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اأنطوان �شلحت*

نتنياهو ي�شتقوي برتامب

تن�شغل 
�ص ما اإذا كانت فرحتها العارمة بفوز دونالد ترامب 

ّ
اإ�شرائيل منذ مطلع �شنة 2017 بتفح

ما  لها   ،2016 الثاني/نوفمبر  ت�شرين  في  جرت  التي  الأميركية  الرئا�شة  انتخابات  في 

يبررها اأو اأنها �شابقة لأوانها، الأمر الذي دّلت عليه الزيارة التي قام بها رئي�ص الحكومة الإ�شرائيلية بنيامين 

نتنياهو للوليات المتحدة في اأوا�شط �شباط/فبراير 2017، وعقد خاللها اجتماعًا مع ترامب وقادة الكونغر�ص 

الأميركي.

الثانية والثالثة على  الإ�شرائيلي بالم�شادقة بالقراءتين  الكني�شت  اأ�شبوع من قيام  الزيارة بعد  اأتت هذه 

الغربية،  ال�شفة  في  الع�شوائية  ال�شتيطانية  للبوؤر  القانوني  الو�شع  تنظيم  اإلى  الرامي  القانون  م�شروع 

زعيم  ال�شهيوني''  ''المع�شكر  تحالف  رئي�ص  حّذر  الم�شادقة  هذه  وقبل  الت�شوية''.  ''قانون  با�شم  والمعروف 

المعار�شة ع�شو الكني�شت يت�شحاق هيرت�شوغ من مغبة الت�شويت عليه بدافع الخ�شية من تقديم لوائح اتهام 

�شد جنود و�شباط اإ�شرائيليين في المحكمة الجنائية الدولية في لهاي. واأ�شاف اأن الحديث يدور حول قانون 

 �شمل 
ّ
 فعلي للمناطق المحتلة، موؤكداً في الوقت عينه اأن معار�شته للقانون تنبع من معار�شته لل�شم ولم

ٍّ
�شم

موؤ�ش�شة  العبرية''،  ال�شحف  من  ''مختارات  )ن�شرة  اليهودية  الدولة  تخوم  �شمن  الفل�شطينيين  األوف  ع�شرات 

الدرا�شات الفل�شطينية، 2017/2/7(.

المتحدة  والوليات  اإ�شرائيل  بين  العالقات  اأن  اإلى  نتنياهو  زيارة  تناولت  التي  التحليالت  معظم  واأ�شار 

خالل ولية ترامب �شتتميز بان�شجام اأيديولوجي اإلى جانب الن�شجام ال�شيا�شي، ول �شيما فيما يتعلق بتقويم 

ين الإقليمي والدولي.
َ
النظام

ين )راجع 
َ
وقبل هذه الزيارة كانت عدة تحليالت قد اأ�شارت اإلى مو�شوع الن�شجام الأيديولوجي بين الزعيم

تقريرنا في العدد ال�شابق(.

وعلى نحو خا�ص، اأ�شير في هذا ال�شدد اإلى اأن ذلك الن�شجام ناجم عن كون الزعيمين �شلطويين من ناحية 

روؤيتهما اإلى ماهية الحكم، وينتميان اإلى اليمين المتطرف في روؤيتهما الأيديولوجية. كما اأنهما يت�شمان بعدة 

الدولة  ال�شلطة الأعلى في  التنفيذية  ال�شلطة  العداء لل�شحافة وو�شائل الإعالم، واعتبار  �شفات م�شتركة، مثل 

يهما، 
َ

واأن على باقي ال�شلطات الن�شجام مع توجهات هذه ال�شلطة الأعلى، والعتقاد اأن الدولة مح�شورة ب�شخ�ش

م بال�شلطة نحو تحقيق اأهدافها.
ّ
واأن �شفاتهما ال�شخ�شية كافية لإدارة الدولة والتقد

واأ�شير اأي�شًا اإلى اأن كليهما يهويان حياة الرفاهية والترف اليومي، لكن بينما يتمتع ترامب بذلك ب�شبب 

قوته القت�شادية ونجاحه التجاري، يقوم نتنياهو بذلك عن طريق تلّقي العطايا والهدايا من رجال اأعمال، 

* كاتب وباحث فل�شطيني.
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رت هذه العطايا �شبهات حول نتنياهو ب�شاأن احتمال ارتكابه مخالفات 
ّ
وخ�شو�شًا اليهود في العالم. وقد فج

ف�شاد ل تزال خا�شعة لتحقيقات ال�شرطة، وهو ما �شنتطرق اإليه لحقًا.

من ناحية الروؤية الأيديولوجية، يجب الإ�شارة اإلى اأن نتنياهو وترامب يتبّنيان مواقف معادية لالأقليات 

التباين  اأهمية عداء ترامب للم�شلمين تكمن في تجاوز  اإ�شرائيل، فاإن  اإلى  والمهاجرين والم�شلمين. وبالن�شبة 

الذي كان قائمًا بينها وبين الإدارة الأميركية ال�شابقة برئا�شة باراك اأوباما اإزاء هذا المو�شوع.

�شيا�شة  بين  قطيعة  اإحداث  اإلى  اأف�شى  وترامب  نتنياهو  بين  عمل  لقاء  اأول  اأن  الوا�شح  من  يكن،  مهما 

في  وخ�شو�شًا  اأوباما،  برئا�شة  ال�شابقة  الأميركية  الإدارة  و�شيا�شة  الحالية  اليمينية  بحكومتها  اإ�شرائيل 

المو�شوعات التالية:

اأواًل، الق�شية الفل�شطينية: اأفلح نتنياهو في تحقيق ان�شحاب اأميركي ولو ت�شريحي من التزام وا�شنطن حل 

الدولتين. وقد تبّنى ترامب مقولة نتنياهو اأن على الطرفين التو�شل اإلى التفاق اأوًل، الأمر الذي يعني التخّلي 

ر عن ان�شجام مع توجه نتنياهو 
ّ
عن مرحلة تدويل الحل الذي تقوده ال�شلطة الفل�شطينية في الآونة الأخيرة، ويعب

باأن اأي حل يجب اأن يكون �شمن اتفاق الطرفين عليه، ولي�ص فر�شه على اإ�شرائيل. كما تعهد ترامب باأن الحل 

الذي يتو�شل اإليه الطرفان هو المقبول، الأمر الذي ي�شكل ان�شحابًا من التزام اإدارة اأوباما بحل الدولتين.

ثانيًا، الم�شتوطنات: اعتبر ترامب اأن الم�شتوطنات في الأرا�شي الفل�شطينية المحتلة منذ �شنة 1967 لي�شت 

عائقًا اأمام ال�شالم، ومع اأنه طالب نتنياهو بـ ''التريث في البناء ال�شتيطاني واإقامة م�شتوطنات جديدة''، اإّل اإن 

اء ذلك، 
ّ
اإدارة ترامب لن تكون مثابرة في ر�شد الخروقات الإ�شرائيلية ب�شاأن الم�شتوطنات والتنديد باإ�شرائيل جر

الأمر الذي حدا ب�شحيفة ''ي�شرائيل هيوم'' المقربة من نتنياهو اإلى و�شف العالقات بين البلدين في عهد ترامب 

ب عدد من الوزراء بت�شريحات ترامب، وقال 
ّ

باأنها ''روح جديدة'' )''ي�شرائيل هيوم''، 2017/2/17(. وكذلك رح

اأننا في عهد جديد''، واإنها ''تدل على اإدراك  اإنها ''تثبت  وزير الأمن الداخلي الإ�شرائيلي غلعاد اإردان )الليكود( 

اأجل تحقيق �شالم، واأنه حان الوقت لقلب المعادلة وممار�شة ال�شغط على  باأن حل الدولتين لي�ص الوحيد من 

اأن رف�ص ال�شالم والتربية على  اإليه فحواها  الجانب الفل�شطيني لكونه الجانب الراف�ص، ونقل ر�شالة وا�شحة 

الكراهية والعنف لهما ثمن.'' وقال وزير التربية والتعليم الإ�شرائيلي نفتالي بينت )رئي�ص ''البيت اليهودي''( اإنه 

بعد 24 عامًا اأُنزل علم فل�شطين عن ال�شارية وا�شُتبدل بعلم اإ�شرائيل، واعتبر اأن ت�شريحات ترامب ت�شمح باأن 

ت�شم اإ�شرائيل مناطق ال�شفة الغربية اإليها )ن�شرة ''مختارات من ال�شحف العبرية''، 2017/2/16(.

ثالثًا، الموؤتمر االإقليمي: تبّنى ترامب فكرة نتنياهو ب�شاأن المقاربة الإقليمية لحل ال�شراع الفل�شطيني ــ 

الإ�شرائيلي، القائمة على فكرة تعزيز البيئة الإقليمية لإ�شرائيل وعالقاتها مع الدول العربية، وذلك قبل عقد 

موؤتمر اإقليمي يكون بين اهتماماته التو�شل اإلى ت�شوية للق�شية الفل�شطينية. وكانت �شحيفة ''هاآرت�ص'' ك�شفت 

اللـه  ال�شي�شي، والعاهل الأردني الملك عبد  قد في العقبة بين الرئي�ص الم�شري عبد الفتاح 
ُ
النقاب عن لقاء ع

نتنياهو  اأن  ن 
ّ
وتبي اإقليمي،  موؤتمر  عبر  ال�شراع  ت�شوية  بهدف  ال�شابق جون كيري،  الخارجية  ووزير  الثاني، 

الك�شف جاء  اأن  تقديرات فحواها  الحل. وثمة  الحكومي، وتهربًا من  الئتالف  المبادرة خوفًا من  اأف�شل هذه 

ا يتحدث عنه )ن�شرة ''مختارات من 
ّ
ن اأن نتنياهو غير جاد في هذا الطرح، واأن الرئي�ص ترامب ل يعلم عم

ّ
ليبي

ال�شحف العبرية''، 2017/2/20(.

رابعًا، الملف النووي االإيراني: تبّنى ترامب كذلك توجهات نتنياهو ب�شاأن الملف النووي الإيراني، معتبراً 

ه بهذا الموقف خالل 
ّ
اإياه خطراً على الأمن الإ�شرائيلي، وموؤكداً اأن التفاق كان �شيئًا. ومع اأن ترامب كان قد تفو

الحملة النتخابية، اإّل اإن ت�شريحه بهذا ال�شاأن وهو رئي�ص الوليات المتحدة يحمل جوهراً مختلفًا. وا�شتطاع 

اأجه�ص  التفاق  اأن  باعتبار  اإيران،  على  العقوبات  ت�شديد  يوؤيد  موقف  على  ترامب  من  يح�شل  اأن  نتنياهو 

باإلغاء  الأبي�ص  البيت  يقنع  اأن  ي�شتطيع  اأنه  ويعتقد  ال�شابقة،  الأعوام  في  العقوبات  حققتها  التي  الإنجازات 

ر الخطر الإيراني، على عك�ص اإدارة اأوباما.
ّ
التفاق النووي مع اإيران، كما يعتقد اأن هناك ان�شجامًا في ت�شو
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تاريخية،  كانت  اإنها  بالقول  ترامب  مع  اجتماعًا  خاللها  عقد  التي  لوا�شنطن  زيارته  نتنياهو  ولّخ�ص 

البلدين كان دائمًا متينًا، ولكنني قلت هناك  التحالف بين  ''اإن  الإ�شرائيلية:  الحكومة  اأمام اجتماع  واأ�شاف 

واأقول لكم اأي�شًا هنا في القد�ص، اإن هذا التحالف تعزز اأكثر ل�شببين: اأوًل، هناك عالقات �شخ�شية طويلة تربط 

بيني وبين الرئي�ص ترامب وهي مهمة؛ ثانيًا، وجود روؤية م�شتركة حول المخاطر والفر�ص في ال�شرق الأو�شط. 

على  الإيراني  للعدوان  الت�شدي  و�شرورة  اإيران  ت�شكله  الذي  والمتزايد  الرئي�شي  التهديد  حول  متفقان  فنحن 

ال�شعد المختلفة، وكذلك على اإمكان القيام بمحاولة لتر�شيخ الم�شالح الإقليمية الآخذة بالتبلور بين اإ�شرائيل 

 اإيران، وكذلك من اأجل تطوير فر�ص اأُخرى وتحقيق 
ّ
والوليات المتحدة ودول في المنطقة اأي�شًا من اأجل �شد

عالقات طبيعية. وفي نهاية المطاف ناأمل اأن يوؤدي هذا اأي�شًا اإلى تحقيق ال�شالم.'' واأ�شار نتنياهو اإلى اأنه تم 

خالل الزيارة التفاق على ت�شكيل اأطقم بهدف تو�شيع رقعة التعاون بين اإ�شرائيل والوليات المتحدة في جميع 

المجالت الرئي�شية وهي الأمن وال�شتخبارات وال�شايبر والتكنولوجيا والقت�شاد وفي مجالت كثيرة اأُخرى. 

ال�شتيطان في  �شابقًا وهي ق�شية  التفاق عليها  يتم  لم  ت�شكيل طاقم يبحث ق�شية  التفاق على  كما جرى 

ال�شفة الغربية )ن�شرة ''مختارات من ال�شحف العبرية''، 2017/2/20(.

خمـاوف

غير اأن اللقاء، على الرغم من الموؤ�شرات التي خرج بها، لم يكن في اإمكانه تبديد بع�ص المخاوف المفتوحة 

على الم�شتقبل.

اإ�شرائيل  تبعية  قا 
ّ
يعم اأن  �شاأنهما  من  الزعيمين  بين  والتوافق  الن�شجام  اأن  المخاوف  هذه  طليعة  وفي 

ب على 
ّ
للوليات المتحدة ب�شورة حادة يعتقد البع�ص اأنها مطلقة. وبناء على ذلك، فاإن هذه التبعية ربما ت�شع

اإ�شرائيل اإمكان اأخذ م�شافة من �شيا�شة وا�شنطن كما كانت ت�شتطيع اأن تفعل اإزاء اإدارة اأوباما، على الرغم من 

اأن هذه الأخيرة لم تتخّل في الواقع عن التزامها بـ ''العالقات الخا�شة'' بين الدولتين.

وعلى �شبيل المثال اأكد بع�ص المحللين اأن على نتنياهو اأن يكون ناقداً بع�ص ال�شيء لترامب نظراً اإلى اأن 

مظاهر العداء لل�شامية برزت خالل عهده ب�شكل اأكبر، ومع ذلك مدح نتنياهو ترامب باعتباره اأف�شل �شديق 

لدولة اإ�شرائيل وال�شعب اليهودي.

واأ�شار مرا�شل ''هاآرت�ص'' حيمي �شاليف اإلى خطورة �شمت الحكومة الإ�شرائيلية عن العداء لل�شامية في عهد 

ن يتلعثم ب�شاأن اإنكار المحرقة، كما يفعل ترامب هذه الأيام، لقامت الدنيا 
َ
ترامب، وقال: ''لو كان اأوباما هو م

عون جمهوريون براأ�شه، ولقامت منظمات يهودية على اختالفها بانتقاده 
ّ
�شر

ُ
ي المحيط، ولطالب م

َ
على جانب

بكلمات �شديدة اللـهجة، ولكان نتنياهو ن�شر بيانًا �شديد اللـهجة.... ولكان وزراء الحكومة واأع�شاء في الكني�شت 

و�شفوه باأنه ل�شامي، وكاره لإ�شرائيل، وم�شلم من كينيا، وموؤيد للنازية. لكن عندما يكون الحديث عن ترامب، 

عزيز اليمين واإله الم�شتوطنين، فال اأحد في الدولة يفتح فمه... الرئي�ص الأميركي الجديد �شطب اليهود من البيان 

الذي اأ�شدره في ذكرى اليوم العالمي للمحرقة، واأو�شح بعد ذلك اأن الأمر كان مق�شوداً، واأنه لي�ص لديه نية 

اإلى اليمين،  اأولئك الذي ينتمون  للتراجع عنه. جميع المنظمات اليهودية في الوليات المتحدة، بما في ذلك 

عين اأميركيين احتجوا ب�شدة، لكن ذلك اختفى 
ّ
واأولئك الذين مع �شلدون اإدل�شون، احتجوا ب�شرامة، كما اأن م�شر

لجئين  ا�شتيعاب  على  ــ  العالمي  المحرقة  يوم  في  بالذات  ــ  ترامب  فر�شها  التي  التقييدات  عا�شفة  في 

ا في اإ�شرائيل؟ فال �شيء، �شمت مطبق!'' )''هاآرت�ص''، 2017/1/31(.
ّ
ومهاجرين م�شلمين. اأم

واإلى اأن تنجلي الأمور اأكثر �شن�شير اإلى اجتهادين �شائعين:

اجتماع  قبل  جرى  نتنياهو  مع  ترامب  عقده  الذي  ال�شحافي  الموؤتمر  اأن  يعتقد  الذي  الجتهاد  الأول، 

يك�شفا  ل  كي  الجتماع  بعد  مبا�شر  بث  في  الموؤتمر  عقد  يريدا  لم  فهما  م�شادفة،  يكن  لم  واأنه  الرجلين، 
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ين  الختالفات في الآراء في حال ظهورها خالل محادثتهما، ولذلك كررا مواقفهما المعروفة، وكانا غام�شَ

يهما )موقع ''واينت'' الإلكتروني التابع
َ
غ�شبا جمهور

ُ
غ�شب اأحدهما الآخر، وكي ل ي

ُ
 بما فيه الكفاية كي ل ي

لـ ''يديعوت اأحرونوت''، ن�شرة ''مختارات من ال�شحف العبرية''، 2017/2/16(.

الثاني، الجتهاد الذي يّت�شق مع الأول في القول اإن الغمو�ص ب�شاأن الو�شع الم�شتقبلي للبناء في م�شتوطنات 

ال�شفة الغربية لم يتبدد عقب الجتماع بين الزعيمين، وكذلك فيما يتعلق بالخطة الم�شتقبلية المتعلقة بال�شرق 

الأو�شط. ووفقًا لموقع ''اإنرجي'' الإلكتروني، اأكد م�شوؤولون كبار في الليكود و''البيت اليهودي'' اأن النية الأ�شا�شية 

لكل من نتنياهو وترامب تتعلق باتفاق م�شتقبلي على تعيين حدود اإ�شرائيل الدائمة في مواجهة الفل�شطينيين. 

وا�شتناداً اإلى هوؤلء الم�شوؤولين الكبار، فاإن من المفتر�ص اأن يت�شمن التفاق المناطق التي تقوم عليها الكتل 

عتبر هذا التفاق اإنجازاً كبيراً للزعيمين، الأمر 
ُ
ال�شتيطانية، عالوة على اأرا�ٍص اإ�شافية. ويتخوف هوؤلء من اأن ي

الفارق بين  المو�شوع. لكن ما هو  الأ�شا�شي على هذا  اإلى تركيز جهدهما  الذي �شيوؤدي بح�شب وجهة نظرهم 

ترامب واأوباما في هذا ال�شياق؟ اأوباما اأراد اأن يفر�ص اتفاقًا على اإ�شرائيل، بينما ترامب يريد التو�شل اإلى اتفاق 

ا اأن يقبلوا بما 
ّ
فر�ص على الفل�شطينيين. في و�شع كهذا �شيكون الفل�شطينيون اأمام احتمالين: اإم

ُ
مع نتنياهو ي

بمثابة  هذا  و�شيكون  اإ�شرائيلية،  �شُتعتبر  التي  الأر�ص  هي  ما  وترامب  نتنياهو  يقرر  اأن  بعد  الأر�ص  من  بقي 

ا اأن يقول الفل�شطينيون ''كال'' وحينئذ �شيكون هناك دولة واحدة فقط هي دولة اإ�شرائيل 
ّ
تحقيق حل الدولتين، واإم

التي �شتفر�ص �شيطرتها على المناطق التي قرر الزعيمان تطبيق ال�شيادة عليها، بينما تبقى �شائر الأر�ص على 

ي اليمين المذكورين هو اأن يقوم 
َ
ما هي عليه اليوم. وذكر الموقع اأن التخوف الذي يجري التعبير عنه في حزب

نتنياهو، ارتكازاً على هذا التفاق الذي �شيقدمه ب�شفته اإنجازاً مهمًا لإ�شرائيل، بالدعوة اإلى انتخابات جديدة. 

اإجالء الم�شتوطنين من قطاع غزة في �شنة  وهنا، فاإن احتمال ن�شوء ان�شقاق في الليكود �شبيه بما حدث بعد 

الرغم من  ''على  اأنه  عي هوؤلء 
ّ
ويد اليهودي.  والبيت  الليكود  الأمور في  لتطور  واقعيًا  احتماًل  �شيكون   2005

الفارق بين اأوباما وترامب، ومع جميع الأجزاء الإيجابية التي ت�شتمل عليها مثل هذه الخطوة، فاإنه �شيكون من 

ل اأ�شخا�ص مثل اإدل�شتاين وليفين واإلكين 
ّ
ال�شعب جداً على نتنياهو تمريرها داخل الليكود. هل من الممكن تخي

تون ل�شالح التنازل عن األون موريه واإيتمار وم�شتوطنات اأُخرى؟'' واإذا ما و�شلنا فعاًل اإلى هناك، 
ّ
واآخرين ي�شو

وطبعًا الطريق اإلى ذلك ل يزال طوياًل، فاإن نتنياهو �شي�شطر اإلى اتخاذ قرار في �شاأن ماذا عليه اأن يفعل. هل 

�شيم�شي اإلى انتخابات اأم ل؟ وهل �شيبقى في الليكود اأم �شيقيم حزبًا جديداً؟ وهل يتم�شك بالتفاق الذي حققه 

مع ترامب اأم �شيتخلى عن المو�شوع؟ كل �شيء ل يزال غام�شًا، لكن من وراء الكوالي�ص الأر�ص بداأت تثور )ن�شرة 

''مختارات من ال�شحف العبرية''، 2017/2/17(.

اأزمات نتنياهو الداخلية

يواجه نتنياهو في الفترة الأخيرة اأزمة داخلية يتمثل جانبها المهم في خ�شوعه للتحقيق في ق�شيتين:

الأولى، ''الق�شية رقم 1000''، وهي تلّقيه ''هدايا'' اأو ''عطايا'' بخالف القانون من رجال اأعمال بينهم رجل 

الأعمال اليهودي اأرنون ميلت�شين؛

''يديعوت  �شحيفة  ومالك  نتنياهو  بين  قدت 
ُ
ع جل�شات  حول  تدور  والتي   ''2000 رقم  ''الق�شية  الثانية، 

اأحرونوت'' اأرنون )نوني( موزي�ص، وتت�شمن �شبهات ب�شاأن وجود ق�شية ر�شوة بين الطرفين.

وتنبثق من هاتين الق�شيتين اأبعاد �شيا�شية مهمة ب�شاأن م�شتقبل نتنياهو ال�شيا�شي، وم�شتقبل حكومته الحالية.

ن يعتقد اأن م�شتقبل نتنياهو ال�شيا�شي بات على المحك في �شوء ما �شيترتب على هاتين الق�شيتين 
َ
ثمة م

د عهداً جديداً من حياته ال�شيا�شية يكون 
ّ
من نتائج، فاإذا ما خرج منهما من دون لئحَتي اتهام فاإن ذلك �شي�شي

لقواعده  �شيوؤكد  ذلك  لأن  المقبلة،  المرحلة  في  لإ�شرائيل  الوحيد  فقط(  الحكومة  رئي�ص  )ولي�ص  الزعيم  فيه 
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الحق �شيا�شيًا اأكثر من اأي رئي�ص حكومة وقائد �شيا�شي اآخر في تاريخ اإ�شرائيل، وذلك ب�شبب 
ُ
الجتماعية باأنه م

ح مراراً، الأمر الذي �شيزيد �شعبيته اأمام قواعده الجتماعية ــ النتخابية ــ ال�شعبية 
ّ
مواقفه ال�شيا�شية، كما �شر

واليمينية، و�شيبقى قائد اليمين لالأعوام المقبلة، ورئي�ص الحكومة لأعوام كثيرة كما وعد.

نهاية  �شي�شكل  ذلك  فاإن  معا،  كلتيهما  في  اأو  الق�شيتين  اإحدى  في  اتهام  لئحة  تقديم  تم  حالة  في  ا 
ّ
اأم

لحياته ال�شيا�شية ويفتح المجال اأمام حراك كبير في الم�شهد ال�شيا�شي الإ�شرائيلي، لي�ص بال�شرورة اأن تكون 

حدوده الم�شهد الحزبي الحالي.

وقد يوؤدي �شقوط نتنياهو اإلى ظهور لعبين جدد في الم�شهد ال�شيا�شي ــ الحزبي في اإ�شرائيل، من خالل 

ت�شكيل حزب اأو اأحزاب جديدة برئا�شة وزير الدفاع الإ�شرائيلي الأ�شبق مو�شيه يعلون اأو غابي اأ�شكنازي رئي�ص 

هيئة الأركان ال�شابق، وهما من ال�شخ�شيات التي ت�شتطيع جذب قطاعات انتخابية من قواعد حزب الليكود.

يبدو وا�شحًا حاليًا اأن اليمين ل يرغب في �شقوط نتنياهو في هذه المرحلة، لأن ذلك يعني بعثرة الخريطة 

ال�شيا�شية والحزبية، الأمر الذي ي�شمح بدخول لعبين جدد ينتظرون �شقوط نتنياهو، وربما ي�شكلون بدياًل من 

الحكومة الحالية التي ُتعتبر الحكومة الأكثر يمينية في تاريخ اإ�شرائيل، ول �شيما اأن الحكومة تقف على مفترق 

طرق ي�شفه اليمين باأنه تاريخي ب�شبب دخول ترامب اإلى البيت الأبي�ص، والذي يعتبره اليمين فر�شة لتحقيق 

الإ�شرائيلية.  ال�شيادة  اإلى  الغربية  ال�شفة  الدولتين، و�شم مناطق في  واإنهاء خيار حل  ال�شتيطاني  م�شروعه 

''ي�ص  تفوق حزب  اإلى  ت�شير  الأخيرة  الراأي  ا�شتطالعات  اأن  الليكود، وفحواها  يعرفها  اإلى هذا حقيقة  ي�شاف 

عتيد'' )''يوجد م�شتقبل''( برئا�شة يئير لبيد، الأمر الذي يوّفر له اإمكان الح�شول على اأكبر عدد من المقاعد. ومن 

قد  نتنياهو  �شقوط  اأن  عن  ف�شاًل  عتيد''،  ''ي�ص  اأمام  فاأكثر  اأكثر  الحزب  �شي�شعف  نتنياهو  غياب  اأن  الوا�شح 

ي�شعف الحزب اأمام اأحزاب اليمين الأُخرى مثل ''البيت اليهودي'' و''اإ�شرائيل بيتنا'' برئا�شة اأفيغدور ليبرمان.

اء قرارات تتخذها المحكمة 
ّ
وهناك اأزمة داخلية اأُخرى تواجه نتنياهو تتعلق بغ�شب الم�شتوطنين عليه جر

الإ�شرائيلية العليا �شد بوؤر ومنازل ا�شتيطانية اأقيمت على اأرا�ٍص فل�شطينية خا�شة. وقد حاول اأن يهرب منها 

ــ الم�شادقة على قرارات بناء بالجملة في م�شتوطنات ال�شفة الغربية، بما في ذلك  اإلى الأمام من خالل: 1 

القد�ص ال�شرقية؛ 2 ــ ت�شعيد �شيا�شة هدم بيوت الفل�شطينيين داخل مناطق 1948 بحجة البناء غير المرّخ�ص، 

اأبرزها عقاب مرتكبي عمليات مقاومة �شد  وذلك بالتوازي مع هدم البيوت في مناطق 1967 بحجج �شتى 

جنود وم�شتوطنين اإ�شرائيليين.

الثاني/يناير  الفرد'' في 17 كانون  للدفاع عن  ــ  ''هموكيد  اأ�شدر مركز  وفيما يتعلق بمناطق 1967، فقد 

الفائت تلخي�شًا مرحليًا عن اأعمال هدم البيوت العقابية ــ النتقامية التي نفذتها ال�شلطات الع�شكرية الإ�شرائيلية 

في مختلف مناطق ال�شفة الغربية، بما فيها القد�ص ال�شرقية، خالل الأعوام الثالثة الأخيرة، من �شنة 2014 اإلى 

ن اأن 35 منزًل ُهدمت �شمن هذه العمليات: 11 منها في �شمال ال�شفة الغربية؛ 18 في جنوبها؛ 
ّ
�شنة 2016، بي

6 في القد�ص ال�شرقية. وخالل الفترة المذكورة، جرى اإغالق 7 منازل: 3 في جنوب ال�شفة الغربية، و4 في القد�ص 

ان للـهدم اأي�شًا. وفي المقابل، حالت المحكمة العليا الإ�شرائيلية 
ّ
عد

ُ
ال�شرقية التي يوجد فيها منزلن اإ�شافيان م

خالل الفترة المذكورة دون هدم 8 منازل اأُخرى في مناطق متعددة من ال�شفة الغربية، بما فيها القد�ص ال�شرقية، 

�شاف اإلى هذه 98 منزًل 
ُ
مت اإليها. وي

ّ
وذلك باإ�شدارها اأوامر تمنع تنفيذ الهدم، ا�شتجابة لعدة طلبات التما�ص ُقد

اأجرى الجي�ص الإ�شرائيلي ''جميع القيا�شات الالزمة'' تمهيداً لهدمها، لكن الأوامر الالزمة ب�شاأنها لم ت�شدر بعد: 

66 منزًل في جنوب ال�شفة الغربية؛ 14 منزًل في �شمالها؛ 18 منزًل في القد�ص ال�شرقية.

ا في مناطق 1948، فاإن اأ�شداء ما حدث في قرية اأم الحيران البدوية في النقب ل تزال تتردد. فقد اندلعت 
ّ
اأم

اإ�شرائيل برفقة قوات كبيرة من ال�شرطة والوحدات  اأرا�شي  هذه الأحداث عندما قام مفت�شو وزارة الداخلية ودائرة 

الخا�شة بمداهمة القرية لتنفيذ قرار هدم بيوتها بحجة اأنها اأقيمت من دون تراخي�ص، وقد ُقتل في تلك المواجهات 

مع ال�شرطة الإ�شرائيلية يعقوب اأبو القيعان )47 عامًا(، واأ�شيب اآخرون بجروح بينهم ع�شو الكني�شت اأيمن عودة. 


