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العالم

العالم

الحدث

م ــا ل ــم ت ـقــرر األغـلـبـيــة ف ــي الكنيست
ّ
ح ـ ــل ال ـ ـنـ ــدوة ال ـب ــرمل ــان ـي ــة وال ـت ــوج ــه
إلـ ــى ان ـت ـخ ــاب ــات م ـب ـك ــرة ،ب ــات ــت هــي
ُ َّ
القاعدة عمليًا في إسرائيل .وتنظم
االنتخابات وفقًا للقانون النسبي،
ع ـ ـلـ ــى قـ ـ ــاعـ ـ ــدة الـ ـ ـ ــدائـ ـ ـ ــرة ال ـ ـ ــواح ـ ـ ــدة.
ّ
الحد األدنى
وبموجب القانون ،فإن
م ـ ــن األص ـ ـ ـ ـ ــوات ا َملـ ـطـ ـل ــوب ــة ل ـت ـج ــاوز
الـ ـل ــوائ ــح ،ال ـع ـت ـبــة االن ـت ـخ ــاب ـي ــة ،هو
 3.5باملئة من عــدد الناخبني (نسبة
مقاعد.
الحسم) ،أي ما يعادل أربعة ُ
وب ـح ـســب آخ ــر اس ـت ـطــاع رأي نـشــر
فـ ــي إس ــرائـ ـي ــل (الـ ـقـ ـن ــاة الـ ـع ــاش ــرة)،
ي ـب ــدو أن س ـب ـعــة أحـ ـ ــزاب قــري ـبــة من
ال ـع ـت ـب ــة االن ـت ـخ ــاب ـي ــة ،فـ ــي مـقــدمـهــا
حــزب «كــوالنــو» بــرئــاســة وزي ــر املــال
مــوشـيــه كـحـلــون ،وح ــزب «إســرائـيــل
بيتنا» برئاسة وزير األمن املستقيل
أفيغدور ليبرمان ،وغيرهما .سقوط
اث ـن ــن م ــن ت ـل ــك األحـ ـ ـ ــزاب ق ــد ي ــؤدي
إلــى فقدان معسكر اليمني األغلبية،
وبالتالي القدرة مبدئيًا على تأليف
ال ـح ـك ــوم ــة .وب ـل ـغــة األرقـ ـ ـ ــام ،ودائ ـم ــا
بـحـســب اس ـت ـطــاعــات ال ـ ــرأي ،إذا لم
يـ ـتـ ـج ــاوز أح ـ ــد األح ـ ـ ـ ــزاب الـيـمـيـنـيــة
الـصـغـيــرة الـعـتـبــة االن ـت ـخــاب ـيــة ،فــإن
معسكر اليمني يتراجع إلى  62مقعدًا
( 120مقعدًا هــو عــدد املـقــاعــد الكلي
للكنيست) ،إال أن ــه قــد يـتــراجــع إلــى
مــا دون  60مـقـعـدًا إن سـقــط حــزبــان
يمينيان.
 2ـ ـ ـ ـ ـ ال يـ ـف ــرض ق ــان ــون االن ـت ـخ ــاب ــات
عـلــى الــرئـيــس اإلســرائ ـي ـلــي ،رؤوف ــن
ريفلني ،تكليف رئيس الـحــزب الــذي
ي ـ ـفـ ــوز ب ــالـ ـع ــدد األك ـ ـبـ ــر مـ ــن م ـقــاعــد
الكنيست ،بل عضو الكنيست الذي
يـ ــراه ق ـ ــادرًا ع ـلــى تــأل ـيــف ال ـح ـكــومــة،
األم ــر ال ــذي ينفي تلقائية التكليف
وفقًا لنتيجة املقاعد ما بني غانتس
ون ـت ـن ـيــاهــو ،ال ـحــزبــن األك ـب ــري ــن في
هــذه االنتخابات ،علمًا بــأن ريفلني،
«ال ـل ـي ـكــودي» ،مــن خـصــوم نتنياهو
داخــل البيت الحزبي ،وهــو مــا يثير
احـتـمــال اتـبــاعــه االسـتـنـســابـيــة على
خلفية الخصومة ،وتكليفه غانتس،
ّ
سواء حل حزبه أول أو ثانيًا.
 3ـ ـ ـ ـ ـ ي ـت ـعــذر ع ـلــى غ ــان ـت ــس ،ف ــي حــال
تكليفه (وفقًا لكل استطالعات الرأي
خ ـ ــال األش ـ ـهـ ــر الـ ـث ــاث ــة امل ــاضـ ـي ــة)،
تشكيل ائـتــاف حكومي مــن أحــزاب

تتسم االنتخابات اإلسرائيلية المرتقبة غدًا بكونها تنافسًا بين المعسكرات أكثر منها بين
األحزاب .وهو تنافس تدور التوقعات حول أن يفضي إلى فوز معسكر اليمين ،الذي ستأتلف
أحزابه الحقًا لدى تأليف الحكومة .لكن هذا االئتالف ال ُيعلم مدى قدرته على الصمود ،في
ّ
ظل إمكانية ارتهان رئيسه ،بنيامين نتنياهو ،لمطالب «الحلفاء»

ّ
إسرائيل تستعد النتخاب يمينها:
ّ
األحزاب الصغيرة «بيضة القبان»
يحيى دبوق
ال تشبه انـتـخــابــات إســرائـيــل للعام
ال ـج ــاري ّ 2019أيـ ــا م ــن انـتـخــابــاتـهــا
السابقة .إذ إن الفوز والخسارة فيها

ال يرتبطان بالحزب الذي ينال العدد
األكبر من املقاعد في الكنيست ،بل
ّ
ستحصله األحـ ــزاب الصغيرة
بـمــا
امل ـت ــرن ـح ــة ب ــن ال ـب ـق ــاء ف ــي الـحـلـبــة
السياسية أو الـسـقــوط ،وهــو األمــر

«بيبي» غير مطمئن لحلفائه
ّ
على رغم أن فوز معسكر اليمني بات مرتبطًا بتخطي األحزاب الصغيرة العتبة
االنتخابية ،إال أن رئيس الحكومة اإلسرائيلية ،بنيامني نتنياهو ،لم يمتنع ،على بعد
أيام قليلة من التصويت ،عن إدخال تكتيك جديد على حملته ،من شأنه حرمان
ّ
تصب في مصلحتها.
تلك األحزاب ،اليمينية تحديدًا ،من أصوات كان يفترض أن
إذ ّ
حث نتنياهو ،اإلسرائيليني ،على التصويت ملصلحة حزب «الليكود» ،محذرًا
من أن «(مائير) لبيد و(بني) غانتس (تحالف أزرق أبيض) يتفوقان علينا بأربعة
مقاعد ،وإذا لم ّ
نسد الفجوة فسوف يشكالن الحكومة» .ويستبطن حديث نتنياهو
ّ
تخوفًا من أال يعمد جميع حلفائه املفترضني إلى ترشيحه لرئاسة الحكومة املقبلة،
يوص  61عضو
وخصوصًا بعدما أعلن رئيس الدولة ،رؤوفني ريفلني ،أنه إذا لم
ِ
كنيست باسم مرشح لرئاسة الحكومة ،فقد يلجأ إلى خيار تكليف رئيس أكبر كتلة.
ّ
سيناريو عمد نتنياهو أخيرًا إلى تخويف اليمني واملستوطنني منه ،مشددًا على تبنيه
طروحاتهم املتصلة بالضفة الغربية واملستوطنات.
(األخبار)

ّ
ال ــذي سيحسم تـغــلــب معسكر على
آخ ــر ،مــا بــن يـمــن ووس ــط ـ ـ ـ ـ يـســار.
ً
بناء على ذلك ،ال يعني تحقيق حزب
«أزرق أبـ ـي ــض» امل ــرت ـب ــة األولـ ـ ــى في
االنـتـخــابــات أن ــه ف ــاز بـهــا مــن ناحية
فـعـلـيــة ،وأن رئــاســة الـحـكــومــة باتت
م ـح ـس ــوم ــة ل ــرئ ـي ـس ــه ب ـن ــي غــان ـتــس.
والـحــال نفسها تنسحب على حزب
«ال ـل ـي ـكــود» ،الـ ــذي ال يـعـنــي ت ـصـ ّـدره
النتائج أن بنيامني نتنياهو سيكون
رئيسًا للحكومة املقبلة.
هذه هي مفارقة االنتخابات املرتقبة
غدًا ،والتي تقاد فعليًا على مستوى
ً
امل ـع ـس ـكــرات أوال (ال ـي ـمــن وال ــوس ــط
وال ـي ـســار) ،وعـلــى مـسـتــوى األح ــزاب
ثــانـيــا ،مــا يستتبع انـتـظــار النتائج
ك ــامـ ـل ــة حـ ـت ــى آخـ ـ ــر ت ـف ـص ـي ــل ف ـي ـهــا،
لتحديد الـفــائــز مــن الـخــاســر .معنى
ّ
ستتحدد
ذلك ،أن نتيجة االنتخابات
وفـقــا للحصيلة الـكـلـيــة ملعسكر من
املـعـسـكــريــن املـتـنــافـ َـســن :الـيـمــن من
ج ـه ــة ،وال ــوس ــط وال ـي ـس ــار م ــن جهة
مقابلة.
ع ـلــى خـلـفـيــة املـ ـح ــددات ال ـ ـ ــواردة في
قــانــون االن ـت ـخــاب ،وأي ـضــا مــا تــراكــم
مــن اسـتـطــاعــات رأي خ ــال الحملة
االنـ ـتـ ـخ ــابـ ـي ــة بـ ـ ــن األحـ ـ ـ ـ ـ ـ ــزاب ،ب ــات
باإلمكان اإلشارة إلى اآلتي:
 1ـ ـ تجرى االنتخابات في إسرائيل،
وفقًا للقانون ،مرة كل أربــع سنوات،

ّ
يدرك نتنياهو أن اإلصرار على حتمية فوز اليمين يقلص دافعية ناخبيه للتصويت (أ ف ب)

الوسط واليسار ،نتيجة فقدان هذا
املـعـسـكــر أغـلـبـيــة مـقــاعــد الكنيست،
األم ــر ال ــذي ي ـفــرض عـلـيــه أن ينتظر
مفاجآت ،عبر تعزيز مقاعد معسكره
بما يزيد على نتائج االستطالعات،
التي ال تستبعد في حال سقوط عدد
مــن األح ــزاب الصغيرة لــدى اليمني،
ف ـ ــوز م ـع ـس ـكــر الـ ــوسـ ــط ،وإن كــانــت
األرجحية مقلصة.
 4ـ ـ ـ ـ ـ ف ــي آخ ــر اس ـت ـطــاع ل ـل ــرأي نشر
على «الـقـنــاة  ،»13استقرت املعركة
ع ـ ـلـ ــى ال ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــدارة بـ ـ ــن «ال ـ ـل ـ ـي ـ ـكـ ــود»
و«أزرق أبـ ـي ــض» ع ـل ــى تـ ـع ــادل فــي
امل ـق ــاع ــد ،ب ـعــدمــا ك ــان ــت طـ ــوال فـتــرة
ال ـح ـم ــات االن ـت ـخ ــاب ـي ــة ،مـتــاصـقــة
بــن الـجــانـبــن .إذ حـظــي كــل منهما
بـ  28مقعدًا .لكن في املقابل ،حافظ
ال ـي ـم ــن ع ـل ــى ت ـف ــوق ــه ع ـل ــى مـعـسـكــر
يـ ـس ــار ال ــوس ــط ب ـ ـ  66م ـق ـع ـدًا .عـلــى
خلفية هــذه النتائج ،بــات باإلمكان
ف ـهــم حــديــث نـتـنـيــاهــو ع ــن أن حكم
اليمني في خطر ،ألن أنصار اليسار
ي ـ ـ ـغـ ـ ــادرون مـ ـن ــازلـ ـه ــم ل ـل ـت ـص ــوي ــت،
فيما اليمني مطمئن إلــى النتيجة.

العملية السياسية مع
الفلسطينيين تراجعت
إلى الهامش
إذ ي ــدرك نـتـنـيــاهــو أن اإلص ـ ــرار في
وس ــائ ــل اإلع ـ ـ ــام ع ـل ــى فـ ــوز الـيـمــن
ّ
يقلص دافعية ناخبيه للتوجه إلى
صـنــاديــق االق ـت ــراع ،ويحفز ناخبي
الــوســط وال ـي ـســار .وه ــي خـشـيــة في
ً
محلها ،وقد تتسبب فعال بمفاجآت
يوم االنتخاب.
 5ـ ـ بات مرجحًا أن يكون عدد األحزاب
الصغيرة كبيرًا في الكنيست املقبل
(س ـتــة أح ـ ــزاب) ،كـمــا تـظـهــر النتائج
ال ـك ـل ـيــة الس ـت ـطــاعــات ال ـ ـ ــرأي .وه ــذا
يعني أن «الليكود» أو «أزرق أبيض»
سيضطر إلى االئتالف مع عدد منها،
ليس باتجاه تحقيق استقرار أكبر
لــائ ـتــاف امل ـق ـبــل ،وإفـ ـه ــام ال ـشــركــاء
اآلخرين محدودية الحاجة إليهم في
حال التباين والخالف معهم ،بل من
أج ــل تحقيق األغـلـبـيــة املـطـلــوبــة في

17

الكنيست ،األمــر الــذي يعني تعرض
رئ ـي ــس ال ـح ـكــومــة امل ـق ـبــل لـكـثـيــر من
االب ـتــزاز ،وإمكانية تعثر قــراراتــه ما
لم يدفع الثمن املطلوب ،وخاصة إن
كــان «الحلفاء» من األح ــزاب الدينية
ال ـتــي تــزيــد شهيتها لـلـمـكــاســب في
ظروف كهذه.
هــي إذًا انـتـخــابــات بــن املـعـسـكــرات،
أك ـ ـثـ ــر م ـ ــن ك ــونـ ـه ــا انـ ـتـ ـخ ــاب ــات بــن
األح ـ ـ ـ ــزاب .ول ـل ـص ــوت ال ــواح ــد فـيـهــا
أهـمـيــة قــد تــزيــد عـلــى أهـمـيــة صــوت
ال ـنــاخــب ف ــي ال ـن ـظــام األكـ ـث ــري ،كــون
األحـ ـ ـ ــزاب ال ـص ـغ ـي ــرة ال ـت ــي ت ـخــوض
معركة مصير هي التي ستقرر فعليًا
أي ــا م ــن املـعـسـكــريــن س ـي ـفــوز .أيـضــا،
ثـمــة شـبــه غـيــاب لـلـيـســار الـتــاريـخــي
عــن ه ــذا االسـتـحـقــاق .وم ــع اسـتـقــرار
تصنيف ح ــزب «الـعـمــل» عـلــى ضفة
يسار الوسط بعدما انــزاح عن كتلة
اليسار منذ التسعينيات ،يبقى في
ذلــك املعسكر حــزب «مـيــرتــس» الــذي
يـ ـك ــاد ي ـل ـعــب وح ـ ـي ـ ـدًا ،م ــع تــوق ـعــات
بــأن يحظى بعدد مقاعد ال يتجاوز
الـسـبـعــة .ال ـي ـســار ف ــي إس ــرائ ـي ــل ،من
ناحية فعلية ،سيحوز سبعة مقاعد
م ــن أصـ ــل  120م ـق ـع ـدًا .ومـ ــع عـشــرة
مـقــاعــد لفلسطينيي  ،48ال ــذي ــن هم
خ ـ ــارج ال ـل ـع ـبــة ال ـس ـيــاس ـيــة وخـ ــارج
التأثير فعليًا ـ ـ هذا إن وصلوا إليها
ـ ــ ،سيبقى للناخب اإلسرائيلي 103
م ـق ــاع ــد ل ـل ـت ـن ــاف ــس ع ـل ـي ـه ــا ،مـ ــا بــن
أحـ ـ ـ ــزاب وتـ ـ ّكـ ـت ــات ال ـي ـم ــن ال ـف ـع ـلــي
رغـ ـ ــم الـ ـتـ ـف ــن ــن فـ ــي م ـس ـم ـي ــات ــه ،وم ــا
بــن األحـ ــزاب الــديـنـيــة الـتــي بــدورهــا
تتراجع وتخسر ناخبيها ملصلحة
األحزاب اليمينية.
م ــن م ـفــارقــات ه ــذه االن ـت ـخ ــاب ــات ،أن
العملية السياسية مع الفلسطينيني
تــراجـعــت إل ــى ال ـهــامــش ،وغــابــت عن
ص ــدارة بــرامــج األح ــزاب السياسية.
إذ ينحو الجميع يمينًا ،من اليسار
إلى الوسط ،ومن الوسط إلى اليمني،
وم ـ ـ ــن الـ ـيـ ـم ــن إل ـ ـ ــى الـ ـيـ ـم ــن األكـ ـث ــر
تطرفًا ،ويسعى إلــى إفـهــام اآلخرين
بأنه يميني ،حتى وإن جرى وصفه
بالوسطية .في إسرائيل عــام ،2019
ب ــات ــت ك ـل ـمــة الـ ـيـ ـس ــار ت ـه ـم ــة ،وب ــات
أصحابها يـتـبــرأون منها .وه ــذا ما
ً
يجب أن يـكــون مــاثــا أم ــام الجميع،
لدى اإلعالن عن النتائج.

تحليل إخباري

«التحالف» يقتل  13طالبًا في صنعاء

نتنياهو بنسخته الجديدة :ابتالع الضفة الغربية هدفًا تاليًا
علي حيدر
ت ـم ـ ّـيــزت األي ـ ــام األخـ ـي ــرة م ــن الـحـمـلــة
االنـ ـتـ ـخ ــابـ ـي ــة اإلس ــرائـ ـيـ ـلـ ـي ــة ب ــإط ــاق
مواقف تنطوي على أكثر من رسالة.
ف ـ ــي ه ـ ــذا اإلط ـ ـ ـ ـ ــار ،كـ ـش ــف ب ـن ـيــام ــن
ن ـت ـن ـي ــاه ــو ع ـ ــن ن ـس ـخ ـت ــه ال ـ ـجـ ــديـ ــدة،
معلنًا على مسافة أي ــام مـعــدودة من
ي ــوم الـحـســم االن ـت ـخــابــي ،عــزمــه على
ض ـ ّـم املـسـتــوطـنــات وال ـض ـفــة الـغــربـيــة
بــال ـتــدريــج .وت ـب ـلــورت ف ــي ض ــوء تلك
امل ــواق ــف ،وف ــي مـقــابــل بــرنــامــج حــزب
«أزرق أب ـيــض» ال ــذي ي ـتــرأســه رئـيــس
األركــان السابق بني غانتس ،حقيقة
أن الـتـجــاذب السياسي يتمحور اآلن
بــن َم ــن يــدعــو إل ــى اس ـت ـمــرار الــوضــع
ال ــراه ــن ع ـلــى ال ـســاحــة الـفـلـسـطـيـنـيــة،
كما كانت سياسة نتنياهو السابقة،
وك ـمــا ه ــي م ــواق ــف غــان ـتــس الـحــالـيــة،
وب ـ ــن مـ ــن ي ـ ــرى أن ال ـ ـظـ ــرف ال ــدول ــي
واإلقليمي يسمح إلسرائيل باالنتقال
إلى املرحلة التالية من مخطط اليمني،
عبر شرعنة االحتالل وتكريسه ،وهو
ما تمثله النسخة الجديدة لنتنياهو،

ويعني عمليًا ،كما رأى رئيس تحرير
صحيفة «هــآرتــس» ألــوف بــن ،أن ثمة
ص ــراع ــا «ب ــن نـتـنـيــاهــو ال ـقــديــم ال ــذي
يمثله غانتس ،ونتنياهو الجديد الذي
يدعو إلى ّ
ضم الضفة الغربية».
إذا م ــا ت ــم ت ـج ــاوز األحـ ـ ــزاب اليمينية
املتموضعة على يمني نتنياهو ،يبدو
الف ـت ــا أن حـ ــزب «ال ـل ـي ـك ــود» ل ــم ي ـقــدم
برنامجًا سياسيًا لالنتخابات .مع ذلك،
ّ
استغل نتنياهو مناسبة االنتخابات
م ــن أج ـ ــل ك ـش ــف خ ـط ـتــه ال ـس ـيــاس ـيــة
لـلـمــرحـلــة امل ـق ـب ـلــة ،ب ـه ــدف اسـتـقـطــاب
جمهور اليمني ،مستفيدًا من مواقف
دول ـي ــة داعـ ـم ــة ،واالعـ ـت ــراف األم ـيــركــي
بــالـقــدس عاصمة إلســرائـيــل ،ومــن ثم
بــالـسـيــادة اإلســرائـيـلـيــة عـلــى الـجــوالن
املحتل .في املقابل ،يالحظ أن التكتل
ال ــذي ض ـ ّـم ثــاثــة أحـ ــزاب ،وحـمــل اســم
«أزرق أبـيــض» بــرئــاســة بـنــي غانتس،
وينافس نتنياهو على تأليف الحكومة
املقبلة ،أبقى جزءًا من مواقفه ضبابيًا،
ولــم يتحدث عــن دول ــة فلسطينية ،بل
تجاهل التطرق إليها بشكل مقصود،
وتعهد بــأن ال يـكــون هـنــاك «انفصال

ـان» كما حصل فــي قـطــاع غ ــزة ،وأن
ثـ ٍ
يطرح كل قرار سياسي تاريخي على
االستفتاء الشعبي أو أن يصادق عليه
الـكـنـيـســت بــأغـلـبـيــة خ ــاص ــة .وه ـك ــذا،
ّ
ي ـكــون قــد تـجــنــب تـحــديــد مــواق ـفــه من
القضايا التي يحاول نتنياهو دفعها

يستطيع اليمين
أن يتباهى بأنه
استطاع االستفادة
إلى أقصى الحدود من
اتفاق أوسلو
إلى الواجهة ،بهدف عدم تصنيفه تحت
أي عنوان يميني أو يساري .وكان الفتًا
أيضًا أن حزب «أزرق أبيض» دعا إلى
مؤتمر إقليمي مع دول عربية ،لتعميق
مسارات االنفصال عن الفلسطينيني،

مع املحافظة على املصالح األمنية لدولة
إســرائ ـي ــل ال ـتــي ال م ـســاومــة عـلـيـهــا...
ّ
وتعهد بتعزيز الكتل االستيطانية ،وأن
يكون غور األردن الحدود األمنية لدولة
إســرائ ـيــل .وه ــو الـخـيــار ال ــذي انتهجه
نتنياهو خالل العقد السابق ،واستطاع
م ــن خ ــال ــه ال ـح ـف ــاظ ع ـل ــى املـ ــراوحـ ــة.
أمــا بالنسبة إلــى الـقــدس ،فباتت وراء
األح ــزاب املتنافسة ،التي تتسابق في
ما بينها للتأكيد على بقائها موحدة،
و«عاصمة أبدية» إلسرائيل.
عـلــى خ ــط مـ ــواز ،انـتـقــل نـتـنـيــاهــو إلــى
ت ـن ـف ـيــذ امل ــرح ـل ــة ال ـت ــال ـي ــة ف ــي مـخـطــط
اليمني إزاء الضفة الغربية ،وأعلن في
سلسلة مـقــابــات مــع وســائــل اإلعــام
اإلسرائيلية عزمه على «فرض السيادة
اإلسرائيلية» على مناطق فــي الضفة
الـغــربـيــة املـحـتـلــة ،مضيفًا أن ــه يفضل
تنفيذ ذلك «باالتفاق مع األميركيني».
وأوضــح أنه ال يتحدث عن كل املنطقة
و«إنما ،في املرحلة األولــى ...عن الكتل
االسـتـيـطــانـيــة واملـسـتــوطـنــات املـعــزولــة
أيضًا» .وخطورة هذا املوقف أنه يتناول
ّ
ضم مناطق «ج» ،التي تشكل نحو %60

من مساحة الضفة الغربية ،وتحتوي
كل املستوطنات .وبخصوص املوقف
مــن الــدولــة الفلسطينية ،أكــد نتنياهو
ردًا على ســؤال« :أقــول بشكل ال لبس
فـيــه أن ــه ل ــن ت ـقــوم دولـ ــة فـلـسـطـيـنـيــة...
لــن أقـتـلــع املـسـتــوطـنــات ،بــل ســأفــرض
السيادة عليها ،وأحــافــظ على القدس
مــوحــدة ،وأحــافــظ عـلــى سيطرتنا في
كل املنطقة الواقعة غربي نهر األردن
م ــن أجـ ــل م ـنــع غـ ــزة جـ ــديـ ــدة» .ه ـكــذا،
باملقارنة بــن مــا قــدمــه «أزرق أبيض»
ف ــي بــرنــامـجــه ال ـس ـيــاســي ،وم ــا أطلقه
نتنياهو من مــواقــف ،يتضح أن هناك
تــوجـهــن مـتـقــابـلــن ملـعــالـجــة ال ـص ــراع:
اليمني يسعى إلى ّ
ضم مناطق «ج» ،و
غانتس الــذي يقترح استمرار الوضع
ّ
الضم،
الراهن في الضفة ،واالمتناع عن
وهو ما يشكل امتدادًا للسياسة التي
اتبعها نتنياهو طوال املرحلة املاضية.
وفي ما يتعلق باملوقف من قطاع غزة،
ب ـ ّـرر نتنياهو سـيــاســة االح ـت ــواء التي
يمارسها بهدف تعميق االنقسام بني
الـضـفــة وال ـق ـطــاع ،وقـطــع الـطــريــق على
إقامة دولة فلسطينية تحيط بإسرائيل

م ــن ج ـه ـت ــن .أم ـ ــا غ ــان ـت ــس وزمـ ـ ــاؤه
السابقون في رئاسة األركان ،فيدعون
إل ـ ــى س ـي ــاس ــة أكـ ـث ــر ه ـج ــوم ـي ــة ت ـجــاه
«حماس» وقيادتها ومقاتليها.
قد ال تكون مواقف نتنياهو مفاجئة،
ولكنها باتت أكثر صراحة ومكشوفة،
انطالقًا من تقدير مفاده أن الظروف
ال ــدول ـي ــة واإلق ـل ـي ـم ـيــة ت ـم ـثــل الـتــوقـيــت
املثالي لخطوة من هذا النوع ،وتحديدًا
فــي ض ــوء ان ــدف ــاع الـكـثـيــر مــن الـعــرب
للتطبيع م ــع إس ــرائ ـي ــل ،م ــن دون أي
شروط جدية تتصل بتسوية القضية
الفلسطينية ،حـتــى بـمــا يلبي سقف
اتفاق أوسلو .وعمليًا ،يكون نتنياهو،
ومـعــه اليمني اإلســرائـيـلــي ،نجحا في
ّ
اإلج ـ ـهـ ــاز ع ـل ــى كـ ــل م ــا كـ ــان ُيـسـمــى
«ق ـضــايــا ال ــوض ــع ال ـن ـهــائــي» ،املتمثلة
فــي الالجئني والـقــدس واملستوطنات
ّ
وال ـحــدود ،والـتــي تــم تأجيل بتها إلى
مفاوضات الوضع النهائي بعد اتفاق
أوسلو.
فـ ـ ــي مـ ـ ــا يـ ـتـ ـعـ ـل ــق ب ـ ـ ـعـ ـ ــودة ال ــاجـ ـئ ــن
الفلسطينيني ،هناك إجماع إسرائيلي
ع ـلــى م ـعــارض ـت ـهــا بــامل ـط ـلــق ،لـكــونـهــا

ّ
تمثل تهديدًا لألمن القومي ،وللهوية
اليهودية للدولة ،وبالتالي فهي خارج
أي إم ـكــان ـيــة تـ ـف ــاوض .أمـ ــا مــوضــوع
القدس ،فقد حسمه اليمني من خالل
ن ـي ــل االعـ ـ ـت ـ ــراف األمـ ـي ــرك ــي ب ـكــون ـهــا
عــاص ـمــة م ــوح ــدة إلس ــرائ ـي ــل ،وأع ـلــن
اآلن عــزمــه ع ـلــى ض ـ ّـم املـسـتــوطـنــات،
وه ـ ــو مـ ــا ي ـع ـنــي ض ـ ـ ّـم أغـ ـل ــب ال ـض ـفــة
الـغــربـيــة .وبـخـصــوص ال ـح ــدود ،أعلن
استمرار سيطرة إسرائيل على غور
األردن ،وه ــو مــوقــف يحظى بإجماع
القوى السياسية والحزبية .بعد ذلك،
يستطيع اليمني اإلسرائيلي أن يتباهى
بــأنــه اسـتـطــاع االس ـت ـفــادة إل ــى أقصى
الحدود من اتفاق أوسلو الذي عارضه،
ّ
ووجه ضربة قاضية إلى كل املسارات
السياسية التي كــان يفترض أن تليه
وتستند إليه .وينبع الرهان اإلسرائيلي
فــي ه ــذا املــوقــف مــن تـقــديــر م ـفــاده أن
ّ
سيتكيفون مع السقف الجديد
العرب
ّ
الذي فرضه ،كما سبق أن تكيفوا مع
االحتالل اإلسرائيلي للمناطق املحتلة
عـ ــام  ،1948وأخ ــرج ــوه ــا م ــن نـطــاق
املفاوضات.

كأن لتحالف العدوان الذي تقوده السعودية على اليمن ثأرًا خاصًا مع طالب املدارس .بعد أشهر معدودات
على ارتكابه «مذبحة ضحيان» بحق طالب محافظة صعدة ،والتي راح ضحيتها عشرات األطفال ،أغارت
طائراته أمس على مدرسة ومنازل في منطقة سعوان بالعاصمة صنعاء ،ما أدى إلى وقوع أكثر من  100قتيل
ً
وجريح .وأفادت وزارة الصحة في صنعاء بأن من بني الضحايا  13قتيال هم طالب وطالبات ،إلى جانب 92
ّ
جريحًا جلهم نساء وأطفال.

