
4647
عدد 81 - حزيران 2020عدد 81 - حزيران 2020

تقفل أزمة سياسية بعد فراغ إمتد أكثر من سنة
حكومة الكورونا في إسرائيل طوق نجاة لنتنياهو

فاز بنيامني نتنياهو يف معركة البقاء وكتب له عمر سيايس جديد عندما نجح يف اجتذاب خصمه بيني غانتس واقناعه تحت 
وطأة ازمة الكورونا بتشكيل حكومة مشرتكة، عىل ان يتوىل رئاستها اوال. لو مل يفعل نتنياهو ذلك لكان انتهى سياسيا وبشكل 

مأساوي، وانتقل اىل حلبة القضاء لخوض معركة ضد تهم الفساد املوجهة اليه

سياسية  ازمة  الجديدة  الحكومة  تقفل 
من  اكرث  امتد  حكومي  فراغ  بعد  طويلة 
وتفتح  عامة،  انتخابات  ثالثة  بعد  سنة، 

الباب امام مرحلة جديدة.
يكون  الحكومة،  رئاسة  يف  استمراره  مع 
يف  القيايس  الرقم  كرس  نتنياهو  بنيامني 
فرتة  اطول  كصاحب  الحكومة،  رئاسة 
بفارق  متجاوزا  للحكومة،  رئيسا  ميضيها 
مريح الفرتة التي امضاها مؤسس ارسائيل 
عاما(،   70( نتنياهو  غوريون.  بن  ديفيد 
وهو الوحيد بني جميع رؤساء الحكومات 
عام  ارسائيل  دولة  قيام  بعد  ولد  الذي 
يف  حكومة  رئيس  اصغر  كان   ،1948
ارسائيل عندما توىل رئاسة الحكومة للمرة 
الـ47.  1996 وهو يف سن  العام  االوىل يف 
محور  يف  نفسه  فرض  الحني  ذلك  منذ 

النظام السيايس يف ارسائيل.
معركته  يخوض  كيف  نتنياهو  عرف 
يف  القصوى  التعبئة  اىل  عمد  عندما 
صفوف الليكود واليمني، فانتقل اىل موقع 
غانتس  بيني  منافسه  لزم  فيام  الهجوم، 
قلة  عن  مربهنا  والتربير  الدفاع  وضعية 
يشبك  كيف  عرف  وعندما  سياسية.  خربة 
وامريكا  بوتني  فالدميري  روسيا  مع  عالقات 
وكيف  نفسه،  الوقت  يف  ترامب  دونالد 
درجته  بلغ  امرييك  دعم  من  يستفيد 
اعالن  مع  االنتخابات  عشية  القصوى 

صفقة القرن من البيت االبيض.
اىل  وصلت  السياسية  كورونا  مفاعيل 
االزمة  حل  يف  ساهمت  بحيث  ارسائيل، 
يف  نتنياهو  وافادت  الحكومية  السياسية 
اتاحت  مثلام  الحكومة،  رئاسة  يف  البقاء 
اىل  الذهاب  خيار  من  االفالت  الرسائيل 
انتخابات رابعة. ففي تطور درامي، متكن 
الجرناالت  حزب  تفكيك  من  نتنياهو 

منه  االكرب  الجناح  وضم  ابيض  ازرق 
بقيادة بيني غانتس اىل ائتالفه الحكومي. 
تهويال  نتنياهو  مارس  بعدما  ذلك  حصل 
الوباء  هذا  من  متخذا  كورونا،  شأن  يف 
طوارئ  حكومة  اتجاه  يف  للدفع  وسيلة 
حرجة:  زاوية  يف  غانتس  واضعا  برئاسته، 
اطاحة  معركة  خرس  قد  يكون  وافق  فاذا 
والرأي  معسكره  ثقة  وخرس  نتنياهو 
يكون  رفض  واذا  عليه.  راهن  الذي  العام 
السياسية  واملصلحة  االعتبارات  قدم  قد 
احجم عن  ويكون  الوطنية،  املصلحة  عىل 
اتخاذ موقف وطني مسؤول. لكن غانتس 
عن  وتنازل  ائتالفية  حكومة  عىل  وافق 
موقفه الرافض للجلوس يف حكومة بقيادة 
اما  خياران،  اال  امامه  يكن  مل  اذ  نتنياهو، 
حكومة  تشكيل  او  نتنياهو  مع  الوحدة 
املشرتكة  القامئة  من  مسنودة  اقلية 

العربية.  لالحزاب 
الخياران قاسيان، لكن الوحدة مع نتنياهو 
تلقى  االقلية  بينام حكومة  للتطبيق  قابلة 
معارضة شديدة يف الشارع وميكن اسقاطها 
يف  غانتس  جانب  اىل  وقف  لحظة.  اي  يف 
الذي  اشكنازي  غايب  الجرنال  الرأي  هذا 
ان  غري  الخارجية.  وزارة  اليه  اسندت 
قائدين اخرين يف قيادة كحول لفان، يائري 
املوقف  هذا  عارضا  يعلون،  وموشيه  لبيد 
االبيض  العلم  رفع  غانتس  بان  ويعتقدان 
امام نتنياهو مام سيحطم هيبته ومكانته، 
وخطوته هذه كانت مثابة انتحار سيايس، 
لخطوة  تربيراته  قبول  ميكن  ال  وحيث 
يف  ارسائيل  بوجود  االنهزامية  االستسالم 

حالة طوارئ جراء انتشار وباء الكورونا.
االزمة  انهاء  يف  كورونا  فريوس  نجح 
القوى  مجربا  ارسائيل،  يف  الحكومية 
ازاء  موحد  خطاب  تبني  عىل  السياسية 

يف  اخفقت  بعدما  الحكومة،  مستقبل 
عمليات  وثالث  الحزبية  التحالفات  ذلك 
منسوب  نتنياهو  رفع  وبعدما  انتخابية، 
عن  وتحدث  درجاته،  اعىل  اىل  القلق 
واصفا  يعرفه،  احد  ال  متدحرج  حدث 
تشهده  مل  وقومي  عاملي  حدث  بانه  اياه 

ارسائيل منذ تأسيسها. 
لهذا  الذي وفر االرضية  ان املستجد  يبدو 
فشل  اىل  يعود  نتنياهو،  واستغله  املسار 
الغالبية لتسميته  محاولة غانتس يف توفري 
برئاسته، وهو ما وضع  الحكومة  وتشكيل 
مرجحني:  سيناريوهني  امام  الخيارات 
نحو  الدفع  او  وحدة،  حكومة  تشكيل 
املستجدة  املخاطر  لكن  رابعة.  انتخابات 
عىل  نفسها  فرضت  كورونا  انتشار  مع 
سلام  ووفرت  السيايس  املشهد  اولويات 
حلول  عن  للبحث  القوى  من  للعديد 
تل  باتت  وثوابتها.  شعاراتها  مع  تتعارض 
خارج  من  متسارعة  متغريات  امام  ابيب 
االطراف  تجمع  والتقديرات،  الحسابات 
االمن  ستطاول  تداعياتها  ان  عىل  كافة، 
القومي من بوابتي الصحة واالقتصاد عىل 

االقل. 
اىل  ابيب  تل  يف  اقتصادية  مصادر  وتشري 
ان تعطيل املرافق االقتصادية الشهر عدة، 
من دون نهاية معروفة مسبقا، سيقود اىل 
الغفران )1973(،  سيناريوهات حرب يوم 
عندما تراجع النمو خالل سنتني من 12 يف 
من  وستنتج  املئة،  يف   1,5 اىل  سنويا  املئة 
الصعب  من  سيكون  هائلة  خسارة  ذلك 
التهديد  هذا  منها.  التعايف  االقتصاد  عىل 
امام  االمنية  التحديات  يفاقم  االقتصادي 
ما  االمنية.  واجهزته  االرسائييل  الجيش 
انتشار  الخصوصية عىل  من  مزيدا  يضفي 
اىت  انه  ارسائيل،  اىل  بالنسبة  كورونا، 

وتحذير  مفتوحة،  سياسية  ازمة  ظل  يف 
النمو  نسب  تراجع  من  ومؤسسات  خرباء 
من  والتوجس  الوباء(  انتشار  )بسبب 
اىل  اضافة  السنوي،  العجز  عىل  ذلك  اثر 
الخرباء  بات  قد  االمنية.  التهديدات  تعدد 
يجزمون بانه يف اكرث السيناريوهات تفاؤال، 
فان اولوية الصحة واالقتصاد ستجعل من 
الصعب جدا تنفيذ خطة الجيش املتعددة 

السنوات لبناء القوة.
ليس  جديدة  مرحلة  ارسائيل  تدخل 
مع  املفاوضات  الستئناف  خطط  فيها 

صفقة  سقف  تحت  الفلسطينية  السلطة 
االنتخابات  بعد  ما  اىل  املجمدة  القرن 
الرئاسية االمريكية، والتي يتوقف مصريها 

ال  االبيض،  البيت  يف  ترامب  مصري  عىل 
اسرتاتيجيا  اتباع  يف  نتنياهو  يستمر  بل 
فتح  بني  الفلسطيني  االنقسام  تكريس 
من  والقطاع.  الضفة  وبني  وحامس، 
حامس  عىل  انفتاحا  يبدي  الخلفية  هذه 
عن  التغايض  حد  اىل  معها،  وتساهال 
قطر  ترسلها  التي  الدوالرات  حقائب 
تبادل  صفقة  البرام  واالستعداد  غزة،  اىل 
ذلك،  اىل  يضاف  والجثث.  لالرسى  معها 
الغربية )غور  الضفة  اراض يف  خطة ضم 
وتطبيق  امليت(  البحر  وشامل  االردن 
اتفق  ما  هذا  عليها.  االرسائيلية  السيادة 
عنه  وتحفظت  وغانتس  نتنياهو  عليه 
مع  سياسية  ازمة  تريد  ال  النها  واشنطن 

االردن ودول عربية اخرى.
اما الرتكيز االرسائييل، فيبقى عىل ايران ويف 
وعدم  النووي  برنامجها  احباط  اتجاهني: 
النووية،  القنبلة  اىل  الوصول  من  متكينها 
والتضييق عليها يف سوريا والضغط باتجاه 
العسكري.  وجودها  وانهاء  اخراجها 
الزيارة  صلب  يف  كان  االيراين  الهدف 
الخارجية  وزير  بها  قام  التي  الخاطفة 
االمريكية مايك بومبيو اىل ارسائيل، يف زمن 

الكورونا واالغالق.
ارسائيل  كانت  كورونا،  ازمة  بداية  يف 
يف  ايران  نفوذ  ضد  متشعبة  معركة  تدير 
سوريا ولبنان هدفها املعلن هو لجم خطة 

طهران للتموضع يف سوريا، ومنع ايران 

تقرير
شوقي عشقوتي

lionbars@hotmail.com

نتنياهو نجح يف االفالت من املحاكمة واستاملة غانتس والتهديد بانتخابات رابعة.

خطوط اميركية 
امام 

حكومة الوحدة

عىل  تؤكد  سياسية  رسالة  ارسائيل،  اىل  الخاطفة  زيارته  يف  بومبيو  مايك  االمرييك  الخارجية  وزير  حمل 
مواجهة مشرتكة لتهديدات ايران، لكنها تشدد يف املقابل عىل مسألتني اساسيتني:

1- مسألة ضم اراض فلسطينية، وتحديدا يف الضفة الغربية، اىل ارسائيل يف ضوء اتفاق نتنياهو وغانتس 
املقبل. املوقف االمرييك واضح يف هذا املجال،  الضم، بدءا من مطلع متوز  الزمني لعملية  الجدول  عىل 
ومفاده ان واشنطن تطلب تأجيل الضم اىل حني استنفاد فرص ارشاك الفلسطينيني وال تلتزم اي جدول 
زمني تضعه ارسائيل للرشوع باجراءات الضم خالل الفرتة املقبلة. اما التحفظ االمرييك عن هذه املسألة، 
فيعود اىل تداعيات محتملة مثل نشوب ازمة سياسية خطرية مع االردن ومع السلطة الفلسطينية، وحصول 

تطورات ميدانية وزعزعة االستقرار عىل الحدود الرشقية االمنة مع االردن.
2- مسألة العالقات املتطورة بني ارسائيل والصني، حيث يطالب بومبيو االرسائيليني بوجوب الحذر من 
الصيني.  الشيوعي  الحزب  وسيقوي  املعلومات  ترسب  يف  سيتسبب  صيني  استثامر  اي  ألن  الصينيني، 
الضغوط االمريكية عىل ارسائيل للحد من تعاونها يف املجاالت العسكرية والتكنولوجية مع الصني معروفة، 
لكنها باتت تشمل اليوم العديد من املجاالت االخرى، والذريعة التي تستند اليها هي االرتباط الوثيق، ان 

مل يكن العضوي، بني جميع الرشكات الكربى يف هذا البلد ومؤسساته االمنية والعسكرية.

تداعيات كورونا تطاول 
االمن القومي االسرائيلي من 

بوابتي الصحة واالقتصاد
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تحرك من طهران حتى  اقامة خط  من 
البحر املتوسط، عرب ارايض العراق وسوريا، 
ومنع نقل االسلحة االيرانية اىل حزب الله 
لتدقيق  مصانع  اقامة  ومنع  لبنان،  يف 
الصواريخ، ومنع اقامة قواعد للميليشيات 
التابعة اليران يف الجنوب السوري القريب 
ترى  ابيب  تل  ارسائيل.  مع  الحدود  من 
يف  غارقة،  بل  مشغولة،  طهران  ان  االن 
ومعالجة  كورونا  انتشار  نتائج  معالجة 
تقليص  عن  ناجمة  كبرية  اقتصادية  ازمة 
رضبة  لتوجيه  فرصة  هذه  النفط.  اسعار 
اخرى،  مستويات  يف  لها  عدة  رضبات  او 
مخطط  عن  التنازل  عىل  حملها  مثل 
التسلح النووي ومخطط تطوير الصواريخ 
لرضب  اسرتاتيجية  فرصة  مثة  الباليستية. 
القوات االيرانية يف سوريا، بسبب انشغال 
املضطربة  الداخلية  باوضاعها  طهران 
اقتصاديا  واملأزومة  واجتامعيا،  صحيا 
باالوضاع  انشغالها  اىل  اضافة  وماليا، 
املستجدة سياسيا وشعبيا يف العراق والتي 

تركت تاثريا مبارشا عىل النفوذ االيراين.
لالنتقال  الوباء فرصة  اخذت ارسائيل من 
االيرانيني  اخراج  هي  اعىل،  مرحلة  اىل 
الخطوط  لسقف  رفع  يف  سوريا،  من 
تنفيذ  االرسائييل  الجيش  بدأ  الحمراء. 

بدأ الجيش االرسائييل تنفيذ عمليات اضخم بكثري من املايض وبوترية اعىل بكثري من قبل.

وبوترية  املايض  من  بكثري  اضخم  عمليات 
الهدف  ان  معلنا  قبل،  من  بكثري  اعىل 
قبل  ايران عسكريا من سوريا  اخراج  هو 
نهاية 2020. يف سياق هذا الهدف، بدأت 
تتحدث  ونفسية  دعائية  حربا  ارسائيل 
تارة عن انسحابات واعادة انتشار لقوات 
بني  تباينات  عن  اخرى  وتارة  االيرانية، 

روسيا وايران يف سوريا.

حكومة الوحدة حددت 
3 اهداف: ضم اراضي في 

الضفة واحتواء حماس 
واخراج ايران من سوريا

الهدف 
االيراين 
كان يف 
صلب زيارة 
بومبيو 
الخاطفة اىل 
ارسائيل.


