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أنطوان شلحت * 

إسرائيل تعيد إنتاج سياستها

إسرائيل يف الوقت احلايل يف خضم "مرحلة انتظار" قد تطول، وهي تترقب خاللها تعيش 

ما ستؤول إليه األوضاع يف كل من مصر )بعد إطاحة سلطة "اإلخوان املسلمين" 

والرئيس املنتخب حممد مرسي(، وسورية )التي وضعها استخدام نظام بشار األسد السالح الكيميائي 

ضد املتمردين أمام احتمال توجيه ضربة عسكرية أميركية إليها(، وما ستسفر عنه املفاوضات مع 

األخيرة عليها، ورمت بكل  أحّلت هذه  أن  الواليات املتحدة بعد  استؤنفت برعاية  التي  الفلسطينيين 

ثقلها من أجل معاودتها، ومنحت اجلانبين مهلة زمنية تتراوح بين 6 و9 أشهر من أجل التوصل إىل 

اتفاق سالم نهائي.

احلكومة  تنتهجها  التي  اخلارجية  السياسة  أن  إىل  مؤشرات  الحت  احملاور  هذه  جميع  ويف 

أحيانًا  الذي وضعها  األمر  إقليميًا،  إسرائيل اخلاصة  تراعي مصالح  أن  احلالية حتاول  اإلسرائيلية 

يف تناقض ظاهر مع مصالح الواليات املتحدة وفقًا ملقاربة السياسة اخلارجية التي تنتهجها إدارة 

الرئيس باراك أوباما.

وما يمكن مالحظته هو أن املواقف اإلسرائيلية الرسمية إزاء هذه احملاور الثالثة، وإزاء كل حمور 

منها على حدة، تعيد إىل حد بعيد إنتاج السياسة التقليدية املستهلكة، عبر إعادة إنتاج مقوالت ُطرحت 

مراراً وتكراراً منذ اندالع ثورات "الربيع العربي"، وخصوصًا مقولة أن إسرائيل ال يمكنها إاّل أن تعتمد 

على نفسها لصّد اخملاطر احملدقة بها، وال يجوز لها يف كل ما يتعلق بحماية مصاحلها واحلفاظ 

على أمنها وأمن سكانها أن تعّول على أحد حتى لو كان حليفها األقرب، وذلك بموازاة التشديد على 

أن هذا االعتماد على النفس يستلزم زيادة قوة اجليش اإلسرائيلي وأذرعه املتعددة، وعدم تقويض 

السلم األهلي.

بنيامين  اإلسرائيلية  رئيس احلكومة  بها  أدىل  التي  والتصريحات  آخر اخلطابات  ولدى مراجعة 

نتنياهو يمكن اإلشارة إىل استنتاجين يتمسك بهما ويوجهان سياسة حكومته العامة:

من  "مزيد  هو  العربي"  "الربيع  مع  باالرتباط  إسرائيل  حميط  يف  اآلن  حتى  تراكم  ما  أن  األول، 

التحديات األمنية واألعداء واألسلحة، ما يحّتم البحث بأي ثمن وبأي طريق عن فرص تنمية السلم 

األهلي، وإيالءها األولوية القصوى."

* كاتب وباحث فلسطيني.
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الثاين، ضرورة "السعي لتحقيق سالم مع اجليران شرط أن يقوم على ركيزتين أساسيتين: ]األوىل[ 

الراسخ  األمن  ضمان  و]الثانية[  اليهودي،  للشعب  القومية  الدولة  بصفتها  بإسرائيل  االعتراف 

للمواطنين اإلسرائيليين."

وثمة يف الواقع السياسي اإلسرائيلي وقائع كثيرة تدل على مبلغ حرص نتنياهو على هذا "السلم 

األهلي"، منها مثاًل رفضه توصية اجلهازين العديل واألمني اعتبار اجلماعات االستيطانية املتطرفة 

التي تنّفذ عمليات "جباية الثمن" ضد الفلسطينيين وأمالكهم تنظيمًا إرهابيًا، ومساومته مع اليهود 

املتشددين دينيًا )احلريديم( يف كل ما يتعلق بموضوع "املساواة يف تقاسم أعباء خدمة الدولة" من 

خالل االنخراط يف اخلدمة العسكرية اإللزامية، وموضوع امليزانيات العامة اخملصصة ملؤسساتهم 

التعليمية والدينية.

يف الوقت ذاته يالحظ أيضًا أن احلكومة اإلسرائيلية تتبنى يف الظاهر "سياسة غامضة" إزاء آخر 

التطورات يف مصر وسورية، وأيضًا إزاء مآل املفاوضات مع الفلسطينيين، وبصورة ربما توحي بأن 

املستقبل مفتوح على أكثر من احتمال، لكن مع حرص ظاهر على استثناء احتمال أن تتخلى السياسة 

اإلسرائيلية عن ركيزة األمن.

مصر: إّما اجليش وإّما الفوضى!

اتسمت السياسة اإلسرائيلية الرسمية إزاء إطاحة سلطة "اإلخوان املسلمين" والرئيس حممد مرسي 

يف مصر بإعالن أن إسرائيل ال تتدخل فيما وراء حدودها، وجرى التزام هذا يف التصريحات الصادرة 

عن شتى املسؤولين.

يف الوقت ذاته أكدت التصريحات املسربة إىل وسائل اإلعالم األجنبية أن البديل الذي بات ماثاًل 

أمام مصر بعد تلك اإلطاحة هو إّما تعزيز سلطة اجليش، وإّما الفوضى، مع تلميح واضح إىل ضرورة 

دعم البديل األول.

وبموجب ما قاله مصدر سياسي إسرائيلي رفيع إىل صحيفة "الغارديان" البريطانية فإن إسرائيل 

حتاول أن تقنع الواليات املتحدة والدول األوروبية بأن تتبنى موقفها هذا إزاء ما يحدث يف مصر، 

بما يفضي إىل دعم السلطة االنتقالية )"يسرائيل هيوم"، 20 / 8 / 2013(.

وكشفت صحيفة "يسرائيل هيوم" املقربة من رئيس احلكومة نتنياهو أن املسؤولين يف إسرائيل 

بذلوا جهوداً كبيرة يف إقناع الواليات املتحدة واالحتاد األوروبي بضرورة دعم السلطة االنتقالية يف 

مصر، على الرغم من أعمال القتل والقمع التي يشهدها هذا البلد منذ إطاحة سلطة "اإلخوان املسلمين"، 

مشيرة إىل أن السفراء اإلسرائيليين لدى كل من الواليات املتحدة وبريطانيا وأملانيا وبلجيكا ودول 

التي يمكن  لتقليص األضرار  الدول  اتصاالت مع كبار املسؤولين يف هذه  أجروا  أوروبا،  ُأخرى يف 

أن تلحق بالسلطة االنتقالية يف مصر، وباجليش املصري يف ضوء احلملة التي يتعرض لها أنصار 

جماعة "اإلخوان". وأضافت أن املسؤولين يف احلكومة اإلسرائيلية أجروا كذلك اتصاالت مع عدد من 

سفراء هذه الدول لدى إسرائيل، وحاولوا إقناعهم بأن اجليش املصري هو اجلهة الوحيدة القادرة على 

منع تدهور األوضاع يف مصر )املصدر نفسه(.

وترى أغلبية التقديرات املتداولة يف إسرائيل أن سلطة "اإلخوان املسلمين" مل حتاول مّس العالقات 
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الرسمية بين مصر وإسرائيل، ومل تقم بزعزعتها أو إضعافها، وذلك على الرغم من أنها امتنعت من 

إقامة أي عالقة سياسية علنية ومباشرة مع إسرائيل. وبقيت املصلحة األساسية للجانبين املصري 

واإلسرائيلي كامنة يف منع التصعيد والتدهور العسكري الذي قد يؤدي إىل خطر املواجهة العسكرية. 

بلورة  يف  وساهم  "حماس"،  وحركة  إسرائيل  بين  بالتوسط  املصري  احلكم  قام  اخللفية  هذه  وعلى 

تفاهمات وقف إطالق النار بعد جولة القتال التي اندلعت بين إسرائيل واحلركة يف تشرين الثاين / 

نوفمبر 2012 )عملية "عمود سحاب"(.

هذا ما أكدته ورقة "تقدير موقف" صادرة عن "معهد أبحاث األمن القومي" يف جامعة تل أبيب، 

الفتة إىل أن صمود اتفاق السالم بين إسرائيل ومصر يف ظل حكم إسالمي يرفض مبدئيًا االعتراف 

لهذا  ُقيض  لو  أنه  االفتراض  املنطقي  لكن من  الوجود، يشكل سابقة مهمة.  إسرائيل يف  دولة  بحق 

احلكم أن يستمر ويتعزز ويصبح أقل اعتماداً على املساعدة االقتصادية الغربية، فإن عداء "اإلخوان 

أن يظهر ويؤدي إىل زعزعة املصالح  العميق جتاه إسرائيل، كان ال بد من  املسلمين" األيديولوجي 

يوليو   / تموز  ثورة  بعد  احلكم  هذا  سقوط  فإن  وبالتايل  للدولتين.  املشتركة  والسياسية  األمنية 

2013، بدعم وقيادة اجليش املصري، ساهم يف تقليص احتمال وقوع مثل هذا السيناريو، لكن يبقى 

التحدي األمني قائمًا يف منطقة شبه جزيرة سيناء )أفنير غولوف؛ أودي ديكل؛ أوريت بارلوف؛ يوئيل 

غوجانسكي؛ عوديد عيران، وعنات كورتس، "توصيات مقدمة إىل إسرائيل من أجل كيفية التعامل مع 

الثورة يف مصر"، "مباط عال"، العدد 445، 11 / 7 / 2013، معهد أبحاث األمن القومي، عن نشرة 

"خمتارات من الصحف العبرية" يف املوقع اإللكتروين ملؤسسة الدراسات الفلسطينية(.

وبرأي ُمعّدي هذه "الورقة" فإن مصر دخلت اآلن يف غمرة مرحلة انتقالية طويلة ستكون السلطة 

والدفاع  النظام  وفرض  القانون  على  احملافظة  مثل  الداخلية  باملسائل  مشغولة  خاللها  االنتقالية 

عن االستقرار واحلؤول دون االنهيار االقتصادي. وخالل هذه الفترة ستكون هذه السلطة منهمكة يف 

كبح االحتجاج الشعبي وقمع مراكز تمرد مؤيدي "اإلخوان املسلمين"، ويف تعديل الدستور، واإلعداد 

لالنتخابات البرملانية والرئاسية وتنفيذها، وهو ما سيؤدي إىل حتول اهتمام السلطات املصرية عّما 

يجري يف سيناء. ومن املتوقع أن ترتفع وتيرة العمليات اإلرهابية للمجموعات اجلهادية والسلفية 

يف أنحاء سيناء، وأن حتاول هذه اجملموعات حتدي سلطات القاهرة سواء مباشرة من خالل مهاجمة 

تدهور  إىل  سيؤدي  الذي  األمر  إسرائيل،  استفزاز  خالل  من  مباشرة  غير  بصورة  أو  عنها،  املمثلين 

األمن يف سيناء، واحتمال امتداد ذلك إىل داخل أراضي إسرائيل. ومن النتائج احملتملة للتصعيد يف 

هذه اجلبهة تضرر العالقات اخلاصة بين املؤسستين العسكريتين يف مصر وإسرائيل، ويبدو أن هذا 

سيكون التهديد األهم على اجلبهة اجلنوبية يف األشهر املقبلة.

كما تشير "الورقة" إىل أن الطرف الذي تضرر بصورة كبيرة من سقوط حكم "اإلخوان املسلمين" 

يف مصر هو حركة "حماس" التي خسرت ركيزتها األيديولوجية والسياسية األساسية. ويأتي ذلك بعد 

خسارتها موقعها يف دمشق، وتدهور عالقاتها مع حزب الله، والقطيعة بينها وبين النظام يف إيران 

يف إثر توطد عالقات احلركة مع احلكم اجلديد يف مصر. كما ُتعتبر "حماس" يف نظر الشباب املصري 

الذي قاد الثورة متعاونة مع احلكم الذي أسقطوه، وأنها تقف وراء عمليات العنف التي تعّرض لها 

اجملتمع واجليش يف مصر. وكذلك تتعرض "حماس" النتقادات كبيرة يف الشارع يف قطاع غزة. وبناء 

على ذلك، من املنتظر يف قراءة "الورقة" أن تزداد الدوافع إىل القيام بهجمات ضد إسرائيل من جانب 
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"حماس" ومن أطراف جهادية يف سيناء.

هناك قراءات إسرائيلية ترى أن العام الذي قضاه حممد مرسي يف احلكم مل يكن سيئًا من ناحية 

إسرائيل، إذ إنه حافظ على اتفاق السالم وعلى التعاون األمني معها، كما اتخذت حكومة "اإلخوان" 

على  يتعين  ولذا  سيناء.  يف  واإلرهاب  "حماس"  مواجهة  يف  مناسبة  من  أكثر  يف  صارمة  خطوات 

األساتذة  أحد  يؤكد  كما  احلكم،  هذا  سقوط  حيال  حماستهم  من  التخفيف  إسرائيل  يف  احملللين 

اجلامعيين يف قسم الدراسات العربية واإلسالمية يف جامعة تل أبيب، وأن يأخذوا يف االعتبار ما يلي: 

أواًل، أن "اإلخوان املسلمين" لن يختفوا من احلياة السياسية املصرية والعربية؛ ثانيًا، أن االئتالف 

الذي ثار على مرسي فيه أطراف أساسية من كبار املعادين إلسرائيل ومن الذين عملوا طوال أعوام 

ضد أي تطبيع للعالقات معها )نشرة "خمتارات من الصحف العبرية"، 2013/8/22(.

وأكدت صحيفة "معاريف" أيضًا، عقب إطاحة سلطة "اإلخوان املسلمين"، أن املسؤولين يف إسرائيل 

وأضافت  استقرار.  عامل  أنها  القريب  املدى  يف  أظهرت  ألنها  بسقوطها،  االحتفال  إىل  يسارعوا  مل 

إسقاط مرسي عن احلكم هو جمرد حلقة  أن  األمنية اإلسرائيلية هي  أن تقديرات اجلهات  الصحيفة 

ُأخرى يف سلسلة األحداث التي تشهدها منطقة الشرق األوسط يف األعوام األخيرة، والتي من املتوقع 

أن جتعل املنطقة غير مستقرة ملدة تتراوح ما بين 5 و10 أعوام يف أفضل األحوال. وأشارت إىل أن 

إذ  التوقعات،  اإلسرائيلي، بعد صعود مرسي إىل سّدة احلكم، فاق جميع  ـ  األمني املصري  التعاون 

استمر هذا التعاون واحلوار بين اجلهات األمنية يف الدولتين، وخصوصًا يف كل ما يتعلق بمحاربة 

تهريب األسلحة من سيناء إىل قطاع غزة بإشراف أميركي.

وتابعت الصحيفة أن حكم "اإلخوان" يف مصر "تبين أنه عامل استقرار إقليمي"، وال سيما فيما 

يتعلق بالضغط على حركة "حماس" لوقف إطالق صواريخ على إسرائيل، وحرب مصر ضد التنظيمات 

اجلهادية يف سيناء، ووقوف مصر إىل جانب "احملور السّني" ضد حمور إيران وسورية وحزب الله.

ووفقًا للصحيفة فإن األحداث احلالية يف مصر وأداء جيشها "يبعدان )عن إسرائيل( خطر حرب 

تقليدية يف اجلبهة املصرية، ألن أي انشغال للجيش يف دولة عربية بحروب داخلية يؤدي إىل تضاؤل 

الرغبة يف مواجهات خارجية" )"معاريف"، 10 / 7 / 2013(.

ُيعتبر تطوراً  أن ما شهدته مصر  فرأى  األسبق يف مصر، تسفي مازائيل،  اإلسرائيلي  السفير  أّما 

املتمثل يف  التطور  يبدو، مغزى هذا  والغرب مل يدركا، كما  الواليات املتحدة  أن  األهمية، غير  بالغ 

قيام جماهير الشعب املصري، وبمساعدة اجليش، باإلطاحة بحكم "اإلخوان املسلمين"، وإقامة سلطة 

مدنية موقتة موالية للغرب. وبرأيه، فإنه لو بقي "اإلخوان" يف السلطة حتى االنتخابات الرئاسية بعد 

ثالثة أعوام، لكان ذلك من شأنه أن يؤدي إىل سيطرتهم على اجليش والشرطة وقوى األمن الداخلي، 

"الوضع  بـ  كان سينشأ حينئذ وضع شبيه  وربما  احلكم،  تنحيتهم عن  وبالتايل سيكون صعبًا جداً 

حدوث  انتظار  الغرب  وسع  يف  يكن  مل  هنا،  ومن  الديمقراطية.  عن  قطعًا  البعد  كل  البعيد  اإليراين" 

تطور أفضل من هذه االنتفاضة، ألنها تشكل نوعًا من الفرملة لإلسالم الراديكايل الذي صعد بقوة 

مي يف البداية "الربيع العربي"، لكنه سرعان ما حتول إىل شتاء إسالمي 
ُ

إىل السطح يف أعقاب ما س

مكفهر. وانعكست نتائج ما حدث يف مصر بصورة فورية وملموسة على دول ُأخرى، وال سيما على 

تونس وليبيا، حيث كثفت قوى املعارضة هناك نضالها ضد اإلسالم الراديكايل )موقع "مركز القدس 

للشؤون العامة" يف شبكة اإلنترنت(.
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ويضيف مازائيل أنه فنيًا يمكن القول إن ما حدث يف مصر كان انقالبًا عسكريًا، غير أن ذلك من 

)التي أطاحت  الثاين/ يناير  ناحية جوهرية كان ثورة تصحيحية، وخطوة أعادت ثورة 25 كانون 

بنظام حسني مبارك( إىل مسارها الصحيح الذي كان من املفترض أن يقود مصر نحو قيام سلطة 

ديمقراطية منتخبة، على أساس أحزاب سياسية ال ترتكز إىل أيديولوجيا إسالمية، وتركز جهودها على 

التنمية االقتصادية وتطوير الدولة، وتشكل مثااًل لباقي الدول العربية. لكن هذه الثورة التصحيحية 

قوبلت بالدهشة والذهول من جانب الواليات املتحدة األميركية ودول االحتاد األوروبي التي رأت فيها 

انقالبًا عسكريًا ضد سلطة منتخبة. والسؤال هو: كيف غابت عن أنظار مؤسسات االحتاد األوروبي 

والبيت األبيض كل التطورات واألحداث العاصفة التي جرت يف مصر بصورة جلية للغاية طوال عام 

كامل؟!

وخلص إىل القول: إن الشعب املصري وّجه ضربة قوية إىل "اإلخوان املسلمين" ربما تؤدي إىل 

إضعاف جميع فروع وتشكيالت حركتهم يف الدول العربية ودول الغرب، يف الوقت الذي تعكف الزعامة 

املصرية احلالية على إقامة نظام حكم جديد يرغب يف التقرب من الغرب، وإنشاء دولة عصرية حديثة 

تستند إىل مزيج من قيم الغرب والقيم اإلسالمية، وتمضي بمصر يف سكة التنمية والتطور والتقدم، 

األمر الذي يشكل فرصة تاريخية بالنسبة إىل االحتاد األوروبي والواليات املتحدة. ومن هنا يتعين 

على األوروبيين واألميركيين تقديم كل مساعدة ممكنة إىل مصر، سياسيًا واقتصاديًا، بغية تمكينها 

من التغلب على عقبة "اإلخوان املسلمين"، واملضي قدمًا يف طريق التنمية االقتصادية.

جولة مفاوضات ُأخرى من دون توقعات كبيرة

استؤنفت يف أواخر تموز / يوليو 2013 يف واشنطن املفاوضات بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية 

برعاية الواليات املتحدة، وبعد ذلك انتقلت إىل القدس ورام الله.

ونقلت وسائل إعالم إسرائيلية عن مصدر سياسي إسرائيلي رفيع أن اإلدارة األميركية قدمت إىل 

طاقمي املفاوضات اإلسرائيلي والفلسطيني رسائل ضمانات عرضت فيها موقف الواليات املتحدة 

الرسائل سريًا وغير معلن، لكنه على ما  من املفاوضات وسيرها وأهدافها. وسيبقى مضمون هذه 

يبدو يتناول قضيَتي احلدود والالجئين.

جتري  أن  هو  املتحدة  الواليات  موقف  أن  الفلسطينيين  إىل  رسالتهم  يف  األميركيون  وأوضح 

املفاوضات على أساس خطوط 1967 مع تبادل أراٍض. كما أوضحوا يف رسالتهم إىل اإلسرائيليين 

أن موقف الواليات املتحدة هو أن خط احلدود املستقبلي لن يكون مطابقًا خلط 1967، وإنما سيتضمن 

تغييرات تتالءم مع الوقائع على األرض. وتضمنت الرسالة األميركية املوجهة إىل إسرائيل اعترافًا 

أميركيًا بأن إسرائيل دولة يهودية، وأن موقف الواليات املتحدة من مسألة الالجئين الفلسطينيين هو 

أن عليهم العودة إىل الدولة الفلسطينية العتيدة )"هآرتس"، 2013/7/31(.

ويف املؤتمر الصحايف الذي عقده وزير اخلارجية األميركي جون كيري، جرى إعالن سلسلة من 

التفاهمات التي توصل إليها اجلانبان، بينها حتديد اجلدول الزمني للمفاوضات بتسعة أشهر، وذلك، 

الفلسطيني  ـ  اإلسرائيلي  للنزاع  نهاية  يشكل  نهائي  حل  إىل  التوصل  أجل  "من  كيري،  إىل  استناداً 

التعهد بإجراء اجلوالت املقبلة للمفاوضات يف الشرق األوسط.  ونهاية للمطالب املتبادلة." وثانيًا، 
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اجلوالت يف  وأن جترى بعض  الله،  ورام  القدس  بين  بالتناوب  ذلك  يجري  أن  على  االتفاق  وجرى 

العاصمة األردنية عّمان. وحدد كيري دور املوفد األميركي مارتن إنديك وطاقمه بأنه دور "امليّسر" 

للمفاوضات )facilitator(، وليس وسيطًا )mediator( وال مفاوضًا )negotiator(. وطالب الفلسطينيون 

ن هو الطرف الذي يماطل، 
َ
بأن يكون األميركيون شركاء كاملين يف جميع احملادثات كي يحددوا م

أن  ثنائية على  املفاوضات  تكون  بأن  ذلك وطالبت  إسرائيل على  اجلاد. وحتفظت  الطرف  ن هو 
َ
وم

التسعة جميع  األشهر  تناقش خالل  أن  على  االتفاق  وتم  أسبوعيًا.  األميركيون على حمتواها  يّطلع 

املوضوعات اجلوهرية: حدود الدولة الفلسطينية؛ الترتيبات األمنية التي تطالب بها إسرائيل؛ القدس؛ 

يتقدم  بأن  الفلسطينيون  فقد طالب  برز،  الترتيب  بشأن  لكن خالفًا  املياه.  املستوطنات؛  الالجئون؛ 

موضوع احلدود على غيره، بينما طالبت إسرائيل بتقديم موضوع الترتيبات األمنية. واتفق طاقما 

املفاوضات مع كيري على إبقاء مضمون املفاوضات سريًا )املصدر نفسه(.

أغلبية احملللين  أوساط  املتفائلة حتى يف  التوقعات  من  كثيراً  املفاوضات هذه  تثير جولة  وال 

السياسيين يف إسرائيل. وكي نضع األمور يف سياقها احلقيقي، فإن هذه املفاوضات ال تثير على وجه 

التحديد أدنى توقع متفائل بشأن احتمال التوصل إىل ما ُيسمى "اتفاق سالم نهائي" يف غضون فترة 

األشهر التسعة التي ستستغرقها اجلولة الراهنة.

ومع أن النأي عن التوقعات املتفائلة واملتشائمة على حّد سواء يبدو اآلن مبرراً جداً، على األقل من 

الناحية املنطقية، إاّل إن ما صدر عن معظم الذين جتنبوا النأي بأنفسهم تمثَّل حّده األقصى يف الوقت 

الراهن يف توّقع أن تشكل هذه اجلولة فرصة من أجل "إقناع" الطرفين جمدداً بأنه يستحيل التوصل 

ـ الفلسطيني، وبأن من األجدى أن يجري التوصل إىل  مرة واحدة إىل حل دائم للصراع اإلسرائيلي 

حلول موقتة أو مرحلية يمكن أن تساهم يف "استمرار احلفاظ على الهدوء"، وأن تتيح إمكان وضع 

األسس املطلوبة للتسوية النهائية يف املستقبل األبعد.

الذين يجاهرون، بين أولئك احملللين، برغبتهم يف جناح هذه  التفاؤل أيضًا على  وينسحب عدم 

املفاوضات، ويعود سبب ذلك أساسًا إىل جوهر التصريحات التي ما انفكت تصدر عن رئيس احلكومة 

االستيطان  االحتالل وسياسة  بأن  بعد  يقتنع  أنه مل  إىل  تشير  والتي  نتنياهو،  بنيامين  اإلسرائيلية 

اجلاحمة هما أساس املشكلة، وإىل أنه مصّر على أن أساسها كامن يف الرفض الفلسطيني والعربي 

املبدئي لوجود الدولة اليهودية، والذي بدأ قبل نصف قرن من إقامة أول مستوطنة يف الضفة الغربية، 

على حد قوله.

كما أن تصريحاته تشير إىل أنه على الرغم من أنه يعلن صباح مساء أنه معنّي بمفاوضات "من 

شروطه  وضع  على  مصراً  زال  ما  نفسه  الوقت  يف  فإنه  الفلسطينيون،  يضعها  مسبقة"  شروط  دون 

املسبقة على التسوية التي من املفترض أن يتم التوصل إليها، ويف مقدمها شرط االعتراف بإسرائيل 

دولة يهودية )وهو شرط تؤيده الواليات املتحدة منذ نحو عقد من الزمان، ولذا أصبح ُينظر إليه يف 

على  تعتمد  التي  األمنية  الترتيبات  وشرط  عنه(،  االستغناء  يمكن  ال  بديهي  شرط  أنه  على  إسرائيل 

اجليش اإلسرائيلي، وشرط أن تكون الدولة الفلسطينية التي سُتقام منزوعة السالح.

بموازاة ذلك، ال ُبّد من مالحظة أن نتنياهو مل يطرح أي برنامج واضح لتسوية القضية الفلسطينية 

باستثناء ما تقّدم، والذي كان قد ورد يف إبان والية حكومته السابقة. ويف الوقت ذاته، فقد أشار أكثر 

من مصدر يف إسرائيل أخيراً إىل أن نتنياهو مل يجر أي تداول يتعلق بمآل املفاوضات سواء داخل 
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الهيئة العامة للحكومة أو يف نطاق اجمللس الوزاري املصغر للشؤون السياسية ـ األمنية. وخالفًا ملا 

كانت عليه احلال يف احلكومة اإلسرائيلية السابقة، فإن نتنياهو يفتقر داخل احلكومة احلالية إىل أي 

"مطبخ" سياسي، أو إىل هيئة مقلصة من املستشارين، وبالتايل فإن الشخص الوحيد الذي يعرف ما 

الذي ينوي رئيس احلكومة أن يفعله يف األيام املقبلة هو نتنياهو فقط وال أحد سواه )"هآرتس"، 14 

.)2013 / 8 /

ن عّبر عن أجواء التشاؤم هذه حين قال أنه 
َ
وكان وزير الدفاع اإلسرائيلي موشيه يعلون "أفضل" م

متشكك إزاء فرص جناح جولة املفاوضات احلالية يف التوصل إىل اتفاق سالم نهائي. وأضاف أن 

إسرائيل حتاول، منذ توقيع اتفاق أوسلو قبل نحو 20 عامًا، ومنذ اندالع النزاع اإلسرائيلي ـ العربي 

قبل 120 عامًا، أن تتوصل إىل حل للنزاع لكن من دون جدوى، ومع ذلك قررت أن تمنح املوضوع 

فرصة ُأخرى )"يسرائيل هيوم"، 14 / 8 / 2013(.

إجراء  يعارض  حزبه  أن  إىل  اليهودي"  "البيت  من  أريئيل  أوري  واإلسكان  البناء  وزير  ومّلح 

مفاوضات مع الفلسطينيين، وشّدد على أنه لن ُتقام دولة ُأخرى غربي نهر األردن )"يسرائيل هيوم"، 

.)2013/8/29

إنه  دانون  داين  الكنيست  الليكود عضو  مركز حزب  ورئيس  اإلسرائيلي  الدفاع  وزير  نائب  وقال 

يف حال توّصل رئيس احلكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو خالل جولة املفاوضات احلالية بين 

الغربية،  الضفة  يف  ُأخرى  مناطق  من  باالنسحاب  يقضي  موقت  اتفاق  إىل  والفلسطينيين  إسرائيل 

فإنه سيجد نفسه خارج صفوف احلزب، ألن اتفاقًا كهذا يتناقض مع برنامج الليكود ومبادئه العامة 

)"يديعوت أحرونوت"، 3 / 9 / 2013(.

ن وافق على إطالق 26 أسيراً فلسطينيًا مل يفعل ذلك ألنه يؤمن فعاًل 
َ
ورأت حتليالت متطابقة أن م

تكثيف  تأتي يف مقابل  العملية  وإنما ألن هذه  والفلسطينيين،  إسرائيل  بين  باحتمال حتقيق سالم 

األسرى  هؤالء  إطالق  قرار  فإن  ذلك،  على  وبناء  الغربية.  الضفة  يف  املستوطنات  يف  البناء  أعمال 

السالم  تتعلق بمستقبل عملية  أي بشرى سارة  قراراً سياسيًا دراماتيكيًا، وال ينطوي على  ال يشكل 

)"يديعوت أحرونوت"، 13 / 8 / 2013(.

ويف مقابلة مع وزير شؤون االستخبارات يوفال شتاينيتس املقرب من نتنياهو، أجاب عن سؤال: 

ـ استراتيجية للمفاوضات؟ قائاًل: قبل أي شيء، األميركيون مهتمون بها  ما هي االعتبارات اجليو 

جداً. صحيح أننا حريصون على حاجاتنا االستراتيجية واألمنية، لكننا أيضًا حريصون على ما يقوله 

أفضل شيء  املفاوضات كان  استئناف  فإن  وبرأيي  به.  أمر ال نخجل  األميركيون، وهذا  أصدقاؤنا 

نقوم به من وجهة نظرنا يف ضوء االضطرابات التي يشهدها العامل العربي، ومن أجل إدخال عامل 

االستقرار والتقدم بيننا وبين الفلسطينيين )"جيروزاليم بوست"، 4 / 9 / 2013، عن نشرة "خمتارات 

من الصحف العبرية"(.

احلكومة  رئيس  لديوان  التابع  الوطني"  اإلعالم  "مكتب  وّزع  املفاوضات،  هذه  انطالق  وعشية 

اإلسرائيلية وثيقة خاصة على الوزراء تشرح قرار العودة إىل املفاوضات، جاء فيها أن من أهداف 

الوثيقة أيضًا أن تشرح للمواطنين اإلسرائيليين أسباب العودة إىل املفاوضات وإطالق 104 أسرى 

أهداف تصّب يف  تبغي حتقيق ثالثة  املفاوضات  إىل  العودة  أن  إىل  الوثيقة  وأشير يف  فلسطينيين. 

التوصل إىل حل سلمي؛ احلؤول دون حدوث تطورات سلبية ضد  "استنفاد فرص  إسرائيل:  مصلحة 



96جملة الدراسات الفلسطينية خريف 2782013

إسرائيل داخل الهيئات الدولية؛ واالستعداد للتحديات التي حولنا." كما تشدد الوثيقة على أن العودة 

الرضوخ ألي شروط مسبقة، "ومن دون  إىل املفاوضات جاءت استجابة ملطالب نتنياهو من دون 

يهودا  يف  البناء  جتميد  دون  ومن   ،67 خطوط  أساس  على  ستجري  املفاوضات  أن  إسرائيل  إعالن 

والسامرة ]الضفة الغربية[، ومن دون إطالق األسرى قبل بدء املفاوضات." وتضمنت الوثيقة إقراراً 

بأن نتنياهو التزم حل الدولتين: دولة إسرائيل، وإىل جانبها الدولة الفلسطينية املنزوعة السالح التي 

تعترف بالدولة اليهودية. أّما بالنسبة إىل موضوع األسرى فجاء يف الوثيقة: "املقصود هم املعتقلون 

الذين أمضوا عقوبة سجن طويلة ما بين 19 وحتى 28 عامًا. البعض منهم كان شابًا عندما اعتقل، 

والبعض اآلخر كان سيطلق يف وقت قريب" )"معاريف"، 30 / 7 / 2013(.

سورية وحزب الله

مع استمرار تفاقم األزمة السورية برز يف املوقف اإلسرائيلي عامالن يبدو أنهما مرشحان للتفاعل 

أكثر فأكثر يف غضون الفترة القليلة املقبلة:

لنظام بشار األسد  الواليات املتحدة على توجيه ضربة عسكرية إىل سورية عقابًا  األول، حّض 

الستخدام السالح الكيميائي، وال سيما يف ضوء إعالن الرئيس األميركي باراك أوباما أن استخدام 

مثل هذا السالح يشكل جتاوزاً للخطوط احلمر ويستلزم رداً حازمًا.

وتشير أغلبية التصريحات والتحليالت اإلسرائيلية يف هذا الصدد إىل أن تلكؤ الواليات املتحدة 

يف الرد من شأنه أن يفقدها صدقيتها يف العامل عامة، ويف الشرق األوسط خاصة، وأن ينعكس على 

فاعلية دورها يف كبح البرنامج النووي اإليراين.

الثاين، حماولة تعميق أزمة حزب الله على خلفية ضلوعه يف احلرب األهلية الدائرة يف سورية، 

وخصوصًا من خالل جتيير القرار الذي اتخذه جملس االحتاد األوروبي يف 22 تموز / يوليو 2013، 

والقاضي باعتبار اجلناح العسكري حلزب الله تنظيمًا إرهابيًا. 


