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مقالة تحليلية

إسرائيل ...من الصفقات المتفردة إلى الصفقة اإلقليمية
علي حيدر

ُ
خالل املناظرات االنتخابية .وطرحت
أسماء بهذا الخصوص ،مثل النائب
األول لروحاني ،اسحق جهانغیري،
والنائبني اإلصالحيني فــي البرملان
م ـ ـس ـ ـعـ ــود بـ ــزش ـ ـك ـ ـيـ ــان وم ـص ـط ـف ــى
كواكبيان ،وفق صحيفة «كيهان».
وضمن خريطة املرشحني البارزين،
ي ـب ـق ــى ح ـم ـي ــد رضـ ـ ــا بـ ـق ــائ ــي ،الـ ــذي
ي ــدع ـم ــه ال ــرئـ ـي ــس الـ ـس ــاب ــق أح ـم ــدي
ن ـج ــاد .وف ـي ـمــا ي ــرى ال ـب ـعــض أن ــه لن
ي ـتــم تــأك ـيــد أه ـل ـيــة ب ـقــائــي لـلـتــرشــح
م ــن ق ـبــل مـجـلــس ص ـيــانــة الــدس ـتــور
ّ
املكلف بــاإلشــراف على االنتخابات،
ّ
ف ــإن نـجــاد رفــض ذل ــك ،خــال مؤتمر
ً
صحافي عـقــده أول مــن أم ــس ،قائال
إنــه ال یــرى ّ
حجة لعدم تأكيد أهلية
بقائي ،برغم احتجازه املؤقت الذي
اسـ ـتـ ـغ ــرق أكـ ـث ــر مـ ــن س ـب ـع ــة أش ـه ــر،
قبل أن يتم إخــاء سبيله فــي نهاية
املـطــاف ،مــن دون أن يثبت أي اتهام
ضده.

قــد ه ــددت بـمـقــاضــاة «ســونــاطــراك»
فــي املحاكم الــدولـيــة ،إثــر فسخ عقد
السـتـغــال آب ــار نـفــط وغ ــاز بينهما،
بـسـبــب اع ـت ـبــار ال ـشــركــة ال ـجــزائــريــة
أن «ت ـ ــوت ـ ــال» ت ــأخ ــرت ف ــي تـجـسـيــد
التزاماتها معها.
وفـيـمــا كـشــف س ــال ،خ ــال املــؤتـمــر
ال ـص ـح ــاف ــي ،ع ــن إم ـك ــان ـي ــة ان ـط ــاق
م ـ ـص ـ ـنـ ــع «ب ـ ـي ـ ـج ـ ــو وسـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـت ـ ـ ــروان»
للسيارات قبل نهاية العام الجاري،
ّ
إال أن بيانًا كانت قد وزعته رئاسة
الـ ـ ــوزراء عـقــب االج ـت ـمــاع املـغـلــق مع
ّ
كازنوف ،أشار إلى أن «الطريق الذي
قـطـعــه ال ـب ـلــدان فــي م ـســار الـعــاقــات
الثنائية يبقى بــا شــك غير كــاف»،
بــرغــم «م ــا تــم تحقيقه مــن نـتــائــج»،
مضيفًا« :ال بد من أن أشير الى الخط
ال ـت ـنــازلــي لــاسـتـثـمــارات الفرنسية
فــي الـجــزائــر خــال الـسـنــوات الثالث

ارتفــع منســوب الخطــاب السياســي الــذي يتنــاول
املســار اإلقليمــي ُّللتســوية مــع إســرائيل ،باعتبــاره
الخيــار البديــل لتعثــر عمليــة التســوية علــى املســار
الفلســطيني .وتجلــى ذلــك فــي الحديــث عــن «صفقــة
إقليميــة» فــي خــال زيــارة رئيــس حكومــة العــدو،
بنيامــن نتنياهــو ،األخيــرة لواشــنطن ،وكذلــك فــي
مواقــف املبعــوث األميركــي الخــاص إلــى املنطقــة.
أيضــا ،يبــدو أنــه يحتــل جــزءًا مهمــا مــن جــدول لقــاءات
الرئيــس األميركــي ،دونالــد ترامــب ،مــع الزعمــاء العــرب
الذيــن يتوالــون إلــى العاصمــة األميركيــة.
يتقاطــع هــذا املفهــوم مــع املســار البديــل ،الــذي ُيـ ِّ
ـروج
لــه نتنياهــو ،القائــم علــى أســاس عقــد مؤتمــر إقليمــي
يجمــع إســرائيل إلــى جانــب دول «االعتــدال» العربــي،
وعلــى رأســهم الســعودية .وهــو يســتند فــي مخططــه
التســويقي إلــى القــول إن التوصــل إلــى ســام إقليمــي
مــع «االعتــدال» فــي الخليــج يمكــن أن يــؤدي الحقــا إلــى
صيغــة تســوية مــع الطــرف الفلســطيني.
مــن املفارقــات أن إســرائيل ســبق أن رفضــت الحــل
اإلقليمــي مطلقــا طــوال العقــود الســابقة .بــل أصــرت
علــى املفاوضــات الثنائيــة .أمــا اآلن ،فهــي التــي بــادرت
علــى لســان نتنياهــو إلــى طــرح املســار اإلقليمــي.
مــا قــد يوحــي للوهلــة األولــى أنــه انقــاب علــى
اســتراتيجية الصفقــات املتفــردة التــي اعتمدتهــا تــل
أبيــب منــذ انطــاق قطــار التســوية مــع اتفاقيــة كامــب
ديفيــد عــام  ،1978واســتمرت فــي تســعينيات القــرن
املاضــي.
ينبغــي القــول إن إســرائيل نجحــت آنــذاك فــي إســقاط
مشــروع الحــل اإلقليمــي ،ملصلحــة «الصفقــات
الثنائيــة» ،عبــر اتفــاق أوســلو (ومــا تــاه) ،الــذي جـ ّـر
وراءه اتفــاق «وادي عربــة» مــع األردن .وهكــذا نجحــت
فــي التفــرد بــكل طــرف عربــي تســووي علــى حــدة.
بغــض النظــر عــن املوقــف مــن مبــدأ شــرعنة االحتــال
الصهيونــي لفلســطني ،ومحاولــة جعــل الكيــان
اإلســرائيلي كأنــه جــزء طبيعــي مــن مكونــات الخريطة
َّ
اإلقليميــة ،فقــد وفــر مبــدأ الصفقــات املنفــردة
مجموعــة مــن اإلنجــازات للكيــان اإلســرائيلي ،مــن
أهمهــا:
التمكــن مــن إضعــاف املوقــف العربــي فــي املفاوضــات،
مقابــل تعزيــز موقف إســرائيل.
هــذا يعنــي تثميــر كل صفقــة منفــردة جــرى التوصــل
إليهــا ،علــى طاولــة التفــاوض مــع بقيــة األطــراف
املشــاركة فــي املفاوضــات التســووية .يمكــن القــول
إن كل طــرف ســلك املســار الثنائــي مــع إســرائيل،
بمعــزل عــن بقيــة األطــراف العربيــة األخــرى ،أســهم

األخيرة ،ما يتناقض مع طموحاتنا
من أجل شراكة استراتيجية».
ول ــم ي ـفـ ّـوت الــوزيــر األول الـجــزائــري
ح ـض ــور ن ـظ ـيــره ال ـفــرن ـســي ،لـيـ ّ
ـوجــه
رسالة مفادها أن الرئيس بوتفليقة
هــو املــاســك بــزمــام الـقــرار فــي البالد،
ً
قـ ــائـ ــا« :الـ ـج ــزائ ــر ل ـه ــا ق ــائ ــد واح ــد
هــو عبد العزيز بوتفليقة ،وال أحد
يـعـطـيـنــي ال ـت ـع ـل ـي ـمــات دون ـ ـ ــه» .هــذا
ال ـت ــأك ـي ــد م ــن امل ـ ـسـ ــؤول الـ ـج ــزائ ــري،
يــأتــي ف ــي ظ ــل ال ـت ـس ــاؤالت امل ـت ـكــررة
التي يطرحها الرأي العام الجزائري
حــول ق ــدرة الــرئـيــس بوتفليقة على
مـمــارســة صــاحـيــاتــه كــامـلــة فــي ظل
وضعه الصحي الصعب.
وت ـ ــأت ـ ــي هـ ـ ــذه الـ ـتـ ـص ــريـ ـح ــات ،ب ـعــد
نـحــو ع ــام مــن زيـ ــارة ال ــوزي ــر رئـيــس
الـ ــوزراء الفرنسي الـســابــق ،مانويل
فالس ،والجدل الواسع الذي رافقها

فــي إضعــاف نفســه (مــع تفــاوت بــن مصــر واألردن
ومنظمــة التحريــر الفلســطينية) ،وفــي الوقــت نفســه
حــرم اآلخريــن عناصــر قــوة إضافيــة فــي مواجهــة
إســرائيل ،لكــن مفاعيــل «كامــب ديفيــد» ،باعتبارهــا
الصفقــة املنفــردة األولــى مــع كيــان العــدو ،أدت فــي
ذلــك الوقــت إلــى تغييــر موازيــن القــوى فــي املنطقــة
العربيــة.
ولــوال أن املقاومــة فــي لبنــان عــادت َّ
وغيــرت معادلــة
ً
الصــراع (بعــد اجتيــاح  ،)1982وصــوال إلــى إجبــار
العــدو علــى االنســحاب الكامــل ،تقريبــا ،عــام ،2000
لدخــل لبنــان فــي العصــر اإلســرائيلي.
فــي املقابــل ،نجحــت إســرائيل عبــر اعتمــاد املســارات

المسار اإلقليمي
للتسوية يهدف إلى تصفية
القضية الفلسطينية

الثنائيــة ،فــي التفــرد بالطــرف الفلســطيني تحدي ـدًا،
بفعــل مجموعــة عوامــل منهــا القيــود التــي فرضهــا
األخيــر علــى نفســه بســبب تبنيــه خيــارات عقيمــة،
وتخليــه عــن عــدد مــن أوراق القــوة .لكــن لــوال وجــود
الخيــار املقــاوم ،لنجحــت إســرائيل فــي التهميــش التــام
للقضيــة الفلســطينية.
بعدمــا نجــح العــدو فــي اســتنفاد املســارات الثنائيــة
فــي خدمــة اســتراتيجيته اإلقليميــة ،انتقــل إلــى مرحلــة
طــرح مشــروع سياســي جديــد يتــاءم مــع املتغيــرات
اإلقليميــة والدوليــة ،ولخدمــة أهــداف إضافيــة.
وحتــى ذلــك الوقــت ،كان يفتــرض أن أنظمــة «املســاومة
علــى فلســطني» تتبنــى معادلــة «املبــادرة العربيــة»
بنصهــا الحرفــي مــن دون أي التفــاف عليهــا (علــى
أنهــا تمثــل الحــد األدنــى بعــد التخلــي عــن نحــو %80
مــن فلســطني) ،مقابــل حصــول إســرائيل علــى
«الجائــزة» اإلقليميــة .تتمثــل هــذه الجائــزة ،وفق منطق
أنظمــة املســاومة ،باالنتقــال إلــى مرحلــة التطبيــع
الرســمي مــع كيــان العــدو واالنفتــاح العلنــي عليــه علــى
املســتويات كافــة .لكــن إدراك اإلســرائيلي أن قضيــة
فلســطني ّ
تحولــت إلــى عــبء علــى هــذه األنظمــة ،التــي
تســعى جاهــدة إلــى التحلــل منهــا ،دفعــه إلــى الطمــوح
فــي الحصــول علــى الجائــزة مــن دون أن يضطــر إلــى

إثـ ــر ن ـش ــره صـ ـ ــورة ل ــه م ــع الــرئ ـيــس
ُ
بوتفليقة ،تـظـهــر األخ ـيــر فــي وضــع
صحي منهك .وأطـلـقــت تلك الصور
وق ـت ـه ــا الـ ـتـ ـس ــاؤالت ف ــي ال ـص ـحــافــة
الفرنسية حــول مــدى قــدرة الرئيس
بوتفليقة على الحكم ،قابله سخط

ّ
لم يحل عهد هوالند
قضايا عالقة على غرار
األرشيف والكنوز األثرية
ع ـ ـ ـ ــارم مـ ـ ــن امل ـ ـ ــوال ـ ـ ــن لـ ـل ــرئـ ـي ــس فــي
الجزائر ،أبرزهم مدير ديوانه أحمد
أويحيى ،الــذي وصف ما أقــدم عليه
فالس بالعمل الدنيء.
وب ـ ـن ـ ـهـ ــايـ ــة فـ ـ ـت ـ ــرة واليـ ـ ـ ـ ــة ال ــرئـ ـي ــس
هــوالنــد ،تكون العالقات الجزائرية

دفــع أثمـ ٍّـان الحــد األدنــى للطــرف الفلســطيني.
ـواز ،لــم يعــد خافيــا أن هــذه األنظمــة
علــى خــط مـ ٍ
تعمــل جاهــدة علــى إخمــاد القضيــة الفلســطينية،
ملصلحــة تبديــل بوصلــة العــداء مــن إســرائيل إلــى
الجمهوريــة اإلســامية فــي إيــران .هــذا الواقــع ،وجــدت
فيــه تــل أبيــب أرضيــة خصبــة للرهــان علــى املصالــح
املشــتركة التــي تبلــورت بينهــا وبــن هــذه األنظمــة،
وهــو عــزز الرهــان لديهــا علــى إمكانيــة القفــز فــوق
املســار الفلســطيني ،والدفــع نحــو مســار إقليمــي،
الــذي هــو فــي الواقــع عمليــة التفــاف تهــدف إلــى
تهميــش القضيــة الفلســطينية علــى أمــل تصفيتهــا،
وفــي الوقــت نفســه ،االنتقــال إلــى مرحلــة التحالــف
بــن إســرائيل وهــذه األنظمــة ،علــى قاعــدة مواجهــة
التهديــدات واملصالــح املشــتركة.
مــع ذلــك ،ينبغــي القــول ،إن مــا أســهم فــي تزخيــم هــذا
الرهــان علــى هــذا املســار ،فــي تــل أبيــب وعواصــم
ـاوم» ،حالــة الخــراب التــي أحدثتهــا
«الخيــار املسـ ِ
الجماعــات املســلحة واإلرهابيــة فــي ســوريا والعــراق،
ثــم تبنــي ترامــب ،الحــل اإلقليمــي باعتبــاره جــزءًا مــن
اســتراتيجية مواجهــة محــور املقاومــة وعلــى رأســه
طهــران.
باملقارنــة بــن املرحلتــن ،يتضــح أن مرحلــة املســار
اإلقليمــي ،مــن منظــور إســرائيلي ،ليســت انقالب ٌّــا
علــى اســتراتيجية ســابقة ،بــل هــي امتــداد لهــا؛ كل
بمــا يتــاءم مــع الظــروف الســائدة .وبمعنــى مــن
املعانــي ،هــو ثمــرة مــن ثمــرات «الصفقــات املتفــردة».
بعبــارة أدق :بعدمــا حققــت اســتراتيجية «الصفقــات
املتفــردة» أهدافهــا فــي تفكيــك الجبهــة العربيــة فــي
َّ
مواجهــة إســرائيل ،ومكنتهــا مــن التفــرد بــكل منهــا،
ً
سياســيًا وأمنيــا ،وصــوال إلــى تطويــق الشــعب
ـاومة ،انتقلــت
الفلســطيني وقــواه
املقاومــة واملسـ ِ
ِ
إســرائيل فــي ضــوء املتغيــرات اإلقليميــة والدوليــة ،إلى
مرحلــة قطــف الثمــار علــى حســاب قضيــة فلســطني،
ً
علــى أمــل أن يكــون هــذا املســار مدخــا إلقحامهــا فــي
النســيج اإلقليمــي ،وتقديمهــا كحليــف طبيعــي لقــوى
إقليميــة ،أنظمــة وحــركات سياســية ،بمــا فيهــا التــي
يحمــل بعضهــا شــعارات إســامية.
الرهــان األساســي فــي كل هــذه املعــادالت التــي
توالــت ،يبقــى علــى الشــعب الفلســطيني القــادر علــى
ُ ِّ
رفــد نضالــه باإلبداعــات املتواصلــة التــي تمكنــه مــن
تزخيــم مقاومتــه وإبقــاء قضيتــه حيــة فــي الوجــدان
العربــي واإلســامي ،ومــن أن تفــرض نفســها علــى
عواصــم القــرار الدولــي واإلقليمــي الــذي يحــاول
تهميشــها ،واألهــم إيصــال املحتلــن الصهاينــة ،بفعــل
تراكــم النضــال واملقاومــة ،إلــى مرحلــة اليــأس مــن
الرهــان علــى إمكانيــة توفيــر احتــال آمــن.

ـ الفرنسية ،قد مــرت بإحدى أحسن
م ــراح ـل ـه ــا إل ـ ــى درجـ ـ ــة وص ـف ـه ــا مــن
وزي ــر الـخــارجـيــة الـفــرنـســي السابق
ل ـ ـ ــوران ف ــابـ ـي ــوس ،ب ــ«ش ـه ــر الـعـســل
غـيــر امل ـس ـبــوق» ،مــع تسجيل بعض
الـ ـت ــوت ــرات ال ـت ــي شــاب ـت ـهــا م ــن حــن
آلخ ــر ،والـتــي ال تــرقــى إلــى درج ــة ما
ك ــان ــت ق ــد وص ـل ــت إل ـي ــه ف ــي فـتــرتــي
الــرئـيـســن الـيـمـيـنـيــن ج ــاك شـيــراك
ون ـي ـك ــوال س ـ ــارك ـ ــوزي .ف ــي امل ـق ــاب ــل،
عـ ـ ـ ــرف هـ ـ ــوالنـ ـ ــد مـ ـ ــع نـ ـ ــزولـ ـ ــه ق ـصــر
اإلل ـي ــزي ــه ف ــي  2012ك ـيــف يستميل
امل ـس ــؤول ــن ال ـج ــزائ ــري ــن ،م ــن خــال
خـ ـط ــوات رمـ ــزيـ ــة ،ت ـ ــارة ب ــاالع ـت ــراف
بـمـســؤولـيــة ال ـشــرطــة الـفــرنـسـيــة في
إيـ ـ ـق ـ ــاع ضـ ـح ــاي ــا م ـ ــن امل ـت ـظ ــاه ــري ــن
الجزائريني فــي بــاريــس أيــام الثورة
ال ـج ــزائ ــري ــة ،وتـ ـ ــارة أخ ـ ــرى بــإي ـجــاد
تــوص ـي ـفــات ت ـع ـبــر ع ــن ظ ـلــم ال ـن ـظــام

االستعماري الذي طبقته بالده على
الجزائر طوال  132سنة.
غ ـ ـيـ ــر أن ه ـ ـ ـ ــذه الـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ـط ـ ـ ــوات ،وفـ ــق
م ـتــاب ـعــن ج ــزائ ــري ــن ،تـب ـقــى رمــزيــة
وال تـ ـص ــل إل ـ ـ ــى درج ـ ـ ـ ــة االع ـ ـت ـ ــراف
الـكــامــل بــالـجــرائــم االسـتـعـمــاريــة في
ً
الـجــزائــر ،فـضــا عــن كــونـهــا لــم تجد
ال ـحــل للكثير مــن الـقـضــايــا العالقة
عـ ـل ــى غـ ـ ـ ــرار األرش ـ ـ ـيـ ـ ــف ال ـ ـجـ ــزائـ ــري
وب ـ ـعـ ــض الـ ـكـ ـن ــوز األث ـ ــري ـ ــة ال ـ ـتـ ــي ال
ت ـ ــزال م ـح ـت ـجــزة ،ورفـ ـ ــات امل ـقــاومــن
ال ـج ــزائ ــري ــن املـ ــوجـ ــودة بــامل ـتــاحــف
الفرنسية ،إلى جانب خرائط األلغام
والـ ـتـ ـع ــوي ــض ل ـض ـح ــاي ــا الـ ـتـ ـج ــارب
ال ـنــوويــة ف ــي ال ـص ـحــراء ال ـجــزائــريــة.
أما في الجانب االقتصادي ،فال يزال
املـيــزان الـتـجــاري خــارج املـحــروقــات،
يميل بشكل كبير ملصلحة الجانب
الفرنسي.

