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  جلسة السياسات العامة

 " تداعيات العدوان اإلسرائيلي على الواقع السياسي " 

  

حنان عشراوي، ليلي فيضي، عزمي الشعيبي، صالح رأفت، عبد الرحيم ملوح، غسان  ):مع حفظ األلقاب( الحضور
  .داوود تلحميالخطيب، سامية بامية، هاني المصري، علي الجرباوي، مازن غنيم، 

 بيسان أبو رقطي، جوهرة بكر، نادية عوض، شادي أبو عياش ":مفتاح"طاقم 

  

  :مقدمة

الكبير في البنى التحتية في دمار الطغى العدوان اإلسرائيلي المتجدد على قطاع غزة، وما خلفه من أالف الضحايا و
لسياسية المحلية واإلقليمية والدولية، في ظل قدر بنحو ملياري دوالر، على مجمل التحرآات والمواقف االقطاع، والذي 

 الخارجية ، في وقت تداخلت العواملجتهادات والرؤى للخروج من المأزقانقسام حاد في المواقف، وتباين في اال
صراع مصالح واردات ل ساحةومصالح القوى اإلقليمية والدولية في التأثير على مجريات األمور سياسيا، فأصبحت غزة 

  .يةقوى إقليم

طري الوطن، في بظالله على الساحة الداخلية، التي ال زالت تشهد انقساما بين ش الجديد ليلقي اإلسرائيليوجاء العدوان 
العربي  اإلقليموالدولية، حيث شهد  اإلقليميةالمواقف الذي تأثر ب الموقف الفلسطيني الموحد أضعفت ظل تجاذبات سياسية

 األزمة اإلسرائيليعمق العدوان فيما ، "الممانعة"و" االعتدال" يمعسكرا بأو ما يسمي اصطفافا بين معسكرين، 
إذ على مصر، وحلفائه " الممانعة"من معسكر األبرز حاد الهجوم وقت آان الالمعسكرين، في هذين واالنقسام بين 

قت في و فح بشكل دائم،ربحجة أنها لم تفتح معبر  ،بان موقفها لم يكن مساعدا للفلسطينيين في القطاعاتهامات وجهت لها 
ل ووحماس بالقب إسرائيل إقناع فيمع مصر آما نشطت  ،بلوماسية لترمي بثقلهادخلت ترآيا على خط الجهود الد

  .النار إلطالقالتي تتأسس على وقف  بالمقترحات المصرية الفرنسية، التي عرفت بالمبادرة المصرية

رات لقدوم اإلدارة األمريكية الجديدة والرئيس األمريكي الجديد باراك أوباما، وتحضير يأتي ذلك في ظل التحضيو
وتحديدا إيران وسوريا ألوراقهما ومحاولة إمساك باألوراق المؤثرة وخاصة تلك المتعلقة  ،الالعبين الدوليين واإلقليميين

 .لفصائل التي تتخذ من دمشق مقرًا لهاوغيرها من ا ، عبر حرآتي حماس والجهاد اإلسالميةبالقضية الفلسطيني

 

  



  اإلسرائيلياألهداف السياسية للعدوان 

وراء العملية  األهداففخالل العدوان آانت على قطاع غزة،  اإلسرائيليللعدوان السياسية  األهداف تجاهالرؤى  تتباين
المعلنة، باتت تتغير آل يوم، على لسان  اإلسرائيلية األهداف هذهفغامضة ومتغيرة بشكل يومي،  اإلسرائيليةالعسكرية 

 إطالققدرة حماس على  إنهاء إلىتغيير قواعد اللعبة في القطاع، ما بين تنوعت  إذ، إسرائيليأآثر من مسؤول 
  .إلسرائيل األمنتحقيق  وجميعها تحت عنوان إلى اجتثاث حماس من القطاع، ،إسرائيلتجاه  الصواريخ

فبراير /شباطشهر رائيلية المقبلة في دء العدوان جاء لقرب إجراء االنتخابات البرلمانية اإلسأما سياسيا، فيما فان توقيت ب
، ليتمكن عبر هذه العملية العسكرية والهجوم على والتي آانت حافزا للحكومة اإلسرائيلية الحالية لشن هذا العدوان

استغالل المرحلة االنتقالية بين اإلدارتين  وآذلك ،االنتخاباتنجاحات في من تحقيق حزبا العمل وآاديما القطاع، 
 ضرب إمكانية تمثل فيه الهدف األساس من العدوان في وقت  األمريكتين وقبل تنصيب الرئيس األمريكي باراك أوباما،

إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، وذلك من خالل تعزيز االنقسام بين الضفة الغربية وقطاع غزة 
  .محاوالت إعادة اللحمة بين شطري الوطنواإلطاحة ب

تأثيراته على النظام السياسي  قد تكون لهوالسعي اإلسرائيلي لتعميق االنقسام،  العدوانوفي ضوء هذا الموقف، فان 
ضربة لهذا النظام المتمثل في منظمة التحرير الفلسطينية، في وقت تسعى إسرائيل إلى شكل ربما يالوطني الفلسطيني، و

تعزيز على  بالتزامن مع سعيها للعملإلدارة األمريكية الجديدة، تستبق قدوم اإنهاء العدوان وتحقيق مكاسب سياسية 
قطاع غزة  منها إلحاق ،يمة جديدةإلى تصفية القضية الفلسطينية، من خالل مشاريع قد ، وصوالاالنقسام الفلسطيني

، أو إبقاء االنقسام وتقسيم الضفة الغربية إلى آنتونات صغيرة تقسمها المستوطنات األردنبمصر، والضفة الغربية ب
  .، في ظل الهيمنة والسيطرة اإلسرائيليةوجدار الفصل العنصري

 

  ودوليا  وإقليمياانعكاسات العدوان محليا 

بظاللها على الواقع  التي استهدفت الشعب الفلسطيني، وليس حرآة حماس بشكل خاص، ليةاإلسرائيألقت الهجمة 
التصريحات  األزمةالسياسي الفلسطيني الداخلي، وعمقت من حدة االستقطاب السياسي الداخلي، حيث برزت خالل 

عن اتخاذ بالتقاعس االتهامات وآذلك ، والحكومة السلطة الوطنية الفلسطينية إلىالمضادة وبقيت عبارات التخوين توجه 
اإلسرائيلي رج العدوان دحد االتهام بالتواطؤ مع العدوان، في وقت است إلى ذروتهامواجهة للعدوان، وصلت لخطوات 

الذين استهدفهم  تعاطفا فلسطينيا في الضفة الغربية وعربيا على المستوى الشعبي مع حماس، فيما ردة فعل المواطنين
  .ال زالت مالمحها غير واضحة ،في القطاع العدوان، وهم من دفعوا ثمنه

خاصة تلك التي قادتها بداخل مصر وخارجها وفي مختلف العواصم العربية، والتحرآات الشعبية  فبقيتأما عربيا، 
رأت هذه الحرآات حيث ، الرسمي لموقف المصريلتمارس الضغوط وتوجه االتهام واللوم  اإلسالميةالحرآات 

العدوان  حيث وفر ن على القطاع،متواطئ وشريك في العدوا النظام المصري بأنالمسلمين  اإلخوانالمرتبطة بحرآة 
 إذإلحراج النظام المصري شعبيا وعربيا، في مصر والعالم العربي، فرصة اإلسرائيلي فرصة لإلخوان المسلمين 

ها على المواقف والسياسة المصرية، هجوم" الممانعة"تندرج ضمن معسكر التي  اإلقليميةصعدت القوى والحرآات 
  .مقرات السفارات المصرية أمامحد تسيير المظاهرات  إلىوصلت 



والذي تجلى بتشكل لجنة وزارية عربية  ،"االعتدال"الذي قادته دول  وآان للجهد العربي الجماعي في هيئة األمم المتحدة
نتيجة هامة تمخض عنه صدور قرار مجلس األمن، بعد رفض الجانب العربي القبول ببيان من وزراء الخارجية العرب، 

  .غير ملزم يصدر عن مجلس األمن الدولي، وتفاعل الموقفين األوروبي واألمريكي مع المطالب العربية يرئاس

وبخاصة الرئيس الفرنسي نيكوال سرآوزي، الذي دعا  األوروبيلالتحاد  األبرزوعلى المستوى الدولي، آان التحرك 
النار  إطالقعن مبادرته لوقف حسنة مبارك الرئيس المصري  بإعالنتوجت جهوده والذي النار،  إلطالقوقف  إلى

، في ظل غياب ةآان واضحا انه تراجع تجاه القضية الفلسطيني األوروبيهذا الموقف  أن إال، في شرم الشيخ بحضوره
 ته، بل وساندالعدوانعن مسؤولية أي  اإلسرائيليالجانب  األمريكية اإلدارةلم تحمل  إذ ،المؤثر األمريكيموقف واضح لل

  .أيضا

لرأي العام العربي والدولي، الذي خرج في حمالت تضامن واسعة ومظاهرات عمت العواصم العربية والدولية، شكل او
القطاع، وفي إحراج إسرائيل دوليا ودفع الدول األوروبية  عنصرا هاما في صمود المواطنين فيعامل دعم وآان 

التحرك سريعا، خاصة في ظل وجود جاليات عربية وإسالمية آبيرة في تلك الدول التي أبدت تعاطفا وتحرآا آبيرا خالل 
  .العدوان

  

  :الخيارات والبدائل

االنقسام العربي على قطاع غزة، و اإلسرائيليالعدوان هي الخيارات والبدائل واألوراق الفلسطينية في ظل  قليلة
حقاقات العملية السلمية السياسية، است وتنفيذوعدم جدية في عملية التفاوض  إسرائيليوالفلسطيني الداخلي، في ظل تعنت 

تجاه  مالمح سياستها الخارجية وخاصة وتراجع المواقف األوروبية، ورحيل اإلدارة األمريكية الحالية وقدوم إدارة جديدة
  .الشرق األوسط غير واضحة بعد

تتأثر بالموقف العربي المنقسم، فالشمل العربي سيكون عامال مؤثرا في  اللحمة على المستوى الداخلي إعادة إن: داخليا*
هام لجهة استكمال جهود المصالحة  تأثيرتوحيد الموقف الفلسطيني  إطار، وربما للجهود المصرية في اإلطارهذا 

 انتخابات رئاسية وتشريعية إلجراءتشكيل حكومة وفاق وطني، تعمل على التحضير  إلىتقود  أنتي يجب ، الالوطنية
، وتتسلم مسؤولية إعادة اعمار قطاع غزة بمهنية ومسؤولية، وإصالح األجهزة األمنية وفق أسس وفق التمثيل النسبي

  .مهنية

وخاصة مصر والسعودية  الدول العربية بشكل جماعي يكمن االهتمام الفلسطيني في التنسيق والعمل مع :سياسيا* 
، تجاه تثبيت الموقف األوروبي الداعم للحقوق الفلسطينية الذي شهد تراجعا،  واالهم إعادة والدول األخرى ذات التأثير

وسة نتائج ملمجديدة آليا، وتبني نمط ونهج تفاوضي، يؤدي ويضمن الوصول إلى االعتبار للعملية السياسية وفق أسس 
  .، مع ضمان التنفيذ على األرضتقود إلى إنهاء االحتالل اإلسرائيلي

 

  



  :التوصيات

وتشكيل  اللحمة والمصالحة الوطنية إعادة وترتيبه عبر استئناف جهود هي للوضع الداخلي اآلن األولويات - 1
انتخابات تشريعية ورئاسية متزامنة وفق التمثيل النسبي، والبدء في حوار  إلجراءق وطني تؤسس احكومة وف
، وممثلي المجتمع المدني اإلسالميطوير مؤسسات منظمة التحرير بما يشمل مشارآة حماس والجهاد حول ت
 .فيها

ينية بين الفلسط األرضمع التشديد بشكل مستمر على وحدة  ،مراجعة الوضع الفلسطيني العام، سياسيا وداخليا - 2
وحدوي وشاملة على آافة الصعد،  أساسعلى  جديدةفلسطينية  إستراتيجيةشطري الوطن، والعمل على تبني 

، وتستطيع تحقيق هدف ائيلية في الضفة الغربية والقدسقادرة على مجابهة العدوان والسياسات التوسعية اإلسر
  .اإلسرائيلياالحتالل  إنهاء

ينية التي شهدت زخما مع تحرك الشارع العربي والدولي، واستغالل ذلك في إعادة االعتبار للقضية الفلسط - 3
 .الضغط على االحتالل، والتحرك قانونيا لجهة محاآمة مجرمي الحرب اإلسرائيليين

وفتح  من قطاع غزة، اإلسرائيليالعدوان وحتى االنسحاب االستيطان و بوقفالمفاوضات  ربط استمرار - 4
عن آامل  اإلسرائيلياالحتالل  إنهاء، قادرة على ني استراتيجيات تفاوضية جديدةمع تب ،المعابر ورفع الحصار

 ,الصراع إنهاءالمتحدة في  األمميؤآد مرجعية القانون الدولي وقرارات ، وعقد مؤتمر دولي األرض الفلسطينية
واألهم واضحة  تؤدي لنتائجبشكل ملح وعاجل، جديدة للمفاوضات  أطر وقواعدوضع العمل عربيا ودوليا على  - 5

درجة نكون  إلىزمام المبادرة سياسيا والوصول  الستعادةوالتحرك ، اإلسرائيلياالحتالل  إنهاءتضمن تنفيذ 
 .ودوليا إقليمياا على التأثير سياسيا هقادرين من خالل

ن مع ، والتعاو، بشكل ملحالغربية وقطاع غزة الضفةفي  الفلسطينيدعم جهود توفير قوات حماية دولية للشعب  - 6
 .األزمة إلنهاءالجهود المصرية والترآية 

فتح  إعادة، وتحمل المسؤولية تجاه غزة انخراط السلطة الوطنية الفلسطينية في جهود إعادة االعمار في قطاع - 7
  .معابر قطاع غزة آافة


