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مدخل
شهدت العالقات اإلسرائيلية الفلسطينية عام 2011، حالة من »اجلمود واحلراك« 
السياسي معا، وميكن القول إن اجلمود كان حراكيا، واحلراك كان جمودا. وفي قراءة 
للعام 2011، نرى أن كل طرف من طرفي املعادلة حاول أن يحقق مصاحله السياسية 
من خالل إبقاء حالة اجلمود في املفاوضات، والتحرك السياسي خارج أداة التفاوض، 
أي التحرك إلفشال إستراتيجية الطرف اآلخر. فإسرائيل حتركت للحفاظ على اجلمود 
السياسي في املسيرة السياسية دون أن يؤدي هذا اجلمود إلى خسارتها ودفعها ثمنا، من 
وجهة نظرها، كما حدث عام 2010 بتجميد االستيطان. أما الطرف الفلسطيني فقد 
حترك لكسر حالة اجلمود التي تريدها إسرائيل مستخدما باألساس الساحة الدولية، 
وال يعني اجلمود إسرائيليا بالضرورة غياب التفاوض، بل يعني التفاوض من أجل 

التفاوض بحد ذاته. 
استطاعت إسرائيل بفضل عوامل داخلية، إقليمية ودولية أن تتجاوز استحقاق أيلول 
بأقل اخلسائر، ومبا أننا نقيم حاليا العام 2011، فان احلكومة اإلسرائيلية برئاسة نتنياهو 
استطاعت أن تقلل، على املدى القصير، من وقع الضربة السياسية والدبلوماسية والرمزية 
الذي كانت متوقعة من »التسونامي السياسي« في أيلول، كما وصفه وزير دفاعها أيهود باراك 
الذي بات قليل التأثير على القرار السياسي اإلسرائيلي، وإن بقي مؤثرا في قراراتها األمنية.
تسونامي  جتاوز  في  نتنياهو  حكومة  لصالح  لعبت  عديدة  عوامل  ساهمت  وقد 
استحقاق أيلول، على املدى املنظور. ولعبت هذه العوامل نفسها ضد الفلسطينيني، 

ومنها: 

الفصل األول
إسرائيل ومفاوضات السالم

عاطف أبوسيف 
و مهند مصطفى

شهدت العالقات اإلسرائيلية 
الفلسطينية عام 2011، حالة 

من »اجلمود واحلراك« السياسي 
معا، وميكن القول إن اجلمود 

كان حراكيا، واحلراك كان جمودا
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االنتخابات األميركية، فقد وقف اوباما مدافعا بقوة عن املوقف اإلسرائيلي خالل 
خطابه في األمم املتحدة متخليا عن كل التزاماته ووعوده إلقامة دولة فلسطينية ووقف 
االستيطان، ال بل استعرض في خطابه الرواية اإلسرائيلية متجاهال الرواية الفلسطينية. 
غياب املعارضة اإلسرائيلية الداخلية  املشغولة بنفسها، في ظل هيمنة خطاب نتنياهو 
السياسي على الشارع اإلسرائيلي، وخصوصا اجلزء املتعلق باشتراط قيام دولة )هجينية( 
فلسطينية واعتراف الفلسطينيني بإسرائيل كدولة يهودية. وخصوصا وان قضايا العدالة 
االجتماعية غلبت على خطاب اليسار اإلسرائيلي الصهيوني ورهانه على قدرة هذا 
اخلطاب على إسقاط حكومة نتنياهو دون أن يبلور خطابا سياسيا معارضا لنتنياهو في 
قضية الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي. حتى أن رئيسة حزب العمل اجلديدة »شيلي 
يحيموفيتش«، التي تركز على خطاب العدالة االجتماعية ودولة الرفاه صرحت أن 
مشروع املستوطنات »ليس خطأ أو جرمية«، ال بل اعتبرت أن اإلنفاق على املستوطنات 

ال يتناقض مع بناء دولة رفاه داخل إسرائيل.1 
»الربيع« العربي: ساهمت األحداث والثورات في العالم العربي في تراجع القضية 
الفلسطينية عن األجندات السياسية العربية على املدى املنظور، واعتبرت إسرائيل ان 
العربية،  الدول  التحوالت في  التسوية أصبح في ظل هذه  أو  املفاوضات  التقدم في 
الوزراء  الكثير من  يتبنى  باملخاطر على أمن واستقرارها إسرائيل، لهذا  أكثر  محفوفا 
اإلسرائيليني مواقف متشددة من أي تقدم في العملية السياسية أو التنازل، وأكثر تقدما 
يطالبون في هذه املرحلة باحلفاظ على األمر الواقع حتى تتضح الصورة أكثر، كما أن 
العربية والتدخل العسكري  الربيع العربي أدى إلى إشغال الدول األوروبية بالقضايا 

في ليبيا.
األزمة االقتصادية في أوروبا: ساهمت األزمة االقتصادية في تقليل حدة الضغط 
على إسرائيل في مسألة التفاوض، ال بل أيدت دول االحتاد األوروبي املركزية املوقف 
اإلسرائيلي من الطلب الفلسطيني للعضوية في األمم املتحدة، فيما استمرت أملانيا في 
مشروعها املتمثل بتزويد إسرائيل بغواصة من نوع »دلفني« جديدة على الرغم من أنها 
جمدت تسليمها إلسرائيل ألسبوعني بسبب البناء االستيطاني في القدس، حيث ما 
لبثت أن تراجعت،2 ما جعل حكومة نتنياهو تستهزئ مبقولة العزلة الدولية التي يسوقها 

اليسار اإلسرائيلي، وتراجع عنها تدريجيا بعد أيلول.

1 . ملحق صحيفة »هآرتس«، اجلمعة، 19 آب 2011.
2 . يديعوت احرونوت، 4 كانون األول 2011.

ساهمت األحداث والثورات 
في العالم العربي في تراجع 

القضية الفلسطينية عن 
األجندات السياسية العربية 

على املدى املنظور

ساهمت األزمة االقتصادية 
في تقليل حدة الضغط على 
إسرائيل في مسألة التفاوض
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ذكرنا في تقرير مشهد العالقات اإلسرائيلية الفلسطينية لعام 2010، أن إستراتيجية 
نتنياهو التفاوضية كانت تهدف إلى حتويل قضية الصراع من قضية احتالل إلى قضية 
اعتراف، من خالل إدراج مطلب االعتراف بإسرائيل كدولة يهودية في صلب املطالب 
اإلسرائيلية وجوهرها، وقد جنح نتنياهو في حتويل هذا املطلب من مجرد مطلب كباقي 
األساسي،  اإلسرائيلي  املطلب  إلى  وليفني(  اوملرت  فعل  )كما  اإلسرائيلية  املطالب 
واالهم انه استطاع أن يزيح الشارع اإلسرائيلي إلى تأييد هذا املطلب بأغلبيته واضعا 

اليسار اإلسرائيلي في مأزق سياسي كبير.

اعتمدت إستراتيجية نتنياهو لعام 2011، على النقاط التالية:
 إما العودة إلى طاولة املفاوضات بدون شروط مسبقة، كما تريد إسرائيل، أو . 1

العودة إلى املفاوضات من أجل املفاوضات، كما حدث خالل محادثات عمان 
في مطلع عام 2012. حيث تتحول املفاوضات إلى هدف بحد ذاته تستفيد منه 
إسرائيل في كسب الوقت دون أي نتيجة على مستوى املطالب الفلسطينية أو 
حتى الدولية، وفي الوقت نفسه قامت احلكومة اإلسرائيلية بتصعيد االستيطان 
في الضفة الغربية عموما وفي القدس خصوصا، بشكل لم يسبق له مثيل منذ 
تولي احلكومة احلالية، وذلك بهدف االستمرار في وضع حقائق على األرض، 
التجميد  بناء بسبب  فاتها من  ما  القدس حتديدا من جهة، ولكي تعوض  في 

اجلزئي لالستيطان الذي كان في العام 2010.
 إبقاء الوضع على ما هو عليه، أي دون مفاوضات منهجية من جهة، وإفشال . 2

أي حترك دولي للفلسطينيني من جهة أخرى. وحتى املفاوضات التي وافقت 
عليها إسرائيل في األردن، فإنها مفاوضات من أجل املفاوضات، هكذا تنظر 
إسرائيل إليها، وبدأت تستعد لفشلها وإلقاء التهم بذلك على الفلسطينيني. فقد 
صرح وزير اخلارجية ليبرمان في نقاش في جلنة اخلارجة واألمن حول املفاوضات 
اجلارية في األردن »ليس للفلسطينيني مصلحة في إجناح املفاوضات في األردن، 
وهم يستعدون التهام إسرائيل بإفشالها منذ بدايتها، كما ذهب الفلسطينيون 

إلى األردن إرضاء للملك وليس رغبة في التفاوض«.3
 بدأ يتبلور في صفوف اليمني اإلسرائيلي، وحتى االستيطاني منه، توجه يطالب . 3

بضم املناطق C إلى إسرائيل، والتعامل مع السلطة الفلسطينية كدولة فلسطينية 

3 . يديعوت احرونوت، 10 كانون األول 2012.

مت تصعيد االستيطان في 
الضفة الغربية عموما وفي 
القدس خصوصا، بشكل لم 
يسبق له مثيل منذ تولي 

احلكومة احلالية

بدأ يتبلور في صفوف اليمني 
اإلسرائيلي، وحتى االستيطاني 
منه، توجه يطالب بضم املناطق 

C إلى إسرائيل
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)فكرة الدولة املؤقتة( ، أي التعامل مع الواقع احلالي كوضع نهائي من خالل 
إضافة تغييرات طفيفة. فمن ناحية اليمني االستيطاني فان ضم مناطق C  إلى 
دولة إسرائيل »والتنازل« عن جزء من »أرض إسرائيل« التي تقيم عليها السلطة 
الفلسطينية هو الرد على اخلطاب الذي يخشى من تشييد دولة ثنائية القومية إذا 
استمر اليمني في سياسته الهادفة إلى عدم الوصول إلى تسوية، خصوصا وان 
منطقة C  تشكل 60% من الضفة الغربية وحتتوي على 100% من املستوطنات، 

وبضعة آالف من السكان الفلسطينيني.4

إسرائيل والطلب الفلسطيني نيل العضوية في األمم املتحدة 
ظل السعي الفلسطيني للحصول على اعتراف أممي بالدولة الفلسطينية منذ بدايات 
العام 2011 وحتى اللحظة  مادة النقاش األساسية، ولم تنتج مبادرات سياسية سواًء 
إسرائيلية أو دولية إال في ضوء هذا السعي وكردة فعل له. وهيمن املوضوع املرتبط بقبول 
عضوية دولة فلسطني على حدود 67 في األمم املتحدة على مجمل احلراك السياسي 
بعيدًا عن  فلسطيني  إسرائيلي  تفاعل سياسي  أي  احلديث عن  املنطقة، ويصعب  في 
فكرة استحقاق أيلول، بحيث باتت كل املبادرات التي تقدمت بها الرباعية الدولية أو 
الواليات املتحدة تبحث في سبل جتاوز الصدام املتوقع والبحث عوضًا في سبل أخرى 
جتعل التفاوض بني الطرفني ممكنًا.  بالطبع فإن مثل هذا النقاش كان يأخذ بعني االعتبار 

العامل اإلقليمي الكبير املتمثل في التحوالت الكبرى التي ضربت العالم العربي. 
إسرائيليًا، لم تقدم إسرائيل على اي حتول ملحوظ في مواقفها السياسية، بل إن قراءة 
اخلطاب السياسي اإلسرائيلي الرسمي احلاكم تقود إلى نتيجة مفادها أن إسرائيل أصبحت 
أكثر بعدًا ، ورمبا أقل رغبة في حتقيق اتفاق سالم مع الفلسطينيني. وأن مقولة إدارة النزاع 
ال حله، تعمقت أكثر وأخذت أبعادًا جديدة تقترح بأن الوضع الراهن هو أفضل الصيغ التي 
ميكن من خاللها إدارة النزاع، لذا وجدت إسرائيل صعوبة في تقبل أي تعديل على السياق 
الفلسطيني العالئقي معها مثل حتقيق املصاحلة الفلسطينية الفلسطينية، كما أن صفقة تبادل 
األسرى جاءت ضمن سياسة احتواء قطاع غزة، ورمبا الرد على ما تقول عنه إسرائيل أحادية 
التصرف الفلسطيني، ولم تنتج مثاًل أي حتول جوهري في التعامل مع القطاع وحماس. 
اللحظة األولى جملة وتفصياًل، وميكن  منذ  الفلسطيني  الطلب  رفضت إسرائيل 

4. أنظر على سبيل املثال ورود هذا االدعاء في الوثيقة التي أعدها مجلس املستوطنات عشية توجه القيادة الفلسطينية 
إلى األمم املتحدة-: 

html.00-http://www.news1.co.il/Archive/003-D-59332 )شوهد بتاريخ 29 تشرين الثاني  2011(

لم تقدم إسرائيل على اي 
حتول ملحوظ في مواقفها 

السياسية

 تعمقت مقولة إدارة النزاع 
ال حله أكثر، وأخذت أبعادًا 

جديدة 
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اإلشارة إلى مجموعة من املقوالت ميزت اخلطاب اإلسرائيلي في هذا الشأن:5
I . اعتبار الطلب الفلسطيني تصرفًا أحادي اجلانب واعتباره معارضًا لروح عملية

التسوية التي تربط العالقة بني اجلانيني.
II . التأكيد على أن نتائج املفاوضات ال ميكن أن تقر إال باالتفاق بني الطرفني وأن

التوجه إلى املنابر الدولية لن يغير من هذه احلقيقة.
III . االدعاء بأن الفلسطينيني ال يريدون أن يأخذوا بعني االعتبار مواقف إسرائيل

وحاجاتها األمنية لذا فهم يهربون إلى املؤسسات الدولية.
IV . الفلسطيني جزءًا من عملية أكبر لعزل إسرائيل ونزع شرعيتها اعتبار الطلب 

وهو مسنود باألغلبية العددية للدول العربية واإلسالمية في املؤسسات الدولية.
V . إزاء كل ما سبق، االدعاء بأن ليس أمام إسرائيل أي خيار إال التصرف وفق

مصلحتها وعمل كل جهد من أجل تخفيف آثار ذلك، مع التشديد انه إذا كان 
الفلسطينيون قد اختاروا أن يسيروا في الطريق األحادي فإن إلسرائيل احلق 

في فعل الشيء ذاته.
وفي الوقت نفسه كانت هنالك توجهات إسرائيلية، أكادميية وإعالمية، كما األمر 
في احلكومة اإلسرائيلية ال تخشى من استحقاق أيلول، سوى البعد الرمزي فيه، أما 

على أرض الواقع فإنها لم تكن تخشاه، وذلك لألسباب التالية:6
التجربة التاريخية اإلسرائيلية:  تفيد التجربة التاريخية اإلسرائيلية في قيام الدولة . 1

أن االعتراف وحده ال يكفي، ففي تشرين الثاني 1947 اعترفت األمم املتحدة 
الرمزية  الناحية  بدولة يهودية في فلسطني، ولكن هذا االعتراف كان مهما من 
والشرعية فقط، بينما الذي حقق هذا االعتراف على أرض الواقع هي احلرب التي 
خاضها »الييشوف« اليهودي حتى أيار 1948، واستمرت بها إسرائيل بعد ذلك.

التوجه في إسرائيل، . 2 التاريخية الفلسطينية: يدعي أصحاب هذا  التجربة 
أن إسرائيل مرت بسيناريو مشابه في تشرين الثاني 1988، عندما أعلن ياسر 
عرفات عن قيام دولة فلسطني )اعالن االستقالل(، واعترفت حينها 88 دولة 

كامال  اخلطاب  شاهد   ،2011 أيلول  في  املتحدة  األمم  في  نتنياهو  خطاب  في  االدعاءات  هذه  من  قسم  ورد   .5

http://www.youtube.com/watch?v=q8LIEPxnbkc :علىالرابط التالي
6 .أنظر على سبيل املثال املقال الذي كتبه البروفسور شلومو افنيري وقد شغل في السابق مدير عام وزارة اخلارجية، 
لكل  البحثية  والورقة   .11-10 ص:   .2011/9/16 اجلمعة  عقل«.  »املطلوب:  بعنوان  »هآرتس«.  ملحق 
من: شلومو بروم وعودد عيران، اعتراف األمم املتحدة بالدولة الفلسطينية: االنعكاسات على إسرائيل، مجلة 

عدكان استراتيجي، املجلد 14، العدد 3، 2011.

 كانت هنالك توجهات إسرائيلية، 
أكادميية وإعالمية، كما األمر في 
احلكومة اإلسرائيلية ال تخشى 
من استحقاق أيلول، سوى البعد 

الرمزي فيه
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بدولة فلسطني ، وبعد شهر أصدرت األمم املتحدة القرار رقم 177/43 الذي 
اعترف بإعالن االستقالل، وأيد القرار 104 دول ومبعارضة دولتني )إسرائيل 
وأميركا( وامتناع 36 دولة. إال أن ذلك لم يغير من واقع احلال شيئا بالنسبة 

للدولة الفلسطينية على األرض.7
 االنقسام الفلسطيني، بني غزة التي تسيطر عليها حماس، وبني الضفة الغربية . 3

التي تقع حتت سيطرة السلطة الفلسطينية، حيث أن االعتراف ال يعني شيئًا في 
ظل هذا االنقسام، خصوصا وان حماس قد عارضت التوجه إلى األمم املتحدة 

كخيار سياسي.
ال . 4 الغربية  الضفة  في  واحدة  منطقة  على  عمليا  تسيطر  الفلسطينية  السلطة  أن   

تتجاوز 40%، بينما تقع مناطق »C« حتت السيطرة املدنية واألمنية اإلسرائيلية 
وهي تشكل فعليا 60% من مساحة الضفة الغربية، هذه احلقيقة دفعت أوساطا 
حتى من اليمني االستيطاني- الديني إلى املطالبة بضم هذه املناطق إلى السيادة 
اإلسرائيلية، إما كعقاب للسلطة الفلسطينية على توجهها إلى األمم املتحدة وإما 
كخيار سياسي إسرائيلي إلنهاء الصراع بحيث تشكل مناطق السلطة الفلسطينية 
اآلنية أرضا لسلطة فلسطينية، بينما تضم إسرائيل مناطق »C«. وفي هذا السياق 
قال مدير عام مجلس املستوطنات السابق »نفتالي بانت« وهو إحد قيادات اليمني 
االستيطاني، وكان مقربا من بنيامني نتنياهو في السابق ومدير حملته االنتخابية: 
تهديدا،  وليست  فرصة  هي  املتحدة  األمم  في  بعضوية  الفلسطينيني  طلب  إن 
فكرته  طور  وقد  إسرائيل  إلى   »C« مناطق  وضم  ذلك  باستغالل  طالب  حيث 
الصراع  الدارة  عملية  خطة  التهدئة:  »خطة  وسماها  أعدها  سياسية  ورقة  في 
االسرائيلي-الفلسطيني« طالب فيها بضم مناطق C وإعطاء املواطنة االسرائيلية 
لـ 55 ألف فلسطيني يسكنونها.8  كما ظهر هذا الطلب في وثيقة خاصة أعدها 
مجلس املستوطنات كرد على التوجه الفلسطيني لألمم املتحدة.9 جتدر اإلشارة 
إلى أن وزراء في احلكومة يؤيدون هذا التوجه )مثل كاتس، ادلشتني وغيرهم(.

لهجومهم  اإلعداد  فترة  خالل  كثيرًا  إسرائيل  ضغط  من  الفلسطينيون  متكن  لقد 

7 . املصدر السابق.
هآرتس، 1 آذار 2012، ص:2، وقد ناقش يساخاروف  8 . آفي يساخاروف، »على مشارف املواجهة القادمة«، 
في مقاله تصورات »بانيت« وغيره، وأدعى أن توجهات إدارة الصراع في اليمني االسرائيلي، تتجاهل في رؤيتها 

وجود طرف فلسطيني لن يقبل بأن تدير إسرائيل الصراع وهو جالس متفرجًا على ذلك.
9 . أنظر على سبيل املثال ورود هذا االدعاء في الوثيقة التي أعدها مجلس املستوطنات عشية التوجه إلى األمم املتحدة 

html.00-http://www.news1.co.il/Archive/003-D-59332-)شوهد بتاريخ 29 تشرين الثاني  2011(

تسيطر السلطة الفلسطينية 
عمليا على منطقة واحدة في 
الضفة الغربية ال تتجاوز %40، 
بينما تقع مناطق »C« حتت 
السيطرة املدنية واألمنية 
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الدبلوماسي ورمي الكرة في ملعب حكومة نتنياهو التي شحذت كل همتها في سبيل 
إفشال املسعى الفلسطيني والتقليل من آثار ارتداداته اجلانبية. لذا فإن أي حراك خارجي 
رغم تعارضه مع التطلعات الفلسطينية كان يعني زحزحة املواقف اإلسرائيلية ولو قلياًل. 
وتأسيسًا على ذلك وجدت حكومة إسرائيل بأن الدفاع عن مواقفها والتقوقع داخلها 
يشكالن الطريق األضمن كي ال تنزلق في لعبة التنازالت التي ال ترغب فيها. ثبت 
ذلك في رفض إسرائيل لكل املواقف الوسطية التي ظهرت قبل املواجهة بني الرئيس 
الفرنسي بإجراء  نتنياهو أمام اجلمعية العمومية، مثل املقترح  الوزراء  عباس ورئيس 
مفاوضات تقود خالل سنة إلى حل دائم ، كما رفضت إسرائيل تقدمي أي تصورات 
حول مواقفها بخصوص احلدود للجنة الرباعية خالل مهلة التسعني يومًا وجنحت في 
جتاوز الوقت وتفادي أي عواقب جانبية للعطل احلادث في عملية التسوية. إن استمرار 
الوضع القائم هو أقل اخليارات سوءًا كما يقول أودي منور في مقالة له في معاريف.10

لقد اعتبر نتنياهو الطلب الفلسطيني تهربًا من مواجهة النتائج احلقيقية لعملية السالم 
املواقف  من  نتنياهو مجموعة  واستل  احلقيقي.  السالم  يريدون  الفلسطينيني ال  وأن 
التي حاول من خاللها تشتيت تركيز العالم على احلق القانوني والوطني الفلسطيني 
في كيان سياسي خاص به، وهي طريقة يصفها زملان أميت ودفنا ليفيت في كتباهما 
اجلديد املوسوم »مذهب الرفض اإلسرائيلي: أجندة مخفية لعملية السالم في الشرق 
األوسط« الصادر عام 2011 بأنها عنصر ثابت في السياسة اإلسرائيلية منذ بن غوريون، 
بحيث حتول إسرائيل مسار النقاش احلقيقي نحو قضايا تعرف أنها ليست في صلب 

النقاش، وتعرف أن التفكير فيها سيدمر عملية التسوية.11
يشير الباحثان بروم وعيران أن انضمام فلسطني الى عضوية األمم املتحدة ومجمل 
التوجه إلى األمم املتحدة لم يحل الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي، حيث أن إسرائيل تدرك 
ذلك فتجربتها مع األمم املتحدة في هذه السياق معروفة، الصراع حول قبول عضوية 
فلسطني لم يكن صراعا على األرض بل صراع على الشرعية وما حتمل من مدلوالت 
عليهم  الفلسطينيني  فان  فلسطني  عضوية  قبول  مع  حتى  انه  الباحثان  ويعتبر  رمزية. 

التفاوض حلل القضايا املركزية الثالث، وهي احلدود، القدس ومسألة الالجئني.12
يشير الباحثان في ورقة إستراتيجية أعدت في هذا املوضوع أن التوجه الفلسطيني 

لألمم املتحدة أو االعتراف بعضوية فلسطني ستكون له عدة انعكاسات:

10. أودي منور، »استمرار الوضع القائم أقل اخليارات سوءًا«، معاريف، 17 آذار 2011. 
11. Zalman Amit & Daphna Levit,  Israeli Rejectionist: A Hidden Agenda in the Middle East Peace 

Process, Pluto Press, 2011.
12. املصدر السابق، ص: 9-8.

اعتبر نتنياهو التوجه 
الفلسطيني لألمم املتحدة تهربًا 
من مواجهة النتائج احلقيقية 

لعملية السالم وأن الفلسطينيني 
ال يريدون السالم احلقيقي

يشير الباحثان بروم وعيران 
أن الصراع حول قبول عضوية 

فلسطني لم يكن صراعا 
على األرض بل صراع على 
الشرعية وما حتمل من 

مدلوالت رمزية
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• أعلنت 	 التي  الدول  بعالقة إسرائيل مع  انعكاسات سياسية وقضائية: وتتعلق 
عن موافقتها على انضمام فلسطني كعضو في األمم املتحدة، سواء أكانت تلك 
الدول أعضاء مجلس األمن أم دول الهيئة العامة لألمم املتحدة. وأشار الباحثان 
حتديدا إلى العالقة مع الكتلة األوروبية، إذ إن الدولة التي ستعترف بفلسطني 
يعقد  قد  والثقافية معها، مما  الدبلوماسية واالقتصادية  سوف توسع عالقاتها 
عالقات إسرائيل، خصوصا وان االعتراف قد يدخل فلسطني إلى معاهدات 
ومنظمات دولية مهمة مثل الطيران املدني واملالحة البحرية أو انضمامها إلى 
احملكمة اجلنائية الدولية، ما قد يهدد مسؤولني إسرائيليني باالعتقال إذا تقدمت 
فلسطني بشكوى للمحكمة، الن االعتراف بعضوية فلسطني يعني أن مناطق 
قطاع غزة والضفة الغربية ستكون في مجال عمل احملكمة اجلنائية. كما أن ذلك 
سيمكن الدولة الفلسطينية من اعتقال اإلسرائيليني الذين يدخلون إلى مناطق 
حتت السيطرة الفلسطينية ومحاكمتهم، وميكن أن يؤدي ذلك إلى أن يحاول 

.C -و B الفلسطينيون  توسيع صالحياتهم إلى املناطق
• انعكاسات أمنية: وتتعلق االنعكاسات األمنية من وجهة النظر اإلسرائيلية في 	

محاولة الفلسطينيني بسط سيطرتهم وصالحياتهم إلى مناطق خاضعة إلسرائيل 
مثل املنطقة C، ما قد يؤدي إلى مواجهات وإلى تدهور الوضع األمني. وما 
قد يدهور الوضع األمني من وجهة نظر إسرائيل هو الربيع العربي، واإلحباط 

الفلسطيني النابع من اجلمود املطلق في العملية السياسية.
•  انعكاسات اقتصادية: وفي هذه النقطة يعتقد الباحثان أن االنعكاسات االقتصادية 	

ستكون سلبية على الفلسطينيني بالذات، فالسلطة الفلسطينية ال متلك أوراق 
ضغط اقتصادية على إسرائيل، وكل خطوة ستتخذها السلطة في هذا اجلانب لن 
تضر إسرائيل بل قد تلحق الضرر بالدولة الفلسطينية نفسها، فحجم الصادرات 
الفلسطينية إلى إسرائيل ال يتعدى واحدا باملائة من حجم الواردات اإلسرائيلية.

إال أن الكاتبني يعتقدان أن غياب التسونامي السياسي ال يعني أن تأثير استحقاق 
أيلول قد انتهى، فهما يعتقدان أن هذه التحوالت السياسية ال حتدث سريعا كما توقع 
اإلسرائيليون، بل هي تتراكم لتحدث تسونامي سياسيا، حيث أن التسونامي ال يكون 
فجأة ودون تراكمات سابقة له، وان استحقاق أيلول هو بداية التسونامي وليس نهايته، 

كما اعتقد الكثير من اإلسرائيليني وبالذات احلكومة اإلسرائيلية.
هنالك تصور إسرائيلي يعتقد أن التوجه لألمم املتحدة هو رؤية لتصور فلسطيني 

انتهاء التسونامي السياسي ال 
يعني أن تأثير استحقاق أيلول 

قد انتهى
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لقيام دولة فلسطينية بدون مفاوضات، والهدف هو وضع إسرائيل أمام األمر الواقع 
كما فعلت هي عام 1948، حيث أن التوجه الفلسطيني بطلب العضوية يكمل ما بدأته 
السلطة بناء الدولة من »حتت إلى فوق« أي بناء املؤسسات والبنية التحتية املؤسساتية 
واخلدماتية واألمنية والسياسية واالقتصادية متهيدا لقيام الدولة، بحيث تصبح الظروف 
جاهزة إلقامة الدولة عندما يتوجه الفلسطينيون إلى احلصول على االعتراف الدولي 
والعضوية في األمم املتحدة ، خصوصا وان مجلس األمن سيقوم بفحص هذه اجلاهزية 
املؤسساتية للسلطة الفلسطينية قبل اتخاذ قراره،  األمر الذي سوف يؤثر على قراره، 
على األقل على املترددين من دول األعضاء.13 يتفق الباحث اإلسرائيلي افرامي ليفي 
مع ما توصل له بروم وعيران من أن فشل طلب عضوية فلسطني في األمم املتحدة سوف 
تكون لها انعكاسات سلبية على إسرائيل. صحيح أن إسرائيل حتاول إفشال هذا املسعى 
إال أنها ال تقدم أفقا سياسيا بديال للفلسطينيني كبديل للتوجه لطلب العضوية أو بديال 
في حالة فشل املسعى الفلسطيني في مجلس األمن، ما قد يهدد االستقرار األمني في 
من  إحباط  الفلسطيني  اجلمهور  أصاب  إذا  انه  حيث  حتديدا،  إسرائيل  وأمن  املنطقة 

املسعى السياسي الدبلوماسي، فقد يتخذ موقفا من خالل انتفاضة ثالثة للتحرير.14

الربيع العربي واستحقاق أيلول: التأجيل وكسب الوقت
العامة  امليادين  في  خرجت  التي  لآلالف  بالنسبة  حتى  مفاجئًا  العربي  الربيع  كان 
الدوائر  في تونس والقاهرة وصنعاء وبنغازي وبعد ذلك في دمشق غيرها. أخذت 
الرسمية اإلسرائيلية على حني غرة برياح التغيير العربي التي عنت ضمن أشياء كثيرة 
سقوط أنظمة كانت من ثوابت الرؤية اإلقليمية اإلسرائيلية في املنطقة، وعلى رأسها 
القوى اإلقليمية  بقية  املصادر اإلسرائيلية مثل  نظام حسنى مبارك في مصر. نظرت 
والدولية بتردد إلى األحداث في العالم العربي، وعبرت عن مواقف متباينة في البداية 
مما يحصل في دول اجلوار، بيد أن إسرائيل الرسمية لم يخاجلها شك منذ البداية بأن ما 

يحدث لن يكون مفيدًا إلسرائيل في الكثير منه. 
في بداية الربيع العربي وجد موقفان في إسرائيل للرد على التطورات احلادثة في 
اجلوار. يقول املوقف األول بضرورة قيام إسرائيل مببادرة سياسية تشمل تقدمي تنازالت 
مؤملة تضمن تعزيز التوجهات السلمية في املنطقة وتقوية محور االعتدال وبالتالي جعل 

13. افرامي ليفي، دولة فلسطني من النظرية إلى التطبيق: حتديات الفلسطينيني وإسرائيل، مجلة عدكان استراتيجي، 
املجلد 14، العدد2، ص:49-37.

14. املصدر السابق، ص:47.

نظرت املصادر اإلسرائيلية مثل 
بقية القوى اإلقليمية والدولية 
بتردد إلى األحداث في العالم 

العربي، وعبرت عن مواقف 
متباينة في البداية مما يحصل 
في دول اجلوار، بيد أن إسرائيل 
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مفيدًا إلسرائيل في الكثير منه
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السالم شيئًا مفيدًا وممكنًا. مثاًل أوصت يديعوت احرونوت في افتتاحيتها تعقيبًا على 
دعوة وزير الدفاع األميركي بضرورة العودة إلى التفاوض بأنه سيتعني على إسرائيل أن 
تتوصل التفاق سريعًا مع الفلسطينيني لتزيل الصراع عن جدول أعمال العالم العربي 
املتقلب قبل أن تسيطر حكومات متطرفة على مقاليد احلكم.15 فيما اقترح املوقف الثاني 
بأنه من املبكر احلكم على نتائج الربيع العربي الذي لم يحمل في بدايته أي روابط مع 
الصراع العربي اإلسرائيلي، إذ يستحسن إلسرائيل أن تنتظر لترى كيف تتطور األمور، 
وان ال تقدم على تنازالت مجانية مبكرة. بالنسبة لنتنياهو، فإنه مع أخذ القوى الصاعدة 
للحكم في البلدان العربية عقب الثورات بعني االعتبار، فإنه يتوجب على إسرائيل 
االنتظار جياًل آخر حتى تصعد القوى التقدمية لقيادة العالم العربي وتأخذه في طريق 

جديد، كما عبر عن ذلك نتنياهو  16
العام 2011  في  املسح االستراتيجي إلسرائيل  تقرير  يقول  إسرائيل، كما  وعلى 
الصادر عن معهد دراسات األمن القومي، أن تختار بني انتظار االستقرار اإلقليمي 
فيما حتافظ على سياسة الردع بحق التهديدات املوجهة لها من دول أو منظمات، أو 
حتاول أن تؤثر في البيئة اإلستراتيجية لإلقليم خاصة من خالل مبادرة لتسوية فلسطينية 
إسرائيلية. فقد ال حتل هذه املبادرة صراعات إسرائيل املختلفة من جيرانها العرب كما 
لن حتيد امللف النووي اإليراني، لكنها بالتأكيد ستخفف من حدة كل ذلك ووقعه ،كما 

ستساعد في حتسني وضع إسرائيل الدولي. 17
وأيًا يكون احلال فإن هذا التقومي الشرق أوسطي اجلديد مقلق بالنسبة إلسرائيل. 
أغلبية اإلسرائيليني )68.5%( قدروا بأن التغيرات في العالم العربي ستدفع الوضع 
عصر  انتهي  لقد  عيران:  عوديد  يقول  وكما  األسوأ.18  إلى  إلسرائيل  اإلستراتيجي 
وكتبت   19 مختلفة.  مجاالت  في  جتسد  الذي  العربية  والدول  إسرائيل  بني  التطبيع 
يديعوت في افتتاحيتها »أهاًل وسهاًل إلى قاهرة ستان«20 فليس شباب الفيس بوك وال 

تويتر هم من سيجلسون على كرسي مبارك بل اإلخوان املسلمون.21

يديعوت احرونوت، »هذا التفاوض اللعني«، 4 كانون األول 2011.  15
كلمة رئيس الوزراء بنيامني نتنياهو أمام الكنيست خالل النقاش الذي جرى حول سياسة حكومته بناء على جمع   16
 http://www.pmo.gov.il/PMOEng تواقيع 40 نائبًا.  23 تشرين الثاني 2011. موقع رئاسة الوزراء اإلسرائيلية

)شوهد بتاريخ 1 كانون األول  2011(.
17 Anat Kurz and Sholomo Brom, (ed.) Strategic Survey for Israeli 2011, Institute for National Security 

Studies, Tel Aviv, 2011, p 10. 
األول  كانون   13 احرونوت،  يديعوت   »2011 الثاني  تشرين  السالم:  »مقياس  هيرمان،  متار  و  ياعر  أفرامي   18

 .2011
19  عوديد عيران، »انتهى عصر التطبيع بني إسرائيل والدول العربية«، نظرة عليا، 2011/12/13.

20  يديعوت احرونوت، 2011/12/22.  
21  آري شبيط، »خائبو األمل هذا العام«، هآرتس، 29 كانون األول 2011.
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ويعدد دانيال باميان مصادر القلق اإلسرائيلي من التحوالت العربية:22
• حني يصبح األصدقاء أعداء، في إشارة للتحوالت التي جتري في مصر.	
• الشيطان في إشارة إلى سورية. 	
• الشعوب ال تصنع السالم بل احلكومات غير الدميقراطية. 	
• األزمة التي ستنشأ في غزة .	
• آفاق السالم ضعيفة. 	

في كل هذا السياق العربي جتد إسرائيل نفسها استراتيجيًا  في عالم متقلب، فقد 
تغير االستقرار االستراتيجي الذي استطاعت التعايش معه وطورت تعاملها األمني 

معه على املدى البعيد. يعدد »رون تيرا«23 خمسة أسباب لذلك: 
انتهاء توازن القوة بني العراق وإيران وهيمنة القوة اإليرانية في املنطقة.. 1
عدم االستقرار في مصر ورمبا تغير العالقة معها.. 2
تغير السياسات في تركيا جتاه إسرائيل، وبحث إسرائيل عن بدائل.. 3
النظام العلوي املتآكل.. 4
تراجع الفعالية األميركية.. 5

إال أن البعض في إسرائيل نظر إلى الثورات العربية كفرصة للمناورة في العملية 
السياسية مع الفلسطينيني، وقد بدا الكثير من الوزراء أكثر حتفظا من أي تقدم في املسيرة 
السلمية، وحاولت قيادات إسرائيلية مهمة )في احلكم وخارجه( مثل »موشيه ارنس« 
وزير الدفاع السابق التشكيك حتى في املصداقية السياسية التفاق السالم مع مصر، 
معتبرا أن إسرائيل قدمت تنازالت كثيرة في هذا االتفاق وكان عليها االحتفاظ بأراض 
في سيناء وذلك حتسبا لواقع قد ينتج مستقبال مثل الثورات العربية وتغيير األنظمة.24 
باإلضافة إلى ذلك بدأت قيادات إسرائيلية ووزراء في احلكومة حملة نزع شرعية عن 
السلطة الفلسطينية والرئيس محمود عباس،  تشبه في بداياتها احلملة التي شنت على 

ياسر عرفات بادعاء غياب الشريك.
األنظمة  بني  الربط  اليميني  التوجه  ذوي  من  اإلسرائيليني  الباحثني  بعض  حاول 
الباحث هليل فريش من  الفلسطينية، ففي ورقة قدمها  السلطة  القدمية وبني  العربية 

22 Daniel Byman, “Israel’s Pessimistic View of the Arab Spring”, The Washington Quarterly, 34:3 
Summer 2011, pp 123- 136   

23  Ron Tira, “The Breakup of Israel’s Strategic Puzzle”, Strategic Assessment, vol.14, no3, October 
2011, pp 43 - 56  

24. موشيه ارنس، »مراهنة بيغن«، هآرتس، 2012/1/3. ص: ب1.

جتد إسرائيل نفسها استراتيجيًا   
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في العملية السياسية مع 
الفلسطينيني
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مركز بيغني-سادات اليميني قال إن السلطة الفلسطينية لم تنضم للربيع العربي ألنها 
هي جزء من النظام السياسي القدمي، وان القيادة الفلسطينية هي قيادة فاقدة للشرعية. 
تنضم هذه التصريحات إلى محاوالت إضعاف السلطة الفلسطينية والتعامل معها على 
أنها ال متثل شريكا، فمثل  تلك األصوات التي تدعو إلى عدم إقامة عالقات مع أنظمة 
مهددة مثل سورية كما كان مع مصر، تعتبر االتفاق مع السلطة الفلسطينية يندرج ضمن 
سياسة االنتظار وعدم التوقيع، الن القيادة الفلسطينية احلالية جزء من النظام العربي 

القدمي ومن غير املمكن إلسرائيل أن توقع مع قيادة قد تسقط الحقا.25
وقد لوحظ أن الربيع العربي أدى بأعضاء في احلكومة إلى استغالل ذلك، والتعبير 
الذين  الوزراء  بني  من  وكان  فلسطينية،  دولة  إقامة  رفض  في  احلقيقية  مواقفهم  عن 
صرحوا بذلك وزير التعليم جدعون ساعر، وهو يعتبر من الوزراء املعتدلني في حكومة 
الثاني أن إقامة الدولة الفلسطينية لن تؤدي إلى إنهاء  نتنياهو حيث صرح في كانون 
الصراع، وانها في حال إقامتها تشكل خطرا على إسرائيل.26 وأضاف ساعر املقرب 
من نتنياهو، خالل جولة له في املستوطنات: »إن ازدياد قوة اإلسالم الراديكالي في 
املنطقة والتطورات املتعلقة باخلطوات أحادية اجلانب للفلسطينيني في الساحة الدولية، 
تلزم إسرائيل بوضع عالمات سؤال بالنسبة الستعدادها إلقامة دولة فلسطينية في يهودا 
والسامرة، يشكل إقامة دولة فلسطينية عملية خطيرة على إسرائيل، وبعد قيامها قد 
تستمر بتهديد إسرائيل من موقع أفضل..... لن نعرض أمن إسرائيل للخطر بسبب 
تصورات سطحية، وأوهام ونوايا غير واقعية«.27 وقبل ذلك وفي  السياق نفسه قال 
سلفان شالوم نائب رئيس الوزراء أن على العالم »أن يرفض االعتراف بدولة فلسطينية 
الشرق  قلب  في  حماسي-إيراني  بكيان  االعتراف  يعني  الدولة  بهذه  االعتراف  الن 

األوسط«.28
تتلخص الفكرة السائدة في إسرائيل، على الرغم من ذلك، بأن ما حدث لن تكون 
له نهاية سعيدة بالنسبة إلسرائيل ما لم يحدث شيء يغير مسار ما يجري. يتبع ذلك أن 
على إسرائيل البحث عن مخارج وحلول تقيها عواقب التحوالت العربية و »زخات 
الشتاء اإلسالمي« القادم، بتعبيرها. تترجم ذلك في جملة من السياسات اجلديدة التي 
اتبعت على الصعيد العسكري واألمني بجانب مناقشة سيناريوهات مختلفة محتملة 

إلدارة العالقة مع اجليران اجلدد القدامى.  

25 . Hillel Frisch, the Palestinians are Part of the Old Arab Order, BESA Center, 2012. 
26. »هآرتس«، 14 كانون األول 2011. 

27. املصدر السابق.
28. يديعوت احرونوت  28 نيسان 2011.
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سياسات مواجهة الطلب الفلسطيني: انتصار سياسي على املدى القصير
رأت إسرائيل في التوجه الفلسطيني إلى األمم املتحدة تراجعًا عن املبدأ األساسي 
الذي حافظت عليه منذ العام 1993 في حصر املفاوضات حول مستقبل عملية السالم 
بينها وبني الفلسطينيني حني يتعلق األمر بالضفة الغربية وقطاع غزة، وبينها وبني سورية 
حني يتعلق األمر بهضبة اجلوالن. وهو مبدأ ترى فيه إسرائيل حافظًا ملصاحلها ويبعدها 
عن الضغط الدولي احملتمل واحلاجة لتطبيق القرارات األممية بشأن الصراع في املنطقة. 
إن العودة بالصراع إلى طاولة النقاش الدولي ليس في مصلحة إسرائيل بأي حال حتى لو 
كان االعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية سيعني ضمن أشياء أخرى االعتراف بـحقوق 
يهودية واإلقرار العاملي بحدود دولة إسرائيل على املناطق األخرى غير الضفة الغربية 
وقطاع غزة، وسيشمل هذا االعتراف دواًل عربية وإسالمية أيضًا. إلى جانب ذلك 
فإن التوجه الفلسطيني يشكل خطوة من طرف واحد، وتصرفا فلسطينيا أحاديا في 
تقرير مصير عملية التسوية بني الطرفني. كما أنه يشكل محاولة لفرض نتائج التسوية 

مبكرًا على إسرائيل ولي ذراعها للقبول بهذه النتائج. 
نظرت إسرائيل إلى اخلطوة الفلسطينية بأنها خطوة تهدف إلى حتقيق هدفني، األول 
تعزيز الدعم الدولي للدولة الفلسطينية من أجل حتريك عملية السالم التي وصلت 
إلى طريق مسدود في العام 2011، أما الهدف الثاني فهو إرسال رسالة إلى اجلمهور 
الفلسطيني بان لدى السلطة وسائل سياسية ونضالية أخرى غير املفاوضات من أجل 

إقامة الدولة.29
بطلب  الفلسطينية  إفشال اخلطوة  املتحدة  الواليات  بالتعاون مع  إسرائيل  حاولت 
العضوية، وتركزت اجلهود على منع الفلسطينيني من احلصول على أغلبية في مجلس 
األمن. بالنسبة إلسرائيل كان الهدف في منتهى األهمية السياسية والرمزية، فإذا لم 
يحقق الفلسطينيون جناحا في احلصول على أغلبية، فمعنى ذلك فشلهم في احلصول 
أمامهم واجبارهم على  السياسي  املتحدة، بل وسد  األفق  العضوية في األمم  على 
أن  كما  عليه،  هو  ما  على  الوضع  إبقاء  أو  شروط،  بدون  املفاوضات  إلى  العودة 
فشل الفلسطينيني في مجلس األمن يعتبر نصرا سياسيا لنتنياهو في الساحة الداخلية 
اإلسرائيلية وتفكيكًا ملقولة اليسار واملعارضة حول »تسونامي سياسي« ضد إسرائيل. 
ال  لكي  األمن  مجلس  في  الفلسطينية  املساعي  إفشال  فأرادت  املتحدة  الواليات  أما 

29. شلومو بروم وعوديد عيران، اعتراف األمم املتحدة في الدولة الفلسطينية: االنعكاسات على إسرائيل، مجلة 
عدكان استراتيجي، املجلد 14، العدد 3، 2011، ص:6.
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تضطر الستعمال الفيتو ضد قرار االعتراف بعضوية فلسطني، حيث تخشى أميركا 
أن الفيتو في هذه احلالة قد يلحق املزيد من الضرر بصورة أميركا.

ارتكز اخلطاب السياسي اإلسرائيلي النقيض للطلب الفلسطيني على مقولة واحدة 
ووحيدة، تتحدث عن أن حتقيق التسوية والدولة الفلسطينية ال يتم إال عبر املفاوضات 
الثنائية بني الطرفني، وأن أي محاولة أخرى لتحقيق ذلك تعطل عملية السالم وتضر 
بآفاق حتقيق التسوية التاريخية بني الشعبني. التصقت بهذه الفكرة أفكار جانبية أخرى 
مثل عدم جدية الشريك الفلسطيني واحلاجة لتفهم اعتبارات إسرائيل األمنية عند أي 
تسوية، واالستعداد لتبادل متفق عليه لألراضي بحيث ال تضرر هذه املصالح. كان يتم 
تداول هذه األفكار الثانوية مع واشنطن ومع األصدقاء في أوروبا، أما مع دول العالم 
املختلفة فإن الفكرة األساسية في نقد الطرح الفلسطيني هي أنه تصرف من طرف واحد   
الذي يناقض روح عملية السالم. املطلوب من الفلسطينيني أن يجلسوا حول الطاولة 
ويوضحوا مطالبهم ويستمعوا إلى مطالب إسرائيل، فإسرائيل محبة للسالم وتريده وهي 
ليست ضد التطلعات الفلسطينية، التي يجب مع هذا أن تأخذ بعني االعتبار مواطن 
القلق األمني اإلسرائيلي. هكذا كانت الرواية التي أخذ دبلوماسيو إسرائيل الدفاع عنها 
في لقاءاتهم في العواصم العاملية املختلفة. مقابل غرفة العمليات الفلسطينية املعروفة 
ب »الغرفة 194« أطلقت إسرائيل حملة دبلوماسية ليست أقل شراسة ملواجهة الضغط 
الفلسطيني على دول العالم لصدها عن التجند خلف الطلب الفلسطيني. شمل هذا 
عقد مؤمترات لسفراء إسرائيل لشحذهم بالدعاية اإلعالمية املرغوب بثها وبالرسائل 
املطلوب العمل على نقلها، لكن املكون األساس منه شمل زيارات مكثفة قامت بها 
الفلسطينيون في أميركا الالتينية أو في أفريقيا  الطواقم اإلسرائيلية لكل مكان وصله 
أو في آسيا من أجل الضغط املقابل.30 وفي مقابل الدبلوماسية الشخصية التي قام بها 
الرئيس أبو مازن قام نتنياهو بدبلوماسية مضادة حيث زار عددًا من الدول وحتدث في 
أكثر من منبر دولي حول مخاطر الطلب الفلسطيني وعواقبه. ولوحظ بشكل الفت 
مثاًل تركيز إسرائيل على الدول األفريقية التي وعدت بعضها مبعونات اقتصادية وتنموية 
كبيرة مقابل دعمها املتوقع في اجلمعية العامة، بل إن نتنياهو قام بزيارة إلى أفريقيا وأرسل 

وفودًا هناك عملت على تقليل مضار تسونامي التصويت املتوقع.
وأمام إدراك إسرائيل أنه ال ميكن صد الهجوم الفلسطيني في اجلمعية العامة، إذ إن 
عدد الدول العربية واإلسالمية ودول عدم االنحياز كفيل بأن يحقق للطلب الفلسطيني 

30   انظر مقابلة الدكتور نبيل شعث مع مجلة سياسات العدد 16، 2012. 
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األغلبية املطلوبة، فإن إسرائيل في أحسن احلاالت حتدثت عن ستني إلى سبعني دولة 
لن تؤيد الطلب الفلسطيني دون أن يعني هذا أنها ستعارضه، بل قد متتنع عن التصويت 
كما فعلت جنوب السودان خالل التصويت على عضوية فلسطني في اليونسكو مثاًل. 
إن »األغلبية األخالقية« كما تصفها املصادر اإلسرائيلية هي من يبرهن على صوابية 
املوقف اإلسرائيلي، حيث أن أغلبية الدول الدميقراطية واحلرة في العالم والتي تشكل 
الواليات املتحدة ودول أوروبا أغلبها تقف إلى جانب الرفض اإلسرائيلي ولن تدعم 

الطلب الفلسطيني. 
اتفاقية  مبستقبل  األول   تعلق  اإلسرائيلية.  الفعل  بردة  ارتبطا  النقاش  من  نوعان 
أوسلو في ظل األحادية الفلسطينية واحلاجة إلى مبادرة إسرائيلية، حيث أيد العديد 
من الساسة اإلسرائيليني فكرة إلغاء اتفاقية أوسلو واعتبروا أن السلطة بتوجهها لألمم 
املتحدة تتحلل من التزاماتها في االتفاقية، وهو ما يستوجب على إسرائيل الرد باملثل.  
في خضم هذا النقاش يعدد الباحث زكي شالوم املتخصص في األمن القومي خمسة 

منافع ما زالت جتنيها إسرائيل من اتفاقية أوسلو:31
الضفة وغزة دون . 1 أغلبية سكان  إسرائيل من مسؤولية رعاية  االتفاقية  أعفت 

املساس بحرية تصرف إسرائيل العسكرية في هذه املناطق.
ساهمت االتفاقية في خلق إجماع داخلي في إسرائيل حول مستقبل التسوية . 2

اخلارطة  أطراف  كل  من  مقبولة  لشعبني  دولتني  صيغة  باتت  حيث  السياسية 
السياسية في إسرائيل.

ساهمت أوسلو في تعزيز االنقسام في العالم العربي وداخل احلركة الوطنية . 3
الفلسطينية حول التسوية، هذه اخلالفات عززت من فرص املناورة اإلسرائيلية.

خلقت أوسلو نظامًا من التنسيق األمني بني إسرائيل والسلطة الفلسطينية حتى . 4
لو واجه هذا النظام بعض املشاكل. حيث ومتى تقام الدولة الفلسطينية سيعمل 

هذا النظام كقاعدة للعالقات اجليدة بني إسرائيل والفلسطينيني.
على الرغم من االرتدادات واخلالفات العديدة التي نشأت إال أن أوسلو شكلت . 5

تفاهمات إستراتيجية عميقة بني إسرائيل والواليات املتحدة بخصوص شكل 
االتفاق الفلسطيني اإلسرائيلي

إال أن اتفاقيات أوسلو واجهت ضربات كبيرة وأصبحت قدرتها على االستمرار 
موضع شك، والشواهد وفق شالوم كثيرة:

31   Zaki Shalom, “The Peace Process: From Oslo Parameters to Unilateral Actions”, INSS Insight No.27, 
July 12, 2011.
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نزعة . 1 ثمة  فإن  دولية  برعاية  الثنائي  للعمل  االتفاقيات  دعوة  من  الرغم  على 
للعمل األحادي اجلانب نابعة من تقدير كل طرف ملقدرته على حتقيق تطلعاته 
باستخدام معايير االتفاق. إسرائيليًا شمل هذا االنسحاب من غزة عام 2005 

مثاًل وتصعيد البناء االستيطاني في الضفة.
إن كل طرف يشك في نية الطرف اآلخر القبول بشروطه البسيطة لتحقيق التسوية. . 2

بالنسبة حلكومة نتنياهو فهي تشك في أن الفلسطينيني مستعدون للقبول بشروطها 
فور  الصراع  وإنهاء  العودة  حق  عن  التنازل  الدولة،  يهودية  في:  املتمثلة  الثالثة 
التوصل التفاق. في املقابل يشكو  الفلسطينيون من أن إسرائيل غير جاهزة لقبول 
شروطهم املتعلقة باالنسحاب خارج حدود عام 1967 كأساس للدولة الفلسطينية 

وتقسيم القدس وحق العودة  ولو جزئيًا وجتميد االستيطان.
آفاق . 3 في  الثقة  فاقدا  يبدو  املتحدة  الواليات  في  املتمثل  الوسيط  الطرف  حتى 

التسوية ويلجأ إلى خطوات أحادية من طرفه.
بشكل عام ثمة إدراك متنام لدى األطراف جميعها بأن صيغة أوسلو لم تعد . 4

مناسبة.  
إال أن إسرائيل استخدمت ما وصفته بتحلل السلطة من التزاماتها في اتفاقية أوسلو 

في دعايتها املضادة املقابلة للمطالب الفلسطينية. 
تنجح  سياسية  مبادرة  بتقدمي  إسرائيل  قيام  إلى  احلاجة  حول  اآلخر  النقاش  تركز 
خاللها في تفكيك حالة الضغط التي تتعرض له، وتشتت انتباه املجتمع الدولي املركز 
على الطلب الفلسطيني. وهناك من قال بعدم وجود أي نفع ملبادرة سياسية إسرائيلية 

جديدة جلملة أسباب:32
إسرائيل غير قادرة على تقدمي أي شيء سيقبله الفلسطينيون، فحتى املعتدلون . 1

لن يقبلوا عرضًا »سخيًا« من نتنياهو. 
إن أي مقترح إسرائيلي جديد ال بد أن يرتكز على منوذج حل الدولتني القائم، . 2

وهو لم يعد فاعاًل من األساس. 
على إسرائيل أن متلك اجلرأة لتوضح ألصدقائها، على الرغم من الرغبة في . 3

حتقيق السالم، بأن ما يحتاجه الشرق األوسط هو إستراتيجية متكاملة إلدارة 
الصراع تقلل من معاناة الطرفني.

ميدانيا، ثار نقاش حول احتماالت تغير الوضع فعليًا على األرض، وما هي اخلطوات 

32  Efraim Inbar, “The Delusion of Peace Initiatives”, BESA Perspectives Paper No. 136, April 14, 2011

 استخدمت إسرائيل ما وصفته 
بتحلل السلطة من التزاماتها 
في اتفاقية أوسلو في دعايتها 

املضادة املقابلة للمطالب 
الفلسطينية
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التي يجب أن تقوم بها  إسرائيل في املقابل. كان اخلوف من اندالع مواجهات ميدانية في 
الضفة الغربية أو ما أسماه وزير الدفاع بتسونامي فيما أطلق البعض على التحدي الفلسطيني 
هذه  مثل  اندالع  إلمكانية  الداخلية  اجلبهة  تعد  إسرائيل  وبدأت  الناعمة.33  االنتفاضة 
املواجهات خاصة في ظل تركيز مسؤولي السلطة على تصعيد املقاومة الشعبية السلمية. 
كما ذهب دعاة احللول األحادية إلى ان التوجه الفلسطيني األحادي فرصة إلسرائيل  لتوغل 
في إجراءات أحادية تفرض من خاللها كأمر واقع رؤيتها حلل الصراع، ويتمثل هذا في 
ترسيم احلدود التي ترى أنها ميكن أن توافق عليها كحدود للدولة الفلسطينية وتضم الكتل 
االستيطانية التي لن تتنازل عنها.34 إال أن بعض االستراتيجيني اإلسرائيليني أمثال عيران 
وبلوم قاال إن شيئًا لن يتغير  حتى لو حصل الفلسطينيون على مطلبهم، فحدود 1967 
تشكل مطالب الفلسطينيني منذ انطالق عملية السالم، كما  أن إسرائيل دائمًا ما ترفض 
االستناد في أي اتفاق إلى اإللزام بقرارات األمم املتحدة، وعليه فإن أي اتفاق مستقبلي 

سيكون رغمًا عن القرار وليس بسببه. وسيكون للقرار تأثير عملي ضعيف.35
في  العضوية  طلب  تقدمي  قبيل  إلسرائيل  واألمنية  السياسية  االستعدادات  كانت  لقد 
أوجها ، فعلى املستوى السياسي ذكرنا املسعى األميركي واإلسرائيلي في إفشال حصول 
أمنيا فكان االستعداد كبيرا جدا، ففي تقرير  أما  الطلب على أغلبية في مجلس األمن. 
نشر في صحيفة »هآرتس« حول التقييمات العسكرية املختلفة الستحقاق أيلول األمني، 
أشارت بعضها أن الواقع احلالي الذي تعيشه إسرائيل عشية أيلول هو الواقع نفسه الذي 
عايشته عشية حرب حزيران 1967، وهنالك تقييمات )مثل تقييم قائد اجلبهة املدنية- إيال 

ايزنبرغ( توقعت حربا شاملة.36
تعلم  وقد  أيلول،  استحقاق  ملواجهة  كبير  بشكل  اجليش  استعد  األحوال،  كل  في 
اجليش اإلسرائيلي من األحداث التي شهدتها احلدود في منطقة اجلوالن في ذكرى النكبة 
وحرب حزيران. فقد استورد مواد وأدوات غير قاتلة لتفريق املظاهرات، ووضع لنفسه 
سيناريوهات مختلفة للتعامل مع الوضع األمني إذا تدهور في أعقاب أيلول، ومنها احلاالت 
التي يسمح له فيها بإطالق النار. وقد خصصت احلكومة اإلسرائيلية 250 مليون شيكل 
الفلسطينية منها 40 مليونا للشرطة اإلسرائيلية.  لتحضير اجليش ملواجهة االحتجاجات 
وقد مت حتضير الوحدات العسكرية مهنيا وميدانيا وحتى قضائيا، حيث مت تعيني مستشار 

33  Anat Kurz and Sholomo Brom, (ed.) Strategic Survey for Israel 2011, Institute for National Security 
Studies, Tel Aviv, 2011, p61.

34  Anat Kurz and Sholomo Brom, (ed.) Strategic Survey for Israel 2011, Institute for National Security 
Studies, Tel Aviv, 2011, p198.

35   Shlomo Brom and Oded Eran, “The September Process: The Bid for UN Recognition of a Palestinian 
State”, Strategic Assessment, vol.14, no3, October 2011, pp 718-. 

36 . ملحق صحيفة هآرتس، »تقييم تفاؤلي، تقييم تشاؤمي«، اجلمعة 16 أيلول 2011. ص:9-8.

كما ذهب دعاة احللول 
األحادية إلى ان التوجه 

الفلسطيني األحادي فرصة 
إلسرائيل  لتوغل في إجراءات 

أحادية تفرض من خاللها 
كأمر واقع رؤيتها حلل الصراع

استعد اجليش بشكل كبير 
ملواجهة استحقاق أيلول، وقد 
تعلم اجليش اإلسرائيلي من 

األحداث التي شهدتها احلدود 
في منطقة اجلوالن في ذكرى 

النكبة وحرب حزيران
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قضائي في كل وحدة عسكرية كلفت  مبواجهة االحتجاجات الفلسطينية37. أثر هذا اجلو 
من االستعداد اإلسرائيلي أليلول على املستويات األمنية والسياسية، والتضخيم الذي صنعه 
اإلعالم اإلسرائيلي للحدث، واملخاوف التي أثارها اليسار من فشل سياسي إسرائيلي، كما 
املخاوف التي أثارها اليمني من »إرهاب« فلسطيني، على الشارع الشعبي اإلسرائيلي. فقد 
اعتقد 70% من اإلسرائيليني أن انتفاضة فلسطينية ستندلع في الضفة الغربية، وأشار 53% أن 
إسرائيل، رغم حتضيراتها األمنية والسياسية، لن تستطيع منع وقوع انتفاضة فلسطينية.38
يدل كل ما ذكر أعاله، أن إسرائيل هي من رفعت السقف حول استحقاق أيلول 
لليمني واليسار، للسلب واإليجاب، وكان املستفيد الوحيد من رفع سقف التوقعات 
هي احلكومة اإلسرائيلية، وخاصة وزير اخلارجية ليبرمان ورئيسه نتنياهو، اللذين كانا 
يستخفان بهذا التحرك، وفي النهاية صدقت توقعاتهما، على األقل على املدى القصير.

وفيما كانت السلطة الفلسطينية تؤكد عدم وجود نية لها بتصعيد الوضع ميدانيًا، وتدعو 
الفلسطينيني لالحتفال باحلدث بوصفه انتصارا لإلرداة الفلسطينية، فإن اخلطاب اإلسرائيلي 

حاول أيقاد النيران حتت مرجل األحداث. 
  وكما يقول افرامي عنبار مدير مركز بيغن-سادات اليميني،  كان واضحا للكثيرين أن 
احلكومة اإلسرائيلية تستطيع الوقوف أمام التوجه الفلسطيني إلى األمم املتحدة، العتقادهم 
أن األمم املتحدة هي مؤسسة إعالمية ال أكثر، وان قدرتها على حتقيق طموح الفلسطينيني 
ضئيلة، ال بل إن البعض من اإلسرائيليني ذهب إلى االعتقاد أن إسرائيل أكثر قوة من األمم 
املتحدة، وأنها قادرة على الوقوف أمام أي قرار لها.39 ال حاجة لإلدعاء بوجود مؤامرة 
صاغها نتنياهو وليبرمان والوزراء املؤيدون لهم من أجل رفع سقف التوقعات والتخوفات من 
أجل إظهارهم مبظهر املنتصر في النهاية، إال أن ما حدث في الواقع أن نتنياهو وليبرمان قطفا 
ثمار هذا اخلوف، ألن موقفهما في النهاية بدا صحيحا من وجهة نظر الشارع اإلسرائيلي.

وبكلمة أخيرة، فإن إسرائيل اختارت أن تواجه باألدوات نفسها التي دخلت بها 
املعركة مبعنى صد الهجوم الدبلوماسي بقوة40 واستكمال اإلجراءات االستيطانية على 
األرض كي ال تبدو أنها ضعفت أمام الضغط الفلسطيني، وفي  الوقت نفسه محاولة 
الضغط على الفلسطينيني للجلوس حول طاولة املفاوضات. وسياق األحداث يكشف 

كيف جنحت إسرائيل في إدارة األوراق الثالث حتى متر العاصفة في أيلول. 

37. املصدر السابق.
38. استطالع »مبادرة جنيف«

        http://www.slideshare.net/genevaaccord/2011 - -8303006   )شوهد في تاريخ 12 كانون األول  2011(
39 . Efraim Inbar, After September Comes October, BESA center, 2011. 
40  عقدت الكنيست منتدى للعالقات الدولية من أجل »تعزيز مكانة دولة إسرائيل في أوساط أسرة الشعوب« ترأسه 

النائب الليكودي أوفير أكونيس. 
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اخلوف من »تسونامي أيلول«
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جهود التسوية: املفاوضات من أجل املفاوضات
يشهد العام 2011 وبداية العام 2012  ثالث محاوالت سياسية لتجنب االنزالق 
السياسي وامليداني والبحث عن مخارج إيجابية لالنسداد في عملية التسوية. أوالها 
جاءت من باريس. استند مشروع مؤمتر السالم الفرنسي الذي طرحته باريس في الثاني 
من حزيران على املعايير التي أعلن عنها الرئيس األميركي باراك أوباما في خطابه في 
الرابع من حزيران عام 1967.  إلى حدود  استنادًا  إقامة دولتني  في  واملتمثلة  أيار، 
تقدم وزير اخلارجية الفرنسي آالن جوبيه بفكرة عقد مؤمتر دولي للسالم يناقش الوضع 
السياسي ومستقبل عملية السالم في املنطقة ترعاه باريس، وكان جوبيه يريد أن يستغل 
مؤمتر الدول املانحة املزمع عقده في متوز من أجل حتويل هذا اللقاء االقتصادي إلى حدث 
سياسي كبير. وارتكزت الفكرة الفرنسية على ضرورة أن يتدخل املجتمع الدولي من 
أجل جتاوز اجلمود في عملية التسوية وفي خلق إجابات لالستحقاق الفلسطيني في 
أيلول، ألن عدم حدوث اختراق أمام اجلمعية العامة سيجعل عملية السالم متعثرة 
بشكل أكبر. رحب الرئيس محمود عباس بالفكرة فيما تلكأت إسرائيل بالرد، وقال 
نتنياهو: إن بالده ستدرس العرض الفرنسي. إلى أن جاء املوقف األميركي املتحفظ 
الذي رأى أن الفكرة غير ناضجة وأن احلل األمثل في أن يجتمع الفرقاء للتفاوض. 
قالت كلينتون أمام نظيرها الفرنسي: إن فكرة عقد اجتماع أو مؤمتر يجب أن تقترن بإرادة 

لدى األطراف الستئناف املفاوضات. وهو موقف عبرت إسرائيل عن ارتياحها له.
جاء التدخل الثاني من قبل الرباعية الدولية. ففور انتهاء خطاب الرئيس  محمود عباس 
في  األمم املتحدة أصدرت الرباعية الدولية يوم 23، بيانًا أعطت له مهلة تسعني يومًا تنتهي 
في السادس والعشرين من كانون الثاني 2012 للتباحث املنفصل مع الطرفني الستكشاف 
إنها  الرباعية:  وقالت  األمنية.  والترتيبات  احلدود  هما  أساسيتني  قضيتني  من  مواقفهما 
النظر.  وضغطت  ستعمل عبر جهود منفصلة مع الطرفني في محاولة لتقريب وجهات 
واملواقف  املعلومات  لتبادل  لوجه  وجهًا  الطرفان  يلتقي  أن  أجل  من  األميركية  اإلدارة 
ووجهات النظر، إال أن الطرف الفلسطيني شدد على ضرورة وقف النشاطات االستيطانية  
الطرفني مبا ورد في خارطة  التزامات  الرباعية والذي يؤكد  بيان  الى ما ورد في  )مستندا 

الطريق( واإلقرار بحدود حزيران 1967 حدودًا للدولة الفلسطينية.  
كان مسرح هذا التدخل العاصمة األردنية عمان، حيث جمعت بني مندوبني عن الرباعية 
الدولية والدكتور صائب عريقات بشكل منفصل يوم 26 تشرين األول ، ويوم 27 منه بني 
املندوبني ومستشار نتنياهو احملامي اسحق مولوخو. ورأى الفلسطينيون أن غاية املفاوضات 
هي إحداث تقدم في احلدود واألمن بحلول السادس والعشرين من كانون الثاني 2012. 

يشهد العام 2011 وبداية العام 
2012  ثالث محاوالت سياسية 

لتجنب االنزالق السياسي 
وامليداني والبحث عن مخارج 
إيجابية لالنسداد في عملية 

التسوية
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وعقب االجتماعات أصدرت الرباعية بيانًا أكدت فيها على بيانها الصادر في 23 أيلول 
املاضي وطالبت بضرورة عقد لقاء حتضيري مباشر عاجل بني الطرفني  يؤدي إلى تقدمي 

مقترحات بشأن األراضي واألمن.41
احلدود واألمن  بشأن  قدم تصوراته  الفلسطيني  الطرف  أن  الرباعية   أفادت مصادر 
مكتوبة فيما رفض الطرف اإلسرائيلي ذلك وأصر على أن يفعل ذلك من خالل مفاوضات 
مباشرة مع نظيره الفلسطيني. وأمام الضغط الذي مارسته الرباعية الدولية على احلكومة 
اإلسرائيلية في قضية االستيطان خاصة مع تصاعد حمى النشاطات االستيطانية، أعلن 
مصدر بان نتنياهو مستعد لتجميد االستيطان احلكومي لتسهيل العودة إلى املفاوضات، 
بأنه  الرئاسة الفلسطينية  وأنه  ال يقدر على جتميد االستيطان اخلاص، وهو ما وصفته 
بجزء  اإلسرائيلية  احلكومة  تقوم  ففيما  الدولي«.  املجتمع  وتضليل  خلداع  »محاولة 
ضئيل من تنفيذ املشاريع االستيطانية فإن االستيطان اخلاص يشّكل قرابة 80% من هذه 
النشاطات. 42 رفض الفلسطينيون  االقتراح واعتبروه التفافًا على احلد األدنى املطلوب. 
ميثل التحرك الثالث، وهو أكثر التحركات »جناحا«، الوساطة األردنية في جمع الطرفني 
في أربعة لقاءت مباشرة خالل شهر كانون الثاني  2012. حيث جنحت عمان وبحضور 
الرباعية الدولية في جعل الفلسطينيني واإلسرائيليني يجلسون وجهًا لوجه في لقاءات 
هي األولى من نوعها بينهما منذ ستة عشر شهرًا، جمعت بني الدكتور صائب عريقات 
واملبعوث اخلاص لنتنياهو احملامي إسحق موخلو في ثالثة لقاءات مباشرة األول عقد في 
3 كانون الثاني والثاني في 9 كانون الثاني، فيما عقد اللقاء االستكشافي الثالث في  14 
كانون الثاني  2012 واألخير يوم 25 من الشهر ذاته. وظهرت خالل ذلك آمال أردنية في 
عقد لقاء قمة ثالثي يجمع فيه العاهل األردني امللك عبد الله بني الرئيس عباس ونتنياهو.

قدم عريقات خالل اللقاءات التصور الفلسطيني بخصوص قضيتي احلدود والترتيبات 
األمنية املستقبلية، فيما لم يقدم موخلو أي موقف إسرائيلي بخصوص هاتني القضيتني، 
بل اكتفى باحلديث عن موقف إسرائيل بخصوص إطار املفاوضات، ووعد باستعراض 
رئيـس  ديــوان  في  مصــدر  وقال  الـمقبلــة.  األســابيع  أو  األيــام  في  إسرائيل  موقف 
لقاء عمان مبثابة مفاوضات مباشرة  تعتبر  لـ »صوت إسرائيل«: إن إسرائيل  الــــوزراء 
بني الطرفني.43  األمر الذي نفاه الطرف الفلسطيني، بل وصف املتحدث باسم الرئاسة 

الفلسطينية اجللسات بأنها استكشافية وهي ليست مفاوضات. 

»القدس: الرباعية تلتقي الطرفني الفلسطيني واإلسرائيلي دون نتائج«، األيام، 15 كانون األول 2011.  41
الثاني  األيام، 22 تشرين  نتنياهو مستعد لتجميد االستيطان احلكومية في الضفة«،  »مناورة إسرائيلية مكشوفة:   42

.2011
43.  صوت إسرائيل- 40 كانون الثاني 2012 - 16:25 .
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للحل  إسرائيل  رؤية  توضح  نقطة   21 من  ورقة  اللقاء  خالل  اإلسرائيليون  وقدم 
قال  كما  الورقة  تشمل  ولم  الصراع.  إنهاء  بغية  املفاوضات  والستئناف  السياسي 
الدكتور عريقات أي موقف إسرائيلي من قضيتي األمن واحلدود بل هي عبارة عن نقاط 
للعناوين التي سيتم التفاوض حولها.44 ثم قدمت ورقة اخرى في لقاء 27 كانون الثاني 
تضمنت 12 نقطة تشمل التأكيد على مواقف إسرائيل باحلفاظ على املستوطنات وبنيتها 
التحتية في الضفة وضم الكتل االستيطانية والسيطرة االسرائيلية على خط نهر االردن 
واالغوار، وتأجيل بحث قضية القدس، ووفق مصدر فلسطيني فعندما سأل  صائب 
عريقات موخلو، وإذا رفضنا ، أجابه االخير: هل تريدون أن نضم الغور إلسرائيل.45    
وقد كشفت صحيفة »هآرتس« االسرائيلية وثيقة حول محادثات عمان، تبني ان 
الشرط الوحيد الذي عرضه مبعوث نتنياهو هو االعتراف باسرائيل كدولة يهودية، 
وذلك كشرط لبدء احملادثات على احلل النهائي الذي عرضت فيه اسرائيل 21 موضوعا 
حوله كما ذكر سابقا. وقد صرح محمد شتية عضو الوفد الفلسطيني املفاوض، ان 
معنى النقاط التي طرحها نتنياهو هو ضم 46% من الضفة الغربية السرائيل، وفند شتية 
االدعاء ان »مولوخو« عرض على الوفد الفلسطيني اقتراحا شبيها لذلك الذي عرضته 
تسيفي ليفني في محادثات انابوليس، وأكد ان املقترحات االسرائيلية في عمان ذكرته 

»مبلخص لبرنامج الليكود السياسي«46.
ومع انتهاء اللقاءات دون نتيجة أثارت إسرائيل زوبعة جديدة حول مفهوم التسعني يومًا 
التي حددتها الرباعية في بيانها في أيلول، حيث اعتبر نتنياهو أن مهلة التسعني يومًا تبدأ 
من تاريخ عقد أول لقاء مباشر بني الطرفني في الثالث من كانون الثاني وتنتهي في الثالث 
من نيسان، كما أبلغ نتنياهو جلنة اخلارجية واألمن في الكنيست، فيما يرى الفلسطينيون 
بأن املهلة تنتهي يوم 26 كانون الثاني.47 وفق مصادر فلسطينية حتدثت لـصحيفة »األيام« 
فـ »اجلانب اإلسرائيلي ما زال يرفض تقدمي رؤيته بشأن احلدود واألمن فضاًل عن رفضه 
املستمر وقَف األنشطة االستيطانية اإلسرائيلية واإلفراج عن املعتقلني وقبول حدود 1967 
أساسًا حلل الدولتني«. وقالت: »ال جديد في اللقاءات، فاملواقف ما زالت على حالها 

والهوة عميقة«.48

44.  »عريقات: ورقة الـ21 نقطة اإلسرائيلية تضمنت عناوين عامة دون تفاصيل«، األيام، 17 كانون الثاني 2012.
45.  هآرتس 28 كانون األول 2012.

46. عكيفا الدار، »الشرط الوحيد الذي عرضه نتنياهو في مفاوضات عمان: اعتراف بدولة يهودية«، هآرتس، 24 
شباط  2012، ص: 4.

47. »عريقات: ورقة الـ21 نقطة اإلسرائيلية تضمنت عناوين عامة دون تفاصيل«، األيام، 17 كانون الثاني 2012 .
48. »مصادر دبلوماسية لأليام: اللقاءات االستكشافية في عمان تراوح مكانها والهوة بني اجلانبني مازلت عميقة جدًا 

في كل املواقف«، األيام، 16 كانون الثاني 2012.
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وإلطالة مدة التفاوض فإن نتنياهو يفكر في االستجابة للطلبني األردني واألميركي 
باتخاذ سلسلة مبادرات حسن نية جتاه الفلسطينيني مثل إطالق سراح أسرى أو توسيع 
صالحيات السلطة في الضفة الغربية، إال أن نتنياهو اشترط ذلك بتعهد فلسطيني بعدم 
استئناف اخلطوات في األمم املتحدة ووكاالتها. 49  فيما ذكرت مصادر إسرائيلية أن 
نتنياهو أبلغ الرئيس األميركي باراك أوباما أن إسرائيل ستعرض تصورها في موضوعي 
األمن واحلدود في شهر آذار 2012 ، مضيفًا أنه ميكن التوصل إلى اتفاق مع الفلسطينيني 

خالل عام، فيما بدا أنه مناورة من نتنياهو لكسب املزيد من الوقت.50 
وتهدف الرباعية من وراء عملية االستدراج تلك إلى توريط الطرفني في عملية تفاوض 
مباشرة تستمر وتتجاوز التاريخ املعلن كمهلة في 26 كانون الثاني وتعتمد رؤية الرباعية 
بأن اللقاءات قد تقود إلى ثغرات ولو صغيرة في اجلدار يرغب الطرفان في استكمال احلفر 
حولها وبالتالي إعطاء فرصة جديدة لضخ دماء وأفكار خالقة في عملية السالم املتوقفة. 
وذكرت مصادر إسرائيلية أن »الهدف هو إدخال الطرفني في مسيرة تستمر بعد 26 كانون 
الثاني، املوعد الذي تنتهي فيه األشهر الثالثة التي ُخصصت للمحادثات في موضوع احلدود 
والترتيبات األمنية«. وقالت صحيفة )هآرتس( اإلسرائيلية أن »محاولة »حبس« إسرائيل 
والفلسطينيني في املسيرة بدأت« ونقلت الصحيفة عن مصدر إسرائيلي قوله: »الهدف هو 
كسب أكبر قدر ممكن من الوقت دون تفجير احملادثات وعودة الفلسطينيني إلى اخلطوات 
في األمم املتحدة« وأضاف: »األميركيون يريدون الوصول بهذا الشكل إلى أقرب مسافة 

ممكنة من االنتخابات للرئاسة التي ستعقد في تشرين الثاني«.51 
إال أن  جلنة املتابعة املنبثقة عن جامعة الدول العربية، دعمت املوقف الفلسطيني من 
خالل التأكيد على الثوابت الفلسطينية، حيث حاول الوفد الفلسطيني جتاوز »الفخ« 
السياسي الذي يريده املفاوض االسرائيلي، وهو »فخ« التفاوض من أجلب التفاوض، 
وفي تبني جلنة املتابعة العربية للموقف الفلسطيني من جهة، واستناد املفاوض الفلسطيني 
على مرجعية اللجنة يدعم املوقف الفلسطيني ويجعل التحرك  الفلسطيني حتركا عربيا 
وليس مجرد قرار فلسطيني  فقط. وقد تبلور املوقف في شهر شباط 2012 بعدم استئناف 
محادثات عمان وبإعالن اجلانب الفلسطيني عن اعتزامه إرسال رسالة حاسمة للجانب 

اإلسرائيلي حول أسس عملية السالم وبناء عليها سيقوم بخطوات محددة.

49. هآرتس، 10 كانون الثاني 2012.
50. مصادر دبلوماسية لأليام: اللقاءات االستكشافية في عمان تراوح مكانها والهوة بني اجلانبني مازلت عميقة جدًا 

في كل املواقف«، األيام، 16 كانون الثاني2012 .
51  »نتنياهو يبحث تنفيذ سلسلة من املبادرات الطيبة جتاه السلطة ولكن بشروطه«، األيام، 11 كانون الثاني 2012.

دعمت جلنة املتابعة املنبثقة 
عن جامعة الدول العربية،   
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الوفد الفلسطيني جتاوز 

»الفخ« السياسي الذي يريده 
املفاوض االسرائيلي، وهو »فخ« 
التفاوض من أجلب التفاوض
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C االستيطان في الضفة الغربية والقدس: ضم زاحف ملناطق
من  أول  يفتحئيل  اورن  البروفسور  اإلسرائيلي،  والتخطيط  اجلغرافيا  عالم  كان 
أطلق مصطلح »االبرتهايد الزاحف« في دراساته وأبحاثه عن واقع سياسات األرض 
والتخطيط في الضفة الغربية. ونعتقد أن السياسات االستيطانية حلكومة نتنياهو في 
العام 2011، تنسجم مع تصور اليمني االستيطاني وأجزاء كبيرة من أقطاب حزب 
الليكود بضرورة ضم مناطق C إلى إسرائيل، أو على األقل فرض أكبر قدر من احلقائق 
الدميغرافية والطبوغرافية على هذه املنطقة، مبعنى أن سياسات االستيطان للحكومة 

.C احلالية تنسجم من مخطط الضم الزاحف ملناطق
سجل العام 2011، ذروة النشاط االستيطاني خالل فترة حكومة نتنياهو، وجاء 
هذا النشاط وتصاعده لسد الفجوة التي كانت خالل فترة جتميد االستيطان في العام 
الذي سبقه من جهة، واستغالل الواقع الدولي واإلقليمي لفرض حقائق على األرض، 
ففي الوقت الذي يطالب فيه نتنياهو الفلسطينيني بالعودة إلى طاولة املفاوضات بدون 
شروط مسبقة، وفي الوقت الذي يقول إن طلب عضوية فلسطني في األمم املتحدة هو 
خطوة أحادية اجلانب، فان العام 2011 شهد أكبر نشاط استيطاني منذ توليه احلكومة.
تشير معطيات حركة »السالم اآلن«، أن هنالك ارتفاعا بنسبة 20% في البناء 
العام  خالل  سكنية  وحدة   1850 ببناء  احلكومة  بدأت  حيث  باملستوطنات، 
2011 في املستوطنات، 35% منها في املستوطنات املعزولة خارج خطوط اجلدار 

الفاصل.52

52  . أنظر إلى هذه املعطيات في موقع حركة السالم اآلن اإلسرائيلية على الرابط التالي- شوهد في تاريخ 27 كانون 
http://www.peacenow.org.il/2011SummaryHeb :2011  األول

سجل العام 2011، ذروة النشاط 
االستيطاني خالل فترة حكومة 
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تشير معطيات حركة 
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خطوط اجلدار الفاصل



54

جدول يبني االستيطان في األعوام 2008-2010 مقارنة مع البناء في إسرائيل

في مراحل البناءبداية البناءانتهاء البناء

الضفةإسرائيلالضفةإسرائيلالضفةإسرائيل

200830.4431.60132.6272.10561.4423.190

200932.6172.07034.7311.92063.3853.001

201032.7801.17539.00054166.7981.833

املصدر: دائرة اإلحصاء املركزية اإلسرائيلية، 2011.

أما بالنسبة لالستيطان في القدس الشرقية، فيعتبر العام 2011 األكثر كثافة خالل 
سنوات حكومة نتنياهو، فقد أقرت إسرائيل نهائيا خالل العام 2011 بناء 3690 وحدة 
سكنية في األحياء االستيطانية في القدس الشرقية، باإلضافة إلى ذلك مت إنهاء التخطيط 
لبناء 2660 وحدة سكنية أخرى، وقد أدرجت بانتظار معارضة اجلمهور عليها، وهي 
عملية روتينية في التخطيط اإلسرائيلي. كما نشرت وزارة اإلسكان مناقصات لبناء 
حوالي 2000 وحدة سكنية جديدة. وهذا يدل على أن النشاط االستيطاني في القدس 
كثيف ويزيد كثافة عن االستيطان في الضفة الغربية، والتوجه وراء ذلك واضح مفاده 
إنهاء )وليس بداية( ملف القدس وبسط السيطرة اإلسرائيلية االستيطانية على املدينة، 
كما تقوم احلكومة ببناء وحدات سكنية داخل األحياء الفلسطينية، وبلغ عدد الوحدات 

السكنية املبنية هناك ذروته منذ سنوات.53 
باإلضافة إلى النشاط االستيطاني قامت وزارة الداخلية بدعم املجالس االستيطانية، 
العام 2011، 324 مليون شيكل )أقل من مئة مليون دوالر  لها خالل  فقد قدمت 
بقليل( كهبات مالية ملوازنة ميزانياتها، وتشكل هذه امليزانية حوالي 12% من مجمل 
هبات املوازنة التي قدمتها وزارة الداخلية اإلسرائيلية للسلطات احمللية في إسرائيل 
عموما، على الرغم من أن سكان املستوطنات يشكلون 4% من سكان إسرائيل.54 
كما أقرت احلكومة في شباط 2012 اقتراح قانون يعفي مؤسسات داعمة لالستيطان 
من الضرائب على 35% من التمويل الذي حتصل عليه والذي تقوم من خالله بدعم 
االستيطان، وقد بادر إلى هذا القانون عضوان من الليكود احدهم هو زئيف الكني 
الليكودي  السياق، أوعز وزير املواصالت  رئيس االئتالف احلكومي.55 وفي نفس 

53. املصدر السابق.
54.  موقع حركة السالم اآلن، املصدر السابق.

13شباط  املستوطنات«،  تشجع  تبرعات  على  ضريبية  تسهيالت  ستمنح  الدولة  أقروا:  »الوزراء  هآرتس،   .55
2012. ص: 6.

 بالنسبة لالستيطان في القدس 
الشرقية، فيعتبر العام 2011 
األكثر كثافة خالل سنوات 

حكومة نتنياهو

أقرت احلكومة في شباط 2012 
اقتراح قانون يعفي مؤسسات 

داعمة لالستيطان من الضرائب 
على 35% من التمويل الذي 

حتصل عليه
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»يسرائيل كاتس«، سلطة القطارات في إسرائيل لتحضير خطة لتشييد احدى عشرة 
سكة حديد في الضفة الغربية بطول يصل إلى حوالي 475 كيلومتر. وقد قدمت سلطة 
القطارات في كانون األول 2011 خطتها إلى مجلس التخطيط األعلى في اإلدارة 
املدنية لبدء عملية التصديق عليها، هنالك من يشكك في إمكانية التصديق عليها أو 
حتى إيجاد مصادر متويل لها، كما أن اخلطة املقترحة تفترض مرور جزء من خط سكة 
احلديد في مناطق A و B األمر الذي سيؤدي الى معارضة السلطة الفلسطينية، اال ان 
أهمية املوضوع نابعة من مجرد تصميم اخلطة وتقدميها للمصادقة مما يدل على العقلية 
السياسية داخل احلكومة االسرائيلية56. وفي جانب آخر عني وزير املعارف الليكودي 
»غدعون ساعر« عضوا من كلية »ارييل« )املقامة في مستوطنة ارييل( في مجلس التعليم 
العالي اإلسرائيلي البروفسور »اورتسيون برتينا«، وهذا طبعا جزء من مخطط الوزير 

لالعتراف بكلية ارييل كجامعة إسرائيلية ثامنة.57 
تقوم إسرائيل بتكثيف نشاطها االستيطاني بدرجة كبيرة، حيث أن الضغط الدولي 
عليها بات قليال وال يذكر ال سيما الضغط األميركي، كما أن االستيطان املكثف يدل 
أن النزعة األيديولوجية حلكومة نتنياهو هي املسيطرة على سياساتها ورؤيتها ملستقبل 
الصراع، تسعى احلكومة من خالل هذا النشاط إلى تقليص مساحة األرض الفلسطينية 
في الضفة الغربية من جهة عبر نشاط استيطاني كثيف وإنهاء ملف القدس وإخراجه من 
التفاوض نهائيا، ولم يخف نتنياهو ذلك، فخالل افتتاحه لدورة الكنيست الشتوية في 
تشرين الثاني 2011 صرح أن البناء في القدس هو حق مشروع إلسرائيل الن القدس 
ستبقى عاصمة إسرائيل املوحدة واألبدية، وان البناء املكثف في القدس ليس عقابا 
للفلسطينيني على توجههم لألمم املتحدة بل حق مشروع إلسرائيل، »والقدس لن تعود 
أبدا كما كانت قبل عام 1967«.58 كما قامت إسرائيل خالل العام 2011 بإغالق 

حوالي 12 مؤسسة فلسطينية في القدس بادعاء أن هذه املؤسسات تابعة حلماس.59

56. هآرتس، 27 شباط 2012، ص:1.
57. تليال نيشر، »ساعر يعني ألول مرة ممثال عن كلية ارييل في مجلس التعليم العالي«، هآرتس، 24 شباط 2012. 

ص:11.
58. معاريف، 1 تشرين الثاني 2011.

59. هآرتس، 30 كانون الثاني 2012. ص:1.
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شكل )1( يوضح عدد الوحدات السكنية التي مت بناؤها خالل فترة حكومة نتنياهو

http://www.peacenow.org.il/2011SummaryHeb :املصدر: موقع حركة السالم اآلن

إلى  بالعودة  الفلسطيني  اجلانب  اإلسرائيلية  احلكومة  فيه  الذي طالبت  الوقت  في 
طاولة املفاوضات بدون شروط مسبقة، استمرت احلكومة اإلسرائيلية مستغلة الواقع 
اإلقليمي والدولي في االستيطان في الضفة الغربية والقدس، واستمرت عمليات جباية 
الثمن ضد الفلسطينيني  التي يقوم بها مستوطنون، وفي محاوالت مواجهة عمليات 
نتنياهو اعتبار هذه العمليات عمليات إرهابية، وقد أيده في ذلك  الثمن رفض  دفع 

نصف املجتمع اإلسرائيلي.60
بدأت عمليات جباية الثمن في العام 2008، وقد تفاقمت خالل العام 2011 بشكل 
كبير، وطالت إلى جانب االعتداء على ممتلكات ومساجد الفلسطينيني في الضفة الغربية 
مساجد في داخل إسرائيل أيضا. وقد كان االهتمام بهذه الظاهرة هامشيا في البداية 
في النقاش السياسي واإلعالمي اإلسرائيلي، بدأ االهتمام بهذه الظاهرة بعد أن بدأ 
أصحاب جباية الثمن ينفذون عملياتهم أيضا ضد اجليش اإلسرائيلي، مثل تخريب 
أكثر  الظاهرة  بهذه  االهتمام  بدأ  حينذاك  وضباطه،  جنوده  على  االعتداء  ممتلكاته، 
وااللتفات إلى خطورتها، إال أننا لم جند مصدرا إسرائيليا واحدا يقوم على رصد هذه 
الظاهرة إحصائيا أو بحثيا، كما يتم رصد العمليات الفلسطينية حتى لو كانت إلقاء 
حجر، وهذا يدل أن إسرائيل لم  تضع هذه املسألة بعد على سلم أولوياتها ما دامت 
الفلسطينيون باألساس، كما أن هنالك أعضاء كنيست من  الثمن يدفع ثمنها  جباية 

60. افرامي يعار ومتار هارمن )2011(. مقياس السالم كانون األول 2011. تل أبيب: جامعة تل أبيب.

استمرت عمليات جباية الثمن  
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في الضفة الغربية مساجد في 

داخل إسرائيل أيضا
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اليمني وقيادات سياسية تبرر هذه العمليات، وتطالب احلكومة بتفهم دوافعها.61 تزداد 
عمليات جباية الثمن ضد الفلسطينيني بسبب عدم قدرة األجهزة األمنية اإلسرائيلية 
على اإلمساك مبنفذيها، حيث يعمل أصحابها كخاليا منظمة ومدربة، متتلك قدرة 

على اإلفالت بسبب   جتربة عناصرها األمنية.62

الرؤية اإلسرائيلية لشكل احلل النهائي: ال جديد على اإلجماع
كان نتنياهو  مفتونًا بصالبة بن غوريون حيث أصر على إعالن الدولة في 15 أيار 
خالفًا ملوقف مجلس الشعب والهيئات األخرى التي رغبت في التأخير ألن الظرف 
غير مالئم. روى نتنياهو أكثر من مرة   هذا العام قصة اإلصرار الذي أبداه بن غوريون 
في حتد كان يبدو صعبًا.63 بالنسبة لنتنياهو فإنه يفعل املثل، فهو يتحدي وبصالبة من 
أجل مناعة وسالمة الدولة السياسية وعدم خسارتها ملزيد من األراضي. بدا نتنياهو 
رغم االهتزازات الكثيرة التي كان ينذر بها أيلول الفلسطيني ثابتًا ومصرًا على مجابهة 
ماكينة  تفعيل  بجانب  الشروط  ووضع  الرفض  من  باملزيد  الفلسطيني  االستحقاق 

دبلوماسية مضادة في وجه الهجوم الفلسطيني.  
الذي حكمت عليه واشنطن  الدولي  يواصلون ضغطهم  الفلسطينيون  كان  وفيما 
بالفيتو مبكرًا مريحة إسرائيل من الكثير من الضغط، كانت احلكومة اإلسرائيلية تندفع 
أكثر في تطوير مواقفها السياسية ورؤيتها للحل الذي تقول إنها ترغب في حتقيقه مع 
الفلسطينيني. لم تكن تلك التصورات أكثر من استكمال وتطوير  لسلسلة املواقف التي 
بدرت عنها في السنتني األولى من عمر حكومة نتنياهو، بل كانت في حقيقة األمر 
تصليبًا لهذه املواقف. بالنسبة لنتنياهو، يشكل اإلقرار بالشروط الفلسطينية الستئناف 
املفاوضات   حسمًا مبكرًا لنتيجة املفاوضات، سيترتب عليه خسارته لتحالفه احلكومي 
وذهابه الئتالف مع كادميا، كما أن مثل هذا القبول يتعارض مع جوهر وعي نتنياهو 
السياسي. ففي أحسن حاالته لم يكن نتنياهو ليؤمن بوقف االستيطان بشكل كامل، 
حتى في »تضحيته« الكبرى في بار إيالن حني جترع فكرة الدولة الفلسطينية حاذيًا حذو 
أسالفه في احلكومات اإلسرائيلية وحني صفق له العالم، فإن ذلك لم يعن االنسحاب 
الكامل إلى حدود الرابع من حزيران كما لم يعن تفكيك املستوطنات وال حتى وقفها. 
كان خيار نتنياهو األمثل هو اإلمعان في مواقفه والتمسك بها. إن بقية اخليارات 

http://www.inn.co.il/Besheva/Article.aspx/7848- . 61 ) شوهد في تاريخ 10 كانون األول  2011(.
62. هآرتس، 13 أيلول 2011.

63. أنظر على سبيل املثال خطابه على ضريح بن غوريون في كانون األول 2011. شاهد اخلطاب على الرابط التالي
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4156881,00.html- )شوهد في تاريخ 2 كانون األول  2011(
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املتاحة وفق الظروف تعارض وعي وحاجات نتنياهو لذا فإن جملة من املقوالت العامة 
أسست لرؤية نتنياهو ومقترحاته حول احلل التي نثرها في خطبه العصماء أمام الكنيست 
أو إيباك أو الكونغرس أو من خلف منصة األمم املتحدة. وكان نتنياهو ال يفتأ يكرر 

هذه املقوالت التي تشكل التأسيس السياقي ملداخالته ومواقفه حول طبيعة احلل.
تتمثل  أولى هذه املقوالت في أن الصراع العربي اإلسرائيلي صعب ومعقد وال ميكن 
حله بوقف نشاطات استيطانية أو تفكيك مستوطنة هنا وأخرى هناك، فالصراع أكثر 
تعقيدًا من هذا ، وإن مجرد الركون إلى الرغبة في حله ال يعني أنه ميكن حتقيق ذلك. 
ما يقترحه نتنياهو هو أن يتم التعامل مع الصراع وبالتالي إدارته كي ال تتدهور األمور 
في امليدان إلى أسوء من ذلك. ستعمل إسرائيل من جهتها على توفير خدمات اقتصادية 
وتواصل إنعاش الواقع االقتصادي للسلطة كما ستواصل التنسيق األمني ملنع االحتكاك 
السلبي بني الطرفني، في املقابل على الفلسطينيني أن يواصلوا بذل مساعيهم من أجل 
إدارة حياتهم بالتنسيق الكامل مع إسرائيل. كما حاولت إسرائيل إقناع اإلدارة األميركية 
بهذه الرؤية ونقل عن الوزير يعالون قوله: إن حكومته أقنعت البيت األبيض بذلك.64 
وهو ما قد يبرر غياب احلماسة لدى الواليات املتحدة في دفع العملية قدمًا، بالطبع 
بجانب أسباب كثيرة أخرى منها الربيع العربي وحمى التنافس الرئاسي األميركي. 
لكن واشنطن تدرك مواقف حكومة نتنياهو وتعرف حدود محاوالت الضغط عليه. 
قال رئيس مجلس األمن القومي اجلنرال يعقوب عميدرور إنه حتى لو قامت إسرائيل 
»يكفي  السالم.  يحقق  لن  هذا  فإن  التسوية  بخصوص  منها  وباملطلوب  بواجباتها 
أحالما، لن حتدث معجزة حلل النزاع ... الوقائع معقدة«.65 أما ليبرمان فأبلغ سفراء 
إسرائيل بأن الوقت ليس مناسبًا لالعتقاد في إمكانية التوصل إلى اتفاقية مع الفلسطينيني 
في أي وقت قريب، لذا فإن كلمة السر هي إدارة النزاع وليس حله. 66 وهو ذات املعنى 
الذي أشار إليه البروفسور أفرامي عينبار في دحض أي فرصة لوجود خطة للسالم، 
بالقول إن الفروق بني الطرفني ال ميكن جسرها في هذا اجليل، وان املجتمعني لم يتعبا 

من القتال دفاعًا عن األشياء املهمة بالنسبة لهما.67
من  كما  غزة  قطاع  من  االنسحاب  جتربة  بأن  نتنياهو  مقولة  وتؤكده  بالسابق  تتعلق 
يتوفر  لم  املنطقتني  من  إسرائيل  انسحبت  فمنذ  للدروس،  لبنان تشكل مخزنًا  جنوب 

»يعالون: إسرائيل أقنعت أوباما بعدم إمكانية حل الصراع«، األيام، 27 كانون األول 2011.  64
عميدور »لن نسمح بتحول الضفة إلى غزة«، معاريف، 26 كانون األول2011.  65

»ليبرمان يكرر: عباس ليس شركيًا للسالم وجوهر سياسة إسرائيل إدارة النزاع ال حله«، األيام 26 كانون األول   66
 .2011

67  Efraim Inbar, “The Delusion of Peace Initiatives”, BESA Perspectives Paper No. 136, April 14, 2011
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األمن حيث سقط على إسرائيل أكثر من 15 ألف صاروخ، وقتل مئات اإلسرائيليني. 
بالنسبة لنتنياهو ال ميكن تكرار التجربة، فاالنسحاب وحده ال يؤدي الغرض املطلوب 
وهو توفير األمن وطاملا ثمة حاجة حلماية أمن إسرائيل فال داعي خلروج قواتها من أي 
منطقة. وقد أبلغ نتنياهو سفراءه في اخلارج قائاًل »لن أقبل بدولة فلسطينية ستصبح مثل 
غزة ولبنان قواعد إلطالق الصواريخ على املدن اإلسرائيلية«.68 كما أبلغ نتنياهو أعضاء 
الكنيست بأنه »إذا كان هناك من وعد عند تنفيذ خطة االنفصال  )عن غزة( بأن سكان 
جنوب البالد سيحظون بالسالم والطمأنينة )فقد( تعرضنا لإلرهاب والصواريخ. ولذا 
ستكون سياستنا في الفترة العصيبة واحلساسة واضحة املعالم: إننا نريد التوصل إلى اتفاق 
سالم مع الفلسطينيني يصمد  )أمام( اختبار الزمن وال ينهار فور توقيعه كي ال نتعرض –•
مثلما حصل في غزة –•لوكالة إيرانية«.69 ووصف وزير خارجيته ليبرمان خالل زيارته 
ملستوطنة »نافي« في 2012/1/12 التي يسكنها مستوطنو قطاع غزة السابقون إخالء 
مستوطنات غزة باخلطأ التاريخي، وقال :لقد قامت إسرائيل بإخالء إحدى وعشرين 
مستوطنة مزدهرة وحصلت باملقابل على ضربات صاروخية وعلى املزيد من اإلرهاب. 
مصاحلها  عن  تتنازل  أن  تستطيع  ال  إسرائيل  بأن  القومي  األمن  مستشار  يقول 
ليصبح  غزة  قطاع  إلى  الغربية  الضفة  بتحول  نسمح  أن  ميكن  ال  »ألنه  األساسية، 
التهديد على إسرائيل على بعد خمسة عشر كيلو مترًا وسبعمائة متر من مقر وزارة 
تالل  الدفاع عن عربدة  منابر  الكثير من  أن  كما  اآلن«.70  فيه  الذي جنتمع  اخلارجية 
الفتيان ومستوطني »دفع الثمن« تشير إلى اآلثار التي تركها االنسحاب من غزة على 

شعور املستوطنني باألمن.71
ليس  اإلسرائيلي  الوجود  بأن  اإلسرائيلي  الوزراء  رئيس  فهم  وفق  هذا  يعنيه  ما 
املشكلة، بل املشكلة هو اإلرهاب املوجه ضد إسرائيل. ويؤكد ذلك، تأسيسًا على 
السابق، موقف نتنياهو ومعارضته لتجميد االستيطان. فاملستوطنات لم جتمد في غزة 
بل فككت ومت إجالء الناس من بيوتهم فانتقل اخلطر إلى الغالف احمليط بغزة. إن فعال 
مماثال في الضفة يعني أن ينتقل اخلطر إلى قلب منطقة دان واملدن الكبرى في إسرائيل. 
تتعلق املقولة الثالثة بالتحوالت اإلقليمية التي تعصف بالعالم العربي، فهي ستجلب 

»نتنياهو: لن جتري مفاوضات مع السلطة إذا انضمت حماس حلكومتها«، األيام، 26 كانون األول2011.  68
كلمة رئيس الوزراء بنيامني نتنياهو أمام الكنيست خالل النقاش الذي جرى حول سياسة حكومته بناء على جمع    69
 http://www.pmo.gov.il/PMOEng .تواقيع 40 نائبًا. 23تشرين الثاني2011. موقع رئاسة الوزراء اإلسرائيلية

)شوهد في تاريخ 2011/12/29(
عميدور »لن نسمح بتحول الضفة إلى غزة«، معاريف،  26 كانون األول 2011  70

كلمان ليبسكند، »جولة في عالم فتيان التالل«، معاريف، 16 كانون األول 2011. أو موشي آرنس، »لالنفصال   71
ثمن«، هآرتس، 26 كانون األول 2011. 
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املزيد من التحديات إلسرائيل، وإن من شأن أي تنازل إسرائيلي أن يضعف من مناعة 
إسرائيل. ستكون  للربيع العربي   عواقب ال حتمد في تل أبيب من جهة صعود اإلسالم 
السياسي، وبالتالي اتساع دائرة اخلصوم إلى مراكز عربية كانت ضمن قائمة األصدقاء 
مثلما هو احلال في القاهرة. إال أن ما يعني نتنياهو من ذلك أكثر أن ثمة جهودا كبيرة 
لتكييف حماس في النظام اإلقليمي اجلديد عبر األب األكبر »اإلخوان املسلمون«، 
أو عبر إدخالها منظمة التحرير وهذا دون وجود ضمانات حتى باالعتراف بإسرائيل 
وبحقها في الوجود. فـ »التقدم في املفاوضات مع الفلسطينيني سيترافق مع احلفاظ 
على تدابير أمنية ستصبح أكثر تشددًا إزاء األوضاع اإلقليمية« كما أبلغ نتنياهو سفراء 

إسرائيل في مؤمتر وزارة اخلارجية.72
في ضوء كل ذلك، فإن نتنياهو ال يفتأ يصرح بأنه ال ينكر وجود شريك له في عملية 
الرابعة. فهو ليس  السالم، لكن هذا الشريك غير معني بتقدم املسيرة، وهذه مقولته 
مثل سلفه شارون ينكر وجود شريك مثاًل، بل إنه يؤكد على أن أبو مازن هو الشريك، 
وهو ال يفتأ في كل محفل دعوته للقاء في رام الله أو القدس أو بروكسل أو أي مكان، 
ألنه يدرك بأنه في اللحظة التي يوافق أبو مازن على اللقاء به يكون قد تنازل عن مطالبه 
املسبقة الستئناف املفاوضات، لذا فهو يؤكد على وجود الشريك ورغبته باللقاء. لقد 
طورت إسرائيل إستراتيجية خاصة مبفهوم »ال شريك« واستطاع الساسة اإلسرائيليون أن 
يستلوا هذه اإلستراتيجية من سترتهم السحرية وقتما اقتضت احلاجة السياسية لذلك. لقد 
ساعدت هذه الصيغة القيادة اإلسرائيلية في احلفاظ على »الوضع الراهن« حيث ال تعود 
بحاجة لالنخراط في مفاوضات قد تتنازل فيها من وجهة نظرها كما يدلل ياعيل باتيير في 
دراسة طويلة حول مفهوم »الشريك في العقل السياسي اإلسرائيلي«.73 ونتنياهو حني 
يتحدث عن الشريك غير الراغب فهو عمليًا ينفي وجود مثل هذا الشريك، إذ إن البحث 

عن جودة الشريك هو ليس إال محاولة للقول إنه غير موجود ولكن بكلمات رقيقة. 
لذا كان من املتوقع أن يقوم نتنياهو بتقدمي مبادرة إسرائيلية جديدة حتاول أن تتجاوز 
التحديات التي فرضت على إسرائيل بسبب الطلب الفلسطيني ورياح التغير العربي، 
نتنياهو رؤية متكاملة تهدف لدفع السالم  شيء من قبيل »بار إيالن 2« حيث يطرح 
لألمام وتعرض شيئًا مقابل الرؤية الفلسطينية املتكاملة التي قدمها أبو مازن. لم يكن 
القصد مجرد تقدمي أفكار للخروج من املأزق بل كانت الدعوة ألن يتقدم نتنياهو في 

72   »نتنياهو: لن جتري مفاوضات مع السلطة إذا انضمت حماس حلكومتها«، األيام، 26 كانون أول 2011.
73  Yael Patir, The Israeli-Palestinian Conflict and the Israeli perception of ‘No Partner’ for peace: An 

Insight into the Israeli political mindset, Atkin paper series, ICSR, October 2011.
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الطريق مبا فيه الكفاية لكي يجنب إسرائيل حالة السخط الدولي بوصفها معطلة لعملية 
السالم. صدرت جملة من التلميحات من نتنياهو ومقربيه تقترح بأنه سيفعل ذلك 
خالل كلمته أمام الكونغرس األميركي في أيار إال أنه لم يفعل ذلك بالشكل املطلوب. 
وباملجمل فقد قدم نتنياهو خالل مناسبات مختلفة تطويرات على مواقفه الكالسيكية 
السابقة بخصوص شكل التسوية وطريقتها. فخالل العام 2011 قدم أربعة خطابات 
مركزية شكلت املصدر األساس الستكشاف آرائه وعرضها، متثل األول في خطابه 
والثالث  ايار  الكونغرس في 24  أمام  والثاني خطابه  ايار  بتاريخ 16  الكنيست  أمام 
خطابه أمام الوكالة اليهودية في 28 حزيران والرابع أمام اجلمعية العامة في 23 أيلول. 
في  إيالن  بار  في  الشهير  نتنياهو  خلطاب  جوهرية  إضافات  اخلطابات  هذه   شكلت 
حزيران 2009 حيث وضع املزيد من النقاط على احلروف الغامضة التي وردت في 
خطابه األول، ووضع املزيد من احلواشي والهوامش التي تبدو أكثر قوة وأقوى إلزامًا 
بالنسبة لنتنياهو من النص األول الوارد في بار إيالن. بالطبع من الواضح أن نتنياهو 
كان مدفوعًا بنوعني من الضغط متناقضني كما يقول عوديد عيران، األول خارجي 

يتمثل في املجتمع الدولي والثاني داخلي من قبل أطراف ائتالفه احلكومي. 74 
بدأت أولى هذه الهوامش في خطاب الكنيست قبل أقل من أسبوعني من خطاب 
الكونغرس، حيث وضع نتنياهو جملة من املالحظات أهمها أن حل قضية الالجئني 
السيادة  حتت  االستيطانية  الكتل  ستبقى  كما  إسرائيل  دولة  حدود  خارج  سيكون 
اإلسرائيلية، وسيواصل   اجليش اإلسرائيلي   االنتشار في منطقة األغوار. وأمام انتقاد 
حلفائه في االئتالف بخصوص عدم ذكر ضم الكتل االستيطانية عاد نتنياهو في خطاب 
الكونغرس وشدد على أن بعض هذه الكتل ستكون شرق احلدود الفلسطينية اإلسرائيلية.

ميكن  متكاماًل  تصورًا  قدم  اإلسرائيلية  احلكومة  رئيس  فإن  ذلك  من  الرغم  على 
االستدالل منه على شكل احلل النهائي الذي يرغب أن يراه في حال حتقق. يجب في 
البداية  التأكيد بان ما اقترحه نتنياهو يشكل شروطًا قال بوجوب حتققها في أي نتائج 
شكل  تعكس  أنها  إال  حقيقية  وتصورات  رؤى  تكن  ولم  الطرفني،  بني  للمفاوضات 
احلل املرغوب. شملت هذه على ثالثة شروط أساسية في هذا احلل، هي يهودية الدولة 
واالحتفاظ بغور األردن وحدود الدولة الفلسطينية. إال أنه ميكن من حتليل مواقف نتنياهو 

االستدالل بشكل شامل على سبعة معالم أساسية للتسوية كما يراها، تتمثل في:
بوجود  االعتراف  هو  السالم  معيار حتقيق  إن  إذ  الدولة،  بيهودية  فلسطيني  إقرار  أواًل،  

74  Oden Eran, “From Bar-Ilan to Capitol Hill: MP Netanyahu’s political survival”, INSS Insight No.261, 
May, 26, 2011

يشكل ما اقترحه نتنياهو  
شروطًا قال بوجوب حتققها 
في أي نتائج للمفاوضات بني 

الطرفني، ولم تكن رؤى وتصورات 
حقيقية، إال أنها تعكس شكل 

احلل املرغوب
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دولتني لشعبني وإذا كانت الدولة الفلسطينية للشعب الفلسطيني فإن إسرائيل هي 
دولة الشعب اليهودي. إن جوهر الصراع بالنسبة لنتنياهو هو الرفض الفلسطيني 
املتواصل للتسليم بحق اليهود في أن تكون لهم دولة قومية خاصة بهم. وهذا سابق 
لكل عناصر النزاع األخرى كاحلدود واألرض وغيرها. وليس مطلوبًا من أبو مازن 
كما يقول نتنياهو، إال أن يقف ويقول الكلمات اخلمس »سوف أقبل بوجود الدولة 

اليهودية«. 
أن يعترف الفلسطينيون بيهودية دولة إسرائيل هو الشرط القدمي اجلديد الذي   
ذلك  الى  سبقته  الوزارة  لرئاسة  اجلديدة  واليته  بداية  في  مبكرًا  نتنياهو  استله 
ليفني واوملرت.  هذه املرة لم يقدم نتنياهو املزيد من اإليضاحات حول موقفه 
السابق من يهودية الدولة، لكنه وجد في الطلب الفلسطيني للحصول على دولة 
فلسطينية فرصة لقرن الطلبني سوية، حيث أن غاية الفلسطينيني هي احلصول 
على دولة قومية لهم وهم يقدمون مسوغات ترتبط بقومية الشعب الفلسطيني 
له  تكون  أن  اليهودي  للشعب  يسوغ  الذي  األمر  ذات  التاريخية وهو  وهويته 
دولته اخلالصة ويعترف بها العالم. وكعادته فإن نتنياهو يعود للتاريخ بشكل 
متكرر في إثبات ذلك من خالل التذكير بجذور األزمة اليهودية منذ هرتسل 
حتى اليوم. ال ميكن أن تقوم دولة للفلسطينيني خاصة بهم فيما ال تكون دولة 

إسرائيل خاصة باليهود.
بالنسبة لقضية الالجئني فإنه ال توجد مشكلة واحدة بل ثمة مشاكل لالجئني،  ثانيًا،  
حيث لدى إسرائيل أيضًا مشكلة كما لدى الفلسطينيني، وعليه تتم تسوية كل 
مشكلة بصورة متناسبة بحيث يتم حل قضية الالجئني الفلسطينيني في الدولة 
الفلسطينية وليس في إسرائيل أسوة مبا مت في إسرائيل حني متت تسوية مشكلة 

الالجئني اليهود العرب عقب حرب 1948.
إن الدولة الفلسطينية البد أن تكون منزوعة السالح بحيث ال متتلك أسلحة تهدد  ثالثًا،  
وجود إسرائيل وأمنها. هذا يتطلب وجودا عسكريا إسرائيليا على طول نهر األردن. 
بناء على اتفاق بني الطرفني اإلسرائيلي  إن حدود الدولة الفلسطينية يتم حتديدها 
والفلسطيني وأن هذه احلدود ال ميكن ان تكون حدود الرابع من حزيران بل تأخذ 
ويتم ضم  املستوطنات  في  اإلسرائيلي  للوجود  الدميغرافية  الطبيعية  االعتبار  بعني 
مجمل الكتل االستيطانية الكبرى والتجمعات السكنية إلى داخل دولة إسرائيل، 
فيما تقوم إسرائيل بتفكيك بعض البؤر التي ترى أنه ميكن التنازل عنها. وبكلمة 

»بالنسبة لقضية الالجئني 
فإنه ال توجد مشكلة واحدة بل 
ثمة مشاكل لالجئني،  وعليه 
تتم تسوية كل مشكلة بصورة 

متناسبة بحيث يتم حل قضية 
الالجئني الفلسطينيني في 

الدولة الفلسطينية وليس في 
إسرائيل«

»الدولة الفلسطينية 
البد أن تكون منزوعة السالح«
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أخرى فإن املفاوضات وحدها ميكن أن تنتج شكل  حدود الدولة الفلسطينية ومسارها 
وال ميكن اجلزم املسبق بها قبل الشروع باملفاوضات، وأن حدود الرابع من حزيران 
ال تشكل قاعدة تصلح لذلك. بل إن   حدود الرابع من حزيران بالنسبة لنتنياهو 
غير قابلة للدفاع عنها من ناحية عسكرية. وهو موقف يتعزز مع استحضار طرحه 

حول احلاجة لالحتفاظ بغور األردن لضمان قوة الردع اإلسرائيلية. 
رابعًا، أن حتتفظ إسرائيل مبنطقة غور األردن حتت سيطرتها وال يكون للدولة الفلسطينية 
حدود شرقية مع األردن باملعنى اجلغرافي بل رمبا باملعنى املعنوي والسياسي، إذ 
ثمة سيناريوهات إسرائيلية متعددة تبدأ بالسيطرة على هذه املنطقة ألربعني سنة كما 
قال الرئيس أبو مازن الذي اوضح ما عرض عليه ووصفه بأنه احتالل ليس إال، 
إلى احتفاظ أمني وعسكري وسيادة مدنية فلسطينية. نتنياهو لم يقدم الكثير من 
الشروح، بل قال إن حدود إسرائيل ال ميكن أن تقف عند خاصرة الضفة الغربية، 
بحيث يكون عرض إسرائيل من جهة حيفا وتل أبيب مجرد خمسة عشر كيلومترًا. 
قال نتنياهو خالل جولة في الغور في آذار 2011 إنه »مهما كانت الظروف في 
املستقبل، وفي إطار أي اتفاقية يجب على اجليش اإلسرائيلي البقاء هنا، منتشرًا 

على طول نهر األردن. هذه شهادة التأمني اخلاصة بدولة إسرائيل«.75 
ليس هذا، في احلقيقة، ما يقلق نتنياهو، بل بالنسبة له خاصة في ظل تفاقم   
الذي  الثقيل  اإلسالمي«  »الشتاء  و  العربي  الربيع  جهة  من  اإلقليمي  الوضع 
جاءت به رياح التغيير العربي، بجانب الفراغ الذي تركه االنسحاب األميركي 
من العراق وتعاظم النفوذ اإليراني هناك، كل ذلك يشير إلى احتمال تعرض 
إسرائيل لتهديدات أمنية من الشرق. لذا فإن إسرائيل ال تستطيع أن تقامر بترك 
إسرائيل  أمن  وبالتالي وضع  فيالدلفيا  السالح مثل محور  لتهريب  الغور ممرًا 
إسرائيل  باحتفاظ  مقترحه  بخصوص  نتنياهو  يقول  وكما  السيطرة.  خارج 
مبنطقة الغور »لو كان هذا صحيحًا قبل االضطرابات الكبيرة التي هزت الشرق 
األوسط واملنطقة بأسرها، فهذا ينطبق بشكل خاص اليوم، يجب على اجليش 

اإلسرائيلي أن يبقى منتشرًا على طول نهر األردن«.76
خامسًا، املستوطنات: لم تكن املستوطنات يومًا هي أساس املشكلة في الشرق األوسط 

األيام، 9 آذار  75  »نتنياهو يتجول في األغوار: جيشنا سيبقى هنا وحدود إسرائيل األمنية تقع على نهر األردن«، 
.2011

األيام، 9 آذار  76  »نتنياهو يتجول في األغوار: جيشنا سيبقى هنا وحدود إسرائيل األمنية تقع على نهر األردن«، 
.2011
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كان    إذا  إال  السنني،  بعشرات  املستوطنات  توجد  أن  قبل  موجود  فالصراع 
الفلسطينيون يقصدون باملستوطنات تل أبيب وحيفا ويافا وبئر السبع، كما قال 
نتنياهو من على منصة األمم املتحدة. وإسرائيل جربت وفككت مستوطنات 
وأرغمت سكانها على تركها وترك مدارسهم وكنسهم لكن السالم لم يتحقق.77 
وعليه سيتم شمل الكتل االستيطانية ذات الكثافة النسبية والواقعة بالقرب من 
تل أبيب الكبرى والقدس ومناطق أخرى ذات أهمية إستراتيجية أو قومية ضمن 
احلدود الدائمة إلسرائيل. مقابل كل ذلك،  إسرائيل مستعدة لتقدمي تنازالت 
في األراضي وهي تنازالت مؤملة كما يصفها نتنياهو من أجل السالم، بل ذهب 

مرة للقول إنه سيكون سخيًا في ذلك. 
سادسًا، القدس ستكون موحدة حتت السيادة اإلسرائيلية، على الرغم من ذلك فإن 
إسرائيل تتفهم حساسية الفلسطينيني حني يتعلق األمر باملقدسات، إال أن هذا 
لن يقود إلى تنازل من أي نوع في قضية السيادة. بل إن نتنياهو استغرب أمام 
اجلمعية العامة من دعاوى الفلسطينيني بقيام إسرائيل بتهويد القدس وتساءل 
هل يقال ألميركا إنها تؤمرك نيويورك!! إن أكبر فضيلة حلرب حزيران 1967 
بالنسبة له هي أنها وحدت القدس، وهو ال يفتأ يروي قصصًا من طفولته عن 
هذه اللحظات، وبالتالي فإن إعادة تقسيم املدينة أمر غير وارد على اإلطالق في 
وعي نتنياهو السياسي. وستصون إسرائيل حرية العبادة ألتباع جميع الديانات. 
سابعًا، إن توقيع االتفاق مع الفلسطينيني يجب أن يتزامن مع إعالن فلسطيني بإنهاء 
النزاع مرة ولألبد وانتهاء املطالبات الفلسطينية، فال يجوز إيجاد دولة فلسطينية 
إلى جانب دولة إسرائيل بغرض النزاع مع إسرائيل أو مواصلة ممارسة الضغط. 

املصاحلة الفلسطينية: محاولة استحضار خطاب »غياب الشريك« من جديد
التنظيمني  ممثلو  التي عقدها  املاراثونية  واللقاءات  الفلسطينية  املصاحلة  إجناز  يكن  لم 
الفلسطينيني الكبيرين منفصلة عن احلاجة الفلسطينية لتوحيد الطاقات واجلهود الداخلية 
في مواجهة استحقاقات املرحلة املقبلة التي شكل الطلب الفلسطيني أمام مجلس األمن 
ركنها األساسي. ليس مهمًا كيف يبرر الرئيس محمود عباس دوافعه إلجناز املصاحلة مع 
حركة حماس كما ليس مهمًا الشكل الذي ستكون عليه هذه املصاحلة، إذ إن إسرائيل رأت 
في املصاحلة خطرًا محدقًا عليها، واستخدمت كل وسائل الضغط من أجل ثني الرئيس 

77  النص الكامل خلطاب رئيس الوزراء بنيامني نتنياهو أمام اجلمعية العامة لألمم املتحدة. 23 آذار 2011.
       http://www.pmo.gov.il/PMOEng )شوهد 2012/3/2(
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الفلسطيني عن االستمرار في الدرب الذي بدأ حقيقة مع توقيع وثيقة املصاحلة في الرابع 
من أيار 2011 واستكمل عبر سلسلة من اللقاءات اجلماعية بني قيادتي فتح وحماس في 
القاهرة أو اللقاءات الثنائية بني الرئيس عباس ورئيس حركة حماس خالد مشعل. ستقود 
املصاحلة  كما اتفق الفرقاء إلى تشكيل حكومة فلسطينية واحدة برأس واحد وسياسة واحدة 
تتعامل مع كافة القضايا، وهو ما يعني بالنسبة إلسرائيل أن حماس ستصبح شريكًا في 

هذه احلكومة، وستستخدم شرعية هذه احلكومة في استمرار عدائها إلسرائيل. 
في  علت  إذ  إسرائيل،  رغبت  كما  متشددًا  املصاحلة  من  الدولي  املوقف  يكن  لم 
احملافل الدولية  أصوات تطالب بإعطاء فرصة للمصاحلة الفلسطينية وعدم وأدها في 
مهدها من خالل تشديد املطالب الدولية من احلكومة الفلسطينية اجلديدة، حيث ميكن 
االكتفاء بالتزام عام من احلكومة الفلسطينية بعملية السالم وعدم وضع اعتراف حماس 

بإسرائيل شرطًا أساسيًا في ذلك. 
رسمت إسرائيل سياساتها على  افتراض أنه ميكن دعم السلطة في رام الله لتواصل 
تقدمها االقتصادي فيما يتم التعامل مع غزة وفق مقتضيات احلاجة األمنية من تشديد 
للحصار أو تخفيف له، وانطبعت في املمارسة اإلسرائيلية صورة كيانني فلسطينيني 
يجب التعامل مع كل واحد منهما بطريقة تناسبه وتتالءم مع السياسات الصادرة عنه.78 
ان حتقيق املصاحلة يدفع إسرائيل إلى ضرورة تغيير هذه السياسات والتعامل مع كيان 

سياسي فلسطيني واحد وحكومة واحدة.
لقد وفر االنقسام إلسرائيل جملة من املزايا التي جعلت من استمرار الوضع الراهن وصفة 
محببة إسرائيليًا. تعني املصاحلة ضمن أشياء كثيرة، انتهاء الوضع في قطاع غزة الذي كانت 
حركة حماس مبوجبه مدفوعة، وحرصا على بقاء حكمها، لتوفير أكبر قدر من الهدوء على 
اجلبهة مع إسرائيل، من خالل مالحقة مطلقي الصواريخ وفي مرات االشتباك معهم. لكن 
هذا ال يعني أن املوقف من حماس يجب أن يختلف لو دخلت احلكومة الفلسطينية بالتحالف 
مع أبو مازن. لقد ارتكزت بعض األطروحات اإلسرائيلية املتعلقة بالدولة الفلسطينية على 
وجود االنقسام واالختالف الفلسطيني الداخلي بشأن احلكم وطبيعته ناهيك عن البرنامج 
السياسي. إن أكثر نقاط االتفاق الفلسطيني اجلديد إشراقا هي احلديث عن برنامج سياسي 
موحد تلتزم به حكومة الوفاق اجلديدة. إن وجود حكومتني فلسطينيتني كان واحدًا من 
األسباب التي ارتكزت عليها اللجنة االستشارية التابعة ملجلس األمن في رفض التوصية 
بقبول الطلب الفلسطيني، وإن زوال مثل هذه احلالة سينفي السبب وراء عدم التوصية. ما 

78   تسفي برئيل، »من املصاحلة« هآرتس، 27 كانون األول 2011.
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يقترحه هذا التحليل أن ثمة جملة واسعة من الدوافع جتعل إسرائيل تقف في وجه املصاحلة 
وجتعل حتقيقها ضاراً مبصاحلها احليوية، وهي أسباب تبدأ من الوضع امليداني وتنتهي بتبعات 

ذلك على الطلب الفلسطيني املستقبلي بخصوص الدولة الفلسطينية. 
متايزت ردة فعل إسرائيل على موضوع املصاحلة ، إذ ميكن رصد موقفني مختلفني 
تطور أحدهما عن اآلخر. كان املوقف اإلسرائيلي في بداية األمر صارمًا بخصوص 
التي  العقوبات  إن إسرائيل حتدثت عن حزمة من  لها، بل  تبرير  املصاحلة رافضًا أي 
جتمعها  التي  الضريبية  العائدات  وقف  طليعتها  في  والتي  السلطة  على  ستفرضها 
أبو مازن االختيار بني حماس وإسرائيل،  لصاحلها. سياسيًا عرضت إسرائيل على 
بني اجللوس مع حماس أو اجللوس مع إسرائيل، بني االتفاق مع حماس أو االتفاق 
مع إسرائيل. وصورت املصاحلة بأنها معطلة لعملية السالم وآلفاق حتقيق التسوية.  
ما دخلت  إذا  السلطة  أي مفاوضات سالم مع  لن جتري  أن حكومته  نتنياهو  وأعلن 
حركة حماس في احلكومة وفي منظمة التحرير. إال أن هذا اعتبر رد فعل أوليا على 
خطوة رأت فيها إسرائيل جزءًا من حرب أبو مازن ضدها. وباستثناء تعطيل مؤقت 
للعائدات الضريبية فإن إسرائيل واصلت الضغط على أبو مازن من أجل املفاوضات 
وسعت من أجل الضغط على حماس ملواصلة العمل بقواعد اللعبة في غزة. دعت  
بعض األوساط اإلسرائيلية احلكومة لالستفادة من املصاحلة ومحاولة تسخيرها خلدمة 
املقاصد اإلسرائيلية، إذ إنها ال تخلو من منافع. كتبت أسرة حترير هآرتس مثاًل بأن 
املصاحلة الفلسطينية قد تكون مدخاًل مناسبًا للتسوية، فبدخول حماس في شراكة مع 
أبومازن فهي قد تقبل برؤيته السياسية.79 وعليه ميكن العمل على تشجيع هذه املصاحلة. 
الضفة  إلى  حماس  تعيد  سوف  أنها  املصاحلة  من  إسرائيل  في  الغالب  االجتاه  كان 
الغربية، فقد مت النظر إليها أيضا من املنظار األمني-السياسي، حيث أن استمرار اجلمود 
السياسي إلى جانب اإلجراءات العقابية التي متارسها إسرائيل ضد السلطة الفلسطينية، 
السلطة  في  جديد  سياسي  واقع  خلق  إلى  اإلسرائيلية،  الرؤية  هذه  حسب  ستؤدي 
الفلسطينية،  وستمكن املصاحلة حماس من العودة وجتديد نشاطها في الضفة الغربية، 
ويعتقد أصحاب هذا التوجه أن اجلمود من جهة ووقف الضغط على حماس من جهة 
ثانية سيؤدي إلى إضعاف التيار الفلسطيني الذي ينطلق من املفاوضات حلل الصراع.80
عبرت عن املوقف األكثر تقدمًا أوساط أكادميية رأت أن التطور الذي قد يحدث في 
موقف حماس السياسي يتطلب التأمل، خاصة مع حديث خالد مشعل عن املقاومة 

79   »املصاحلة الفلسطينية مدخل للتسوية«، أسرة التحرير، هآرتس، 28 حزيران 2011.
80.  شلومو بروم، نتائج لقاء عباس-مشعل في القاهرة، مجلة مباط عال، العدد 299، 2011، ص:2.

سياسيًا عرضت إسرائيل على 
أبو مازن االختيار بني حماس 
وإسرائيل، بني اجللوس مع 

حماس أو اجللوس معها

كان االجتاه الغالب في إسرائيل 
من املصاحلة أنها سوف تعيد 

حماس إلى الضفة الغربية



67

السلمية وعن الكشف عن توحيد األجهزة األمنية بعد إجراء االنتخابات وتفويض أبو 
التفاوض مع وجود مرجعيات.  بامللف السياسي وعدم الرفض املطلق لفكرة  مازن 
أحسن  تستغلها  أن  إسرائيل  وعلى  ايجابية  خطوة  الفلسطينية  املصاحلة  فإن  وعليه 
استغالل، وخصوصا في أعقاب تلك التصريحات، وتشير هذه األوساط إلى أن على 

احلكومة اإلسرائيلية تشجيع هذه الصيرورة وهذه التحوالت السياسية.81
عمليًا، وفي موقف أكثر تفصياًل أدلى به نتنياهو فـ »الوحدة بني حركتي حماس وفتح 
تلزم جتريد قطاع غزة من السالح«،82 فيما تراجعت اللغة اإلسرائيلية التي تطالب أبو مازن 
بالتنازل عن حماس لصالح اجللوس مع إسرائيل. عزز هذا التحول في املوقف اإلسرائيلي 
حقيقة أن أبو مازن بدأ املفاوضات االستكشافية بشكل مباشر مع إسرائيل بعد لقائه مبشعل ما 
عزز وجهة النظر القائلة بأن الرجل ال يريد املفاضلة بني خيارين،بل هو يبحث عن استكشاف 
أفضل السبل لتحقيق غايته السياسية املتمثلة في توحيد املوقف الفلسطيني والضغط للحصول 
على احلقوق الوطنية، وأن اللقاء مع حماس ليس مرتبطًا بوقف املفاوضات. إال أن هذا ال 
يجب أن يعني أن إسرائيل قد ال تعود في املستقبل وعندما تتوقف اللقاءات االستكشافية 
أو تتعثر إلى اتهام الرئيس الفلسطيني بالرضوخ ملطالب شركائه اجلدد. وبكلمة أخرى فإن 
إسرائيل تزن املصاحلة وفق معايير املصلحة اإلسرائيلية البحتة، وهي حتاول أن تؤثر فيها 

مبا يخدم هذه املصالح. 

صفقة تبادل األسرى والعالقة مع غزة
تزايد النقاش حول مستقبل العالقة مع غزة والترتيبات مع حماس بعد النجاح الكبير 
الذي حدث في قضية تبادل األسرى أو ما تعرف منذ خمس سنني بصفقة »شاليت«. 
ودار نقاش طويل حول دوافع نتنياهو وتعجله املفاجئ في إمتام الصفقة التي قيل إنها 
بصورتها التي متت عليها كانت على طاولة مكتبه منذ اليوم األول الذي عاد فيه لرئاسة 
الوزارة قبل أكثر من سنتني. أكثر نتنياهو بدوره  من احلديث في خطاباته التي بدأها 
بإعالن نيته إمتام الصفقة، وتواصلت حتى بعد إطالق شاليت بأن ثمة حاجة إلعادة 
اجلندي للبيت، وحتدث عن الواجب امللقى على عاتقه بإعادته إلى أهله، وأخبر مواطنيه 

باحليرة التي واجهها لكنه قرر في نهاية املطاف أن يتم األمر.83 

81  يورام شفايتسر وشلومو بروم، حول تصريح مشعل بتبني النضال الشعبي السلمي- هل حقا حتول؟ مجلة »مباط 
عال«، العدد 308، 2012. ص:2.

82  »عريقات: ورقة الـ21 نقطة اإلسرائيلية تضمنت عناوين عامة دون تفاصيل«، األيام، 17 كانون الثاني 2012 .
83   شاهد اخلطاب الذي أعلن فيه نتنياهو إمتام الصفقة، اخلطاب باللغة العبرية: 

http://news.nana10.co.il/Article/?ArticleID=837646 )2011/12/15 شوهد في تاريخ(
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الشأن  في  بالتدخل  نتنياهو  رغبة  عن  وتوقيتها  تلك  التبادل  عملية  فصل  الصعب  من 
الفلسطيني والتأثير عليه خاصة في ظل إصرار الرئيس أبو مازن على املضي قدمًا في الذهاب 
إلى  مجلس األمن وميله لتعميق املصاحلة مع حماس. جاءت العملية املفاجئة لتقوية حماس 
أمام إصرار أبو مازن ووقوفه في وجه الضغوط التي مورست عليه لثنيه عن موقفه. فقد 
أظهرت العملية نتنياهو في الشارع الفلسطيني خاضعًا منهزمًا أمام إصرار حماس، ونالت 
األخيرة دفعة كبيرة من التأييد اجلماهيري ، حيث بدت كمن أرغمت إسرائيل على االستجابة 
ملطالبها.  وفيما كانت شعبية الرئيس أبو مازن ترتفع بسبب مواقفه الصلبة في رفض أي 
تنازل عن الذهاب لألمم املتحدة، قدم نتنياهو حلماس مصدرًا موازيًا من الدعم الشعبي. 
وعقب صفقة األسرى استعادت بعض املصادر اإلسرائيلية وعد أوملرت للرئيس عباس 
بإطالق سراح دفعة من األسرى باالتفاق معه كخطوة لتعزيز الثقة، ثم أشارت الصحافة 
الفلسطينيني إطالق  إلى عرض إسرائيل على  الرباعية  نقاًل عن مصادر في  اإلسرائيلية 
الدكتور صائب  نفاه  ما  املفاوضات وهو  لطاولة  العودة  مقابل  األســرى  مائة من  سراح 
أبو مازن  الرئيس  بتعزيز  نتنياهو ليس معنيًا على اإلطالق  أن  عريقات. وبات واضحًا 
بل باالنتقاص من  شأنه، واكثر من ذلك هدد بعض أركان حكومته الرئيس أبو مازن. 
ليبرمان قال للصحافة اإلسرائيلية إنه  إذا كانت هناك عقبة أمام السالم، ويجب إزالتها 
فهو أبو مازن.84 بل حتدثت مصادر عن محاولة لتقييد حركة الرئيس الفلسطيني من خالل 

منحه تصريحًا لشهرين فقط، وهو ما قالت عنه مصادر إسرائيل بأنه مجرد خطأ فني. 
ووجه نتنياهو بانتقادات كثيرة متنوعة حول عملية التبادل، إال أنه متتع بدعم قوي 
سواء من الطيف السياسي أو من الرأي العام ألنه جنح في »إحضار شاليت للبيت«. 
ولتعزيز موقفه أمام منتقديه القالئل اتخذ مجلس الثمانية قرارًا بشن حرب على أية جهة 
تختطف جنودًا، وأشار املجلس ضمنًا حلماس حني قال إن  هذه اجلهة ستدفع ثمنًا غاليًا 
يتمثل بإنهاء حكمها.85 بل إن احلكومة اإلسرائيلية سرعان ما قامت بالتصعيد ضد غزة 
في رسالة مزدوجة، األولى لشعبها بأن الصفقة لم تقيد يد اجليش وأنه طليق بصورة أكثر 
في مقارعة مطلقي الصواريخ، والثانية حلماس بأن ثمة قواعد للعبة يجب االلتزام بها. 
إسرائيل  تشغل  مهمة  قضايا  حماس  مع  التعامل  وطرق  غزة  مع  العالقة  وتشكل 
وسياسييها. فهي تعرف أن حماس تقوم مبالحقة التنظيمات الصغيرة التي تطلق بني الفينة 
واألخرى رشقات من الصواريخ على البلدات املجاورة لغزة، فيما ال تشارك حماس إال 

84   »عريقات يتصل بالرباعية: هذا حتريض على اغتيال الرئيس. ليبرمان: أبومازن ميثل العقبة أمام السالم ويجب 
إزالتها إلحياء العملية«، األيام، 25 تشرين الثاني 2011.

85   »إسرائيل تهدد بشن حرب في حال اختطاف جنودها« األيام، 31 كانون األول 2011. 

من الصعب فصل عملية التبادل 
تلك وتوقيتها عن رغبة نتنياهو 
بالتدخل في الشأن الفلسطيني 

والتأثير عليه

ووجه نتنياهو بانتقادات كثيرة 
متنوعة حول عملية التبادل، 
إال أنه متتع بدعم قوي سواء 
من الطيف السياسي أو من 

الرأي العام
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في حاالت قليلة وباستحياء في تلك العمليات وذلك حني جتد نفسها مدفوعة لعملية رد 
فعل على اغتيال إسرائيلي سافر ملجموعاتها. ويرتفع بني الفينة واالخرى في إسرائيل  
نقاش متفاوت الوتيرة حول احلاجة لعملية عسكرية واسعة في غزة ، خاصة في اعقاب 
عمليات إطالق صواريخ على إسرائيل ، واخلوف من ان تبدو إسرائيل عاجزة عن الرد، 
غير انه والى اللحظة يتبنى اجليش سياسة التعقب التي يقوم مبوجبها مبالحقة املجموعات 
املطلقة للصواريخ قبل وبعد إطالقها، وأصابت عمليات اجليش هذه أسماء قال اجليش إن 
لها دورا بارزا في تلك العمليات، رمبا كان أبرزها مسؤول جلان املقاومة الشعبية في رفح 
الذي ارتبط اسمه في البداية بعملية إيالت. لقد نظر لغزة إلى أنها مصدر كل تهديد أمني 
ميس إسرائيل سواء في محيطها أو في صحراء سيناء التي بات الوضع فيها يقلق إسرائيل.

دعت جهات إسرائيلية كثيرة إلى عملية »الرصاص املصبوب2«، غير أن وجهة النظر 
التي غلبت كانت مع استمرار العمليات في غزة، دون الوصول إلى مستوى هجمة 
متواصلة أو حرب ثانية، ذلك أن أي حرب جديدة ستكون مكلفًة إلسرائيل نظرًا ألنها 
تواجه حملة دعائية مضادة من قبل الفلسطينيني بسبب إطالق مبادرة أيلول الفلسطينية، 
إضافة إلى االعتقاد أن ردة الفعل الدولية ستكون كبيرة، كما أن ارتدادات هزة احلرب 

السابقة لم تنته بعد. 
األكثر  من  مختلفة  أهداف  أربعة  ايلند86  غيورا  اقترح  ثانية  حرب  دخول  لتجنب 
تواضعًا حتى األبعد أثرًا ميكن حتقيقها مجتمعة أو االكتفاء بتحقيق بعضها، كما أن 
كل هدف ميكن استخدام خطة عسكرية مختلفة إلجنازه. )1(  حتقيق الردع حتى تفهم 
حماس أن استمرار العنف يعرض حكمها للخطر، )2( إلى جانب الهدف السابق 
توجيه ضربة شديدة إلى املنظمات العسكرية في غزة، )3( وإلى جانب السابق منع 
قدرة حماس واملنظمات األخرى على مواصلة تهريب السالح في املستقبل عبر محور 

فيالدلفيا، )4( إسقاط حكم حماس مع حتقيق األهداف السابقة.  
 إلى جانب ذلك حتدثت مصادر إسرائيلية عن تطور املعدات القتالية املوجودة في 
غزة، حيث اتهمت هذه املصادر غزة بتهريب سالح ليبي متطور بجانب عمليات تهريب 
السالح اإليراني والقادم من حزب الله شملت أسلحة متقدمة مضادة للطائرات. لذا، 
وعقب كل تصعيد في املنطقة، وعقب كل صدور إعالن عن عمليات تهريب، كانت 
األصوات في مجلس الثمانية تنادي بضرورة الدخول في عملية »تنظيف« في غزة. 

هناك من نادى بضرورة إعادة تقييم العالقة مع حماس، حيث أن الصفقة تشكل بداية 

86   غيور ايلند، »رصاص مصبوب 2 –•حتى نتالفى أخطاء املاضي«، يديعوت احرونوت، 29 آذار 2011.

لقد نظر لغزة إلى أنها مصدر 
كل تهديد أمني ميس إسرائيل 

سواء في محيطها أو في صحراء 
سيناء التي بات الوضع فيها 

يقلق إسرائيل

وجهة النظر التي غلبت كانت 
مع استمرار العمليات في غزة ، 
دون الوصول إلى مستوى هجمة 

متواصلة أو حرب ثانية
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جيدة لفحص إمكانيات الشروع في عالقة مع حماس حتقق من ورائها إسرائيل املزيد من 
األمن واالستقرار في اجلبهة اجلنوبية. وكما يكتب عنار شيلو فإن ثبت أنه ميكن أن يجري 
بني حماس وإسرائيل حوار حقيقي وبناء يتخلي فيه الطرفان كل  عن بعض مطالبه، 
ويتوصالن إلى نقطة مصاحلة، فليكن، وال يجوز أن ينحصر هذا احلوار في اإلفراج 
عن أسرى فقط، بل ينبغي توسيعه وأن يشتمل على قضايا مثل حصار غزة والوضع 

االقتصادي في غزة واإلرهاب وإطالق الصواريخ، ورمبا وقف قتال طويل األمد.87
حافظت إسرائيل وحماس على قواعد اللعبة بحيث لم تقد عمليات االغتيال التي ينفذها 
اجليش إلى تصعيد غير مضبوط ومحكوم، كما لم تقم إسرائيل بضربات شديدة بحق قيادة 
األقصى.   املقاومة وكتائب  اجلهاد اإلسالمي وجلان  بحق  ذلك  فعلت  كانت  وإن  حماس 
القط والفأر« بكلمات حنان غرينبرغ ولم يكن أي طرف معنيًا أن يحمل  تواصلت »لعبة 
وعاء الوقود إلى نقطة التفجير بل مواصلة اللعب حسب قواعد اللعبة. 88 وعلى الرغم من 
أن التصعيد في بعض األوقات وصل ذروة كبيرة، حيث شهد شهر آذار 2011 تصعيدًا 
الطرفني حافظا على شعرة  أن  كبيرًا  متثل  بإطالق خمسني صاروخا على إسرائيل ، إال 
معاوية. وعليه ستواصل إسرائيل بني الفينة واألخرى التأكد من أن حماس تلتزم بقواعد 
اللعبة فيما تكثف جهودها من أجل تقليل أي مخاطر أمنية تأتي من غزة، فإلى جانب تطوير 
القبة احلديدية تنوي إسرائيل إقامة غابة أمنية على احلدود مع غزة لعرقلة إطالق الصواريخ. 
سياسيًا فإن إسرائيل تفضل الوضع الراهن في غزة، حيث حماس تتحكم مبقاليد احلكم وتردع 
»املشاغبني« بقسوة، على أي وضع جديد يفرض البحث عن ترتيبات ميدانية جديدة،ما لم 
تكن هذه الترتيبات متفق عليها مسبقًا كجزء من البحث الفلسطيني اإلسرائيلي حول مستقبل 

الضفة وغزة وتكون حماس جزءًا من هذه الترتيبات وبشكل مقبول. 

رؤية نتنياهو باتت إجماعا وطنيا
اجلمهور  أن  اإلسرائيلية،  الفلسطينية  العالقات  من  اإلسرائيلي  اجلمهور  مواقف  تدل 
هذا  أخذ  وقد  االستيطاني.  اليمني  وحتى  اليمني،  نحو  انزياحه  في  مستمر  اإلسرائيلي 
اجلمهور بتبني مواقف نتنياهو حول جوهر الصراع )عدم االعتراف العربي- الفلسطيني 

بدولة يهودية( وحول شكل احلل النهائي املقترح اسرائيليا. 
الثورات  من  املوقف  حول  اإلسرائيلي  املجتمع  على  أجري  الذي  السالم  مقياس  في 
العربية، أشار 57% من هذا اجلمهور إلى أن إمكانية حدوث ثورة وانتفاضة شعبية فلسطينية 

87   عنار شيلو، »صفقة شاليت تفتح بابًا للحوار مع حماس«، هآرتس، 26 تشرين األول 2011.
88   حنان غرينبرغ، »لعبة القط والفأر في غزة«، معاريف، 13 كانون األول 2011. 

تدل مواقف اجلمهور اإلسرائيلي 
من العالقات الفلسطينية 
اإلسرائيلية، أن اجلمهور 

اإلسرائيلي مستمر في انزياحه 
نحو اليمني، وحتى اليمني 

االستيطاني
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بالنسبة  العربية  العالم  في  األحداث  يرون   %47 ضئيل،  هو  الغربية  الضفة  في  مشابهة 
إلسرائيل بشكل ايجابي، بينما يرى 30% هذه األحداث بشكل سلبي. أما بالنسبة لتأثير 
الربيع العربي على عملية السالم، أشار 38% انه في املستقبل القريب لن يكون هنالك تأثير 
على عملية السالم، بينما أشار 22% بأنه سيكون للربيع العربي تأثير ايجابي مقابل %27 

أشاروا انه سيكون لها تأثير سلبي.89
في مقياس السالم الذي أجري في شهر كانون األول 2011، حول املوقف من ضم 
 %23 أيد  بينــما  الغربية،  الضــفة  ضــم  ضد  أنهم  املستطلعني  ثلثا  أشار  الغربية،  الضفة 
ضمها90، هنا جتدر اإلشارة إلى  أن هذا السؤال وجه بصياغة تربط بني ضم الضفة الغربية 
وبني احلفاظ على الطابع اليهودي للدولة، وهو ما يفسر الرفض الكبير لضم الضفة الغربية. 
مع  التفاوض  موضوع  في  نتنياهو  حكومة  ألداء  اإلسرائيلي  املجتمع  بتقييم  يتعلق  فيما 
إسرائيل، أشار 54% من املستطلعني أن أداء احلكومة كان جيدا أو جيد جدا، بينما عارض 
58% منهم لقاء تسيفي ليبني مع أبو مازن في شهر تشرين الثاني في األردن.91 تدل هذه 
النتائج أن املجتمع اإلسرائيلي يقف وراء موقف نتنياهو من املفاوضات وهو ما يشير إلى 
تبنيه عمليا رؤية نتنياهو من املفاوضات، مايشكل أحد العوامل التي متنح هذه احلكومة القوة 
الداخلية لالستمرار في نهجها السياسي جتاه مسألة حل الصراع. وهذا ينسجم مع موقف 
غالبية الشارع اليهودي )70%( الذي يعتقد أن املفاوضات بني الفلسطينيني وإسرائيل لن 
تؤدي إلى سالم بني الطرفني؟92 لهذا فهم يؤيدون توجه نتنياهو نحو  إدارة الصراع بهدف 

تقليل األضرار الناجمة عنه قدر اإلمكان.
جدول: مواقف الرأي العام اإلسرائيلي من إقامة دولة فلسطينية

20072006أيلول 2011

27غير محبذ باملرة
4539

31.2غير محبذ إلى حّد ما
22.9محبذ إلى حّد ما

5561
10.9محبذ جدا

8ال يعرف

معطيات  أبيب.  تل  جامعة  أبيب:  تل   .2011 أيلول  السالم  مقياس   .)2011( هارمن  ومتار  يعار  افرامي  املصدر: 
السنوات 2006-2007 مأخوذة عن يهودا بن مئير ودفنا شيكد )2007(. الرأي العام واألمن القومي 2007. 

تل أبيب: مركز دراسات األمن القومي. 

89. افرامي يعار ومتار هارمن، 2011. مقياس السالم آذار 2011. تل أبيب: جامعة تل أبيب.
90. افرامي يعار ومتار هارمن 2011،  مقياس السالم كانون األول 2011. تل أبيب: جامعة تل أبيب.
91. افرامي يعار ومتار هارمن 2011، مقياس السالم تشرين الثاني 2011. تل أبيب: جامعة تل أبيب.

92. املصدر السابق.
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تتطلب  اإلسرائيلية ال  املصلحة  أن  اليهود %58  غالبية  يعتقد  نفسه،  السياق  وفي 
إقامة دولة فلسطينية في هذه املرحلة، كما يعتقد 79% أن القيادة الفلسطينية غير قادرة 
على إيفاء استحقاقات اتفاق سالم مع إسرائيل93، ونرى في هذه املواقف انسجاما 
قامت  استطالع  ففي   .2011 العام  خالل  املباشرة  اإلسرائيلية  احلكومة  مواقف  مع 
في  الدخول  في  رغبة  اإلسرائيليون  أبدى   ،2011 حزيران  في  جنيف«  »مبادرة  به 
غالبيتهم  اعتقدت  بل  ال   ،)%57( النهائي  الوضع  على  الفلسطينيني  مع  مفاوضات 
أن اجلمود السياسي يضر مبصالح إسرائيل )61%(، واعتقدت أغلبية اكبر )67%( أن 
على إسرائيل أن تطرح مبادرة سياسية خاصة بها قبل أيلول وذلك لتفادي هذه اإلضرار 
السياسية، ولكن عندما مت سؤالهم عن جوهر هذه املبادرة، عارض حوالي 48% منهم 
أن تشمل املبادرة، انسحابا من غالبية األراضي الفلسطينية، تنازال عن األحياء العربية 
أمنية ودخول  وترتيبات  الشرقية!(،  القدس  ليس  التسمية،  القدس )الحظ/ي  في 
الجئني إلى إسرائيل، بينما وافق عليها 42% منهم.  وأشار 53% بأنهم غير مقتنعني 

بإمكانية التوصل إلى اتفاق سالم مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس؟94
مواقف اجلمهور اإلسرائيلي من قضايا احلل النهائي )%(95

كانون األول 2010أيار 2011

معارضموافقمعارضموافق

30523055االنسحاب إلى حدود عام 1967 وضم الكتل االستيطانية

اإلسرائيلية  السيادة  حتت  القدس  في  يهودية  أحياء 
واألحياء العربية حتت السيادة الفلسطينية

43394543

حائط البراق حتت السيادة اإلسرائيلية واملسجد األقصى 
حتت السيادة الفلسطينية

37463949

51315532دولة فلسطينية منزوعة السالح

64187417اإلعالن املتبادل عن إنهاء الصراع واملطالب املتبادلة
عودة الالجئني إلى الدولة الفلسطينية وعودة محدودة 

39493256إلسرائيل بقرار مستقل إسرائيلي

93. افرامي يعار ومتار هارمن ،2011، مقياس السالم أيلول 2011. تل أبيب: جامعة تل أبيب.
94. أنظر إلى النتائج على املوقع التالي: 

http://www.slideshare.net/genevaaccord/2011-8303006 )شوهد في تاريخ 2012/1/5(
95. يعتمد هذا اجلدول على استطالع »مبادرة جنيف« انظر املصدر السابق، ولكن جتدر اإلشارة أن هذا االستطالع 
املتبقية هي  النسبة  إسرائيل.  والذين يشكلون 18% من مجمل سكان  إسرائيل  العرب في  املواطنني  أيضا  يشمل 

للذين لم يقرروا بعد.

يعتقد غالبية اليهود )58% ( أن 
املصلحة اإلسرائيلية ال تتطلب 
إقامة دولة فلسطينية في هذه 
املرحلة، كما يعتقد )79%( أن 

القيادة الفلسطينية غير قادرة 
على إيفاء استحقاقات اتفاق 

سالم مع إسرائيل
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جنحت احلكومة اإلسرائيلية خالل العام 2011، في استمالة الشارع اإلسرائيلي إلى 
مواقفها، سواء بسبب موقفها املثابر من املفاوضات أم بسبب التحوالت التي شهدها 
العالم العربي، ففي شهر شباط أشار 2011، أشار حوالي 90% من اإلسرائيليني أن 
سياسة احلكومة من عملية السالم تهدد األمن القومي إلسرائيل، بينما أشار حوالي 
70% في شهر كانون األول 2011، أنهم ال يعتقدون بإمكانية حتقيق سالم بني إسرائيل 

والفلسطينيني، وهذا ينسجم مع موقف احلكومة بإدارة الصراع على مدى بعيد.
من   %69 أشار  العبرية،  اجلامعة  في  »ترومان«  مركز  أجراه  آخر  استطالع  في 
اإلسرائيليني انه إذا اعترفت األمم املتحدة بالدولة الفلسطينية فان على إسرائيل قبول 
هذا القرار، ولكن في املقابل أشار 35% أن على إسرائيل أن متنع أي تغييرات على 
األرض في حالة املوافقة على هذا القرار، بينما أشار 34% أن على إسرائيل الدخول 
إلى مفاوضات مع الفلسطينيني لتحقيق هذا االعتراف. وأشار 16% من اإلسرائيليني 
مناطق  إسرائيل ضم  أن على  أكد %7  القرار، حيث  إسرائيل معارضة هذا  أن على 
السلطة الفلسطينية، بينما طالب 4% احلكومة اإلسرائيلية باجتياح كل مناطق السلطة 
الفلسطينية ومنع تنفيذ هذا القرار بالقوة.96 وفي استطالع »مبادرة جنيف« أشار %53 
أن على إسرائيل عدم االعتراف بالدولة الفلسطينية مقابل 40% اعتقدوا عكس ذلك.97

واليمني  نتنياهو  مواقف  نحو  وأكثر  أكثر  اإلسرائيلي  الشارع  موقف  يتجه   
االستيطاني من الصراع، فتأييد الدولة الفلسطينية في تراجع ، وعلى الرغم من أن 
غالبية اإلسرائيليني يطالبون احلكومة اإلسرائيلية بقبول اعتراف األمم املتحدة بالدولة 
الفلسطينية، إال أن أولئك يطالبونها بعدم تغيير األمر الواقع على األرض، أي إبقاء 
االحتالل اإلسرائيلي على املنطقة C. أي أن اإلسرائيليني يريدون االعتراف بالدولة 
الفلسطينية في حدود سيطرتها احلالية، وليس توسيع السيادة الفلسطينية على األجزاء 

األخرى من األرض الفلسطينية.

96. موقع الناطق الرسمي باسم اجلامعة العبرية:
 http://www.huji.ac.il/cgi-bin/dovrut/dovrut_search.pl?mesge131662069505872560 )شوهد في تاريخ 5/ 2012/12(

97. استطالع »مبادرة جنيف«، مصدر سبق ذكره.

أشار 69% من اإلسرائيليني
 إلى أنه إذا اعترفت األمم 

املتحدة بالدولة الفلسطينية 
فان على إسرائيل قبول هذا 
القرار، ولكن في املقابل أشار 
35% أن على إسرائيل أن متنع 
أي تغييرات على األرض في 

حالة املوافقة عليه
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إجمال
عملت إسرائيل عام 2011 على إحباط كل محاولة للعمل جديا على حل الصراع 
وإنهاء االحتالل باملقابل حاولت، مستغلة الوضع احمللي، اإلقليمي والدولي، فرض 
املزيد من الوقائع على األرض وخصوصا في القدس. وما زالت حكومة نتنياهو تتبنى 
وتسلك منهج التفاوض من أجل التفاوض ال من أجل احلل، فيما تعمد  الوقت ذاته 
إلى تغيير الواقع عبر فرض حقائق جديدة ومترير مزيد من اخلطط االستيطانية، وهو 
ما يتوقع أن يستمر على األقل حتى االنتخابات اإلسرائيلية املقررة عام 2013، ومبا 

يسمح الواقع اإلقليمي والدولي بها.
تقود حكومة نتنياهو ومعها اليمني اإلسرائيلي واالستيطاني خطة الضم الزاحف 
ملناطق C او اجلزء االكبر منها، تتم عملية الضم الزاحف من خالل مسارين، عملي 
ورمزي، مير العملي من خالل تشييد الوحدات االستيطانية وحتويلها الى امر واقع 
وهو ما وصل تزايد في عام 2011، خالل فترة حكومة نتنياهو، فيما مير الرمزي 
الوعي  الواقعي كحالة طبيعية في  الضم  التي جتعل  القرارات  تبني سلسلة من  في 
اإلسرائيلي، وهو ما حدث على سبيل املثال ال احلصر، من خالل تعيني مستوطن 
قاضيًا في محكمة العدل العليا االسرائيلية ألول مرة في تاريخ إسرائيل، وتعيني 
عضو في كلية ارييل في مجلس التعليم العالي اإلسرائيلي، ناهيك عن االعتراف 
لطالب  منهجية  زيارات  ترتيب  ثامنة،و  إسرائيلية  كجامعة  ارييل  بكلية  القريب 
وزير  خطة  من  كجزء  اخلليل  وخصوصا  الغربية  الضفة  الى  اإلسرائيلية  املدارس 
املعارف الليكودي بتعريف الطالب على »التراث اليهودي« واالستيطاني في الضفة 

الغربية، وغيرها من اخلطوات الرمزية. 

تقود حكومة نتنياهو 
ومعها اليمني اإلسرائيلي 
واالستيطاني خطة الضم 

الزاحف ملناطق  C او اجلزء 
االكبر منها


