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خليل شاهين *
"مفاوضات من دون مفاوضات"
والمقاطعة تهدد إسرائيل

يكاد

اجلانبين الفلسطيني واإلسرائيلي
احلديث عن استئناف املفاوضات املباشرة بين
َ
يطغى على ضجيج التصريحات املتطرفة لعدد من وزراء حكومة بنيامين نتنياهو.
فقد عادت جهود إحياء العملية السياسية إىل واجهة املشهد بفعل احلراك األوروبي املكثف ،كي
توفر لنتنياهو الفرصة لتجميل وجه حكومته اليمينية املتطرفة ،وتخفيف الضغوط املتصاعدة
على إسرائيل بفعل تنامي حملة املقاطعة ،عبر اعتماد خطاب زائف بشأن رغبته يف استئناف
املفاوضات.
وبينما تنشغل األوساط الرسمية الفلسطينية يف التصدي حملاوالت نتنياهو إلقاء الكرة يف
امللعب الفلسطيني إزاء مسؤولية إفشال استئناف املفاوضات ،عبر إبداء "مرونة" يف مقابل شروط
العودة إىل طاولة املفاوضات ،ال يزال "التصلب" السمة الغالبة على شروط كل من حرك َتي "فتح"
و"حماس" إلنهاء االنقسام وحتقيق املصاحلة ،األمر الذي يوفر حلكومة نتنياهو فرصة أُخرى
حملاولة حتويل االنقسام إىل انفصال تام بين الضفة الغربية وقطاع غزة عبر مفاوضات غير
مباشرة مع "حماس" عنوانها وقف إطالق نار بعيد املدى ،وتبادل أسرى يف مقابل عروض
لتخفيف احلصار عن قطاع غزة.
مل يعد نتنياهو يترك مناسبة من دون إلقاء اللوم على الفلسطينيين يف اجلمود الذي اعترى
املفاوضات منذ  14شهراً ،والتعبير عن شعوره بأن "هناك فرصة لتجديد احملادثات إذا أمكن
إقناع الفلسطينيين" ،وخصوص ًا أن "بعض الدول العربية التي تتفق سراً مع (موقفي)  ..ربما تكون
يف وضع يسمح لها بالتأثير على الفلسطينيين لتب ّني نهج أكثر توافق ًا وأكثر إيجابية" ،وذلك
بحسب تعبيره يف كلمة له أمام مؤتمر هيرتسليا السنوي يف  9حزيران  /يونيو من السنة احلالية
(وكالة "سما" اإلخبارية.)2015 / 6 / 10 ،
* صحايف فلسطيني.
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غير أن وزير الدفاع اإلسرائيلي موشيه يعالون ،كان أكثر صراحة يف توضيح طبيعة "الفرصة"
التي يريد رئيس حكومته اغتنامها ،إذ قال يف كلمة له أمام املؤتمر ذاته أنه ال يرى "اتفاق ًا مستقراً"
مع الفلسطينيين خالل حياته التي توقّع أن تكون مديدة ،ولذلك فإن اخليار البديل هو "اتخاذ
خطوات واقعية ورصينة" للتوصل إىل "تسوية مؤقتة" (وكالة "سما" اإلخبارية.)2015 / 6 / 10 ،
ويسود االعتقاد أن اجلهود األوروبية املكثفة الستئناف املفاوضات ال تنطلق من إيمان بوجود
فرصة للتوصل إىل حل ،وإنما من حماولة إدارة الصراع عبر عملية سياسية حتول دون الوصول
إىل سيناريو تفجر الصراع بفعل السياسات املتطرفة للحكومة اإلسرائيلية ،والرد الفلسطيني
بتب ّني سياسة تأزيم الصراع عبر التوجه نحو املنظمات التابعة لألمم املتحدة ،وخصوص ًا حمكمة
اجلنايات الدولية ،واالستفادة من تعاظم حملة املقاطعة إلسرائيل .وكان الرئيس األميركي باراك
أوباما أكثر وضوح ًا من األوروبيين يف "نفض اليد" من إمكان استئناف املفاوضات والتوصل
إىل اتفاق ،إذ قال يف لقاء بثّته القناة اإلسرائيلية الثانية" :إن تصريحات نتنياهو ضد الدولة
الفلسطينية قبل االنتخابات كانت واضحة وال لبس فيها" ،و"توضيحات نتنياهو بعد االنتخابات
ال تصريح ًا حول إمكانية إقامة دولة فلسطينية ،لكنها بدت كمحاولة للعودة إىل الوضع
شملت فع ً
الراهن" ،مضيف ًا أن "نتنياهو طرح الكثير من الشروط ،لكن التفكير بأنه يمكن تنفيذها يف املستقبل
القريب غير واقعي" (موقع "دنيا الوطن".)2015 / 6 / 3 ،
وتسعى حكومة نتنياهو لتوظيف مبدأ إدارة الصراع انطالق ًا من الوضع القائم كوسيلة لتحقيق
تقدم يف تطبيق رؤية نتنياهو القائمة على فتح آفاق جديدة للتعاون اإلقليمي بين إسرائيل وعدد
من دول املنطقة وفق ترتيبات أمنية ،مع مواصلة خمططات تعميق االحتالل واالستيطان والتهجير
مما تبقّى من التزامات إسرائيلية شكلية بموجب اتفاق
القسري .ويعني ذلك عملي ًا التنصل نهائي ًا ّ
أوسلو ،وخصوص ًا عبر حماولة إعادة فرض ترتيبات جديدة لوظائف السلطة ضمن املنطقة "أ" تقلّ
عما ورد يف اتفاق أوسلو ،وال تختلف من حيث اجلوهر عن الواقع القائم يف املنطقة "ب" ،وأحيان ًا
ّ
املنطقة "ج" ،عندما يتعلق األمر باألمن.
وتثير سياسة حكومة نتنياهو قلق ًا متزايداً لدى عدد من الدول األوروبية التي تضغط يف اجتاه
استئناف املفاوضات املباشرة ،أو على األقل العمل وفق مبدأ "مفاوضات من دون مفاوضات"،
اجلانبين الفلسطيني واإلسرائيلي ،ضمن
أي عبر دبلوماسية مكوكية يقودها طرف ثالث بين
َ
مقاربة هدفها ملء الفراغ وقطع الطريق على تطور مواجهة فلسطينية ـ إسرائيلية قد تهدد بانهيار
مؤسسات السلطة يف حالة مواصلة إسرائيل سياسة فرض الوقائع بقوة االستيطان والتهويد ،وال
سيما يف القدس ،أو َت ُّول الفلسطينيين يف اجتاه خيار التدويل واحملكمة اجلنائية الدولية وتوسيع
نطاق املقاومة واملقاطعة.

خمططات الستكمال سحب اجلغرافيا
ويوفر سيناريو إدارة الصراع حلكومة نتنياهو ما حتتاج إليه من أجل تسريع عمليات سحب ما
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تبقّى من جغرافيا من حتت أقدام الفلسطينيين عبر سلسلة من اخملططات اجلاري تنفيذها بشكل
وضمها إىل
يومي .وقد كشفت مصادر إسرائيلية عن تسارع عمليات بناء أحياء استيطانية جديدة
ّ
مستعمرة "أريئيل" وسط الضفة الغربية ،ضمن خمطط لتشكيل كتلة استيطانية ضخمة تقطع شمال
الضفة عن وسطها ،وتقضي تمام ًا على إمكان قيام دولة فلسطينية ،وذلك بالتزامن مع خطط
بناء مستعمرات على اجلهة الشرقية ملستعمرة "أريئيل" تصل حتى غور نهر األردن ،لتشكل قاطع ًا
سكاني ًا ومعماري ًا يفصل شمال الضفة عن منطقة الوسط ،إىل جانب خمططات توسيع االستيطان
والبنية التحتية التي ستفصل الوسط عن اجلنوب مع استكمال عزل مدينة القدس نهائي ًا عن
لسن قانون تدعمه جميع أحزاب االئتالف احلكومي لتطبيق
ال عن السعي
حميطها الفلسطيني ،فض ً
ّ
يقرها الكنيست بشكل تلقائي على املستوطنين واملستعمرات يف الضفة الغربية،
القوانين التي ّ
األمر الذي يعني ضم املستعمرات بشكل غير معلن (موقع "فلسطين اليوم".)2015 / 6 / 8 ،
وكانت احلكومة اإلسرائيلية قررت رصد نحو  25مليون دوالر من أجل االستثمار يف أعمال
استيطانية يف حميط حائط البراق يف القدس ،وزعم نتنياهو أن "حائط املبكى لكل شعب إسرائيل"،
وأن هذا القرار "يعكس التزامنا جميع ًا ،التزامي كابن القدس ،والتزام الوزراء ،بمواصلة البناء يف
القدس" .كما قررت وزيرة الثقافة والرياضة اإلسرائيلية ميري ريغف نقل املقر الرئيسي لوزارتها
رحب به مراقب الدولة يوسف شبيرا ،ودعا احلكومة
من تل أبيب إىل مدينة القدس ،وهو القرار الذي ّ
إىل تنفيذ توصيات تقرير مراقب الدولة الصادر قبل أعوام ،والقاضي بنقل كل الوزارات احلكومية
إىل مدينة القدس (موقع "دنيا الوطن".)2015 / 5 / 3 ،
وتتوإىل إجراءات االستيطان واملصادرة يف خمتلف أنحاء مدينة القدس ،إذ صدرت قرارات
عسكرية بوضع اليد على  8دونمات و 200متر مربع من أراضي قرية العيسوية ،وتسعى جميعة
"عطيرت كوهنيم" االستيطانية للسيطرة على  5دونمات و 200متر مربع يف حي احلارة الوسطى
يف بلدة سلوان ،جنوبي املسجد األقصى ،بذريعة أن يهوداً من اليمن يملكونها منذ سنة ،1881
علم ًا بأنه يوجد عليها أكثر من  30بناية سكنية ،يعيش فيها نحو  80عائلة فلسطينية مؤلفة من
ال عن السعي لتنفيذ مشروع "الهيكل التوراتي ـ مركز كيدم" ،على بعد 20
 300فرد تقريب ًا ،فض ً
متراً جنوبي أسوار املسجد األقصى ،ويتضمن بناء  7طبقات على مساحة  6دونمات (املصدر
نفسه).

مقاطعة وعزلة
غير أن تعميق االحتالل واالستيطان والعنصرية عزز يف املقابل اجلهود الرامية إىل تشديد
العزلة على إسرائيل عبر تصاعد غير مسبوق يف حمالت املقاطعة الدولية التي تقودها "حركة
املقاطعة وسحب االستثمارات وفرض العقوبات" على إسرائيل ( ،)BDSوال سيما يف ضوء قرار
جملس االحتاد العام لطلبة اجلامعات البريطانية االنضمام إىل حملة املقاطعة ،وإعالن مدير
شركة "أوراجن" الفرنسية لالتصاالت ستيفان ريشار إنهاء عقد استخدام عالمتها التجارية من
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ال عن
جراء حملة إسرائيلية مضادة ،فض ً
طرف شركة "بارتنر" اإلسرائيلية قبل تراجعه واعتذاره ّ
توقّع إقرار االحتاد األوروبي إجراءات جديدة تتعلق بوضع عالمات تميز املنتوجات املصنعة يف
املستعمرات يف الضفة الغربية ،بما فيها القدس واجلوالن احملتل.
ويف الوقت الذي وصف الرئيس اإلسرائيلي السابق ،شمعون بيرس ،املقاطعة بأنها "شكل
من أشكال احلرب" ،الهادفة إىل "دعم الفلسطينيين ونزع الشرعية عن إسرائيل" (موقع "فلسطين
اليوم" ،)2015/6/8 ،واعتبرها زعيم املعارضة ،يتسحاق هيرتسوغ "نوع ًا جديداً من اإلرهاب،
أكثر هدوء ،وأكثر إحكام ًا لكنه خطير بنفس القدر" (موقع "فلسطين اليوم" ،)2015/6/3 ،أصيبت
احلكومة اإلسرائيلية بحالة من الهلع ،دفعت نتنياهو إىل عقد اجتماع موسع بحضور كبار
املسؤولين األمنيين والقضائيين لبحث الطرق والوسائل حملاربة املقاطعة ،ووعد برصد نحو 25
مليون دوالر حلملة إسرائيلية مضادة بالتعاون مع اجلوايل واملنظمات اليهودية يف العامل ،بينما
أعلن وزير الشؤون االستراتيجية غلعاد أردان أن هذا املبلغ قد يتضاعف ثالث مرات .كما أعلنت
وزيرة "العدل" املتطرفة أييلت شاكيد أنها أصدرت توجيهاتها إىل القسم الدويل يف الوزارة ،إلعداد
إجراءات قضائية ضد احلركة العاملية ملقاطعة إسرائيل (وكالة "مع ًا" اإلخبارية.)2015/6/7 ،
ونقلت وسائل إعالم إسرائيلية عن وزير املالية السابق يائير لبيد قوله إنه يف حال غياب تسوية
سياسية ودخول إسرائيل إىل سيناريو املقاطعة املتوقع ،فإن ذلك "يبشر بفقدان االقتصاد اإلسرائيلي
 %20من حجم الصادرات إىل دول االحتاد األوروبي ،إضافة إىل توقف االستثمارات األوروبية
املباشرة .وسوف تخسر الصادرات اإلسرائيلية حوايل  20مليار شيكل سنوي ًا ،فيما سيخسر اإلنتاج
اإلسرائيلي  11مليار شيكل سنوي ًا ،وسيفقد  9800عامل إسرائيلي أماكن عملهم فوراً" (املصدر نفسه).

تراجع احلملة يف "الفيفا"
وسط هذه الصورة اإليجابية ،فإن قيام رئيس االحتاد الفلسطيني لكرة القدم اللواء جبريل
الرجوب بسحب مشروع التصويت يف مؤتمر االحتاد الدويل لكرة القدم (فيفا) الساعي لتجميد
عضوية االحتاد اإلسرائيلي لكرة القدم ،أثار حالة من الغضب يف أوساط الرأي العام الفلسطيني
والعديد من القوى السياسية واملنظمات األهلية .ودانت اللجنة الوطنية للمقاطعة سحب مشروع
التصويت يف آخر حلظة ،وطالبت "بمحاسبة املسؤولين عن هذا التخاذل اجلديد ،مستذكرة تراجع
السلطة عن التصويت يف جملس حقوق اإلنسان لصالح تب ّني تقرير غولدستون حول اجملزرة
اإلسرائيلية يف غزة عام ".2009
وأضافت" :مل يرضخ املسؤولون الفلسطينيون إلمالءات إسرائيل وحلفائها من خالل سحب
مشروع طرد إسرائيل من الفيفا وحسب ،بل وبقبول تنظيم مباراة 'سالم' بين الفريقين 'الوطنيين'،
مما يشكل خرق ًا جديداً ال يقبل التأويل ملعايير مقاطعة إسرائيل ومعايير
اإلسرائيلي والفلسطينيّ ،
رفض التطبيع معها" ،مؤكدة أن ذلك "أدى لتراجع جهود اآلالف من ناشطي املقاطعة الرياضية
إلسرائيل حول العامل ،وشكّل خيبة أمل كبيرة ليس فقط للرياضيين  /ات الفلسطينيين  /ات ،بل
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ولكل الشعب الفلسطيني الذي كان يأمل يف حماسبة إسرائيل على جرائمها بحق شعبنا يف هذا
احملفل الدويل الهائل التأثير" (موقع "فلسطين اليوم".)2015 / 5 / 30 ،

املصاحلة بانتظار حتقيق اختراق
وبالقدر الذي يثير فيه تنامي حملة املقاطعة والتضامن الدويل ،واستمرار صمود ومقاومة
الشعب الفلسطيني ،األمل بوجود مقومات الستعادة زمام املبادرة يف الصراع ضد االحتالل
واالستيطان ،يبقى العامل الذاتي ،األهم يف هذه املعادلة ،غائب ًا عبر استمرار االنقسام واستعصاء
قيام حكومة رامي حمدالله بمهماتها يف معاجلة األوضاع الكارثية يف قطاع غزة ،ما دام أن
أداءها لدورها يظل رهينة لتوافق غير متاح خارجها ،أي بين حرك َتي "فتح" و"حماس" .وقد فشلت
شتى اجلهود التي بذلتها أطراف عديدة ،بينها جلنة "احلكماء" بقيادة الرئيس األميركي األسبق
جيمي كارتر الذي فشلت مساعيه لترتيب لقاء ترعاه السعودية بين الرئيس عباس ورئيس املكتب
السياسي حلركة "حماس" خالد مشعل ،عالوة على فشل عرض روسي الستضافة لقاء بين القيادات
الفلسطينية ،إذ وافقت "حماس" على حضور اللقاء ،بينما مل تقدم "فتح" رأيها يف املوضوع ملوسكو
التي كانت تريد طلب ًا رسمي ًا فلسطيني ًا يوجهه الرئيس عباس إليها الستضافة مثل هذا اللقاء،
وذلك بحسب معلومات نشرتها صحيفة "السفير" اللبنانية يف .2015 / 6 / 8
وكانت مصادر مل تكشف هويتها أشارت إىل جهود سعودية ،بالتعاون مع قطر ،من أجل معاجلة
ملف العالقات املتوترة بين حركة "حماس" ومصر ،جرى خاللها االتفاق بين احلركة ومصر على
بعض النقاط ،بينما ظل اخلالف قائم ًا بشأن نقاط ُأخرى ،ومن ضمن ذلك زيارة قام بها رئيس
املكتب السياسي خالد مشعل للرياض برفقة وفد من حزب اإلصالح اليمني (اإلخوان املسلمون)
يف سياق مسعى سعودي أشمل للتعامل مع جماعة "اإلخوان املسلمين" والتنظيمات التابعة لها
يف سورية واليمن وقطاع غزة ،مع معاجلة أزمة الصراع املتفاقم بين "حماس" والنظام املصري.
أقر مصدر مسؤول يف "حماس" ،يف تصريح صحايف ،بأن اجتماع ًا ُعقد "بين إدارة
وقد ّ
اخملابرات املصرية وقيادة احلركة باخلارج ،وذلك ملناقشة سبل حتسين عالقات مصر مع
احلركة" ،مضيف ًا أن "اخملابرات املصرية عرضت على احلركة عدة نقاط إلصالح العالقة وافقت
احلركة على بعضها ،وذلك سعي ًا منها لفك احلصار القائم على قطاع غزة وكسب مصر كحليف
دائم للقضية الفلسطينية" (موقع "فلسطين اليوم".)2015 / 6 / 9 ،
كما أعرب موسى أبو مرزوق ،عضو املكتب السياسي لـ "حماس" ،عن أمله بأن تستأنف مصر
دورها يف امللف الفلسطيني ،وخصوص ًا مل َّفي املصاحلة واملفاوضات غير املباشرة للتوصل
إىل "هدنة" مع إسرائيل ،وذلك بعد إلغاء حمكمة مصرية حكمها السابق على احلركة باعتبارها
"تنظيم ًا إرهابي ًا" .وقال يف تصريح له إن "حركة حماس حركة حترر وطني ،ملتزمة بمصالح
ّ
تتخط بعملها املقاوم حدود وطنها" (موقع "فلسطين اليوم"،
شعبها ،مل تمارس اإلرهاب يوم ًا ،ومل
.)2015 / 6 / 7
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وعلى الرغم من اعتقاد بعض احملللين أن انفتاح السعودية على "حماس" ،واستئناف اتصاالت
احلركة مع مصر ،من شأنهما أن يزيدا من رهان احلركة على التمسك بشروطها فيما يتعلق بحل
مشكلة رواتب موظفيها يف قطاع غزة ،وقضية تسليم املعابر إىل حكومة حمدالله وحماولة التأثير
يف أي تعديل حكومي مرتقب ،فإن البعض اآلخر يرى أن الرياض والقاهرة ربما تكونان يف موقع
أفضل يف هذه احلالة لتوظيف عالقاتهما مع "فتح" و"حماس" من أجل التوصل إىل حلول توافقية
تسمح بتحقيق اختراق يف ملف املصاحلة ،وخصوص ًا تخفيف وطأة معاناة الشعب الفلسطيني يف
قطاع غزة.
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