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أنطوان شلحت *
إسرائيل ما بعد "الجرف الصامد":
مصدر الشعور بالمرارة...

على

الرغم من مرور شهرين على انتهاء عملية "اجلرف الصامد" العسكرية التي قام اجليش
اإلسرائيلي بش ّنها يف قطاع غزة يف  10تموز  /يوليو  2014واستمرت  50يوم ًا ،فإنه
ما زال هناك جدل حا ّد يف إسرائيل بشأن ما إذا كانت انتصرت أو خسرت.
ووفق ًا لرواية قيادة املؤسسة األمنية ،فإن أهم إجنازات هذه العملية العسكرية كما سردها
رئيس هيئة األركان العامة للجيش اإلسرائيلي ،اجلنرال ِبني غانتس ،تتمثل فيما يلي 1 :ـ حتطيم
القوة االستراتيجية األساسية حلركة "حماس"؛  2ـ تدمير جميع األنفاق الهجومية التي خططت هذه
شن هجمات مسلحة؛  3ـ القضاء على اجلزء األكبر من منظومة إنتاج
احلركة الستخدامها من أجل ّ
الصواريخ التي لدى فصائل املقاومة؛  4ـ ص ّد حماوالت التسلل من البحر واجلو ،بواسطة طيارات
من دون طيار.
وأكد غانتس" :لقد فعلنا اجلزء األكبر من هذا كله من دون أن نضطر إىل احتالل القطاع حيث كنا
سندفع ثمن ًا أكبر بكثير ،وهذا إجناز بحد ذاته .ويف نهاية األمر قبلت 'حماس' وقف إطالق النار من
تصر عليه طوال فترة العملية" (من مقابلة أدىل بها
دون شروط ومن دون حتقيق أي مطلب كانت
ّ
غانتس إىل احمللل العسكري ملوقع صحيفة "يديعوت أحرونوت" اإللكتروين ،رون بن يشاي ،نشرة
"خمتارات من الصحف العبرية".)2014/10/3 ،
وهذا ما ش ّدد عليه أيض ًا اللواء احتياط يعقوب عميدرور مستشار األمن القومي السابق لرئيس
احلكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو .وقد فعل عميدرور ذلك يف سياق سجال مع الذين يشعرون
باملرارة حيال نتائج عملية "اجلرف الصامد" التي انتهت بعد  50يوم ًا من القتال من دون القضاء
يبرره ،مشيراً إىل أن إسرائيل حرصت خالل هذه
على "حماس" ،وأكد أن هذا الشعور ليس له ما ّ
العملية على قول احلقيقة ،وهي أن هدف القتال ،باستثناء تدمير األنفاق ،هو التوصل إىل تسوية
قوامها "الهدوء يف مقابل الهدوء ".وعندما اتضح أن لدى "حماس" مطالب كبيرة مثل مرفأ ومطار،
قالت دولة إسرائيل إنه يف مقابل مزيد من املطالب لدينا مطلب جتريد غزة من السالح ،وإذا أرادت
* كاتب وباحث فلسطيني.
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"حماس" توسيع أهدافها ،فيجب توسيع أهداف إسرائيل أيض ًا (نشرة "خمتارات من الصحف العبرية"،
.)2014/9/2
وخالف ًا ملا يقوله هذان املسؤوالن العسكريان وسواهما وكثير من املسؤولين السياسيين ،فإن
االنطبـاع أو الشعور العام الذي ال يزال طاغي ًا يف أوساط واسعة يف اجلمهور اإلسرائيلي العريض هو
أن إسرائيل "فوتت فرصة انتصار ُأخرى" يف هذه املعركة .وهو شعور يتضـا ّد مع ما حاولت قيادة
تروجه ،وفحواه أن إسرائيل حققت أهداف املعركة كاملة.
املؤسستين السياسية واألمنية أن ّ
تروجه املؤسستان السياسية واألمنية،
وثمـة أسباب كثيرة لنشوء هذه الفجوة الكبيرة بين ما ّ
وبين الشعور العام املهيمن على اجلمهور العريض بشأن هذه العملية العسكرية.
وسأذكـر ثالثـة أسباب ُتع ّد رئيسية:
 األول :عقب حرب تموز  /يوليو  2006يف لبنان (باعتبارها من صنف املواجهات غير
املتكافئة التي تواجه فيها دولة تنظيم ًا ال ينتمي إىل دولة) دأبت املؤسسة العسكرية اإلسرائيلية،
وعلى رأسها رئيس هيئة األركان العامة للجيش غابي أشكنازي ،على أن تؤكد أنه يتعين على
إسرائيل يف أي مواجهة عسكرية مقبلة من هذا الطراز أن "حتقق حسم ًا جلي ًا يف امليدان ،على نحو ال
يدع أي جمال لطرح السؤال بشأن هوية الطرف املنتصـر ".وقد خلق هذا التوكيد "توقعات منطقية"
بأن أي معركة مقبلة كهذه ال بد من أن تنتهي من ناحية إسرائيل بحسم واضح غير قابل للتأويل.
يتكون ،وبالذات لدى الرأي العام الواسع،
 الثاين :ال شكّ يف أن "الوعي باالنتصار" عادة ما
ّ
يف منأى عن "األهداف الرسمية للمعركة" ،والتي حت ّددها املؤسسة السياسية .ويستند هذا الوعي
إىل موقف مستقل لدى الرأي العام نفسه ،من األهداف التي ُيفترض أن تكون للمعركة .وبنـاء على
ذلك فإنه ُيصدر حكمه على امتحان النتيجة النهائية .وأستطيع القول ،من موقع املتابع املثابر ،إن
االنطباع العام بأن "إسرائيل أهدرت فرصة انتصار ُأخرى يف غزة" ،انعكس على نحو كبير للغاية
يف وسائل اإلعالم اإلسرائيلية املتعددة ،وأساس ًا بسبب ثالثة عوامل ظلت النتيجة النهائية للمعركة
مفتقرة إليها ،وهي )1 :أن "حماس" مل ترفع "الراية البيضاء" ،كما أنها مل تطلب ،بصورة علنية،
رض ،من ناحية
وقف إطالق النار من دون قيد أو شرط؛  )2مل تسفر املعركة عن التوصل إىل حل ُم ٍ
إسرائيل ،ملا تسميه عمليات تعاظم قوة فصائل املقاومة؛  )3مل تؤ ّد املعركة إىل حتسين ظروف
إسرائيل اإلقليمية والدولية.
 الثالث :ظل الشعور الذي تم ّلك اجلمهور اإلسرائيلي العريض ،أن األهداف الرسمية للمعركة التي
طرحتها املؤسسة السياسية (والتي ح ّددها عميدرور يف تدمير األنفاق والتوصل إىل تسوية قوامها
ال األهداف احلقيقية التي تطلعت إىل حتقيقها .ويبدو
"الهدوء يف مقابل الهدوء") مل تكن تعكس فع ً
أن أسلوب التمسك بهذه األهداف الرسمية كان الهدف منها توفير غطاء للمؤسسة السياسية يف حال
ال.
عدم حتقيق األهداف األوسع واألبعد مدى للمعركة ،والتي مل تتحقق فع ً

ما بعد العملية العسكريـة
الحظ حملل الشؤون العربية يف صحيفة "هآرتس" اإلسرائيلية تسفي برئيل ( )2014/9/17أن
شعار " 'حماس' هي داعش وداعش هي 'حماس' " الذي رفعه رئيس احلكومة اإلسرائيلية بنيامين
نتنياهو بالتزامن مع ذروة احلرب العدوانية التي شنتها حكومته على قطاع غزة أخيراً ،سرعان ما
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انتشر جيداً ،وذكر أن احلرب التي قرر الرئيس األميركي باراك أوباما يف نهاية املطاف أن يخوضها
ضد قاطعي الرؤوس من شأنها أن تنقذ إسرائيل من عزلتها التي تفاقمت ولو لفترة زمنية حمدودة
(نشرة "خمتارات من الصحف العبرية".)2014/9/17 ،
لكن يف الوقت عينه ،لفت برئيل إىل أن املقارنة بين احلرب ضد "داعش" واحلرب ضد "حماس"
أراض يف دولة إسرائيل كي تقيم عليها مسلخ ًا
ديماغوجية بامتياز .فـ "حماس" مل تسيطر على
ٍ
بشري ًا ،وهي منذ سبعة أعوام حماصرة مع مئات ألوف الفلسطينيين داخل قطاع غزة ،لكنها ُتعتبر
ال" يف إمكانه منع الهجمات ضد إسرائيل .كما أن رؤيتها النهائية بشأن إقامة دولة
"عنصراً مسؤو ً
إسالمية ال تأتي على حساب تطلعها الوطني إىل قيام دولة قومية فلسطينية ،وهي تقبل بمبدأ
الدولة الفلسطينية ضمن حدود  1967حتى لو كانت حتلم بإقامة دولة فلسطينية على جميع
أراضي دولة إسرائيل .وال يختلف حلمها هذا عن الذين يحلمون بوهم "أرض إسرائيل الكاملة" على
أراضي فلسطين كلها ،وال ترفض املفاوضات السياسية مع إسرائيل ،وهي يف هذه األثناء جتري
معها حمادثات (غير مباشرة) من أجل التوصل إىل وقف إطالق نار دائم.
غير أن هذا التقويم الذي يتسم بقدر من التحليل الواقعي ال يلقى آذان ًا صاغية لدى املؤسستين
السياسية والعسكرية يف إسرائيل.
ماض قدم ًا نحو جتيير هذا
ووفق ًا آلخر التصريحات الصادرة عن نتنياهو يمكن االستنتاج أنه
ٍ
الشعار لتسويغ إصراره على أن يبقى "أمن إسرائيل" يف صدارة اجلدول العام حلكومته الثالثة ،مع ما
يتطلبه ذلك من قرارات حاسمة يف مقدمها تغيير سلم أولويات امليزانية اإلسرائيلية العامة لألعوام
املقبلة.
وبغية إقناع الرأي العام بجدوى هذا اإلصرار يستعين رئيس احلكومة اإلسرائيلية بوقائع احلرب
حتول تنظيم "الدولة اإلسالمية" (داعش) إىل "قوة إقليمية"
األخيرة على غزة ونتائجها ،وبمترتبات ّ
لناحية نشوء اصطفافات جديدة على مستوى منطقة الشرق األوسط والعامل.
ويلزمها بزيادة قدرات
ويف هذا اإلطار يشدد على أن ثمة واقع ًا أمني ًا جديداً يواجه إسرائيل ُ
ال طائلة ،أو الدفاعية التي حتتاج إىل أموال طائلة
جيشها ،سواء الهجومية منها التي تك ّلف أموا ً
مما كان اجليش التقليدي
أيض ًا ،األمر الذي يعني ضرورة احلصول على موارد مالية أكبر كثيراً ّ
الذي يخوض حرب ًا باألسلحة التقليدية بحاجة إليه .ولتحقيق هذا يجب أن يكون األمر مستنداً إىل
اقتصاد قوي.
وكي ال يضيع القارئ يف عبارات تعميمية ،نتوقف عند خطاب ألقاه نتنياهو يف  11أيلول /
سبتمبر  2014أمام املؤتمر الدويل الرابع عشر لـ "معهد سياسة مكافحة اإلرهاب" يف هيرتسليا.
ففي هذا اخلطاب كرر نتنياهو أن الشرق األوسط يتمزق أشالء ،ففيه تنهار بعض الدول ،ومن
فتحات الكثبان الرملية تصعد تيارات إسالمية متشددة بشتى أشكالها ،حاملة معها عداواتها
القديمة ـ اجلديدة .ويف ضوء ذلك يواجه الشيعة الس ّنة ،وتتصارع التيارات الس ّنية مع بعضها.
وهذه التيارات املتشددة كلها ّ
ال أبناء شعوب هذه
توظف األسلوب ذاته ـ "اإلرهاب" ،الذي يستهدف أو ً
مارس ـ يف رأيه ـ على نحو شديد
التيارات ،ثم إسرائيل .غير أن "اإلرهاب" الذي يستهدف إسرائيل ُي َ
اخلصوصية ،كونه ال يستهدف املدنيين اإلسرائيليين فحسب ،بل يتم أيض ًا عبر استخدام املدنيين
لديهم (يقصد الفلسطينيين) دروع ًا بشرية (موقع رئيس احلكومة اإلسرائيلية يف الشبكة اإللكترونية).
وبحسب قراءة نتنياهو ،فإن هذا الواقع يجعل األنظمة الديمقراطية ،وأولها إسرائيل ،تواجه
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حتديين كبيرين:
َ
األول ،ضرورة استخدام أسلحة دقيقة إلصابة "اإلرهابيين" أنفسهم حصراً كلما أمكن ذلك ،مع
تقليل عدد اخلسائر الالحقة بالسكان أو األشخاص غير الضالعين يف "اإلرهاب" قدر املستطاع،
مع األخذ يف االعتبار أن األسلحة الدقيقة تقتضي تقنيات متقدمة ورؤوس أموال بسبب تكلفتها
الباهظة.
الثاين" ،الدفاع عن النفس" إزاء عمليات إطالق النار العشوائية التي يقوم بها هؤالء "اإلرهابيون"
مستهدفين املدن والتجمعات السكنية .وبحسب ما قاله (نتنياهو) ،فإن هؤالء أطلقوا خالل العملية
العسكرية األخيرة يف القطاع ما ال يقلّ عن  3500قذيفة صاروخية على األراضي اإلسرائيلية.
وعند هذا احل ّد أشار نتنياهو إىل أن إسرائيل ،وبمعاونة سخية من الواليات املتحدة ،قامت
بتطوير منظومة "القبة احلديدية" املضادة للصواريخ ،مشدداً على أن هذه املنظومة بات شأنها
اآلن شأن البندقية ،والقصد أن امتالك صاروخ اعتراضي واحد منها ال يكفي ،وإنما هناك حاجة
إىل آالف الصواريخ من هذا القبيل بما يتيح إمكان إنشاء "قبة حديدية" تغطي مدن إسرائيل كافة.
ال" :إننا بحاجة إىل كثير من املوارد ،وبالتايل فإن الضرورة تقتضي منا ـ عند التعامل
ومضى قائ ً
ّ
مع الواقع اجلديد الذي بات العامل بأسره يعرفه ـ إحداث تغيير يف سلم أولوياتنا .وال يمكننا القول
أننا سنخوض القتال وفق مفاهيم احلروب السابقة ،وإنما يتعين علينا أن نتأهب ملواجهة الواقع
اجلديد ،األمر الذي يعني بالضرورة اضطرارنا إىل زيادة ميزانية وزارة الدفاع سواء يف العام املقبل،
أو يف األعوام التي تليه ،وال خيار آخر أمامنا ألن احلياة أو األمن يأتيان يف صدارة االعتبارات".

استمرارية أم تغيير؟
ال ُتعتبر استنتاجات نتنياهو هذه جديدة كل اجلدة ،فقد سبق يف سياق خطاب استراتيجي له،
اعتبره البعض استثنائي ًا ،وكان قد ألقاه أمام ندوة عقدها "معهد دراسات األمن القومي" يف جامعة
تل أبيب يف  9حزيران  /يونيو  ،2014وكان موضوعها "خيارات إسرائيل بعد وصول احلل الدائم
إىل طريق مسدود" ،أن طرح عقيدة سياسية ـ أمنية من املفترض برأيه أن تسمح إلسرائيل بأن تعبر
بسالم االضطرابات احلالية وتسونامي اإلسالم املتشدد.
ورأى عدة حمللين أنه على الرغم من أن املقصود بموضوع الندوة طبع ًا ،هو احلل الدائم للصراع
اإلسرائيلي ـ الفلسطيني ،فإن رئيس احلكومة ألقى خطاب ًا تناول جمموعة من املوضوعات األُخرى
تطرق إىل تفاصيل الشروط األمنية لـ "حل الدولتين" ،إ ّ
ال
التي كان يجب التحدث عنها .ومع أنه
ّ
ّ
إن هذا جاء يف إطار االستراتيجيا العامة ألمن إسرائيل القومي .وهو مل يطرح قط إمكان معاودة
املفاوضات مع الفلسطينيين ،وال طرح خطة إسرائيلية مستقلة.
وعوض ًا عن ذلك كله عرض على سامعيه "عقيدة نتنياهو" حيال االضطرابات التي جتتاح الشرق
األوسط ،وانتشار اجلهاد العاملي يف املنطقة.
وبحسب بعض هؤالء ،فإن احلصة األساسية يف "عقيدة نتنياهو" هذه خمصصة لعدم االستقرار
السالم يف
اإلسالم املتشدد
يف الشرق األوسط الذي سيستمر ،يف رأيه ،أعوام ًا عديدة سيهدد خاللها
ُ
َ
املنطقة وأمن سكانها لعقد من الزمن أو أكثر على األقل .لكن نتنياهو مقتنع بأنه بعد أعوام ،وربما
سيهزمون مثلما ُهزم
يف نهاية العقد احلايل ،فإن اإلسالم الراديكايل واجلهاديين من أتباع القاعدة ُ
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النازيون.
بعد ذلك انتقل نتنياهو إىل شرح عقيدته األمنية التي من املفترض أن تسمح إلسرائيل بأن تعبر
بسالم املرحلة احلالية من االضطرابات وتسونامي اإلسالم املتطرف.
وبموجب ما يؤكده حملل الشؤون العسكرية يف املوقع اإللكتروين لصحيفة "يديعوت أحرونوت"
رون بن يشاي ،فإن هذه العقيدة تعيد إىل األذهان "استراتيجيا دول الطوق الثاين" التي وضعها أول
رئيس حكومة يف إسرائيل ديفيد بن ـ غوريون يف خمسينيات القرن العشرين وستينياته.
كانت فكرة بن ـ غوريون آنذاك هي التحالف مع دول يف الشرق األوسط لها مصالح مشتركة مع
"الدولة اليهودية" ،لكن ال حدود مشتركة بينهما ،وهذه املصالح هي التي سمحت إلسرائيل بالتعاون
مع هذه الدول بهدف إضعاف أو كبح النيات العدوانية للدول اجملاورة لها ،مثل التحالف مع شاه
إيران ،والتحالف مع تركيا ،ومساعدة األكراد وغير ذلك.
وقد تكلم نتنياهو أيض ًا على أربعة حتديات أمنية تقف يف صلب هذه العقيدة:
األول ،حتصين احلدود والدفاع عنها عن طريق بناء سياج أمني يف الشرق عند منطقة احلدود
مع األردن ،إىل جانب السياج املوجود يف هضبة اجلوالن ،وذاك املوجود يف سيناء (على طول
منطقة احلدود مع مصر) .يضاف إىل ذلك وجود عسكري على نهر األردن ،واحملافظة على استقاللية
إسرائيل العسكرية .وقد أوضح نتنياهو أنه يف ظل الشروط احلالية ،ال يمكن االعتماد على قوات
دربها أجانب .وأعطى نماذج لفشل هذه النظرية غامزاً من قناة واشنطن التي دربت اجليش
عربية ّ
العراقي ،وبعد انسحابها من هناك انهار هذا اجليش.
الثاين ،السيطرة األمنية على املنطقة الواقعة بين األردن والتجمعات السكانية اإلسرائيلية.
وبكلمات بسيطة ،فإن إسرائيل ال تريد أن تكون الدولة الفلسطينية منزوعة من السالح الثقيل فحسب،
بل تريد أن تكون إسرائيل أيض ًا قادرة على القيام بعمليات إحباط وردع عسكرية داخل أراضيها،
وبذلك تكون الدولة الفلسطينية ذات سيطرة سياسية واقتصادية فقط .ودحض نتنياهو القول إن
ال اليابان وأملانيا
السيطرة األمنية اإلسرائيلية تشكل تعدي ًا على السيادة الفلسطينية ،وأعطى مثا ً
وكوريا اجلنوبية التي توجد فيها قوات عسكرية أميركية للدفاع عن املصالح األمنية للواليات
املتحدة.
الثالث ،التعاون اإلقليمي احملدود بين إسرائيل ودول عربية معتدلة بهدف كبح اإلسالميين
اجلهاديين املتشددين .وكرر نتنياهو رغبته يف التعاون مع دول اخلليج ،ويف طليعتها السعودية،
لكنه أقر للمرة األوىل علن ًا بأن إسرائيل مستعدة ملساعدة األردن عسكري ًا ،وأنها تؤيد تطلع كردستان
نحو االستقالل السياسي .ويعتبر نتنياهو مصر شريك ًا يف هذا املعسكر.
الرابع ،منع إيران من التحول إىل دولة عتبة نووية .ففي رأي نتنياهو ،فإن عدم التوصل إىل
اتفاق مع إيران هو أفضل إلسرائيل وللسالم يف العامل من التوصل إىل اتفاق سيىء .وسبب ذلك أنه
إذا مل يتم التوصل إىل اتفاق ،فإن العقوبات االقتصادية على إيران ستستمر ،ويف النهاية ستضطر
ال من أن يخضع الغرب ملطالبها .ويطالب نتنياهو بتجريد إيران
إيران إىل الرضوخ ملطالب الغرب بد ً
من قدرتها على تخصيب اليورانيوم ،مثلما جرى مع سورية لدى جتريدها من القدرة على إنتاج
سالح كيميائي.
واستشف بن يشاي أن هناك بنداً أساسي ًا وجديداً يف "عقيدة نتنياهو األمنية" برز يف هذا اخلطاب،
وفحواه السعي إليجاد "حل موقت" للصراع مع الفلسطينيين يف إطار هذا التعاون اإلقليمي.
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ال :صحيح أن نتنياهو مل يقل ذلك ،لكن ُيفهم من كالمه أن احلل املوقت للنزاع مع
وكتب قائ ً
الفلسطينيين يتم يف إطار التعاون اإلقليمي الذي حتدث عنه .وهو مل يقل هذا صراحة ،لكن دفاعه
عن مطالبة كردستان باالستقالل أمر جديد .فمن الواضح جداً لكل َمن ينظر إىل اخلريطة أن موقع
كردستان املستقلة بين إيران وتركيا وسورية والعراق من شأنه أن يجعل منها حليف ًا استراتيجي ًا
مهم ًا إلسرائيل .وهكذا ،فإن التعاون السري املوجود منذ أعوام سيغدو حقيقة رسمية اليوم.
سماه "أفق ًا سياسي ًا
بعد هذا اخلطاب ،ولدى قرب انتهاء احلرب على غزة ،حت ّدث نتنياهو عما ّ
ال أمام إسرائيل.
جديداً" أصبح ماث ً
وما يجب االنتباه إليه أن هذا األفق غير مرتبط بالدفع قدم ًا نحو تسوية سياسية مع الفلسطينيين
إال إذا كانت تل ّبي رؤية إسرائيل األمنية وفق العقيدة املشار اليها.
ومن املعقول أكثر االفتراض أن ما يسعى نتنياهو له من وراء "األفق السياسي" هو تعاون إقليمي
حمدود بين إسرائيل و"دول عربية معتدلة" بهدف كبح اإلسالميين اجلهاديين املتشددين.

وجهات نظر نقدية
اعتبر الباحث واحملاضر يف العلوم السياسية يف جامعة حيفا البروفسور أوري بار ـ يوسف أن
يف تاريخ الصراع العربي ـ اإلسرائيلي ،منذ سنة  ،1967ثمة ثالثة أحداث "غ ّيرت موقف إسرائيل إزاء
طريقة إنهاء الصراع" ،وهي :حرب تشرين األول  /أكتوبر  ،1973واالنتفاضتان الفلسطينيتان األوىل
والثانية (موقع "يديعوت أحرونوت" اإللكتروين.)2014/8/6 ،
وأضاف" :من اجلائز أن عملية اجلرف الصامد العسكرية ،رغم كونها حدث ًا صغيراً نسبي ًا قياس ًا
باألحداث الثالثة التي سبقتها ،ستتضح أنها ذات تأثير ال يقل أهمية".
وأوضح بار ـ يوسف ،وهو أحد أهم الباحثين اإلسرائيليين يف حرب أكتوبر  ،1973أنه قبل هذه
احلرب األخيرة "آمن أكثر من  %90من اإلسرائيليين بأن السيطرة على شرم الشيخ من دون سالم أفضل
من سالم من دون شرم الشيخ .لكن الثمن الباهظ الذي تم دفعه يف تلك احلرب أقنع أغلبية اجلمهور
بتغيير مواقفها ومنح دعم جارف التفاق السالم مع مصر ،تنازلت إسرائيل بموجبه عن كل سيناء حتى
ذرة الرمل األخيرة".
وأضاف أنه قبل االنتفاضة الفلسطينية األوىل (" )1987امتنعت حكومات إسرائيل اليمينية
واليسارية على ح ّد سواء عن القيام بأي حماولة ألن تدفع نحو حلّ سياسي للصراع مع الفلسطينيين.
وحركت عملية أوسلو التي حظيت
وأبرزت االنتفاضة األوىل اخملاطر املقرونة باجلمود السياسي
ّ
بتأييد أغلبية اجلمهور .وأغلبية اجلمهور عارضت أيض ًا قيام دولة فلسطينية يف غزة ويف نحو %90
من أراضي الضفة الغربية مثلما اقترح (رئيس حكومة إسرائيل يف  )2000إيهود باراك يف كامب
ديفيد .وبعد أن اتضح ثمن االنتفاضة الثانية ( ،)2000حظيت خطة (الرئيس األميركي األسبق) بيل
كلينتون من أجل حل الصراع وخطط شبيهة لها بتأييد أغلبية اجلمهور".
وأشار الباحث إىل أنه يف صلب هذه اخلطط السياسية جرى احلديث عن إقامة دولة فلسطينية يف
أراض بنسب صغيرة ،وتقسيم القدس وتقاسم املسؤولية بشأن األماكن
حدود  ،1967وإجراء تبادل
ٍ
املقدسة" ،إىل جانب تنازل فلسطيني فعلي عن حق العودة ".واعتبر أن تأييد أغلبية اإلسرائيليين لهذا
احلل ال يزال قائم ًا.
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وش ّنت إسرائيل عدوانها احلايل على قطاع غزة من خالل التعهد بإعادة ردع الفصائل الفلسطينية،
لكن بار ـ يوسف شدد على أنه "كما تبدو األمور اآلن ،فإنه مل يتم ترميم قوة الردع اإلسرائيلية فقط،
ولكن قوة الردع هذه تراجعت أيض ًا".
ولفت إىل أن "جذور مشكلة الردع تكمن يف الضرر املتزايد الالحق بإسرائيل من أسلحة بدائية
موجودة لدى 'حماس' .واليوم الذي توقفت فيه شركات الطيران عن السفر إىل مطار بن ـ غوريون
صنعت يف ورشات حدادة يف غزة ،احلركة
ُ
سيذكر على أنه اليوم الذي أغلقت فيه قذائف صاروخيةُ ،
الدولية إىل إسرائيل ومنها ،وستكون لذلك انعكاسات بالغة األهمية على استخدام القوة يف املستقبل.
ستوجه 'حماس' جل جهدها لتجديد خمزونها الصاروخي من خالل التشديد على
ألنه على األرجح،
ّ
صواريخ بعيدة املدى وأكثر دقة بحيث تكون قادرة على ضرب مطار بن ـ غوريون".
ورأى أن لدى حزب الله قدرة صاروخية يف إمكانها أن تشكل خطراً ليس على املطار فقط ،بل
أيض ًا على حمطات توليد الكهرباء ومعامل حتلية املياه ومفاعل ديمونا النووي ومنشآت استراتيجية
إسرائيلية كثيرة ُأخرى .وأضاف أنه ال يوجد لدى إسرائيل ،على الرغم من وجود "القبة احلديدية" ،رد
دفاعي على "ميزان الرعب" الذي يشكله حزب الله وقدراته الصاروخية" .لذلك فإن أي زعيم عاقل
سيحاذر جداً ـ كما فعل (رئيس حكومة إسرائيل ووزير دفاعها) نتنياهو ويعلون هذه املرة ـ ممارسة
القوة التي قد يكون ثمنها باهظ ًا للغاية".
وأردف بار ـ يوسف أنه "بهذا املفهوم ،فإن عملية اجلرف الصامد تشكل حلقة ُأخرى يف سلسلة
األحداث التي تقف يف مركزها حرب يوم الغفران ( )1973واالنتفاضتان ،والتي تع ّبر عن قدرة اجلانب
العربي ،الضعيف نسبي ًا من الناحية العسكرية ،على التسبب بأضرار بالغة إلسرائيل ،وجلبها إىل تفكير
جديد حول الطريقة املناسبة ملواجهة حتديات أمنية .إن شعار 'دعوا اجليش اإلسرائيلي ينتصر' فارغ
من مضمونه عندما ال يقوم العدو املاثل أمامنا باستخدام طائرات ودبابات ،وإنما يطلق صواريخ
بدائية من داخل التجمعات السكنية املدنية ،أو يقتحم من أنفاق خفية .ويبدو أن أكثر شيء علمتنا إياه
هذه العملية العسكرية يتعلق بالقيود املتعاظمة املقرونة بتحقيق انتصار".
واستنتج الباحث أنه "يف ضوء هذه القيود ،فإن من اجلائز أنه على غرار حرب يوم الغفران
حولت فيها
حتول يف الصراع ،وهي نقطة ّ
واالنتفاضتين ،سوف تتضح اجلرف الصامد بأنها نقطة ّ
إسرائيل جل ثقلها يف معرض مواجهة مشكالت أمنية من املستوى العسكري العاقر إىل املستوى
الدبلوماسي الذي يبدو مضمون ًا أكثر بكثير".
بموازاة هذا الصوت النقدي ،انطلق صوت نقدي آخر للباحث يف تاريخ إسرائيل البروفسور يغآل
عيالم من نقطة أن قول الذين ي ّدعون أن الصراع أبدي وليس يف اإلمكان ح ّله ،هو قول ليس صحيح ًا
(صحيفة "هآرتس".)2014/8/7 ،
ورأى عيالم أن هناك عدة مراحل مهمة يف تاريخ الصراع منذ إقامة إسرائيل:
املرحلة األوىل :امتدت  25عام ًا من حرب  1948حتى حرب  ،1973وجرى الصراع خاللها بين
إسرائيل والدول العربية" ،وبعد حرب  73خرجت الدول العربية من املواجهة العنيفة وبقيت إسرائيل
وجه ًا لوجه مع الفلسطينيين".
املرحلة الثانية :كانت املواجهة العنيفة بين إسرائيل والفلسطينيين ،وبدأت بحرب لبنان (األوىل) يف
سنة  ،1982واستمرت خالل االنتفاضتين حتى سنة  .2005و"انتهت هذه املرحلة بأفول االنتفاضة
الثانية وتشكيل حكومة حممود عباس وسالم فياض .وبذلك خرجت السلطة الفلسطينية من املواجهة
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العنيفة ،وبقيت هناك جزيرتا مقاومة متصلبتان :حزب الله يف لبنان و'حماس' يف قطاع غزة".
املرحلة الثالثة :بدأت بحرب لبنان الثانية يف سنة  ،2006مروراً بعملية "الرصاص املصهور" يف
 ،2009 / 2008وعملية "عمود سحاب" يف سنة  2012يف غزة .وبعد حرب لبنان الثانية دخل حزب
الله يف حالة تهدئة إزاء إسرائيل ،وبعد العمليتين املذكورتين يف القطاع ساد وضع شبيه بين "حماس"
وإسرائيل أيض ًا.
واعتبر عيالم أن "االجتاه التاريخي بات واضح ًا ،وهو أن املواجهة العنيفة بين إسرائيل
والفلسطينيين تقترب من نهايتها .حتى إن الشكل الذي تدحرجت فيه األمور نحو عملية اجلرف الصامد
اجنرت حماس إىل هذه املواجهة خالف ًا لرغبتها ،وإنما من خالل حماولة
يعزز هذا التشخيص .فقد
ّ
السيطرة على العملية التي بدأت بقتل الفتية الثالثة (املستوطنين) على أيدي خلية حملية (يف الضفة
الغربية) ،نشطت بصورة مستقلة .وردت إسرائيل بممارسة ضغوط مكثفة على 'حماس' يف الضفة،
ووقفت قيادة احلركة يف القطاع أمام وضع ال ُيحتمل من ناحيتها ،وبدأت تطلق صواريخ باجتاه
إسرائيل".
وأشار إىل أن "حماس" بادرت قبل ذلك إىل املصاحلة مع "فتح" ،وإىل تأليف حكومة الوفاق ،يف
حماولة للخروج من عزلتها يف العامل العربي ،وبسبب قيود أيديولوجية تمنعها من تبني خط براغماتي
جتاه إسرائيل .بينما عملت إسرائيل جاهدة ،كما لو أن أفعى لدغتها ،من أجل إفشال الرابطة بين
"حماس" والسلطة ،وبذلت كل ما يف وسعها من أجل إرجاء التسوية مع الفلسطينيين "وفق ًا إلمالءات
أيديولوجية ال فائدة ُترجى منها".
وتابع الباحث أنه ال يؤمن بإمكان تغيير قناعات "ال يف اجلانب الفلسطيني وال يف اجلانب
اإلسرائيلي ،وبالتأكيد ليس عندما يدور احلديث عن مفاهيم أصولية نابعة من أعماق ثقافة قبلية أو
دينية .وال أؤمن باملصاحلة ،فالشعوب ال تتصالح ،لكن الدول تصنع السالم وتوقّع على اتفاقيات من
أجل ضمان سالمة سكانها ورفاهيتهم".
وفيما يتعلق بإسرائيل ،فقد شدد عيالم على أنه "ليس بإمكان أي دولة يف العامل اليوم االعتماد على
قوتها فقط .حتى الواليات املتحدة ،الدولة العظمى الوحيدة ،مل يعد بإمكانها السماح لنفسها بتجاهل
الهيئات الدولية .واحلديث عن ضعف الواليات املتحدة والرئيس باراك أوباما جمرد أقوال فارغة نابعة
من عدم فهم التحوالت احلاصلة اليوم يف العامل ...إن هذا العامل يحاصرنا ويق ّيد حريتنا يف العمل ،وهو
يجري بموجب معادالت كونية ال يمكن من دونها إجراء تعاون دويل .واالحتالل والسيطرة على شعب
آخر ال ينسجمان مع هذه املعادالت".
وخلص عيالم إىل أن إسرائيل تدخل بعد عملية "اجلرف الصامد" يف املرحلة الرابعة من الصراع،
وهي املرحلة السياسية ،وفيها تقف إسرائيل ليس ضد الفلسطينيين فحسب ،بل ضد العامل كله أيض ًا.
وأشار إىل أن حقوق اإلنسان واملعاناة اإلنسانية هما العملة املتداولة يف اخلطاب العاملي السائد
منذ احلرب العاملية الثانية ،وحول هذه العملة ستتمحور االدعاءات الفلسطينية املؤثرة يف املداوالت
املتوقعة املقبلة .وسيضع الواقع اجلديد إسرائيل أمام قيود مل تكن موجودة ما دام النزاع العنيف هو
ضد الفلسطينيين فقط .وهذه القيود قد تشمل اتخاذ قرارات تؤدي إىل عزل إسرائيل يف احللبة الدولية،
وتتدحرج إىل عقوبات ثقافية واقتصادية وسياسية.
ستصر على التمسك بأصولها األيديولوجية ،وباستمرار
وال يعتقد هذا الباحث أن إسرائيل آنذاك
ّ
السيطرة على املناطق الفلسطينية احملتلة مهما يحدث.

