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م3132-21-32التارٌخ :   

 .ئب رئيس مركز الناطور للدراساتنا، باحث مختص في الشؤون السياسية  -اعداد د. يوسف يونس 

 مقدمة :

قطاع غّزة هو المنطقة الجنوبٌة من السهل الساحلً 

ٌّق شمال  الفلسطٌنً على البحر المتوسط؛ على شكل شرٌط ض

من مساحة  %2344شرق شبه جزٌرة سٌناء، تشكل تقرٌبا 

فلسطٌن. ُسّمً بقطاع غزة نسبًة ألكبر مدنه وهً غزة. ٌمتد 

كم، أما  52كم مربع، حٌث ٌكون طوله  471القطاع على مساحة 

كم. تحد إسرائٌل قطاع غزة شماال  26و 6عرضه فٌتراوح بٌن 

وشرقا، بٌنما تحده مصر من الجنوب الغربً، وٌشكل جزءا من 

 أراضً السلطة الفلسطٌنٌة.

تنفٌذا لمخطط استراتٌجً  3116وجاء االنسحاب االسرائٌلً من قطاع غزة عام 

إسرائٌلً تم البدء فً طرحه لدى المفكرٌن االستراتٌجٌٌن اإلسرائٌلٌٌن قبل االنسحاب بوقت 

عن مركز جافً للدراسات االستراتٌجٌة  2191طوٌل، فقد تم تناول الفكرة تقرٌر صادر عام 

والذي اعتبر: "أن انسحاب اسرائٌل من داخل قطاع غزة ستكون له آثار التابع لجامعة تل ابٌب 

حادة وصراعات بٌن وطنٌٌن علمانٌٌن، مدعومٌن بعناصر منظمة التحرٌر ٌأتون من الخارج، 

ومتشددٌن اسالمٌٌن ٌتمتعون بقوة أكبر من قوتهم فً الضفة الغربٌة، وستلهب دوٌلة غزة نزاعا 

لن ٌجنً أي من الفلسطٌنٌٌن اآلخرٌن فائدة فورٌة منه، وستجد مطردا باستمرار مع إسرائٌل و

السلطات الغزٌة صعوبة فً احتواء العنف الموجه نحو إسرائٌل وفً حٌن أنها ستكون قلقة 

احتالل غزة، فاألحوال  إلعادةبالتأكٌد من الردود االنتقامٌة اإلسرائٌلٌة التً لن تكون متحمسة 

 ض الغزٌٌن سٌرغبون فً عودة االحتالل مجددا ".فً غزة قد تسوء إلى درجة أن بع

تم طرح خطة االنسحاب من  3114 -23-29واثناء انعقاد مؤتمر هرتسٌلٌا بتارٌخ 

قطاع غزة من قبل ارئٌل شارون ، استهدفت قطع الطرٌق على مشروع الدولة الفلسطٌنٌة، حٌث 

لٌمٌة والمجال الجوي والحدود، اشارت الى "اعادة انتشار" مع استمرار سٌطرتها على المٌاه اإلق

ولم تتحدث عن "سٌادة فلسطٌنٌة"، وتحدثت عن "فك االرتباط" مع الفلسطٌنٌٌن مع إبقاء السٌادة 

واألمن بٌد إسرائٌل. وقضت الخطة على المرجعٌات القانونٌة والسٌاسٌة التً كانت تعترف 

لتارٌخٌة، وقرارات الشرعٌة للفلسطٌنٌٌن بحقوق سٌاسٌة، وتجاهلت الحقوق السٌاسٌة الوطنٌة ا

وحق تقرٌر المصٌر  215، وحق العودة حسب قرار  292الدولٌة كالحق بدولة حسب قرار 

الذي ٌطالب إسرائٌل باالنسحاب  353حسب قرارات متعددة للجمعٌة العامة باإلضافة إلى قرار 

وتعترف  من األراضً المحتلة ، وغٌرها من القرارات التً صدرت خالل سنوات االنتفاضة

 .(2)بحق الفلسطٌنٌٌن بدولة مستقلة 
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، تتضمن نتائج  3115نوفمبر  2فً  TOLEDANEوصدرت وثٌقة عن مؤسسة 

اجتماعات غٌر رسمٌة فلسطٌنٌة / إسرائٌلٌة فً مدرٌد دعا لها شلومو بن عامً وزٌر خارجٌة 

ل إدارة إسرائٌل األسبق، وكان جوهر النقاش ٌدور حول كٌفٌة فصل غزة عن الضفة وتشكٌ

صفة "المنطقة المحتلة" عن قطاع  إلنهاءانتقالٌة فً قطاع غزة بعٌدا عن السلطة الفلسطٌنٌة، 

غزة، ما ٌعنً تغٌٌر وضعه القانونً، وتشكٌل بنى سٌاسٌة وقانونٌة جدٌدة، وتعٌٌن رئٌس 

 لإلدارة االنتقالٌة الفلسطٌنٌة إلدارة غزة". 

ٌطرة حركة حماس على غّزة، قد تشّكل ومع وصول نتنٌاهو الى الحكم اعتبر أّن س

عامال مساعدا لتمرٌر استراتٌجٌته فً ادارة الصراع مع الفلسطٌنٌٌن بدون دفع االستحقاقات 

المطلوبة لدفع عملٌة السالم، وركز جهوده لإلبقاء على االنقسام الفلسطٌنً ، للحٌلولة دون إقامة 

السلطة الفلسطٌنٌة، وأّن السلطة ال تمّثل  الدولة الفلسطٌنٌة، بحّجة أّن غزة خارجة عن سٌطرة

 .(3)الكّل الفلسطٌنً 
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 قطاع غزة .. وارتباك اسرائيلي:

 ٌمكن اختصار ثوابت السٌاسة االسرائٌلٌة باتجاه قطاع غزة ، فً النقاط التالٌة :

تزامنت كافة الحروب االسرائٌلٌة االخٌرة على قطاع غزة مع تحرٌك ملف المصالحة  .2

أو تحرٌك ملف المفاوضات ، ما ٌؤكد أن هدف اسرائٌل هو تعزٌز االنقسام  الفلسطٌنٌة 

 وتراجع المشروع الوطنً الفلسطٌنً.

االنفصال عن قطاع غزة ، مصلحة استراتٌجٌة اسرائٌلٌة ، ٌساعد على عرقلة العملٌة  .3

السلمٌة ، وافشال حل الدولتٌن، وتعزٌز مشروع االستٌطان، والتخلص من التهدٌد 

 رافً فً قطاع غزة . الدٌموغ

التسلٌم بسٌطرة "حركة حماس" على قطاع غزة دون االعتراف بشرعٌتها، ٌخدم مصلحة  .4

 إسرائٌل ، وٌساعد على نجاح سٌاسة استمرار "إدارة الصراع".

الدور المصري فً قطاع غزة ، قادر على إنجاح أو إفشال اٌة مشارٌع سٌاسٌة ، نظرا  .5

 لالرتباطات الجٌوسٌاسٌة.

استمرار السٌطرة األمنٌة اإلسرائٌلٌة على الحدود البرٌة والبحرٌة لقطاع غزة، ضرورة  .6

 ٌضمن استمرار معادلة تنفٌس الحصار مقابل الهدوء.

عدم الدخول فً مواجهة عسكرٌة شاملة، واستبعاد خٌار العودة الحتالل قطاع غزة ، مع  .7

اتها العسكرٌة، التً تشكل المحافظة على الردع الدائم لـلمقاومة الفلسطٌنٌة وإضعاف قدر

 (. (4تهدًٌدا تستغله اسرائٌل لتوجٌه ضربات عسكرٌة "رادعة" لقطاع غزة

لبٌد مهام الحكم فً اسرائٌل اعتبرت أّن الحمالت العسكرٌة  -ومع استالم حكومة بٌنٌت 

ٌِّر بشكل جوهري صورة الوضع، وظلت معضلة غّزة قائمة كأحد الملّفات  على غّزة لم تغ

أمام الحكومة اإلسرائٌلٌة ، التً وجدت نفسها فً وضع معّقد بسبب تركٌبتها "الهّشة"،  الشائكة

ٌّات التعامل مع غزة، واعتمدت نهجاً متشددا ٌرتكز على قصف أهداف فً  واعلنت عن تغٌٌر آل

القطاع لٌس فقط مقابل كّل صاروخ، بل ومقابل كّل بالون حارق ٌتّم إطالقه من غزة. اال ان 

ًّ والخشٌة من اندالع مواجهة عسكرٌة واسعة، دفعا بٌنٌت إلى الموافقة على التدهور  األمن

ٌّة جدٌدة مع األمم المتحدة، واالنتقال نحو تسوٌة عنوانها "تفكٌك  إدخال األموال القطرٌة ضمن آل

 الموضوعات المرتبطة بغّزة".

باتجاه قطاع غزة ، واصبح "االرتباك" هو التعرٌف االبرز لسٌاسة الحكومة االسرائٌلٌة 

 فً ضوء التحرك  لالختٌار بٌن ثالث استراتٌجٌات متعارضة :

ال تسعى إسرائٌل إلسقاط حكم حماس، أو تدمٌر قوتها العسكرٌة بشكل  الهدوء مقابل الهدوء: .2

نهائً. لكنها تسعى إلى تطوٌر قوة الردع وتحوٌل أي مواجهة عسكرٌة مع حركة حماس 

الذي سٌتعرض إلى دمار هائل ٌجعل خٌار أي مواجهة  إلى عبء كبٌر على قطاع غزة

مستقبلٌة صعبا جدا بالنسبة لحماس. هذه االستراتٌجٌة التً تبناها نتنٌاهو أثبتت فشلها،  

حٌث تنطوي على تعقٌدات كبرى، وتقٌد إسرائٌل بعمل الوسطاء ، وفً أحسن الحاالت 

 توفر إلسرائٌل هدوءا نسبٌا مؤقتا. 
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هذا الخٌار ٌتطلب تجفٌف موارد حماس نهائٌا،  وإنهاء حكم حماس :المواجهة الشاملة  .3

وتحوٌل قطاع غزة إلى منطقة منكوبة إنسانٌا، ومن ثم االنقضاض على قطاع غزة 

عسكرٌا، ولم ٌكن هذا خٌارا عملٌا بالنسبة لنتنٌاهو الذي ال ٌفضل الحروب التً تعرض 

انه قد ٌنهً االنقسام وٌعٌد القضٌة  إسرائٌل إلى انتقادات المجتمع الدولً، اضافة الى

 الفلسطٌنٌة إلى الواجهة بعد توحٌد الضفة الغربٌة وقطاع غزة تحت قٌادة السلطة الفلسطٌنٌة.

تقدٌم تسهٌالت محدودة، تتناسب مع معادلة "الهدوء مقابل  التسهٌالت مقابل الهدوء : .4

ٌالت لقاء المحافظة على الهدوء" والتً من خاللها تتحكم إسرائٌل بتوقٌت ونوعٌة التسه

الهدوء. فً المقابل، إعادة إعمار غزة تتطلب استراتٌجٌة مغاٌرة تشمل تطوٌر كل البنٌة 

 (.(5التحتٌة، تشٌٌد مٌناء، فتح باب العمالة داخل إسرائٌل، إنهاء مشكلة البطالة فً غزة
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 مقترح لبيد .. ال يزيل الغموض : 

السٌاسات ضد اإلرهاب الذي عقد فً مركز واثناء انعقاد المؤتمر السنوي لمركز 

،  قام "ٌائٌر 3132أٌلول  23ٌوم األحد ” راٌخمان“لٌا متعدد التخصصات التابع لجامعة ٌهرتس

لبٌد" بعرض خطة أعدتها وزارة الخارجٌة اإلسرائٌلٌة، تستهدف إٌجاد سٌاسة ناجحة للتعامل مع 

 جوالت التصعٌد العسكرٌة المتكررة. طوٌل األمد لحالة عدم االستقرار و“قطاع غزة ، وحل 

وترتكز الخطة المقترحة على معادلة "االقتصاد مقابل األمن"، لتحقٌق االستقرار على 

جانبً الحدود من النواحً األمنٌة والمدنٌة واالقتصادٌة والسٌاسٌة،  ما ٌسمح إلسرائٌل بتركٌز 

النووي اإلٌرانً، والطموحات  الموارد واالهتمام فً الصراع الحقٌقً، فً مواجهة البرنامج

 االقلٌمٌة االٌرانٌة.

وتشمل المرحلة األولى من الخطة، التً تستند الى صٌغة "االقتصاد مقابل األمن"، 

إعادة إعمار "إنسانٌة"، لتلبٌة احتٌاجات الحٌاة األساسٌة فً قطاع غزة، وإعادة تأهٌل الكهرباء، 

تحسٌن الخدمات الصحٌة، وإعادة تأهٌل البنٌة وتوصٌل الغاز، وبناء مرافق تحلٌة المٌاه، و

 التحتٌة السكنٌة والمواصالت. 

وٌشمل المخطط التعاون مع المجتمع الدولً إلحكام السٌطرة على عملٌات تهرٌب 

االسلحة، وإنشاء آلٌة مراقبة اقتصادٌة لمنع تحوٌل الموارد إلى حماس. وتشترط الخطة توقف 

ابل تحسٌن الظروف المعٌشٌة فً غزة ، وهو ما ٌعنً عملٌات المقاومة من قطاع غزة مق

خروج اسرائٌل عن مسؤولٌاتها كمسبب لالزمات االقتصادٌة واالجتماعٌة فً غزة بسبب 

الحصار ، ودفع أهل غزة لتحمٌل حركة حماس المسؤولٌة عن تلك االزمة ومطالبتها بإٌجاد 

 المعٌشٌة والحفاظ على الهدوء الذي سٌرتبط بمشارٌع اعادة االعمار والتنمٌة. ألزماتهمحلول 

وفً المرحلة الثانٌة ستلعب السلطة الفلسطٌنٌة دورا مركزٌا وستتم بموجب قرار 

لمجلس األمن الدولً، وسٌحصل سكان غزة والمجتمع الدولً على خطة مستقبلٌة شاملة ، إذا 

نظٌمات والحفاظ على الهدوء، وسٌتم الدفع بمشروع الجزٌرة توقف تعزٌز القوة العسكرٌة للت

االصطناعٌة قبالة سواحل غزة، مما سٌمكن من بناء مٌناء بحري، وبناء شبكة مواصالت لربط 

قطاع غزة بالضفة الغربٌة، وتعزٌز االستثمارات الدولٌة فً قطاع غزة والمشارٌع االقتصادٌة 

لفلسطٌنٌة. وإنشاء مناطق صناعٌة وتوظٌفٌة كبٌرة المشتركة بٌن إسرائٌل ومصر والسلطة ا

بالقرب من معبر إٌرز، وستوكل إدارة االستثمارات للجنة المانحٌن التً ستضم االتحاد 

األوروبً والوالٌات المتحدة، وصندوق النقد الدولً والبنك الدولً، وستنضم إلٌها دول خلٌجٌة، 

ٌة الطرف األساسً الذي سٌعمل مع إسرائٌل وعلى رأسها اإلمارات، وستصبح السلطة الفلسطٌن

 لتنفٌذ مختلف المشارٌع، وستتولى اإلدارة االقتصادٌة والمدنٌة للقطاع. 

 تقليص الصراع أم التحضير االنفصال: 

وفً خطابه بالكنٌست بعد نٌل الثقة بالحكومة اإلسرائٌلٌة، تحدث نفتالً بٌنٌت عن 

اإلسرائٌلً قائالً، بأنه سٌعمل على تخفٌض االحتكاك وتقلٌص النزاع، ما  -الصراع الفلسطٌنً

ٌعنً عدم التطلع للتوصل لحل سٌاسً، واالكتفاء فقط بـ"إدارة الصراع"، مع االستمرار فً 

على األرض، ما قد ٌجعل إقامة الدولة الفلسطٌنٌة أمراً مستحٌالً. حٌث قال إن  تغٌٌر الحقائق
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تقلٌص الصراع لن ٌحل أو ٌنهً النزاع، لكنه سٌؤدي إلى احتوائه، وسٌوسع حرٌة الحركة 

للفلسطٌنٌٌن وحرٌتهم بالتنمٌة واالزدهار، من خالل "تسهٌالت" "اقتصادٌة" و "انسانٌة" ٌجري 

ٌن فً الضفة الغربٌة وغزة، ما ٌعنً انهاء اٌة ابعاد سٌاسٌة للصراع وتقلٌصها تقدٌمها للفلسطٌنٌ

ٌمثل عملٌاً جوهر سٌاسة الحكومة « تقلٌص الصراع»فً حدود انسانٌة بحتة. واصبح مصطلح 

 اإلسرائٌلٌة الحالٌة تجاه الصراع مع الفلسطٌنٌٌن )*(. 

والتوّتر المٌدانً، مقابل  وتنطوي رؤٌة "تقلٌص الصراع" على مبدأ تقلٌل االحتكاك

تحسٌن الوضع االقتصادي ، لتجنب التوجه الى جولة قتالٌة جدٌدة. ولذلك جاءت التسهٌالت 

االسرائٌلٌة االخٌرة لقطاع غزة ، ومنها السماح بتحوٌل جزء من أموال المنحة القطرٌة، 

السماح بدخول آالف والسماح بدخول المواد الخام، ومنها مواد البناء، وتوسٌع مساحة الصٌد، و

العمال الغزٌٌن إلى إسرائٌل. وتبدو خطة لبٌد مشابهة "للتسوٌة الوظٌفٌة" التً عرضها وزٌر 

م، والتً تحدث فٌها عن تقلٌص النزاع، وقٌام 2171الدفاع االسرائٌلً ٌائٌر دٌان بعد حرب 

تصادٌة وحرٌة نظامٌن للحٌاة فً نفس المنطقة، وعدم ترسٌم حدود بٌنهما وتقدٌم تسهٌالت اق

 (.(6حركة للفلسطٌنٌٌن، دون سٌاسة ودون تحقٌق الطموحات الوطنٌة

وعلى الرغم من ان "خطة لبٌد" الزالت مجرد مقترح أولً، لم تتبناه الحكومة 

اإلسرائٌلٌة، اال انها تحظى بموافقة مبدئٌة من رئٌس الحكومة نفتالً بٌنٌت  ووزٌر الدفاع بٌنً 

ها ألن تتحول إلى ركن أساسً فً السٌاسة الرسمٌة اإلسرائٌلٌة، لملء غانتس ، األمر الذي ٌؤهل

 فراغ عدم وجود استراتٌجٌا واضحة للتعامل مع قطاع غزة. 

وتحاول خطة لبٌد استعراض البدائل عن محدودٌة خٌاراتها فً التعامل مع قطاع غزة 

ار االول لم ٌعد ٌطٌقه والتً تنحصر ما بٌن احتالل القطاع أو استمرار جوالت القتال ، فالخٌ

المجتمع االسرائٌلً، فالجٌش االسرائٌلً ٌمكنه أن ٌحتل غزة ولكنه ال ٌعرف كٌف ٌوفر 

احتٌاجات السكان فً الٌوم التالً الحتاللها. والبدٌل الثانً ثبت عدم نجاحه حٌث فشلت جوالت 

سة جدٌدة تقوم (. وهو ما فرض ضرورة اتخاذ سٌا7القتال المتكررة فً تحقٌق نتائج حاسمة )

، وهً عملٌاً ال تبتعد عن مفهوم «األمن مقابل االقتصاد»على المصالح المتبادلة على قاعدة 

،  التً عرضها الرئٌس ”صفقة القرن“"السالم االقتصادي"، ما ٌجعل الخطة تتقاطع مع 

و، االمرٌكً السابق دونالد ترامب ، وتتوافق أٌضا مع االفكار التً عرضها بنٌامٌن نتنٌاه

ٌسرائٌل كاتس )وزٌر المواصالت  3127وخطة "المٌناء الصناعً" التً عرضها عام 

 االسرائٌلً األسبق( )**(. 

وٌؤكد تركٌز الخطة على قطاع غزة فقط ، وعدم التطرق للضفة الغربٌة، ان إسرائٌل 

لٌس لدٌها استعداد لبحث أي مسار سٌاسً لحل الصراع مع الفلسطٌنٌٌن، ما ٌعنً استمرار 

االستراتٌجٌة اإلسرائٌلٌة لإلبقاء على االنقسام، للتهرب من إنهاء االحتالل وقٌام دولة فلسطٌنٌة 
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مستقلة، من خالل تدمٌر كل المقومات التً تمّكن الشعب الفلسطٌنً من إنجاز هذه الدولة، 

ا ٌؤكد واستبدالها بمشارٌع اقتصادٌة وهمٌة، ما سٌعطً انطباعاً للعالم بانتهاء الصراع ، وهو م

أن سٌاسة االحتالل تستهدف فرض السٌادة اإلسرائٌلٌة علً الفلسطٌنٌٌن دون ان ٌكون 

للفلسطٌنٌٌن هوٌة سٌاسٌة  او جغرافٌة او ٌعٌش الفلسطٌنٌٌن فً دولة كاملة السٌادة ومستقلة 

 (.(1 والقدس عاصمة ترتبط ارتباطا جغرافٌا وسٌاسٌا

د على التنسٌق مع السلطة الفلسطٌنٌة ، اال وعلى الرغم من اعالن لبٌد ان خطته ستعتم

ان الواقع اكد عكس ذلك ، حٌث أعلن بٌنٌت ولبٌد انهما لن ٌقوما باالتصال مع الرئٌس محمود 

الشؤون االنسانٌة لسكان الضفة الغربٌة. وجاء خطاب  إلدارةعباس، وستقتصر االتصاالت 

لم ٌتطرق للملف الفلسطٌنً،  الذي بٌنٌت فً األمم المتحدة، مؤكدا على تلك السٌاسة، حٌث 

اعتبره "ملف انسانً" ولٌس "ملف سٌاسً"، وهو االمر الذي ٌعنً أن السٌاسة الرسمٌة 

للحكومة االسرائٌلٌة تستهدف إضعاف السلطة الفلسطٌنٌة وحصر دورها فً مهام الحكم الذاتً 

حتالل فً الضفة واالداري للسكان الفلسطٌنٌٌن فً الضفة الغربٌة. وجاء تصعٌد قوات اال

الغربٌة لٌؤكد على رغبة الحكومة االسرائٌلٌة فً احراج السلطة الفلسطٌنٌة واضعافها الى الحد 

الذي تصبح فٌه غٌر قادرة على تلبٌة الطموحات الوطنٌة، وهو االمر الذي سٌكون من شأنه 

ة لرسم فً غزة، بما ٌتناسب مع مخططات الحكومة االسرائٌلٌ” حكم حماس“تقوٌة وتعزٌز 

مالمح مستقبل الكٌانٌة الفلسطٌنٌة وتطوٌر "االنقسام" الى "االنفصال"، الستكمال مشروع 

 (.(9 التهوٌد واالستٌطان فً الضفة والقدس

وهو ما ٌؤشر الى أن استراتٌجٌة الحكومة االسرائٌلٌة الحالٌة باتجاه قطاع غزة قد ال 

المتاح فقط التوصل الى اتفاق تهدئة  تختلف جوهرٌا عن تلك التً اتبعها نتنٌاهو، وسٌكون

"قصٌر األمد"، ألن االتفاق "طوٌل المدى" سٌكون غٌر ممكن قبل االتفاق على دور حركة 

حماس سٌاسٌاً ، فً اطار سٌنارٌو فصل قطاع غزة وتأسٌس كٌان فلسطٌنً فً قطاع غزة تحت 

 (.(1 سٌطرة إسرائٌل ، لتصفٌة المشروع الوطنً

 :  محددات مستقبل الخطة

هناك العدٌد من العوامل التً قد تشكل محددات مستقبل مخططات الحكومة االسرائٌلٌة 

 وهً على النحو التالً:

سعت الحكومات اإلسرائٌلٌة المتعاقبة للتروٌج "للسالم االقتصادي"، لاللتفاف على مشارٌع  .2

بٌن  اإلسرائٌلً، متغافلة عن التعارض -السالم التً طرحت لحل الصراع الفلسطٌنً 

متطلبات التنمٌة ووجود االحتالل الذي ٌمنع إمكانٌة نشوء تنمٌة وطنٌة فلسطٌنٌة مستقلة 

وٌعزز من سٌاسات "اإلفقار التنموي". فالقضٌة الفلسطٌنٌة "سٌاسٌة" ولٌست "إنسانٌة"، 

والحل ٌتمثل فً إقامة الدولة الفلسطٌنٌة المستقلة وعاصمتها القدس الشرقٌة. اضافة الى ان 
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ة أبقت االقتصاد الفلسطٌنً مرتبطا باالقتصاد اإلسرائٌلً، وقفزت عن اهم العوامل الخط

 . (21) التً تضمن حق الفلسطٌنٌٌن فً إقامة عالقات اقتصادٌة مستقلة مع العالم الخارجً

ٌسعى بٌنٌت، إلى تثبٌت معادلة جدٌدة أمام حركة حماس من شأنها أن تزٌد هامش المناورة  .3

اإلسرائٌلٌة وتحقق مكاسب على الصعٌد السٌاسً اإلسرائٌلً الداخلً، تبقى االئتالف 

الحكومً الحالً متماسكا، خاصة فً ظل التهدٌدات التً تواجهه فً حال وضع إحدى 

العسكرٌة على سلم أولوٌاته، حٌث سٌكون قرٌبا  -اسٌة أو األمنٌةالقضاٌا اإلقلٌمٌة أو السٌ

مقعدا(، باإلضافة  72من االنهٌار بسبب اعتماد االئتالف الحاكم على قاعدة انتخابٌة ضٌقة )

 إلى التباٌن الحاد فً األجندات السٌاسٌة ألعضاء االئتالف. 

ة لبٌد، ولذلك لم تربط رؤٌة صفقة تبادل األسرى قد تكون العقبة الرئٌسة أمام تمرٌر خط .4

البٌد الموضوع االقتصادي بملف تبادل األسرى ، حٌث تشترط إسرائٌل الحصول علً 

معلومات عن اسراها فً البداٌة، وفً المقابل قدمت حماس خارطة طرٌق من مرحلتٌن ، 

االولى تقدم فٌها الحركة معلومات عن الجنود مقابل اطالق سراح االسري الفلسطٌنٌٌن 

مرضً والنساء واألطفال واسري صفقة شالٌط المعاد اعتقالهم. وفً المرحلة الثانٌة ٌتم ال

اسٌر فلسطٌنً بضمنهم األمناء العامٌن واالسري أصحاب المؤبدات  2611اطالق سراح 

مقابل تسلٌم حماس ما لدٌها من اسري. ومن جهتها تعارض اسرائٌل اطالق سراح اسرى 

 ة أن عدًدا منهم عادوا إلى ممارسة المقاومة. شالٌط  المعاد اعتقالهم بحج

توظٌف الخطة من أجل مصلحة الحركة  بإمكانٌةظهرت اتجاهات داخل حركة حماس ترى  .5

مع خطة لبٌد، واالتفاق على هدنة  بإٌجابٌةوسٌطرتها على قطاع غزة ، وتفضل التعامل 

لتسهٌالت المقترحة طوٌلة المدى،  انتظارا لمرحلة ما بعد الرئٌس عباس، وتعتبر  أن ا

ستساعدها لتعزٌز سٌطرتها على قطاع غزة وتجاوز الحصار، وتحٌٌد سٌنارٌو الحرب 

(.  اال ان حركة حماس ال تستطع الذهاب بعٌدا إلى حد االعتراف بإسرائٌل وتوقٌع اتفاق 22)

نهائً، ألسباب أٌدٌولوجٌة، إدراكا منها أن مثل هذا االعتراف ٌفقدها كٌنونتها )كحركة 

قاومة( وٌجعلها تخسر الدعم الرسمً والشعبً. ولذلك ٌفضل تٌار قوي داخل الحركة م

مستوٌات منخفضة من التصعٌد، ولذلك تتبنى الحركة تكتٌك المستوى المنخفض من 

 (. (23االحتكاك ، دون مستوى المعركة

ٌتوقف مستقبل الخطة على قدرتها على فرض الكٌان المستقبلً فً غزة على المشهد  .6

لٌمً خاصة فً ظل غٌاب اٌة تصورات استراتٌجٌة تتعلق بطبٌعة هذا الكٌان االق

االفتراضً الذي ٌفترض تشكٌله بعٌدا عن المشروع الوطنً الفلسطٌنً ، وتجاوز التمثٌل 

 الرسمً الفلسطٌنً فً العالم والذي ٌحظى بدعم واعتراف معظم دول العالم.

ة ، التً ال ٌجمعها موقف موحد تجاه حركة موقف الالعبٌن األساسٌٌن فً البٌئة االقلٌمٌ .7

حماس ، ففً الوقت الذي تتمٌز عالقات إٌران وتركٌا وقطر باالنفتاح على حركة حماس، 

تنتهج مصر واالردن مع حماس سٌاسة االمر الواقع ، دون السماح لها أن تصبح كٌان 

 معترف بها دولٌا، خاصة وان ٌكون جزء من حركة االخوان المسلمٌن. 
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ٌٌب العامل االقلٌمً ، المتداخل بصورة قوٌة فً معادلة الصراع ، ٌضع عالمات استفهام تغ .1

كبٌرة حول جدٌة واضعً الخطة ورغبتهم فً تحقٌق او اشتمال الخطة على اٌة ابعاد 

سٌاسٌة، فالنفوذ االٌرانً فً المنطقة بصورة عامة ، وفً غزة بصورة خاصة، االمر الذي 

ٌن االٌرانٌٌن مؤخرا، ٌؤكد استحالة تجاوز هذا الدور فً محاوالت اكده العدٌد من المسؤول

 رسم خرٌطة جدٌدة للصراع فً قطاع غزة بعٌدا عن اٌران.
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 مستقبل خطة لبيد : 

لقد كان الفشل دائما مصٌر المخططات التً جربت فٌها إسرائٌل أن تعرض مقاربات )غٌر  ●

ُتقّدم بشكل رسمً من الحكومة االسرائٌلٌة ، عسكرٌة( لحل مشكلة قطاع غزة، حٌث انها لم 

وصٌغت بشكل أحادي ، وخلت من البعد السٌاسً، وانحصرت فً المستوى التكتٌكً فقط، 

فً ظل حالة من عدم الثقة، دون إبداء أي استعداد للتخلً عن مبدأ السٌطرة عن بعد 

 (. (24والتحكم فً مصٌر قطاع غزة

بحل القضٌة الفلسطٌنٌة من مختلف جوانبها ، كما  ترتٌب الوضع فً غزة ٌنبغً أن ٌرتبط ●

أنه من الصعب ان ٌتم فرض الربط بٌنه وبٌن عملٌة مفاوضات سٌاسٌة جادة مع إسرائٌل 

غٌر مستعدة وغٌر قادرة على مثل هذا الخٌار الذي قد ٌطٌح بها االسرائٌلٌة ألن الحكومة 

رفض الومن شأن  (. (25ائمةبسرعة لمجرد اتخاذ قرار بفتح مفاوضات حول التسوٌة الد

لهذه الخطة، أن ٌجعل إمكانٌة عبورها إلى التنفٌذ لٌس صعباً فحسب بل مستحٌل  ًالفلسطٌن

 (.26على المستوى المنظور والمتوسط على األقل ) ،تماماً 

تتراوح ما بٌن خٌار المواجهة الحكومة االسرائٌلٌة ساستراتٌجٌة ووفق التقدٌرات فإن  ●

، وسٌحتاج تطبٌق أحد هذه الخٌارات  "التسهٌالت مقابل الهدوء"العسكرٌة الشاملة وخٌار 

إلى قرار سٌاسً ، ومن غٌر الواضح فٌما إذا كانت هذه الخٌارات ستالقً اعتراضات من 

الت )مثل فتح المستوٌات األمنٌة واالستخباراتٌة اإلسرائٌلٌة. وٌدرك بٌنٌت أن منح تسهٌ

المعابر، زٌادة كمٌة البضائع الواردة إلى غزة، توفٌر الكهرباء( قد ٌمنح إسرائٌل المزٌد من 

 الوقت قبل أن تنفجر حرب جدٌدة ، ستتحمل اسرائٌل تبعاتها الداخلٌة والخارجٌة.

 وتقليص الصراع : التهدئةسيناريو  – 1

مع الفلسطٌنٌٌن على مبدأ تقلٌل االحتكاك رؤٌة الحكومة االسرائٌلٌة الحالٌة للصراع  تنطوي ●

وتجفٌف منابع التوترات على المدى المتوسط والبعٌد بدون تقدٌم أي تنازل سٌاسً. هذه 

الرؤٌة التً قد تكون أقرب إلى مفهوم "تقلٌص الصراع"، وهو ما قد ٌعنً أن خٌار إعادة 

جحٌة بالنسبة لالئتالف إعمار غزة وفق شروط وضوابط إسرائٌلٌة ستكون الخٌار األكثر أر

 الحاكم على المدى المتوسط.

واضحة للتعامل استراتٌجٌة ضرورة بلورة فً تتمثل لدى االسرائٌلٌٌن اإلشكالٌة األساسٌة  ●

حسب أسلوب نتنٌاهو  "إدارة األزمةولذلك فانه وفً المدى المنظور سٌتم "، مع قطاع غزة 

على الرغم من ان غٌاب وستعتمد اسرائٌل سٌاسة "التسهٌالت مقابل الهدوء"، السابق، 

 .إنهاء التوترات مع قطاع غزةسٌعرقل امكانٌة  ، واضحة استراتٌجٌة عمل 

جرت مؤخرا ، على الرغم من انه قد ة امام هذا السٌنارٌووستشكل صفقة تبادل االسرى عقب ●

فً القاهرة مباحثات بوساطة مصرٌة بٌن حماس واسرائٌل للتوصل لصفقة تبادل االسرى 

واجهت الكثٌر من الصعوبات خاصة وأن حٌث اشارت المعلومات انها وتهدئة طوٌلة األمد. 

عن قادة المقاومة، وعلى رأسهم مروان البرغوثً وأحمد سعادات،  باإلفراجالمطالبة 

ٌة، وعدد من االسرى ذوي األحكام العالٌة ٌجعل الصفقة بحاجة إلى المزٌد وأبطال نفق الحر
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من الوقت، اضافة الى عدم استعداد نفتالً بٌنٌت إلبرام صفقة تبادل خوفاً من انهٌار ائتالفه 

الحكومً، وهو االمر الذي ٌتعارض مع رغبة الكثٌر من االطراف التً ترغب فً منحه 

كومً، وتهٌئة المجتمع اإلسرائٌلً للقبول بخطوات متقّدمة الفرصة لتعزٌز االئتالف الح

تجاه قطاع غّزة،  تمهٌدا للتوّصل إلى اتفاق تهدئة طوٌلة األمد سٌسمح بإعادة اعمار قطاع 

 غزة ورفع تدرٌجً للحصار وتحسٌن الحالة االقتصادٌة للقطاع وفتح المعابر. 

، خاصة وان االسرائٌلٌٌن الصراع لتقلٌصهذا السٌنارٌو مع توجهات اسرائٌلٌة وٌتوافق  ●

اشترطوا أن ٌشمل أّي اتفاق تهدئة ضرورة تهدئة األوضاع فً الضفة الغربٌة. وهذا ٌعنً 

ان اسرائٌل ترٌد تقلٌص االحتكاكات وتخفٌض مستوى التوتر فً الضفة الغربٌة وقطاع 

غزة لتمرٌر مخططاتها التً تستهدف المشروع الوطنً الفلسطٌنً ، من خالل ضمان 

وتحوٌله  الفلسطٌنًرار مشروعها االستٌطانً فً الضفة الغربٌة ، وتعزٌز االنقسام استم

 (.(27 والتسهٌالت االقتصادٌة” التهدئة“الى انفصال بٌن جناحً الوطن ، مقابل 

وٌتعارض هذا السٌنارٌو مع احتماالت رفض فصائل المقاومة العرض االسرائٌلً "التهدئة 

تمرار تهوٌد القدس، وتكثٌف االستٌطان، اإلجراءات مقابل تخفٌف الحصار"، فً ظل اس

القمعٌة ضد األسرى، وطرد المقدسٌٌن وهدم المنازل، واالعتقاالت واالعتداءات على 

األقصى، خاصة فً ظل الشرط االسرائٌلً بربط االتفاق بضرورة وقف المقاومة فً 

ل التهدئة القابلة لالنهٌار االعمار فً ظ إلعادةالضفة. اضافة الى عدم توفر األموال الالزمة 

 (. (21وعدم وجود عملٌة سٌاسٌة او اتفاق تهدئة طوٌل األمد

 سيناريو المواجهة العسكرية : - 2

هناك شكوك حول امكانٌة موافقة المقاومة الفلسطٌنٌة على مخططات الحكومة اإلسرائٌلٌة  ●

لتمرٌر "التهدئة االنسانٌة" فً قطاع غزة ، وستتزاٌد األصوات فً إسرائٌل التً تدعو 

لعدوان عسكري ضد قطاع غزة إلحداث تغٌٌر جوهري. وستمارس اسرائٌل ضغوط داخلٌة 

طات المقاومة فً قطاع غزة ، بحجة التوّصل إلى هدنة طوٌلة ودولٌة لوضع قٌود على نشا

وهو ما سٌزٌد من الضغوط األمد، مقابل تحسٌن االوضاع االنسانٌة للسكان فً القطاع، 

قطاع غزة، لتقلٌص هوامش فً إلى جولة عسكرٌة جدٌدة الداخلٌة فً اسرائٌل للتوجه 

ألمر الذي ٌستوجب إعداداً سٌاسٌاً المناورة امام حماس فً مفاوضات المرحلة المقبلة، ا

ودبلوماسٌاً لمثل هذه الحرب موجه إلى الرأي العام الرسمً والشعبً على مستوى العالم، 

باعتبار أّن إسرائٌل وفقاً لهذه الخطة قامت بكل ما ٌمكن لتالفً هذه الحرب، وفً حال 

 (. (29لمنعها اندالع هذه الحرب فهو خٌار اضطراري بعدما قدمت إسرائٌل كل الجهود

وٌشكل تضخٌم ملف "القوة العسكرٌة المتنامٌة" لفصائل المقاومة فً قطاع غزة،  محاولة  ●

من اسرائٌل الستفزاز التنظٌمات فً قطاع غزة للرد عسكرٌا ، لسحب االهتمام من تنامً 

ووفق هذا المواجهة الشعبٌة فً الضفة والقدس، والذي ٌعرقل مخططات االحتالل. 

المحتمل ان تدفع اسرائٌل باتجاه مواجهة عسكرٌة مع قطاع غزة، لو وجدت  السٌنارٌو من
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أن ذلك "خٌار الضرورة" لكبح "الهبة الشعبٌة" فً الضفة والقدس، والحٌلولة دون تطور 

 (.(21 المواجهة الشعبٌة الشاملة، قد تعرقل مخططات االحتالل للمرحلة القادمة

وبٌنما ٌتعارض هذا السٌنارٌو مع المصلحة االستراتٌجٌة االسرائٌلٌة فً بقاء االنقسام  ●

الفلسطٌنً، اال انه ٌتعزز فً ظل البعد االقلٌمً والمخططات االٌرانٌة التً ستعرقل بالتأكٌد 

التً سٌكون من شأنها سحب احد اهم  التهدئةكافة المحاوالت الساعٌة للتوصل الى اتفاقٌات 

القوة التً تمتلكها اٌران فً اطار تحركاتها فً المنطقة. وتمتلك الحركة من النفوذ  اوراق

واالمكانٌات التً تجعلها مؤثرة بالفعل فً هذا االتجاه ، وهذا ما اكده رئٌس الحرس الثوري 

 (.(31 االٌرانً فً تصرٌحاته عن الجٌوش التً تمتلكها اٌران فً المنطقة

 :الخالصة 

الذي ٌكتنف خطة لبٌد فً اطار ما ٌمكن تسمٌته "الخداع االستراتٌجً" ، لغموض ٌندرج ا ●

فالحكومة االسرائٌلٌة الحالٌة تبدو ملتزمة بالثوابت والمحددات التً تعاملت بها الحكومات 

االسرائٌلٌة المتعاقبة مع الملف الفلسطٌنً بصورة عامة ، وقطاع غزة بصورة خاصة، 

صراع" ستبقى عناوٌن واضحة لالستراتٌجٌة االسرائٌلٌة فـ"تقلٌص الصراع" أو "ادارة ال

من المستبعد حدوث أن ٌجعل ترابط الملفات والسٌنارٌوهات ، ومن شأن  باتجاه الفلسطٌنٌٌن.

اختراق ، وسٌكون أقصى ما ٌمكن أن ٌتم على المدى المباشر تسهٌالت وتخفٌف للحصار 

 .ل التهدئةمقاب

تستهدف قطع الطرٌق على ٌر الخارجٌة االسرائٌلٌة( التً عرضها ٌائٌر لبٌد )وزالخطة ف ●

على المٌاه اإلقلٌمٌة  ة االسرائٌلٌةسٌطرالاستمرار خاصة فً ظل مشروع الدولة الفلسطٌنٌة، 

وهو ما ٌعنً . فلسطٌنٌة"السٌادة ال"تتطرق الى موضوع والمجال الجوي والحدود، ولم 

، للشعب الفلسطٌنًسٌاسٌة الحقوق التعترف بالمرجعٌات القانونٌة والسٌاسٌة التً انهاء كافة 

وحق  ،292قرار فلسطٌنٌة وفق الدولة اقامة قرارات الشرعٌة الدولٌة كالحق بوتتجاوز 

 ،وحق تقرٌر المصٌر حسب قرارات متعددة للجمعٌة العامة ،215قرار وفق الالعودة 

محتلة ، وغٌرها الذي ٌطالب إسرائٌل باالنسحاب من األراضً ال 353باإلضافة إلى قرار 

 .لسطٌنًالفالشعب  وقمن القرارات التً تعترف بحق

بعد خطاب بٌنٌت وعدم اعترافه بفلسطٌن، وتجاهل قضٌة الصراع، ٌمكن القول ان مفتاح  ●

افشال المخطط االنفصالً ٌتطلب ضرورة الذهاب الى تغٌٌر قواعد االشتباك مع االحتالل، 

حتالل" وتغٌٌر كل المسمٌات الرسمٌة الى واصدار قرار إعالن "دولة فلسطٌن تحت اال

"دولة فلسطٌن"، وتوجٌه رسائل الى األمم المتحدة والرباعٌة الدولٌة، إن منظمة التحرٌر 

 (. (32الفلسطٌنٌة قررت تعلٌق االعتراف بإسرائٌل الى حٌن اعترافها بفلسطٌن

وطنٌة موحدة تحدد األهداف وأشكال  واستراتٌجٌةضرورة بلورة رؤٌة شاملة اضافة الى  ●

اجراء ، وة على التعامل مع المجتمع الدولًالنضال، وتشكٌل حكومة وحدة وطنٌة قادر

 (. (33االنتخابات، ضمن حل الرزمة الشاملة، وبما ٌمكن من إحٌاء المشروع الوطنً
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