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�شلحت*

نتنياهو ي�ستقوي برتامب

تن�شغل

بتفح�ص ما �إذا كانت فرحتها العارمة بفوز دونالد ترامب
�إ�سرائيل منذ مطلع �سنة 2017
ّ
في انتخابات الرئا�سة الأميركية التي جرت في ت�شرين الثاني/نوفمبر  ،2016لها ما
يبررها �أو �أنها �سابقة لأوانها ،الأمر الذي د ّلت عليه الزيارة التي قام بها رئي�س الحكومة الإ�سرائيلية بنيامين
نتنياهو للواليات المتحدة في �أوا�سط �شباط/فبراير  ،2017وعقد خاللها اجتماع ًا مع ترامب وقادة الكونغر�س
الأميركي.
�أتت هذه الزيارة بعد �أ�سبوع من قيام الكني�ست الإ�سرائيلي بالم�صادقة بالقراءتين الثانية والثالثة على
م�شروع القانون الرامي �إلى تنظيم الو�ضع القانوني للب�ؤر اال�ستيطانية الع�شوائية في ال�ضفة الغربية،
والمعروف با�سم ''قانون الت�سوية'' .وقبل هذه الم�صادقة ح ّذر رئي�س تحالف ''المع�سكر ال�صهيوني'' زعيم
المعار�ضة ع�ضو الكني�ست يت�سحاق هيرت�سوغ من مغبة الت�صويت عليه بدافع الخ�شية من تقديم لوائح اتهام
�ضد جنود و�ضباط �إ�سرائيليين في المحكمة الجنائية الدولية في الهاي .و�أ�ضاف �أن الحديث يدور حول قانون
ولم �شمل
ٍّ
�ضم فعلي للمناطق المحتلة ،م�ؤكداً في الوقت عينه �أن معار�ضته للقانون تنبع من معار�ضته لل�ضم ّ
ع�شرات �ألوف الفل�سطينيين �ضمن تخوم الدولة اليهودية (ن�شرة ''مختارات من ال�صحف العبرية'' ،م�ؤ�س�سة
الدرا�سات الفل�سطينية.)2017/2/7 ،
و�أ�شار معظم التحليالت التي تناولت زيارة نتنياهو �إلى �أن العالقات بين �إ�سرائيل والواليات المتحدة
خالل والية ترامب �ستتميز بان�سجام �أيديولوجي �إلى جانب االن�سجام ال�سيا�سي ،وال �سيما فيما يتعلق بتقويم
النظامين ا إلقليمي والدولي.
َ
الزعيمين (راجع
بين
أيديولوجي
ل
ا
االن�سجام
مو�ضوع
إلى
�
أ�شارت
�
قد
تحليالت
عدة
كانت
الزيارة
هذه
وقبل
َ
تقريرنا في العدد ال�سابق).
وعلى نحو خا�ص� ،أ�شير في هذا ال�صدد �إلى �أن ذلك االن�سجام ناجم عن كون الزعيمين �سلطويين من ناحية
ر�ؤيتهما �إلى ماهية الحكم ،وينتميان �إلى اليمين المتطرف في ر�ؤيتهما الأيديولوجية .كما �أنهما يت�سمان بعدة
�صفات م�شتركة ،مثل العداء لل�صحافة وو�سائل الإعالم ،واعتبار ال�سلطة التنفيذية ال�سلطة الأعلى في الدولة
ب�شخ�صيهما،
و�أن على باقي ال�سلطات االن�سجام مع توجهات هذه ال�سلطة الأعلى ،واالعتقاد �أن الدولة مح�صورة
َ
والتقدم بال�سلطة نحو تحقيق �أهدافها.
و�أن �صفاتهما ال�شخ�صية كافية لإدارة الدولة
ّ
و�أ�شير �أي�ض ًا �إلى �أن كليهما يهويان حياة الرفاهية والترف اليومي ،لكن بينما يتمتع ترامب بذلك ب�سبب
قوته االقت�صادية ونجاحه التجاري ،يقوم نتنياهو بذلك عن طريق تل ّقي العطايا والهدايا من رجال �أعمال،
* كاتب وباحث فل�سطيني.
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فجرت هذه العطايا �شبهات حول نتنياهو ب�ش�أن احتمال ارتكابه مخالفات
وخ�صو�ص ًا اليهود في العالم .وقد ّ
ف�ساد ال تزال خا�ضعة لتحقيقات ال�شرطة ،وهو ما �سنتطرق �إليه الحق ًا.
من ناحية الر�ؤية الأيديولوجية ،يجب ا إل�شارة �إلى �أن نتنياهو وترامب يتب ّنيان مواقف معادية للأقليات
والمهاجرين والم�سلمين .وبالن�سبة �إلى �إ�سرائيل ،ف�إن �أهمية عداء ترامب للم�سلمين تكمن في تجاوز التباين
الذي كان قائم ًا بينها وبين الإدارة الأميركية ال�سابقة برئا�سة باراك �أوباما �إزاء هذا المو�ضوع.
مهما يكن ،من الوا�ضح �أن �أول لقاء عمل بين نتنياهو وترامب �أف�ضى �إلى �إحداث قطيعة بين �سيا�سة
�إ�سرائيل بحكومتها اليمينية الحالية و�سيا�سة ا إلدارة الأميركية ال�سابقة برئا�سة �أوباما ،وخ�صو�ص ًا في
المو�ضوعات التالية:
�أوالً ،الق�ضية الفل�سطينية� :أفلح نتنياهو في تحقيق ان�سحاب �أميركي ولو ت�صريحي من التزام وا�شنطن حل
الدولتين .وقد تب ّنى ترامب مقولة نتنياهو �أن على الطرفين التو�صل �إلى االتفاق �أو ًال ،الأمر الذي يعني التخ ّلي
ويعبر عن ان�سجام مع توجه نتنياهو
عن مرحلة تدويل الحل الذي تقوده ال�سلطة الفل�سطينية في الآونة الأخيرةّ ،
ب�أن �أي حل يجب �أن يكون �ضمن اتفاق الطرفين عليه ،ولي�س فر�ضه على �إ�سرائيل .كما تعهد ترامب ب�أن الحل
الذي يتو�صل �إليه الطرفان هو المقبول ،الأمر الذي ي�شكل ان�سحاب ًا من التزام �إدارة �أوباما بحل الدولتين.
ثانياً ،الم�ستوطنات :اعتبر ترامب �أن الم�ستوطنات في الأرا�ضي الفل�سطينية المحتلة منذ �سنة  1967لي�ست
عائق ًا �أمام ال�سالم ،ومع �أنه طالب نتنياهو بـ ''التريث في البناء اال�ستيطاني و�إقامة م�ستوطنات جديدة''� ،إ ّال �إن
جراء ذلك،
�إدارة ترامب لن تكون مثابرة في ر�صد الخروقات الإ�سرائيلية ب�ش�أن الم�ستوطنات والتنديد ب�إ�سرائيل ّ
الأمر الذي حدا ب�صحيفة ''ي�سرائيل هيوم'' المقربة من نتنياهو �إلى و�صف العالقات بين البلدين في عهد ترامب
رحب عدد من الوزراء بت�صريحات ترامب ،وقال
ب�أنها ''روح جديدة'' (''ي�سرائيل هيوم'' .)2017/2/17 ،وكذلك ّ
وزير الأمن الداخلي الإ�سرائيلي غلعاد �إردان (الليكود) �إنها ''تثبت �أننا في عهد جديد'' ،و�إنها ''تدل على �إدراك
ب�أن حل الدولتين لي�س الوحيد من �أجل تحقيق �سالم ،و�أنه حان الوقت لقلب المعادلة وممار�سة ال�ضغط على
الجانب الفل�سطيني لكونه الجانب الراف�ض ،ونقل ر�سالة وا�ضحة �إليه فحواها �أن رف�ض ال�سالم والتربية على
الكراهية والعنف لهما ثمن ''.وقال وزير التربية والتعليم ا إل�سرائيلي نفتالي بينت (رئي�س ''البيت اليهودي'') �إنه
بعد  24عام ًا �أُنزل علم فل�سطين عن ال�صارية وا�س ُتبدل بعلم �إ�سرائيل ،واعتبر �أن ت�صريحات ترامب ت�سمح ب�أن
ت�ضم �إ�سرائيل مناطق ال�ضفة الغربية �إليها (ن�شرة ''مختارات من ال�صحف العبرية''.)2017/2/16 ،
ثالثاً ،الم�ؤتمر الإقليمي :تب ّنى ترامب فكرة نتنياهو ب�ش�أن المقاربة الإقليمية لحل ال�صراع الفل�سطيني ــ
ا إل�سرائيلي ،القائمة على فكرة تعزيز البيئة ا إلقليمية إل�سرائيل وعالقاتها مع الدول العربية ،وذلك قبل عقد
م�ؤتمر �إقليمي يكون بين اهتماماته التو�صل �إلى ت�سوية للق�ضية الفل�سطينية .وكانت �صحيفة ''ه�آرت�س'' ك�شفت
النقاب عن لقاء ُعقد في العقبة بين الرئي�س الم�صري عبد الفتاح ال�سي�سي ،والعاهل الأردني الملك عبد اللـه
وتبين �أن نتنياهو
الثاني ،ووزير الخارجية ال�سابق جون كيري ،بهدف ت�سوية ال�صراع عبر م�ؤتمر �إقليمي،
ّ
�أف�شل هذه المبادرة خوف ًا من االئتالف الحكومي ،وتهرب ًا من الحل .وثمة تقديرات فحواها �أن الك�شف جاء
عما يتحدث عنه (ن�شرة ''مختارات من
ّ
ليبين �أن نتنياهو غير جاد في هذا الطرح ،و�أن الرئي�س ترامب ال يعلم ّ
ال�صحف العبرية''.)2017/2/20 ،
رابعاً ،الملف النووي الإيراني :تب ّنى ترامب كذلك توجهات نتنياهو ب�ش�أن الملف النووي الإيراني ،معتبراً
تفوه بهذا الموقف خالل
�إياه خطراً على الأمن الإ�سرائيلي ،وم�ؤكداً �أن االتفاق كان �سيئ ًا .ومع �أن ترامب كان قد ّ
الحملة االنتخابية� ،إ ّال �إن ت�صريحه بهذا ال�ش�أن وهو رئي�س الواليات المتحدة يحمل جوهراً مختلف ًا .وا�ستطاع
نتنياهو �أن يح�صل من ترامب على موقف ي�ؤيد ت�شديد العقوبات على �إيران ،باعتبار �أن االتفاق �أجه�ض
الإنجازات التي حققتها العقوبات في الأعوام ال�سابقة ،ويعتقد �أنه ي�ستطيع �أن يقنع البيت الأبي�ض ب�إلغاء
ت�صور الخطر الإيراني ،على عك�س �إدارة �أوباما.
االتفاق النووي مع �إيران ،كما يعتقد �أن هناك ان�سجام ًا في
ّ
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ولخ�ص نتنياهو زيارته لوا�شنطن التي عقد خاللها اجتماع ًا مع ترامب بالقول �إنها كانت تاريخية،
ّ
و�أ�ضاف �أمام اجتماع الحكومة الإ�سرائيلية�'' :إن التحالف بين البلدين كان دائم ًا متين ًا ،ولكنني قلت هناك
و�أقول لكم �أي�ض ًا هنا في القد�س� ،إن هذا التحالف تعزز �أكثر ل�سببين� :أو ًال ،هناك عالقات �شخ�صية طويلة تربط
بيني وبين الرئي�س ترامب وهي مهمة؛ ثاني ًا ،وجود ر�ؤية م�شتركة حول المخاطر والفر�ص في ال�شرق الأو�سط.
فنحن متفقان حول التهديد الرئي�سي والمتزايد الذي ت�شكله �إيران و�ضرورة الت�صدي للعدوان الإيراني على
ال�صعد المختلفة ،وكذلك على �إمكان القيام بمحاولة لتر�سيخ الم�صالح الإقليمية الآخذة بالتبلور بين �إ�سرائيل
�صد �إيران ،وكذلك من �أجل تطوير فر�ص �أُخرى وتحقيق
والواليات المتحدة ودول في المنطقة �أي�ض ًا من �أجل ّ
عالقات طبيعية .وفي نهاية المطاف ن�أمل �أن ي�ؤدي هذا �أي�ض ًا �إلى تحقيق ال�سالم ''.و�أ�شار نتنياهو �إلى �أنه تم
خالل الزيارة االتفاق على ت�شكيل �أطقم بهدف تو�سيع رقعة التعاون بين �إ�سرائيل والواليات المتحدة في جميع
المجاالت الرئي�سية وهي الأمن واال�ستخبارات وال�سايبر والتكنولوجيا واالقت�صاد وفي مجاالت كثيرة �أُخرى.
كما جرى االتفاق على ت�شكيل طاقم يبحث ق�ضية لم يتم االتفاق عليها �سابق ًا وهي ق�ضية اال�ستيطان في
ال�ضفة الغربية (ن�شرة ''مختارات من ال�صحف العبرية''.)2017/2/20 ،

خمـاوف
غير �أن اللقاء ،على الرغم من الم�ؤ�شرات التي خرج بها ،لم يكن في �إمكانه تبديد بع�ض المخاوف المفتوحة
على الم�ستقبل.
يعمقا تبعية �إ�سرائيل
وفي طليعة هذه المخاوف �أن االن�سجام والتوافق بين الزعيمين من �ش�أنهما �أن ّ
ت�صعب على
للواليات المتحدة ب�صورة حادة يعتقد البع�ض �أنها مطلقة .وبناء على ذلك ،ف�إن هذه التبعية ربما
ّ
�إ�سرائيل �إمكان �أخذ م�سافة من �سيا�سة وا�شنطن كما كانت ت�ستطيع �أن تفعل �إزاء �إدارة �أوباما ،على الرغم من
تتخل في الواقع عن التزامها بـ ''العالقات الخا�صة'' بين الدولتين.
�أن هذه الأخيرة لم
ّ
وعلى �سبيل المثال �أكد بع�ض المحللين �أن على نتنياهو �أن يكون ناقداً بع�ض ال�شيء لترامب نظراً �إلى �أن
مظاهر العداء لل�سامية برزت خالل عهده ب�شكل �أكبر ،ومع ذلك مدح نتنياهو ترامب باعتباره �أف�ضل �صديق
لدولة �إ�سرائيل وال�شعب اليهودي.
و�أ�شار مرا�سل ''ه�آرت�س'' حيمي �شاليف �إلى خطورة �صمت الحكومة ا إل�سرائيلية عن العداء لل�سامية في عهد
ترامب ،وقال'' :لو كان �أوباما هو َمن يتلعثم ب�ش�أن �إنكار المحرقة ،كما يفعل ترامب هذه الأيام ،لقامت الدنيا
�شرعون جمهوريون بر�أ�سه ،ولقامت منظمات يهودية على اختالفها بانتقاده
على
َ
جانبي المحيط ،ولطالب ُم ّ
بكلمات �شديدة اللـهجة ،ولكان نتنياهو ن�شر بيان ًا �شديد اللـهجة ....ولكان وزراء الحكومة و�أع�ضاء في الكني�ست
و�صفوه ب�أنه ال�سامي ،وكاره لإ�سرائيل ،وم�سلم من كينيا ،وم�ؤيد للنازية .لكن عندما يكون الحديث عن ترامب،
عزيز اليمين و�إله الم�ستوطنين ،فال �أحد في الدولة يفتح فمه ...الرئي�س الأميركي الجديد �شطب اليهود من البيان
الذي �أ�صدره في ذكرى اليوم العالمي للمحرقة ،و�أو�ضح بعد ذلك �أن الأمر كان مق�صوداً ،و�أنه لي�س لديه نية
للتراجع عنه .جميع المنظمات اليهودية في الواليات المتحدة ،بما في ذلك �أولئك الذي ينتمون �إلى اليمين،
م�شرعين �أميركيين احتجوا ب�شدة ،لكن ذلك اختفى
و�أولئك الذين مع �شلدون �إدل�سون ،احتجوا ب�صرامة ،كما �أن ّ
في عا�صفة التقييدات التي فر�ضها ترامب ــ بالذات في يوم المحرقة العالمي ــ على ا�ستيعاب الجئين
ومهاجرين م�سلمينّ � .أما في �إ�سرائيل؟ فال �شيء� ،صمت مطبق!'' (''ه�آرت�س''.)2017/1/31 ،
و�إلى �أن تنجلي الأمور �أكثر �سن�شير �إلى اجتهادين �شائعين:
الأول ،االجتهاد الذي يعتقد �أن الم�ؤتمر ال�صحافي الذي عقده ترامب مع نتنياهو جرى قبل اجتماع
الرجلين ،و�أنه لم يكن م�صادفة ،فهما لم يريدا عقد الم�ؤتمر في بث مبا�شر بعد االجتماع كي ال يك�شفا
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غام�ضين
االختالفات في الآراء في حال ظهورها خالل محادثتهما ،ولذلك كررا مواقفهما المعروفة ،وكانا
َ
جمهوريهما (موقع ''واينت'' الإلكتروني التابع
بما فيه الكفاية كي ال ُيغ�ضب �أحدهما الآخر ،وكي ال ُيغ�ضبا
َ
لـ ''يديعوت �أحرونوت'' ،ن�شرة ''مختارات من ال�صحف العبرية''.)2017/2/16 ،
الثاني ،االجتهاد الذي ي ّت�سق مع الأول في القول �إن الغمو�ض ب�ش�أن الو�ضع الم�ستقبلي للبناء في م�ستوطنات
ال�ضفة الغربية لم يتبدد عقب االجتماع بين الزعيمين ،وكذلك فيما يتعلق بالخطة الم�ستقبلية المتعلقة بال�شرق
الأو�سط .ووفق ًا لموقع ''�إنرجي'' الإلكتروني� ،أكد م�س�ؤولون كبار في الليكود و''البيت اليهودي'' �أن النية الأ�سا�سية
لكل من نتنياهو وترامب تتعلق باتفاق م�ستقبلي على تعيين حدود �إ�سرائيل الدائمة في مواجهة الفل�سطينيين.
وا�ستناداً �إلى ه�ؤالء الم�س�ؤولين الكبار ،ف�إن من المفتر�ض �أن يت�ضمن االتفاق المناطق التي تقوم عليها الكتل
اال�ستيطانية ،عالوة على � ٍ
أرا�ض �إ�ضافية .ويتخوف ه�ؤالء من �أن ُيعتبر هذا االتفاق �إنجازاً كبيراً للزعيمين ،الأمر
الذي �سي�ؤدي بح�سب وجهة نظرهم �إلى تركيز جهدهما الأ�سا�سي على هذا المو�ضوع .لكن ما هو الفارق بين
ترامب و�أوباما في هذا ال�سياق؟ �أوباما �أراد �أن يفر�ض اتفاق ًا على �إ�سرائيل ،بينما ترامب يريد التو�صل �إلى اتفاق
مع نتنياهو ُيفر�ض على الفل�سطينيين .في و�ضع كهذا �سيكون الفل�سطينيون �أمام احتمالينّ � :إما �أن يقبلوا بما
بقي من الأر�ض بعد �أن يقرر نتنياهو وترامب ما هي الأر�ض التي �س ُتعتبر �إ�سرائيلية ،و�سيكون هذا بمثابة
تحقيق حل الدولتين ،و� ّإما �أن يقول الفل�سطينيون ''كال'' وحينئذ �سيكون هناك دولة واحدة فقط هي دولة �إ�سرائيل
التي �ستفر�ض �سيطرتها على المناطق التي قرر الزعيمان تطبيق ال�سيادة عليها ،بينما تبقى �سائر الأر�ض على
حزبي اليمين المذكورين هو �أن يقوم
ما هي عليه اليوم .وذكر الموقع �أن التخوف الذي يجري التعبير عنه في َ
نتنياهو ،ارتكازاً على هذا االتفاق الذي �سيقدمه ب�صفته �إنجازاً مهم ًا لإ�سرائيل ،بالدعوة �إلى انتخابات جديدة.
وهنا ،ف�إن احتمال ن�شوء ان�شقاق في الليكود �شبيه بما حدث بعد �إجالء الم�ستوطنين من قطاع غزة في �سنة
ويدعي ه�ؤالء �أنه ''على الرغم من
� 2005سيكون احتما ًال واقعي ًا لتطور الأمور في الليكود والبيت اليهوديّ .
الفارق بين �أوباما وترامب ،ومع جميع الأجزاء الإيجابية التي ت�شتمل عليها مثل هذه الخطوة ،ف�إنه �سيكون من
تخيل �أ�شخا�ص مثل �إدل�شتاين وليفين و�إلكين
ال�صعب جداً على نتنياهو تمريرها داخل الليكود .هل من الممكن ّ
ُ
ال �إلى هناك،
ي�صوتون ل�صالح التنازل عن �ألون موريه و�إيتمار وم�ستوطنات �أخرى؟'' و�إذا ما و�صلنا فع ً
و�آخرين ّ
ال ،ف�إن نتنياهو �سي�ضطر �إلى اتخاذ قرار في �ش�أن ماذا عليه �أن يفعل .هل
طوي
يزال
ال
ذلك
إلى
�
الطريق
وطبع ًا
ً
�سيم�ضي �إلى انتخابات �أم ال؟ وهل �سيبقى في الليكود �أم �سيقيم حزب ًا جديداً؟ وهل يتم�سك باالتفاق الذي حققه
مع ترامب �أم �سيتخلى عن المو�ضوع؟ كل �شيء ال يزال غام�ض ًا ،لكن من وراء الكوالي�س الأر�ض بد�أت تثور (ن�شرة
''مختارات من ال�صحف العبرية''.)2017/2/17 ،

�أزمات نتنياهو الداخلية
يواجه نتنياهو في الفترة الأخيرة �أزمة داخلية يتمثل جانبها المهم في خ�ضوعه للتحقيق في ق�ضيتين:
الأولى'' ،الق�ضية رقم  ،''1000وهي تل ّقيه ''هدايا'' �أو ''عطايا'' بخالف القانون من رجال �أعمال بينهم رجل
الأعمال اليهودي �أرنون ميلت�شين؛
الثانية'' ،الق�ضية رقم  ''2000والتي تدور حول جل�سات ُعقدت بين نتنياهو ومالك �صحيفة ''يديعوت
�أحرونوت'' �أرنون (نوني) موزي�س ،وتت�ضمن �شبهات ب�ش�أن وجود ق�ضية ر�شوة بين الطرفين.
وتنبثق من هاتين الق�ضيتين �أبعاد �سيا�سية مهمة ب�ش�أن م�ستقبل نتنياهو ال�سيا�سي ،وم�ستقبل حكومته الحالية.
ثمة َمن يعتقد �أن م�ستقبل نتنياهو ال�سيا�سي بات على المحك في �ضوء ما �سيترتب على هاتين الق�ضيتين
�سي�شيد عهداً جديداً من حياته ال�سيا�سية يكون
من نتائج ،ف�إذا ما خرج منهما من دون الئح َتي اتهام ف�إن ذلك
ّ
فيه الزعيم (ولي�س رئي�س الحكومة فقط) الوحيد لإ�سرائيل في المرحلة المقبلة ،لأن ذلك �سي�ؤكد لقواعده

نتنياهو يستقوي بترامب
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االجتماعية ب�أنه ُمالحق �سيا�سي ًا �أكثر من �أي رئي�س حكومة وقائد �سيا�سي �آخر في تاريخ �إ�سرائيل ،وذلك ب�سبب
�صرح مراراً ،الأمر الذي �سيزيد �شعبيته �أمام قواعده االجتماعية ــ االنتخابية ــ ال�شعبية
مواقفه ال�سيا�سية ،كما ّ
واليمينية ،و�سيبقى قائد اليمين للأعوام المقبلة ،ورئي�س الحكومة لأعوام كثيرة كما وعد.
� ّأما في حالة تم تقديم الئحة اتهام في �إحدى الق�ضيتين �أو في كلتيهما معا ،ف�إن ذلك �سي�شكل نهاية
لحياته ال�سيا�سية ويفتح المجال �أمام حراك كبير في الم�شهد ال�سيا�سي الإ�سرائيلي ،لي�س بال�ضرورة �أن تكون
حدوده الم�شهد الحزبي الحالي.
وقد ي�ؤدي �سقوط نتنياهو �إلى ظهور العبين جدد في الم�شهد ال�سيا�سي ــ الحزبي في �إ�سرائيل ،من خالل
ت�شكيل حزب �أو �أحزاب جديدة برئا�سة وزير الدفاع ا إل�سرائيلي الأ�سبق مو�شيه يعلون �أو غابي �أ�شكنازي رئي�س
هيئة الأركان ال�سابق ،وهما من ال�شخ�صيات التي ت�ستطيع جذب قطاعات انتخابية من قواعد حزب الليكود.
يبدو وا�ضح ًا حالي ًا �أن اليمين ال يرغب في �سقوط نتنياهو في هذه المرحلة ،لأن ذلك يعني بعثرة الخريطة
ال من
ال�سيا�سية والحزبية ،الأمر الذي ي�سمح بدخول العبين جدد ينتظرون �سقوط نتنياهو ،وربما ي�شكلون بدي ً
الحكومة الحالية التي ُتعتبر الحكومة الأكثر يمينية في تاريخ �إ�سرائيل ،وال �سيما �أن الحكومة تقف على مفترق
طرق ي�صفه اليمين ب�أنه تاريخي ب�سبب دخول ترامب �إلى البيت الأبي�ض ،والذي يعتبره اليمين فر�صة لتحقيق
م�شروعه اال�ستيطاني و�إنهاء خيار حل الدولتين ،و�ضم مناطق في ال�ضفة الغربية �إلى ال�سيادة الإ�سرائيلية.
ي�ضاف �إلى هذا حقيقة يعرفها الليكود ،وفحواها �أن ا�ستطالعات الر�أي الأخيرة ت�شير �إلى تفوق حزب ''ي�ش
عتيد'' (''يوجد م�ستقبل'') برئا�سة يئير لبيد ،الأمر الذي يو ّفر له �إمكان الح�صول على �أكبر عدد من المقاعد .ومن
ال عن �أن �سقوط نتنياهو قد
الوا�ضح �أن غياب نتنياهو �سي�ضعف الحزب �أكثر ف�أكثر �أمام ''ي�ش عتيد'' ،ف�ض ً
ي�ضعف الحزب �أمام �أحزاب اليمين الأُخرى مثل ''البيت اليهودي'' و''�إ�سرائيل بيتنا'' برئا�سة �أفيغدور ليبرمان.
جراء قرارات تتخذها المحكمة
وهناك �أزمة داخلية �أُخرى تواجه نتنياهو تتعلق بغ�ضب الم�ستوطنين عليه ّ
الإ�سرائيلية العليا �ضد ب�ؤر ومنازل ا�ستيطانية �أقيمت على � ٍ
أرا�ض فل�سطينية خا�صة .وقد حاول �أن يهرب منها
�إلى الأمام من خالل 1 :ــ الم�صادقة على قرارات بناء بالجملة في م�ستوطنات ال�ضفة الغربية ،بما في ذلك
المرخ�ص،
القد�س ال�شرقية؛  2ــ ت�صعيد �سيا�سة هدم بيوت الفل�سطينيين داخل مناطق  1948بحجة البناء غير
ّ
وذلك بالتوازي مع هدم البيوت في مناطق  1967بحجج �شتى �أبرزها عقاب مرتكبي عمليات مقاومة �ضد
جنود وم�ستوطنين �إ�سرائيليين.
وفيما يتعلق بمناطق  ،1967فقد �أ�صدر مركز ''هموكيد ــ للدفاع عن الفرد'' في  17كانون الثاني/يناير
الفائت تلخي�ص ًا مرحلي ًا عن �أعمال هدم البيوت العقابية ــ االنتقامية التي نفذتها ال�سلطات الع�سكرية ا إل�سرائيلية
في مختلف مناطق ال�ضفة الغربية ،بما فيها القد�س ال�شرقية ،خالل الأعوام الثالثة الأخيرة ،من �سنة � 2014إلى
بين �أن  35منز ًال ُهدمت �ضمن هذه العمليات 11 :منها في �شمال ال�ضفة الغربية؛  18في جنوبها؛
�سنة ّ ،2016
 6في القد�س ال�شرقية .وخالل الفترة المذكورة ،جرى �إغالق  7منازل 3 :في جنوب ال�ضفة الغربية ،و 4في القد�س
عدان للـهدم �أي�ض ًا .وفي المقابل ،حالت المحكمة العليا الإ�سرائيلية
ال�شرقية التي يوجد فيها منزالن �إ�ضافيان ُم ّ
خالل الفترة المذكورة دون هدم  8منازل �أُخرى في مناطق متعددة من ال�ضفة الغربية ،بما فيها القد�س ال�شرقية،
وي�ضاف �إلى هذه  98منز ًال
وذلك ب�إ�صدارها �أوامر تمنع تنفيذ الهدم ،ا�ستجابة لعدة طلبات التما�س ُق ّدمت �إليهاُ .
�أجرى الجي�ش الإ�سرائيلي ''جميع القيا�سات الالزمة'' تمهيداً لهدمها ،لكن الأوامر الالزمة ب�ش�أنها لم ت�صدر بعد:
 66منز ًال في جنوب ال�ضفة الغربية؛  14منز ًال في �شمالها؛  18منز ًال في القد�س ال�شرقية.
� ّأما في مناطق  ،1948ف�إن �أ�صداء ما حدث في قرية �أم الحيران البدوية في النقب ال تزال تتردد .فقد اندلعت
هذه الأحداث عندما قام مفت�شو وزارة الداخلية ودائرة �أرا�ضي �إ�سرائيل برفقة قوات كبيرة من ال�شرطة والوحدات
الخا�صة بمداهمة القرية لتنفيذ قرار هدم بيوتها بحجة �أنها �أقيمت من دون تراخي�ص ،وقد ُقتل في تلك المواجهات
مع ال�شرطة الإ�سرائيلية يعقوب �أبو القيعان ( 47عام ًا) ،و�أ�صيب �آخرون بجروح بينهم ع�ضو الكني�ست �أيمن عودة.

