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 م2014أداء حماس السياسي أثناء عدوان 
 

، في الجغرافيا ال تمثل مساحة، وفي التضاريس ال تشكل المنبسطة غزة المنطقة السهلية الساحلية
فضاًل عن الحصار الخانق الذي أنشب أظافره في قدرتها على الصمود ال تمتلك الكثير لتواجه به، عقبة، و 

، 2006العدوان المتكرر في محاواًل جرها إلى حتفها، عدا عن تعرضها لمحطات قاسية من في رقبتها 
رغم كل و ة، حالة االستهداف الدائمة والمالحقة المستمرة لغز  عالوة علىم، 2014، 2012، 2008-2009

مالحم سطرت صفحات عز مشرقة، ومقاومة مشرفة في تاريخ الشعب  غزة هذا االستهداف خاضت
 الفلسطيني واإلنسانية.

 محدودةكانت غزة تعيش في تهدئة مضطربة تتخللها عمليات استهداف متقطعة ورشقات صواريخ 
، كانت تشمل وقف إطالق م2012وذلك بناًء على اتفاق تهدئة برعاية وضمانة مصرية تمت في عام 

دخال مواد  12النار، ورفع الحظر عن الصيد لمسافة  زالة المنطقة العازلة شرق القطاع وشماله، وا  ميل، وا 
 ماله استخدام مزدوج. اوكافة السلع إلى غزة عد ،اإلعمار

 من بدأ العدوان؟ ل/المحور األو

مجموعة من المستوطنين في  في جريمة سادية مقززة تم خطف الطفل محمد أبو خضير من ِقبل
حراقه حيًا، كانت هذه شرار  طلق على إثره ة غضب مكبوت انالقدس، وقاموا بسكب المحروقات في جوفه وا 

في الخليل اختفى ثالثة مستوطنين، و  قمقم المارد الفلسطيني، حيث اندلعت ما يشبه انتفاضة في القدس.
 ول إلى جثثهم بعد أيام.قد تم الوصحيث اتهم االحتالل القسام باختطافهم، و 

فيها،  القوية والمتحكمةغزة كانت على برميل بارود، حيث تزايد التهديد لها خاصة بوجود حماس 
وكانت بوادر التصعيد ضد غزة باستشهاد ستة مقاتلين من القسام في نفق شرق غزة، وبشكل متسارع تم 

 استهداف نفق في رفح استشهد على إثره ستة آخرين من القسام.

، تصعيد ضدها غير واضح المعالممقبلة على أيام قاسية وسيناريو  كل ذلك أرخى بظالله أن غزة
وتزايد شدة الحصار على قطاع غزة، وعلى ضوء  ،بعدم تطبيق اتفاق المصالحة بّينةمؤشرات  عزز ذلك

صوب مواقع  حتاللاالالتصعيد المتدحرج والمتصاعد من طرف المعلومات المتزايدة والقراءة األمنية فقد بدأ 
بهدف قضم متدرج للقدرات العسكرية االستراتيجية )القدرات الصاروخية  ،القسام والمقاومة في القطاع

القضاء على جذور المقاومة  يتم فيه لعدوان قادملتهيئة األجواء  (المهمة كمضادات الدروعوأسلحة الردع 
 ،واألزمة المالية، كومةالح حماس تسليم ،تبارآخذين بعين االع زة وفق نظرية جز العشب الصهيونية.في غ

 رسالة لتبرير عدوانه كل ذلك أعطى االحتالل .الحصار على غزة وتشديد ،والوضع اإلقليمي المعادي
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، و باستهداف غزةعملية اختطاف المستوطنين الثالثة في الضفة الغربية وتهديد العد إضافة إلى  ،الشرس
 متوقعة بشكل كبير وقاسي. وانالعد مؤشرات كل ذلك يؤكد على أن

ألي مواجهة  والفلسطينيتقديرات )إسرائيل( بأن حماس ليست جاهزة في ظل الوضع اإلقليمي  وكانت
ن أغرى )إسرائيل(مفتوحة، وهذا ما  وحماس كان قرارها  كان لم يصل إلى مستوى إعالن حرب. بالتصعيد وا 

الوصول إلى المواجهة المفتوحة واتخاذ كامل التدابير بما يتالءم مع الميدان وعدم  بالرد الموضعيواضحًا 
من  اً االحتياطية، وربما كان مستوى رد القسام مبالغًا فيه حيث فاق توقعات العدو مما جعل قرار العدو نابع

الحرب بالنقاط الصفرية وعدم تحقيق أدى إلى أن تبدأ مما ردة فعل، وليس عن تخطيط كامل ومسبق، 
 الذي تعتمده دائمًا سواًء باالغتيال أو ضربة جوية موسعة أو تقدم بري محدود. صدمةلمبدأ ال )إسرائيل(

لم تكن حماس في وارد التصعيد بل إن القرار الحركي كان دقيقًا ومحددًا " الحفاظ على التهدئة "، وقد 
الموضعي على  وفقط اعتماد سياسة الرد واكب ذلك إعالم رسمي يقوم على " ديمومة التهدئة ومنع التصعيد "

الخروقات الصهيونية، والعمل بشكل حثيث وعدم الدخول في مواجهة مفتوحة في بيئة معادية وواقع 
 مضطرب، ولحظة زمنية فارقة يقف فيها اإلقليم على مفترق طرق.

نهاء التهدئة، وقّدم للرأي  عنعلى مسئولية )إسرائيل(  م09/07/2014أكد مشعل في  قرار الحرب، وا 
 بأنها َمن بدأ العدوان.مقنعة، وتواريخ دامغة  لعام أدلةا

من خالل التوافق مع فصائل المقاومة األخرى بهذه السياسات وهذه التزمت  )حماس( والخالصة أن
 المفاهيم، وكان دخول حماس للمعركة دخول الدفاع عن النفس، ودخول المضطر ال أكثر.

 إدارة المعركة:المحور الثاني/ 

سيطرة في إدارة أي معركة هي من أهم العناصر التي ال بد من االهتمام بها، وقد إن عنصر التحكم وال
أثبت الميدان أن القيادة تتحكم في مسار العدوان بحكمة بالغة،  لذلك نجد أن مستوى التنسيق كان عاليًا على 

 مستوى جميع األجهزة العاملة في الميدان والقيادة العسكرية و السياسية.

اذ القرارات فقد استمرت آلية اتخاذ القرار أثناء العدوان كما في الوضع الطبيعي، وعلى صعيد اتخ
فالقسام له دور رئيس في اتخاذ القرارات الخاصة في إطار إدارة العمليات العسكرية، والقيادة السياسية مناط 

أثناء العدوان، فاألداء  بها اتخاذ القرارات في القضايا السياسية البحتة، ومع ذلك بدت األمور أكثر تعقيداً 
السياسي حاضر وله انعكاسات وتأثير على األداء العسكري، وأن آليات اتخاذ القرار حدث فيها شيء من 
اإلرباك والتداخل سواء في المبادرة المصرية والدور المصري أو قرار التهدئة مع عدم مراعاة قواعد " رأي أهل 

لألنصار في بدر واألحزاب وحدهم دون  غيرهم،  شارة النبي الثغور "، أهل مكة أدرى بشعابها "، واست
وسرعة األحداث على األرض تتطلب السرعة في القرار ومستوى انعكاساته على الساحة السياسية والميدانية 
وعلى الفعل العسكري، وربما كان مناسبًا منح وزن لكل ساحة من الساحات أو جهاز من األجهزة في أي قرار 
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كل ساحة وتأثيرها، وهذا يتطلب وضع آليات جديدة وجسم قيادي ناظم يجمع بين المكونات بعد دراسة 
عادة تحديد الصالحيات بالشكل الواضح  المختلفة سواء السياسية أو العسكرية أم األمنية أو التنظيمية، وا 

 والدقيق في وقت المعارك.

دارة المعركة تجدر اإلشارة إلى إدارة ال تهدئة في أوقاتها المتعددة وفي حساسية وفي إطار التحكم وا 
الموقف منها، حيث التقط العدوان أنفاسه في تهدئات متعددة كان العنوان اإلنساني بوابتها، وتراوحت بين 

م لعشر ساعات، 26/07/2014م لخمس ساعات، وتهدئة 17/07/2014تهدئة لساعات على غرار تهدئة 
، نقضها جيش االحتالل لحظة سريانها صباح عيد الفطر م لثالث أيام01/08/2014وبين أيام كتهدئة 

بعدوان بربري همجي على رفح بادعاء خطف ضابط وقت التهدئة، وهو ما تم اثبات كذبه في الفيلم الوثائقي 
االتصال المفقود( والذي أثبت انحياز " بان كي مون " لرواية جيش االحتالل، ثم تهدئة  -للجزيرة )رفح 
 م.14/08/2014أيام في  5م، ثم تهدئة 07/08/2014لثالث أيام في 

والناظر في التهدئة بقراءة متأنية يمكن أن يدرك أن االحتالل حقق مراده منها بالمعلومات التي يجددها 
 وصناعة حالة االسترخاء وتثبيت موقفه التفاوضي.

ر بعناية في إدارة التهدئة وهذا ال ينفي الحاجة اإلنسانية الماسة للتهدئة في غزة، ولكن ال يمنع من النظ
 بشكل أفضل.

دخول حركة حماس المفاوضات غير المباشرة مع االحتالل في ظل توتر العالقات الدولية الخاصة إن 
بها مع أكثر من دولة مثل مصر والسعودية واإلمارات وغيرها من الدول، وال يمكن تجريد توتر العالقات عن 

اك العديد من األطراف ُيحمل حركة حماس إشكالية  توتر العالقة بيئة الحرب التي سبقت الحرب  حيث هن
يران من جهة أخرى، ويرون أنه لو كان هناك عالقات طبيعية  بينها وبين مصر والسعودية من جهة وسوريا وا 
يران، لكن الموقف مغاير والمشهد أفضل والنتائج أفضل،  بين حماس ومصر والسعودية وكذلك مع سوريا وا 

ن حركة حماس لم تكن راغبة في أن تسوء شبكة عالقاتها مع أية دولة ولكن كانت البيئة والظروف مع العلم أ
 غالبة على الفعل.

  -_ أهم المشاكل والقضايا التي واجهت مصر بل سجلت عليها كنقاط ضعف: 

عدم قدرة مصر على شرح موقفها من معبر رفح، وتعرض موقفها من المعبر لهجوم إعالمي عنيف  .1
 مصر في نفس الخانة مع إسرائيل، ويتهمها بالمساهمة في الحصار اإلسرائيلي.يضع 

وجود أخطاء فادحة في إدارة األزمة، كالتأخر في طرح المبادرة المصرية، وعدم التشاور الكافي  .2
بشأنها مع الفصائل، مما أضعف موقف مصر، باإلضافة إلى عدم القدرة على كبح جماح العدوان 

 اإلسرائيلي.
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 :المبادرة المصرية /الثالثور المح

لى الرأي العام تقترح 14/07/2014بتاريخ  م قدمت )مصر السيسي( ما أسمته مبادرتها إلى اإلعالم وا 
فيها أمرين األول وقف إطالق نار شامل ومتبادل بدون شروط، والثاني دعوة األطراف إلى مفاوضات غير 

 النار. مباشرة في خالل ثمان وأربعين ساعة من وقف إطالق

كانت هذه أول مبادرة سياسية معلنة على المستوى اإلقليمي والدولي، حيث كان انحياز الموقف 
التهدئة مقابل التهدئة، حيث علمت فصائل المقاومة وقيادة السلطة عن  –المصري إلى الموقف )اإلسرائيلي( 

مشاورات حقيقية جرت بين مصر  المبادرة من وسائل اإلعالم، بينما ذكرت المصادر العبرية واألجنبية أن
سرائيل( حول المبادرة.  )وا 

م أثناء 2012م، وفي 2008لقد رعت )مصر مبارك(، ثم )مصر مرسي( مفاوضات التهدئة في 
األعمال القتالية دون اشتراط مسبق لوقف إطالق النار، وكانت قطر قد تلقت أوراقًا مكتوبة من )جون كيري( 

فتلقت منه تشجيعًا حتى تبذل جهودها عند )حماس( لبلوغ ذلك. ويبدو أن  للتدخل بقصد وقف إطالق النار،
المبادرة المصرية جاءت بعد التشاور مع )إسرائيل( لقطع الطريق أمام جهود )كيري، وقطر، وتركيا(، لطرح 
مبادرة تهدئة، مع العلم وفق رئيس السلطة فإن )مصر السيسي( كانت ترفض التدخل وطرح مبادرات سياسية 

ي األيام األولى من العدوان. ولذلك قالت حكومة )نتنياهو(: إن المبادرة الوحيدة المطروحة والمقبولة لوقف ف
 األعمال القتالية هي المبادرة المصرية فقط.

كان واضحًا لـ )حماس( ولغيرها أن )إسرائيل( تسعى جاهدًة إلفشال لقاء باريس، وصناعة تغطية دولية 
حظيت بموافقتها، وعدت حكومة )نتنياهو( أنها قد حصلت على شرعية عربية ودولية للمبادرة المصرية التي 

 لالستمرار في أعمال القتال، وقصف قطاع غزة من أجل تركيع غزة والمقاومة برفض )حماس( للمبادرة.

ووفق رأي )بشارة( أن ما قدمته مصر ال يرقى إلى مستوى )مبادرة(، حيث أصر على تسميتها )الورقة 
 رية( ألنها ناقصة، وألنها تشترط وقف إطالق النار أواًل، وألنها خالية من آلية التنفيذ ثانيًا.المص

إذًا المبادرة المصرية كانت األولى والوحيدة بالشكل الفعلي، ومن الواضح أنها خرجت بالتفاهم مع 
ريد )حماس( من أي )إسرائيل( دون معرفة األمريكان، وإلغالق الباب أمام أي دور قطري أو تركي ولتج

مكاسب سياسية مفترضة بعد العدوان، وعليه كان موقف حماس تجاه مصر ومبادرتها لوقف العدوان متباينا 
داخليًا بين الوقوف ضد المبادرة المصرية وليس ضد الدور المصري )القيادة السياسية(، والوقوف ضد الدور 

لحركة بمنح دور قطري وتركي فاعل. ولكن التعنت المصري ومبادرته )القيادة العسكرية( ورغبة لقيادة ا
االسرائيلي جعل )حماس( غير قادرة عن الخروج من عنق الدور المصري، وباإلضافة ألسباب موضوعية 
متمثلة في عدم وجود اختراق في المبادرات األخرى، ومستوى التأثير المصري على ملف قطاع غزة، وألسباب 

 ع الدور المصري والتباين في وجهات النظر.ذاتية مرتبطة في بطء التعاطي م



 16 من 6                              ||م2014أثناء عدوان  أداء حماس السياس يدراسة || 

 

أعلن المستوى السياسي لـ )حماس( أنه يرفض المبادرة ويطلب تعديلها، وال يرفض الدور المصري، 
بينما رفض المستوى العسكري المبادرة رفضًا مطلقًا، ووصفها بالميتة، وهنا ظل اإلعالم المصري يهاجم 

، ولم تستجب مصر لمطلب التعديالت إال بعد شهر إضافي من موقف )حماس( ويحرض عليها الرأي العام
العدوان الشرس، حيث طورت مبادرتها عبر الخارجية المصرية التي قدمت ورقة للوفد الموحد تتضمن البنود 

 التالية:

تقوم إسرائيل بوقف جميع األعمال العدائية على قطاع غزة برًا وجوًا، مع التأكيد على عدم تنفيذ أي  .1
 اجتياح بري لغزة، أو استهداف المدنيين. عمليات

تقوم كافة الفصائل الفلسطينية في غزة بإيقاف جميع العمليات العدائية من القطاع تجاه اسرائيل برًا  .2
وبحرًا وجوًا، وبناء األنفاق خارج حدود القطاع في اتجاه األراضي اإلسرائيلية، مع التأكيد على ايقاف 

 ها والهجمات على الحدود، أو استهداف المدنيين.إطالق الصواريخ بمختلف أنواع

فتح المعابر بين إسرائيل وغزة، بما يحقق إنهاء الحصار، وحركة األفراد، والبضائع، ومستلزمات  .3
إعادة اإلعمار، وتبادل البضائع بين الضفة وغزة والعكس، طبقًا للضوابط التي يتم االتفاق عليها بين 

 لفلسطينية.السلطات االسرائيلية والسلطة ا

( أميال بحرية، وتتم زيادتها تدريجيًا، 6حرية الصيد في المياه اإلقليمية الفلسطينية في غزة لمسافة ) .4
 ( مياًل بحريًا، وذلك بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية.12وبما ال يقل عن )

ضررت في قطاع قيام السلطة اإلسرائيلية بمساعدة السلطة الفلسطينية بإصالح البنية األساسية التي ت .5
خالء  غزة، وتدبير مستلزمات اإلغاثة الكريمة للنازحين، وتقديم الدعم الطبي الالزم للمصابين، وا 
الحاالت التي تحتاج إلى عالج طبي مؤهل إلى خارج القطاع، وسرعة إدخال المساعدات اإلنسانية 

 ومواد اإلغاثة إلى القطاع.

ت اإلسرائيلية، والمنظمات الدولية بتدبير المواد األساسية قيام السلطة الفلسطينية بالتنسيق مع السلطا .6
قصد إعمار القطاع، طبقًا لخطة زمنية محددة، بما يحقق سرعة عودة النازحين إلى منازلهم كأسبقية 

 عاجلة.

تناشد مصر المجتمع الدولي تقديم المساعدات اإلنسانية العاجلة، واإلسراع في تدبير األموال الالزمة  .7
 مار غزة طبقًا لخطة زمنية محددة.إلعادة إع
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 ؟أسباب رفض المبادرة المصرية
 _ أسباب فلسطينية عامة:

طريقة طرح المبادرة: والتي رأتها فصائل المقاومة وعلى رأسها حماس بأنها إقصائية لها، إذ لم   .1
تسبقها مشاورات كافية مع الفصائل، بينما تم التشاور فيها مع إسرائيل بوقت مناسب، وهي 
لغرض فرض شروط عليها باألساس. وقد رأت حماس أن المبادرة تجاهلتها تحديدًا، إذ جرى 
تسليمها لحركة الجهاد اإلسالمي، وليس لقيادة حماس مباشرة في إشارة الفتة. كما أن الجهاد 

 اشتكت من عدم مشاورتها، بل فقط إعالمها بالمبادرة.
لم تسارع في التوسط لحل أزمة العدوان،  توقيت طرح المبادرة: حيث ترى الفصائل أن مصر  .2

وأنها تحركت بعد العدوان بأسبوع تقريبًا لمنع أي جهد تقوده دول ال تتمتع بعالقات جيدة مع 
يوليو،  7يوليو، بينما بدأ العدوان يوم  13مصر وتحل محلها. فقد طرحت مصر المبادرة في 

 يوليو. 8واكتفت ببيان شجب ضعيف في يوم 
استغالل العدوان وجرائمه للمطالبة برفع الحصار اإلسرائيلي على القطاع. فبعد  رفع الحصار:  .3

م، فإن رفع الحصار لدى الفصائل يجب 2007سنوات من الحصار منذ يونيو  8ما يقرب من 
تزامنه مع وقف إطالق النار لضمان التزام إسرائيل، خاصة الستغالل إنجازات فصائل المقاومة 

 على األرض.
والضمانات: عدم اشتمال المبادرة المصرية على آلية واضحة وضمانات تضمن تنفيذ اآلليات   .4

األهداف المتفق عليها كرفع الحصار وفتح المعابر بعد وقف إطالق النار، باإلضافة إلى إجبار 
م، واإلفراج عن األسرى المحررين في صفقة "شاليط" 2012إسرائيل على االلتزام بشروط تهدئة 

 الهم عقب اختطاف ومقتل المستوطنيين الثالثة في الخليل.الذين تم اعتق

تغيير معادلة الصراع: واستبدال معادلة ]التهدئة مقابل التهدئة[، ورفع كلفة العدوان من الجانب  .5
 اإلسرائيلي. 

 أسباب رفض )حماس( لهذه الورقة ألنها: -

 تُقدم )حماس( وكأنها تقر، وتعترف باتفاقية أوسلو وتوابعها. .1

 حماس( وكأنها تعترف بـ )إسرائيل( بشكل مباشر، أو بشكل ضمني.تُقدم ) .2

تحيل كل المطالب الفلسطينية، عدا وقف إطالق النار إلى مرحلة المفاوضات، التي تعقد بعد  .3
 شهر وقد ال تعقد )وهذا فعاًل ما حدث(.

لفصائل تضع المسؤولية كلها في يد السلطة، وكأنها هي الطرف الفلسطيني الوحيد، وتلغي دور ا .4
 المقاومة.
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غياب الثقة بين الطرفين: فبعد شهور من التراشق اإلعالمي بين حماس ومصر أضحى عامل   .5
 الثقة غائبًا بشدة.

بينما رحب )األحمد( بصفته رئيس الوفد الفلسطيني المشترك في المفاوضات غير المباشرة مؤيدًا لورقة 
أن تعاطي قيادة حماس مع المبادرة المصرية التفاهمات، وكان متحمسًا لها. ومن ذلك يمكن القول 

منسجمًا مع أبجديات ومبادئ وثوابت الحركة رغم شدة العدوان، وهذا يقود للحديث عن معركة تفاوضية 
 شديدة التعقيد كانت في القاهرة.

   إدارة المفاوضات:/ الرابعالمحور 
اعت من خاللها إفشال الجيش اإلسرائيلي بعد أن قدمت المقاومة نماذج تكتيكية عسكرية متطورة وفذة، واستط

من إحراز أي تفوق عليها، وبعد هدوء غبار العدوان االسرائيلي على قطاع غزة الذي استمر أكثر من 
حركة حماس السياسي خالل المفاوضات غير مباشرة وأسلوب  خمسين يومًا، أصبح من الضروري تقييم أداء
وأثناء المفاوضات، وكذلك  حماس قبلالقوة التي امتلكتها حركة  التي جرت في القاهرة، من أجل معرفة نقاط

، ومن جهة أخرى تحديد أهم المشاكل والقضايا التي لتحديد نقاط ضعف حركة حماس في إدارة المفاوضات
  عليها.تسجل تعد نقاط ضعف بل و واجهت مصر 

 نقاط القوة التي امتلكتها حركة حماس قبل وأثناء المفاوضات_ 

ش في الميدان واإلرادة الشعبية الملتفة حول القيادة والتالصق بين الفعل السياسي والفعل قوة الجي .1
 المقاوم. 

قدرة حركة حماس على تشكيل وفد يمثلها في مفاوضات القاهرة واالنضمام مع الوفد الفلسطيني   .2
نت عبارة عن الموحد رغم االعتراضات الكثيرة حول فكرة تشكيل وفد فلسطيني موحد، وهذه الفكرة كا

 اليافطة التي استطاعت حركة حماس من خاللها أن تحقق إنجازات كبيرة.
عند تقييم نتائج الحرب األخيرة ونتائج المرحلة األولى من المفاوضات فيما يتعلق بحركة حماس البد  .3

 -محورين وهما: من النظر إلى 
 البيئة الدولية. المحور األول
 الفعل على األرض. المحور الثاني

حيث كان فعل حركة حماس على األرض يغلب على الظروف السياسية وعلى البيئة الدولية السيئة 
المحيطة بها واستطاعت حماس أن تنتصر على الظروف وعلى البيئة، ومن المؤشرات التي تدل على 

 ذلك رفض حركة حماس للمبادرة المصرية األولى. 
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ادرة المصرية في البداية األولى وهذا حق طبيعي قدرة حماس على التعبير عن موقفها الرافض للمب .4
لحركة حماس للتعبير عن وجهة نظرها في المبادرة التي أنتجتها أكبر دولة عربية والتي حاولت مصر 
أال تأخذ وجهة نظر حركة حماس بها، وهذا الموقف يدلل ويؤكد على أن حركة حماس هي الطرف 

 ويدل أيضًا على قوة حماس في المشهد السياسي.األساسي في الحرب وهي من تقرر مجرياتها، 
رفض حماس للمبادرة المصرية األولى حقق مكاسب كبيرة حيث إننا لو ذهبنا نحو المبادرة المصرية  .5

في بداية الحرب لن نجد أي شيء نتحدث عنه اليوم بعد الحرب سوى التحدث عن عدد القتلى 
ركة ورفض المبادرة بشكلها األولي استطعنا ان معوالجرحى وتقديرات الدمار، ولكن االستمرار في ال

 تحدث عن وجود جنود إسرائيليين أسرى لدى المقاومة، وبالتالي وجود ورق قوة بيد حركة حماس. 
رغم الخالف بين حركة فتح وحماس حول المصالحة الوطنية الذي كان سائدًا قبل إجراء مفاوضات  .6

القاهرة استطاع وفد حماس التماشي مع باقي األطراف األخرى وتحديدًا مع وفد حركة فتح من أجل 
المفاوضات  إنجاح المفاوضات وأصبح بقاء الوفد الفلسطيني الموحد قائمًا إلى اآلن، ولم نًر طيلة فترة

وما يدعم هذا المؤشر خطاب عباس في األمم ني ولم يكن متنازل الماضية موقفين من الوفد الفلسطي
المتحدة الذي كان متجانسًا مع كافة أطياف الشعب الفلسطيني حيث استخدم عباس مصلحات 

  وصياغات لغوية مستله من القاموس الوطني وليست مستله من قاموس الرئيس أو حركة فتح.
عدم وجود تداخل بين شقي حركة حماس، الشق السياسي والشق العسكري وهذا يعتبر من إبداعات  .7

 حماس في هذا العدوان.
دارة المفاوضات بكل تماسك، حيث لم ينقطع تواصل الشق العسكري  .8 استطاعت حماس إدارة الحرب وا 

ة السياسية والعكس لحركة حماس المسيطر على األرض طيلة فترة الحرب والمفاوضات عن القياد
صحيح، وفيما يخص تصريح الجناح العسكري لحماس الذي طالب فيه الناطق باسم القسام الوفد 
الفلسطيني المفاوض بضرورة  مغادرة القاهرة، فهذا ال يعبر عن خلل في منهجية اتخاذ القرار داخل 

شاور مع القيادة السياسية حركة حماس بل هذا التصريح قد دخل في منطق التكتيكات الحربية وعدم الت
للحركة، والدليل على ذلك عندما اتخذ الوفد المفاوض موقفًا أكثر من مرة فيما يخص التهدئة الجزئية 

 التي كانت تتخلل الحرب لساعات أو أليام لم يكن هناك اعتراض من المقاومة.
عطاء الفرص للمفاوضات ب .9 التنسيق مع األجنة قدرة القيادة السياسية في توجيه نهايات الحرب وا 

العسكرية وهذا أعطى انطباع عن حركة حماس، أنها دولة تحتوي على مؤسسات سياسية وعسكرية 
 تجتمع كل لحظة لمناقشة القرار السياسي أو العسكري.
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لم تستطع إسرائيل االنتصار على حركة حماس والمقاومة من خالل الضربة القاضية والعكس  .10
ة أن تنتصر على إسرائيل بالضربة القاضية، ولعل هذا ما يميز هذه صحيح، حيث لم تستطيع المقاوم

الحرب أنها غير حاسمة ال لحركة حماس والمقاومة وال إلسرائيل، وهذا ما أدى إلي عدم حسم االتفاق 
ألن كل طرف يتمسك بشروطه، فالمقاومة كانت ومازالت متمسكة بشروطها القاضية برفع الحصار 

التعامل مع قطاع غزة كمنطقة ذاتية السيادة ومنطقة متحكمة بقرارها، وفي بالكامل عن قطاع غزة و 
المقابل إسرائيل متمسكة بشرطها المتمثل بضرورة نزع سالح المقاومة  وكال الشرطين ال يمكن أن 
يتحققان إال بانتصار واضح وهذا لم تستطع الحرب أن تحققه لكال الطرفين، ولذلك انتهت الحرب دون 

ق، وكال الطرفين أجل نتائج الحرب وشروطها إلى جوالت المفاوضات المقبلة، من أجل توقيع اتفا
إعطاء كل طرف فرصة فالمقاومة أجلت شروطها من أجل إعطاء المبادرة المصرية فرصة " لحلحلة" 
بعض القضايا مثل قضية تبادل األسرى ورفع الحصار عن غزة، واإلسرائيليون كذلك أرادوا أن يمنحوا 

عادة اإلعمار فرصة  من أجل الضغط على حركة حماسالمفا  .وضات  وا 
سعت حركة حماس إلى تحقيق أهدافها في تغيير طريقة تعاطي مصر مع الحركة وفي حالة الفشل  .11

تقليل دور القاهرة في الوساطة عبر إدخال أطراف أخرى، وبالتالي إما إجبار القاهرة على اإللتزام 
ييد دورها وحلول أطراف أخرى محلها، وسعت حماس إلى تحقيق بشروط ومطالب حركة حماس أو تح

 أهدافها عبر استراتيجية ذكية تقوم على عدة عناصر كاآلتي:
  تجنب التعامل المباشر مع القاهرة سواء في خطب قيادة الحركة الرئيسية أو في تحركاتهم

 السياسية كرسالة مقصودة.
  ازية مثل فح معبر رفح تحت اشراف دولي.وضع بعض الشروط والمطالب ذات الصيغة االستفز 
 .ضعاف تأثيره  السعي إلدخال أطراف أخرى في الوساطة إلرباك الموقف المصري وا 
  الضغط غير المباشر على مصر من خالل الوسائط اإلعالمية التابعة للحركة والدائرة في فلكها

 .أو الداعمة لها

 :م26/8/2014بيان وقف إطالق النار  /الخامسالمحور 

م الممتد لـ 2014لقد ّمثَّل التفاوض بشأن وقف إطالق النار محطة فارقة في األداء السياسي لعدوان 
( يوم، ومنها أيام قليلة لتهدئة غير مستقرة، وهو العدوان األطول في تاريخ الصراع، واألفدح من حيث 51)

ن أي عدوان سابق، خاصة جريح(، وكذلك األكثر تدميرًا م 10870شهيد( و ) 2147الخسائر البشرية )
باستهداف األبراج السكنية التي تحوي مئات الشقق، وربما يفسر ذلك على أنه حالة الهستيريا التي أصابت 

 الكيان بعد إهانته العسكرية الميدانية.
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بدأت المفاوضات بوفد فلسطيني موحد يرأسه عزام األحمد ورعاية مصرية تجاوزت في سلوكها حدود 
طرف المفاوض، ووفد إسرائيلي تواجد في القاهرة لمامًا، وبدأ من كل ذلك أن أطراف التفاوض الرعاية إلى ال

ترغب في استمرار القتل والتدمير، ظانين أن ذلك سيصل إلى تركيع غزة، وربما يرجع ذلك إلى تباين شديد 
بين موسى في وجهات نظر أطراف التفاوض، وقد ظهر هذا للسطح في خالف لم يفلت من عين اإلعالم 

 أبو مرزوق وعزام األحمد.

خالل هذه الموجة من المبادرات والردود والرفض والقبول كانت العملية التفاوضية تمثل معركة أخرى 
 انتهت بإعالن بيان الخارجية المصرية لوقف إطالق النار والمتمثل في:

م، وتفاهمات القاهرة 2014مصرية "حفاظًا على أرواح األبرياء وحقنا للدماء، واستنادًا إلى المبادرة ال 
م، دعت مصر الطرفين اإلسرائيلي والفلسطيني إلى وقف إطالق النار الشامل، والمتبادل بالتزامن مع 2012

سرائيل، بما ُيحقق سرعة إدخال المساعدات اإلنسانية، واإلغاثية، ومستلزمات  فتح المعابر بين قطاع غزة وا 
( ميل بحري، واستمرار المفاوضات غير المباشرة بين الطرفين 6قا من )إعادة اإلعمار، والصيد البحري انطال

 بشأن الموضوعات األخرى خالل شهر من بدء تثبيت وقف إطالق النار.

وفي ضوء قبول الطرفين: الفلسطيني، واإلسرائيلي، بما ورد في الدعوة المصرية فقد تحددت ساعة 
 ء سريان وقف إطالق النار.م؛ لبد26/8/2014(، بتوقيت القاهرة يوم 19:00)

وقد لوحظ أن بيان وقف إطالق النار لم يتضمن أي من مطالب حماس التي أعلنتها للقبول باالتفاق، 
فلم يكن هناك أي إشارة لرفع الحصار نصًا، وكذلك الميناء والمطار قضايا مؤجلة للتفاوض بعد شهر، حتى 

 ر ونواب التشريعي.دون اإلشارة للمعتقلين من محرري صفقة وفاء األحرا

والالفت أن بيان وقف إطالق النار الصادر عن الخارجية المصرية أشار إلى ما أسماه " تفاهمات 
م " في إشارة إلى اتفاق التهدئة السابق، وقد جاء ذلك بناًء على طلب  " حماس" كما اتضح 2012القاهرة 
 الحقًا.

ان المعلن أحدها، ويحتاج األمر إلى نقاش ووفق رواية حماس أنها تقدمت لمصر بورقتين وأن البي
م مخرجها األبرز، وربما تشكيك البعض 26/08/2014حول النتيجة التفاوضية باعتبار البيان الصادر في 

م له محل من ضرورة 14/09/2014م وبيان المبادرة المصرية في 26/08/2014حول الفروقات بين بيان 
م مضمون المبادرة المصرية مع تفصيل بعض 26/08/2014بيان  القراءة المتأنية التحليلية، حيث مثَّل

م من المشهد، وركز بيان وقف إطالق النار الحصري على 14/08/2014النقاط، فيما انسحبت تفاهمات 
دخال مساعدات دون الحديث عن " إنهاء الحصار " أو ذكر " للميناء والمطار "، كما افتقد  فتح المعابر وا 

 آلليات والجدول الزمني، عالوة على أن البيان لم يوقع عليه أحد.البيان للضمانات وا
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في قراءة تحليلية لمواقف األطراف التفاوضية في هذا التشابك المعقد يمكن القول أن الموقف المصري 
افتقد التعاطف اإليجابي تجاه الفلسطينيين بشكل علني وسافر، هذا الفقدان للتعاطف تجسد منذ لحظة العدوان 

لى، وفي طرح مبادرة وقف إطالق النار المصرية، وفي السعي الحثيث إلفشال جهود قطر وتركيا أمريكا األو 
لوقف إطالق النار، وفي إغالق معبر رفح ومنع المساعدات، وفي الهجوم اإلعالمي المصري الشرس وغير 

حماس( في الفندق النزيه وغير الموضوعي على حماس والمقاومة. وفي المشهد التفاوضي استُقبل وفد )
 بمضايقات ممنهجة.

على المقلب اآلخر لم يمثل عباس كرئيس للسلطة الفلسطينية سلوكًا مغايرًا بل تتطابق وتماهى مع 
الموقف المصري، وخاصة في األسبوع األول للعدوان الذي كان فيه عباس واضحًا أن حماس تتحمل 

اجر بالدم الفلسطيني، ثم تغير الموقف بعد أسبوع المسئولية بخطف الصبية الثالثة )حسب وصفه( وأنها تت
 لحاجة في نفس عباس تحتاج تحديد ومعرفة دقيقة؟.

 كل ذلك أفرز موقفًا تفاوضيًا شديد التعقيد ومشهدًا عدائيًا ال يرقب إاًل وال ذمة.

 نظير من كل ذلك يمكن القول أن العملية التفاوضية في القاهرة كانت معقدة ومتشابكة ويكان يكون ال 
 لها، حيث أنك ال تستطيع أن تحسم من هم أطراف التفاوض؟ ومن يفاوض من؟.

ودون مزيد إطناب في الحديث عما جرى، يمكن اإلشارة إلى عدة معايير بشأن العملية التفاوضية  
 تجدر مراعاتها:

ي لقد كانت فكرة تشكيل وفد مشترك يضم جميع أطياف الشعب الفلسطينتشكيل الوفد المفاوض:  .1
 أمرًا جيدًا ويمنح إحساسا إيجابيا للجمهور الفلسطيني.

)مصر، السلطة، إسرائيل، حماس والمقاومة(: وفي القراءة لموقف األطراف  أطراف التفاوض .2
المشتركة في العملية التفاوضية يمكن القول أن حماس كانت تفاوض ثالث أطراف، فعليها أن تقنع 

 رائيل( ليتم االتفاق.السلطة أواًل ثم مصر ثانيًا، ثم  )إس

: حيث تمت اإلشارة سالفًا على مستوى التعاطي مع مصر ودورها ومبادرتها، والتي مكان التفاوض .3
مثلت مكان المفاوضات، وحلقة الوصل مع العدو، مما أضعف القدرة التفاوضية باعتبار أن مكان 

 التفاوض يمثل نقطة ارتكاز لالنطالق في المفاوضات من موقع قوة.

لقد بادرت )حماس( عبر قيادتها العسكرية إلى إعالن شروط التفاوض، وكان التفاوض:  شروط .4
سقف هذه الشروط مرتفعًا مما عزز األمل لدى الشعب الفلسطيني، وهذا جيد في اإلطار المعنوي، 
لكن في العملية التفاوضية ال تتم عبر وسائل اإلعالم، في إطار التفاوض مهم أن تبقى الشروط 
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ف غير معلنة إال في إطارها المسئول، ويتم التحرك فيها حسب آليات إدارة المعركة واألهدا
 التفاوضية.

)حماس( بحاجة ربما إلى تحديد دقيق لالستراتيجية التفاوضية  استراتيجية التفاوض المعتمدة: .5
 المعتمدة في كل معركة.

س الوفد وأعضاء آخرون يجدر اإلشارة إلى مالحظات أربكت العملية التفاوضية وتمثلت في رئي
ومستوى قناعتهم الشخصية بما يجري في الميدان، فضاًل عن عدم وجود أعضاء في الوفد من رجال الميدان 

 على غرار ما كان في مفاوضات صفقة وفاء األحرار. 

 الفلسطيني والعربي والدولي مستوى التفاعل و  السادس/المحور 

التفاعل خارج غزة بمستوى يرقى إلى إرباك )إسرائيل( سواًء فلسطينيًا وعربيًا كان المأمول أن يكون 
 اإلعالمية واإلسناد المالي ولألسف ذلك لم يتحقق. معلى المستويات الشعبية أأكان 

قل من الدائرة األضيق إلى حين نقسم دوائر التفاعل مع المشهد التراجيدي الدموي في غزة فإننا ننت
 األرحب.

، فإن الموقف مستوى التفاعل وردود الفعل دون المستوى المأمول والمطلوب كان في الدائرة الفلسطينية
الرسمي بين السلطة والفصائل تباين بين موقف ركيك وال مبالي للسلطة في المراحل األولى للعدوان، بل 
وصل إلى حد محاولة منع حالة التعاطف في الضفة الغربية، وفصائليًا فإنها انقسمت بين من هو في قلب 

ن  لنار ومن يساند ويؤيد ومن يقف على استحياء من بعيد.ا وشعبيًا فإن حالة التعاطف بدت األكثر حضورًا وا 
 إلىكانت في بعض أماكن التواجد الفلسطيني الوازن لم ترق إلى مستوى الفعل الشعبي والتضامن الملموس 

أجهزة أمن السلطة ي ومالحقة ويمكن أن نعزو ذلك بشكل مباشر إلى وجود التنسيق األمن أماني ورغبات.
 وقوات اإلحتالل وحالة اإلقليم الصعبة.

على المشهد، فرسميًا وقف ألول مرة  المستمرأما عربيًا فقد طغى مشهد اإلقليم المقسم واالستنزاف 
وبشكل شبه علني بعض مكونات اإلقليم الرسمي على جانب العدوان الصهيوني مستحضرين لألسف عداؤهم 

أن " لمين، وربما ذهبت األمور أبعد من ذلك، مما دفع )نتنياهو ( للتصريح بشكل سافر إلى لإلخوان المس
ولألسف الشديد لم ُتسجل حاالت  ."أكبر إنجازات العدوان وجود حلف إقليمي يصطف إلى جانب )إسرائيل(

لى حملة إبادة وهم يتعرضون إاختراق بأي أنشطة سياسية في الساحة العربية واإلقليمية لدعم أهالي غزة 
لم يتداَع العرب إلى قمتهم المعهودة في مثل هذه الظروف، حتى مجرد البيان المألوف بصياغته شرسة، و 

م حين 2012وتناسى الجمع مشهد عدوان ومة في الشجب واالستنكار لم يصدر. المحفوظة وديباجته المعل
زال أخضرًا، واستحضروا حالة  ومها ماتقاطر وزراء الخارجية العرب إلى غزة، حيث كان الربيع العربي ي

 العداء لإلخوان وحماس وفق تقديرهم في القلب من ذلك.
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ولكن كان هناك من وقف رسميًا من بعض الدول العربية ما بين مساند كقطر التي تحركت سياسيًا 
اقف ومو  فيها قبلة سياسية.بشكل خاص من أجل وقف العدوان وكانت عاصمتها بحكم تواجد قيادة حماس 

بين التضامن والحياد والالمباالة، وكان ُيتوقع أن يكون للسعودية موقف متقدم ومغاير لألسف اخرى تباينت 
 شأنهالم يتحقق، أما على صعيد الردود الشعبية فمعظم الدول العربية تعاني من مشاكل داخلية ومنغمسة في 

 وردود فعلها ليس على المستوى المطلوب.

، حيث كان الصوت خافتًا، ولعل ي العربي إال من قليل الساحات سيد الموقفلقد مّثل الصمت الشعب
 انشغال الشعوب العربية بدمائها النازفة في أكثر من ساحة كان مؤثرًا بشكل كبير على ذلك.

ولم يلتفت إليه كثيرون وذلك  فقد كان الصوت بعيدًا وغير مؤثر،ة الحراك للدول اإلسالمية في دائر 
ن لم يصل إلى المستوى المأمول بما والشعبي، رغم  ببعديه الرسمي أن الصوت التركي كان أكثر حضورًا وا 

مع قطر في حراكها الذي حاول أن يصنع اصطفافًا معتبرًا  توتواكبيتالءم مع ثقل تركيا ووزنها اإلقليمي، 
 لمبذول.، ولكن النتائج لم تصل إلى مستوى الجهد ا"مؤتمر باريس"يوقف العدوان، وكان من ذلك 

المباالة من بعض الدول المركزية في العالم اإلسالمي، ومثلت باوربما كان من الغريب حالة أشبه 
"إيران" في ذلك حالة يصعب فهمها وهي التي كانت الداعم األول للمقاومة في فلسطين، وربما فسر البعض 

س في المشهد العربي في بعض ذلك بانشغال إيران في أكثر من جبهة أو بحالة التباين السياسي مع حما
 أقطاره اليوم.

الزخم الشعبي للعالم اإلسالمي أما شعبيًا فإن الصوت كان خافتًا مقارنة بما كان متوقعًا أو متالئمًا مع 
 وال مع خطورة العدوان الشرس الذي تجري يومياته بشكل دموي وقاسي.

صعيد الشعبي، فقد خرجت المسيرات على الصعيد الدولي كان المشهد التضامني أحسن حااًل على ال
في كافة العواصم األوروبية وفي قلب أميركا، وكان الالفت حالة التضامن في أمريكا الالتينية سواًء شعبيًا أو 

أكثر من دولة في أمريكا الجنوبية، مما يشير إلى الجغرافيا رسميًا، حيث كانت قرارات طرد سفراء الكيان من 
 سمها بما يحافظ على حالة تضامن مع القضية.إعادة ر ولزوم  السياسية

أما المستوى الرسمي األمريكي واألوروبي فكان مؤشره يقول على لسان " أوباما ": " من حق إسرائيل 
عبر المبادرة  اإلسرائيلية –الدفاع عن النفس "، ورضخ هذ الموقع سريعًا في " باريس " مثبتًا الرواية المصرية 

 المصرية.

نما بقي " بان  " سورة التنديد" لمتحدة فلم تلتئم كالعادة لتقرأ أما األمم ا بمشروع قرار لمجلس األمن، وا 
 ح الفلسطيني.يكي مون " متحدثًا باسم المبادرة المصرية والموقف األمريكي والتنديد بالذب
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قيت من ولكن للتاريخ فقط بقي صوت مؤسسات حقوق اإلنسان الدولية مرتفعًا في وجه هذا التجاهل الم
 .الالأخالقية والجرائم ضد اإلنسانيةمواقف عواصم الحرية، وانطلقت مسيرات االحتجاج ضد ال

المستمر فرصة للدبلوماسية الفلسطينية لتنطلق في آفاق العالمين ( يوم من العدوان 51مثلت )لقد 
حشيد الدولي لصالح للدول واقع العدوان على قاعدة الت وتوضحتشرح الظلم الواقع على الشعب الفلسطيني 

ع الظلم والحصار والعدوان عن غزة، وبدا وكأن قيادة حماس محاصرة ليست في غزة القضية الفلسطينية ورف
 ويكاد ال ُيذكر كان التحرك الخارجي بطيئاً وحدها، لذلك لم يسجل زيارات ولقاءات إقليمية أو دولية، ولألسف 

ثر منه المبادرة واإلرسال، وهذا يحتاج إلى توضيح من قيادة قبال أكعلى أساس ردود األفعال واالست اً وقائم
 حماس، وهل كان هناك ما يمنعها؟.

وجدير التأكيد بهذا الخصوص على منح مساحة أكبر وأهمية أعلى للعالقات الخارجية والدبلوماسية 
في ذلك  النشطة وبناء شبكة عالقات دولية لخدمة القضية، خاصة في المحطات الصعبة، وربما سيساعد

تبني استراتيجية وطنية موحدة، مع ضرورة الخروج عن سياسة المحاور اإلقليمية والدولية ومحاولة كسب 
الجميع على قاعدة التوازن مع الحفاظ على استقاللية القرار الفلسطيني، والتأكيد المتجدد على أن القضية 

الل، وهذا يحتاج تحميل المجتمع الدولي لشعب مظلوم واقع تحت االحت الفلسطينية قضية تحرر وطني عادلة
مسئولياته بإعادة القضية إلى المحافل الدولية مع عدم إغفال الدبلوماسية الشعبية والمدنية وتوسيعها على 
قاعدة التحشيد الشعبي لصالح القضية والتي ثبت جدواها بحالة التضامن في أمريكا الالتينية وأوروبا مع 

م، وكذلك في حمالت المقاطعة للكيان الصهيوني والتي يزداد نطاق 2014عدوان الشعب الفلسطيني أثناء ال
وكل ذلك عنوانه الرئيس توسيع خيارات النضال ها شعبيًا في أكثر من دولة غربية، التعاطي معها وتبني

 الفلسطيني وتعدد قنواته.

 :الدروس المستفادة /السابعمحور ال

وليته بشكل كامل في دحرجة الوقائع باتجاه عدوان شامل م تتحمل )إسرائيل( مسئ2014العدوان  إن
وشرس بسوء تقدير لواقع الحصار وتأثيره واإلقليم ومستوى عدائه، وتمكنت قيادة المقاومة في هذا العدوان من 
التحكم والسيطرة واتخاذ القرار مع بعض المالحظات، وكان األداء السياسي التفاوضي لقيادة المقاومة جيد 

 جة إلى استدراك في بعض المجاالت التي بحاجة إلى مراجعة.ولكن بحا

م الضوء األحمر مجددًا حول المشروع الوطني الفلسطيني 2014لقد أشعل العدوان على غزة في 
برمته، وضرورة الخروج من عنق الزجاجة عبر عملية وطنية شاملة باعتباره مشروع تحرير، وهذا يستدعي 

تنظيم المؤسسة الفلسطينية الجامعة )منظمة التحرير(، وبدل أن نرى وفدًا النظر في آليات عملية إعادة 
الجامعة  موحدًا هشًا للتفاوض لتباين الرأي واختالف التوجه فإننا أحوج إلى شراكة حقيقة قائمة على المسئولية

العالقة بين على أساس من التوافق على الثوابت ذات اإلجماع، وبرنامج عمل ينظم  وفق برنامج الحد األدنى
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النضال السياسي بكافة أشكاله والمقاومة المسلحة. ومن ضمن ذلك االتفاق على آليات ديمقراطية لتنظيم 
 الحياة السياسية مع االحترام الكامل لمخرجاتها ونتائجها.

المشهد السياسي المأمول تحقيق المصالحة بشكل جدي مسئول  إلىحد المداخل الرئيسية للوصول وأ
الوطنية الجامعة عبر آليات ضامنة، وقد يكون مدخل الثقة وربط المصالحة ومشروعها بالقضية عبر بناء 

التكامل في العمل الوطني مالئمًا في ظل تباين اجتهاد األسلوب في الوصول إلى التحرير، مع استحضار 
 دائم أن حالة التناقض المركزي مع االحتالل.

قية ظاهر اإلنقسام وعلى رأسها حكومة وحدة وطنية حقيوبالتأكيد فإن ذلك يستدعي إنهاء كافة م
 وتحقيق مبدأ شركاء في القرار الذي شكل الوفد الموحد بوابة أمل له.

 نسأل اهلل السداد والتوفيق والرشاد


