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�أنطوان

شتاء 2021

�شلحت*

بنيامني نتنياهو ومبد�أ ''رعاية قوة �إ�رسائيل''
تعمد هذه المقالة �إلى تبيان المالمح الرئي�سية ل�سيا�سات بنيامين نتنياهو منذ �أن
ونيف ،وذلك ا�ستناداً �إلى �شهاداته ب�ش�أنها ،والتي يمكن
تولى رئا�سة الحكومة منذ عقد ّ
بطبيعة الحال �أن تخ�ضع للإثبات من طرف المقربين منه �أو المنظّ رين لنهجه� ،أو
عما �سعى وال
للتفنيد من جانب معار�ضيه .والتركيز على �شهاداته هو بهدف الك�شف ّ
يزال ي�سعى لتحقيقه.

�سواء

اقتربت نهاية عهد بنيامين
نتنياهو� ،صاحب الوالية
الأطول في تاريخ �إ�سرائيل� ،أم لم تقترب
بعد ،على خلفية اتهامه ب�شبهات ف�ساد� ،أو
تحت وط�أة �أزمة فيرو�س كورونا وتداعياتها
االقت�صادية واالجتماعية وال�صحية ،ف�إن
المالمح الرئي�سية لهذا العهد �أ�صبحت ظاهرة
�صعيدي ال�سيا�ستين الداخلية
للعيان على
َ
والخارجية اللتين انتهجهما منذ �أن عاد �إلى
�سدة الحكم في �سنة  2009بعد ع�شرة �أعوام
من ت�س ّلم واليته الأولى في هذا المن�صب خالل
الفترة .1999 - 1996
والوا�ضح منذ الآن �أن �أحد �أبرز تلك المالمح
هو �آخر ما طبع نهاية عهده ،وهو التو�صل �إلى
* كاتب وباحث فلسطيني.

ما ي�سمى ''اتفاقات �أبراهام'' لل�سالم وتطبيع
العالقات بين �إ�سرائيل والإمارات العربية
المتحدة والبحرين وال�سودان ،والتي اعتبر
نتنياهو في �سياق الخطاب الذي �ألقاه �أمام
الكني�ست في  10ت�شرين الثاني/نوفمبر
� ،2020أنها وليدة جهود مت�سقة بذلها على
مدار �أعوام طويلة ،ونتيجة ات�صاالت علنية
و�سرية كثيرة �أغلبيتها كانت �سرية ،كما �أنها
بالمقدار نف�سه وليدة جهود مت�سقة �أُخرى
قادها خالل �أعوام لتعزيز قوة �إ�سرائيل
ومكانتها في ال�شرق الأو�سط وفي العالم.
ومما قاله نتنياهو في الخطاب نف�سه:
ّ

ت��م تحقي��ق ذل��ك [''اتفاق��ات �أبراهام'']
نتيج��ة تغيي��ر ال�سيا�س��ة .الحكوم��ات
الإ�سرائيلي��ة بقيادت��ي ترع��ى خ�لال

مداخل

ال�سن��وات الع�ش��ر الأخيرة قوتن��ا الأمنية
واالقت�صادية والتكنولوجية وال�سيبرانية
والدبلوما�سي��ة ب�ش��كل ممنه��ج� .إ�سرائيل
القوي��ة تق��رب �إليها دو ًال عربي��ة �أُخرى،
بما فيها دول لم تك�شف بعد عن التطبيع
الذي يتطور بينن��ا ،ولكن بوادر التطبيع
موج��ودة وتنتظر �أن تزه��ر .و�إن وا�صلنا
ال�سيا�س��ة الت��ي ر�سمته��ا ف�إنن��ي عل��ى
قناعة ب�أن هذا الإزهار �سيكون مك�شوف ًا
و�ستك��ون هن��اك دول �أُخ��رى �ستن�ض��م
�إلى دائرة ال�سالم .ه��ذه الدائرة �ستتو�سع
كم��ا �سيتم تعزي��ز اال�ستق��رار واالزدهار
�س��داً منيع ًا �ض��د الإ�سالم
و�سنق��ف مع��ا ّ
المتطرف الذي تقوده �إيران.
هذه الر�ؤية �أثبتت نجاعتها وهي على
نقي�ض الر�ؤية القديمة التي ا�شترطت كل
تقدم في العالق��ات الإ�سرائيلية العربية
ول��و كان �صغي��راً بموافق��ة فل�سطيني��ة.
الفيت��و الفل�سطيني عرق��ل عملية ال�سالم
ب�شكل كامل .ومنذ �إعالن بلفور []1917
وحت��ى �أيامنا هذه يرف�ض الفل�سطينيون
بح��ق الدولة القومية الخا�صة
االعتراف
ّ
بال�شعب اليه��ودي في الوجود في �أر�ض
�إ�سرائي��ل� .إنه��م يطالب��ون باالن�سح��اب
لخط��وط  67واقت�لاع ع�ش��رات الأل��وف
م��ن الإ�سرائيليي��ن [الم�ستوطني��ن] م��ن
منازله��م وج��رف �إ�سرائي��ل بالالجئي��ن
وتق�سي��م القد���س ومطالب��ات �أُخ��رى ال
ت�ستطيع �أي حكومة م�س�ؤولة في �إ�سرائيل
قبوله��ا .ول��ذا� ،إذا اعتمدن��ا على الرف�ض
الفل�سطين��ي لتو�سي��ع دائ��رة ال�س�لام،
�سن�ضط��ر �إل��ى االنتظ��ار لم��دة �سن��وات
عدي��دة .ولكنن��ي �أ�ؤم��ن ب���أن اتفاقي��ات
ال�س�لام م��ع العال��م العرب��ي ق��د ت�ساهم
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ف��ي ع��ودة الفل�سطينيي��ن �إل��ى ر�شده��م
وربم��ا نتيجة ذلك �أنه��م �سيتنازلون عن
مطالبه��م المت�شددة التي مغزاها العملي
ه��و تدمي��ر �إ�سرائي��ل .وهكذا فق��ط �سيتم
�شق الطريق نح��و ال�سالم الحقيقي بيننا
(موقع ديوان رئي�س الوزراء الإ�سرائيلي،
في ال�شبكة الإلكترونية).
وفي واقع الحال ،ف�إن ما يمكن تو�صيفه ب�أنه
وجه ًا
''مبد�أ رعاية القوة'' ي�ش ّكل مبد�أ ُم ِّ
لنتنياهو منذ ما بعد اندالع الثورات العربية
في �سنة  ،2011مثلما �سنذكر الحق ًا ،وهو
ين�سحب في الوقت عينه على �سيا�سته الداخلية
التي تقوم على تمجيد ''مبد�أ الحوكمة'' �شبه
الديكتاتوري حتى لو على ح�ساب �سيادة
القانون ،ك�أن مهمة الدولة الرئي�سية هي
الحكم ب�أي ثمن ومهما يحدث ،الأمر الذي
ت�ؤكده �أي�ض ًا عدة درا�سات �إ�سرائيلية .وبلغ هذا
�سن ''قانون القومية
النهج ذروته مع ّ
الإ�سرائيلي'' في �سنة  ،2018والذي �شطب
المبد�أ الملزم بتحقيق و�ضمان الم�ساواة في
الحقوق االجتماعية وال�سيا�سية لجميع
بغ�ض النظر عن االنتماء الديني �أو
المواطنينّ ،
العرقي �أو الجن�سي .وت�صاعدت وتيرة هذا
النهج في الآونة الأخيرة مع تقديم لوائح
اتهام �ضد نتنياهو �إلى المحكمة ب�شبهة
ارتكاب مخالفات ف�ساد خطرة.
كذلك ال يجوز اال�ستهانة بما تل ّقاه هذا
المبد�أ من دعم في ظل وجود �إدارة �أميركية
متماهية مع اليمين الإ�سرائيلي و�سرديته،
قادها الرئي�س الأميركي المنتهية واليته
دونالد ترامب.
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عودة �إىل البداية
يمكن تحديد نقطة �إطالق ''مبد�أ رعاية
القوة'' على م�ستوى ال�سيا�سة الخارجية بما في
ذلك حيال ق�ضية فل�سطين ،فيما بات ُيعرف
بـ ''خطاب بار � -إيالن  ''2الذي �ألقاه نتنياهو
في  6ت�شرين الأول�/أكتوبر  ،2013والذي
اعتبره اليمين الإ�سرائيلي ب�أنه الخطاب
الأف�ضل له كرئي�س للحكومة ،نظراً �إلى كونه
ظهر ،من خالل الخطاب ،في مظهر ''اليهودي
المنت�صب القامة'' الذي يطرح على المعار�ضين
�أن ''وجود ال�شعب اليهودي في وطنه'' ،هو
بحق
مطلب ال يقبل الت�أويل ،وهو االعتراف ّ
هذا ال�شعب في دولة خا�صة به هي �إ�سرائيل
كي ُيتاح �إمكان الم�ضي قدم ًا نحو حل حقيقي
لل�صراع .وفي ر�أي عدد من الناطقين بل�سان
هذا اليمين ،ف�إن �آخر جملة في خطاب رئي�س
الحكومة هذا  -والتي قال فيها حرفي ًا'' :كلما
عززنا قوتنا ،وزِدنا دولتنا ر�سوخ ًا ،وبنينا
اقت�صادنا وعززنا مجتمعنا ،وباخت�صار كلما
�أ�صبحنا �أقوياء� ،سنحت الفر�صة لنقل هذا
التغيير �إلى جيراننا �أي�ض ًا''  -تثبت ا�ستمرار
تم�سك نتنياهو ب�سيا�سة ''الجدار الحديدي'' التي
ّ
و�ضعها زئيف جابوتن�سكي ،والتي قامت على
�أ�سا�س معادلة فحواها :كل ما ال ت�ستطيع
�إ�سرائيل تحقيقه مع ال�شعوب العربية بالقوة
يمكنها �أن تحققه بمزيد من القوة.
وفي واقع الأمر ،ف�إن �أقطاب اليمين
يعبرون عن
الإ�سرائيلي ،قبل هذا الخطاب ،كانوا ّ
تململهم من بع�ض الخطوات التي �أقدم عليها
نتنياهو وجعلته ،بكيفية ما ،ين�أى بنف�سه عن
المواقف اليمينية التقليدية .وتم توجيه ُج ّل
�سهام النقد �إلى ما يلي :خطاب ''بار � -إيالن ''1
الذي �ألقاه نتنياهو في  14حزيران/يونيو
 2009وتب ّنى فيه ''حل دولتين ل�شعبين'' ،وهو

''خال�صة نظرية الي�سار ال�صهيوني''؛ تجميد
البناء في الم�ستعمرات ع�شرة �أ�شهر واال�ستعداد
لتمديد ذلك في مقابل االعتراف بـ ''دولة ال�شعب
اليهودي''؛ تجميد جزئي لال�ستيطان في القد�س
وفي مدن ال�ضفة الغربية كافة؛ اال�ستعداد
للتفاو�ض ب�ش�أن االن�سحاب من ه�ضبة الجوالن؛
المعاملة الباردة للم�ستوطنين الذين ي�سكنون
خارج ''الكتل الكبرى''.
ومنذ ذلك الخطاب لوحظ �أن نتنياهو ي�شدد
على �أن ثمة واقع ًا �أمني ًا جديداً يواجه �إ�سرائيل
ويلزمها بزيادة قدرات جي�شها� ،سواء منها
ُ
الهجومية التي تك ّلف �أموا ًال طائلة� ،أو
الدفاعية التي تك ّلف �أموا ًال طائلة �أي�ض ًا ،الأمر
الذي يعني �ضرورة الح�صول على موارد مالية
مما كان الجي�ش التقليدي الذي
�أكبر كثيراً ّ
يخو�ض حرب ًا بالأ�سلحة التقليدية بحاجة �إليه.
ولتحقيق هذا يجب �أن يكون الأمر م�ستنداً �إلى
اقت�صاد قوي.
ففي خطاب �ألقاه نتنياهو �أمام الم�ؤتمر
الدولي الرابع ع�شر لـ ''معهد �سيا�سة مكافحة
الإرهاب'' في هيرت�سليا في � 11أيلول�/سبتمبر
� ،2014أ�شار �إلى �أن ال�شرق الأو�سط يتمزق
�أ�شالء� ،إذ ينهار بع�ض الدول فيه ،وت�صعد من
فتحات الكثبان الرملية تيارات �إ�سالمية
مت�شددة ب�شتى �أ�شكالها حاملة معها عداواتها
القديمة  -الجديدة .وفي �ضوء ذلك يواجه
ال�شيعة ال�س ّنة ،وتت�صارع التيارات ال�س ّنية
بع�ضها مع بع�ض ،مع �إجماعها على مكافحة
وتوظف جميع هذه التيارات
الغرب و�إ�سرائيل.
ّ
المت�شددة الأ�سلوب ذاته '' -الإرهاب'' الذي
ي�ستهدف �أو ًال �أبناء �شعوب هذه التيارات ،ثم
ي�ستهدف �إ�سرائيل .غير �أن ''الإرهاب'' الذي
يمار�س -في ر�أي
ي�ستهدف �إ�سرائيل َ
نتنياهو – على نحو �شديد الخ�صو�صية ،لأنه

بنيامين نتنياهو ومبدأ ''رعاية قوة إسرائيل''

ال ي�ستهدف المدنيين الإ�سرائيليين فح�سب ،بل
يجري تطبيقه بدايـة �أي�ض ًا من خالل ا�ستخدام
المدنيين لديهم [يق�صد الفل�سطينيين] دروع ًا
ب�شرية.
و�سبق في �سياق خطاب ا�ستراتيجي اعتبره
البع�ض ا�ستثنائياً ،و�ألقاه نتنياهو �أمام ندوة
عقدها ''معهد درا�سات الأمن القومي'' في
جامعة تل �أبيب في  29حزيران/يونيو ،2014
وكان مو�ضوعها ''خيارات �إ�سرائيل بعد و�صول
الحل الدائم [مع الفل�سطينيين] �إلى طريق
م�سدودة''� ،أن طرح نتنياهو عقيدة �سيا�سية -
�أمنية من المفتر�ض في ر�أيه �أن ت�سمح
لإ�سرائيل ب�أن تعبر ب�سالم اال�ضطرابات
الحالية ،وت�سونامي الإ�سالم المت�شدد .والح�صة
الأ�سا�سية في ''عقيدة نتنياهو'' هذه مخ�ص�صة
لعدم اال�ستقرار في ال�شرق الأو�سط الذي
�سي�ستمر في نظره �أعوام ًا عديدة �سيهدد الإ�سالم
المت�شدد خاللها ال�سالم في المنطقة و�أمن
�سكانها لعقد من الزمن �أو �أكثر على الأقل.
وتكلم نتنياهو عن �أربعة تحديات �أمنية
تقع في �صلب هذه العقيدة:
الأول ،تح�صين الحدود والدفاع عنها عن
طريق بناء �سياج �أمني في ال�شرق عند منطقة
الحدود مع الأردن� ،إلى جانب ال�سياج الموجود
في ه�ضبة الجوالن ،وذلك الموجود في �سيناء
(على طول منطقة الحدود مع م�صر) .ي�ضاف
�إلى ذلك وجود ع�سكري �إ�سرائيلي على نهر
الأردن والمحافظة على ا�ستقاللية �إ�سرائيل
الع�سكرية .و�أو�ضح نتنياهو �أنه في ظل
ال�شروط الحالية ،ال يمكن االعتماد على قوات
دربها �أجانب ،معطي ًا نماذج لف�شل هذه
عربية ّ
النظرية غامزاً فيها من قناة الواليات المتحدة
التي دربت الجي�ش العراقي ،وكيف �أنه انهار
بعد ان�سحابها من هناك.

مداخل
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الثاني ،ال�سيطرة الأمنية على المنطقة
الواقعة بين الأردن والتجمعات ال�سكانية
الإ�سرائيلية .بكلمات ب�سيطة ،ال تريد �إ�سرائيل
�أن تكون الدولة الفل�سطينية منزوعة من
ال�سالح الثقيل فح�سب ،بل تريد �أي�ض ًا �أن تكون
�إ�سرائيل قادرة على القيام بعمليات �إحباط
وردع ع�سكرية داخل �أرا�ضيها ،وبذلك تكون
الدولة الفل�سطينية ذات �سيطرة �سيا�سية
واقت�صادية فقط .ورف�ض نتنياهو مقولة �أن
ال�سيطرة الأمنية الإ�سرائيلية ت�شكل تعدي ًا على
ال�سيادة الفل�سطينية ،و�أعطى مثا ًال اليابان
و�ألمانيا وكوريا الجنوبية التي توجد فيها
قوات ع�سكرية �أميركية للدفاع عن الم�صالح
الأمنية للواليات المتحدة.
الثالث ،التعاون الإقليمي بين �إ�سرائيل
ودول عربية معتدلة بهدف كبح الإ�سالميين
وكرر نتنياهو رغبته في التعاون
المت�شددينّ .
مع دول الخليج وفي طليعتها ال�سعودية ،لكنه
أقر للمرة الأولى علن ًا ب�أن �إ�سرائيل م�ستعدة
� ّ
لم�ساعدة الأردن ع�سكري ًا ،و�أنها ت�ؤيد تط ّلع
كرد�ستان نحو اال�ستقالل ال�سيا�سي .كما اعتبر
م�صر �شريك ًا مهم ًا في هذا المع�سكر.
الرابع ،منع �إيران من التحول �إلى دولة
عتبة نووية .ففي ر�أي نتنياهو ،من الأف�ضل
لإ�سرائيل ولل�سالم في العالم عدم التو�صل �إلى
اتفاق مع �إيران على التو�صل �إلى اتفاق �سيىء.
و�سبب ذلك �أنه �إذا لم يتم التو�صل �إلى اتفاق،
ف�إن العقوبات االقت�صادية على �إيران
�ست�ستمر ،وفي النهاية �ست�ضطر طهران �إلى
الر�ضوخ لمطالب الغرب بد ًال من �أن يخ�ضع
الغرب لمطالبها .ويطالب نتنياهو بتجريد
�إيران من قدرتها على تخ�صيب اليورانيوم،
مثلما جرى مع �سورية لدى تجريدها من
القدرة على �إنتاج �سالح كيميائي.
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وا�ست�شفت عدة تحليالت في حينه �أن هناك
بنداً �أ�سا�سي ًا وجديداً في ''عقيدة نتنياهو
الأمنية'' برز في هذا الخطاب ،فحواه ال�سعي
لإيجاد ''حل موقت'' لل�صراع مع الفل�سطينيين،
لكن فقط في �إطار التعاون الإقليمي.

حتوالت يف عالقات �إ�رسائيل
ّ
اخلارجية
على �صعيد عالقات �إ�سرائيل الخارجية في
عهد نتنياهو يمكن �أن ن�شير �إلى ما يلي ،على
�سبيل المثال ،ال الح�صر:
 - 1في منطقة حو�ض البحر الأبي�ض
المتو�سط ،ا�ستغل نتنياهو الأزمة مع تركيا
لإقامة تحالف �إقليمي ي�ضم قبر�ص واليونان،
ا�ستهدف تعزيز مكانة �إ�سرائيل في تلك
المنطقة ،من خالل خلق فر�ص اقت�صادية
وتعزيز التعاون في مجال الطاقة.
 - 2يرى نتنياهو �أن �أوروبا الغربية
ت�صبح ،وبا�ستمرار� ،أكثر معاداة لإ�سرائيل،
وذلك على خلفية التدفق غير الم�ضبوط
لالجئين والمهاجرين الم�سلمين ،والت�أثير الذي
يمار�سونه في هذه القارة ،ف�ض ًال عن اعتباره
�أن معاداة ال�صهيونية هي معاداة دفينة
لل�سامية .ولذا ،يعمل نتنياهو من �أجل تقلي�ص
ت�أثير االتحاد الأوروبي في �إ�سرائيل ،من خالل
تقلي�ص مدى اعتماد �إ�سرائيل على هذا
تقرب
االتحاد .وتج�سدت هذه المحاوالت في ّ
�إ�سرائيل من دول �أوروبا ال�شرقية و�أوروبا
الو�سطى التي ال ت�شعر باالرتياح �ضمن
االتحاد الأوروبي.
 - 3فتح نتنياهو االقت�صاد الإ�سرائيلي
�أمام �أ�سواق جديدة لم تكن متاحة �أمامه من
قبل :ففي �آ�سيا ،عزز نتنياهو العالقات مع
اليابان التي قام بزيارة مهمة لها في �أيار/

مايو  ،2014ثم ا�ست�ضاف رئي�س حكومتها
في كانون الثاني/يناير  .2015كما حدث
تحول في العالقات الإ�سرائيلية  -ال�صينية،
ّ
�إذ يولي نتنياهو ال�صين �أهمية عليا لالقت�صاد
الإ�سرائيلي ،نظراً �إلى �سوقها الهائلة والعدد
ال�ضخم جداً لمواطنيها ،الأمر الذي يجعلها
قوة اقت�صادية كامنة غير محدودة بالن�سبة
�إلى �إ�سرائيل .وفي �آذار/مار�س � ،2017أجرى
نتنياهو زيارة لل�صين في ذكرى مرور 25
عام ًا على �إقامة العالقات الدبلوما�سية بين
البلدين ،م�صطحب ًا معه مجموعة من �أرباب
ال�صناعة ورجال الأعمال الإ�سرائيليين من
قطاعات عديدة متنوعة .وخالل تلك الزيارة،
جرى توقيع  25اتفاقية للتعاون في عدة
مجاالت ت�صل قيمتها الإجمالية ،وفق
ملياري دوالر.
التقديرات ال�صينية� ،إلى نحو
َ
كما �أجرى نتنياهو زيارة ل�سنغافورة في
�شباط/فبراير  ،2017وقبل ذلك بعام واحد،
قام رئي�س حكومة �سنغافورة بزيارة لإ�سرائيل
ا�ستغرقت �أربعة �أيام ،وهي الزيارة الأولى
لرئي�س حكومة �سنغافورية �إلى �إ�سرائيل،
وخالل الزيارة ،جرى توقيع اتفاقية تعاون
بين الدولتين .كما �أجرى نتنياهو زيارة
�أُخرى لأ�ستراليا ،وذلك بعد زيارته ل�سنغافورة
مبا�شرة .وفي تموز/يوليو  ،2017زار
رئي�س الحكومة الهندية ،ناريندرا
إ�سرائيل
�
َ
ُ
مودي ،في �أول زيارة يقوم بها زعيم هندي.
وعلى غرار ال�صين ،ف�إن نتنياهو يولي
العالقات مع الهند �أهمية اقت�صادية بعيدة
المدى ،وكانت هذه العالقات قد توثقت
ب�صورة جدية قبل تلك الزيارة بوقت طويل،
وذلك في �إثر ت�س ّلم مودي مهمات من�صبه.
وع�شية زيارة هذ الأخير لإ�سرائيل� ،أعلنت
ال�صناعات الجوية الإ�سرائيلية �أنها و ّقعت مع
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ملياري دوالر
الهند �صفقة تبلغ قيمتها
َ
لتزويد الجي�ش الهندي بمنظومات دفاع
جوية .و ُتعتبر هذه �صفقة الت�صدير الأمني
الأكبر في تاريخ الدولة .وعززت �إ�سرائيل في
عهد نتنياهو عالقاتها �أي�ض ًا مع دول �إ�سالمية
في �آ�سيا الو�سطى ،تتمتع ب�أهمية ا�ستراتيجية
�أمنية ق�صوى نظراً �إلى قربها من �إيران .وفي
كانون الأول/دي�سمبر � ،2016أجرى نتنياهو
زيارة لأذربيجان هي المرة الثانية التي يزور
فيها رئي�س حكومة �إ�سرائيلية هذه الدولة (في
المرة الأولى �أي�ض ًا كان نتنياهو نف�سه هو
رئي�س الحكومة) ،ثم قام بزيارة كازاخ�ستان.
و�إلى جانب تعزيز الم�صالح الأمنية
الإ�سرائيلية ،جرى توقيع اتفاقيات اقت�صادية
مهمة بين الدولتين .وبذل نتنياهو جهوداً
دبلوما�سية �أُخرى قبل ذلك ب�شهر واحد ،حين
قام بزيارة هي الأولى لرئي�س حكومة
�إ�سرائيلية �إلى جنوب �أميركا .فخالل يوم
واحد ،زار ثالث دول هي الأرجنتين
وكولومبيا والمك�سيك وعقد اجتماعات مع
ر�ؤ�سائها .ورافق نتنياهو في زيارته تلك وفد
كبير من رجال الأعمال الذين �أرادوا �إدخال
المنتوجات الإ�سرائيلية �إلى الأ�سواق الكبيرة
في �أميركا الجنوبية.
 - 4قام نتنياهو في حزيران/يونيو
 2017بزيارة لأفريقيا الغربية �شملت ك ًال من
�أوغندا ،وكينيا ،ورواندا ،و�أثيوبيا ،وليبيريا.
وكان الهدف من تلك الزيارة تقريب القارة
الأفريقية الغربية �إلى �إ�سرائيل ،بعد عقدين من
الإهمال الدبلوما�سي وال�سيا�سي .وكان الق�صد
تغيير المواقف المعادية التي اعتمدتها دول
�أفريقيا حيال �إ�سرائيل في الهيئات
والمنتديات العالمية ،وهنا �أي�ض ًا كانت
اال�ستراتيجيا وا�ضحة تمام ًا :التكنولوجيا
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والمعرفة الإ�سرائيليتان في مقابل التغيير في
المواقف والتوجهات ال�سيا�سية .وخالل
الزيارة� ،أ�صبح نتنياهو الزعيم غير الأفريقي
الأول الذي يلقي خطاب ًا �أمام م�ؤتمر دول
�أفريقيا الغربية ،والتي ت�شكل الدول الإ�سالمية
ُثلث �أع�ضائها.
 - 5منذ عدة �أعوام يجري الحديث عن
تقارب غير م�سبوق بين �إ�سرائيل والمملكة
العربية ال�سعودية .ففي حزيران/يونيو
 ،2015التقى المدير العام لوزارة الخارجية
الإ�سرائيلية �آنذاك ،دوري غولد ،في وا�شنطن،
بالجنرال ال�سعودي �أنور ع�شقي ،المقرب جداً
من دوائر الحكم في ال�سعودية .وبح�سب
م�صادر رفيعة في القد�س ،ف�إن هذا اللقاء
حظي بموافقة ومباركة م�سبقتين من رئي�س
الحكومة الإ�سرائيلية وم�س�ؤولي الحكم في
ال�سعودية .وفي �شباط/فبراير  ،2016التقى
وزير الدفاع الإ�سرائيلي �آنذاك ،مو�شيه يعلون،
بمدير وكالة اال�ستخبارات ال�سعودية ال�سابق،
الأمير تركي الفي�صل ،خالل الم�ؤتمر الدولي
للأمن الذي ُعقد في برلين ،وبعد ذلك بب�ضعة
�أيامُ ،ن�شرت �أنباء غير م�ؤكدة �أفادت ب�أن وفداً
ع�سكري ًا رفيع الم�ستوى من ال�سعودية و�صل
�إلى �إ�سرائيل في زيارة �سرية .و�أخيراً ك�شفت
و�سائل �إعالم �إ�سرائيلية عن لقاء عقده نتنياهو
برفقة رئي�س المو�ساد يو�سي كوهين في مدينة
نيوم ،وهو �أمر نفاه الحق ًا وزير الخارجية
ال�سعودي في�صل بن فرحان .مثل هذه
الزيارات واللقاءات جرى� ،أي�ض ًا ،بين
م�س�ؤولين �إ�سرائيليين كبار وبين نظرائهم من
وعمان وقطر .ففي 17
البحرين والكويت ُ
حاخامين
�أيلول�/سبتمبر ُ ،2017ن�شر �أن
َ
اثنين من الم�س�ؤولين في ''مركز �شمعون
فيزنطال'' زارا دولة البحرين في بداية تلك
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ال�سنة ،وا�ستمعا �إلى ملك البحرين ،حمد بن
عي�سى �آل خليفة ،وهو يدعو �إلى �إلغاء
المقاطعة العربية على �إ�سرائيل ،ويعلن ال�سماح
لمواطني دولته بزيارة �إ�سرائيل.
 - 6ع ّزز نتنياهو عالقاته مع الرئي�س
الرو�سي فالديمير بوتين ،بغية و�ضع وتحديد
�آليات تمنع حاالت محتملة من �سوء التفاهم
وال�صدام بين الجي�شين ،الإ�سرائيلي والرو�سي،
في الأرا�ضي ال�سورية.

ا�ستمرار �أم قطيعة مع �سيا�سة
الأ�سالف؟
بد�أنا هذا العر�ض ب�آخر الت�صريحات
�سماه
ال�صادرة عن نتنياهو فيما يتعلق بما ّ
''ال�شروط التي يجب توفرها لتحقيق �سالم
حقيقي بين �إ�سرائيل والفل�سطينيين'' ،والتي
اختزلها بتنازل الجانب الفل�سطيني عن
''مطالب مت�شددة مغزاها العملي هو تدمير
وحدد هذه المطالب
حد تعبيرهّ .
�إ�سرائيل'' ،على ّ
بحق
بما يلي :رف�ض الفل�سطينيين االعتراف ّ
الدولة القومية الخا�صة بال�شعب اليهودي في
الوجود في �أر�ض �إ�سرائيل؛ مطلب االن�سحاب
�إلى خطوط  1967واقتالع ع�شرات الألوف من
الإ�سرائيليين [الم�ستوطنين] من منازلهم؛
�إغراق �إ�سرائيل بالالجئين؛ تق�سيم القد�س؛ �إلخ.
بد هنا من الت�شديد على �أن ما يطرحه
وال ّ
نتنياهو بالن�سبة �إلى الفل�سطينيين ُيعتبر،
بكيفية ما ،ا�ستمراراً لل�سيا�سة المطروحة �إزاء
ت�سوية ق�ضية فل�سطين ،مثلما جرى التعبير
عنها من خالل �أ�سالفه ،وحتى بعد انطالق
هذه الت�سوية في طريق لم تكن قد ُع ّبدت من
قبل  -طريق المفاو�ضات المبا�شرة  -بدءاً من
بد
م�سار �أو�سلو في �سنة  .1993ومع ذلك ،ال ّ
من �أن ن�أخذ في االعتبار ما يلي:

�أو ًال� ،إن نتنياهو هو َمن بد�أ بالدفع قدم ًا
نحو معادلة �أن الطريق �إلى ت�سوية ق�ضية
تمر عبر تطبيع عالقات �إ�سرائيل مع
فل�سطين ّ
�أكثر ما يمكن من الأنظمة العربية خالف ًا لما
ا ّتبعه �أ�سالفه كافة.
ثاني ًا ،ا�ستغل نتنياهو االنق�سام بين قطاع
غزة وال�ضفة الغربية ووجود كيا َنين �سيا�سيين
مختلفين في المنطقتين ،فتعامل مع ال�سلطة
الفل�سطينية في ال�ضفة الغربية الخا�ضعة
ل�سيطرة حركة ''فتح'' ب�شكل منف�صل عن قطاع
غزة الخا�ضع ل�سيطرة حركة ''حما�س''.
وبما �أننا نكتب هذا الكالم في منا�سبة
ذكرى مرور ربع قرن على اغتيال رئي�س
الحكومة الإ�سرائيلية ال�سابق يت�سحاق رابين
الذي و ّقع ''اتفاق �أو�سلو'' ،ف�إنه يجدر بنا �أن
ن�ستعيد �أهم ما ورد في �آخر خطاب �ألقاه رابين
في الكني�ست في  5ت�شرين الأول�/أكتوبر ،1995
�أي قبل �شهر واحد من اغتياله ،والذي تحدث في
�سياقه عن ر�ؤيته ب�ش�أن جوهر الت�سوية مع
الفل�سطينيين ،والتي لي�س مبالغة القول �إنها
بقيت ترخي بظاللها على التطورات الالحقة.
ومما قاله رابين في ذلك الخطاب:
ّ

�إنن��ا نعتب��ر �أن الح��ل الدائ��م (لل�ص��راع
الإ�سرائيلي  -الفل�سطيني) �سيكون في �إطار
�أرا�ضي دولة �إ�سرائيل التي �ست�شمل �أغلبية
مناطق �أر�ض �إ�سرائي��ل – كما كانت عليه
الحال �أيام االنت��داب البريطاني ،و�سيقام
�إلى جانبها كيان فل�سطيني �سيكون وطن ًا
لمعظ��م ال�س��كان الفل�سطينيي��ن المقيمي��ن
ف��ي قطاع غزة وال�ضفة الغربية ،ونريد �أن
ي�صرف
يكون هذا الكيان �أقل من دولة كي ّ
على نحو م�ستقل حياة الفل�سطينيين الذين
يخ�ضع��ون له ...و�ستتجاوز حدود �إ�سرائيل
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ل��دى التطبيق الدائم لخطوط ما قبل حرب
الأي��ام ال�ست��ة ،حي��ث �إنن��ا ل��ن نع��ود �إلى
حدود الرابع من حزيران/يونيو ...1967
و�سيج��ري تثبيت الح��دود الأمنية للدفاع
ع��ن دول��ة �إ�سرائيل ف��ي غ��ور الأردن ،في
�أو�سع معنى لهذا المفهوم.
و�أ�ضاف رابين�'' :إن القد�س �ستكون موحدة
بو�صفها عا�صمة �إ�سرائيل وتحت �سيادتها،
لت�شمل كذلك [م�ستوطن َتي] معاليه �أدوميم
وغفعات زئيف'' ،م�ؤكداً �أنه ''لقد تو�صلنا �إلى
وتعهدنا �أمام الكني�ست بعدم اقتالع �أي
اتفاق،
ّ
م�ستوطنة في �إطار االتفاق المرحلي ،وبعدم
تجميد البناء والنمو الطبيعي''.
ولعله لي�س من قبيل الم�صادفة �أن
نتنياهو ،ولدى م�شاركته في منا�سبات �إحياء
ذكرى اغتيال رابين ،ي�ؤكد �أن ال�شعب في
�إ�سرائيل موحد حيال �ضرورة التو�صل �إلى
ال�سالم ،لكن من دون �أن يتنازل عن حقه في
الحياة في البلد ،وعن حقه في الدفاع عن
�أمنه و�سالمته ،ف�ض ًال عن كونه موحداً حيال
مطلب الحفاظ على القد�س الموحدة عا�صمة
لإ�سرائيل �إلى الأبد .فمث ًال في الجل�سة الخا�صة
التي عقدها الكني�ست الإ�سرائيلي في هذه
المنا�سبة في �سنة  ،2010اقتب�س نتنياهو
فقرات طويلة من �آخر خطاب �ألقاه رابين
لإ�سناد ما �أكده الحق ًا في كلمته فيما يتعلق
ب�ضرورة عدم تجميد �أعمال البناء في
الم�ستعمرات ،و�ضرورة �أن تكون الدولة
الفل�سطينية العتيدة منزوعة ال�سالح وتعترف
ب�إ�سرائيل كـ ''دولة ال�شعب اليهودي''.
و�أهم ما قاله نتنياهو في هذا ال�ش�أن:

تقت�ض��ي الحاج��ة �أن �أب��دي هن��ا والآن
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مالحظتي��ن ق�صيرتي��ن :الأول��ى ب�ش���أن
البن��اء والتجمي��د [ف��ي الم�ستعم��رات]،
حي��ث �سب��ق �أن قل��ت �إن تجمي��د �أعم��ال
البن��اء [الذي قامت ب��ه حكومته �آنذاك]
ه��و �إج��راء موق��ت كان بمثاب��ة ب��ادرة
ح�س��ن نية ل��م ُتق��دم عليه��ا �أي حكومة
�سابق��ة ،و�إنن��ي �أعتب��ر كالم رابي��ن في
ه��ذا الخ�صو���ص �إقراراً �آخ��ر ب�صحة هذا
الأم��ر ،بالإ�ضاف��ة �إلى حقيق��ة �أن البناء
ف��ي الم�ستوطن��ات القائم��ة ف��ي يه��ودا
وال�سامرة [ال�ضف��ة الغربية] ال يتناق�ض
م��ع ال�سع��ي لل�س�لام والت�سوي��ةّ � .أم��ا
المالحظ��ة الثانية ف�أرج��و التعقيب من
تطرقه
خالله��ا على ما قال��ه رابين لدى ّ
�إلى الكيان الفل�سطيني الذي �سوف يقوم
م��ن �أنه ''�سيكون �أقل من دولة'' ،وال �أعلم
تحدي��داً مغزى كالمه ف��ي حينه� ،إلاّ �إننا
نتح��دث الآن ع��ن قي��ام دول��ة منزوعة
ال�سالح تعترف بدول��ة ال�شعب اليهودي،
�إذ ال نري��د �أن نح��رم الفل�سطينيي��ن م��ن
حق تقرير الم�صير وال نريد التحكم بهم.
�إن م��ا نرغ��ب فيه ه��و �أن تك��ون الدولة
اليهودي��ة معترف�� ًا به��ا ومحمي��ة .و�إن
�إ�صرارن��ا على ق�ضي��ة الأمن ال ي�أتي من
باب النزوات �أو التبريرات.
تقدم كله ،ووفق ًا للمنطق ال�سليم ،نجد �أن
مما ّ
ّ
الم�ؤ�س�سة ال�سيا�سية الإ�سرائيلية ا�ستمرت بعد
رابين في تطبيق المدلول الحقيقي لـ ''�إرث
م�سار �أو�سلو'' ،وال �سيما الت�شديد على وجوب
�أن تكون �أي ت�سوية لل�صراع م�ستندة �أ�سا�س ًا
�إلى تلبية ''حاجات �إ�سرائيل الأمنية'' بموجب
مفهومها هي لهذه الحاجات.

