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 ورقة بعنوان:
 االحتالل اإلسرائيمي: ضد الشاممة يّبةالتساؤالت 

 (الدالالت والتداعيات والمآالتو األسباب )
 منصور أبو كريم
 باحث في الشؤون السياسية والعالقات الدولية

 
وأبعادىا ودالالتيا  ،الكامنةو  الظاىرة الشاممة في أسبابياىذه الورقة إلى تحميل اليّبة الشعبّية سعت  

الوطنية والسياسية في سياق العمل والنضال الوطني الشامل، كما حاولت توضيح تداعياتيا عمى 
مسار التسوية وعممية السالم، واألفق الذي منحتو ىذه اليّبة لترميم عممية السالم وفق مبدأ حل 

س رائيل خاصة عقب جولة الدولتين، وأوضحت انعكاساتيا عمى مسار العالقة بين حركة حماس وا 
التصعيد عمى جبية غزة، في التصريحات اإلسرائيمية التي بدأت تخرج من أركان الحكومة اإلسرائيمية 
بضرورة انتياج مقاربة مختمفة مع الوضع القائم في غزة عقب التوصل لوقف إطالق النار. وحاولت 

يناميات فاعمة عمى المستويات استشراف مآالت اليّبة الشعبية الشاممة في ضوء ما انتجتو من د
 المحمية واإلقميمية والدولية.

 مقدمة 

عقب اإلعالن عن  (فمسطين التاريخيةشتى األراضي الفمسطينية ) الشاممة التي اندلعت في يّبةأدت ال
 محاولة عقب حدتيا ، والتي تصاعدت0202في األول من مايو  االنتخابات التشريعية الفمسطينيةتأجيل 

من حي  فمسطينية المّس بالمسجد األقصى وطرد عائالت الدولة القائمة باالحتالل العسكري "إسرائيل"
 والمواجية . ىذه اليّبةفي كافة أماكن تواجده شارك فييا كل الشعب الفمسطيني، حيث الشيخ جراح

بعد أن استطاعت إسرائيل  ،ّعيالتذكير بأىمية العمل الوطني الجم إعادةالشعبية الشاممة ساىمت في 
متعامل مع الشعب الفمسطيني وفق منطق )المناطقية( عبر انتياج ل الوصول سياساتيا المختمفة من خالل

في محاولة منيا لعزل الشعب الفمسطيني وتفتيت قواه والسيطرة عميو ، سياسات مختمفة تجاه كل منطقة
 بأدوات وأساليب وطرق مختمفة.

أثارت  في أسبابيا الظاىرة والكامنة ودالالتيا وانعكاساتيا ومآالتيا ممة مع االحتاللوالمواجية الشا اليّبة
 الشاممة الشعبية اليّبةالندالع ىذه كامنة التساؤالت الجوىرية المتعمقة باألسباب الجوىرية والالعديد من 

بعد وصول عممية السالم لطريق  التيا في السياق الوطني والسياسي في ظل انغالق أفق التسويةدالو 
منظمة التحرير عمى عالقة  ياتداعيات حول تساؤالت الميمةكثير من الالأثارت إضافة أنيا ، مسدود

العسكرية التي  اليّبة إسرائيل ومستقبل قطاع غزة تحت حكم حماس في ضوءب والسمطة الفمسطينية
 ؟اندلعت عمى جبية غزة
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 لميّبة الشاممةالكامنة و  الظاىرة أواًل: األسباب

الشعبية العارمة التي انطمقت شاراتيا األولى من مدينة القدس والمسجد األقصى المبارك  اليّبةجاءت 
ث باالستقرار اليش الذي ساد المدينة خالل عبوحي الشيخ جراح بعد أن حاولت حكومة نتنياىو ال

. فقد حاول نتنياىو افتعال أزمة في مدينة القدس عبر السماح لممستوطنين بعودة اقتحام الشيور الماضية
ن توقفت ىذه المظاىر خالل السنوات األخيرة لتوفير اليدوء لسيولة أباحات المسجد األقصى، بعد 

 مفي محاولة منو إلفشال خصومو السياسيين من تشكيل حكومة ائتالفية بعد أن ت تمرير صفقة القرن
 ئير لبيد بتشكل الحكومة.اتكميف ي

الشعبية والجماىيرية في كل فمسطين التاريخية جاءت  اليّبةاألسباب الظاىرة النطالقة  أنصحيح 
كنتيجة مباشرة لمحاولة إسرائيل تغير الواقع الديمغرافي في مدينة القدس وتغيير الواقع الزماني والمكاني 

أسباب كامنة أخرى ال تقل  في شموليتيا واتساع دائرتيا اليّبةليذه من المؤكد أن لكن  ؛في الحرم القدسي
األسباب المباشرة والظاىرة، وىي أسباب تتعمق أساسًا بالسياسات اإلسرائيمية تمك ة عن ر أىمية أو خطو 

التمييز  سسترتكز عمى أ التي سياساتال تمك المتعاقبة تجاه الشعب الفمسطيني في كافة أمكان تواجده،
السياسية واألمنية واالجتماعية واالقتصادية عمى الشعب الفمسطيني في كل  وطوالضغ ،قة العنصريةوالتفر 
 مكان.

وأدت إلى تراكم  ،سياسات إسرائيل العنصرية ولدت ما يعرف بالغبن والغضب في النفس الفمسطينية
التي تمارس سواء تمك السياسات التي تمارس ضد سكان القدس أو  مشاعر الغضب والضيق مما يحدث

والذي حول العرب  ،خاصة عقب قانون القومية العنصريضد المواطنين العرب، سيا فداخل إسرائيل ن
أو تمك السياسات  الفمسطينيين في المجتمع اإلسرائيمي ألقمية من الفئة الثانية داخل المجتمع اإلسرائيمي،

السياسات واإلجراءات  تمكل ، كالتي تمارس ضد الشعب الفمسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية
لدي الشعب  والغضب والتضيق األمني والسياسي والمعيشي ولدت شعور متراكم من الضيق والغبن

 في كافة أماكن تواجده. الفمسطيني

في إسرائيل الذين  نالغضب المتراكم في صفوف الفمسطينيي بركان انفجارلقد أسيمت أحداث القدس في 
يعانون من تواطؤ الشرطة وأجيزة األمن اإلسرائيمية والنظام السياسي لمنع محاربة الجريمة المنظمة 

زيادة شعور الضيق والغبن ترافق مع تدمير إسرائيل   .2والعنف الذي أغرق المجتمع وأنيكو من الداخل
اد حل جأغمبية الشعب الفمسطيني في إيالمسار الذي كان يعول عميو وىو ، السياسية مسار التسوية

كز عمى أساس قرارات الشرعية ومبدأ األرض مقابل السالم ومبدأ حل رتي ؛عادل لمقضية الفمسطينية
 الدولتين.
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الوركز العربي للدراساث  الهبّت الشعبٍّت فً صفىف الفلططٍىٍٍّه فً إضرائٍل: َمْحى الخظّ األخضر،تقدير هوقف،  
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قامة دولتو لمسار التسوية  انتياءلقد أدى  غياب األمل لدى الشعب الفمسطيني في الحرية واالستقالل وا 
سياسات ، باإلضافة لما راكمتو كان الغضب لدى الشعب الفمسطيني، المستقمة، ما ساىم في تراكم بر 

في دفع مشاعر الغضب إلى  السابقة التي حاولت فييا نسف مرتكزات القضية الفمسطينية إدارة ترامب
االنفجار مع أول احتكاك، لذلك جاء تفجر بركان الغضب شامل وكبير، شارك فيو كل فئات الشعب 

 مختمفة في أبعادىا ودالالتيا وشموليتيا اليّبة، األمر الذي جعل ىذه يب مختمفةالفمسطيني بأدوات وأسال
حالة الغضب والضيق من السياسات اإلسرائيمية المتعاقبة وسياسات إدارة ترامب ل قوية وعميقة، كانعكاس

التصفوية، كما أنيا شكمت نقطة تحول في مسار الشعب الفمسطيني بعد أن تعامل مع االحتالل 
في إطار ما بات يعرف بوحدة ) األرض، والشعب والقضية( وفي ىذا تأكيد  رائيمي كشعب واحداإلس

 .بغض النظر عن أمكان تواجده عمى وحدة المصير واليدف لدى الشعب الفمسطيني

 الشاممة اليّبةثانيًا: دالالت 

 الشاممة التي اندلعت بين الشعب الفمسطيني اليّبةالدالالت العميقة التي يمكن استخالصيا من 
 دخل ماوغزة، بعدفي القدس والمد والرممة ورىط وأم الفحم ويافا وحيفا وعكا، ورام اهلل والخميل  "إسرائيل"و

سمطات الدولة القائمة مع  ومفتوحة تحت االحتالل في مواجية شاممة رازخال الفمسطيني الشعب أبناء
الشعب لتعيد ىذه المواجية التأكيد من جديد عمى وقوع وقطعان المستوطنين؛ باالحتالل العسكري 

، يمارس السيطرة واإلرىاب والتميز بحق الشعب الخاضع كولونياليالفمسطيني تحت احتالل عنصري 
 لالحتالل بأدوات وأساليب مختمفة.

من خالل مراكز  الفمسطينيعن الشعب  لممؤسسة االستعمارية اإلسرائيمية معارف ما يتوفر كل رغمبال
شممت ىذه المعارف أنماط الحياة ىذا الكيان وبعده، البحوث والجامعات والكوادر األكاديمية قبل نشأة 

المدن والمناطق الفمسطينية والمشكالت القائمة، بيدف تحقيق السيطرة واالحتواء وتنفيذ األىداف  في
 األنثروبولوجيا االستعمارية ن زيف وسطحية وغرورعكشفت  أن التجربة اإلسرائيمية اإلسرائيمية، إال

، الغير الفمسطينينجمت عنيا حول اتجاىات وشخصية الشعب  التيالمعرفة أكدت فشل و ، اإلسرائيمية
 قابل لالحتواء أو السيطرة أو التوجيو.

بنضالو الباسل من كشف وتعرية  الفمسطينيالعديد من المحطات والمواقف، تمكن الشعب  ففي 
براز جيمو العميق بطبيعة الشعب اإلسرائيميستعمر الم ودوافعو وقيمو المتراكمة عبر  الفمسطيني، وا 

بان و  2987عام  ففي، اإلسرائيميتحدد طريقة استجابتو وتصديو لالستعمار  والتيالعصور،  نشوب ا 
 استنتاجاتكانت قد توصمت  التي وىياالنتفاضة الفمسطينية األولى فوجئت إسرائيل بتفجيرىا واستمرارىا 

 0.اإلسرائيمي كما كانت تزعمَقِبل باالحتالل  الفمسطينيأن الشعب 
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كل لوتأثيًرا التي حدثت مع تفجر بركان الغضب وانتقال شرارة األحداث  ربما من أكثر الدالالت عمقاً ل
الفمسطيني في مواجية فمسطين التاريخية )من البحر لمنير( أنيا أعادت التأكيد عمى وحدة الشعب 

، لذلك في مواجية سياسات االحتالل (والمصير اليدف)وحدة ت االحتالل وسمطاتو العنصرية، وأكد
 ، كان االحتالل قداليّبةودخمت قوى شبابية جديدة عمى خط الصراع و  ،اتسعت كرة النار بسرعة فائقة

حاول بطرق مختمفة تغيب وعييا الوطني والقومي عبر تسييل تجارة السالح والمخدرات والجريمة 
 المنظمة.

في حممة متعددة الجبيات: محاربة حماس والمنظمات األخرى في قطاع  إسرائيل تورطت اليّبةخالل 
والمدن المختمطة بين  واضطرابات في البمدات القدس،والقتال الديني والعسكري. التوتر الوطني في  غزة،

، في الضفة الغربية فيروس كورونا، التوتر وخطر تفشي إسرائيل،في  نالفمسطينيي الييود والعرب
 .3الساحة الشماليةانطالق صواريخ من و 

قاطرة النضال الفمسطيني وحجر  عادتأن القدس  اليّبةىذه  تمن المؤشرات الواضحة عمى دالال 
الزاوية فيو، حيث أصبحت عنوان وحدة الشعب الفمسطيني، في غزة والقدس والضفة والفمسطينيون في 

 الذيامتدت لمواجية العنصرية والتمييز فقد عارمة وشاممة،  اليّبةأصبحت بعد أن الداخل وفى الشتات، 
العنصرية  الصراع القومي، وبرزت ن المختمطة تفجرالمد ففيتمارسو الشرطة والمؤسسات اإلسرائيمية، 

 .4والتمييز وأصبحت التيديدات الداخمية لممناعة اإلسرائيمية ربما أشد خطورة من التيديدات الخارجية

عمى فشل كل السياسات اإلسرائيمية المتعاقبة التي حاولت فييا سمطات  الشاممة اليّبةلقد أكدت  
، 48االحتالل "أسرلة" الشعب الفمسطيني وتغيب ىويتو الوطنية سواء في داخل القدس أو في مناطق 

الفمسطينية بعدما أعتقد كما أنيا أكدت عمى فشل اليمين الديني الحاكم في إسرائيمي عمى تغيب المسألة 
المقاربات فشل  اليّبةأثبتت ىذه كما  اع تحييد المسألة الفمسطينية من المشيد اإلسرائيمي.نو استطأ

التعامل مع الشعب الفمسطيني ضمن إطار دولة االحتالل التي حاولت من خالليا  السابقة اإلسرائيمية
عزل الجماىير العربية في داخل منيا ل( والتي كانت تيدف 48)مناطقية( فجة، )قدس، ضفة، غزة، 

إسرائيل وكي وعييم الوطني عبر تسييل تجارة المخدرات والسالح، أو عبر سياسة الحصار والحروب 
 زل غزة عمى باقي األراضي الفمسطينية.عفي 

خالل ت ظير  -فضاًل عن االقتصادي-اإلسرائيمية عمى المستويين السياسي والمجتمعي  اتاالضطراب
الحالية وسط حالة غير مسبوقة من التصدع داخل المجتمع اإلسرائيمي بشقيو  اليّبةندلعت ا إذالمواجية؛ 

، اشتدت رحاىا مع أحداث حي الشيخ جراح واقتحام المسجد 48من الييود والفمسطينيين من عرب 
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األقصى، وما أنتجو ذلك من صدامات عنيفة بين الفمسطينيين من جية والييود وقوات االحتالل من 
 .5أخرى، وخاصة في مدن المد وحيفا وعكاجية 

الشاممة، ىو قناعة  اليّبةالتي يجب التوقف عندىا في سياق تناولنا ليذه  من الدالالت الميمةكما أّن 
الجميع بأىمية الحل السممي والتأكيد عمى ضرورة العودة لترميم عممية السالم ومسار التسوية لخمق أمل 

مركزية القضية الفمسطينية عمى المستوى وما أكدتو من جديد لدى الشعب الفمسطيني الخاضع لالحتالل، 
عادةالدولي واإلقميمي،  احياء البعد القومي والعربي واإلسالمي لمقضية الفمسطينية، وعودتيا كأولوية  وا 

األحداث مدى تأثر ت أظير  لدى المواطن العربي والنظام السياسي الدولي واإلقميمي والعربي، بعد أن
 قضايا األمن واالستقرار الدولي واإلقميمي بما يجري من أحداث وتطورات في األراضي الفمسطينية.

عودة االىتمام الدولي واإلقميمي بالقضية الفمسطينية وعودة التأكيد عمى أىمية مسار التسوية، ّن أال شك 
العدوان عمى القدس والشيخ جراح وغزة خالل العدوان وحدة الشعب الفمسطيني وتوحده في مواجية و 

الشاممة ومازالت سوف تحدثيا خالل  اليّبةيؤكد وجود دالالت وتحوالت عميقة أحدثتيا  اإلسرائيمي
قميمًا ودوليًا.الشيور القادمةو األسابيع   ، عمى المستويات السياسية واألمنية محميًا وا 

 

 الشاممة اليّبةثالثًا: تداعيات 

 اليّبةعمييا أن الظروف والمعطيات السياسية واألمنية ما بعد  يؤكدمن أىم القضايا التي بات الجميع 
لن تكون استمرار لما قبميا، سواء عمى جية عالقة السمطة الفمسطينية وحركة فتح بإسرائيل في الشاممة 

جولة التصعيد العسكرية الضفة الغربية، أو عالقة حركة حماس وحكميا في غزة بإسرائيل عقب انتياء 
 عمى جبية غزة.

 السياسية عمى مسار التسوية

الشاممة أعادت طرح المسألة الفمسطينية عمى طاولة بحث المجتمع اإلسرائيمي  اليّبةمن الممفت أن 
ن الديني الحاكم في إسرائيل عمى مدار يواحزابو وتكتالتو الحزبية واأليديولوجية بعد أن حاولت كتمة اليم

 مابعد ،ي المواطن اإلسرائيمي والقوى السياسية األخرىعالماضي تغيب المسألة الفمسطينية من و  العقد
سواء عبر سياسات االستيطان والتيويد أو عبر مسار  ،أقنعت الجميع بحسم المسألة الفمسطينية نيائياً 

كما أنيا أعادت التأكيد ، لمقضية الفمسطينية باعتباره تجاوًزا نتنياىوالتطبيع المجاني الذي يتفاخر بو 
 عمى مركزية القضية الفمسطينية عمى الساحتين الدولية واإلقميمية.
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أعاد التصعيد الجاري بروز القضية الفمسطينية عمى الساحة العالمية بعد أن توارت عن األنظار إثر 
الصراع سنوات من الحرب المستعرة في اإلقميم، وأكد حقيقة لممجتمع الدولي مفادىا أن  22نحو 

اإلسرائيمي الفمسطيني لن يكون ممكًنا التعامل معو من منطمق إدارة الوضع القائم، وأن االتفاقات التي 
وقعتيا إسرائيل مع عدد من الدول العربية لم تؤِد إلى تخفيف حدة النزاع أو وجود دولة إسرائيمية أكثر 

بحل جذري وعادل لمقضية الفمسطينية  أمًنا، وأن السالم واالستقرار في الشرق األوسط لن يتأتى إال
 .6يراعي حقوق الفمسطينيين التاريخية

عودة مركزية القضية الفمسطينية لممجتمع الدولي والنظام السياسي العربي واإلقميمي ظيرت من خالل 
 النارالتحركات السياسية التي برزت خالل جولة التصعيد األخيرة عمى جبية غزة، وعقب وقف إطالق 

ضرورة العودة إلى مسار المفاوضات  " أكد عمىجوزيب بوريلوزير خارجية االتحاد األوروبي " مباشرة،
عمى أن "الحل السياسي وحده ىو الذي سيحقق  التكتل وشدد بيان ،وفق مبدأ حل الدولتين والتسوية

 "أنتوني األمريكيا وزير الخارجية وأيضً  .7السالم الدائم وينيي النزاع الفمسطيني اإلسرائيمي برمتو"
بذل المزيد من الجيود لتييئة الظروف بين الجانبين الفمسطيني واإلسرائيمي أكد عمى ضرورة  "بمينكن

 ا عمى أن المفاوضات يجب أن تؤدي الى تحقيق حل الدولتين.إلعادة إطالق عممية سالم حقيقية، مؤكدً 

لم يكن بعيًدا عن ىذه التحركات التي فرضتيا التطورات السياسية  "جو بايدن" األمريكي كما أن الرئيس
التزام الواليات عمى أكد بايدن خالل اتصالو بالرئيس عباس واألمنية في المشيد الفمسطيني اإلسرائيمي، ف

شدد الرئيس و   المتحدة بحل الدولتين، وأىمية إعطاء أمل لمشعب الفمسطيني في تحقيق السالم.
جالء الفمسطينيين من و ألية إجراءات أحادية الجانب مثل االستيطان،  إدارتومعارضة عمى األميركي  ا 

 .8بيوتيم في الشيخ جراح والقدس الشرقية

دعمو لمخطوات التي تمكن الشعب الفمسطيني من التمتع  كرر الرئيس بايدنالبيت األبيض أكد أن 
سمط الضوء عمى القرار األمريكي األخير ، و بالكرامة واألمن والحرية والفرص االقتصادية التي يستحقيا

باستئناف المساعدة لمشعب الفمسطيني، بما في ذلك المساعدات االقتصادية واإلنسانية لصالح 
الفمسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، كما أكد التزامو القوي بحل الدولتين المتفاوض عميو باعتباره 

 .9لمصراع اإلسرائيمي الفمسطيني أفضل سبيل لمتوصل إلى حل عادل ودائم
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الشاممة والتصعيد عمى جبية غزة كان وضع القضية الفمسطينية عمى سمم  اليّبةإحدى أىم تجميات 
يا، نظًرا لحالة عدم لأولويات المجتمع الدولي بعد فترة شيدت تراجعًا من قبل النظام الدولي واإلقميمي 

ضي. كما أنيا أعادت التذكير بأىمية خمق مسار سياسي االستقرار الدولي اإلقميمي خالل العقد الما
حاولت إدارة ترامب البعث بو، ما تفاوضي يتركز عمى قرارات الشرعية الدولية ومبدأ حل الدولتين بعد

الربط القوي والمباشر بين  اليّبةلتوفير اليدوء واالستقرار في منطقة الشرق األوسط بعد أن أكدت ىذه 
من واالستقرار لناتج عن استمرار االحتالل اإلسرائيمي لألراضي الفمسطينية وبين األالعنف ا استمرار حمقة

 الدولي واإلقميمي.

 غزةحماس بمسار عالقة إسرائيل بحركة   عمى

عمى  ياالشاممة وجولة التصعيد عمى جبية غزة سوف تمقي بتداعيات اليّبةبات من حكم المؤكد أن 
اه حكم حركة حماس عمى وجية التحديد، خاصة في جالقطاع بشكل عام وت هالسياسات اإلسرائيمية تجا

بعد أن وسعت فصائل المقاومة في غزة دائرة قصفيا لممدن اإلسرائيمية ووضعت منطقة غوش دان 
 والمدن الكبرى تحت خط النار.

ت منذ بداية المعركة عمى جبية غزة ظيرت عدة مؤشرات عمى حدوث تحوالت جوىرية في السياسا 
نتنياىو ووزير دفاعو،  تصريحاتاإلسرائيمية تجاه القطاع وتجاه حكم حركة حماس، ظيرت من خالل 

ضرورة تقيم السياسات اإلسرائيمية السابقة تجاه غزة التي حاولت من  مىأكثر من مرة ع نتنياىوأكد فقد 
الدولية، إال دخول غزة  األموال القطرية والمساعدات عبرعمى جبية  بالمال خالليا حكومتو شراء اليدوء

تجاه غزة، واإلصرار  يتحوالت جوىرية في السموك اإلسرائيم أحدثتالمندلعة في القدس  اليّبةعمى خط 
 مقاربة جديدة لمتعامل مع حماس وقطاع غزة. نتياجعمى ضرورة ا

إلحاق أضرار في العمق  غزة قد يكون ناتج عن نجاح الفصائل الفمسطينية في التغير في معادلة
إصابة صواريخ المقاومة ألىداف حيوية في المدن والمستوطنات  ت معالتي ظير ، و اإلسرائيمي

عاد نتنياىو لمحديث  مرحمة ما بعد نياية الحرب في. ف22اإلسرائيمية، منيا مطاري بن جوريون ورامون
اتيمتو بأنو وافق عمى إنياء  والتيظيرت من المعارضة اإلسرائيمية  التيبمغة القوة متحسبًا لالنتقادات 

المعركة قبل تصفية ترسانة حماس الصاروخية، وأنو لم يشترط عودة أسرى إسرائيميين لدى حماس منذ 
مسئواًل وقادة ميدانيون،  05مخرب بينيم  022قتمنا أكثر من »سنوات. وقد رد نتنياىو عمى ذلك بقولو: 

تصفيتو يعرف أن يدنا طويمة. دمرنا جزءًا كبيرًا من شبكة أنفاق حماس وال تستطيع حماس  ومن لم تتم
 .22أن تستغمو مجدداً 
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 في تغيرال ز معبرو ال يا فيمعالم تمستقبل عالقة إسرائيل بحركة حماس بدأ المحسوب فيالمتغير 
: "ال اإلسرائيمي أكدبيني غانتس، وزير جيش االحتالل سياسات إسرائيل تجاه حكم الحركة في القطاع، 

حصانة لقادة حركة حماس، فما في ذلك الضيف والسنوار"، فانا لم أبرم اتفاق حماية مع أي منيم، 
وأضاف غانتس خالل تصريحاتو إلذاعة جيش االحتالل،  وليس لدي أي التزام بعدم تعرضيم لألذى".

ودة األسرى والمفقودين "اإلسرائيميين"، سنسمح بمرور : "لحين ع0202مايو  03 مساء األحد
المستمزمات اإلنسانية األساسية فقط لغزة، إجراءات أكثر محدودية مما كانت عميو عشية المعركة 

وفي ذلك بروز معالم تغيير جوىري في السياسات  .20األخيرة، ولن نسمح بتوسيع مساحة الصيد"
لحركة المعابر التجارية عمى حدود غزة، ومنع تدفق األموال  اإلسرائيمية يمكن من خالل نشيد تعطيل

 في القطاع خالل السنوات كس عمى الحالة اإلنسانية المتردية أصاًل نعلغزة مرة أخرى ما قد ي القطرية
 الماضية.

تصعيد عمى أن تغير إسرائيل الطريقة التي يتم بيا تحويل األموال القطرية إلى غزة بعد ال رّجحمن الم
خيرة عمى يام األأن نقاشات دارت حول ىذا الموضوع في األ "كان العبرية"ذكرت قناة جبية غزة، فقد 

من منطمق الرغبة في تعزيز السمطة الفمسطينية عمى حساب  المناسبة،المستوى السياسي، لبحث اآلليات 
 حماس.

ا ومن المتوقع أيضً  غانتس،مي بني نقاش حول الموضوع مع وزير الجيش اإلسرائيلمقناة يجرى ووفقا 
غانتس خالل إيجاز لمصحفيين إنيم "يدرسون  وقال ،مناقشة مماثمة مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياىو

ونحن نعمل  ،ومراقبة المشروع األموال،نريد تقديم طريقة أفضل لتحويل  ،كيفية تحويل األموال القطرية
وأضاف غانتس: "سننتيج سياسة تقوي السمطة الفمسطينية  ،حالًيا عمى اآلليات والمقترحات ذات الصمة

عبر دول المنطقة في عممية  األوروبية،وتدمج كل الالعبين الدوليين، من الواليات المتحدة، عبر الدول 
 .23إعادة اإلعمار

إن "المستوى السياسي في إسرائيل يعتزم تغيير  صحيفة ىآرتسأكدت  إسرائيمي،مسؤول أمني بحسب  
جثث مخربين أو سياستو تجاه قطاع غزة وحماس"، وأن "أي طمب لنقل بضائع عن طريق كرم أبو سالم، 

وتابع المسؤول األمني أنو  ماتوا في مستشفيات في إسرائيل ومواطنين يريدون العودة إلى غزة سُيرفض".
إلى الوسطاء الرؤية وتم نقل رسائل بيذه ، تغيير قواعد المعبة مع غزة "حسبما فيمنا، فإن إسرائيل تعتزم

 .24المصريين
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دراسة يحدد فييا أبيب، جامعة تل لمنية التابع من القومي االسرائيمي لمدراسات األمعيد األ كما أصدر 
عمى انتياج ن تعمل أسرائيل إعمى  الدراسة نتائج وصياستراتيجية اسرائيل لمرحمة ما بعد المعركة، وت

 :25السياسة التالية

أمن العمل عمى اعادة الصدارة لمسمطة الفمسطينية في القرار الفمسطيني، وتعزيز العالقة مع اجيزة  -2
ا عدد ممكن من قيادات حماس في الضفة الغربية، وذلك استعدادً  أكبر الفمسطينية العتقال السمطة

 لمرحمة ما بعد عباس.
 سالميين" من ىيئات الوصاية الياشمية في االقصى.الستبعاد المتشددين اإلردن العمل عمى دفع األ -0
قدرة المقاومة عمى اعادة بناء قدراتيا في  إلبقاءوضع شروط متشددة لدخول المساعدات الى غزة  -3

 الحد االدنى.
س ساأالنار عمى  إطالقستجابة لشروط وقف سرائيمية التي تؤكد عدم اإلاإل استمرار السياسات -4

 قصى.التخمي عن موضوع الشيخ جراح واأل
خرين لدى آسرى وجثث جنود سرائيميين األربط مفاوضات ما بعد المعركة بموضوع الجنود اإل -5

  رسال البالونات الحرارية من حدود غزة لغالفيا االستيطاني.إالمقاومة وتوقف 

كما يقترح أن ، موال القطرية الى غزةتغيير طريقة تحويل األ ورئيس أركانو الجيش اإلسرائيميويقترح 
ضمن سياق ممارسة الضغوط األمنية والسياسية عمى  ،يكون الرد بقوة عمى كل خرق لوقف إطالق النار

 فصائل غزة لخنقيا خالل المرحمة المقبمة.

انتياج مقاربة بمعركة في القدس الماس عمى خط حن إسرائيل بدأت منذ دخول غزة وحركة أمن الواضح 
، فمن المنتظر بناء عمى ىذه السياسات اإلسرائيمية مختمفة تمامًا عن المقاربة السابقة مع غزة جديدة

نتاج إشروط إسرائيمية ودولية عمى إعادة اإلعمار وفتح المعابر في مشيد قد يعيد و وضع عقبات 
الحركة عمى العقوبات الجماعية والحصار الشديد التي كانت تفرضو إسرائيل عمى غزة عشية سيطرة 

، ما ينذر بتدىور شديد في األوضاع اإلنسانية واالجتماعية واالقتصادية 0227قطاع غزة صيف عام 
 .المتردية أصاًل 

 الشعبية الشاممة  اليّبة رابعًا: مآالت

يتعمق باستشراف  ىذه اليّبةفي سياق تفكيك أبعاد ودالالت أىم التساؤالت المطرحة عمى مدار البحث 
عمى إطالق  اليّبةفي المنظور القريب والبعيد، خاصة أن دخول غزة عمى خط  اليّبةىذه  مستقبل

 يجري في القدس والمدن الفمسطينية عماالبساط والتركيز اإلعالمي  لسحب أدى الصواريخ عمى إسرائيل
 األخرى، وساىم في لفت األنظار عن التحركات الشعبية التي جرت في مدينة القدس وضواحييا.
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الشعبية  تالشعبية عمى خمق الديناميا مواجيةاليتركز عمى قدرة ىذه  اليّبةالبحث الجدي في مآالت ىذه 
لكي تشكل  2987واتساع دائرتيا كما حدث في انتفاضة الحجارة عام  اليّبةوالسياسية الستمرار ىذه 

بي واإلسالمي وتساعد في حالة جماعية ونضالية مستمرة تدفع بمزيد من االىتمام الدولي واإلقميمي العر 
أو بدأ مسار جديد يكون قادر عمى منح  ،استمرار جيود الواليات المتحدة عمى ترميم مسار التسوية

التسوية السياسية مزيد من الفرص لمتوصل لحل عمى أساس مبدأ حل الدولتين كما حدث في العام 
 الحجارة وحرب الخميج الثانية.كنوع من رد الفعل عن انتفاضة السالم عندما انطمقت عممية  2992

واتساعيا يتوقف عمى قدرة القوى السياسية في استثمار المحظة  اليّبةاستمرار ىذه عوامل  أنال شك  
قل تقدير تشكيل حكومة وحدة وطنية تكون قادرة عمى توحيد أنياء االنقسام أو عمى ا  التاريخية والتوحيد و 

واالستعداد لمدخول في مسار تفاوضي جديد  ،اإلعمارالصف الوطني واإلشراف عمى جيود إعادة 
، وىذه أمور قد يصعب التوصل إلييا في ظل إال برعاية أمريكية وأوروبية يكون ذات جدوى وذات معني

قميمية عمى استيعا  حركة حماس ضمن حكومة وحدة وطنية. بفي حالة وجود توافقات دولية وا 

ي الداخمي والعربي واإلقميمي ال يبشر باستمرارىا بنفس القوة في ضوء الوضع الفمسطين اليّبةمآالت ىذه  
واتساع دائرتيا، رغم استمرار حالة الغضب الشعبي والسياسي من السياسات اإلسرائيمية المتراكمة، والتي 

كرة النار بسرعة كبيرة، ما يجعل سيناريو  وتوسع شارتساىمت في تفجر بركان الغضب الفمسطيني وان
ات في طيتوفر كل الظروف والمعلكن ىذا األمر ال يمنع من ، جدا محدود أمر بقائيا بنفس القوة والوتيرة

إذا لم يكن ىناك تحرك دولي يساىم في  ،عودة تفجر األوضاع مرة أخرى وبنفس القوة والوتيرة والشمولية
ا تمنع إسرائيل من العبث مجددً ية ت االحتالل، وضغوط دولية وأمريكإعادة األمل لمشعب الواقع تح

 الشريف. بالقدس والحرم القدسي

 خاتمة

جاءت اليّبة الشعبية الشاممة التي شارك فييا كل الشعب الفمسطيني في كافة أماكن تواجده عميقة في 
التسوية بعد أن ساىمت في منح أسبابيا ودالالتيا وتداعياتيا عمى الصراع الفمسطيني اإلسرائيمي ومسار 

ىذا المسار دفعة قوية لألمام في ظل االىتمام الدولي واألمريكي بسرعة ترميم عممية التسوية السياسية 
 وفق مبدأ حل الدولتين.

الرئيسية تحوالت اليبة الشعبية الشاممة وجولة التصعيد األخيرة أحدثت مجموعة من ال أنال شك 
االىتمام بالقضية الفمسطينية كقضية مركزية بالنسبة لمنظام الدولي واإلقميمي، عودة والميمة، كان أىميا 

من خالل التأكيد عمى سرعة ترميم مسار التسوية، عبر إعادة تفعيل الدور األمريكي والتخصير 
 النطالقة عممية سالم بناء عمى قرارات الشرعية الدولية ومبدأ حل الدولتين.

شعب الفمسطيني في كافة أماكن تواجده في مواجية االحتالل اإلسرائيمي، توحد الكما أنيا ساىمت في و 
واالعتراض عمى سياسيات العزل العنصرية التي  لمشعب الفمسطيني، بما يؤكد وحدة اليدف والمصير

تحوالت جوىرية في عالقة إسرائيل بقطاع  تحدث، ناىيك أنيا أتنتيجيا الدولة القائمة باالحتالل العسكري
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جديدة ال تقوم عمى شراء اليدوء بالمال،  إسرائيمية في انتياج سياسيات دت لمبدء، وأكة حماسغزة وحر 
نما تقوم عمى أساس تقويض حكم الحركة وممارسة ضغوط سياسية وأمنية واقتصادية عمييا.   وا 

وانعكاس لجولة التصعيد األخيرة عمى  ،ىذه التحوالت وغيرىا جاءت نتيجة مباشرة لميبة الشعبية الشاممة
، وبث الروح جبية غزة، وىي تحوالت كفيمة بإعادة تدوير الزوايا الحادة في المعادلة الفمسطينية الداخمية

سياساتيا تجاه قطاع غزة، ما  إسرائيل إعادة تقييمكما أدت إلى  في مسار التسوية من جديد،من جديد 
 .ألمنية في قطاع غزة في منعرج جديدبدخول األوضاع اإلنسانية وا ينذر

 

 

 
 


