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�شلحت*

مع�ضلة غزة وماهية املوقف الإ�رسائيلي
�أثّرت المواجهة التي �شهدها قطاع غزة في ت�شرين الثاني/نوفمبر ،في الواقع
ال�سيا�سي ا إل�سرائيلي ،فكادت حكومة بنيامين نتنياهو ت�سقط ،بينما بعثت ''حما�س''
ر�سالة �إلى الداخل الإ�سرائيلي عبر تدمير حافلة ع�سكرية �إ�سرائيلية بوا�سطة �صاروخ
موجه ،ب�أنها باتت تملك �سالح ردع ا�ستراتيجي ًا.
كورنت ّ

عاد

قطاع غزة لي�شكل مع�ضلة �أمام
�إ�سرائيل مع انطالق تظاهرات
''م�سيرات العودة'' يوم � 30آذار/مار�س
 .2018و�شيئ ًا ف�شيئ ًا �أخذت هذه المع�ضلة
تتج�سد� ،أكثر �شيء ،داخل الحلبة ال�سيا�سية
''�شد الحبل'' بين
الداخلية ،في نطاق لعبة ّ
�أطراف االئتالف الحكومي ،وال �سيما بين
الأو�ساط الأكثر تطرف ًا التي تناف�س رئي�س
الحكومة بنيامين نتنياهو ،والتي يظهر �أن
تعزيز نفوذها ،وربما بقاءها في االنتخابات
العامة المقبلة ،يتوقفان على ا�ستعادة القواعد
االنتخابية التي �سحبها نتنياهو من تحت
لمح �إلى نيته اال�ستمرار في
�أقدامها ،بعد �أن ّ
هذا النهج ،ونق�صد تحديداً تحالف ''البيت
اليهودي'' ،وحزب ''�إ�سرائيل بيتنا'' برئا�سة
وزير الدفاع الم�ستقيل �أفيغدور ليبرمان.
ت�سببت الأحداث االخيرة في غزة التي
اندلعت في ت�شرين الثاني/نوفمبر ،2018

والتي عمدت ''حما�س'' خاللها �إلى �إطالق
�صاروخ م�ضاد للدبابات من طراز ''كورنيت''،
و�إلى الهجوم ال�صاروخي المكثف على
�إ�سرائيل ،با�ستقالة �أفيغدور ليبرمان من
من�صبه ،وان�سحاب حزبه ''�إ�سرائيل بيتنا'' من
االئتالف الحكومي ،الأمر الذي ترك االئتالف
مع �أغلبية �ضئيلة ( 61مقعداً في مقابل 59
مقعداً للمعار�ضة) ،وهو ما ع ّزز لفترة ق�صيرة
احتمال �إجراء انتخابات عامة مبكرة قبل
موعدها الر�سمي في ت�شرين الثاني/نوفمبر
تبين �أن هذا االحتمال
 .2019لكن �سرعان ما ّ
�أُرجىء �إلى �أجل غير ُم�سمى.
ومنذ �أن اندلعت الأزمة الإ�سرائيلية
االئتالفية الأخيرة ،لوحظ �أن الالزمة التي
تب ّناها نتنياهو وال�ضاربون ب�سيفه فحواها �أنه
* كاتب وباحث فل�سطيني.
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ال يجوز �إ�سقاط حكومة يمينية في هذه الفترة
بالذات .وجرى و�صف الفترة ب�أنها ''ح�سا�سة
للغاية'' ،وب�صورة �أ�سا�سية تحديداً من الناحية
الأمنية .ويكفي في هذا ال�ش�أن �أن ن�شير �إلى
�أقوال نتنياهو ،في �سياق م�ؤتمر �صحافي
خا�ص عقده عقب اجتماع مع وزير المال
الإ�سرائيلي مو�شيه كحلون ،رئي�س حزب ''كلنا''
ال�شريك في االئتالف الحكومي ،بعد �أن نما �إلى
علمه �أن ''البيت اليهودي'' ينوي اال�ستقالة من
الحكومة احتجاج ًا على عدم تلبية �شرطه
بت�سليمه حقيبة الدفاع بعد ا�ستقالة ليبرمان،
وجاء فيها'' :نحن في فترة ح�سا�سة للغاية
ومركبة جداً �أمني ًا ،ونحن في خ�ضم معركة،
ّ
وفي هذه الحاالت ممنوع �إ�سقاط الحكومة،
وخ�صو�ص ًا حكومة يمينية ،و�إ�سقاطها في مثل
هذه الفترة هو انعدام للم�س�ؤولية''.
قال نتنياهو �إن الحكومة ما زال �أمامها
عام كامل ال�ستكمال واليتها حتى ت�شرين
الثاني/نوفمبر  ،2019وفي مثل هذه الظروف
ال يجوز اللعب بال�سيا�سة ،كما �أن �أمن الدولة
يتجاوز االعتبارات ال�سيا�سية والم�صالح
ال�شخ�صية .و�أكد �أن من غير ال�ضروري وغير
ال�صحيح الذهاب �إلى االنتخابات ،م�شيراً �إلى
�أن الجميع يتذكرون جيداً ما حدث عندما
قامت عنا�صر داخل االئتالفات اليمينية
ب�إزاحة حكوم َتي الليكود مرتين :في �سنة
 ،1992و�سنة  ،1999وكيف جاء حزب العمل
�إلى ال�سلطة ،فجلب في المرة الأولى ''كارثة
�أو�سلو'' ،وفي الثانية اندلعت االنتفا�ضة
الفل�سطينية.
لي�س مبالغة القول �إن ا�ستجابة ''البيت
اليهودي'' لتحذير نتنياهو ،و�إعالن رئي�سه
وزير التربية والتعليم نفتالي بينت �أنه لن
ين�سحب من االئتالف الحكومي في الوقت

الراهن ،على الرغم من وجود خالفات و�صفها
ب�أنها حادة ،و�أنه �سيمنح نتنياهو الوقت
الكافي لت�صحيح م�سار الأمور في �سل�سلة
ق�ضايا ،ي�ش ّفان عن القناعة ب�أنه ما زال لدى
حكومة نتنياهو الحالية ما تفعله .وبموجب
ما قاله بينت�'' :إذا كان رئي�س الحكومة جاداً
أ�صدق ما قاله ،ف�أنا
في نياته ،و�أنا �أريد �أن � ّ
�أقول له �إننا ن�سحب حالي ًا مطالبنا ال�سيا�سية
كلها ،و�سن�ساعدك في المهمة ال�ضخمة لجعل
�إ�سرائيل تك�سب مجدداً''.
�إن مقولة ''ما زال لدى حكومة نتنياهو ما
تفعله'' تعني ما �ستقوم به في ال�ساحتين
الخارجية والداخلية مع ًا �إلى حين انتهاء
واليتها .ولئن باتت قدرة المناورة على الفعل
في ال�ساحة الداخلية �أ�ضعف من قبل ،ف�إن
جوهر الجدل ب�ش�أن ال�ساحة الخارجية يظل
متعلق ًا ب�صورة رئي�سية بما يجب فعله حيال
حد
مع�ضلة قطاع غزة ،والتي تفاقمت �إلى ّ
عما
تفجير الأزمة االئتالفية الأخيرة ،ف�ض ًال ّ
يتعين فعله في الجبهة ال�شمالية ،في �سورية
حد �سواء ،وذلك ارتباط ًا بن�شاط
ولبنان على ّ
�إيران على �صعيد ما ترى �إ�سرائيل �أنه تعزيز
لتمو�ضعها الع�سكري في �سورية من جهة� ،أو
على �صعيد �إقامة بنية تحتية لإنتاج �أ�سلحة
فتاكة دقيقة في الأرا�ضي اللبنانية لم�صلحة
حزب اللـه من جهة �أُخرى.
فيما يتعلق بمع�ضلة غزة ،يبدو �أن
المطروح بقوة في الأفق المنظور هو العودة
�إلى اتفاق التهدئة بو�ساطة م�صرية.
فقبل العملية اال�ستخباراتية الإ�سرائيلية
الفا�شلة في خان يون�س ،في ،2018/11/11
والتي �أدت �إلى الت�صعيد الأمني الأخير ،الأكبر
بعد العدوان الإ�سرائيلي في �سنة 2014
(عملية ''الجرف ال�صامد'') ،كان هناك �شبه
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اتفاق على تهدئة بو�ساطة م�صر ،وبم�شاركة
مبعوث الأمم المتحدة لعملية ال�سالم نيكوالي
مالدينوف ،نتج منها دخول �أموال من قطر
لتمويل رواتب موظفين ،والتزود بالوقود،
وزيادة �ساعات توليد الكهرباء .وكانت
التقديرات ال�سائدة حتى في غزة ت�شير �إلى �أن
القطاع مقبل على فترة هدوء ،و�إلى �أن
الجانبين ملتزمان توفير عوامل �إ�سناد هذا
الهدوء ،مثل �إبعاد تظاهرات ''م�سيرات العودة''
عن ال�سياج الأمني ،ووقف عمليات �إطالق
البالونات الحارقة في اتجاه الم�ستعمرات
الإ�سرائيلية ،من الجانب الفل�سطيني ،في مقابل
�سماح الجانب الإ�سرائيلي با�ستمرار تزويد
القطاع بالوقود والأموال ،والقيام بت�سهيالت
في المعابر الحدودية ،وتو�سيع رقعة ال�صيد
البحري.
وبموجب تقارير متطابقة ُن�شرت في
�إ�سرائيل ،يت�ألف اتفاق التهدئة �أو التفاهمات،
الذي ت�سعى م�صر للدفع به قدم ًا ،من ثالث
مراحل �أ�سا�سية :الأولى ،وقف �إطالق نار
م�ستمر في مقابل التخفيف من الح�صار؛
الثانية� ،إعادة �إعمار غزة؛ الثالثة ،ا�ستعادة
ال�سلطة الفل�سطينية �سيطرتها على القطاع
بالتدريج.
الت�صعيد الأخير ن�شب خالل المرحلة
الأولى ،على الرغم من �أن :حركة ''حما�س''
خف�ضت ''�أعمال العنف'' في ال�سياج الحدودي؛
و�سعت منطقة ال�صيد البحري،
�إ�سرائيل ّ
و�سهلت
و�سمحت بدخول الوقود بتمويل قطرّ ،
مرور الب�ضائع �إلى القطاع؛ قطر �أدخلت
بموافقة �إ�سرائيل �إلى القطاع  15مليون دوالر
لدفع رواتب موظفي ''حما�س''؛ م�صر �أبقت
معبر رفح مفتوح ًا �أمام مرور الب�ضائع
والأ�شخا�ص .وبدا �أن تنفيذ �صفقة التبادل
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التي ت�شمل جث َتي الجنديين ،والمفقودين
الإ�سرائيليين المحتجزين لدى ''حما�س'' ي�ش ّكل
ال�شرط للتقدم من المرحلة الأولى �إلى المرحلة
الثانية التي من المفتر�ض �أن تت�ضمن م�شاريع
للبنى التحتية لإعادة �إعمار غزة ،و�إيجاد
ع�شرات �آالف فر�ص العمل بتمويل من
المجتمع الدولي ،واحتمال �إقامة معبر بحري
بين غزة وقبر�ص.
وت�شير تحليالت كثيرة ،بما في ذلك
تحليالت فل�سطينية� ،إلى �أن �سعي �إ�سرائيل
لمثل هذه التهدئة التي عار�ضتها ال�سلطة
الفل�سطينية في رام اللـه ،لم يكن نابع ًا فقط
ت�سببت
تبرمها من ''م�سيرات العودة'' ،وما ّ
من ّ
به من حالة توتر غير م�سبوقة في
الم�ستعمرات الإ�سرائيلية المحاذية للقطاع ،بل
�أي�ض ًا من رغبة حكومة نتنياهو في تر�سيخ
انف�صال القطاع ،وتحييده عن مقت�ضيات ما
ي�سمى ''خطة ال�سالم'' الأميركية المعروفة
با�سم ''�صفقة القرن'' ،والتي كان من ُن ُذرها
االعتراف بالقد�س عا�صمة لإ�سرائيل ،والإقرار
ب�شرعية اال�ستيطان في الأرا�ضي المحتلة منذ
�سنة .1967
كما يدل ا�ستعداد �إ�سرائيل للتو�صل �إلى
تفاهمات مع ''حما�س'' من خالل االلتفاف
على ال�سلطة الفل�سطينية على �أنها ،عملي ًا ،ال
ترى في ال�سلطة �شريك ًا في �أي ت�سوية .ويبدو
�أن هذا هو ما دفع ال�سلطة الفل�سطينية �إلى �أن
تخو�ض حرب ًا دفاع ًا عن قوتها ومكانتها في
عدد من الجبهات في الآن ذاته ،وذلك في
مواجهة �إ�سرائيل ،و''حما�س'' ،وم�صر والعالم
العربي ،وفي مقابل المجتمع الدولي.
ووفق ًا لهذه التحليالت ،ف�إن �سلوك �إ�سرائيل
و''حما�س'' في �أثناء الت�صعيد الأخير وبعده ،ال
يزال يدل على رغبة متبادلة في ال�سعي
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لتفاهمات ت�شمل وقف ًا لإطالق النار ،وتخفيف ًا
كبيراً للح�صار المفرو�ض على قطاع غزة.
واالنطباع ال�سائد هو �أنهما ال تريدان دفع ثمن
حرب من المتوقع في نهايتها العودة �إلى
نقطة البداية.

املوقف الإ�رسائيلي

اختار نتنياهو لكبح �إجراء ح ّل الحكومة
من جانب �شركائه في االئتالف ،طرح جدول
�أعمال �أمني يت�ضمن ،و�إن ب�صورة غام�ضة،
تهديداً �أو عملية �أمنية.
وفي اجتماع كتلة الليكود في الكني�ست
قال �إن جميع �أع�ضاء المجل�س الوزاري
الم�صغر لل�ش�ؤون ال�سيا�سية ــ الأمنية �أيدوا قرار
الم�ؤ�س�سة الأمنية الذي يق�ضي بانتظار
المرحلة المقبلة ،وفي الوقت عينه �أكد �أن
هناك نية لال�ستمرار في المعركة.
وبموازاة �أقوال نتنياهو هذه ،قال وزير
البناء والإ�سكان يو�آف غاالنت (''كلنا'') ،خالل
م�ؤتمر ل�صحيفة ''جيروزاليم بو�ست''� ،إن هناك
حملة ع�سكرية �أُخرى �ستكون في غزة ،لكن
المالئمين
الحكومة �ستحدد الوقت والظرف
َ
لذلك.
وقال وزير الأمن الداخلي غلعاد �إردان
(الليكود) �إن �إ�سرائيل باتت قريبة �أكثر من �أي
وقت م�ضى من اجتياح قطاع غزة بغية
ا�ستعادته ،في حال كان ذلك ي�ضمن �سالمة
�سكانها ،و�أكد �أن هذا هو ما �ستقوم به في
حينه ،و�أنه �إذا كان هو ال�سبيل الوحيد ل�ضمان
الهدوء لل�سكان ،فهذا ما �ستفعله.
وربما ت�شكل هذه الأقوال م�ؤ�شرات قوية
�إلى �أن هناك خطة ما تتعلق بالقطاع يجري
�إعدادها على نار هادئة.

ومن الالفت في هذا ال�صدد �أن المحلل
الع�سكري الوا�سع االطالع لموقع ''واي نت''،
رون بن ي�شاي ،ك�شف النقاب �أخيراً
( ،2018/11/23راجع ن�شرة ''مختارات من
ال�صحف العبرية'' )2018/11/26 ،عن �أن
قائد المنطقة الع�سكرية الجنوبية ،اللواء
هيرت�سي هليفي ،يقود حالي ًا عملية فكرية
وعمالنية مهمة تهدف �إلى تغيير �أ�ساليب قتال
الجي�ش في القطاع ،وجعلها �أكثر فاعلية
وعملية في مواجهة ''حما�س'' وحركة الجهاد
الإ�سالمي� ،سواء على ال�صعيد الدعائي� ،أو على
�صعيد عملية برية .و�أكد �أنه ''ال ن�ستطيع
الحديث عن تفا�صيل �أكثر لأ�سباب مفهومة''.
وفي ر�أيه� ،إذا وا�صلت ''حما�س'' تحدياتها ،ف�إن
الجي�ش الإ�سرائيلي حينها �سيكون م�ستعداً
لمفاج�أتها هي وحركة الجهاد الإ�سالمي،
و�سي�سعى كي ال تنتهي الجولة المقبلة �إلى
الو�ضع عينه الذي انتهت �إليه الجوالت
حول
الما�ضية ،و�أ ّال ت�ؤدي �إلى فو�ضى �شاملة ُت ّ
غزة �إلى �صومال جديدة.
�سنختم بمالحظتين:
الأولى :يجب عدم ا�ستبعاد ال�سيا�سة
الداخلية من دوافع الموقف الإ�سرائيلي حيال
برر نتنياهو �سبب عدم ح ّل
مع�ضلة غزة .فقد ّ
الحكومة بالواقع الأمني المعقد .بكلمات
�أُخرى ،دعا �إلى عدم ح ّل الحكومة تحت �شعار
الم�س�ؤولية الوطنية والأمنية ،وهذه حجة
يمكن ت�سويقها حالي ًا ك�سيا�سة عاقلة
وم�س�ؤولة .على الرغم من ذلك ،ومثلما ي�ؤكد
عدد من المحللين الإ�سرائيليين ،ف�إن هذا
الكالم ونهج رئي�س الحكومة غير كافيين كي
ي�شرحا لماذا قبل �أ�سبوعين فقط من هذا
التبرير ،كان هو نف�سه َمن قاد جدول �أعمال
جرى تف�سيره في الم�ؤ�س�سة ال�سيا�سية ب�أنه

معضلة غزة وماهية املوقف اإلسرائيلي

مداخل

025

و�سائد في �أو�ساط الم�ؤ�س�ستين ال�سيا�سية
والأمنية في �إ�سرائيل يق�ضي ب�ضرورة �ضبط
النف�س �إزاء غزة ،الأمر الذي يعني على وجه
التحديد تج ّنب عملية ع�سكرية �شاملة قد
تتطور �إلى حرب وا�سعة ،والتركيز على
الجهوزية والخطط الحتمال القيام بعمليات
ع�سكرية �ضد التمو�ضع الع�سكري الإيراني في
�سورية ،وعمليات �أُخرى �ضد م�صانع تح�سين
ال�صواريخ في لبنان.

خطوات نحو ح ّل الحكومة .وفي ر�أيهم ف�إن
ا�ستقالة ليبرمان �أعادت خلط الأوراق ،وعلى
ما يبدو حرمت نتنياهو من �أن يقود مبادرة
ح ّل الحكومة في التوقيت المالئم له ،والذي
�سيبقى يبحث عنه.
الثانية� :إذا كانت مع�ضلة غزة مرتبطة
بـ ''خطة ال�سالم'' الأميركية ،ف�إنها بقدر لي�س
�أقل مرتبطة �أي�ض ًا بتطورات الجبهة ال�شمالية.
بد من �أن ن�شير �إلى وجود موقف عام
وهنا ال ّ
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