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أين يمكن أن تتالقى أجندة بينيت االستيطانية مع رؤية بايدن حول حل الدولتين؟
كتب وليد ّ
حباس:
م���ن واش���نطن ،أعل���ن رئي���س الحكوم���ة
اإلس���رائيلية نفتالي بينيت بشكل واضح أنه
«لن تقوم دولة فلس���طينية» .بغض النظر عن
األسباب التي س���اقها ،ومن ضمنها المصاعب
التي تعانيها الس���لطة الوطنية الفلسطينية،
يتوج���ب أوال أن تتواف���ق األجندة الرس���مية
إلس���رائيل م���ع األجن���دة الرس���مية للواليات
المتحدة كي تنعم إس���رائيل بحالة اس���تقرار
سياسي داخلي وانس���جام دولي مع حليفتها
واش���نطن .قد يب���دو هناك اخت�ل�اف حقيقي
بي���ن أجندة بينيت الرافضة إلقامة دولة ،وبين
أجندة بايدن الداعي���ة إلى حل الدولتين .لكن
ه���ذا االختالف هو اخت�ل�اف ظاه���ري ،بل إن
هناك هامش���ا كبيرا يس���مح للطرفين بإيجاد
أرضية مش���تركة للعمل فيم���ا يخص الملف
الفلس���طيني .ه���ذه المقالة تح���اول أن تضع
معال���م ه���ذه األرضية المش���تركة في أعقاب
زيارة بينيت األولى إلى واشنطن.
إن مقارنة س���ريعة م���ع اإلدارات األميركية
الس���ابقة ق���د توض���ح أن االنس���جام م���ا بين
واش���نطن وتل أبيب يعتبر أمرا حيويا .ما بين
 ،2017-2009طف���ا على الس���طح وبش���كل حاد
الخالف ما بين اإلدارة األميركية بقيادة باراك
أوباما والحكومة اإلس���رائيلية بقيادة بنيامين
نتنياه���و .من جه���ة رغب���ت إدارة أوباما بدفع
ح���ل الدولتين إل���ى األمام ،فيم���ا أن حكومات
نتنياهو في تل���ك الفترة انتهجت سياس���ة
«تدمير عملية الس�ل�ام» بدون أن تسقط خيار
ح���ل الدولتي���ن باعتباره الخط���اب الذي ينقذ
إس���رائيل من العودة لتحمل مسؤوليتها في
إدارة س���كان األرض المحتل���ة .م���ا بين -2017
 ،2021شكل ترامب -نتنياهو ثنائيا استثنائيا
سمح للحكومة اإلس���رائيلية بأن تمضي قدما
في سياس���ات الضم الزاحف ،وتثبيت حقائق
عل���ى األرض أهمه���ا االعت���راف األميرك���ي
بالمس���توطنات ،والقدس كعاصمة إلسرائيل،
وتجميد الدعم المالي للس���لطة الفلسطينية،
وتطبيع العالقات االس���رائيلية مع دول عربية
في المنطقة ،وتوسيع االستيطان.
لكن اآلن ،في العام  ،2021فإن تزامن حكومة
بيني���ت م���ع إدارة باي���دن يط���رح الكثير من
األسئلة حول مس���تقبل العالقة اإلسرائيلية-
الفلسطينية ،بعضها يصعب التكهن بإجابته
بشكل مسبق لكن يمكن رصد معالمه .بالنسبة
لبينيت ،فهو يرفض بشكل صريح إقامة دولة
فلسطينية .في العام  ،2010عندما كان بايدن
نائ���ب الرئي���س األميركي ب���اراك أوباما ،هدد
بينيت باالنس���حاب من حكوم���ة نتنياهو في
حال ق���رر األخير االنصياع إلى ضغوطات أوباما
بوقف االس���تيطان )1( .بايدن يدرك ذلك جيدا،
تماما كما أنه يدرك أن «عملية السالم» ليست
على أجن���دة االئت�ل�اف اإلس���رائيلي الحالي،
ببساطة ألن «نبشها» يعتبر أحد عوامل انهيار
االئت�ل�اف )2( .أما بالنس���بة لباي���دن ،فقد وجد
نفسه مضطرا إلى االدالء بتصريح صحافي في
اليوم التالي النته���اء الحرب األخيرة على غزة
بتاري���خ  21أيار ،حيث ق���ال« :ال تغيير حقيقيا

في سياساتنا تجاه إسرائيل .هذا أمر ال نقاش
فيه .التغيير الحقيقي هو أن الواليات المتحدة
س���ترى من اآلن وصاعدا أن ح���ل الدولتين هو
()3
الخيار الوحيد».
ثمة أربعة التزامات مطلوبة من واشنطن كي
نتمكن من الق���ول إن أجن���دة بينيت وأجندة
بايدن حيال الملف الفلس���طيني في تناقض
ت���ام ،األمر الذي ق���د يعيد مش���هد العالقات
األميركي���ة -اإلس���رائيلية ف���ي حقب���ة أوباما.
انعدام أحد هذه االلتزامات يوفر هامشا عريضا
لالنس���جام ما بين األجندتين :أوال ،على اإلدارة
األميركية أن تعلن أنها ملتزمة بحل الدولتين
كخي���ار وحي���د إلنهاء الص���راع اإلس���رائيلي-
الفلس���طيني .كان باي���دن قد أعل���ن عن هذا
االلتزام بشكل صريح في أكثر من مناسبة منذ
توليه منصبه في كانون الثاني  .2021لكن هذا
ال يكفي .ثانيا ،على اإلدارة األميركية أن تعلن
أن ح���ل الدولتين يتأتى من خ�ل�ال مفاوضات
مباش���رة ،سواء برعاية دولية أو بتفرد أميركي.
فمثال ،في الع���ام  2020أعلن ترامب أنه ملتزم
بح���ل الدولتين ،لك���ن «الدولة الفلس���طينية»
حس���ب رؤيته يمك���ن أن يتم فرضها بش���كل
تعس���في على الجان���ب الفلس���طيني وبدون
التف���اوض مع���ه ،كما هي الح���ال في «صفقة
القرن» .حتى اآلن ،لم يعلن بايدن عن نيته في
الش���روع بمفاوضات س�ل�ام .ثالثا ،على اإلدارة
األميركية أن تعلن أن ح���دود العام  1967هي
نقطة األس���اس التي ستنطلق منها أي عملية
مفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين .أيضا
هذه القضية غابت بش���كل متعمد عن صفقة
ترامب التي انطلق���ت من حدود مناطق الحكم
الذات���ي الحالي���ة (مناط���ق «أ» و«ب») وحولت
أراضي «ج» (حوال���ي  %60من الضفة الغربية)
إلى جغرافيا يمكن المساومة عليه .أما بايدن،
فال يجد نفس���ه مضطرا حتى اآلن إلى تحديد
جغرافي���ا المفاوض���ات .رابع���ا ،عل���ى اإلدارة
األميركي���ة أن تلت���زم بخارط���ة طريق واضحة
للوصول إلى حل الدولتين من خالل مفاوضات
وعلى أس���اس حدود الرابع من حزيران .خارطة
الطريق يجب أن تش���كل رؤي���ة أولية لموقف
الوالي���ات المتحدة من قضية الحدود ،القدس،
الالجئي���ن واألمن وغيرها .فمث�ل�ا ،قام ترامب
( )2021-2017بتعيين صهره كوش���نير لوضع
خارطة طريق .بينما أوباما ( )2017-2009كان قد
عين جورج ميتش���ل خالل  48ساعة من توليه
منصبه كمبعوث للش���رق األوسط والذي وضع
الملف الفلس���طيني على س���لم أولوياته .أما
ج���ورج بوش االبن ( )2009-2001فقد قدم أيضا
رؤيته لح���ل الدولتين من خالل خارطة الطريق
أعلن عنها في حزيران .2002
بالنس���بة إلدارة باي���دن ،فإنها ق���د التزمت
حتى اآلن بالنقطة األول���ى (أي اإلعالن عن حل
الدولتي���ن كخيار وحي���د) ،وأهمل���ت االلتزام
بالنق���اط األخرى .وهذا ما يجعل التناقض بين
أجن���دة بيني���ت االس���تيطانية والتي ترفض
إقامة دولة فلس���طينية ،وبي���ن أجندة بايدن،
تناقضا س���طحيا ق���د ال يؤثر على مس���تقبل
العالق���ات بين البلدين .إن العامل المش���ترك
الوحيد ما بين إسرائيل والواليات المتحدة هو

اإلبقاء على «خطاب» حل الدولتين ،وليس على
برنامج عمل ملموس .بحس���ب معهد الس�ل�ام
األميركي ،ف���إن إدارة بايدن صنفت أولوياتها
في الش���رق األوسط بش���كل واضح وحصرتها
في الملف اإليراني (العودة إلى صياغة اتفاق
ح���ول الملف النووي) والمل���ف اليمني (إنهاء
()4
الحرب في اليمن).
بالعودة إلى إسرائيل ،فإن بينيت يدرك هذه
التفاصيل جيدا ،وهذا قد يعني أنه سيتعامل
مع الملف الفلسطيني بطريقتين متوازيتين:
أوال ،بينيت ،الرافض إلقامة دولة فلسطينية ،ال
يستثني بتاتا إمكانية التعامل والتفاوض مع
القيادة الفلس���طينية في رام الله شريطة أن
ال ينطوي هذا التفاوض على قضايا سياسية.
فمث�ل�ا ،ال يمانع بيني���ت من دع���م االقتصاد
الفلس���طيني ،أو تقدي���م ق���روض إنقاذي���ة
للس���لطة الفلسطينية ،أو حتى حل العديد من
القضايا الحياتية التي من شأنها أن تقلل من
احتقان الشارع الفلسطيني .ثانيا ،على أجندة
االئت�ل�اف الحكومي ،وكما ه���و منصوص عليه
ف���ي االتفاقي���ات االئتالفية الثنائي���ة ،يتربع
مشروع التوسع االس���تيطاني .هذا يشمل مد
ش���بكات طرق جديدة ،وتطوير البنية التحتية
للمشروع االس���تيطاني ،والمضي قدما في فرز
أراضي الضفة الغربية وإعالن أقس���ام جديدة
منها عل���ى أنها «أراضي دول���ة» باإلضافة إلى
محارب���ة البناء الفلس���طيني «غير الش���رعي»
ف���ي مناطق «ج» )5( .صحي���ح أن بينيت كان قد
أرفق إعالنه حول عدم قيام دولة فلس���طينية
بتصري���ح آخر ينص على أنه ل���ن يكون هناك
ضم لمناطق «ج» ،إال أن بينيت يحاول أن يحذو
حذو س���ابقيه من خالل االستعجال في تغيير
الحقائق المادي���ة على األرض في الوقت الذي
يعلن فيه ظاهريا أنه يؤيد حل الدولتين ،حتى
لو أنه أعلن أنه لن تقوم دولة فلس���طينية في
واليته.
ف���ي نهاية العام  ،2018نش���ر معهد أبحاث
األم���ن القوم���ي اإلس���رائيلي كراس���ًا بعنوان
«الس���يناريوهات الت���ي تتعل���ق بالحلب���ة
اإلس���رائيلية -الفلس���طينية :التحدي���ات
االس���تراتيجية وال���ردود الممكن���ة» .كت���ب
الك���راس كل من أودي ديكل ،وهو ضابط كبير
ومدير معه���د أبحاث األم���ن القومي ورئيس
الوفد اإلس���رائيلي في مفاوض���ات أنابوليس
( ،)2007باإلضاف���ة إلى كوبي ميخائيل ،والذي
كان مس���ؤوال ع���ن المل���ف الفلس���طيني في
وزارة التخطيط االس���تراتيجي اإلس���رائيلية.
ووضع المؤلف���ان عدة س���يناريوهات لمصير
الص���راع اإلس���رائيلي -الفلس���طيني أهمها:
( 1االس���تمرار ف���ي الوضع الراه���ن (أي إدارة
الص���راع)؛  (2الوص���ول إلى ح���ل الدولتين؛ 3
(انفصال سياس���ي وجغرافي أح���ادي الجانب
(ق���د ال يش���مل إقامة دول���ة فلس���طينية)؛ 4
(تطبيق القانون اإلس���رائيلي على أراضي «ج»
(أي تطبيق مش���روع الض���م)؛ ( 5دولة واحدة
بدون منح حقوق متس���اوية للفلس���طينيين؛
( 6دولة واحدة ديمقراطية )6( .في اس���تفتاء
قامت به المجلة الش���هيرة «ش���ؤون خارجية»
( )Foreign Affairsونش���ر بتاري���خ  24آب،

قبيل زيارة بينيت إلى واشنطن ،قامت المجلة
باستمزاج آراء ساسة مخضرمين ،وصناع قرار
باإلضاف���ة إل���ى مختصين من أه���م المعاهد
الدولية ( )Think Tanksفيما يخص مستقبل
ح���ل الدولتي���ن .وكان أودي ديكل أحد هؤالء،
وعاد ليذكرنا بأن حل الدولتين هو السيناريو
األفضل واألكثر أمنا لدولة إسرائيل على الرغم
من أن العديد من المس���تطلعة آراؤهم رأوا أن
الحقائق التي صنعتها إس���رائيل على األرض
ف���ي طريقها إل���ى تقوي���ض أي فرصة إلقامة
الدولتي���ن )7( .ويمكن االس���تخالص من قراءة
ك���راس ديكل وميخائيل بأن حل الدولتين هو
مجرد «خطاب» ال يمكن إلسرائيل التنازل عنه،
ومن هنا يمكن اعتباره ،بالنس���بة إلس���رائيل،
الس���يناريو الوحيد لحل الصراع اإلس���رائيلي-
الفلسطيني .فهذا الخطاب هو مدخل أساسي
لتطبيع العالقات مع دول الجوار ،كما أنه األداة
الوحيدة لعدم تكرار تجربة الحكم العس���كري
المباش���ر ،كما كانت الحال قبيل توقيع اتفاق
أوسلو.
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كثي���رة هي األس���باب التي تدعو إل���ى االعتقاد
بأن أول اجتم���اع بين الرئي���س األميركي الجديد
جو بايدن ،والرئيس الجديد للحكومة اإلسرائيلية
نفتالي بينيت ،ال���ذي عقد في البيت األبيض يوم
الجمع���ة الفائت بعد أن تم تأجيله بس���بب هجوم
كاب���ول ،ج���اء لخدمة كليهم���ا على ّ
حد س���واء ،ما
يفترض أنه تركز في تحقيق هذا الغرض ،ال في ما
قد يحول دونه أو يضع عقبات أمامه.
ّ
ووفق���ًا لمعظ���م التقارير ركز الزعيم���ان على ما
يوح���د أكثر مما عل���ى ما هو مختل���ف عليه ،وكان
همهما أكثر شيء أن يثبتا للعالم أن الخالفات في
الرأي ال تفس���د ّ
للود قضية .وقال بايدن إنه ناقش
مع بيني���ت «عملية الس�ل�ام» بين اإلس���رائيليين
والفلس���طينيين وبح���ث س���بل تحقي���ق س�ل�ام
فلسطيني -إسرائيلي بدون أن يذكر حل الدولتين
كعادته ،مشيرًا إلى أن عالقة بالده مع إسرائيل في
أفضل أحوالها .من جهته لم يذكر بينيت أي شيء
في الشأن الفلس���طيني ،ولكنه طلب في االجتماع
عدم إعادة فتح القنصلي���ة األميركية في القدس
المحتلة خوفًا من تفكك ائتالفه وسقوط حكومته.
وفي سياق آخر قال بايدن إنه ناقش خططًا للتأكد
من عدم تطوير إيران أسلحة نووية ،مضيفًا أنه إن
لم تنجح الدبلوماس���ية مع طهران سيتعين اتخاذ
إجراءات أخرى ،مؤكدًا التزام واشنطن الثابت بأمن
إس���رائيل ،بما ف���ي ذلك تجديد مخ���زون منظومة
«القبة الحديدية» للدفاع الجوي.
من ناحي���ة بايدن فإن أكثر م���ا كان يكرثه ربما
هو إعادة إس���رائيل إل���ى «بيت الطاع���ة» ،إذا جاز
التعبي���ر ،بعد أن ظهرت في س���ياق العالقات بين
الدولتي���ن مظاهر عق���وق إبان والي���ات حكومات
بنيامين نتنياهو المتعاقبة ،وال سيما فيما يتعلق
بسياسة واش���نطن اإلقليمية في الشرق األوسط.
ً
أما م���ن ناحية بينيت فاألمر أبع���د قليال ،حيث أن
الخالف���ات بي���ن الزعيمين ال تقتص���ر على الملف
اإليران���ي بل تتع���داه أيض���ًا إلى ملف سياس���ة
الواليات الخارجية ،وملف القضية الفلس���طينية،
وب���اد على الس���طح .وما يجب أن
كم���ا هو معروف
ٍ
ُيق���ال هو أن تفجي���رات كابول الت���ي خيمت على
اللقاء خدمت أجندة إس���رائيل ورئيس حكومتها
فيما يرتبط على وجه التحديد بنقطتي خالف بين
الدولتين :األولى ،محاربة ما تصفه إس���رائيل منذ
والية نتنياهو بأنه «إرهاب إسالمي» ،والثانية ،نية
الواليات المتحدة بل يمكن القول تصميمها على
االنسحاب من الشرق األوس���ط لمواجهة تحديات
داخلي���ة وأخرى خارجية من مناطق أخرى وتحديدًا
من الصين.
بيد أن���ه إذا بقي���ت نقطة الخ�ل�اف األولى على
حالها ،فإنه فيما يتعلق بالثانية ال يس���عنا سوى
االفت���راض بأن إس���رائيل أكدت عب���ر بينيت أنها
أفض���ل من يحاف���ظ على المصال���ح األميركية في
منطقة الش���رق األوس���ط حتى مع وجود الواليات
المتحدة فيها ،فما بال���ك عندما تغادرها .كما أنه
من المتوقع أنها حاولت وس���تظل تح���اول الدفع
قدمًا بجه���ود تعميق س���يرورة التطبيع مع مزيد
من ال���دول العربية وفقًا للقاع���دة التي عمل على
إرس���ائها نتنياهو« :السالم في مقابل السالم» ،ما
يصب بش���كل مباشر في خدمة سياستها الراهنة
حيال القضية الفلسطينية والتي يقف في صلبها
نهج إدارة الصراع وإرجاء تس���ويته حتى إش���عار
آخر.
ُيض���اف إلى ذل���ك كل���ه أن انس���حاب الواليات
المتح���دة من الش���رق األوس���ط يخ���دم المقاربة
الذاهب���ة إلى أن إس���رائيل في كل م���ا هو متعلق
بأمنها ال يمكنها س���وى أن تعتمد على نفس���ها،
ومثلم���ا ينطبق هذا عل���ى مواجهة إي���ران (أعلن
رئي���س هيئة األركان العامة للجيش اإلس���رائيلي
الجنرال أفيف كوخافي مؤخ���رًا أن ُّ
تقدم البرنامج
النووي اإليراني جعل الجيش اإلس���رائيلي يسرعّ
خطط���ه العمالنية لكبح���ه ،وأن الميزانية األمنية
الت���ي صودق عليه���ا مؤخرًا ّ
معدة له���ذا الغرض،
كما أن الجيش اإلسرائيلي يعمل بصورة ممنهجة
وبط���رق متنوعة لتقليص نف���وذ إيران في منطقة
الش���رق األوس���ط) ،فهو ينطبق أكث���ر فأكثر على
موض���وع تس���وية الص���راع م���ع الفلس���طينيين.
وبالوس���ع القول إنه في هذا الصدد ثمة تش���ديد
عل���ى خالصة قديمة -جدي���دة فحواها أنه في كل
ما يتعلق بأم���ن دولة االحت�ل�ال اآلن وإلى األبد ،ال
يمكن لهذه األخيرة س���وى االعتماد على نفس���ها
وقوة ذراعها العسكرية .وبموجب ما كتب أكثر من
ّ
ّ
سياسي فإن هذه
مسؤول إسرائيلي سابق ومحلل
الخالصة اهتدى بها جميع زعماء إسرائيل بدءًا من
ً
ديفيد بن غوريون وصوال إلى نتنياهو ،وال س���يما
حيال مسألتين ذواتي صلة :األولى ،إقرار «الحدود
النهائية» بحي���ث تكون «قابلة للدف���اع عنها» ما
يس���تلزم االحتف���اظ بمواق���ع اس���تراتيجية مثل
غ���ور األردن أو هضبة الج���والن .والثانية ،الحفاظ
عل���ى مكانة إس���رائيل األمنية ف���ي كل المنطقة
الجغرافية الواقعة بين نهر األردن والبحر األبيض

المتوس���ط .وفي هذا الش���أن كتب أحد الساس���ة
اإلس���رائيليين الس���ابقين أنه من النقطة الزمنية
الحالي���ة تبدو تافهة وس���طحية خطة جون كيري،
الذي ش���غل منصب وزير الخارجية األميركي إبان
والية الرئيس السابق باراك أوباما ،والتي دعت إلى
إرساء أمن إسرائيل بواسطة اتفاقيات مع السلطة
الفلسطينية ،وعبر مرابطة قوات طوارئ دولية من
األمم المتحدة في منطق���ة الحدود بين الجانبين،
ومن خالل تقديم ضمانات أميركية.
ال ُبد من أن نش���ير كذلك إل���ى أنه منذ بدء والية
بايدن ثمة انش���غال في إسرائيل بالوجهة العامة
التي تعتزم الواليات المتحدة الس���ير نحوها في
تغيير
ضوء مؤش���رات تدل على أنها عل���ى أعتاب
ٍ
ما ف���ي المقاربة المتعلقة بسياس���تها الخارجية،
وم���ا قد يترتب عل���ى ذلك من تأثير في سياس���ة
اليمين اإلس���رائيلي الحاكم .وداخل هذا االنشغال
علت أص���وات كثيرة أعربت ع���ن ثقتها بأن بايدن
ومستش���اريه س���يعرفون كي���ف يفصل���ون بين
الثانوي واألس���اس ،وأنهم حينما س���ينظرون إلى
خريطة الش���رق األوسط «سيش���اهدون أن هناك
دول���ة واح���دة مس���تقرة وحليف���ة حقيقية لهم
في المنطقة هي إس���رائيل» ،بحس���ب ما أكد أحد
الدبلوماس���يين السابقين .بموازاة ذلك ارتأى عدد
من المس���ؤولين والمحللين إطالق موس���م التلويح
بـ»الخدمات األمنية» التي تقدمها إس���رائيل إلى
الواليات المتحدة ،وتعتب���ر برأيهم أفضل ضمان
لصيان���ة «العالق���ات الخاصة» بي���ن الدولتين في
الم���دى البعيد .وما أمك���ن اس���تقطاره مما كتبه
هؤالء أن العالق���ات األمنية بين الواليات المتحدة
وإسرائيل تتس���م بطابع خاص ال يقدر عليه حتى
أي ّ
تبدل لإلدارات األميركيةُ .ويش���ار بهذا الشأن
تحديدًا إلى أنه من���ذ هجمات  11أيلول  2001تبدو
العالق���ات األمنية بين البلدي���ن أوثق من أي وقت
مضى ،في ظ���ل الخطر الجديد المتمثل بـ»اإلرهاب
العالمي» ،ولكنها كانت وثيقة في ما سبق.
وس���بق أن أشرنا إلى أن من بين األمور التي جرى
أعادة التذكير بها في هذا الصدد ما يلي:
ً
أوال ،من���ذ ي���وم  27كان���ون األول  1962ق���ال
الرئي���س األميركي جون كينيدي لوزيرة الخارجية
اإلسرائيلية في ذلك الوقت غولدا مئير إن «للواليات
المتحدة عالقات خاصة مع إس���رائيل في الش���رق
األوس���ط يمك���ن مقارنتها فق���ط بالعالقات التي
تربطها مع بريطانيا فيما يختص بسلس���لة طويلة
من المس���ائل الدولية» .وفي أثن���اء الحرب الباردة
(بين الوالي���ات المتح���دة واالتحاد الس���وفييتي
السابق) كانت هناك مصالح استراتيجية مشتركة
للبلدين في كبح م���ا ُوصف بالعدوانية التي كانت
سمة مالزمة لدول تحت رعاية االتحاد السوفييتي
في الشرق األوس���ط ،والحت تلك المصالح في أفق
العالق���ات الثنائية مع تدخل مصر عبد الناصر في
الحرب اليمنية.
ثانيًا ،في العام  1981أقدمت إس���رائيل على
تدمي���ر مفاعل تم���وز النووي ف���ي العراق إبان
حكم الرئيس صدام حس���ين ،ما تس���بب ّ
بمس
قدراته العس���كرية على نحو كبير .وبعد عشرة
أعوام ،في تش���رين األول  ،1991وفي إثر تدخل
التحال���ف الدول���ي بقيادة الوالي���ات المتحدة
لتحرير الكوي���ت من االحتالل العراقي ،ش���كر
وزي���ر الدف���اع األميركي ريتش���ارد تش���يني
إس���رائيل «على العمل الشجاع والدراماتيكي»
الذي قامت به قبل عقد.
ثالث���ًا ،في س���ياق الش���هادة التي أدل���ى بها
أم���ام لجنة القوات المس���لحة ف���ي مجلس النواب
األميركي يوم  15آذار  2007قال الجنرال بنتس ج.
كرادوك ،قائد منطقة أوروبا في الجيش األميركي
 ،USEUCOMإن إس���رائيل كانت بمثابة «الحليف
األق���رب» للواليات المتحدة في الش���رق األوس���ط
ودعمت المصالح األميركية «بشكل مثابر ومباشر».
وهذا تقدير مهني من ش���أنه أن يس���حب البساط
من تحت أقدام القائلين إن إس���رائيل تشكل عبئًا
اس���تراتيجيًا وال تع���ود بأي منافع عل���ى المصالح
القومية األميركية.
رابعًا ،بسبب أن كثيرًا من الموضوعات المرتبطة
بالعالقات االس���تراتيجية األميركية -اإلسرائيلية
ّ
السرية ُ
تلفها ّ
المطلقة أو الغموض الكبير ،وال سيما
على مس���توى التعاون في المجال االستخباراتي،
فمن ش���به المس���تحيل أن ُيتاح أمام الدارس���ين
والمحللين إمكان تقوي���م القيمة الحقيقية لهذه
العالقات .ومع ذل���ك ففي العام  1986قال الجنرال
جورج ف .كيغن ،الذي خدم في اس���تخبارات سالح
الجو األميركي ،إنه ما كان سينجح في جمع المواد
االس���تخباراتية التي حصل عليها من إس���رائيل
حتى لو كانت تحت تصرفه «خمس وكاالت س���ي.
أي .إيه» .ووردت أقواله في سياق مقابلة صحافية
في الوق���ت الذي كان���ت فيه الحرب الب���اردة في
ً
ذروتها ،وأضاف خاللها قائال« :إن قدرة سالح الجو
األميركي خصوص���ًا والجيش عموم���ًا على الدفاع
عن مكانتهما في حلف ش���مال األطلسي (الناتو)
مدينة لالس���تخبارات التي تزودهما إسرائيل بها
أكثر من أي مصدر استخباراتي آخر»!
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الشيخ جراح :هبة فرضت تغيير الحسابات.

تقرير جديد لـ«معهد ميتفيم»:

أحداث القدس وغزة أبرزت مدى مركزية الصراع مع الفلسطينيين
إعداد :د .روعي كيبريك و د .غيل مورسيانو (*)
تميزت األش���هر الس���تة األولى من العام الحالي
 2021بدخول الرئيس جو بايدن إلى البيت األبيض،
واستمرار مكافحة البرنامج النووي اإليراني ،وجولة
إضافي���ة من القتال في قطاع غ���زة ،وتأثير معركة
انتخابية إضافية على عالقات إس���رائيل الخارجية،
وتش���كيل حكومة جديدة ال يترأسها منذ سنوات
طويلة بنيامين نتنياهو.
تعرض هذه الوثيقة االتجاهات الرئيس���ة التي
مي���زت سياس���ة إس���رائيل الخارجي���ة اإلقليمية
بين األش���هر كانون الثاني  -تموز  :2021تش���كيل
حكومة جديدة وتعيين يائير لبيد وزيرًا للخارجية
ً
يعطي���ان أمال في مواصلة إصالح منظومة العالقات
الخارجي���ة؛ تظهر األحداث ف���ي القدس وغزة مدى
مركزية الصراع اإلس���رائيلي -الفلسطيني بالنسبة
إل���ى إس���رائيل ،عل���ى الرغم م���ن وج���ود محاوالت
سياسية لتنحيته جانبًا؛ ترسيخ األرضية لعالقات
مع اإلمارات العربية المتح���دة والبحرين والمغرب
على الرغم من التحديات؛ محاوالت غابي أش���كنازي
(وزي���ر الخارجي���ة الس���ابق) وبنيامي���ن غانت���س
إلص�ل�اح العالق���ات م���ع األردن ّ
قيدتها سياس���ة
بنيامين نتنياهو؛ العالقات مع مصر تتوس���ع على
المستويين السياسي واالقتصادي ولكن ليس على
المستوى المدني؛ إسرائيل تتعلم كيفية التعامل
مع االدارة األميركية الجديدة؛ اس���تمرار معارضة
البرنامج النووي اإليراني من خالل تبني توجه جديد
نحو تح���ركات الواليات المتحدة األميركية ؛ جهود
أش���كنازي لتعزي���ز العالقات مع االتح���اد األوروبي
واجهت س���قفًا واطئًا ح���دده نتنياهو؛ إس���رائيل
ش���ريك رئيس في تطوير ومأسس���ة التعاون في
شرق حوض البحر األبيض المتوسط.

االتجاهات بالتفصيل
يعطي تش���كيل حكومة جدي���دة وتعيين يائير

ً
لبيد وزيرًا للخارجية أمال في مواصلة إصالح منظومة
العالقات الخارجية ..إن تعيين لبيد في منصب وزير
الخارجية ،باإلضافة إلى وظيفته كرئيس الحكومة
البديل ،وضع العبًا سياس���يًا ذا وزن جدي على رأس
وزارة الخارجية .أعلنت المبادئ الموجهة للحكومة
الجديدة عن الني���ة لتعزيز وزارة الخارجية ،وكانت
قرارات إغالق وزارة الشؤون االس���تراتيجية وإقرار
سلسلة طويلة من التعيينات المهنية خطوات أولى
في هذا االتجاه .ينطوي هذا على استمرار للجهود
التي بذلها وزير الخارجية السابق أشكنازي إلصالح
منظومة العالقات الخارجية ،والتي ّ
قيدها نتنياهو
في نهاية المطاف.
تظهر األح���داث في القدس وغ���زة مدى مركزية
الصراع اإلس���رائيلي -الفلس���طيني بالنس���بة إلى
إس���رائيل ،على الرغم من وجود محاوالت سياسية
لتنحيته جانبًا ،فقد تمسكت إسرائيل باستراتيجية
إدارة الصراع مع الفلس���طينيين ولم تقدم مبادرة
سياس���ية لدفع عملية الس�ل�ام إلى األمام .وأثارت
ممارس���اتها في القدس انتقادات دولية وأشعلت
جولة أخرى م���ن العنف ،تأثرت أيض���ًا بالتطورات
الفلسطينية الداخلية بعد إلغاء االنتخابات للسلطة
الفلسطينية .وال شك في أن الجولة التي تدحرجت
من توترات في القدس إلى قتال مع حماس في غزة
وعنف داخل المدن اإلسرائيلية ،سلطت الضوء على
الصعوبة المتزايدة في جهود إسرائيل للفصل ما
بين الفلسطينيين في القدس الشرقية وقطاع غزة
والضف���ة الغربية والمدن اإلس���رائيلية .في الوقت
نفسه ،واجهت إسرائيل على الساحة الدولية قرار
محكم���ة الجنايات الدولية في اله���اي الذي قضى
بفتح تحقيق في األحداث في األراضي المحتلة.
ترس���يخ األرضية لعالقات مع اإلم���ارات العربية
المتح���دة والبحري���ن والمغ���رب عل���ى الرغ���م من
التحدي���ات  -إن غياب االس���تقرار السياس���ي في
إس���رائيل ،وزم���ة كورونا ،وجولة القت���ال في قطاع
غ���زة ،والتوترات ف���ي القدس ،ودخ���ول بايدن إلى

وظيفة الرئاس���ة األميركية ،وضعت تحديات أولى
أمام تطوير العالقات مع دول التطبيع .في إزاء كل
ه���ذا ،وحتى أمام جولة القتال مع الفلس���طينيين،
أظه���رت «اتفاقيات أبراهام» صم���ودًا وقدرة على
البقاء .افتتحت بعثات دبلوماس���ية في دول عربية
وف���ي إس���رائيل وتم توقي���ع اتفاقي���ات وتطوير
أش���كال تعاون في المجاالت االقتصادية والمدنية
واألمنية.
محاوالت غابي أشكنازي وبنيامين غانتس إلصالح
العالقات مع األردن ّ
قيدتها سياسة نتنياهو  -قاد
وزير الخارجية (الس���ابق) أش���كنازي ووزير الدفاع
غانت���س جه���ودًا ف���ي الحكومة الس���ابقة إلصالح
العالقات م���ع األردن ،وقاما بتجدي���د قنوات حوار
رفيعة المستوى معها .لكن إلغاء زيارة ولي العهد
ّ
القدسي الشريف
األردني إلى جبل الهيكل /الحرم
والتوترات في القدس ّ
حدت من تأثير هذا التحرك
ّ
وكرس���ت أزمة العالقات التي تميزت بقطيعة بين
نتنياهو وبين الديوان الملكي .على الرغم من ذلك،
أكدت إسرائيل رغبتها في استقرار المملكة ،وكان
هذا واضحًا في س���ياق محاولة االنقالب في األردن
وتعزيز التنس���يق األمني .ومع تش���كيل الحكومة
ّ
ش���دد لبيد عل���ى أهمية
الجديدة في إس���رائيل،
وضرورة إصالح العالقات مع األردن.
العالق���ات م���ع مصر تتوس���ع على المس���تويين
السياس���ي واالقتصادي ،ولكن ليس على المستوى
المدن���ي – تواصلت أش���كال التع���اون األمنيبين
إس���رائيل ومصر في ش���به جزيرة س���يناء وقطاع
غ���زة ،وأضيف إليه���ا التعاون في مجال���ي الطاقة
والتجارة .أبرزت التط���ورات المتعلقة باالنتخابات
الفلس���طينية المحتملة والتصعيد اإلس���رائيلي-
الفلس���طيني الدور السياس���ي المركزي لمصر في
الوساطة على المستوى الفلسطيني الداخلي وبين
إسرائيل وبين حماس .ومع ذلك ،ال تزال التوجهات
والرؤى المناهضة للتطبيع مع إس���رائيل مسيطرة
ّ
وتحد من توسيع التعاون بين
على الشارع المصري،

يـصـدر قـريـبـ ًا عــن
المركز الفلسطيني للدراسات االسرائيلية «

»

مــعــنــى إســرائــيــل
ْ
رابكن
يعقوب مِ .

تـرجـمـة وتقديم:
حــســن خــضــر

الدولتين إلى مجاالت إضافية.
إس���رائيل تتعل���م كيفي���ة التعامل م���ع اإلدارة
األميركية الجديدة  -أدى دخ���ول إدارة بايدن إلى
تغيي���ر في السياس���ة الخارجي���ة األميركية ،وهو
ما يتضمن عودة الدعم األميرك���ي لحل الدولتين،
والس���عي إلى تجدي���د االتفاق النووي م���ع إيران،
واعتم���اد نهج متع���دد األطراف ف���ي تعزيز قيم
ديمقراطي���ة -ليبرالية وفي مواجه���ة أزمة المناخ.
تدع���م إدارة باي���دن التطبيع بين ال���دول العربية
وبين إسرائيل واالنسحاب األميركي التدريجي من
الشرق األوس���ط .وقد عملت إسرائيل على التكيف
مع الوضع الجديد الناش���ئ ،وباش���رت ببذل جهود
إلقام���ة عالقات عم���ل طبيعية م���ع اإلدارة والحزب
الديمقراطيين ،وإعادة الدعم الحزبي الثنائي لها،
بعد التش���ديد الذي وضعه نتنياه���و على الحزب
الجمهوري فقط.
اس���تمرار معارضة البرنامج الن���ووي اإليراني من
خ�ل�ال تبني توجه جدي���د نحو تح���ركات الواليات
ُ
المتح���دة األميركية  -قبيل انتخابات الكنيس���ت،
عرضت األحزاب المنافسة لنتنياهو  -يمينًا ووسطًا
ويسارًا  -موقفًا يقضي بضرورة إجراء حوار مع اإلدارة
األميركية حول المس���ألة النووية اإليرانية وليس
الصدام معها كم���ا فعل نتنياهو خالل عهد باراك
أوباما .عملت الجهات المهنية في إسرائيل  -وبعد
تغيير الحكومة كذلك الجهات السياس���ية  -على
تطبيق هذا النهج ومحاولة التأثير على المفاوضات
الدولي���ة مع إي���ران من خالل العمل المش���ترك مع
الوالي���ات المتحدة .كل هذا بالتوازي مع اس���تمرار
النشاط العس���كري واالستخباراتي اإلسرائيلي ضد
إي���ران وبرنامجها النووي ،في العديد من الميادين
وحتى م���ع إع�ل�ان تحم���ل المس���ؤولية الصريحة
والتخلي عن سياسة الغموض.
جه���ود أش���كنازي لتعزيز العالقات م���ع االتحاد
األوروب���ي واجهت س���قفًا واطئًا ح���دده نتنياهو–
واصل أش���كنازي وضع مس���ألة تحس���ين العالقات

بين إس���رائيل واالتحاد األوروبي كهدف سياسي،
وعمل على توس���يع وتعمي���ق العالقات مع نظرائه
في ال���دول األوروبية .في الوقت نفس���ه ،فانعدام
االستقرار السياسي ،ووالية أش���كنازي المحدودة
كوزير للخارجية ،واس���تمرار تولي نتنياهو رئاسة
الحكومة ،كلها عوام���ل أدت إلى منع حدوث تقدم
حقيقي في العالق���ات .فظلت العالقات مع االتحاد
األوروبي تتسم بالتعاون االقتصادي -المدني جنبًا
إلى جنب مع توتر سياسي قائم على التزام االتحاد
األوروبي بحل الدولتين وانتقاده لالحتالل المستمر
واآلخذ بالتعمق .عند توليه منصبه ،صرح لبيد بأنه
س���يعمل على فتح صفحة جديدة في العالقات مع
االتحاد األوروبي.
إس���رائيل ش���ريك رئيس في تطوير ومأسس���ة
التعاون في شرق حوض البحر األبيض المتوسط –
واصلت إسرائيل تعزيز التحالف مع اليونان وقبرص
وعززت التعاون معهما ف���ي مجاالت األمن والطاقة
والس���ياحة ومواجه���ة وب���اء كورونا .كم���ا واصلت
إس���رائيل دفع فكرة مأسس���ة منتدى الغاز حوض
ش���رق البحر األبي���ض المتوس���ط ،ودعمت اندماج
اإلم���ارات العربية المتحدة ف���ي ّ
حيز البحر األبيض
المتوسط .باإلضافة إلى ذلك ،أبدت إسرائيل مرونة
في االتصاالت المتجددة لترس���يم الحدود البحرية
ّ
مع لبنان .إل���ى جانب هذا ،ردت إس���رائيل بتحفظ
على محاوالت جس النبض التركية بش���أن إمكانية
تسخين العالقات بدرجة معينة.
(*) د .روعي كيبريك هو مدير األبحاث في معهد «ميتفيم» (مس���ارات)-
المعهد اإلسرائيلي للسياسات الخارجية اإلقليمية -ود .غيل مورسيانو
هو المدير العام للمعهد .هذه الورقة تس���تند إلى األعداد الس���تة من
التقرير الدبلوماسي الذي ينشره معهد «ميتفيم» ،ويستعرض شهريًا
عالقات إسرائيل والفلسطينيين ،وعالقات إسرائيل مع الشرق األوسط،
وم���ع أوروبا وحوض البحر األبيض المتوس���ط ،وأداء منظومة السياس���ة
ُ
الخارجية .تنش���ر الورقة بالتعاون مع صندوق فريدريش إيبرت ،وساهم
في إعداده نمرود غورن ،ميخائيل هراري وأرثور كول .ترجمة خاصة.
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«فوروم كوهيلت» ..الجمعية اليمينية األكثر نجاحًا وتأثيرًا خالل العقد المنصرم
كتب عبد القادر بدوي:
ّ
كان من أبرز تجليات هيمن���ة اليمين الصهيوني على
المشهد السياس���ي اإلس���رائيلي خالل العقد المنصرم
الظهور واالنتش���ار المتزايد للجمعي���ات اليمينية -على
ّ
التوجه���ات المنضوية تحتها -ف���ي المجاالت
مختل���ف
ّ
الهام���ة ف���ي الدولة ومش���روعها السياس���ي؛ المجتمع
المدني؛ االس���تيطان؛ اإلعالم؛ التربي���ة والثقافة ....إلخ.
وقد اس���تند اليمي���ن في ّ
توجه���ه هذا إل���ى الفرضية
ّ
القائل���ة بأن اليمي���ن وعلى الرغم من وصوله إلى س���دة
لاّ
الحكم (باالنتخابات) ،إ أنه ُيعاني باس���تمرار من ضعف
ّ
قدرته عل���ى الحكم و»تحقيق» مش���روعه بس���بب توغل
اليس���ار ،أو ّ
تج���ذره ،في المؤسس���ات الهام���ة كاإلعالم
والقضاء والمجتمع المدني -على سبيل المثال ال الحصر،
وهو ما ُي ّ
فس���ر المحاوالت الحثيث���ة التي يبذلها اليمين
ً
الصهيوني إلعادة موضعة نفس���ه ،حاضرًا ومس���تقبال،
واألهم؛ ماضيًا ،في المشهد اإلسرائيلي بوصفه شريكًا،
ً
بل وفاعال رئيسًا في المشروع الصهيوني وأهدافه التي
يسعى لتحقيقها على المدى البعيد.
«من يمسك قلمًا؛ يملك السلطة»»....نحن دماغ اليمين
اإلس���رائيلي ،معظم ما يقوم به اليمين يأتي من خاللنا»-
هك���ذا وصف موش���يه كوب���ل ،رئيس جمعي���ة «فوروم
كوهيل���ت» اليمينية طبيعة عمل وقدرة جمعيته ،وذلك
خالل مؤتمر المحافظين في إس���رائيل ف���ي العام 2019
وفي مقابلة أجراها مع موقع «عامي» األميركي اليهودي.
وهو تعبي���ر مجازي وصف من خالله كوبل -المس���توطن
الذي يقطن في مس���توطنة إف���رات الجاثمة على أراضي
المواطنين الفلس���طينيين في المنطقة الواصلة ما بين
ُمحافظت���ي بيت لح���م والخليل جنوبي الضف���ة الغربية
ّ
المحتلة -الق���درة الكبيرة التي يمتلكه���ا المنتدى في
التأثير على القرار السياسي وعلى المجتمع اإلسرائيلي
عمومًا خالل العقد المنصرم.
س���نحاول هنا التعريف بهذا المنتدى؛ تأسيسه؛ أهم
أفكاره وأهداف���ه ،باإلضافة إلى مصادر تمويله وعالقاته
باألجهزة الرسمية الحكومية.
ُت ّ
عد جمعية «فوروم كوهيل���ت» إحدى أبرز الجمعيات

اليمينية التي ظهرت خالل العق���د المنصرم ،وتحديدًا
ف���ي العام  ،2012بمبادرة من البروفس���ور موش���يه كوبل
ّ
بالتعاون مع كل من أبراهام ديس���كين وآفي بال وغيدي
سبير وميخال سرئيل (أحد أهم خبراء االقتصاد في وزارة
المالي���ة خالل تل���ك الفترة) .وقد ت���م تعريف الجمعية
ّ
كمعهد لألبحاث يتبنى رؤي���ة محافظة بهدف «الحفاظ
على ،وترس���يخ ،مكانة إس���رائيل كدولة قومية للشعب
ّ
والحريات
اليهودي ،وتعزيز الديمقراطية اإلس���رائيلية
الفردية ،باإلضافة إلى تش���جيع تطبيق مبادئ الس���وق
الحرة فيها» ،ويقع ّ
ّ
()1
مقرها في مدينة القدس.
تنشغل «فوروم كوهيلت» ،ومن خالل عشرات الباحثين
ّ
الذي���ن يتبنون الفك���ر اليميني المحافظ ،ف���ي محاولة
التأثير على المس���توى السياسي اإلس���رائيلي ،بل وفي
هوية إس���رائيل ككل .وتعمل في سبيل ذلك على إعداد
أوراق السياس���ات وأوراق العمل وعل���ى عقد المؤتمرات
ّ
الدورية التي تتناول القضايا األكثر أهمية والمؤثرة في
ترسيخ مكانة إسرائيل «كدولة قومية للشعب اليهودي»
والتأثي���ر عل���ى صانعي القرار اإلس���رائيلي في س���ياق
س���عيهم لتحقيق ذلك .وعلى الرغ���م من هذه األهداف
ّ
ُ
يتع���دى تأثيره
المعلن���ة ،فالحقيق���ة أن هذا المنتدى
ُ
م���ا هو معل���ن؛ حيث تكش���ف العديد م���ن التصريحات
لكوبل -المؤس���س ورئيس المنتدى -إلى جانب التقارير
ُ ّ
التي تس���لط الضوء عل���ى الدور الحقيق���ي الذي يلعبه
المنتدى ،أنه أصبح وخالل س���نوات قليلة يمتلك تأثيرًا
عميقًا في الرأي اإلس���رائيلي -الرسمي على األقل ،وهذا
ما ُيمكن مالحظته من ال���دور الكبير الذي لعبه المنتدى
ف���ي الصيغة النهائية لـ «قان���ون القومية» ،بل إن كوبل
نفسه كان قد قام بصياغته قبل  15عامًا من إقراره رسميًا
كـ «قانون أس���اس» ضمن القوانين اإلسرائيلية في العام
 ،2018وعمل خالل هذه ّ
المدة ،ومن خالل وسائل وأدوات
التأثير المختلفة على أعضاء الكنيس���ت واألحزاب ،على
الترويج له وتقديمه كمشروع قانون للتشريع إلى أن تم
تشريعه بالفعل في ذلك العام.
«إن ع���دد الباحثين الكبي���ر في المنت���دى ال ُي ّ
عبر عن
ّ
الرغب���ة الكبيرة ف���ي إعداد األبحاث والتقاري���ر وإنما عن
الرغبة ف���ي إحداث التأثي���ر الحقيق���ي ،وتغيير الدولة

بش���كل جذري» -هكذا وص���ف تحقي���ق ّ
أعدته صحيفة
«هآرتس» حول المنتدى وطبيع���ة عمله في مطلع العام
ّ
الحالي )2( .إن العمل في الظل بعيدًا عن وسائل اإلعالم هو
قرار اس���تراتيجي بالنسبة للمنتدى وأعضائه ،وبصماته
تظهر ف���ي التفاصيل الدقيقة؛ حيث أروقة الكنيس���ت
وفي الوزارات الحكومية؛ في القوانين؛ االلتماس���ات في
المحاك���م واالستش���ارات القانوني���ة ذات التأثير بعيد
ّ
يمتد نشاطه ليصل إلى
المدى ،وليس ذلك فحس���ب ،بل
ّ
ّ
ح���د التدخل في الحمالت االنتخابي���ة لألحزاب؛ وقد برز
دوره في االنتخابات األخيرة ،حيث صادق أعضاء من فريق
المنت���دى على البرنامج االقتص���ادي لكتلة «أمل جديد»
ّ
بقيادة جدعون س���اعر؛ وعلى خطة تطوير المستوطنات
لنير بركات من كتلة الليكود ،باإلضافة إلى استش���ارات
قانونية وفنية ّ
مهمة لكتل���ة «يمينا» البرلمانية بقيادة
رئيس الحكومة الحالي نفتالي بينيت .إن هذا النش���اط
العابر لألحزاب -على الرغم من أن كوبل نفس���ه هو عضو
ّ
في الليكودُ -يدلل على حرص المنتدى على عدم االرتباط
بحزب سياس���ي ُم ّ
عي���ن؛ فالهدف هو التأثي���ر ،والتأثير
يأتي من خالل العمل مع الجميع دون اس���تثناء ،ويتراوح
ه���ذا العمل ما بي���ن تزويد أعضاء الكنيس���ت بالبيانات
والوثائق القانوني���ة الالزمة ،وحتى مش���اريع القوانين
الجاهزة للتشريع (كما حصل في «قانون القومية») ،وهو
العم���ل الذي ُيمكن من خالله فهم العالقة المتينة التي
ّ
تربط المنتدى وأعضاؤه مع كل من أعضاء الكنيست نير
بركات وأمير أوحانا ويوآف كيش من الليكود؛ ومع بينيت
وأييلت ش���اكيد ومت���ان كهانا من «يمين���ا» ،ومع زئيف
إلكين وتسفي هاوزر وشران يحزكيل من «أمل جديد».
يسعى منتدى «فوروم كوهيلت» إلبقاء مصادر تمويله
ّ
«ممولين من القطاع الخ���اص ورجال أعمال
ضمن خان���ة
ُ
َ
أميركيين» ،كما يظهر من المقابالت التي أجريت مع كوبل
على مدار السنوات ،لكن تحقيقًا ّ
أعدته «هآرتس» مؤخرًا
ّ
ّ
أظه���ر أن تمويل المنتدى الذي يم���ر عبر عدة جمعيات
خيري���ة في الوالي���ات المتحدة يأتي م���ن جيفري ياس
وآرثر دينتش���يك على وجه التحدي���د ،وهما رجال أعمال
يهوديان أميركي���ان من أكبر المس���اهمين في تمويل
ّ
ّ
وخاصة ُممثل���ي «الجناح
الح���زب الجمهوري األميرك���ي

رئيس منتدى «فوروم كوهيلت» وعمل محموم ّ
لسن «قانون القومية اإلسرائيلي»

ّ
الترامبي» فيه ،وهما أيضًا ش���ريكان في شركة استثمار
أميركية ضخمة باس���م «سسكاونا» ،ولديهما مساهمات
ّ
ضخمة في منظمات األبح���اث الليبرالية المحافظة التي
ُتش���به ّ
توجهاتها مواقف «فوروم كوهيلت» ،وتربطهما
عالقات متينة بجميع الطاقم الذي ش���غل مناصب ّ
هامة
في البيت األبي���ض خالل عهد الرئيس الس���ابق دونالد
ترامب ،وال ّ
سيما وزير الخارجية مايك بومبيو.
ً
إجم����االُ ،ي ّ
ع����د «ف����وروم كوهيلت» تجس����يدًا للتحالف
األيديولوجي -االقتصادي اليمين����ي المحافظ اليهودي
األميركي -اإلس����رائيلي على مس����توى المجتمع المدني،
وهو التحالف الذي شهد انتعاشًا كبيرًا خالل فترة والية
ترامب ورئيس الحكومة اإلس����رائيلية الس����ابق بنيامين
نتنياه����و .كما أن مش����روع «فوروم كوهيل����ت» اليهودي
االس����تراتيجي الس����اعي للحفاظ على الطاب����ع اليهودي
بش����كل محموم على «خلق»
إلس����رائيل وتعميقه ،يعمل
ٍ
ُ
و«تنمي����ة» مجتمع مدن����ي يميني محافظ في إس����رائيل

ُيس����يطر على مناحي الحياة ُ
المختلفة استنادًا إلى رؤية
أيديولوجي����ة -اقتصادي����ة يمينية محافظ����ة على غرار
النموذج األميركي؛ حيث الجمعي����ات والمعاهد البحثية
ّ
اليمينية المحافظ����ة المؤثرة في السياس����ات الداخلية
والخارجية كما ظهر جليًا خ��ل�ال فترة والية ترامب ،وهو
َْ
المش����روع الذي يتج����اوز دور التأثير الداخل����ي َ(يمننة
ّ
ليتصدر أيضًا العداء للفلسطينيين
المجتمع اإلسرائيلي)
ّ
في كافة أماكن تواجدهم في فلسطين التاريخية.

(هــوامــش)
1 .1لالس���تزادة ،أنظر/ي موقع المنتدى على الشبكة:
.https://bit.ly/3Ds20sH
2 .2نتانئي���ل ش���لوموفيتش" ،كي���ف ُول���د ف���وروم
كوهيلت ،الجسم األكثر نجاحًا لليمين في العقد
المنصرم ،ومن ُي ّ
موله؟" ،هآرتس.11.03.2021 ،

ّ
االنسحاب من أفغانستان من منظور إسرائيلي« ..الضعف األميركي سيكلف إسرائيل ثمنًا باهظًا»!

كتب عصمت منصور:
قد يك���ون تأجيل اللق���اء األول بين الرئي���س األميركي جو
بايدن ورئيس الحكومة اإلسرائيلية نفتالي بينيت ،الذي كان
من المفروض أن يعقد مس���اء ي���وم الخميس  8/26في البيت
األبيض ،لمدة  24س���اعة ،ومن ثم تعديل س���اعة اللقاء ،وبدء
التكهن إن كان هذا اللقاء سيعقد أصال ،وفي أية أجواء سيتم،
بسبب انشغال الرئيس األميركي بمتابعة تداعيات االنفجار
االنتحاري الذي وقع في مطار كابول وأدى إلى مقتل  13جنديا
أميركيا ،باإلضافة إلى عشرات األفغان ،هو الحدث األكثر داللة
على تأثير االنسحاب األميركي من أفغانستان على إسرائيل
وحساباتها اإلقليمية واالستراتيجية ،مقارنة بجدول األعمال
األميركي وأولويات اإلدارة األميركية الجديدة.
بتأخي���ر  24س���اعة ،وفي ظل انش���غال إعالمي وسياس���ي
أميرك���ي بالحدث األفغاني ،عقد اللق���اء المنتظر ،والذي ّ
عول
علي���ه نفتالي بينيت كثي���را من أجل تقدي���م أجندته التي
تضع إيران في صدارة األولويات ،وبهدف تحس���ين صورته،
وتكري���س ش���خصيته كزعيم ورئيس حكومة ق���وي ومقبول
أميركيا.
اس���تطاع بينيت أن ينتزع من الرئيس األميركي تعهدات
ُمرضية ،لها عالقة بالملف النووي اإليراني ،ونال نصيبا كافيا
من الوقت (اللقاء الثنائي اس���تمر خمس���ين دقيقة برغم أن
البروتوكول حدد مدة اللق���اء بـ 25دقيقة) كي يعرض خططه
تجاه إيران أمام اإلدارة األميركية ،واألهم أنه لم يصطدم بأية
مطالب أو مبادرات سياس���ية تتعلق بالقضية الفلس���طينية
تهدد اس���تقرار حكومته ،ومع ذلك ساد الشعور لدى وسائل
اإلعالم اإلسرائيلية ولدى الخبراء والمعلقين السياسيين في
استوديوهات األخبار التي فتحت موجات بث طويلة لمواكبة
الزيارة ،أن الرئيس األميركي ،المستنزف من المتابعة ،وصد
االنتقادات التي وجهت إلدارته بس���بب شكل االنسحاب من
أفغانس���تان ،والتفجير الذي جاء ليعزز المخاوف التي أثارها
منتقدو االنسحاب ،لم يكن يبحث عن نقاط تالقي مع نفتالي
بينيت ،الذي ينتمي لمعس���كر اليمي���ن المتطرف ،ويفصل
بينهم���ا عمريا جيل كام���ل ( 30عاما) ويقود حكومة هش���ة
مستندا إلى مقاعد حزبه الس���تة في الكنيست ،بقدر ما كان
يرغب في تس���كين الملف اإلس���رائيلي ،والتأك���د من تناغم
الحكومة اإلسرائيلية مع توجهاته في العودة لالتفاق النووي
مع إيران بدون مناكفات كما حدث في عهد بنيامين نتنياهو،
خاصة وأن مصالح باي���دن تقاطعت مع مصالح نفتالي بينيت
ورغبتهما المش���تركة في عدم عودة نتنياهو لس���دة الحكم
في ظل التعقيدات الت���ي تواجهها اإلدارة األميركية داخليا
وخارجيا.

هزيمة أميركا واالعتماد على الذات
امتنع نفتالي بينيت عن انتقاد القرار األميركي باالنسحاب
م���ن أفغانس���تان ،إال أن مراك���ز األبح���اث ووس���ائل اإلع�ل�ام
اإلس���رائيلية ،إل���ى جانب المس���تويات المهني���ة واألمنية،
انش���غلت كثيرا في بحث ودراس���ة أثر هذا االنسحاب ،خاصة
في ظ���ل الص���ور المهينة التي ج���رى بثها ،على إس���رائيل
ومنطقة الشرق األوسط.
أجمع كبار المحللين وقادة األمن الس���ابقين والسياس���يين
عل���ى أن ما حدث ف���ي أفغانس���تان هو فش���ل أميركي بكل
المقاييس ،فقد اعتبر عاموس يادلين ،رئيس االس���تخبارات
الس���ابق ،أن هذا «الفشل سيصب في مصلحة الصين وروسيا
وإي���ران»ّ .
ونوه إلى أن «صورة أمي���ركا الضعيفة» التي ظهرت
ّ
خالل الصور القاس���ية للجنود األميركيين وهم يتخلون «عن
حلفائهم» ال تخدم حلفاءها في المنطقة وخاصة إس���رائيل،
وأن االنس���حاب األميرك���ي م���ن الش���رق األوس���ط «غير جيد
إلس���رائيل» ،مشددا على أن «إسرائيل ليست أفغانستان» من
حيث العالق���ة التاريخية والروابط الوثيقة واالس���تراتيجية

الت���ي تجمعها مع الواليات المتح���دة ،واألهم «من حيث قوة
جيش���ها وقدرتها على الدفاع عن نفس���ها بنفسها» وهو ما
يضمن لها أن ال يتكرر ما حدث في أفغانستان معها مستقبال.
اتفق عوفر ش���يلح ،الذي ش���غل منصب رئيس لجنة الدفاع
في لجن���ة الخارجية واألمن س���ابقا ،هو اآلخر ف���ي مقال رأي
نش���ره في صحيفة «معاري���ف» في  8/16م���ع يادلين بأن ما
حدث في أفغانس���تان هو هزيم���ة ألميركا ،بل ذهب أبعد من
ذلك إذ اعتبر أن « الهزائم هي الس���مة الغالبة على السياسة
الخارجية األميركية» وأن هذا سيؤثر على إسرائيل «أكثر من
مج���رد صعود وعودة طالبان بحد ذاته���ا» ،ليخلص إلى أن من
يريد دعم أميركا «في مواجهة إيران والفلسطينيين وترتيب
األوضاع في س���ورية» سيش���عر بخيبة أمل ،ألن م���ا نراه «هو
تراجع عن لعب دور ،ونظرية جديدة للدور األميركي» الذي بدأ
ينس���حب نحو الداخل والقضايا الداخلية وتفضيل السياسة
الناعمة على التواجد العسكري المباشر والمكلف.
نش���ر الصحافي الباكس���تاني حمزة أزهر إس�ل�ام مقاال في
صحيفة «يس���رائيل هيوم» بتاريخ  8/15حمل نفس القراءة،
معتب���را أن «إس���رائيل ال تس���تطيع االعتماد عل���ى الواليات
المتح���دة» وهو ما يمل���ي عليها أن تعتمد عل���ى تحالفاتها
اإلقليمية وخاصة دول الخليج من أجل «استغالل التناقضات
المذهبية بين طالبان وإيران ،ومحاولة التأثير على طالبان».
وليس بعيدا عن ه���ذه القراءات ،كتب المحلل العس���كري
نوع���م أمير ،في موقع «مكور ريش���ون» ،مق���اال تحليليا اعتبر
فيه أن «الضعف األميركي س���يكلف إس���رائيل ثمنا باهظا»
وأن انس���حاب الواليات المتحدة من أفغانس���تان «س���يزعزع
أمن المنطقة ،ويش���جع عودة األحزاب والحركات اإلس�ل�امية
المتشددة ،وس���يقود إلى تقوية إيران التي ستظهر للعالم
عل���ى أنها أكثر اعتداال من هذه الح���ركات ومن حركة طالبان
المتش���ددة دينيا» كما أنها ستس���تفيد منها ومن العالقة
معها.
اس���تخلص أمير في مقالته بأن «االنطب���اع الذي تولد حول
ضع���ف الواليات المتحدة وعدم رغبته���ا في دفع ثمن مادي
وبش���ري» يج���ب أن يقابل بتبني اس���تراتيجية إس���رائيلية
تنحو نح���و «االس���تقاللية في كل م���ا له عالق���ة بمصالحها
االستراتيجية».
الصحاف���ي المتخص���ص في الش���ؤون العربي���ة ،يوني بن
مناحيم ،اتفق هو اآلخر مع النظر إلى االنسحاب األميركي على
أنه «هزيم���ة أميركية» وأن من تداعيات ذلك أنه «سيش���جع
الجهاد ضد إسرائيل».
العب����رة األخطر جراء هذا االنس����حاب صاغه����ا الكاتب
جدعون يسرائيل بكلمات مباشرة ،تتنبأ بسيناريو مشابه
مع إس����رائيل ،وذلك في مقال رأي في صحيفة «يسرائيل
هي����وم» ف����ي  8/23اعتبر فيه «أن أمي����ركا قد تتخلى عن
إسرائيل كما تخلت عن األفغان» وأن هذا يجب أن «يشعل
الض����وء األحمر» لدى متخذي القرار في إس����رائيل خاصة
في ظل «التحوالت في ال����رأي العام األميركي لغير صالح
السياس����ات اإلس����رائيلية» وتبدل األولويات لدى اإلدارة
األميركية .يس����رائيل يس����تخلص أن «من المحظور على
إس����رائيل أن تقبل وضعا يكون في����ه الجنود األميركيون
هم الجس����م الفاصل بين الفلس����طينيين واإلسرائيليين
(في أية تسوية مس����تقبلية) وذلك ليس بسبب القناعة
اإلس����رائيلية بأن الجندي اإلسرائيلي هو من يحمي أمننا
فقط ،بل ألن وجود جنود أميركيين على األرض سينعكس
على الرأي العام األميركي بشكل مباشر» ،لذا فإنه يقترح
أن تس����تثمر إس����رائيل أكثر في الدعاي����ة والترويج في
أوس����اط الرأي العام األميركي بأن االس����تثمار األميركي
في إس����رائيل في الشرق األوسط هو «ثروة كبرى» وقيمة
استراتيجية ألميركا.
اعتبر عاموس يادلين ،الجنرال السابق ورئيس معهد أبحاث
األم���ن القومي ،هو اآلخر في مقابلة مع القناة  12يوم  8/27أن

												
مسلحو طالبان في محيط مطار كابول ،أول من أمس.

«ما حدث في أفغانس���تان س���تكون له تداعيات مباشرة على
إس���رائيل من جهة ال���دور اإليراني وح���ركات المقاومة التي
ستستمد منه روحا معنوية» وسيعزز لديها الشعور بإمكانية
تكراره في أماكن أخرى ،إال أن هذا ال يجب أن يدفع إس���رائيل
«ألن تتصدر المش���هد في مواجهة إي���ران» وأن ال تتنازل عن
قيادة أميركية «لتحالف دولي ضد إيران».

الدرس األفغاني وإسرائيل
نش���ر معهد أبحاث األمن القومي دراس���ة تحليلية مطولة
تحت عنوان «درس ف���ي حدود القوة :أثر انس���حاب الواليات
المتح���دة وحلفائها من أفغانس���تان» أعده���ا الباحثان في
المركز ،إلداد شفيط وش���معون شتاين ،حاوال أن يجيبا فيها
على األس���ئلة الملحة التي أثارها هذا االنس���حاب ،وتحديدا
تأثي���ره على مكانة الواليات المتح���دة الدولية ووجودها في
س���احات أخرى في الشرق األوس���ط (مثل العراق) ،والعبرة من
فش���لها في محاولة «بناء أمة بقي���م غربية ليبرالية» في ضوء
س���يطرة طالبان مجددا على الحكم ،واالنهيار السريع للجيش
والحكومة التي اس���تغرقت عملية بنائه���ا عقدين من الزمن
ومئات مليارات الدوالرات.
ّ
شكل االنسحاب وفق البحث أثر سلبا على مصداقية وصورة
الواليات المتحدة ،كونها العبا رئيس���ا في الس���احة الدولية،
وهو ما ستس���تغله أطراف أخرى ،ما يملي على إس���رائيل أن
تتنبه ل���ه ،خاصة بس���بب ال���دور اإليراني وع���ودة الحركات
الجهادية للواجهة.
يرى الباحثان أن المش���اهد الصعبة التي رافقت االنسحاب،
وأثرها على مصداقية الواليات المتحدة ،لم يكن لها أن تغير
من قرار االنسحاب ،الذي اتخذ من قبل إدارة سابقة ويعبر عن
توج���ه اإلدارة التي س���بقتها (إدارة الرئيس أوباما) ويعكس
ما يش���به «اإلجم���اع األميركي» وهو ما س���يمكنها من التفرغ
للتحدي الرئيس عالميا وهو الصين .وفيما يتعلق بإس���رائيل
ومدى تأثرها بقرار االنسحاب من أفغانستان ،يضع الباحثان
ثالث���ة مجاالت قد تتأثر مباش���رة م���ن هذا الق���رار وأن على
إسرائيل أن تلتفت لها ،وهي:
بع���ث الحافزية لدى الحركات الجهادية :الفش���ل األميركي
والس���يطرة الس���ريعة لحركة طالبان على الحكم س���يعيدان

بعث الحياة من جديد في الحافز لدى الحركات الجهادية في
تعزيز نش���اطها في العالم وتحديدا في الش���رق األوسط ،بما
في ذلك ضد أهداف إس���رائيلية .مع ذلك ي���رى الباحثان أن
هذا النشاط المتجدد للحركات الجهادية ،لن يؤثر كثيرا على
إس���رائيل بسبب الدور المحدود للواليات المتحدة في محاربة
التنظيمات التي تعمل ضد إسرائيل.
الح���راك اإليراني إقليميا :الوضع الجدي���د يضع إيران أمام
ّ
صورة مركبة ،حيث أنها ترى في انس���حاب الواليات المتحدة
من الش���رق األوس���ط تطورا إيجابيا يخ���دم مصالحها (وتأمل
ف���ي أن تكون الع���راق هي التالية) ،بما يعن���ي هذا من إخالء
لس���احاتها الخلفية ،وانتقام استراتيجي على اغتيال قاسم
س���ليماني ،وهي عوامل س���تعزز روايتها ،لكن بالمقابل ،فإن
تورطها وتدخلها بش���كل أكبر في أفغانس���تان سيستنزف
موارده���ا «القليل���ة أصال» وس���يكون على حس���اب دورها في
ساحات أخرى.
العالقات األميركية -اإلس���رائيلية :رغم المش���اهد التي قد
تظهر على أنها «عملية هروب أميركي» من أفغانس���تان ،من
غير المتوقع أن تغير الواليات المتحدة خططها باالنس���حاب
م���ن «بؤر الصراع الذي ال ينته���ي» وقرارها بتقليص وجودها
في الش���رق األوسط ،وهو ما س���يعزز الفهم السائد لدى دول
المنطقة بأن الشرق األوسط يفقد من أهميته االستراتيجية
لدى الواليات المتحدة ،وهو ما يتم التعبير عنه بعدم رغبتها
في مواصلة االستثمار به ،سواء بوجودها العسكري او بثقلها
االقتصادي ،وهو ما س���يدفع دول المنطق���ة إلى إعادة النظر
في سياساتها.
هذا الفهم ،س���ينعكس «ظاهريا» عل���ى تقدير تلك الدول
(خاصة تل���ك التي تعتمد على الدعم األميركي) لحجم الدعم
الذي يمك���ن أن تولي���ه الوالي���ات المتحدة إلس���رائيل امام
التحديات التي تواجهها في المنطقة ،وفوق ذلك ،وبش���كل
موضوعي ،على إس���رائيل أن تع���ي أن اإلدارة األميركية ،ومع
كل التعاطف الذي تبديه ،إال أن إمكانية االس���تثمار عسكريا
من أجل مواجهة هذه التحديات يقل بشكل متواصل ،بما في
ذلك التحدي اإليراني.
إن هذا التوج���ه بالذات ،قد يعزز من أهمية إس���رائيل في
نظ���ر اإلدارة األميركية ،كونها الوحي���دة القادرة على حماية

(إ.ب.أ)

مصالحها في المنطقة (دون أن تتواجد فيها بشكل عسكري
مباشر) وهو ما قد يؤهلها ألن تلعب دورا أكبر مع دول حليفة
إقليميا ،أو أن تقود تحالفا إقليميا معاديا إليران.

أفغانستان ..لبنان ..ومعارك المستقبل
أعادت الصور «المهينة» التي رافقت االنس���حاب األميركي
من أفغانس���تان ،لجنود ودبلوماس���يين يغ���ادرون ،أو ّ
يفرون
على عجل ،ويتركون خلفهم مع���دات قتالية متطورة وحلفاء
مهزومي���ن ،يحاولون الفرار والتعلق بعج�ل�ات الطائرات التي
كان���ت تقلع م���ن مطار كاب���ول ،إل���ى العالم ص���ور العاصمة
الفيتنامي���ة س���ايغون ،وهي واحدة من أبلغ المش���اهد التي
علق���ت في األذهان في عهد الحرب الب���اردة ،كما أنها أعادت
لإلس���رائيليين صورة االنس���حاب من جنوب لبن���ان في العام
.2000
في دراس���ة له عل���ى موقع «ميديا» يش���به الجنرال احتياط
طال بار أون االنس���حاب األميركي من أفغانستان باالنسحاب
اإلس���رائيلي من لبنان ،خاصة في كون االنسحابين ّ
تما بشكل
أح���ادي ،وهي انس���حابات يمكن أن تعتبر «خطوة ش���جاعة»
في نظر الغرب ،إال أنها س���تعتبر في الشرق األوسط انتصارا
للطرف اآلخر ،وناتجة عن تضحياته وشجاعته ،وهي الخالصة
الت���ي يترت���ب عليها الخروج م���ن أزمة إلى أزم���ة أخرى أكثر
تعقيدا كما حدث مع حزب الله وغزة.
يلخص بار أون ،وبخلفيته العسكرية ،ونظرته المستقبلية
للح���روب التي قد تندلع في المنطقة (رغم االنس���حابات و/
أو بس���ببها) وبنف���س استش���راقي مثالي تج���اه المنطقة،
الهلع اإلس���رائيلي من االنس���حاب األميركي من أفغانستان
(البعيدة) حيث يرى أن الصورة والنصر الحاسم هما العامل
الحاس���م ال���ذي يؤثر ف���ي وعي الح���ركات الت���ي تواجهها
إس���رائيل وحلفاؤه���ا الغربيون في المنطق���ة والعالم ،ولذا
فإن���ه يختم توصياته بمقولة رئيس األركان الس���ابق غابي
أش���كنازي ما بعد حرب لبنان في  2006بأن «على إس���رائيل
أن تس���جل على أعدائها نصرا ال يقبل التأويل وال لبس فيه،
بحي���ث يكون مفهوم���ا للجميع من انتصر وم���ن انهزم ،ألن
الش���رق األوس���ط ال يحب المترددين وال يرحم المش���فقين،
ّ
ويقدر فقط المنتصرين»!

4

الثالثاء  2021/8/31الموافق  22محرم 1443هـ العدد  505السنة التاسعة عشرة

%84
كتب هشام نفاع:
يش���ير بحث جديد نش���ره معهد أبحاث الكنيست في أواسط
آب الجاري ،إلى أن نس���بة المواطنين العرب في دولة إس���رائيل
من بين المصابين باألس���لحة النارية ،بي���ن األعوام 2020-2017
تزيد عن  ،%80وذلك باالعتماد على ثالثة مصادر مختلفة لهذه
المعلومات .ويؤكد البحث في سطوره األولى أن كثيرًا من جرائم
األس���لحة في إس���رائيل ُيرتكب في المجتمع العربي ،وتش���مل
المسدسات والبنادق باإلضافة إلى القنابل اليدوية والمفرقعات
النارية.
لم ُينجز معدو البحث عملهم بسالس���ة ،كم���ا يكتبون ،وذلك
ألن اإلجاب���ات التي طلبوها في كانون األول  2020من وزارة األمن
الداخلي ،وهي المصدر الرئيس للمعلومات الواردة في بحثهم،
تأخرت حوالي نصف س���نة ،وحتى حين تلقوها كانت منقوصة.
ّ
فيكتبون :تم تس���لم اإلجابات فقط في  11نيسان و  24آب ،2021
وبعضها كان ضمن «تصنيف أمني س���ري» أي ُيحظر إشهارها.
هكذا تأخر نشر الوثيقة حتى هذا الشهر ،وبعد أربعة أيام على
هذا النشر تلقى معهد أبحاث الكنيست «نسخة غير سرية» من
رد وزارة األمن الداخلي.
ُ
ّ
يقدم البحث ،الذي كتب بطلب من عضو الكنيس���ت الس���ابقة
س���ندس صالح ،بيانات من وزارة األم���ن الداخلي حول توجهات
مواطنين إلى مراكز الشرطة ،وبيانات عن ضحايا جرائم األسلحة
وفق���ًا لردود الوزارة وس���جالت الجهاز الصحي (المستش���فيات
ومعهد الطب الش���رعي) .وهذا باإلضافة إلى «معلومات وبيانات
أو تقدي���رات لكميات األس���لحة ف���ي أيدي المدنيين» بش���كل
قانوني وغير قانوني ،ومعطيات عن تعامل السلطات مع جرائم
األسلحة ،ال س���يما في المجتمع العربي ،وما يوصف بـ «تسرب»
األسلحة من الجيش اإلسرائيلي إلى الجهات المدنية.

خالل  4سنوات ازداد عدد الضحايا العرب بالسالح بنحو  72بالمئة
بي���ن العامي���ن  2017و ،2020ارتفع ع���دد المكالمات إلى خط
طوارئ الش���رطة (خط  )100بخصوص مخالف���ات إطالق النار من
ّ 7231
توجهًا إلى  10169توجهًا ،أي بزيادة  %40في أربع سنوات.
ُ
وس���جلت أكبر زيادة في المنطقة الشمالية حيث تضاعف عدد
اإلحاالت .في لواء القدس (يشمل القدس الشرقية المحتلة وفقًا
للمعطيات اإلس���رائيلية الرس���مية) ،كانت هناك زيادة بنسبة
 %79وف���ي لواء الجنوب بنس���بة  ،%64خصوصًا في العام .2020

ضمن ملخص البيانات للس���نوات  ،2020-2018تم تسجيل أعلى
نس���بة للمكالمات على خط الطوارئ «في البلدات البدوية» وفقًا
للغ���ة البحث ،وذلك بمعدل  11.7مكالمة لكل  1000مواطن؛ وفي
س���ائر البلدات العربية  9.8مكالم���ة لكل  1000مواطن في ثالث
س���نوات .أما في البلدات اليهودية ف���كان المعدل أقل بكثير –
 1.3مكالمة لكل  1000مواطن في ثالث سنوات.
تم في األعوام  ،2020-2017تس���جيل  10891ضحية بالس�ل�اح
الن���اري في ملفات التحقيق الخاصة بش���رطة إس���رائيل ،وهذا
الرقم يش���مل الجرحى والقتلى معًا ،وال يتم تصنيفهم «بسبب
محدودي���ة المنظوم���ة المحوس���بة الخاصة بجهاز الش���رطة»،
كم���ا يقول البحث .وحوال���ي  %84من ه���ؤالء الضحايا كانوا من
المواطني���ن العرب ،وحوالي  %12من اليهود والباقون «عرب غير
إس���رائيليين» بلغة البحث .خالل هذه الفترة ،في األعوام -2017
 ،2020ازداد ع���دد الضحايا العرب بالس�ل�اح في إس���رائيل بنحو
 .%72معدل ملفات التحقيق التي تضمنت ضحايا عربًا بالسالح
كان أكبر بـ 30مرة من التي تضمنت ضحايا يهودًا.
كان ع���دد المصابي���ن الذي���ن وصلوا إلى المستش���فيات في
الس���نوات ُ
المش���ار اليها 1405 :جرحى ،حوالي  %89منهم عرب
(مواطنون وغي���ر مواطنين) 70 ،منهم ماتوا متأثرين بجراحهم
في المستش���فيات ،وحوالي  %81منهم عرب %69 .من الضحايا
يعيش���ون في بلدات عربية %18 ،في بل���دت مختلطة و  %9في
بلدات اليهودية.
بين العامين  2017و  ،2019ارتفع عدد الضحايا العرب بنس���بة
 ،%47أكث���ر من نصف ه���ؤالء الضحايا جاؤوا إلى مستش���فيات
المنطقة الش���مالية .بين البالغين العرب في س���ن  25وما فوق،
كان ّ
معدل الضحايا قياس���ًا بعدد السكان بين العرب أكبر بـ 36
مرة مما ه���و بين اليهود .خالل هذه الس���نوات ،تم إحضار 611
جثة لقتلى سقطوا ّ
جراء اس���تخدام األسلحة النارية إلى معهد
الطب الشرعي الرسمي %81 -منهم من العرب.

حوالي  23000ملف في جرائم استخدمت فيها أسلحة
فتحت الش���رطة خ�ل�ال هذه األعوام حوال���ي  23000ملف في
جرائم اس���تخدمت فيها أسلحة ،قسمها البحث إلى ثالثة أنواع
من الجرائم:
• جرائم إطالق النار.
• التجارة غير المشروعة باألسلحة أو صنعها أو تهريبها.
• جرائم شراء األسلحة أو حملها أو حيازتها أو نقلها.

من ضحايا جرائم السالح في إسرائيل
خالل السنوات  2020-2017من العرب!
«بين العامين  2017و  ،2019ارتفع عدد ضحايا جرائم السالح بين الفلسطينيين في الداخل بنسبة .»%47

خالل ه���ذه الفترة ،ارتفع عدد ملفات جميع جرائم األس���لحة
بنحو ( %53م���ن حوالي  4700حالة في العام  2017إلى ما يقرب
ّ
م���ن  7200حالة في الع���ام ّ .)2020
وينوه البح���ث بتحفظ« :قد
تعكس ه���ذه الزيادة (أيضًا) زيادة في إجراءات اإلنفاذ من قبل
الشرطة أو الش���كاوى المقدمة إلى الشرطة ،لكنها تتماشى مع
الزيادة ف���ي عدد البالغات المقدمة إلى خ���ط الطوارئ  100ومع
عدد الضحايا».
من بي���ن جميع قضايا جرائم األس���لحة ،هناك م���ا يقرب من
 13450حالة علنية (أي حاالت كانت هوية المشتبه به معروفة)؛
 %78منه���ا المش���تبه فيه مواط���ن /مقيم عرب���ي يعيش في
إس���رائيل ،و  %14المش���تبه فيه يهودي« ،أي أنه يوجد تمثيل
مفرط كبير للسكان العرب في إسرائيل :بين المشتبه بهم :في
األعوام  ،2020-2017ارتفع عدد المشتبه بهم العرب المقيمين
في إس���رائيل في قضايا جرائم األسلحة بنس���بة  ،»%66يشير
البحث.
 %29م���ن المخالف���ات ه���ي جرائم إط�ل�اق نار؛ ف���ي  %90من
المخالف���ات كان المش���تبه به عربيا مقيما في إس���رائيل وعدد
هؤالء تضاعف في الس���نوات األربع الماضي���ة .ثلثا المخالفات
( )%66ه���ي جرائم اقتناء أو حمل أو حيازة أو نقل س�ل�اح؛ %80
منه���م المش���تبه بهم ع���رب مقيم���ون في إس���رائيل %5 .من
المخالفات تعد جرائم خطيرة نس���بيًا تتعلق بتصنيع أو بيع أو
تهريب سالح؛ ثلثا المشتبه بهم من العرب.
م���ن ناحية عمر المتهمين :بين األع���وام  ،2020-2017ارتفع
عدد الشباب العرب ( )24-18المشتبه بارتكابهم جرائم أسلحة
بنسبة  .%83زاد عدد القاصرين العرب المشتبه بهم بارتكاب
جرائم أس���لحة خالل هذه الفترة بنس���بة  ،%69على الرغم من
أن العدد اإلجمالي كان صغيرًا نس���بيًا .أما عدد المشتبه بهم
البالغي���ن الذين تبلغ أعمارهم  25عامًا فأكثر فقد زاد بنس���بة
 .%64وخ�ل�ال هذه الفترة كان هن���اك اتجاه مختلط (انخفاض
ثم زيادة) في عدد المش���تبه بهم اليه���ود من جميع الفئات
العمرية.
تقول الش���رطة إنه تم ضبط أس���لحة وذخائر خالل العمليات
اليومي���ة في األعوام  ،2020-2017كالتالي :حوالي  27000قطعة
س�ل�اح وذخيرة تم تس���جيلها في  17860ملف تحقيق  -حوالي
نصفها كانت ملفات مفتوحة تم فيها تس���جيل مش���تبه به أو
مش���تكى عليه .من بي���ن الحاالت المفتوحة الت���ي ُعرفت فيها
هوية المشتبه به %78 ،من الحاالت المشتبه بهم عرب مقيمون

ف���ي إس���رائيل ،و  %15منها يهود مش���تبه به���م .تم في هذه
الملفات المفتوحة تسجيل حوالي  14400قطعة سالح أو ذخيرة
 أكثر من  2000قطعة سالح ناري (تمت مصادرة  1491قطعة منمشتبه بهم عرب ،و  338من مشتبه بهم يهود).
يشير البحث الى أنه في القرار الحكومي رقم  852الصادر في
 35آذار  ،2021تقرر أن تقوم الش���رطة بأنش���طة لزيادة عمليات
مصادرة أس���لحة ومتعلقاتها ،بما تؤدي إلى زيادة بنسبة %10
في مصادرة األسلحة والذخائر المضبوطة في العام  .2021ولكن
وفقًا لبيانات الشرطة ،منذ العام  ،2019كان معدل النمو السنوي
في نطاق مصادرة األسلحة والذخيرة أكبر من هذا بالفعل.

الشرطة تعجز عن تقديم تقدير لكمية األسلحة غير القانونية
يقول البحث إنه في موعد إعداده ،كان هناك  145656س�ل�احًا
ناريًا مرخصًا في إسرائيل و  58539ترخيصًا ألسلحة لمؤسسات
(على سبيل المثال ،س���لطات محلية ووزارات حكومية وشركات
أمن ومصانع) .ولكن ليس لدى الشرطة ،وفقًا لما ّردت على ّ
معدي
البحث ،أي تقدير لكمية األس���لحة غير القانونية في إسرائيل.
ولك���ن ،في أيار الماض���ي ،أعلن وزير األمن الداخلي في جلس���ة
الكنيس���ت بكامل هيئتها أن هناك عشرات آالف األسلحة غير
المرخصة في إسرائيل.
فيما يتعلق بس���رقات أسلحة من قواعد ومستودعات الجيش
اإلسرائيلي ،بحسب وزارة الدفاع ،في األعوام ُ ،2020-2017سرقت
 272قطعة س�ل�اح ناري ،وحوالي  29ألف رصاصة وأكثر من 1200
أداة أخ���رى مثل متفجرات وعبوات ناس���فة وقنابل يدوية .أفاد
الجيش أيضًا بفقدان  232قطعة سالح ،وهي ما توضع في خانة
السرقة .يش���ير البحث الى تقرير س���ابق لمراقب الدولة العام
 ،2018أشار الى أن غالبية حاالت السرقة ال يتم التبليغ عنها لدى
الشرطة العس���كرية (ذراع تابعة للجيش) على اإلطالق ،وهناك
قواعد في الجيش اإلس���رائيلي ال تملك معلومات دقيقة عن كل
األسلحة المسروقة منها .وبحس���ب رد الجيش اإلسرائيلي على
ّ
معدي البحث« ،تم تحديد مكان بعض األسلحة المسروقة ،ولكن
ليس من الممكن إنتاج معطيات حول هذا».
ويتاب���ع البح���ث :بحس���ب رد وزارة الدفاع عل���ى طلبنا ،تجري
التحقيقات في سرقة األسلحة من قبل الشرطة أو الجيش ،وفي
بعض الحاالت من قبل كليهما .وعلى الرغم من طلبنا ،فإن الوزارة
لم تمرر المعايير ذات الصلة بشأن تقسيم السلطة والمسؤولية
عن إجراء التحقيقات .في العام  ،2018تم إنشاء وحدة مشتركة

رام الله ـ الماصيون  -عمارة ابن خلدون  -ص .ب1959 :
هاتف00970 – 2 – 2966201 :
فاكس00970 - 2 – 2966205 :

«مدار» :مركز متخصص بمتابعة الشأن اإلسرائيلي ،تأسس عام  .2000يحاول المركز من خالل إصداراته المختلفة
أن يقدم بعيون عربية قراءة موضوعية وشاملة لمختلف تفاصيل وجوانب المشهد اإلسرائيلي

البريد اإللكتروني لـ «مدار»:
madar@madarcenter.org
موقع «مدار» اإللكتروني:
http://www.madarcenter.org

للجيش اإلس���رائيلي والش���رطة ،يتمثل دورها في االنخراط في
كشف وإحباط سرقة األسلحة .وقالت الهيئتان إن هناك تعاونا
جيدا بينهما في هذا اإلطار .وفقًا لتقرير مراقب الدولة ،في أيار
 ،2021لم يبدأ نش���اط هذه الوحدة إال في منتصف العام ،2020
وهي تعمل عمليًا بش���كل جزئي بس���بب «تغيي���ر في تصورها
التشغيلي».
من جهت���ه ،أعل���ن الجيش اإلس���رائيلي عن «سلس���لة من
الخطوات التي اتخذها على عدة مس���تويات للحد من تس���رب
األسلحة» من قواعده .وتش���مل هذه الخطوات على المستوى
التنظيمي تدابير لحماية معس���كرات ومستودعات األسلحة
والذخيرة ،بما في ذلك إخضاعه���ا لمعايير صارمة ،وتحديث
األنظم���ة واإلجراءات التي تنظم حمل األس���لحة العس���كرية
خارج معس���كرات الجيش ،وتشكيل لجان تحقيق في سرقات
األسلحة من القواعد.
أخي���رًا ،يتوقف البحث عند التح���ركات الحكومية ،فيقول إنه
في الس���نوات األخيرة ،كان هناك اعت���راف متزايد بالحاجة إلى
نظرة ش���املة للتعاطي مع الجريمة في المجتمع العربي ،بما في
ذلك جرائم األسلحة ،بحيث ال تشمل المواجهة إجراءات الشرطة
واإلنفاذ فحس���ب ،بل تش���مل أيضًا رؤية واس���عة لالحتياجات
االجتماعية ،مثل الرفاه والتعليم والتوظيف واإلس���كان .وتمت
التوصي���ة بالتعامل مع الجريمة والعنف ف���ي المجتمع العربي
بالتعاون مع العديد من الجهات :الوزارات الحكومية والسلطات
المحلية وغيرها.
في نيس���ان  ،2021تبن���ت الحكومة الحالي���ة توصيات اللجنة
التنفيذي���ة كج���زء من ق���رار الحكوم���ة رقم  ،852وف���ي مجال
جرائم األس���لحة أضافت بضع خطوات تتج���اوز توصيات لجنة
س���ابقة :تعزي���ز عمليتين لجمع األس���لحة بش���كل طوعي ممن
يملكونه���ا مرة أخرى في العام 2021؛ وتش���كيل فريق للتعامل
مع تس���ريب األسلحة من الجيش .في  1آب  ،2021تبنت الحكومة
القرار  :292خطة خمس���ية للمجتمع العربي ،تهدف إلى تعزيز
التنمية االجتماعي���ة واالقتصادية في المجتمع العربي ،ووضع
ميزانية لهذا النش���اط حت���ى العام  .2026وص���ودق على خطة
متعددة الس���نوات للقضاء على الجريم���ة في المجتمع العربي،
بميزانية قدرها  2.4مليار ش���يكل .بانتظار التنفيذ على األرض،
يج���در التنويه إلى أن هذه القرارات ش���بيهة ف���ي مرتكزاتها
وتوجهاتها بقرارات حكومات سابقة ،وهي بموجب هذا البحث
الجديد ،لم تسهم في تغيير الحال.
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