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اأنطوان �شلحت*

اإ�رسائيل و�شورية وفل�شطينيو 48: واقع جديد؟

تفاعلت 
في اإ�سرائيل خالل الفترة الق�سيرة المن�سرمة عدة ق�سايا على الم�ستويين الداخلي والخارجي، لعل 

الجارية معه ومع  التحقيقات  وطاأة  نتنياهو تحت  بنيامين  الخناق على حكومة  ا�ستداد  اأبرزها 

نتنياهو  م�ستقبل  ت�سع  اأن  �ساأنها  من  اتهام  الئحة  تقديم  احتمال  اإلى  موؤ�سرات  وظهور  ف�ساد،  بتهم  منه  مقربين 

ال�سيا�سي مع حكومته كلها في مهب الريح.

ي�سعى  نتنياهو  اأن  التحقيقات،  هذه  بتداعيات  يتعلق  فيما  ال�سطور  هذه  كتابة  لحظة  حتى  قوله  يمكن  وما 

لتخفيف وطاأة االأمر عليه، من خالل ت�سعيد بع�ض الملفات الخارجية، وفي مقدمها االأزمة ال�سورية، وال�سراع مع 

الفل�سطينيين.

ا على الم�ستوى الداخلي، فقد انبرى نتنياهو لتكرار الزمة اأن �سبب كل ما يدور ب�ساأن التحقيقات في الحلبة 
ّ
اأم

ال�سيا�سية، يعود اإلى رغبة و�سائل االإعالم والي�سار في اإ�سقاط حكم اليمين.

اإ�رسائيل والأزمة ال�شورية

اإ�سفين بين  اإلى  ل رو�سيا في �سورية 
ّ
اأن حكومة نتنياهو ت�سعى الأن تحو اإلى  اإ�سرائيل  التقديرات في  اآخر  ت�سير 

المطامح االإيرانية في المنطقة وم�سالح اإ�سرائيل )ت�سفي مغين واأودي ديكل و�سيما �ساين، ''رو�سيا في �سورية بين 

اإيران واإ�سرائيل''، ن�سرة ''مختارات من ال�سحف العبرية'' ال�سادرة عن موؤ�س�سة الدرا�سات الفل�سطينية، 2017/9/5(.

وت�سير تقارير متطابقة اإلى اأن النتيجة الرئي�سية للتوقعات التي عقدتها اإ�سرائيل على االإدارة االأميركية الجديدة 

برئا�سة دونالد ترامب بالن�سبة اإلى �سورية كانت مخيبة لالآمال، فقد بقيت رو�سيا هي الالعب المركزي في الم�سهد 

ال�سوري، ال بل اإن تقارير اأُخرى اأ�سارت اإلى اأن ترامب يتبّنى الموقف الرو�سي. وبناء على ذلك، باتت اإ�سرائيل تدرك 

المتحدة فقط،  الواليات  التعاون مع رو�سيا، ولي�ض بالتعويل على  اأن �سمان م�سالحها يتم من خالل  اأكثر فاأكثر 

رافعة في خطابها م�ستوى الدور االإيراني، باعتباره خطراً على االأمن القومي االإ�سرائيلي. وتنطلق اإ�سرائيل من اعتبار 

اأن ذلك يمثل  �سيما  االأمنية عليها، وال  المخاطر  �سيعزز من  �سيا�سية وع�سكرية  �سورية كقوة  اإيران في  ا�ستقرار  اأن 

بداأ  االإ�سرائيلية  الحكومة  رئي�ض  اأن  ظ 
َ

ولبنان. ويالح �سورية  ت�سمل  التي  ال�سمالية  الجبهة  الطوق عليها في  اإحكام 

ي�ستعمل اأ�سلوب التعامل نف�سه مع الم�سروع النووي االإيراني، فهو يهدد بحرب ومواجهة ع�سكرية اإذا بقيت اإيران في 

�سورية بعد هزيمة ''داع�ض'' وت�سوية الم�ساألة ال�سورية بين اأميركا ورو�سيا، وخالل لقائه االأخير مع الرئي�ض الرو�سي 

فالديمير بوتين في �سوت�سي )رو�سيا( اأ�سار اإلى اأن العالم يعرف اأن اإ�سرائيل عندما تتحدث، يمكنها اأن تنفذ اأي�سًا.

ومع ذلك، يبدو الموقف االإ�سرائيلي تجاه الملف ال�سوري اليوم اأكثر غمو�سًا مقارنة باالأعوام ال�سابقة، فهو، كما 

* كاتب وباحث فل�سطيني.



211 فصليات

يظهر في العلن على االأقل، يتمثل في عدم تف�سيل طرف على اآخر بين اأطراف النزاع، بل اإن اإ�سرائيل تطمح اإلى اأن 

لدى  ما حدث  غرار  والبعيد، على  القريب  المدى  اال�ستراتيجية على  اأهدافها  تحقيق  ال�سوري في  الم�سهد  ي�ساعدها 

تفكيك ال�سالح الكيميائي ال�سوري، ف�ساًل عن الهدف المتمثل في منع نقل اأي نوع من ال�سالح خارج الحدود ال�سورية 

توؤثر في  لها مميزات نوعية، وربما  التي  االأ�سلحة  �سيما  اللـه، وال  الإ�سرائيل، وخ�سو�سًا حزب  اإلى جهات معادية 

الميزان اال�ستراتيجي والتفوق النوعي الإ�سرائيل في المنطقة.

قت �سيا�سة خطوط حمراء في الم�سهد ال�سوري، وحتى كانون الثاني/يناير 2013، لم ت�سّن 
ّ
كانت اإ�سرائيل قد طب

اإاّل اإنه بعد هذا التاريخ، �سّنت هجمات متكررة على �سحنات اأ�سلحة من �سورية اإلى  اأي هجوم ع�سكري في �سورية، 

ح قائد �سالح الجو االإ�سرائيلي المنتهية واليته، اللواء اأمير اإي�سل، قبل خروجه 
ّ
لبنان منذ �سنة 2013 حتى االآن. و�سر

اأ�سا�سًا  الفترة، وتتعلق  اأهداف في �سورية خالل تلك  اإ�سرائيل نفذت 100 �سربة جوية تقريبًا �سد  اأن  من الخدمة، 

�سيا�سي  م�سوؤول ع�سكري، وحتى  ور�سمي من  ت�سريح �سريح ومبا�سر  اأول  اللـه، وهو  اإلى حزب  ال�سالح  نقل  بمنع 

''اإ�سرائيل  هرئيل،  )عامو�ض  االأهلية  الحرب  خالل  �سورية  في  االإ�سرائيلي  الع�سكري  التدخل  حجم  عن  اإ�سرائيلي، 

''هاآرت�ض''،  االأخيرة''،  الخم�ض  االأعوام  في  اأُخرى  ومنظمات  اللـه  لحزب  �سالح  قوافل  تقريبًا  مرة   100 هاجمت 

االإ�سرائيلية لن  الهجمات  اأن  العمليات �سمن ت�سور فحواه  االإ�سرائيلية في هذه  ال�سيا�سة  2017/8/16(. وجاءت 

تت�سبب بت�سعيد الجبهة مع �سورية اأو لبنان، وذلك ل�سببين: االأول، اأن الطرفين م�سغوالن بالحرب الداخلية في �سورية 

وال�سراعات داخل لبنان، واأن النظام ال�سوري لن يخاطر بت�سعيد الجبهة مع اإ�سرائيل، الأن ردة الفعل االإ�سرائيلي قد 

ا ال�سبب الثاني فيعود اإلى اإدراك الطرف ال�سوري 
ّ
يكون ثمنهها اإ�سقاط النظام كما هددت بذلك دوائر اإ�سرائيلية. اأم

اأن التدخل االإ�سرائيلي محدود وغير ا�ستراتيجي، وت�سبطه خطوطه الحمراء المتعلقة بنقل ال�سالح ال�سوري النوعي 

اإلى جهات معادية الإ�سرائيل، وال يهدف اإلى تغيير موازين القوى في ال�ساحة ال�سورية.

قوافل  التالية: �سرب  النقاط  في  �سورية  الحمراء في  اإ�سرائيل حّددت خطوطها  اإن  القول  يمكن  ذلك  بناء على 

اأ�سلحة اإلى منظمات معادية الإ�سرائيل وعلى راأ�سها حزب اللـه؛ منع اقتراب الحرب من منطقة الحدود االإ�سرائيلية ــ 

ال�سورية في ه�سبة الجوالن؛ منع ا�ستهداف اإ�سرائيل بقذائف وعمليات ع�سكرية خارجة من االأرا�سي �سورية، لكن 

ح ب�سكل ر�سمي عن اأهدافها ال�سيا�سية.
ّ
من دون اأن ت�سر

بيد اأنه بعد التو�سل اإلى تفاهمات اأميركية ــ رو�سية ب�ساأن الو�سع في �سورية، والتي تمثلت، مثلما توؤكد تقارير 

''داع�ض''  اأن هزيمة تنظيم  ات�سح  اأن  العامة، وبعد  الرو�سي فيما يتعلق بالروؤية  التوجه  متطابقة، في تبّني ترامب 

باتت م�ساألة وقت لي�ض بالبعيد، ظهرت توجهات جديدة في اإ�سرائيل تدمج بين التهديد الع�سكري االأمني والتهديد 

ال�سيا�سي، وت�سع هذا التهديد في مكانة التهديدات اال�ستراتيجية، من خالل التلويح باإمكان محاكاة الم�سهد العراقي 

اإيجاد م�ستقر لها في  اإيران الدولة الم�ستفيدة من ت�سوية االأزمة ال�سورية وذلك عن طريق  اأن تكون  في �سورية، اأي 

م اإلى وجود ع�سكري فاعل ونفوذ �سيا�سي موؤثر. وهذا ال�سيناريو يقلق الجانب االإ�سرائيلي.
َ

ترج
ُ
البالد ي

باحثون  اأ�سار  الما�سي  ففي  ال�سالف.  ال�سيناريو  االإ�سرائيليين  الباحثين  من  اأحد  يتوقع  لم  االأمر،  واقع  في 

اإ�سرائيل �ستكون متعددة، فمن جهة خرجت �سورية كدولة من  ال�سورية على  االأزمة  انعكا�سات  اأن  اإلى  اإ�سرائيليون 

دائرة التهديد اال�ستراتيجي الإ�سرائيل ب�سبب ال�سعف الع�سكري وخ�سارتها �سالحها الكيميائي، ولم تعد تهدد اإ�سرائيل 

من  حالة  وهناك  البلد،  من  كثيرة  جوانب  على  ال�سيطرة  فقد  المركزي  النظام  فاإن  اأُخرى  جهة  ومن  ا�ستراتيجيًا، 

الفو�سى ت�سود الدولة، وال ُت�ستثنى من ذلك الجبهة ال�سورية ــ االإ�سرائيلية في مرتفعات الجوالن، اإذ ت�سيطر جماعات 

جهادية على هذه المناطق، وتوجه نيرانها اإلى اإ�سرائيل اأو تحاول جرها اإلى داخل الحرب الدائرة هناك، وفي هذه 

اء انتهاك �سيادتها. وما حدث االآن بالفعل هو اأن نظام 
ّ
له اإ�سرائيل الثمن جر

ّ
الحالة لن يكون هناك حكم مركزي تحم

ب�سار االأ�سد بقي على حاله، لكن باتت دولتان تتحكمان فيه، هما اإيران ورو�سيا.

وبح�سب ما يمكن ا�ست�سفافه من اآخر التقارير االإ�سرائيلية، فاإن هذا االأمر يحمل كثيراً من المعاني بالن�سبة اإلى 

الجانب االإ�سرائيلي:
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ل �سورية عمليًا اإلى دمية �سيا�سية تابعة لالإيرانيين، وبذلك فاإن الحدود االإيرانية �ستكون عمليًا موازية 
ّ
اأواًل، يحو

للحدود االإ�سرائيلية، وال تف�سل بينهما دول مجاورة؛

ثانيًا، ثمة كثير من المنظمات ال�سيعية عدا حزب اللـه داخل االأرا�سي ال�سورية، وهي ت�سكل ذراعًا اإ�سافية الإيران 

في اأي مواجهة م�ستقبلية مع طهران؛

ن الوجود ال�سيا�سي والع�سكري االإيراني في �سورية من الردع االإيراني تجاه اإ�سرائيل، الأن هذا الوجود 
ّ
ثالثًا، يح�س

النووي  اإيران فيما يتعلق بالم�سروع  اأي مواجهة م�ستقبلية ع�سكرية مع  اأمام خيارات �سعبة في  اإ�سرائيل  �سي�سع 

االإيراني؛

المعتدل، كما تحب  ال�سني  للمحور  واإ�سعافًا  ال�سيعي  للمحور  �سورية تعزيزاً  االإيراني في  الوجود  ي�سكل  رابعًا، 

اإ�سرائيل اأن تطلق على المحاور المت�سارعة في ال�سرق االأو�سط؛

خام�سًا، �سي�سكل الوجود االإيراني في �سورية تعزيزاً لمكانة حزب اللـه الع�سكرية وال�سيا�سية في لبنان؛

�ساد�سًا، ي�سكل وجود اإيران في �سورية خطراً وتهديداً كبيراً على اإ�سرائيل في اأي مواجهة م�ستقبلية بين اإ�سرائيل 

وحزب اللـه، اإذ �سيكون الحزب مدعومًا من المنظمات ال�سيعية في �سورية، والتي قد تفتح جبهة اأُخرى خالل الحرب.

وجاءت الزيارة ال�ساد�سة التي قام بها رئي�ض الحكومة االإ�سرائيلية بنيامين نتنياهو لرو�سيا في اآب/اأغ�سط�ض 

الفائت، لتوؤكد اأن اإ�سرائيل باتت تدرك اأن المفتاح االأ�سا�سي لم�سالحها في المنطقة يتمثل اأ�سا�سًا في مو�سكو التي 

ت�سيطر على ال�ساحة ال�سورية.

اأبرزها ما ورد في �سياق  ال�سورية،  االأزمة  ل�سيا�سة حكومة نتنياهو حيال  انتقادات  المقابل، كان هناك  وفي 

مقالة الإفرايم �سنيه الذي �سغل في ال�سابق من�سب نائب وزير الدفاع في فترة حكومة يت�سحاق رابين، والمعروف 

بمتابعته الق�سايا اال�ستراتيجية التي تخ�ض اإ�سرائيل، والذي �سّن فيها هجوما حاداً على نتنياهو، وو�سف �سيا�سته 

اإ�سرائيل في  وترامب في �سمان م�سالح  بوتين  الكبير على  فا�سلة العتماده  كانت  النتيجة  في  باأنها  �سورية  في 

اإ�سرائيل  اإلى  بالن�سبة  ي�سكل  �سورية  االأميركي في  ــ  الرو�سي  االتفاق  اأن  �سنيه  المقبلة. واعتبر  المرحلة  �سورية في 

�سربة ا�ستراتيجية �سيكون ثمنها غاليًا )''هاآرت�ض''، 2017/8/27(.

اإلى  بالن�سبة  �سلبية  انعكا�سات  ثالثة  الجديد''  ال�سوري  ''الو�سع  اه 
ّ
�سم ما  على  �سيترتب  اأنه  اإلى  �سنيه  وي�سير 

اإ�سرائيل هي: بناء ج�سر بري من اإيران مروراً ب�سورية اإلى لبنان �سي�سكل ممراً اآمنًا لنقل ال�سالح النوعي من اإيران اإلى 

وقوات  اللـه  حزب  انت�سار  واأذرعه؛  االإيراني  الثوري  الحر�ض  اأمام  ال�سمالية  االأردن  حدود  انك�ساف  البلدين؛  هذين 

تفاخر  التي  ترامب  اإدارة  اأن  اإلى  مقالته  في  �سنيه  ي�سير  كما  للجوالن.  ال�سرقية  الحدود  على  الإيران  موالية  اأُخرى 

ــ االأميركي لم�سلحة  الرو�سي  اإ�سرائيل تجاهلت م�سالح هذه االأخيرة في االتفاق  نتنياهو بعالقاتها الخا�سة مع 

تقاربها مع رو�سيا. ويو�سح اأنه خالل لقاءاته مع م�سوؤولين اأوروبيين اأو�سحوا له اأن رو�سيا اتخذت قراراً ا�ستراتيجيًا 

بتف�سيل م�سالح اإيران في �سورية على الم�سالح االإ�سرائيلية.

اإلى القيام بعملية  اإ�سرائيل  وختم �سنيه مقالته جازمًا باأن الواقع الذي �سينتج من االتفاق في �سورية �سيدفع 

ع�سكرية، لكنه في الوقت عينه �سّدد على اأن الظروف الع�سكرية وال�سيا�سية �ستكون اأكثر �سعوبة عليها بعد االتفاق.

اإ�رسائيل والقد�س وفل�شطينيو 48

بنيامين  اليمين  الحكومة وزعيم  رئي�ض  �سخ�سية  ال�سورية كانت  االأزمة  االإ�سرائيلي في  االنهماك  ت�ساعد  قبل 

نتنياهو عر�سة للتقويم في �سوء االأحداث التي وقعت خالل وفي اإثر االحتجاج الفل�سطيني الكبير في القد�ض عقب 

اأبواب الحرم القد�سي رداً منها على عملية الم�سجد االأق�سى التي قام  اإلكترونية على  اإ�سرائيل بو�سع بوابات  قيام 

اأم الفحم، في تموز/يوليو الفائت. واأدى الفل�سطينيون في اإ�سرائيل  بها ثالثة �سبان من فل�سطينيي 48، من مدينة 

دوراً كبيراً في هذا االحتجاج عبر الم�ساركة والتنظيم والتجنيد. وبح�سب مخت�سين ب�سوؤون فل�سطينيي الداخل، فاإن 
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الفل�سطينيين في كفاح يندلع في مناطق 67. وهنا تكمن  اأو�سع م�ساركة فعلية من جانب هوؤالء  الدور ي�سكل  هذا 

م�ستركة  كانت  االأدوات  اإن  اإذ   ،67 ومناطق  اإ�سرائيل  في  الفل�سطينيين  بين  مزج  القد�ض  فميدان  الحدث،  اأهمية 

ال�سيطرة على  اأُخرى نحو  اإ�سرائيل في اتخاذ خطوة  )اإف�سال مخطط  )احتجاج �سعبي �سلمي(، والهدف كان وا�سحًا 

الم�سجد االأق�سى(. وبناء على ذلك، اإن انت�سار االحتجاج في االأق�سى في هذه الق�سية العينية كان انت�ساراً م�ساعفًا 

�سيا�سات  على  وانت�سار  االأق�سى،  عملية  اأعقبت  التي  التخويف  �سيا�سة  على  انت�سار  اإ�سرائيل:  في  للفل�سطينيين 

اإ�سرائيل في الحرم.

واأظهرت االأحداث اأن الحكومة االإ�سرائيلية فوجئت بحجم االحتجاج الكبير في القد�ض، ولم تتوقع هذه المثابرة 

اإنقاذ  في  االإلكترونية  البوابات  ب�ساأن  االإ�سرائيلية  االإعالمية  الدعاية  ت�سفع  ولم  االحتجاج.  على  الفل�سطينيين  من 

الموقف، اأو تقلي�ض حجم الم�ساركة ال�سعبية في القد�ض. وقام نتنياهو بال�سفر اإلى اأوروبا خالل االأزمة اعتقاداً منه 

اأنها �ستنتهي قبل عودته، لكن االأحداث اأثبتت اأن الحكومة االإ�سرائيلية تدير �سوؤونها �سمن مناف�سات حزبية داخل 

عربي  �سمت  على  وتعويل  الفل�سطينيين،  فعل  ردة  حيال  لديها  خطاأ  ت�سورات  منطلق  ومن  الحكومي،  االئتالف 

اأن جهاز االأمن العام )ال�ساباك( والجي�ض االإ�سرائيلي اأو�سيا  اإزاء ق�سية فل�سطين. وعلى الرغم من  واإقليمي ودولي 

باإزالة البوابات الأن ال�سرر اال�ستراتيجي واالأمني لها اأكبر من منفعتها، فاإن الحكومة قررت اإبقاء البوابات ب�سبب 

مكانته  تاآكل  اء 
ّ
جر نتنياهو  يعي�سه  الذي  ال�سغط  وب�سبب  الحكومي،  االئتالف  داخل  وحزبية  �سخ�سية  �سراعات 

واالأجهزة  الخبراء  يعتبره  الذي  القرار  اتخاذ  فاأوكل  ور�سوة،  ف�ساد  ق�سايا  في  �سده  التحقيقات  ب�سبب  ال�سيا�سية 

االأمنية قراراً ا�ستراتيجيًا، اإلى ال�سرطة ووزير االأمن الداخلي غلعاد اإردان الذي اأثبت ف�ساًل في اإدارة جهاز ال�سرطة، 

االحتجاج  بعد  وفقط  البوابات.  ببقاء  القرار  اتخاذ  اإلى  الفل�سطينيين  من  االنتقامية  النزعة  قادته  االأخير  وهذا 

اإنجاحه، والتعاطف  و�ساهموا في  ب�سكل كبير جداً  اإ�سرائيل  الفل�سطينيون في  �سارك فيه  الكبير، والذي  الفل�سطيني 

العربي واالإ�سالمي الذي خلقه هذا االحتجاج، والذي و�سع ق�سية القد�ض والم�سجد االأق�سى مرة اأُخرى في االأجندة 

العربية واالإ�سالمية، تراجع نتنياهو عن قراره واأزال البوابات االإلكترونية، م�ستغاًل حادثة قيام حار�ض اإ�سرائيلي في 

ال�سفارة االإ�سرائيلية بقتل مواطنين اأردنيين. وعلى الرغم من اأنه �سرح اأن ال عالقة بين اإزالة البوابات وبين حادثة 

تتعلق  لدوافع  واإنما  الفل�سطينيين،  احتجاج  اأمام  يتراجع  لم  اأنه  ليظهر  الربط  بهذا   
ّ
معني نتنياهو  فاإن  االأردن، 

ان، 
ّ
عم في  االإ�سرائيلية  ال�سفارة  اأزمة  بت�سخيم  نتنياهو  قام  ولذلك  ال�سفارة،  عمال  وباإنقاذ  االأردن،  مع  بالعالقة 

مفتعلة  دراما  وهي  ال�سخ�سي،  اأمنهم  على  والتهديد  الح�سار  من  حالة  وم�ستخدميها يعي�سون  ال�سفارة  اأن  معتبراً 

اإزالة  وبين  ال�سفارة  لم�ستخدمي  اإنقاذه  بين  الربط  االإ�سرائيلي  الوعي  اإلى  ب 
ّ
ت�سر اأن  وكان هدفها  لي�ست �سحيحة، 

عّد �سعفًا من نتنياهو، 
ُ
البوابات، غير اأن الراأي العام في اإ�سرائيل اعتبر في معظمه اأن اإزالة البوابات االإلكترونية ي

الحرم  اأزمة  في  تراجعه  اأ�سرار  لتجاوز  نتنياهو  ''اأ�سلوب  معلم،  )مزال  لالأزمة  اإدارته  من  ر�ساه  عدم  عن  ر 
ّ
وعب

.)2017/7/22 ،al-monitor القد�سي''، موقع

يجدر في هذه الق�سية التوقف عند دالالت م�ساركة الفل�سطينيين في اإ�سرائيل في االحتجاج الجماهيري الكبير 

في القد�ض �سد البوابات االإلكترونية، من خالل در�ض ردة فعل اإ�سرائيل التي جاءت على النحو التالي:

اأواًل، ت�سريب خبر لالإعالم االإ�سرائيلي ب�ساأن اقتراح نتنياهو اإجراء تبادل جغرافي و�سكاني بين �سكان منطقة وادي 

عارة وبين الكتل اال�ستيطانية في ال�سفة الغربية في اإطار الحل النهائي )موقع واينت، 2017/7/27(. وعلى ما يبدو، 

الم�سوؤول عن ت�سريب هذا الخبر، وهو ياأتي في �سياق محاولة نتنياهو �سّد االنطباع ب�ساأن  فاإن ديوان نتنياهو هو 

هزيمته اأمام المقد�سيين والفل�سطينيين في الداخل، فوجد في هذا الت�سريب ما ير�سي قواعده االنتخابية التي ترى في 

اأُخرى اإلى  المواطنين الفل�سطينيين ناكرين للجميل، واأنه يجب التخل�ض منهم باإر�سالهم تارة اإلى قطاع غزة، وتارة 

�سورية، وفي اأف�سل االأحوال نقلهم اإلى الدولة الفل�سطينية، على الرغم من اأن هذه القواعد ال توؤيد اإقامة دولة فل�سطينية! 

 
ّ
زج بل  ب�ساأنها،  نقا�ض  واإجراء  الدائم  للحل  نتنياهو  ت�سورات  ك�سف  اإلى  الحالية  المرحلة  في  يهدف  ال  الطرح  وهذا 

الفل�سطينيين في اإ�سرائيل في ثنائية مرفو�سة بالن�سبة اإليهم بين والئهم للدولة، وت�سامنهم مع ال�سعب الفل�سطيني.
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اإ�سرائيل. ففي خطوة غير م�سبوقة اأ�سدر ليبرمان  اإدارية لمواطنين فل�سطينيين في  اأوامر اعتقال  ثانيًا، اإ�سدار 

اأمراً اإداريًا بموجب �سالحياته كوزير للدفاع بتنفيذ اعتقال اإداري �سد ثالثة مواطنين فل�سطينيين من منطقة وادي 

عارة )''هاآرت�ض''، 2017/8/3(. واعتبر المحامي عمر خماي�سي الذي يتولى الدفاع عن اثنين من المعتقلين ''اأن هذه 

الحالة ُتعّد �سابقة، اإذ لم تقدم ال�سلطات االإ�سرائيلية في ال�سابق على اعتقال 3 اأ�سخا�ض اإداريًا دفعة واحدة، مع اأنها 

تنتهج هذه ال�سيا�سة في ال�سفة الغربية والقد�ض المحتلة.''

ثالثًا، التحري�ض على القيادات العربية في الداخل، اإذ �سهد االأ�سبوع الذي اأعقب عملية الم�سجد االأق�سى تحري�سًا 

غير م�سبوق على القيادات العربية، وال �سيما ال�سيخ رائد �سالح رئي�ض الجناح ال�سمالي المحظور للحركة االإ�سالمية، 

المحلل  واتهم  �سرعية.  غير  منظمة  وتاأييد  واالإرهاب  العنف  على  التحري�ض  بتهمة  الحقًا  اعتقاله  جرى  والذي 

الع�سكري في ''يديعوت اأحرونوت'' األيك�ض في�سمان ''جهات متطرفة في الحركة االإ�سالمية في الداخل باأنها نجحت 

م�سابهة  عمليات  ينفذون  ب�سباب  تاأتي  قد  متهورة  قرارات  اتخاذ  على  واإجبارها  الزاوية،  اإلى  اإ�سرائيل  دفع  في 

وي�سحون باأنف�سهم من اأجل اندالع حرب دينية.'' وفي راأيه: ''كان من المفرو�ض اأاّل تتخذ اإ�سرائيل خطوات اأمنية في 

االإ�سرائيلية''،  ال�سحف  من  ''مختارات  )ن�سرة  الداخل''  في  المتطرفين  االإ�سالميين  �سد  اإنما  االأق�سى،  الم�سجد 

.)2017/7/21

رابعًا، كان التعامل مع جثامين ال�سبان الثالثة الذين نفذوا عملية الم�سجد االأق�سى واأُ�سرهم مثل التعامل مع 

تقريبًا،  اأ�سبوعين  الثالثة  ال�سبان  جثامين  ال�سرطة  احتجزت  اإذ  الغربية،  ال�سفة  في  الفل�سطينيين  ال�سباب  جثامين 

وفقط من خالل التوجه اإلى المحكمة العليا تم تحرير جثامينهم، وهو �سلوك اإ�سرائيلي ظهر اأي�سًا في ق�سية جثمان 

ال�سهيد يعقوب اأبو القيعان في النقب، حين رف�ست ال�سرطة ت�سليم جثمانه اإاّل بعد التوجه اإلى المحكمة العليا. كما 

ظهر هذا ال�سلوك اأن اإ�سرائيل لم تعد تفرق بين المواطنين 
ُ
طالب بع�ض ال�سيا�سيين بهدم بيوت اأُ�سر ال�سبان الثالثة. وي

اإ�سرائيل وال�سفة الغربية. عالوة على ذلك، طالبت عائلة الجندي هدار غولدن المحتجزة جثته  الفل�سطينيين داخل 

في قطاع غزة، بعدم االإفراج عن جثامين ال�سهداء اإاّل اإذا �سلمت حركة ''حما�ض'' جثَتي الجنديين االإ�سرائيليين لديها.

رئي�س جديد حلزب العمل

له هو  في خ�سم تلك التطورات كلها انتخب حزب العمل االإ�سرائيلي في 10 تموز/يوليو 2017 رئي�سًا جديداً 

الوزير ال�سابق من حزب ''كلنا'' اآفي غباي الذي ان�سم اإلى حزب العمل حديثًا. وعلى الرغم من اأن انتخاب غباي لم 

يكن مفاجاأة كبيرة، وكان بقدر ما متوقعًا، فاإنه اأدخل االأمل لدى اأحزاب الو�سط ــ الي�سار باأداء قوي في االنتخابات 

العامة المقبلة. غير اأن هذا االأمل يبدو اأنه ال يزال بعيداً عن الواقع، وخ�سو�سًا اأن ا�ستطالعات راأي جرى ن�سرها غداة 

انتخاب غباي، دّلت على اأن كتلة اأحزاب اليمين ال تزال متفوقة على كتلة اأحزاب الو�سط ــ الي�سار الموؤلفة من حزب 

العمل ال�سريك االأ�سا�سي في تحالف ''المع�سكر ال�سهيوني''، وحزب ''يوجد م�ستقبل''، وحزب ميرت�ض.

وفيما يتعلق بمواقف غباي ال�سيا�سية، يمكن االإ�سارة اإلى اأنه خالل محادثة هاتفية بادر اإليها رئي�ض ال�سلطة 

الفل�سطينية محمود عبا�ض لتهنئة غباي بالفوز قال االأخير، بح�سب بيان �سادر عن حزب العمل، اإن على عبا�ض لقاء 

نتنياهو وجهًا لوجه، والبحث في ال�سوؤون اليومية الم�ستركة بين اإ�سرائيل وال�سلطة الفل�سطينية في �سبيل بناء ثقة 

متبادلة.

هو  بحثها  يمكن  التي  المو�سوعات  اأحد  اإن  بقوله  الممجوج  االإ�سرائيلي  االدعاء  المحادثة  خالل  غباي  وكرر 

الفل�سطيني، ومو�سوعات  التربية والتعليم  ''اإخراج كتب التدري�ض التي تحتوي على م�سامين تحري�سية من جهاز 

�سنع بلقاءات دولية 
ُ
اأُخرى، والتقدم مع مرور الوقت اإلى محادثات ب�ساأن ق�سايا الحل الدائم''، معتبراً اأن ''ال�سالم ال ي

اأو بموؤتمرات اإقليمية، واإنما بخلق ثقة وتقارب �سخ�سي بين الجانبين.''

ر 
ّ
ويوؤكد محللون �سيا�سيون اإ�سرائيليون اأن مواقف غباي ال�سيا�سية غير معروفة للجمهور العري�ض، الأنه لم يعب
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نتخب للكني�ست وتولى من�سب وزير لعام واحد فقط.
ُ
عنها ب�سكل وا�سح، وخ�سو�سًا اأنه لم ي

ح، خالل مناظرة بينه وبين مناف�سه عمير بيرت�ض ع�سية االنتخابات الداخلية في حزب العمل، 
ّ
لكن غباي �سر

اأنه ''لن يدخل اإلى حكومة نتنياهو باأي حال من االأحوال. وحزب العمل برئا�ستي �سيكون البديل.'' وتابع: ''تذكروا 

ن هو نتنياهو. واأعرف اإلى اأين يقود االأمور.''
َ
اأنني غادرت حكومة نتنياهو. واأنا اأعرف م

لمعظم  وا�سح  االأ�سا�سي  ''الحل  اإن  االإ�سرائيلي،  ــ  الفل�سطيني  ال�سراع  حل  ب�ساأن  غباي  قال  المناظرة  وخالل 

االإ�سرائيليين: دولتان ل�سعبين، من خالل االحتفاظ بالقد�ض والكتل اال�ستيطانية الكبرى تحت ال�سيادة االإ�سرائيلية، 

وتبادل اأرا�ٍض، واإن�ساء دولة فل�سطينية منزوعة ال�سالح في مناطقهم في ال�سفة الغربية وغزة.''

اإلى  اأجل تمرير ميزانيات  ال�سفافة من  التمويل غير  ''�سد كافة قنوات  اأنه يجب  بالم�ستوطنات،  ب�ساأن  واأ�ساف 

يهودا وال�سامرة'' )ال�سفة الغربية(.

اإلى و�سع يكون فيه  اأن ن�سل  ''�سي�سرني جداً  وفيما يتعلق باإمكان التعاون مع القائمة الم�ستركة، قال غباي: 

المجتمع العربي جزءاً من الحكم في اإ�سرائيل. لكن مع القائمة الم�ستركة كما هي، ومع مركباتها االإ�سالمية وحزب 

التجمع الوطني الديمقراطي، ال يمكن ت�سكيل حكومة.''

اإجراء مفاو�سات  الق�ساء علينا. ويمكن  ''حركة تريد  اإنها  ''حما�ض''، وقال  التفاو�ض مع  اإمكان  ورف�ض غباي 

معها على اأمر واحد فقط، هو تبادل اأ�سرى.'' 
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