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اقتربت نهاية عهد بنيامين �سواء 

نتنياهو، �ساحب الوالية 

االأطول في تاريخ اإ�سرائيل، اأم لم تقترب 

بعد، على خلفية اتهامه ب�سبهات ف�ساد، اأو

تحت وطاأة اأزمة فيرو�س كورونا وتداعياتها 

االقت�سادية واالجتماعية وال�سحية، فاإن 

المالمح الرئي�سية لهذا العهد اأ�سبحت ظاهرة 

للعيان على �سعيَدي ال�سيا�ستين الداخلية 

والخارجية اللتين انتهجهما منذ اأن عاد اإلى 

�سدة الحكم في �سنة 2009 بعد ع�سرة اأعوام 

من ت�سّلم واليته االأولى في هذا المن�سب خالل 

الفترة 1996 - 1999.

والوا�سح منذ االآن اأن اأحد اأبرز تلك المالمح 

هو اآخر ما طبع نهاية عهده، وهو التو�سل اإلى 

ما ي�سمى ''اتفاقات اأبراهام'' لل�سالم وتطبيع 

العالقات بين اإ�سرائيل واالإمارات العربية 

المتحدة والبحرين وال�سودان، والتي اعتبر 

نتنياهو في �سياق الخطاب الذي األقاه اأمام 

الكني�ست في 10 ت�سرين الثاني/نوفمبر 

2020، اأنها وليدة جهود مت�سقة بذلها على 

مدار اأعوام طويلة، ونتيجة ات�ساالت علنية 

و�سرية كثيرة اأغلبيتها كانت �سرية، كما اأنها 

بالمقدار نف�سه وليدة جهود مت�سقة اأُخرى 

قادها خالل اأعوام لتعزيز قوة اإ�سرائيل 

ومكانتها في ال�سرق االأو�سط وفي العالم.

ا قاله نتنياهو في الخطاب نف�سه:
ّ
ومم

ت��م تحقي��ق ذل��ك ]''اتفاق��ات اأبراهام''[ 

الحكوم��ات  ال�سيا�س��ة.  تغيي��ر  نتيج��ة 

خ��الل  ترع��ى  بقيادت��ي  االإ�سرائيلي��ة 

اأنطوان �شلحت*

بنيامني نتنياهو ومبداأ ''رعاية قوة اإ�رسائيل''

اأن  نتنياهو منذ  بنيامين  ل�سيا�سات  الرئي�سية  المالمح  تبيان  اإلى  المقالة  تعمد هذه 

تولى رئا�سة الحكومة منذ عقد ونّيف، وذلك ا�ستناداً اإلى �سهاداته ب�ساأنها، والتي يمكن 

اأو  لنهجه،  المنّظرين  اأو  منه  المقربين  لالإثبات من طرف  تخ�سع  اأن  الحال  بطبيعة 

للتفنيد من جانب معار�سيه. والتركيز على �سهاداته هو بهدف الك�سف عّما �سعى وال 

يزال ي�سعى لتحقيقه.

* كاتب وباحث فلسطيني.
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ف��ي ع��ودة الفل�سطينيي��ن اإل��ى ر�سده��م 

وربم��ا نتيجة ذلك اأنه��م �سيتنازلون عن 

مطالبه��م المت�سددة التي مغزاها العملي 

ه��و تدمي��ر اإ�سرائي��ل. وهكذا فق��ط �سيتم 

�سق الطريق نح��و ال�سالم الحقيقي بيننا 

)موقع ديوان رئي�س الوزراء االإ�سرائيلي، 

في ال�سبكة االإلكترونية(.

وفي واقع الحال، فاإن ما يمكن تو�سيفه باأنه 

هًا 
ِّ
وج

ُ
''مبداأ رعاية القوة'' ي�سّكل مبداأ م

لنتنياهو منذ ما بعد اندالع الثورات العربية 

في �سنة 2011، مثلما �سنذكر الحقًا، وهو 

ين�سحب في الوقت عينه على �سيا�سته الداخلية 

التي تقوم على تمجيد ''مبداأ الحوكمة'' �سبه 

الديكتاتوري حتى لو على ح�ساب �سيادة 

القانون، كاأن مهمة الدولة الرئي�سية هي 

الحكم باأي ثمن ومهما يحدث، االأمر الذي 

توؤكده اأي�سًا عدة درا�سات اإ�سرائيلية. وبلغ هذا 

النهج ذروته مع �سّن ''قانون القومية 

االإ�سرائيلي'' في �سنة 2018، والذي �سطب 

المبداأ الملزم بتحقيق و�سمان الم�ساواة في 

الحقوق االجتماعية وال�سيا�سية لجميع 

المواطنين، بغ�ّس النظر عن االنتماء الديني اأو 

العرقي اأو الجن�سي. وت�ساعدت وتيرة هذا 

النهج في االآونة االأخيرة مع تقديم لوائح 

اتهام �سد نتنياهو اإلى المحكمة ب�سبهة 

ارتكاب مخالفات ف�ساد خطرة.

كذلك ال يجوز اال�ستهانة بما تلّقاه هذا 

المبداأ من دعم في ظل وجود اإدارة اأميركية 

متماهية مع اليمين االإ�سرائيلي و�سرديته، 

قادها الرئي�س االأميركي المنتهية واليته 

دونالد ترامب.

ال�سن��وات الع�س��ر االأخيرة قوتن��ا االأمنية 

واالقت�سادية والتكنولوجية وال�سيبرانية 

والدبلوما�سي��ة ب�س��كل ممنه��ج. اإ�سرائيل 

القوي��ة تق��رب اإليها دواًل عربي��ة اأُخرى، 

بما فيها دول لم تك�سف بعد عن التطبيع 

الذي يتطور بينن��ا، ولكن بوادر التطبيع 

موج��ودة وتنتظر اأن تزه��ر. واإن وا�سلنا 

ال�سيا�س��ة الت��ي ر�سمته��ا فاإنن��ي عل��ى 

قناعة باأن هذا االإزهار �سيكون مك�سوفًا 

اأُخ��رى �ستن�س��م  و�ستك��ون هن��اك دول 

اإلى دائرة ال�سالم. ه��ذه الدائرة �ستتو�سع 

كم��ا �سيتم تعزي��ز اال�ستق��رار واالزدهار 

و�سنق��ف مع��ا �س��ّداً منيعًا �س��د االإ�سالم 

المتطرف الذي تقوده اإيران.

هذه الروؤية اأثبتت نجاعتها وهي على 

نقي�س الروؤية القديمة التي ا�سترطت كل 

تقدم في العالق��ات االإ�سرائيلية العربية 

ول��و كان �سغي��راً بموافق��ة فل�سطيني��ة. 

الفيت��و الفل�سطيني عرق��ل عملية ال�سالم 

ب�سكل كامل. ومنذ اإعالن بلفور ]1917[ 

وحت��ى اأيامنا هذه يرف�س الفل�سطينيون 

االعتراف بح��ّق الدولة القومية الخا�سة 

بال�سعب اليه��ودي في الوجود في اأر�س 

اإ�سرائي��ل. اإنه��م يطالب��ون باالن�سح��اب 

لخط��وط 67 واقت��الع ع�س��رات االأل��وف 

م��ن االإ�سرائيليي��ن ]الم�ستوطني��ن[ م��ن 

منازله��م وج��رف اإ�سرائي��ل بالالجئي��ن 

اأُخ��رى ال  وتق�سي��م القد���س ومطالب��ات 

ت�ستطيع اأي حكومة م�سوؤولة في اإ�سرائيل 

قبوله��ا. ول��ذا، اإذا اعتمدن��ا على الرف�س 

ال�س��الم،  دائ��رة  لتو�سي��ع  الفل�سطين��ي 

�سن�سط��ر اإل��ى االنتظ��ار لم��دة �سن��وات 

عدي��دة. ولكنن��ي اأوؤم��ن ب��اأن اتفاقي��ات 

ال�س��الم م��ع العال��م العرب��ي ق��د ت�ساهم 
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''خال�سة نظرية الي�سار ال�سهيوني''؛ تجميد 

البناء في الم�ستعمرات ع�سرة اأ�سهر واال�ستعداد 

لتمديد ذلك في مقابل االعتراف ب� ''دولة ال�سعب 

اليهودي''؛ تجميد جزئي لال�ستيطان في القد�س 

وفي مدن ال�سفة الغربية كافة؛ اال�ستعداد 

للتفاو�س ب�ساأن االن�سحاب من ه�سبة الجوالن؛ 

المعاملة الباردة للم�ستوطنين الذين ي�سكنون 

خارج ''الكتل الكبرى''.

ومنذ ذلك الخطاب لوحظ اأن نتنياهو ي�سدد 

على اأن ثمة واقعًا اأمنيًا جديداً يواجه اإ�سرائيل 

لزمها بزيادة قدرات جي�سها، �سواء منها 
ُ
وي

الهجومية التي تكّلف اأموااًل طائلة، اأو 

الدفاعية التي تكّلف اأموااًل طائلة اأي�سًا، االأمر 

الذي يعني �سرورة الح�سول على موارد مالية 

ا كان الجي�س التقليدي الذي 
ّ
اأكبر كثيراً مم

يخو�س حربًا باالأ�سلحة التقليدية بحاجة اإليه. 

ولتحقيق هذا يجب اأن يكون االأمر م�ستنداً اإلى 

اقت�ساد قوي.

ففي خطاب األقاه نتنياهو اأمام الموؤتمر 

الدولي الرابع ع�سر ل� ''معهد �سيا�سة مكافحة 

االإرهاب'' في هيرت�سليا في 11 اأيلول/�سبتمبر 

2014، اأ�سار اإلى اأن ال�سرق االأو�سط يتمزق 

اأ�سالء، اإذ ينهار بع�س الدول فيه، وت�سعد من 

فتحات الكثبان الرملية تيارات اإ�سالمية 

مت�سددة ب�ستى اأ�سكالها حاملة معها عداواتها 

القديمة - الجديدة. وفي �سوء ذلك يواجه 

ال�سيعة ال�سّنة، وتت�سارع التيارات ال�سّنية 

بع�سها مع بع�س، مع اإجماعها على مكافحة 

الغرب واإ�سرائيل. وتوّظف جميع هذه التيارات 

المت�سددة االأ�سلوب ذاته - ''االإرهاب'' الذي 

ي�ستهدف اأواًل اأبناء �سعوب هذه التيارات، ثم 

ي�ستهدف اإ�سرائيل. غير اأن ''االإرهاب'' الذي 

�س- في راأي 
َ
 ي�ستهدف اإ�سرائيل يمار

نتنياهو – على نحو �سديد الخ�سو�سية، الأنه 

عودة اإىل البداية

يمكن تحديد نقطة اإطالق ''مبداأ رعاية 

القوة'' على م�ستوى ال�سيا�سة الخارجية بما في 

عرف 
ُ
 ذلك حيال ق�سية فل�سطين، فيما بات ي

ب� ''خطاب بار - اإيالن 2'' الذي األقاه نتنياهو 

في 6 ت�سرين االأول/اأكتوبر 2013، والذي 

اعتبره اليمين االإ�سرائيلي باأنه الخطاب 

االأف�سل له كرئي�س للحكومة، نظراً اإلى كونه 

ظهر، من خالل الخطاب، في مظهر ''اليهودي 

المنت�سب القامة'' الذي يطرح على المعار�سين 

اأن ''وجود ال�سعب اليهودي في وطنه''، هو 

مطلب ال يقبل التاأويل، وهو االعتراف بحّق 

هذا ال�سعب في دولة خا�سة به هي اإ�سرائيل 

تاح اإمكان الم�سي قدمًا نحو حل حقيقي 
ُ
كي ي

لل�سراع. وفي راأي عدد من الناطقين بل�سان 

هذا اليمين، فاإن اآخر جملة في خطاب رئي�س 

الحكومة هذا - والتي قال فيها حرفيًا: ''كلما 

عززنا قوتنا، وِزدنا دولتنا ر�سوخًا، وبنينا 

اقت�سادنا وعززنا مجتمعنا، وباخت�سار كلما 

اأ�سبحنا اأقوياء، �سنحت الفر�سة لنقل هذا 

التغيير اإلى جيراننا اأي�سًا'' - تثبت ا�ستمرار 

ك نتنياهو ب�سيا�سة ''الجدار الحديدي'' التي 
ّ
تم�س

و�سعها زئيف جابوتن�سكي، والتي قامت على 

اأ�سا�س معادلة فحواها: كل ما ال ت�ستطيع 

اإ�سرائيل تحقيقه مع ال�سعوب العربية بالقوة 

يمكنها اأن تحققه بمزيد من القوة.

وفي واقع االأمر، فاإن اأقطاب اليمين 

رون عن 
ّ
االإ�سرائيلي، قبل هذا الخطاب، كانوا يعب

تململهم من بع�س الخطوات التي اأقدم عليها 

نتنياهو وجعلته، بكيفية ما، يناأى بنف�سه عن 

ّل 
ُ

المواقف اليمينية التقليدية. وتم توجيه ج

�سهام النقد اإلى ما يلي: خطاب ''بار - اإيالن 1'' 

الذي األقاه نتنياهو في 14 حزيران/يونيو 

2009 وتبّنى فيه ''حل دولتين ل�سعبين''، وهو 
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الثاني، ال�سيطرة االأمنية على المنطقة 

الواقعة بين االأردن والتجمعات ال�سكانية 

االإ�سرائيلية. بكلمات ب�سيطة، ال تريد اإ�سرائيل 

اأن تكون الدولة الفل�سطينية منزوعة من 

ال�سالح الثقيل فح�سب، بل تريد اأي�سًا اأن تكون 

اإ�سرائيل قادرة على القيام بعمليات اإحباط 

وردع ع�سكرية داخل اأرا�سيها، وبذلك تكون 

الدولة الفل�سطينية ذات �سيطرة �سيا�سية 

واقت�سادية فقط. ورف�س نتنياهو مقولة اأن 

ال�سيطرة االأمنية االإ�سرائيلية ت�سكل تعديًا على 

ال�سيادة الفل�سطينية، واأعطى مثااًل اليابان 

واألمانيا وكوريا الجنوبية التي توجد فيها 

قوات ع�سكرية اأميركية للدفاع عن الم�سالح 

االأمنية للواليات المتحدة.

الثالث، التعاون االإقليمي بين اإ�سرائيل 

ودول عربية معتدلة بهدف كبح االإ�سالميين 

ر نتنياهو رغبته في التعاون 
ّ
المت�سددين. وكر

مع دول الخليج وفي طليعتها ال�سعودية، لكنه 

 للمرة االأولى علنًا باأن اإ�سرائيل م�ستعدة 
ّ
اأقر

لم�ساعدة االأردن ع�سكريًا، واأنها توؤيد تطّلع 

كرد�ستان نحو اال�ستقالل ال�سيا�سي. كما اعتبر 

م�سر �سريكًا مهمًا في هذا المع�سكر.

الرابع، منع اإيران من التحول اإلى دولة 

عتبة نووية. ففي راأي نتنياهو، من االأف�سل 

الإ�سرائيل ولل�سالم في العالم عدم التو�سل اإلى 

اتفاق مع اإيران على التو�سل اإلى اتفاق �سيىء. 

و�سبب ذلك اأنه اإذا لم يتم التو�سل اإلى اتفاق، 

فاإن العقوبات االقت�سادية على اإيران 

�ست�ستمر، وفي النهاية �ست�سطر طهران اإلى 

الر�سوخ لمطالب الغرب بداًل من اأن يخ�سع 

الغرب لمطالبها. ويطالب نتنياهو بتجريد 

اإيران من قدرتها على تخ�سيب اليورانيوم، 

مثلما جرى مع �سورية لدى تجريدها من 

القدرة على اإنتاج �سالح كيميائي.

ال ي�ستهدف المدنيين االإ�سرائيليين فح�سب، بل 

يجري تطبيقه بداي�ة اأي�سًا من خالل ا�ستخدام 

المدنيين لديهم ]يق�سد الفل�سطينيين[ دروعًا 

ب�سرية.

و�سبق في �سياق خطاب ا�ستراتيجي اعتبره 

البع�س ا�ستثنائيًا، واألقاه نتنياهو اأمام ندوة 

عقدها ''معهد درا�سات االأمن القومي'' في 

جامعة تل اأبيب في 29 حزيران/يونيو 2014، 

وكان مو�سوعها ''خيارات اإ�سرائيل بعد و�سول 

الحل الدائم ]مع الفل�سطينيين[ اإلى طريق 

م�سدودة''، اأن طرح نتنياهو عقيدة �سيا�سية - 

اأمنية من المفتر�س في راأيه اأن ت�سمح 

الإ�سرائيل باأن تعبر ب�سالم اال�سطرابات 

الحالية، وت�سونامي االإ�سالم المت�سدد. والح�سة 

االأ�سا�سية في ''عقيدة نتنياهو'' هذه مخ�س�سة 

لعدم اال�ستقرار في ال�سرق االأو�سط الذي 

�سي�ستمر في نظره اأعوامًا عديدة �سيهدد االإ�سالم 

المت�سدد خاللها ال�سالم في المنطقة واأمن 

�سكانها لعقد من الزمن اأو اأكثر على االأقل.

وتكلم نتنياهو عن اأربعة تحديات اأمنية 

تقع في �سلب هذه العقيدة:

االأول، تح�سين الحدود والدفاع عنها عن 

طريق بناء �سياج اأمني في ال�سرق عند منطقة 

الحدود مع االأردن، اإلى جانب ال�سياج الموجود 

في ه�سبة الجوالن، وذلك الموجود في �سيناء 

)على طول منطقة الحدود مع م�سر(. ي�ساف 

اإلى ذلك وجود ع�سكري اإ�سرائيلي على نهر 

االأردن والمحافظة على ا�ستقاللية اإ�سرائيل 

الع�سكرية. واأو�سح نتنياهو اأنه في ظل 

ال�سروط الحالية، ال يمكن االعتماد على قوات 

بها اأجانب، معطيًا نماذج لف�سل هذه 
ّ
عربية در

النظرية غامزاً فيها من قناة الواليات المتحدة 

التي دربت الجي�س العراقي، وكيف اأنه انهار 

بعد ان�سحابها من هناك.
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مايو 2014، ثم ا�ست�ساف رئي�س حكومتها 

في كانون الثاني/يناير 2015. كما حدث 

ل في العالقات االإ�سرائيلية - ال�سينية، 
ّ
تحو

اإذ يولي نتنياهو ال�سين اأهمية عليا لالقت�ساد 

االإ�سرائيلي، نظراً اإلى �سوقها الهائلة والعدد 

ال�سخم جداً لمواطنيها، االأمر الذي يجعلها 

قوة اقت�سادية كامنة غير محدودة بالن�سبة 

اإلى اإ�سرائيل. وفي اآذار/مار�س 2017، اأجرى 

نتنياهو زيارة لل�سين في ذكرى مرور 25 

عامًا على اإقامة العالقات الدبلوما�سية بين 

البلدين، م�سطحبًا معه مجموعة من اأرباب 

ال�سناعة ورجال االأعمال االإ�سرائيليين من 

قطاعات عديدة متنوعة. وخالل تلك الزيارة، 

جرى توقيع 25 اتفاقية للتعاون في عدة 

مجاالت ت�سل قيمتها االإجمالية، وفق 

ي دوالر. 
َ
التقديرات ال�سينية، اإلى نحو مليار

كما اأجرى نتنياهو زيارة ل�سنغافورة في 

�سباط/فبراير 2017، وقبل ذلك بعام واحد، 

قام رئي�س حكومة �سنغافورة بزيارة الإ�سرائيل 

ا�ستغرقت اأربعة اأيام، وهي الزيارة االأولى 

لرئي�س حكومة �سنغافورية اإلى اإ�سرائيل، 

وخالل الزيارة، جرى توقيع اتفاقية تعاون 

بين الدولتين. كما اأجرى نتنياهو زيارة 

اأُخرى الأ�ستراليا، وذلك بعد زيارته ل�سنغافورة 

مبا�سرة. وفي تموز/يوليو 2017، زار 

 الحكومة الهندية، ناريندرا 
ُ

اإ�سرائيَل رئي�س

مودي، في اأول زيارة يقوم بها زعيم هندي. 

وعلى غرار ال�سين، فاإن نتنياهو يولي 

العالقات مع الهند اأهمية اقت�سادية بعيدة 

المدى، وكانت هذه العالقات قد توثقت 

ب�سورة جدية قبل تلك الزيارة بوقت طويل، 

وذلك في اإثر ت�سّلم مودي مهمات من�سبه. 

وع�سية زيارة هذ االأخير الإ�سرائيل، اأعلنت 

ال�سناعات الجوية االإ�سرائيلية اأنها وّقعت مع 

وا�ست�سفت عدة تحليالت في حينه اأن هناك 

بنداً اأ�سا�سيًا وجديداً في ''عقيدة نتنياهو 

االأمنية'' برز في هذا الخطاب، فحواه ال�سعي 

الإيجاد ''حل موقت'' لل�سراع مع الفل�سطينيين، 

لكن فقط في اإطار التعاون االإقليمي.

الت يف عالقات اإ�رسائيل 
ّ
حتو

اخلارجية

على �سعيد عالقات اإ�سرائيل الخارجية في 

عهد نتنياهو يمكن اأن ن�سير اإلى ما يلي، على 

�سبيل المثال، ال الح�سر:

1 - في منطقة حو�س البحر االأبي�س 

المتو�سط، ا�ستغل نتنياهو االأزمة مع تركيا 

الإقامة تحالف اإقليمي ي�سم قبر�س واليونان، 

ا�ستهدف تعزيز مكانة اإ�سرائيل في تلك 

المنطقة، من خالل خلق فر�س اقت�سادية 

وتعزيز التعاون في مجال الطاقة.

2 - يرى نتنياهو اأن اأوروبا الغربية 

ت�سبح، وبا�ستمرار، اأكثر معاداة الإ�سرائيل، 

وذلك على خلفية التدفق غير الم�سبوط 

لالجئين والمهاجرين الم�سلمين، والتاأثير الذي 

يمار�سونه في هذه القارة، ف�ساًل عن اعتباره 

اأن معاداة ال�سهيونية هي معاداة دفينة 

لل�سامية. ولذا، يعمل نتنياهو من اأجل تقلي�س 

تاأثير االتحاد االأوروبي في اإ�سرائيل، من خالل 

تقلي�س مدى اعتماد اإ�سرائيل على هذا 

ب 
ّ
االتحاد. وتج�سدت هذه المحاوالت في تقر

اإ�سرائيل من دول اأوروبا ال�سرقية واأوروبا 

الو�سطى التي ال ت�سعر باالرتياح �سمن 

االتحاد االأوروبي.

3 - فتح نتنياهو االقت�ساد االإ�سرائيلي 

اأمام اأ�سواق جديدة لم تكن متاحة اأمامه من 

قبل: ففي اآ�سيا، عزز نتنياهو العالقات مع 

اليابان التي قام بزيارة مهمة لها في اأيار/
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والمعرفة االإ�سرائيليتان في مقابل التغيير في 

المواقف والتوجهات ال�سيا�سية. وخالل 

الزيارة، اأ�سبح نتنياهو الزعيم غير االأفريقي 

االأول الذي يلقي خطابًا اأمام موؤتمر دول 

اأفريقيا الغربية، والتي ت�سكل الدول االإ�سالمية 

ُثلث اأع�سائها.

5 - منذ عدة اأعوام يجري الحديث عن 

تقارب غير م�سبوق بين اإ�سرائيل والمملكة 

العربية ال�سعودية. ففي حزيران/يونيو 

2015، التقى المدير العام لوزارة الخارجية 

االإ�سرائيلية اآنذاك، دوري غولد، في وا�سنطن، 

بالجنرال ال�سعودي اأنور ع�سقي، المقرب جداً 

من دوائر الحكم في ال�سعودية. وبح�سب 

م�سادر رفيعة في القد�س، فاإن هذا اللقاء 

حظي بموافقة ومباركة م�سبقتين من رئي�س 

الحكومة االإ�سرائيلية وم�سوؤولي الحكم في 

ال�سعودية. وفي �سباط/فبراير 2016، التقى 

وزير الدفاع االإ�سرائيلي اآنذاك، مو�سيه يعلون، 

بمدير وكالة اال�ستخبارات ال�سعودية ال�سابق، 

االأمير تركي الفي�سل، خالل الموؤتمر الدولي 

قد في برلين، وبعد ذلك بب�سعة 
ُ
لالأمن الذي ع

اأيام، ُن�سرت اأنباء غير موؤكدة اأفادت باأن وفداً 

ع�سكريًا رفيع الم�ستوى من ال�سعودية و�سل 

اإلى اإ�سرائيل في زيارة �سرية. واأخيراً ك�سفت 

و�سائل اإعالم اإ�سرائيلية عن لقاء عقده نتنياهو 

برفقة رئي�س المو�ساد يو�سي كوهين في مدينة 

نيوم، وهو اأمر نفاه الحقًا وزير الخارجية 

ال�سعودي في�سل بن فرحان. مثل هذه 

الزيارات واللقاءات جرى، اأي�سًا، بين 

م�سوؤولين اإ�سرائيليين كبار وبين نظرائهم من 

مان وقطر. ففي 17 
ُ
البحرين والكويت وع

ين 
َ
اأيلول/�سبتمبر 2017، ُن�سر اأن حاخام

اثنين من الم�سوؤولين في ''مركز �سمعون 

فيزنطال'' زارا دولة البحرين في بداية تلك 

ي دوالر 
َ
الهند �سفقة تبلغ قيمتها مليار

لتزويد الجي�س الهندي بمنظومات دفاع 

جوية. وُتعتبر هذه �سفقة الت�سدير االأمني 

االأكبر في تاريخ الدولة. وعززت اإ�سرائيل في 

عهد نتنياهو عالقاتها اأي�سًا مع دول اإ�سالمية 

في اآ�سيا الو�سطى، تتمتع باأهمية ا�ستراتيجية 

اأمنية ق�سوى نظراً اإلى قربها من اإيران. وفي 

كانون االأول/دي�سمبر 2016، اأجرى نتنياهو 

زيارة الأذربيجان هي المرة الثانية التي يزور 

فيها رئي�س حكومة اإ�سرائيلية هذه الدولة )في 

المرة االأولى اأي�سًا كان نتنياهو نف�سه هو 

رئي�س الحكومة(، ثم قام بزيارة كازاخ�ستان. 

واإلى جانب تعزيز الم�سالح االأمنية 

االإ�سرائيلية، جرى توقيع اتفاقيات اقت�سادية 

مهمة بين الدولتين. وبذل نتنياهو جهوداً 

دبلوما�سية اأُخرى قبل ذلك ب�سهر واحد، حين 

قام بزيارة هي االأولى لرئي�س حكومة 

اإ�سرائيلية اإلى جنوب اأميركا. فخالل يوم 

واحد، زار ثالث دول هي االأرجنتين 

وكولومبيا والمك�سيك وعقد اجتماعات مع 

روؤ�سائها. ورافق نتنياهو في زيارته تلك وفد 

كبير من رجال االأعمال الذين اأرادوا اإدخال 

المنتوجات االإ�سرائيلية اإلى االأ�سواق الكبيرة 

في اأميركا الجنوبية.

4 - قام نتنياهو في حزيران/يونيو 

2017 بزيارة الأفريقيا الغربية �سملت كاًل من 

اأوغندا، وكينيا، ورواندا، واأثيوبيا، وليبيريا. 

وكان الهدف من تلك الزيارة تقريب القارة 

االأفريقية الغربية اإلى اإ�سرائيل، بعد عقدين من 

االإهمال الدبلوما�سي وال�سيا�سي. وكان الق�سد 

تغيير المواقف المعادية التي اعتمدتها دول 

اأفريقيا حيال اإ�سرائيل في الهيئات 

والمنتديات العالمية، وهنا اأي�سًا كانت 

اال�ستراتيجيا وا�سحة تمامًا: التكنولوجيا 
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ن بداأ بالدفع قدمًا 
َ
اأواًل، اإن نتنياهو هو م

نحو معادلة اأن الطريق اإلى ت�سوية ق�سية 

 عبر تطبيع عالقات اإ�سرائيل مع 
ّ
فل�سطين تمر

اأكثر ما يمكن من االأنظمة العربية خالفًا لما 

اّتبعه اأ�سالفه كافة.

ثانيًا، ا�ستغل نتنياهو االنق�سام بين قطاع 

غزة وال�سفة الغربية ووجود كياَنين �سيا�سيين 

مختلفين في المنطقتين، فتعامل مع ال�سلطة 

الفل�سطينية في ال�سفة الغربية الخا�سعة 

ل�سيطرة حركة ''فتح'' ب�سكل منف�سل عن قطاع 

غزة الخا�سع ل�سيطرة حركة ''حما�س''.

وبما اأننا نكتب هذا الكالم في منا�سبة 

ذكرى مرور ربع قرن على اغتيال رئي�س 

الحكومة االإ�سرائيلية ال�سابق يت�سحاق رابين 

الذي وّقع ''اتفاق اأو�سلو''، فاإنه يجدر بنا اأن 

ن�ستعيد اأهم ما ورد في اآخر خطاب األقاه رابين 

في الكني�ست في 5 ت�سرين االأول/اأكتوبر 1995، 

اأي قبل �سهر واحد من اغتياله، والذي تحدث في 

�سياقه عن روؤيته ب�ساأن جوهر الت�سوية مع 

الفل�سطينيين، والتي لي�س مبالغة القول اإنها 

بقيت ترخي بظاللها على التطورات الالحقة.

ا قاله رابين في ذلك الخطاب:
ّ
ومم

)لل�س��راع  الدائ��م  الح��ل  اأن  نعتب��ر  اإنن��ا 

االإ�سرائيلي - الفل�سطيني( �سيكون في اإطار 

اأرا�سي دولة اإ�سرائيل التي �ست�سمل اأغلبية 

مناطق اأر�س اإ�سرائي��ل – كما كانت عليه 

الحال اأيام االنت��داب البريطاني، و�سيقام 

اإلى جانبها كيان فل�سطيني �سيكون وطنًا 

لمعظ��م ال�س��كان الفل�سطينيي��ن المقيمي��ن 

ف��ي قطاع غزة وال�سفة الغربية، ونريد اأن 

ف 
ّ
يكون هذا الكيان اأقل من دولة كي ي�سر

على نحو م�ستقل حياة الفل�سطينيين الذين 

يخ�سع��ون له... و�ستتجاوز حدود اإ�سرائيل 

ال�سنة، وا�ستمعا اإلى ملك البحرين، حمد بن 

عي�سى اآل خليفة، وهو يدعو اإلى اإلغاء 

المقاطعة العربية على اإ�سرائيل، ويعلن ال�سماح 

لمواطني دولته بزيارة اإ�سرائيل.

6 - عّزز نتنياهو عالقاته مع الرئي�س 

الرو�سي فالديمير بوتين، بغية و�سع وتحديد 

اآليات تمنع حاالت محتملة من �سوء التفاهم 

وال�سدام بين الجي�سين، االإ�سرائيلي والرو�سي، 

في االأرا�سي ال�سورية.

ا�شتمرار اأم قطيعة مع �شيا�شة 

االأ�شالف؟

بداأنا هذا العر�س باآخر الت�سريحات 

اه 
ّ
ال�سادرة عن نتنياهو فيما يتعلق بما �سم

''ال�سروط التي يجب توفرها لتحقيق �سالم 

حقيقي بين اإ�سرائيل والفل�سطينيين''، والتي 

اختزلها بتنازل الجانب الفل�سطيني عن 

''مطالب مت�سددة مغزاها العملي هو تدمير 

اإ�سرائيل''، على حّد تعبيره. وحّدد هذه المطالب 

بما يلي: رف�س الفل�سطينيين االعتراف بحّق 

الدولة القومية الخا�سة بال�سعب اليهودي في 

الوجود في اأر�س اإ�سرائيل؛ مطلب االن�سحاب 

اإلى خطوط 1967 واقتالع ع�سرات االألوف من 

االإ�سرائيليين ]الم�ستوطنين[ من منازلهم؛ 

اإغراق اإ�سرائيل بالالجئين؛ تق�سيم القد�س؛ اإلخ.

وال بّد هنا من الت�سديد على اأن ما يطرحه 

عتبر، 
ُ
نتنياهو بالن�سبة اإلى الفل�سطينيين ي

بكيفية ما، ا�ستمراراً لل�سيا�سة المطروحة اإزاء 

ت�سوية ق�سية فل�سطين، مثلما جرى التعبير 

عنها من خالل اأ�سالفه، وحتى بعد انطالق 

دت من 
ّ
ب

ُ
هذه الت�سوية في طريق لم تكن قد ع

قبل - طريق المفاو�سات المبا�سرة - بدءاً من 

م�سار اأو�سلو في �سنة 1993. ومع ذلك، ال بّد 

من اأن ناأخذ في االعتبار ما يلي:



027 مداخل بنيامين نتنياهو ومبدأ ''رعاية قوة إسرائيل''

مالحظتي��ن ق�سيرتي��ن: االأول��ى ب�س��اأن 

البن��اء والتجمي��د ]ف��ي الم�ستعم��رات[، 

حي��ث �سب��ق اأن قل��ت اإن تجمي��د اأعم��ال 

البن��اء ]الذي قامت ب��ه حكومته اآنذاك[ 

ه��و اإج��راء موق��ت كان بمثاب��ة ب��ادرة 

ح�س��ن نية ل��م ُتق��دم عليه��ا اأي حكومة 

�سابق��ة، واإنن��ي اأعتب��ر كالم رابي��ن في 

ه��ذا الخ�سو���س اإقراراً اآخ��ر ب�سحة هذا 

االأم��ر، باالإ�ساف��ة اإلى حقيق��ة اأن البناء 

ف��ي الم�ستوطن��ات القائم��ة ف��ي يه��ودا 

وال�سامرة ]ال�سف��ة الغربية[ ال يتناق�س 

��ا 
ّ
اأم والت�سوي��ة.  لل�س��الم  ال�سع��ي  م��ع 

المالحظ��ة الثانية فاأرج��و التعقيب من 

قه 
ّ
خالله��ا على ما قال��ه رابين لدى تطر

اإلى الكيان الفل�سطيني الذي �سوف يقوم 

م��ن اأنه ''�سيكون اأقل من دولة''، وال اأعلم 

تحدي��داً مغزى كالمه ف��ي حينه، اإاّل اإننا 

نتح��دث االآن ع��ن قي��ام دول��ة منزوعة 

ال�سالح تعترف بدول��ة ال�سعب اليهودي، 

اإذ ال نري��د اأن نح��رم الفل�سطينيي��ن م��ن 

حق تقرير الم�سير وال نريد التحكم بهم. 

اإن م��ا نرغ��ب فيه ه��و اأن تك��ون الدولة 

اليهودي��ة معترف��ًا به��ا ومحمي��ة. واإن 

اإ�سرارن��ا على ق�سي��ة االأمن ال ياأتي من 

باب النزوات اأو التبريرات.

ا تقّدم كله، ووفقًا للمنطق ال�سليم، نجد اأن 
ّ
مم

الموؤ�س�سة ال�سيا�سية االإ�سرائيلية ا�ستمرت بعد 

رابين في تطبيق المدلول الحقيقي ل� ''اإرث 

م�سار اأو�سلو''، وال �سيما الت�سديد على وجوب 

اأن تكون اأي ت�سوية لل�سراع م�ستندة اأ�سا�سًا 

اإلى تلبية ''حاجات اإ�سرائيل االأمنية'' بموجب 

مفهومها هي لهذه الحاجات. 

ل��دى التطبيق الدائم لخطوط ما قبل حرب 

االأي��ام ال�ست��ة، حي��ث اإنن��ا ل��ن نع��ود اإلى 

حدود الرابع من حزيران/يونيو 1967... 

و�سيج��ري تثبيت الح��دود االأمنية للدفاع 

ع��ن دول��ة اإ�سرائيل ف��ي غ��ور االأردن، في 

اأو�سع معنى لهذا المفهوم.

واأ�ساف رابين: ''اإن القد�س �ستكون موحدة 

بو�سفها عا�سمة اإ�سرائيل وتحت �سيادتها، 

لت�سمل كذلك ]م�ستوطنَتي[ معاليه اأدوميم 

وغفعات زئيف''، موؤكداً اأنه ''لقد تو�سلنا اإلى 

دنا اأمام الكني�ست بعدم اقتالع اأي 
ّ
اتفاق، وتعه

م�ستوطنة في اإطار االتفاق المرحلي، وبعدم 

تجميد البناء والنمو الطبيعي.''

ولعله لي�س من قبيل الم�سادفة اأن 

نتنياهو، ولدى م�ساركته في منا�سبات اإحياء 

ذكرى اغتيال رابين، يوؤكد اأن ال�سعب في 

اإ�سرائيل موحد حيال �سرورة التو�سل اإلى 

ال�سالم، لكن من دون اأن يتنازل عن حقه في 

الحياة في البلد، وعن حقه في الدفاع عن 

اأمنه و�سالمته، ف�ساًل عن كونه موحداً حيال 

مطلب الحفاظ على القد�س الموحدة عا�سمة 

الإ�سرائيل اإلى االأبد. فمثاًل في الجل�سة الخا�سة 

التي عقدها الكني�ست االإ�سرائيلي في هذه 

المنا�سبة في �سنة 2010، اقتب�س نتنياهو 

فقرات طويلة من اآخر خطاب األقاه رابين 

الإ�سناد ما اأكده الحقًا في كلمته فيما يتعلق 

ب�سرورة عدم تجميد اأعمال البناء في 

الم�ستعمرات، و�سرورة اأن تكون الدولة 

الفل�سطينية العتيدة منزوعة ال�سالح وتعترف 

باإ�سرائيل ك� ''دولة ال�سعب اليهودي''.

واأهم ما قاله نتنياهو في هذا ال�ساأن:

تقت�س��ي الحاج��ة اأن اأب��دي هن��ا واالآن 


