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  2 - إسرائيليات

  سيلع أفراهام

  السلمية واجلهود السالم حمبِطو
  *األوسط الشرق يف

   

 بين تسوية أية إحباط أو منع وإقليمية، حملية إسالمية، حركات اللتزام املمكنة االنعكاسات يحلل البحث هذا
 فك يف سواء احلركات، لهذه املمكن التأثير خاصة بصورة يتحرى وهو". اإلرهاب" بواسطة. ف.ت.وم إسرائيل

 بعد ما عهد يف الطريق، خريطة صيغة بحسب املفاوضات جتديد إمكان يف أو غزة، بقطاع اإلسرائيلي االرتباط
  .عرفات

 2000 أكتوبر/األول تشرين بعد" فتح" حركة من املنبثقة احمللية امليليشيات دور إىل يتطرق البحث أن ومع
 على ال اإلسالمي، واجلهاد" حماس" حركتي على يركز فإنه ،)الشعبية املقاومة وجلان األقصى شهداء كتائب(

 التي والعسكرية السياسية العالقات يتقصى كما. أيضاً  اإلقليمية ارتباطاتهما على أيضاً بل فقط، احمللي نشاطهما
 أو مستقل شبه لبناين ككيان يعمل الذي ،"الله حزب" بـ األوثق وعالقاتها وإيران، سورية مع احلركات هذه تقيمها
 وعمالنية سياسية شبكة معاً ينتجون الالعبون فهؤالء. الفلسطينية الشؤون يف والسوري اإليراين للنفوذين كناقل
 القناة إىل للعودة فلسطينية -  إسرائيلية حماولة أية إحباط على حقاً قادرة وللقوميات، للحدود عابرة

 غياب يف فإنه السياسيين، لرعاتهم بالكامل يخضعون ال احملليين الفلسطينيين الالعبين أن ومع. الدبلوماسية
 باستمرار تتزايد وأمنية، مدنية وفوضى عميق واجتماعي سياسي تشرذم وجود ظل ويف فاعلة، فلسطينية حكومة

 إقليميين العبين قدرة يف تزيد التبعية وهذه. اخلارجيين السياسي والدعم للتمويل احمللية اجملموعات هذه تبعية
  .والفلسطينيين إسرائيل بين وتفاهمات الفلسطينية الداخلية التفاهمات زعزعة على

 أو اإلقليمي املستوى على سواء اإلسالمية، املعارضة تفهمه غزة بقطاع االرتباط فك بشأن اإلسرائيلي القرار إن
 وحركات" حماس" تصر وعليه. إليها سبهتن املسلح، الفلسطيني للكفاح انتصار أنه على احمللي، املستوى على

 وقف مثل فلسطينية، تنازالت دون ومن شامالً، غزة بقطاع اإلسرائيلي االرتباط فك يكون أن على أُخرى جهادية
 غزة قطاع داخل توغالتها إسرائيل توقف بأن ذاته، الوقت يف تطالب، وهي. بعده أو االرتباط فك أثناء يف النار

  .احلركات لهذه والعسكرية السياسية للشخصيات واالغتيال املالحقة وأعمال

 غزة قطاع يف" حماس"و" فتح" بين السلطة يف التشارك مسألة اإلسرائيلي االرتباط فك طرح احمللي، املستوى على
 لـ فإن الواقع، ويف. حيوي فلسطيني – داخلي شأن أنها على التنظيمان يفهمها مسألة وهي ؛"التايل اليوم" يف

 قوة تمتلك" فتح" أن ومع. املستقبل يف فلسطينية - إسرائيلية دبلوماسية عملية كل يف مفتاحياً دوراً" حماس"
 يف ومستقرة وشرعية مستقبلية إدارة لتأسيس ضروريان وتعاونها موافقتها فإن ،"حماس" قوة كثيراً تفوق مسلحة
 أن يمكن" حماس" وبين الفلسطينية للسلطة اجلديدة القيادة بين بالسكوت املوافقة حتى فإنه وهكذا،. غزة قطاع
  .كهذا ائتالف يحددها التي القواعد حتدي عن أُخرى جمموعات فعالة، بصورة تردع،
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 وستمتنع ،"املشاركة دون من التمثيل" تفضل أوسلو، عملية طوال لسياستها منها والء ،"حماس" فإن املقابل، يف
 فك كان إذا وخصوصاً غزة، قطاع يف جديدة إدارة أية أو الفلسطينية السلطة يف املشاركة أو رسمي منصب طلب من

" حماس" فإن وعليه،. غزة قطاع من انطالقاً  عنيف كفاح شن بعدم فلسطيني بالتزام مربوطاً  اإلسرائيلي االرتباط
 السياسية اإلجنازات وحصد االرتباط فك تطبيق عملية لتسهيل إسرائيل، ضد موقتة" تهدئة" بـ للتسليم استعداد على
 ولن االرتباط، فك تعرقل لن فإنها وكذلك. مفتوحاً العسكري اخليار يظل أن على تصر لكنها الفلسطينية، الساحة يف

 مكانتها االعتبار يف يأخذ ألن استعداد على يكون أن شريطة عباس، حممود الفلسطينية السلطة رئيس تتحدى
 يمكن القصير، املدى ويف. الفلسطينيين للسكان والسياسية االجتماعية احلياة صوغ يف ومصلحتها القوية الشعبية

 التشريعي، للمجلس االنتخابي النظام وتغيير شفافة، بلدية انتخابات معركة إدارة يف املصالح هذه إيجاز
 إذ مفتوحة؛ اخليارات جميع إبقاء من" حماس" يمكّن املوقف وهذا. األمنية األجهزة يف" حماس" أنصار واستيعاب

 نشاط إىل املبادرة مرونة على وحتافظ بإسرائيل، الفلسطينية السلطة عالقات على احلراسة كلب بدور تقوم إنها
  .احلاجة دعت إذا عسكري

 غزة، وقطاع الغربية الضفة يف البلدية االنتخابات من جزئية دورات يف امللموسة وإجنازاتها" حماس" مشاركة إن
 شأن ذات معارضة تشكيل على قادرون بأنهم احلركة قادة تقنع أن شأنها من ،2004 ديسمبر/األول كانون منذ

  .األحوال أحسن يف" فتح" بـ الهزيمة إيقاع وعلى بل الفلسطينية، للسلطة

 بعد غزة قطاع يف بينهما التعاون ويف ،"حماس"و" فتح" جانب من للنار وقف يف يتمثل سيناريو أفضل يف وحتى
 إسرائيل تسيطر حين يف األيدي مكتويف غزة يف مسلحون نشطاء يقف أن البال يف يخطر ال اإلسرائيلي، االنسحاب

  .فلسطينية دولة نحو التقدم بمنع تقوم أو سكان، وعلى رئيسية فلسطينية أراض على

 عسكري، نفس ضبط خالل من الفلسطينية، السلطة./ف.ت.م لـ اجلديدة القيادة تعزيز يف تساعد أن إلسرائيل يمكن
 والتعاون والتنسيق والبضائع األشخاص حركة على القيود تخفيف فلسطينية، مدن من انسحاب أسرى، عن إفراج

 وعلى مؤسسية إصالحات على للموافقة أكبر استعداد على اجلديدة القيادة تغدو أن املقابل، يف ويمكن،. البناءين
 خشية كهذه، سياسة تبني عن ترتدع أن للسلطة اجلديدة للقيادة يمكن املقابل، ويف. إسرائيل إزاء العنفي سلوك
  .عرفات ميراث ضوء يف وخصوصاً بالذات، شرعيتها تضعف أن منها

 على والنظام القانون سلطة فرض على قادرة أو مستعدة، ستكون الفلسطينية القيادة بأن وهم ينشأ أن احملظور من
 داخل إصالحات دون من ذلك، عن النظر وبغض. اإلسرائيليين من خالٍ غزة قطاع يف حتى املعارضة، جمموعات

 زعزعة يف سيستمران العنف، أثمرت التي احلركة شبان صفوف يف الثورية والروح األجيال صراع فإن ،"فتح"
  .القديم احلرس مكانة

 اجلانب، األحادي االرتباط فك ابتالع يف اإلسرائيلي السياسي النظام يواجهها التي الصعوبات خلفية على
 من اإلسرائيلي اليمين صدمة تلطيف حماوالت جانب إىل اليهودية، املستوطنات بإخالء يتعلق فيما وخصوصاً

 من فترات القريب املستقبل يشهد أن املتوقع من أدوميم، ومعاليه القدس بين االستيطاين للبناء اجلهود تعزيز خالل
   �.املسلح الصراع نهاية من بدالً النار، إطالق وقف من فترات حتى أو املستوى، املنخفض العنف
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