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التح ّوالت التي جتتاح الشرق األوسط منذ نهاية عام  2010تش ّكل فصالً جدي ًدا في تاريخ
شعوب املنطقة .كما في الثورات التي شهدها التاريخ ،ال يقتصر األمر هنا على حدث واحد ،بل
إنه سيرورة مصحوبة بتقلّبات قد تستمر سنوات عديدة .الهتافان "الشعب يريد إسقاط النظام
َو "عيش – حرية  -عدالة اجتماعية"تر ّددا في أنحاء مختلفة من بقاع الشرق األوسط ،لكن
الهبّة اتّخذت في كل مجتمع شكالً يالئم الظروف اخلاصة به .احلراك في تونس تط ّور على نح ٍو
يختلف عن األحداث في مصر ،وأ ّدت األحداث في كل من ليبيا وسورية بهما إلى حرب أهلية
طاحنة ،فيما اتّخذت االحتجاجات في اليمن شكالً يختلف عنه في البلدان املذكورة .املشهد املثير
فجرته "إرادة اجلماهير" ش ّكل مصدر إلهام لتفجير املزيد من االحتجاجات ،وإن
لالنبهار الذي ّ
كانت بعضها محدودة في حجمها ،وغالبًا جرى قمعها أو سرعان ما َخمدت من تلقاء نفسها.
الهبّة في البحرين -مثالً -قمعتها قوات األمن احمللية مبؤازرة قوات أرسلتها اململكة السعودية
إلى اجلزيرة اجلارة .أما احلملة التي بادرت إليها مجموعة من الناشطني الفلسطينيني على
الشبكات االجتماعية ("شباب  15آذار") ،فقد طالبت القياد َة الفلسطيني َة بوضع ح ّد فوري
لالنقسام بني احلركتني الوطنيتني األساسيتني  -فتح وحماس  -الذي يلحق الضرر بالنضال
في سبيل التح ّرر من االحتالل اإلسرائيلي .جتنّد الكثيرون خلف هذا الشعار ،لكن قوات األمن
في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة تص ّدت لهم بعنف ،فتوقّفت االحتجاجات وهي في املهد.
 .1بروفسور يورام ميتال :مدير مركز حامي هرتصوغ لدراسات الشرق األوسط والدبلوماسية ،جامعة بن غوريون في النقب
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ّ

في صيف العام  ،2011اندلعت في إسرائيل احتجاجات اجتماعية-اقتصادية غير مسبوقة حشدت
ِ
مئات آالف اإلسرائيليني الذين هتفوا" :الشعب يريد عدالة اجتماعية" .وفي إحدى املظاهرات التي
سارت في تل أبيبُ ،رفعت الفتة ُكتب عليها "ميدان التحرير موجود هنا" .مع ذلك ،في حني كان
الهدف من الهبّة العربية (التي أُطلقت عليها التسمية غير املناسبة "الربيع العربي") إحداث التغيير
في النظام وفي السياسة ،اكتفى قادة االحتجاجات في إسرائيل بالسعي إلى إحداث تغيير في مستوى
حياة الطبقة املتوسطة ،متجاهلني عن سابق قص ٍد العالق َة بني الواقع االقتصادي االجتماعي في
إسرائيل ،من جهة ،واالحتالل املتواصل للمناطق الفلسطينية ،واإلسقاطات األخالقية واالقتصادية
التوجس األكبر الذي أصاب
الناجمة عنه وعن املشروع االستيطاني املستشري ،من جهة أخرى.
ّ
مؤسسة السلطة اإلسرائيلية كان من تأثير التح ّوالت التي جتري في قلب الشرق األوسط جلهة
تغيير مكانة إسرائيل اجليوسياسية وتداعيات ذلك على الصراع مع الفلسطينيني .لقد نظرت القيادة
اإلسرائيلية إلى التغيير التاريخي احلاصل في الدول العربية من املنظور األمني؛ فاعتبرته حت ّد ًيا
يضعضع استقرار املنطقة ويضطرها إلى مراجعة جاهزيتها العسكرية وإلى تعزيز جبروتها .إلى
ذلك ،جرت الهزّات التي شهدتها املنطقة في وقت تب ّوأ فيه بنيامني نتنياهو رئاسة احلكومة التي
قامت على ائتالف مييني رأى في األزمتني اخلطيرتني اللتني تعصفان مبصر وسورية دليالً على
صواب طريقه األيديولوجي ،وال سيما رفضه االنسحاب من الضفة الغربية ومن هضبة اجلوالن.
تتوقّف هذه املقالة عند قراءة صانعي القرار في إسرائيل للتح ّوالت التاريخية التي يشهدها الشرق
األوسط ،وتخْ لص إلى استنتاج رئيسي مفاده أن السياسة التي ينتهجها هؤالء تش ّكل نسخة
2
مستح َدثة من مفهوم "احلائط احلديدي" الذي طرحه زئيڤ جبوتينسكي قبل نحو تسعني عا ًما.
***
في األسابيع األولى لهبة اجلماهير في ك ّل من تونس ومصر وسورية وليبيا ،تابع املجتمع اإلسرائيلي
ٍ
وخوف التط ّو ِ
رات الدراماتيكي َة التي شهدتها تلك البلدان .لقد كان مشهد العنفوان املثير
بذهول
لالنبهار الذي صنعه املواطنون العرب صورة تتناقض والصور االستشراقية التي اعتاد املجتمع
اخلطاب العام ساده قلقٌ من احتمال
اإلسرائيلي عليها ،وفي مق ّدمتها المباالة اإلنسان العربي .لكن
َ

 .2ميكن ّ
االطالع على خطاب جبوتينسكي (الذي ألقاه في  4تشرين الثاني  )1923هناhttp://www.jewishvirtuallibrary.org/ :
jsource/Zionism/ironwall.html
موجها لقادة إسرائيل .التصميم على إقامة جبروت عسكري وتكنولوجي
يقول ْشاليمْ في بحث صريح إن مفهوم ‘احلائط احلديدي’ كان مبدأ
ِّ
واقتصادي كان قاسما مشتركا لكافة قادة دولة إسرائيل .لم يكن االنتساب احلزبي ما أملى على رئيس الوزراء خطوط سياسته ،بل مفهومه
جلبروت إسرائيل ولـ”نيّات” العرب وقدراتهم .يقول شالمي إن غالبية قادة إسرائيل لم يدركوا التعقيد الكامن في مفهوم ‘احلائط احلديدي’ .آﭬﻲ
شالمي ،احلائط احلديدي :إسرائيل والعالم العربي (تل أڤيڤ :يديعوت أحرونوت.)2005 ،
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إبعاد حسني مبارك عن قصر الرئاسة .في األيام الثمانية عشر التي حت ّركت فيها اجلماهير املصرية
ضد نظام حسني مبارك ،اعتمدت إسرائيل موق ًفا حذ ًرا ،واقتضب الناطقون الرسميون في احلديث
عن التطورات اجلارية في مصر .اعتبر احمللّلون العسكريون اإلسرائيليون أن سقوط نظام مبارك
سوف يدفع بإسرائيل إلى إعادة النظر مبسلكها في مجال األمن القومي ،و ُيلزمها بزيادة عديد
جيشها وتغيير س ّن تقاعد جنودها ،عالوة على رفع موازنة األمن بشكل ملموس .التعاطف مع نضال
املواطن العربي من أجل نيل احلرية والعدالة االجتماعية كان هامشيًّا في اخلطاب العام اإلسرائيلي،
وح ّل محلّه القلق من احتمال حت ّول "الربيع العربي إلى شتاء إسالمي" ،وهو ما قد يفضي إلى إلغاء
اتفاقية السالم مع مصر .في هذا السياق ،علّق ﺴيڤر ﭙلوتس ِكر ،أحد كبار الصحافيني في إسرائيل
قائالً" :نخشى من أن تتح ّول الدميقراطية من محض مرحلة انتقالية إلى ديكتاتور ّية جديدة تقوم
املتعصب" (يديعوت أحرونوت .)30/1/2011 ،وقال املعلّق العسكري للقناة
على اإلسالم
ّ
الثانية قاط ًعا (" :)5/2/2011السيناريو املرعب الذي تراه عيون اإلسرائيليني يتمثّل في اإلخوان

املسلمني [ ]...هنا يكمن القلق اإلسرائيلي" .أما شاؤول موفاز ،رئيس جلنة اخلارجية واألمن
التابعة للكنيست ،فقد أعرب عن قلقه من تشكيل حلف بني إيران واإلخوان املسلمني في مصر .في
أعقاب اإلعالن عن نهاية رئاسة مبارك ،ت َ
َعاظ َم احلديث عن القلق اإلسرائيلي ،فأجرت املؤسسات
احلكومية واألمنية نقاشات محمومة لتقييم تداعيات األحداث في مصر ،وقررت احلكومة تكثيف بناء
جدار حدودي مع مصر بغية منع انتقال الالجئني ومهاجري العمل وجتّار املخ ّدرات إلى إسرائيل.
ُ
اضط ّرت الواليات املتحدة إلى إعادة صياغة سياستها في
إزاء التقلّبات التي شهدها الشرق األوسط،
املنطقة .مع انطالق االنتفاضة في كل من تونس ومصر ،حملت رسائل احلكومة األمريكية مدلولَني
مزدوجني ،لكنها سرعان ما مالت إلى الوقوف إلى جانب قوى املجتمع املدني ،وحاز معسكر اإلسالم
السياسي ،الذي وقف اإلخوان املسلمون في مق ّدمته ،على اعتراف واشنطن باعتباره قوة سياسية
شرعية 3.في املقابل ،سعت إدارة أوباما إلى بثّ رسالة أمل في املجتمع الفلسطيني من خالل العودة
التوجه الذي اعتمدته اإلدارة األمريكية -وال سيما الدور
للتوصل إلى اتفاقية دائمة.
إلى املفاوضات
ّ
ّ
الشخصي الذي قام به الرئيس أوباما في العملية السياسية -اعتُبر في إسرائيل قصو ًرا مطل ًقا في
فهم واقع الشرق األوسط ،وموق ًفا يه ّدد املصالح احليو ّية إلسرائيل .أما نهج الواليات املتحدة في
 .3تابعت إسرائيل بقلق اشتداد قوة معسكر اإلسالم السياسيّ .
خلص ذلك موشيه آ ِرنس ،الذي كان في املاضي من قادة الليكود وشغل منصبَي
ترحب بسقوط احلكم االستبدادي
وزير األمن واخلارجية في عدد من احلكومات ،حني قال“ :باعتبارها دميقراطية ،كان ُيفت َرض على إسرائيل أن ّ
في الدول املجاورة وأن تبتهج ملَشاهد الربيع العربي الذي يعتق مواطني البلدان العربية إلى احلرية .لكن األشهر املاضية أُصابتنا بالرعب حني تب ّدى
لنا أن سقوط الطغاة العرب من شأنه أن يؤول إلى الفوضى وإلى سيطرة اإلخوان املسلمني ”.موشيه آرنس“ ،في جيرة مع الطغاة” ،هآرتس،
.23/8/2011
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التعامل مع االحتجاجات الشعبية ضد مبارك ،فاعتُبر تخلّيًا عن حليف هام ،وتعبي ًرا عن سياسة
كارثية .اتّسع اخلالف بني حكومة إسرائيل وإدارة أوباما بعد نشر "خطة أوباما" []19/5/2011
إلحياء املسيرة السياسية 4.صحيح أن نتنياهو َق َر َن بني التقلّبات اجلارية في الشرق األوسط
والقضية الفلسطينية ،لكنه َخلص إلى استنتاج يناقض موقف الرئيس األمريكي .وقد كانت زيارة
رئيس الوزراء في واشنطن وخطابه أمام الكوﻨﭽرس ومجلس الشيوخ األمريكي ()24/5/2011
ر ًّدا عني ًفا على "خطة أوباما" .ومع أن نتنياهو ك ّرر التزامه باحلل على أساس "الدولتني" ،فقد
طرح موق ًفا يعيق عمليًّا إقامة دولة فلسطينية قادرة على البقاء وذات سيادة [A viable and
 ] sovereign Palestinian stateتعترف بـ ِ"وجود الدولة اليهودية"؛ فقد رفض ً
رفضا قاط ًعا
وأي تقسيم ملدينة القدس .عالوة على ذلك ،أ ّكد أن
العودة إلى خطوط الرابع من حزيران َّ 1967
التكتّالت االستيطانية سوف تبقى حتت السيادة اإلسرائيلية ،مضي ًفا أن "الوجود العسكري"
اإلسرائيلي في غور األردن سوف يبقى أجالً طويالً ،وأما الالجئون فلن ُيسمح لهم باالستقرار إال
في أراضي الدولة الفلسطينيةَ 5.ح ِظ َي كالم نتنياهو الذي متيّز بالبالغة املميِّزة خلطاباته بتصفيق
حار من ِقبل أعضاء الكوﻨﭽرس .في املقابل ،تابع البيت األبيض بغضب محاوالت نتنياهو املتكررة

رحب معسكر
دقّ اإلسفني بني إدارة أوباما
ومجلس ِي النواب األمريكيَّينْ  .على الطرف اإلسرائيليّ ،
َ
اليمني بشدة بأقوال رئيس احلكومة ،بينما اكتفى حزب العمل ،الذي يقود املعارضة ،بتوجيه نق ٍد وا ٍه.
التوصل إلى اتفاق دائم مع حكومة نتنياهو؛ وهو ما دفع
لقد يئست القيادة الفلسطينية من فرص
ّ
التوجه إلى مؤسسات األمم املتحدة في محاولة للحصول على اعتراف
بالرئيس محمود عباس إلى
ّ
بفلسطني كدولة عضوة .يرمي هذا اإلجراء إلى شق الطريق أمام انضمام فلسطني إلى املؤسسات
الدولية ،وفي مقدمتها محكمة العدل الدولية [ .]International Court of Justiceحاولت
إسرائيل كبح اإلجراء الفلسطيني ،بل واستغالله لالدعاء أن عباس “ليس شري ًكا” للسالم،
وأنه ميثّل رفض الفلسطينيني االعتراف بإسرائيل كدولة يهودية .هذا الرفض الفلسطيني،
على ح ّد زعم رئيس الوزراء في خطابه أمام اجلمعية العامة لألمم املتحدة (،)23/9/2011
يش ّكل موضوع اخلالف األساسي الذي يعيق انتهاء النزاع بني الطرفني .زد على ذلك أن رئيس
احلكومة طرح موقفه املتش ّدد من العملية السياسية مع الفلسطينيني كدليل على نظرته الواقعية
وكتعبير عن صحة نهجه األيديولوجي .اخلطاب السياسي الذي ألقاه نتنياهو في الكنيست

 .4جتدر اإلشارة هنا إلى أن أوباما في خطابه هذا تق ّدم كثيرا جدا جلهة مطالب نتنياهو باعتراف الفلسطينيني بإسرائيل دول ًة يهودية ،لكنه طالب
بأن يستند االتفاق السياسي إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة على أساس حدود حزيران .1967
 .5النص الكامل خلطاب نتنياهو على موقع وزارة اخلارجية اإلسرائيلية:
_http://mfa.gov.il/MFAHEB/PressRoom/TopEvents/Pages/Speech_by_PM_Netanyahu_to_a
Joint_Meeting_of_the_U.S_Congress_240511.aspx
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ّ

(في الـ  23من تشرين الثاني عام )2011جاء تعبي ًرا وافيًا عن هذا النهج حني زعم أن "الربيع
العربي" حت ّول إلى "شتاء إسالمي" .من هنا ،فإنه ال يجوز حلكومته أن تخاطر في املسيرة
السياسية .ببالغته املعهودة ،التي تتك ّرر حتى في تصريحاته ،توقّف نتنياهو عند التناقض
الذي مييّز موقفه عن مواقف خصومه السياسيني ،الذين يدفنون رؤوسهم في الرمال ،على
وصفه ("أنا ال أبني سياسة إسرائيل على األوهام") ،مس ِّو ًغا رفضه املتواصل للتق ّدم في
ح ّد ْ
العملية السياسية بـ ِ "املوقف احلذر الذي اعتمدتُه" [" ]...كل منطقة قد نسلّمها ال نعرف إلى
6
أيدي َمن ستؤول ".و ّ
خلص قائالً" :العرب ال يسيرون إلى األمام ،بل يتراجعون إلى اخللف".
***
ترسخ مكانة األحزاب احملسوبة على حركة اإلخوان املسلمني كقوة سياسية رائدة ،وال سيما انتخاب
ُّ
رئيسا ملصر ( ،)30/6/2012عزّز القلق في إسرائيل من تداعيات ذلك على اتفاقية
محمد مرسي
ً
السالم مع الدولة العربية الكبرى .لقد كانت مواقف اإلخوان املسلمني معادية ،وهي ال تزال كذلك،
وقد قاومت احلركة بحجج مختلفة عقد اتفاق سالم مع الدولة اليهودية .مع ذلك ،شكل اإللتزام
مبعاهدة السالم مع إسرائيل ركنًا أساسيًّا في السياسة املصرية حتى في السنة التي أمضاها
رئيسا ملصر .مع دخول أحد قادة اإلخوان املسلمني إلى قصر الرئاسة ،حدث تغ ُّير ملموس
مرسي
ً
شكلي باتفاقية السالم ،لكن
في العالقات بني الدولتني .صحيح أن اجلانب املصري التزم على نح ٍو
ّ
العالقات بني البلدين متيّزت بالشكوك املتبادلة ،وجاء احلادث الذي وقع على احلدود املشتركة في
سيناء ليدهور العالقات بينهما إلى حد التأزّم غير املسبوق .اتّخذ الرئيس مرسي خطوات دلّت على
تقارب ودعم حلركة حماس الشقيقة لإلخوان املسلمني ،وهو ما أثار استياء قادة األجهزة األمنية،
كما سعى إلى حتسني العالقات مع إيران .في الوقت نفسه ،وعلى خلفية االعتداءات املتصاعدة
التي تع ّرضت لها قوات األمن املصرية العاملة في سيناء على أيدي املجموعات اإلسالمية املتش ّددة،
تصاعدت األصوات في مصر املطالبة بتعديل اتفاقية السالم ،وال سيما امللحق العسكري الذي
شحيحا ج ًّدا للقوات العسكرية في شبه اجلزيرة.
يح ّدد شروط التجريد من السالح ويتيح وجو ًدا
ً
في وقت الحق ،خريف العام َ ،2012
تعاظ َم التوتر في مثلّث احلدود املشتركة بني مصر وقطاع غزة
وإسرائيل .العملية العسكرية التي شنّتها حكومة نتنياهو على غزة ("عمود السحاب") أظهرت أن
موقف اجلانب املصري يضع حدو ًدا جدية أمام قدرة إسرائيل على املناورة العسكرية والسياسية.
 .6موقع مكتب رئاسة حكومة إسرائيلhttps://www.facebook.com/note.php?note_id=247375711990911 :
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وقف الناطقون الرسميون املصريون إلى جانب حماس واتهموا إسرائيل بالعدوان ،وأمر الرئيس
7
مرسي باستدعاء سفير مصر من تل أبيب ،وخفّض عمليًّا املستوى الديبلوماسي بني الدولتني.
استمرت املواجهة سبعة أيام سعت مصر خاللها ،بالتنسيق مع إدارة أوباما ،لكبح الهجوم اإلسرائيلي،
بالتوسط بني
وبخاصة ملنع القيام بعملية اجتياح أرضي واسع النطاق في قطاع غزة .قامت مصر
ّ
التوصل بينهما إلى "اتفاق تهدئة" برعاية مشتركة مصرية أمريكية.
الطرفني املتنازعني ،ومت
ّ
في السنة األولى لتقلّد محمد مرسي الرئاسة ،استفحلت األزمة السياسية في مصر واستمر الوضع
االقتصادي في التدهور .الصراع بني اجليش ومجموعات اإلسالم املتش ّدد الناشطة في سيناء أخذ
بالتصاعد ،ووصل إلى مراكز املدن في الداخل املصري .في ظل ذلك ،اتّسع معسكر املعارضني
للرئيس ،وزعم خصومه أن مرسي يطبّق ِ
أجنْدة اإلخوان املسلمني ،وأن سياسته تضر باملصالح

الوطنية املصرية .في بداية حزيران عام  ،2013بلغت األزمة السياسية والدستورية أ ْوجها ،فقام
اجليش املصري ،مدعو ًما بقوى مدنية مختلفة ،بخلع الرئيس ،وتولّى عمليًّا إدارة شؤون الدولة.
إلى جانب الصراع بال هوادة مع حركة اإلخوان املسلمني ،ث ّمة تغيير حا ّد في سياسة مصر
جتاه حماس وقطر وتركياُ .ت ْع َرض حماس في الوقت الراهن كعنصر معا ٍد يتدخّ ل في الشؤون
الداخلية املصرية .وتشير تسريبات الدوائر األمنية إلى أن حماس تقوم بدور في مساندة نشاط
املجموعات املتش ّددة العاملة في سيناء ضد قوى األمن املصرية .قام اجليش املصري بإغالق
عشرات األنفاق احملفورة على امتداد احلدود املشتركة ،وهو ما لم ُي ِ
بق إال حركة خفيفة لألفراد
والبضائع عبْر معبر رفح .ساعدت اإلجراءات املصرية في إحكام احلصار الذي فرضته إسرائيل
على قطاع غزة ،مما جعل الضائقة التي يعيشها سكان القطاع في كافة مجاالت احلياة تتفاقم.
َ
املنتخب في انتخابات رئاسية
وجهت إدارة أوباما انتقا ًدا شدي ًدا لتدخّ ل اجليش وخلع الرئيس األول
ّ
تدع واشنطن اإلجراء الذي قاده املشير عبد الفتاح السيسي "انقال ًبا عسكر ًّيا"،
حرة ونزيهة .لم ُ
لكنها أعلنت جتميد املساعدات العسكرية واملدنية املق َّدمة إلى مصر .تأزّمت العالقات بني الواليات
املتحدة ومصر بش ّدة ،لكن الطرفني حرصا على عدم الذهاب بعي ًدا .زد على ذلك أنّه سرعان ما
تبينّ أن موقف الواليات املتحدة يناقض موقف حليفاتها الرئيسية في الشرق األوسط .فقد دعمت
السعودية واإلمارات العربية والكويت النظا َم اجلديد في مصر ،وضخّ ت مليارات الدوالرات إلى
 .7في صيف  2011تأزّمت االتصاالت الديبلوماسية بني الدولتني .في حادثة وقعت على احلدود بالقرب من إيالت قُتل ثمانية إسرائيليني على يد
مجموعة مسلّحة قطعت احلدود .في األثناء ،قتلت فرقة تابعة للجيش اإلسرائيلي خمسة جنود مصريني .في أعقاب ذلك انطلقت مظاهرة صاخبة
مقابل سفارة إسرائيل في القاهرة انتهت بسيطرة اجلماهير الغاضبة على السفارة .نتيجة ذلكّ ،
تعطل النشاط الديبلوماسي اإلسرائيلي في مصر
طيلة شهور غاب السفير اإلسرائيلي فيها عن القاهرة.
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خزينتها الفارغة ،وكذلك َح ِظ َي بتأييد من األردن والبحرين ً
أيضا .تلقّت املؤسسة اإلسرائيلية عملية
خلع الرئيس مرسي بشعور من الرضا والفرج ،وعملت حكومة نتنياهو من وراء الكواليس للتخفيف
املوجهة إلى النظام املصري اجلديد .حاولت إسرائيل إيصال رسالة مفادها أن
من االنتقادات العاملية
َّ
مصر تشهد معركة مصيرية على مستقبلها ،وأن على احملك أمو ًرا فائقة األهمية ،ومنها اتفاقية السالم
بني الدولتني .في إسرائيل تابعوا بشعور من الرضا حت ُّول موقف مصر من حماس التي ُع ِّرفت ،أسوة
بحركة اإلخوان املسلمني ،كمنظمة إرهابية .بالتوازي ،بلغ التنسيق األمني اإلسرائيلي املصري في
محاربة املجموعات املتش ّددة في سيناء ذروته .ولم يناقش الرأي العام في إسرائيل اإلشكالية املتمثّلة
في موقف نتنياهو بانحيازه إلى األنظمة االستبدادية التي حتبط الدميقراطية في الدول العربية.

"ا ُ
جلرف الصامد"
التح ُّول الدراماتيكي في سياسة نظام السيسي جتاه إسرائيل وحماس تكشّ ف بكل مداه خالل
قيام إسرائيل بحملتها العسكرية الضخمة في قطاع غزة (عملية "ا ُ
جلرف الصامد") عام .2014
صحيح أن مصر ح ّملت الطرفني مسؤولية اندالع األزمة ،واستنكرت بشدة االنتهاكات التي تقوم
بها القوات اإلسرائيلية بحق الفلسطينيني ،لكن االنتقاد الرئيسي كان من نصيب حماس .على
خالف احلاالت املشابهة في املاضي ،لم تسرع القاهرة هذه املرة إلى إيقاف العملية اإلسرائيلية،
بل إن الصيغة األولى ملبادرتها لوقف إطالق النار كانت أقرب إلى املوقف اإلسرائيلي منه إلى
التنظيمات الفلسطينية .زد على ذلكُ ،عرض اعتراض حماس على االقتراح املصري كعامل
شرسا
املس باملدنيني في قطاع غزة .شنّت وسائل اإلعالم املناصرة للنظام هجو ًما
ً
الستمرار ّ
على قيادة حماس .كان هذا هجو ًما غير مسبوق جتاه طرف عربي يحارب إسرائيل ،وقد أصاب
التوجه تعبي ًرا عن أن حكم السيسي يرى في حماس
اجلمهو َر الفلسطيني بصدمة شديدة .جاء هذا
ُّ
عنص ًرا معاد ًيا يجب إضعاف سطوته على قطاع غزة وتقوية موقف السلطة الفلسطينية في املقابل.
انتبه نتنياهو بسرعة إلى املنعطف الدراماتيكي في موقف مصر من حماس ،وإلى األفضلية التي
مينحها ذلك إلسرائيل في حربها ضد حماس .منذ املراحل األولى للمعركة العسكرية ،كان من
املالحظ أن رئيس احلكومة يعتبر احلفاظ على التنسيق مع مصر مصلحة أولية .ميكن القول إن
نفور نظام السيسي من حماس منح إسرائيل حيّ َز مناور ٍة عسكر ًّيا وسياسيًّا غي َر مسبوق في
مواجهة التنظيمات الفلسطينية في قطاع غزة .وفي هذا اإلطار تكثّفت االتصاالت عبر القنوات
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العسكرية والسياسية معبّر ًة عن عالقات ثقة متبادلة ،وتشابهت نظرة الطرفني املعادية حلماس .مع
اإلجراءات اإلسرائيلي ُة األزم َة القائم َة في قطاع غزة إلى مشارفها
ذلك ،خشيت مصر من أن تدح ِرج
ُ
هي ،فطالبت بأن يتض ّمن كل اتفاق فتح جميع املعابر املؤدية إلى قطاع غزة ،ال معبر رفح فقط .لم
تقبل إسرائيل عروض وقف إطالق النار سوى تلك املق َّدمة من قبل مصر .اخلطة التي وضعتها
االستخبارات املصرية شملت إجراءين متوازيني :وقف إطالق النار بني إسرائيل والتنظيمات
الفلسطينية ،واتفاق صلح بني فتح وحماس يرمي إلى تعزيز سلطة السلطة الفلسطينية في قطاع غزة.
متر العالقات بني مصر وإسرائيل في السنة األخيرة شهر عسل ،لكن ذلك غير قادر على إخفاء
اخلالفات بني البلدين حول العملية السياسية اإلسرائيلية الفلسطينية .تعتمد حكومة نتنياهو
التوصل إلى اتفاق دائم ،وهي تسعى إلى تعميق اإلنفصال بني قطاع غزة والضفة
موق ًفا يحبط
ّ
مخلصا للسالم .في املقابل ،تؤيد مصر
الغربية ،وهي ال تَعتبر الرئيس محمود عباس شري ًكا
ً

إحياء العملية السياسية وإقامة دولة فلسطينية طب ًقا حلدود حزيران العام  1967تكون القدس
أن
تنسق القاهرة خطواتها مع الرئيس عباس ،وميكن االفتراض ّ
عاصمة لها .في هذا املجال ّ
توجهه إلى املؤسسات الدولية جرى بعلْم منها .كذلك ينفي املصريون نفيًا قاط ًعا اإلشاعات
ُّ
التي انتشرت مؤخ ًرا في إسرائيل عن استعداد الرئيس السيسي تقدمي مساحة أرض كبيرة من
سيناء للدولة الفلسطينية العتيدة بهدف التخفيف من املعاناة في قطاع غزة 8.تتشاطر كل من
إسرائيل ومصر والواليات املتحدة الرأي بشأن ضرورة نزع قطاع غزة من السالح الذي بجعبة
التنظيمات الفلسطينية ،لكنها تختلف في ما بينها حول الوسائل لتحقيق هذا الهدف .فإسرائيل
تطالب بالتجريد املذكور كشرط ملوافقتها على إعادة بناء القطاع بعد الدمار الفظيع الذي أحدثته
قواتها فيه خالل عملية "اجلرف الصامد" .أما حكومتا أوباما والسيسي ،فتسعيان لتحقيق
نزع القطاع من السالح في إطار اتفاق سياسي شامل بني إسرائيل والسلطة الفلسطينية.

 .8في  8أيلول  2014نُشرت في إسرائيل رواية مفادها أن الرئيس السيسي طرح إمكانية تسليم مصر مساح ًة واسع ًة من األراضي في سيناء
لصالح الدولة الفلسطينية بقيادة الرئيس عباس .نفى الناطقون الرسميون املصريون الرواية املذكورة ،لكن النفي لم ُيج ِد نف ًعا ،وواصلت أطراف
مختلفة تناولها الرواية الكاذبة وكأنها صواب .وفي هذا اإلطار ناقش يسرا ِئل َهريئِيل جتاهل حكومة نتنياهو ما اعتبره العرض التاريخي للرئيس
السيسي (هآرتس .)14/9/2014 ،أما معلّقو ‘نشرة أخبار القناة الثانية’ فاعتبروا أن “العرض السخي الذي طرحه الرئيس املصري يأتي ،من بني
أسباب أخرى ،نتيجة الصعوبة التي يواجهها اجليش املصري في التص ّدي للمنظمات اإلرهابية في سيناءُ ”.ي َ
نظرhttp://www.mako.co.il/ :
news-military/israel-q3_2014/Article-cf155ec26225841004.htm
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"احلائط احلديدي"– صيغة نتنياهو
يدور في السنوات األخيرة في إسرائيل نقاش واسع حول سياسة نتنياهو بشأن عملية
السالم .إعالن رئيس احلكومة تأييده اتفا ًقا يقوم على قاعدة الدولتني ("خطاب بار إيالن"،
ص ِّور كإخفاق لفكرة أرض إسرائيل الكاملة ،بل وقبوالً من اليمني ملوقف
ُ )14/6/2006
اليسار الذي يؤ ّيد إقامة دولة فلسطينية على غالبية أراضي الضفة الغربية وقطاع غزة .ال شك
في أن إعالن نتنياهو تأييده احلل على أساس الدولتني ينطوي على احتمال وجود حت ّول عقائدي
َ
االعتراف بسيادة
وسياسي؛ فقد كانت تلك املرة األولى التي يقبل فيها زعيم تابع ملعسكر اليمني
فلسطينية على جزء من أرض إسرائيل التاريخية" .أقول هنا بصوت جلي وواضح" ،أعلن رئيس
احلكومة“ ،إذا ُمنحنا هذه الضمانة اخلاصة بنزع السالح والتدابير األمنية الالزمة إلسرائيل ،وإذا
اعترف الفلسطينيون بإسرائيل كدولة الشعب اليهودي ،فإننا سنكون مستعدين ،ضمن تسوية

سلمية مستقبلية ،للتوصل إلى حل يقوم على وجود دولة فلسطينية منزوعة السالح إلى جانب
مقترحا:
وتوجه نتنياهو إلى قادة الدول العربية وإلى القيادة الفلسطينية
الدولة اليهودية”.
ً
ّ
التوصل
"هيّا نبدأ التفاوض فو ًرا ،دون شروط مسبقة" .لكنه سرعان ما أ ّكد أن إسرائيل ترى أن
ّ
إلى االتفاق مرهون بتدابير أمن تشمل وجو ًدا عسكر ًّيا إسرائيليًّا في عمق الدولة الفلسطينية،
وسيطر ًة على محاور احلركة األساسية واملعابر احلدودية واملجالَني اجلوي والبحري فيها.
عالوة على ذلك ،رفض نتنياهو تقسيم أورشليم القدس ،وقضى بأنه ال عودة لالجئني
ً
شروطا تفرغ
الفلسطينيني إلى إسرائيل .على هذا النحو طرح نتنياهو على القيادة الفلسطينية
املضمون من احتمال أن يكون الكيان السياسي الذي قد يحظى به الفلسطينيون ذا سيادة
ويتمتع باالستقالل .ر ّكز الكثيرون على استعداد نتنياهو لـ ِ "التوصل إلى حل يقوم على دولة
توجهه األيديولوجي اهتما ًما قليالً فقط ،ال سيما الرؤيا
فلسطينية" ،وأ َ ْولَوا أقوالَه التي تعكس ّ
اخلاصة بالدولة اليهودية التي كانت وال تزال هدفه الرئيسي .يجد هذا املوقف تعبي ًرا إضافيًّا
في املقطع التالي من خطاب بار إيالن" :ال بد لنا من أن نسأل أنفسنا :ملاذا ما زال السالم بعي ًدا
عنا رغم أن أيدينا ممدودة إليه؟ [ ]...احلقيقة البسيطة هي أن أصل النزاع كان وال يزال رفض
االعتراف بحق الشعب اليهودي في أن تكون له دولة خاصة به في وطنه التاريخي ]...[ .لألسف،
حتى املعتدلون الفلسطينيون غير مستعدين لقول أبسط األشياء :إن دولة إسرائيلهي الدولة
القومية للشعب اليهودي وهي ستظل هكذا ]...[ .حقنا في إقامة دولتنا هنا ،في أرض إسرائيل،
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ينبع من حقيقة واحدة بسيطة :هذه األرض وطن الشعب اليهودي ،وهنا تش ّكلت هويتنا".
يتّفق هذا املوقف مع البرنامج األيديولوجي الذي صاغه زئيڤ جبوتينسكي ،والذي يعتبر أرض
إسرائيل ُمل ًكا تاريخيًّا وقوميًّا للشعب اليهودي؛ اعتراف العرب بالدولة اليهودية سيصبح ممكنًا
بعد أجيال فقط من الصراع سيحاولون خالله تقويض "احلائط احلديدي" الذي ستقيمه الدولة
اليهودية .التغييرات الهائلة التي وقعت في السنوات التسعني املاضية ،منذ نشْ ر جبوتينسكي
أقوالَه ،أنشأت أشكاالً مختلفة ملفهوم "احلائط احلديدي" 10.في هذا السياق ال بد من تل ّمس
تصريحات قادة اليمني وسياساتهم .في الفترة التي شغل فيها نتنياهو منصب رئاسة احلكومة
( ،1996-1999ومنذ  2009حتّى اآلن) ،بذل اجلهود من أجل تقويض العملية السياسية التي
أن نتنياهو جنح في إقناع الكثيرين في إسرائيل
انطلقت من خالل اتفاقيات أوسلو .زد على ذلك ّ
وفي خارجها بأن رفض العرب االعتراف بإسرائيل دول ًة يهودية يش ّكل العقبة األساسية في

9

وجه حتقيق اتفاق تاريخي بني الطرفني .السواد األعظم من اإلسرائيليني -شأنه في ذلك شأن
رئيس احلكومة -يعتقد أن اإلجماع العربي في مقاومة هذا املطلب يدل في واقع األمر على رفض
العرب ملجرد وجود دولة إسرائيل ،ويعبّر عن رفضهم املبدئي االعتراف بسيادتها .يكمن مر ّد هذا
التوجه السائد في عدم التفريق بني االعتراف بدولة إسرائيل واالعتراف بها دول ًة يهودية .املطالَبة
ّ
باالعتراف بإسرائيل دول ًة يهودية هي صدى للحجة التي تزعم “غياب الشريك” التي انتشرت
في إسرائيل في أعقاب إخفاق املفاوضات في كامپ ديڤيد في متوز عام  ،2000وهي تهدف في
الوقت نفسه إلى كشف القناع عما يعتبرونه حقيقة نيّات الفلسطينيني في ما يتعلّق بإسرائيل.
التصريحات التي أدلى بها كبار موظفي إدارة أوباما والتي دعموا فيها االعتراف بإسرائيل كدولة
يهودية حقّقت لنتنياهو وموقفه إجنازًا كبي ًرا .اإلدارة األمريكية لم متيّز هي ً
أيضا بني املطالَبة
العادلة بأن يتض ّمن االتفاق اعترا ًفا بدولة إسرائيل ،من جهة ،ومدلوالت املطالبة باالعتراف
بإسرائيل دول ًة يهودية .في األوساط العربية ،توقّف الكثيرون عند التداعيات املصيرية التي قد
تنشأ في حالة القبول باملطلب اإلسرائيلي رافضينه جملة وتفصيالً .أما في اخلطاب اإلعالمي
اإلسرائيلي واألمريكي ،في املقابل ،فلم يتح ّدث إال قليلون عن العالقة بني االعتراف بإسرائيل دول ًة
لالطالع على النص الكامل للخطابُ ،ي َ
ّ .9
نظر :هآرتسhttp://www.haaretz.co.il/news/politics/1.1266091 .15/6/2009 ،
يتمسك اليمني اإلسرائيلي بتقرير نشرته جلنة ترأسها القاضي إدموند ﻟيڤي (متوز  )2012يزعم أنه
عند احلديث عن االحتالل ومستقبل املناطق
ّ
ِ
يكتف اليمني
من وجهة نظر القانون الدولي ليست الضفة الغربية في مقام األراضي احملتلة ،إذ أن هذه لم تكن قبل  1967حتت سيادة وطنية .لم
بالترحيب بهذا الرأي فحسب ،بل وطالب احلكومة بتبنّي التقرير كدليل ِ
مرشد لسياساتها في موضوع االستيطانُ .ي َ
نظر :إسرائيل اليوم 9 ،متوز
http://www.israelhayom.co.il/site/newsletter_article.php?id=19012&hp=1&newsletter=09.07.2012 .2012
تناولت موقف جبوتينسكي
 .10رأى جبوتينسكي كذلك بأن العرب املقيمني في البالد سوف يحظون في دولة إسرائيل بحقوق مدنية كاملة .لقد
ُ
في مكان آخر :يورام ميتال “ ،لو عرف قادة الدولة قراءة جبوتينسكي” ،هآرتسhttp://www.haaretz.co.il/liter a .15/8/2005 ،
ture/1.1035814
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يهودية واملفاوضات حول سبل حل قضية الالجئني وتقسيم القدس ومستقبل املستوطنات .فإذا
سحب البساط من حتت اخلطاب الذي يتح ّدث عن حقوق
جرى اعتماد خطاب يهودية الدولةُ ،ي َ
الفلسطينيني في األرض املتنازَع عليها .هذا املوقف ،الذي تبنّته احلكومات الثالث التي وقف
نتنياهو في رأسها ،أحبط عمليًّا نشوء فرصة ميكن البناء عليها لتحقيق اتفاق دائم ،بل وساهم في
إحداث تش ّدد في املواقف في كال اجلانبني .لقد تراجع التأييد الشعبي بالسلطة الفلسطينية ،وساند
الكثيرون طريق “املقاومة” الذي متثّله حماس وحركة اجلهاد اإلسالمي .على الطرف املقابل ،أخذ
بالتوسع ،وت َ
ُ
املشروع االستيطاني في الضفة
تعاظ ًما فائ ًقا
َعاظ َم معه
معسكر اليمني اإلسرائيلي
ُ
ّ
الغربية والقدس الشرقية .مع ذلك ،حرص نتنياهو على عدم إغالق باب املفاوضات أمام املجتمع
النهج
الدولي ،وأتاح ملمثّلي حكومته إدار َة نقاشات ال طائل منها مع ممثّلي السلطة الفلسطينية.
ُ
ص َّعدا االنتقادات
املتّبَع في إدارة الصراع مع الفلسطينيني ،واالبتعا ُد عن حتقيق اتفاق دائم معهمَ ،
الدولية على إسرائيل وأوصال احلوار مع إدارة أوباما إلى احلضيض .مع ذلك ،إن التعاون بني
الدولتني ال يزال قائ ًما ،بل إن املساعدات األمنية التي تق ّدمها الواليات املتحدة آخذة في التنامي.

لقد كان الوقت ،ولم يزل ،عنص ًرا بالغ األهمية في مفهوم "احلائط احلديدي" الذي وضعه
جبوتينسكي والسائرون على دربه .تشهد سياسة نتنياهو على أنه يدرك هذا األمر إدرا ًكا
جي ًدا ،وأنه يتص ّرف كالبهلوان الذي يسير على حبل؛ يقود سياسة إسرائيل مستغالًّ إلى أقصى
َ
الظروف املتغيّرة .ليست تلك سياسة دينية ،بل هي اغتنام للفرص القائمة ابتغا َء الدفع ُق ُد ًما
ح ٍّد
بنهج سياسي متكامل .ما يبدو أحيانًا على ألسنة اليمني اإلسرائيلي بالغ ًة فارغة من املضمون هو
في واقع األمر -قراءة مبنظار أيديولوجي للتح ّوالت التي يشهدها الشرق األوسط منذ مطلععام  .2011إنه ألمر شرعي أن يعاد النظر في سياسة إسرائيل والدفاع عن مصاحلها احليوية
في أعقاب األحداث الدراماتيكية التي يشهدها الشرق األوسط ،لكننا نالحظ أن القيادة السياسية
تتص ّرف وكأنها جتد في التقلّبات اإلقليمية فرصة تاريخية للسير بخطى حثيثة لتحقيق رؤيا الدولة
س ّن القوانني القومجيّة ،وينتشر اخلطاب املعادي للدميقراطية
اليهودية .وفي موازاة هذا ،يجري َ
ُ
تكثيف املشروع االستيطاني،
في مسعى من الداخل لتعزيز الطابع اليهودي للدولة وللمجتمع.
ومطالب ُة الفلسطينيني باالعتراف بإسرائيل دول ًة يهودية ،يش ّكالن حلقة إضافية في الطريق إلى
تلك الرؤيا .في اإلمكان رؤية نهج رئيس الوزراء في اقتناص الفرص كذلك بالنحو الذي يص ّور
شبحا لـ ِ "الدولة اإلسالمية"The Islamic
فيه حركة حماس في اآلونة األخيرة حني يس ّميها
ً
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 11. Stateلهذه البالغة مدلول سياسي بعيد املدى :إذا كانت حماس ومنظمات اجلهاد املتطرفة
ظاهرتني متطابقتني ،فإن احلرب التي تخوضها إسرائيل ضدها مشروعة وتتساوى في شرعيتها
مع احلرب التي تخوضها الواليات املتحدة ضد 'الدولة اإلسالمية' في كل من العراق وسورية.
احلرب التي تشنّها إسرائيل بال هوادة ضد حماس تتّسق مع القطيعة التي تفرضها في السنوات
َ
االعتراف بحكومة الوحدة الوطنية
األخيرة بني الضفة الغربية وقطاع غزة ،إلى جانب رفضها القاطع
توجهها إلى الرئيس محمود عباس والسياسة التي ينتهجها.
الفلسطينية واالنتقادات القاسية التي ّ

الصيغة احلديثة لـ ِ"احلائط احلديدي" تقوم على ترسيخ أسس إسرائيل كدولة يهودية يضم مجالها
السيادي جز ًءا كبي ًرا من الضفة الغربية والقدس الشرقية ،دولة تنشر سيطرتها األمنية على ك ّل املجال
اجلغرافي بني نهر األردن والبحر األبيض املتوسط .بخالف ما ُيعت َقد ،أن السنوات الطويلة التي يشغل
فيها نتنياهو منصب رئيس احلكومة تتميّز بسياسة حترص على الوضع القائم ،تُظهر هذه املقالة أن
َ
موقف دولة إسرائيل و ُهو ّيتها .التح ّوالت التي متر على
النهج الذي يتّبعه نتنياهو يغيّر من األساس
الشرق األوسط ما تزال في أ ْوجها ،والزمن الطويل الذي من املتوقَّع أن يستمر فيه الوضع على هذه
احلال ُيعتبر -في معسكر اليمني اإلسرائيلي -نافذة فرص لترسيخ دولة إسرائيل كدولة يهودية.

 .11ك ّرر نتنياهو ذلك في عدد من املقابالت الصحافية التي أجراها مع وسائل إعالم أمريكية وإسرائيلية في مطلع تشرين األول  .2014جتدر
اإلشارة إلى أن الناطقني في إدارة أوباما سارعوا للتعقيب رافضني املقارنة التي طرحها رئيس احلكومةَ .
ينظرNetanyahu Links Hamas“ :
with ISIS, and Equates ISIS with Iran,” The New York Times, 29.9.2014
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