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مقالة تحليلية

محور املقاومة سيواجه الحرب اإلسرائيلية ـ ـ األميركية على املنطقة ُم ّ
وحدًا .هي
ً
حرب إسرائيلية ـ ـ أميركية ،ألن عقال إسرائيليًا هو الذي خطط لها ويقودها،
ً
مستخدمًا عضالت أميركية« .حزب الحرب» في الواليات املتحدة ،ممثال بجون
ُّ
إسرائيلي الهوى أيديولوجيًا وعقائديًا،
بولتون ومايك بنس ومايك بومبيو،
ّ
ويعتبر أن املصلحة العليا للواليات املتحدة تقتضي الحفاظ على التفوق
النوعي إلسرائيل على جميع دول املنطقة وشعوبها ،حتى لو كان ثمن ذلك
توريط الواليات املتحدة في مواجهة عسكرية مجهولة التكاليف واملدى الزمني
ّ
والجغرافي .تحكم فريق صهيوني عضوي في السياسة الخارجية األميركية
يفضي إلى صدام حتمي ،مهما طال الزمن ،بني الواليات املتحدة وأطراف محور
ّ
خضم املواجهة
املقاومة ،وفي القلب منه إيران .فأطراف هذا املحور شرعوا ،في
املستعرة على مستوى اإلقليم ،في تطوير قدراتهم العسكرية ،بمساعدة
ومشاركة إيرانية مباشرة ،في عملية ستؤدي إلى تغيير تدريجي ،ولكن مستمر،

في ميزان القوى اإلجمالي لغير مصلحة العدو الصهيوني .هذه العملية كانت
ُ
ست ّ
عد تجاوزًا للخطوط الحمر من ِق َبل ّأي إدارة أميركية سابقة ،فكيف باإلدارة
الحالية؟ وال شك في أن مهندسي الحرب الحالية ،وهي حرب على الصعد كافة،
باستثناء العسكري حتى اللحظة ،راهنوا على إمكانية استغالل خالفات ماضية
بني حركة «حماس» وبقية أطراف املحور ،خرجت إلى العلن بعد اندالع الحرب
في سوريا عام  .2011أسباب سياسية وعسكرية ورمزية بديهية تفسر مثل
ّ
هذا الرهان ،قد ال يكون أقلها أهمية التعمية على األهداف الفعلية للحرب ،املرتبطة
بمنع تغيير موازين القوى ضد إسرائيل ،وبحجب حقيقة أن فلسطني وقواها
املقاومة أول املعنيني بها .فالواليات املتحدة وإسرائيل ،وحلفاؤهما من «عرب
ّ
الردة» ،يدركون املفاعيل الكبرى الناجمة عن وضوح هذه األهداف بالنسبة إلى
موقف جماهير األمة ،وتبعاته على «االستقرار السياسي» في اإلقليم بالنسبة
إلى مصالحهم .من غير املبالغة القول إن هذا الرهان ّ
تبدد تمامًا بعد اللقاء الذي

جمع مرشد الجمهورية اإلسالمية ،السيد علي خامنئي ،وقيادة حركة
«حماس» في طهران في  22تموز /يوليو املاضي .وكانت قد سبقت
هذا اللقاء تصريحات واضحة لقادة «حماس» ،أهمها تلك التي أدلى
بها يحيى السنوار ،وأكد فيها أن إيران وقفت مع فلسطني على رغم
ُ
ّ
تخلي غالبية األنظمة العربية عنها ،وأن صواريخ املقاومة التي أطلقت
على مدن الكيان الصهيوني وبلداته ،بما فيها تلك التي أطلقت خالل
َ
سنوات الخالف حول سوريا ،ق ِدمت منها ،معتبرًا أن الحرب على
إيران حرب على فلسطني .وكذلك فعل إسماعيل هنية في تصريحات
الحقة .اليوم ،وبعد لقاء طهران وما رشح عنه من معطيات ،بات من
املمكن القول إن أطراف محور املقاومة باتوا يرون أن استهداف ّأي
منها هو استهداف للمحور بمجمله.
(األخبار)

تكتالت خصوم نتنياهو:
ّالخوف من السقوط...
وتقلص الفروق األيديولوجية

تفاصيل زيارة «حماس» إلى طهران

معركة المصير الواحد
قاسم س .قاسم
للمرة األول ــى منذ عــام  ،2012التقى
وفـ ـ ـ ٌـد ق ـ ـيـ ــادي مـ ــن «حـ ــركـ ــة امل ـق ــاوم ــة
اإلسالمية» (حماس) ،أواخــر تموز/
يـ ــول ـ ـيـ ــو امل ـ ـ ــاض ـ ـ ــي ،م ـ ــرش ـ ــد الـ ـ ـث ـ ــورة
اإليـ ــران ـ ـيـ ــة ،ال ـس ـي ــد ع ـل ــي خــام ـن ـئــي.
ّ
ال ـل ـقــاء ش ــك ــل ب ــداي ــة مــرح ـلــة جــديــدة
ـ ـ ـ ـ قــديـمــة ،وإع ــان ــا ل ـعــودة التحالف
بني الطرفني ،وإيذانًا بإعادة ترتيب
مـحــور املـقــاومــة وف ــق ال ـصــورة التي
كـ ـ ــان ع ـل ـي ـه ــا ق ـب ـي ــل ان ـ ـ ـ ــدالع األزمـ ـ ــة
السورية عام .2011
ّ
قـبــل ب ــدء الـلـقــاء املـغـلــق ،ســلــم الــوفــد،
الـسـيــد خــامـنـئــي ،رســالــة مــن رئيس
امل ـ ـك ـ ـتـ ــب ال ـ ـس ـ ـيـ ــاسـ ــي لـ ـ ــ«حـ ـ ـم ـ ــاس»،

ثمار عملية أبو صالح
في بداية الشهر الجاري ،نفذ االستشهادي هاني
أبو صالح عملية خلف خطوط العدو على الحدود
الشرقية لقطاع غ ــزة ،حيث مكث داخ ــل الـحــدود
ملــدة ساعتني ،قبل اشتباكه مع جنود من وحدة
«غ ــوالن ــي» .الـعـمـلـيــة ال ـنــوع ـيــة ،ال ـتــي أس ـف ــرت عن
جــرح  3جنود إسرائيليني بينهم ضابط ،ذهبت
تقديرات جيش العدو في حينها إلى أنها «فردية»،
وأن منفذها ،وهــو عنصر فــي «كتائب القسام»
ّ
وتوجه
ومــن «حماة الثغور» ،تــرك نقطة املراقبة،
إلى الحدود للقيام ّ
ٌ
تبرير بدا مشابهًا ملا
بمهمته.
قيل ليلة إطــاق صــاروخــن ،األول على تــل أبيب
والثاني على عسقالن في تشرين األول /أكتوبر
 ،2018حيث تم التحجج بأن ضربة برق ّ
سببت
انـطــاقـهـمــا .لـكــن عملية أب ــو ص ــاح ج ــاءت بعد
انتهاء قوات العدو من ّ
تدربها على خطة «الفصول
األربعة» في توقيت ال يبدو دونما دالالت .كما أن
حــالــة البلبلة الـتــي عاشها جيش االح ـتــال على
إثر العملية ،واملجريات التي شهدها امليدان خالل
االش ـت ـبــاك ،كــانــت كلها مــرصــودة مــن ِقـ َـبــل أعــن
املقاومة ،التي استفادت من ذلك معلوماتيًا ملعرفة
اإلجراءات اإلسرائيلية ،وفق ما تفيد به معلومات
«األخبار».
(األخبار)

إس ـم ــاع ـي ــل ه ـن ـي ــة ،ت ـض ـم ـنــت أرب ـع ــة
م ـ ـ ـحـ ـ ــاورّ :أول ـ ـ ـهـ ـ ــا مـ ـخ ــاط ــر «ص ـف ـقــة
ال ـقــرن» على املنطقة واستراتيجية
الـ ـح ــرك ــة فـ ــي م ــواجـ ـهـ ـتـ ـه ــا ،ثــان ـي ـهــا
ت ـصـ ّـور الـحــركــة لكيفية وق ــوف دول
املنطقة بوجه هــذه الصفقة ،ثالثها
قــراءة «حماس» للتصعيد اإلقليمي
ّ
التصدي له ،أما رابعها فشكر
وآلية
إيـ ـ ــران ع ـلــى دع ـم ـهــا ل ـل ـم ـقــاومــة .في
الشكل ،توقف «الحمساويون» عند
ّ
تسلم مرشد الثورة رسالة من هنية،
بعد رفـضــه قبل أي ــام مــن لقائه بهم
ّ
تسلم رسالة حملها رئيس الحكومة
الـيــابــانــي ،شينزو آب ــي ،مــن الرئيس
األمـيــركــي دونــالــد تــرا مــب ،معتبرين
ً
ذلك دليال على تقديره للحركة وعمق
ال ـع ــاق ــة ّم ـع ـه ــا .ب ـعــد ق ـ ــراءة رس ــال ــة
هنية ،عــقــب السيد خامنئي عليها
بــالـتـشــديــد عـلــى «ض ـ ــرورة مــواجـهــة
صفقة الـقــرن» ،حتى إفشالها .وقــال
خ ــامـ ـنـ ـئ ــي لـ ـلـ ـحـ ـض ــور إن «ال ـن ـص ــر
ّ
حليفكم ،وسـتـصــلــون أنـتــم والسيد
حسن نصر الـلــه فــي األق ـصــى» ،فــردّ
عليه ضيوفه بالقول« :وأنت ستكون
معنا».
بعد الـتـقــاط الـصــور وخ ــروج اإلع ــام،
ّ
انضم قائد «قوة القدس» في الحرس
الـ ـ ـث ـ ــوري اإليـ ـ ــرانـ ـ ــي ،الـ ـجـ ـن ــرال قــاســم
س ـل ـي ـمــانــي ،إلـ ــى امل ـج ـت ـم ـعــن .ت ـحـ ّـدث
وفد الحركة ،هنا ،عن التطورات التي
شـهــدتـهــا ذراعـ ـه ــا ال ـع ـس ـكــريــة ،وعـ ّـمــا
تــواجـهــه مــن عــوائــق ومــا تحتاج إليه
م ــن سـ ــاح .وش ـ ـ ّـدد ال ـح ــاض ــرون على
كسر ّأي
أهمية وحدة املحور ،ورفض ُ
طــرف فيه ،وعليه فإنه في حــال شنت
ح ـ ــرب ض ــد أح ـ ــد أط ـ ــراف ـ ــه ،ف ـ ــإن بــاقــي
ال ـج ـب ـهــات سـتـنـضـ ّـم مل ـســانــدتــه ومـنــع
كسره .وفي هذا اإلطار ،يقول أحد قادة
«حماس» ،لـ«األخبار»« :في ما يتعلق
ّ
بجبهة غزة ،إذا شن العدو اإلسرائيلي
ع ــدوان ــا ضــد ال ـق ـطــاع ،وك ــان تـقــديــرنــا
أنه معركة محصورة ولن تتطور إلى
حرب لكسرنا ،فإننا سنواجه وحدنا».
ويضيف« :لكن إذا حــاول العدو كسر
املـقــاومــة (كـمــا تقضي خـطــة الفصول
األرب ـ ـع ـ ــة ال ـ ـتـ ــي نـ ـ ـ ــاور ع ـل ـي ـه ــا جـيــش
ال ـع ــدو م ـنــذ أيـ ـ ــام) ،ف ــإن بــاقــي أط ــراف
املحور سينضمون إلى املعركة» .هذا
ال ـتــوج ــه ك ــان م ـطــروحــا ف ــي ال ـســابــق؛
فخالل العدوان اإلسرائيلي على قطاع
غ ــزة ع ــام  ،2014لــم ينقطع الـتــواصــل
الـيــومــي بــن أط ــراف املـحــور وفصائل
القطاع ،وذلك ملتابعة الوضع ميدانيًا.

ُ
وق ــد أب ـل ــغ قـ ــادة ال ـف ـصــائــل ،ح ـي ـنــذاك،
أن أطـ ـ ـ ــراف امل ـ ـحـ ــور ج ـ ــاه ـ ــزون لـفـتــح
جبهة أخ ــرى ،إذا شعرت املقاومة في
غ ــزة بــأنـهــا سـ ُـتـكـســرّ .
ردت الـفـصــائــل،
وقتها ،بأنها ال تحتاج إلى املساعدة،
وتستطيع الصمود لفترات طويلة مع
استمرار إطــاق الصواريخ بالوتيرة
ُاليومية نفسها .في االجتماع األخير،
أ ّقر مبدأ «توحيد الجبهات» و«وحدة
املصير» بشكل رسمي ،وأصبح جزءًا
من سياسة «محور املقاومة».
اليوم ،أصبحت املقاومة في غزة أقوى
م ـم ــا مـ ـض ــى ،وهـ ـ ــي ت ـم ـل ــك ص ــواري ــخ
دقيقة يمكنها إصابة هدفها بهامش
خطأ بسيط .فكما قال السيد خامنئي
خـ ــال الـ ـلـ ـق ــاء« ،فـ ــي األعـ ـ ـ ــوام الـقـلـيـلــة
املاضية ،كان الفلسطينيون يناضلون
ب ــال ـح ـج ــارة ،لـكـنـهــم ال ـي ــوم م ـجـ ّـهــزون
ب ــالـ ـص ــواري ــخ ال ـن ـق ـط ـ ّ
ـوي ــة (ال ــدق ـي ـق ــة)

ُ
ب ــدل ال ـح ـج ــارة» .ت ـطـ ّـور نــوعــي أ ِّس ــس
ّ
لــه مـنــذ ح ــرب  ،2014عـنــدمــا تــوجـهــت
ق ـ ـيـ ــادات مـ ــن ً«كـ ـت ــائ ــب الـ ـقـ ـس ــام» إل ــى
طهران ،طالبة صواريخ دقيقة (راجع
األخ ـ ـبـ ــار  7شـ ـب ــاط  ،)2015لـتـتـعـ ّـهــد

سبقت اللقاء رسالة
من السعودية إلى
«حماس» تطالبها
بقطع العالقات
مع إيران

الجمهورية اإلسالمية بإيصال تقنية
ه ــذه ال ـصــواريــخ إل ــى قـلــب غ ــزة ،وهــو
ً
مــا حـصــل ف ـعــا .أم ــا ع ــدد الـصــواريــخ
الدقيقة املوجودة في القطاع ،فهو سرٌّ
من أســرار «القسام» سيكتشفه العدو
في أي حرب مقبلة.
فـ ــي خـ ـت ــام لـ ـق ــائ ــه ب ــوف ــد «ح ـ ـمـ ــاس»،
أك ـ ــد ال ـس ـي ــد خ ــام ـن ـئ ــي ت ــوج ــه إي ـ ــران
ً
ال ــداع ــم لـفـلـسـطــن ،ق ــائ ــا« :أيـ ــا كــانــت
ّ
والتحديات ،فإن الجمهورية
الظروف
اإلسالمية ستكون بكل إمكاناتها إلى
جانب الشعب الفلسطيني ومقاومته
حـتــى تـحــريــر فـلـسـطــن» .وي ـقــول أحــد
املتابعني لتفاصيل اللقاء ،في حديث
إل ــى «األخـ ـب ــار» ،إن «الـسـيــد خامنئي
ّ
كسر الـبــروتــوكــول املتبع ملكتبه ،فهو
عـ ـ ــادة ي ـل ـت ـقــي ق ـ ـيـ ــادات الـ ـص ــف األول
لـلــدول والتنظيمات ،إال أن عــدم قــدرة
ه ـن ـيــة ع ـلــى الـ ـخ ــروج م ــن غـ ــزة جعله

شهدت تشكيلة األحزاب على يسار نتنياهو أكثر من عملية تحالف وتكتل محدودة (أ ف ب)

علي حيدر

ّتوقف «الحمساويون» عند
تسلم المرشد ّرسالة هنية بعد
رفضه تسلم رسالة ترامب
(من الويب)

يـتـجــاوز بــروتــوكــولــه بـشـكــل إيـجــابــي
للقاء الــرجــل الثاني فــي الـحــركــة» .أما
أك ـث ــر م ــا ل ـفــت ال ـح ـض ــور ف ـهــو وصــف
خــامـنـئــي «حـ ـم ــاس» بــأن ـهــا «ت ـقــع في
قلب حركة فلسطني ،كما أن فلسطني
تقع في قلب حركة العالم اإلسالمي»،
إذ يعتبرون أنه بقوله هذا ّ
«ثبت دور
الحركة ضمن محور املـقــاومــة ،وأنها
جزء أصيل منه ،مسقطًا بذلك الصبغة
وم ِّ
الطائفية للصراع القائمُ ،
حددًا إياه
بأنه صــراع بني جبهة تريد التطبيع
مــع الـعــدو اإلســرائـيـلــي ،ومـحــور يقف
ضد بيع فلسطني ويقول ال».
الــزيــارة التي استمرت أيامًا والتقى
خاللها الوفد قيادات في الجمهورية
اإلسـ ــام ـ ـيـ ــة ،كـ ـ ــان م ـ ـجـ ـ ّـرد تـحـقـقـهــا
كــاف ـيــا لـتــوجـيــه رس ــائ ــل ع ــدي ــدة ،إذ،
وب ـح ـس ــب م ـ ـصـ ــادر فـ ــي «ح ـ ـمـ ــاس»،
أرسـ ـل ــت ال ـس ـع ــودي ــة ،ق ـب ـيــل أس ـبــوع

مــن تـ ّ
ـوجــه الــوفــد إلــى إي ــران ،رســالــة إلى
الحركة تطالبها فيها بقطع عالقاتها
مــع ط ـهــران ،وإال ف ــإن الــريــاض ستقطع
ّ
لكن «حماس» ّ
ردت على
عالقاتها بها.
الطلب الـسـعــودي بــالـقــول إن «عالقتها
مع إيــران متينة وستستمر ،وإذا أرادت
السعودية تنفيذ تهديدها ،فهي ستكون
الجانب الخاسر وليس الـحــركــة» .ومع
َّ
أن الزيارة كان ُمخططًا لها قبل التهديد
السعودي ،إال أنها جاءت تجسيدًا لعمق
عالقة الحركة بطهران ،وردًا غير مباشر
على مطلب الرياض .وليس السعوديون
وح ــده ــم م ــن أرادوا إف ـش ــال ال ــزي ــارة أو
ّ
م ـن ـع ـهــا ،إذ إن م ـصــر أي ـض ــا اش ـتــرطــت
عــدم تـ ّ
ـوجــه هنية إلــى إي ــران للسماح له
بــالـخــروج مــن الـقـطــاع ،وهــو مــا رفضه،
مـعـلـنــا ع ــدم ق ـبــولــه وض ــع شـ ــروط على
برنامج زياراته ،مؤكدًا نيته التوجه إلى
إيران في ّ
أي رحلة خارجية.

لم ينجح خصوم رئيس حكومة الـعــدو ،بنيامني
ن ـت ـن ـي ــاه ــو ،فـ ــي ال ـ ـتـ ـ ّ
ـوحـ ــد عـ ـل ــى غ ـ ـ ــرار األح ـ ـ ــزاب
األساسية التي تقع على يمني «الليكود» ،والتي
ً
ّ
تـكــتـلــت فــي ائ ـتــاف واحـ ــد ،م ـت ـجــاوزة خالفاتها
وتنافسها .وعلى رغــم التقاطع الــواســع بني عدد
مــن ال ـقــوى الـسـيــاسـيــة والـحــزبـيــة الـتــي تـقــع على
ي ـس ــار «الـ ـلـ ـيـ ـك ــود» ،واج ـت ـمــاع ـهــا ع ـلــى ضـ ــرورة
إس ـق ــاط نـتـنـيــاهــو م ــن مـنـصـبــه ،وإن أم ـك ــن من
ّ
التوحد تعثرت
رئاسة «الليكود» ،إال أن محاولة
نتيجة رفض رئيس «العمل» ،عمير بيرتس ،هذا
املشروع ،بحجة أنه يحول دون استقطاب أصوات
من الجمهور اليميني ،وأنه من دون ذلك ال يمكن
إسقاط معسكر اليمني من الحكم.
مع ذلــك ،شهدت تشكيلة األحــزاب التي تقع على
يـســار نتنياهو أكـثــر مــن عملية تـحــالــف وتكتل
ّ
التحدي مع
ترتق إلى مستوى
محدودة ،لكنها لم
ِ
معسكر اليمني .فإلى جانب تكتل أحــزاب «أزرق
أب ـيــض» مـنــذ مــا قـبــل االن ـت ـخــابــات الـســابـقــة التي
لــم ت ـ ِّ
ـؤد إل ــى تشكيل حـكــومــة ،تـبـلــورت تحالفات
تمثلت فــي ع ــودة األح ــزاب العربية إلــى التحالف
ضمن «القائمة املشتركة» ،وتحالف «العمل» ،الذي
ّ
تفكك تكتله السابق مع حزب «هتنوعا» برئاسة
ً
تسيبي ليفني ،مــع ح ــزب «غـيـشــر» ،فـضــا عن
ّ
تـشــكــل تـحــالــف «املـعـسـكــر الــدي ـمــوقــراطــي» الــذي
جمع «مـيــرتــس» الـيـســاري ،وحــزب إيـهــود بــاراك،
ومنشقني عن «العمل».
يمكن إرجاع هذه التحالفات إلى أسباب رئيسة،
م ــن ض ـم ـن ـهــا الـ ـخ ــوف م ــن عـ ــدم تـ ـج ــاوز نـسـبــة
ال ـح ـســم (ال ـع ـت ـبــة االن ـت ـخــاب ـيــة) ال ـت ــي ت ــم رفـعـهــا
إلـ ــى  ،%3.25وخ ــاص ــة ب ـعــدمــا أظـ ـه ــرت نـتــائــج
االنتخابات السابقة أن عددًا من األحزاب سقطت،
ّ
وأخ ـ ــرى ن ـجــت ب ـش ــق األنـ ـف ــس .ك ــذل ــكُ ،ي ـع ـ ّـد من
أبــرز العوامل في التمهيد للتكتالت الجديدة أن
القضية الفلسطينية ّخرجت من ساحة التنافس
االنتخابي ،وهو ما قلص الفروق األيديولوجية
بــن األحـ ــزاب الـصـهـيــونـيــة ،إل ــى ح ـ ّـد أن «الـعـمــل»
ال ــذي ح ــرص ط ــوال تــاريـخــه عـلــى تـقــديــم نفسه
على أنــه ممثل عن تكتل يسار الــوســط ،تحالف
مع «غيشر» اليميني ،فيما «ميرتس» الذي يمثل
أقـصــى الـيـســار تحالف مــع حــزب ب ــاراك .ولرفع
الحرج ،وبهدف تخفيف األضــرار من جــراء هذا
التحالف ،قدم األخير اعتذاره على املجزرة التي
نفذتها األجـهــزة العسكرية ضــد فلسطينيي الـ
األقـصــى عام
 ،48فــي أعـقــاب انطالقة انتفاضة ّ
 .2000وال ـجــديــر ذك ــره ،ه ـنــا ،أن ــه كــلـمــا تــم رفــع
العتبة االنتخابية ،اضطرت األحزاب إلى التحالف
معًا تفاديًا لسقوطها ،وهو ما من شأنه تقليص
عــدد األح ــزاب فــي الكنيست ،واإلفـضــاء بالتالي
إلى حالة من االستقرار في املؤسسة السياسية.
لكن من أجل تحقيق هذه النتيجة ،ينبغي وضع

قيود على إعادة االنشقاق في أعقاب فرز نتائج
االنتخابات ،ألنه يمكن لألحزاب أن تتحالف قبل
ّ
االنتخابات ثم تعود وتنشق بعدها عن بعضها
البعض.
ّ
خضم ذلك ،كانت الفتة مبادرة رئيس الوزراء
في
إلــى كتابة مقالة ،فــي صحيفة «إســرائـيــل الـيــوم»،
يناشد فيها جمهور اليمني أن ِّ
يصوت لـ«الليكود»
تحديدًا .الالفت في هذه الرسالة ليس مضمونها
فقط ،وإنما توقيتها أيضًا ،كونها أتت قبل أكثر من
شهر على االنتخابات العامة ،وبعد التقارير عن
تعهد قائمة «الليكود» بأن يكون نتنياهو مرشحها
يخف نتنياهو خلفية
الوحيد لرئاسة الحكومة .لم
ِ
تكتيكه اإلعالمي الذي يقوم على تضييق الخيارات
أم ــام جـمـهــور الـيـمــن ،عـبــر وضـعــه أم ــام خيارين
ال ثــالــث لهما :تشكيل حكومة يمينية برئاسته،
أو حكومة برئاسة بني غانتس ال يـشــارك فيها
«الليكود» ،كونه تعهد بأنه لن يشارك في حكومة
وحدة .وهو يهدف من وراء هذا إلى محاولة تطويق
رئيس «إسرائيل بيتنا» ،أفيغدور ليبرمان ،الذي
أعلن عزمه الضغط نحو تشكيل حكومة وحدة.
من جهته ،يهدف ليبرمان ،من خالل دعوته إلى
الــوحــدة ،إلــى سلب األح ــزاب الـحــريــديــة أهــم ورقــة
ابتزاز ،متمثلة في عدم استطاعة اليمني ،في ضوء
موازين القوى النيابية ،تشكيل حكومة من دون
تلك األحــزاب ،وهو ما سمح لـ«الحريديم» بابتزاز
الحكومة في أكثر من مجال .أما في حال تشكيل
حكومة وحــدة ،فيصبح باإلمكان االستغناء عن
تأييد «الحريديم» ،ثم فــرض التجنيد عليهم في
ال ـج ـيــش ،وتـقـلـيــص األمـ ـ ــوال ال ـتــي يـتـلـقــونـهــا من
الدولة .لكن النتيجة األخرى أن نتنياهو لن يتمكن،
وال ـحــال ه ــذه ،مــن تــأمــن حصانة وزاري ــة تحميه
مــن الـقـضــاء واملـحــاكـمــة ،وعـلـيــه فـهــو يـهــدف من
وراء الدعوة إلى التصويت لحزبه حصرًا ،وليس
ملعسكر الـيـمــن عـمــومــا ،إل ــى ت ــرؤس ح ــزب ينال
أكبر عدد من املقاعد من أجل حشر رئيس الدولة،
ودفعه إلــى تسميته لتشكيل الحكومة ،ولــو كان
ذلك على حساب حلفائه.
تبقى حقيقة ينبغي أال تغيب لدى مقاربة املنظومة
الحزبية اإلســرائـيـلـيــة ،وهــي أن مساحة التقاطع
بني مكوناتها على طرفي الخريطة واسعة جدًا،
وتحديدًا في ما يتصل بقضايا الـصــراع ،وعلى
رأس ـه ــا الـقـضـيــة الـفـلـسـطـيـنـيــة .غ ـي ــاب املـخــاطــر
اإلقليمية املتصاعدة عن ساحة التنافس الحزبي
بـمــا ي ـتــاءم مــع حجمها ال يـعــود إل ــى مـحــدوديــة
تأثيرها فــي تلك الساحة ،وإنـمــا ألنــه ال خالفات
جوهرية في الرؤى والخيارات إزاءها .لكن نتنياهو
يسعى إلى فرض حضوره في الواجهة السياسية
واإلعالمية ،وتقديم نفسه على أنه الزعيم املؤهل
لقيادة إسرائيل في هذه املرحلة التاريخية ،فيما
يجتهد خصومه فــي تعزيز املشكالت الداخلية
في وجهه ،وخاصة في ما يتعلق بقضايا الفساد
املتهم بها.

