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 واشنطن تعطي دفعًا للتنسيق األمني الثالثي باإلبقاء على رتبة جنرالها 

  في الحفاظ على استقرار الكيان «عباس»يشيد بدور  «غانتس»و
 

ف هــد ر طــا رات توق ــ ص ســنتأ أصــوات المــدافع إنــال م منــاص للصــدل فــي السياسـة. فمــا أعــن التعريــ   غنـي   
ص لمسـأ أوبعـد  .شـالءألـى إطفالهـا الطريـة ألـأ أسسـاد وحو    غزة وأهلهـا حمم قذا فها على صب أامحتالل التي 

ـالبشـنل  أسهمالذي   والسلطة الفلسطينية «سرا يلإ»مني بين همية التنسيق األأ واشنطن  فـي نجـاا امحـتالل  فع 
فــي  وأيضــا   ؛علــى قطــاة غــزة األخيــر خــالل العــدواص الصــهيوني «الجهــاد»بعمليــات امغتيــال والموسعــةة لقــادة 

وفــي توقيــأ مفــأ بــال   .غــارة علــى عناصــر المقاومــة فــي الضــفة الهربيــة واعــدامهم ميــدانيا  حمــالت الــدهم واإ
عـد  تخيـيم منصـب   2222ب آمنتصـف فـي البنتـاغوص   - رت وزارة الـدفاة األميركيـةقـر  هميـة  الدملـة واأل

بيـب والسـلطة الفلسـطينية  مـن رتنـة سنـرال إلـى أمن تل  وكل  نسيق األمني بين الوميات المتحدة المسؤول عن الت
ـ ي أ  ق برتنـة سنـرال بـ الث نجـو رتنة عقيد  وذلك بعد شـهور مـن الضـهول المحليـة والدوليـة ل بقـاء علـى المنس 

 وفريقة.

 
 

 مر مًعالنكتشف األوواشنطن؟  «سرائيلإ»همية هذه الخطوة لكل من أما هي 

ــــديمقراطيوص والجمهوريــــوص ســــادل المشــــر   خلــــأ لشــــهور اب والشــــيو  فــــي ال ــــونجر  مــــن مجلســــي النــــو    عوص ال
اإســرا يلية وخبــراء أمنيــينر  بــتص خفــم رتنــة المنصــب إلــى  «الــدفاة»األميركــي  وكــذلك روزارة الخارسيــة ووزارة 

عـال  إ وال ـال  هنـا لوسـا ل  .تحـدة فـي المنطقـةبالتنسـيق األمنـي وموقـع الوميـات الم رتنة عقيد من شتنال أص يضر  
 بة من دوا ر القرار في كالا البلد ن. سرا يلية وامرينية مقر  إ

عــرب أ الــذي   حة فــي مجلــش الشــيو عضــو لجنــة القــوات المســل    ومــن بــين هــؤمء كــاص الســيناتور لينــدزي غراهــا 
الضــروري بالنســنة لواشــنطن المحاف ــة مــن و  ؛تص هــذا وقــأ محفــول بالمخــاطر بالنســنة إســرا يلبــعــن اعتقــاد  

 .«إسرا يل»على رتنة سنرال ثالث نجو  وفريقة عندما  تعلق األمر بتنسيق األمن بين السلطة الفلسطينية و
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نـال مـن خـالل الحفـاى علـى الرتنـة العسـنرية لمنسـق األمـن أ ما يجدر التوقف عند   وقـراءة تدايياتـال المسـتقبلية و 
 فــي عهــد يش األميركــي ســو با ــدص قــد رفــع مــن مســتوا الويــع الــذي كــاص عليــال األميركــي كمــا هــي  ينــوص الــر 

 .الر يش السابق دونالد ترامب في إطار دعم السلطة الفلسطينية

لنسـتعر  مًعـا  مريكي ــ الفلسطيني؟سرائيلي ــ األاإل :مني الثالثيهي دوافع واشنطن للتمسك بالتنسيق األ ما
 رؤية المسؤولين األمريكيين 

مـن الصـهيوني فـي مصـلحة األ ذا كانـأ تصـب  إ م  إو خطـوة أسـراء إي أقـد  علـى ص واشـنطن م ت  أ فـي سدالم  
 مريني. مني األفي قضية رتنة مسؤول التنسيق األ   وهو ما سنرا  محقا  خيرا  أو  وم  أ

أرادت تنفيـــذ ول ــن إدارة با ــدص  ؛با ــدص إلــى الر اســـة ســـوص القـــرار كــاص قــد اتخـــذ قبــل وصــول أفــي التفاصــيل  و  
 دميرامت المنشورين في القواعد والمناصب حول العالمر.توسيهات ال ونهر  من خالل تقليص رالجنرامت واأل

ــا علــى تنفيــذ الخطــة  حتــى واســال امقتــراا معاريــة شرســة مــن سميــع   كــاص البنتــاغوص وفــي عهــد با ــدصة عازم 
دو الحفــاى والمســؤولوص اإســرا يليوص  حيــم قــال مؤي ــاألطيــال السياســية  بمــا فــي ذلــك وزارة الخارسيــة األميركيــة 

ـــ ســيمنععلــى ررتنــة سنـــرالر فــي مجلـــش األمــن القــومي األميركـــي  إص تخيــيم الرتنـــة كــاص   مـــنق األمنــي المنس 
ــو   الوصــول إلــى القــادة اإســرا يليين والفلســطينيين ذوي الصــلة ين لبرنــامج التعــاوص األمنــي  وسيرســل إشــارة المهم 

 .حة اإسرا يلية والفلسطينيةواشنطن لم تعد تعطي األولوية للتعاوص بين القوات المسل  مفادها أص 

 

ـــدافع األأ هميـــة عـــد  يـــرورة بالهـــة األص التنســـيق األمنـــي ي  أمـــرينيين  بـــرأي المســـؤولين األ  كبـــر لهـــذا القـــرارمـــا ال
رقمـــع  واشــنطن يالدل مــا تســـم  بهــ  مســتمرار التعــاوص بـــين قــوات امحــتالل اإســـرا يلي وقــوات األمــن الفلســـطينية

سياسـة القضــاء  مــن الجماعـات الفلســطينية التـي تشــن هجمـات علــى المـدنيين والجنــود اإسـرا يليين  وذلــك كجـزء
 .مريني المشهوربحسب موقع آكسيو  األ  رهابية م ل حما إعلى سماعات 

ط مــــن خــــالل مجلــــش األمــــن هميــــة أص هــــذا التعــــاوص  الــــذي دعمتــــال الوميـــات المتحــــدة لــــيش فقــــأ ثــــارة و إاألك ـــر و 
  وبمئــــات المال ـــين مــــن الـــدومرات كمســــاعدة أمنيـــة للســــلطة األميركـــي  ول ـــن مــــن ال ـــونهر  األميركــــي أيضـــا  

-2222الفلســطينية  ركــاص أساســيا  فــي امنخفــا  الحــاد فــي العنــف فــي الضــفة الهربيــة منــذ امنتفايــة ال انيــة 
 للسيناتور األمريني غراها . وفقا    ر 2222
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  الفوا ـد التـي عـادت علـى 2222آب  61 فـي  الصهيونية «سويش كيرنتش»زاة ذلك  استعريأ صحيفة وبموا
متها تصــــعيد الســــلطة الفلســــطينية عمليــــات قمــــع المعاريــــة منــــي  وفــــي مقــــد  اء التنســــيق األمــــن ســــر   «ســــرا يلإ»

الداخليـة  وتصــفيتها لمنتقــدي التنســيق األمنــي  م ــل نــزار بنــات  الـذي قتــل علــى  ــد قــوات األمــن التابعــة للســلطة 
الفلســطيني   –ص مع ــم الفلســطينيين  رفضــوص التعــاوص األمنــي اإســرا يلي أ. ومــع 2226الفلســطينية فــي تمــوز 

قفـال  ويـروص أنـال تعـاوص مـع امحـتالل العسـنري اإسـرا يلي وخيانـة للقضـية والقـد   فـ ص نجاحـات لى و إويدعوص 
ـــا مـــن واشـــنطن ومـــن سميـــع فشـــال واإإ الســـلطة فـــي فشـــاء عـــن عمليـــات للمقاومـــة وعناصـــرها  قـــد أكســـبها دعم 

 األطرال الهربية الداعمة لل ياص. 

العمـــري  الزميـــل النـــارز فـــي رمعهـــد واشـــنطن إلـــى الناحـــم الفلســـطيني غيـــم  صـــحيفة ســـويش كيـــرنتشوتنســـب 
لسياســة الشــرد األدنــىر  أحــد واسهــات اللــوبي اإســرا يلي فــي واشــنطن  والــذي كــاص قــد عمــل كجــزء مــن الفريــق 

ص رهــذا إالفلســطيني المفــاو  فــي تســعينات القــرص المايــي  والــذي عــار  تخيــيم البنتــاغوص المزمــع  قولــال 
 ."وسد فيها إسماة فلسطيني واسرا يليالقرار هذا هو أحد المجامت التي  

واشــنطن  فــيمــن ذلــك كلـال  وللحفــاى علــى دور مجلـش األمــن القــومي األميركـي  والــذي يعتبــر  ال  يـر  وانطالقـا   
الحفـــاى علـــى األمــــن اإســـرا يلي  حشــــد الجمهوريـــوص والـــديمقراطيوص طاقــــاتهم للضـــهط علــــى  إطــــار فـــي ناسحـــا  

ص رتخيــيم هــذا إة أسنــدة با ــدص بشــتص فلســطين  حيــم رســة عــن بقي ــالبنتــاغوص لعنــش مســار سياســة كانــأ خا
ف امتصــــــامت بــــــين اإســــــرا يليين ضــــــعا   وي  المهمــــــة   البــــــرامج األمنيـــــة المنصـــــب كــــــاص مــــــن شــــــتنال أص يقــــــو  

هـأ إلـى وزيـر الـدفاة األميركـي وهو ما  دعمال ويرعا  مجلـش األمـن األميركـي  بحسـب رسـالة وس   ؛والفلسطينيين
 .عضو ا في مجلش الشيو  من الحزبين في شهر حزيراص المايي 22ع عليها ووق    لويد أوستن

ــ تنعــا   ق مــن فريــق إلــى عقيــد  معتبــرة أنهــا لــذلك  عاريــأ المؤسســة األمنيــة اإســرا يلية خطــة خفــم رتنــة المنس 
هاعلى التعاوص مع القوات الفلسطينية التي  ل خطرا  تشن    .  «سرا يلإ»حاسمة ل نح الهجمات على  تعد 

  لمانيـا  والضبـا اإلسـرائيلي والضرمـي منـ أاس عـن الهولوكوسـف فـي زمة تصريحات الرئيس عب  أر ل ستؤث  ه
 مني؟ على التنسيق األ

حفلـــة الضـــجيج والصـــخب والصـــرا  المفتعلـــة يـــد الـــر يش الفلســـطيني  محمـــود ينـــا   علـــى  بـــالرغم مـــن كـــل   
خلييـة تصــريحال عــن ر الهولوكوسـأر خــالل مــؤتمر صـحافي مــع المستشــار األلمـاني  أومل شــولتش  فــي بــرلين 

ازر التـي نـال تحـدث فقـط عـن المجـأر المزعومـة  و الصـهيونيةبشـدة أنـال ر ن ـر المحرقـة  عنـال ناييـا  نال تراسـع أمع  -
ص الرسـل  نقـى حاسـة اســرا يلية  ويـرورة م غنـى عنهـا لــدور  أم إارت بتهـا وم تـزال ترت بهـا بحـق الفلســطينيين ـــــ 
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بشــهادة المســؤولين الصــها نة   لمســاهمتال ال بيــرة فــي تــوفير الحمايــة لهــا   ن ــرا  «ســرا يلإ»مــن أ علــى فــي الحفــاى
 أنفسهم. 

اإسـرا يلي  بينـي غـانتش  رعلينـا الحفـاى علـى اسـتقرارنا األمنـي   «األمـن»ر قول وزيففي ما الدملة على ذلك  أ
ذ ذلك مع األ  تريـزا  وأنـا أنفـذ ذلـك مـع الـذي  تواسـد فـي الميـداص. هـذ  ص نحرص على التنسيق األمني. وم ننف  أو 

ويننهـي إقامــة عالقــات   نحـن موســودوص هنــا  والفلسـطينيوص هنــا أيضــا   :علـن أمــا  الجميــعهـي طبيعــة األمــور. وأ  
ومــرة فــي منتنــال فــي را  ج. وم توســد هنــا   ة فــي منزلــال  ومــرة فــي منزلــي  مــر  «أبــو مــازص »مــع  معهــم. والتقيــأ  

 ."أنال رم توسد خطة للقاء آخر في الفترة القرينة مستلة صداقة شخصيةر  مضيفا  

إلى ذلك  من أسـل يـماص مصـالح دولـة أنال سيلتقي مع الر يش الفلسطيني ركلما دعأ الحاسة  «غانتش»وتابع 
ســتقرار  مإسـرا يل  وسـتفعل مـا هـو صــا ب مـن أسـل دولـة إســرا يل. واذا كانـأ هنـاا حاسـة إلــى لقـاء مـن أسـل ا

ومن أسل امسـتمرار بـتفق لمواصـلة حـوار كهـذا أو ذاا مـع الفلسـطينيين  فهـذ  مصـلحة كـال الجـانبين فـي نهايـة 
 ."األمر

رما هو البد ل؟ أص تنشـت من مـة راديناليـة أك ـر : اهالتساؤمت التي طرح ف اص في في تصريح غانأ خطرما األأ
 ؟ «ص أبو ماز »أفضل من  «الجهاد اإسالمي»؟ هل «حما »ومن  «أبو مازص »من 

الـدولتين  ل نــال اســتطرد  ص قا مــة رالمعســنر الـوطنير التــي  رأســها م تـدعو إلــى حــل  تســاهر بـ «غــانتش»ص أومـع 
مرة أخرا والفلسطينيين لن  نقوا  ف نال يعـيش فـي وهـم. ومـن يعتقـد  6491د أنال سينوص هنا عا  رومن يعتق قا ال  

  أي نحــن هنــا وهــم هنــاا  يعــيش فــي وهــم. والطريقــة الوحيــدة هــي أص نحــل  6411أنــال ســنعود إلــى حــدود العــا  
لــة إســرا يل عبــر ذلــك معــا  أص نقلــص الصــراة  ونحــاف، علــى األمــن  ونطــور امقتصــاد. والطمــوا هــو تقويــة دو 

 ."تقوية السلطة الفلسطينية

سياسـي بـارز.  –سرا يل للسلطة  بالتتكيـد علـى أص الضـفة الهربيـة هـي رمويـوة أمنـي إرؤية  «غانتش»ولخص 
طلعاص بعضـهما اخخـر  وأنـا مسـرور أنـال هـو وينـا ة ي   ومنتناناوعالقتي مع الفلسطينيين هي عالقة متواصلة  

 ."طلب هذا األمر أيضا  

  

 ؟ حالياً  لى الوضع في قطاع غزةإ حالياً  «سرائيلإ»كيف تنظر 
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ســناب ت ذلـك األ  ورد  تقـد رات إسـرا يلية  فـ ص الهــدوء فـي قطـاة غـزة يمنـن أص يســتمر لوقـأ طويـل نسـبيا   حسـب
 ص حركة حما  رمرتدعةر منذ العدواص على غزة في العا  المايي.تسرا يلي بإة اعتقاد لها: ثم  أو   ؛تيةاخ

رر الذي يقدمال إلىثانيها:  تعلق بما يصفال امحتالل بـرالج    .على شنل رتسهيالت مدنيةر للقطاة «حما » ز 

تها  لن تدخل في مواسهـة سد ـدة مـع   وبعد الضربة التي تلق  «الجهاد اإسالمي»سرا يلية بتص ثال ها: القناعة اإ 
 «.حما »من دوص دعم مسبق من سانب  «إسرا يل»

قتهـا بعـد عـدوانها األخيــر علـى غـزة ــــ وفــي نهـا حق  أســرا يل إهـدال ـــ التـي تـزعم الحفـاى علـى هــذ  األوفـي سـبيل  
ـ اء الحصـار غـزة  وتـداركا  خطوة هـدفها احتـواء الهضـب المتنـامي سـر   ر األويـاة هنـاا  أعلـن بينـي غـانتش لتفج 

سمـــالي عـــدد التصـــاريح تصـــريح  ليصـــنح إ 6222عـــن زيـــادة عـــدد تصـــاريح العمـــل للعمـــال مـــن قطـــاة غـــزة  بــــ
 .اب  شريطة استمرار الهدوء في القطاة 22 في ز التنفيذ األحدص  دخل القرار حي  أعلى  ؛تصريح 625222

لـى زيـادة حجـم إلى خطة زيادة التصـاريح  إيـافة إالنساء  على يم   «إسرا يل»قدا  إالقرار هو  هذا الالفأ فيو 
آمل مــواطن  1ات الميـا  واألسـمدة للمــزارعين  وتسـوية منانـة الصـادرات مـن القطـاة والــواردات إليـال  ورفـع كمي ــ

عــن الموافقــة علــى إقامــة  فضــال   ؛الســناني الفلســطيني  وادخــال مخــارل إلــى ورشــات حــدادة فــي غــزة فــي الســجل  
 .مصر ل الثة أحياء سد دة في القطاة

 

 للتعامل مع حماس مستقبالً  «سرائيلإ»وما هي استراتيجية 

ص إسـرا يل تتجـال للتعامـل مـع رحمـا ر وفـق أخير على غزة  كشف مسـؤولوص صـها نة األ ا يلياإسر  بعد العدواص
 ."رةسياسة رالعصا والجز  

 «إسـرا يل»هي المسؤولة الوحيدة عن ما يحدث مـن غـزة  وأص  ا  ي أص حما  من اخص فصاعدفرالعصا  وتتم ل 
 ."لن تقبل بتص  تم الرد على اعتقال في الضفة الهربية بعمليات من غزة

ــتتم ــل ييمـا   للعمـل  مــع امســتعداد لمــنح الفلســطينيين  «إســرا يل» ال بــدخولالجــزرة بالســماا لعشـرات آمل العم 
 تسهيالت أخرا من أسل التخيي  عن السناص في غزة.

فـــي  «حمـــا »يعنــي أنـــال لـــن ت ــوص هنـــاا عمليـــة كبيــرة يـــد  بـــرأي هـــؤمء المســؤولين الصـــها نة  هـــذا م  ل ــن 
وفـق رؤيـتهم.   الـة فـي غـزةفهي إص لـم تجـرا خـالل أشـهر  سـتجري بعـد عـا  أو عـامين  فـال حلـول فع   ؛المستقبل
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 «حمــا »مــن يعتقــد أص علــى تــل أبيــب التعــايش مــع ف ــرة ســيطرة اإســرا يلية ومــع ذلــك  هنــاا فــي دوا ــر القــرار 
 ."على إسرا يل في غزة ست وص عواقبها مؤلمة سدا   «حما »ملية عسنرية يد على غزة  وأص أي ع

 ؟«سالميالجهاد اإل»وماذا عن  

لحركــة الجهــاد اإســالمي  «إســرا يل»لــين الصــها نة التقــد رات القا لــة بهزيمــة  ــرفم عــدد مــن المحل    فــي الواقــع 
ص الحركــة ســتعيد بنــاء نفســها  أ  ول ــنهم  ؤكــدوص إيــعال الجهــاد مؤقتــا   نــال تــم  أفـي العمليــة األخيــرة. إذ يعتبــروص 

قـد تسـعى لتنفيـذ  - وفق رؤيتهم -. فالجهاد ول ن ذلك سيتطلب وقتا   ؛من حيم الب نى التحتية والصواريخ وغيرها
نفسـها  وربمـا فـي الخـار   «إسرا يل»  ول ن ليش من غزة وانما من الضفة الهربية وفي «سرا يلإ»هجمات على 

  يليةة.ويد أهدال إسرا

  

 ةالخالص

 الــذي يعــد  و   «ســرا يلإ»منــي مـع الوحيــد فـي سياســة الســلطة الفلســطينية هـو اســتمرار التنســيق األ  بـدو أص ال ابــأ
 بم ابة بنك معلومات لعمليات الجيش اإسرا يلي يد المقاومة الفلسطينية في الضفة الهربية.

بـل قـوات الجـيش خيـرة  مـن قا الضـفة كانـأ غيـر مسـبوقة فـي الفتـرة األ فـي فموسة حمالت القتل والدهم وامعتقال
مــات الالسئــين والمــدص عــدا  فــي مخي  إ و أالــذ ن  ــدخلوص كــل ليلــة تقرينــا  لتنفيــذ عمليــات اعتقــال  الحــدود  وحــر 

ــ نهــا لــم ت ــن تجــري بشــنل هــين   بــل غالنــا  أالفلســطينية. غيــر    يا  ال هــذ  امقتحامــات بمقاومــة شــد دة نســبمــا تواس 
 بسالا ناري  خصوصا  في شمال الضفة.و 

  والتـي يعـود سـزء «الجهـاد»التي تبدو رايية عن النجاحات التـي حق قتهـا يـد « إسرا يل»وأك ر من ذلك  ف ص  
منهـــا إلـــى التنســـيق األمنـــي  ثمـــة شـــيء آخـــر يقـــم  مضـــاسعها  وهـــو أص تـــتثير سلســـلة امغتيـــامت لمســـؤولي 

وسعـا   لـن  ـدو  طـويال . ف  يـرا  مـا امـتألت صـفول الحركـة مـن سد ـد بسـرعة  في القطـاة  واص كـاص م« الجهاد»
اإسـرا يلية  حيـم مـا لبـم أص قهـر قـادة آخـروص للجهـاد بـدم   وبشنل مننر أك ر مم ا توقعأ أسهزة امستخنارات

بمـا تتطــور مـن الـذ ن تم ـأ تصـفيتهم؛ وهـذا يعنــي بالنسـنة لل يـاص الهاصـب الـدخول فــي عمليـة مطـاردة وتتن ـع  ور 
 الى مواسهة سد دة؛ وبالتالي وقوة خسا ر وصواريخ إيايية على ال ياص  أي الرسوة إلى المرب ع األول. 

  


