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�شلحت*

�إ�رسائيل و�سورية وفل�سطينيو  :48واقع جديد؟

تفاعلت

في �إ�سرائيل خالل الفترة الق�صيرة المن�صرمة عدة ق�ضايا على الم�ستويين الداخلي والخارجي ،لعل
�أبرزها ا�شتداد الخناق على حكومة بنيامين نتنياهو تحت وط�أة التحقيقات الجارية معه ومع
مقربين منه بتهم ف�ساد ،وظهور م�ؤ�شرات �إلى احتمال تقديم الئحة اتهام من �ش�أنها �أن ت�ضع م�ستقبل نتنياهو
ال�سيا�سي مع حكومته كلها في مهب الريح.
وما يمكن قوله حتى لحظة كتابة هذه ال�سطور فيما يتعلق بتداعيات هذه التحقيقات� ،أن نتنياهو ي�سعى
لتخفيف وط�أة الأمر عليه ،من خالل ت�صعيد بع�ض الملفات الخارجية ،وفي مقدمها الأزمة ال�سورية ،وال�صراع مع
الفل�سطينيين.
� ّأما على الم�ستوى الداخلي ،فقد انبرى نتنياهو لتكرار الزمة �أن �سبب كل ما يدور ب�ش�أن التحقيقات في الحلبة
ال�سيا�سية ،يعود �إلى رغبة و�سائل الإعالم والي�سار في �إ�سقاط حكم اليمين.

�إ�رسائيل والأزمة ال�سورية
تحول رو�سيا في �سورية �إلى �إ�سفين بين
ت�شير �آخر التقديرات في �إ�سرائيل �إلى �أن حكومة نتنياهو ت�سعى لأن ّ
المطامح الإيرانية في المنطقة وم�صالح �إ�سرائيل (ت�سفي مغين و�أودي ديكل و�سيما �شاين'' ،رو�سيا في �سورية بين
�إيران و�إ�سرائيل'' ،ن�شرة ''مختارات من ال�صحف العبرية'' ال�صادرة عن م�ؤ�س�سة الدرا�سات الفل�سطينية.)2017/9/5 ،
وت�شير تقارير متطابقة �إلى �أن النتيجة الرئي�سية للتوقعات التي عقدتها �إ�سرائيل على الإدارة الأميركية الجديدة
برئا�سة دونالد ترامب بالن�سبة �إلى �سورية كانت مخيبة للآمال ،فقد بقيت رو�سيا هي الالعب المركزي في الم�شهد
ال�سوري ،ال بل �إن تقارير �أُخرى �أ�شارت �إلى �أن ترامب يتب ّنى الموقف الرو�سي .وبناء على ذلك ،باتت �إ�سرائيل تدرك
�أكثر ف�أكثر �أن �ضمان م�صالحها يتم من خالل التعاون مع رو�سيا ،ولي�س بالتعويل على الواليات المتحدة فقط،
رافعة في خطابها م�ستوى الدور الإيراني ،باعتباره خطراً على الأمن القومي الإ�سرائيلي .وتنطلق �إ�سرائيل من اعتبار
�أن ا�ستقرار �إيران في �سورية كقوة �سيا�سية وع�سكرية �سيعزز من المخاطر الأمنية عليها ،وال �سيما �أن ذلك يمثل
ويالحظ �أن رئي�س الحكومة ا إل�سرائيلية بد�أ
�إحكام الطوق عليها في الجبهة ال�شمالية التي ت�شمل �سورية ولبنان.
َ
ي�ستعمل �أ�سلوب التعامل نف�سه مع الم�شروع النووي ا إليراني ،فهو يهدد بحرب ومواجهة ع�سكرية �إذا بقيت �إيران في
�سورية بعد هزيمة ''داع�ش'' وت�سوية الم�س�ألة ال�سورية بين �أميركا ورو�سيا ،وخالل لقائه الأخير مع الرئي�س الرو�سي
فالديمير بوتين في �سوت�شي (رو�سيا) �أ�شار �إلى �أن العالم يعرف �أن �إ�سرائيل عندما تتحدث ،يمكنها �أن تنفذ �أي�ض ًا.
ومع ذلك ،يبدو الموقف الإ�سرائيلي تجاه الملف ال�سوري اليوم �أكثر غمو�ض ًا مقارنة بالأعوام ال�سابقة ،فهو ،كما
* كاتب وباحث فل�سطيني.
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يظهر في العلن على الأقل ،يتمثل في عدم تف�ضيل طرف على �آخر بين �أطراف النزاع ،بل �إن �إ�سرائيل تطمح �إلى �أن
ي�ساعدها الم�شهد ال�سوري في تحقيق �أهدافها اال�ستراتيجية على المدى القريب والبعيد ،على غرار ما حدث لدى
تفكيك ال�سالح الكيميائي ال�سوري ،ف�ض ًال عن الهدف المتمثل في منع نقل �أي نوع من ال�سالح خارج الحدود ال�سورية
�إلى جهات معادية لإ�سرائيل ،وخ�صو�ص ًا حزب اللـه ،وال �سيما الأ�سلحة التي لها مميزات نوعية ،وربما ت�ؤثر في
الميزان اال�ستراتيجي والتفوق النوعي لإ�سرائيل في المنطقة.
ت�شن
طبقت �سيا�سة خطوط حمراء في الم�شهد ال�سوري ،وحتى كانون الثاني/يناير  ،2013لم ّ
كانت �إ�سرائيل قد ّ
�أي هجوم ع�سكري في �سورية� ،إ ّال �إنه بعد هذا التاريخ� ،ش ّنت هجمات متكررة على �شحنات �أ�سلحة من �سورية �إلى
و�صرح قائد �سالح الجو الإ�سرائيلي المنتهية واليته ،اللواء �أمير �إي�شل ،قبل خروجه
لبنان منذ �سنة  2013حتى الآن.
ّ
من الخدمة� ،أن �إ�سرائيل نفذت � 100ضربة جوية تقريب ًا �ضد �أهداف في �سورية خالل تلك الفترة ،وتتعلق �أ�سا�س ًا
بمنع نقل ال�سالح �إلى حزب اللـه ،وهو �أول ت�صريح �صريح ومبا�شر ور�سمي من م�س�ؤول ع�سكري ،وحتى �سيا�سي
�إ�سرائيلي ،عن حجم التدخل الع�سكري الإ�سرائيلي في �سورية خالل الحرب الأهلية (عامو�س هرئيل�'' ،إ�سرائيل
هاجمت  100مرة تقريب ًا قوافل �سالح لحزب اللـه ومنظمات �أُخرى في الأعوام الخم�س الأخيرة'''' ،ه�آرت�س''،
 .)2017/8/16وجاءت ال�سيا�سة الإ�سرائيلية في هذه العمليات �ضمن ت�صور فحواه �أن الهجمات الإ�سرائيلية لن
تت�سبب بت�صعيد الجبهة مع �سورية �أو لبنان ،وذلك ل�سببين :الأول� ،أن الطرفين م�شغوالن بالحرب الداخلية في �سورية
وال�صراعات داخل لبنان ،و�أن النظام ال�سوري لن يخاطر بت�صعيد الجبهة مع �إ�سرائيل ،لأن ردة الفعل الإ�سرائيلي قد
يكون ثمنهها �إ�سقاط النظام كما هددت بذلك دوائر �إ�سرائيليةّ � .أما ال�سبب الثاني فيعود �إلى �إدراك الطرف ال�سوري
�أن التدخل ا إل�سرائيلي محدود وغير ا�ستراتيجي ،وت�ضبطه خطوطه الحمراء المتعلقة بنقل ال�سالح ال�سوري النوعي
�إلى جهات معادية لإ�سرائيل ،وال يهدف �إلى تغيير موازين القوى في ال�ساحة ال�سورية.
حددت خطوطها الحمراء في �سورية في النقاط التالية� :ضرب قوافل
بناء على ذلك يمكن القول �إن �إ�سرائيل ّ
�أ�سلحة �إلى منظمات معادية لإ�سرائيل وعلى ر�أ�سها حزب اللـه؛ منع اقتراب الحرب من منطقة الحدود الإ�سرائيلية ــ
ال�سورية في ه�ضبة الجوالن؛ منع ا�ستهداف �إ�سرائيل بقذائف وعمليات ع�سكرية خارجة من الأرا�ضي �سورية ،لكن
ت�صرح ب�شكل ر�سمي عن �أهدافها ال�سيا�سية.
من دون �أن ّ
بيد �أنه بعد التو�صل �إلى تفاهمات �أميركية ــ رو�سية ب�ش�أن الو�ضع في �سورية ،والتي تمثلت ،مثلما ت�ؤكد تقارير
متطابقة ،في تب ّني ترامب التوجه الرو�سي فيما يتعلق بالر�ؤية العامة ،وبعد �أن ات�ضح �أن هزيمة تنظيم ''داع�ش''
باتت م�س�ألة وقت لي�س بالبعيد ،ظهرت توجهات جديدة في �إ�سرائيل تدمج بين التهديد الع�سكري الأمني والتهديد
ال�سيا�سي ،وت�ضع هذا التهديد في مكانة التهديدات اال�ستراتيجية ،من خالل التلويح ب�إمكان محاكاة الم�شهد العراقي
في �سورية� ،أي �أن تكون �إيران الدولة الم�ستفيدة من ت�سوية الأزمة ال�سورية وذلك عن طريق �إيجاد م�ستقر لها في
ترجم �إلى وجود ع�سكري فاعل ونفوذ �سيا�سي م�ؤثر .وهذا ال�سيناريو يقلق الجانب الإ�سرائيلي.
البالد ُي َ
في واقع الأمر ،لم يتوقع �أحد من الباحثين الإ�سرائيليين ال�سيناريو ال�سالف .ففي الما�ضي �أ�شار باحثون
�إ�سرائيليون �إلى �أن انعكا�سات الأزمة ال�سورية على �إ�سرائيل �ستكون متعددة ،فمن جهة خرجت �سورية كدولة من
دائرة التهديد اال�ستراتيجي إل�سرائيل ب�سبب ال�ضعف الع�سكري وخ�سارتها �سالحها الكيميائي ،ولم تعد تهدد �إ�سرائيل
ا�ستراتيجي ًا ،ومن جهة �أُخرى ف�إن النظام المركزي فقد ال�سيطرة على جوانب كثيرة من البلد ،وهناك حالة من
الفو�ضى ت�سود الدولة ،وال ُت�ستثنى من ذلك الجبهة ال�سورية ــ الإ�سرائيلية في مرتفعات الجوالن� ،إذ ت�سيطر جماعات
جهادية على هذه المناطق ،وتوجه نيرانها �إلى �إ�سرائيل �أو تحاول جرها �إلى داخل الحرب الدائرة هناك ،وفي هذه
جراء انتهاك �سيادتها .وما حدث الآن بالفعل هو �أن نظام
الحالة لن يكون هناك حكم مركزي ّ
تحمله �إ�سرائيل الثمن ّ
ب�شار الأ�سد بقي على حاله ،لكن باتت دولتان تتحكمان فيه ،هما �إيران ورو�سيا.
وبح�سب ما يمكن ا�ست�شفافه من �آخر التقارير الإ�سرائيلية ،ف�إن هذا الأمر يحمل كثيراً من المعاني بالن�سبة �إلى
الجانب الإ�سرائيلي:
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يحول �سورية عملي ًا �إلى دمية �سيا�سية تابعة للإيرانيين ،وبذلك ف�إن الحدود الإيرانية �ستكون عملي ًا موازية
�أو ًالّ ،
للحدود الإ�سرائيلية ،وال تف�صل بينهما دول مجاورة؛
ثاني ًا ،ثمة كثير من المنظمات ال�شيعية عدا حزب اللـه داخل الأرا�ضي ال�سورية ،وهي ت�شكل ذراع ًا �إ�ضافية إليران
في �أي مواجهة م�ستقبلية مع طهران؛
يح�سن الوجود ال�سيا�سي والع�سكري الإيراني في �سورية من الردع الإيراني تجاه �إ�سرائيل ،لأن هذا الوجود
ثالث ًاّ ،
�سي�ضع �إ�سرائيل �أمام خيارات �صعبة في �أي مواجهة م�ستقبلية ع�سكرية مع �إيران فيما يتعلق بالم�شروع النووي
الإيراني؛
رابع ًا ،ي�شكل الوجود ا إليراني في �سورية تعزيزاً للمحور ال�شيعي و�إ�ضعاف ًا للمحور ال�سني المعتدل ،كما تحب
�إ�سرائيل �أن تطلق على المحاور المت�صارعة في ال�شرق الأو�سط؛
خام�س ًا� ،سي�شكل الوجود الإيراني في �سورية تعزيزاً لمكانة حزب اللـه الع�سكرية وال�سيا�سية في لبنان؛
�ساد�س ًا ،ي�شكل وجود �إيران في �سورية خطراً وتهديداً كبيراً على �إ�سرائيل في �أي مواجهة م�ستقبلية بين �إ�سرائيل
وحزب اللـه� ،إذ �سيكون الحزب مدعوم ًا من المنظمات ال�شيعية في �سورية ،والتي قد تفتح جبهة �أُخرى خالل الحرب.
وجاءت الزيارة ال�ساد�سة التي قام بها رئي�س الحكومة ا إل�سرائيلية بنيامين نتنياهو لرو�سيا في �آب�/أغ�سط�س
الفائت ،لت�ؤكد �أن �إ�سرائيل باتت تدرك �أن المفتاح الأ�سا�سي لم�صالحها في المنطقة يتمثل �أ�سا�س ًا في مو�سكو التي
ت�سيطر على ال�ساحة ال�سورية.
وفي المقابل ،كان هناك انتقادات ل�سيا�سة حكومة نتنياهو حيال الأزمة ال�سورية� ،أبرزها ما ورد في �سياق
مقالة لإفرايم �سنيه الذي �شغل في ال�سابق من�صب نائب وزير الدفاع في فترة حكومة يت�سحاق رابين ،والمعروف
�شن فيها هجوما حاداً على نتنياهو ،وو�صف �سيا�سته
بمتابعته الق�ضايا اال�ستراتيجية التي تخ�ص �إ�سرائيل ،والذي ّ
في �سورية ب�أنها في النتيجة كانت فا�شلة العتماده الكبير على بوتين وترامب في �ضمان م�صالح �إ�سرائيل في
�سورية في المرحلة المقبلة .واعتبر �سنيه �أن االتفاق الرو�سي ــ الأميركي في �سورية ي�شكل بالن�سبة �إلى �إ�سرائيل
�ضربة ا�ستراتيجية �سيكون ثمنها غالي ًا (''ه�آرت�س''.)2017/8/27 ،
�سماه ''الو�ضع ال�سوري الجديد'' ثالثة انعكا�سات �سلبية بالن�سبة �إلى
وي�شير �سنيه �إلى �أنه �سيترتب على ما ّ
�إ�سرائيل هي :بناء ج�سر بري من �إيران مروراً ب�سورية �إلى لبنان �سي�شكل ممراً �آمن ًا لنقل ال�سالح النوعي من �إيران �إلى
هذين البلدين؛ انك�شاف حدود الأردن ال�شمالية �أمام الحر�س الثوري الإيراني و�أذرعه؛ انت�شار حزب اللـه وقوات
�أُخرى موالية لإيران على الحدود ال�شرقية للجوالن .كما ي�شير �سنيه في مقالته �إلى �أن �إدارة ترامب التي تفاخر
نتنياهو بعالقاتها الخا�صة مع �إ�سرائيل تجاهلت م�صالح هذه الأخيرة في االتفاق الرو�سي ــ الأميركي لم�صلحة
تقاربها مع رو�سيا .ويو�ضح �أنه خالل لقاءاته مع م�س�ؤولين �أوروبيين �أو�ضحوا له �أن رو�سيا اتخذت قراراً ا�ستراتيجي ًا
بتف�ضيل م�صالح �إيران في �سورية على الم�صالح ا إل�سرائيلية.
وختم �سنيه مقالته جازم ًا ب�أن الواقع الذي �سينتج من االتفاق في �سورية �سيدفع �إ�سرائيل �إلى القيام بعملية
�شدد على �أن الظروف الع�سكرية وال�سيا�سية �ستكون �أكثر �صعوبة عليها بعد االتفاق.
ع�سكرية ،لكنه في الوقت عينه ّ

�إ�رسائيل والقد�س وفل�سطينيو 48
قبل ت�صاعد االنهماك الإ�سرائيلي في الأزمة ال�سورية كانت �شخ�صية رئي�س الحكومة وزعيم اليمين بنيامين
نتنياهو عر�ضة للتقويم في �ضوء الأحداث التي وقعت خالل وفي �إثر االحتجاج الفل�سطيني الكبير في القد�س عقب
قيام �إ�سرائيل بو�ضع بوابات �إلكترونية على �أبواب الحرم القد�سي رداً منها على عملية الم�سجد الأق�صى التي قام
بها ثالثة �شبان من فل�سطينيي  ،48من مدينة �أم الفحم ،في تموز/يوليو الفائت .و�أدى الفل�سطينيون في �إ�سرائيل
دوراً كبيراً في هذا االحتجاج عبر الم�شاركة والتنظيم والتجنيد .وبح�سب مخت�صين ب�ش�ؤون فل�سطينيي الداخل ،ف�إن
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هذا الدور ي�شكل �أو�سع م�شاركة فعلية من جانب ه�ؤالء الفل�سطينيين في كفاح يندلع في مناطق  .67وهنا تكمن
�أهمية الحدث ،فميدان القد�س مزج بين الفل�سطينيين في �إ�سرائيل ومناطق � ،67إذ �إن الأدوات كانت م�شتركة
(احتجاج �شعبي �سلمي) ،والهدف كان وا�ضح ًا (�إف�شال مخطط �إ�سرائيل في اتخاذ خطوة �أُخرى نحو ال�سيطرة على
الم�سجد الأق�صى) .وبناء على ذلك� ،إن انت�صار االحتجاج في الأق�صى في هذه الق�ضية العينية كان انت�صاراً م�ضاعف ًا
للفل�سطينيين في �إ�سرائيل :انت�صار على �سيا�سة التخويف التي �أعقبت عملية الأق�صى ،وانت�صار على �سيا�سات
�إ�سرائيل في الحرم.
و�أظهرت الأحداث �أن الحكومة ا إل�سرائيلية فوجئت بحجم االحتجاج الكبير في القد�س ،ولم تتوقع هذه المثابرة
من الفل�سطينيين على االحتجاج .ولم ت�شفع الدعاية الإعالمية الإ�سرائيلية ب�ش�أن البوابات الإلكترونية في �إنقاذ
الموقف� ،أو تقلي�ص حجم الم�شاركة ال�شعبية في القد�س .وقام نتنياهو بال�سفر �إلى �أوروبا خالل الأزمة اعتقاداً منه
�أنها �ستنتهي قبل عودته ،لكن الأحداث �أثبتت �أن الحكومة الإ�سرائيلية تدير �ش�ؤونها �ضمن مناف�سات حزبية داخل
االئتالف الحكومي ،ومن منطلق ت�صورات خط�أ لديها حيال ردة فعل الفل�سطينيين ،وتعويل على �صمت عربي
و�إقليمي ودولي �إزاء ق�ضية فل�سطين .وعلى الرغم من �أن جهاز الأمن العام (ال�شاباك) والجي�ش ا إل�سرائيلي �أو�صيا
ب�إزالة البوابات لأن ال�ضرر اال�ستراتيجي والأمني لها �أكبر من منفعتها ،ف�إن الحكومة قررت �إبقاء البوابات ب�سبب
جراء ت�آكل مكانته
�صراعات �شخ�صية وحزبية داخل االئتالف الحكومي ،وب�سبب ال�ضغط الذي يعي�شه نتنياهو ّ
ال�سيا�سية ب�سبب التحقيقات �ضده في ق�ضايا ف�ساد ور�شوة ،ف�أوكل اتخاذ القرار الذي يعتبره الخبراء والأجهزة
الأمنية قراراً ا�ستراتيجي ًا� ،إلى ال�شرطة ووزير الأمن الداخلي غلعاد �إردان الذي �أثبت ف�ش ًال في �إدارة جهاز ال�شرطة،
وهذا الأخير قادته النزعة االنتقامية من الفل�سطينيين �إلى اتخاذ القرار ببقاء البوابات .وفقط بعد االحتجاج
الفل�سطيني الكبير ،والذي �شارك فيه الفل�سطينيون في �إ�سرائيل ب�شكل كبير جداً و�ساهموا في �إنجاحه ،والتعاطف
العربي والإ�سالمي الذي خلقه هذا االحتجاج ،والذي و�ضع ق�ضية القد�س والم�سجد الأق�صى مرة �أُخرى في الأجندة
العربية والإ�سالمية ،تراجع نتنياهو عن قراره و�أزال البوابات الإلكترونية ،م�ستغ ًال حادثة قيام حار�س �إ�سرائيلي في
ال�سفارة ا إل�سرائيلية بقتل مواطنين �أردنيين .وعلى الرغم من �أنه �صرح �أن ال عالقة بين �إزالة البوابات وبين حادثة
معني بهذا الربط ليظهر �أنه لم يتراجع �أمام احتجاج الفل�سطينيين ،و�إنما لدوافع تتعلق
الأردن ،ف�إن نتنياهو
ّ
عمان،
بالعالقة مع الأردن ،وب�إنقاذ عمال ال�سفارة ،ولذلك قام نتنياهو بت�ضخيم �أزمة ال�سفارة الإ�سرائيلية في ّ
معتبراً �أن ال�سفارة وم�ستخدميها يعي�شون حالة من الح�صار والتهديد على �أمنهم ال�شخ�صي ،وهي دراما مفتعلة
ت�سرب �إلى الوعي الإ�سرائيلي الربط بين �إنقاذه لم�ستخدمي ال�سفارة وبين �إزالة
لي�ست �صحيحة ،وكان هدفها �أن ّ
عد �ضعف ًا من نتنياهو،
ي
لكترونية
ل
ا
البوابات
إزالة
�
أن
�
معظمه
في
اعتبر
إ�سرائيل
البوابات ،غير �أن الر�أي العام في �
إ
ُ ّ
وعبر عن عدم ر�ضاه من �إدارته للأزمة (مزال معلم�'' ،أ�سلوب نتنياهو لتجاوز �أ�ضرار تراجعه في �أزمة الحرم
ّ
القد�سي'' ،موقع .)2017/7/22 ،al-monitor
يجدر في هذه الق�ضية التوقف عند دالالت م�شاركة الفل�سطينيين في �إ�سرائيل في االحتجاج الجماهيري الكبير
في القد�س �ضد البوابات الإلكترونية ،من خالل در�س ردة فعل �إ�سرائيل التي جاءت على النحو التالي:
�أو ًال ،ت�سريب خبر ل إلعالم ا إل�سرائيلي ب�ش�أن اقتراح نتنياهو �إجراء تبادل جغرافي و�سكاني بين �سكان منطقة وادي
عارة وبين الكتل اال�ستيطانية في ال�ضفة الغربية في �إطار الحل النهائي (موقع واينت .)2017/7/27 ،وعلى ما يبدو،
�صد االنطباع ب�ش�أن
ف�إن ديوان نتنياهو هو الم�س�ؤول عن ت�سريب هذا الخبر ،وهو ي�أتي في �سياق محاولة نتنياهو ّ
هزيمته �أمام المقد�سيين والفل�سطينيين في الداخل ،فوجد في هذا الت�سريب ما ير�ضي قواعده االنتخابية التي ترى في
المواطنين الفل�سطينيين ناكرين للجميل ،و�أنه يجب التخل�ص منهم ب�إر�سالهم تارة �إلى قطاع غزة ،وتارة �أُخرى �إلى
�سورية ،وفي �أف�ضل الأحوال نقلهم �إلى الدولة الفل�سطينية ،على الرغم من �أن هذه القواعد ال ت�ؤيد �إقامة دولة فل�سطينية!
زج
وهذا الطرح ال يهدف في المرحلة الحالية �إلى ك�شف ت�صورات نتنياهو للحل الدائم و�إجراء نقا�ش ب�ش�أنها ،بل ّ
الفل�سطينيين في �إ�سرائيل في ثنائية مرفو�ضة بالن�سبة �إليهم بين والئهم للدولة ،وت�ضامنهم مع ال�شعب الفل�سطيني.
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ثاني ًا� ،إ�صدار �أوامر اعتقال �إدارية لمواطنين فل�سطينيين في �إ�سرائيل .ففي خطوة غير م�سبوقة �أ�صدر ليبرمان
�أمراً �إداري ًا بموجب �صالحياته كوزير للدفاع بتنفيذ اعتقال �إداري �ضد ثالثة مواطنين فل�سطينيين من منطقة وادي
عارة (''ه�آرت�س'' .)2017/8/3 ،واعتبر المحامي عمر خماي�سي الذي يتولى الدفاع عن اثنين من المعتقلين ''�أن هذه
عد �سابقة� ،إذ لم تقدم ال�سلطات الإ�سرائيلية في ال�سابق على اعتقال � 3أ�شخا�ص �إداري ًا دفعة واحدة ،مع �أنها
الحالة ُت ّ
تنتهج هذه ال�سيا�سة في ال�ضفة الغربية والقد�س المحتلة''.
ثالث ًا ،التحري�ض على القيادات العربية في الداخل� ،إذ �شهد الأ�سبوع الذي �أعقب عملية الم�سجد الأق�صى تحري�ض ًا
غير م�سبوق على القيادات العربية ،وال �سيما ال�شيخ رائد �صالح رئي�س الجناح ال�شمالي المحظور للحركة الإ�سالمية،
والذي جرى اعتقاله الحق ًا بتهمة التحري�ض على العنف وا إلرهاب وت�أييد منظمة غير �شرعية .واتهم المحلل
الع�سكري في ''يديعوت �أحرونوت'' �أليك�س في�شمان ''جهات متطرفة في الحركة الإ�سالمية في الداخل ب�أنها نجحت
في دفع �إ�سرائيل �إلى الزاوية ،و�إجبارها على اتخاذ قرارات متهورة قد ت�أتي ب�شباب ينفذون عمليات م�شابهة
وي�ضحون ب�أنف�سهم من �أجل اندالع حرب دينية ''.وفي ر�أيه'' :كان من المفرو�ض �أ ّال تتخذ �إ�سرائيل خطوات �أمنية في
الم�سجد الأق�صى� ،إنما �ضد الإ�سالميين المتطرفين في الداخل'' (ن�شرة ''مختارات من ال�صحف الإ�سرائيلية''،
.)2017/7/21
رابع ًا ،كان التعامل مع جثامين ال�شبان الثالثة الذين نفذوا عملية الم�سجد الأق�صى و�أُ�سرهم مثل التعامل مع
جثامين ال�شباب الفل�سطينيين في ال�ضفة الغربية� ،إذ احتجزت ال�شرطة جثامين ال�شبان الثالثة �أ�سبوعين تقريب ًا،
وفقط من خالل التوجه �إلى المحكمة العليا تم تحرير جثامينهم ،وهو �سلوك �إ�سرائيلي ظهر �أي�ض ًا في ق�ضية جثمان
ال�شهيد يعقوب �أبو القيعان في النقب ،حين رف�ضت ال�شرطة ت�سليم جثمانه �إ ّال بعد التوجه �إلى المحكمة العليا .كما
ويظهر هذا ال�سلوك �أن �إ�سرائيل لم تعد تفرق بين المواطنين
طالب بع�ض ال�سيا�سيين بهدم بيوت �أُ�سر ال�شبان الثالثةُ .
الفل�سطينيين داخل �إ�سرائيل وال�ضفة الغربية .عالوة على ذلك ،طالبت عائلة الجندي هدار غولدن المحتجزة جثته
في قطاع غزة ،بعدم الإفراج عن جثامين ال�شهداء �إ ّال �إذا �سلمت حركة ''حما�س'' جث َتي الجنديين الإ�سرائيليين لديها.

رئي�س جديد حلزب العمل
في خ�ضم تلك التطورات كلها انتخب حزب العمل الإ�سرائيلي في  10تموز/يوليو  2017رئي�س ًا جديداً له هو
الوزير ال�سابق من حزب ''كلنا'' �آفي غباي الذي ان�ضم �إلى حزب العمل حديث ًا .وعلى الرغم من �أن انتخاب غباي لم
يكن مفاج�أة كبيرة ،وكان بقدر ما متوقع ًا ،ف�إنه �أدخل الأمل لدى �أحزاب الو�سط ــ الي�سار ب�أداء قوي في االنتخابات
العامة المقبلة .غير �أن هذا الأمل يبدو �أنه ال يزال بعيداً عن الواقع ،وخ�صو�ص ًا �أن ا�ستطالعات ر�أي جرى ن�شرها غداة
انتخاب غباي ،د ّلت على �أن كتلة �أحزاب اليمين ال تزال متفوقة على كتلة �أحزاب الو�سط ــ الي�سار الم�ؤلفة من حزب
العمل ال�شريك الأ�سا�سي في تحالف ''المع�سكر ال�صهيوني'' ،وحزب ''يوجد م�ستقبل'' ،وحزب ميرت�س.
وفيما يتعلق بمواقف غباي ال�سيا�سية ،يمكن ا إل�شارة �إلى �أنه خالل محادثة هاتفية بادر �إليها رئي�س ال�سلطة
الفل�سطينية محمود عبا�س لتهنئة غباي بالفوز قال الأخير ،بح�سب بيان �صادر عن حزب العمل� ،إن على عبا�س لقاء
نتنياهو وجه ًا لوجه ،والبحث في ال�ش�ؤون اليومية الم�شتركة بين �إ�سرائيل وال�سلطة الفل�سطينية في �سبيل بناء ثقة
متبادلة.
وكرر غباي خالل المحادثة االدعاء الإ�سرائيلي الممجوج بقوله �إن �أحد المو�ضوعات التي يمكن بحثها هو
''�إخراج كتب التدري�س التي تحتوي على م�ضامين تحري�ضية من جهاز التربية والتعليم الفل�سطيني ،ومو�ضوعات
�أُخرى ،والتقدم مع مرور الوقت �إلى محادثات ب�ش�أن ق�ضايا الحل الدائم'' ،معتبراً �أن ''ال�سالم ال ُي�صنع بلقاءات دولية
�أو بم�ؤتمرات �إقليمية ،و�إنما بخلق ثقة وتقارب �شخ�صي بين الجانبين''.
يعبر
وي�ؤكد محللون �سيا�سيون �إ�سرائيليون �أن مواقف غباي ال�سيا�سية غير معروفة للجمهور العري�ض ،لأنه لم ّ
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عنها ب�شكل وا�ضح ،وخ�صو�ص ًا �أنه لم ُينتخب للكني�ست وتولى من�صب وزير لعام واحد فقط.
�صرح ،خالل مناظرة بينه وبين مناف�سه عمير بيرت�س ع�شية االنتخابات الداخلية في حزب العمل،
لكن غباي ّ
�أنه ''لن يدخل �إلى حكومة نتنياهو ب�أي حال من الأحوال .وحزب العمل برئا�ستي �سيكون البديل ''.وتابع'' :تذكروا
�أنني غادرت حكومة نتنياهو .و�أنا �أعرف َمن هو نتنياهو .و�أعرف �إلى �أين يقود الأمور''.
وخالل المناظرة قال غباي ب�ش�أن حل ال�صراع الفل�سطيني ــ الإ�سرائيلي� ،إن ''الحل الأ�سا�سي وا�ضح لمعظم
ا إل�سرائيليين :دولتان ل�شعبين ،من خالل االحتفاظ بالقد�س والكتل اال�ستيطانية الكبرى تحت ال�سيادة ا إل�سرائيلية،
أرا�ض ،و�إن�شاء دولة فل�سطينية منزوعة ال�سالح في مناطقهم في ال�ضفة الغربية وغزة''.
وتبادل � ٍ
و�أ�ضاف ب�ش�أن بالم�ستوطنات� ،أنه يجب ''�سد كافة قنوات التمويل غير ال�شفافة من �أجل تمرير ميزانيات �إلى
يهودا وال�سامرة'' (ال�ضفة الغربية).
وفيما يتعلق ب�إمكان التعاون مع القائمة الم�شتركة ،قال غباي�'' :سي�سرني جداً �أن ن�صل �إلى و�ضع يكون فيه
المجتمع العربي جزءاً من الحكم في �إ�سرائيل .لكن مع القائمة الم�شتركة كما هي ،ومع مركباتها الإ�سالمية وحزب
التجمع الوطني الديمقراطي ،ال يمكن ت�شكيل حكومة''.
ورف�ض غباي �إمكان التفاو�ض مع ''حما�س'' ،وقال �إنها ''حركة تريد الق�ضاء علينا .ويمكن �إجراء مفاو�ضات
معها على �أمر واحد فقط ،هو تبادل �أ�سرى''.
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