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جاباي والتهديد اإليراين!

د. صبحي عسيلة 

املجتمع اإلرسائييل،  أولويات  اإليراين عىل  التهديد  نتنياهو، يف فرض اخلوف من  بنيامني  الوزراء اإلرسائييل،  نجح رئيس 
اليمني  لنتنياهو وأفكار  املنساق متاما  العام اإلرسائييل  فالرأي  له.  املعارضة  أو حتى عىل أجندة األحزاب  سواء بني اجلامهري، 
املتطرف بات مقتنعًا متامًا بأنه ال صوت يعلو فوق صوت مواجهة التهديد اإليراين، وأنه من أجل مواجهة ذلك التهديد، البد 
من إعطاء كل الصالحيات لرئيس الوزراء، وربام التسامح معه يف قضايا الفساد املتورط فيها حتى يف حال إدانته. وينظر الرأي 
العام اإلرسائييل لنتنياهو حاليا كام لو كان املخلِّص والقادر الوحيد عىل قيادة إرسائيل ملواجهة التهديد اإليراين، ومن ثم فإنه ال 
بديل لنتنياهو لقيادة إرسائيل يف تلك املرحلة. أما أحزاب املعارضة، والتي يأيت عىل رأسها حزب العمل واملعسكر الصهيوين، 
فإنه وضع من نفسه مسوقا ألجندة نتنياهو فيام يتعلق بمصادر التهديد التي البد من االصطفاف من أجل مواجهتها. فرئيس 
بداية شهر  »إيباك« يف واشنطن يف  األمريكية - اإلرسائيلية  العامة  الشئون  آيف جاباي، وأمام مؤمتر جلنة  الصهيوين،  املعسكر 
مارس املايض، ويف تأييد واضح لنتنياهو خصص جزءًا كبريا من الكلمة للملف اإليراين، وحماولة حشد الواليات املتحدة لتأييد 
ن  املوقف اإلرسائييل، إذ قال »لن نساوم أبدًا عىل أمن بلدنا ... جيب علينا أن نتمسك بسياسة أمنية حازمة وصلبة، سياسة ال متكِّ
أي نظام يعلن عن نيته إحلاق الرضر بنا، أو تنفيذ خططه... لن نسمح إليران بالتسلح باألسلحة النووية«. وهو ترصيح يتوافق 
متاما نصًا وموضوعًا مع ما قاله نتنياهو أمام مؤمتر ميونيخ لألمن يف فرباير املايض بشأن التهديد اإليراين، حني قال: »إرسائيل لن 
تسمح للنظام يف إيران بلف حبل مشنقة اإلرهاب عىل رقابنا”، معتربا إيران التهديد األكرب الذي هيدد العامل ىف الوقت الراهن. 
ومما ال شك فيه، فإن زعيم املعسكر الصهيوين، وعىل الرغم من أنه أكد عىل إيامنه بأمهية السالم، وما يمكن أن يمثله من ضامن 
طويل املدى ألمن إلرسائيل، فإنه يف الوقت نفسه حياول أن يقدم نفسه للرأي العام اإلرسائييل بحسبانه مؤيدا لكل اإلجراءات 
التي تتخذ حلفظ أمن إرسائيل، وأن معسكره قادر، يف حال وصوله للسلطة، عىل التعامل مع ذلك التهديد بسياسات وإجراءات 
أمن إرسائيل،  تقاعسا عن حفظ  بأي حال  يعني  يتبناه، ومعسكره، ال  الذي  فالسالم  نتنياهو.  يتخذها  التي  تلك  ختتلف عن 
والعمل من أجل ذلك مع الواليات املتحدة التي رأى فيها كنزا اسرتاتيجيا فيام يتعلق بأمن إرسائيل. واملشكلة أن الرأي العام 
اإلرسائييل ينظر إىل ما يقدمه جاباي من متاهي مع وجهة نظر اليمني عىل أنه عالمة ضعف من اليسار عموما، بام جيعله ينرصف 
أكثر عن تأييد اليسار والنظر إليه بحسبانه مل يعد لديه ما يقدمه، وأن املنطق يفرض عليه يف حاالت التهديد األمني أن ينحاز إىل 
اليمني وممثليه. وهكذا يكتمل مسعى نتنياهو وحزبه يف اإلمساك بدفة األمور يف الساحة السياسية، ويف تقزيم دور املعارضة، 
واإلجهاز متاما عىل اليسار اإلرسائييل الذي مل يعد قادرا - عىل األقل يف املدى املنظور ” عىل العودة إىل مربع السلطة، وبات 
مقتنعًا بالتوحد مع اليمني، بل وبتسويق أفكاره، يف حماولة ملغازلة الرأي العام اإلرسائييل املقتنع أيضًا بأنه جيب أال أن يتقدم 
أي ملف عىل ملف التهديد اإليراين، وهو األمر الذي يذهب بآمال إمكانية تغري حال املعارضة واليسار اإلرسائييل مع جاباي 

أدراج الرياح.
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