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«عاصفة» السياسة اإلسرائيلية:
زوارق يتهددها الغرق ..ومراكب جديدة تستعد لإلبحار!
كتب برهوم جرايسي:
ّ
يشهد بحر السياس����ة اإلسرائيلية عاصفة شديدة قل مثيلها.
ّ
يتهددها الغرق ،ومراكب
األم����واج تعلو ،ومراكب وزوارق أصغ����ر
جديدة تستعد الختراق عباب الموج ،وتلقي بعض إطارات اإلنقاذ
ّ
يتهددهم الغرق السياس����ي .وبوصف آخر ،فإن
للملمة بعض من
أجواء االنتخابات الرابعة للكنيس����ت ،في غضون أقل من عامين،
تش����هد «طوش����ة عمومية» ،وكل األحزاب والتحالف����ات القائمة
والالحق����ة ،باس����تثناء الحريدي����م ،ال تعرف مصيره����ا الدقيق،
فاتضاح الصورة يحتاج إلى بضعة أسابيع .ولكن ما هو واضح منذ
اآلن ،أن المنافس����ة الشديدة س����تكون في اليمين االستيطاني،
أما ما يس����مى «يسار» و«يسار وس����ط» ،فإن «اإلنجاز» الوحيد الذي
ينتظره ،هو بقاؤه على وجه السطح.
لم تمر انتخابات واحدة في العقود الثالثة األخيرة ،إال وشهدنا
فيها تنقالت بين األحزاب ،بهذا المستوى أو ذاك؛ وظهور أحزاب
وقوائم انتخابية ،أش����به بفقاعات ،تظه����ر وتختفي بعد دورة أو
دورتين .وحتى قبل العقود الثالثة األخيرة ،كانت هذه الظاهرة
قائم����ة ،بحجم أخف بكثي����ر .أما ما نراه في األي����ام األخيرة ،فهو
حراك غير مس����بوق بحجم����ه ،وباإلمكان القول إن م����ا يجري فاجأ
كثيرين ،ولربما أن أبرز المتفاجئين هو شخص بنيامين نتنياهو،
ال����ذي اعتقد حتى األمس القريب ،أنه يمس����ك ب����كل األوراق ،وال
حكومة من دونه.
االنش����قاقات ،كما يب����دو قد تطال غالبية القوائ����م والتحالفات
القائمة ،باس����تثناء كتلت����ي المتدينين المتزمتي����ن الحريديم،
ش����اس ويهدوت هتوراة .وبالنسبة للكتلة الثانية ،لو تم خفض
نسبة الحسم للتمثيل في الكنيست ،لكنا شهدنا فيها انشقاقا
بين الحزبي����ن األساس����يين المتحالفين ،وهما يمث��ل�ان تيارات
طائفية داخل جمهور الحريديم من اليهود الغربيين األشكناز.

هل يتسع شرخ «الليكود» إلى ّ
حد االنشقاق؟
حينما أعلن جدعون ساعر عن انشقاقه عن الليكود ،واستقالته
فورا من الكنيست ،وتشكيل حزب ،كان واضحا أن النائبة يفعات
شاش����ا -بيتون ،التي وقفت إلى جانبه قبل عام من اآلن ،ودعمته
في منافس����ته لنتنياهو على رئاس����ة حزب الليكود ،هي أول من
س����ينضم إليه .ولم يكن متوقعا انتقال عدد م����ن النواب بهذه
السرعة إلى ساعر .ويضاف إليهم ،حسب تقارير صحافية ،إعالن
عدد من رؤساء بلديات أو نواب رؤساء بلديات من الليكود دعمهم
لساعر.
حتى اآلن ،انضم إلى ساعر ،إضافة إلى شاشا -بيتون ،النائبتان
شيران هس����كيل وميخال ش����ير ،وكالهما من الصفوف الخلفية
لليكود ،ولكن في هذه الخطوة «هزة معنوية» ،كي ال نقول ضربة
لليكود .إال أن المفاجئ كان إعالن الوزير زئيف إلكين اس����تقالته
ّ
من الحكومة والكنيس����ت ،لينضم فورا لحزب ساعر .وهذه «هزة»
أشد لليكود ،كون الحديث يجري عن أحد أبواق نتنياهو «الضاربة»
في اإلعالم اإلس����رائيلي ،وهو اسم بارز في كل حكومات نتنياهو،
من����ذ الع����ام  ،2009إما من خالل منصبه كرئي����س لكتلة الليكود،
وكرئيس لالئتالف الحاكم ،أو في عضويته في الحكومات ،حامال
فيه����ا حقائب وزارية ثانوية ،وفي الوق����ت ذاته هو كان «ناطقا»
ليس معلنا بكل رغبات نتنياهو السياسية ،لضرب منافسيه.
ففي األيام األخيرة أبرزت وسائل اإلعالم اإلسرائيلية اقتباسات
عدي����دة على لس����ان إلكي����نّ ،
يمجد فيه����ا نتنياه����و ،وما قدمه
إلسرائيل .حتى ظهر مس����اء يوم السبت األخير ( 26كانون األول
الجاري) ليعلن أن «نتنياهو يش����كل خطرا على إس����رائيل» ،وكي
ينقذ جلده اس����تباقا من االنتقادات ،فقد تس����اءل عما جرى في
العام األخير لنتنياهو.
إلكي����ن ( 49عاما) هو من مواليد أوكرانيا ،وهاجر إلى إس����رائيل
في العام  ،1990وهو أكاديمي س����ابق ،ومنذ وصوله إلى إسرائيل
اس����توطن في احدى مس����توطنات الضفة ،وقبل س����نوات قليلة،
انتقل للس����كن في القدس .ودخل الكنيس����ت ألول ّ
مرة من خالل
حزب «كديما» برئاس����ة إيهود أولمرت ،ف����ي العام  ،2006وانتقل
في االنتخابات التالية في العام  ،2009إلى حزب الليكود ،ليكون
فيه ضمن التيار اليميني االس����تيطاني المتش����دد ،الذي أحكم
قبضته على حزب الليكود بقيادة نتنياهو.
ّ
وس����يكون انتقال إلكين هزة معنوية أش����د لليكود ،ألن إلكين
س����يعزز مكانة س����اعر بي����ن جمه����ور المس����توطنين واليمين
االس����تيطاني ،وسيكون هذا على حس����اب الليكود ،وهذا عدا عن
شعبيته المحدودة بين جمهور المهاجرين الجدد.
وكما ذكر ،فإن «موسم الهجرة» لحزب ساعر ،من الليكود أساسا،
سيتواصل ،وليس واضحا بأي حجم ،فبموازاة انتقال أربعة نواب،
يجري الحديث عن اتس����اع التأييد لس����اعر بين رؤساء البلديات
ونوابهم ،وهؤالء يش����كلون دائما مرتك����زا ميدانيا لليكود .وفي
ح����ال تعززت اس����تطالعات الرأي ،التي تمنح س����اعر مكانة القوة
الثاني����ة ،فإن احتماالت اللجوء لس����اعر س����تتزايد ،ولكن ال توجد
أس����ماء قيادية بارزة مرشحة لالنتقال لحزب س����اعر ،الذي أطلق
عليه اس����م «أمل جديد -إلس����رائيل موحدة» ،ويختصر االسم في
اإلعالم لـ «أمل جديد».
األمر الالفت أن تأثير تش����كيل حزب «أمل جديد» ال يطال حزب
الليكود فق����ط ،بل انعكس ،لربما أكثر بحس����ب االس����تطالعات،
على تحالف أحزاب اليمين االس����تيطاني «يمينا» الذي يس����يطر
عليه التيار الدين����ي الصهيوني ،فهذا التحالف الذي حصل في
االنتخابات األخيرة على  6مقاعد ،قفز في اس����تطالعات األش����هر
األخي����رة ،إلى ق����وة تتراوح ما بي����ن  17وحتى  21مقع����دا ،مقابل
هب����وط الليكود إل����ى ما بين  30 -29مقع����دا ،مقابل  36مقعدا له
اليوم .أما اآلن فإن «يمينا» يحصل في االس����تطالعات على ما بين
 14 -13مقعدا .وكما يبدو فإن هذه المقاعد الس����بعة أو الثمانية
المتأرجحة ،جاءت من التحالف الس����ابق ألزرق أبيض ،الذي خاب
أمله بعد تفكك التحالف لصال����ح االنضمام لحكومة نتنياهو ،ما
يعني أن جمهورا ليس قليال مس����تعد للجوء ألي تحالف أو حزب
طالما يعلن معارضته الستمرار ُحكم نتنياهو.

كلمة في البـدايـة

انتخابات رابعة ..هل العرب
خارج معادلة إسقاط نتنياهو؟
أنطوان شلحت

االنتخابات اإلسرائيلية ُ
								
المستجدةُ :معطيات ال تشبه سابقاتها.

ّ
مرة أخ����رى ،يجدر التأكيد أنه من الس����ابق ألوان����ه الحكم على
شكل الكنيست في واليته المقبلة ،ألن شكل القوائم االنتخابية
س����يتحدد في األس����بوع األول من شهر ش����باط المقبل ،مع إغالق
باب الترش����يحات ،وحينها ستتضح الصورة أكثر ،ولكن منذ اآلن،
وبحس����ب مؤشرات اس����تطالعات الرأي ،فإن إس����رائيل لن تشهد
اس����تقرارا سياس����يا بعد االنتخاب����ات المقبلة ،حتى لو تش����كلت
حكومة س����تبدو وكأنها ثابت����ة ،وقد تكون م����ن دون الليكود ،أو
مع الليكود م����ن دون نتنياهو ،ألنها س����تكون حكومة بين كتلة
متقاربة من حيث حجمها ،وهذا س����يزيد تعقيدات االئتالف في
كل حكومة.

استمرار االنشقاقات في تحالف «أزرق أبيض» السابق
في المقابل ،فإن التش����ققات والتقلبات مس����تمرة في التحالف
الس����ابق ألزرق أبيض ،الذي انشق بعد ثالثة أسابيع من انتخابات
آذار الماضي ( )2020إلى ثالث كتل برلمانية ،وحمل بيني غانتس،
رئيس حزب «مناعة إلسرائيل» ،اسم «أزرق أبيض» لكتلته ،بعد أن
انشق وانضم إلى حكومة نتنياهو.
ففي األي����ام األخيرة ،أعلن الش����خص الثاني ف����ي حزب «يوجد
مس����تقبل» ،عوفر ش����يلح ،انس��ل�اخه عن الحزب ،وتش����كيل حزب
جدي����د ،ومن المتوق����ع أن ينضم له الحقا نواب م����ن حزبه ،ولربما
نواب من كتلة «أزرق أبيض» .لكن ش����يلح لم ُيحدث أي تأثير في
استطالعات الرأي ،التي منحته أقل من  .)%0.8( %1وقد طرح شيلح
تصوراته لبرنامجه السياسي .ففي جانب القضية الفلسطينية،
استخدم ديباجة «ضرورة االنسالخ عن الشعب اآلخر ،للحفاظ على
إس����رائيل دولة يهودية وديمقراطية» ،كم����ا ذكر مصطلح «دولة
الشعب اليهودي» ،وهذه تعريفات يرتكز عليها قانون القومية،
االقتالعي العنصري .وأضاف ش����يلح تأييده لضمان «المس����اواة
المدني����ة» للعرب في إس����رائيل ،بمعنى في ه����ذه النقطة أيضا،
يرفض االعتراف بهم كأقلية قومية في وطنها.
وتدور في الفلك أسماء قد تنضم لشيلح ،أو تبحث لها عن زورق
سياسي جديد ،مثل وزير العدل آفي نيسانكورن ،ومقدمة البرامج
التلفزيوني����ة اإلخبارية الس����ابقة ،النائبة ميك����ي حايموفيتش،
وغيرهم����ا من كتل����ة «أزرق أبيض» .وكما يبدو ب����دأ بيني غانتس
يش����عر بقل����ق على مصي����ره السياس����ي ،إذ نقلت عن����ه صحيفة
«يديعوت أحرونوت» في عددها الصادر مطلع األسبوع (األحد 27
كان����ون األول) قوله لمقربيه ،إنه ُمصر على خوض االنتخابات وأن
يقود قائمة «أزرق أبيض».
في هذا المعس����كر ،المسمى حس����ب التعريفات اإلسرائيلية،
«يسار وسط» ،تدور «طوشة عمومية» ،كما هو في المعسكر اآلخر،
إذ تكثر األس����ماء التي أعلنت نيتها خوض المنافسة ،من بينها
رئيس أركان الجيش الس����ابق غادي أيزنكوت ،ورئيس بلدية تل
أبي����ب الحال����ي رون خولدائي .في الوقت الذي تالش����ى فيه حزب
العمل في االستطالعات ،ورئيسه عمير بيرتس أعلن عدم ترشحه
لرئاسة الحزب في أعقاب انهياره.
وقد نرى تحركات س����ريعة ،في مس����عى لتشكيل قائمة كبيرة.
وقائمة كهذه س����تكون على حس����اب «يوجد مس����تقبل» و»أزرق
أبي����ض» ،وبقدر محدود على حس����اب حزب «ميرت����س» ،ولكن كل
االحتماالت واردة لنش����وء تحالفات جديدة؛ وليس من المستبعد
أن يتالقى مجددا «يوجد مس����تقبل» و»أزرق أبي����ض» ،في قائمة
واحدة.
استمرار الخالف في القائمة المشتركة
حتى مطلع األس����بوع ،فإن الخالف كان ما زال قائما في القائمة
المش����تركة ،وفي مركزه قرار القائمة العربية الموحدة ،برئاس����ة
عضو الكنيس����ت منصور عباس ،وهي الجن����اح البرلماني للحركة
اإلس��ل�امية (الجنوبي����ة) ،التمترس في موقفه����ا ،الذي ظهر في
األسابيع األخيرة ،بإبداء أشكال من التعاون والتنسيق مع حكومة
بنيامي����ن نتنياهو ،تحت غط����اء وعود بتلبية مطال����ب للجماهير
العربية .وق����د خرق نواب القائمة األربع����ة ،مرتين ،قرار األغلبية
في القائمة المشتركة ،للتصويت ضد موقف نتنياهو وحكومته.
ويعل����ن النائ����ب منصور عب����اس أنه يري����د اس����تمرار القائمة
المش����تركة ،ولك����ن وفق رؤيته السياس����ية هو ،وه����و ما ترفضه
األحزاب الثالثة األخرى في القائمة :الجبهة الديمقراطية للسالم
والمس����اواة ،والتجمع الوطن����ي الديمقراطي ،والحرك����ة العربية
للتغيير.
وكلما تقدمت األيام ،تتقلص فرص استمرار التركيبة الرباعية
للقائمة المش����تركة ،ولكن حتى اآلن ال يوجد إغالق كلي ألي باب

(أ.ف.ب)

وكل االحتم����االت واردة :اس����تمرار القائمة المش����تركة باألحزاب
الثالث����ة ،مقاب����ل القائمة العربي����ة الموحدة ،التي س����يكون من
الصعب جدا رؤيتها تجتاز نس����بة الحس����م لوحدها ،أو أن تكون
قائمتان بشرخ طولي ،حزبان مقابل حزبين.
ف����ي انتخابات  ،2019ق����اد منصور عباس انش����قاقا في القائمة
المشتركة ،وتم خوض االنتخابات بقائمتين ،األولى ضمن الجبهة
الديمقراطية للس��ل�ام والمس����اواة ،مع الحركة العربية للتغيير،
وحصل����ت عل����ى  6مقاعد ،مع فائ����ض أصوات ،والقائم����ة الثانية
للقائم����ة العربية الموحدة ،م����ع التجمع الوطن����ي الديمقراطي،
وحققت  4مقاعد ،بعد أن اجتازت نسبة الحسم بأربعة آالف صوت،
بمعنى أن هذه القائمة كانت على حافة نس����بة الحسم ،وهذا ما
يعزز استنتاج صعوبة اجتياز القائمة العربية الموحدة ،وحدها،
نسبة الحس����م ،التي لم تتغير وبقيت عند نسبة  ،%3.25وكانت
هذه النسبة تساوي في االنتخابات األخيرة  149ألف صوت.

ديمقراطية تتفتت
ح����ول المش����هد االنتخاب����ي المتك����رر ،رأى المحلل السياس����ي
واالقتصادي ،سامي بيرتس ،في مقال له في صحيفة «ذي ماركر»
االقتصادية ف����ي نهاية األس����بوع الماضي ،أن «حل الكنيس����ت
والذهاب إلى االنتخابات للمرة الرابعة خالل عامين ،اختبار مستمر
لنوع الديمقراطية في إس����رائيل .لوهل����ة ،تبدو هذه ديمقراطية
فاعل����ة :فعندما يكون هناك خ��ل�اف وال يتفق����ون ،يذهبون إلى
االنتخابات .يوم االنتخابات ،حسب معجم المقوالت اإلسرائيلية،
هو «يوم عي����د للديمقراطي����ة» ،لذلك هناك أربع����ة أعياد أخرى
أضيفت إلى الرزنامة في العامين الماضيين.
«وتش����مل عادات العيد بشكل أساس الشر والسم واالستقطاب
والكراهية ،ولكن تقابل ذلك أعياد س����عيدة أخ����رى :توفر عطلة
االنتخابات فرصة للش����عور بنب����ض الديمقراطية اإلس����رائيلية،
وفح����ص موقعه����ا على المقي����اس بي����ن «م����وت الديمقراطية»
وديمقراطية فاعلة .بعد كل ش����يء ،هناك عوامل أساس����ية مثل
االقتراع الس����ري وحق الجميع بالترش����ح ،وحقيق����ة أن كل صوت
متس����او موجود دائما هنا .هذه هي االختبارات البسيطة .وهناك
اختب����ارات أكثر تعقيدا فيم����ا يتعلق بقرار األغلبي����ة ،وهنا من
المشكوك فيه ما إذا كانت ديمقراطيتنا تعمل».
ويقول بيرتس« :معظ����م الناخبين في االنتخابات األخيرة كانوا
م����ن المؤيدين لعدم الجل����وس في حكومة مع رئي����س الحكومة
بنيامين نتنياهو .الع����دد اإلجمالي لمقاعد أزرق أبيض ،وتحالف
العمل -ميرتس -غيش����ر وإسرائيل بيتنا والقائمة المشتركة كان
 62مقع����دا ،وهي أغلبي����ة كان ينبغي أن تك����ون كافية لمعالجة
المش����كلة األساس����ية التي ابتلينا بها خالل العامين الماضيين،
فت����رة رئي����س الحكومة المته����م بارتكاب قضاي����ا جنائية .لكن
الغالبية التي كانت ضد نتنياهو لم تمارس ،ألن الجمهور العربي
في إسرائيل ال ُيحسب ،وال حتى لغرض عزل رئيس حكومة متهم.
أي عندم����ا نتحدث هنا عن ق����رار األغلبية فنح����ن نعني األغلبية
اليهودية».
وتاب����ع« :لم يت����م تنفيذ ق����رار األغلبية حتى عندم����ا قرر بيني
غانتس ،رئيس تحالف أزرق أبيض ،دخول الحكومة خالفا للوعود
ف����ي الحمالت االنتخابية الثالث التي خاضه����ا ..قد ال تكون هذه
المرة األولى التي يتم فيها اإلخ��ل�ال بوعد انتخابي .يتعلق هذا
االنتهاك الص����ارخ بجوهر وجود أزرق أبي����ض ،لمنع نتنياهو من
البقاء في رئاسة الحكومة.
«إن الذهاب إلى االنتخابات الرابعة في غضون عامين دليل على
أن السياس����ة اإلسرائيلية فش����لت في العمل تحت قيادة رئيس
حكوم����ة يواجه الئحة اته����ام .وال حتى عندم����ا يقدمون وظائف
س����خيفة ويعينون  32وزيرا ،معظمه����م فائضون عن الحاجة من
أجل «استقرار الحكومة» .بعد كل شيء ،هذه الحكومة لم تسقط
على وق����ع أزمة كورونا وال إي����ران وال اتفاقيات الس��ل�ام .وال حول
االقتصاد والصحة .س����قطت على وقع رغبة نتنياهو في السيطرة
بأي ثمن على البالد لحماية مصيره الشخصي».
وختم بيرتس طارحا س����ؤال ما إذا كان م����ا نجح به نتنياهو في
الس����نوات الـ  11الماضية سينجح به أيضا في آذار 2021؟ وهل ما
كان هو ما س����يكون؟ وأضاف« :س����نتان مع أربع حمالت انتخابية
ت����دور جميعها ح����ول نفس النقط����ة ،قدرة المته����م على تولي
منصب رئيس الحكومة .حطمت السياس����ة اإلسرائيلية وزعزعت
الخارط����ة الحزبية ،لدرجة أنه ألول مرة منذ  11عاما يأتي التهديد
لنتنياه����و من اليمين ،حتى لو وصف هذا األخير س����اعر وبينيت
وليبرمان بأنهم يساريون».

ً
فضال عن قضية كون االنتخابات اإلسرائيلية العامة القريبة
ّ
التمرد على
بمثابة منافس���ة بين أحزاب اليمين عل���ى خلفية
اس���تمرار زعام���ة بنيامين نتنياه���و لمعس���كر اليمين جراء
اتهامه بش���بهات فساد ،وإخضاعه سياسة إسرائيل الداخلية
والخارجية إلى مصالحه الخاصة وأجندته الشخصية المتمثلة
ف���ي الهروب م���ن محاكمته أو إلغاء ه���ذه المحاكمة إن أمكن،
فإن حقيقة ذهاب إس���رائيل إلى انتخابات رابعة خالل أقل من
عامين تطرح قضية أخرى هي جوهر السيناريو الذي قد تكون
حظوظ نجاحه مضمونة في مآالت الحلبة السياس���ية الحزبية،
بغية التخلص من عهد نتنياهو أخيرًا.
بطبيعة الحال من الس���ابق ألوانه الكالم عن عناصر مثل هذا
السيناريو ،الذي من المتوقع أن يظل في نطاق التكهنات إلى
أن تظهر النتائج النهائية لالنتخابات .وفي هذا الشأن تحديدًا
ً
ماثال ّ
بقوة ،وانطوى على
ُيعاد التذكير بأن سيناريوًا كهذا كان
احتماالت تأليف حكومة تستند إلى أغلبية مناهضة الستمرار
ُحكم نتنياهو ،لو ّ
تم اعتماد االستعانة بأصوات نواب القائمة
المشتركة الخمسة عشر.
وبموجب ما كتب أح���د المحللين اإلس���رائيليين مؤخرًا ،فإن
معظم الناخبين ف���ي االنتخابات الثالثة الت���ي جرت في آذار
الفائت ،كانوا من المؤيدين لعدم االنضمام إلى حكومة برئاسة
نتنياهو ،وفقما انعكس ذلك في عدد المقاعد التي فازت بها
قوائم تحالف «أزرق أبي���ض» ،وتحالف أحزاب العمل وميرتس
و»غيشر» ،وحزب «إس���رائيل بيتنا» ،والقائمة المشتركة ،ولكن
ُ
هذه األغلبية ل���م تمارس ألن الجمهور العربي في إس���رائيل
ال يؤخ���ذ في الحس���بان وال حت���ى لغرض ع���زل رئيس حكومة
مته���م بقضايا جنائية ،أي أنه عندما يجري الحديث حول قرار
األغلبية فهو يعني بال ّ
أي رتوش ،وربما بشكل بدهي ،األغلبية
اليهودية ،إن لم تكن األغلبية الصهيونية حتى.
وش���كلت طريقة التعامل م���ع القائمة المش���تركة في تلك
االنتخابات مؤش���رًا إلى انع���دام الس���مة الديمقراطية لنظام
إسرائيل السياس���ي .وينبغي أال نكون واهمين بأنه سيحدث
تغيي���ر في هذا الصدد .بل إنه يمك���ن القول إن الديمقراطية
التش���اركية الناجمة عن التمثيل السياسي لم تكن قائمة في
ً
أصال فيما ّ
يخص العرب ،ولذا فإن تقويضها اآلن كان
إسرائيل
ً
ُ
ّ
ّ
تحصيل حاصل أكثر من كونه إجراء مدبرًا ،مسبق الغائية.
وما تجدر اإلش���ارة إليه هو أن زيادة قوة القائمة المشتركة
ف���ي االنتخاب���ات الثالثة من  13إلى  15مقعدًا والتي تس���ببت
بترجي���ح كفة ترش���يح رئي���س «أزرق أبيض» بين���ي غانتس
لمنص���ب المكلف بتش���كيل الحكومة الجدي���دة ،بزيادة عدد
مقاع���د «إس���رائيل بيتنا» ،كان���ت مناس���بة لتصعيد خطاب
التحريض والكراهية ض���د المواطنين العرب .كما تفاقم هذا
التصعيد على خلفية انخراط القائمة المش���تركة في عدد من
الخط���وات الرامية إلى إس���قاط حكومة نتنياهو ومنها :س���ن
مش���روع قانون يمنع نتنياهو من مواصلة تولي منصب رئاسة
الحكومة بينما هو متهم بالفس���اد؛ منع مرشحي حزب الليكود
من تولي مناصب مهمة في الكنيس���ت مثل رئاسة الكنيست
ورئاسة لجنة المال واللجنة المنظمة .وهي خطوات كان ممكنًا
الدفع قدم���ًا بها حتى م���ن دون إقامة ائت�ل�اف حكومي على
خلفية فوز تحالف «أزرق أبيض» والقائمة المشتركة وتحالف
أحزاب العمل و»غيشر» وميرتس مع حزب «إسرائيل بيتنا» بـ62
مقعدًا في الكنيست الـ.23
وق���ال رئي���س الحكوم���ة بنيامي���ن نتنياهو ف���ي حينه إن
ّ
س���ن قانون يمنع���ه من إقامة حكومة هي
الحملة الرامية إلى
بمثابة محاولة إللغاء إرادة الشعب وتش���كل تقويضًا ألس���س
الديمقراطي���ة .وتاب���ع« :إن رغبة الش���عب واضحة .ويش���مل
المعس���كر الوطني الصهيوني  58مقعدًا ،ومعس���كر اليسار
الصهيوني يضم  47مقعدًا» ،وش���مل حزب «إس���رائيل بيتنا»
في المعس���كر األخير لكنه لم يس���تبعد القائمة المش���تركة
بمقاعدها الـ 15من هذا المعس���كر وحس���ب (وه���ذا قد يكون
ً
ّ
ّ
ش���دد على أن مناصريها ليس���وا جزءًا من
طبيعي���ًا) ،بل أيضا
الشعب اإلس���رائيلي .كما قالت الوزيرة ميري ريغف (الليكود)
ّ
س���ن مش���روع القانون ال���ذي يمنع رئيس
إن المبادري���ن إلى
ُ
حكومة قررت مقاضاته يسعون لتنفيذ انقالب وتغيير نتائج
االنتخابات بأس���اليب تتناقض م���ع الديمقراطية .وأضافت أن
الليك���ود هو الحزب الذي حص���ل على أكبر عدد م���ن المقاعد
ويحظ���ى بدعم األغلبية الصهيونية في الدولة ،وأكدت أنها ال
تأخذ أصوات ناخبي القائمة المش���تركة بعين االعتبار ،كونها
«تس���عى لتحويل إس���رائيل إلى دولة كل مواطنيها وتشجع
اإلرهابيين».
ف���ي ذلك الوقت اعتب���ر حتى تامير باردو ،الرئيس الس���ابق
لجهاز الموس���اد وعضو حركة «قادة من أجل أمن إسرائيل» ،أن
الكالم الصادر عن وزراء وأعضاء كنيس���ت ،القائل إن االئتالف
مع ممثلي القائمة المش���تركة يشكل خطرًا على أمن مواطني
إس���رائيل ،هو كالم غير مسؤول ،وغير مقبول وعنصري .كذلك
أيضًا ه���و الكالم عن «مؤيدي اإلرهاب» وع���ن «مخربين ببدالت
رس���مية» وغيرهما من س���ائر األوصاف الت���ي ُت َ
لصق بأعضاء
الكنيس���ت العرب لتحويلهم إلى غير شرعيين .ورأى أيضًا أن
ّ
كل مس وانتهاك لحق بالمواطنين العرب في المساواة الكاملة
وفي مس���تقبل يضمن تحقيق الذات س���واء من خالل محاولة
إقصائهم عن الحيز السياس���ي الشرعي أو من خالل كالم غير
مس���ؤول بشأن نقل منطقة المثلث مع س���كانها إلى السيادة
الفلسطينية المستقبلية ،هو ليس تعبيرًا عن عنصرية ُمدانة
ّ
المس بأمن الدولة .غير
فحس���ب ،بل أيضًا يمكن أن يؤدي إلى
ً
أن أقواال كهذه ال تؤثر في واقع سياسي إسرائيلي راسخ بعمق
ّ
لمجرد كونهم كذلك خ���ارج المعادلة ،كما هي
يعتب���ر العرب
ً
حالهم أوال ودائمًا.
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ال��ت��ط��ب��ي��ع اإلس���رائ���ي���ل���ي  -ال��م��غ��رب��ي :ال���وق���ائ���ع وال��خ��ل��ف��ي��ات
كتب علي زبيدات:
بعد موجات من الصع���ود والهبوط في العالقات
المغربية ،يبدو ّ
ّ
ّ
أن تطبيعًا رس���ميًا
اإلس���رائيلية-
ُ
بات قاب قوس���ين أو أدن���ى .يحاول ه���ذا المقال
ّ
التاريخي���ة والوضع
استكش���اف مالم���ح التطبيع
ّ ً ّ
ُ
خاصة وأنه يعيش في إس���رائيل ما يقارب
اآلني،
ّ
مغربية ،وعشرات آالف
المليون يهودي من أصول
اإلس���رائيليين يزورون المغرب س���نويًا للسياحة
ّ
ّ
عائلي���ة .بفعل هذا
والتج���ارة أو حت���ى زي���ارات
ّ
حميمية
الواقع ،تس���عى إسرائيل لنس���ج عالقات
العرب���ي ،وهو ما ّ
ّ
يتم نس���جه
مع دول���ة المغرب
من���ذ فترة طويلة ،إذ نجد ع���ددًا كبيرًا من األمثلة
على التنس���يق التي يندر أن تجدها بين إسرائيل
ّ
ودول ّ
عربية أخرى .مع كل هذا ،ظل لسنوات طويلة
موضوع التطبيع الرس���مي بعيدًا بس���بب الصراع
الفلس���طيني -اإلس���رائيليُ ،
ومتأث���رًا من حركات
المقاطعة التي يقودها الشعب المغربي.

ّ
ّ
تاريخية ،اجتماعية وسياسية
خلفية
اس���تثمرت وتس���تثمر إس���رائيل في ُ
المشكلة
العربي���ة ف���ي ُ
ّ
المجتم���ع المغربي
األمازيغي���ة-
ّ
ّ
بفعل العالقة التاريخي���ة والثقافية بين األمازيغ
واليهود في المغرب ،إذ ّ
ّ
أمازيغية عديدة
أن قبائل
ّ
ّ
ّ
–تحولت إل���ى اليهودية -خ�ل�ال المئة
ته���ودت
ّ
اليهودية جزءًا
األولى من الميالد ،وهؤالء يرون في
ّ
األمازيغية .ونجد ع���ددًا من اليهود
من الثقاف���ة
ّ
األمازيغ يعيشون في إسرائيل .وسوقت إسرائيل
ّ
س���ابقًا ه���ذه العالقة عل���ى أنها حل���ف يهودي-
()1
أمازيغي ضد عدو عربي ُمشترك.
ُيش���ار إلى ّ
ّ
ّ
أن العالقات اإلس���رائيلية -المغربية
ب���دأت عمليًا في أواخر س���نوات الخمس���ين ،على
ّ
خلفية ترتيب هجرة اليهود المغاربة إلس���رائيل.
ُ
ويشير الباحث اإلس���رائيلي شموئيل سيغف إلى
ّ
ّ
أنه في العام  1963وقع���ت كل من الدولتين على
اتفاقية س�ل�اح برعاية ش���اه إيران اشتملت على
ّ ُ
ّ
حربية لتس���اهم في
فرنس���ية وطائرات
دباب���ات
الحرب مع الجزائر التي حظيت بالدعم المصري في
ّ
عهد الرئي���س الراحل جمال عبد الناصر .وتوطدت
ّ
العالق���ات أكث���ر حتى الع���ام  ،1976الع���ام الذي
اس���تقبل به الملك المغربي حس���ن الثاني رئيس
الحكومة اإلسرائيلية إسحاق رابين طالبًا العون في
تقديم العالقات بين إس���رائيل ومصر ،وبعد أقل
ّ
ْ
خارجية الدولتين
وزيري
من عام استقبلت المغرب
في لقاء ّ
سريّ .أما في بداية عقد التسعينيات ،فقد
ساهمت اتفاقية أوسلو بتمتين العالقات أكثر بين
الدولتين ،إذا قام كل من إس���حاق رابين وشمعون
بيريس بزيارة جديدة للمغرب العام  .1993تبعت
ّ
ّ
ّ
وسياسية عديدة
اقتصادية
اتفاقيات
هذا اللقاء
ّ
بينهما .ومن أجل تعزيز العالقات أكثر تم تعيين
سيرج بييردييجو ،رئيس الجالية اليهودية ،وزيرًا
للس���ياحة في المغرب ،ولحقت ذلك زيارة رسمية
ُ
ّ
اقتصادية في المغرب
لمدراء أكبر تسع ش���ركات
ّ
المغربية.)2008 ،
إلسرائيل (كتاب العالقات
وبإمكانن���ا الق���ول ّ
إن الع���ام  1994كان أش���به بـ
ّ
«ش���هر العس���ل» بين الدولتين ،إذ تم اس���تقبال
قيادات ورجال أعمال إسرائيليين في مؤتمر الدار
ّ
اقتصادية
البيضاء ،لتكون جزءًا من مجموعة لجان
ّ
االقتصادي���ة بين دول
هدفه���ا تطوير الش���راكة
الشرق ودول ش���مال أفريقيا .وفي نهاية المؤتمر
ّ
العربية على إس���رائيل،
تم إعالن إنهاء المقاطعة
تالها افتتاح مكاتب االرتباط في الرباط وتل أبيب.
ّ
المغربي الحسن الثاني العام
غير أن موت الملك
 ،1999وفش���ل مؤتمر كامب ديفي���د العام ،2000
ُّ
وتفجر االنتفاضة الثانية وما تالها ،أدى لبرودة في
ّ
العالقات بين الدولتين .والعالقات الديبلوماسية
ّ
توقف���ت ،كما ّ
ّ
أن المل���ك الجديد محمد
الرس���مية
ّ
ُ
السادس فضل اس���تثمار وقته في تعزيز حكمه
ّ
والتحديات التي تنتظره ومنها
وحل اإلش���كاالت
ّ
على سبيل الذكر ال الحصر :موجة األسلمة ،قضية
ّ
ّ
ّ
التطور .والتعاون بين
وتحديات
الغربية
الصحراء
ّ
إسرائيل والمغرب استمر لسنوات دون أي تقدم،
وبعد انتهاء ش���هر العس���ل الذي اس���تمر لست
ّ
ّ
ّ
بتقدم
س���نوات ،توقفت العالقات وظلت مرهونة
ّ
ّ
الفلسطينية.
اإلسرائيلية-
العالقات
بماذا تستثمر إسرائيل الستعادة
ّ
اإلسرائيلية؟
العالقات المغربية-
ُ
العالق���ة اليهودية -المغربي���ة :تعد اليهودية
ُجزءًا م���ن الموروث المغرب���ي الثقافي بفعل ألفي
س���نة من التاري���خ ُ
المش���ترك في المغ���رب .في

												
جاريد كوشنر يصل الرباط مع وفد إسرائيلي في أول رحلة تجارية مباشرة بين إسرائيل والمغرب في  22الجاري.

أواخر عقد األربعيني���ات ،كانت الجالية اليهودية
في المغرب هي األكب���ر في العالم العربي بتعداد
ُي ّ
قدر ب��� ِـ  270ألف يهودي .هجرة عدد كبير منهم
ّ
شخصية بين
في سنوات الخمس���ين أدى لعالقات
ّ
إس���رائيليين ومغاربة .الجالية
مسؤولين رسميين
ُ
ّ
الصغي���رة ُ
الم ّ
تبقية الي���وم في المغ���رب تقدر ِبـ
ّ
رسمية
 2500شخص ،ويعمل ممثلوها في مناصب
ِّ
ش���بك للعالقات.
رفيع���ة ،مما ُيخولهم لعب دور ُم
منهم على س���بيل المثال :أندريه أزوالي ،يهودي
مغربي يعمل مستشارًا للملك ،وسيرج بييردييجو،
رئيس الجالية والذي عمل س���ابقًا وزيرًا للسياحة،
ويعمل حاليًا في تجنيد دعم اللوبي اليهودي في
الواليات ُ
المتحدة لصالح المغرب.
ُ
البع���د الجغرافي :تقع المغ���رب في أقصى غرب
ً
الش���رق األوس���ط ،ما يجعلها جغرافيًا بعيدة عن
الصراع اإلسرائيلي -الفلسطيني على عكس الدول
الت���ي لها حدود مع إس���رائيل أو الت���ي تقع أكثر
ُقربًا من المنطق���ة .كما ّ
أن انتماء المغرب ألفريقيا
وعالقتها مع الغرب ،يحمالن أهمية كبيرة بالنسبة
س���يما ّ
ّ
ّ
أن هذه
العربية ،ال
لها ُمقارن���ة بعالقاتها
ُ
ّ
األسئلة دائمة التداول بين النخب المغربية.
ّ ُّ
ّ
الت ّ
تتوجه كل م���ن الدولتين غربًا من
وج���ه غربًا:
ّ
الخارجية ،مم���ا يعطي لهما
ناحي���ة السياس���ات
ُ
الفرص لاللتقاء في نفس الطرف ،في برامج االتحاد
ً
األوروبي مث�ل�ا وغيرها .كما تحظى الدولتين بدعم
غربيةّ .أما عن العالقة مع الواليات ُ
ورعاية ّ
المتحدة،
فتس���عى الدولتان للحصول على الدعم األميركي
في الصراعات التي تدور في ُمحيطهما .في الحالة
ّ
اإلس���رائيلية الصراع الفلس���طيني -اإلس���رائيلي،
ّ
ّ
وفي الحالة المغربية الصراع في الصحراء الغربية.
وتطم���ع المغرب في التوس���ط اإلس���رائيلي لدى
الواليات ُ
المتحدة في قضية الصراع على الصحراء
ّ
ّ
المغربية عليها.
الغربية واالعتراف بالسيادة
ّ
ّ
ّ
ُمعاداة التوجهات القومية واإلسالمية :تشترك
ّ
التوجهات
كل من المغرب وإس���رائيل في ُمعادات
ّ
ّ
واإلس�ل�امية .ب���دأت ه���ذه التوجهات
القومي���ة
ُ
المش���تركة مع إمداد إس���رائيل للمغرب باألسلحة

الفرنس���ية خالل حربها مع الجزائر في سبيل ّ
ّ
صد
موجة التعريب الت���ي بدأها الرئيس الراحل جمال
ّ
ّ
بأهمية ذلك ع���دد من قادة
وص���رح
عب���د الناصر،
ّ
إسرائيل ،وفي أهمية الحفاظ على سيادات الدول
ّ
ّ ُ ً
العربية كال على حدا كم���ا حذروا من تنامي التيار
القوم���ي في حينه واإلس�ل�امي اليوم .واش���تركت
المغرب وإس���رائيل في السنوات األخيرة بعدد من
المؤتمرات ُ
ّ
الدولية التي
المش���تركة والمنتديات
ُ
تعنى في هذا المجال (هآرتس)2006 ،
الوس���اطة ُ
المتبادلة :طوال س���نوات ،استعانت
ّ
المغرب بإسرائيل وبالجالية اليهودية في الواليات
ُ
المتح���دة وكندا لتقوية عالقته���ا مع الغرب ،على
سبيل المثال :في تشرين الثاني  1979سافرت إلى
الواليات ُ
ّ
اليهودية
المتحدة بعثة من قبل الجالية
ف���ي المغ���رب ،على رأس���ها رجل األعم���ال دافيد
ّ
عمار ،الذي كان رئيس���ًا للجالية ف���ي حينهُ ،بغية
تجنيد دعم الكونغرس األميركي في منح المغرب
ُ
ّ
الجوي ،وفي
المس���اعدة لتجديد وتطوير سالحها
تعبيرات أكثر وضوحًا عن طبيعة هذه العالقة تمّ
ً
تعيين س���يرج بييردييجو سفيرًا ُمتنقال لتطوير
العالقات مع اللوبي اليهودي في أميركا وكنداّ .أما
إس���رائيل ،فمن جهتها ترى المغرب وسيطًا هامًا
مع العالم العربي واإلسالمي .كان ذلك واضحًا خالل
ً
مسار التطبيع مع مصر ،حيث كانت المغرب ُملتقى
ل���كال الطرفين ،واس���تضافت عددًا من الجلس���ات
ّ
ْ
الخارجية اإلس���رائيلي
وزيري
كان ّأولها اجتم���اع
والمغربي آنذاك.
كم���ا بذلت المغرب جهودًا واس���عة في س���حب
الجانب الفلس���طيني لالتفاق مع إس���رائيل ،كانت
بدايتها العام  1982حين استضافت المغرب ّ
القمة
ّ
العربية في فاسّ ،
ّ
ّ
مغربية
وتم عرض «خطة سالم»
ّ
س���عودية .وفي الع���ام  1994اس���تضافت المغرب
مؤتم���ر كازابالن���كا في س���بيل تطوي���ر العالقات
ّ
ّ
اإلس���رائيلية في الش���رق األوس���ط
االقتصادي���ة
ّ
ُ
ّ
وش���مال أفريقيا في إطار اتفاقية أوسلو .يذكر أنه
ّ
األلفية الثانية لم تلع���ب المغرب هذا
مع بداي���ة
الدور بهذه القوة والمتانة النش���غال الملك محمد

قــيــد الــطــبــع

المركز الفلسطيني للدراسات االسرائيلية «

»

ُ
األراضـي الـمـفـرغـة

جغرافيا قانونية لحقوق البدو في النقب
تـرجـمـة :يـاسـيـن الـسـيـد

ّ
ّ
الداخلية.
بتحدياته
السادس
ّ
ُ
ّ
القدس واألماكن اإلس�ل�امية المقدس���ة :تشغل
المغرب في المؤتمر اإلسالمي رئاسة لجنة القدس
الم ّ
اإلسالمية ُ
ّ
قدس���ة .وهو موضوع يهم
واألماكن
ّ
المغرب جدًا بفعل منحه الملك المغربي صالحيات
ّ
ديني���ة .على مدار الس���نوات كانت ه���ذه اللجنة
تحمل ُبع���دًا رمزيًا فقط ،ولم تعم���ل المغرب على
عقد اجتماعاتها سوى ّ
مرات معدود فقط!
ُ ّ
ّ
على الرغم من هذا ،ف���إن هذه اللجنة تحتم على
ّ
من يقف على رأس���ها اتخاذ مواقف على األقل في
ُ
لحظات االصطدام في القدس خصيصًا ،كان أهمها
ّ
األميركية للقدس
موقف المغرب بعد نقل السفارة
الع���ام  ،2017مما حدا بالملك محمد الس���ادس إلى
ُمراس���لة البيت األبيض بهذا الخصوص ،وتوضيح
موقف���ه الراف���ض للخط���وة (القناة اإلس���رائيلية
السابعة).
للم ّ
العالقات في العقد األخي���ر :يتضح ُ
تفحص أن
العالق���ات بين البلدين ،وعلى ّ
الرغم من تراجعها في
لاّ ّ
عهد الملك محمد السادس ،إ أنها لم تتوقف يومًا!
ّ
العلنية في إثر الحرب
فعلى الرغم من قطع العالقات
ّ
غ���زة العام  ،2009إلاّ ّ
أن الملك محمد الس���ادس
على
حافظ على العالقات مع إس���رائيل بواسطة مستشار
ّ
اإلس���رائيلية أندريه أزوالي
والده الس���ابق للشؤون
كما عن طريق الجالية اليهودية في المغرب وفق ما
ُيشير له تقرير صحيفة «هآرتس» العام .2011
ً
ونج����د مثال أن التعاون ف����ي المجال األمني حافظ
على اس����تمراريته رغ����م كل الظروف الت����ي ّ
مر بها
ُ
ّ
ّ
اإلسرائيلية
اإلعالمية
الصراع ،إذا تش����ير المصادر
ّ
الرسمية على رأسها تقارير القناة الثانية ،إلى عدد
م����ن الصفقات التي جرت خالل الس����نوات األخيرة،
كان من بينها صفق����ات منظومات حرب إلكترونية
وأجه����زة رص����د ُ
ومراقب����ة (هآرتس) .كم����ا توضح
القناة الثانية ّ
أن إس����رائيل باعت للمغرب عددًا من
الجوية بدون ّ
ّ
طيار عن طريق طرف ثالث
المقات��ل�ات
ً
ّ
ّ
 غالبًا فرنسا -إضافة لمعدات عسكرية للطيارين.ّأما عن الجان���ب االقتصادي ،فيظهر ّ
أن العالقات
ّ
ّ
والتجارية تشهد في السنوات األخيرة
االقتصادية

(أ.ف.ب)

ً
تطورًا ُمنقطع النظير ،خاصة في مجال الس���ياحة،
ّ
الس���ياح اإلس���رائيليين للمغرب
إذ تضاعف عدد
بش���كل واضح بعد العام  2011في إثر ثورات الربيع
ٍ
العرب���ي في مصر وتونس ُ
ويقدر بعش���رات اآلالف
ً
سنويًاّ .أما التبادل التجاري فعادة ما يتم بواسطة
طرف ثالث بس���بب الرفض الش���عبي للتعامل مع
ويش���ار إلى ّ
إسرائيلُ .
أن السنوات األخيرة تشهد
ً
ّ
ّ
تبادال كثيفًا في البعث���ات األكاديمية والرياضية
ّ
واإلعالمية بين البلدين.
وتتويجًا لهذا النهج ،ج���اءت التصريحات األخيرة
عن التطبيع المغربي العلني مع إسرائيل ،كان أبرزها
ّ
ّ
المغربي
الخارجية
 أو أكثرها فضح���ًا -تصريح وزيرناصر بوريطة الحصري لموقع «واال» اإلس���رائيلي في
ّ
أكد فيه ّ
أن بالده لن تقبل
تاريخ  ،2020/12/23والذي
بعد اليوم «بنصف طريق» بل س���تذهب في الطريق
ّ
ّ
رسمية ،والزيارات
حتى نهايته ،وستكون العالقات
ّ
ُ
ُ
ّ
الثنائية على كل المس���تويات
المتبادلة واللقاءات
دون اس���تثناء .وأكد ّ
ّ
تتحين اللحظة
أن بالده كان���ت
ُ
ّ
المناس���بة لعقد هذا التوقيع العلني ،والذي س���بقه
ّ
ّ
ّ
ّ
األكاديمية
التجارية،
السياسية،
االتفاقيات
عدد من
ُ ِّ
َ
ّ
والسياحية التي وقعت مؤخرًا.
ُ
ّ
ف���ي النهاية نجد أنه وباإلضاف���ة لكل ما ذكر أعاله،
ّ
ّ
فإن أهم عوامل هذا االنزالق هو الكس���ر الذي ش���كله
ّ
التحالف اإلماراتي وس���عيه الدائم لج���ر باقي الدول
ّ
العربي���ة لحظيرة التطبيع بواس���طة سياس���ة الجزرة
والعص���ا ،وال���دور ال���ذي لعبت���ه إدارة دونالد ترامب
ّ
خلفته وراءها .ويج���در التنويه ،كم���ا دائمًاّ ،
أن
وم���ا
ّ
الشعوب العربية ومن بينها الشعب المغربي ترفض
ّ
رفضًا قاطعًا أي عالقة مع إس���رائيل ويتمثل رفضها
في التنظيم���ات التي تدعو إل���ى المقاطعة ومعاداة
التطبيع التي ّ
عقود خلت ،وفي
تم تأسيسها على مدار
ٍ
ُ
ّ
ّ
الموقف الشعبي العام المساند للقضية الفلسطينية
ّ
للصهيونية.
وللشعب الفلسطيني والمعادي
_(1) https://mitvim.org.il/wp-content/uploads/Hebrew_-
_Einat_Levi_-_Israel_and_Morocco_-_Cooperation_with
Roots_-_July_2018.pdf.

الثالثاء  2020/12/29الموافق  14جمادى األولى 1442هـ العدد  471السنة الثامنة عشرة

تطبيع التطبيع ..في دبي																							 .

3
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مؤشرات إسرائيلية وعربية :أدوات التطبيع عاجزة عن تحقيق اختراق شعبي عربي
كتب خلدون البرغوثي:
برزت في الس���نتين األخيرتين ظاهرة إقدام ناشطين
عرب على مواقع التواصل االجتماعي خاصة في اإلمارات
والس���عودية على الدعوة إلى التطبيع مع إس���رائيل من
ناحي���ة ،وإطالقهم انتقادات وصل���ت إلى درجة الهجوم
عل���ى الفلس���طينيين وص���وال إل���ى التش���كيك بمكانة
فلسطين بما فيها المسجد األقصى في الدين اإلسالمي.
المالح���ظ كان صم���ت األنظمة الحاكمة في الس���عودية
واإلمارات على هذه االنتقادات.
بالمقابل احتفت الحسابات اإلسرائيلية الرسمية على
مواقع التواصل االجتماعي بالكثير من هذه المنشورات
والتغريدات قبل اإلعالن والتوقيع على اتفاقات التطبيع
األخي���رة بي���ن إس���رائيل وكل م���ن اإلم���ارات والبحرين
والس���ودان وأخيرا المغرب ،وتصاع���دت بعد توقيع هذه
االتفاقات عبر الظهور المش���ترك لمواطنين من اإلمارات
بالذات في ش���وارع القدس المحتل���ة ،وتل أبيب وغيرها
بحراس���ة إس���رائيلية ،وف���ي ضياف���ة إس���رائيليين في
منازلهم ،وأيضا باس���تضافة إماراتيين إلسرائيليين في
منازلهم.
كثافة المنش���ورات ه���ذه خاصة عبر نش���رها أو أعادة
نشرها في الحسابات اإلس���رائيلية الرسمية على مواقع
التواص���ل االجتماعي ،تس���تهدف خلق ش���عور عام بأن
الشعوب العربية في هذه الدول تتقبل التطبيع وترحب
به وتضع حقيقة االحتالل اإلسرائيلي وراء ظهورها ،لكن
دراستين سنشير إليهما تشيران إلى عكس ذلك.

إرهاصات التطبيع ..هجوم على فلسطين
شهدت السنوات األخيرة نشر عدد من األسماء البارزة
ف���ي الصحافة وفي مواقع التواصل االجتماعي وحتى من
رجال الدين في الس���عودية واإلمارات والبحرين مقاالت
أو منش���ورات تهاجم فلسطين قضية وشعبا ومقدسات،
فيم���ا ظهر آخ���رون بينهم مس���ؤولون ف���ي مقابالت مع
وس���ائل إعالم إس���رائيلية هاجموا فيها الفلسطينيين
بش���كل غير مس���بوق ومرروا رسائل سياس���ية لترسيخ
ديمومة االحتالل وجعله الحالة الطبيعية .صمت األنظمة
الحاكمة عن مثل هذه المقابالت يثير التساؤل إن كانت
هذه األنظمة راضية عن هذه المنش���ورات ،أو أنها كانت
تقف وراءها ،لتش���كيل رأي عام س���لبي تجاه فلسطين،
يمهد لتقبل التطبيع شعبيا في هذه الدول ،قبل توقيع
اتفاقيات التطبيع وبعدها.
مقابالت صحافية متبادلة
في ش���هر كانون الثاني عام  2017أجرى موقع «إيالف»
اإلخب���اري الس���عودي مقابلة م���ع زئيف إلكي���ن ،الوزير
الس���ابق في حكومة بنيامي���ن نتنياهو ،ركزت على وضع
القدس والمس���جد األقص���ى .وتناولت األس���ئلة تركيزا
على تمس���ك إس���رائيل بالمدينة كعاصمة موحدة لها،
واستمرار االحتالل في الس���يطرة على المسجد األقصى
وتبري���ر اقتحامات المس���توطنين للمس���جد ،وصوال إلى
س���ؤال حول إمكانية قبول المقدسيين أن يصبحوا جزءا
من القدس كعاصمة إلسرائيل!!
كم���ا تضمنت المقابلة إش���ارات إل���ى التطبيع المقبل
القائم على أساس الحق اليهودي في فلسطين.
إي�ل�اف :هل ترى تعاونا م���ع دول عربية ال تربطكم بها
عالقات دبلوماسية؟
زئيف إلكين :أنا واقعي ج���دا ،في هذه المرحلة هناك
أرضية جيدة لشراكة في مصالح مشتركة ،ولكن الحديث
عن تحالف ما زال بعي���دا ،والجميع في حال جس النبض
والفحص ،ونحن نرحب بكل ش���راكة تستند إلى المصالح

المش���تركة ،وتقوم على االعتراف بحق إسرائيل بالوجود
كوطن قومي لنا في هذه األرض المقدسة.
وفي مقابلة إليالف في شهر حزيران  2020أي قبل اإلعالن
عن اتفاقيات التطبيع األخيرة ،هاجم وزير االستخبارات
اإلس���رائيلية إيلي كوهين الموقف الفلسطيني واتهمه
برفض أي مقترح للس�ل�ام مع إس���رائيل ،كم���ا دعا الدول
العربية للتطبيع وعدم انتظار التس���وية بين إس���رائيل
والفلس���طينيين ألنها بعيدة .وروج لفكرة أن إيران عدو
مشترك إلسرائيل ودول الخليج ،وأن إسرائيل لن تتوانى
عن تقديم معلومات أمني���ة لمواجهة إيران في الخليج،
كما أن إس���رائيل هي من يردع إيران ع���ن االعتداء على
دول الخليج.
بالمقابل قدم مسؤولون ومعلقون إماراتيون تصريحات
لوس���ائل إع�ل�ام عبرية ح���ول تطبيع غير رس���مي (قبل
التوقيع على اتفاقيات التطبيع) عبر فتح المجال لزيارات
اإلس���رائيليين لإلمارات بش���كل ع���ادي ،ونقلت صحيفة
«يديعوت أحرونوت» في ش���هر كان���ون الثاني  2019عن
مس���اعد مدير التطوير السياحي في إمارة رأس الخيمة،
محمد خاطر ،أنه س���يتم الس���ماح لإلس���رائيليين بزيارة
معرض  .EXPO2020وأضاف «أظن أنهم سيأتون للزيارة
أيضا بعد المعرض إن ش���اء الله .ويتوافد االن المئات من
اإلسرائيليين على البالد وسنكون سعداء الستقبالهم».
ما سلف هو مجرد أمثلة على استخدام المنابر اإلعالمية
في إسرائيل والسعودية واإلمارات لترسيخ فكرة التطبيع
وإخراج القضية الفلسطينية من حيز النقاش حوله.

مقاالت صحافية
نش���ر الكاتب الس���عودي أس���امة اليماني في ش���هر
تشرين الثاني  2020بعد توقيع اإلمارات والبحرين مقاال
يش���كك في مكانة المس���جد األقصى تحت عنوان «أين
يقع المس���جد األقصى؟» قال فيه «إن سبب اعتقاد كثير
من الناس أن المس���جد األقصى يقع في فلسطين يعود
ُ َ
ُ َ
إلى أن كثيرًا من كتب التاريخ وكتب التفاس���ير وخاصة
المتأخرة منه���ا تقول بأن األقصى يقع في القدس ،ومن
هنا صار الخلط بين القدس والقبلة والمس���جد األقصى.
القدس ليس���ت األقصى ،حيث لم تكن بهذا االس���م عند
بعثة رس���ول الله محم���د صلى الله عليه وس���لم ،وال في
عهد الخلفاء الراشدين .كما أن القدس مدينة والمسجد
األقصى مس���جد ،علم���ًا أن القبل���ة األول���ى ال عالقة لها
بالمسجد األقصى».
وهذا المقال يتس���اوق تماما مع مقال س���ابق للكاتب
اإلس���رائيلي مردخاي كيدار نشره العام  2016حول موقع
المس���جد األقصى بعن���وان «األكاذيب اإلس�ل�امية حول
القدس والمس���جد األقصى» ،في موقع «ميدا» العبري بل
ويتطابقان في التفاصيل حول موقع المس���جد األقصى
وأنه ليس في القدس بل في الجزيرة العربية.
ويوم الجمعة الماضي كتب الصحافي السعودي أحمد
الس���يد عطيف ،مقاال ين���زع فيه صفة البرك���ة الدينية
(أي األرض المباركة) عن المس���جد األقصى وفلس���طين
وبالد الش���ام ،ويعتبرها بركة دنيوية في الزروع والثمار
وغيرها ،ويحصر البركة الدينية فقط في مكة ،ويس���وق
عدة اجتهادات وتفسيرات لتوافق هواه في هذا الشأن
ليخلص إلى أن «القرآن الكري���م ال يقصد إال مكة وحدها
كلما أشار إلى األرض المباركة»،
ويبدو واضح���ا أن مق���ال اليماني المتناغ���م مع مقال
كي���دار ،ومق���ال عطيف ،وتوقي���ت نش���رهما يأتيان مع
تصاع���د الحدي���ث عن إمكاني���ة ذهاب الس���عودية إلى
اإلعالن عن تطبيع العالقات مع إس���رائيل ،وهذا يتطلب
مح���اوالت قط���ع ،أو على األقل التش���كيك ف���ي الترابط
العقي���دي -العاطفي بين المس���جدين الح���رام في مكة

والنبوي في المدينة المنورة ،وبين المسجد األقصى في
القدس ،كمقدمة لنزع مكانت���ه الدينية تمهيدا لقبول
واقع االحتالل لفلسطين ونزعها من العمق اإلسالمي لها.

مواقع التواصل االجتماعي
ب���رز ناش���طون س���عوديون وإماراتي���ون عل���ى مواقع
التواصل االجتماع���ي خاصة تويتر المس���تخدم بكثرة
في دول الخليج ،في نش���ر تغريدات تهاجم فلس���طين
والفلسطينيين بشكل غير مسبوق.
اإلعالمي الس���عودي عب���د الحميد الغبين نش���ر مقطع
فيديو على حس���ابه على تويتر في ش���هر نيسان 2020
قال فيه« :ال توجد قضية وال ش���يء اسمه فلسطين ..تم
تضليل الرأي العام العربي طوال  70سنة بهذه القضية
غي���ر الحقيقي���ة ووضعوا له���ا القدس كش���عار مقدس
للس���يطرة على الغوغاء ..إس���رائيل تحدث عنها القرآن
الكريم ،وه���ذه األرض وجدت لإلس���رائيليين ..يجب أن
تكون إسرائيل جزءا ال يتجزأ من دول الخليج».
أما الكاتب الس���عودي محمد آل الش���يخ فنشر تغريدة
كت���ب فيه���ا «الفلس���طينيون ه���م وبال عل���ى كل من
يس���تضيفهم ،اس���تضافهم األردن فكان أيلول األسود
واستضافهم لبنان فكانت الحرب األهلية واستضافتهم
الكوي���ت فتحول���وا إلى جنود لصدام وه���م اآلن يحولون
منابرهم لش���تمنا ونكران مواقفنا .هؤالء لم يعرف لهم
إال جيش الدفاع اإلسرائيلي».
كذلك هاجم الكاتب الس���عودي تركي الحمد ،المقرب
من ولي العهد محمد بن س���لمان ،بع���د اإلعالن اإلماراتي
عن التطبيع مع إسرائيل ،القضية الفلسطينية عبر إطالق
هاشتاغ «ببس���اطة ..فلسطين ليست قضيتي »..ثم أتبع
ه���ذه التغريدة بأخرى تدعو بن س���لمان إلى التطبيع مع
إس���رائيل ،كتب فيها «سيدي س���مو األمير محمدّ ،
طبع،
ف���كل غضب العرب زوبعة في فنج���ان .تهودت القدس،
فماذا فعلوا ،ال ش���يء ..هم ال يري���دون حل القضية ..هم
يريدون استمرار المظلومية والنوح على الهيكل».
وحس���ب قناة «الجزيرة» فإن الكاتب الس���عودي تركي
الحمد كان يدرك أنه يقول كالما خطيرا ،لكنه أراد على ما
يبدو دفع «الذباب اإللكتروني» من جديد لتأييد التطبيع
اإلماراتي اإلس���رائيلي .والذباب االلكتروني هم ناشرون
مكلفون بالتروي���ج لصالح طرف معين عن طريق تكثيف
النش���ر على عدد كبير من الحسابات على مواقع التواصل
االجتماعي لصالح قضية ما بهدف خلق حالة من التأثير
على المتابعين.
ف���ي اإلم���ارات يبرز نائ���ب رئيس ش���رطة دبي ضاحي
خلفان في مهمة الترويج للتطبيع مع إسرائيل ،وتوجيه
االنتقادات لمعارضي اتفاقيات السالم معها ،والتقليل
من ش���أنهم ،كما يس���عى إل���ى عرض إس���رائيل ككيان
طبيعي في المنطقة.
وكت���ب في تغري���دة« :على جميع التج���ار االماراتيين
تحوي���ل عالقاتهم التجارية من تركيا إلى إس���رائيل،»...
كما هاجم القيادة الفلسطينية بشخوصها ،وليس فقط
لمواقفها.
كذلك يتصدر وسيم يوسف ،الذي يطرح نفسه داعية
إس�ل�اميا ،المروجين للتطبي���ع اإلماراتي مع إس���رائيل،
والمهاجمين لفلسطين وللقضية الفلسطينية.
وقال بعد االحتجاجات الفلس���طينية عل���ى اتفاقيات
التطبي���ع الخليجية« :عندما رأيت بعض الفلس���طينيين
يحرقون علم بلدي بس���بب معاهدة الس�ل�ام مع إسرائيل
ق���ررت أن أعتذر لكل رجل إس���رائيلي إذا أس���أت له في
الماضي».
علما أن وس���يم يوسف نفس���ه كتب سابقا« :المسلم ال
يعترف بشيء اسمه دولة إسرائيل».

وضمن حملت���ه للترويج للتطبيع ،كتب «إن إس���رائيل
ليست الس���بب في األزمات المتعددة التي تمر بها دول
العربية».
وق���ال في مقطع فيدي���و على قناته عل���ى يوتيوب إن
«إس���رائيل لم تفجر المس���اجد ،ولم تصن���ع الفتنة بين
السنة والشيعة ،ولم تحرق كنائس العرب ،وكل من فعل
هذا هو نحن».
تج���ب اإلش���ارة هنا إل���ى أن الكثيرين م���ن المغردين
الخليجيين بمن فيهم سعوديون وإماراتيون سارعوا إلى
الرد على هذه التغريدات والمنشورات ورفض مضمونها
خاصة المش���ككة بمكانة فلس���طين الدينية ،وبالهجوم
على الشعب الفلسطيني.

تناغم إسرائيلي مع دعاة التطبيع
األمثلة السابقة ال يتلقفها المكلفون بالترويج للتطبيع
ّ
المطبعة ،بل يتناغم معها اإلعالم اإلسرائيلي
في الدول
أيضا ،ويتساوق معها ،خاصة عبر الصفحات اإلسرائيلية
الرسمية الناطقة بالعربية.
صفحة «إس���رائيل تتكل���م بالعربية» التابع���ة لوزارة
الخارجية اإلس���رائيلية ،وصفحة المتحدث باسم الجيش
اإلسرائيلي باللغة العربية أفيخاي أدرعي أعادت وتعيد
نش���ر تغري���دات وفيديوه���ات الناش���طين الخليجيين
المروجين للتطبيع ،بشكل يكاد يكون يوميا.
كم���ا تزخر هذه الصفحات بنش���ر صور إلس���رائيليين
يستضافون في اإلمارات ،وإماراتيين يستضافون في تل
أبيب ،لزرع فكرة أن الشعوب في هذه الدول تتقبل فكرة
التطبيع بشكل كامل.
صحافي أميركي :اإلمارات تخلت
عن أي اعتراض على االحتالل!
ووصف كبير مراسلي  CNNللشؤون الدولية بن ويدمان
طبيع���ة تطور العالق���ات بين اإلمارات وإس���رائيل بأنها
تج���اوزت وصف مس���ؤول أميركي لها بأنه���ا «آخذة في
االزدهار».
ُ
واعتبر ويدمان كلمة «االزدهار» تبس���يطا مخال للعالقة
الحميمة بين إسرائيل واإلمارات العربية المتحدة« .فمنذ
معاه���دة كامب ديفيد الع���ام ّ ،1978
طبعت إس���رائيل
العالقات مع مص���ر ،ومع األردن الع���ام  ،1994وموريتانيا
الع���ام  ،1999وأخيرًا مع اإلمارات والبحرين .وفي الش���هر
الماض���ي وقعت إس���رائيل والس���ودان اتفاقية لتطبيع
العالقات».
لك���ن التطبيع اإلس���رائيلي م���ع أي من تل���ك الدول لم
يكن أبدا بمثل الس���رعة أو الحماس كم���ا هي الحال بين
إسرائيل واإلمارات .واألمر يتعدى كافة الخطوط الحمراء
العربية السابقة ،إذ يبدو أن اإلمارات تخلت  -من الناحية
العملية -عن أي اعتراض على احتالل إس���رائيل لألراضي
العربية.
ويقارن ويدمان بين اتفاقي الس�ل�ام المصري واألردني
مع إسرائيل ،ويش���ير إلى أن الرفض الشعبي للتطبيع ال
ّ
يزال حاضرا في الدولتي���ن ،ويذكر بقرار اتحاد النقابات
الفنية المصري مؤخرا توقي���ف المغني والممثل محمد
رمض���ان عن العمل ،بعد حض���وره تجمعًا في اإلمارات مع
رياضيين وفنانين من إسرائيل.
وينق���ل ويدم���ان عن س���فير فلس���طين في النمس���ا
صالح عبد الش���افي ،وصفه وتي���رة التطبيع بين اإلمارات
وإسرائيل بالصادمة.
استطالعا رأي يعكسان الصورة
في ظل غياب إمكانية إجراء اس���تطالعات رأي بش���كل
مباش���ر في كل ال���دول المطبعة مع إس���رائيل ،ولقياس

مدى نجاح إس���رائيل في اختراقها ال���رأي العام العربي،
أجرت وزارة الشؤون االس���تراتيجية اإلسرائيلية دراسة
بين منتصف آب ومنتصف أيلول ،لمضمون المنشورات
في وسائل التواصل االجتماعي في العالم العربي ،حول
اتفاقي���ات التطبيع األخي���رة ،بين إس���رائيل واإلمارات
والبحرين ،لتخرج بنتيجة مخيبة جدا لآلمال اإلسرائيلية.
وحسب موقع «تايمز أوف إس���رائيل» الذي نشر نتائج
الدراسة ،فإن موقف  81في المئة من مستخدمي وسائل
التواص���ل االجتماعي العرب ،كان س���لبيا تجاه اتفاقات
التطبيع ،و 8في المئة لديهم آراء «س���لبية جدا» وفقط 5
بالمئة رأوها إيجابية .أي أن  89في المئة من المنشورات
العربية كانت سلبية تجاه التطبيع.
فيما اعتبر  45في المئة من التعليقات المنش���ورة في
العالم العربي ،اتفاق التطبيع اإلسرائيلي اإلماراتي بأنه
«خيانة».
وعب���ر  27في المئ���ة عن أس���فهم لـ (تعام���ل الدولة
«اإلمارات» م���ع الصهاينة) ،واتهم  10في المئة اإلمارات
بالنفاق ،و 5في المئة قالوا إن أبو ظبي استسلمت لإلرادة
األمريكية.
كما بينت الدراس���ة أن المدافعين ع���ن التطبيع وهم
األقلية رك���زوا على مزايا الصفقات األمنية واالقتصادية
مع إسرائيل.
ونش���ر المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات في
الدوحة تقريرا بعنوان «المؤش���ر العربي  »2020/2019في
ش���هر تش���رين األول الماضي ضمن برنامج قياس الرأي
العام .وأظهر التقرير نتائج مش���ابهة للدراسة الخاصة
بوزارة الشؤون االستراتيجية اإلس���رائيلية فيما يتعلق
بتقبل العرب العتراف بلدانهم بإسرائيل.
وبين���ت نتائج قياس الرأي العام رف���ض  88في المئة
من المس���تطلعة آراؤهم أن تعترف بلدانهم بإسرائيل،
مقابل  6بالمئة من المس���تجيبين أف���ادوا أنهم يقبلون
اعتراف بلدانهم بإسرائيل .واشترط نصف الذين وافقوا
ٔ
ٔ
على ان تعترف بلدانهم بإس���رائيل ان يتم إنشاء دولة
فلسطينية مستقلة.
وتص���درت الجزائر أعلى نس���بة رف���ض لالعتراف
بإسرائيل بنسبة  99في المئة تالها لبنان بنسبة 94
في المئة ،فتونس واألردن بنسبة  93في المئة ،وفي
الخليج رف���ض قرابة  90في المئة من المس���تطلعة
آراؤه���م ف���ي قط���ر والكوي���ت اعت���راف بلدانهم
بإسرائيل ،كما أن  65في المئة من السعوديين عبروا
عن رفضهم لذل���ك مقابل  6في المئ���ة وافقوا على
ذلك ،ورفض  29في المئة منهم اإلدالء برأيهم .وفي
الس���ودان رفض  79في المئة االعتراف بإس���رائيل.
مقابل  %13من الس���ودانيين وافقوا على أن يعترف
بلدهم بإسرائيل.

جهد غير مثمر وتوصية بتكثيفه
إذن ،تعكس نتيجة الدراستين فشل الجهود الرسمية
اإلماراتية والسعودية واإلسرائيلية المتناغمة في خلق
حال���ة تقبل عربي للتطبي���ع بينهما ،يمك���ن مالحظتها
أيضا في طبيعة التعليقات الرافضة له على المنشورات
والتغريدات التطبيعية ألطراف التطبيع الثالثة .ونتيجة
لذلك أوصت وزارة الش���ؤون االس���تراتيجية اإلسرائيلية
بإطالق حملة على اإلنترنت «لتغيير النظرة إلى إسرائيل،
مع التركيز على العالم العربي».
ويمكن مالحظة تكثيف حسابات التواصل االجتماعي
اإلسرائيلية الموجهة للمتحدثين بالعربية منشوراتها
ورس���ائلها التي يوجهها مباشرة مسؤولون إسرائيليون
أو بع���ض المطبعين س���واء ال���ذي زاروا تل أبي���ب أو عبر
رسائل من بلدانهم.
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الجيش اإلسرائيلي ..استثمارات كبيرة في مشاريع ّ
توسعية.

قراءة في دراسة جديدة :استراتيجية الجيش اإلسرائيلي  -تحليل الوثائق المنشورة بين 2018 -2002
كتب عبد القادر بدوي:
ش���هد العقدان األخيران عمليات نشر متزايدة لوثائق
وأوراق خاصة بـ»استراتيجية الجيش اإلسرائيلي» ،وعلى
الرغ���م من أن هذا النش���ر يتم في أغل���ب األحيان داخل
ُ
أروق���ة ومؤسس���ات الجيش -كم���ا تخبرن���ا التصريحات
ُ
والتس���ريبات التي تنش���ر حول ذل���ك -إال أن بعض هذه
األوراق والوثائ���ق -أو الج���زء المس���موح بنش���ره منها-
يت���م عرضه وتداوله عبر وس���ائل اإلعالم والمؤسس���ات
البحثية ذات االختصاص .وعلى أهمية الجانب الدعائي
ّ
تتضمنه عملية النش���ر ،ونظريات «كي
والترويجي الذي
ُ
ُ
الوعي» و»الجدار الحديدي» وما شابه كأطر مناسبة يمكن
من خاللها تفس���ير هذا الس���لوك؛ إال أن ذلك ال يمنع من
بناء تصورات واس���تنتاجات عن العملي���ات التي تجري
داخل مؤسسات وأجهزة الجيش ،ال ّ
سيما تلك المسؤولة
عن إعداد هذه الوثائق «االس���تراتيجيات» ،واآللية التي
يتم من خاللها إعدادها ،واألهداف المرجوة من ذلك كما
يتم طرحها ومناقشتها في الفضاء األكاديمي -البحثي
اإلسرائيلي.
وتأتي الدراس���ة الجديدة الصادرة ع���ن معهد أبحاث
األمن القومي اإلس���رائيلي لمائير فينكل (عميد احتياط
في الجيش اإلس���رائيلي ،حاصل على درج���ة الدكتوراة
ورئيس قس���م األبحاث في مركز دادو للتفكير العسكري
ّ
متع���دد التخصصات) بعن���وان «اس���تراتيجية الجيش
اإلس���رائيلي :تحليل الوثائق المنش���ورة من 2018-2002
ماذا ُتخبرنا عن رؤس���اء هيئة األركان والجيش؟» ُلت ّ
قدم
قراءة في وثائق اس���تراتيجية الجيش اإلسرائيلي التي
ُسمح بنش���رها خالل الفترة المذكورة ( 4استراتيجيات،
باإلضاف���ة إلى تحديث غادي آيزنك���وت في العام )2018
من حي���ث محتويات كل وثيقة من الوثائق المنش���ورة؛
ّ
المرجوة من هذا النشر؛ ما هي اآلليات ُ
المتبعة
األهداف
في إعداد هذه االس���تراتيجيات ودرجة ُمشاركة رئيس
هيئ���ة األركان في ذل���ك ،وأخيرًا أه���م التغييرات التي
ط���رأت على الوثيقة بالنس���بة لس���ابقاتها وتأثير ودور
هذه الوثائق فيما ُيطلق عليه الكاتب «مساحة الخطاب/
الحوار المفتوح» داخل الجيش اإلس���رائيلي .وسنعرض
هنا أهم مفاصل هذه الدراس���ة ،مع التنويه بأن األفكار
الواردة أدناه ُت ّ
عبر عن رأي كاتب الدراسة.
تفترض الدراس���ة ،وقبل الخوض في تفاصيل الوثائق
ّ
تتمثل في ّ
تطرق
الخمس ،وجود قواسم مشتركة بينها
كل منه���ا لنطاق التهديدات في البيئة االس���تراتيجية
وتحديده؛ مقاربات الجيش المبدئية للعمل في مواجهة
ّ
يتعين
ه���ذه التهديدات؛ باإلضافة إلى الق���درات التي
على المس���تويات المختلفة في الجيش تطويرها خالل
عملية بناء القوة بهدف تحقيق السيطرة .حيث أن هذه
ً ّ ً
ّ
مفصال لعدو
تتضمن تحليال
الوثائق ،وهي سمة غالبة ،ال
معين وال ردًا ّ
محددًا عليه أيضًا؛ بل تميل لكونها «تصورات
ُ
عملياتية»  -كما تطلق عليه الوثائق -الستراتيجية عمل
الجي���ش في منطقة ما (على س���بيل المثال :التعامل مع
النش���اط /التموض���ع اإليراني على الجبهة الش���مالية)،

فكاتب الدراسة ال يرى في أن الوثائق المنشورة هي في
ّ
تتضمن استجابة
الواقع استراتيجية بالمعنى المألوف
ّ
لتحد عسكري في سياق ملموس وقابلة للتطوير
محددة
ٍ
والتغيير حينما تتغير المشكلة أو السياق؛ بل هي وثائق
ّ
تحدد عالمًا من المفاهيم التي تس���اعد في تطوير هذه
ّ
االستراتيجيات .القواسم المشتركة األخرى تتمثل في
ُ ّ
أن الوثائق جميعها تمثل االحتياجات الداخلية للجيش،
ُ
لذلك كتبت بلغة عسكرية تحوي مفاهيم ليست مألوفة
بالنس���بة للسياس���يين والجمهور غالبًا ،وأخيرًا أن هذه
الوثائ���ق هي من إعداد قس���م العمليات بش���كل رئيس
وبمشاركة شعبتي االستخبارات والتخطيط في الجيش.

وثائق االستراتيجيات كنتاج
لعمليات تطوير المعرفة في الجيش
ّ
تدعي الدراس���ة أن الوثائق المنشورة الستراتيجيات
الجيش تأتي كنتاج لدراس���ة أولية للبيئة العس���كرية
االستراتيجية واالس���تجابة المتوقعة للجيش من حيث
بناء القوة ،تفعيل القوة ،والتنظيم وما شابه ذلك .وعند
ّ
الحديث عن المعرفة والتعل���م الخاص بالجيوش ،تجدر
اإلش���ارة إلى أن هذه الظاهرة قد ت���م بحثها على نطاق
ّ
واسع من حيث دروس الحرب الخاصة بالجيش؛ التعلم من
الجيوش األجنبية (التقليد) ،واالبتكار القائم على الخبرة
في تطوي���ر القدرات الذاتية .بالنس���بة لألخيرة ،تصف
ّ
المختصة باالبتكار العس���كري الجيش
األدبيات البحثية
اإلسرائيلي ،وعلى وجه التحديد خالل تسعينيات القرن
المنص���رم والعقد األول من الق���رن الحالي ،بأنه منظومة
تعتمد بشكل كبير على تجربتها الخاصة ُ
المكتسبة من
ّ
حروبها بدرجة أولى ،يليها عل���ى الترتيب تبني األفكار
العس���كرية األميركية (على المس���توى اإلجرائي وليس
في سياق المحتوى)؛ الميل الكبير للحلول التكنولوجية؛
ّ
تفضيل األش���خاص العمليين عل���ى المنظرين؛ صعوبة
تحديد رؤية طويلة األمد بس���بب أعباء النش���اط األمني
الحالي.
م���ن الناحي���ة النظرية ،فإن نم���ط تطوي���ر المعرفة/
ّ
التعل���م ُ
المتبع في تطوير وثائق اس���تراتيجية الجيش
اإلس���رائيلي ال يهدف إلى تطوير استراتيجية ملموسة
ضد عدو أو مش���كلة ما؛ بل العمل على بناء وتطوير بيئة
م���ن المفاهيم التي س���يتم اس���تخدامها لهذا الغرض
(كيفية تحديد ش���خصية العدو ،أنم���اط التفكير التي
ّ
يتبعها ،أنماط المواجهة والعمل ،التعريف الموضوعي
لمفاهيم مثل الردع ،الحس���م ،االنتصار أمام الخصم ،وما
ش���ابه ذلك) .لذلك ،ف���إن هذه الوثائق وعل���ى الرغم من
ظهور كلمة اس���تراتيجية فيها ،إال أنها في الواقع أشبه
بوثيق���ة عقائدية تضع «نظاما مفاهيميا تفس���يريا» ذا
صلة بفترة نشرها.
أوجه التشابه واالختالف بين وثائق استراتيجية الجيش
اإلسرائيلي ونظيراتها في الواليات المتحدة وبريطانيا
ّ
تدعي الدراسة في إطار المقارنة مع الواليات المتحدة
وبريطاني���ا في ه���ذا المجال ،أن هن���اك مجموعة وثائق

صــدر عــن

استراتيجية يتم نشرها في الواليات المتحدة األميركية
ً
عمال بتش���ريعات مختلفة؛ تشريع جولد ووتر -نيكوالس
ً
مثال ،والذي ّ
ينص من ضمن أمور أخرى على ضرورة
()1986
ُ
ّ
قي���ام وزير الدفاع بإعداد ونش���ر وثيقة س���نوية تحدد
ُ ّ
المتعلقة باألمن القومي ،وترتيب
األهداف والسياسات
ّ
المخصصة للفترة
أولويات المهام العس���كرية والموارد
ّ
المح���ددة بمس���اعدة رئيس هيئة األركان المش���تركة.
ّ
ومنذ العام  2002تمت المصادق���ة على الوثائق التالية
وإدخاله���ا في التش���ريع :اس���تراتيجية األم���ن القومي
الت���ي ُيصادق عليه���ا الرئي���س؛ اس���تراتيجية الدفاع
الوطني التي ُيصادق عليها وزير الدفاع؛ االس���تراتيجية
العس���كرية الوطنية التي ُيص���ادق عليها رئيس هيئة
األركان المش���تركة .على أن يتم إع���داد األخيرة من ِقبل
الجيش نفس���ه ،ووفقًا للقانون فمن الضروري أن تتناول
ّ
بالتفصيل كيفية اس���تجابة القوات المسلحة األميركية
للتهدي���دات األمنية الرئيس���ة كما تظه���ر في وثائق
الرئيس ووزير الدفاع.
ّ
أم���ا في بريطانيا ،فقد تم إص���دار عدد من الوثائق من
ِقبل المس���توى السياسي على ّ
مر الس���نين تحت عنوان
«رؤي���ة الدف���اع» ،ووفقًا لقان���ون صادر ف���ي العام 2010
ّ
ّ
المختصة تحديث هذه الوثيقة
يتعين على المستويات
كل خمس سنوات.
في إس���رائيل ،ال توجد وثائق رسمية موازية للمذكورة
أعاله تقوم بنش���رها القيادة السياس���ية ،على الرغم من
وج���ود محاولة مهم���ة لصياغة مثل ه���ذه الوثائق بين
الس���نوات  2006-2004م���ن ِقبل «لجنة مري���دور» ،وعلى
الرغم أيضًا من تس���ريبات أفادت بقيام رئيس الحكومة
اإلس���رائيلية بنيامين نتنياهو بتحديث الرؤية األمنية
العام  2018لكن أيًا منها لم يظهر للعلن.

ما الذي ُيمكن استنتاجه من نشر وثائق
استراتيجية الجيش من ِق َبل رؤساء هيئة األركان
بعد إج���راء تحليل عميق ومقارنة للوثائق المنش���ورة
في الفت���رة الواقعة ما بي���ن  2018-2002عل���ى التوالي
(استراتيجية الجيش اإلس���رائيلي  -2002شاؤول موفاز؛
ّ
تصور عمليات الجيش  -2006دان حالوتس؛ استراتيجية
الجيش اإلس���رائيلي  -2013بيني غانتس؛ استراتيجية
الجيش اإلس���رائيلي  2015و -2018غ���ادي آيزنكوت) من
ناحي���ة البنية المفاهيمي���ة ،التنظيمي���ة ،العملياتية،
ّ
باإلضاف���ة إلى أهم التحديث���ات الواردة ف���ي كل منها
بالنسبة لس���ابقاتها ،تذهب الدراس���ة إلى مجموعة من
االستنتاجات على النحو التالي:
ً
أوالّ :
توج���ه رؤس���اء هيئة األركان إلص���دار وثائق مكتوبة
«اس���تراتيجية الجي���ش» ال ُي ّ
عبر عن نزوات ش���خصية؛ أي ال
ُيمكن تفس���ير ذلك في إطار مس���عى كل منهم الستبدال
ختم رئيس األركان الذي سبقه أو اإلعالن عن إنجازاته ّ
بمجرد
توليه منصبه (موشيه يعلون عمل على إعدادها طوال فترة
ُ
واليته ولم تنجز وتظهر للعلن إال في عهد حالوتس؛ وغابي
أشكنازي لم ينشر أي وثيقة خالل فترة واليته).

المركز الفلسطيني للدراسات االسرائيلية «

»

قضايا إسرائيلية «»79
مــحــور الــعــدد:
المجتمع الحريدي والدولة في إسرائيل

ثاني���ًا :إن الجي���ش اإلس���رائيلي منظم���ة تس���تثمر
م���وارد كبيرة في تحديث تصوراته���ا وخططها الحالية
والمس���تقبلية؛ فإلى جانب وثائق استراتيجية الجيش،
ش���هدت الس���نوات األخيرة أيضًا توجه���ا متزايدا نحو
إعداد وثائق «تصور عملياتي» تسبق وثائق خطة الحرب.
ثالث���ًا :آث���ار ح���رب  1973الت���ي ألقت بظالله���ا على
المس���تويات األمني���ة والعس���كرية كافة ،إل���ى جانب
ّ
الميل إلرفاق الخطط والبرامج بتصورات مكتوبة لتجنب
التعقي���دات اإلدراكية الناجمة ع���ن التعقيد المتزايد
لش���ن الحروب (تراجع التهديدات النابعة من الجيوش
النظامية العربية على س���بيل المثال وظهور تهديدات
من نوع آخر).
رابعًا :التغيير المتسارع في البيئة الجيو -سياسية ،األمر
ّ
ال���ذي يحتم على الجي���ش إعادة تفس���ير الواقع وتعريف
ّ
التحديات الجديدة ُ
وس���بل مواجهتها (انتقال التركيز من
التنظيمات الفلس���طينية المس���لحة في الضف���ة الغربية،
االس���تنزاف والعمليات أثناء االنتفاض���ة الثانية في عهد
موف���از إل���ى التركيز على ح���زب الله وقدرات���ه الصاروخية
والقتالي���ة من���ذ عه���د آيزنك���وت؛ الق���درات الصاروخية
المتنامية للفصائل الفلس���طينية في قطاع غزة بعد العام
2008؛ والتركيز على النش���اط اإليراني والمنظمات التابعة
إليران في المنطقة الش���مالية...الخ)؛ باإلضافة إلى التركيز
عل���ى الجوانب الجدي���دة التي ّ
تهم رئي���س هيئة األركان
نفسه.
رابع���ًا :من المهم اإلش���ارة إلى ما ه���و غير موجود في
ه���ذه الوثائق ،حي���ث أن كل وثيقة من ه���ذه الوثائق
ُ ّ
«االس���تراتيجيات» تركز على التعقي���دات والتحديات
وأنم���اط عمل الجيش ف���ي الوقت الحاض���ر وليس على
المدى المتوس���ط والبعي���د .كما ال ُيمك���ن اعتبار هذه
الوثائ���ق بمثابة تصورات مس���تقبلية لطبيعة المعارك
الميدانية المستقبلية «ساحة المعركة» كما هي الحال
ً
عند نظيراتها األميركية مثال.

تأثير وثائق «استراتيجيات» الجيش ودورها
في «مساحة الحوار المفتوح» داخل الجيش
كما أش���رت لذلك ف���ي البداية ،تؤكد الدراس���ة مرة
ّ
أخرى أن تأثي���ر هذه الوثائق يتمث���ل بالدرجة األولى
بصياغ���ة وتنظيم عالم مفاهيم���ي خاص بفترة صدور
ّ
الوثيق���ة وهذا ه���و نجاحها األول؛ من حي���ث تمكنها
من إنتاج لغة مش���تركة (نمط تفكير مش���ترك) داخل
الجي���ش ،وهو ما ّ
مهد لصدور وثائق وتصورات جديدة.
ّ
أما فيما يتعلق بإس���هام هذه الوثائق في توجيه بناء
القوة العس���كرية عل���ى المدى البعي���د ،فمن الصعب
ُ
إج���راء مقارنة بينه���ا نظرًا ألن كل وثيقة نش���رت في
س���ياق مختلف وألغراض مختلفة :وثيقة استراتيجية
الجيش للعام  -2002ش���اؤول موفازُ -ت ّ
حدد التغييرات
التي تم إجراؤها بالفعل خالل فترة والية األخير؛ وثيقة
يعل���ون -حالوتس للعام  2006ليس���ت عادية من حيث
التغيي���ر الذي افترضته وس���عت إليه ،لكن حرب تموز

ّ
تس���ببت في تجميد معظم مفاصلها ،على الرغم
2006
من أن الربط ال���ذي أقامته لجنة فينوغراد بين الوثيقة
ونتائ���ج الحرب كان أكب���ر بكثير من الصل���ة الفعلية؛
وثيقة استراتيجية الجيش للعام  -2013بيني غانتس-
ُ
تشبه كثيرًا نظيرتها الصادرة في العام  -2002موفاز؛
من حيث صدورها ف���ي نهاية فترة والية رئيس هيئة
األركان ،ثم إن المساهمة األكبر لها كانت في الجانبين
المفاهيم���ي والتنظيمي ،والتركيز أق���ل على توجيه
بن���اء الق���وة .أما وثيق���ة آيزنكوت فقد ّ
تمي���زت بأنها
ّ
محددة أكثر من سابقاتها؛ من حيث تركيزها على الرد
المطلوب على حزب الله وحماس ،إلى جانب توجيهات
بناء القوة والتي تم تنفيذ جزء كبير منها مثل تعظيم
القدرات /وتوس���يع نط���اق الضربات الجوي���ة؛ تطوير
القدرات السيبرانية ووحدات الكوماندوز وغيرها.
ُ
بناء على م���ا ّ
تخل���ص الدراس���ة ً
تقدم ،إل���ى أن ثقافة
ّ
الجيش اإلس���رائيلي تؤك���د على أن النج���اح واالختراق
ّ
في الرؤى والتص���ورات ال يتحقق غالبًا من خالل الوثائق
المكتوب���ة بقدر ما يأت���ي كنتاج لعملي���ة التفاعل بين
التص���ورات النظري���ة والتجرب���ة الفعلي���ة على األرض
المصحوب���ة بتقني���ة تكنولوجي���ة أثن���اء التنفيذ .وإن
التغيير ال���ذي طرأ عل���ى الوثائق موضع الدراس���ة وإن
كان نتيج���ة لتوصية سياس���ية أو نتيجة إلدراك قيادة
الجيش للتغي���رات الحاصلة في البيئة االس���تراتيجية
ً
ال ُيعتبر مهم���ًا مقارنة بأهمية الموضوع نفس���ه الذي
ّ
تتناوله وتركز عليه الوثيقة «االستراتيجية» .والتغيير
ف���ي المنطقة قد ألقى بظالله على طريقة إعداد الوثائق
الجدي���دة أيضًا (وثيقة رئي���س األركان أفيف كوخافي
على سبيل المثال).
ً
إجماال ،س���عت الدراسة لموضعة ظاهرة «نشر الوثائق
ُ
االستراتيجية» المتبعة خالل العقدين الماضيين (نطاق
ّ
التوجه اإلس���رائيلي المزع���وم لزيادة
الدراس���ة) ضمن
ً
الش���فافية وإطالع الجمهور على المعلومات عمال بمبدأ
ّ
حق الجمهور في المعرفة ،وهو ّادعاء يشوبه الكثير من
ّ
الضعف وعدم الدقة كون هذه الوثائق ،وبإقرار الدراسة
نفس���ها ،ال تحتوي على تفاصي���ل ّ
مهمة تقع في صلب
ّ
تصور الجيش اإلسرائيلي لطبيعة المواجهات ُ
المقبلة أو
ُسبل التنفيذ بشكل واضح ،وإنما تركيزها األول واألساس
يكمن ف���ي تحدي���د البيئ���ة المفاهيمية العس���كرية
الت���ي ُيمكن م���ن خاللها تطوير برامج واس���تراتيجيات
«المواجه���ة» والجان���ب التنظيم���ي والعمليات���ي .إلى
جانب ذلك ،يظهر س���عي كاتب الدراس���ة إلبراز الجيش
اإلس���رائيلي كمنظمة تس���تثمر موارد كبيرة في سبيل
تطوير نفس���ها وتصوراتها المستقبلية ،وأن مثل هذه
الوثائق الصادرة في فت���رات مختلفة ال ُت ّ
عبر عن طموح
ش���خصي لرئيس هيئة األركان بأي حال من األحوال كما
تفترض بعض النقاش���ات ،بل إن هذه الوثائق لها دور
كبير في تعزيز «مساحة الحوار المفتوح» داخل الجيش
نفس���ه في ظل نقص وثائق «األمن القومي اإلسرائيلي»
الرسمية.
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عن «إرادة عدم المعرفة األميركية» في الملف النووي اإلسرائيلي!
كتب أنس إبراهيم:
ّ
ّ
األميركية
يق���دم ه���ذا التقرير قراءة ف���ي الوثائ���ق
ّ
ّ
الس���رية مؤخرًا والمنش���ورة في موقع
التي رفعت عنها
“ ،”National Security Archiveبعن���وانDuplicity»:
and Self-Deception: Israel, the United States,
 ،»1965-1964 and the Dimona Inspectionsوالت���ي
ّ
األميركية-
تظه���ر جانب���ًا م���ن جوان���ب المفاوض���ات
ّ
ّ
ّ
اإلس���رائيلية المتعلقة بالنشاطات النووية اإلسرائيلية
ّ
في ستينيات القرن الماضي.
ورغم ّ
أن الوثائق تظه���ر محاوالت حثيثة من الواليات
المتح���دة إلرغام إس���رائيل على قبول تفتيش منش���أة
ديمون���ا النووي���ة ،إلاّ ّ
أن المنطق الم���زدوج الذي هيمن
على هذه المفاوض���ات يمكن تلخيصه باآلتي :كان على
ّ
ّ
ُ
تري���د أن تعرف ما
الواليات المتح���دة أن تظهر كأنها
ّ
لكنها في الواق���ع ال ُ
تريد أن تعرف
يج���ري في ديمونا،
ّ
َّ
يتوج ُب عليها التعامل معه [على األقل سياسيًا
ش���يئًا
كدولة عظمى في منطقة صراع كالشرق األوسط] .وواقع
ّ
يبين ّ
المفاوض���اتّ ،
أن الواليات المتح���دة لم تكن تريد
ّ
أن تعرف ما يجري بالفع���ل ،وكان عليها التظاهر بأنها
ُ
تري���د أن تعرف ما يج���ري ،وكان على إس���رائيل تزويد
الواليات المتحدة بن���وع المعرفة «غير المقلقة» الالزمة
سياس���يًا بموجبات العالقات ّ
الدولي���ة بين دولة عظمى
حليفة ودولة ال تزال في مرحلة التأس���يس .في حين أنّ
ّ
ّ
الدوالنية كانت تقوم على الخداع،
اإلسرائيلية
السياسة
ّ
التضليل ،ومقاومة أي نوع م���ن أنواع «المعرفة» ،مقلقة
كان���ت أم غي���ر مقلقة ،لتؤس���س لنوع من أن���واع ّ
الردع
ّ
ّ
العسكرية ،وكذلك،
والضبابية حول قدراتها
بالاليقين
ّ
ّ
كنوع من أن���واع اآلليات الداخلية التي تقاوم أي محاولة
ُّ
«كشف» أو حالة «انكشاف» يمكن تجنبها.

ّ
الفرنسية غير الرسمية
في ضوء الكشوفات
ّ
س���تينيات القرن الماضيّ،
ّ
األميركي في
كان التقدير
ّ
ّ
على المستوى الرس���مي ،أن البرنامج النووي اإلسرائيلي
ّ
ّ
سلمية ،وأنه لو قررت إسرائيل بالفعل
هو برنامج لغايات
ّ
ّ
الش���روع في برنامج تس���ليح نووي ،ولو تم ذلك بسرية،
ّ
األميركية م���ن اإلحاطة بهكذا
فس���تتمكن المخاب���رات
ّ
ّ
اإلس���رائيلية .ولكن ،في تش���رين
تحول في السياس���ة
األول ّ ،1986
تبي���ن خط���أ ه���ذا االعتقاد عندما كش���ف
معلومات
عالم نووي إس���رائيلي هو مردخاي فعنون���و،
ٍ
ّ
س���رية عن برنامج التسليح النووي اإلس���رائيلي ،والذي
ّ
ّ
ّ
تم تأكيده الحقًا باعترافات فرنس���ية غير رس���مية ،من
ّ
ّ
بينها اعتراف مفوض الطاقة النووية الفرنسية السابق،
ال���ذي ّأكد ّ
أن مفاع���ل ديمونا ُب ِن َي منذ البداية وبش���كل
ّ
كامل إلنتاج األس���لحة النووية .ذل���ك َعنى أنه باإلضافة
ّ
ّ
إل���ى مفاعل إنتاج البلوتونيوم الضخم والمرافق الخاصة
ّ
بإنتاج الطاقة النووية ،كان���ت هناك أيضًا محطة إعادة
ّ
ُ
نيت تحت األرض الس���تخراج
معالجة كيميائية ضخمة ب ِ
البلوتونيوم المستخدم في صنع األسلحة النووية.
ّ
الفرنس���ية ،انتهى العمل على إنش���اء
طبقًا للمصادر
ّ
المحطة وتسليمها لإلسرائيليين في العام  ،1965ومنذ
ذلك الحين ،بدأت إس���رائيل بداية م���ن العام  1966في
ّ
العس���كري،
إنت���اج البلوتوني���وم المخصص لبرنامجها
ّ
العملية التي قامت إسرائيل بإخفائها عن بعثات
وهي
ّ
التفتي���ش األميركية التي زارت مفاعل ديمونا أكثر من
ّ
مرة خالل س���تينيات القرن الماضي .وبحس���ب الوثائق
ّ
ّ
األميركية ما قيل لها
األخيرة ،فقد صدقت المخاب���رات
إس���رائيليًا؛ أي أن موقع مفاعل ديمونا ال يحتوي على أيّ
ّ
تسليحيةّ ،
ّ
ّ
وأن البرنامج
إنتاجية نووية لغايات
نشاطات
ٍ
ّ
النووي اإلس���رائيلي يس���عى إلنت���اج الطاق���ة النووية
ّ
السلمية.
ّ
ّ
األميركي وتفتيش «ديمونا» في 1964
الشك
ّ
ّ
األميركي���ة ح���ول مفاع���ل ديمونا
ب���دأت الش���كوك
ّ
ّ
إدارتي آيزنهاور وج���ون ف .كينيدي؛
اإلس���رائيلي مع
ّ
الش���كوك الت���ي أدت إلى تفتي���ش المفاع���ل من قبل
ّ
أميركية ولكن دون ج���دوى في إيجاد
بعثات تفتي���ش
ّ
ّ
ّ
أي نشاطات غير س���لمية .كان كينيدي تحديدًا مصممًا
َ
ُ
ّ
ُّ
وجهت
عل���ى التثبت م���ن الش���كوك األميركية ،وق���د و ِ
ّ
ّ
إس���رائيلي
برفض
األميركية ف���ي البداية
المح���اوالت
ٍ
ّ ً
ّ
ّ
من قبل بن غوريون أوال ومن ثم ليفي ش���كول للس���ماح
ّ
اس���تمر
للعلماء األميركيين بزيارة موقع مفاعل ديمونا.
ّ
الرفض اإلس���رائيلي حتى اغتيال كينيدي في تش���رين
الثاني  ،1963عندما ّ
تعهد أشكول ّ
بالسماح لألميركيين
ّ
بزيارة المفاعل في شهر كانون الثاني  1964ولمدة يوم
ً
واحد فقط ب���دال من يومين كما طلبت اإلدارة األميركية.
ٍ
ف���ي ذلك الوق���ت كان العمل على المفاع���ل قد انتهى،
ّ
ّ
األميركية آنذاك بعد
األميركي للمخابرات
وكتب الوف���د
االنته���اء من الزيارة التي دامت إلحدى عش���رة س���اعة:
ّ ّ
ّ
المهمة في المفاعل قد
أن كل المواقع
«يعتق���د الفريق
ّ
ّ
ّ
تم تفتيشها» ،وأشارت إلى خلو المفاعل من أي أنشطة
ّ
ّ
نووية تس���ليحية .وانتهى التقييم األميركي بعد تلك
ّ
الزيارة إلى عدم وجود ّ
إسرائيلية المتالك أسلحة
أي خطط
ّ
نوويةّ ،
وأن المفاعل كان جزءًا من خطة إسرائيل لتحضير
لاّ
ّ
نفس���ها لدخول عصر الطاق���ة النووي���ة .إ أن الرواية
ّ
اإلس���رائيلية كما ّ
ّ
تبين الحقًا ،كانت مضللة ،ورغم ذلك،
ّ
ّ
قلة فقط في اإلدارة األميركية أمثال هنري كيسنجر ود.
ّ
األميركية في
روبرت فيبر ،الملحق العلمي في الس���فارة
تل أبيب ،كانوا يعتقدون ّ
أن إس���رائيل بالفعل ش���رعت
في برنامج تسليح نووي .ذلك على ّ
الرغم من عدم كشف

صورة جوية لمفاعل ديمونة في صحراء النقب.

األميركي ّ
ّ
أي مواقع أو مرافق كانت الزمة،
فريق التفتيش
ّ
ّ
مثل محطة إعادة المعالجة الكيميائية التي كانت تحت
األرض ،إلنتاج األسلحة النووية.

ّ
ّ
اإلسرائيلية لطمأنة عبد الناصر
األميركية -
المفاوضات
اخت���ارت الواليات المتح���دة عدم المعرف���ة كنوع من
ّ
ّ
اإلس���رائيلي ،على
المعرفة فيما يتعلق بالبرنامج النووي
ّ
السياس���ي وربما المخابراتي .ذلك
األقل على المس���توى
يعني ّ
ّ
أن الرئاس���ة األميركية اخت���ارت تصديق تقارير
ّ
بعث���ات التفتيش ،رغم ش���كوك بعض أفراده���ا ،ألنها
باألص���ل كانت ُ
ّ
المصري،
تريد تقارير «تطمئ���ن» الجانب
وجمال عبد الناصر تحديدًا ،لمنع ّ
أي س���باق تس���لح في
المنطقة.
في المقابلّ ،
قررت إس���رائيل أن تجع���ل من التضليل
ّ ً
ّ
التسليحي؛ ّأوال ،أبقت
أساسية لمشروعها النووي
ركيزة
ّ
ّ
ّ
اإلدارة األميركية في حالة «اعتقاد رسمي» بأن المشروع
ّ
س���لمي ،وبذلك أعفت اإلدارة
النووي اإلسرائيلي مشروع
َّ ْ
التزامات ّ
ّ
األميركي���ة من ّ
دولية وأيضًا تجنبت ،كدولة،
أي
ٍ
ّ
االنكش���اف الكاملة ،وهي سياسة إسرائيلية غالبًا
حالة ِ
ُ ّ
ّ
ّ
ّ
موضوع أمني وعس���كري ،أي اإلبقاء على
ما تتب���ع في أي
ٍ
ّ
ّ
األمنية .ثانيًا ،بإبقائها على
التضليل كركيزة للسياسة
ّ
ّ
ّ
األميركي كما هو ،تجنبت إسرائيل
الرس���مي»
«االعتقاد
ّ
الناصر تحديدًا بش���كل يقينيّ
طمأنة مصر ،وجمال عبد
ّ
من وجود برنامج تس���ليح نووي من عدمه .وقد شكل ذلك
ّ
ّ
اإلسرائيلية
أساس���ية في المفاوضات األميركية-
ثيمة
ُ
حول البرنامج النووي اإلس���رائيلي ،حي���ث كانت اإلدارة
األميركية ترغب في اس���تخدام تقارير بعثات التفتيش
ّ
ّ
لطمأن���ة جم���ال عب���د الناصر فيم���ا فضل���ت الحكومات
ّ
ّ
اإلس���رائيلية إبق���اء عب���د الناص���ر ومصر ف���ي حالة من
ُ
ّ
ّ
التشويش والقلق تجاه القدرات اإلسرائيلية العسكرية.
وقد استندت ّ
حجة إس���رائيل لعدم طمأنة عبد الناصر
ّ
ّ ً
ّ
عل���ى مس���ألتين؛ أوال ،أن مح���و قلق عب���د الناصر وعدم
يقينه من قدرات ّ
ّ
اإلسرائيلية لن يخدم ال المصالح
الردع
ّ
ّ
ّ
األميركية وال اإلس���رائيلية .ثانيًا ،أنه سيكون من الخطأ
ّ
ّ
ّ
ّ
تزوي���د عبد الناص���ر بأي���ة معلومات حساس���ة متعلقة
الرغم م���ن ّ
بمفاع���ل ديمونا – ذلك عل���ى ّ
أن المعلومات
ّ
الحساس���ة التي أش���ار إليها أش���كول ،رئيس الحكومة
ّ
اإلس���رائيلية آنذاك ،هي معلومات مغلوطة وغير كاملة
ُ
تكشف الكثير عن مفاعل ديمونا.
وال ِ
ّ
إلاّ ّ
أن ه���ذا ّ
ّ
األميركي-
الرفض لم يكن نهاي���ة النقاش
ّ
اإلس���رائيلي ،ففي زيارة أش���كول إلى الواليات المتحدة
في ّأيار  ،1964كتب روبرت كومر ،مستش���ار األمن القومي
لش���ؤون الش���رق األوس���ط للرئيس األميرك���ي ليندون
ُّ
جونس���ون ،يحثه على أن يكون حاس���مًا« :رغبة إسرائيل
ّ
ٌ
الظن ٌ
خطير جدًا؛ أن تظهر
أمر
بإبق���اء العرب في حالة من
ّ
كأنك ذاه���ب إلى الحرب النووي���ة ،دون أن تكون كذلك
ّ
بالفعل ،هو دعوة إلى إثارة المش���اكل» .في تلك الزيارة،
َ
عارض أش���كول ّ
مرة أخرى مقترح جونسون بطمأنة جمال
ّ
ً
عبد الناصر قائال« :ال أس���تطيع الموافقة على إعالم ناصر
ّ
ع���دو ...ال يزال ملتزمًا
بم���ا يجري في مفاعل ديمونا ألنه
بتدمير إس���رائيل ...لم���اذا إعالم ناصر؟ لم���اذا يجب أن
ُ
ّ
ُ
نعرف ُ
يفعله بخصوص
منه م���ا
نخب���ره في حين أنن���ا ال

ّ
ّ
ّ
الصواريخ؟» مع ذلك ،تمكن جونس���ون ف���ي النهاية من
إقناع أش���كول بالموافقة على طمأنة ناصر ،وال تكش���ف
الوثائق عن طبيعة االتفاق الذي ّ
تم بينه وبين جونسون
ّ
وما المقابل الذي من أجله وافق أشكول في النهاية .وقد
ً
ّ
شكلت موافقة أشكول ُمش���كلة لشمعون بيريس ،الذي
ّ
كان من طاق���م وزارة الدفاع آنذاك والذي كان مصرًا على
ّ
الخاصة ّ
ّ
بالردع من خالل عدم اليقين ،ورغم
استراتيجيته
ّ لاّ
ّ
ّ
ّ
معارضته التامة ،إ أن جونس���ون تمكن في النهاية من
فرض رأي���ه بضرورة طمأنة جمال عب���د الناصر .مع ذلك،
لي���س هن���اك ّ
دليل عل���ى اإلطالق إن كان جونس���ون
أي
ٍ
ّ
بالفعل ق���د تواصل مع عب���د الناصر بخص���وص مفاعل
ّ
ّ
ّ
اإلس���رائيلية ،وحتى
األميركية وال
ديمونا ،ال في الوثائق
ّ
اللحظ���ة ،ال يظهر ّ
أن أمرًا كهذا قد حدث بالفعل رغم أنه
ّ
ّ
اإلسرائيلية لوقت
شكل موضوعًا للمفاوضات األميركية-
طويل.

مفاوضات زيارة 1965
في نهايات أيل���ول  1964طلب���ت اإلدارة األميركية من
ّ
أش���كول ّ
الس���ماح لمفتش���ين أميركيين بزيارة مفاعل
ديمون���ا ّ
مرة أخرى خالل ش���هر تش���رين األول من العام
ّ
ُّ
ّ
نفس���ه .وكان رد أش���كول على الطلب األميركي بمحاولة
ّ
ِّ ً
تأجيل موعد الزيارة معلال ذلك« :بطريقة ما هناك العديد
من المشاكل هذه ّ
األيام» .الحقًا ،وعبر رسالة إلى السفارة
ّ
ّ
األميركية ،طلب أش���كول تأجيل الزيارة األميركية إلى ما
بعد االنتخابات اإلس���رائيلية المزم���ع عقدها آنذاك في
عام تقريبًا من موعد تلك
تش���رين
الثاني  ،1965أي بعد ٍ
ِّ
معل ًال ذلك ّ
ّ
ّ
أميركية إلى ديمونا اآلن
بأن زيارة
الرس���الة،
ّ
ّ
ّ
ستقوضه سياس���يًا وتظهره بمظهر الضعيف وأنه «من
ّ
ّ
غير المعقول أن يتح���ول ديمونا في مدة قصيرة كهذه
ّ
عسكري».
مفاعل
إلى
ٍ
ّ
أثار طلب أش���كول من األميركيين تأجيل موعد الزيارة
ّ
ّ
األميركية التي
الشكوك في واش���نطن ولدى المخابرات
ّ
ّ
كان���ت وجهة نظرها أن تأجيل موع���د الزيارة وما يعنيه
ّ
األميركية على النش���اطات النووية
من انع���دام الرقابة
ّ
ُ
ّ
سيكون أمرًا خطيرًا ،وأنه من الممكن تحويل
اإلسرائيلية
ّ
عسكري خالل عامين .ونتيجة
مفاعل ديمونا إلى مفاعل
ّ
ّ
ّ
اس���تمرت المفاوضات األميركية-
لهذه الش���كوك ،فقد
ّ
ّ
اإلسرائيلية التي أفضت في النهاية إلى تحديد نهاية
ّ
األميركية
كموعد للزي���ارة
ش���هر كانون الثان���ي 1965
ٍ
ّ
القادمة .وقد ضغط األميركيون في اتجاه تحسين شروط
ّ
المرة لتكون ّ
الزيارة هذه ّ
لمدة يومين ،وأن تكون للفريق
األميركي إمكانية وصول كامل���ة لجميع مرافق المفاعل
ّ
التش���غيلية األخرى .إضاف���ة إلى ذلك ،تمكين
والمرافق
ّ
الفري���ق م���ن «تقييم عم���ل المفاعل بطريقة مس���تقلة
ُ
كما ينبغ���ي لتقييم ّ
عملية إنتاج المفاع���ل منذ الزيارة
األخيرة» .وأخيرًا ،يجب تمكين الفريق من «تحديد موقع
ّ
االنش���طارية المنتجة
واس���تخدام البلوتونيوم والمواد
في المفاع���ل» .وكانت إجراءات صارمة كهذه ،من وجهة
ّ
ّ
اإلس���رائيلية ،مش���ابهة إلجراءات تفتيش وكالة
النظر
ّ
ُ
ً
بشكل كلي قائال
الطاقة النووية ،والتي رفضها أش���كول
ٍ
ّ
إجراءات كهذه س���تجعل الزيارة تب���دو «كتفتيش»،
أن
ٍ
ّ
وس���تثير أس���ئلة حول ّ
اإلس���رائيلية .واقترح
الس���يادة

وشدد على ّ
لمدة يوم واحدّ ،
أشكول في المقابل زيارة ّ
أن
ٍ
ّ
تقوم الزيارة على أس���س الزيارة السابقة ،ما يعني أنها
ّ
«دعوة لضيوف إسرائيل وليس لمفتشين».
ّ
كان لدى بعض األميركيين ،في كل من واشنطن وتل
ّ
العلمي فيبر ،ش���كوكهم
أبي���ب ،بما في ذلك الملحق
ّ
ّ
الخاص���ة في أن ديمونا كان يتعلق ببرنامج عس���كري
العلميّ ،
ّ
وأن إس���رائيل كانت بالفعل
وليس بالبح���ث
طويل لتطوير أسلحة نووية.
وقت
قبل
قرارات
اتخذت
ٍ
ٍ
ٍ
ّ
لاّ ّ
إ أنهم كانوا يبنون شكوكهم حول أدلة ظرفية ،دون
ّ
التمكن من الوصول إلى الحلقة المفقودة في برنامج
ّ
ّ
ّ
المخفية
الكيميائية
التسليح وهي «محطة المعالجة
ّ
تحت األرض» .وبالنظر إلى الوراء ،فقد أخطأت واشنطن
ّ
ّ
والقضي���ة النووية؛
الحك���م فيم���ا يتعلق بأش���كول
فالمسألة النووية والموافقة من عدمها على الزيارات
ّ
سياس���ية بين أش���كول وبن
صراعات
كان���ت جزءًا من
ٍ
غوريون ورفاقه ،إذ كان طلب أشكول لتأجيل الزيارات
ّ
سياس���ية بشأن بن غوريون
مدفوعًا بالفعل بمخاوف
ّ
وبيري���س وليس العتب���ارات عملياتية ح���ول مفاعل
ً
أص�ل�ا ّ
ألي بعثة تفتيش
ديمون���ا – فل���م يكن ممكنًا
ّ
ّ
أميركي���ة أن تكتش���ف الجزء المخف���ي تحت األرض
من المفاعل والذي هو أس���اس البرنامج التس���ليحيّ
ّ
اإلس���رائيلي .ففي الوقت ال���ذي كان فيه األميركيون
يعتقدون أن تأجيل الزيارة يعني أن إس���رائيل كانت
ّ
أميركية على
مزيد من الوقت ب�ل�ا رقابة
تريد كس���ب
ٍ
ّ
نشاطاتها التس���ليحية ،كان المفاعل بالفعل يعمل
على إنتاج السالح النووي ،وكان تأجيل الزيارة يعكس
ّ
السياسي من خصومه بيريس وبن
فقط قلق أش���كول
غوريون.

زيارة 1965
ّ
ّ
األميرك���ي من ثالثة علم���اء حكوميين
تك���ون الفريق
ُ
ّ
ّ
ت���م إعالمهم ف���ي  15كانون الثان���ي  1965أن الغاية من
ُ
ّ
ّ
ّ
ّ
سياسي
تقني والثاني
مهمتهم تتألف من جزأين؛ األول
ُّ
ّ
موضع يمكنها
ويتعلق بموضع���ة الواليات المتحدة في
ٍ
ّ
اإلسرائيلية
من «طمأنة العرب بشأن األنش���طة النووية
ّ
س���لمية وفقط» ،وذلك يعن���ي ّ
ّ
أن الفريق
لغايات
وأنها
ٍ
ّ
بتقرير مطمئن ،وأن ال يسعى
عليه العودة
األميركي كان ِ
ٍ
ً
أصال إلى «معرفة» ّ
مطمئن حول األنش���طة
ش���يء غير
أي
ٍ
ٍ
ّ
اإلسرائيلية.
النووية
ّ
في المقابلّ ،
ّ
شددت الحكومة اإلسرائيلية قواعد الزيارة
ّ
ً
بدرجة أكبر من الزيارة الس���ابقة ،وكانت أصال قد فرضت
ٍ
ّ
الزيارة لتكون ّ
واحد فقط ،وأن تقتصر
يوم
ة
لمد
ش���روط
ٍ
ٍ
على مراف���ق بعينها .عل���ى ّ
الرغم من ذل���ك ،كان هناك
ّ
ّ ّ
ّ
المش���ددة،
أميركي أنه وحتى مع هذه الظروف
اعتق���اد
فمن شأن الزيارة الخروج بنتائج معقولة حول النشاطات
اإلسرائيلية كما يرد في الوثائق« :رغم ّ
ّ
أن الزيارة
النووية
لاّ
تفصيلية كما هو مرغوب ،إ أنّ
ّ
كانت س���ريعة ولم تكن
الشعور العام ّ
أن الفريق ّ
تم تزويده باألساسيات الالزمة
لتقييم حالة النش���اط ف���ي موقع ديمون���ا» .وعلى تلك
ّ
األساسيات ،تمكن الفريق من الوصول سريعًا إلى نتائج
وأساسها ّ
ّ
ُ
أن موقع ديمونا بدا في حالة تنظيمية
معينة
ُّ
ّ
ّ
مؤسس���اتية ،ما يدل على
عش���وائية ،إن لم تكن كارثة
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ّ
ّ
مصمم���ة في مش���روعها النووي
أن إس���رائيل ال تب���دو
المس���تقبليّ ،
وأن معظ���م خطط المفاعل ّ
ّ
ت���م تجميدها
ّ
ّ
لغاية اتخاذ هذه القرارات القومية .ثانيًا« ،الش���يء [في
ّ
بأي ّ
الموقع] يوحي ّ
ّ
تسليحي».
برنامج
تطور في اتجاه
ٍ
ّ
ورغم اعتقاد الفريق مثل س���ابقيه ،بأن مفاعل ديمونا
يفتقر إلى المكونات التقنية الرئيسة لبرنامج األسلحة،
ّ
وعل���ى األخص محطة إع���ادة المعالج���ة [المخفية تحت
األرض] ،فق���د قررت الواليات المتحدة ّ
أن المفاعل بحاجة
ّ
ّ
مس���تقبلية .وتمكنت إس���رائيل خالل زيارة
إلى مراقبة
ّ
 1965من إظهار مفاعل ديمونا في حالة كارثية تنظيميًا
ومؤسساتيًا ،واإليحاء للفريق ولألميركيين ّ
ّ
المكونات
بأن
الرئيسة للمفاعل قد ّ
تم وضعها في حالة تجميد أو على
ّ
وش���ك التجميد .كان ذلك جزءًا من الصورة التي قدمتها
ّ
ّ
مهتمة بمشروع نووي لغاية
إسرائيل لنفسها على أنها
لاّ ّ
ّ
ّ
ومالية ليست
سياسية
الطاقة النووية ،إ أنها وألسباب
ّ
ّ
المضي في تنفيذ هذا المشروع .أخبر
مصممة بعد على
ّ
اإلس���رائيليون الفريق أنه« :ال توجد موافقة على برنامج
ّ
ميزانية للس���نة المالي���ة التي تبدأ في
بحث وتطوير أو
ّ
نيس���ان ع���ام  ،»1965وكان ذلك جزءًا من اس���تراتيجية
ّ
اإلسرائيلية بإظهار المفاعل في حالة
الخداع والتضليل
فني ّ
جراء حالة شلل سياسيّ.
شلل ّ

ّ
األميركية في 1965
عن حالة «المعرفة»
ّ
األميركي ،رس���ميًا ،ف���ي العام 1965
فش���ل التفتيش
ّ
ّ
ف���ي اختراق حالة الخداع اإلس���رائيلية؛ فال المفتش���ين
َّ
تمكن���وا م���ن إدراك ّ
أن البرنام���ج النووي
وال المخاب���رات
اإلس���رائيلي كان باألس���اس برنامج���ًا تس���ليحيًا ،أو ّ
أن
ّ
محطة إعادة معالجة البلوتوني���وم كانت قد ُب َ
نيت تحت
ُ
ّ
تصميم الموقع
أساس���ي من المفاعل .وكان
كجزء
األرض
ٍ
ّ
ً
ّ
يتضم ُن إخفاء محطة إع���ادة معالجة البلوتونيوم
أص�ل�ا
تحت األرض .ولم تكن إس���رائيل ،كما اعتقدت الواليات
المتح���دة ،وفق���ًا العتراف مس���ؤولين فرنس���يين ّ
للمرة
ّ
سياس���ي لبناء محطة
لق���رار
األول���ى ع���ام  ،1986بحاجة
ٍ
ّ
ً
فالمحطة كانت ّ
مبنية أصال ،وكانت جزءًا
إعادة المعالجة،
ّ
أساسيًا من عمل مفاعل ديمونا.
ّ
ذلك ال يعني أن مس���ؤولي الحكوم���ة األميركية كانوا
ُّ
ّ
اإلسرائيلية.
على ثقة عمياء؛ فقد ظلوا قلقين من النوايا
ّ
وقد أش���ارت مذك���رة ل���وزارة الخارجي���ة األميركية إلى
ّ
ّ
عدة أمور مش���بوهة في تقرير المفتش���ين ،مثل إخفاء
إس���رائيل لمش���روع ديمونا من���ذ البداي���ة ،القيود على
ّ
عمليات التفتيش ،الرفض التام لمناقش���ة مسألة شراء
اليورانيوم ،وكذلك مش���روع صواريخ أرض -أرض القادرة
على حمل رؤوس نووية والذي كانت إسرائيل ّ
تطوره ّ
سرًا
ّ
الخاصة والعامة للمس���ؤولين
مع فرنس���ا ،والتصريحات
اإلسرائيليين التي أش���ارت إلى وجود اهتمام إسرائيليّ
ٍ
باألس���لحة النووي���ة .وتش���ير الوثائ���ق إلى اس���تهانة
ّ
األميركية باإلس���رائيليين وتصميمهم على
المخابرات
امتالك أس���لحة نووية ،وبالرغم من اس���تمرار الش���كوك
الحق���ًا ،إلاّ ّ
أن حالة عدم المعرفة ه���ي الحالة التي بقيت
ّ
مهيمنة :األميركيون يفضلون عدم المعرفة ويتظاهرون
بعكس ذلك ،بينما إسرائيل تلتزم ّ
الصمت شبه المطبق
بشأن برنامجها النووي الحقيقي.
المشهد اإلسرائيلي يصدر بالتعاون مع
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