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ترجمات الزيتونة

للدرا�شات واال�شت�شارات.  الزيتونة  التي ت�شدر دورياً عن مركز  الرتجمات  هي �شل�شلة من 

مراكز  عن  ال�شادرة  والدرا�شات  املقاالت  اأبرز  على  ال�شوء  ت�شليط  اإىل  الرتجمات  هذه  تهدف 

الدرا�شات االإ�رسائيلية والغربية، التي لها تاأثري مبا�رس على عملية �شناعة القرار يف “اإ�رسائيل” ويف 

الغرب، وخ�شو�شاً الواليات املتحدة االأمريكية. ويحر�ص مركز الزيتونة على اختيار الدرا�شات 

واملقاالت املهمة التي مت�ص ب�شكل مبا�رس ق�شايا العاملني العربي واالإ�شالمي ب�شكل عام، وال�شاأن 

العلمي وتقدم  البحث  الباحثني واملهتمني مادة ترثي  الفل�شطيني ب�شكل خا�ص؛ وا�شعاً بني يدي 

�شورة وا�شحة عن اجتاهات التفكري يف مراكز �شناعة القرار. ومتتاز ترجمات الزيتونة بجدتها 

وتوخيها الدقة واملهنية العالية يف الرتجمة.
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مقدمة املرتجم

�سبه  يف  املتزايدة  اال�ستقرار  عدم  حالة  ُتعّد  وقت  يف  الرتجمة  هذه  تاأتي 

العربي.  العامل  يف  االأزمات  بوؤر  اأبرز  من  واحدة  م�رش  يف  �سيناء  جزيرة 

وال�سلطة  غزة،  وقطاع  وم�رش،  “اإ�رشائيل”،  على  انعكا�ساتها  لها  اأزمة  فهي 

ال�سلمية  الت�سوية  م�سارات  على  اأثرها  لها  اأنه  كما  اهلل...؛  رام  يف  الفل�سطينية 

يف  الع�سكري  االنقالب  م�ستقبل  وعلى  الفل�سطينية،  الوطنية  وامل�ساحلة 

اأما الواليات املتحدة فهي العب رئي�سي يف ال�سغط على االأطراف   . م�رش... 

قدرتها  اإىل  باالإ�سافة  حدتها،  من  الزيادة  اأو  ال�سدامات،  فتيل  لنزع  املختلفة 

حليفتها  وم�سلحة  م�سلحتها  يف  ي�سب  مبا  االأحداث  م�سار  توجيه  على 

“اإ�رشائيل”.

جامعة  يف  االأ�ستاذ  باميان  دانيال  الربوف�سور  اإعداد  من  هي  الدرا�سة  هذه 

جورج تاون ومدير االأبحاث يف مركز �سابان ل�سيا�سات ال�رشق االأو�سط التابع 

عمل  والذي  اأي�ساً  �سابان  مركز  يف  الباحث  اجلندي  وخالد  بروكنجز؛  ملعهد 

�سابقاً م�ست�ساراً للقيادة الفل�سطينية يف رام اهلل. وقد ُن�رشت يف جملة النا�صونال 

اإنرت�صت The National Interest املتخ�س�سة يف الدرا�سات والتحليالت التي 

تتعلق بال�سيا�سة اخلارجية والعالقات الدولية. 

اأو  “املتطرفني”  من  �سيناء  يف  هم  من  معظم  ت�سوير  الدرا�سة  هذه  حتاول 

اإ�رشائيل”  “مهاجمة  الرئي�سية  “االإرهابيني”، واأن من مهامهم  اأو  “املجرمني” 

ممن  يكونون  قد  هوؤالء  من  الكثري  اأن  الدرا�سة  وتغفل  ا�ستقرارها،  وزعزعة 

كيان  هي  “اإ�رشائيل”  اأن  يرون  واأنهم  اإ�سالمية،  اأو  عربية  وطنية  روح  لديهم 

غا�سب حمتل وعدو مل�رش و�سعبها. 

كما حتاول هذه الدرا�سة اأن تربط ما بني االنقالب على الرئي�س مر�سي وما 

بني ت�ساعد العنف يف �سيناء، وتعرتف باأن املجتمعات يف �سيناء “منعزلة وغالباً 
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ال�سيا�سية  النواحي  يف  تقع  التو�سيات  معظم  اأن  نالحظ  اأننا  غري  مهم�سة”. 

حقوق  النتهاكات  اأو  االقت�سادي  للجانب  اأهمية  اأّي  اإيالء  دون  الع�سكرية 

االإن�سان.

اإن اأهمية هذه الدرا�سة تكمن يف كونها تعك�س وجهة نظر غربية متخ�س�سة 

جتاه �سبه جزيرة �سيناء، وحتاول اأن تقدم ل�سانع القرار يف الواليات املتحدة 

ت�رشح  اأنها  كما  �سيناء،  يف  االأزمة  فتيل  من  تنزع  قد  التي  احللول  من  العديد 

للقارئ منافع وخماطر تلك احللول مع احتماالت ردود الفعل اجتاهها.
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الفو�سى املتفاقمة يف �سيناء

ت�سكل حالة عدم اال�ستقرار املتزايدة يف �سبه جزيرة �سيناء يف م�رش واحدة 

من اأخطر االأزمات املتوقعة يف منطقة ال�رشق االأو�سط. حتى قبل الثورة امل�رشية 

�سنة 2011، فاإن الفراغ االأمني يف �سيناء �سمح للمجرمني و“االإرهابيني”، مبن 

فيهم املجموعات القريبة من فكر تنظيم القاعدة، بتو�سيع نطاق عملياتهم. يف 

حالة الفو�سى التي اأعقبت الثورة، بداأت هذه امل�ساكل بالتفاقم، فيما اأ�سبحت 

جمموعات فل�سطينية خمتلفة تقوم با�ستخدام �سيناء منطلقاً ل�سن هجمات �سّد 

“اإ�رشائيل”. كما اأن التهريب الوا�سع النطاق لالأ�سلحة وال�سلع املدنية اإىل وعرب 

اإىل ن�سوء وتطور اقت�ساد غري  اأدى  اإىل غزة، مما  �سيناء يتجه بجزء كبري منه 

م�رشوع يف كّل من غزة و�سيناء، و�ساعد حما�س على تعزيز قدراتها الع�سكرية 

واإحكام قب�ستها ال�سيا�سية على غزة.

كما من املمكن اأن يوؤدي العنف املتزايد وعدم اال�ستقرار يف �سيناء اإىل تعقيد 

اأ�سالً يف م�رش، واإىل زيادة احتمال جتدد  عملية التحول ال�سيا�سي امل�سطربة 

اأي�ساً،  “اإ�رشائيل” وحما�س. والعك�س �سحيح  ال�رشاع على نطاق وا�سع بني 

بالرئي�س  االإطاحة  اأعقاب  يف  �سيناء  يف  العنف  اأعمال  يف  الكبرية  الزيادة  بدليل 

االإ�سالمي حممد مر�سي يف م�رش يف �سهر متوز/ يوليو املا�سي. باالإ�سافة اإىل 

حالة عدم اال�ستقرار يف م�رش، فاإن االحتماالت ال�ستباك ع�سكري بني م�رش 

املتحدة  الواليات  جتد  قد  احلالة،  هذه  يف  تزداد.  اأن  ميكن  اأي�ساً  و“اإ�رشائيل” 

و�رشيك  “اإ�رشائيل”،  اأي  املنطقة،  يف  حلفائها  اأقرب  بني  حرج  مكان  يف  نف�سها 

عربي حيوي وفائق االأهمية على م�ستوى اال�ستقرار االإقليمي.

يف الظاهر، قد تبدو اأزمة �سيناء وغزة اأزمة اأمن حدودي، حيث يعرب املقاتلون 

ملهاجمة  ا�ستخدامهم  يتم  وحيث  �سيناء،  عرب  غزة  قطاع  واإىل  من  واالأ�سلحة 
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“اإ�رشائيل” وزعزعة اال�ستقرار يف م�رش. ويف الوقت نف�سه، فاإن االقت�ساد غري 

امل�رشوع، الذي منا على جانبي احلدود بني غزة و �سيناء، هو اإىل حّد كبري نتاج 

هذه  ولكن  غزة.  مع  احلدود  اإقفال  بعد  ازدهرت  التي  التهريب  عمليات  تزايد 

بكثري.  وتعقيداً  عمقاً  اأكرث  �سيا�سية  ق�سايا  وراءها  تخفي  الظاهرية  ال�سورة 

فبالن�سبة مل�رش، يقع مو�سوع احلفاظ على االأمن والنظام يف �سيناء يف �سلب 

ال�سيا�سة الداخلية امل�سطربة يف البالد، يف حني اأن احلكومات املدنية املتعاقبة، 

دائماً  كانوا  واملخابرات،  واجلي�س  االإخوان  بقيادة  ال�سابقة  احلكومة  فيها  مبا 

يحاولون جتنب حتمل امل�سوؤولية حتى واإن �سعوا اإىل تاأكيد قوتهم �سّد بع�سهم 

حيوي  اأمر  التهريب  على  املعتمد  االقت�ساد  فاإن  حلما�س،  بالن�سبة  بع�ساً.اأما 

الوقت  ويف  ال�سعيف.  غزة  اقت�ساد  تدعيم  على  ولقدرتها  الع�سكرية  لقوتها 

اأخرجتها  التي تقودها حركة فتح والتي  الفل�سطينية  لل�سلطة  بالن�سبة  نف�سه، 

حما�س من غزة �سنة 2007، فاإن م�سكلة �سيناء تك�سف �سعف ال�سلطة املتنامي.

املفارقة هي اأن كّل اجلهات الفاعلة، اأي م�رش و“اإ�رشائيل” وحما�س وال�سلطة 

احلال،  بطبيعة  “اإ�رشائيل”،  الراهن.  الو�سع  يتغري  اأن  حتبّذ  الفل�سطينية، 

تف�ّسل اأن ي�سود الهدوء على حدودها واأن يكون لديها جريان ميكنهم التعامل 

بفعالية وحزم مع العنف والتهريب، حتى لو مل يكونوا وّديون مع “اإ�رشائيل”، 

على االأقل علنا. من جهتهم، يخاف امل�سوؤولون امل�رشيون اأن تكون حالة عدم 

اال�ستقرار يف �سيناء مبثابة ال�ساعق الذي يوؤدي اإىل جتدد احلرب، اأو اأن ت�سبح 

م�سداقية  تقوي�س  اإىل  يوؤدي  ب�سكل  م�رش،  يف  للتطرف  خ�سبة  اأر�ساً  �سيناء 

االأجهزة االأمنية واأّي حكومة، �سواء اأكانت ع�سكرية اأم مدنية. كما اأنهم يخ�سون 

اأي�ساً، ب�سكل مربر بع�س ال�سيء، باأن ت�سعى “اإ�رشائيل” اإىل اإلقاء م�سكلة غزة 

يف ح�سن م�رش. وت�سعى القاهرة اأي�ساً لتاأكيد �سيادتها يف �سيناء، فامل�رشيون 

يرون القيود التي تفر�سها معاهدة ال�سالم امل�رشية االإ�رشائيلية )1979( على 

عبا�س  حممود  الفل�سطيني  الرئي�س  فاإن  وبدوره،  الوطنية.  للكرامة  اإهانة  اأنها 
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اأخرى يف ال�سلطة الفل�سطينية، ال بّد واأنهم يرحبون باأي فر�سة  و�سخ�سيات 

للعودة اإىل غزة، وكذلك باحل�سول على �رشعية م�سافة، التي قد تاأتي مبجرد 

كونهم جزءاً من اأّي ترتيبات جديدة.

املخاوف  من  العديد  لديها  حما�س-  خ�سو�ساً  رمبا  -اأو  حما�س  حتى 

غزة،  قطاع  داخل  �سالت  لهم  هناك  “املتطرفني”  من  فالعديد  �سيناء.  ب�ساأن 

حيث يعار�سون حما�س بقدر ما يعار�سون “اإ�رشائيل”، ويرون هذه احلركة 

الفل�سطينية اأنها غري ملتزمة ب�سكل كايف بال�سعي الإقامة دولة اإ�سالمية يف غزة 

وباأنها ليّنة مع “اإ�رشائيل”. وعالوة على ذلك، ويف حني اأن حظوظ حما�س كانت 

يف  واالإخوان  مر�سي  اإ�سقاط  فاإن  العربية،  االنتفا�سات  اأعقاب  يف  حت�سنت  قد 

م�رش �سّكل �رشبة هي االأقوى من نوعها حلكام غزة االإ�سالميني. يذكر باأنه 

حتى يف ظّل حكم االإخوان يف م�رش الذي مل يدم طويالً، مل يتم فتح احلدود مع 

غزة ب�سكل كامل. وعالوة على ذلك، ومنذ االإطاحة مبر�سي، فر�ست ال�سلطات 

امل�رشية قيوداً اأكرث ت�سدداً على احلدود مع غزة، وكثفت جهودها لتدمري اأنفاق 

غزة  فيها  الواقعة  العزلة  وتكثيف  جتديد  اإىل  اأدى  مما  احلدود،  على  التهريب 

ومعها حما�س.

جديدة  اإقليمية  ديناميكية  �سياغة  على  ت�ساعد  اأن  املتحدة  للواليات  ميكن 

الفل�سطينية،  وال�سلطة  وم�رش،  “اإ�رشائيل”،  مع  العمل  خالل  من  وذلك 

جميع  على  احلالة  هذه  يف  لزاماً  في�سبح  املنطقة.  يف  ال�سديقة  واحلكومات 

اجلهات املعنية تقدمي تنازالت، مبا فيها تلك التي قد تتطلب بع�ساً من املخاطرة. 

اأن يقلل من فر�سة حدوث مواجهة ب�ساأن �سيناء، وامل�ساعدة  ومن �سـاأن ذلك 

على حماية “اإ�رشائيل” من الهجمات، وتعزيز فر�س جناح حمادثات ال�سالم، 

اأن  فقط  لي�س  �سمان  هو  الهدف  و�سيكون  املنطقة.  يف  اال�ستقرار  وحت�سني 

اأن كّل جهة لديها  اأي�ساً �سمان  يح�سل كّل طرف على �سيء يف املقابل، ولكن 

م�سلحة يف اال�ستمرار يف التعاون باحلد االأدنى.
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منذ  كبري  حّد  اإىل  هادئة  بحدود  و”اإ�رشائيل”  م�رش  من  كّل  متتعت  لقد 

 ،2011 فرتة طويلة. ولكن حتى قبل �سقوط ح�سني مبارك يف �سباط/ فرباير 

كانت �سيناء قد اأ�سبحت معقال ملجموعات عديدة من تلك التي لديها الرغبة يف 

من  قادماً  “اإ�رشائيل”  “انتحاري”  دخل   ،2008/2/4 يف  “اإ�رشائيل”.  مهاجمة 

�سيناء وقام بتنفيذ هجوم يف دميونة، وهي مدينة قريبة من احلدود وتقع فيها 

املن�ساآت االأ�سا�سية للربنامج النووي االإ�رشائيلي. يف وقت الحق، ويف حادثني 

منف�سلني وقعا يف �سنة 2010، اأطلقت �سواريخ من �سيناء على منتجع اإيالت 

االإ�رشائيلي.

اأ�سبح الو�سع اأكرث دقة بعد �سقوط مبارك. يف اآب/ اأغ�سط�س 2011، وقعت 

�سيناء  من  مت�سلّلون  قام  عندما  احلدود،  عرب  �سنوات  يف  االأ�سواأ  هي  حادثة 

وكانت  اإ�رشائيليني.  ثمانية  مقتل  عن  اأ�سفر  مما  اإيالت،  قرب  هجمات  بتنفيذ 

هجمات اإيالت خطرية لي�س فقط ب�سبب االأرواح التي فقدت، ولكن اأي�ساً ب�سبب 

اإىل �سيناء  خطر الت�سعيد. وفعالً، قامت القوات االإ�رشائيلية بتعقب املهاجمني 

حيث ا�ستبك االإ�رشائيليون مع القوات امل�رشية بطريق اخلطاأ هناك، مما اأ�سفر 

على  البداية  يف  بالالئمة  “اإ�رشائيل”  األقت  م�رشيني؛  جنود  خم�سة  مقتل  عن 

اأ�سفر  ال�سعبية يف غزة وق�سفت عدة مواقع يف قطاع غزة، مما  املقاومة  جلان 

اأتى  عن مقتل خم�سة ع�رش فل�سطينياً، بينهم قائد جلان املقاومة ال�سعبية. ثم 

وبعد  واحد.  اإ�رشائيلي  فيها  قتل  �ساروخية،  هجمات  ب�سكل  حما�س  من  الرد 

ب�سعة اأ�سابيع، قام حمتجون م�رشيون غا�سبون من مقتل اجلنود امل�رشيني 

باقتحام ال�سفارة االإ�رشائيلية يف القاهرة، مما دفع “اإ�رشائيل” اإىل اإجالء ال�سفري 

وموظفيه واأثار اأزمة دبلوما�سية بني م�رش و“اإ�رشائيل”.

متكن العقالء يف كّل من م�رش و“اإ�رشائيل”، وبتو�سط من الواليات املتحدة، 

اإذا  ولكن  بالرتاجع.  اأي�ساً  حما�س  قامت  كما  الو�سع،  على  ال�سيطرة  من 

ح�سل ا�ستباك اآخر يف وقت متوتر يف ال�سيا�سة امل�رشية -وال�سيا�سة امل�رشية 
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متوترة جداً االآن- فاإنه قد يكون من ال�سعب بالن�سبة للنظام يف القاهرة جتنب 

املواجهة. وقد ت�سوء العالقات االإ�رشائيلية-امل�رشية، وبذلك يتعّر�س التعاون 

بني الطرفني للخطر.

خالل �سنة 2012، ازداد عدد الهجمات على “اإ�رشائيل” انطالقاً من �سيناء 

وقع  االإ�رشائيلي،  املخابرات  جهاز  عن  �سادر  لتقرير  وفقاً  كبري.  ب�سكل 

11 هجوماً انطالقاً من �سيناء يف ذلك العام، مبا يف ذلك الهجمات ال�ساروخية 

وخم�س حماوالت ت�سلل. كما قام امل�سلحون با�ستهداف خّط االأنابيب من م�رش 

االإ�رشائيلية،  القوات  النار مع  اإطالق  “اإ�رشائيل” ب�سكل روتيني، وتبادلوا  اإىل 

وزرعوا متفجرات على طول احلدود. يذكر باأنه مّت اإحباط العديد من الهجمات 

االأخرى.

على الرغم من اأن “اإ�رشائيل” كثرياً ما تتهم حما�س اأو جماعات فل�سطينية 

يف غزة بالوقوف وراء اأعمال العنف، فان املهاجمون هم عادة اجلهاديون الذين 

يتخذون من �سيناء مقّراً لهم، وهم اأقرب اأيديولوجياً اإىل القاعدة من حما�س. كما 

واالإرهاب  اال�ستخبارات  حول  االإ�رشائيلي  املعلومات  مركز  من  تقرير  خل�س 

جزيرة  �سبه  اأن  اإىل   Intelligence and Terrorism Information Center

�سيناء قد حتولت اإىل موقع مثايل “للمنظمات االإرهابية التابعة للجهاد العاملي”.

 من جهته، حذر خليل العناين، اخلبري يف �سوؤون ال�رشق االأو�سط يف جامعة 

اأر�س خ�سبة  اأن �سيناء هي  Durham University يف اجنلرتا، من  دورهام 

ومثالية لتنظيم القاعدة وميكن اأن ت�سبح جبهة جديدة لتنظيم القاعدة يف العامل 

العربي. 

وعلى الرغم من اأن التهديد هو يف الغالب حملي، فاإن خليط امل�سلحني اأي�ساً 

يت�سمن حفنة من املقاتلني االأجانب. وتوؤكد “اإ�رشائيل” اأن اجلماعات املدعومة 

من اإيران مثل حركة اجلهاد االإ�سالمي يف فل�سطني تن�سط بدورها يف �سيناء.
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وغالباً  منعزلة  جمتمعات  داخل  عنا�رش  من  االأول  املقام  يف  ياأتي  التهديد 

القبلية  الروابط  من  العديد  اإىل  نظراً  كليهما،  اأو  غزة  اأو  �سيناء  يف  مهم�سة 

والتجارية وغريها التي جتمعهم وبخا�سة املجتمعات البدوية يف �سيناء، وغزة، 

“اإ�رشائيل”. داخل هذه املجتمعات املهم�سة واملرتابطة، ظهرت خمتلف  وحتى 

ال�سلفية اجلهادية. هذه املجموعات قد ال تتعاون دائماً مع بع�سها  اجلماعات 

م�سرتكة.  واإمدادات  وتدريب  وكوادر  قيادات  لديها  ما  غالباً  لكنها  البع�س، 

اإىل  “هذه املجموعات خطرة للغاية”. اإذ اإن بع�سها يرغب يف االنت�ساب ر�سمياً 

فاإن  الرغم من ذلك،  بذلك. على  االآخر ال يرغب  البع�س  بينما  القاعدة،  تنظيم 

القاعدة حتى االآن مرتددة يف احت�سان هذه املجموعات، رمبا ب�سبب ال�سكوك 

حول تطور عملها، وامل�ستوى العام للدعم الذي تتمتع به هذه املجموعات، واإن 

اأ�ساد زعيم تنظيم القاعدة اأمين الظواهري يف �سنة 2011 “باالأبطال” يف �سيناء 

الذين هاجموا خّط اأنابيب الغاز اإىل “اإ�رشائيل”.

“اإ�رشائيل”،  مهاجمة  هي  الرئي�سية  مهمتهم  يرون  الذين  اجلهاديني،  اإن 

ي�سعون اإىل ا�ستغالل موقع �سيناء اال�سرتاتيجي وحالة عدم اال�ستقرار هناك 

يف  ياأملون  فاإنهم  “اإ�رشائيل”،  مهاجمة  خالل  من  املنطقة؛  يف  التوتر  لتاأجيج 

العام  الراأي  تاأجيج  للقيام بهجمات على م�رش، وبالتايل  “اإ�رشائيل”  ا�ستفزاز 

القيام برد ع�سكري. هدفهم هو بدء  ال�سلطات امل�رشية على  امل�رشي واإجبار 

�سل�سلة من الفعل ورّد الفعل، الإثارة التوتر وال�رشاع و�سوالً اإىل احلرب. عرب 

القيام بذلك، فاإنهم ياأملون بتدمري ال�سالم الذي عمره ثالثون عاماً بني م�رش 

و“اإ�رشائيل”.

اإن االإطاحة باأول رئي�س اإ�سالمي يف م�رش يف متوز/ يوليو بعث بحياة جديدة 

و�سهدت  م�رش.  يف  اأخرى  واأماكن  �سيناء  يف  اجلهادية  العنا�رش  �سفوف  يف 

اأهداف  على  الهجمات  يف  كبرياً  ارتفاعاً  مبر�سي  االإطاحة  تلت  التي  االأ�سابيع 

ال�سوداء  و“الراية  اجلهاد  اإىل  الدعوات  واأ�سبحت  �سيناء،  يف  وع�سكرية  مدنية 
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اأنحاء  املوؤيدة ملر�سي يف جميع  القاعدة” ت�سمع وترى خالل امل�سريات  لتنظيم 

 8 م�رش. بعد مقتل خم�سني متظاهراً من االإخوان على يد اجلي�س امل�رشي يف 

متوز/ يوليو، اأعلن اأحد املتحدثني يف القاهرة باأنه “قد انتهى ع�رش ال�سالم. اإذا 

ياأتي يوم نقول له فيه  اأنه قد  هاجمنا اجلي�س ف�سرند. نقول للجي�س امل�رشي 

باأن يغادر �سيناء”. ويف حني اأنه قد ال يوجد دليل وا�سح على اأّي عالقات فعلية 

باأنها  متزايد  ب�سكل  تبدو  �سيناء  يف  اليومية  �سبه  الهجمات  فان  االإخوان،  مع 

متّرد ع�سكري ذو م�ستوى منخف�س.

قلق  م�سدر  ل�سنوات  �سيناء  �سكلت  املبا�رشة،  الهجمات  خطر  من  اأبعد 

يف  غزة.  واىل  من  واملقاتلني  واملتفجرات  لالأ�سلحة  ومعرب  كمنبع  لـ“اإ�رشائيل” 

 US State Department هذا املجال، ك�سف تقرير وزارة اخلارجية االأمريكية

االأ�سلحة  لتهريب  قاعدة  اأ�سبحت  �سيناء  �سمال  منطقة  اأن   2012 ل�سنة 

واملتفجرات اإىل غزة، ف�سالً عن نقطة عبور للمتطرفني الفل�سطينيني. كما توؤكد 

يف  القذايف  معمر  تر�سانات  من  نهبت  التي  االأ�سلحة  اأن  االإ�رشائيلية  املخابرات 

للدبابات و�سواريخ م�سادة  اأ�سلحة م�سادة  ال�سودان، مبا يف ذلك  ليبيا ومن 

للطائرات و�سواريخ بعيدة املدى، متر عرب �سيناء يف طريقها اإىل غزة.

ميكن لهذه االأ�سلحة اأن تغري جذرياً من طبيعة اخلطر القائم على “اإ�رشائيل” 

من قبل اجلماعات امل�سلحة يف غزة. يف حني اأن حما�س �سكلت لفرتة طويلة وما 

معظم  وكانت  تاريخياً،  �سعيفاً  كان  ت�سليحها  فاإن  لـ“اإ�رشائيل”،  عدواً  تزال 

اإر�سال  على  حما�س  قدرة  ولكن  ق�سري.  مدى  وذات  دقيقة  غري  �سواريخها 

مقاتلني من غزة للخ�سوع لتدريبات اإ�سافية يف لبنان واإيران ومن ثم اإعادتهم 

اإىل القطاع جعلت احلركة الفل�سطينية اأكرث فاعلية ع�سكرياً. وباالإ�سافة اإىل ذلك، 

العمل  نطاق  اإن  “اإ�رشائيل”.  ملحاربة  غزة  اإىل  �سيناء  من  مت�سددون  عرب  فلقد 

للعديد من اأخطر �سبكات اجلهاديني و“املجرمني” يغطي كالً من غزة و�سيناء. 

 Operation Pillar of Defense االإ�رشائيلية  ال�سحاب  عمود  عملية  خالل 
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قامت   ،2012 الثاين/ نوفمرب  اأيام يف ت�رشين  لثمانية  ا�ستمّرت  والتي  يف غزة، 

“عدو  لقتال  واملقاتلني  وال�سالح  املال  باإر�سال  م�رش  يف  االإ�سالمية  املنظمات 

اهلل”. ولذا، ومبا اأن “اإ�رشائيل” ت�ستبك ب�سكل متكرر مع حما�س، فاإن اأّي �سيء 

من �ساأنه اأن يزيد القوة الع�سكرية حلما�س ينظر اإليه كتهديد فائق اخلطورة.

لقد حاولت “اإ�رشائيل” مواجهة التهديد من �سيناء بالنهج نف�سه الذي اتبعته 

�سابقاً يف التعامل مع التهديدات عرب احلدود: اأي من خالل ا�ستخدام مزيج من 

الدبلوما�سية والتهديدات والعقوبات، وتكثيف عمليات اال�ستخبارات وتعزيز 

اإىل  “اإ�رشائيل” يظل هو دفع م�رش  اأن النهج املف�سل لدى  الدفاعات. ويف حني 

التعامل مع م�سكلة �سيناء، مل تثبت هذه املقاربة فعاليتها اإال ب�سكل متقطع يف 

يف  كبري  م�سوؤول  وهو   ،Amos Gilad جلعاد  اأمو�س  يقول  االأحوال.  اأح�سن 

وزارة الدفاع االإ�رشائيلية، باأنه هناك حوار دائم ومعمق مع امل�رشيني. ولكن 

“اإ�رشائيل” تخ�سى من القيام بجهود و�سغوطات مكثفة وعلنية مع امل�رشيني 

مل�ساعر  ونظراً  ماأزق،  يف  امل�رشية  احلكومة  و�سع  اإىل  ذلك  يوؤدي  اأن  خ�سية 

باأي  يوؤدي  قد  مما  هناك،  ال�سيا�سية  وال�سبابية  م�رش  يف  لـ“اإ�رشائيل”  العداء 

نظام م�رشي اأن يتحول �سّد “اإ�رشائيل” لك�سب وّد ال�سعب امل�رشي.

والأنه ال م�رش وال حما�س ميكنها ال�سيطرة على �سيناء، عادت “اإ�رشائيل” 

مرة اأخرى لالعتماد على حت�سني طرق جمع املعلومات اال�ستخباراتية وتعزيز 

دفاعاتها. يف ظّل نظام الرئي�س ال�سابق ح�سني مبارك، كانت �سبكات املخابرات 

االإ�رشائيلية يف �سيناء �سعيفة، بل تعتمد على النظام امل�رشي يف فر�س االأمن 

يف �سيناء، وبالتايل مل تكن بحاجة الإن�ساء قدرة ا�ستخباراتية قوية خا�سة بها 

قد  �سيناء  يف  االإ�رشائيلية  اال�ستخباراتية  ال�سبكات  اأن  من  الرغم  وعلى  هناك. 

ا�ستخباراتية �ساملة عن  ال�سعب احل�سول على معلومات  حت�سنت، يظل من 

جميع اجلماعات ال�سغرية يف �سيناء، وبالتايل توقع كّل الهجمات التي قد تقدم 

طول  على  ميل  مئة  بطول  �سياجاً  “اإ�رشائيل”  بنت   ،2010 �سنة  منذ  عليها. 
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احلدود امل�رشية االإ�رشائيلية، من غزة اإىل �سمال مدينة اإيالت. يبلغ علو ال�سياج 

الو�سائل  من  وغريها  رادار،  واأجهزة  مراقبة،  كامريات  وي�ستخدم  قدماً،   16

كو�سيلة  ال�سياج  ي�ستخدم  كما  �سيناء.  من  وامل�سلحني  املهربني  ت�سلل  لر�سد 

دخول  من  واإريرتيا  ال�سودان  من  القادمني  ال�رشعيني  غري  املهاجرين  ملنع 

“اإ�رشائيل”.

فاإن  الت�سلل،  اإيقاف بع�س عمليات  �ساعد يف  قد  ال�سياج  اأن  الرغم من  على 

التهديدات التي تواجهها “اإ�رشائيل” ال تنح�رش فقط يف الهجمات عرب احلدود. 

لقد �رشح رئي�س الوزراء بنيامني نتنياهو Benjamin Netanyahu قائالً باأنهم 

بالن�سبة  ال�سواريخ.  اإيقاف  ميكنه  ال  لكنه  معترب،  اأمني  �سياج  ببناء  يقومون 

لل�سواريخ، اأ�ساف نتنياهو، اأنهم �سي�رشبون اأولئك الذين ياأتون الإيقاع االأذى 

بهم، و�سوف يقومون اأي�ساً ب�رشب اأولئك الذين ير�سلونهم. قد يبدو مثل هذا 

التنفيذ.  مو�سع  و�سعه  ال�سعب  من  فاإنه  االأمر  واقع  يف  ولكن  حازماً،  الكالم 

اإىل  ويوؤدي  امل�رشية  ال�سيادة  �سينتهك  مبا�رشة  �سيناء  يف  املجموعات  ف�رشب 

تاأجيج النزعة القومية امل�رشية، وهو متاماً ما ي�سعى اإليه اجلهاديون. يف موازاة 

ذلك، فان �رشب حما�س يف غزة لن يوؤثر كثرياً يف خف�س م�ستوى العنف من قبل 

اجلهاديني يف �سيناء، مبا اأن الكثري منهم على طريف النقي�س من حما�س اأي�ساً. 

فاجلهاديون يرف�سون التنازالت التي قدمتها حما�س من اأجل البقاء يف احلكم، 

مبا يتعلق باتفاقات وقف اإطالق النار مع “اإ�رشائيل” وف�سلها يف “اأ�سلمة” غزة 

بالكامل.

مع ذلك، واإىل حّد ما، لقد اأثبتت التهديدات والعقوبات جناعتها يف غزة. تقوم 

“اإ�رشائيل” بتوجيه ال�رشبات بانتظام �سّد جمموعة من املواقع يف غزة لل�سغط 

اإرهابية. يف بع�س  اأو  اأعقاب هجمات �ساروخية  على نظام حما�س، خا�سة يف 

2008-2009 وعملية  االأحيان، كما كانت احلال يف عملية الر�سا�س امل�سبوب 

عامود ال�سحاب، ياأتي العقاب الع�سكري ب�سكل �سديد الق�سوة، موؤدياً اإىل دمار 
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وا�سع النطاق يف قطاع غزة. يف املقابل، وب�سكل اأكرث هدوءاً، ولكن ب�سكل يعني 

القيود  من  جمموعة  اأي�ساً  “اإ�رشائيل”  تفر�س  مبا�رشة،  العاديني  غزة  �سكان 

التي  اإمدادات الطاقة  التجارة وال�سفر من واإىل غزة، وكذلك على  اخلانقة على 

تدخل اإىل القطاع. منذ اأيلول/ �سبتمرب 2007، كانت �سيا�سة “اإ�رشائيل” املعلنة 

هي ال�سماح بدخول ما يكفي ملنع حدوث اأزمة اإن�سانية هناك، ولكن مبا يجعل 

احلياة اليومية يف غزة �سعبة، والنمو االقت�سادي الطبيعي م�ستحيالً.

�سيطرة  بعيد  امل�سغر  االإ�رشائيلي  الوزراء  جمل�س  عن  �سادر  لبيان  وفقاً 

حما�س على قطاع غزة:

مرور  تقييد  اأجل  من  حما�س  نظام  على  اإ�سافية  عقوبات  و�سع  �سيتم 

الوقود والكهرباء. كما �سيتم  اإمدادات  اإىل قطاع غزة وتقلي�س  ال�سلع  خمتلف 

و�سع قيود على حركة النا�س من واإىل قطاع غزة. �سيتم فر�س العقوبات بعد 

يف  ي�ساعد  مما  غزة  قطاع  يف  االإن�سانية  اجلوانب  مراعاة  مع  قانونية،  درا�سة 

جتنب وقوع اأزمة اإن�سانية.

اإىل فر�س قيود على واردات غزة، يفر�س احل�سار االإ�رشائيلي  باالإ�سافة 

اأي�ساً حظراً فعلياً على ال�سادرات من القطاع ؛ خالل �سنة 2012، �سمح فقط ملا 

جمموعه 210 �ساحنة حمملة بالب�سائع باخلروج من غزة، مقارنة مع اأكرث من 

5,290 �ساحنة يف �سنة 2006، و15,255 يف �سنة 2000.

جمربة  غزة  من  املنطلقة  الهجمات  من  االإ�رشائيلية  االإجراءات  حّدت  لقد 

غزة.  يف  االأخرى  املجموعات  ما،  حّد  واإىل  اأجنحتها،  جماح  كبح  على  حما�س 

ولكنه من غري املرجح اأن تكون هذه االإجراءات فعالة يف �سيناء، اإذ اإنه يف حني 

اأن  من  الرغم  وعلى  عليها.  ت�سيطر  ال  فاإنها  �سيناء،  با�ستغالل  حما�س  تقوم 

حما�س �سنت حملة على هذه اجلماعات يف قطاع غزة، يف بع�س االأحيان بق�سوة 

ودموية، فاإنها ال ت�ستطيع اأن تفعل ذلك يف �سيناء.
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اأنف�سهم  امل�رشيني  فان  و“اإ�رشائيل”،  م�رش  بني  اال�ستباك  خطر  من  اأبعد 

يدفعون ثمناً باهظاً لالإرهاب املنطلق من �سيناء. �سنوات من االإهمال من قبل 

القا�سية، جعلت  الت�ساري�س اجلبلية  املتعاقبة، ناهيك عن  امل�رشية  احلكومات 

من �سيناء ال�ساربة يف الفقر اأر�سية مثالية للعنا�رش املتطرفة. وكانت �سل�سلة 

�سنتي  بني  �سيناء  يف  �سياحية  منتجعات  على  املدّوية  االإرهابية  الهجمات  من 

2004 و2006 قد اأ�سفرت عن مقتل نحو 150 من امل�رشيني واالأجانب واأوقعت 

م�رش  القت�ساد  قوية  �رشبة  الهجمات  هذه  �سكلت  كما  اجلرحى.  من  املئات 

الذي يعتمد على ال�سياحة ب�سكل كبري.

اإن االنهيار يف القانون والنظام العام الذي �رشب م�رش منذ �سقوط مبارك 

قد فاقم الفراغ االأمني املتزايد يف �سيناء. منذ �سباط/ فرباير 2011، مّت الهجوم 

بالقرب من احلدود مع قطاع غزة يف  العري�س،  االأمنية يف  التفتي�س  على نقطة 

�سمال �سيناء، ما ال يقل عن 39 مرة، يف حني مّت الهجوم على خّط اأنابيب الغاز 

الهجمات  واأ�سبحت  مّرة.   15 عن  يقل  ال  ما  واالأردن  “اإ�رشائيل”  اإىل  الطبيعي 

�سيناء  يف  املتمركزة  اجلن�سيات  متعددة  والقوات  امل�رشية  االأمن  قوات  على 

هاجم  عندما   ،2012 /اأغ�سط�س  اآب  يف  وقع  االأعنف  الهجوم  ولكن  روتينية. 

تلتقي  حيث  الثالثية،  النقطة  من  بالقرب  م�رشي  ع�سكري  موقع  م�سلحون 

احلدود بني م�رش وغزة و“اإ�رشائيل”، وقتلوا 16 جندياً وا�ستولوا على اثنتني 

من العربات املدرعة. يف اأيار/ مايو 2013، اختطف م�سلحون �سبعة عنا�رش من 

ال�رشطة امل�رشية يف �سمال �سيناء. وعلى الرغم من اأنه مّت االإفراج عن ال�سباط 

املختطفني منذ ذلك احلني، اأظهر احلادث اأن م�ساحات وا�سعة من اأرا�سي �سيناء 

ما تزال خارجة عن �سيطرة ال�سلطات امل�رشية.

توجد م�سلحتان اأ�سا�سيتان توجهان ال�سيا�سة الر�سمية امل�رشية يف �سيناء: 

ال�سلطات  �سنت  امل�رشية.  ال�سيادة  على  واحلفاظ  اال�ستقرار  على  احلفاظ 

امل�رشية حمالت دورية على “املت�سددين اجلهاديني” و�سبكات التهريب التي 
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جلوء  احتمال  من  اأي�ساً  قلق  امل�رشي  اجلانب  ولكن  وغزة،  �سيناء  يف  تن�سط 

االإ�رشائيليني اإىل اإجراءات اأحادية اجلانب يف �سيناء. كما يخ�سى امل�رشيون ومنذ 

فرتة طويلة باأن ت�سعى “اإ�رشائيل” اإىل دفع قطاع غزة ب�سكل دائم، دميوغرافياً 

االأخرى  االأهداف  اخل�سية  هذه  تغذي  بالنتيجة،  م�رش.  ح�سن  اإىل  و�سيا�سياً، 

للحكومة امل�رشية، مبا فيها تعزيز جهود امل�ساحلة بني حما�س وفتح وا�ستعادة 

هيبة ودور م�رش القيادي يف املنطقة.

 - �سيناء  جبهة  على  الو�سع  على  ال�سيطرة  على  م�رش  عزم  جتلى  وقد 

قطاع غزة يف ت�رشين الثاين/ نوفمرب املا�سي، عندما قامت ال�سلطات امل�رشية 

برعاية اتفاق وقف اإطالق النار، الذي اأنهى ثمانية اأيام من القتال بني حما�س 

“العنا�رش اجلهادية” يف �سيناء،  و“اإ�رشائيل”، ف�سالً عن عمليات مكثفة �سّد 

و�سّد االأنفاق مع غزة.

لكن ا�ستتباب هدوء طويل االأجل يف غزة يتطلب اأكرث من جمرد ترتيب بني 

يتطلب  اإنه  احلدود.  طول  على  م�رشية  اأمنية  وعمليات  و“اإ�رشائيل”  حما�س 

طاملا  وفتح.  حما�س  وبني  و“اإ�رشائيل”،  م�رش  بني  �سيا�سية  ترتيبات  اأي�ساً 

توا�سل حما�س الت�رشف كجهة م�ستقلة، خارج �سلطة ال�سلطة الفل�سطينية، ال 

ميكن التنبوؤ مبا �ستفعله، وبالتايل �ستبقى تهديداً حمتمالً، ولكن كذلك عر�سة 

لتهديدات من قبل جماعات اأكرث تطرفاً. ونتيجة لذلك، فان امل�ساحلة الداخلية 

والواليات  “اإ�رشائيل”  قبل  من  حمبّذة  غري  تزال  ما  اأنها  حني  يف  الفل�سطينية، 

املتحدة، هي يف نواح كثرية م�ساألة تتعلق باالأمن القومي امل�رشي.

ولكن اخل�سومات ال�سيا�سية وحالة عدم اليقني تعقد اجلهود امل�رشية. ويف 

حني اأن امل�سائل االأمنية يف �سيناء كانت منذ فرتة طويلة من اخت�سا�س املوؤ�س�سة 

الع�سكرية واأجهزة اال�ستخبارات، واإىل حّد اأقل، وزارة الداخلية، فاإن احلكومة 

املدنية بقيادة االإخوان والرئي�س مر�سي لعبت دوراً حمدوداً على االأقل، وذلك 
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يف  غزة.  يف  املا�سي  نوفمرب  الثاين/  ت�رشين  يف  النار  اإطالق  وقف  اتفاق  بدليل 

الواقع، يف الفرتة التي �سبقت االإطاحة به، كانت التقارير ت�سري اإىل اأن الرئي�س 

مف�سالً  وغزة،  �سيناء  حول  الع�سكريني  قادته  مع  ا�ستبك  ما  كثرياً  مر�سي 

املخطط  العمليات  بوقف  اجلي�س  مراراً  مر�سي  فاأمر  املواجهة؛  على  احلوار 

اختطاف  يف  متورطون  اأنهم  ُيعتقد  كان  الذي  “اجلهاديني”  امل�سلحني  �سّد  لها 

عنا�رش من ال�رشطة امل�رشية يف اأيار/ مايو املا�سي. وكان يرتاب اجلي�س اأي�ساً 

من عالقة مر�سي مع حما�س، فقاوم حماوالته لتح�سني العالقات معها. ثم رّداً 

على الزيادة يف الهجمات العنيفة عقب االإطاحة مبر�سي، كثف اجلي�س عملياته 

لزيادة  “اإ�رشائيل”  موافقة  على  احل�سول  بعد  �سيناء،  �سمال  يف  الع�سكرية 

عديِدِه يف املنطقة.

باحتقار  بالف�ساد  الغارقة  الداخلي  االأمن  اأجهزة  تعاملت  مبارك،  عهد  يف 

�سقوط  بعد  لذلك  ونتيجة  ال�سكان.  ببقية  مقارنة  �سيناء  �سكان  مع  ووح�سية 

مبارك، اأ�سبحت قوات ال�رشطة التي مل يتم اإ�سالحها، هدفاً لهجمات متكررة 

من قبل امل�سلحني املتمركزين يف �سيناء، كما اأ�سبحت ال�رشطة اأقل حر�ساً على 

حفظ االأمن ب�سيناء مقارنة باملراكز ال�سكانية الكربى اإىل الغرب.

من جهته، وعلى الرغم من اأنه حري�س على العالقات االأمنية مع “اإ�رشائيل”، 

ومن اأنه يعلق اأهمية ق�سوى على اال�ستقرار الداخلي، اأثبت اجلي�س باأنه لي�س 

اآخر من م�رش. يف  اأّي جزء  اأو  لديه الرغبة والقدرة على حفظ االأمن يف �سيناء 

اأعقاب االإطاحة مبر�سي، اأ�سبحت الهجمات القاتلة �سّد ال�رشطة وغريهم من 

اأفراد االأمن حدثاً �سبه يومي، يف حني ا�ستعادت قوات ال�رشطة، التي كانت قد مّت 

كّف اأيديها من قبل، وح�سيتَها التي �سادت قبل ثورة يناير. اإن املوجة احلالية 

االأمن  الذي يركز على  التقليدي  امل�رشية  ال�سلطات  العنف قد عززت نهج  من 

يف التعامل مع �سيناء، بينما يهمل امل�ساكل االقت�سادية والتنموية العميقة التي 

�سنوات  خالل  املتحدة  الواليات  عر�ست  لقد  امل�سطربة.  املنطقة  منها  تعاين 
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مل  امل�رشية  ال�سلطات  ولكن  �سيناء،  يف  للتنمية  كم�ساعدات  الدوالرات  ماليني 

تقرر بعد ما اإذا كانت �ستقبلها اأم ال.

لقد �سّكل عدم اال�ستقرار يف �سيناء بالن�سبة حلكومة حما�س يف غزة عن�رشاً 

قبل  من  غزة  حدود  اإغالق  فمنذ  �سواء.  حد  على  �سلبياً  وعن�رشاً  اإيجابياً 

“اإ�رشائيل” يف �سنة 2007، اعتمد القطاع ال�سغري على �سبكة معقدة من االأنفاق 

عن  ف�سالً  االأ�سا�سية،  ال�سلع  لتهريب  غزة   - �سيناء  حدود  حتت  حفرت  التي 

حملل  قال  وكما  �سيناء.  عرب  غزة  قطاع  اإىل  معظمها  نقل  يتم  والتي  االأ�سلحة، 

اأمني اإ�رشائيلي، ما ال ي�سمح له بالتحرك فوق �سطح االأر�س �سوف يجد طريقه 

حتتها. 

منذ  االأقل  على  موجودة  كانت  م�رش   - غزة  حدود  على  االأنفاق  اإن 

مثل  املمنوعات  تهريب  على  معظمها  يف  تقت�رش  كانت  ولكنها  الثمانينيات، 

االإ�رشائيلي  واحل�سار  غزة  على  حما�س  �سيطرة  بعد  واحل�سي�س.  الكوكايني 

وقد  كبري.  حّد  اإىل  االأنفاق  �سبكة  تّو�سعت   ،2007 �سنة  من  االأخري  الن�سف  يف 

ا�ستخدمت حما�س هذه االأنفاق لتهريب ال�سالح واملقاتلني للتدريب. ومع ذلك، 

فاإن معظم ما يتم تهريبه اإىل غزة عرب االأنفاق هو ب�سائع مدنية، مبا يف ذلك مواد 

ب�سبب  متوفرة  غري  اأو  نادرة  هي  التي  االأ�سا�سية  اال�ستهالكية  وال�سلع  البناء 

احل�سار الذي تفر�سه “اإ�رشائيل”.

2010، تكونت �سبكة االجتار غري  يف ذروتها التي بلغتها يف منت�سف �سنة 

امل�رشوع يف غزة من ما يقارب األف نفق تهريب، يتم من خاللها نقل اأكرث من اأربعة 

اآالف نوع من املنتجات املختلفة اإىل غزة، �سواء اأكانت �سلع ا�ستهالكية اأم �سلع 

ممنوعة. ولكن االأمور تغريت بعد حادثة اأ�سطول احلرية يف اأيار/ مايو 2010، 

عندما داهمت القوات اخلا�سة االإ�رشائيلية �سفينة تركية حتمل ب�سائع مدنية 

االنتقادات  اإثر  اأ�سخا�س على متنها. على  اإىل غزة وقتلت ت�سعة  كانت متجهة 

املفرو�سة  القيود  من  “اإ�رشائيل”  خففت  احلادثة،  تلك  اأطلقتها  التي  الوا�سعة 
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على الواردات اإىل غزة. ونتيجة لذلك، مّت و�سع 70-80 % من اأنفاق غزة خارج 

اخلدمة. عالوة على ذلك، فاإن حما�س تفر�س �رشائب على هذه االأنفاق، يف حني 

اأن “اإ�رشائيل” تبدي بع�س الت�سامح مع االأنفاق من اأجل تخفيف بع�س ال�سغط 

مما  “اإ�رشائيل”(،  على  الدبلوما�سية  )وال�سغوط  غزة  قطاع  على  االقت�سادي 

ي�ساعد حما�س على تدعيم �سيطرتها االقت�سادية والع�سكرية على غزة ولكن 

مع تفكك االقت�ساد امل�رشوع يف القطاع. وما دامت هذه ال�سبكات قابلة للحياة 

يف  امل�رشوعة  غري  وال�سبكات  التهريب  �سبكات  دعم  يف  ت�ستمر  �سوف  مالياً، 

�سيناء اأي�ساً.

اإن االأولوية الفورية بالن�سبة حلما�س هي احلفاظ على قطاع غزة وتعزيز 

قب�ستها عليه. باحلد االأدنى، يتطلب هذا تلبية االحتياجات االأ�سا�سية ل�سكان 

القانون والنظام، ركز نظام حما�س  ا�ستعادة  يف  ن�سبياً  اأن جنحت  غزة. وبعد 

�سواء  اخلارج،  من  غزة  على  املفرو�سة  القيود  حتدي  على  طاقاته  من  الكثري 

متفاوتة،  بدرجات  حما�س  جنحت  م�رش.  قبل  من  اأم  “اإ�رشائيل”  قبل  من 

اأن ترى نهاية حل�سار غزة امل�ستمر منذ �سّت  ولكن هدف حما�س النهائي هو 

حما�س  تت�سامح  الغاية،  لهذه  وحتقيقاً  القطاع.  حدود  فتح  واإعادة  �سنوات 

اأجل  من  “اإ�رشائيل”،  �سّد  ال�ساروخية  الهجمات  يف  اأحياناً،  وت�سارك  كثرياً، 

دعم �سورتها “كمقاومة” ولتحدي اجلهود الحتوائها. هذا ما حدث يف ت�رشين 

حمدثة  اأيام  لثمانية  غزة  “اإ�رشائيل”  هاجمت  عندما  املا�سي،  نوفمرب  الثاين/ 

خ�سائر فادحة يف القطاع من الناحيتني الع�سكرية والب�رشية. ولكن اتفاق وقف 

ولكن  املحدودة،  التح�سينات  بع�س  عن  اأ�سفر  الهجوم  تلى  الذي  النار  اإطالق 

من  غزة  يف  ال�سيد  منطقة  تو�سيع  مثل  غزة،  على  احل�سار  نظام  يف  ملمو�سة، 

ثالثة اإىل �ستة اأميال بحرية.

تاأمل  الق�سري،  املدى  يف  غزة؛  تتجاوز  حلما�س  ال�سيا�سية  الطموحات  اإن 

الغربية،  ال�سفة  “حركة فتح” يف  اأكرب من غرميتها  باأن حتكم بفعالية  حما�س 



20

ترجمات الزيتونة 75

و�سوالً اإىل احللول مكانها. منذ تاأ�سي�سها يف اأواخر الثمانينيات، تطور موقف 

حما�س تدريجياً من ال�سعي ال�ستبدال القيادة الفل�سطينية التقليدية، املتج�سدة 

يف البداية يف منظمة التحرير الفل�سطينية ومنذ �سنة 1994 يف ال�سلطة الفل�سطينية، 

اإىل ال�سعي لل�سيطرة على هذه املوؤ�س�سات. قادت هذه االأهداف حما�س اإىل اتخاذ 

كانت  اأن  بعد   2006 �سنة  يف  الفل�سطينية  ال�سلطة  انتخابات  يف  بامل�ساركة  قرار 

على  اأنظارهم  حما�س  قادة  و�سع  االآن،  ال�سابقة.  االنتخابات  كّل  قاطعت  قد 

منظمة التحرير الفل�سطينية، وهي املوؤ�س�سة التي بالكاد تعمل، ولكنها ت�سكل 

االإطار التقليدي للحركة الوطنية الفل�سطينية. وعلى الرغم من اأنها اليوم لي�ست 

العنوان  الفل�سطينية  التحرير  منظمة  تزال  ما  باملا�سي،  مقارنة  ظّل  من  اأكرث 

عاملياً  بها  املعرتف  املوؤ�س�سة  وهي  الفل�سطينية،  للق�سية  وال�سيا�سي  القانوين 

على اأنها املمثل ال�رشعي والوحيد لل�سعب الفل�سطيني، �سواء داخل االأرا�سي 

الفل�سطينية املحتلة اأم خارجها.

اإن هذه ال�رشعية الدولية هي ما ترغب به حما�س. على الرغم من اأن املواقف 

فاإن  االأخرية،  ال�سنوات  يف  ال�سيء  بع�س  حت�سنت  قد  حما�س  جتاه  الدولية 

احلركة ما تزال منبوذة من قبل دول اأوروبا الغربية وكذلك الواليات املتحدة، 

يف  دفاعي  موقف  يف  اأخرى  مرة  نف�سها  جتد  وهي  “اإ�رشائيل”،  عن  ناهيك 

املنطقة. ولكن، وب�سكل عام، فاإن النقا�س داخل حما�س مل يكن اأبداً حول ما اإذا 

كانت �ست�سل اإىل ال�سلطة ولكن متى وكيف، �سواء يف الفرتة االنتقالية لتقا�سم 

ال�سلطة مع حركة فتح -عن طريق اتفاق امل�ساحلة- اأم بب�ساطة االنتظار حتى 

ويف  م�سداقية  ذات  �سالم  عملية  غياب  يف  حتمياً.  تراه  التي  فتح  حركة  انهيار 

ظّل الفو�سى الدائمة يف حركة فتح، خدمت ا�سرتاتيجية حما�س االأخرية ب�سكل 

يجربان  قد  املتنامية  االإقليمية  وعزلتها  م�رش  يف  االإخوان  �سقوط  لكن  جيد. 

حما�س على اإعادة تقييم خياراتها.
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كان فقدان حما�س حللفائها من االإخوان يف م�رش وقعاً �سديداً عليها. فلقد 

مّت اإغالق حدود غزة جمدداً، فيما بداأت اأنفاق التهريب، التي هي �رشيان احلياة 

لكل من اقت�ساد غزة وحكم حما�س، تتعر�س لهجمات متزايدة من قبل قوات 

االأمن امل�رشية. ويف الوقت نف�سه بداأ �سكان غزة البالغ عددهم 1.7 مليون ن�سمة 

ي�سعرون با�ستياء متزايد مع زيادة القمع من قبل حما�س وعدم وجود خطة 

فتح،  حركة  مع  امل�ساحلة  فاإن  لذلك،  ونتيجة  حمنتهم.  الإنهاء  االأجل  طويلة 

بعد اأن مير وقع ال�سدمة من فقدان مر�سي، قد يكون االآن خياراً اأكرث جاذبية 

بالن�سبة حلما�س.

وعالوة على ذلك، ويف حني اأن حما�س ال ت�سيطر على كامل حركة املرور يف 

االأنفاق، فاإن اعتمادها على االأنفاق كان قد بداأ يوؤدي اإىل نتائج عك�سية. لدى غزة 

ثالثة اأ�سعاف عدد �سكان �سيناء )ولكن اأقل من %1 من م�ساحة اأرا�سيها(، وقد 

�ساعدت جتارة التهريب القوية يف غزة، مبا يف ذلك تدفق االأ�سلحة، ووعود الربح 

ال�رشيع، بتغذية االقت�ساد غري امل�رشوع يف �سيناء ولكنها اأّدت كذلك اإىل زيادة 

اإجراءات  التخاذ  امل�رشية  االأمن  قوات  الهجمات  تزايد  دفع  وقد  فيها.  العنف 

�سارمة يف االأ�سهر االأخرية. فقامت قوات االأمن باإغراق ع�رشات االأنفاق على 

احلدود بني غزة و�سيناء يف كانون الثاين/ يناير، واأغلقت معابر غزة احلدودية 

مع م�رش يف حزيران/ يونيو. عقب االإطاحة مبر�سي، تكثّفت العمليات امل�رشية 

�سّد االأنفاق والقيود احلدودية، مما اأدى اإىل نق�س حاد يف الوقود وال�رشوريات 

االأ�سا�سية االأخرى يف غزة. هذا، اإىل جانب فقدان حما�س حلفائها من االإخوان يف 

م�رش، ما قد يحمل حما�س على جتديد الهجمات ال�ساروخية على “اإ�رشائيل”.

على كّل حال، فاإن حما�س حري�سة على احلفاظ على �سورتها “كمقاومة”، 

كثرياً  اأن  ب�سبب  فقط  لي�س  وذلك  امل�سلحة.  وميلي�سياتها  اأ�سلحتها  �سيّما  وال 

يف  ترغب  الأنها  اأي�ساً  ولكن  “اإ�رشائيل”،  مواجهة  من  اأتى  �رشعيتها  من 

التي تركها قرارها بالتعاون مع  الغربية،  ال�سفة  جتنب م�سري حركة فتح يف 
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“اإ�رشائيل” عر�سة التهامها باأنها “متعّهد حل�ساب اإ�رشائيل”. حما�س م�سممة 

على جتنب ما تراه االأخطاء االأ�سا�سية حلركة فتح، التي وافقت على االعرتاف 

بـ“اإ�رشائيل”، والتخلي عن الكفاح امل�سلح دون اإنهاء االحتالل االإ�رشائيلي. ومن 

اأوجه ال�سبه مع ال�سلطة الفل�سطينية قيام حما�س ب�سن احلمالت الدورية �سّد 

بطريقة  يذكر  ما  وهو  غزة،  يف  راديكالية  االأكرث  واجلهادية  ال�سلفية  العنا�رش 

تعامل فتح مع حما�س يف ال�سفة الغربية. يف حني اأن تزايد االنتقادات املوجهة 

اإىل حما�س من جهات اأكرث تطرفاً يف �سيناء وقطاع غزة، ي�سكل خطراً �سيا�سياً 

على حما�س، ويجعل من املرجح اأن تعود حما�س اإىل العنف جمدداً.

الرباعية  اللجنة  التي و�سعتها  ال�رشوط  اأن  كثرية، منها  اأموراً  وهذا يعني 

االأوروبي  واالحتاد  املتحدة  الواليات  من  املوؤلفة   ،Middle East Quartet

ورو�سيا واالأمم املتحدة، وهي اأن تقوم حما�س باإلقاء �سالحها واالعرتاف بحق 

“اإ�رشائيل” يف الوجود وااللتزام باالتفاقات املوقعة، هي بب�ساطة غري واردة. 

يف  “اإ�رشائيل”  ت�ستمر  بينما  واحد  جانب  من  �سالحها  بنزع  حما�س  فمطالبة 

فر�س احلقائق على اأر�س الواقع من خالل قوة ال�سالح، مبا يف ذلك احل�سار 

قبل  من  اإليه  ينظر  �سوف  الغربية،  ال�سفة  يف  واالحتالل  غزة  على  املفرو�س 

اإن قادة حما�س مقتنعون،  الواقع،  اال�ست�سالم. يف  الفل�سطينيني مبثابة  معظم 

هذه  كّل  احلياة  قيد  على  ليبقوا  يكونوا  مل  �سالحهم،  لوال  اأنه  حّق،  عن  ورمبا 

ال�سنوات.

و�سعت  وغزة  �سيناء  م�رشح  يف  االأخرية  التطورات  اأن  من  الرغم  على 

حما�س ب�سكل وا�سح يف موقف دفاعي، فاإن هذا لن يغري �سيئاً من كون ال�سلطة 

الفل�سطينية بقيادة حممود عبا�س ال �سلطة لها يف غزة. ُبعيد هزمية حما�س حلركة 

فتح، التي يتزعمها عبا�س، يف انتخابات �سنة 2006، مّت طرد قوات فتح من غزة 

2007. منذ ذلك احلني، يتوق عبا�س  من قبل حركة حما�س يف حزيران/ يونيو 

اإىل غزة وا�ستعادة م�سداقيته؛ فمن دون دور حتى رمزي على االأقل  للعودة 
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يف غزة، ال ميكن لعبا�س اأن يدعي حقاً باأنه يتحدث با�سم جميع الفل�سطينيني. 

لالأحداث  الرئي�سي  املحرك  هي  الغربية،  ال�سفة  ال  غزة،  كون  اإن  احلقيقة،  يف 

على اجلبهة االإ�رشائيلية الفل�سطينية منذ ما يقرب من عقد من الزمان، بدءاً من 

“فّك االرتباط” االإ�رشائيلي االأحادي اجلانب من قطاع غزة يف �سنة 2005 حتى 

احلرب امل�سغرة يف ت�رشين الثاين/ نوفمرب بني حما�س و“اإ�رشائيل”، هذا االأمر 

قد فاقم من تهمي�س عبا�س وال�سلطة الفل�سطينية ب�سكٍل اأكرب.

وال�سلطة  عبا�س  متناول  عن  بعيدة  تزال  ما  غزة  كون  من  الرغم  على 

اأن  املفارقة  االأحداث هناك. ومن  تداعيات  فاإن هذا مل يحميه من  الفل�سطينية، 

اأحداثاً مثل عملية الر�سا�س امل�سبوب، وكارثة اأ�سطول غزة، واجلدل املحيط 

غزة  حرب  يف  الع�سكرية  االنتهاكات  حول   Goldstone غولد�ستون  بتقرير 

2008-2009، وعملية عمود ال�سحاب، والتي تعني حما�س ب�سكل اأ�سا�سي، قد 

االأخرية من  على اجلولة  اأي�ساً  بعبا�س وفتح. ينطبق هذا  بالغاً  اأحلقت �رشراً 

القتال يف ت�رشين الثاين/ نوفمرب 2012. ففي حني خرجت حما�س من ال�رشاع 

من  كّل  وتعاطف  احرتام  كا�سبة  �سيا�سياً،  اأقوى  خرجت  ع�سكرياً  اأ�سعف 

بت�سليط  االأزمة  قامت  حني  يف  املنطقة،  اأنحاء  جميع  يف  والعرب  الفل�سطينيني 

ال�سوء على عجز عبا�س وعدم اأهميته املتزايدة.

على الرغم من اأن �سقوط االإخوان امل�سلمني يف م�رش قد ح�ّسن اآفاق عبا�س، 

فاإن هذا قد ال يكون كافياً بالنظر اإىل اأن امل�سوؤولية امللقاة على عاتق قيادة فتح 

عبا�س  اأن  مبجرد  غزة.  يف  حما�س  نظام  عاتق  على  امللقاة  تلك  من  بكثري  اأكرب 

رئي�س لل�سلطة الفل�سطينية ورئي�س منظمة التحرير الفل�سطينية، فهو ما يزال 

يف  املوجودون  اأولئك  ذلك  يف  مبا  الفل�سطينيني،  كّل  زعيم  نظرياً(  االأقل  )على 

اأكرث  تفعل  اأن  حما�س  على  يتعنّي  ال  حني  يف  وهكذا،  ال�ستات.  يف  وحتى  غزة 

من البقاء على قيد احلياة يف غزة والزعم باأنها ميكن اأن تفعل ما هو اأف�سل لو 

كانت اأكرث قوة، فاإن قيادة عبا�س يجب اأن تفعل اأكرث من ذلك بكثري؛ فاإ�سافة 
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اإىل تقدمي حت�سينات ملمو�سة يف حياة الفل�سطينيني يف ال�سفة الغربية، يتوجب 

امل�ستقلة  الدولة  واإقامة  االإ�رشائيلي،  االحتالل  النهاء  ي�سعى  اأن  عبا�س  على 

وعا�سمتها القد�س، واإيجاد حّل عادل مل�سكلة الالجئني الفل�سطينيني. يف الواقع، 

البتة من موقف عبا�س وفتح، كما يعتقد  اإن تدهور االأو�ساع يف غزة ال يعزز 

العديد من �سانعي القرار االأمريكيني وب�سكل خاطئ. على العك�س، فاإنه يعمل 

الفل�سطينيني. ومن  الفل�سطينية يف عيون  التحرير  اإ�سعاف مكانة منظمة  على 

يف  الف�سل  اإن  اأي  �سحيح؛  لي�س  بالتاأكيد  هو  العك�س  اأن  اأي�ساً  بالذكر  اجلدير 

ال�سفة الغربية ل يوؤذي حما�س، ولكن ي�ساعدها يف الغالب.

ينطوي  �سيناء  مل�سكلة  حّل  اأّي  فان  االأخرى،  الق�سايا  مع  الرتباطها  نظراً 

هي  واالإ�رشائيلية  والفل�سطينية  امل�رشية  فامل�سالح  مفا�سالت.  اإجراء  على 

جميعاً معنية، وبطبيعة احلال، فاإن امل�سلحني يف �سيناء اأي�ساً �سوف يكون لهم 

كلمتهم. اخليارات املختلفة تتطلب العمل اأكرث مع حما�س من اأجل حّل امل�سكلة، 

وت�سجيع الفل�سطينيني ككل التخاذ اإجراءات من خالل اتفاق الوحدة، وتوفري 

املزيد من احلوافز مل�رش لتمكنها من الت�رشف.

وغزة.  حما�س  خالل  من  العمل  هي  �سيناء  م�سكلة  حلل  االحتماالت  اأحد 

ولكن هل ميكن فعالً اأن يتم ذلك؟ اإن حما�س االآن على مفرتق طرق، متم�ّسكة 

�سيا�سي  كالعب  بها  االعرتاف  على  احل�سول  حتاول  هي  بينما  “باملقاومة” 

التناق�س بني هذين  ذي م�سداقية وكحكومة �رشعية. وميكن زيادة من�سوب 

وال�رشعية  امل�سداقية  من  مزيد  بك�سب  حلما�س  ال�سماح  خالل  من  الهدفني 

واالعرتاف بها دبلوما�سياً، باالإ�سافة اإىل ال�سعي لتح�سني االقت�ساد يف غزة يف 

مقابل نبذ العنف. اإن حما�س لن تعرتف بـ“اإ�رشائيل” اأو تلقي �سالحها، لكنها 

�ستوقف هجماتها و�ست�ستخدم نفوذها ملنع االآخرين من القيام باأعمال العنف، 

�سواء يف غزة اأم من خالل �سبكاتها يف �سيناء.
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اأ�سا�سيان: واحد وا�سح، واالآخر خفي. اخلطر  النهج خطران  يكتنف هذا 

الوا�سح هو اأن حما�س قد ال جتنح نحو االعتدال. وبالتايل، ميكنها اأن ت�ستخدم 

الع�سكرية.  قوتها  من  ولتزيد  اأف�سل  ب�سكل  نف�سها  لت�سليح  هدوء  فرتة  اأّي 

ولكن اإن مثل هذا النهج قد يعر�س املكا�سب الدبلوما�سية التي حققتها حما�س 

يف ال�سنوات االأخرية للخطر، وقد يوؤدي اإىل انخفا�س �سعبيتها بني الفل�سطينيني 

العاديني. يف اأّي حال، فاإن التوازن الع�سكري بني حما�س و“اإ�رشائيل” ما يزال 

ل�سالح “اإ�رشائيل” ب�سكل �ساحق.

اخلطر اخلفي هو اأن ينجح هذا النهج يف حمل حما�س على اإعطاء االأف�سلية 

لل�سيا�سة على العنف، ومن خالل القيام بذلك، ي�ساعد هذا حما�س على اأن حتل 

عنفاً.  اأقل  ولكن  �سدامية  اأكرث  بطريقة  الغربية  ال�سفة  يف  عبا�س  قيادة  حمل 

حما�س،  تقودها  فل�سطينية  ادارة  ن�سوء  �ستكون  النتيجة  فاإن  احلالة،  هذه  يف 

عداء  واأكرث  بال�سالم  اهتماماً  اأقل  قيادتها  تكون  اأن  املرجح  من  �سيكون  التي 

لـ“اإ�رشائيل”.

هي  املخاطر،  هذه  لتخفيف  الوحيدة  الطريقة  ورمبا  االأخرى،  الطريقة 

ال�سغط من اأجل “تطبيع” حما�س بحزم يف اإطار امل�ساحلة الفل�سطينية، التي مّت 

االتفاق على خطوطها العري�سة بني حركتي فتح وحما�س وف�سائل فل�سطينية 

يف  وتو�سيعه  تاأكيده  مّت  الذي  االتفاق،  ويدعو   .2011 اأبريل  ني�سان/  يف  اأخرى 

اتفاقات الحقة، لت�سكيل حكومة موؤقتة تتاألف من امل�ستقلني والتكنوقراط الذين 

ال ينتمون اإىل فتح اأو حما�س، ولكنهم يحظون بقبول كال الطرفني، وبالتايل يتم 

جتنب املقاطعة االأمريكية والدولية يف التعامل مع اأع�ساء حما�س. باالإ�سافة اإىل 

ذلك، فان اإعطاء حما�س دوراً ر�سمياً يف ال�سلطة الفل�سطينية ومنظمة التحرير 

الدولية،  وال�رشعية  االعرتاف  اأي  اإليه،  حثيثاً  ت�سعى  ما  مينحها  الفل�سطينية 

ولكن بطريقة م�رشوطة وخا�سعة للرقابة على حّد �سواء. تت�سمن هذه ال�سفقة 

و“اإ�رشائيل”  حما�س  بني  النار  اإطالق  وقف  معلن،  غري  رمبا  ب�سكل  اأي�ساً، 
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وقبول حما�س ال�سمني بتفوي�س عبا�س للتفاو�س مع “اإ�رشائيل” و�سيعد هذا 

مك�سباً هائالً بالن�سبة لـ“اإ�رشائيل”.

الكثري  دونه  الفل�سطينية  الوحدة  اتفاق  فتنفيذ  نظرياً،  يزال  ما  هذا  كّل 

باأنه  منهما يعتقد  باأن كالًّ  اإذ يبدو  ِقبل كّل من حما�س وفتح،  العقبات من  من 

ميكن اأن ينتظر اأكرث من الطرف االآخر حلني جميء ظروف اأكرث مالءمة. كما 

غزة،  يف  حما�س  “ميلي�سيات”  م�سري  ب�ساأن  الداخلية  اخلالفات  اجلموَد  تعّزز 

الرغم  الغربية، على  ال�سفة  االأمني بني فتح و“اإ�رشائيل” يف  التعاون  وم�ساألة 

من اأن هذه العقبات قد ال تكون م�ستع�سية على احلل. اأن تكون منظمة حترير 

اتفاق  اإىل  التو�سل  ال�سعب  من  يجعل  قد  االأمر  هذا  متثيالً،  اأو�سع  فل�سطينية 

اأكرث  �سيكون  اإليه،  التو�سل  حال  يف  االتفاق،  هذا  مثل  اأن  اإال  “اإ�رشائيل”،  مع 

م�سداقية ودميومة. وعلى العك�س، فاإن اأّي اتفاق توقعه قيادة فل�سطينية فاقدة 

للم�سداقية و�سعيفة لي�س من املرجح اأن ي�سمد، وميكن حلما�س وغريها من 

املعرت�سني تقوي�سه اإن اأرادوا.

على(  ال�سيطرة  املطاف  نهاية  يف  )ورمبا  يف  امل�ساركة  احتمال  كان  اإذا 

الر�سمية لي�س كافياً الإغراء حما�س، فاإن وقائع عملية  الفل�سطينية  املوؤ�س�سات 

اأكرث اإحلاحاً قد تفعل فعلها. وكما ذكر �سابقاً، ما يزال احل�سار املفرو�س على 

غزة ي�سكل حتدياً على حدودها من اجلانبني امل�رشي واالإ�رشائيلي. ومبا اأنه ال 

“اإ�رشائيل” وال م�رش تثقان بحما�س حلرا�سة احلدود، �سوف تتطلب اإعادة فتح 

القطاع.  اإىل  عبا�س  بقيادة  الفل�سطينية  ال�سلطة  عودة  غزة  يف  احلدودية  املعابر 

“على ظهر دبابة اإ�رشائيلية”،  ولكن، مبا اأن عبا�س تعهد بعدم العودة اإىل غزة 

ال توجد و�سيلة واقعية لل�سلطة الفل�سطينية بالعودة اإىل غزة دون اإذن حما�س، 

وهو االأمر الذي ميكن فقط اأن يحدث يف �سياق امل�ساحلة الداخلية. ويف الوقت 

نف�سه، فاإن الفراغ االأمني احلايل يف �سيناء، والذي ك�سف �سعف حما�س، خا�سة 

اجتاه م�رش، يعطي فر�سة لعبا�س الذي يحر�س على ا�ستغاللها. بالفعل، واأما 
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بالن�سبة اإىل ال�رشبة التي تلقتها حما�س ب�سبب االأحداث يف م�رش، قد تكون هذه 

اللحظة االأن�سب للدفع نحو امل�ساحلة ب�رشوط اأكرث مواتاة لعبا�س وفتح.

اأي�ساً.  امل�رشي من احلدود  باملزيد من اجلانب  القيام  مبوازاة ذلك، ميكن 

فالقيود املفرو�سة على قدرة م�رش على ن�رش قوات يف �سيناء، الواردة يف البنود 

وعتاد  عدد  حتدد   ،Camp David Accords ديفيد  كامب  اتفاقات  يف  االأمنية 

القوات امل�سموح للم�رشيني بن�رشها هناك. وتعدُّ مثل هذه القيود بنظر خمتلف 

اإهانة  العلمانية،  والقوى  االإ�سالمية  والقوى  امل�رشي  اجلي�س  مثل  االأطراف، 

ما ي�ست�سهد  الوطنية. وعالوة على ذلك، فانه كثرياً  لل�سيادة امل�رشية والعزة 

بفعالية  التعامل  على  م�رش  لقدرة  خطرياً  حتدياً  متثل  اأنها  على  القيود  بهذه 

قاومت  قد  “اإ�رشائيل”  اأن  من  الرغم  على  �سيناء.  يف  املتزايدة  التهديدات  مع 

بال�سماح  منا�سبات  عدة  يف  قامت  املعاهدة،  يف  ر�سمية  تغيريات  اإجراء  فكرة 

مل�رش بزيادة االنت�سار امل�سلح يف املناطق املحاذية لقطاع غزة، �سواء من خالل 

اتفاقات منف�سلة )مثل تلك التي اأبرمت بعد “فك االرتباط” االإ�رشائيلي من غزة 

�سنة 2005( اأم بالتعامل مع كّل حالة على حدة.

كاٍف  احلالية  املعاهدة  يف  به  امل�سموح  القوات  عديد  اإن  االإ�رشائيليون  يقول 

الإنهاء اال�سطرابات يف �سيناء، واإنه عندما ال تكون كافية، ف�ست�سمح “اإ�رشائيل” 

بتعزيزات على اأ�سا�س كّل حالة على حدة. ولكن هذا ال يقدم �سوى حالً تقنياً 

اأن يرتك احلكومة  ملا هو يف االأ�سا�س م�سكلة �سيا�سية. كما من �ساأن هذا احلل 

واجلي�س امل�رشي عر�سة التهامهم بالتبعية لـ“اإ�رشائيل”. اإذن، اإذا ما مل تتمكن 

اتفاق  من  كجزء  احلملة  وت�سوير  ال�سيا�سي  الغطاء  بع�س  جتد  اأن  من  م�رش 

اأ�سمل تنتزع من خالله تنازالت من “اإ�رشائيل”، �سيكون من ال�سعب �سيا�سياً 

اأن حت�سد القوات الالزمة لفرتة طويلة من الزمن.
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وللواليات املتحدة اأي�ساً م�سالح يف �سيناء، اأبعد من رغبة اأمريكا يف اأن ترى 

حلفاءها ال يعانون من العنف ولديهم حكومات فعالة ب�سكل عام. كانت عودة 

ال�سالم  لنجاح معاهدة  اأ�سا�سياً  اأمراً  امل�رشية  ال�سيادة  اإىل  �سيناء  �سبه جزيرة 

الزاوية  حجر  �سكلت  بدورها  والتي  اأمريكية،  بو�ساطة  االإ�رشائيلية  امل�رشية 

اأمريكا الدبلوما�سية واالأمنية يف املنطقة الأكرث من ثالثة عقود. هذا  يف �سيا�سة 

وتعادي بع�س اجلماعات االإرهابية يف �سيناء لي�س فقط “اإ�رشائيل” واحلكومة 

امل�رشية ولكن اأي�ساً الواليات املتحدة. وباالإ�سافة اإىل ذلك، فاإن عدم اال�ستقرار 

يف  لال�سطرابات  حمتملة  م�سادر  هي  هناك  الراديكالية  واحلركات  �سيناء  يف 

امل�سطربة  الدميوقراطي  االنتقال  عملية  تعقيد  من  تزيد  اأن  ميكن  التي  م�رش 

اأّي جتدد لل�رشاع  اأ�سالً يف البالد. االأهم من ذلك، تريد الواليات املتحدة منع 

بني “اإ�رشائيل” وم�رش، حتى اإن مل يرَق ذلك اإىل م�ستوى احلرب. اإن مثل هذا 

يف  حلفائها  اأقرب  بني  ما  �سعب  موقف  يف  املتحدة  الواليات  ي�سع  قد  ال�سدام 

عربي  بلد  واأكرث  ال�سكان  �سعيد  على  عربي  بلد  اأكرب  وبني  االأو�سط  ال�رشق 

تاأثرياً -وحيث اأن عملية االنتقال فيه قد توؤثر على االآخرين يف املنطقة التي متر 

مبرحلة انتقالية اأي�ساً. ومن �ساأن هكذا ا�ستباك اأن ي�سع التحالف بني الواليات 

املتحدة و“اإ�رشائيل” يف دائرة ال�سوء، مما قد يوؤدي اإىل املزيد من الت�سع�سع يف 

�سورة وا�سنطن لدى الكثري من امل�رشيني والعرب ب�سكل عام.

ميكن للواليات املتحدة اأن تلعب دوراً مهماً يف امل�ساعدة على احلد من حالة 

عدم اال�ستقرار النابعة من �سيناء. هكذا دور يتطلب يقظة م�ستمرة يف املنطقة 

اأّي ا�سطرابات من �سيناء وحتولها اإىل �رشاع اأو�سع نطاقاً من �ساأنه اأن  ملنع 

يعكر العالقات امل�رشية االإ�رشائيلية. ميكن للواليات املتحدة اأي�ساً اأن ت�سجع 

ملحقات  يف  البنود  بع�س  على  التفاو�س  باإعادة  القبول  على  “اإ�رشائيل” 

عقبة  لي�ست  نف�سها  املعاهدة  فاإن  اأعاله،  نوق�س  وكما  ديفيد.  كامب  اتفاقات 

احلكومة  منح  اإن  ولكن،  �سيناء.  يف  امل�رشية  االأمنية  للجهود  بالن�سبة  كبرية 
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وقدرة  رغبة  دعم  من  يزيد  قد  �سيا�سياً،  “فوزاً”  امل�رشي  واجلي�س  امل�رشية 

امل�رشيني على اتخاذ اإجراءات �سارمة.

ا�ستك�ساف  على  “اإ�رشائيل”  ت�سّجع  اأن  اأي�ساً  املتحدة  للواليات  ميكن  كما 

اخليارات مع حما�س ب�سكل ال ي�سل اإىل عقد �سفقة �ساملة بني اجلانبني، ولكن 

ل�سيناء  حما�س  ا�ستخدام  من  وتقلل  العنف  حدوث  خطر  من  تقلل  بطريقة 

الأمن  حيوي  اأمر  �سيناء  يف  اال�ستقرار  اإن  امل�رشوعة.  غري  ل�سبكاتها  كمتنف�س 

“اإ�رشائيل” والعالقات مع م�رش. ومبا اأن م�سري �سيناء وثيق ال�سلة مع م�سري 

غزة، فاإن احلد من احل�سار املفرو�س على غزة �سوف يحتاج اأي�ساً ليكون على 

جدول االأعمال اإذا كانت حما�س قادرة على تقدمي مزيد من التنازالت مبا يتعلق 

بوقف التهريب.

اأن  واأخرياً، يف املدى الطويل، ينبغي ل�سيا�سة الواليات املتحدة جتاه م�رش 

ت�ستمل اأي�ساً على الدعم ملبادرات حول احلكم والتنمية يف �سيناء. اإن مثل هذه 

اأّي ترتيبات  الطويل، لكنها �ستجعل  املدى  اإال على  اخلطوات لن توؤتي ثمارها 

ثنائية قادرة على ال�سمود لفرتة اأطول.

Georgetown University ومدير  اأ�ستاذ يف جامعة جورج تاون  دانيال باميان هو 

 Saban Center بروكينجز  معهد  يف  االأو�سط  ال�رشق  ل�سيا�سة  �سابان  مركز  يف  االأبحاث 

زميل  هو  اجلندي  خالد   .for Middle East Policy at the Brookings Institution

ميكن  اهلل.  رام  يف  الفل�سطينية  للقيادة  م�ست�سار  من�سب  �سابقاً  و�سغل  �سابان  مركز  يف 
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تاأتي هذه الرتجمة يف وقت ُتعّد حالة عدم اال�شتقرار املتزايدة 

االأزمات  بوؤر  اأبرز  من  واحدة  م�رس  يف  �شيناء  جزيرة  �شبه  يف 

“اإ�رسائيل”،  على  انعكا�شاتها  لها  اأزمة  فهي  العربي.  العامل  يف 

وم�رس، وقطاع غزة، وال�شلطة الفل�شطينية يف رام اهلل...؛ كما اأنه 

الوطنية  وامل�شاحلة  ال�شلمية  الت�شوية  م�شارات  على  اأثرها  لها 

 . م�رس...  يف  الع�شكري  االنقالب  م�شتقبل  وعلى  الفل�شطينية، 

اأما الواليات املتحدة فهي العب رئي�شي يف ال�شغط على االأطراف 

املختلفة لنزع فتيل ال�شدامات، اأو الزيادة من حدتها، باالإ�شافة 

االأحداث مبا ي�شب يف م�شلحتها  اإىل قدرتها على توجيه م�شار 

وم�شلحة حليفتها “اإ�رسائيل”.

نظر  وجهة  تعك�ص  كونها  يف  تكمن  الدرا�شة  هذه  اأهمية  اإن 

تقدم  اأن  وحتاول  �شيناء،  جزيرة  �شبه  جتاه  متخ�ش�شة  غربية 

قد  التي  احللول  من  العديد  املتحدة  الواليات  يف  القرار  ل�شانع 

منافع  للقارئ  ت�رسح  اأنها  كما  �شيناء،  يف  االأزمة  فتيل  من  تنزع 

وخماطر تلك احللول مع احتماالت ردود الفعل اجتاهها.




