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                                                       تواجه إرسائيل حلظة تارخيية فارقة ىف تارخيها، تتمثل ىف األزمة السياسية الشاملة وجتلياهتا 
العقود لتصل إىل املشهد  بنشأة إرسائيل، وتراكمت مظاهرها وجتلياهتا عرب  البداية  ارتبطت منذ  التى  الظاهرة؛ تلك األزمة 

السياسى الراهن بكل تعقيداته.
مظاهر عدم االستقرار السياسى ىف إرسائيل التى متثلت ىف صعوبة تشكيل حكومة مستقرة، حتظى بأغلبية حاسمة وإجراء 
نتنياهو  بنيامني  السابق  الوزراء  رئيس  إزاحة  صعوبة  واستمرار   2021 إىل   2019 من  العامني  يقرب  فيام  انتخابات  أربعة 
طوال هذه الفرتة من حكمه التى استمرت ما يقرب اإلثنى عرش عامًا، وانتهت بتكليف يائري البيد بتشكيل حكومة أعلن 
عنها يف 13 يونيو املايض )2021(، هذه املظاهر ترتبط بأزمة عميقة داخلية وغري مسبوقة ىف املجتمع واالقتصاد والرتكيب 

الديموجراىف والظروف الدولية واإلقليمية وغريها.

حملة  تاريخية

يمكن القول إن مصادر األزمة متعددة، فثمة مصدر تارخيى يرتبط بنشأة إرسائيل ذاهتا، كتجسيد للمرشوع الصهيونى وهو 
اإلنسانية  والكرامة  احلرية  قيم  مع  وتناقضت ممارساهتا  الفلسطينى  الشعب  البداية حقوق  منذ  انتهكت  دولة  نشأة  يعنى  ما 

واملساواة وكافة املواثيق الدولية واألعراف ومبادئ القانون الدوىل.
اكتشفت إرسائيل بعد قيامها وجود الشعب الفلسطينى، وفساد الزعم الصهيونى القائل “أرض بال شعب لشعب بال أرض” 
وواجهت مقاومة باسلة امتدت عرب العقود للشعب الفلسطينى ىف حلقات متصلة ومتواصلة وبأشكال وصور مبتكرة تتالءم 
مع طبيعة االحتالل ومراحله املختلفة. وبدت آخر مظاهرها جلية ىف عملية “اهلروب” التى نفذها ستة أرسى فلسطينيني من 
6 سبتمرب اجلاري )2021(،  أمنية صعبة، ىف  الذي خيضع إلجراءات  “اجللبوع”، وهو أحدث السجون اإلرسائيلية  سجن 

والتى سيكون هلا انعكاسات قوية ومبارشة عىل املشهدين األمنى والسياسى داخل إرسائيل خالل املرحلة القادمة. 
ل ألى من األحزاب الكبرية أغلبية واضحة لتشكيل احلكومة، وهو األمر  من ناحية أخرى، فإن النظام االنتخايب القائم مل ُيكفَِّ

الذى أفىض إىل حاجة هذه األحزاب لنظرياهتا الصغرية إن عىل يمينها أو يسارها لبناء ائتالف حيظى بثقة الكنيست.
املؤثرة البتزاز  السياسية  التيارات  بعد تعرضت  فيام  االنتخابى ىف مشكالت كبرية، ولكن  النظام  يتسبب هذا  مل  البداية،  ىف 
األحزاب الصغرية، واستمر ذلك حتى عام 1992 عندما صدر قانون بتعديل النظام االنتخابى، أى انتخاب رئيس الوزراء 
مبارشة من قبل الناخبني، وانتخاب النواب ىف عملية انتخابية واحدة، ومع ذلك أفىض هذا التعديل إىل زيادة التفتت السياسى 

وازدياد الكتل االنتخابية ىف الكنيست وتم الرجوع إىل النظام القديم.
وترتب عىل ذلك صعوبة بناء االئتالفات، وعدم القدرة عىل تشكيل قطب وسط بني “العمل” و”الليكود”، وانتهت حماوالت 
تشكيل مثل هذا التوجه إىل الفشل، عىل نحو دفع املراقبني والكتاب اإلرسائيليني إىل الدعوة لتشكيل حزبني كبريين عىل غرار 

احلزب اجلمهورى واحلزب الديمقراطى ىف الواليات املتحدة األمريكية كمخرج من احلالة الراهنة.

التطورات الداخلية فى إسرائيل وحتديات التسوية: مقاربات ما بعد نتنياهو
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األزمة الراهنة

باإلضافة إىل ذلك، فإن األزمة اإلرسائيلية الراهنة ينبغى أن توضع ىف سياقني، أحدمها مرتبط بالثانى ويكمل اآلخر. األول 
االجتامعية  بالتحوالت  يتصل  والثاين  سابقًا.  إليه  أرشنا  والذى  إرسائيل  واجهت  التى  ومضاعفاهتا  األوىل  بالنشأة  يرتبط 
والديموجرافية االقتصادية والسياسية والتى عززت من تعمق هذه األزمة، وأفضت إىل االنقالب الذى حدث عام 1977 

بوصول حتالف “الليكود” إىل احلكم.
بتحقيق  املتدينون  وتفاؤل  واليمني،  التطرف  إىل  املجتمع اإلرسائيىل  واجتاه   ،1967 بعدوان  االنقالب  تدعمت خلفية هذا 

الوعد اإلهلى، وتطابق اجلغرافيا التوراتية مع اجلغرافيا السياسية باحتالل الضفة الغربية وبقية فلسطني االنتدابية.
ترافق ذلك مع تبنى سياسة االنفتاح االقتصادى ىف مطلع الثامنينيات، وتقلص شبكة “الكيبوتزات” و”املوشافات” التعاونية 
املؤسسني  لآلباء  تنتمى  التى  القيم  وتآكل  اخلاص،  القطاع  إىل  والتحول  “اهلستدروت”  وضعف  الصهيونية،  لالشرتاكية 
والرفاهية  الفردية  مثل  الناشئة  اجلديدة  القيم  لصالح  واجلامعية  والتقشف  واالنضباط  الريادة  ىف  متثلت  والتى  إلرسائيل، 

الشخصية والتنافسية.
من ناحية أخرى، فإن تدفقات املهاجرين الرشقيني واليهود السوفييت، عززت من االنقسام الطائفى والسياسى، ووجد هذا 
األمر  املتطرفة، وهو  والدينية  اليمينية  اجلامعات واألحزاب  الدينى وظهور  والتوجه  االستيطان،  تعزيز  ترمجته ىف  االنقسام 
الذى أفىض إىل ما يسميه بعض الكتاب والباحثني التنازع عىل املرياث الدينى اليهودى بني األحزاب القومية اليمينية، وبني 
دينيًا وتوراتيًا  املتشدد  اليمينى  التيار  املتشدد، مسيسًا وصهيونيًا كام أصبح  الدينى  التيار  فأصبح  املتطرفة؛  الدينية  األحزاب 

باإلضافة إىل أنه صهيوين.
حمصلة هذا التفاعل بني التطورات السياسية واالقتصادية واالجتامعية والديموجرافية وبني نواة األزمة اهليكلية ىف إرسائيل، 
أفضت إىل تقليص نفوذ اليسار الصهيونى ممثاًل ىف “العمل” وتآكل قواعده االنتخابية، واهنيار احلدود والفواصل بني رؤيته 
وبني الرؤية اليمينية املتطرفة، إن عىل الصعيد الفلسطينى والتسوية أو عىل خمتلف املستويات. فقد اليسار متيزه ورؤيته املستقلة، 
ورضخ للمد اليمينى القومى والدينى املتطرف، وتقلصت سطوته عىل املجتمع والدولة، وتعزز نفوذ اليمني القومى والدينى 
إىل حد ظهور ما يسمى باليمني اجلديد وهتميش النخبة اليمينية التقليدية ذاهتا، التى تنتمى لليمني الليرباىل العقالنى، الذى 

يؤمن باحلريات اإلعالمية والفردية ومن رموزه دان مرييدور وبينى بيجن ورئيس الدولة رؤوفني ريفلني.
وىف مقابل هتميش اليمني الليرباىل والتقليدى، ظهر عىل الساحة يمني جديد، يتألف من األحزاب املتشددة دينيًا واألحزاب 
حزب  من  متطرفني  كنيست  أعضاء  إىل  باإلضافة  املختلفة  ومنظامهتم  بجامعاهتم  املستوطنني  كتلة  وكذلك  املتدينة،  القومية 
“الليكود” واجلامعات القومية املتطرفة املنضوية ىف حزب “إرسائيل بيتنا” وحركات عنرصية متعددة حتض عىل طرد العرب 

ومتارس التحريض ضدهم من خالل مجاعات خمتلفة عىل وسائل ووسائط التواصل االجتامعى.
جيمع بني أطراف هذا اليمني اجلديد قواسم مشرتكة أيديولوجية؛ مثل العداء املطلق للشعب الفلسطينى خاصة واملسلمني 
وراء  وقفت  التى  هى  اجلامعات  وهذه  للدولة،  القومية  اليهودية  اهلوية  عىل  واأليديولوجية  السياسية  دعواته  وتركز  عامة، 
إصدار قانون القومية، وقد حظى هذا اليمني بدعم اليمني األمريكى والشعبوى واألوروبى الذى يؤيد العنرصية والعداء 

للمسلمني والغرباء.
تبنى  ىف  واألوروبى،  األمريكى  املتطرف  واليمني  اإلرسائيىل  اجلديد  اليمني  بني  التالقى  هذا  من  إرسائيل  استفادت  وقد 
سياسات متطرفة جتاه الفلسطينيني واستمرار االحتالل واالستيطان والتوجه نحو فك االرتباط بني االستقرار والسالم وبني 

قيام الدولة الفلسطينية وتسوية الرصاع عىل قاعدة األرض مقابل السالم.
من ناحية أخرى، فإن اليمني اجلديد يناصب اإلعالم والنخبة العلامنية اإلشكنازية العداء، ويدعو إىل تقليص نفوذ املحكمة العليا 
اإلرسائيلية وصالحياهتا، وحماوالت منعها من الرقابة عىل القرارات التى يصدرها الكنيست بذريعة أن أعضاءها غري منتخبني.

ووادى  املستوطنات  ضم  استكامل  ىف  تتمثل  اليمني  هذا  أطروحات  فإن  الفلسطينى،  الشعب  مع  بالتسوية  يتعلق  فيام  أما 
الوضع  وتثبيت  اإلرسائيلية،  للدولة  موحدة  عاصمة  القدس  واعتبار  األونروا،  ومنظمة  الالجئني  قضية  وتصفية  األردن، 
القائم واإلبقاء عىل السلطة الفلسطينية ىف وضعها الراهن وإعالن هناية حل الدولتني، والتحلل من مجيع القرارات الدولية 

املتعلقة هبذا احلل.
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االندماج  بني  النموذج  العلمانى  والدينى  األسطورى

كانت األسطورة الدينية قائمة ىف الفكر الصهيونى منذ البداية مع سيطرة النخبة العاملية اليسارية، ولكنها مل تكن ىف احلقيقة 
سوى وسيلة وليست غاية ىف حد ذاهتا، أى الستقطاب التعاطف إن من قبل اليهود املتدينني أو اليهود عامة أو من قبل الدوائر 
الدولية املختلفة، ولكن هذه األسطورة حتولت إىل غاية ىف حد ذاهتا، أى إقامة جمتمع هيودى متدين ومتشدد بعد االندماج 
التيار الدينى املتشدد والتيار اليمينى املتشدد؛ حيث أصبح األول صهيونيًا والثانى دينيًا، وتبنيا خطابًا واحدًا متجانس  بني 

املفردات حول األرض والشعب الفلسطينى والتوراة وأرض امليعاد والعداء للمحيط العربى.
املهيمنة أال وهى  الواحدة  االنتقال من حكم اجلامعة  ترتيبا عىل  تداوهلا، جاء  الدينية والتشارك ىف  الصعود لألسطورة  هذا 
اليهود األرثوذوكس ومجاعات املستوطنني والتيارات العنرصية  النخبة اإلشكنازية العاملية، إىل هيمنة مجاعات متعددة من 
والثقافة  اإلعالم  عىل  السيطرة  إىل  تسعى  التى  اجلامعات  وهى  نتنياهو،  حول  التفوا  والذين  االجتاهات،  شتى  من  املتدينة، 

ومؤسسات الدولة العميقة.
وقد أفضت هذه السيطرة اليمينية إىل خلق تناقض واضح بني مظهر إرسائيل كقوة إقليمية ترضب ذات اليمني وذات اليسار 
مناعتها  هتدد  داخلية  حتديات  األوىل  للمرة  وتواجه  مستقرة  وغري  داخليًا  مأزومة  دولة  إىل  وغزة،  ولبنان  وإيران  سوريا  ىف 
اجلامعية والثقة ىف مؤسسات الدولة، بل يذهب بعض الكتاب إىل حتول إرسائيل عىل غرار مجهورية “ڤايامر” ىف أملانيا، ووقوعها 

ىف قبضة العنرصيني والفاشيني كام وقعت أملانيا ىف قبضة النازية. 
هذه األزمة الراهنة ىف إرسائيل ليست جمرد رصاعات حزبية أو شخصية وإن كانت ال ختلو من ذلك بشكل جزئى، ولكنها 
أزمة بنيوية عميقة تنتج حتوالت كبرية ىف املجتمع، مل جتد حتى اآلن من يستطيع أن يتعامل معها بذكاء، أو حصافة، وتتوفر له 
القدرة عىل احتواء مضاعفاهتا، خاصة مع اختفاء جيل املؤسسني وظهور أجيال من الساسة أقل تفهاًم هلذه التحوالت وطبيعة 

عالجها بعيدًا عن األيديولوجيا والرؤى املسيانية.
اللعبة؛ استنادًا عىل ما اعتربه منجزات حققها  النهاية ليمسك بخيوط  نتنياهو حتى  ىف خضم هذه األزمة وجتلياهتا، صارع 
حكمه، ولكنه كام اصطدم هو بعجز مؤيديه عن سن قانون يمنحه احلصانة ضد االهتامات املوجهة له، كذلك فشل مناهضوه 
ىف سن قانون حيظر تكليف عضو كنيست موجهًا له اهتامات رسمية بتشكيل حكومة، إىل أن كلف رئيس الدولة يائري البيد 

بتشكيل هذه احلكومة ونجح ىف تشكيلها ربام إىل حني.

مقاربات  ما  بعد  نتنياهو

تواجه احلكومة اإلرسائيلية التى تشكلت ىف يونيو املاىض، وحصلت عىل ثقة الكنيست، واملعروفة إعالميًا بحكومة “التغيري”، 
هذه  استندت  وقد  شتى.  صعوبات  اإلرسائيلية،  العارضة  زعيم  موقع  ىف  األخري  هذا  ووضعت  نتنياهو  عهد  أهنت  والتى 
احلكومة بادئ ذى بدء عىل مناهىض حكم نتنياهو وإرصارهم عىل إزاحته، ويكاد تكون هذه النقطة بمثابة القاسم املشرتك 
“يوجد مستقبل”  األعظم بني خمتلف مكوناهتا من اليمني الدينى والقومى والوسط واليسار؛ وضمت هذه احلكومة حزب 
بينيت،  نفتاىل  بزعامة  و”يمينا”  و”مريتس”  و”العمل”  جانتس،  بينى  بزعامة  أزرق”  و”أبيض  “الوسط”،  البيد  يائري  بقيادة 
و”القائمة العربية املوحدة” برئاسة منصور عباس، و”أمل جديد” بزعامة جدعون ساغر املنشق عن تكتل “الليكود”. وكام هو 
واضح، فإن هذه املكونات ما يفرق بينها أكثر مما يوحدها سياسيًا وأيديولوجيًا واجتامعيًا، فثمة رؤى ومواقف خمتلفة ومتباينة 

إىل حد التناقص إن عىل الصعيد االجتامعى الداخىل أو عىل الصعيد اإلقليمى وبالذات فيام خيص القضية الفلسطينية.
القضايا اخلالفية،  القوائم االنتخابية عكس تركيبة احلكومة وطبيعتها، حيث جتنب هذا االتفاق  املعقود بني هذه  واالتفاق 
املواقف  إىل  عريضة  خطوط  ىف  وأشار  واملستوطنات،  االستيطان  وكذلك  الدولتني  وحل  الفلسطينية  القضية  وبالذات 

االجتامعية واالقتصادية.
وأيديولوجيًا  سياسيًا  هبشاشتها  األوىل  تتعلق  العوامل.  من  جمموعتني  بني  احلالية  بينيت  نفتاىل  حكومة  مستقبل  يتأرجح 
واجتامعيًا، وتباين مواقفها إزاء االقتصاد والسياسة االجتامعية، فضالً عن اختالفها فيام يتعلق بالقضية الفلسطينية. أما الثانية 

فرتتبط بالتطورات اإلقليمية والعنارص التى تدعم صمود ومتاسك هذه احلكومة.
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ويمكن القول إن مستقبل حكومة بينيت يتوقف عىل نتاج التفاعل بني هذه العوامل وحمصلتها وانعكاس ذلك عىل بقائها 
أو احتامل اهنيارها. فعىل الصعيد االقتصادى واالجتامعى، تتفاوت الرؤى واملواقف بني مكونات هذه احلكومة، ففى حني 
جديد”  “أمل  فإن  النيوليربالية،  السياسات  وتقليص  للضعفاء  ومنارصة  رفاهية  تبنى سياسات  مع  و”العمل”  “مريتس”  أن 
و”إرسائيل بيتنا” عىل سبيل املثال مع تقليص سطوة الدولة عىل االقتصاد وإفساح املجال للقطاع اخلاص واملبادرة الفردية. أما 
عىل الصعيد الفلسطينى، فحدث وال حرج، حيث أن أغلب هذه القوائم واملكونات تتجاهل حل الدولتني، وتنكر حق تقرير 

املصري للشعب الفلسطينى ومع تعزيز االستيطان واملستوطنات والضم.
وعىل الصعيد اإلقليمى، يربز بصفة خاصة امللف النووى اإليرانى، وموقف إرسائيل من املفاوضات النووية بني الواليات 
املتحدة األمريكية وحلفاءها وبني إيران. وترى املكونات الرئيسية ىف االئتالف احلكومى رضورة وقف برنامج إيران للحصول 
عىل السالح النووى، وأن أى اتفاق بني واشنطن واحللفاء البد وأن يضمن ذلك، وإال فإن إرسائيل تدعم اخليارات العملية 

والتجهيزات الرضورية للقيام هبذه املهمة.
 من ناحية أخرى، فإن املفاوضات املقطوعة مع ممثىل الشعب الفلسطينى منذ عام 2014، يبدو أهنا لن تستأنف ىف الوقت 

احلاىل رغم تغري اإلدارة األمريكية وصعود الرئيس جو بايدن واحلزب الديمقراطى.
وحتى هذه اللحظة، فإنه يبدو أن هاتني املجموعتني من العوامل والتحديات التى تواجه احلكومة اإلرسائيلية، متعادلتان من 
ناحية التأثري عىل بقاء هذا االئتالف؛ أى عدم التمكن من اإلطاحة به، وقدرة هذه احلكومة برتكيبتها السياسية واأليديولوجية 

عىل احتواء هذه التأثريات والتعامل معها بحيث حتتفظ بتامسكها وبقاءها.
واالختالف  “اهلشاشة  احلكومة  هذه  إسقاط  ىف  تؤثر  التى  العوامل  أن  ىف  يتمثل  التعادل  هذا  عليه  يرتكز  الذى  واألساس 
السياسى”، يقابله من ناحية أخرى حرص مكونات هذه احلكومة عىل البقاء ىف الصدارة، وجتنب جولة انتخابية إضافية، قد 

تفقد فيها نفوذها ومقاعدها ىف الكنيست، وقد متهد لنتنياهو العودة جمددًا إىل املشهد وهو ما ال يريده اجلميع.
ىف مواجهة هذه العوامل، سواء تلك التى تدفع ىف اجتاه تفكيك هذا االئتالف احلكومى، أو تلك التى حتفز بقاءه وصموده، 

تتبنى حكومة نفتاىل بينيت مقاربات ختتلف مع مقاربة نتنياهو واحلكومة السابقة، وهو ما يمكن تناوله عىل النحو التايل:
1 - املوقف من الواليات املتحدة األمريكية: ىف لقاء رئيس الوزراء اإلرسائييل  نفتايل بينيت والرئيس األمريكي جو بايدن، 
يف 27 أغسطس الفائت، حرص األول عىل تأكيد مواقفه املبدئية أو التى يعترب أهنا كذلك، حيث جتاهل احلديث عن القضية 
الفلسطينية، رغم حديث بايدن عنها، وإن مل يذكر أمام ضيفه اإلرسائيىل حل الدولتني. واستطاع بينيت أن ينتزع من الرئيس 
“ثمة  فإن  النووى  السالح  إيران عىل  ما مل تضمن عدم حصول  اإليرانى  املفاوضات مع اجلانب  أن  األمريكى مجلة مفادها 

خيارات أخرى بديلة”.
استفادت إرسائيل من إمتام زنارة بينيت للواليات املتحدة األمريكية عقب انفجار مطار كابول، من زاويتني. فقد أثبت هذا 
املتحدة  الواليات  نية  “اإلرهاب اإلسالمى” والذى أكدته مرارًا وتكرارًا. كام أن  التحذير اإلرسائيىل من  التفجري مصداقية 
األمريكية وعزمها عىل االنسحاب من الرشق األوسط عزز من مصداقية إرسائيل باعتبارها أفضل من يمثل وحيمى مصالح 
الواليات املتحدة األمريكية، سواء بقيت ىف املنطقة أو انسحبت، خاصة أهنا متثل خمزونًا أمنيًا ومعلوماتيًا للواليات املتحدة 

األمريكية وحلفاءها وتقدم خدمات قيمة ىف هذا املجال.
من الواضح أن ما جيمع بينيت وبايدن يفوق كثريًا ما يفرقهام؛ فالرئيسان ال خيفيان ارتياحهام من إزاحة نتنياهو والذى دأب 
بسياستها  يتعلق  فيام  خاصة  وبصفة  املتعاقبة،  والياته  خالل  األمريكية  املتحدة  الواليات  انتقاد  عىل  احلكم  ىف  وجوده  إبان 

اإلقليمية ىف الرشق األوسط.
ىف مواجهة حديث بايدن عن املفاوضات بني الفلسطينيني واإلرسائيليني، وإبداء عزم الواليات املتحدة األمريكية عىل فتح 
قنصليتها ىف القدس، جتاهل بينيت املفاوضات، ولكنه حرص عىل أال يفوته تأكيد رفض احلكومة اإلرسائيلية لفتح القنصلية 

ىف القدس؛ نظرًا خلطورة هذه اخلطوة عىل االئتالف احلكومى الذى يرتأسه ملدة عامني.
اآلراء  من  تعزز  فيها  املتالحقة  واألحداث  أفغانستان  من  األمريكية  املتحدة  الواليات  انسحاب  فإن  أخرى،  ناحية  من 
والتحليالت التى تزخر هبا مراكز البحوث اإلرسائيلية واإلعالم للعديد من الكتاب، الذين يذهبون إىل أن هذا االنسحاب 
يعزز من رضورة اعتامد إرسائيل فيام يتعلق بأمنها عىل قواها الذاتية وأذرعها األمنية واالستخباراتية، وإذا كان هذا األمر يمثل 
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توجهًا قدياًم منذ نشأة إرسائيل، فإنه اآلن يبدو رضوريًا أكثر من أى وقت مىض، ذلك رغم تأكيد الواليات املتحدة األمريكية 
االسرتاتيجية  ىف  منهام  كل  تشغلها  التى  املكانة  زاوية  من  وإرسائيل  أفغانستان  بني  البني  واالختالف  إرسائيل،  أمن  ضامن 

األمريكية ودوائر صنع القرار االسرتاتيجى األمريكي.
الفلسطينى حممود عباس، ىف حني  للرئيس  زيارة غانتس  تم رفض   ،2021 يوليو  الفلسطينية: ىف  السلطة  من  املوقف   - 2
أن هذه الزيارة متت بعد لقاء بينيت مع بايدن، حيث تلقى غانتس ضوءًا أخرض إلمتام هذه الزيارة، التي جاءت ىف أعقاب 
الزيارات التى قام هبا للسلطة الفلسطينية وليم برينز رئيس االستخبارات األمريكية وريتشارد مور رئيس جهاز املخابرات 
يتعلق  فيام  املحتلة،  األراىض  التى شهدهتا  التطورات  بعد  الفلسطينية  السلطة  وتواجد  مواقف  لتعزيز  الربيطانية، ىف حماولة 

بإلغاء االنتخابات وتأجيلها، والعدوان اإلرسائيىل عىل غزة ىف مايو 2021، وواقعة مقتل نزار بنات ىف الضفة الغربية.
األرايض  ىف  اإلرسائييل  املنسق  جانبه  إىل  ضمت  ألهنا  بامتياز،  أمنى  طابع  ذات  غانتس  زيارة  أن  املحللني  من  الكثري  يعترب 
اجلانب  أبرزها  أخرى  جوانب  للزيارة  فإن  ذلك  ومع  فرج،  ماجد  الفلسطينية  االستخبارات  ورئيس  عليان  غسان  املحتلة 
املاىل واالقتصادى، حيث وافقت إرسائيل عىل منح السلطة الفلسطينية قرضًا قيمته 500 مليون شيكل، أى ما يعادل 150 
مليون دوالر، عىل أن يتم دفعه اعتبارًا من منتصف العام القادم من أموال الرضائب الفلسطينية. كام تضمنت حل مشكالت 
الذين يدخلون  العامل  بزيادة عدد  للعودة من اخلارج والسامح  الالزمة  التصاريح  يمتلكون  الذين ال  العالقني  الفلسطينيني 

إرسائيل للعمل وبناء وحدات سكنية للفلسطينيني ىف املنطقة )ج(.
وتدخل هذه الزيارة ىف إطار املقاربة التى حتاول احلكومة اإلرسائيلية تبنيها إزاء القضية الفلسطينية، والتى تتلخص ىف حماولة 
“تقليص الرصاع” مع الفلسطينيني إىل احلدود الدنيا وجتنب االحتكاك هبم أو استفزازهم، ويقرتن ذلك بعدم تقديم التنازالت 
املطلوبة فلسطينيًا أو دوليًا، وهى املقاربة التى تزعم احلكومة اإلرسائيلية أهنا خمتلفة عن مقاربة نتنياهو، باإلضافة إىل ذلك 
يصف الكثريون هذه املحاولة والزيارة ونتائجها بأهنا جزء من “السالم االقتصادى” وحتسني رشوط احلياة لدى الفلسطينيني 

مع تغييب احلقوق السياسية املرشوعة للشعب الفلسطينى ىف الدولة والتحرر من االحتالل.
وحياول بينيت تطبيق مقاربته إزاء الضفة الغربية مع غزة وحركة محاس، حيث وافق عىل دخول املنحة القطرية وسمح بزيادة 
عدد املواد املسموح بإدخاهلا إىل غزة إىل ألف مادة. وىف الوقت نفسه الرد عىل إطالق أى صاروخ من غزة بطريقة حمدودة 
الفطرة  منطق  وهو  غزة  أعامر  إعادة  “يمكن  أنه  احلكومة  رأس  إىل  صعوده  قبل  بينيت  ويرى  شامل.  تصعيد  دون  وحمددة 
السليمة، وعندما حتني اللحظة املناسبة لإلطاحة بحامس يمكننا القيام بذلك. وحتى هذه اللحظة علينا أن نبادر بإعامر غزة”.

حياول بينيت تثبيت االختالف بينه وبني نتنياهو الذى تبنى إزاء غزة اسرتاتيجية “اهلدوء مقابل اهلدوء”، وصياغة اسرتاتيجية 
ترتاوح بني اإلطاحة بحركة محاس، وبني إعادة إعامر غزة، ومها خياران مل جترهبام إرسائيل طيلة حكم نتنياهو، وإذا كان اخليار 
األول يتوقف عىل املستويات األمنية والعسكرية واملضاعفات عىل صورة إرسائيل الدولية، فإن اخليار الثانى متباطئ، ويرتبط 
ترسيعه بالعديد من امللفات مع محاس، عىل غرار تبادل األرسى والتصعيد عىل احلدود ومطالب الشعب الفلسطينى ىف القطاع 
حول إهناء احلصار والطاقة وإقامة امليناء، وتأهيل البنى التحتية، ومجيع هذه املطالب تستوجب ما هو أكثر من اهلدوء مقابل 
اهلدوء والدخول ىف مفاوضات جادة فلسطينية- فلسطينية، وإرسائيلية- فلسطينية، األوىل هبدف تصفية االنقسام والثانية 
هبدف فتح الطريق أمام حل الدولتني، كام أن هذه املطالب املرشوعة ال يمكنها االنتظار لتجريب املقاربات واالسرتاتيجيات 

ذلك أهنا عاجلة وتتعلق بحياة شعب حتت وطأة االحتالل واحلصار.

دروس  مهمة

كشفت املواجهات األخرية بني الشعب الفلسطينى واملقاومة بامتداد الوجود الفلسطينى، خالل شهرى أبريل ومايو 2021، 
اإلعامر  بإعادة  املرصية  الرؤية  وفق  واملرتبط  واملتزامن  املتبادل  النار  إطالق  وقف  قبول  عن  املرصية  اجلهود  أثمرت  والتى 
واستئناف العمل إلجياد أفق سياسى للحل يقوم عىل مبدأ حل الدولتني، كشفت عن عدد من الدروس املهمة التى ينبغى 

وضعها ىف االعتبار.
 ىف مقدمة هذه الدروس أن القوة اإلرسائيلية مهام بلغت ليست قادرة عىل فرض األمر الواقع عىل الشعب الفلسطينى، أى 
محله عىل قبول الوضع الراهن، وأن هذه القوة كام فشلت ىف ذلك هذه املرة، فهى قد فشلت ىف إنجاز هذه املهمة طوال املرات 

التى حاولت فيها إرسائيل استثامر القوة، لتحقيق أهداف سياسية، أال وهى تصفية املقاومة والقضية الفلسطينية.
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أما الدرس الثانى فيتمثل ىف أن املواجهة كشفت عن وحدة الشعب الفلسطينى ىف األراىض املحتلة وما وراء اخلط األخرض 
أى ىف املدن املختلطة، وىف الشتات املجاور العربى والقريب وكذلك أينام وجد الفلسطينيون ىف العامل بأرسه، كام أن املواجهة 
كشفت عن قدرة الشعب الفلسطينى عىل املبادأة والسبق واالبتكار، ىف مواجهة سلطات االحتالل، بل ومحله عىل الرتاجع، 
الشعب  يعرف  االحتالل.  مع  املواجهة  وحيث  ينبغى،  حيث  واملرابطة  واملواقع  امليدان  إىل  الذهاب  ىف  قياداته  يسبق  وهو 
الفلسطينى جيدًا ماذا يريد وكيف السبيل إىل ما يريد؛ أال وهو التحرر من االحتالل واحلرية، ىف حني أن اإلرسائيليني ىف مأزق 
فال هم قادرون عىل حمو تطلعات الشعب الفلسطينى إىل احلرية والتحرر وال هم قادرون عىل االستجابة هلا بحكم الرتكيبة 
طبيعة  فهم  عن  وقصورهم  بل  دينامياته،  وفهم  الواقع  رؤية  عن  وعجزهم  اإلرسائيليني،  للفاعلني  والدينية  األيديولوجية 

الشعب الفلسطينى وسرب أغواره والعبث بذاكرته.
من ناحية أخرى، فإنه ىف اللحظة الراهنة ال يبدو أن إرسائيل سوف تقدم للشعب الفلسطينى سوى استمرار الوضع الراهن، 
واستكامل نظام الفصل العنرصى، والتمييز ومصادرة األراىض واالستيطان، ىف حني أن كافة املؤرشات والوقائع واحلقائق 
العنرصى ىف  الفصل  بنظام  يقبل  لن  الفلسطينى  الشعب  أن  تقول  يؤيدهم،  أو من  البادية لكل ذى عينني من اإلرسائيليني 
1967 بعاصمتها القدس الرشقية، وأنه إذا كان  أرضه، ولن يقبل بأقل من التحرر من االحتالل وإقامة دولته عىل حدود 
وأن  احلرية،  ثمن  دفع  دائاًم عىل  وقادر  بكافة صورها  املقاومة  يمتلك  الفلسطينى  الشعب  فإن  القوة  يملكون  اإلرسائيليون 
اليهود إذا كانوا حييون ىف ذاكرة املحرقة واهلولوكوست، فإن الشعب الفلسطينى حييى ىف ذكرى النكبة والطرد واللجوء وال 
يزال حيتفظ من غادر فلسطني كرهًا، بمفاتيح وصور وعقود ووثائق، تثبت ملكيته لألرض والعقارات ويسلمها اجليل السابق 

لألجيال الالحقة.
أما الدرس اآلخر وليس األخري، فينرصف إىل أن الرصاع بني الشعب الفلسطينى وإرسائيل لن حيسم بالقوة العسكرية، فكام 
أن إرسائيل ليست قادرة عىل تصفية الشعب الفلسطينى بقوهتا وهيمنتها، فإن الشعب الفلسطينى لن يستطيع بمفرده احلصول 
عىل حقوقه املرشوعة ىف الدولة والقدس، بل هو ىف حاجة إىل الدعم اإلقليمى والعربى واإلسالمى والدوىل، ومرص تقود هذه 
اجلهود ىف اإلعامر والتهدئة وأفق احلل السياسى، وما دون ذلك فإن االنفجار قادم وقادر عىل التجدد واالنتشار ىف الرصاع 

العربى- اإلرسائيىل.
 خالصة املواجهات واحلرب ال يضعها بالرضورة أطراف هذه املواجهة، بل يتوقف األمر عىل طبيعة املعادلة الدولية التى 
بمقدورها أن تتشكل من خالل هذه املواجهات؛ معادلة تتشكل من الفاعلني الدوليني املؤثرين الذين هلم مصالح جيوسياسية 
ىف االستقرار واحلل، وإمخاد النار، وىف معظم حلقات هذا الرصاع تم استحضار هذه املعادلة منذ قرار التقسيم ىف عام 1947 

ثم مسار أوسلو وقبلها حرب 1973.
احلالة اإلرسائيلية ىف هذه اللحظة غري مالئمة لقبول التعاطى مع حل الدولتني، رغم إزاحة نتنياهو -ربام مؤقتًا- وتشكيل 
العقبات من كل جانب وتناوئه  به  االئتالف هش وغري متجانس، وحتيط  أن  الكنيست، ذلك  بثقة  “تغيري” حظت  حكومة 
املعارضة اليمينية بقوة. فتجاذبات املتعصبني واملتطرفني واملتشددين دينيًا واملستوطنني تسيطر عىل عقول صانعى السياسات، 
بقدر ما يسيطر صانعوا هذه السياسات عىل عقول هذه الفئات، وذلك جيعل من التعاطى مع احلل نوعًا من اخليانة واخلروج 

عن امللة، وال يعتقد أن أيًا من السياسيني الذين يتصدرون املشهد الراهن قادر عىل مواجهة هؤالء.
غري أن ذلك- أى هذه احلالة اإلرسائيلية- ليست ىف هناية التحليل معطى ثابتًا أو أبديًا أو غري قابل للتغري، بل عىل العكس 
يمكن تغيريه، بتضافر الضغوط العربية واإلسالمية والدولية خاصة من قبل الواليات املتحدة األمريكية وأوروبا وروسيا 
والصني واقتناع هؤالء الفاعلني برضورة وضع هناية هلذا الرصاع، وأن البديل لذلك هو استمرار املواجهات ونزيف الدماء 

ومزيد من عدم االستقرار، والبقاء ىف هذه احللقة اجلهنمية والرشيرة وهتديد حياة املزيد من األطفال والنساء واألبرياء.
أما بالنسبة للحالة الفلسطينية الناهضة، فإن استكامل النهوض والتحرر يتطلب من مجيع النخب الفلسطينية، إن ىف فتح أو ىف 
السلطة الفلسطينية أو ىف محاس واجلهاد وغريها من فصائل املقاومة، أن تفكر بعقلية “األمة الفلسطينية” والشعب الفلسطينى 
وليس بعقلية “القبيلة” و”الغنيمة” من أجل أن يتوج النضال الفلسطينى بتحقيق أهدافه ىف الدولة والقدس واألقىص، باختصار 
حتقيق الوحدة والتجانس واالنخراط ىف منظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها التنظيم األم للنضال الفلسطينى واملعرتف به 

عربيًا وعامليًا، وليس ذلك هدفًا مثاليًا بل ىف متناول اليد إذا صدقت النوايا.


