النواب والشيوخ مع 
املامرسات  بإدانة  رصاحة  تطالب  األمريكي  القرار  صنع  دوائر  داخل  من  أصوات  مرة  ألول  وتظهر  الفلسطينية،  القضية 

اإلرسائيلية وتبني إجراءات عقابية ضد إرسائيل للضغط عليها لوقف اعتدائها عىل املدنيني وإهناء سياستها االستيطانية.
ويف سابقة ربام قد تكون األوىل من نوعها، شهد الكونجرس األمريكي- واملعروف بكونه أكثر املؤسسات األمريكية دعاًم 
إلرسائيل- خطبًا نارية من قبل عدد من النواب تدين االعتداءات اإلرسائيلية وسياسات إرسائيل االستعامرية والعنرصية. 
كام قام138  نائب ديمقراطي يف الكونجرس بتوجيه خطاب لبايدن ملطالبته بإدانة قتل املدنيني من الناحيتني وليس من اجلانب 

اإلرسائييل فقط والضغط عىل إرسائيل من أجل وقف القصف اجلوي عىل غزة.
ومن ناحية أخرى، قام 27 نائب ديمقراطي يف جملس الشيوخ من جممل 50 نائبًا بقيادة النائب اليساري برين ساندرز بمحاولة 
إصدار مرشوع قرار يطالب بوقف إطالق النار من الطرفني وتعطيل إقرار جملس الشيوخ صفقة أسلحة مع إرسائيل حلني 
استجابتها للمطالب األمريكية. وبالرغم من أن هذا املرشوع مل يتم إقراره، إال أنه مؤرش مهم عىل حدوث حتول يف توجهات 
قطاع مهم من الرأى العام فيام خيص إرسائيل والقضية الفلسطينية. وكام عّلق أحد املحللني ألول مرة، يصبح دعم إرسائيل 
قضية خالفية يف املجال السيايس األمريكي، ففيام مىض كان موقف السناتور برين ساندرز املناهض للسياسات االرسائيلية 
استثنائيًا شاذًا عن القاعدة العامة، إال أن اجلدل حول األحداث األخرية يف األرايض املحتلة يف األسابيع األخرية أوضح أن 
هذا املوقف أصبح أكثر انتشارًا يف أوساط نواب احلزب الديمقراطي وقاعدته االنتخابية. ويمكن فهم هذا التحول يف ضوء 

عدد من العوامل كام ييل:
ثابت  الديمقراطي: رغم أن إرسائيل حظيت بدعم  املتطرف وتوتر عالقته باحلزب  نتنياهو مع ترامب واليمني  1 - حتالف 
من احلزبني اجلمهوري والديمقراطي، وحافظ اللويب اليهودي عىل عالقات قوية مع النخبة السياسية يف كال احلزبني، إال أنه 
مع قيام رئيس الوزراء اإلرسائييل بنيامني نتنياهو باحتكار السلطة السياسية يف إرسائيل لسنوات طويلة توطدت العالقة بني 
اليمني اإلرسائييل واليمني األمريكي بشكل غري مسبوق، يف مقابل تراجع العالقة بني نتنياهو واحلزب الديمقراطي، وهو ما 
انعكس يف قيام نتنياهو بمعارضة االتفاق النووي مع إيران وقيام الرئيس األمريكي األسبق باراك أوباما- يف سابقة هى األوىل 

من نوعها- بالسامح بعدم استخدام حق الفيتو ضد مرشوع قرار يف جملس األمن يدين املامرسات االستيطانية اإلرسائيلية.
2 - تراجع عملية السالم وحل الدولتني: ظهر توافق واسع يف دوائر صنع القرار األمريكية منذ اتفاق أوسلو عام 1992 
حول أن حل الدولتني هو اإلطار املرجعي الوحيد للتعامل مع القضية الفلسطينية والرصاع الفلسطيني- اإلرسائييل، لكن 
الفشل املتتابع للعملية التفاوضية خاصة فيام يتعلق بقضايا احلل النهائي مثل القدس والالجئني واملستوطنات، باإلضافة إىل 
الضفة  االستيطانية يف  العملية  بتوسيع  نتنياهو  وقيام  الضفة وقطاع غزة  بني  السلطة  وازدواجية  الفلسطيني  الصف  انقسام 
الدولتني يرتاجع كإطار مرجعي للرصاع وبدء احلديث بشكل متزايد  والقدس بمباركة إدارة ترامب، كل ذلك جعل حل 
داخل الدوائر التقدمية عن أن خيار »الدولة الواحدة« أصبح احلل الوحيد للقضية الفلسطينية. ويف هذا اإلطار، بدأ احلديث 
بشكل متزايد عن إرسائيل كدولة فصل عنرصي قائمة عىل تفوق اهلوية اليهودية وطمس وهتميش اهلوية الفلسطينية. ويف 
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بني  عنرصي  فصل  دولة  متثل  إرسائيل  أن  مفصاًل كشف  تقريرًا  ووتش  رايتس  هيومان  منظمة  أصدرت  األخرية،  الشهور 
املواطنني اليهود من ناحية واملواطنني الفلسطينيني من ناحية أخرى. وقد أصبح هذا التقرير إطارًا مرجعيًا يف اجلدل احلايل 

حول القضية الفلسطينية خاصة يف األوساط التقدمية داخل احلزب الديمقراطي.
3 - تغري طبيعة قاعدة احلزب الديمقراطي: يف العقود األخرية، حدث حتول مهم يف طبيعة قواعد احلزب الديمقراطي، حيث 
أصبح املهاجرون والنساء والشباب يمثلون كتلة تصويتية مؤثرة داخل احلزب مما أدى بالتايل إىل تصاعد حجم ونفوذ الكتلة 
بـ«السكواد«  املعروفة  السيدات  النائب برين ساندرز واليزابيث وارن ونواب جمموعة  يمثلها  التقدمية داخل احلزب والتي 
أثر واضح عىل  التقدمية داخل احلزب  القوى  الكاسندريا كورتيز واهلان عمر ورشيدة طليب. وكان لصعود  والتي تشمل 
السياسات االقتصادية واالجتامعية التي تبناها بايدن منذ توليه الرئاسة، وييدو أن مواقفهم جتاه القضية الفلسطينية الرافضة 
للسياسات اإلرسائيلية ربام سيكون هلا تأثري عىل السياسة اخلارجية األمريكية يف هذا امللف. فقد قامت هذه املجموعة والفئات 

التي متثلها بانتقاد سياسة بايدن جتاه األحداث األخرية ومطالبته باختاذ موقف أكثر توازنًا وإدانة املامرسات اإلرسائيلية.
واملساواة  العدالة  أصبحت  الديمقراطي:  احلزب  داخل  العنرصية  ومناهضة  واملساواة  العدالة  قضايا  أمهية  تصاعد   -  4
ومناهضة العنرصية حتتل مكانة مهمة داخل احلزب الديمقراطي، خاصة بعد واقعة قتل املواطن األسود جورج فلويد والتي 
أدت إىل انتفاض قطاع واسع من األقلية السوداء ضد العنف الرشطي وممارسات العنرصية املمنهجة يف املجتمع األمريكي، 
وظهرت حركات سياسية مثل »حياة السود مهمة« تؤكد عىل رضورة مناهضة العنرصية بأشكاهلا املختلفة، وأصبحت هذه 
القضية جزءًا مهاًم يف برنامج بايدن الرئايس وأصبح خطاب احلزب الديمقراطي يتمحور إىل حد كبري حول هذه القضية. وقد 
العرقية، حيث رأى قطاع واسع من الشباب  العدالة  تناول أحداث العنف األخرية يف األرايض املحتلة يف إطار منظور  تم 
األمريكي أن الشعب الفلسطيني يمثل الطرف األضعف املضطهد بسبب هويته العرقية وأن الدولة اإلرسائيلية متثل سلطة 
فصل عنرصي شبيهة بدولة جنوب أفريقيا البيضاء، مما جعل هناك تعاطفًا واسعًا بني األجيال اجلديدة التي ربام ال تعرف 
الكثري عن تاريخ القضية الفلسطينية ولكنها ترى أمامها طرفًا قويًا مدججًا بالسالح يقوم بقمع طرف ضعيف عىل أرضية 

عنرصية.
5 - دور وسائل التواصل االجتامعي: مارس اإلعالم األمريكي التقليدي دورًا مهاًم يف تزوير احلقائق وتوجيه الرأى العام 
األمريكي للتعاطف والتضامن مع إرسائيل وممارساهتا االستيطانية، ولكن أحداث األسابيع األخرية أظهرت أن قدرة وسائل 
اإلعالم التقليدية يف تشكيل الرأى العام األمريكي بدأت ترتاجع بشكل واضح لصالح مواقع التواصل االجتامعي، حيث 
أصبح الشباب األمريكي يستمد معلوماته عن هذه القضية من خالل البث املبارش الذي يقوم به الشباب الفلسطيني من عىل 
أرض الواقع عىل وسائل التواصل مثل »تيك توك« و«فيس بوك« و«انستجرام«، وهو ما كان له أثر مهم يف تغيري الصورة 

النمطية عن املواطن الفلسطيني وخلق تضامن واسع مع قضيته.
خيص  فيام  املزدوجة  السياسة  عن  فضاًل  اإلرسائيلية  للمامرسات  املرشوط  غري  األمريكي  الدعم  استمرار  ورغم  ختامًا، 
اإلدارات  كل  مواقف  مع  متسقًا  جاء  والذي  األخرية  األحداث  جتاه  بايدن  إدارة  موقف  يف  اتضح  كام  الفلسطينية  القضية 
األمريكية السابقة يف انحيازها إلرسئيل، إال أن التحوالت التي حدثت داخل املجتمع األمريكي وداخل احلزب الديمقراطي 
بالتحديد متثل فرصة مهمة جيب استغالهلا من قبل احلكومات والشعوب العربية لصالح القضية الفلسطينية. فالتفاعل مع 
القوى التقدمية وإعادة صياغة القضية الفلسطينية يف لغة قضايا القرن الواحد والعرشين والعمل مع السلطة الفلسطينية عىل 
تصعيد النخب الشابة القادرة عىل التفاعل بشكل إجيايب مع املجتمع الدويل، قد يفرض زمخًا ورأى عام داعاًم ملامرسة املزيد من 
الضغوط عىل إرسائيل. ويعد نموذج جنوب أفريقيا مهاًم يف هذا السياق، حيث نجحت حركات اجتامعية غربية يف ممارسة 
ضغوط عىل حكوماهتا اضطرهتا لفرض عزلة دولية عىل جنوب أفريقيا مما فتح املجال أمام إهناء سياسات الفصل العنرصي.
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الفلسطينية وإرسائيل عقب دخول  الفصائل  2014 بني  11 يومًا من بدايتها مواجهات هى األعنف منذ عام  انتهت بعد   
21 مايو 2021. ومع انتهاء هذه اجلولة تبدأ مرحلة  اتفاق وقف إطالق النار بني الطرفني، برعاية مرصية، حيز التنفيذ يف 
مراجعة املواقف وحساب املكاسب واخلسائر، ليس إرسائيليًا وفلسطينيًا فقط، وإنام إقليميًا أيضًا، السيام مع حمورية القضية 

الفلسطينية وأمهيتها يف املنطقة، والتي عكستها املعطيات اجلديدة التي فرضتها احلرب األخرية.
الفلسطينية،  القضية  من  املوقف  املتوالية حول  قياداهتا  إيران حارضة، من خالل ترصحيات  كانت  املواجهات،  خالل هذه 
ودعمها املستمر للفلسطينني، كام كانت حارضة بقوة يف ترصحيات قيادات حركة محاس، التي قدمت لطهران الشكر يف أكثر 

من ترصيح عىل الدعم باملال والسالح، كام ركزت الكتابات اإليرانية عىل دعم إيران حلامس.
وقدبدا خالل احلرب األخرية أن ثمة توظيفًا إيرانيًا واضحًا للمواجهة العسكرية يف غزة، محل يف طياته العديد من الرسائل 
التي هتدف إيران إىل التأكيد عليها خالل هذه املرحلة احلرجة التي يمر هبا برناجمها النووي، حيث ال يمكن فصل ذلك عن 
تصاعد احلديث عن مواجهات حمتملة بني طهران وتل أبيب، عىل خلفية اهتام األوىل للثانية بالوقوف وراء العمليات األمنية 
التي تعرضت هلا بعض منشآهتا يف الفرتة املاضية، فضاًل عن تأكيد طهران عىل استمرار اسرتاتيجيتها األثرية، التي تعتمد عىل 

تأسيس ودعم أذرع عدة يف املنطقة إلدارة مصاحلها بالوكالة.
ورغم التوظيف اإليراين الواضح لدعم محاس خالل فرتة احلرب، فإن ثمة غيابًا إيرانيًا عن جهود إعامر غزة بعد املواجهات 
العسكرية التي خلَّفت خسائر برشية ودمارًا واسعًا يف القطاع، عىل نحو يطرح تساؤالت عدة حول أبعاد املوقف اإليراين من 
هذه املواجهات العسكرية األخرية، وتأثرياته عىل مسارات التصعيد مع إرسائيل والواليات املتحدة األمريكية خالل املرحلة 

القادمة.

توظيف األزمة

من  بداية  محاس،  حلركة  داعمة  ترصحيات  بإطالق  اهتاممها  اإليرانية  القيادات  كّثفت  العسكرية،  املواجهات  بداية  منذ 
مرورًا  اإلرسائييل،  االحتالل  ممارسات  ضد  حرهبا  يف  الفلسطينية  املقاومة  دعم  إىل  دعا  الذي  خامنئي،  عيل  األعىل  املرشد 
بوزير اخلارجية حممد جواد ظريف الذي أعلن إلغاء زيارته إىل فيينا كانت مقررة يف 15 مايو اجلاري، تعبريًا عن استيائه من 
قيام حكومة املستشار سيباستيان كورتس برفع العلم اإلرسائييل يف مقر احلكومة للتضامن مع إرسائيل، وانتهاءًا بالقيادات 

العسكرية، السيام قائد فيلق القدس باحلرس الثوري إسامعيل قاآنى، الذي وعد محاس بتقديم الدعم غري املحدود.
وقامت  حلامس،  األسلحة  وهتريب  توفري  يف  أسهمت  قد  إيران  أن  إىل  هلا  تقرير  يف  تايمز«  »نيويورك  صحيفة  أشارت  وقد 
إنتاج الصواريخ وحتديثها، وحتسني دقتها.فيام أكد يف السياق نفسهرئيس املكتب  بتدريب وتطوير مهارات أفراد لدهيا عىل 
السيايس حلركة محاس إسامعيل هنية، يف كلمة له بثتها قناة »األقىص« التابعة حلامس، عىل جهود إيران يف تقديم »الدعم حلامس 

باملال والسالح والتقنيات«، شاكرًا إياها عىل هذه اجلهود.

تغليب املصالح: 
كيف تعاملت إيران مع احلرب اإلسرائيلية على غزة ؟

                               رانيا مكرم   *

* باحثة - مركز األهرام للدراسات السياسية واالستراتيجية
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هدفان رئيسيان

قد ال يكون الدعم اإليراين حلامس والفصائل الفلسطينية بشكل عام جديدًا. لكن اجلديد يف األمر هو تعمد اإلعالن عنه هبذه 
الكثافة من اجلانبني، عىل نحو يوحي بأن إيران تعمدت ذلك لتحقيق هدفني رئيسيني مها:

فرصة  الفلسطينية وارسائيل  الفصائل  بني  األخرية  العسكرية  املواجهات  مثلت  مبارشة إلرسائيل:  توجيه رسائل غري   - 1
إليران للرد بشكل غري مبارش عىل اهتاماهتا إلرسائيل بالوقوف وراء ما شهدته من عمليات أمنية تعرضت هلا منشآهتا النووية 
2021، وأحدث خلاًل  أبريل   11 ناتانز يف  منشأة  وقع يف  الذي  التخريبي  اإلليكرتوين  االخرتاق  غرار  والصاروخية، عىل 
بشبكة توزيع الطاقة يف املنشأة، مما أدى إىل انقطاع التيار الكهربائي حتى بدء تشغيل أنظمة الطاقة البديلة التي تعمل يف حاالت 
اليورانيوم  تعمل عىل ختصيب  املركزي  للطرد  تطورًا  أكثر  فقط من تدشني طهران أجهزة  يوم واحد  بعد  الطوارئ، وذلك 
برسعة أكرب، حسب ما أعلنه الرئيس حسن روحاين يف حفل تدشني املحطة يف 10 أبريل 2021، وهى اخلطوة التي اعتربها 
املراقبون يف حد ذاهتا نوعًا من الرد عىل اهلجوم اإلرسائييل األول عىل املنشأة نفسها يف 2 يوليو 2020، للتأكيد عىل أن املحطة 

الزالت قادرة عىل العمل والتطوير.
ويمكن القول يف هذا السياق، إن إيران، وإن كانت ال تسعى يف الوقت احلايل، إىل االنخراط يف مواجهة مبارشة مع إرسائيل 
كرد عىل العمليات التخريبية التي تعرضت هلا منشآهتا النووية - كام تدعي- من خالل رضبات عسكرية حمدودة أو حرب 
السيناريوهات تشاؤمًا- فإهنا تعمل عىل دعم وتوجيه رضبات موجعة للمدن اإلرسائيلية من خالل  أكثر  مفتوحة - وفق 
باعرتاف  قبل،  من  األخرية  متتلكه  كانت  مما  تطورًا  أكثر  صاروخية  هجامت  تنفيذ  عىل  وتشجيعها  حلامس،  السالح  تقديم 

االستخبارات اإلرسائيلية، التي أكدت عىل تطور قدرة الصواريخ التي بحوزة محاس عىل اخرتاق القبة احلديدية.
موقعها  عىل  »التايمز«  صحيفة  نرشته   »Israel’s Jerusalem Blunders Only Benefit Iran« بعنوان  مقال  ويشري 
للكاتب Roger Boyes، يف 11 مايو 2021، إىل أن إرسائيل وقعت يف فخ صنعته لنفسها، حيث فوجئت بكم الصواريخ 
بني  اخلالف  تأجيج  عىل  حريصة  طهران  وأن  إيرانية،  بمساعدة  محاس  حركة  جانب  من  غزة  قطاع  من  عليها  أطلق  الذي 
اجلانبني الفلسطيني واإلرسائييل، وإظهار حركة محاس باعتبارها الطرف املسيطر عىل قطاع غزة، وتقديمها عىل أهنا »احلارس 
للمصالح الفلسطينية«، وأنه كان عىل إرسائيل االنتباه إىل ترصحيات املرشد األعىل عيل خامنئي التيقال فيهاأن »دماء املقاومة 
45 إرسائيليًا يف حادث  ترسي يف عروق الفلسطينيني« وكذلك ترصيح األمني العام حلزب اهلل حسن نرص اهلل بأن »تدافع 
جبل مريون يشري إىل أن إرسائيل غري مستعدة ملواجهة حرب«، واعترب املقال أن هذه الترصحيات تكشف أن هناك شيئًا ما يتم 

التخطيط له يف إيران.
بمشاركة  إيران وجمموعة »1+4«  التي جتري بني  املفاوضات  استمرار  فيينا: رغم  أوراق ضغط يف مفاوضات  امتالك   - 2
أمريكية غري مبارشة بشكل إجيايب وفق العديد من املراقبني، إال أن إيران كانت حريصة عىل انتهاج سياسة متشددة عىل أكثر 
من مستوى. فقد فاجأت أطراف املباحثات بقرارها ختصيب اليورانيوم لدرجة نقاء تبلغ 60 يف املئة يف خطوة كبرية تقرهبا من 
مستوى 90 يف املئة الالزم لصنع أسلحة نووية، وذلك ردًا عىل انفجار منشأة ناتانز النووية كام سبقت اإلشارة. كام أعلنت 
أهنا ستعمل عىل منع الوكالة الدولية للطاقة الذرية من الوصول لبيانات كامريات املراقبة داخل املنشآت النووية إذا مل يتم 
متديد االتفاق، يف وقت تبدي فيه أطراف دولية حرصها عىل حتقيق تقدم ملموس يف املفاوضات والوصول إىل اتفاق قبل 
االنتخابات الرئاسية اإليرانية التي سوف جترى يف 18 يونيو القادم، ويتوقع أن تشهد صعودًا لرئيس أصويل متشدد يمكن أن 
يتبنى سياسة خمتلفة تضع عقبات أمام الوصول إىل مثل هذا االتفاق، وهو ما بدا جليًا يف قرار جملس صيانة الدستور باملوافقة 
إبراهيم رئييس، وحمسن رضائي، وعيل رضا زاكاين، وسعيد  5 متشددين، وهم  بينهم  للرئاسة، من  7 مرشحني  عىل أهلية 
جلييل، وأمري حسني قايض زاده، وحمسن مهر عيل زاده، وعبد النارص مهتي، يف حني رفض أهلية شخصيات بارزة مثل حممود 

أمحدي نجاد، وعىل الرجيانى، وإسحاق جهانجريى.
فرتة  خالل  لصاحلها  وإرسائيل،  الفلسطينية  الفصائل  بني  العسكرية  املواجهة  توظيف  إيل  إيران  سعت  ذاته،  السياق  يف 
الداخل اإلرسائييل، من خالل حلفائها يف قطاع غزة، وقدرهتا عىل هتديد أمن  بامتداد أذرعها إىل  املفاوضات، عرب اإلحياء 
إرسائيل. وهنا، فإن إيران تسعى من خالل ذلك إىل تعزيز موقعها التفاويض بغرض احلصول عىل أكرب قدر من املكاسب من 

القوى الدولية مقابل تقديم أقل مستوى من التنازالت.
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الشيوخ األمريكي إىل إرسال طلب  43 عضوًا يف جملس  التي دفعت  امللفات كان أحد األسباب  الواضح بني  الرتابط  هذا 
عقب  وسطاء-  عرب  األمريكية  املتحدة  الواليات  ختوضها  -التي  إيران  مع  املباحثات  لوقف  بايدن  جو  األمريكي  للرئيس 
التصعيد بني غزة وإرسائيل، بسبب متويل طهران حلركة محاس، ومساعدهتا عىل استهداف املدنيني واملدن اإلرسائيلية عىل حد 
وصفهم، مؤكدين يف رسالتهم عىل أن »انخراط الواليات املتحدة يف املفاوضات مع إيران واحتامل ختفيف عقوبات، سيسهم 

بال شك يف زيادة دعم إيران حلركة محاس وغريها من املنظامت اإلرهابية التي هتاجم الواليات املتحدة وحلفائها«.

براجماتية واضحة

يف ظل ما تطلقه إيران من شعارات رنانة حول القضية الفلسطينية، والتأكيد عىل اعتبارها »قضية عقائدية ال يمكن فصلها 
عن ثوابت النظام اإليراين«، يالحظ يف مقابل ذلك أن ثمة طابعًا برامجاتيًا غالبًا عىل سياسة إيران جتاه التطورات التي تشهدها 
الساحة الفلسطينية. ويبدو ذلك واضحًا يف غياب إيران ميدانيًا فيام خيص جهود إعامر قطاع غزة عقب املواجهات العسكرية 
التي يتعرض هلا مرارًا وتكرارًا خالل السنوات املاضية، حيث مل تعلن إيران، حتى اآلن عىل األقل، عن جهود بعينها للمساعدة 
يف إعادة تأهيل القطاع، بل إن دعمها حلركة محاس خالل السنوات املاضية ظل مرهونًا بمدى اقرتاب األخرية من سياستها 

إزاء امللفات اإلقليمية املختلفة.
ورغم الدعم املايل املقدم من إيران للحركة، فإن هذا الدعم مل ينعكس عىل األوضاع املعيشية يف قطاع غزة، عىل نحو يوحي بأن 
ما هيم إيران يف املقام األول هو ربط مستوى الدعم الذي تقدمه حلامس، أوالً بمدى متاهي األخرية مع مصاحلها وحساباهتا 

اإلقليمية، وحدود التصعيد املستمر بينها وبني إرسائيل ورغبتها يف إدارته عرب حلفائها.
وبمعنى آخر، فإن إيران ُتغلِّب مصاحلها عىل مصلحة الوحدة الفلسطينية، وعىل القضية الفلسطينية برمتها عندما تدعم حركة 
محاس، باعتبار أن هذا الدعم يدخل يف نطاق اآلليات التي تستخدمها حاليًا للرد عىل العمليات التي تتهم إرسائيل بتنفيذها 

لتعطيل أنشطتها النووية وإرباك حساباهتا اإلقليمية.
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 يف تطور الفت يعكس إرصارها عىل ممارسة دور أكرب يف منطقة الرشق األوسط، نشطت الدبلوماسية الصينية، بشكل غري 
مسبوق، يف التعامل مع احلرب اإلرسائيلية األخرية عىل قطاع غزة، والتي بدأت يف 10 مايو 2021، وانتهت بنجاح مرص يف 
الوصول إىل اتفاق لوقف إطالق النار بني إرسائيل والفصائل الفلسطينية. وربام كان السبب املبارش هلذا النشاط الدبلومايس 
هو أن الصني كانت تتوىل الرئاسة الدورية ملجلس األمن الدويل، خالل شهر مايو املايض، ووجدت يف هذه احلرب فرصة 
لتعزيز مكانتها العاملية يف ظل التنافس اجليو - سيايس املتزايد مع الواليات املتحدة األمريكية، ووسيلة لتعزيز نفوذها السيايس 
يف منطقة الرشق األوسط، من خالل تسليط الضوء عىل إمكانية لعبها دور دبلومايس أكرب حلل الرصاع الفلسطيني – اإلرسائييل، 

سواء يف إطار جملس األمن الدويل أو من خالل التوسط بني اجلانبني.

جهود دبلوماسية متعددة

األزمة  ملناقشة  ختصيصها  تم  التي  الدويل،  األمن  جملس  جلسة  يي،  وانج  الصيني،  اخلارجية  وزير  ترأس  السياق،  هذا  يف 
النفس يف  أبيب ممارسة »ضبط  16 مايو املايض. وأثناء هذه اجللسة، طلب وزير اخلارجية الصيني من تل  يف قطاع غزة يف 
النار. ويف إشارة  استخدام القوة«، ودعا مجيع األطراف إىل وقف العنف ضد املدنيني، واملوافقة عىل وقف فوري إلطالق 
واضحة إىل واشنطن، أكد يي عىل أن »دولة واحدة« فقط هي املسئولة عن فشل جملس األمن يف إصدار قرار مشرتك للتعامل 
الفعال مع احلرب اإلرسائيلية عىل غزة، وهو األمر الذي يعرقل جملس األمن عن لعب دور أكثر فاعلية يف حث إرسائيل عىل 
تنفيذ قرارات األمم املتحدة، اخلاصة بحل الدولتني، والتوقف عن بناء املستوطنات يف األرايض املحتلة وعن هتجري األرس 
الفلسطينية، ووقف هدم املنازل الفلسطينية، وإهناء العنف ضد الفلسطينيني، واملحافظة عىل الوضع التارخيي القائم لألماكن 
املقدسة يف القدس القديمة. كام أكد وزير اخلارجية الصيني أيضًا عىل أن بكني هي »الصديق احلقيقي للشعب الفلسطيني«، 
مشريًا إىل أن بالده سوف تضاعف من مساعيها الرامية إىل إجياد حل دبلومايس »عادل« للرصاع الفلسطيني - اإلرسائييل، 

وفقًا خلطة »النقاط األربع«، التي أعلنها الرئيس الصيني يش جينبينج عام 2017.
اخلارجية  وزارات  مسئويل  مع  األوسط،  الرشق  لشئون  اخلاص  الصيني  املبعوث  جون،  تشاي  حتدث  أخرى،  جهة  ومن 
الفلسطينية واملرصية واإلرسائيلية، خالل ذروة احلرب اإلرسائيلية عىل غزة، لترسيع الوقف الفوري إلطالق النار، ووقف 
غزة  قطاع  عىل  املفروض  احلصار  ورفع  الدويل،  املجتمع  جانب  من  للفلسطينيني  املساعدات  من  مزيد  وتوفري  العنف، 
بشكل شامل يف أقرب وقت ممكن. كام أشار املبعوث الصيني أيضًا إىل أن بكني »سوف تستضيف ندوات ملنارصي السالم 
إليها من أجل إجراء مفاوضات مبارشة  أيضًا بممثيل فلسطني وإرسائيل للحضور  الفلسطينيني واإلرسائيليني، وسرتحب 

حلل األزمة بني اجلانبني«.
ومن ناحيته، أعرب املتحدث باسم اخلارجية الصينية عن تقدير بالده جلهود الوساطة املرصية واألطراف املعنية األخرى من 

أجل وقف إطالق النار، مشريًا إىل
الوكالة  قالت  اإلطار،  هذا  ويف  الفلسطينيني.  إىل  اإلنسانية  املساعدات  لتقديم  اجلهد  قصارى  لبذل  استعداد  عىل  بكني  أن 
الصينية للتعاون اإلنامئي الدويل أن بكني ستقدم مساعدات إنسانية طارئة للحكومة الفلسطينية )قيمتها مليونا دوالر و200 

ألف جرعة لقاح ضد كوفيد - 19( يف أقرب وقت ممكن.

الصـــني واحلـــرب اإلســـرائيلية علـــى قطـــاع غـــزة: دبلوماســـية جديـــدة 
فـــي الشـــرق األوســـط؟

* رئيس وحدة الدراسات الدولية - مركز األهرام للدراسات السياسية واالستراتيحية

10
                             د. أحمد قنديل   *
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انتقاد املعايير املزدوجة بشأن حقوق اإلنسان

تأيت الدبلوماسية الصينية النشطة جتاه احلرب اإلرسائيلية األخرية عىل غزة، والتي تتناقض بشكل صارخ مع تعاملها اهلادئ 
والناعم مع احلرب السابقة التي شنتها إرسائيل عىل قطاع غزة يف عام 2014، عىل وقع التنافس اجليو - سيايس املتصاعد بني 
بكني وواشنطن يف العامل، واهتامات اإلدارة األمريكية اجلديدة للحكومة الصينية بارتكاب انتهاكات جسيمة حلقوق اإلنسان 

و«إبادة مجاعية« جتاه أقلية اإلجيور املسلمة يف إقليم سينكيانج الصيني.
ويشري عدد من املراقبني إىل أن »االنتفاضة الدبلوماسية الصينية« يف األزمة األخرية هدفت إىل تصوير الصني للعامل باعتبارها 
دولة مسئولة ومعتدلة، تسعى بجدية إلجياد حل دبلومايس سلمي ألزمة إنسانية حادة تؤثر عىل املسلمني، عىل عكس الواليات 
املتحدة األمريكية التي تسببت يف هذه األزمة، بدعمها املطلق إلرسائيل، وعدم الضغط عليها يف قضايا مثل القدس الرشقية 
وبناء املستوطنات اليهودية، فضاًل عن قيام إدارة بايدن مؤخرًا بعرقلة عمل جملس األمن الدويل، واملوافقة عىل بيع صواريخ 

دقيقة التوجيه إلرسائيل بقيمة 735 مليون دوالر.
وجدت بكني يف احلرب اإلرسائيلية عىل غزة فرصة رائعة لفضح »املعايري املزدوجة« التي تتبعها اإلدارة األمريكية اجلديدة 
بشأن حقوق اإلنسان يف العامل، مؤكدة عىل أن واشنطن تتجاهل معاناة املسلمني الفلسطينيني اجلسيمة، بينام تدعي اهتاممها 
افرتايض  اجتامع  وبني  غزة  عىل  اإلرسائيلية  احلرب  جتاه  األمريكي  املوقف  بني  بكني  ربطت  كام  اإلجيور.  املسلمني  بحقوق 
نظمته الواليات املتحدة األمريكية، مع اململكة املتحدة وأملانيا وعدد من مجاعات حقوق اإلنسان، يف 12 مايو املايض، ملناقشة 
االهتامات املوجهة لبكني بارتكاب »إبادة مجاعية« ألقلية اإلجيور املسلمة يف الصني. فقد وصفت بكني هذا االجتامع بأنه ليس 
أرواح  أن  األمريكية  املتحدة  الواليات  تعلم  أن  .. وحتيز سيايس سافر«، مشرية إىل رضورة  إال »مهزلة سياسية.. وأكذوبة 

املسلمني الفلسطينيني ثمينة بنفس القدر الذي تدعيه بالنسبة ملواطنيها اإلجيور املسلمني.
ويف اإلطار نفسه، قالت وزارة اخلارجية الصينية أنه »ليس من املناسب للواليات املتحدة األمريكية، التي شنت حروبًا يف أكثر 
من 80 دولة ولطخت دماء عدد ال حيىص من الناس، بمن فيهم املسلمني؛ نسب مزاعم انتهاكات حقوق اإلنسان إىل حكومة 
بكني، السيام يف معاملتها ملسلمي اإلجيور«. بل، وغردت املتحدثة باسم وزارة اخلارجية الصينية عىل حساهبا الرسمي عىل 
وسائل التواصل االجتامعي بصورة  تظهر نرسًا )يمثل الواليات املتحدة األمريكية( وهو ُيسِقط صاروخًا عىل غزة مع تعليق 

عىل الصورة يقول: »انظر ما جلبه النرس املدافع عن حقوق اإلنسان إىل الناس يف غزة«.
الفلسطينية،  احلقوق  بتجاهل  واشنطن  تتهم  التي  املقاالت  من  العديد  الصينية  اإلعالم  وسائل  نرشت  أخرى،  ناحية  ومن 
وحتملها اللوم عن معاناة املدنيني يف غزة. فعىل سبيل املثال، ذكرت صحيفة »جلوبال تايمز« يف افتتاحيتها أن الواليات املتحدة 
كربى  كقوة  نفاقها،  مدى  أيضًا  للعامل  أظهرت  وإنام  فحسب،  الفلسطيني   - اإلرسائييل  الرصاع  نريان  تؤجج  »مل  األمريكية 
رئيسية يف العامل، فيام يتعلق باحرتام حقوق اإلنسان«. كام أشارت حمطة تلفزيون »CGTN« الصينية احلكومية إىل أن السياسة 
األمريكية خالل احلرب األخرية عىل غزة كانت حتت سيطرة »اللويب اليهودي«، مما أثار رد فعل غاضب من جانب السفارة 

اإلرسائيلية يف بكني.

مقاربة صينية جديدة

الدبلوماسية الصينية »النشطة« جتاه احلرب اإلرسائيلية األخرية عىل غزة ختتلف عن الدبلوماسية الصينية »اهلادئة« يف منطقة 
الرشق األوسط، والتي كانت تتسم بمحاولة »النأى بالنفس« و«عدم التورط« يف النزاعات امللتهبة التي تعج هبا هذه املنطقة، 
حفاظًا عىل املصالح االقتصادية املتنامية مع كافة دول املنطقة. كام كان واضحًا أن السياسة اخلارجية الصينية تفضل »احلذر 
الدبلومايس« لتجنب الوقوع يف »مستنقع« الرصاعات اإلقليمية املتشابكة يف هذه املنطقة املضطربة، طاملا مل تتعرض مصاحلها 
إمدادات  تدفق  واستمرار  املنطقة  يف  املقيمني  الصينيني  املواطنني  سالمة  املثال:  سبيل  )عىل  للخطر  االقتصادية  أو  الوطنية 
الطاقة(. لذلك، نجحت بكني يف بناء روابط اقتصادية وسياسية ودبلوماسية قوية مع كافة دول املنطقة. فعىل سبيل املثال، 
بلغ حجم التجارة بني الصني والدول العربية قرابة 240 مليار دوالر، يف عام 2020، مما جعلها أكرب رشيك جتاري للدول 
العربية، وقد استوردت بكني 250 مليون طن من النفط اخلام من الدول العربية، وهو ما يمثل نصف إمجايل واردات الصني 

يف العام املايض.
فوفقًا  إرسائيل.  مع  أوثق  وتكنولوجية  واقتصادية  سياسية  عالقات  بناء  عىل  أيضًا  الصني  حرصت  ذلك،  مع  وبالتزامن 
لتقديرات وزارة التجارة يف بكني، زاد التبادل التجاري بني الصني وإرسائيل بنسبة 19 يف املائة تقريبًا يف عام 2020، مقارنة 
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بعام 2019، ليصل إىل حوايل 17.5 مليار دوالر )عىل الرغم من أزمة فريوس كوفيد19-(. كام دأبت بكني أيضًا مؤخرًا 
عىل التودد إىل تل أبيب، معتربة إياها وجهة رئيسية لالستثامرات يف البنية التحتية يف منطقة الرشق األوسط يف إطار مبادرة 
»احلزام والطريق« مثل ميناء احلاويات يف حيفا وخط سكة حديد مقرتح يربط بني البحر األمحر والبحر املتوسط. واألهم من 
ذلك، أن بكني تستهدف إرسائيل باعتبارها مصدرًا للتقنيات املتطورة - بام يف ذلك الروبوتات والتكنولوجيا احليوية والذكاء 

االصطناعي - والتي هتدف الصني من خالهلا إىل أن تصبح رائدة عامليًا.

مستقبل الوجود الصيني في املنطقة

يثور تساؤل مهم عقب تبني بكني دبلوماسية »نشطة« جتاه احلرب اإلرسائيلية األخرية عىل غزة، وهو: هل ستستمر الصني 
مستقباًل يف تعزيز وجودها يف منطقة الرشق األوسط، من خالل االنحياز إىل اجلانب الفلسطيني عىل حساب إرسائيل )حليفة 
واشنطن األهم يف املنطقة( كجزء من تنافسها االسرتاتيجي مع الواليات املتحدة األمريكية؟. ومما يزيد من أمهية هذا السؤال 
أن بكني تبدو، يف اآلونة األخرية، عازمة عىل لعب دور أكرب يف شئون هذه املنطقة، من خالل مبادرة »احلزام والطريق« وتأمني 
)ملدة مخسة  إيران  مع  الشاملة«  االسرتاتيجية  »الرشاكة  اتفاقية  مثل  املنطقة،  الكربى يف  الدول  مع  الثنائية  التعاون  اتفاقيات 
وعرشين عامًا(، والتي تم التوصل إليها بني الدولتني يف 27 مارس املايض. كام أنشأت الصني أيضًا، يف عام 2017، أول 
قاعدة عسكرية خارجية هلا يف جيبويت. وكذلك، عربت بكني مؤخرًا عن استعدادها إلقراض تركيا 3 مليار دوالر، وهو  أكرب 

دعم مايل تقدمه الصني إىل األتراك يف التاريخ احلديث.
األمريكي  الصيني-  التنافس  أن  أنصاره  يرى  األول،  الفريق  فريقني:  إىل  املذكور  السؤال  عىل  اإلجابة  يف  املراقبون  ينقسم 
املتصاعد سوف يدفع بكني إىل تعزيز عالقاهتا السياسية، وربام العسكرية يف وقت الحق، مع الدول ذات املصالح املشرتكة 
يف  توترًا  تشهد  التي  القوى  من  وغريها  وتركيا،  وإيران  روسيا  بينها  ومن  األوسط،  الرشق  منطقة  بأزمات  املعنية  أو  معها 
عالقاهتا مع اإلدارة األمريكية اجلديدة. ويؤكد هؤالء عىل أن بكني، مقارنة بواشنطن والكثري من العواصم الغربية، لدهيا كثري 
من املقومات التي قد متكنها من لعب دور أكرب يف املنطقة خالل الفرتة القادمة. فهى، عىل سبيل املثال، ليس لدهيا رصاعات 
أبدًا دولة استعامرية، فضاًل عن كوهنا حاليًا أكرب رشيك جتاري  املنطقة، كام أهنا مل تكن  تارخيية مع دول  أو عداوات  حالية 
للمنطقة، وأكرب مشرتي لصادرات النفط والغاز الطبيعي، وبالتايل فإن هلا مصالح اقتصادية كبرية سوف تسعى إىل محايتها 

وتعزيزها من خالل وجود دبلومايس وعسكري أكرب يف املستقبل.
أما الفريق الثاين، فيؤكد مؤيدوه عىل أن العالقات االقتصادية واالستثامرية املتنامية للصني مع كثري من دول املنطقة، لن يتبعها 
بالرضورة دور دبلومايس أو عسكري أنشط من جانب بكني. ويدلل هؤالء عىل صحة وجهة نظرهم باإلشارة إىل صعوبة 
وفصائل  إرسائيل  بني  التصعيد  استئناف  ومنع  النار  إطالق  وقف  تعزيز  مساعي  يف  أكرب  بشكل  بكني  انخراط  زيادة  توقع 
اخلارجية  وزير  جولة  أكدته  ما  وهو  القضية،  هذه  يف  األمريكية  املتحدة  الواليات  هليمنة  نظرًا  غزة،  يف  الفلسطينية  املقاومة 

األمريكي أنتوين بلينكن األخرية يف املنطقة.
ويضيف هؤالء أن ما ال تقوله دبلوماسية بكني يف املنطقة ال يقل أمهية عام قالته بشأن احلرب اإلرسائيلية األخرية عىل غزة. 
فعىل الرغم من أن بكني كانت نشطة يف انتقادها لواشنطن، إال أهنا مل حترص عىل الرتويج لنفسها باعتبارها بدياًل لألخرية. 
ويف ضوء ذلك، قد هتدف بكني إىل اإلطاحة بواشنطن من منطقة الرشق األوسط، لكنها ليست بالرضورة حريصة عىل حتمل 

األعباء التي حتملتها األخرية من قبل.
املتحدة االمريكية والصني، سيكون الرشق  املنافسة االسرتاتيجية بني الواليات  إنه مع احتدام  القول  أية حال، يمكن  عىل 
األوسط إحدى الساحات الساخنة هلذه املنافسة، يف إطار مساعي واشنطن وبكني من أجل حشد احللفاء واألصدقاء يف جبهة 
موحدة ملواجهة الطرف اآلخر. وهذا السياق، من املتوقع أن يصبح تقويض الواليات املتحدة األمريكية، التي تسعى بدورها 
إىل احتواء »التهديد الصيني« وعرقلة صعود بكني اقتصاديًا وعسكريًا يف العامل، عنرصًا مهاًم بشكل متزايد يف السياسة الصينية، 
مما سوف يساهم يف تطور بكني من فاعل إقليمي هادئ إىل العب أكثر صخبًا وتصادمية. وقد كان هذا االجتاه واضحًا يف 
استخدام األخرية حلق النقض يف جملس األمن الدويل بشأن املسائل املتعلقة بسوريا، وأصبح أكثر وضوحًا يف عالقاهتا مع 

إيران، وخالل الرصاع األخري يف غزة.
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 منذ بداية الظاهرة االستعامرية من القرن التاسع عرش وحتى انتهائها، مل تأل املؤسسة االستعامرية جهدًا ىف تشكيل معرفة تزعم 
أهنا موضوعية عن الشعوب التى وقعت حتت وطأة املستعمر وثقافات هذه الشعوب وحضاراهتا، وهذا التالزم والتزامن بني 
الظاهرة االستعامرية وبني تكوين منظومة معرفية عن الشعوب اخلاضعة لالستعامر، رافق كافة أشكال االستعامر االستيطانى 
حتقيق  املستعمرات  شعوب  عن  توفرت  التى  واملعرفة  االستعامرية  القوة  بني  التالزم  هذا  واستهدف  االستيطانى،  وغري 
األهداف االستعامرية ىف السيطرة واإلخضاع واهليمنة عىل هذه البلدان، وكيفيات وآليات هذه السيطرة بكافة الوسائل هبدف 
تفكيك وحدة هذه الشعوب وحتقيق األهداف االستعامرية خاصة زعم القوى االستعامرية بمعرفة سلوك وقيم واجتاهات 
ونفسية وشخصية الشعوب املستعمرة، وعىل ضوء هذا الزعم تتأسس طبيعة املواجهة واالحتواء وأساليبها اخلشنة والناعمة.

املعرفة واالستعمار

املعرفة  املستعمرة، وهذه  البلدان  املعرفة االسترشاقية عن حضارات وشعوب  القوى االستعامرية بجزء مهم من  استعانت 
االسترشاقية التى استعانت هبا القوى االستعامرية تأسست عىل فرضيات ومنهجيات مغرضة ومتحيزة ضد هذه الشعوب؛ 
فرضية  وكذلك  الشعوب،  هلذه  واملدنية  احلضارة  هذه  لنقل  رسالة  هلا  وأن  ومتمدنة  متحرضة  االستعامرية  البلدان  أن  مثل 
أن الشعوب املستعمرة أو اخلاضعة لالستعامر ليست قادرة عىل معرفة نفسها وثقافاهتا بحكم ختلفها، وال متتلك األدوات 
املنهجية والعلمية لتوفري هذه املعرفة عن نفسها، وأن املستعمر هو من يملك هذه املنهجية والتطور العلمى والفكرى جلعل 
املطلق  وانحيازها  وتشوهها  واجتزائها  النظرة  هذه  سطحية  وعمليًا  تارخييًا  ثبت  وقد  للمعرفة،  »موضوعًا«  الشعوب  هذه 
للقوى االستعامرية، وترافقت هذه املعرفة املشوهة مع السالح والقوة وخمتلف األقنعة األخرى مع الظاهرة االستعامرية حتى 

انقضائها.

الزعم اإلسرائيلى مبعرفة الشعب الفلسطينى

املؤسسة االستعامرية األمنية اإلرسائيلية مل تكن استثناءًا من ذلك، بل استفادت من هذا املوروث االستعامرى واستخدمته عىل 
نحو واضح، بل وطورت أساليبه بام يتالءم مع احلالة اإلرسائيلية، حيث توفرت للمؤسسة االستعامرية اإلرسائيلية معارف 
عن الشعب الفلسطينى من خالل مراكز البحوث واجلامعات والكوادر األكاديمية قبل نشأة الدولة وبعدها، شملت هذه 
األهداف  وتنفيذ  السيطرة واالحتواء  القائمة، هبدف حتقيق  واملشكالت  الفلسطينية  واملناطق  املدن  احلياة ىف  أنامط  املعارف 
اإلرسائيلية، بيد أن هذه املعرفة تم تصميمها منذ البداية من الزاوية األمنية، والتى تعنى توفري القدرة للمؤسسة االستعامرية 
التعامل مع الوقائع اجلارية، وقد منحت هذه املعرفة إرسائيل الزعم والوهم بأهنا  عىل حتليل األحداث والتنبؤ هبا، وكيفية 
بنفسه، وذلك تعبريًا عن االستعالء  الشعب ال يستطيع معرفة نفسه  الفلسطينى وأن هذا  الشعب  األقدر عىل معرفة وفهم 

والغطرسة والعنرصية.
الفلسطينى عن زيف وسطحية وغرور هذه األنثروبولوجيا االستعامرية، واملعرفة  الشعب  التجربة اإلرسائيلية مع  كشفت 
الشعب  متكن  واملواقف،  املحطات  من  العديد  ففى  الفلسطينى،  الشعب  وشخصية  اجتاهات  حول  عنها  نجمت  التى 
الفلسطينى بنضاله الباسل من كشف وتعرية املستعمر اإلرسائيىل، وإبراز جهله العميق بطبيعة الشعب الفلسطينى ودوافعه 

عودة القضية الفلسطينية إلى الصدارة

د. عبد العليم محمد *

* مستشار مركز األهرام للدراسات السياسية واالستراتيجية
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نشوب  1987 وعند  عام  ففى  اإلرسائيىل،  استجابته وتصديه لالستعامر  والتى حتدد طريقة  العصور،  املرتاكمة عرب  وقيمه 
االنتفاضة الفلسطينية األوىل فوجئت إرسائيل بتفجريها واستمرارها وهى التى كانت قد توصلت واستنتجت أن الشعب 
الفلسطينى َقبِل باالحتالل »الليرباىل« كام تزعم، ومل تستطع أى من املؤسسات األمنية أو البحثية أو الدراسية التنبؤ باالنتفاضة 
أو التحذير من إمكانية وقوعها؛ عىل النحو ذاته أى مفاجأة إرسائيل بسطحية فهمها للشعب الفلسطينى، تفجرت انتفاضة 
األقىص عام 2000 بعد اقتحام ارييل شارون حماطًا بالرشطة املسجد األقىص، وىف أثناء »هبِّة النفق« عام 1996 لدى اكتشاف 
الفلسطينيني حفرًا ألنفاق حتت املسجد األقىص، وكذلك األمر فيام يتعلق بـ«هبِّة البوابات اإللكرتونية« التى وضعتها سلطات 

االحتالل عىل مداخل املسجد األقىص ىف عام 2017 واضطرت إرسائيل إلزالتها.
الزعم اإلرسائيىل املتعاىل واملتغطرس بمعرفة كيف يفكر الفلسطينيون وكيف يستجيبون يثبت بطالنه وزيفه ىف أغلب حلقات 
وليس  أمنية  ذات طبيعة  املعرفة  واملسجد األقىص، ألن هذه  بالقدس  يتعلق  فيام  الفلسطينية؛ خاصة  املواجهة اإلرسائيلية- 
بمقدورها أن تسرب أغوار الشخصية الفلسطينية، وعمق جتذرها ىف األرض والتاريخ وكثافة الرتاكامت واخلربات وطبقات 
الوعى عرب التاريخ، فالشعب الفلسطينى وحده يعرف ماذا يريد، وكيف السبيل إىل الوصول ملا يصبو إليه، بيد أن الغطرسة 

واالستعالء واإلحساس الزائف بالتفوق وغرور القوة يعمى القلوب التى ىف الصدور.

من باب العامود إلى حى الشيخ جراح

اجلامعى  والتواصل  واألرسى  االجتامعى  للتفاعل  مناسبة  هو  الفلسطينى  الشعب  لدى  رمضان  شهر  أن  إرسائيل  تعرف 
والسهر حتى مطلع الفجر، وقد بدأت األحداث الراهنة بوضع قوات الرشطة اإلرسائيلية ىف مطلع الشهر الكريم جمموعة من 

احلواجز اجلديدة عىل درج باب العامود حتت ذريعة تنظيم احلركة للمصلني وجتنب األزمات.
فيه  الفلسطينيون  جيتمع  قيود،  دون  فلسطينى  اجتامعى  وفضاء  عام  مكان  هو  وممارساهتم  املقدسيني  ثقافة  ىف  العامود  باب 
للسهر وتبادل احلديث والتواصل، وهبذه الصفة فإن باب العامود يستمد أمهيته من حيث كونه الفضاء املقدسى الفلسطينى 

والرئة الوحيدة لتنفس املقدسيني، ولقاءاهتم وتفاعلهم وهو بمثابة الفضاء الثالث بعد املنزل والعمل.
الرسالة التى فهمها الفلسطينيون وعن حق أن األمر ال عالقة له بتنظيم احلركة، بل باحلؤول دون وجود مقدسى كبري وظهور 
هذا الوجود إىل حيز العلن، أى طمس معامل الوجود الفلسطينى واملقدسى ىف املدينة وإفساح املجال للجامعات االستيطانية 

والعنرصية الستعراض قوهتا بوجودها ىف القدس.
الوجود  ولتغييب  لتبقى  وضعت  احلواجز  هذه  وأن  وضعها،  من  الغرض  وأدركوا  احلواجز  هذه  ضد  املقدسيون  انتفض 
الفلسطينى وهتويد القدس، خاصة وأنه سبق ذلك إخالء منازل بعض الفلسطينيني ىف حى سلوان لصالح مستوطنني هيود، 
بناًء عىل دعاوى  الشيخ جراح  28 منزالً ىف حى  كام تزامن وضع هذه احلواجز مع حماوالت الرشطة إخالء منازل عددها 
قانونية، وعمليات حتايل قانونى من قبل بعض الرشكات القانونية ومجعيات املستوطنني، وترافق ذلك مع دعوات جلامعات 
2021 وهو اليوم الذى يسميه اإلرسائيليون »عيد  10 مايو عام  28 رمضان املوافق  صهيونية متطرفة القتحام األقىص ىف 
إىل  املقدسيني  دفعت  التى  هى  جراح  الشيخ  وحى  العامود  وباب  سلوان  حى  ىف  والوقائع  العوامل  هذه  القدس«،  توحيد 
والضفة من خالل  الداخل  مدن  الفلسطينيني من  كافة  قبل  من  مؤيدين  اإلرسائيلية،  السلطات  مع  مواجهات  الدخول يف 
املسريات واحلافالت لتأييد مطالبهم، وكّفل هذا التأييد الشامل لصمود املقدسيني وإرصارهم عىل إفشال املخطط االنتصار 
ىف هذه املواجهات مع السلطات اإلرسائيلية وأزيلت احلواجز واحتفل املقدسيون باالنتصار ىف املواجهات ومتكنوا باإلضافة 
له ىف يوم  املستوطنني  اقتحام  لتسهيل  املرابطني  اقتحام األقىص هبدف إخالئه من  العديد من حماوالت  إفشال  إىل ذلك من 
28 رمضان وهو اليوم الذى بدأت فيه معركة »سيف القدس« من غزة برشقات صاروخية من غزة عىل بعض األهداف ىف 

إرسائيل.

مصادرة أراضى وممتلكات الشعب الفلسطينى

يتكاتف القانون والقضاء بموجب قانون أمالك الغائبني الذى يقىض بوضع أراىض وممتلكات الفلسطينيني ىف فلسطني الذين 
غادروها حتى 27 نوفمرب 1947 حتت وصاية الدولة التى عينت وصيًا عىل هذه األمالك، يضاف إىل التواطؤ بني القانون 
أحد  تعبري  حد  عىل  متثل  والتى  ومجعياهتم  ورشكاهتم  املستوطنني  مع  الدولة  حتالف  الغائبني  أمالك  عىل  والوىص  والقضاء 
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الكتاب اإلرسائيليني »دولة داخل الدولة«، من بني هذه اجلمعيات والرشكات برزت ىف األحداث الراهنة مجعية »نحاالت 
شمعون« أى أمالك شمعون وبعض املنظامت العنرصية مثل »هلافا« ورشكات قانونية للتحايل ملصادرة أمالك الفلسطينيني.

التحالف وهذا  تنخرط ضمن هذا  املستوطنني،  الفلسطينية لصالح هؤالء  العائالت  فلسطينيًا من  منزالً   28 حماولة إخالء 
التواطؤ، حيث امتلكت هذه العائالت منازهلا ىف حى الشيخ جراح بناًء عىل اتفاق أبرم بني احلكومة األردنية عندما كانت 
تسيطر عىل القدس الرشقية والضفة الغربية قبل عام 1967 وبني هيئة غوث وتشغيل الالجئني الفلسطينيني، وبموجبه يتنازل 
هؤالء الفلسطينيون عن هوية الالجئ مقابل احلصول عىل هذه املنازل، وأظهرت احلكومة األردنية وثائق متليك هذه املنازل 

للفلسطينيني الذين تريد إرسائيل إخالئهم لصالح املستوطنني وذلك هبدف تعزيز املوقف القانونى ألصحاب هذه املنازل.

تغير الوضع القائم "Status Quo" فى القدس

ىف أعقاب عدوان 1967 واحتالل إرسائيل للضفة الغربية والقدس الرشقية، كان ليفى أشكول رئيس احلكومة اإلرسائيلية 
آنذاك قد أعلن أن املسجد األقىص ىف القدس الرشقية »البلدة القديمة« يبقى عىل ما هو عليه حتت اإلرشاف األردنى، ومل يتخذ 
ذلك شكل االتفاق املكتوب، بل تفامهات ظلت قائمة، وأكد عليها وزير الدفاع ىف حكومة أشكول ىف ذلك الوقت موشى 
ديان الذى أعلن أن األقىص مكان عبادة للمسلمني، ليس لليهود حق الصالة فيه ويمكن هلم أن يصلوا ىف جبل اهليكل أو 

ن الرشطة اإلرسائيلية هذه املهمة. حائط املبكى، وأن ُتؤمِّ
البلدة  أو  الرشقية  القدس  عىل  تنطبق  أهنا  يرى  الفلسطينى  الشعب  أن  إال  فقط،  باألقىص  تتعلق  التفامهات  هذه  أن  ورغم 
نفوذ  وتزايد  والدينى  املتطرف  القومى  اليمني  ظهور  ومع  طويلة،  فرتة  إىل  قائاًم  التفامهات  هبذه  العمل  وظل  القديمة، 
املستوطنني وأحزاهبم ومجعياهتم  نتنياهو مع هؤالء  بنيامني  وقراراهتا وحتالف حكومات  الدولة ومؤسساهتا  املستوطنني ىف 
ورشكاهتم القانونية، فضاًل عن القرار بتوحيد القدس بعد عدوان 1967، بدا أن تغيري هذا الوضع القائم أصبح ىف متناول 

هذه السياسات واجلامعات، خاصة بعد نقل السفارة األمريكية إليها أى إىل القدس وبعد صفقة القرن.
ىف أعقاب هذه التطورات الداخلية ىف إرسائيل واخلارجية »إدارة ترامب«، استهدفت كل القرارات اإلرسائيلية واإلجراءات 
ملنازهلم  املقدسيني  ملكية  ونزع  القدس  ىف  الفلسطينى  الوجود  طمس  يتم  بحيث  وتغيريه  القائم  الوضع  خرق  االستيطانية 
وممتلكاهتم وحتويلهم إىل مقيمني يمكن إهناء إقاماهتم ىف القدس بذرائع قانونية شتى وإجراءات اختذهتا سلطات االحتالل، 

مثل مصادرة األراىض وحفر األنفاق حتت األقىص وزيادة وترية االستيطان وإنشاء الوحدات االستيطانية ىف القدس.

آفاق املواجهة الراهنة

اختلفت املواجهة الراهنة التى بدأت من باب العامود وحى الشيخ جراح وامتدت إىل الضفة الغربية واملدن املختلطة وغزة، 
عن غريها من املواجهات الفلسطينية- اإلرسائيلية من عدة نواٍح.

األوىل، أن القدس أصبحت قاطرة النضال الفلسطينى وحجر الزاوية فيه، حيث أصبحت عنوان وحدة الشعب الفلسطينى، 
ىف غزة والقدس والضفة والفلسطينيون ىف الداخل وىف الشتات، وأصبحت املواجهة عارمة وشاملة، وذلك عىل خالف هبِّة 

الرباق واحلواجز اإلليكرتونية ىف 1996، و2017.
الثانية، أن هذه املواجهة الراهنة مل تقترص عىل القدس واألقىص، بل امتدت ملواجهة العنرصية والتمييز الذى متارسه الرشطة 
واملؤسسات اإلرسائيلية، ففى املدن املختلطة تفجرت املعاناة من العنرصية والتمييز وأصبحت التهديدات الداخلية للمناعة 

اإلرسائيلية ربام أشد خطورة من التهديدات اخلارجية.
التى منحت له  املهلة  نتنياهو عن تشكيل حكومة، وانقضاء  النحو تزامن مع عجز  الثالثة، أن تفجر هذه املواجهة عىل هذا 
ىف 6 مايو 2021، وتكليف رئيس الدولة لرئيس حزب »يوجد مستقبل« مائري لبيد بتشكيل احلكومة، والذى رشع فعاًل ىف 
إنجاز هذه املهمة، مع معسكر »التغيري« الذى يريد إهناء حكم نتنياهو وكاد لبيد أن ينجح ىف مجع األغلبية الالزمة ىف الكنيست 

لتشكيل احلكومة.
تشري العديد من الكتابات اإلرسائيلية إىل دور نتنياهو ىف املوقف الراهن، ليس فحسب باعتباره رئيس وزراء تسيري األعامل، 
بل لرغبته ىف إفشال مساعى لبيد لتشكيل احلكومة، ووضع العصا ىف العجلة، وتعقيد مهمته ىف التحالف مع القائمة العربية 



42
acpss.ahram.org.eg : املوقع االليكترونيhttps://bit.ly/2TFNOKI : رابط دائم

املوحدة أو غريها. فاجلميع يعلم أنه عندما تدق ساعة املواجهة واحلرب مع الشعب الفلسطينى وظهور اخلطر املحدق بالدولة، 
ال يملك السياسيون واملسئولون اإلرسائيليون ترف املزايدة عىل احلكومة القائمة، بل إهنم يصطفون وراء القيادة برصف النظر 
عن اختالفهم معها أو مناهضتهم حلكمها، وهذا ما حدث فعاًل، فسواء تعلق األمر ببينى جانتس ممثل »أزرق أبيض« أو مائري 
لبيد امُلكلَّف بتشكيل احلكومة أو جدعون ساعر املنشق عن »الليكود«، فإهنم وراء القيادة عندما تواجه إرسائيل اخلطر وفقًا 

لتصوراهتم، عن خلفية اخلطر واملخاطر املحدقة بالدولة اإلرسائيلية.
ويبدو من خالل مراجعة بعض الكتابات اإلرسائيلية أن وزير األمن، والذى هو أحد أعضاء »الليكود« ومن املقربني من 
نتنياهو ويسمى أمري أوحانا، قد تلقى ضوءًا أخرض من رئيس حكومة تسيري األعامل لقمع االحتجاجات إن ىف الداخل أو ىف 
القدس وغريمها، فضاًل عن أنه، أى وزير األمن، وكام تشري العديد من الكتابات، يفتقد إىل اخلربة ويتحمل قسطًا كبريًا من 

املسئولية عن تفاقم األمور.
عىل صعيد آخر، فإن نتنياهو من املؤمنني بأن مزيدًا من دماء الفلسطينيني يعنى مزيدًا من األصوات وطريقًا لتعزيز االنتامء 
ملعسكره، وتقربًا من حلفائه من اليمني الدينى والقومى املتطرف إن ىف الكنيست أو ىف أحزاب اليمني وأحزاب الصهيونية 

الدينية.
يرى نتنياهو أن انتخابات خامسة قد ترفعه جمددًا إىل الصدارة، وختصم من رصيد معارضيه ىف احلال، ومتنحه العفو واحلصانة 

من االهتامات املوجهة له أو حتصنه من السجن والعقاب.

حسابات نتنياهو اخلاطئة

تعتمد حسابات نتنياهو عىل الكيفية التى سيخرج هبا من املأزق الراهن واملواجهة احلالية وما إذا كان بمقدوره احلصول عىل 
مكاسب جديدة وأوراق تعزز موقفه وتدفع به إىل الصدارة مثل حتقيق األمن إلرسائيل ومواطنيه من الصواريخ الفلسطينية، 

أو إخضاع املقاومة الفلسطينية، وهو األمر الذى ال يزال حتى اآلن بعيد املنال.
من ناحية أخرى، فإن ما يزعمه عن إنجازاته ىف التطبيع يفقد بريقه رويدًا رويدًا، وثبت أن ذلك ليس بدياًل لالعرتاف بحقوق 

الشعب الفلسطينى ىف الدولة والقدس من خالل حل الدولتني.
كام أن خطابه املتمثل ىف حسم وتصفية القضية الفلسطينية يبدو كالرساب الذى حيسبه الظمآن ماًء، حيث تصدرت القضية 
الفلسطينى جمددًا قضيته بشكل مفاجئ ومبهر وحصل عىل تعاطف  الشعب  املشهد اإلقليمى والدوىل، وطرح  الفلسطينية 

الرأى العام من كل حدب وصوب ومن الصعب جتاهل هذه العنارص أو إدارة الظهر هلا إن من قبل نتنياهو أو غريه.
الفلسطينى  الشعب  وحدة  ثمة  ذلك  مقابل  ففى  ومحاس،  فتح  بني  االنقسام  عىل  املراهنة  بمقدوره  يعد  مل  ثانية،  ناحية  من 
واملخزون  القوة  الفلسطينى ومصدر  للتامسك  الدافع  احلقيقية هى  الوحدة  واللجوء، وهذه  والشتات  الداخل واخلارج  ىف 

احلقيقى للمقاومة والصمود.
قد حيرتق نتنياهو بالنار التى أشعلها وباحلصاد املر لسياساته التى أحلقت الرضر بالشعب الفلسطينى وباإلرسائيليني.

ويبقى أخريًا وليس آخرًا، أن املشاركني ىف هذه املواجهة إن ىف الداخل أو ىف اخلارج من أبناء الشعب الفلسطينى أغلبهم إن 
مل يكن معظمهم من غري احلزبيني أو الفصائليني، ال يمكن رشاؤهم أو إجبارهم عىل الصمت، فهم مرابطون ىف الساحات 
واالستخبارات وكشفوا زيف حساباهتا  الرشطة  أجهزة  وأفشلوا  والقدس،  املحتلة  األراىض  داخل إرسائيل وىف  وامليادين 
وسطحية معرفتها بأعامق الشعب الفلسطينى الذى حارصوه ومل يستسلم وسجنوه ومل يستسلم وقدموا له اإلغراءات املالية 
ومل يستسلم، رضبتهم إرسائيل ىف الرب فجاءوا من البحر، وعندما مل يتمكنوا من الرب والبحر جاءوا عرب األنفاق ودخلوا عىل 
القناة الثانية اإلرسائيلية وفكوا شفرة القمر الصناعى اإلرسائيىل، هؤالء هم الفلسطينيون كام يتحدث عنهم بعض الكتاب 

اإلرسائيليني.
كانت  أن  بعد  اإلرسائيىل  العمق  وطالت  والعدد  املدى  حيث  من  تطورت  قد  الفلسطينية  الصواريخ  أن  ذلك،  إىل  يضاف 
حمصورة ىف غالف غزة وفشلت القبة احلديدية أو عىل األقل مل تكن كفاءهتا قادرة عىل تعقب تلك املوجات من الصواريخ، 

نقلة نوعية ىف املواجهة بشقيها املدنى والعسكرى سوف يكون هلا ما بعدها.
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 طوفان من املشاعر واألحزان والفرح والغبطة بصواريخ محاس التى أحدثت تغريات ىف بعض املفاهيم حول القوة والرتكيبة 
التواصل  وسائط  حتملها  واالسرتاتيجية،  السياسية،  »الفتاوى«  من  األخرى  تلو  موجات  ومعها  اإلرسائيلية،  الداخلية 
االجتامعى، حيث تغيم املعلومات الدقيقة، واحلقائق عىل األرض، ىف العدوان اإلرسائييل الغاشم عىل قطاع غزة. اهنامرات 
من التعليقات التلفازية املرتعة باملشاعر احلامسية الفياضة عىل غالب القنوات الفضائية، ممن يطلق عليهم اخلرباء ىف السياسة 
والعسكرية وبعضهم يتصدى ألمور وموضوعات خارج اختصاصه الدقيق لكنه الولع بالظهور املرئي عيل القنوات الفضائية، 
ويبدو أن ال أحد يبدي اعتزارًا بأن املوضوع خارج ختصصه عىل نحو ما كان يفعل بعض الثقاة يف ختصصاهتم. حالة سوسيو-
نفسية تشمل من يعرفون ومن ال يعرفون، ىف الشئون الدولية واإلقليمية والفلسطينية واإلرسائيلية، ىف أعامق وتاريخ الرصاع 
فوران  تسيطر حالة  تبني. حالة مستمرة، وليست جديدة، حيث  التي ال  اخلشبية  اللغة  ثم سادت  وتطوراته ومآالته. ومن 
فوران  سنوات  إىل  ونوستاجليا  اإليديولوجية،  والتحيزات  والدينية،  السياسية،  والتوظيفات  الغاضبة،  املشاعر  من  مرشوع 
السبعينيات تغشى شيخوخة جيلية وفكرية من بعضهم. وال بأس من كل هذا  الشباب الغاضب واملتمرد من بعض جيل 
العودة إىل  الطابع العنرصى واالستيطانى والعدواين للدولة اإلرسائيلية، ومجيل  التدفق املشاعرى الغاضب واملرشوع إزاء 
استعادة الذاكرة والوجدان اجلمعى للدراما الفلسطينية، وتراجيديا احلياة اليومية ىف ظل االحتالل واحلصار. بعضهم ىف ثنايا 
العقود  السياسى، كام كان األمر ىف  الدينى  السياسية، من خالل  اخلطاب  املشاهد  العودة للحضور ىف  الطوفان حياول  هذا 
املاضية لكرس القيود والضوابط عىل نشاطه السياسى. وبعضهم اآلخر يرفع خطاب الضد إزاء محاس واجلهاد اإلسالمى! 
وال ياميز بني الوجوه املختلفة للحركة كتحرر وطني من ناحية، ومجاعة أصولية دينية من ناحية أخرى يف ظل تقاعس ووهن 

وضياع سلطة أوسلو يف الضفة الغربية.
ملا  انكشاف  العميقة للرصاع وتغرياته، وثمة  التحليلية  املعاجلات  آن، ونادرة هى  اهلائجة واملرشوعة يف  املشاعر  طوفان من 
يطلق عليهم اخلرباء وسلطتهم التفسريية التى تبدو متضخمة باللغو وأحكام القيمة األخالقية، والتعميامت املرسلة، وغياب 
متدفق من  إنتاج  الفعلية.  ونتائجها  القوة ومساراهتا  ما جيري عىل األرض من معادالت  املعلومات، واالنفصال عن واقع 
التفسريات العامة التي تصلح لتفسري كل شئ وال تفرس شيئًا لكنها تعيد إنتاج الوعى املشوه واملغلوط. من هنا يستمر الوعى 
السياسى والتارخيى شبه اجلمعي املشوش واملضطرب وتترسب بعض من بقايا الرؤى السياسية واالسرتاتيجية ويغيب غالبها 
ىف حياتنا السياسية، واالجتامعية العربية. ساعد عىل هيمنة خطابات »الفتاوى« يف السياسة واالسرتاتيجية طوفان خطابات 
وسائل التواصل االجتامعي، حيث يسود اللغو واألمية السياسية والتارخيية إال قلة نادرة. هذه احلالة اخلطرة من الوعى شبه 
تارخيى  تكوين  أو  معرفة  دونام  والقومية،  والعلامنية  الدينية  واإليديولوجيا  الشعارات،  ثقافة  غلبة  إىل  تعود  املشوه  اجلمعي 
وسياسى وثقاىف، ينتج الوعى الفردى واجلمعى البصري القادر عىل التعامل مع الواقع املوضوعى وتغرياته وحتوالته ىف الرصاع 

العربى اإلرسائيىل، وغريه من مشاكلنا السياسية، وعالقاتنا بالعامل وأقاليمه املتعددة.

مناهج غائبة

ما وراء هذه احلالة املستمرة للوعى الفردى وشبه اجلمعي املشوه -باستثناءات بالقطع- مرجعه أن الرصاع العربى اإلرسائيىل 
التارخيية والسياسية، واألطروحات اجلامعية، إال ىف مراحل سابقة  الدراسات  التعليم عىل اختالفها، وىف  غائب ىف مناهج 

ما بعد احلرب اإلسرائيلية على غزة:  
جديـــد وعـــى  إلـــى  مـــأزوم  سياســـى  وعـــى  مـــن 

           نبيل عبد الفتاح  *

* مستشار مركز األهرام للدراسات السياسية واالستراتيجية
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بالدراسات  االستخباراتية  الدولة  وأجهزة  السياسية  السلطات  اهتمت  حيث  أعقاهبا،  ويف   ،1973 أكتوبر  حرب  قبل 
حول السياسة اخلارجية اإلرسائيلية ودراسة قرارات احلرب واعتمد غالبها عىل مؤلفى مايكل بريترش حول نظام السياسة 
اإلرسائيلية ونظام القرارات حول احلرب وتابعه يف ذلك بعض الباحثني العرب وتابع بعض املؤرخني الفلسطينيني واملرصيني 
 ،1973 أكتوبر  حتى   1948 من  اإلقليم  يف  املختلفة  واحلروب  اإلرسائييل  العريب  الرصاع  ودراسة  اليهودية  املسألة  تاريخ 
واملؤسسة  اإلرسائيلية  واألحزاب  الداخلية  والتناقضات  اإلرسائيلية  والشخصية  اإلرسائييل  املجتمع  حول  ودراسات 
الدولة  ومرشوع  الذايت  واحلكم  السياسية  التسوية  مرشوعات  ودراسة  بالسياسة،  واملدنيني  العسكريني  وعالقة  العسكرية 
ثنائية القومية أو مرشوع الدولتني..الخ، ثم متابعة تطورات اهلياكل التسليحية اإلرسائيلية وتطوراهتا وبيع السالح اإلرسائييل 
عن  واملراسلني  املعلقني  بعض  يتحدث  والسالح..الخ.  الرقمنة  جماالت  يف  السيام  املتطورة  العلمية  والسياسة  تطويره  بعد 
السلطة الفلسطينية ىف الضفة الغربية، وال توجد دراسات راهنة حوهلا إال قلياًل، وتركيبة القوة داخلها، وسياساهتا الداخلية 
واخلارجية وحتالفاهتا، وأساليب عملها، وال نكاد نعرف إال قلياًل عن املجتمع الفلسطينى سوسيولوجيًا ىف الضفة وتركيبته 
»الطبقية« بعد أوسلو والفصائل وعىل رأسها فتح وأساليب عملها. من ناحية أخرى، ال أحد درس إال قلة قليلة جدًا سياسة 
محاس واجلهاد اإلسالمى ىف قطاع غزة، وفرضها هندسة القوة الداخلية، وأساليب السيطرة األمنية والرمزية، والقوانني التي 

حتكم العالقات االجتامعية والقانونية..الخ.
مل تدرس اهلندسة االجتامعية التى تفرضها محاس واجلهاد أساسًا عىل الرتكيبة االجتامعية داخل القطاع، وال طبيعة القوى االجتامعية 
داخله. هل درست يف عمق وموضوعية السياسة اخلارجية حلامس مع القوى اإلقليمية، باستثناء عالقاهتا مع إيران وتركيا وقطر 
ىف تعميامت عامة دون بنية من املعلومات والتحليل؟، ما هى تركيبة القوة داخل محاس واجلهاد اإلسالمى، وما هى قواعدها 
االجتامعية الداعمة هلا؟، وأماكن نفوذها يف جغرافيا القطاع ويف الضفة؟!، هل درس التكوين اإليديولوجى هلذه املنظامت بعيدًا 
عن االنحيازات اإليديولوجية املسبقة؟، هل تم بحث سياسة التنشئة السياسية والعسكرية السائدة داخلها، والصناعة العسكرية 
والصواريخ وتطورها ومشكالهتا الفنية والعالقات مع إيران وحزب اهلل..الخ؟. بالطبع البحث السيايس حمدود والسائد شذرات 
من التعميامت، وبعض املقاالت دون دراسات عميقة إال قلة قليلة حول الفاعلني الرئيسيني عىل الساحة الفلسطينية عمومًا. 
حتولت املسألة الفلسطينية إىل فضاءات غائمة يعرتهيا الغموض والتعميامت. من ناحية أخرى شحب وضعف وندر التخصص 
حول إرسائيل الدولة والنظام واألحزاب السياسية والرتكيبة االجتامعية وحتوالهتا، إال من بعض الباحثني الفلسطينيني وقلة قليلة 
يف العامل العريب، وذلك بعد تراجع املوقع املركزي للقضية الفلسطينية يف قوائم أعامل السلطات السياسية احلاكمة يف العامل العريب 

ونزوع بعضها إىل االنرصاف نحو القضايا الداخلية، وخاصة بعد أفول ما سمى جمازًا بالربيع العريب.

تراجع البحث العلمي

يعود ذلك ىف تقديرنا أيضًا -ونرجو أال نكون خمطئني- إىل تراجع الطلب السياسى واالجتامعى والثقاىف عىل البحث العلمى 
الطلب  هذا  تراجع  إرسائيل  مع  السياسية  التسويات  أعقاب  ىف  غزة!.  وقطاع  والضفة   ،1948 وفلسطني  إرسائيل  حول 
السيايس والثقايف، وغاب عن حياتنا السياسية والعلمية والبحثية ىف عاملنا العربى، إال من خالل أجهزة الدولة االستخباراتية 

واألمنية والعسكرية يف دول قليلة يف املنطقة.
غياب مراكز بحث حول إرسائيل، وفلسطني ىف الضفة والقطاع، بدا وكأنه حماولة لنسيان وهتميش املسألة الفلسطينية، السيام 

بعد اتفاقية أوسلو، وحتوهلا من القضية املركزية إىل قضية هامشية ضمن عديد من القضايا العربية األخرى.
ضعف الطلب السيايس عىل مراكز البحث السيايس واالجتامعي أدى إىل هيمنة خطاب الوسائط االجتامعي، ولغة »الفتاوى« 
للمشكالت  الدقيق  التحليل  معرفة ومعلومات، وقدرة عىل  غالبها دون  أو  بعضهام  الصارمة من  السياسية واالسرتاتيجية 
واألزمات املعقدة يف العالقات الدولية واإلقليمية والداخلية. ابتعد البحث والتحليل السيايس والسوسيولوجي واالقتصادي 
يف عديد احلقول عىل نحو أدى إىل تزايد معدالت الصخب والضوضاء السياسية واللغو واألخطر لغة االهتامات والوصم 
السيايس والتهكم والسخرية، وهو نمط من خطابات تزييف الوعى االجتامعي والسيايس. يف ظل غياب البحث واملعرفة 
املتخصصة، تبدو »الفتاوى« السياسية والدينية واإليديولوجية هى املسيطرة عىل تعبئة املشاعر الغاضبة بطول العامل العربى، 

وعرضه باستثناءات.
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يف احلرب األخرية، حتققت وحدة اإلرادة الفلسطينية يف أرايض ما وراء اخلط األخرض مع فلسطينيي القطاع والضفة الغربية 
واستطاعت محاس واجلهاد حتقيق أوراق قوة يف املعادلة السياسية الداخلية إزاء السلطة الفلسطينية. املطلوب دراسة موضوعية 
باردة للحرب وأهدافها ونتائجها عىل األرض وليس يف اخلطاب السيايس ألطرافها من اجلانب اإلرسائييل ومحاس واجلهاد 
اإلسالمي وحجم األرضار والدمار يف قطاع غزة، إىل جانب االندماج الداخيل يف إرسائيل وكفاءة الشاباك واملوساد والتكامل 

بني هذه األجهزة مع األمن الداخيل واجليش. 
من الدمار والدماء والنريان، ينبعث طائر الفينيق الفلسطيني ومعه احلاجة امللحة ملراكز البحث حول إرسائيل، وفلسطني، 
واإلقليم، والعامل، إلنتاج الوعى اجلديد املؤسس عىل املعرفة والبحث والعلم وليس االنطباعات املرسلة. إن إرادة التغيري 
الفلسطيني تبدو صارمة لدى األجيال اجلديدة مع السعى نحو إجياد حل للقضية الفلسطينية العادلة وإقامة الدولة املستقلة 
وعاصمتها القدس الرشقية، واملسامهة البصرية والفعالة من أجل العودة إىل مسارات التطور احلضاري العريب يف عامل بالغ 

التشابك والتعقيد والتغري.


