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تقرير

استغلت حكومة بنيامني نتنياهو املصالحة الفلسطينية لتوظيفها
في سياق إلقاء مسؤولية فشل املفاوضات اإلسرائيلية الفلسطينية على
رئيس السلطة محمود عباس ،عبر قلب معادلة السبب والنتيجة

إسرائيل فوجئت بالمصالحة
 ...وتراهن على فشلها
علي حيدر
ب� � ��ال� � ��رغ� � ��م م� � � ��ن أن ال� ��رئ � �ي� ��س
الفلسطيني محمود عباس لم
ّ
يكن ليوقع على اتفاق مصالحة
مع «حماس» ،في هذه املرحلة على االقل،
ل��وال النتيجة التي آل��ت اليها املفاوضات
ب �ف �ع��ل ال �ت �ص �ل��ب االس� ��رائ � �ي � �ل� ��ي ،ات� �خ ��ذت
ح �ك��وم��ة ب �ن �ي��ام�ي�ن ن �ت �ن �ي��اه��و امل �ص��ال �ح��ة
الفلسطينية س�ب�ب��ًا وم �ب��ررًا ل�ل�إع�ل�ان عن
وقف املحادثات مع الجانب الفلسطيني،
متهمة رئيس السلطة بأنه ل��و ك��ان يريد
إنجاح املفاوضات لواصل مساعيه ،وملا
اتفق مع حركة ّترفض االعتراف بإسرائيل
واالتفاقات املوقعة معها.
م ��ع ذل � ��ك ،ت� �س ��ود ت� �ق ��دي ��رات ف ��ي ال �س��اح��ة
االس��رائ �ي �ل �ي��ة ت�ك�ش��ف ع��ن وج ��ود ق ��در من
الرهان على فشل املصالحة الفلسطينية،
ان �ط�لاق��ًا م��ن أن ال �خ��وض ف��ي ال�ت�ف��اص�ي��ل
يؤكد أن الطريق م��ا زال��ت طويلة ومليئة
ب��ال �ع �ث��رات ،وب��ال �ت��ال��ي ي�م�ك��ن أن تستجد
خ�ل�اف ��ات ق ��د ت� �ه ��دده ��ا .ه � ��ذه ال �ت �ق��دي��رات
امل��وزع��ة ب�ين ج �ه��ات س�ي��اس�ي��ة وإع�لام�ي��ة،
لم تحضر في اعتبارات املجلس ال��وزاري
امل� �ص� �غ ��ر ال� � � ��ذي ت� �ع ��ام ��ل م � ��ع امل �ص��ال �ح��ة
الفلسطينية ب�م�ن�س��وب ت��وظ�ي�ف��ي مرتفع
جدًا ،في سياق تبادل إلقاء املسؤولية على
فشل املفاوضات مع الجانب الفلسطيني.
ع�ل��ى خ�ل�ف�ي��ة ق� ��راءة وت �ق��دي��ر إس��رائ�ي�ل�ي�ين
بأن االتفاق مع حماس هو جزء من ردود
ال�س�ل�ط��ة ع�ل��ى ال�ت�ص�ل��ب االس��رائ �ي �ل��ي ،ق��رر
امل �ج �ل��س ال� � � ��وزاري امل �ص �غ��ر ،ب �ع��د ج�ل�س��ة
اس�ت�م��رت س��ت س��اع��ات ،سلسلة إج ��راءات
ع �ق ��اب �ي ��ة ،ب� � ��دءًا م� ��ن ت �ج �م �ي��د االت � �ص� ��االت
ال�س�ي��اس�ي��ة م��ع ال�س�ل�ط��ة وف ��رض ع�ق��وب��ات
ً
ع�ل�ي�ه��ا ،وص � ��وال ال ��ى ش ��ن ح�م�ل��ة دع��ائ�ي��ة
ت�ه��دف ال��ى تشويه ص��ورة أب��و م��ازن على
املستوى الدولي.
ل�ج�ه��ة ت�ج�م�ي��د االت � �ص ��االت ،م��ن ال��واض��ح
أن امل �ش �ك �ل��ة ب��ال �ن �س �ب��ة إل� ��ى إس ��رائ� �ي ��ل أن
االت� �ف ��اق ه ��و م ��ع ج �ه��ة ت��رف��ض االع� �ت ��راف
ب �ه��ا وب��االت �ف��اق��ات امل��وق �ع��ة م �ع �ه��ا ،وع�ل��ى
ه ��ذه ال�خ�ل�ف�ي��ة ف��إن �ه��ا ت��رف��ض أي إض �ف��اء
مشروعية على «حماس» ،من دون التراجع
عن خياراتها السياسية .وهو ما أوضحه
نتنياهو لوزير الخارجية االميركي جون
كيري ،بالقول إنه من ناحية إسرائيل فإن
تشكيل حكومة وح��دة ب�ين فتح وحماس
س �ي �ق��ود ال ��ى وق ��ف امل �ف ��اوض ��ات .وأوض ��ح
م �ص��در س�ي��اس��ي إس��رائ �ي �ل��ي أن ��ه «ب�ع��دم��ا
ت� �ح ��ول ��ت ال �س �ل �ط��ة وح � �م� ��اس ال� � ��ى ج�س��م
واح��د ،ل��م يعد باإلمكان إدارة مفاوضات
سياسية معها .أما بخصوص العقوبات،
ف �ق��د أوض � ��ح ن �ت �ن �ي��اه��و أي �ض ��ًا ل �ك �ي��ري أن
إسرائيل ستوقف نقل أموال الضرائب الى
السلطة ،إض��اف��ة ال��ى توصية الكونغرس
األميركي بوقف املساعدات املالية للسلطة
الفلسطينية .وأوضح مصدر سياسي أنه
«حتى اآلن وجهنا إن��ذارًا حول العقوبات،
وح ��ال� �ي ��ًا س �ن �ن �ف ��ذ» .أم � ��ا ل �ج �ه��ة ال ��دع ��اي ��ة
االسرائيلية التي تهدف الى تشويه صورة
رئ�ي��س السلطة ،ف��ي اإلع�ل�ام ال��دول��ي ،فمن
ض�م��ن ال �خ �ي��ارات ال �ت��ي ت��م درس �ه��ا إم�ك��ان
نشر بيانات في االعالم الدولي تربط بني
اس��م أب��و م��ازن وزع�ي��م ال�ق��اع��دة أس��ام��ة بن
الدن بهدف إقناع الرأي العام الدولي ّبأن
أبو مازن ليس شريكًا للسالم ،وأنه يفضل
الوحدة مع منظمة إرهابية إسالمية على
اتفاق السالم مع إسرائيل.
وب� �ق ��در م ��ن اإلق� � � ��رار ب��ال �ف �ش��ل ف ��ي ت �ق��دي��ر
االستخبارات حول ما يمكن أن يقدم عليه
م �ح �م��ود ع �ب��اس ،أق � � ّ�رت ج �ه��ات س�ي��اس�ي��ة
إسرائيلية بأن املستوى السياسي فوجئ
بإعالن املصالحة من قطاع غزة ،في الوقت

ً
ال��ذي ك��ان مشغوال بإمكانية إق��دام��ه على
«ح��ل السلطة» .وأض��اف��ت امل�ص��ادر نفسها
أن «االس � �ت � �خ � �ب ��ارات ل ��م ت �ط �ل��ع امل �س �ت��وى
ال �س �ي��اس��ي ع �ل��ى ت� �ط ��ور امل� �ح ��ادث ��ات ب�ين
حماس والسلطة ،وهذا ببساطة فشل ،لم
نعرف ماذا كان يجري».
ّ
وأقر مصدر سياسي ملوقع «واي نت» بأن
اإلسرائيليني لم يكونوا على علم باالتفاق
ال ��ذي ي�ت�ب�ل��ور .وأوض� ��ح م �ص��در سياسي
أم �ن ��ي إس��رائ �ي �ل��ي أن «االج � �ه� ��زة االم �ن �ي��ة
تابعت االت�ص��االت بني حماس والسلطة،
ل� �ك ��ن ل � ��م ن � �ع� ��رف ف � ��ي أي ي� � ��وم ب��ال �ض �ب��ط
س �ي �ح��دث ه� ��ذا ،ول ��م ن �ع��رف أن ��ه س�ي�ص��در
بيان».
ع �ل��ى خ ��ط م� � ��واز ،رأى ت �ق��دي��ر ص � ��ادر عن
القسم االستخباري في وزارة الخارجية
االس��رائ �ي �ل �ي��ة أن االت� �ف ��اق ت �م��ت ص�ي��اغ�ت��ه
«بخطوط عامة وضبابية متعمدة ،وهو
بعيد عن التحقق» ،مضيفًا أن «التفاهمات
التي تم التوصل اليها بني فتح وحماس
تمت بلورتها على أس��اس التقاء مصالح
م �ع�ين ب�ي�ن ال �ج��ان �ب�ين ن�ت�ي�ج��ة ض�ع�ف�ه�م��ا،
بفعل املصاعب التي يواجهانها» .ولفت
التقدير أيضًا الى أن الرئيس الفلسطيني
ي ��أم ��ل أن «ت �ش �ك��ل خ �ط ��وة امل �ص��ال �ح��ة م��ع
ح � �م� ��اس راف � �ع � ��ة ض� �غ ��ط ع� �ل ��ى إس ��رائ� �ي ��ل

خالل التوقيع على االتفاق أمس (سعيد خطيب ـ ا ف ب)
ل�ت�ج��دي��د امل �ف��اوص��ات وف ��ق ش��روط��ه ،وأن
ًَ
تشكل تحديا لسياسة حماس إزاء عملية
التسوية .وفي املقابل ،فإن حماس تأمل أن
يسهم االتفاق في تغيير التعامل السلبي
م��ن ج��ان��ب م�ص��ر ت�ج��اه�ه��ا ،وت�ض�م��ن ب��أن
يتم دم��ج التنظيم ف��ي م��ؤس�س��ات منظمة
ال� �ت� �ح ��ري ��ر ،وأن ي �ح �ظ��ى ن ��اش �ط ��وه ��ا ف��ي
الضفة بمزيد من حرية العمل» .أما لجهة

آف ��اق االت �ف��اق ،ف�ق��د أض��اف��ت ورق ��ة امل��وق��ف
ال� �ت ��ي ق��دم �ت �ه��ا ال �خ��ارج �ي��ة االس��رائ �ي �ل �ي��ة
«ب��رغ��م ال�ت�ق��اء امل�ص��ال��ح وأج� ��واء ال�ت�ف��اؤل،
م��ا زال��ت ه�ن��اك أج ��واء ش��ك وع��دم ثقة بني
فتح وحماس ،والطرفان بعيدان عن جسر
ال� �ه ��وات» امل�ت�ص�ل��ة ب��ال�ت�ف��اص�ي��ل ال �ت��ي لم
تغلق إل��ى ح��د اآلن .ولفت التقدير ال��ى أن
«أبو مازن ما زال يحتفظ لنفسه بمساحة

م��رون��ة م��ا ،ويمكنه إم��ا ال�ت�ق��دم أو إرج��اء
امل�ص��ال�ح��ة ح�س��ب اح �ت �ي��اج��ات��ه» .واخ�ت�ت��م
ال�ت�ق��دي��ر ب��ال�ق��ول «إن تطبيق التفاهمات
م��رت�ب��ط ب�ت�ق��دم امل �ف��اوض��ات م��ع إس��رائ�ي��ل
وب��رد فعل املجتمع ال��دول��ي ،وع�ل��ى رأس��ه
الواليات املتحدة».
إلى ذلك ،رأى وزير الخارجية االسرائيلي
أف �ي �غ ��دور ل �ي �ب��رم��ان أن� ��ه «ف� ��ي ح� ��ال ج��رت

«خدعة» فلسطينية أم «فرصة» يجب عدم تفــو
تباينت مواقف
النخبة اإلسرائيلية من
اتفاق املصالحة بني
من يراه نقمة ومن يراه
فرصة ،وإن كان الرابحان
األساسيان ،بحسب
البعض ،ليسا سوى
حماس ونتنياهو

محمد بدير
ّ
ّ
ش��ن ع��دد م��ن ال �ك��ت��اب ه�ج��وم��ًا الذع ��ًا ضد
اتفاق املصالحة الفلسطيني بني حركتي
حماس وفتح ،فيما دعا البعض اآلخر إلى
التريث والنظر إليه بوصفه فرصة ينبغي
استغاللها .وبني هؤالء وهؤالء ،كان هناك
م ��ن أج� ��رى ج� ��ردة م��وض��وع �ي��ة ف ��ي ف��وائ��د
االت� �ف ��اق وأض � � ��راره ب��ال�ن�س�ب��ة إل ��ى ك��ل من
ال�لاع�ب�ين املعنيني ب��ه ،معتبرًا أن حماس
ه ��ي أب � ��رز ال ��راب �ح�ي�ن م �ن ��ه ،ي�ل�ي �ه��ا رئ �ي��س
الوزراء اإلسرائيلي بنيامني نتيناهو.
وت �ح��ت ع �ن ��وان «ت �ح �ط �ي��م األوان � � ��ي» كتب
أليكس فيشمان في «يديعوت أحرونوت»
أن دوائ� � ��ر ص �ن��اع��ة ال � �ق ��رار ف ��ي إس��رائ �ي��ل
تنفجر غضبًا ليس فقط من أبو م��ازن بل
إن «خيبة األمل الكبرى هي في األساس من
التعامل األميركي مع اإلجراءات األحادية
لرئيس السلطة الفلسطينية .فأبو م��ازن
م��ن وج �ه��ة ن �ظ��ر ح �ك��وم��ة ن�ت�ن�ي��اه��و حطم
األوان��ي كلها في اللحظة التي أدخل فيها
م�ن�ظ�م��ة إره��اب �ي��ة ه��ي ح �م��اس م��ن ال �ب��اب
الرئيسي وأشركها في معادلة التفاوض.
وال�ك��رة اآلن ف��ي ملعب ال��والي��ات املتحدة،
فإذا لم يوجد رد أميركي واضح ،فسيكون
تداع سياسي يفضي إلى اعتراف
ذلك بدء ٍ
دول الغرب بحماس».
وأش��ار فيشمان إل��ى أن «ال��رد اإلسرائيلي
على ذلك كما أخذ ينضج في جهاز األمن
ال يقل غضبًا .فمنذ اآلن فصاعدًا سيكون
ك ��ل إط �ل��اق ن ��ار ي �ت��م م ��ن ق �ط��اع غ ��زة على
إسرائيل تحت مسؤولية أبو مازن بصفته
يرأس حكومة الوحدة».
ب��دوره ،رأى ألكسندر ب�لاي في «إسرائيل
ال �ي ��وم» أن ات �ف��اق امل�ص��ال�ح��ة ل�ي��س س��وى
خ ��دع ��ة ف �ل �س �ط �ي �ن �ي��ة ت �ت �ك��رر م � ��رة أخ � ��رى،
وبرأيه تكمن دوافع االتفاق في أن «منظمة
ال �ت �ح��ري��ر ال�ف�ل�س�ط�ي�ن�ي��ة غ �ي��ر ق � ��ادرة على

ال �ت��وص��ل إل ��ى ات �ف��اق م��ع إس��رائ �ي��ل ألن�ه��ا
تمثل أقلية في ال�ش��ارع العربي ،وحماس
ال تستطيع أن تحظى ب��االع �ت��راف بأنها
املمثلة الشرعية حتى لسكان غزة .وكل ذلك
ي��ؤدي بالطرفني الصقرين إل��ى محاوالت
ال ت�ت��وق��ف ل�ل�ت�ح��ادث ب�ي�ن�ه�م��ا وال�ت��وص��ل
إل��ى ات�ف��اق��ات (خمسة حتى اآلن) ل��م تنفذ
ول�ي��س م��ن امل�م�ك��ن أن تنفذ ف��ي املستقبل.
وكما كانت (م.ت.ف ).وإس��رائ�ي��ل تجريان
ت�ف��اوض��ًا عقيمًا م�ن��ذ س �ن��وات مل�ن��ع ات�ه��ام
امل�ج�ت�م��ع ال��دول��ي لهما ب��إح�ب��اط «مسيرة
ال � �س �ل�ام» ،ي �ت �ف��اوض ال �ط��رف��ان ال �ع��رب �ي��ان
ك��ذل��ك ك��ي ال ي�خ�س��را منزلتيهما ف��ي نظر
جمهورهما في ال��داخ��ل»ً .
بناء عليه ،يرى
بالي أن عنوان االتفاق هذه املرة «موجود
ف � ��ي ال� �س ��اح� �ت�ي�ن اإلق� �ل� �ي� �م� �ي ��ة وال� ��دول � �ي� ��ة،
وت �ش �م�ل�ان إدارة ال ��والي ��ات امل �ت �ح��دة ،ألن
ال��رس��ال��ة ال��ى واشنطن مفهومة م��ن تلقاء
ن �ف �س �ه��ا ،وه � ��ي أن � ��ه إذا ل� ��م ي �ق �ن��ع وزي� ��ر
الخارجية األميركي إسرائيل بالعودة الى
املحادثات بشروط م.ت.ف .فمن املؤكد أن
السلطة ال�ق��ادم��ة ،سلطة ح�م��اس ،ستكون
أقل إراحة للواليات املتحدة».
في املقابل ،انتقد باراك رابيد في صحيفة
«ه ��آرت ��س» م��وق��ف ح�ك��وم��ة ن�ت�ن�ي��اه��و من
االت � �ف� ��اق ال� � ��ذي رأى ف �ي��ه ف ��رص ��ة ي�ن�ب�غ��ي
ع��دم تفويتها .وك�ت��ب راب �ي��د ان «حماسة
نتنياهو ورج��ال��ه متوقعة .ف�ه��ذا ّ
رد فعل
ش ��رط ��ي آخ� � ��ر ل �ح �ك ��وم ��ة إس� ��رائ � �ي� ��ل ع�ل��ى
ال �ت �غ �ي �ي��ر ال � �ج� ��اري ف ��ي ال� �ش ��رق االوس � ��ط.
فمثلما ه��ي ال�ح��ال م��ع س�ق��وط م�ب��ارك في
مصر ،وانتصار روحاني في االنتخابات
ف��ي إي ��ران ،أو االت�ف��اق املرحلي ب�ين القوى
العظمى وإي ��ران على ال�ب��رن��ام��ج ال�ن��ووي،
هذه املرة أيضًا كان رد الفعل االسرائيلي
س�ل�ب�ي��ًا ،ي�ب��ث ال �ف��زع وي ��رى ف��ي ك��ل تغيير
في الوضع الراهن تهديدًا وليس فرصة».
وت��وق��ف ال�ك��ات��ب ع�ن��د ازدواج� �ي ��ة األخ�ل�اق

ل � ��دى ن �ت �ن �ي��اه��و ال � ��ذي «أدار م �ف��اوض��ات
م� ��ع ح� �م ��اس ك ��ان ��ت أط� � ��ول وأك � �ث� ��ر ج��دي��ة
وم��ع ق��در أك�ب��ر م��ن ال�ن�ي��ة الطيبة م� ّ�م��ا مع
ّ
عباس» ،مذكرًا من نسي من اإلسرائيليني
باتفاقني مكتوبني أبرمهما رئيس الوزراء
م��ع «امل�ن�ظ�م��ة اإلره��اب �ي��ة ف��ي غ� ��زة» ،األول
ح � ��ول ت � �ب� ��ادل ال� �ج� �ن ��دي ج �ل �ع ��اد ش��ال �ي��ط
وال �ث��ان��ي ات� �ف ��اق وق ��ف ال� �ن ��ار ال � ��ذي أن�ه��ى
�اب .ورأى راب �ي��د أن
ع�م�ل�ي��ة ًع �م��ود ال �س �ح� ّ
«حكومة إسرائيلية تتبنى حل الدولتني
ك��ان ينبغي ل�ه��ا أن ت�ف��رح أم��س وأن ت��رى
ف��ي ات �ف��اق امل �ص��ال �ح��ة ب�ي�ن ح �م��اس وف�ت��ح
فرصة وليس تهديدًا .فبعد كل شيء ،كان
نتنياهو وأف �ي �غ��دور ل�ي�ب��رم��ان ورف��اق�ه�م��ا
ف��ي ال�ح�ك��وم��ة ه��م ال��ذي��ن ّادع� ��وا أن عباس
ال ي�م�ث��ل ك��ل ال�ج�م�ه��ور الفلسطيني وأن��ه
ال ي �م �ك ��ن ال � �ت � �ق ��دم ح �ي��ن ت � �ك� ��ون ال �س �ل �ط��ة
ال�ف�ل�س�ط�ي�ن�ي��ة ال ت�س� ّي�ط��ر ف��ي غ� ��زة .ات�ف��اق
امل�ص��ال�ح��ة ،إذا م��ا ن��ف��ذ ،فسيعطي ج��واب��ًا
لهذه االدع��اءات بالضبط ،وينتج حكومة
تمثل كل الفلسطينيني».
م��ن جهته ،أج��رى محلل ال�ش��ؤون األمنية
في موقع الصحيفة اإللكتروني ،رون بن
يشاي ،جردة في الرابحني والخاسرين من
االتفاق ،فرأى أن حماس هي أبرز الرابحني،
يليها رئيس ال��وزراء اإلسرائيلي بنيامني
نتنياهو .فاملنظمة اإلسالمية التي تحكم
غ ��زة ،ب�ح�س��ب ب��ن ي �ش��اي« ،م ��وج ��ودة اآلن
ف��ي ضائقة اقتصادية وسياسية صعبة
ول �ي �س��ت ق� � ��ادرة ع �ل��ى ت��أم�ي�ن اح �ت �ي��اج��ات
ال �ح��د األدن� ��ى مل�ل�ي��ون ون �ص��ف م�ل�ي��ون من
سكان القطاع ...واتفاق املصالحة سيحول
رئيس السلطة الفلسطينية إل��ى مسؤول
ع��ن س�لام��ة ه ��ؤالء ورف��اه �ي �ت �ه��م» .وه�ن��اك
م �ي��زة إض��اف �ي��ة ب��ال�ن�س�ب��ة إل ��ى ح �م��اس في
االت � �ف� ��اق ،وه� ��ي أن� ��ه ي �ق ��دم ل �ه��ا ول�ل�ج�ه��اد
اإلسالمي الفرصة لالنضمام إلى منظمة
التحرير الفسلطينية ،األمر الذي «سيتيح

