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أشرف بدر

*

مفاوضات الهدنة بين إسرائيل وحماس
نموذجا
"الجرف الصامد"
ً

تنظــر هذه الدراســة فــي مفاوضات الهدنة بين إســرائيل وحماس بوصفهــا جان ًبا من جوانب
الصــراع؛ وذلــك باالعتمــاد على نظرية اللعبة لفهــم كيفية إدارة الصراع مــن الطرفين .وكان
تحول
جوهــر المشــكلة هو الدافع األساســي لخوض الباحــث في مثل هذا الموضــوع ،وهو ّ
حمــاس إلــى عنصرٍ فاعل فــي توجيه األحداث على صعيد القضية الفلســطينية ســواء نحو
أي مدى يمكن أن تنخرط حماس
الحرب أو الســام ،ما يقود إلى طرح التســاؤالت التالية :إلى ّ
ّ
لحــل الصراع؟ وهل مــا جرى بين الطرفيــن من اتصاالت
فــي المفاوضات مع إســرائيل ســبي ًلا
يتطــور إلــى مفاوضــات مباشــرة تتعلــق بإنهــاء الصــراع؟ تهــدف هذه
ومفاوضــات يمكــن أن
ّ
الدراســة إلــى فهــم موقــف إســرائيل وحمــاس مــن التفــاوض المباشــر وغيــر المباشــر ،ومــدى
اســتعداد الطرفين لخوض مفاوضات مباشــرة ،ومبرّرها هو البحث فــي هدنة الجرف الصامد
التــي أبرمتهــا حماس مع إســرائيل .اتبع الباحث في هذه الدراســة المنهــج التاريخي والمنهج
الوصفي ،واستخدام المقابلة أداة من أدوات البحث.
*

باحث فلسطيني حاصل عىل درجة املاجستري يف التفاوض الدويل مع جامعة القدس.
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مقدمة

المبحث األ ّول :خلفية نظرية

املحتل من
ّ
دأبت حركات التحرر الوطني عىل إجراء مفاوضات مع
أجل استثامر جهدها العسكري سياسيًّا .مل تش ّذ حركة حامس عن
التوصل
هذا األمر ،فخاضت مفاوضات غري مبارشة مع إرسائيل بغرض ّ
إىل تفاهامت آن ّية تحقّق أهدافها املرحلية عرب إبرام هدنة موقَّتة؛
ظل اختالل ميزان القوى ملصلحة إرسائيل تعتقد حامس أ ّن
ففي ّ
حل نهايئ عادل للقضية الفلسطينية غري ممكن ،لذلك
التوصل إىل ّ
ّ
لجأت لتب ّني فكرة الهدنة.

يوجد كثري من الدراسات التي تتط ّرق ملفهوم الرصاع بني الدول،
وقليلة هي الدراسات التي تتع ّرض ملفهوم الرصاع بني دولة وتنظيم
مسلّح .وتربز صعوبة البحث يف ظاهرة الرصاع ما بني إرسائيل وحامس
يف كوننا نتعامل مع ظاهرة قليلة الحدوث ،وهي الرصاع بني دولة
ٍ
ربا
احتالل وتنظيم يقود حكومة غري
معرتف برشعيتها دول ًّيا .لذلك ّ
ينص عىل أ ّن الرصاع" :هو
يكون التعريف التايل هو األنسب ،والذي ّ
كل طرف
صدام أو تنافس بني اثنني أو أكرث من القوى ،يحاول فيه ّ
تحقيق أغراضه وأهدافه ومصالحه ومنع الطرف اآلخر من تحقيق
ذلك بوسائل وطرق مختلفة"(((.

تنطلق هذه الدراسة من ثالث فرضيات :األوىل ترى أ ّن حامس
(حركة تح ّرر وطني) ستتط ّور بحيث تستخدم التفاوض جز ًءا من
إسرتاتيجيتها لتحقيق أهدافها .والثانية أ ّن كال الطرفني ،إرسائيل
وحامس ،يُجري مفاوضات من أجل خدمة أهدافه اإلسرتاتيجية
والتكتيكية .أ ّما الثالثة ،فتجد أ ّن التفاوض بني إرسائيل وحامس هو
جزء من إدارة الرصاع.

توصلت الدراسة إىل عدة نتائج من أه ّمها :أ ّن حامس تدرك أهمية
ّ
التفاوض بوصفه أداة من أجل التح ّرر من االحتالل لذلك ال ترفض
مبدأ التفاوض؛ ففي فكر حامس السيايس ال يوجد ما مينعها من
خوض مفاوضات مبارشة مع االحتالل اإلرسائييل ،لكن يوجد لديها
مانع سيايس "نفيس" يف خوض هذا النوع من املفاوضات .ترفض
حامس تقديم تنازالت رصيحة والقبول برشوط الرباعية من أجل
االنخراط يف العملية السلمية ،لك ّنها تق ّدم تنازالت ضمنية من أجل
الوصول إىل إسرتاتيجية وطنية مو ّحدة مثل إعادة التأكيد عىل ما
طرحه الشيخ أحمد ياسني بإقامة دولة فلسطني عىل حدود الرابع من
حزيران ،والتأكيد عىل أ ّن هناك أشكالً متعددة للمقاومة .ويف حال
تع ّدل ميزان القوى يف الرصاع الدائر بني إرسائيل وحامس ملصلحة
األخرية ،ال يستبعد أن تخوض حامس مفاوضات مبارشة مع إرسائيل،
استطاعت حامس اكتساب رشعية سياسية وتحصيل اعرتاف ضمني
من إرسائيل وتحصيل مكاسب سياسية ما كان لها أن تحقّقها من دون
خوض املفاوضات.

يختلف الرصاع عن الحرب؛ فالحرب ال ميكن أن تت ّم إال عىل صورة
وبأسلوب واحد ،فهي" :التصادم الفعيل بوسيلة العنف املسلّح
واحدة
ٍ
حسم لتناقضات جذرية مل يعد يجدي معها استخدام األساليب األكرث
ً
(((
األقل تطرفًا"  .وميكن أن تتن ّوع مظاهر الرصاع وأشكاله،
لي ًنا أو ّ
وتتد ّرج أدواته من أكرثها فاعلية إىل أكرثها سلبية؛ كالحصار واالحتواء
والعقاب والتفاوض(((.

الصراع
نظريات ّ
وهي تلك النظريات التي تركّز عىل كيفية إدارة الرصاعات الدولية
والتعامل معها ،ومن أبرز هذه النظريات(((:
نظرية املباريات "اللعبة".
نظرية االحتواء.
نظرية االنتقام الشامل.
نظرية االستجابة املرنة.
نجد أ ّن نظرية املباريات "اللعبة" هي األنسب لدراسة طبيعة الرصاع
بني إرسائيل وحامس .تعتمد نظرية املباريات عىل ثالثة افرتاضات؛
فكل
أ ّولها يرى أ ّن صنع القرار يتض ّمن درجة مع ّينة من العقالنيةّ ،
 1عبد الوهاب الكيايل(محرر) ،موسوعة السياسة ،ط( 1بــروت :املؤسسة العربية
للدراسات والنرش ،ج ،)1983 ،3ص .632
 2إسامعيل مقلد ،االسرتاتيجية والسياسة الدولية/املفاهيم والحقائق األساسية (بريوت:
مؤسسة األبحاث العربية ،)1979 ،ص .99
 3املرجع نفسه ،ص .99
 4إسامعيل مقلد ،العالقات السياسية الدولية :دراسة يف األصول والنظريات ،ط( 4
الكويت :منشورات ذات السالسل ،)1993 ،ص .248

دراسات وأوراق تحليليّة
مفاوضات الهدنة بين إسرائيل وحماس "الجرف الصامد" نموذجً ا

العب يسعى لنيل مكاسب قصوى ،وأ ّن نتيجة املباراة ترتبط بخيارات
الالعب أو الالعبني املقابلني .وثانيها هو أ ّن اللعبة ال تت ّم من غري تعلّق
الالعبني بأغراض ،بل هي تفرض عىل الالعبني أحيانًا أهدافًا مع ّينة ليك
تتابع تط ّور الخيارات اإلسرتاتيجية ّللعبني مع تصاعد السعي وراء
زيادة الح ّد األقىص للكسب .أ ّما ثالثها فريى أ ّن إدخال عنرص العقالنية
ال ضري فيه ،وأنّه ليس بأمر حقيقي(((.

تع ّد نظرية املباريات (أو نظرية اللعبة) أحد املناهج املتّبعة يف دراسة
العالقات الدولية .وتُع ّد إرسائيل إحدى الدول املتّبعة لهذا املنهج
بخاصة؛
يف عالقاتها الدولية بصورة عا ّمة وعالقاتها مع دول الجوار ّ
فهي تسعى إىل تحقيق أكرب قدر من العوائد وتج ّنب أكرب قدر من
الخسائر ،وتص ّنف املباريات صفرية وغري صفرية أو تعاونية وغري
تعاونية .تقوم نظرية املباريات عىل وجود مجموعة من الالعبني قد
يكونون طرفني أو أكرث تدور بينهام لعبة تسود فيها مجموعة من
القواعد يتّبعها جميع األطراف من أجل الفوز .وال ميكن طب ًعا أن
يكون جميع األطراف فائزين إال يف بعض املباريات .وعليه ،فإ ّن هناك
من يربح وهناك من يخرس .لذلك يحاول الالعب الذي يدرك أ ّن
أقل
حظوظه يف اللعب ليست جيدة أن يختار إسرتاتيجية تحقّق له ّ
قدر من الخسائر(((.
بنا ًء عىل ماسبق ذكره ،نجد أ ّن تفسري الرصاع واملفاوضات بني إرسائيل
ممكن باستخدام نظرية املباريات؛ فإرسائيل تسعى دو ًما يف عالقتها
مع حامس لتعظيم أرباحها والتقليل من خسائرها .وبعكس االنطباع
السائد والذي تشكّل من بعض الترصيحات اإلعالمية َ
لطرف الرصاع
بأ ّن الرصاع بني إرسائيل وحامس صفري ،فإ ّن وقائع األحداث تشري إىل
أ ّن الرصاع بني الطرفني "حتى اآلن" هو رصاع غري صفري.
 5كاظم نعمة ،العالقات الدولية (منشورات جامعة بغداد ،ج ،)1979 ،1ص .77
 6دينا ميك" ،نظرية املباريات يف عالقات إرسائيل الدولية" ،مركز الدراسات الفلسطينية،
جامعة بغداد ،ص .35،36

79
المبحث الثاني :مفهوم الهدنة
َ
االحتالل اإلرسائييل عىل
أرغم تَراكُم العمل املقاوم لحركة حامس
االعرتاف بها ولو ضمنيًّا وإجراء مفاوضات معها؛ فضغط الواقع يجرب
املحتل عىل إجراء مفاوضات مع حركات التح ّرر الوطني .وتشري
ّ
املحتل بحركة التح ّرر الوطني والحديث
ّ
هذه املفاوضات إىل اعرتاف
هنا يدور عن حامس بوصفها تع ّرف نفسها حركة تح ّرر وطني ذات
كل حركات التح ّرر الوطني
مرجعية إسالمية .وحامس أيضً ا شأنها شأن ّ
يف الجزائر وفيتنام وجنوب أفريقيا ومختلف أنحاء العامل ،مضطرة
املحتل.
ّ
إلجراء مفاوضات مع

تكون املفاوضات عاد ًة من أجل إزالة االحتالل .لكن تعقيدات القضية
الفلسطينية وتف ّردها مبالبسات غري موجودة يف تجارب حركات التح ّرر
الوطني عىل مستوى العامل ،أطاال أمد الرصاع بني االحتالل اإلرسائييل
والفلسطينيني؛ فاملفاوضات عاد ًة تتّخذ شكلني :يتمثّل الشكل األ ّول
مبفاوضات هدفها إدارة الرصاع بوضع ترتيبات آنيّة؛ ويتمثّل الشكل
حل للرصاع" .حتى اآلن"
الثاين مبفاوضات إلنهاء االحتالل وإيجاد ٍّ
الشكل الغالب عىل املفاوضات بني إرسائيل وحامس هو الشكل األ ّول
وربا يعود ذلك لقناعة الطرفني
القائم عىل االتفاق عىل ترتيبات آن ّيةّ ،
حل نهايئ للقضية الفلسطينية؛
(إرسائيل ،وحامس) بصعوبة إيجاد ّ
فإرسائيل ال ترغب يف إنهاء الرصاع وال تقدر عليه ،أل ّن ذلك يعني
الحق املسلوب ألهله وهم الفلسطينيون ،وهذا
موافقتها عىل إعادة ّ
يعني ّ
دق املسامر األخري يف نعش املرشوع الصهيوين .أ ّما حامس ،فإنهاء
الرصاع يف مفهومها يعني الحصول عىل جميع الحقوق الفلسطينية،
وهي تدرك أ ّن املناخ الدويل وموازين القوى ال يسمحان لها بتحقيق
حل ينهي
حلمها ،لذلك فهي تتج ّنب الخوض يف مفاوضات تؤ ّدي إىل ّ
الرصاع ،ومتيل إىل إجراء مفاوضات إلجراء ترتيبات آن ّية تتض ّمن الهدنة
والحلول املرحلية التي ال تنهي الرصاع وتبتعد عن االعرتاف بإرسائيل،
املحتل من
ّ
والعمل عىل إبقاء الرصاع مفتو ًحا؛ فتعمل عىل استنزاف
تتغي خريطة موازين القوى الدولية
أجل إنهاء مرشوعه آملة يف أن ّ
واإلقليمية يف املستقبل.

80
ظل
حاولت حامس املوازنة بني أيديولوجيتها والواقع السيايس يف ّ
والحل املرحيل
الخيارات الصعبة التي تواجهها؛ فطرحت فكرة الهدنة ّ
يف السنة األوىل من انطالقتها((( .وحاولت املوازنة بني املرحلية
فالحل التاريخي يقوم عىل تحرير فلسطني من البحر
ّ
والتاريخية،
رصح بذلك الشيخ أحمد ياسني بحيث يعيش الجميع
إىل النهر كام ّ
سواسية يف فلسطني ،ويحكمون بحسب رأي األغلبية؛ وذلك بعد عودة
جميع من ه ّجر وهاجر من الفلسطينيني ويعيش فيها اليهود يف كنف
الدولة اإلسالمية مواطنني ،ال كيانًا ذا سيادة؛ فتزول ميزة تف ّوقهم
العددي الراهن يف فلسطني حني يندمج عرب الدول املجاورة ويعود
الالجئون الفلسطينيون ،وهم باملاليني ضمن إطار الدولة الواحدة(((.
حل
وقد أشار إىل ذلك مؤخ ًرا أحمد يوسف عندما أعلن أ ّن خيار ّ
الدولة ثنائية القومية هو األنسب لحفظ الحقوق ،وعميل أكرث((( .أ ّما
الحل املرحيل ،فقد طرحت حامس إمكانية تحقّقه عرب عقد هدنة مع
ّ
إرسائيل دون االعرتاف برشعية وجودها .وتقوم الهدنة عىل انسحاب
إرسائيل من األرايض التي احتلّتها يف  1967دون التنازل عن باقي أرض
فلسطني ،ومبا ال يتناقض مع الفهم األسايس لحركة حامس بوصف
الرصاع رصا ًعا مصرييًّا عىل األرض والسيادة ،بحيث تستم ّر الحركة يف
إدارة الرصاع وفقًا آللياته اإلسرتاتيجية إىل جانب العمل املرحيل(.((1
رصح
ازداد تركيز حامس عىل فكرة املرحلية بعد فوزها باالنتخابات؛ ف ّ
رئيس مكتبها السيايس خالد مشعل" :إنّنا نقبل الربنامج الذي ميثّل
الح ّد األدىن لشعبنا يف وثيقة الوفاق الوطني كربنامج سيايس مشرتك
ملجمل القوى الفلسطينية ،هو قيام دولة فلسطينية عاصمتها القدس
ذات سيادة كاملة عىل حدود الرابع من حزيران  .((1("1967وأوضح
خالد مشعل يف موقع آخر" :إ ّن بعض اإلرسائيليني يقولون إنّنا نريد
إلقاءهم يف البحر وهذا ليس صحي ًحا ،ليس لدينا مشكلة مع اليهود
عىل أساس الدين"( .((1وح ّدد مشعل طبيعة الرصاع يف لقاء مع
قائل" :حامس تناضل من أجل إنهاء االحتالل ومن
الصحافة الغربية ً
 7خالد الحروب ،حامس الفكر واملامرسة (بريوت :مؤسسة الدراسات الفلسطينية،)1997 ،
ص .76
 8املرجع نفسه ،ص.74 :
يل أكرث" ،وكالة
وعم
الحقوق
لحفظ
األنسب
هو
القومية
ثنائية
" 9يوسف :خيار الدولة
ٌ
سام اإلخبارية ،2014/4/12 ،عىل الرابط:
http://samanews.com/ar/index.php?act=post&id=196437
 10جواد الحمد وإياد الربغويث(محرران) ،دراسة يف الفكر السيايس لحركة حامس"-1987
 ،"1996ط( 2نابلس :مركز دراسات الرشق األوسط ،)1998 ،ص .132
" 11عامر شديد ،الخطاب السيايس لحامس قبل وبعد انتخابات  :2006حدود الثبات
والتغري" ،رسالة ماجستري ،جامعة بريزيت ،2010 ،ص .75
 12املرجع نفسه ،ص .71
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حق العودة ،الرصاع ناتج من
أجل استعادة حقوق شعبنا مبا فيها ّ
العدوان واالحتالل ،نضالنا ض ّد اإلرسائيليني ليس ألنّهم يهود بل ألنّهم
غزوا أرضنا وج ّردونا منها ،نحن لن نقبل ذلك ،وأل ّن اليهود اضطهدوا
ذات مرة يف أوروبا فليس من حقّهم أخذ أرضنا وطردنا منها ،الظلم
الذي تع ّرض له اليهود يف أوروبا كان فظي ًعا وإجراميًّا لك ّنه مل يرتكب
من قبل الفلسطينيني أو العرب أو املسلمني ،ملاذا نعاقَب نحن عىل
ونجب عىل دفع مثن جرامئهم"(.((1
خطايا اآلخرين َ
حل الدولة الواحدة
الحل يكمن يف ّ
تتمثّل خالصة تص ّور حامس يف أ ّن ّ
تحت السيادة اإلسالمية؛ وذلك بعد عودة الالجئني ،وبسبب الظروف
الصعبة التي تعيشها القضية الفلسطينية واختالل موازين القوى
التوصل إىل برنامج وطني مو ّحد مع الفصائل الفلسطينية
ومن أجل ّ
بحل مرحيل قائم عىل فكرة
األخرى ،فإنّها عىل استعداد للقبول ّ
الهدنة يضمن إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة عىل جزء من أرايض
فلسطني التاريخية وهي عىل حدود  1967كخطوة من أجل الوصول
الحل النهايئ وهو تحرير فلسطني الكامل من االحتالل الصهيوين.
إىل ّ
وتعني الهدنة من وجهة نظر الشيخ مصطفى شاور أ ّن الرصاع مستم ّر
حب الرصاع بل أل ّن سبب
ومل يتوقّف وباعث استمرار الرصاع ليس ّ
فالحل املرحيل ليس اعرتافًا
ّ
الرصاع مل ينته وهو االحتالل والظلم.
(((1
برشعية دولة إرسائيل ،وإنّ ا اعرتاف بها أم ًرا واق ًعا .
يف هذا السياق ،من امله ّم التفريق بني مفهوم الهدنة الطويلة األمد
التي تهدف إىل الوصول إىل ترتيبات سياسية مع ّينة كام هي الحال يف
مبادرة الشيخ أحمد ياسني ،والهدنة التي تسعى إىل وقف إطالق النار
كام هي الحال مع هدنة "الجرف الصامد".
مبا أ ّن هذه الدراسة تهت ّم بهدنة "الجرف الصامد" منوذ ًجا ،فلن
تتع ّرض لسواها من ال ُه َدن ووقف إطالق (هدنة  ،2005الشتاء الحار،
الرصاص املصبوب ،عامود السحاب) .وهي لن تتع ّرض لتفاصيل
االتصاالت واملفاوضات املبارشة التي خاضتها حامس مع إرسائيل
حل سيايس (الزهار عام  ،1988والشيخ أحمد
بهدف التوصل إىل ّ
التوصل إىل تبادل لألرسى
ياسني أثناء وجوده يف السجن) ،أو بهدف ّ
(مفاوضات إيالن سعدون مع محمد الرشاتحة ،وشاليت مع يحيى
السنوار داخل السجون) ،ولن تتع ّرض لالتصاالت واملفاوضات غري
13 Ken livingstone, “Khaled Meshal, Hamas leader: It is possible to reunite
the Palestinians”, NewStatesman, 17/9/2009, http://www.newstatesman.com/
middle-east/2009/09/israel-palestinian-hamas
 14مقابلة شخصية مع الشيخ مصطفى شاور (رئيس رابطة علامء فلسطني وأحد مبعدي
مرج الزهور) ،بتاريخ .2014/2/1

دراسات وأوراق تحليليّة
مفاوضات الهدنة بين إسرائيل وحماس "الجرف الصامد" نموذجً ا

حل
التوصل إىل ّ
املبارشة التي حصلت بني إرسائيل وحامس من أجل ّ
سيايس (وثيقة أحمد يوسف) ،أو من أجل التوصل إىل تبادل لألرسى
(توليدانو ،نحشون ،شاليت).

المبحث الثالث:
موقف الطرفين من المفاوضات
المباشرة وغير المباشرة
الموقف اإلسرائيلي
يتمثّل املوقف اإلرسائييل املعلن يف الرفض التام لفكرة التفاوض
وجسدت هذا املوقف حكومات إرسائيل
أو الحديث مع حامسّ .
املتعاقبة من أيام حكومة رابني بتجاهلها مبادرات حامس السياسية
أو حتى التفاوض معها من أجل تباد ٍل لألرسى ،كام حدث يف حالة
الجندي نسيم توليدانو ،لك ّن هذا الرفض أصبح مثار جدل داخيل يف
األوساط السياسية واألكادميية اإلرسائيلية وبدأت تظهر أصوات قوية
وخصوصا بعد فوز حامس يف انتخابات املجلس الترشيعي الثانية
ً
وسيطرتها عىل قطاع غ ّزة ،تدعو إىل التعامل مع حامس ،فأصدر معهد
األمن القومي دراسة بعنوان" :يف نهاية األمر ،أيضً ا حامس" .تشري
الدراسة إىل أنّه من غري املتوقّع أن تختفي حركة حامس قريبًا من
مهم ولديه من القوة
ّ
الساحة الفلسطينية ،وأنّها
ستظل الع ًبا سياس ًّيا ًّ
أي عملية سالم محتملة ،وحصول إرسائيل عىل
التي متكّنه من تخريب ّ
(((1
هدنة طويلة األمد مقابل مثنٍ معقول سوف يكون مفي ًدا إلرسائيل ،
األمر الالفت أ ّن وجود رأي عا ّم يف إرسائيل يرى أ ّن حامس لن تكون
محتمل بسبب أيديولوجيتها التي ترفض مبوجبها وجود دولة
ً
رشيكًا
إرسائيل مل مينع واضعي الدراسة من دعوتهم للتفاوض مع حامس
وعدم ع ّد رفض حامس االعرتاف بإرسائيل عائقًا مينع ذلك.
مل تُلق املؤسسة اإلرسائيلية بالً لهذه الدراسة .واستم ّرت يف سياستها
القامئة عىل رفض التعامل مع حامس ،بل إ ّن الحكومة اإلرسائيلية
رصح
رفضت التعامل مع ّ
أي حكومة تكون حامس رشيكة فيها كام ّ
قائل" :إذا دخلت حامس يف الحكومة الفلسطينية ،فلن تكون
نيتنياهو ً
 15يورام شفيتزر وأمري كوليك ،يف نهاية األمر :أيضً ا حامس ،تقرير إسرتاتيجي صادر عن
معهد األمن القومي ،مجلد  ،15عدد  ،2آب/أغسطس  ،2007ص (.47بالعربية) ،عىل الرابط:
http://d26e8pvoto2x3r.cloudfront.net/uploadimages/Import/
(FILE)1193316314.pdf
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هناك مفاوضات"( .((1ب ّرر نائب رئيس الوزراء سليفان شالوم موقف
حكومته بقوله" :يف اللحظة التي فازت فيها حامس باالنتخابات العامل
كلّه طلب منها االعرتاف بإرسائيل ونبذ اإلرهاب ،هل نذهب نحن
كل العامل يقاطعها؟! هذا أمر مرفوض
إلجراء محادثات مع حكومة ّ
من أساسه"( .((1من وجهة نظر تسيبي ليفني فإنّه "ممنوع عىل
إرسائيل التفاوض مع حامس؛ فالتفاوض مع حامس خطأ كبري بل
يجب رضبها من أجل إعادة قوة الردع وعدم الحديث معهم" .وتعزو
ليفني ذلك إىل أ ّن "حامس تنظيم إسالمي متطرف وال يوجد احتامل
الصاع"(.((1
للتوصل إىل اتفاق معهم ،ألنّهم ال يوافقون عىل إنهاء ّ
تعتمد جبهة الرفض ملبدأ التفاوض مع حامس يف الوسط السيايس
اإلرسائييل عىل أربع ركائز أساس ّية ،وهي )1 :أ ّن حامس "إرهابية" وال
ميكن التفاوض مع "اإلرهاب" )2 .أ ّن التفاوض معها يعطيها رشعية)3 .
أ ّن التفاوض معها يعني وضع إرسائيل عىل قدم املساواة مع حامس
ومعاملتها بن ّدية وهذا مرفوض يف العقلية اإلرسائيلية )4 .أ ّن حامس
بحق إرسائيل يف الوجود بسبب أيديولوجيتها ورفضها إنهاء
لن تعرتف ّ
الرصاع اإلرسائييل الفلسطيني.

من ناحية أخرى وعىل أثر صمود حركة حامس وإفشالها جميع
خطط إرسائيل من حصار وحرب من أجل تليني مواقفها وإجبارها
عىل القبول برشوط الرباعية ،بدأت بعض األصوات من أكادمييني
وسياس ّيني تعلو منادي ًة برضورة فتح حوار مع حامس؛ ففي تحقيق
صحفي بعنوان" :أال يوجد مف ّر من الحديث مع حامس" نرشته
جريدة معاريف استعرضت فيه مجموعة من اآلراء لسياسيني
إرسائيليني ،يقول فيه أفرايم هليفي رئيس املوساد السابق" :ال ميكن
 16موقع واال اإلخباري( .2011/12/25 ،بالعربية) ،عىل الرابط:
http://news.walla.co.il/?w=//1888358
 17موقع واال اإلخباري( .2011/11/20 ،بالعربية) ،عىل الرابط:
http://news.walla.co.il/?w=//1878427
 18موقع واال اإلخباري( 2011/12/18 ،بالعربية) ،عىل الرابط:
http://news.walla.co.il/?w=//2598214

العدد ١٢

82
التفاوض مع الفلسطينيني دون التفاوض مع حامس ،صحيح أنّهم
شياطني لكنهم يلتزمون بكلمتهم" .ويضيف هليفي" :االعرتاف بوجود
بأي يوم
دولة إرسائيل ال يجب أن يكون رشطًا للتفاوض وإال لن يكون ّ
من األيام تفاوضا ،من املمكن إجراء مفاوضات مع حامس دون أن
تعرتف بدولة إرسائيل ،وبعد الوصول إىل اتفاق نهايئ يعرتف الطرفان
حق يف الوجود لو مل تعرتف حامس بذلك ،نحن
ببعضهام ،يوجد لنا ّ
نعطيهم وزنًا كب ًريا إذا أرصرنا عىل أن يعرتفوا بنا ،فقط االعرتاف
باتفاقيات السالم ووقف األعامل العدائية هي الرشوط التي يجب
أن تسبق املفاوضات"(.((1
ٍ
موقف شبيه
عب شلومو بن عامي وزير الخارجية السابق عن
ّ
عندما قال" :حامس لديها أيديولوجية ال تطاق ،لكن يف نهاية األمر
سنحتاج إىل إجراء مفاوضات معهم" .مل يكتف بن عامي بالترصيحات
الصحفية ،بل انض ّم إىل مجموعة مك ّونة من  24شخصية سياسية ،من
بينهم وزراء خارجية ورؤساء ووزراء دفاع سابقون وطلبوا من وزيرة
الخارجية األمريكية هيالري كلينتون ووزيرة خارجية االتحاد األورويب
ألي ترتيب واتفاق سالم
كاثرين أشتون أن تعمال عىل ض ّم حامس ّ
مستقبيل بني الفلسطينيني وإرسائيل(.((2
استند الفريق الداعي إلجراء مفاوضات مع حامس مؤخ ًرا للتغريات
التي تشهدها املنطقة وتأثري الربيع العريب؛ ففي مقالة لدوري جولد
املستشار السيايس لنتنياهو وسفري إرسائيل السابق لدى األمم املتحدة
بعنوان" :تأثري الربيع العريب حامس مرة أخرى غري خجولة" .وعىل إثر
صعود اإلخوان املسلمني يف مرص يشري إىل أ ّن أمريكا تدير محادثات مع
طالبان بنفسها ،وأ ّن بريطانيا أدارت محادثات مع الجيش اإليرلندي،
وأ ّن إرسائيل ستتأثر بنتائج محادثات أمريكا وطالبان ،وسوف تدير
بنفسها محادثات مع حامس(.((2
خبَت األصوات الداعية إلجراء مفاوضات مع حامس من جديد عىل
وقع األحداث يف املحيط العريب واالنقالب عىل حكم اإلخوان يف مرص؛
وربا كان السبب هو انتعاش آمال الساسة اإلرسائيليني يف القضاء
ّ
عىل حكم حامس يف غ ّزة بعد أ ّن ش ّدد عليها نظام االنقالب يف مرص
 19ساره ليبوفيتش" ،أال يوجد مفر من الحديث مع حامس" ،موقع جريدة معاريف،
( 2011/6/25بالعربية) ،عىل الرابط:
http://www.nrg.co.il/online/1/ART2/253/321.html
 20املرجع نفسه.
 21دوري جولد" ،تأثري الربيع العريب/حامس مرة أخرى غري خجولة" ،جريدة إرسائيل
اليوم( 2012/1/22 ،بالعربية) ،عىل الرابط:
http://news.walla.co.il/?w=//2598214
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الحصار .إال أ ّن هذه األصوات انتعشت يف وسائل اإلعالم عىل إثر
الصامد ونتائجها.
حرب الجرف ّ
بعد استعراض املوقف اإلرسائييل بشأن التفاوض مع حامس ،نجد أنّه
تد ّرج من رفض مبدأ التفاوض إىل القبول به لكن برشوط الرباعية
إىل دعوة السياسيني إلجراء مفاوضات مع حامس إىل إبرام هدنة مع
حامس يف غ ّزة بتأثري من الربيع العريب .إضاف ًة إىل صفقة شاليت،
التط ّور يف املوقف اإلرسائييل نابع من ضغط الواقع واملتغريات
السياسية املتالحقة يف املنطقة .وال يستبعد يف مرحل ٍة ما أن تلجأ
إرسائيل للتفاوض مع حامس دون رشوط مسبقة كام حدث يف إبرام
وربا يتط ّور موقف
وقف إطالق النار عقب حرب "عامود السحاب"ّ .
مستقبل فتسعى إىل إبرام اتفاقية مرحلية مع حامس تتض ّمن
ً
إرسائيل
الحل املرحيل يحقّق مصلحة مشرتكة
حل سياس ًّيا مرحل ًّيا ،حيث إ ّن ّ
ًّ
حل دائم للقضية الفلسطينية
للطرفني فإرسائيل ال ترغب يف تب ّني ّ
وحق العودة لالجئني وال تستطيع ذلك .ويف
يعالج موضوع القدس ّ
ظل اختالل موازين القوة ملصلحة إرسائيل ،ال تريد
الوقت نفسه ،ويف ّ
تتغي
حامس ًّ
حل نهائيًّا للرصاع ،بل تريد إبقاءه مفتو ًحا عىل أمل أن ّ
موازين القوى يف املستقبل ليستطيع العرب والفلسطينيون ف ْرض
رشوطهم.

ثان ًيا :موقف حماس
من أجل معرفة موقف حامس من التفاوض يجب االطّــاع عىل
فلسفتها إزاء التسوية السياسية ،فحركة حامس إىل جانب كونها حركة
تحرر وطني فهي حركة إسالمية تنظر إىل أرض فلسطني بوصفها أرض
يصح التفريط بها أو بجزء منها
"وقف إسالمي عىل أجيال املسلمني ال ّ
نص واضح يرفض
أو التنازل عنها أو عن جزء منها"( .((2ويف امليثاق ٌّ
التعاطي مع الحلول السلمية القامئة عىل التفريط بجزء من فلسطني:
"تتعارض املبادرات وما يس ّمى بالحلول السلمية واملؤمترات الدولية
أي جزء من
ّ
لحل القضية الفلسطينية مع عقيدة حامس ،فالتفريط يف ّ
(((2
فلسطني تفريط يف جزء من الدين ،فوطنية حامس جزء من دينها" .
يالحظ من خالل متابعة أدبيات حامس وبياناتها أ ّن موقفها من
التسوية السلمية قد م ّر بتط ّورات ع ّدة؛ فبعدما كانت الحركة تعارض
الحلول السلمية معارضة تتّسم بالرفض املبديئ كام يالحظ يف ميثاقها،
22
23

املادة  11من امليثاق.
املادة  13من امليثاق.
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أوضحت يف أدبياتها أنّها ال ترفض املفاوضات وسيلة من وسائل العمل
السيايس بل إنّها تنظر إىل املفاوضات واملشاريع املطروحة بوصفها
ٍ
تنازالت واستحقاقات تتناقض مع رؤية الحركة مبدئ ًّيا وواقع ًّيا
تتض ّمن
سواء عىل املدى املرحيل أم اإلسرتاتيجي .وميكن تلخيص موقف
حامس تجاه العملية السلمية بأربع مراحل:

كافّة ،وكام يقول الشيخ مصطفى شاور" :من ناحية دينية ال يوجد
مانع من املفاوضات املبارشة مع إرسائيل ،املانع هو سيايس بالدرجة
األوىل ،فالصورة الذهنية املوجودة عند الشّ عب الفلسطيني للمفاوض
سلبية ومرتبطة بالتنازل عن الحقوق يف ظل اختالل موازين القوة
لصالح العد ّو ،لذلك يكون االمتناع عن التفاوض املبارش مع العد ّو
أفضل وأسلم"(.((2

أي مرشوع أو اتفاق سيايس يتض ّمن
•مرحلة إعالن رفض مرتتبات ّ
حق من حقوق الشعب الفلسطيني.
أي ّ
التنازل عن ّ

عب عضو املكتب السيايس لحركة حامس ع ّزت الرشق عن وجهة
وقد ّ
نظر حامس بخصوص املفاوضات التي تجري برعاية وزير الخارجية
األمريكية كريي يف مقالة له تنطلق من فرضية مفادها أ ّن املفاوضات
ظل موازين القوى الحايل لن تعيد الحقوق الفلسطينية املسلوبة،
يف ّ
(((2
مع عدم رفضه مبدأ التفاوض مع إرسائيل .

•مرحلة إعالن الرفض املبديئ للحلول السياسية دون تفصيل.

الحل املرحيل ما مل يتض ّمن التفريط
•مرحلة إعالن القبول مببدأ ّ
يف ما يتبقّى من حقوق فلسطينية.

•مرحلة إبداء االستعداد لقبول مبدأ إعالن الهدنة مع إرسائيل
بحق إرسائيل يف الوجود(.((2
وفقًا لرشوط معيّنة ودون االعرتاف ّ
ويف وثيقة لحركة حامس تح ّدد موقفها من "املقاومة والتفاوض
واملنظمة" ،وصف رئيس املكتب السيايس لحركة حامس خالد مشعل
التفاوض مع إرسائيل حال ًّيا بأنّه خيار خاطئ ،وأ ّن حامس رفضت
التفاوض املبارش مع الكيان الصهيوين ،ورفضت أيضً ا عروضً ا أخرى
بالجلوس مع قيادات رسمية إرسائيلية؛ أل ّن موازين القوى الحالية ال
تصب يف خدمة العد ّو الذي يرفض االنسحاب من
تخدم القضية بل ّ
األرض واالعرتاف بالحقوق الفلسطينية ،ومن ث ّم فإ ّن التفاوض معه
يف هذه الحالة يع ّد عبثًا ومقامرة .وأشار مشعل إىل أ ّن التفاوض مع
العد ّو يُع ّد امتدا ًدا وإدارة للحرب بطريقة أخرى ،وأ ّن الوضع عىل
أي تسوية أل ّن السالم يصنعه األقوياء.
األرض هو الذي يح ّدد نتائج ّ
وعقل ،لك ّنه
وأوضح مشعل أيضً ا أ ّن التفاوض مع األعداء جائز رش ًعا ً
أداة تفرضها تكتيكات إدارة الرصاع ضمن رؤية وقواعد وضواب َط
تحكم التفاوض مع األعداء ،وسبب فشل املفاوضات مع إرسائيل هو
أ ّن املعظم فاوضوا إرسائيل بال أوراق ضغط وبال سند أو مناورة؛
كل الخيارات
ظل ع ّد التفاوض خيا ًرا إسرتاتيج ًّيا وعدم توظيف ّ
ففي ّ
بحيث تتساوى الرغبة يف السالم مع القدرة عىل الحرب ،ما الذي يجرب
أي يشء(((2؟
إرسائيل عىل منح املفاوض الفلسطيني ّ
بالرجوع إىل الوثيقة ،نجد أ ّن حامس ال ترفض مبدأ التفاوض مع
إرسائيل ،وهي تدرك أهمية التفاوض أداة من أجل التح ّرر من
االحتالل مع عدم إغفال األدوات األخرى وهي املقاومة بأشكالها
 24الحمد ،ص .229-227
 25أحمد بديوي" ،وثيقة تحدد موقف حامس من ’املقاومة والتفاوض واملنظمة‘" ،موقع
فلسطني أون الين.

عقب حرب "الجرف الصامد" وبتاريخ  ،2014/9/11أثار موىس أبو
جدل كب ًريا عندما ُسئل إذا كان ممك ًنا أن تفاوض حامس
مرزوق ً
إرسائيل بصورة مبارشة ،فأجاب" :من الناحية الرشعية ’الدينية‘ ال
غبا َر عىل مفاوضة االحتالل ،كام نفاوضه بالسالح نفاوضه بالكالم"،
علل أبو مرزوق هذا التط ّور بسببني :أ ّولهام وجود ضغط شعبي عىل
ّ
حامس يف قطاع غزة من أجل خوض مفاوضات مبارشة لرفع الحصار؛
وثانيهام أ ّن مطالب املقاومة ثقيلة عىل السلطة وحكومة التوافق .بنا ًء
عىل ذلك وبحسب أبو مرزوق "يصبح كثري من القضايا التي كانت
سياسات شبه "تابو" عند الحركة مطروحة عىل أجندتها" ،مش ًريا إىل
أ ّن "سياسة الحركة حتى اآلن ألّ تفاوض االحتالل ،لكن عىل اآلخرين
أن يدركوا أ ّن هذه املسألة ليست مح ّرمة"( .((2أثارت ترصيحات أبو
مرزوق ض ّجة كبرية يف األوساط السياسية ،فهذه هي املرة األوىل التي
رصح فيها مسؤول يف حامس بإمكانية خوض مفاوضات مبارشة مع
ي ّ
االحتالل ،ما اضط ّر املكتب السيايس لحامس إىل إصدار بيان صحفي
ورد فيه ما ييل" :املفاوضات املبارشة مع العد ّو الصهيوين ليست من
سياسة الحركة وليست مطروحة يف مداوالتها ،وهذه هي السياسة
ينص بيان حامس الصحفي عىل رفض
املعتمدة يف الحركة"( .((2مل ّ
فكرة التفاوض املبارش مع إرسائيل بل اهت ّم بأن يوضح أ ّن األمر
 26مقابلة شخصية مع الشيخ مصطفى شاور ،املرجع نفسه.
 27عزت الرشق" ،عن املفاوضات وعوامل القوة" ،الجزيرة نت ،2014/4/1 ،عىل الرابط:
http://www.aljazeera.net/opinions/pages/49d4abd1-e34e-4cc3-8722de69338be9bc
 28قناة القدس الفضائية ،2014/9/11 ،عىل الرابط:
http://youtu.be/Dm7MI2U2XIg
 29بيان صحفي صادر عن املكتب السيايس لحركة حامس ،2014/9/11 ،عىل الرابط:
http://goo.gl/1lakc9
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ليس مطرو ًحا للمداولة لذلك فهو ليس من سياسة الحركة يف الوقت
يؤش إىل أ ّن هذا املوضوع مازال موضع جدل داخل
الراهن ،وهذا ّ
مستقبل
ً
حامس ،ومل يُتّخذ فيه قرار نهايئ ،ما يعني إمكانية حدوثه
إذا توافرت الرشوط املالمئة.
انعكاسا لحالة اإلحباط من فشل
ربا تكون ترصيحات أبو مرزوق
ّ
ً
اتفاق الشاطئ وحكومة الوفاق الوطني يف ّ
فك الحصار ،وهي مبنزلة
يغيوا موقفهم السلبي من حامس بعد
رسالة للمرصيني الذين مل ّ
الحرب؛ فقد وضّ ح أبو مرزوق يف لقاء حواري أ ّن هنالك تجربة مريرة
كل موضوع التفاوض" ،فوجود وسيط صاحب مصلحة يثقل
من ّ
"كل واحد له مصلحة يقول وجهة نظره ،وبالتايل
مصالحك" .وأضافّ :
(((3
كثري من القضايا تف ّوت ألسباب من هذا النوع" .
كان املفرتض أن يعمل البيان الصادر من املكتب السيايس عىل
التخفيف من الجدل القائم حول موضوع املفاوضات املبارشة .لك ّن
ترصيحات أبو مرزوق دفعت وسائل اإلعالم إىل تت ّبع موقف قادة
رصح مشعل" :أ ّن املفاوضات املبارشة مع الكيان اإلرسائييل
حامس؛ ف ّ
ليست مطروحة عىل أجندة الحركة ،وال يف مداوالتها" مش ّد ًدا عىل
أ ّن "السياسة املعتمدة لدى الحركة هي املفاوضات غري املبارشة إذا
ما كان من رضورة لذلك"( .((3وأكّد هنيّة أيضً ا أ ّن "حامس" ترفض
أي مفاوضات مبارشة مع إرسائيل ،داع ًيا يف الوقت ذاته إىل
إجراء ّ
النظر يف إسرتاتيجية املفاوضات والتح ّرك السيايس ،مضيفًا" :لسنا ،من
أي تح ّرك سيايس عىل قاعدة وثيقة الوفاق الوطني
حيث املبدأ ،ض ّد ّ
فرصح" :ال نفاوض
التي وقّعت عليها الفصائل كافة"( .((3أ ّما الزهار ّ
إرسائيل مبارشة مع أنّه ال يوجد مانع رشعي أو سيايس من ذلك،
لكن سياستنا عكس ذلك .من كان يفعل ذلك هو أبو مازن (محمود
عباس) ،وهو أيضً ا إن ساعدنا يف التفاوض غري املبارش مع االحتالل
خالل مباحثات وقف النار يف القاهرة ،فإنّنا مل نخ ّوله أن يفاوض
أي يشء
إرسائيل عىل برنامج سيايس وال عىل حدود عام  ،67وال عىل ّ
آخر .عباس كان يفاوض لرفع الحصار ويف القضايا اإلنسانية كإدخال
 30لقاء حواري مع موىس أبو مرزوق ،الجزيرة مبارش ،2014/9/15 ،عىل الرابط:
http://youtu.be/qJ3Z65sbFD4
" 31مشعل يبحث مع الرئيس التونيس إعامر غ َّزة ومالحقة االحتالل وتعزيز الوحدة
الوطنية الفلسطينية" ،موقع املكتب اإلعالمي لحركة حامس ،2014/9/13 ،عىل الرابط:
http://goo.gl/mzbtnn
" 32هنيّة :لن نقايض إعادة إعامر غ ّزة بسالح املقاومة" ،العريب الجديد،2014/9/13 ،
عىل الرابط:
http://www.alaraby.co.uk/politics/c06d6aac-c6aa-4626-8750-681da879d2cd
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املوا ّد والبضائع إىل غزة"( .((3ومل يتوقّف الجدل عند هذا الح ّد بل
دعا النائب يحيى موىس عن كتلة التغيري واإلصالح حامس إىل "عدم
املشاركة يف مباحثات القاهرة حول امليناء واملطار ،وأن تف ّوض الحركة
عزام األحمد والرئيس محمود عباس ورئيس الحكومة رامي الحمد
الله ،فهم السلطة وهم الرشعية وهم الحكومة ،ومعهم قرار السلم
وقرار الحرب ،ومن وظيفتهم رفع الحصار"(.((3
لقد أظهر هذا الجدل الحمساوي العلني حول موضوع املفاوضات
املبارشة أ ّن هنالك ثالثة تيارات يف داخل حامس؛ التيار األ ّول يقوده
بأسا من إجراء مفاوضات مع
موىس أبو مــرزوق ،والذي ال يرى ً
إرسائيل إذا دعت الحاجة إىل ذلك .والت ّيار الثاين ميثّله مشعل وهن ّية
والز ّهار ،يرفض فكرة املفاوضات املبارشة ومييل لتب ّني املفاوضات غري
املبارشة .أ ّما التيار الثالث فيمثّله يحيى موىس ،وهو يدعو إىل توكيل
السلطة وحكومة التوافق يف موضوع التفاوض .يوجد قاسم مشرتك
أي مانع عقائدي للتفاوض
بني هذه التيارات الثالثة وهو أنّها ال ترى ّ
مع إرسائيل بل املانع سيايس بحت.
ب َنت حامس موقفها عىل أ ّن املفاوضات ضمن موازين القوى الحالية
لن تعيد حقوق الشعب الفلسطيني؛ فالالعب األسايس يف موضوع
التفاوض هو إرسائيل ،ومن غري املتوقّع أن توافق إرسائيل عىل
الجلوس عىل مائدة املفاوضات مقابل حامس دون أن تلتزم برشوط
يتغي ميزان القوى
الرباعية ،فتغيري املفاوض الفلسطيني دون أن ّ
يغي شيئًا يف نتائج املفاوضات ،وبخوضها املفاوضات املبارشة
لن ّ
حصلته "منظمة التحرير
مم ّ
لن تستطيع حامس أن ّ
تحصل أكرث ّ
يفس ته ّرب حامس من تح ّمل مسؤولية إجراء
الفلسطينية" .وهذا ّ
مفاوضات مع إرسائيل ور ْميها هذه الكرة امللتهبة يف حجر أبو مازن
تنص عىل أ ّن رئيس
نصت عىل ذلك وثيقة الوفاق الوطني ،والتي ّ
كام ّ
ملف التفاوض .لقد التقت رغبة أبو
منظمة التحرير هو املسؤول عن ّ
مازن يف تف ّرده بإدارة املفاوضات برغبة حامس يف الته ّرب من إدارة
آجل ستضط ّر حامس للتعامل
عاجل أو ً
ً
امللف امللتهب .لكن
هذا ّ
امللف بوصفها جز ًءا من قيادة الشعب الفلسطيني إذا ما
مع هذا ّ
جرى تنفيذ وثيقة الوفاق الوطني التي تتض ّمن إعادة تشكيل منظمة
التحرير بحيث تض ّم حامس ،فهي إن مل تشارك يف املفاوضات بصورة
مبارشة فستكون جز ًءا من مرجعيتها ،ولن تستطيع حامس حينها
 33مقابلة مع محمود الزهار ،صحيفة األخبار اللبنانية ،2014/9/17 ،عىل الرابط:
http://www.al-akhbar.com/node/215760
" 34نائب عن حامس يدعو الحركة إىل عدم املشاركة يف مباحثات القاهرة" ،وكالة معا،
 ،2014/9/17عىل الرابط:
http://www.maannews.net/arb/ViewDetails.aspx?ID=728155

دراسات وأوراق تحليليّة
مفاوضات الهدنة بين إسرائيل وحماس "الجرف الصامد" نموذجً ا

إدارة ظهرها لتطلّعات الشعب الفلسطيني بإنهاء االحتالل يف األرايض
املحتلّة عام  ،1967وتحقيق برنامج الح ّد األدىن الذي تض ّمنته وثيقة
الوفاق الوطني باستخدام جميع الوسائل مبا فيها املفاوضات واملقاومة
مستقبل إيجاد توليفة تدمج بني
ً
وربا تستطيع حامس
بأشكالها كافّةّ ،
املقاومة واملفاوضات عىل غرار جميع حركات التح ّرر يف العامل .لكن
من أجل تحقيق هذه التوليفة ،عليها إيجاد طريقة للتو ّحد مع بقية
الفصائل عىل أرضية برنامج وطني مشرتك وقيادة وطنية مو ّحدة ،كام
ورد يف وثيقة الوفاق الوطني.

المبحث الرابع:
الصامد
هدنة الجرف ّ
عقب اندالع الحرب بيوم واحد بتاريخ  ،2014/7/8خرج أبو عبيدة
الناطق باسم القسام وأعلن رشوط حامس لوقف إطالق النار ،والتي
تض ّمنت )1" :وقف الحملة اإلرسائيلية العدوانية ض ّد الضّ فة والقدس.
 )2وقف الحملة العدوانية عىل قطاع غ ّزة ووقف الغارات وتحليق
الطائرات وااللتزام ببنود اتفاق  )3 .2012االلتزام باإلفراج عن محرري
الكف عن
صفقة وفاء األحرار "شاليت" الذين أعيد اعتقالهمّ )3 .
تخريب املصالحة الفلسطينية ورفع اليد عن التدخل يف الحكومة
الجديدة واستحقاقاتها"(.((3

بعد أسبوع من اندالع الحرب ،تق ّدمت مرص مببادرة لوقف إطالق
النار تعتمد عىل مبدأ تخفيف الحصار وليس عىل إنهائه .وبحسب
صحيفة هآرتس فإ ّن املبادرة اعتمدت عىل مقرتح ق ّدمه أبو مازن
وأ ّن مرص وإرسائيل سارعتا إىل ص ْوغ املبادرة ألنّهام ال ترغبان يف
دو ٍر أمرييك يف اتفاق وقف إطالق النار؛ فالقاهرة مل ترغب يف تدخّل
كريي يك يظهر السييس قاد ًرا عىل القيام بالدور املرصي ،أ ّما تل أبيب
35

البيان العسكري لكتائب الشهيد عز الدين القسام ،2014/7/8 ،عىل الرابط:
http://youtu.be/66Ui_HBcGjM
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فخشيت أن تتع ّرض للضغوط األمريكية التي قد تؤ ّدي إىل رفع الحصار
عن غ ّزة ،بحسب الصحيفة فإ ّن فصائل املقاومة مل تبلّغ باملبادرة وأ ّن
مرص ر ّدت عىل سؤال إرسائيل عن موقف حامس منها بالقول إنّه إذا
وافقت إرسائيل عىل املبادرة فال خيار أمام حامس إال القبول بها(.((3
رفضت حامس مبادرة السييس .فجرى ات ّهامها بأ ّن سبب رفضها
الحل من جانب مرص "السييس"
يعود إىل عدم رغبتها يف أن يأيت ّ
بسبب مامرساتها العدائية تجاهها عىل الرغم من أ ّن املبادرة مبن ّية
عىل تفاهامت  2012املوقّعة يف عهد مريس .وف َّند موىس أبو مرزوق
ملف العالقة مع حامس بيد املخابرات
هذه الفكرة بتوضيحه أ ّن ّ
بغض النظر عن الرئيس أو الجهة التي تحكم مرص ،وأ ّن
املرصية ّ
حامس أوضحت أ ّن اعتذارها عن قبول املبادرة املرصية بالطريقة
شكل ومضمونًا ،ال يعني الرفض أو االعرتاض عىل
التي خرجت فيها ً
حل يجب
أي ّ
الدور املرصي .وأكّد أنّه ال ّ
حل من دون مرص ،لكن ّ
أن يل ّبي حقوق الشعب الفلسطيني .عىل الرغم من ذلك ،أملح أبو
مرزوق ملعاداة السلطة القامئة يف مرص لحامس عندما قارن بني
موقف مرص مريس التي َع ّدت نفسها أكرث من وسيط والدعم الرسمي
الذي تلقّته متمث ًّل بزيارة رئيس الوزراء هشام قنديل لغزة أثناء حرب
"عامود السحاب" وموقف مرص السييس الذي يع ّد نفسه وسيطًا
والجلد إضاف ًة إىل مهاجمة وسائل اإلعالم الدامئة
يساوي بني الضحية ّ
لحامس وات ّهامها بالتآمر مع إرسائيل .وأشار أبو مرزوق أيضً ا لقراءة
حامس للمبادرة بأنّها" :جاءت إلحراج حامس ألنّه يف حال رفضها،
ستُحرج حامس وستعطي الضّ وء األخرض لبنيامني نتنياهو ليك يرضب
قطاع غ ّزة ،ويف حال املوافقة من جانب حامس عليها ،فهذا يعني
االستسالم وإعالن هزمية املقاومة ،ألنّه حينها ،مل يكن بني أيدينا ما
يكفي لنفاوض عليه ونضعه عىل الطاولة ،ووقتها يكون قد خرس
الغزيون ّ
كل يشء"(.((3
قام أبو مرزوق باستعراض االختالف بني تفاهامت  2012ومبادرة
 2014ضمن عدة نقاط ،من أه ّمها(:((3
•يف تفاهامت  2012املخابرات املرصية هي التي قادت مفاوضات
غري مبارشة بني حامس وإرسائيل ،أ ّما مبادرة  2014فلم تكن

" 36خلف كواليس وقف إطالق النار :مفاوضات بدون الحكومة أو حامس" ،موقع
صحيفة هآرتس( 2017/7/16 ،بالعربية) عىل الرابط:
http://www.haaretz.co.il/news/politics/.premium-1.2378153
" 37أبو مرزوق يكشف الفروقات بني املبادرتني املصـرية الحالية و ،"2012موقع مركز
الزيتونة ،2014/7/27 ،عىل الرابط:
http://goo.gl/WQC8Pl
 38املرجع نفسه.
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نتيجة مفاوضات .وأُعلنت يف اإلعالم ومن جانب واحد دون
رجوع أو تنسيق مع املقاومة الفلسطينية وهذا خالف .2012

•مبادرة  2014ربطت فتح املعابر باألمن ،يف حني أ ّن املنطقة
بر ّمتها ليس فيها أمن ،وهذا معناه ّأل تفتح املعابر عىل اإلطالق،
يف حني أ ّن فتح املعابر يف املبادرة السابقة مل يت ّم ربطه برشط.

•الخطورة السياسية التي جاءت يف ديباجة املبادرة (الفقرة
الثانية) ،عن الرشوع يف مفاوضات سلمية عىل حدود 1967
وااللتزام بقرارات رشعية دولية تلزم املقاومة ،وهذه مسلّامت
ترفض املقاومة اإلقرار برشعيتها؛ ودفعت يف سبيل رفضها هذا
واعتقال؛ فاالعرتاف بذلك يف الوقت الحايل يعني أ ّن
ً
حصا ًرا وق ًَتل
ما عجزت إرسائيل وأمريكا عن أخذه من إقرار واعرتاف برشعية
وجودها عىل حدود  1967من خالل الحصار والحروب املتكررة،
مطلوب م ّنا أن نقبل به مببادرة لوقف إطالق النار ،حال القبول
والتوقيع.
مبادرت 2012
َ
يح ّدد الباحث حسني أبو النمل يف قراء ٍة له الفرق بني
و 2014ضمن النقاط التالية(:((3
•من ناحية الشكل فإ ّن حجم الديباجة واآلليات يف مبادرة 2014
صار ضعف حجم املبادرة نفسها.
•تطالب ديباجة مبادرة  2014املنظامت الفلسطينية باالعرتاف
بأ ّن عملها عنف اقتىض عنفًا مضا ًّدا.
نصت مبادرة  2012عىل"وقف استهداف األشخاص" عام ًة بينام
• ّ
نصت مبادرة  2014عىل "وقف استهداف املدنيني الفلسطينيني".
َّ
•توسيع مفهوم األعامل العدائية ض ّد إرسائيل لتشمل تحت
األرض أو األنفاق إىل غ ّزة ومنها يف االتجاهني.
•أسقطت مبادرة " 2014عدم تقييد حركة السكان" .وأضافت
ربط فتح املعابر باالستقرار األمني.
•يف  2012تفاهم عىل "تهدئة  -وقف إطالق النار" .بينام يف 2014
بحث يف "موضوع األمن" بصورة عامة.
كل
•قبلت إرسائيل مبادرة  2014من دون رشوط مسبقة أل ّن ّ
رشوطها قُبلت مسبقًا.

 39حسني أبو النمل" ،العدوان عىل قطاع غزة :قراءة مقارنة للمبادرة املرصية  2014مع
تفاهامت  ،"2012املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات.2014/8/11 ،

كانون الثاني /يناير 2015

•تلزم مبادرة  2014مرص بتنفيذها وضبط مدخالت األنفاق إىل
غ ّزة وفقًا للمفهوم اإلرسائييل لألمن.
ح ـ ّددت املبادرة املرصية وقت بدء وقف إطــاق النار يف يوم
 2014/7/15الساعة التاسعة صبا ًحا ،فأعلنت إرسائيل التزامها املبادرة
تجسد ذلك
ووقف إطالق النار .بينام كان ر ّد املقاومة رفض املبادرةّ .
يف ساحة املعركة بإطالق الصواريخ عىل املستوطنات اإلرسائيلية.
وأعلنت املقاومة بجميع فصائلها أنّها لن تلتزم املبادرة املرصية
بشكلها املطروح ما مل يَ ْجر تعديلها .من ناحيتها ،رفضت مرص تعديل
املبادرة دون أن تعطي سببًا مقن ًعا لرفضها .تسبّب رفض املقاومة يف
حرج شديد لنتنياهو وأظهره مبظهر الفاشل حتى وصل األمر ببعض
أركان حزبه إىل اتّهامه عالني ًة بالفشل والعجز ،ما دفع نتنياهو إىل
قائل" :حامس مل
رصح ً
توسيع الحرب والبدء يف ش ّن الحملة ال ّربية .و ّ
وسعنا العملية العسكرية ض ّدها ،سوف تدفع
تُبق لنا ً
بديل ،لهذا ّ
حامس مث ًنا غال ًيا عىل رفضها وقف النار ،.....،وطاملا مل يتوقف إطالق
النار سرن ّد باستخدام النار"(.((4
بدأت إرسائيل الحرب الربية يف  2014/7/17ظ ًّنا منها أنّها بذلك
ستجرب املقاومة عىل القدوم إىل طاولة املفاوضات مرغَمة .لك ّن
مجريات املعركة عىل األرض واستعداد فصائل املقاومة الج ّيد لهذه
املواجهة عرب شبكة األنفاق أوقعا الجنود يف كامئن محكمة قلبت
مم دفع
املعادلة وأوقعت خسائر ملموسة يف جيش االحتاللّ ،
نتنياهو لالستعانة بحليفه األمرييك للخروج من مأزقه .بدأ وزير
التوصل إىل وقف إطالق
الخارجية األمرييك كريي التح ّرك من أجل
ّ
النار والوصول إىل تفاهم سيايس بني الفلسطينيني واإلرسائيليني.
تنص عىل" :وقف إطالق النار
واقرتح كريي يف  2014/7/25مبادرة ّ
من الجانبني وملدة أسبوع ابتدا ًء من يوم  27متوز /يوليو .وبعد 48
ساعة من دخول وقف إطالق النار حيّز التنفيذ ،تقوم القاهرة بتوجيه
دعوة إىل إرسائيل والفصائل الفلسطينية للدخول يف مفاوضات حول
و"حل دائمٍ " ملا وصفته الوثيقة بـ "األزمة
"وقف إطالق نا ٍر مستدام" ٍّ
يف غ ّزة" ،ومبا يتضمن ترتيبات لفتح املعابر ،والسامح بدخول البضائع
وحركة الناس ،وضامن األحوال املعيشية واالجتامعية لسكان غ ّزة،
فضل عن السامح بتحويل األموال إىل غ ّزة لدفع رواتب املوظفني
ً
رسبة ،إىل أنّه خالل "وقف إطالق
العموميني .كام أشارت الوثيقة امل َّ
بأي عمليات
النار اإلنساين" ،فإ ّن األطراف كلها ستمتنع عن القيام ّ
عسكرية أو أمنية تستهدف الطرف اآلخر ،كام أنّها ستسمح بإيصال
املساعدات اإلنسانية ،والتي تتض ّمن ،من دون أن تكون مقترصة
40

موقع ماكو اإلخباري( 2014/7/15 ،بالعربية) ،عىل الرابط:

http://goo.gl/q2lyYR

دراسات وأوراق تحليليّة
مفاوضات الهدنة بين إسرائيل وحماس "الجرف الصامد" نموذجً ا

عىل ،الطعام والدواء واملأوى للفلسطينيني يف غ ّزة .وأكّدت وثيقة
كريي أ ّن أعضاء األرسة الدولية ،وتحدي ًدا األمم املتحدة واالتحاد
أي
األورويب والواليات املتحدة وقطر وتركيا وغريهم ،سيدعمون ّ
وقف إلطالق النار بني الطرفني ،وسيساهمون يف املبادرات اإلنسانية
لالستجابة للحاجات العاجلة لشعب غ ّزة .ويف مقابل ذلك فإ ّن وثيقة
كريي أشارت إىل أ ّن املفاوضات املقرتحة يف القاهرة بني الفلسطينيني
كل القضايا األمنيّة" .وكان
واإلرسائيليني بدعوة مرصية "ستناقش ّ
كل القضايا األمنيّة"،
الرهان األمرييك عىل أ ّن العبارة األخرية" :ستناقش ّ
و"حل
ٍّ
إضاف ًة إىل اإلحالتني السابقتني لـ "وقف إطالق نا ٍر مستدام"
أي اعرتاضات أو عقبات
دائمٍ " ،ميكن أن تسهم مجتمعة يف تجاوز ّ
من قبل إرسائيل وحركة حامس .فحسب منطق مساعدي كريي عند
تقدميهم تلك الوثيقة ،قد تقرأ حامس مثل هذه اإلحاالت عىل أنّها
تتضمن رفع الحصار عن قطاع غ ّزة ،يف حني ميكن إلرسائيل أ ّن تقرأها
عىل أنّها دعوة لنزع سالح املقاومة الفلسطينية يف قطاع غ ّزة"(.((4
فوجئ كريي بالرفض اإلرسائييل املرصي ملبادرته .وأعلنت الرئاسة
والخارجية املرصيتان رفضهام تعديل مبادرتها .أ ّما إرسائيل فعلّلت
رفضها املبادرة كونها مل ترش إىل أنفاق املقاومة التي تسبّبت يف إيقاع
الخسائر يف صفوف جيش االحتالل ،وأنّها تق ّدم لحامس إنجازات
كثرية ،وقد يكون سبب رفض مرص املبادرة هو اعتقادها أنّها متثّل
حبل نجاة لحامس وهذا ما ال تريده ،إضاف ًة إىل عقد اجتامع باريس
يف  2014/7/26دون دعوتها أو دعوة السلطة الفلسطينية وإرسائيل؛
إذ اقترص الحضور عىل خصوم القاهرة السياسيني ،تركيا وقطر ،إضاف ًة
إىل فرنسا وبريطانيا وأملانيا وإيطاليا(.((4
فاعل ملصلحة
خشية مرص من خسارة دورها بوصفها العبًا إقليميًّا ً
قطر أو تركيا ،إضاف ًة إىل صمود املقاومة وإيقاعها خسائر بجيش
كل ذلك أجربها عىل تغيري موقفها؛ فأشعرت حامس عرب
االحتاللّ ،
(((4
أبو مازن أنّها عىل استعداد لتعديل مبادرتها  .ووافقت حامس
عىل الذهاب إىل القاهرة من أجل خوض مفاوضات غري مبارشة
مع إرسائيل عىل أساس تعديل املبادرة املرصية ضمن ٍ
وفد مو ّحد
رصت عىل أن ال يقترص الوفد عىل فتح وحامس بل أن يض ّم بقية
وأ ّ
الفصائل الفلسطينية .واشرتطت حامس أيضً ا انسحاب الق ّوات الربية
اإلرسائيلية من قطاع غ ّزة .تحقّق ما طلبته حامس ،فسحبت إرسائيل
ق ّواتها وجرى اإلعالن عن هدنة ملدة  72ساعة عىل الساعة الثامنة
" 41العدوان اإلرسائييل الجديد عىل غزة :امتحان خارجي جديد فشلت إدارة أوباما يف
اجتيازه" ،املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات.2014/8/7 ،
 42املرجع نفسه.
" 43عباس يلتقي مشعل والقاهرة مستعدة لتعديل مبادرتها" ،الجزيرة نت.2014/7/21 ،
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من صباح الثالثاء  .2014((4(/8/5مع بداية املفاوضات ظ ّنت إرسائيل
أ ّن الوقت حان لتحقيق إنجاز سيايس ،بينام أعلن خالد مشعل أنّ:
"حامس لن توافق عىل وقف إطالق النار دون رفع الحصار عن غ ّزة،
أي
فحامس لن توافق عىل هدنة تتضمن فقط وقف إطالق النارّ ،
حل سياس ًّيا طويل األمد ومكاسب اقتصادية
اتفاق يجب أن يتضمن ًّ
للفلسطينيني ،يوجد للحركة ثالثة مطالب أساس ّية )1 :وقف إرسائيل
عدوانها عىل غ ّزة )2 .اإلفراج عن املعتقلني يف الضّ فّة وعن الذين ت ّم
اعتقالهم عقب قتل املستوطنني الثالثة )3 .إنهاء حصار غ ّزة"(.((4
تع ّنتت إرسائيل يف املفاوضات وقامت باملراوغة ،فامتنعت عن إعطاء
يشء ملموس يف مفاوضات القاهرة ما دفع كتائب القسام يف بيان
لها إىل إعالن أنّها ستستأنف هجامتها يف حال انتهت هدنة الـ 72
ساعة دون تحقيق تق ّدم ملموس( .((4عىل ما يبدو استخفّت إرسائيل
ببيان القسام ظ ًّنا منها أنّها قد استطاعت استنزاف حامس وأنّها لن
تجرؤ عىل استئناف الحرب .مع انتهاء مدة الهدنة عىل الساعة الثامنة
بتاريخ  2014/8/8دون التوصل إىل اتفاق ،فاجأت حامس جميع
األطراف عندما استأنفت هجامتها وأمطرت املستوطنات اإلرسائيلية
بوابلٍ من الصواريخ( .((4ودفع تف ُّجر األمور من جديد مرص إىل
اإللقاء بثقلها خلف تجديد الهدنة مر ًة ثانية ملدة  72ساعة .وبالفعل
التوصل إىل هدنة جديدة تبدأ من منتصف ليل األحد/اإلثنني
جرى ّ
(((4
 2014/8/11وذلك من أجل إنقاذ املفاوضات املنهارة  .بعد انتهاء
هذه الهدنة جرى االتفاق عىل متديد الهدنة لخمسة أيام إضافية .وقد
وضّ ح رئيس الوفد الفلسطيني السبب بقوله" :أل ّن الوفد اإلرسائييل
طوال  72ساعة املاضية مل يقطن يف القاهرة ،مام تس ّبب بعدم اكتامل
االتفاق وكان أمامنا خياران إ ّما أن نقول مل نتوصل إىل اتفاق أو نتابع
ويتم متديد وقف إطالق النار وبالفعل يف اللحظات األخرية تم االتفاق
التوصل إىل إنجاز
عىل متديد وقف إطالق النار  5أيام أخرى عىل أمل ّ
أي قضية
االتفاق"(ّ .((4
أي اخرتاق يف ّ
ورصح أبو مرزوق بأنّه ال يوجد ّ
" 44تهدئة ملدة  72ساعة واالحتالل يرضخ لرشوط املقاومة" ،املركز الفلسطيني لإلعالم،
 ،2014/8/4عىل الرابط:
https://www.palinfo.com/site/pic/newsdetails.aspx?itemid=159722
45 “Hamas leader says Israel must 'lift siege' of Gaza before any ceasefire”,
The Telegraph,17/7/2014, http://goo.gl/xWZpO0
 46املكتب اإلعالمي لكتائب الشهيد عز الدين القسام ،2014/8/7 ،عىل الرابط:
http://goo.gl/UHjqbD
(" 47اليوم  33للعدوان) املقاومة ترضب "إرسائيل" 1894 /شهيدا و 9805جرحى" ،املركز
الفلسطيني لإلعالم ،2014/8/8 ،عىل الرابط:
https://www.palinfo.com/site/pic/newsdetails.aspx?itemid=159962
" 48الوفد الفلسطيني وإرسائيل يوافقان عىل هدنة جديدة" ،الجزيرة نت.2014/8/11 ،
" 49هدنة خمسة ايــام" ،وكالة معا اإلخبارية ،2014/8/13 ،عىل الرابط:
http://www.maannews.net/arb/ViewDetails.aspx?ID=720453
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من القضايا وأ ّن اليشء الوحيد الذي جرى االتفاق عليه هو متديد
قائل:
التهدئة( .((5وأوضح خليل الحية عضو الوفد املفاوض املوقف ً
" نستطيع أن نربم اتفاقا ،لذا أعطينا فرصة جديدة للتهدئة باألمس،
كل الضغوط نحو العد ّو إلجباره عىل
ملزيد من املشاورات ولتوجيه ّ
االلتزام مبطالبنا ،مازالت هناك فرصة حقيقية إلبرام اتفاق برشط أن
يكف االحتالل عن التالعب باأللفاظ التي تفقد مضامني مطالبنا،
ّ
(((5
وسنبقى أمناء ،سنواصل الحوار" .
مع اقرتاب موعد انتهاء الهدنة ونتيجة للمراوغة اإلرسائيلية ،بدأت
حامس التهديد بحرب استنزاف طويلة يف حال مل تستجب لرشوط
املقاومة(((5؛ ففي  2014/8/17وقبل انتهاء هدنة األيام الخمسة
بيوم وعقب لقاء الوفد الفلسطيني مع الجانب املرصي ،ات ّضح
ظل إرصار إرسائيل
أ ّن املفاوضات قد عادت إىل نقطة الصفر يف ّ
(((5
تنص عىل نزع سالح املقاومة  .ودفع تعرث
عىل إدخال تعديالت ّ
املفاوضات الوسيط املرصي إىل التدخّل من جديد من أجل متديد
التهدئة ليومٍ إضايف ،فوافق الطرفان حتى ال يتّهم أحدهام بإفشال
التوصل إىل وقف إطالق النار مع قناعة الطرفني بصعوبة
مساعي
ّ
(((5
مم جرى إشاعته يف وسائل اإلعالم
ّ
التوصل إىل اتفاق  .عىل الرغم ّ
التوصل إىل اتفاق ،فإرسائيل كانت تبيّت النية إلنهاء التهدئة،
عن قرب ّ
رصح املستشار القضايئ السابق للحكومة مايكل بن يائري
وقامت كام ّ
بافتعال مرسحية خرق حامس التهدئة وا ّدعت أ ّن حامس أطلقت
صواريخ عىل برئ السبع وذلك لتربير خرقها التهدئة من أجل القيام
مبحاولة فاشلة الغتيال قائد كتائب القسام محمد الضيف عرب قصف
يتحصن به( .((5ونتيجة محاولة االغتيال الفاشلة سقط
بيت تظ ّن أنّه ّ
مجموعة من الشهداء من ضمنهم زوجة الضيف وابنه ،وتف ّجرت
" 50ابو مرزوق :ال يوجد اي اخرتاق واالتفاق الوحيد هو متديد الهدنة" ،وكالة معا
اإلخبارية ،2014/8/14 ،عىل الرابط:
http://www.maannews.net/arb/ViewDetails.aspx?ID=720499
" 51الحية :هناك فرصة حقيقية لالتفاق لو أوقف االحتالل التالعب بالكلامت" ،املركز
الفلسطيني لإلعالم ،2014/8/14 ،عىل الرابط:
https://www.palinfo.com/site/pic/newsdetails.aspx?itemid=160392
" 52حمدان :ما قُدم للفلسطينيني مبفاوضات القاهرة دون الطموح" ،املركز الفلسطيني
لإلعالم ،2014/8/16 ،عىل الرابط:
https://www.palinfo.com/site/pic/newsdetails.aspx?itemid=160508
" 53إرسائيل اقرتحت تعديالت سيئة عىل الورقة املرصية" ،موقع عريب ،2014/8/18 ،21
عىل الرابط:
http://t.arabi21.com/Story/769765
 54موقع نانا اإلخباري( 2014/8/18 ،بالعربية) ،عىل الرابط:
http://news.nana10.co.il/Article/?ArticleID=10763
" 55مسؤول حكومي سابق :إرسائيل افتعلت حادثة اخرتاق التهدئة من أجل اغتيال
الضيف" ،موقع سام اإلخباري ،2014/8/22 ،عىل الرابط:
http://samanews.com/ar/index.php?act=post&id=211079
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األوضاع من جديد بعد أن ر ّدت كتائب القسام عىل هذه العملية
باستئناف قصف تل أبيب واملستوطنات اإلرسائيلية .وعىل إثر ذلك
قائل إ ّن ذلك
غادر الوفد اإلرسائييل القاهرة ،فعلّق عزام األحمد ً
ّ
وخصوصا
يدل عىل ن ّية مب ّيتة من جانب إرسائيل إلفشال املفاوضات
ً
بعدما تسلّم الجانب اإلرسائييل الورقة املرصية املع ّدلة ليبدي رأيه
فيها ،والتي تتض ّمن رفع الحصار ب ًّرا وج ًّوا وبح ًرا(.((5

توقّفت املفاوضات لعدة أيام .فاستغلّت إرسائيل قدراتها التدمريية
من أجل إيقاع خسائر مادية هائلة بالفلسطينيني .وبدأت يف هدم
األبراج السكنية املكتظة بالسكان من أجل إرغام حامس عىل العودة
رصح بذلك
إىل طاولة املفاوضات ضمن الرشوط اإلرسائيلية ،كام ّ
وزير الحرب اإلرسائييل موشيه يعلون( .((5ومرة أخرى أظهر الجمهور
مذهل أمام آلة الدمار اإلرسائيلية .واستم ّرت
ً
الفلسطيني صمو ًدا
املقاومة يف استهداف املدن واملستوطنات اإلرسائيلية .تزايدت
حل يضمن الهدوء
الضغوط الداخلية عىل نتنياهو من أجل إيجاد ّ
لسكان إرسائيل؛ فإ ّما أن يق ّرر احتالل غ ّزة من جديد وهذا ما ال
يستطيع تح ّمل كلفته السياسية أو الوصول إىل اتفاق وقف إطالق
معب ًة عن ضيقها
النار .وبدأت أصوات الجمهور اإلرسائييل تتعاىل ّ
وعدم قدرتها عىل االستمرار يف تح ّمل حرب االستنزاف التي تخوضها
املقاومة ض ّد إرسائيل .وانعكس هذا الشعور يف استطالعات الرأي
اإلرسائيلية التي أظهرت تراجع شعبية نتنياهو من  %82يف بداية
الحرب إىل  %38قبل انتهائها بيوم .مل يجد نتنياهو مف ًّرا من القبول
أي إنجاز يذكر إلرسائيل.
بالورقة املرصية املع ّدلة التي ال تتض ّمن ّ
واضط ّر ملخالفة العرف السائد لدى الحكومات اإلرسائيلية بالرجوع
إىل وزرائه مستن ًدا إىل رأي املستشار القانوين للحكومة فأعلن موافقته
 56وكالة وفا اإلخبارية ،2014/8/20 ،عىل الرابط:
http://www.wafa.ps/arabic/index.php?action=detail&id=182156
 57موقع واال اإلخباري( 2014/8/23 ،بالعربية) ،عىل الرابط:
http://touch.walla.co.il/ExpandedItem.aspx?WallaId=1/2689/2778495&ItemT
ype=129&VerticalId=2

دراسات وأوراق تحليليّة
مفاوضات الهدنة بين إسرائيل وحماس "الجرف الصامد" نموذجً ا

عىل وقف إطالق النار دون الرجوع إىل املجلس األمني املصغّر
"الكابينت" الذي عارض نصف أعضائه "أربعة وزراء من مثانية"
أي إنجاز
اتفاق وقف إطالق النار بصيغته املطروحة ،والتي ال تتض ّمن ّ
(((5
أي هدف من األهداف اإلرسائيلية .
سيايس إلرسائيل أو يحقّق ّ
التوصل الت ّفاقٍ لوقف
يف  2014/8/26أعلنت وزارة الخارجية املرصية ّ
إطالق النار وقالت يف بيانٍ لها" :حفاظًا عىل أرواح األبرياء وحق ًنا
للدماء واستنا ًدا إىل املبادرة املرصية  2014وتفاهامت القاهرة ،2012
دعت مرص الطرفني اإلرسائييل والفلسطيني إىل وقف إطالق النار
الشامل واملتبادل بالتزامن مع فتح املعابر بني قطاع غ ّزة وإرسائيل
مبا يحقّق رسعة إدخال املساعدات اإلنسانية واإلغاثية ومستلزمات
إعادة اإلعامر والصيد البحري انطالقًا من  6ميل بحري ،واستمرار
املفاوضات غري املبارشة بني الطّرفني بشأن املوضوعات األخرى خالل
شهر من بدء تثبيت وقف إطالق النار ،ويف ضوء قبول الطرفني
الفلسطيني واإلرسائييل مبا ورد بالدعوة املرصية ،فقد تح ّددت ساعة
(1900بتوقيت القاهرة يوم  )2014/8/26لبدء رسيان وقف إطالق
النار"(.((5
نص اتفاق وقف إطالق
بحسب موقع املركز الفلسطيني لإلعالم فقد ّ
النار عىل ما ييل:
"وافق الطرفان عىل التعامل مع القضايا األكرث تعقيدا والتي هي محور
خالف بينهام مبا يف ذلك اإلفراج عن سجناء فلسطينيني ومطالب غ ّزة
مبيناء ،عرب محادثات أخرى غري مبارشة تبدأ يف غضون شهر.
خطوات فورية:
1.1توافق "حامس" وفصائل املقاومة األخرى يف غ ّزة عىل وقف إطالق
الصواريخ عىل "إرسائيل".
كل ّ
كل العمليات العسكرية مبا يف ذلك الرضبات
2.2توقف "إرسائيل" ّ
الجوية والعمليات ال ّربية.
3.3توافق "إرسائيل" عىل فتح املزيد من معابرها الحدودية مع غ ّزة
للسامح بتدفّقٍ أيرس للبضائع ،مبا يف ذلك املعونة اإلنسانية ومعدات
إعادة اإلعامر إىل القطاع.
4.4يف إطار اتفاق ثنايئ منفصل توافق مرص عىل فتح معرب رفح عىل
حدودها مع غ ّزة.
 58نرشة األخبار املركزية يف القناة الثانية العربية( 2014/8/26 ،بالعربية) ،عىل الرابط:
http://goo.gl/PjRpP3
 59املوقع الرسمي لوزارة الخارجية املرصية عىل الفايسبوك ،2014/8/26 ،عىل الرابط:
https://ar-ar.facebook.com/MFAEgypt
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5.5يتوقع من السلطة الفلسطينية بقيادة الرئيس محمود عباس تسلّم
املسؤولية عن إدارة حدود غ ّزة من "حامس".
تتول السلطة الفلسطينية قيادة تنسيق جهود إعادة اإلعامر يف
ّ 6.6
غ ّزة مع املانحني الدوليني ،مبا يف ذلك االتحاد األورويب.
7.7ينتظر من "إرسائيل" أ ّن تضيق املنطقة األمن ّية العازلة داخل حدود
قطاع غ ّزة من  300مرت إىل  100مرت إذا صمدت الهدنة .وتسمح هذه
الخطوة للفلسطينيني بالوصول إىل مزيد من األرايض الزراعية قرب
الحدود.
توسع "إرسائيل" نطاق الصيد البحري قبالة ساحل غ ّزة إىل ستة
ّ 8.8
بدل من ثالثة أميال مع احتامل توسيعه تدريجيًّا إذا صمدت
أميال ً
الهدنة .ويريد الفلسطينيون العودة يف نهاية األمر إىل النطاق الدويل
ميل.
الكامل وهو ً 12
قضايا املدى البعيد التي ستبحث:
1.1تريد "حامس" من "إرسائيل" اإلفراج عن مئات الفلسطينيني الذين
اعتقلوا يف الضّ فّة الغربية عقب خطف وقتل ثالثة شبان إرسائيليني يف
حزيران/يونيو ،وهوعمل قاد إىل الحرب.
2.2يريد رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس الذي يقود حركة
فتح اإلفراج عن قدامى املعتقلني الفلسطينيني الذين أسقطت فكرة
اإلفراج عنهم ،بعد انهيار محادثات السالم بني "إرسائيل" والسلطة
الفلسطينية.
3.3تريد "إرسائيل" أن تسلّم "حامس" وغريها من جامعات النشطاء يف
غ ّزة جميع أشالء ومتعلقات جنود إرسائيليني قتلوا يف الحرب.
4.4تريد "حامس" بناء ميناء بحري يف غ ّزة يسمح بنقل البضائع والبرش
إىل القطاع ومنه .وترفض "إرسائيل" هذه الخطط منذ وقت طويل.
ولكن من املحتمل تحقيق تق ّدم يف ذلك االتجاه إذا كانت هناك
ضامنات أمنيّة تامة.
5.5تريد "حامس" اإلفراج عن أموال تسمح لها بدفع أجور  40ألفًا من
رجال الرشطة واملوظفني الحكوميني وغريهم من العاملني اإلداريني
أي أجر منذ أواخر العام املايض.
الذين مل يتقاضوا إىل ح ٍّد كبري ّ
6.6يريد الفلسطينيون أيضً ا إعادة بناء مطار يارس عرفات يف غ ّزة الذي
(((6
افتتح عام  ،1998ولكن أغلق عام  2000بعد أن قصفته "إرسائيل".
ينص وقف إطالق النار يف غزة" ،املركز الفلسطيني لإلعالم،2014/8/27 ،
" 60عىل ماذا ّ
عىل الرابط:
https://www.palinfo.com/site/pic/newsdetails.aspx?itemid=161307
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نجد أ ّن بنود االتفاق تشري لألمور التالية:
•استطاعت حامس تسجيل انتصار سيايس مبحافظتها عىل سالحها
أي بند يتعلق بنزع سالح املقاومة
وعدم تضمني االتفاق ّ
أو إعادة تسليحها من جديد ،كام أ ّن االتفاق ال مينع االستعداد
ألي مواجهة مستقبلية من قبيل حفر األنفاق وتصنيع
عسكريًّا ّ
الصواريخ.

•مع أ ّن االتفاق اتّسم بعمومية األلفاظ بحيث مل يتض ّمن بن ًدا
ينص عىل رفع الحصار بصورة كاملة عن غ ّزة ،فتفاصيله
واض ًحا ّ
ينص عىل فتح املعابر
تشري إىل ذلك كام ورد يف البند الثالث الذي ّ
وال يضع قيو ًدا عىل تدفّق البضائع ومعدات إعادة اإلعامر.
•حاولت إرسائيل عدم إعطاء حامس إنجازًا سياسيًّا متع ّمد ًة عدم
أي ترتيب واإلرصار عىل أن تكون السلطة الفلسطينية
ذكرها يف ّ
هي املسؤولة عن إعادة اإلعامر وإدارة املعابر .ال يضري هذا
خصوصا أنّها وافقت عىل
األمر حامس وال ينتقص من قدرها
ً
تسليم إدارة غ ّزة لحكومة التوافق بحسب "اتفاق الشاطئ"،
بل إ ّن ذلك يع ّد إنجازًا أل ّن مغزاه السيايس هو قبول إرسائيل
التعامل مع حكومة التوافق بعد أن كانت ترفض ذلك.
•عىل الرغم من أ ّن االتفاق أ ّجل البحث يف موضوع امليناء البحري،
فإدراج املوضوع ضمن البنود التي سيجري بحثها بعد شهر
يؤش إىل أ ّن إرسائيل مستعدة من حيث املبدأ لبحث املوضوع
ّ
إذا حصلت عىل ضامنات أمنيّة مالمئة.
ظل التجارب السابقة التي
•تأجيل موضوع األرسى متوقّع يف ّ
أي
تشري إىل املدة الطويلة التي يحتاج إليها التفاوض حول ّ
صفقة لتبادل األرسى ،فقد رفضت حامس ربط موضوع تبادل
األرسى والجثث بوقف إطالق النار كام طلبت إرسائيل يف أثناء
املفاوضات(.((6

•عرب إرصارهــا عىل تزامن فتح املعابر مع وقف إطالق النار،
استطاعت حامس كرس معادلة هدوء مقابل هدوء التي كان
نصت عليها املبادرة املرصية قبل
نتنياهو يطمح لها ،والتي ّ
تعديلها.
" 61الرشق :تبادل األرسى والجثث غري مطروح ىف مفاوضات التهدئة اآلن" ،بوابة الحرية
والعدالة ،2014/8/11 ،عىل الرابط:
http://fj-p.com/Party_InPress_Details.aspx?News_ID=45666
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•يع ّد االتفاق يف مجمله انتصا ًرا لحامس ،فلو كان االتفاق يحقّق
مكاسب إلرسائيل ملا عارضه نصف وزراء الكابينت اإلرسائييل،
وملا اضط ّر نتنياهو لتمريره بهذه الطريقة املخزية.
الصامد الجمع بني
استطاعت حامس يف مفاوضات هدنة الجرف ّ
التفاوض واملقاومة بصورة متزامنة؛ فقبل إعــان وقف إطالق
النار بخمس دقائق استطاعت حامس قصف املستوطنات واملدن
اإلرسائيلية؛ فأوقعت قتيلني يف صفوف اإلرسائيليني ،أحدهام ضابط
األمن يف كيبوتس نرييم(.((6
أخفقت حامس يف تحقيق هدفها املعلن من املفاوضات ،وهو إنهاء
وربا يعود ذلك لعدم وجود ظروف دولية مواتية؛ فمصلحة
الحصارّ .
حامس كانت يف أن تكون املفاوضات بوساطة قطرية أو تركية ،وقد
كل من قطر وتركيا جهو ًدا واضحة يف هذا املجال متثّلت يف عقد
بذل ٌّ
اجتامع باريس .لكن إرصار إرسائيل عىل أن يكون االتفاق عن طريق
مرص حرم حامس من وجود وسيط مساند ملطالبها العادلة يف إنهاء
الحصار .فلوال التخاذل العريب الذي وصل إىل مستوى التآمر عىل
رصح
املقاومة وسالحها ،لكانت إنجازات املقاومة أفضل وأعظم؛ فقد ّ
يويس بيلني وهو أحد مهنديس أوسلو ،بأ ّن إرسائيل ال توجد لديها
مشكلة مع إقامة ميناء بحري إذا ما جرى وضع ترتيبات أمنية ورقابة
دولية ،لكن مرص ترفض فكرة امليناء فهي متطرفة أكرث من إرسائيل يف
(ربا يكون هذا الدافع األسايس ملوىس أبو مرزوق
هذا املوضوع(ّ ،((6
لطرح فكرة التفاوض املبارش مع إرسائيل) .وأشار نتنياهو إىل تشكّل
حلف عريب ض ّد حامس بقوله" :قد يفاجئ الجميع العالقات املميزة
مع دول الجوار ،وهذا أمر مه ّم لدولة إرسائيل ومع استمرار العملية
(الجرف الصامد) سيفتح لنا أبوابًا جديدة" .وأكّد ذلك الناطق باسمه
أوفري جندملان بقوله" :يوجد لدينا ائتالف إقليمي نعمل معه من أجل
كبح "األوكار اإلرهابية" يف القطاع ...،حامس معزولة إقليميًّا" .وقال
ناطق آخر باسم الحكومة اإلرسائيلية" :حامس معزولة يف العامل العريب
وإرسائيل اليوم لديها ارتباطات واتصاالت بالعديد من دول العامل
تفس هذه الترصيحات
العريب ،بعضها مل نعتد الحديث إليه"(ّ .((6
ربا ّ
وغريها رفض إرسائيل الوساطة القطرية والرتكية يف املفاوضات
وإرصارها عىل أن تكون مرص هي الوسيط فيها.
 62موقع يديعوت أحرونوت( 2014/8/27 ،بالعربية) ،عىل الرابط:
http://www.ynet.co.il/articles/0،7340،L-4564496،00.html
 63برنامج يف العمق" ،بشارة :األنظمة العربية أرضت بالقضية الفلسطينية" ،الجزيرة نت،
.2014/8/11
" 64نتنياهو يعلن عن تحالف الصهاينة العرب مع إرسائيل" ،قناة يوتيوب كلنا خالد
سعيد -نسخة كل املرصيني ،2014/8/13 ،عىل الرابط:
http://youtu.be/TZPZZej0-3s

دراسات وأوراق تحليليّة
مفاوضات الهدنة بين إسرائيل وحماس "الجرف الصامد" نموذجً ا

الخاتمة
بوصفها حركة تح ّرر وطني ،تسعى حامس للتخلّص من االحتالل
مضط ّر ًة للتفاوض مع عد ّوها .وتط ّورت حامس يف موقفها من التفاوض
والعملية السلمية؛ فبعد أن كانت ترفض سياسيًّا نهج التفاوض (وإن
كان بعض خطباء املساجد املحسوبني عليها يح ّرمونه دين ًّيا) ،أصبحت
ترى أ ّن التفاوض هو وسيلة وأداة لتحقيق أهدافها.
التط ّور الذي م ّرت به حامس يف موقفها من املفاوضات هو أمر
متوقّع ألنّه شبيه مبا يحدث مع حركات التح ّرر الوطني ،بل هو
أقرب ملا حدث مع حركة فتح التي خاضت اتصاالت مع إرسائيل يف
السبعينيات وأبرمت اتفاقيات هدنة مع إرسائيل عقب اصطدامها
عسكريًّا معها أثناء وجودها يف لبنان ،ثم املفاوضات غري املبارشة
يف الثامنينيات ،وأخ ًريا املبارشة بعد مؤمتر مدريد .ويكمن الفرق بني
حامس وفتح يف هذا الشأن يف أ ّن حامس ك ّبلت نفسها أيديولوج ًّيا
بحق إرسائيل
برفض رشط االنخراط يف العملية السلمية وهو االعرتاف ّ
يف الوجود ونبذ "العنف" .لذلك من غري املتوقّع أن تقبل إرسائيل
مفاوضة حامس دون قبولها بهذه الرشوط.
يف موقف حامس من املفاوضات املبارشة هنالك ثالثة تيارات داخل
حامس :يرى األ ّول أنّه ال بأس يف خوض مفاوضات مبارشة مع إرسائيل
إذا دعت الحاجة إىل ذلك .ويرى الثاين أ ّن األصل أن تكون املفاوضات
غري مبارشة حتى لو دعت الحاجة إىل ذلك .أ ّما التيار الثالث فريى
أن يجري توكيل السلطة و"منظمة التحرير الفلسطينية" بعملية
التفاوض.
للحل النهايئ عىل دول ٍة واحدة تحت
ينص النموذج الذي تتب ّناه حامس ّ
ّ
ظل اختالل موازين القوى
السيادة اإلسالمية مع عودة الالجئني .ويف ّ
بالحل املرحيل عىل
ملصلحة إرسائيل ،أبدت حامس استعدادها للقبول ّ
أرض  1967القائم عىل فكرة الهدنة.
تدرك حامس أهمية التفاوض أداة من أجل التح ّرر من االحتالل.
لذلك ال ترفض مبدأ التفاوض؛ ففي فكر حامس السيايس ال يوجد
ما مينعها من خوض مفاوضات مبارشة مع االحتالل اإلرسائييل .لكن
يوجد لديها مانع "نفيس" يف خوض هذا النوع من املفاوضات.
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ترفض حامس تقديم تنازالت رصيحة والقبول برشوط الرباعية من
أجل االنخراط يف العملية السلمية .لك ّنها تق ّدم تنازالت ضمنية من
أجل الوصول إىل إسرتاتيجية وطنية مو ّحدة ،مثل إعادة التأكيد عىل
ما طرحه الشيخ أحمد ياسني بإقامة دولة فلسطني عىل حدود الرابع
أشكال متعددة للمقاومة.
ً
من حزيران ،والتأكيد عىل أ ّن هنالك
يف حال تع ّدل ميزان القوى يف الرصاع الدائر بني إرسائيل وحامس
ملصلحة األخرية ،فال يستبعد أن تخوض حامس مفاوضات مبارشة مع
إرسائيل.
عرب املفاوضات استطاعت حامس اكتساب رشعية سياسية وتحصيل
مكاسب سياسية ما
اعرتاف ضمني من إرسائيل ،إضاف ًة إىل تحصيل
َ
كان لها أن تحقّقها من دون خوض املفاوضات.
تد ّرج املوقف اإلرسائييل من الرفض التام ملبدأ التفاوض مع حامس
إىل القبول بالجلوس معها عىل طاولة املفاوضات والتعايش مع
تغي املوقف اإلرسائييل مل يكن ليتحقّق ّإل
سيطرتها عىل قطاع غ ّزةُّ .
بعد امتالك حامس بعض أوراق الق ّوة من قبيل الصواريخ ،والجندي
املأسور شاليت.
حل نهايئ
التوصل إىل ّ
يرى كال الطرفني "إرسائيل وحامس" صعوبة
ّ
التوصل إىل اتفاقات
للقضية الفلسطينية .لذلك التقت مصلحتهام يف ّ
حل سيايس؛ فإرسائيل
التوصل إىل ّ
آنيّة ذات طابع أمني مطلبي دون ّ
أي يشء لفائدة الفلسطينيني ،وال يوجد ما
ال ترغب يف "التنازل" عن ّ
ظل اختالل ميزان القوى ملصلحة إرسائيل ترى
يرغمها عىل ذلك .ويف ّ
حامس أ ّن األفضل هو إبقاء الرصاع مفتو ًحا دون إنهائه واللجوء إىل
حلول موقّتة تحت مظلة الهدنة.
األصل أن يجري تطوير منوذج مفاوضات القاهرة أثناء حرب "الجرف
بأي فصيل فلسطيني يجب تفعيل
الصامد" .وحتى ال تستفرد إرسائيل ّ
اإلطار القيادي املو ّحد لـ "منظمة التحرير الفلسطينية" الذي جرى
االتفاق عليه يف وثيقة الوفاق الوطني من أجل وضع إسرتاتيجية
وطنية مو ّحدة لخوض املفاوضات.
ال تتمثّل مشكلة التفاوض مع إرسائيل يف طبيعة املفاوض الفلسطيني؛
يغي النتائج .بل
فتغيري الجهة املفاوضة من السلطة إىل حامس لن ّ
تكمن املشكلة يف أجندة التفاوض ومرجعيته.

