توجهات احلكومة اإلسرائيلية
اجلديدة وأثرها على قضايا الصراع
غسان دوعر

باحث متخصص بالشئون الفلسطينية

ملخص الدراسة
جاء تش���كيل احلكومة اإلسرائيلية اجلديدة برئاسة بنيامني نتنياهو ،في نهاية شهر مارس 2009م ليؤشر
على أن التوجهات األساس���ية لهذه احلكومة إزاء عملية صنع واتخاذ القرار س���يغلب عليها الطابع الديني -
اليمين���ي ،وإن كان وجود حزب العمل داخلها قد يدفع باجتاه تعزيز النزاعات البراجماتية ،واعتبارها ضمن
عملية صنع القرار.
وقد ش��� ّكل «نتنياهو» املجلس الوزاري املصغر بشقيه السياسي واألمني ،وهو أحد التعيينات األكثر أهمية
بالنس���بة لوزراء احلكومة ،والتي يحرص الوزراء على أن يكونوا أعضاء فيه؛ ملا يحصلون عليه من امتيازات
في صناعة القرار .ويضم املجلس من  8-7ش���خصيات؛ حيث يضم في تشكيلته اجلديدة رمبا للمرة األولى
اجتاهني فكريني :أحدهما ميثل الفكر العسكري ،واآلخر ميثل الفكر االستخباراتي االستراتيجي.
وهكذا يجد الفلس���طينيون أنفس���هم مجد ًدا أمام حكومة ميينية متطرفة بزعامة «نتنياهو» ،الذي يدعو
صراحة للتراجع عن فكرة «األرض مقابل الس�ل�ام» ،لصالح فكرة «الس�ل�ام من أجل السالم» على الصعيد
العربي ،ولصالح فكرة إنشاء «سالم اقتصادي» مع الفلسطينيني؛ لتحسني أوضاعهم االقتصادية واالجتماعية،
وبقاء سلطتهم كإدارة ذاتية ،مبعنى احلفاظ على واقع االحتالل.
إزاء هذه احلقائق ،فليس هناك مفر أمام الفلس���طينيني من مراجعة خياراتهم السياسية ،وعدم حصرها
خصوصا بعد انسداد خيار الدولة املستقلة ،ورمبا يس ِّهل
بخيار واحد ،والبحث عن خيارات بديلة أو موازية،
ً
ذلك عليهم استعادة وحدتهم ،ومي ِّكنهم من تعزيز أوضاعهم ،ملواجهة حتديات املرحلة القادمة.
وليس مبقدور فصائل املقاومة أن تتجاهل حجم املأزق الذي يعيشه الكيان الصهيوني في املرحلة الراهنة،
والذي س���ينعكس سل ًبا على أداء حكومة «نتنياهو» ،واس���تقرارها وقدرتها على القيام مبفاوضات جادة مع
العرب .لذا فاألنظار متجهة إلى تلك الفصائل -حماس حتدي ًدا -لكي ترفض أسلوب التهدئة الذي يقود إلى
مكاسب حقيقية للكيان الصهيوني مقابل وعود خادعة ،فهو يتمسك برفض جميع احلقوق املشروعة للشعب
الفلس���طيني ،وحرية احلركة والتنقل ،وفرض كل صي���غ احلصار واجلدار العازل ،واالغتياالت ،واالعتقاالت
اجلماعية ،ومصادرة األمالك ،وغيرها.
ومن ثَم فإن املطلوب من القيادة العربية الرس���مية أن تدعم املقاومة ،وتتجاوز ما يسمونه بالسالم كخيار
اس���تراتيجي وحيد حلل القضية الفلس���طينية ،عبر رفض التطبيع والتلويح بسالح املقاطعة كحد أدنى في
وجه العدوان.
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مقدمة:
تثير احلكومة اإلس���رائيلية التي ش َّكلها بنيامني نتنياهو في نهاية ش���هر آذار/مارس 2009م اهتما ًما
خاصا؛
ًّ
ألنها تعتبر احلكومة األش���د ميينية في تاريخ الكيان الصهيوني بحس���ب التصنيف احلزبي اإلسرائيلي .ويشير
تش���كيل هذه احلكومة إلى أن توجهاتها األساسية إزاء عملية صنع واتخاذ القرار سيغلب عليها الطابع الديني-
اليميني ،وبرغم ذلك فإن وجود حزب العمل داخلها س���يدفع باجت���اه تعزيز النزاعات البراجماتية ضمن عملية
صنع القرار.
وقد ش��� َّكل نتنياهو املجلس الوزاري املصغر بشقيه السياسي واألمني ،وهو أحد أهم التعيينات بالنسبة لوزراء
احلكومة ،ولذا يحرص الوزراء على أن يكونوا أعضاء فيه؛ ملا يحصلون عليه من امتيازات في املشاركة في صناعة
القرار .ويضم املجلس من  8-7ش���خصيات .لكن الالفت للنظر أنه رمبا س���تكون املرة األولى التي سيضم فيها
املجلس اجتاهني فكريني :أحدهما ميثل الفكر العسكري ،واآلخر ميثل الفكر االستخباراتي االستراتيجي(((.
وبناء على ذلك ،فإن أحد األس���ئلة املطروحة اآلن هو :كيف س���تؤثر عودة نتنياهو إلى رئاس���ة احلكومة على
مس���تقبل املفاوضات مع الفلسطينيني ،وعلى األوضاع اإلسرائيلية الداخلية ،وعلى السياسة اخلارجية في ضوء
تب ّدل اإلدارة األمريكية وانتهاء «عهد» الرئيس جورج بوش؟

أو ً
ال :مكونات الفكر السياسي اإلسرائيلي واجتاهاته وتياراته:
يقوم الفكر السياس���ي اإلسرائيلي على عدة مكونات أساس���ية -حت ِّدد عالقة النظام احلزبي مع سائر أجهزة
احلكمُ -و ِل َدت وترعرعت قبل قيام الكيان الصهيوني ،وما زالت تس���يطر على العقلية اإلسرائيلية ،ومن أهم تلك
املكونات ما يلي:

 -1البعد األيديولوجي التوراتي:
رغم ادعاء احلركة الصهيونية بأنها حركة «علمانية» ال دينية ،إال أن هذه احلركة استمدت من التوراة والتلمود
كل مكونات دعوتها السياسية واأليديولوجية ،وأفكارها األساسية إلقامة الكيان الصهيوني في فلسطني.
((( صحيفة املنار اإللكترونية2009/3/23 ،م.
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وميكن القول ببساطة ش���ديدة :إن املنابع التوراتية
للصهيوني���ة متحكمة بالكامل ف���ي الوعي الصهيوني
اجلماعي ،وهي أقدر من غيرها على تقدمي تفس���ير
منطق���ي وصحي���ح للحرك���ة السياس���ية الداخلية
للصهيونية ،ولنتائ���ج االنتخابات الصهيونية األخيرة،
عبر فيها الرأي الع���ام الصهيوني بأغلبية مهمة
التي َّ
عن انحيازه لأليديولوجية الصهيونية.
ويج���ب أال تنطل���ي علينا خديعة انقس���ام املجتمع
الصهيوني انقس���ا ًما ثنائ ًّيا ما بني مؤيدين «للس�ل�ام»
املزعوم ،ورافضني له ،فهذا االنقس���ام ال أس���اس له
على صعيد الوالء للفكر الصهيوني ،و«للدولة اليهودية»
مبفهومها التوراتي الصهيوني ،وال وجود له عند النظر
للعرب والفلسطينيني .إنه فقط انقسام حول التكتيك،
ووس���ائل حتقيق البرنامج الصهيوني االس���تراتيجي،
وحول مراحل حتقيق هذا البرنامج الصهيوني.
وانعكاس���ا لهذا البعد األيديولوج���ي التوراتي ،فإن
ً
العالقة بني الكي���ان الصهيوني ويهود العالم واحلركة
الصهيونية عالقة عضوية ،ما داموا يشكلون احتياط ًّيا
استراتيج ًّيا ماد ًّيا وسياس ًّيا وبشر ًّيا ومعنو ًّيا ،لذلك ال
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يس���تطيع الكيان الصهيوني العي���ش في هذا احمليط
املع���ادي ل���ه ،إال كدول���ة يهودية صهيونية تس���تمد
قوته���ا ونهجها من مبادئ الديان���ة اليهودية واحلركة
الصهيونية .وفي املقابل ،فإنها ال تس���تطيع أن تكون
دولة علمانية دميقراطية (ثنائي���ة القومية) ،بل دولة
يهودي���ة صهيونية حتافظ على نقاء العنصر اليهودي،
وتتخلص من العنصر العربي نهائيا(((.
ًّ

 -2األمن واحلدود اآلمنة:
يضع ق���ادة الكيان الصهيوني مس���ألة ضمان أمن
دولتهم على رأس اهتماماتهم ،لكن ذلك ال يعني الدفاع
ع���ن أرض معينة محددة ،بل يعن���ي أن يكون للجيش
اإلس���رائيلي حق املناورة في األرض واألجواء العربية
احمليطة بفلس���طني احملتلة ،وهكذا ،فإن أمن الكيان
الصهيوني ال يتحقق مبج���رد حصوله على ضمانات
دولي���ة ،وإمنا هو مرتبط بإحراز مكاس���ب وإجنازات
فعلية ،ومن خالل سيطرة فعلية على املنطقة.
((( بتصرف عن أبو خالد العملة ،نتنياهو سالم القوة واإلخضاع (دمشق:
دار الكنوز األدبية1996 ،م).

التقرير االسرتاتيجي السابع

توجهات احلكومة اإلسرائيلية اجلديدة

وقد ربطت القي����ادة اإلس����رائيلية جميع مجاالت
النش����اط احليوية باألمن ومتطلبات����ه ،واعتبرت أن
األمن ال يعتم����د فقط على القوة العس����كرية ،وإمنا
أيضا -بدرجة كبي����رة -على الهجرة اليهودية،
يعتمد ً
وعلى إقامة مستوطنات جديدة ،وعلى حتسني ومتتني
الوضع الصناعي.
وباإلضافة إلى ذلك ،فإن األمن اإلس���رائيلي يعتمد
على أمن الزمان الناجم عن املعلومات (االستخبارات)،
وعن التدابير التش���تيتية املتخ���ذة لتفتيت العرب ومنع
فاعليتهم القتالي���ة ،كما يرتبط العمل على ضمان أمن
الكيان الصهيوني بالعمل على ضمان «حدود آمنة» له.
واألخيرة يوضحها يغئال آلون -نائب رئيس الوزراء
ف���ي حكومة غولدا مائير لألم���ن واحلدود اآلمنة-
بقوله« :إن ح���دود هدن���ة 1949م ال ميكن الدفاع
عنه���ا ،وإن العودة لتلك احلدود س���تكون عودة إلى
مصيدة استراتيجية .إننا نحتاج حدو ًدا جديدة تكون
رادعة حلرب أخرى .إننا نس���تطيع بجهدنا وحدنا
أن جنعل من حدودنا حدو ًدا آمنة .ومن األفضل أن
تكون آمنة حتى لو لم يكن متفقًا عليها من اآلن وإلى
زمن طويل قادم».
خالصة بح���ث يغئال آل���ون أنه ال ميك���ن للكيان
الصهيون���ي أن يحصل على األم���ن ويحافظ عليه إال
ببقائه متفو ًقا عس���كر ًّيا وسياس��� ًّيا واقتصاد ًّيا على
البلدان احمليطة بفلسطني احملتلة(((.

 -3التحال���ف االس�ت�راتيجي م���ع الوالي���ات
املتحدة األمريكية:
يعتبر الفكر السياسي اإلسرائيلي أن الوفاق الدولي
يق ِّيد من حرية القيادة اإلس���رائيلية وأهدافها ،ويح ِّيد
انحيازه���ا إلى جانب ال���دول الغربي���ة الكبرى التي
س���اهمت إلى حد بعيد في إيجاد املشروع الصهيوني
((( بتصرف عن إبراهيم العابد ،مدخل إلى االس���تراتيجية اإلس���رائيلية
(بي���روت :مركز األبحاث ملنظمة التحرير الفلس���طينية1971 ،م) ص
.30-19

التقرير االسرتاتيجي السابع

على أرض فلسطني .ومن جانب آخر ،ال يكمن ضمان
أمن الكي���ان الصهيوني في ع���دم االنحياز ،بل على
العك���س .والدليل على ذلك -وفق املنطق الصهيوني-
أن الكيان الصهيوني استطاع -بفضل الواليات املتحدة
وما تقدمه له من مساعدات في مختلف املجاالت -أن
«يصمد» في وجه أعدائه الذي���ن يتفوقون عليه ُع ّدة
وعد ًدا .وبحس���ب هذا املنطق الصهيوني ،فإن القيادة
اإلسرائيلية لو انتهجت سياسة عدم انحياز ،لتعرضت
لضغوط دولية من أجل التنازل عن مواقفها ،ولم يكن
في استطاعتها املضي في حتقيق املشروع الصهيوني
التوسعي(((.

 -4احملافظة على استمرار الصراع:
ترى الثقافة األمنية اإلسرائيلية أن استمرار الصراع
يخدم اس���تمرار وجود الكي���ان الصهيوني وازدهاره.
فمناهج التعليم اإلس���رائيلية تقوم على قاعدة العداء
الدائم ،واحلرب املتواصلة ،والكراهية املقيتة ،والرفض
املطلق للتعايش مع العرب واملس���لمني .ويس���ير هذا
وف���ق النظرية القائلة :الكل نازيون :أملان وعرب ،الكل
يكرهنا ،والعالم دائ ًما ضدنا.
وترى القيادة السياس���ية والدينية اإلس���رائيلية أن
اس���تمرار الص���راع يصب في مصلح���ة اليهود؛ ألنه
وفق���اً لزعمهم -يقرب من اليوم الذي سيس���ود بهاليهود على العالم أوالً ،ويحافظ عليهم من خطر غير
اليه���ود ثان ًيا ،فهو يوفر فرص���ة ليقوم اليهودي بطرد
«األغيار» من فلس���طني –أي غير اليهود -سواء كان
األمر لألفراد أو للجماعات(((.

 -5الرتكيز على الكارثة اليهودية:
التركي���ز على الكارث���ة اليهودية والت���ي تعد أكثر
ُطرق في الثقافة السياسية والعامة
املوضوعات التي ت َ
((( س���مير جبور ،انتخابات الكنيس���ت احلادي عش���ر 1984م (بيروت:
مؤسسة الدراسات الفلسطينية1985 ،م) ص .214
((( سمير سمعان وآخرون ،العرب في مناهج التعليم اإلسرائيلية (عمان:
مركز دراسات الشرق األوسط2004 ،م) ص .8
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ف���ي الكيان الصهيوني ،ورمبا بني يهود العالم ،لدرجة
أن وصل األمر برئيس الكنيست السابق أبراهام بورغ
إلى أن يقول :إنها بات���ت موجودة في حياتنا أكثر من
وجود الرب.

جتس����د التش����رذم
والتي����ارات الرئيس����ة التي
ِّ
السياسي في الفكر السياسي اإلسرائيلي.

وبفع���ل التش���رذم السياس���ي ،أصبحت الس���احة
السياسية اإلس���رائيلية حتفل بجميع أنواع األحزاب
وتصب���و القيادة السياس���ية اإلس���رائيلية من وراء التي ميكن أن توجد في قارة بأكملها .ومن الصعب أن
االستمرار في التركيز على الكارثة اليهودية إلى جتنيد توجد أيديولوجية ما في العالم ال جتد جتسي ًدا لها في
أحد األحزاب التي تتنوع بش���كل
املجتمع اليهودي بأكمله ،وجتنيد
جميع طاقات اليهود في العالم في تعت�ب�ر التعددي���ة اإلثني���ة والعرقية م���ن أبرز غريب ،وتضم تشكيالت كاملة من
مس���ات اجملتم���ع االس���تيطاني الصهيون���ي،
بناء أمة مجندة كما متناها قادة جمتمع املس���توطنني املهاجري���ن ،الذين قدموا «األحزاب العمالية» ،و«األحزاب
احلركة الصهيونية التاريخيون ،م���ن بل���دان وجتمعات ختتل���ف فيم���ا بينها يف اليميني���ة» ،و«أحزاب الوس���ط
وإيجاد مجتمع إس���رائيلي يقف اجملاالت االجتماعية واالقتصادية والسياسية الليبرالية» ،واألحزاب واحلركات
عل���ى أرضية مش���تركة وهوية والثقافية والعرقية.
الدينية والطائفي���ة .وعدد كبير
من حركات االحتجاج واألحزاب
مش���تركة بعد صهر املجموعات
«اليسارية» بألوانها املختلفة ،وعدد كبير من األحزاب
اليهودية املهاجرة من ثقافات مختلفة.
واحلركات والتجمعات الصغيرة التي تتوحد وتنش���ق
أيضا :إيجاد شرعية لوجود
ومن دوافع هذا التركيز ً
ثم تعود لتتوحد ،يضاف إل���ى ذلك مجموعة متزايدة
اليهود في فلسطني احملتلة ،وكسب تعاطف العالم على
من احلركات واملنظمات تتس���ع قاعدتها اجلماهيرية
أنهم ضحية ،وإيجاد ش���رعية لوجود سالح نووي رادع
باستمرار مع تزايد عدوانية الكيان الصهيوني.
يساعد على منع قيام «هتلر جديد» مبحاولة إبادة اليهود،
إن طبيعة األح���زاب الصهيونية بكافة مس���مياتها
والتحري���ض ضد العرب .فغال ًبا م���ا يقارنون أي زعيم
عربي يتحدى املش���روع الصهيوني في فلسطني بهتلر؛ تتبن���ى الصهيونية كأيديولوجية ،األم���ر الذي يجعل
بغية التحريض عليه أمام القوى الغربية الكبرى(((.
الصراع فيما بينه���ا ينحصر فقط في كيفية الوصول
إلى الس���لطة ،والس���يطرة على موقع اتخ���اذ القرار
 -6التعددية اإلثنية والعرقية:
السياس���ي ،وذلك ضمن اإلطار العام املتفق عليه في
األحزاب واملؤمترات الصهيونية العاملية(((.
تعتب���ر التعددية اإلثنية والعرقية من أبرز س���مات
املجتمع االس���تيطاني الصهيوني ،مجتمع املستوطنني
كما تتميز األحزاب اإلسرائيلية – بشكل عام -بنمط
املهاجرين ،الذي���ن قدموا من بلدان وجتمعات تختلف خاص من احلياة الداخلية ليست مألوفة خارج الكيان
فيما بينها ف���ي املجاالت االجتماعي���ة واالقتصادية الصهيوني .ففي احل���زب الواحد ،توجد آراء مختلفة
والسياسية والثقافية والعرقية.
للغاية حول العديد من األمور ،تعتبر بالنسبة ألي حزب
وحتت تأثير التعددية اإلثنية والعرقية ،وعدم
االنسجام السياس����ي والطبقي ملختلف شرائح
املجتمع الصهيون����ي ،ظهرت التعددية احلزبية،

حيوية ومهمة ،مثل :االستيطان ،عالقة الدين والدولة،
والنظ���ام الداخلي ،االنس���حاب من الضف���ة الغربية
واجل���والن ،وغيرها .وهذه املجموع���ات أو التكتالت

((( عبد احلميد الكيالي ،إس���رائيل ومستقبلها حتى عام 2015م( ،عمان:
مركز دراسات الشرق األوسط2008 ،م) ص .25-19

((( حبيب قهوجي ،األحزاب اإلسرائيلية واحلركات السياسية في الكيان
الصهيوني (دمش���ق :مؤسسة األرض للدراسات الفلسطينية1986 ،م)
ص .375-371
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تهدد األحزاب باالنش���قاق في بعض األحيان .وميكن
للمجموعة املنش���قة -إذا كانت تض���م بعض أعضاء
كنيس���ت في قيادتها -أن تبقى في التحالف نفسه مع
احلزب األم ،أو أن تبدل حتالفها مع كتل أخرى ،أو أن
تدخل في حتالف مع احلزب الذي انشقت عنه .وكثي ًرا
ما نرى حلفاء الكتلة الواحدة يتحولون إلى خصوم ،ثم
يعودون إلى مواقعهم السابقة في مناسبات قريبة.
ومن ذلك ،انش���قاق رئيس الوزراء السابق ديفيد بن
غوري���ون عن حزب املاباي وتش���كيله حزب رافي عام
1965م ،ث���م عودته إلى احل���زب األم من جديد عام
1968م .وكذلك رئيس الوزراء الس���ابق أريئيل شارون
الذي انشق عن حزب الليكود عام 2005م وشكل حزب
كادميا(((.

ثان ًي���ا :اخللفي���ة السياس���ية لالنتخاب���ات وبرام���ج
األحزاب اإلسرائيلية املشاركة فيها:
اختار اجلمهور اإلسرائيلي يوم الثالثاء 2009/2/10م
ممثليه في الكنيست الـ ،18وذلك بعد جولة انتخابات
تنافس فيها ثالثة وثالث���ون حز ًبا .وقد أفرزت نتائج
انتخابات الكنيس���ت تشكيلة تعبر عن اجتاهات الرأي
العام اإلسرائيلي الذي يتجه نحو مزيد من التشدد في
صراعه مع العرب ،وحتوله عن اليس���ار ،وميله بشدة
إلى اليمني.
إن البرامج السياسية لألحزاب اإلسرائيلية الثالثة
الكبرى :الليكود وكدمي���ا والعمل ،تجُ مع على «الءات»
إس���رائيلية تقليدية ،تتمثل في :عدم االعتراف بحق
العودة لالجئني الفلس���طينيني ،وعدم االنسحاب من
القدس الش���رقية ،وعدم االنسحاب إلى حدود الرابع
من حزيران عام 1967م.
ويظهر عن���د االطالع على برامج ه���ذه األحزاب،
أن ه���ذه األحزاب تع���ارض إطال ًقا ع���ودة أي الجئ
((( حبيب قهوجي ،األحزاب اإلسرائيلية واحلركات السياسية في الكيان
الصهيوني ،مرجع سابق ،ص .376
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أيضا االنسحاب من أي
فلس���طيني .ويرفض الليكود ً
جزء من القدس الش���رقية على اإلطالق ،فيما يلمح
حزب كدميا إلى أن هذه القضية قابلة للتفاوض ،لكن
ليس فيما يتعلق مبنطقة البلدة القدمية.
أما حزب العمل ،فإن موقفه هو إبقاء «األحياء اليهودية»،
واملقص���ود به���ا األحياء االس���تيطانية ،حتت الس���يادة
اإلس���رائيلية ،وإقامة نظام خ���اص إلدارة منطقة البلدة
القدمية ،باس���تثناء األماكن املقدسة اليهودية ،مثل حائط
البراق ،التي يعتبر أنها ستبقى حتت سيادة إسرائيلية.
وف���ي قضية احلدود ،ف���إن حزبي كدمي���ا والعمل
يتحدثان في برنامجيهما عن ضم الكتل االس���تيطانية
الكبرى إل���ى الكيان الصهيوني .ويزيد حزب كدميا أن
الدولة الفلس���طينية لن تشمل «مناطق أمنية» من دون
أن يوضح موقعها ،لكن املرجح أن املقصود غور األردن.
كذلك يتحدث هذان احلزبان عن إخالء وتفكيك البؤر
االستيطانية العشوائية ،وعن إخالء املستوطنات الواقعة
خارج الكتل االستيطانية ،في حني أن حزب الليكود ال
يتطرق أب ًدا إلى قضية احلدود أو البؤر االس���تيطانية؛
كونه يحاول جذب مؤيدين له من أوساط املستوطنني.
وال يبدو أن األحزاب اإلسرائيلية تسعى للتوصل إلى
اتفاق س�ل�ام ،ال مع الفلسطينيني وال مع سوريا ،وهما
اجلهتان اللتان فاوضتهما احلكومة اإلس���رائيلية قبل
شهور قليلة.
فحزب الليكود يعتبر أن الظروف احلالية ال تس���مح
بالتوصل إلى تسوية مع الفلسطينيني ،ومع ذلك يتحدث
عن إجراء مفاوضات مع جهة فلس���طينية ،ومحاربة
اجلهة األخرى ،وكذلك األمر بالنسبة حلزب العمل.
وفيما يتعلق بسوريا فإن حزبي كدميا والعمل يعبران
عن اس���تعدادهما إلجراء مفاوضات معها ،لكنهما ال
يوضحان مدى اس���تعدادهما لالنس���حاب من هضبة
اجل���والن ،وهما من جهة أخرى يش���ترطان أن تقطع
س���وريا عالقاتها مع إيران ،وتتوقف عن تسليح حزب
الل���ه ،وأن تطرد قيادة حماس من دمش���ق .ومن جهة
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حزب الليكود فإنه ال يتطرق في برنامجه إلى س���وريا
بتاتًا(((.

املناخ الذي جرت فيه االنتخابات اإلسرائيلية:
له���ذه االنتخاب���ات م���ا مييزه���ا ،ويجعلها حتمل
مستجدات مهمة ،السيما العوامل اإلقليمية والداخلية
التي كان لها تأثير مهم على الناخب اإلس���رائيلي في
حسم تصويته حلزب معني.

وتلك العوامل هي:
 -1احل���رب الدموي���ة ضد قطاع غ���زة ،وتداعيات
تلك احلرب على الصعيدين الداخلي والدولي:
إجماع���ا ل���دى األح���زاب اليمينية
إذ إن هن���اك
ً
واليس���ارية على أن تلك احلرب ل���م حتقق أهدافها؛
حي���ث ما زالت حماس -وفقً���ا لرؤيتهم -الع ًبا مؤث ًرا
في املنطق���ة ،ولديها املقدرة العس���كرية على ضرب
تل أبي���ب .ولذلك اعتبر قادة ه���ذه األحزاب احلرب
أرضا خصبة لشن الهجوم على باراك وليفني وأوملرت
ً
واتهامهم بالتقصير ،إلضاعة فرصة تاريخية لتصفية
فصائل املقاومة ،وتقويض نفوذ حركة حماس(((.

 -2األزمة االقتصادية:
فقد نش����رت صحيفة معاريف (2009/1/28م)
تقديرات لبنك إسرائيل املركزي تشير إلى توقعات
متشائمة لالقتصاد اإلسرائيلي خالل عام 2009م.
ولذل����ك ر َّكز منظم����و احلمل����ة االنتخابية حلزب
الليك����ود عل����ى أن نتنياهو هو األفض����ل ملعاجلة
االقتصاد اإلسرائيلي؛ حيث جنح سابقًا في مهمته
إلنقاذ االقتصاد اإلس����رائيلي عندما شغل منصب
وزير املالية(((.
((( بالل ظاهر« ،على أعتاب االنتخابات اإلسرائيلية العامة في  10شباط
2009م» ،تقرير رقم ( )26صادر عن املركز الفلس���طيني للدراس���ات
اإلسرائيلية بتاريخ 2009/1/26م.
((( صحيفة يديعوت أحرونوت2009/1/27 ،م.
((( صحيفة معاريف 2009/1/28م.
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 -3اإلدارة األمريكية اجلديدة:
كان���ت العالقات ب�ي�ن الكيان الصهيون���ي واإلدارة
األمريكية اجلديدة محو ًرا ف���ي احلمالت االنتخابية
لألحزاب اإلسرائيلية ،فقد حذَّ رت رئيسة حزب كادميا
تس���يبي ليفني من أن انتخاب حكومة برئاسة نتنياهو
سيضر بالعالقات مع الواليات املتحدة(((.

 -4امللف النووي اإليراني:
حت���د جوهري ميس أمن الكي���ان الصهيوني،
وهو
ٍّ
من وجهة نظر كل األحزاب اإلس���رائيلية املشاركة في
االنتخابات العامة.

 -5توت���ر عالق���ات الكي���ان الصهيون���ي م���ع دول
املنطقة والقوى الفاعلة فيها:
وأضاف ذل���ك التوت���ر أهمي���ة اس���تثنائية لهذه
االنتخابات ،بل إن���ه ألقى بظالله على بعض القضايا
احمللي���ة واإلقليمية في املنطقة ،س���واء ما تعلق منها
بش���كل التعاطي مع حماس التي حتك���م قطاع غزة،
وتهدد مدينة تل أبيب وجن���وب الكيان الصهيوني ،أو
استمرار التفاوض مع السلطة الفلسطينية من عدمه،
أو م���ا يرتبط بكيفي���ة التعاطي م���ع امللفني اإليراني
والس���وري ،وحتى مع تركيا التي توترت العالقة معها
بسبب مواقفها من العدوان على غزة(((.

 -6ش���هدت هذه االنتخابات أكثر من س���ابقتها
أزمة قيادة حقيقية:
فمنذ وقت طويل ميكن مالحظة ضعف االستقرار
احلكومي ،واضطراب «السياسة اإلسرائيلية» ،وتنامي
اخلالفات بني أقطابها ،ما يعني أن الكيان الصهيوني
نوعا من األزمة السياس���ية املستمرة ،التي
بات يعيش ً
((( يديعوت أحرونوت 2009/1/29م.
((( عدنان أبو عامر« ،االنتخابات اإلس���رائيلية :ميني الداخل قد يشعل
جبهات اخلارج» ،مجلة فلسطني املس���لمة ،العدد الثالث ،آذار/مارس
2009م ،ص .44
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جتعله يلجأ مرا ًرا إلى تقريب موعد االنتخابات ،بسبب دولة فلسطينية ،وأقصى ما ميكن أن يقبل به هو إقامة
ضعف اإلجماع على هذه العملية(((.
حكم ذاتي للفلس���طينيني بأدنى درجاته ،أي السماح
لهم فقط بإدارة شئونهم البلدية واملدنية والدينية ،ولن
 -7أزمة ثقة يف أحزاب الوسط واليسار:
يقبل أن يكون لهم أية س���يادة أو اس���تقالل أو تعامل
منفصل مع الع���رب أو مع العالم
وبخاصة ف���ي حزبي كادميا
ضع���ف
مالحظ���ة
ميك���ن
طوي���ل
وق���ت
من���ذ
اخلارجي.
والعمل ،فلم يعد هنالك «صقور
االس���تقرار احلكوم���ي ،واضط���راب «السياس���ة
وحمائم» في الكيان الصهيوني
وبديه���ي أن الليك���ود لن يقبل
اإلس���رائيلية» ،وتنامي اخلالف���ات بني أقطابها،
بع���د انهيار معس���كر اليس���ار م���ا يعين أن الكيان الصهيون���ي بات يعيش ً
نوعا بع���ودة أح���د م���ن الالجئ�ي�ن
انهيا ًرا يكاد يكون تا ًّما ،ولم يبق من األزمة السياس���ية املس���تمرة ،ال�ت�ي جتعله الفلس���طينيني ،ويؤك���د عل���ى
سوى معسكر واحد هو معسكر يلج���أ م���را ًرا إىل تقري���ب موع���د االنتخاب���ات،
«معارضة إجراء انس���حاب آخر
بسبب ضعف اإلمجاع على هذه العملية.
التط���رف واحل���رب ،ب���ل إن
أحادي اجلانب» ،ويرى «القدس
التنافس في االنتخابات كان في
املوح���دة هي العاصم���ة األبدية
غالبيته تنافسا بني اليمني واليمني األكثر تطرفًا(((.
ً
إلسرائيل ،وتبقى حتت الس���يادة اإلسرائيلية» .وفيما

الربنام���ج االنتخابي ألح���زاب الليكود وكادميا
والعمل:
تنس���جم برامج األحزاب الثالثة مع االستراتيجية
الصهيونية التاريخية التي ال تهتم باملفاوضات وشكلها،
وال تعلق كبير أهمية على السالم بقدر اهتمامها باألمن،
فأمن الكيان الصهيوني هو هدفها الرئيس وهاجسها
الكبير ،وهو يتقدم على السالم دائ ًما ،فلم يكن السالم
تاريخ ًّيا يشغل بال اإلسرائيليني يو ًما ،وإمنا األمن هو
هاجسهم األساسي.

 -1الربنامج االنتخابي حلزب الليكود:
يتلخص برنامج حزب الليكود بأن املفاوضات التي
ميكن أن يقبلها مع الطرف الفلس���طيني ال تخرج عن
إطار حل املشاكل االقتصادية للضفة وغزة ،وحتسني
أوضاع الفلس���طينيني املعاشية .وبالتالي فهو يستبعد
أي���ة مفاوضات تهدف للوصول إلى اتفاقيات س�ل�ام
ش���امل ودائم مع الفلس���طينيني؛ ألن���ه يرفض مبدأ
االنس���حاب من األراضي الفلسطينية احملتلة ،وإقامة
((( صحيفة يديعوت أحرونوت 2008/8/5م.
((( مها عبد الهادي« ،نتائج االنتخابات الصهيونية :استفتاء على احلرب»،
مجلة فلسطني املسلمة ،العدد الثالث ،آذار/مارس 2009م ،ص .46
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يتعلق بالسالم مع سوريا ،فهو يرفض مبدأ االنسحاب
من اجلوالن احملتل ،ويقبل فقط عقد اتفاقية سالم مع
سورية مرجعيتها (السالم مقابل السالم)(((.

كما تضمن البرنامج «مواجهة التهديد اإليراني من
خ�ل�ال منع إيران من احلصول على الس�ل�اح النووي
بواسطة حش���د رأي عام عاملي لتأييد فرض عقوبات
اقتصادية وسياس���ية ،وكذلك االستعداد لرد عسكري
كبير»(((.

 -2الربنامج االنتخابي حلزب كادميا:
يختلف برنامج ح���زب كادميا جزئ ًّي���ا عن برنامج
الليكود وتهومياته ،ويتمس���ك هذا احلزب بإنهاء بناء
ً
خطوطا نهائية
اجلدار العازل واحلفاظ عليه ،ويعتبره
ألي���ة اتفاقية مقبل���ة ،ويصر على بقاء املس���تعمرات
والطرق االلتفافية واحلواجز العس���كرية التي ح َّولت
الضفة الغربية إلى (غيت���وات) ،وميكن أن يقبل قيام
الدولة الفلس���طينية مع حرمانها من حقوق السيادة،
((( حسني العودات« ،االنتخابات اإلسرائيلية وبرامج األحزاب» ،صحيفة
البيان اإلماراتية2009/2/6 ،م.
((( س���ليمان املشاقبة« ،اخلارطة احلزبية اإلس���رائيلية عشية انتخابات
الكنيس���ت الثامنة عش���رة حس���ب الصحافة اإلس���رائيلية» ،دائرة
املطبوعات والنشر (األردن) ،شباط 2009م.
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وربط اقتصادها كل ًّيا بالكيان الصهيوني ،ورفض عودة
أحد من الالجئني الفلس���طينيني ،ويعمل على ترحيل
الع���رب في فلس���طني احملتلة منذ ع���ام 1948م إلى
الدولة الفلسطينية اجلديدة.
وبالنسبة للتسوية مع س���وريا ،فإن برنامج احلزب
يوصي بقبول االنس���حاب من اجل���والن ،ولكن ليس
خلط���وط الرابع م���ن يونيو ،ويش���ترط أن تدوم مدة
االنسحاب عدة سنوات ،ويتشدد بقضايا املياه واملناطق
املجردة من السالح والتطبيع وغير ذلك(((.

للدخول في االئتالف احلكوم���ي مع نتنياهو املوافقة
على تقدمي اقتراح مش���روع قانون يربط بني املواطنة
والوالء للدولة ولقيمها األساس���ية ،ومنح امتيازات ملن
أدوا اخلدمة العس���كرية واخلدمة الوطنية مبؤسسات
التعليم العالي ،وفي تخصيص األراضي والوظائف في
اخلدمات العامة.

ومن أبرز الظواهر التي صاحبت املشهد االنتخابي
األخير ،واملتعلقة بأداء العرب في فلس���طني احملتلة
عام 1948م ،هي اس���تمرار ظاه���رة عزوف ناخبي
هذا الوسط عن االقتراع في االنتخابات العامة؛ إذ
 -3الربنامج االنتخابي حلزب العمل:
سجلت نس���بة املشاركة باالنتخابات أدنى معدالتها،
بحي���ث لم تتج���اوز  ،%54في
ال يختلف برنامج حزب العمل
جوهر ًّي���ا ع���ن برنام���ج كادميا اتس���م املش���هد االنتخاب���ي للكنيس���ت الثام���ن مقابل نس���بة مش���اركة داخل
إال ببعض التفصي�ل�ات ،ويبقى العشر ،بقدر ٍ
عال من التحريض السياسي على الوسط اليهودي بلغت ،%65.2
الوسط العربي ،وهو احملدد الذي أتى كنتيجة
مبجمله بعي ًدا عما ميكن أن يقبل لتعاطف أبناء هذا الوس���ط مع فلسطيين قطاع وتُعد تلك النس���بة هي األقل
به الفلس���طينيون أو الس���وريون غزة .وم���ن املثري أن التحريض على مرش���حي في املش���اهد االنتخابية ،حتى
أو الع���رب .ومن ه���ذه املواقف الوس���ط العرب���ي كان حتت ش���عار «م���ن دون مقارن���ة باالنتخابات املاضية،
الوالء ال مواطنة».
التي سجلت املشاركة العربية
يب���رز دعم املس���يرة الس���لمية
فيه���ا  %56من إجمالي العرب
واس���تمرارها على أساس إيجاد
الذين لهم حق التصويت(((.
حل على أساس دولتني لش���عبني ،وضم املستوطنات
الكبرى ،وإخالء املستوطنات املعزولة ،والقدس ستكون
ثال ًثا :تش ��كيلة احلكومة اإلس ��رائيلية وبرناجمها
العاصم���ة األبدية واملكان املقدس للش���عب اليهودي،
السياسي:
وستبقى حتت السيادة اإلسرائيلية(((.

الداخل الفلسطيين وانتخابات الكنيست:
اتس���م املشهد االنتخابي للكنيس���ت الثامن العشر،
ٍ
ع���ال من التحريض السياس���ي على الوس���ط
بقدر
العربي داخل الكيان الصهيوني ،وهو احملدد الذي أتى
كنتيجة لتعاطف أبناء هذا الوسط مع فلسطيني قطاع
غزة .ومن املثير أن التحريض على مرش���حي الوسط
العربي كان حتت ش���عار «من دون الوالء ال مواطنة».
وكان اثنان من الشروط اخلمسة التي طرحها ليبرمان
((( حسني العودات« ،االنتخابات اإلسرائيلية وبرامج األحزاب» ،مرجع سابق.
((( س���ليمان املشاقبة« ،اخلارطة احلزبية اإلس���رائيلية عشية انتخابات
الكنيست الثامنة عشرة حسب الصحافة اإلسرائيلية» ،مرجع سابق.
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تعتبر احلكومة اإلس���رائيلية اجلدي���دة (احلكومة
 )32برئاس���ة زعيم الليكود بنيام�ي�ن نتنياهو ،والتي
مت تنصيبها مس���اء  31آذار/مارس2009م ،احلكومة
األكبر في تاريخ الكيان الصهيوني .وهي تضم ثالثني
وزي ًرا وس���بع نواب وزراء .ويتألف حتالفها من أحزاب
الليكود ،و«إسرائيل بيتنا» ،والعمل ،و«شاس» ،و«يهدوت
هتوارة» ،و «البيت اليهودي»(((.

((( عـالء سـالم« ،الوسط العربي في إسرائيل وانتخابات الكنيست الثامنة عشرة»،
مجلة مختارات إسرائيلية (القاهرة) ،العدد رقم  ،171مارس 2009م.
((( «احلكوم���ة اإلس���رائيلية الثانية والثالثون برئاس���ة بنيامني نتنياهو»
نشرة املشهد اإلس���رائيلي الصادرة عن املركز الفلسطيني للدراسات
اإلسرائيلية (الناصرة) ،2009/4/16 ،ص.2

التقرير االسرتاتيجي السابع

توجهات احلكومة اإلسرائيلية اجلديدة

ويالحظ أن نصوص االتفاقات االئتالفية واخلطوط
برنامجا
العريضة حلكومة بنيامني نتنياهو ،ال تتضمن
ً
نصوصا ضبابية عامة تفتح الباب أمام
سياس��� ًّيا ،بل
ً
جملة من التفس���يرات والتأويالت .ويدرك على الفور
أن نتنياه���و ميارس لعبة ره���ان مخططة ،كما لو أنه
جالس حول طاولة قمار ف���ي كازينو .ففي االتفاقات
االئتالفية مع حزبي «إسرائيل بيتنا» و«شاس» توجد 8
بنود :ستة منها تفصيلية تتعلق بالفلسطينيني ،لكنها ال
تتطرق إلى الدولة الفلسطينية أو السالم ،وهي:
«تضع احلكومة لها خطة لتصفية اإلرهاب» ،و«هدف
اس���تراتيجي للحكومة بتدمير حكم حماس في قطاع
غزة» ،و«العم���ل بحزم على وقف إط�ل�اق الصواريخ
خصوصا من
والقذائ���ف على البلدات اإلس���رائيلية،
ً
قطاع غزة» ،و«وقف تدفق األموال لتنظيمات ونشطاء
اإلرهاب» ،و«محاربة التحريض على إسرائيل واليهود
في كت���ب التدري���س» ،و«ال مفاوضات سياس���ية مع
تنظيمات اإلرهاب».
يضاف إلى ذلك بندان سياسيان آخران :األول يتعلق
بإيران« ،العمل مع املجتمع الدولي على منع إيران من
التس���لح النووي» .والثاني يتحدث عن ضرورة «تعزيز
العالقات االستراتيجية مع روسيا».
وفي االتفاق مع حزب العم���ل توجد عدة بنود إضافية
تقول« :احلكومة تبلور خطة للتس���ويات السلمية والتعاون
في الشرق األوسط» ،و«احلكومة حتترم االتفاقيات الدولية
املوقعة» ،و«تسعى لتحقيق السالم مع جميع دول اجلوار».
يريد نتنياهو من وراء كل هذه الصياغات أن يتحرك
من خ�ل�ال فح���ص ردود الفعل الدولي���ة واإلقليمية
واحمللي���ة ،فهو يدرك أن اجلمهور اإلس���رائيلي يريد
حكومة قوية حتقق له الس�ل�ام واألمن ،وقد رأى في
أحزاب اليمني هذه القوة.
واإلدارة األمريكية بقيادة باراك أوباما التي ترس���ل
أكثر من إش���ارة إلى أنها تريد من حكومته أن تنسجم
مع اإلرادة الدولية في قضية الس�ل�ام ،وتؤكد أن ذلك
التقرير االسرتاتيجي السابع

يتم عن طريق تبني خطة سالم على أساس الدولتني،
واالحت���اد األوروبي يبث الرس���ائل القائلة بأن التنكر
للدولتني سيواجه بعقوبات ،والعالم العربي يبث رسالة
واضحة أنه يتمس���ك مببادرة الس�ل�ام العربية ،ولكن
ليس من دون حدود(((.

اخلطوط العريضة للحكومة اإلسرائيلية:
أما برنامج احلكومة اإلسرائيلية الذي طرحته أمام الكنيست
لنيل الثقة ،فإن أبرز بنوده السياسية:

« -1أن احلكومة س���تعمل بشكل ف َّعال على تكريس
األمن القومي ،وإشعار املواطنني باألمن الشخصي من
خالل مكافحة العنف واإلرهاب بصرامة وحزم».
« -2أن احلكومة س���تدفع العملية السياس���ية إلى
األم���ام ،وتعمل عل���ى املضي قد ًما نحو الس�ل�ام مع
جميع جيراننا ،عبر صيانة املصالح األمنية والتاريخية
والوطنية لدولة إسرائيل».
« -3أن احلكومة ستعمل على صيانة الطابع اليهودي
للدول���ة وتراث الش���عب اليهودي ،كما أنها س���تعامل
باحترام جميع الديانات واألعراف والتقاليد اخلاصة
متش���يا
بأبناء الطوائف املختلفة القاطنني في البالد،
ً
مع القيم الواردة في ميثاق االستقالل»(((.

راب ًعا :توجهات احلكومة اإلسرائيلية جتاه قضايا
الصراع:
القواع��د التالي��ة تلعب دورًا مهمًّا يف حتديد معامل سياس��ة
بنيام�ين نتنياه��و جت��اه الع��رب ،وال�تي تتص��ف بالعموميات،
والنظرة الدونية:

حدد نتنياهو ثالث الءات تش���كل عصب مواقفه
َّ -1
جتاه العرب :ال انس���حاب من هضب���ة اجلوالن ،وال
((( نظي���ر مجلي« ،قراءة في برنامج حكوم���ة نتنياهو :نصوص ضبابية
ورهان على طاولة قمار» ،صحيفة الغد األردنية2009/4/1 ،م.
((( «احلكومة اإلس���رائيلية الثانية والثالثون برئاس���ة بنيامني نتنياهو»،
نشرة املشهد اإلس���رائيلي الصادرة عن املركز الفلسطيني للدراسات
اإلسرائيلية ،مرجع سابق.
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مفاوضات ح���ول القدس ،وال مفاوضات مش���روطة
مع الع���رب ،أي أنّه إذا أُجريت مفاوضات فس���تكون
مفاوض���ات من أجل املفاوضات ،أو كما قالها نتنياهو
نفسه« :سالم من أجل السالم».
 -2يعتقد نتنياه���و أنّه يجب احملافظة على الوضع
القائم وترسيخه ،وفي نفس الوقت ،يؤمن أن أي تغيير
متوقع يجب أن يكون على حس���اب العرب؛ مبعنى أنّه
ليس على الكيان الصهيوني القيام بأي ش���يء ،وإمنا
منح س�ل�ام للعرب مقابل سالم ،ويعتبر هذا تنازالً ،أو
تواض ًعا ،أو حتى معروفًا للعرب.
 -3يعتقد نتنياه���و أن كل خطوة تقوم بها احلكومة
اإلس���رائيلية يج���ب أن تنبع من حرصه���ا على أمن
مواطني الكي���ان الصهيوني ،وليس من املهم أن يؤخَ ذ
أمن أو سالمة الطرف الثاني بعني االعتبار.
 -4ال يف��� ِّرق نتنياهو بني عرب وعرب ،وإمنا يحاول
املراهن���ة على زعماء عرب معتدل�ي�ن مؤيدين للطرح
األمريك���ي؛ لبناء حلف واحد م���ع الكيان الصهيوني،
وإبراز حكومته في مقدمة الدول املدافعة عن مصالح
الغرب في املنطقة(((.
 -5يعارض نتنياهو أي انسحاب من الضفة الغربية،
ويع ُّدها -في أسوأ االحتماالت -مناطق متنازع عليها
أراض محتلة(((.
وليست ٍ

اعرتاف إسالمي وتطبيع شامل:
تعرض اإلدارة األمريكية على حكومة نتنياهو القبول
باعتراف دول العالم اإلسالمي ،ورفع العلم اإلسرائيلي
في س���ماء العواصم العربية ،مقابل االنس���حاب من
الضفة الغربية ،و«جتميد االس���تيطان ملدة عام» ،على
أن تبدأ بخطوات تطبيعية مع الدولة العبرية ،تقوم بها
جميع الدول العربية ومعها جميع دول منظمة املؤمتر
((( مسعود إغبارية« ،سياسات إس���رائيل جتاه العرب في عهد نتنياهو»،
مجلة شئون شرق أوسطية (عمان) ،يوليو 2009م ،ص .8
((( لقاء مع صحفيني نشره موقع صحيفة هآرتس 2009/5/8م.
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اإلسالمي ،من خالل فتح احلدود واألجواء ،إلى جانب
السماح للصهاينة باحلصول على تأشيرات دخول إلى
الدول العربية بش���كل طبيعي ،وإعطاء احلق لش���ركة
الطي���ران اإلس���رائيلية (العال) بامل���رور في األجواء
العربية ،والهبوط في املطارات دون عوائق.
وبع���د حتقي���ق هذا اله���دف ،ميك���ن الدخول في
مفاوضات على أساس حل الدولتني ،مع تأجيل البحث
في قضايا احلل النهائي مثل :مس���تقبل القدس ،وحق
الع���ودة ،إلى وق���ت غير محدد ،وه���ي القضايا التي
تعتبرها الدولة العبرية «ش���ائكة» أو «معقدة» .وهذا
يعني قيام دولة فلس���طينية دون ح���دود متفق عليها،
وبدون أن تكون القدس عاصمة لها(((.

احلرب على مجيع اجلبهات:
وف���ق توصيات معهد ريؤت لسياس���ات العالقة مع
الفلسطينيني (تل أبيب) حلكومة نتنياهو بعنوان «تقييم
العملية السياس���ية اإلس���رائيلية – الفلسطينية :بناء
دولة فلسطينية بالضفة الغربية» بتاريخ 2009/5/5م،
وترجمها مركز دراسات وحتليل املعلومات الصحفية في
رام الله بتاريخ 2009/6/3م ،فإن السياسة اإلسرائيلية
اجلديدة جتاه من يعتبرهم الكيان الصهيوني «أعداؤه
القدم اجلدد» ،س���تتركز في استخدام القوة ،وستكون
على النحو التالي:

أ -محاس:
ضرورة اس���تخدام لغ���ة القوة م���ع حركة حماس
إلجبارها على تغيي���ر موقفها ،والدعوة لتنفيذ عملية
عسكرية القتحام قطاع غزة مجد ًدا ،واستعادة اجلندي
«شاليط» .كما ستتبع احلكومة احلالية أسلو ًبا جدي ًدا
في التحاور مع حماس ،باستخدام وسائل ضغط على
مختلف األصعدة السياسية واالقتصادية والدبلوماسية
((( عل���ي ب���دوان ،مجلة فلس���طني املس���لمة ،العدد الس���ادس ،يونيو/
حزيران2009م ،ص .44
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مترافقة مع احلوار واالتصاالت ،ما يستدعي تنسيقًا
بني مختلف األجهزة األمنية اإلسرائيلية ،وهنا ال يجب
تناسي االتفاق الذي ُوقع بني «الليكود» و«إسرائيل بيتنا»
حول اإلطاحة بحكومة حماس في قطاع غزة(((.

ب -حزب اهلل:

دولة فلسطينية بسيادة إسرائيلية كاملة:
من الطبيعي أن يكون الفلس���طينيون أكثر املواضيع
التي ش���غلت بنيامني نتنياهو طيلة حياته السياسية،
وخاص���ة أنّه يراه���م عد ًّوا يعيش عل���ى «أرض آبائه
وأجداده» بشكل مؤقت ،رمبا لعدم استطاعته التخلص
منهم ف���ي هذه الظروف ،وهو ما يصب���و إليه حينما
حتني الساعة املالئمة لذلك.

س���يحاول نتنياهو التعاطي ،ف���ي أي فرصة متاحة
مس���تقب ً
ال ،مع هذه الساحة بوسيلتني هما :شن حرب
املنطلق األساسي لرؤية نتنياهو للفلسطينيني وفلسفته
ضروس وش���املة ضد حزب الله ،مب���ا يتجاوز نطاق
جتاههم ومستقبلهم يف البالد ،يقوم على ما يلي:
إضعافه عس���كر ًّيا إلى تصفيت���ه ،واحتالل أجزاء من
جنوب لبنان ،وعلى األخص املناطق
أساسا
أو ًال :ال يعترف نتنياهو
ً
التي يوجد فيها نه���را الليطاني ال يؤم���ن نتنياهو بس�ل�ام م���ع الفلس���طينيني ،بالوجود السياسي الفلسطيني
والسبب يعود إىل الفلسطينيني أنفسهم؛ حيث
والوزاني ،بهدف الس���يطرة على يق���ول« :املعتدل���ون ال يري���دون االع�ت�راف بأن عل���ى أرض فلس���طني؛ فقد
مصادر املياه.
«دول���ة إس���رائيل هي دول���ة الش���عب اليهودي» .وصف نتنياهو الفلس���طينيني

وقال ً
أيضا« :حني يعرتف الفلسطينيون بدولة بأنّهم «مجموعات تس���كن على
ج -سوريا:
اليهود ينفتح الباب للقضايا األخرى».
أرض وطنن���ا ،أرض آبائن���ا
التعاطي معها «إس����رائيل ًّيا» في
وأجدادن���ا» .ويضي���ف« :قبل
املستقبل على أساس استراتيجية
أن نبدأ املفاوضات معهم عليهم االعتراف بإس���رائيل
العصا العس����كرية الغليظة ،بدعوى تعديل س����لوكها أنّه���ا دولة لليهود»؛ لذا يعتق���د نتنياهو أن الصراع ال
حي����ال الكي����ان الصهيوني على الس����احتني اللبنانية يكمن في انتهاك حقوق الشعب الفلسطيني ،وإمنا في
والفلسطينية ،وإغالق كل املنافذ واملسارات التفاوضية «رفض الفلس���طينيني االعتراف بحق الشعب اليهودي
في دولة يهودية في وطنه التاريخي»(((.
ح����ول مصير مرتفعات اجل����والن ،ووضع حد ملعادلة
األرض مقابل السالم.
ثاني��ا :ال يؤمن نتنياهو بس�ل�ام مع الفلسطينيني،
والس���بب يعود إلى الفلس���طينيني أنفس���هم؛ حيث
د -إيران:
بذل قصارى اجلهد للحيلولة دون تسلح إيران نوويا ،يق���ول« :املعتدلون ال يريدون االعت���راف بأن «دولة
ًّ
أيضا:
مع التأكي���د على أن امتالكها للس�ل�اح النووي الذي إسرائيل هي دولة الش���عب اليهودي» .وقال ً
س���يمثل خطرا على الكيان الصهيوني ودول املنطقة «حني يعترف الفلسطينيون بدولة اليهود ينفتح الباب
ً
والعالم بأسره أمر غير مقبول .وبالتالي األخذ بزمام للقضايا األخرى».

املبادرة الهجومية لتدمير م���ا يزعم أنه برنامج نووي
عسكري إيراني(((.

((( «تفاصيل االستراتيجية اجلديدة للتعاطي مع حماس وسلطة رام الله»،
مركز باحث للدراسات2009/6/3 ،م.
((( انظر مركز دراسات وحتليل املعلومات الصحفية ،نق ً
ال عن نشرة املشهد
اإلس���رائيلي الصادرة عن املركز الفلس���طيني للدراسات اإلسرائيلية
(الناصرة)2009/4/23 ،م.

التقرير االسرتاتيجي السابع

ثالث��ًا :ليس ل���دى نتنياهو أف���كار واضحة محددة
ميك���ن الرهان على قبوله���ا ،أو حتى جزء منها؛ فهو،
ولو بقي في خانة العمومي���ات ،يرتكز على رفض ما
يطرح حني يأخذ بعني االعتبار حقوق الفلس���طينيني،
((( موقع معارف اإللكتروني 2009/5/9م.
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ويؤيد سياس���ات املضايقة لتهجير الفلس���طينيني من
الوطن(((.

إ ْن لم يكن مس���تحي ً
ال ،فيحدد أنّ���ه إذا ق ُّدر وأُقيمت
يجب أن تكون محدودة الس���يادة ،ومحدودة الثروات،
ومنزوعة السالح ،يس���يطر اجليش اإلسرائيلي على
جوها وبحرها وحدودها البرية(((.

وأك���د نتنياهو الحقًا أنه ال ميك���ن االعتراف بالدولة
الفلس���طينية إال بعد ضمان نزع أسلحتها واالعتراف
الكامل بـ«يهودية إس���رائيل» ،مش���د ًدا أنه «من حقنا
أن نقي���م دولتنا اليهودية ف���ي هذه األرض؛ ألن أرض
إسرائيل موطن الشعب اليهودي»(((.

ميدان ًّيا ،نش���رت صحيفة هآرت���س ،يوم اخلميس
املواف���ق 2009/7/5م أن حكومة بنيام�ي�ن نتنياهو،
صعدت األنش���طة االس���تيطانية في الضفة الغربية
رغم مطالب أمريكي���ة وأوروبية بتجميد أعمال البناء
في املستوطنات .وأضافت أنه منذ مطلع شهر نيسان
2009م ،ارتفعت وتيرة األنش���طة االستيطانية املتمثلة
بشق طرق جديدة ،وحتس�ي�ن أخرى موجودة ،وتنفيذ
أعمال واس���عة النطاق من أجل حتويل ٍ
أراض زراعية
إلى مواق���ع بناء ،وإضافة ٍ
مبان في بؤر اس���تيطانية،
والقيام بأعمال بناء في مستوطنات.

رابع��ًا :تتجاه���ل أف���كار نتنياه���و العام���ة حقوق
الفلسطينيني األساس���ية ،فهو يقبل بدولة فلسطينية
تصعيد االستيطان:
منزوعة الس�ل�اح ومنقوصة السيادة إلى جانب الكيان
مينح نتنياهو االس���تيطان مكانة مهمة في مفهومه
الصهيوني الذي يجب أن تك���ون حدوده بحيث ميكن
الدفاع عنها ،وهنا يقصد بشكل عام أن تكون على نهر الشامل للمش���روع الصهيوني؛ ألنّه يجسد ،في نظره
األردن ،وإلغاء حق عودة الالجئني إلى مدنهم وقراهم الوجود واالستمرار ،واألمن واالستقرار؛ لذلك يتعهد
يخلي مس���توطنات؛ ألن هذا يُ ِ
وجد
التي شُ ردوا منها منذ عام 1948م ،وتكريس االحتالل نتنياه���و بأنّه «لن
َ
ً
فراغ���ا متلؤه حم���اس» ،وحني
ٍ
ألراض احتُلت عام
اإلس���رائيلي
1967م؛ ألن «االنس���حاب ال مين���ح نتنياه���و االس���تيطان مكان���ة مهم���ة يف حتدث ف���ي مس���توطنة «بيت
يأتي بالسالم»؛ حيث «انسحبت مفهوم���ه الش���امل للمش���روع الصهيون���ي؛ أل ّنه إرييه» إلى الشرق من مدينة اللد
جيسد ،يف مفهومه ،الوجود واستمراره ،واألمن
إس���رائيل وجاءت على إثْر ذلك واالس���تقرار؛ لذل���ك يتعه���د نتنياه���و بأ ّنه "لن ق���ال« :من خلفن���ا يوجد مطار
فراغا متلؤه الل���د ،وتل أبيب ،إذا أخلينا هذا
ُوجد ً
االنس���حاب موج���ات عن���ف»،
َ
خيلي مس���توطنات؛ ألن هذا ي ِ
واعتبار املستوطنني طالب سالم محاس"
املكان سوف يصبح منطقة ثابتة
حلماس وإليران»(((.
وحياة طبيعية ،والقدس املوحدة
قبل التفاوض
عاصم���ة أبدية للكيان الصهيون���ي ال يُ َ
استمر في هذا النهج ،رمبا بأكثر قوة ،بعد انتخابه
عليها.
مرة أخرى في ش���باط 2009م؛ حي���ث صرح أنّه «لن
في مثل ه���ذا املوقف ،رفض نتنياهو االنس���حاب يوقف االس���تيطان في الضفة الغربي���ة ،وإذا حدث
األحادي اجلانب وحذَّ ر من إقامة دولة فلسطينية في و ُمنع اإلس���رائيليون من بناء بيوت لهم ،فسوف يمُ نَع
أيضا»(((.
الظروف احلالية؛ ألنّها تصب���ح دولة حماس وإيران .الفلسطينيون ً

وم���ن بني أبرز املواقف الت���ي حددها نتنياهو جتاه
الدولة الفلس���طينية أنّه في خطاب���ه في جامعة «بار
إيالن» في  14حزيران/يونيو 2009م وافق على مبدأ
حدد العديد من الشروط
إقامة دولة فلسطينية ،لكنه َّ
التي جتعل من قبول الفلس���طينيني له���ا أم ًرا صع ًبا
((( صحيفة هآرتس  2009/5/28م.
((( صحيفة اجليروزاليم بوست 2009/1/27م.
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((( موقع معاريف اإللكتروني 2009/5/30م.
((( صحيفة هآرتس 2009/5/26م.
((( املشهد اإلسرائيلي 2009/7/5م.
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توجهات احلكومة اإلسرائيلية اجلديدة

ونقلت عن درور إتيكس ،الناش���ط في منظمة «ييش
دين» احلقوقية اإلسرائيلية ،قوله :إن أعمال البناء في
املستوطنات اجلارية حال ًيا هي «األكبر من نوعها منذ
صيف عام 2003م»(((.
وكان رئيس احلكومة اإلسرائيلية ،بنيامني نتنياهو،
قد أعلن رفضه للش���روط األوروبية ،التي ربطت بني
حتسني مستوى العالقات بني االحتاد األوروبي والكيان
الصهيوني واعتراف األخير بحل الدولتني .كما رفض
جتميد االس���تيطان ،ووقف توس���يع املستوطنات في
الضفة الغربية.
وج���دد بنيامني نتنياهو ،تعهده خ�ل�ال لقائه باراك
أوباما في البيت األبيض ،االثنني 2009/5/17م ،بعدم
إقامة مس���توطنات جديدة في الضف���ة الغربية ،لكنه
رفض طلب أوباما بتجميد أعمال البناء في املستوطنات
وبرر نتنياهو ذلك بـ «سد احتياجات التكاثر
القائمةَّ ،
الطبيعي» ،وقال للمسئولني في اإلدارة األمريكية :إنه
«ال ميكن البناء في الهواء في املس���توطنات في الوقت
التي تواجه تكاثرا طبيعيا»(((.
ًّ
ً

مطالبة املواطنني العرب بالوالء للكيان الصهيوني:
أن
هن���اك إجماع ف���ي الكي���ان الصهيون���ي على ّ
املواطن�ي�ن العرب في فلس���طني احملتلة عام 1948م،
يش���كلون تهدي ًدا أمن ًّيا ،وصفهم نتنياهو نفسه بأنّهم
وباء س���رطاني ينتشر في جسد الدولة العبرية ،لذلك
يجب جعل حياتهم صعبة وقاسية ،من أجل أن يرحلوا
عن البالد ،ويطالب بزيادة اإلجراءات القاسية لتجعل
حياتهم غير محتملة.
عملت حكومة نتنياهو عل���ى تقنني هذه التوجهات
بس���ن قوانني عنصرية ،ما زال قسم منها في مراحل
املصادقة النهائي���ة .ومن بني أب���رز القوانني ،قانون
«ال���والء» ،وقانون منع املش���اركة في مس���يرة النكبة
((( صحيفة هآرتس 2009/4/24م.
((( صحيفة يديعوت أحرونوت 2009/5/22م.
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إلى القرى املهجرة ،وقانون ع���دم االعتراف بيهودية
وصهيونية الدولة(((.
كما أن عام 2009م يشكل مفص ً
ال في تعامل الكيان
الصهيوني م���ع العرب في فلس���طني احملتلة ،نتيجة
لعدة عوامل ومتغيرات تراكمت في السنوات املاضية،
ابتداء بانتفاضة األقصى ،مرو ًرا بحرب لبنان ،وانتهاء
باحلرب على غزة ،ونتائج االنتخابات األخيرة.
بأن حكوم���ة نتنياهو لن تكتفي
وباإلم���كان التك ّهن ّ
باس���تمرار الوضع القائم واإلبقاء على محاوالت كبح
املَطالب القوم ّية والسياس��� ّية لألقل ّية الفلسطين ّية ،بل
َ
املواطنة
س���تنتقل إلى التهديد املباشر واملساومة على
بحسم
املمنوحة لألقل ّية .وسوف تطا ِلب الفلسطينيني
ْ
نهائي في مس���ألة قبول الش���روط
موقفهم على نحو
ّ
َ
املواطنة.
اإلسرائيل ّية لإلبقاء على
وكما يبدو ،فإن احلكومة اإلسرائيلية ستعمل بجدية
على مطالبة الفلس���طينيني بحس���م قضية املواطنة،
وربطها بـ«ال���والء للدولة» ،والتأكيد على أن احلل هو
إقامة دولتني واحدة فلس���طينية في األراضي احملتلة
منذ 1967م ،والثاني���ة دولة يهودية بصيغتها احلالية.
وفي حال رفض العرب في فلسطني احملتلة قبول هذا،
فمن املتوقع أن تزداد األصوات اإلسرائيلية التي تطالب
أراض وسكان مع السلطة الفلسطينية(((.
بتبادل ٍ

خامس���ا :كي���ف تتعام���ل األم���ة اإلس�ل�امية
ً
م���ع توجه���ات احلكوم���ة اإلس���رائيلية لتحقيق
مصاحلها االسرتاتيجية العليا؟
واضح���ا ،منذ زم���ن ،لكل من يري���د أن يرى،
كان
ً
أن التس���وية التي تتوخّ اها وتراه���ن عليها القيادات
تتأسس على
الفلسطينية والعربية الرس���مية ،والتي
ّ
((( مسعود إغبارية« ،سياسات إس���رائيل جتاه العرب في عهد نتنياهو»،
مجلة شئون شرق أوسطية (عمان) ،يوليو 2009م ،ص .9
((( مطانس ش���حادة« ،الفلسطينيون في إسرائيل بعد انتخابات الكنيست
األخيرة» ،موقع عرب  48بتاريخ 2009/5/22م.
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إقامة دولة مس���تقلة في الضفة والقطاع ،وعاصمتها
القدس الش���رقية ،مع حل ع���ادل لقضية الالجئني،
غير موجودة ف���ي القواميس اإلس���رائيلية .كما كان
واضحا أن ثمة إجماع إسرائيلي ،ال تنازل عنه ،يتمثل
ً
باعتبار القدس املوحدة عاصمة إلسرائيل ،واحلفاظ
حتمل أي
على الكتل االس���تيطانية في الضفة ،وعدم ّ
مسئولية بشأن حل قضية الالجئني.

على أية حال ،يجد الفلس���طينيون أنفسهم مجد ًدا
أمام حكومة ميينية متطرف���ة بزعامة نتنياهو ،الذي
يدع���و صراحة للتراج���ع عن فك���رة «األرض مقابل
السالم» ،لصالح فكرة «السالم من أجل السالم» ،على
الصعيد العربي ،ولصالح فكرة إنشاء سالم اقتصادي
مع الفلس���طينيني ،لتحس�ي�ن أوضاعهم االقتصادية
واالجتماعية ،وبق���اء س���لطتهم كإدارة ذاتية ،مبعنى
احلفاظ على واقع االحتالل.

القيادات ثالثة مسارات:

إزاء هذه احلقائق ،لم يعد ثمة مناص أمام الفلسطينيني
من مراجعة خياراتهم السياسية ،وعدم حصرها بخيار
خصوصا
واحد ،والبحث عن خيارات بديلة أو موازية،
ً
بعد انس���داد خيار الدولة املس���تقلة ،ورمبا ميكن أن
يس ّهل ذلك عليهم استعادة وحدتهم ،ومي ِّكنهم من تعزيز
أوضاعهم ،ملواجهة حتديات املرحلة القادمة.

ويف هذا اإلط��ار ،حكمت عالقة الكيان الصهيوين هبذه

املس��ار األول ،يتمثل بتالعبها بعملية التس���وية ،وس��� ّد
أفقها ،وجعلها بال معنى ،عبر توس���يع وتعزيز األنش���طة
االس���تيطانية ،وبناء اجل���دار الفاص���ل ،والتضييق على
الفلس���طينيني ،وإضعاف الس���لطة ،وفرض احلصار على
غزة ،ورفض االنسحاب من اجلوالن ،واالستمرار في فرض
أجواء احلرب على لبنان والتدخل في شئونه الداخلية.
أما املس��ار الثاين :فيتمثل بش��� ّنها حرو ًبا مدمرة ضد
الفلس���طينيني ،منذ رفض���وا االنصي���اع إلمالءاتها
في املفاوضات .وق���د ب ّينت احلكومة اإلس���رائيلية،
باس���تخدامها الق���وة الوحش���ية بأنه���ا ال تلقي باالً
للفلسطينيني ،وال تعاملهم كشركاء ،وال كجيران ،وكأنه
ليس ثمة عملية تس���وية ،وهذا ينطبق على مؤسسات
السلطة التي د ّمرتها في الضفة والقطاع.
وبالنسبة إىل املسار الثالث ،الذي عملت عليه احلكومة
اإلسرائيلية ،فيتمثل بالتملص من استحقاقات التسوية،
بدعوى مراع���اة حساس���ية قطاعات م���ن املجتمع
اإلس���رائيلي ،وبدع���وى غياب اإلجماع ب�ي�ن تياراتها
السياس���ية .ومن أجل ذلك فق���د كانت الدميقراطية
اإلس���رائيلية ،وضمنها التوج���ه النتخابات مبكرة تلو
بررت ،فيها
األخرى ،هي الوس���يلة التي أخرجت ،أو ّ
احلكومات اإلس���رائيلية ،متلّصها من عملية التسوية
حتى اآلن.
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مثة خيارات عديدة أمام الفلسطينيني:
أولها يتمثل باستمرار الوضع احلالي ،أي االستمرار
عمن
بخيار املفاوضات وعملية التسوية ،بغض النظر ّ
يحكم «إس���رائيل» ،وهو اخليار األكث���ر كلفة؛ إذ إنه
ميكن أن يفاقم حدة االنقس���امات الفلس���طينية ،كما
أنه يضعف السلطة أمام ش���عبها ،ويعزز قدرة الكيان
الصهيوني على فرض إمالءاته باالس���تيطان واجلدار
الفاصل والتهويد ،وباس���تخدام الق���وة املفرطة ضد
الفلسطينيني.
في مقاب���ل ذلك ،فهن���اك خيار الدول���ة الواحدة
الدميقراطي���ة العلمانية (الدولة ثنائية القومية) ،وهو
خيار مستحيل؛ ليس ألنه يتعارض مع مكانة فلسطني
كأرض وقف إسالمي فحسب ،وإمنا الكيان الصهيوني
يصر على دوام االحتالل ،والسيطرة على الفلسطينيني،
أيضا.
وإيجاد ممهدات لذلك بقوة األمر الواقع ً
ثمة خيار ثالث يتمثل بح ّل السلطة ،وإنهاء وظيفتها
التفاوضية .وميك���ن طرح هذا اخليار ،كخيار مقاومة
التقرير االسرتاتيجي السابع
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كتحد للسياسة التي
شعبية بني أشكال مقاومة أخرى،
ٍّ
ينتهجها الكيان الصهيوني ،ووضعه أمام مس���ئولياته
كدول���ة محتلة ،وما ميكن أن يتمخّ ض عن هذا الوضع
م���ن تفجير انتفاضة ثالثة تتفاع���ل أدواتها مع العمل
اجلهادي من داخل فلس���طني احملتل���ة ومن اخلارج،
بحيث يجمع بني العمليات العسكرية عبر احلدود ومن
داخل األرض احملتلة.
وهذا األمر يتطلب مس���اندة األمة اإلسالمية ماد ًّيا
ومعنو ًّيا ولوجس���ت ًّيا ،أي تكريس البعد اإلسالمي في
قضية فلسطني.

وأما أمريك ًّيا ،فليس لدى الرئيس أوباما ،كما يبدو،
ما يقدمه للعرب س���وى التلميح بأن اإلدارة ستستمر
ببذل اجلهود الس���تئناف املفاوضات اإلس���رائيلية -
السورية ،واإلس���رائيلية  -الفلسطينية حتت الرعاية
األمريكية ،دون االعت���راف باحلقوق العربية ،أو حتى
التلويح مبوق���ف محايد خالل هذه املفاوضات عندما
تعقد ،ناهيك عن استحالة أن متارس اإلدارة األمريكية
ً
ضغطا فعاالً وجد ًّيا على احلكومة اإلسرائيلية لتغيير
مواقفها ،أو حتى لتوقف بناء املس���توطنات ،بل لم نعد
نس���مع كلمة واحدة عن جتميد أو إيقاف االستيطان،
من أي زائر أمريكي!

وفي هذا السياق ،ليس مبقدور ليس لدى الرئيس أوباما ،كما يبدو ،ما يقدمه
أما بالنسبة للكيان الصهيوني
فصائ���ل املقاوم���ة أن تتجاهل للعرب سوى التلميح بأن اإلدارة ستستمر ببذل
جدي ،وال
اجله���ود الس���تئناف املفاوضات اإلس���رائيلية  -فال تطالبه بش���يء ّ
حجم املأزق الذي يعيشه الكيان
السورية ،واإلس���رائيلية  -الفلس���طينية حتت تتخذ مواق���ف صارمة جتعله
الصهيوني في املرحلة الراهنة ،الرعاي���ة األمريكية ،دون االع�ت�راف باحلقوق
يتوقف عن بناء املس���توطنات.
والذي سينعكس سل ًبا على أداء العربية ،أو حتى التلويح مبوقف حمايد خالل
ويع���رف نتنياه���و أن الرفض
هذه املفاوضات عندما تعقد.
حكومة «نتنياهو» ،واستقرارها
األمريك���ي هو رف���ض لفظي،
وقدرتها على القيام مبفاوضات
ولذلك ل���م يأبه ل���ه ،واعتبره
جدي���ة مع العرب .لذا ،فاألنظ���ار متجهة إلى تلك تباينًا ف���ي وجهات النظر بني احللف���اء ،وخالفًا بني
الفصائل  -حماس حتدي ًدا -بأن ترفض أس���لوب األصدقاء!
التهدئة ال���ذي يقود إلى مكاس���ب حقيقية للكيان
وكأن خطة الرئيس أوباما تستهدف استدراج العرب
الصهيون���ي مقابل وعود خادع���ة ،فهو يتحكم في
جميع احلقوق املشروعة للشعب الفلسطيني ،وحرية أو الضغط عليهم ،بوسائل ناعمة وقفازات حريرية هذه
احلركة والتنقل ،وفرض كل صيغ احلصار واجلدار املرة ،مما يؤدي إلى س���قوط آخر ورقة ضغط أو قوة
في يدهم وهي ورقة التطبيع ،بعد أن س���قطت أوراق
الع���ازل ،واالغتي���االت ،واالعتق���االت اجلماعية،
القوة العربية ،ورقة بعد ورقة ،دون أن يحصلوا إال على
ومصادرة األمالك ،وغيرها.
مفاوضات ال تنتهي .وما زال األمريكيون ثم األوروبيون
أما عل���ى اجلانب العرب���ي ،فنج���د أن الصهاينة يدافعون عنها ويبررون لها كل تصرف ،ويذكرون يوم ًّيا
يرفض���ون التخلي ع���ن اجلوالن ومزارع ش���بعا ،كما بأن أمن الكيان الصهيوني م���ن أمنهم ،وأن العالقات
يرفضون التخلي عن القدس ويعتبرونها عاصمة أبدية اإلسرائيلية  -األمريكية ،واإلسرائيلية  -األوروبية ،هي
لهم ،وكذلك بالنسبة للمستوطنات في الضفة الغربية ،عالقات استراتيجية ال ميكن املساس بها.
وتتزايد حدة الدعوات العنصرية التي تدعو إلى طرد
وطاملا أن املصالح األمريكية مصانة في جميع الدول
فلسطينيي األراضي احملتلة في عام 1948م.
العربية عل���ى قاعدة تبعية النظ���ام اإلقليمي العربي
التقرير االسرتاتيجي السابع
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للواليات املتحدة ،فليس هناك ما يشير إلى نية أوباما

لتنفيذ مخططاته الس���اعية إلى ف���رض املزيد من
الوقائ���ع على األرض ،ومين���ح الصهاينة فرصة كي
يحققوا ما يسعون إليه.

من األراضي العربية.

املطل���وب من القيادة العربية الرس���مية أن تدعم
املقاوم���ة كخي���ار يحفظ كرامة األمة بعد سلس���لة
اإلهانات التي تعرضت لها عند اختيارها ما يسمى
الس�ل�ام خيا ًرا اس���تراتيج ًّيا ،إضاف���ة إلى رفض
اإلمالءات األمريكي���ة بالتطبيع مع العدو الصهيوني
مهما كان شكله ،والتلويح بسالح املقاطعة كحد أدنى
في وجه اإلدارة األمريكية املنحازة.

وإدارته في الضغط عل���ى الكيان الصهيوني ملنعه من

شن حرب جديدة ضد املقاومة في قطاع غزة ،وغيرها
وم���ن هنا ،ف���إن املراهن���ة على مواق���ف اإلدارة

األمريكية هو متس���ك بالس���راب ،وق���رارات وزراء
اخلارجية العرب بدعم التحرك األمريكي الس���اعي

إلى مقايضة التطبيع بوقف االستيطان يشكل تنازالً
جدي ًدا من ش���أنه إعطاء االحتالل مزي ًدا من الوقت
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معلومات إضافية
اسرتاتيجيات نتنياهو للتخلص من الضغوط األمريكية احملتملة :
بعد تكليفه من قبل الرئيس اإلسرائيلي شيمون بيريز ،بتشكيل احلكومة خ َّيم على «بنيامني نتنياهو» شبح باراك
أوباما ،رئيس أمريكا اجلديد .ومن هنا ،ركز نتنياهو اهتمامه األساس���ي ،على إيجاد طريقة لنزع فتيل التهديد
الذي ميثله أوباما له ،والذي تبدو آراؤه بش���أن إيران ،وبشأن حل الصراع العربي -اإلسرائيلي على أساس خيار
الدولتني ،وبشأن العالقات مع العالم اإلسالمي متناقضة متا ًما مع آراء نتنياهو الشخصية.
الدالئل املبكرة تش���ير إلى أن نتنياهو سيلجأ إلى خمس استراتيجيات لتقليص ،وجتنب ،والتخلص في النهاية
خصوصا فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية التي ال ينوي -على العكس متا ًما
من أي ضغط محتمل من واشنطن،
ً
من أوباما -إيالءها أي أولوية.
االس��تراتيجية األوىل :القي���ام بحملة تس���ويقية؛ حيث لم يتردد نتنياهو في س���بيل تخفيف الضغط عليه من
استخدام ثالثة من منافسيه السياسيني ،وهم :شمعون بيريز ،وإيهود باراك ،وبنيامني بن اليعازر ،لتسويق نفسه
بأن نتنياهو« :رجل سالم...
أمام العالم؛ فأرس���ل ش���معون بيريز ،رئيس الكيان الصهيوني ،إلى واشنطن؛ ليقول ّ
يفتش عن س�ل�ام تاريخي  ،...ولم يُبْ ِد ،منذ انتخابه ،معارض ًة ٍّ
حلل سياس���ي على أس���اس دولتني» .وأرسله إلى
أيضا؛ ليؤكد أن نتنياهو ملتزم بالسالم وباملفاوضات مع الفلسطينيني)1( .
األردن ً
ّ
أن نتنياهو «مستعد للمفاوضات السلمية وموافق على حل الدولتني ،وقام
وقام باراك بتسويق نتنياهو حني أكد ّ
بنيامني بن اليعازر بتسويق نتنياهو بأنّه «يؤيد إقامة دولتني لشعبني ،وأنّه سوف يفاجئنا جميعا»)2(.
ً
ٍ
ضغط ما على أوباما ،أو لتخفيف اخلوف
االس��تراتيجية الثانية :اللعب بالورقة الروس���ية في محاولة البتكار
أن أكثر من مليون مهاجر يتحدثون الروسية يسكنون الكيان الصهيوني.
املتوقع مواجهته ،ليظهر ّ
ولذلك لم تكن صدفة أن قام نتنياهو بتعيني أفيغدور ليبرمان وزي ًرا للخارجية ،وليس من قبيل املصادفة أيضا
أن اجتمع مع صحفيني روس قبل أس���بوع من زيارته واش���نطن ،ليقول لهم وباحلرف الواحد« :عالقات إسرائيل
مع روسيا مهمة»)3(.
وفي نفس الفترة ،بعث عدة رس���ائل إلى أوباما قبل أن يصل واش���نطن في أيار/مايو 2009م من أبرزها« :لن
أنس���حب من هضبة اجلوالن؛ ألنّها تشكل منطقة استراتيجية إلسرائيل» ،و«لن أتنازل عن أي شيء مهم بالنسبة
ألمن إسرائيل».
االستراتيجية الثالثة :إعداد اجليش اإلسرائيلي حلرب قادمة ،فمنذ انتهاء حرب لبنان 2006م وحرب غزة 2008م،
واإلسرائيليون مشغولون في إعداد اجلبهة الداخلية؛ ألنّهم يرونها جبهة «مثل باقي اجلبهات في احلروب القادمة».
ففي األس���بوع األول من حزيران 2009م أجرى اجليش اإلس���رائيلي تدريبات ومناورات في اجلبهة الداخلية
عبر عن نية حكومته «إكمال عملية غزة»،
أوجدت
انطباعا ّ
ً
أن حر ًبا قريبة توشك أن تقع ،وخاصة أن نتنياهو قد َّّ
واس���تعادة عامل الردع .كما أن التركيز على هذا يربك األمريكيني؛ ألن حر ًبا إس���رائيلية قد تضر مبصاحلهم
القومية في املنطقة ،وت ُستعمل كورقة لالبتزاز)4(.
التقرير االسرتاتيجي السابع
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االس��تراتيجية الرابعة :تتمثل في مد قرون استش���عار نحو س���وريا في محاولة إلحياء احملادثات الس���ورية-
اإلسرائيلية غير املباشرة ،التي كانت تجُ رى في الشهور األخيرة بوساطة تركية قبل أن تقطعها سوريا من جانبها
بسبب احلرب في غزة.
والدافع األساسي الذي ميكن أن يقف وراء سعي نتنياهو إلحياء املسار السوري ،هو إيجاد مبرر أو حجة ميكن
من خاللها مقاومة الضغط األمريكي املتوقع عليه لتحقيق تقدم على املسار الفلسطيني .فحجة عدم القدرة على
حتقيق تقدم على املس���ارين في الوقت نفسه ،هي حجة طاملا اس���تخدمتها احلكومة اإلسرائيلية ملنع أي حترك
نحو حتقيق السالم الشامل.
على أي حال من األحوال ،ال توجد لدى نتنياهو نية للوفاء مبطلب س���وريا األساس���ي ،وهو اس���تعادة هضبة
اجلوالن ،كما أن س���وريا من جانبها لن يكون لديه���ا أي توقعات حقيقية من إحياء احملادثات؛ ألنها تعرف جي ًدا
أنها لن تتمكن من التوصل إلى اتفاقية س�ل�ام مع الكيان الصهيوني ،ما لم يتم حتقيق تقدم جوهري على املسار
أيضا .لذلك ،فإن املتوقع إذا ما مت إحياء احملادثات في نهاية املطاف ،أن يس���ود شعور بالالمباالة
الفلس���طيني ً
لدى الطرفني بسبب عدم توقعهما إمكانية حتقيق أي نتيجة إيجابية من خالل املفاوضات.
االستراتيجية اخلامسة :التأكيد على خطورة التهديد الذي متثله إيران وبرنامجها النووي ،وذلك بهدف التقليل
من شأن الطموحات الفلسطينية ،ودفعها إلى مؤخرة املشهد.
وقد بدت هذه االس���تراتيجية في غاية الوضوح ،عندما قام نتنياهو مبجرد تكليفه بتش���كيل احلكومة بإطالق
تصريح شن من خالله هجو ًما على إيران ،وقال فيه :إنه ال يخامره أدنى شك في أنها تسعى إلى احلصول على
أس���لحة نووية ،وأنها متثل ليس أخطر تهديد يواجه الكيان الصهيوني منذ عام 1948م فحس���ب ،وإمنا للعرب
وللعالم احلر ،على حد قوله.

ويهدف تركيز نتنياهو على إيران إىل حتقيق ما يلي:
 -1إيج���اد دور للكيان الصهيون���ي باملنطقة في أعني الغرب كقاعدة أمامية ،وإلى رفع قيمة أس���همها؛ فقبل
االنتخابات التزم بأن إيران لن حتصل على س�ل�اح نووي ،وبعد االنتخابات التزم أنّه لن يس���مح ملنكري احملرقة
بتنفيذ محرقة جديدة.
 -2اإليقاع بني إيران والعرب ،وكأن الكيان الصهيوني أصبح حليفًا للعرب في مواجهة «العدو الفارسي» األمر
الذي يخلط األوراق.
 -3يس���اعد تركيزه على إيران على طمس وتغييب القضية الفلس���طينية ،وحتويل األنظار عنها ،وخاصة بعد
اهتمام إدارة الرئيس أوباما بهذه القضية ،ونشاطها في حل هذا الصراع.
 -4وسيلة متويه لعدم مواجهة الواقع؛ حيث ال ميلك جرأة مواجهته والتحدث عنه ،فقد قال نتنياهو في خطابه
أمام مؤمتر منظمة «اإليباك» ،اللوبي الصهيوني في أمريكا ،في أيار/مايو 2009م ما يلي« :يحدث في الش���رق
حتد أمام اجلميع ،إنّه إيران املمتلكة لسالح
األوسط تطور نادر ،يشكل هدفًا مشتر ًكا إلسرائيل وللدول العربيةٍّ ،
نووي ،...وهذا يوجد فرصا للتعاون بني إسرائيل والدول العربية»)5(.
ً
ُ
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أن نتنياهو حاول أثناء وجوده في البيت األبيض في أيار/مايو 2009م
 -5ابتزاز الواليات املتحدة ،فقد نُش���ر ّ
التوصل إلى صفقة مع أوباما يلتزم وفقها نتنياهو بعدم قصف إيران مقابل أن تخفف الواليات املتحدة ضغطها
على الكيان الصهيوني فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية)6(.
أن إمكانية جناحه ليست كبيرة؛ حيث ال ترى الواليات املتحدة ،وفق مصادر
يقوم نتنياهو بهذا رغم أنّه يدرك ّ
أن امتالك إيران لس�ل�اح نووي قد ال
أن إلس���رائيل أي دور في األزمة األمريكية اإليرانية ،ويدرك ً
أيضا ّ
معينةّ ،
يتعارض في حاالت معينة مع االستراتيجية األمريكية في املنطقة ،وهذا ما أوحاه روبرت جيتس في خطابه أمام
الكوجنرس األمريكي حني مت املصادقة على تعيينه وزي ًرا للدفاع ،وحاول تبرير حق إيران في امتالك سالح نووي،
أن ما تقوم به هو لغايات ردع الهجوم عليها.
مؤك ًدا ّ
واحلقيقة أن احلديث عن اخلطر اإليراني كان دائ ًما من التكتيكات التي مييل نتنياهو إلى اللجوء إليها .ولذلك
ن���راه في الوقت الراهن يبذل قص���ارى جهده للحيلولة دون تبلور حوار أمريكي  -إيراني كما اقترح أوباما ،وكما
ردت إيران عليه بشكل إيجابي)7(.
معنى ذلك أن نتنياهو س���يكون في حاجة إلى العمل بس���رعة ،وفي حاجة إلى استخدام كل ما لديه من دهاء
إذا م���ا أراد أن يؤث���ر على تصميم أوبام���ا على فتح صفحة جديدة مع إيران ،وتعزيز عملية الس�ل�ام العربي -
اإلسرائيلي ،وبناء اجلسور مع العاملني العربي واإلسالمي.
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