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أنطوان شلحت *
مهلة المفاوضات اإلسرائيلية ـ الفلسطينية
توشك أن تنتهي وال اختراق

من

املنتظر أن تنتهي يف نيسان  /أبريل  2014املهلة التي ُح ّددت مسبق ًا من جانب اإلدارة
األميركية جلولة املفاوضات احلالية بين إسرائيل والفلسطينيين ،والتي حتظى برعاية
مباشرة من الواليات املتحدة ممثلة يف وزير خارجيتها جون كيري .ويتزامن ذلك مع مرور أول عام
على حكومة بنيامين نتنياهو الثالثة التي بدأت واليتها يف  18آذار  /مارس .2013
وعشية انتهاء مهلة املفاوضات قام نتنياهو خالل الفترة  3ـ  7آذار  /مارس  2014بزيارة
رسمية للواليات املتحدة اجتمع خاللها بالرئيس األميركي باراك أوباما ،واشترك يف املؤتمر
السنوي ملنظمة "أيباك" (اللوبي اليهودي املؤيد إلسرائيل يف الواليات املتحدة).
وقد استبق أوباما هذه الزيارة بتوجيه رسالة مباشرة إىل نتنياهو أكد فيها أن الوقت املتوفر
لدى إسرائيل لتحقيق السالم بدأ ينفد .وأضاف يف سياق مقابلة أجرتها معه وكالة أنباء "بلومبرغ"
أن الواليات املتحدة ستصبح يف املستقبل أقل قدرة على التعامل مع ردة فعل العامل يف ظل انعدام
حل النزاع اإلسرائيلي ـ الفلسطيني ،مؤكداً أنه مل ُيعرض عليه بعد أي سيناريو يتيح إلسرائيل إمكان
حماية طابعها اليهودي الديمقراطي بمنأى عن حل الدولتين ،ومن دون حتقيق سالم مع الدول
اجملاورة لها .وأشار إىل أن كل ما سمعه من املسؤولين اإلسرائيليين حتى اآلن هو أنهم سيواصلون
ما يفعلونه ،وسيبنون يف املستعمرات ،وسيتعاملون مع املشكالت لدى ظهورها .وش ّدد أوباما على
أنه يتع ّين على نتنياهو اغتنام الفرصة السانحة حالي ًا ،موضح ًا أن الوضع لن يتحسن من تلقاء ذاته
ألن عدد الفلسطينيين و"العرب اإلسرائيليين" سيزداد بمرور الوقت .ورأى وجوب قيام نتنياهو بطرح
حل بديل إذا مل يكن مقتنع ًا بأن السالم مع الفلسطينيين هو األمر الصائب بالنسبة إىل إسرائيل.
وأشار إىل أن عزلة إسرائيل يف احللبة الدولية تصاعدت ،وأن الواليات املتحدة باتت مضطرة إىل
الوقوف إىل جانبها يف جملس األمن الدويل بشكل مل يسبق له مثيل يف املاضي ،لكنه يف الوقت عينه
حذّر من أنه سيصعب على الواليات املتحدة يف املستقبل الوقوف إىل جانب إسرائيل يف الساحة
الدولية إذا مل يتم التوصل إىل حل سلمي للنزاع مع الفلسطينيين .وانتقد أوباما مشاريع البناء يف
* كاتب وباحث فلسطيني.
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"مستوطنات املناطق احملتلة" ،مشيراً إىل أنها ازدادت كثيراً يف األعوام األخيرة .وأشاد باجلهود
التي يبذلها وزير خارجيته جون كيري لدفع السالم اإلسرائيلي ـ الفلسطيني قدم ًا ،مشيراً إىل أن
هذا األخير ُيطلعه باستمرار على جهوده ("يديعوت أحرونوت" ،2014 / 3 / 3 ،نشرة "خمتارات من
الصحف العبرية" يف املوقع اإللكتروين ملؤسسة الدراسات الفلسطينية).
ووفق ًا لقراءة كثير من احملللين اإلسرائيليين لنتائج هذه الزيارة ،فإن نتنياهو مل يق ّدم أي طرح
ال عن ذلك،
جديد خاللها ،سواء لدى اجتماعه بأوباما أو يف سياق خطابه أمام مؤتمر "أيباك" .فض ً
ّ
ملح نتنياهو قبل اجتماعه بأوباما إىل أنه يرفض الرسالة التي وجهها هذا األخير .وذكر بيان يف
هذا الشأن أصدره ديوان رئيس احلكومة اإلسرائيلية أن نتنياهو أكد أن هناك حاجة إىل ثالثة أطراف
على األقل من أجل "رقصة التانغو" يف الشرق األوسط (يقصد صنع السالم) ،ويوجد اآلن طرفان
هما إسرائيل والواليات املتحدة ،ويجب أن نرى الفلسطينيين حاضرين أيض ًا .وأكد نتنياهو أنه
سيحرص على حماية مصالح إسرائيل احليوية ،مشيراً إىل أنه أثبت أنه يقوم بذلك على الرغم من
جميع الضغوط واله ّزات ،وسيواصل القيام بذلك خالل زيارته للواليات املتحدة (يديعوت أحرونوت"،
 ،2014 / 3 / 4نشرة "خمتارات من الصحف العبرية").
وبحسب رئيس حزب العمل وزعيم املعارضة اإلسرائيلية عضو الكنيست يتسحاق هيرتسوغ
كرر القول إن
فإن نتنياهو مل يقرر صنع السالم .ويلفت هيرتسوغ أيض ًا إىل أن رئيس احلكومة ّ
إسرائيل قدمت تنازالت كثيرة للفلسطينيين بينما مل يق ّدم الفلسطينيون أي شيء يف املقابل ،وطالب
الفلسطينيين باالعتراف بإسرائيل دولة يهودية ،وركز على البرنامج النووي اإليراين مشدداً على أنه
برنامج عسكري وأن إيران تريد القضاء على إسرائيل ،كما هاجم حملة املقاطعة الدولية إلسرائيل
جراء سياستها االستيطانية يف املناطق احملتلة ("معاريف" ،2014 / 3 / 6 ،نشرة "خمتارات من
ّ
الصحف العبرية").
وأكدت حتليالت ُأخرى أن نتنياهو "يتبنى كليشيهات ممجوجة كبديل عقيم من سياسة جادة"
(افتتاحية "هآرتس" ،)2014 / 3 / 7 ،وأنه ما زال يتصرف كقائد حزبي أكثر منه كزعيم سياسي،
منصبي وزير اخلارجية ووزير األمن الداخلي يف
على ح ّد قول البروفسور شلومو بن عامي الذي شغل
َ
حكومة إيهود باراك ("معاريف".)2014 / 3 / 7 ،
وحتى قبل االجتماع بأوباما ،فإن افتتاحية صحيفة "هآرتس" ( )2014 / 3 / 3اتهمت نتنياهو
بأنه يضع نصب عينيه هدف ًا واحداً هو إنقاذ نفسه ودولة إسرائيل من املفاوضات التي قد تؤدي
إىل انسحاب من املناطق الفلسطينية ،وتثمر اتفاق ًا للسالم .ونظراً إىل أن اجلدول الزمني بدأ يضيق،
فإن نتنياهو يسعى اآلن للتخلص من ضغط الشريك األميركي الذي يصر على إيصال اجلانبين إىل
توقيع "اتفاق إطار" .وبرأي الصحيفة ،فإنه اتضح خالل أشهر املفاوضات العقيمة املاضية أن
املفاوضات ليست بين إسرائيل والفلسطينيين بقدر ما هي بين إسرائيل وواشنطن .وهي مفاوضات
كانت وال تزال عقيمة ،طافحة باالفتراءات ضد كيري 1،وباإليحاءات القاسية ضد أوباما والسخرية
من سياسته اخلارجية ،وال سيما يف إزاء إيران وسورية ،وباستخدام اللوبي اليهودي من أجل إحلاق
الضرر بهذه السياسة .وأضيفت إىل هذا كله مبادرات قومية ،على غرار قانون االستفتاء العام
واملطالبة باالعتراف بالدولة اليهودية ،تهدف إىل إفشال أي احتمال ضعيف لتوقيع اتفاق سالم
(نشرة "خمتارات من الصحف العبرية").
وتذهب بعض التحليالت إىل أن وقائع زيارة نتنياهو للواليات املتحدة أشارت إىل وجود "خالفات
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ال إىل تبني املوقف الفلسطيني.
كبيرة" بين أوباما ونتنياهو ،وجعلت رئيس الواليات املتحدة أكثر مي ً
ووفق ًا للمحلل السياسي لصحيفة "يديعوت أحرونوت" فإن األمر األكيد أن أوباما بات يرى أن اجلانب
الفلسطيني هو الضعيف ،وأن اجلانب اإلسرائيلي هو القوي الذي يتجاهل مبادئ أساسية حلقوق
اإلنسان ،وجمرد ذلك يلزم رئيس احلكومة اإلسرائيلية بأن يفكر يف احلاجة إىل التوصل سريع ًا إىل
تفاهمات مع الفلسطينيين (نشرة "خمتارات من الصحف العبرية".)2014/3/4 ،
وسخر احمللل نفسه من تصريح نتنياهو لدى وصوله إىل واشنطن ،والذي قال فيه إن السالم يف
منطقة الشرق األوسط بحاجة إىل ثالثة أطراف :إسرائيل والفلسطينيين والواليات املتحدة ،بموازاة
تأكيده أن إسرائيل والواليات املتحدة تقومان بتقديم ما يلزم ،بينم ال يزال الفلسطينيون ممتنعين
عن تقديم ما يلزم .وأشار احمللل إىل أن تصريح نتنياهو تزامن مع قيام املكتب املركزي لإلحصاء
يف إسرائيل بنشر معطيات جديدة بشأن البناء يف مستعمرات الضفة الغربية ،تب ّين منها أن أعمال
البناء اجلديدة يف أراضي الدولة الفلسطينية التي س ُتقام ،ازدادت خالل سنة  2013بـ  .2%123وقال:
"ما دامت احلال على هذا املنوال ،يمكن أن نفهم ملاذا ال يقوم الفلسطينيون ،ويف مقدمهم رئيس
السلطة الفلسطينية ،بتقديم ما يلزم لدفع املفاوضات قدم ًا .كما يمكن أن نفهم التصريحات التي أدىل
بها الرئيس أوباما إىل وكالة أنباء 'بلومبرغ' واتسمت بنبرة تشاؤمية" (نشرة "خمتارات من الصحف
العبرية").
وكان "معهد أبحاث األمن القومي" يف جامعة تل أبيب قد أطلق كتابه "تقويم استراتيجي إلسرائيل
 2013ـ  "2014يف مؤتمر ُعقد يف  28و 29كانون الثاين  /يناير  .2014وقال رئيس املعهد اللواء
احتياط عاموس يادلين الذي كان يلقّب بـ "رجل التقديرات الوطنية" يف منصبه السابق كرئيس
لشعبة االستخبارات العسكرية ("أمان") ،يف سياق مقابلة خاصة مع صحيفة "يسرائيل هيوم"
( ،)2014/1/31إنه بات من الواضح ،مع قرب انتهاء املهلة احملددة من طرف اإلدارة األميركية
جلولة املفاوضات احلالية بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية يف نيسان  /أبريل  ،2104أن فرصة
التوصل إىل اتفاق بين اجلانبين متدنية جداً ،ألن على كل جانب القبول بثالثة "تنازالت مؤملة" على
األقل .فمطلوب من إسرائيل ـ بحسب يادلين ـ قبول تقسيم البلد وإقامة دولة فلسطينية ،كما أن عليها
أراض ،وستضطر ،يف النهاية ،إىل قبول وجود
القبول بإقامة هذه الدولة على حدود  1967مع تبادل
ٍ
ال إىل جتسيد عاصمة فلسطينية يف القدس الشرقية .وبشأن التنازلين
فلسطيني يف القدس ،وصو ً
األخيرين على األقل ،فإن رئيس احلكومة نتنياهو مل يصل إليهما بعد ،وهو بالتأكيد ال يدفع الشعب
يف إسرائيل نحوهما.
وبشأن الفلسطينيين ـ يتابع يادلين ـ فإن رئيس السلطة الفلسطينية حممود عباس مضطر إىل
تقديم ثالثة تنازالت إلزامية 1 :ـ إعالن نهاية الصراع ونهاية املطالب واإلقرار بالدولة اليهودية؛
 2ـ التنازل عن عودة الالجئين؛  3ـ قبول قيود على السيادة ملصلحة ترتيبات أمنية مع إسرائيل.
ويحاول عباس التهرب من هذه االلتزامات كلها ،ألن القبول بها يف نظر الفلسطينيين هو كاالعتراف
بالصهيونية.
أما بالنسبة إىل عودة الالجئين ،فإن يادلين يؤكد أن عباس سبق أن قال ،يف سنة  ،2012أنه
ّ
أما بالنسبة إىل عموم الالجئين فاملطلوب
صفد،
مدينة
يف
بيته
إىل
عودته
عن
ا
شخصي
يتنازل
ً
ّ
تنازل فردي لكل واحد عن بيته ـ وهذا بداهة غير مقبول من إسرائيل ـ وبرأيه ،فإن املطلوب هو اتفاق
بين الشعبين يف موضوع الالجئين ،وعدم إبقاء األمر مفتوح ًا ،واملطلوب اتفاق من دون حق عودة
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فلسطينية إىل أرض أقام الشعب اليهودي عليها دولته .كذلك ينبغي للفلسطينيين استيعاب التنازالت
والقيود على سيادتهم ملصلحة ترتيبات أمنية .و"كنا نعتقد أن الترتيبات األمنية ستكون األسهل بين
قضايا احلل النهائي ،لكن الفلسطينيين سارعوا إىل رفض اخلطة األميركية األمنية".

اخلالفات اإلسرائيلية ـ األميركية بشأن إيران
ال ُبد من أن نشير إىل أن موضوع التعامل مع البرنامج النووي اإليراين ما زال يشكل نقطة خالف
ُأخرى بين إسرائيل والواليات املتحدة ،وخصوص ًا منذ االتفاق املوقت الذي وقّعته طهران مع الدول
الست العظمى يف جنيف يف تشرين الثاين  /نوفمبر ( 2013راجع التقرير اإلسرائيلي يف العدد
السابق).
وسبق أن أشرنا إىل أن إسرائيل استاءت كثيراً من التنازالت التي تعتبرها مبالغ ًا فيها ،والتي
قدمتها الواليات املتحدة يف االتفاق املوقت من دون احلصول على مقابل كاف من اجلانب اإليراين.
تتخوف إسرائيل فقط من استعداد اإلدارة األميركية لتقديم تنازالت جديدة ،بل أيض ًا من اقتناع
وال
ّ
الرئيس األميركي ومساعديه بأن "هجوم االبتسامات" للرئيس اإليراين حسن روحاين يكشف عن
تغيير حقيقي يف مقاربة طهران ،األمر الذي يسمح لطهران ـ إىل جانب تخفيف العقوبات ـ بالدخول
جمدداً إىل منتدى الدول الشرعية من الباب اخللفي.
وتشير حتليالت إسرائيلية جديدة يف هذا الصدد إىل أن الواليات املتحدة مل تعد منذ مدة تتحدث عن
"حمور الشر" الذي يضم إيران وسورية وحزب الله ،وإنما عن مناورة معقدة بين املعسكرات املتنازعة
يف الشرق األوسط .وهي ترى يف الالعبين اجلدد يف الزعامة اإليرانية وعلى رأسهم روحاين ،شركاء
عقالنيين يمكن التعاون معهم عند احلاجة ،وأنه سيكون يف استطاعة الواليات املتحدة االستعانة
باإليرانيين يف حل مشكالت إقليمية كثيرة ُأخرى لإليرانيين تأثير فيها ،إذ تستطيع إيران املساهمة
يف استقرار الوضع يف أفغانستان بعد استكمال انسحاب القوات األميركية من هناك يف نهاية السنة
احلالية ،كما أن طهران تملك النفوذ األكبر يف احلكومة الشيعية يف العراق ،وقبل أي شي فإن طهران
طرف يجب أخذه يف االعتبار يف سورية ،فمن دون الدعم اإليراين والروسي لنظام بشار األسد لكان
الرئيس السوري اضطر إىل االستسالم منذ وقت طويل أمام مئات التنظيمات املعارضة التي تعمل من
أجل إسقاطه .وجرى البحث يف جولة احملادثات األخيرة التي جرت بشأن مستقبل سورية (جنيف )2
يف سويسرا يف إمكان انضمام اإليرانيين إىل النقاشات ("هآرتس"" ،2014 / 3 / 7 ،نشرة خمتارات
من الصحف العبرية").
وبناء على ذلك فإن إسرائيل جتد نفسها اليوم "يف خضم عملية ذات أهمية استراتيجية كبيرة هي
فضح خداع إيران أمام العامل الغربي املتحمس إلجراء مفاوضات مع اإليرانيين ،وتخفيف العقوبات
املفروضة عليهم من دون أن يتنازل هؤالء عن برناجمهم النووي" ("معاريف" ،2014 / 3 / 6 ،نشرة
"خمتارات من الصحف العبرية").
ويف إطار هذه العملية ُطلب من جميع أجهزة االستخبارات والعمليات احلصول على أدلة تثبت
ال مقاربتها ،وأنها ال تزال تسعى للحصول على القنبلة النووية وإشعال اإلرهاب
أن إيران مل تغ ّير فع ً
يف أنحاء العامل كافة ،ال يف منطقة الشرق األوسط فقط .ومن زاوية هذا اجلهد االستراتيجي ،اع ُتبر
االستيالء يف  2014 / 3 / 5على سفينة يف عرض البحر األحمر على بعد نحو  1500كيلومتر من
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شواطئ إسرائيل حتمل شحنات أسلحة من إيران إىل حركة "حماس" يف قطاع غزة ـ بموجب الرواية
اإلسرائيلية الرسمية ـ حدث ًا مهم ًا جاء يف توقيت جيد ،أي يف الوقت الذي كان رئيس احلكومة
نتنياهو يزور الواليات املتحدة ويحاول إقناع األميركيين بأن اإليرانيين أسوأ األعداء (املصدر
نفسه).
وبرأي احمللل السياسي لصحيفة "يسرائيل هيوم" ( )2014 / 3 / 7فإن العامل يتظاهر بأنه ال
يفهم نظام آيات الله يف طهران ،ومن واجب إسرائيل أن جتعله يستفيق من غفوته.

تصاعد وتيرة االستيطان وجدل بشأن "الدولة اليهودية"
من املتوقع أن تأخذ عملية تقويم أداء حكومة نتنياهو الثالثة بمناسبة مرور أول عام على
تأليفها ُبعداً أوسع يف غضون الفترة القليلة املقبلة.
وبالتزامن مع قيام املكتب املركزي لإلحصاء يف إسرائيل يف  2014 / 3 / 3بنشر معطيات
جديدة بشأن أعمال البناء التي بدأت احلكومة اإلسرائيلية بتنفيذها خالل سنة  ،2013أكد السكرتير
العام حلركة "السالم اآلن" اإلسرائيلية ياريف أوبنهايمر أنه يف ضوء هذه املعطيات الرسمية يمكن
القول إن حكومة نتنياهو ملتزمة بأمر واحد فقط هو استمرار البناء يف املستوطنات ال العملية
السياسية مع الفلسطينيين وال قضايا السكن وغالء املعيشة داخل اخلط األخضر (نشرة "خمتارات
من الصحف العبرية".)2014 / 3 / 4 ،
وكنا قد أشرنا يف تقارير سابقة إىل أنه وفق ًا للخطوط العريضة لسياسة هذه احلكومة ،كما
االتفاقيات االئتالفية املوقّعة بين أطرافها ،فإنها ستركز على القضايا الداخلية ،وخصوص ًا
االقتصادية ـ االجتماعية.
وهذا ما أكده رئيس احلكومة نفسه يف سياق اخلطاب الذي ألقاه أمام الهيئة العامة للكنيست،
وعرض فيه حكومته ،وتعهد بإحداث تغييرات كبرى يف إسرائيل تمشي ًا مع ما وصفه بـ "تطلعات
حتمل العبء الوطني (يقصد السعي لتحقيق قدر أكبر
الشعب" ،ويف مقدمها زيادة حجم املشاركة يف ّ
من املساواة بين خمتلف شرائح السكان يف أداء اخلدمة العسكرية وبدائلها املدنية) ،والعمل على
تعرض لإلهمال
خفض غالء املعيشة بدءاً بأسعار الشقق السكنية ،مشيراً إىل أن بعض هذه القضايا ّ
على مدى فترة طويلة.
أويل أجرته صحيفة "يديعوت أحرونوت" ( )2014 / 3 / 2إىل ما يلي 1 :ـ عدم
وأشار تلخيص ّ
حل مشكلة جتنيد الشبان اليهود احلريديم (املتشددين ديني ًا) يف اجليش اإلسرائيلي؛  2ـ فشل الشرطة
يف حماربة عصابات اإلجرام املنظم التي تزرع العبوات الناسفة؛  3ـ عدم خفض أسعار الشقق
السكنية؛  4ـ عدم خفض أسعار املواد الغذائية؛  5ـ عدم رفع احلد األدنى لألجور وعدم السعي
لعودة مستوى الفقر يف إسرائيل إىل املستوى املوجود يف دول منظمة التعاون والتنمية ()OECD؛
 5ـ تدهور اخلدمات الصحية؛  6ـ استمرار كبار األثرياء من اخلارج والشركات األجنبية الكبرى يف
شراء مزيد من الشركات اإلسرائيلية وجتميدها وصرف العاملين فيها (نشرة "خمتارات من الصحف
3
العبرية".)2014 / 3 / 3 ،
إىل جانب ذلك ،اتسع نطاق اجلدل اإلسرائيلي الداخلي بشأن مطلب رئيس احلكومة من الفلسطينيين
أن يعترفوا بإسرائيل دولة يهودية .ويف هذا السياق نشرت صحيفة "هآرتس" ()2014 / 3 / 7

مهلة املفاوضات اإلسرائيلية ـ الفلسطينية توشك أن تنتهي وال اختراق
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افتتاحية خاصة غداة قيام رئيس احلكومة بإلقاء خطابه أمام املؤتمر السنوي ملنظمة "أيباك"،
والذي طالب فيه رئيس السلطة الفلسطينية باالعتراف بالدولة اليهودية ،قالت فيها إن "االعتراف
بإسرائيل يكفي" وإن "مواطني إسرائيل يعيشون يف دولة يهودية هي جتسيد للحلم الصهيوين .وإنهم
يتطلعون إىل اتفاق سالم مع الفلسطينيين يعترفون يف إطاره بإسرائيل ،لكنهم ال يحتاجون إىل
اعتراف فلسطيني بدولة يهودية مل يتفق حتى اإلسرائيليون اليهود على ماهيتها".
ال ،أظهرت ندوة بعنوان "هوية إسرائيل كدولة قومية للشعب اليهودي :نحو إرساء دستوري؟"
وفع ً
ُعقدت يف "منتدى كوهيلت" يف القدس يف  2014 / 2 / 23وجود خالفات بشأن تعريف الدولة
اليهودية حتى بين أطراف االئتالف احلكومي .فقد أكد رئيس حزب "البيت اليهودي" اليميني املتطرف
ووزير االقتصاد اإلسرائيلي نفتايل بينت أن خمططات التهويد التي تنفذها حكومات إسرائيل يف
منطق َتي اجلليل والنقب تتطابق مع قيم إسرائيل ،بينما رأت رئيسة حزب "احلركة" ووزيرة العدل
عما تقوله
اإلسرائيلية تسيبي ليفني أن إسرائيل هي "الدولة القومية للشعب اليهودي" بغض النظر ّ
الدول األُخرى عنها ،وحذرت من أن العامل لن يدعم اعتراف ًا كهذا بإسرائيل إذا ما تم رفع شأن يهودية
الدولة على ديمقراطيتها.
وقال بينت إنه ال يوجد تناقض بين إسرائيل يهودية وديمقراطية ،وإذا مل يتم احلصول على
اعتراف بدولة يهودية سيكون لدى الفلسطينيين دولة ونصف دولة ،وسيكون لدى اليهود نصف
دولة .وتطرق إىل مشروع قانون "إسرائيل الدولة القومية للشعب اليهودي" ،معتبراً أنه من الالزم
سن عدد ال نهائي من القوانين احلقوقية يف إسرائيل ،لكن ال يوجد
اإلشارة إىل يهودية الدولة ،فقد تم ّ
قانون بشأن هوية الدولة .وبناء على ذلك أصبح تهويد البلد مستنكراً ألنه مل يتم تعريف ذلك كغاية
دستورية.
ويدخل مضمون ًا إىل تعريف "يهودية
واعتبرت ليفني أن سن قانون كهذا يجب أن يرسي ُ
وديمقراطية" ،ويجب أن تكون اليهودية والديمقراطية بموازاة بعضهما ،وعدم إنشاء مرتبة عليا
دستورية لليهودية ،فالصهيونية كانت حركة قومية وليست دينية .وأضافت أن "ثمة تيارات تمنح
التفوق لليهودية ،أو ألرض إسرائيل على شعب إسرائيل .وأنا ال أوافق على هذا كله .واألمر احلاسم هو
هل سنتمكن من اعتبار قيم مثل يهودية وديمقراطية قيم ًا تتعايش مع ًا؟" وفيما يتعلق بالشرط الذي
يضعه نتنياهو بأن يعترف الفلسطينيون بيهودية إسرائيل من أجل التوصل إىل اتفاق بين اجلانبين،
تفوق اليهودية على املساواة
قالت ليفني إنه يصعب جتنيد العامل لتأييد هذا الشرط إذا ما ش ّددنا على ّ
("هآرتس".)2014 / 2 / 24 ،
ودفع هذا اجلدل رئيس الطاقم اإلعالمي السابق يف ديوان رئيس احلكومة نتنياهو يوعز هندل،
إىل القول إن على إسرائيل أن تعترف بنفسها دولة يهودية قبل أن تطالب اآلخرين بذلك ("يديعوت
أحرونوت".)2014 / 2 / 13 ،
املفوهين لليمين اإلسرائيلي املتطرف أوري أليتسور إىل
الناطقين
بأحد
كما أن هذا اجلدل أدى
ّ
القول إن النقاش بشأن الدولة اليهودية هو "بيننا وبين أنفسنا قبل أن يكون بيننا وبين الفلسطينيين".
وبرأيه فإن "اليهود الذين يرفضون االعتراف بوجود وحق الشعب اليهودي ،يفعلون هذا ألنهم ال
يفهمون أنه من دون الشعب اليهودي وحقه ال وجود لدولة إسرائيل ،ومعهم يجب خوض مفاوضات،
ومعهم يجب خوض مباحثات معمقة ،ومعهم أو ضدهم يجب يف نهاية املطاف حسم هذه املسألة
سن القوانين" ("معاريف".)2014 / 2 / 24 ،
من خالل ّ
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املصادر
 1بلغ الهجوم على وزير اخلارجية األميركي ذروته يف تصريحات أدىل بها وزير الدفاع اإلسرائيلي
موشيه يعالون خالل جلسات مغلقة ُعقدت مع مسؤولين أميركيين كبار ،ومع مصادر رفيعة من
املؤسسة السياسية اإلسرائيلية يف أواسط كانون الثاين  /يناير  ،2014وكشفت صحيفة "يديعوت
أحرونوت" النقاب عنها .ووصف يعالون يف سياق هذه األحاديث كيري بأنه شخص موسوس
ومسياين ،ويسعى للحصول على جائزة نوبل للسالم ،وأكد أنه ال جتري يف الوقت احلايل أي
مفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين ،وأن األميركيين يجرون مفاوضات مع كل جانب على حدة،
وأن رئيس السلطة الفلسطينية حممود عباس ليس شريك ًا يف التسوية ،وأنه يحتفظ بمنصبه هذا
بفضل احلراب اإلسرائيلية ،ويف اللحظة التي سيترك فيها اجليش اإلسرائيلي مناطق الضفة الغربية
فإن سلطته ستنهار كلي ًا .وأضاف يعالون أن اخلطة األمنية التي عرضتها الواليات املتحدة على
إسرائيل ال تضمن أمن إسرائيل وال حتقق سالم ًا ،مشير ًا إىل أن استمرار مرابطة اجليش اإلسرائيلي
يف "يهودا والسامرة" وغور األردن فقط ،من شأنه أن يوفر احلماية ملطار بن ـ غوريون الدويل
ومنطقة وسط إسرائيل من خطر الصواريخ .كما شدد على أن كيري ال يمكنه أن يضيف أي شيء
جديد إىل املعلومات التي لدى املسؤولين اإلسرائيليين يف كل ما يتعلق بنزاعهم مع الفلسطينيين.
وقد اضطر يعالون يف وقت الحق إىل إصدار بيان اعتذار عن هذه التصريحات .وأشارت حتليالت
إسرائيلية إىل أن ما قاله يعالون علن ًا هو ما يعتقده رئيس احلكومة نتنياهو يف سريرته.
 2نشر املكتب املركزي لإلحصاء يف إسرائيل يف  2014 / 3 / 3معطيات جديدة بشأن أعمال البناء التي
بدأت احلكومة اإلسرائيلية بتنفيذها خالل سنة  2013أظهرت أن حجم هذه األعمال يف مستوطنات
الضفة الغربية ازداد بنسبة  %123مقارنة بأعمال البناء التي تم تنفيذها يف سنة  ،2012كما ازدادت
أعمال البناء يف مدينة القدس بما يف ذلك القدس الشرقية .ووفق ًا لهذه املعطيات ،فإن إسرائيل بدأت
خالل سنة  2013ببناء  2534وحدة سكنية جديدة يف املستعمرات ،يف حين أنها بدأت ببناء 1133
وحدة سكنية جديدة خالل سنة  .2012وأشارت املعطيات نفسها إىل أنه خالل سنة  2013تم البدء ببناء
 3432وحدة سكنية يف القدس يف مقابل  2468وحدة سكنية تم البدء ببنائها خالل سنة ( 2012نشرة
"خمتارات من الصحف العبرية".)2014 / 3 / 4 ،
 3أكد كاتب التلخيص أنه "مع اقتراب مرور العام األول منذ قيام حكومة نتنياهو الثالثة ،حان الوقت كي
نسأل وزراءها متى سيعترفون بأنهم فشلوا؟ وعلى رئيس احلكومة أن يقول متى تمام ًا سيعاقب الوزراء
الذين مل يوفوا بتعهداتهم".

