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• مدخل: 	
منذ )إعالن( وعد بلفور يف 2 تشرين الثاين/نوفمب 1917 الذي أعطى فيه َمن ال ميلك 
وطناً إىل َمن ال يستحق واإلعالانت واالتفاقيات الغربية مستمرة لدعم الكيان الصهيوين على أرض 
الدولية  والعهود  اإلنسان  اخلاص حبقوق  الرتاث  إزائها كل  يتوقف  بصيغ خمتلفة  السليبة  فلسطي 
اخلاصة ابحلقوق املدنية والسياسية، واحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية يف مشهد يدل على 
أنَّ العامل ينظر بعي واحدة للقضية الفلسطينية اليت تشهد يف كلِّ يوٍم انتهاكات صارخة بدعم من 
القوى الدولية وابألخص الوالايت املتحدة األمريكية صاحبة ثقافة )اليانكي( املعروفة اليت تتصرف يف 
شعوب العامل على حنو فج كان آخرها ما يسمَّى إبعالن القدس للشراكة اإلسرتاتيجية بي الوالايت 

املتحدة والكيان الصهيوين. 
• إعالن القدس النصوص والتربيرات :	

يف زايرة الرئيس األمريكي جو ابيدن إىل القدس احملتلة، وحتديداً يف اليوم الثاين من جولته 
ابملنطقة جرت مراسم توقيعه لالتفاق املشرتك مع رئيس وزراء الكيان الصهيوين )ايئري لبيد( أُْطِلَق 

عليه »إعالن القدس« للشراكة اإلسرتاتيجية.
تضمن االتفاق أتكيد الروابط غري القابلة للكسر1∗∗، وعلى االلتزام الدائم من قبل الوالايت 
املتحدة أبمن الكيان، واحلفاظ على تفوقه العسكري النوعي، وعدم السماح إليران ابمتالك سالح 
نووي، ومواجهة األنشطة اإليرانية ابملنطقة، ويهدف »اإلعالن« أتكيد الشراكة اإلسرتاتيجية بي 
الطرفي اليت تقوم على أسس متينة من القيم املشرتكة، واملصاحل املشرتكة، والصداقة احلقيقية، فضاًل 

1∗∗. طبقاً ملقالة حاغاي إلعاد املدير التنفيذي ملنظمة بتسليم املنشورة على صفحات صحيفة األايم الفلسطينية تعين عبارة الروابط 
غري القابلة للكسر حقيقة السياسة اخلارجية اليت انتهجتها اإلدارات األمريكية املتعاقبة على مر العقود: مثل القهر املستمر الذي ال 
هناية له للفلسطينيي، املؤطر أبنَّه "استقرار"؛ والتأمي السخي   للفصل العنصري   اإلسرائيلي، يف حي ُقدَِّمت خدمة شفهية من حي 
آلخر لـ"حل الدولتي"، الذي يضع مسؤولية متساوية على القائم ابالحتالل واخلاضع له؛   مع محاية   إسرائيل من أي عواقب حقيقية.

»إعالن القدس« والعدوان الصهيوني على غزة

د. محمد أرمين كربيت* -   د. عماد صالح الشيخ داود**

* ابحث يف الشأن السياسي "اإلسرائيلي". - ** أستاذ السياسات العامة/ كلية العلوم السياسية/ جامعة النهرين.
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عن ذلك، تؤكِّد الوالايت املتحدة »وإسرائيل« أنَّ من بي القيم املشرتكة بي الدولتي التزاماً اثبتاً 
ابلدميقراطية وسيادة القانون2.

ا هو استمرار لسياسة اإلدارات  يف حقيقة األمر أنَّ »اإلعالن« املذكور مل أيِت جبديد؛ وإنَّ
األمنية  العالقة  وبيان  استمرارية وجوده.  الصهيوين، وضمان  الكيان  إزاء  التزاماهتا  جتاه  األمريكية 
طويلة األمد بي اجلانبي، إذ تشدِّد الوالايت املتحدة التزامها الثابت ابحلفاظ على قدراته يف ردع 
أعدائه وتعزيزها والدفاع ضد أي هتديد أو جمموعة من التهديدات، وأتكيد االلتزامات اإلسرتاتيجية 
ا ذات أمهية حيوية ألمنها القومي. ويف مقدمتها قضية مفاوضات  من قبل الوالايت املتحدة؛ ألهنَّ
ا مستعدة الستخدام مجيع عناصر قوهتا الوطنية لضمان هذه النتيجة. البانمج النووي اإليراين، وأهنَّ

كما جتدِّد الوالايت املتحدة التزامها ابلعمل مع الشركاء اآلخرين ملواجهة األنشطة املزعزعة 
ومنظمات  وكالء  طريق  عن  أو  إيران  قبل  من  مباشرة  بصورة  مدفوعة  أكانت  سواًء  لالستقرار، 
ا إرهابية، مثل: )حزب هللا اللبناين، وحركيت املقاومة اإلسالمية )محاس(، واجلهاد  تصنفها على أهنَّ
اإلسالمي يف فلسطي(، وقبيل مغادرته واشنطن إىل القدس قال ابيدن يف لقاء تلفزيوين مع -القناة 
12 اإلسرائيلية- إنَّ اخليار العسكري يف مواجهة إيران سيبقى حاضراً، لكنَّه سيكون اخليار األخري، 
كما أكَّد ابيدن أنَّه لن يزيل احلرس الثوري اإليراين من قائمة اإلرهاب حىت لو كلَّف ذلك عدم 
التوصل إىل اتفاق مع إيران، مشرياً إىل أنَّ املساعي للعودة للعمل مبوجب االتفاق السابق مع إيران 
مع تقويته ما زالت متواصلة، وشدَّد ابيدن عب اللقاء التلفزيوين على أنَّ الوالايت املتحدة ستعود 

إىل الشرق األوسط؛ ألنَّ الفراغ الذي تركته أعاد الصي وروسيا إىل املنطقة.
ابملقابل تراقب طهران عن كثب زايرة الرئيس األمريكي إىل املنطقة، ال سيَّما الشق املتعلق 
إبراهيم رئيسي من أنَّ  الرئيس اإليراين  الدفاعات اجلوية اإلسرائيلية مع دوٍل عربية، وحذَّر  بدمج 
بالده سرتدُّ على أي حترك يستهدفها، ويف السياق نفسه، دعا املتحدث ابسم اخلارجية اإليرانية 
انصر كنعاين الوالايت املتحدة إىل التوقف عن مساعي تشكيل حتالف إقليمي واحرتام سيادة دول 
املنطقة، مؤكداً أنَّ الدول الداعمة »إلسرائيل “تتحمَّل مسؤولية أي إجراء “إسرائيلي” غري قانوين 

ضد بالده3.

2. حاغاي العاد : إسرائيل وأمريكا: اإلرث الدموي لـ »القيم املشرتكة« ، صحيفة األايم، 20 /7/2022.
3. صابر عنبي : إيران: مشروع الدفاع اجلوي اإلقليمي مبشاركة إسرائيل هتديٌد سنرّد عليه ، العريب اجلديد ، 11 متوز /يوليو 

https://2u.pw/GZa7n   .2022

https://2u.pw/GZa7n
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كما متضي الوالايت املتحدة بدعمها الثابت ألمن إسرائيل، سواًء على املستوى الرمسي أم 
احلزيب، ولعلَّ مذكرات التفاهم غري املسبوقة بشأن املساعدة األمنية اليت وقعتها اإلدارات األمريكية 
املتعاقبة على مدى العقود القليلة املاضية، تبهن ابلكالم والفعل أنَّ الوالايت املتحدة َتعدُّ قضية 
األمن ضرورة ملصاحل الوالايت املتحدة، وركيزة لالستقرار اإلقليمي. كما وتفخر الوالايت املتحدة 
تُعدُّ شجاعته غري  الذي  اليهودية والدميقراطية ومع شعبها  إسرائيل«  ابلوقوف إىل جانب »دولة 
املألوفة، ومرونته وروح االبتكار مصدر إهلام للكثريين يف مجيع أحناء العامل على حدِّ تعبري اإلعالن 4.

احلالية  التارخيية  التفاهم  مذكرة  بنود  تنفيذ  بقوة  املتحدة  الوالايت  تدعم  أخرى  انحية  من 
البالغة )38( مليار دوالر ابلكامل )ُوقِّعت عام 2016(، واليت حترتم التزام الوالايت املتحدة الدائم 
الناشئة  التهديدات  الالحقة جيب أن تعاجل  التفاهم  قناعتها أبنَّ مذكرة  الكيان، فضاًل عن  أبمن 
واحلقائق اجلديدة. وتلتزم الوالايت املتحدة ابلسعي لتقدمي مساعدة دفاعية صاروخية إضافية تتجاوز 

مستوايت مذكرة التفاهم، يف ظروف استثنائية مثل األعمال )العدائية(.
فضاًل عن ذلك، يعرب الطرفان عن محاسهما للمضي قدماً يف الشراكة الدفاعية عب التعاون 
يف تقنيات الدفاع املتطورة؛ مثل أنظمة أسلحة الليزر عالية الطاقة للدفاع عن مساء الكيان، ويف 
املستقبل عن مساء الشركاء األمنيي اآلخرين، إذ رافق ابيدن وفداً من )27( شركة أسلحة أمريكية 

لزايرة منظومات الدفاعات والصناعات اجلوية »اإلسرائيلية«.
يف مضمار آخر ُأكِّد أنَّ اتفاقيات السالم والتطبيع اليت أبرمها الكيان الصهيوين مع اإلمارات 
والبحرين واملغرب تشكل إضافة مهمة ملعاهدات السالم اإلسرتاتيجية مع مصر واألردن، إذ حتقق 
نتائج مهمة ملستقبل منطقة الشرق األوسط ولقضية األمن اإلقليمي واالزدهار والسالم َوْفق رؤيتيهما، 
وتعهَّد ابيدن بدعم ما أمساه »االجتاهات الواعدة« لالستقرار، مؤكداً سعي بالده إىل تعميق التقارب 
بي بعض الدول العربية والكيان الصهيوين. وتُعدُّ ملفات االستقرار األمين ودمج إسرائيل يف املنطقة 
من أبرز األجندات اليت ركزت عليها زايرة ابيدن واليت تشمل أيضاً األراضي الفلسطينية مث اململكة 

العربية السعودية )اليت حضرها زعماء اخلليج والعراق واألردن ومصر(.

4. The Jerusalem U.S.-Israel Strategic Partnership Joint Declaration , https://2u.
pw/wKaUh

https://2u.pw/wKaUh
https://2u.pw/wKaUh
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من زاوية أخرى فإنَّ لزايرة ابيدن أتثريات مجَّة على الصعيد السياسي اإلسرائيلي الداخلي 
)للمعسكر  دعم  ا  أهنَّ على  تفسر  أن  وميكن  »للكنيست«،  االنتخابية  احلملة  أوج  يف  سيَّما  ال 
تعزيز  حنو  تدفع  اليت  األمريكية5؛  اإلدارة  مع  تتناغم  إسرائيلية(  حكومة  وأي  احلزبية  والتحالفات 
العالقات مع الكيان وتكثيف االستثمارات يف صناعاته العسكرية والدفاعية، إذ يرجح أن يسعى 
رئيس حكومة تصريف األعمال )ايئري لبيد( واملعسكر الذي ينتمي إليه إىل قطف الثمار، وجين 
نتائج الزايرة وتوظيفها يف احلملة االنتخابية سواًء فيما يتعلق ابمللف النووي اإليراين، أم ما يتعلق 
تقدمي  أو  مثن  أي  دفع  دون  من  وإسالمية،  عربية  دول  مع  الدفاعي  والتحالف  التطبيع  مبواصلة 
تنازالت خاصة ابلقضية الفلسطينية وهو املبتغى الذي سعت إليه إسرائيل منذ كامب ديفيد وإىل 
ابمللف  إسرائيل  على  ضغوط  ممارسة  وعدم  املشرتك،  القدس«  بـ«إعالن  ذلك  ويتلخَّص  اآلن، 
الفلسطيين، مع متهيد الطريق للتعاون مع السعودية، وأتسيس مرحلة جديدة من التطبيع مع أكب 

منتج للنفط ودولة مهمة وحمورية إقليمياً وعربياً وعامليًا6.
ويتضح من »إعالن القدس« غياب القضية الفلسطينية، إذ جتاهل اتفاقية أوسلو، وجتاهل 
جممل االتفاقيات املوقعة مع الفلسطينيي، ومل ميتدح إعالن القدس عالقة التنسيق والتعاون األمين 
اليت كانت  إسرائيل  ترضي  اليت  املكاسب  أهم  من  ذلك  ويعدُّ  الفلسطينية7،  السلطة  مع  القائمة 
ختشى أن متارس عليها واشنطن ضغوطاً للعودة إىل املفاوضات السياسية مع السلطة الفلسطينية، 
إذ ال توجد لدى اإلدارة األمريكية خطة سياسية واضحة املعامل بشأن القضية الفلسطينية على وجه 
اخلصوص، وعلى هذا األساس هُتمش القضية وتغّيب. عن طريق إعادة ترتيب األوراق يف الشرق 
تصفية  علناً  استهدفت  اليت  القرن«  »صفقة  خلطة  آخر  وجه  يف  انعمة«  بـ«دبلوماسية  األوسط 
القضية الفلسطينية. وشل حركات مقاطعة إسرائيل، وخصوصاً اللجنة الوطنية الفلسطينية للمقاطعة 
ا تعمل على عزل إسرائيل على  )BNC(، اليت تقود حركة مقاطعة إسرائيل)BDS(  عاملياً؛ ألهنَّ

األصعدة االقتصادية واألكادميية والثقافية والعسكرية والسياسية يف العامل كله.
جدير ابلقول إنَّ حماور زايرة الرئيس األمريكي إلسرائيل والشرق األوسط ومضامينها ُتْظِهُر 
أنَّ ابيدن يسري على خطى الرئيس األمريكي السابق دوانلد ترامب؛ بتهميش القضية الفلسطينية 

5. صدى البلد : ابيدن ال يرغب بعودة نتنياهو للسلطة، 24 حزيران /يونيو 2022.
https://www.elbalad.news/5332644 

6. https://2u.pw/JHoUP
7. https://www.alaraby.co.uk/opinion/اجلديد-وغري-اجلديد-يف-إعالن-القدس

https://www.elbalad.news/5332644
https://2u.pw/JHoUP
https://www.alaraby.co.uk/opinion/الجديد-وغير-الجديد-في-إعلان-القدس
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الصهيوين و«حمور  العريب  التعاون  التطبيع، وتعزيز  دائرة  املطلق إلسرائيل، وتوسيع  والوالء  والدعم 
األمريكي  االلتزام  عن  احلديث  أنَّ  كما  اإليراين«.  »اخلطر  يسمى  ما  مواجهة  بذريعة  االعتداء« 
مبواصلة النهوض بدوٍر نشٍط يف بناء هيكل إقليمي قوي، وتعميق العالقات بي الكيان وكل شركائه 
اإلقليميي، ودفع التكامل اإلقليمي معه مع مرور الوقت، وتوسيع دائرة السالم لتشمل مزيداً من 
الدول العربية واإلسالمية، مل يكن جديداً، إذ جرى توظيف السياسة األمريكية هلذا الغرض لسنوات.

أمَّا اجلديد الالفت للنظر يف إعالن القدس اعتماده للتاريخ العبي حي نص على إجراء 
اليهودي،  التقومي  َوْفق   5782 15 متوز  لتاريخ  املوافق  يوليو/ متوز 2022   14 بتاريخ  التوقيع 
ويف ذلك كثري من الدالالت الدينية والتارخيية اليت تعري أطماع الصهاينة التوسعية ورؤيتهم للعامل. 
والرتكيز على فكرة إصالح العامل أو )تيكون اوالم Tikkun olam( اليهودية القدمية اليت تتبىن 
مفهوماً فلسفياً اترخيياً للحاخامات يستند إىل تفسريات احلاخامات اخلاصة للحياة والكون والتعاليم 
يف  وردت  نصوص  إىل  املستندة  ميالداًي8؛  عام 200  قـُنَِّنت حوايل  اليت  الكالسيكية  احلاخامية 
سفر إشعياء9 ومنها الفصل 60: 3 ، »فـََتِسرُي األَُمُم يف نُورِِك، َواْلُمُلوُك يف ِضَياِء ِإْشرَاِقِك..« اليت 
يدعون فيها أنَّ هللا سيعيد شعب »إسرائيل« إىل أرضهم، وستؤدِّي هذه العودة إىل استنارة األمم 
األخرى معجبة بم، وستكون دولتهم »نور األمم« نوذجاً لإلرشاد األخالقي للعامل. هنا الشغل 
العدالة  لتحقيق  السعي  الشاملة، ولكن  العدالة االجتماعية  لليهودية هو ليس سياسات  الشاغل 
من أجل أن يظلَّ اليهود خملصي ملعتقداهتم؛ أي: ترسيخ املعىن احلقيقي لعبارة » العدل تسعى، 
فتعيش لرتث أرض إسرائيل اليت يعطيك الرب إهلك«. من الواضح أنَّ جوهر اليهودية ليس العدالة 
الشاملة. وينطبق الشيء نفسه على عديد من األعياد اليهودية وأبرزها عيد الفصح. اليت تكمن 
رسالتها املركزية فيما يسمى بتحرير الشعب اليهودي وليس احلرية الشاملة10. سفر إشعياء11 الفصل 
، َوُتْكَمُل  60:21, 20 »اَل َتِغيُب بـَْعُد َشُْسِك، َوَقَمُرِك اَل يـَنـُْقُص، أَلنَّ الرَّبَّ َيُكوُن َلِك نُورًا أََبِدايًّ
ُم نـَْوِحِك.  /َوَشْعُبِك ُكلُُّهْم أَبـْرَاٌر. إىل األََبِد يَرِثُوَن اأَلْرَض، ُغْصُن َغْرِسي َعَمُل َيَديَّ أَلمَتَجََّد.«  َأايَّ

8. https://www.alestiklal.net/ar/view/14298/dep-news-1658136476
9. https://2u.pw/9zmqJ
10. Rabbi Alan Sherman : Tikkun olam isn’t what you think , https://2u.pw/
neUX9
11. https://2u.pw/9zmqJ

https://www.alestiklal.net/ar/view/14298/dep-news-1658136476
https://2u.pw/9zmqJ
https://2u.pw/neUX9
https://2u.pw/neUX9
https://2u.pw/9zmqJ


8

مركز البيان للدراسات والتخطيط

ا جاءت إلصالح العامل   الداللة اليت تفند فكرة )تيكون اوالم Tikkun olam( وأبهنَّ
 Jennifer( ككل، وغري متعلقة أبوضاع اليهود والداخل »اإلسرائيلي«، وردت يف مقالة الكاتبة
Noparstak12( انئب رئيس احلملة العامة الحتاد اجلالية اليهودية يف ابلتيمورــ الوالايت املتحدة 

General Campaign of The Associated Jewish Commu- “األمريكية 
”nity Federation of Baltimore

حررهتا على موقع )Learning to Give( وذكرت فيها أنَّ هناك جمموعة من املنظمات 
تعمل يف مهمة إرشادية لـ)تيكون اوالم Tikkun olam( يشارك فيها العامل الطائفي اليهودي 
أبكمله مبا يف ذلك املعابد وهيئات مجع التبعات واملراكز اجملتمعية ووكاالت الرعاية االجتماعية يف 
العمل إلصالح العامل من حوهلم؛ مث قامت بتعداد أهم تلك املنظمات مع نبذة عن مهامها اليت 

ا ختدم اليهود وجمتمعاهتم دوانً عن سائر العامل كما يشاع، فمنظمة:  جاءت واضحة أبهنَّ
 The American Jewish Joint Distribution Committee  

))JDC
ست من العام 1914 واحتلت رأس القائمة ما بي املنظمات اليت تتبىن )تيكون  اليت ُأسِّ
العامل،  أحناء  مجيع  يف  اليهود  احتياجات  تلبية  يف  مهمتها  تنحسر    )Tikkun olam اوالم
ال سيَّما حي تكون حياهتم كيهود مهددة أو تصبح أصعب. وهي ترعى برامج اإلغاثة واإلنقاذ 
والتجديد وتساعد إسرائيل على مواجهة التحدايت االجتماعية األكثر إحلاحاً، وتلتزم بفكرة أنَّ 
مجيع اليهود مسؤولون عن بعضهم بعضاً، وأنَّ »إنقاذ شخص واحد هو إنقاذ العامل«. ممَّا يـُْعِطي 

الداللة أبنَّ الشخص املقصود هنا هو اليهودي وليس غريه. 
وتورد الكاتبة منظمة أخرى هي )أريفوت Areyvut( الواقعة يف مدينة نيويورك اليت قالت 
ا تتواصل مع املدارس النهارية اليهودية واملدارس الدينية ، وتوفر فرصة فريدة للمدارس إلنشاء  إهنَّ
 tikkunو ،tzedakahو ،chesed( برامج مبتكرة وذات مغزى جلعل القيم التقليدية مثل

olama( واقعاً لكل من الطالب واملعلمي.

12. https://www.learningtogive.org/resources/tikkun-olam

https://www.learningtogive.org/resources/tikkun-olam
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لتختم مقالتها ابإلشارة إىل احتاد اجملتمعات اليهودية ) )UJCالذي يضم )156( احتاد 
يهودي )هيئة مجع التبعات اجملتمعية(، و )400( جمتمع مستقل يف مجيع أحناء أمريكا الشمالية. 
وتقدميه للمساعدة اإلنسانية املنقذة للحياة واملعززة حلياة للمحتاجي مرتمجاً القيم اليهودية إىل عمل 
اجتماعي نيابة عن ماليي اليهود يف مئات اجملتمعات يف البلدات والقرى يف مجيع أحناء »إسرائيل«، 
اجلديد  املفهوم  أنَّ  املوضوع  املفارقة يف  العامل،  السابق، و )60( دولة حول  السوفييت  يف االحتاد 
للمصطلح الذي تبناه اإلعالن املتبين حتقيق »العدالة االجتماعية«، وترمجة القيم اليهودية كما يعمل 
UJC(( إلصالح العامل قد أغمض عينيه عن انتهاكات االحتالل لألراضي الفلسطينية، وممارسته 

لسياسة عنصرية دفعت الفلسطينيي لرفع الفتات »اابرهتيد« أمام ابيدن.
• هتديد قطاع غزة:	

مل متِض ساعات على توقيع »إعالن القدس«، حىت أطلق رئيس حكومة الكيان الصهيوين 
هتديداته لقطاع غزة، وذلك أثناء جلسة حكومته، اليت هدد )لبيد( فيها ابلرد »بسرعة ومن دون 
تردد« على إطالق أي قذيفة صاروخية أو ابلون حارق من قطاع غزة، يف أعقاب إطالق أربع 
قذائف صاروخية من القطاع ابجتاه مدينة أشكلون )عسقالن( ومستوطنات اجلنوب. إذ قام جيش 
االحتالل بقصف قطاع غزة يف 5/8/2022، وردَّت حركة اجلهاد اإلسالمي بقصف تل أبيب 
بـالصواريخ، وكان نتيجة القصف اإلسرائيلي تعرض )650( وحدة سكنية للتدمري  وغالف غزة 
الكلي أو اجلزئي منذ بدء العدوان على قطاع غزة، وكانت اخلسائر البشرية َوْفق ما أعلنته وزارة 
الصحة الفلسطينية يف بياهنا )وقوع 31 شهيداً بينهم 6 أطفال و4 سيدات و265 إصابة جبروح 

خمتلفة(.
وطبقاً لرأي مجال زحالقة13∗ » كان الدافع الصهيوين املباشر للعدوان هو كسر معادلة الربط 
بي غزّة والضفة الغربية والقدس؛ فقد جّن جنون إسرائيل، العام املاضي، جرّاء قيام حركة محاس 
إبطالق الصواريخ رّداً على ما جيري يف القدس واألقصى، وعدَّت ذلك إنشاء معادلة ربط خطرية 
وحماولة فلسطينية للخروج والتمّرد على حالة التفتيت وفك االرتباط بي أجزاء الشعب الفلسطيين«. 

ره أتكيد إعالن القدس على تعزيز قوة إسرائيل، واحلفاظ على أمنها، وحماربة أعدائها.  ممَّا يفسِّ

13∗ .رئيس حزب التجمع الوطين يف أراضي 48.
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وعلى  أسلحة  على  جتارب  إسرائيل  جتري  حربية،  معركة  »أنَّ يف كل  زحالقة  يؤكد  كما 
املطالبة  عن  فضاًل  املتحدة،  الوالايت  إىل  النتائج  مترير  على  وتدأب  خمتلفة،  عسكرية  تقنيات 
القدمية  لألسلحة  واملعدَّات  والصواريخ  الذخائر  استهالك  تكلفة  لتغطية  اجملَّاين  التسليح  من  مبزيد 
واجلديدة. فبعد حصول إسرائيل، بعد عملية »حارس األسوار«، على مليار دوالر تعويضاً عن 
استهالك قذائف »القبة احلديدية«، التزم الرئيس األمريكي جو ابيدن، يف »إعالن القدس للشراكة 
اإلسرتاتيجية«، بتمويل استهالك ذخائر الدفاع اجلوي اإلسرائيلي يف أي مواجهة عسكرية. وإذ يبلغ 
مثن كل قذيفة قبة حديدية ما يقارب )30( ألف دوالر، فإنَّ إسرائيل أطلقتها بال حساب استناداً 
إىل التزام الوالايت املتحدة بدفع أي مبلغ. ويف سبيل رفع قيمة املنظومة املطّورة »القبة احلديدية« يف 
سوق التمويل األمريكي، نشر اجليش اإلسرائيلي أنَّ نسبة إسقاطها للصواريخ بلغت )%96(، من 
دون أي تفصيل حول طريقة احلساب سوى اإلشارة إىل أنَّ قذائف القّبة تطلق فقط حينما يدل 
مسار الصاروخ أنَّه سيصل إىل منطقة مأهولة، ويبدو من طريقة عرض النسبة املئوية وتسويقها أنَّ 

هناك تالعباً ابألرقام، بغية الردع وتسهيل البيع.«14 
ولعدم قدرة جيش االحتالل على اقتحام أراضي غزة جراء الثقل الدميوغرايف، وإدراكه أنَّ 
دمِّرة- عن حتقيق 

ُ
املعركة مل تنتِه لصاحله، بل تكاد تكون العكس، إذ تعجز قواته -مع ترسانتها امل

النصر الساحق الذي تسعى إليه يف كل مرة، وينتهي األمر بوساطة من إحدى دول املنطقة لوقف 
إطالق النار حىت حي؛ أجرى مسؤولون من جيش االحتالل والسلطة الفلسطينية حماداثت للتوصل 
إىل اتفاق وقف إلطالق النار يف غزة بوساطة مصرية يف 7/8/2022، بيد أنَّ هذه النتيجة )اليت 
تكررت هذه املرة أيضاً( ال تُثين إسرائيل عن حماوالت سحق القطاع وسائر مناطق السلطة، إذ نقلت 
هيئة البث » اإلسرائيلية »عن مصدر يف الشرطة قوله إنَّ األخرية ستسمح بكل الفعاليات املقررة يف 
القدس مبا يف ذلك إاتحة وصول اليهود للحرم القدسي، وبدأت جمموعات من املستوطني فعلياً يف 
الساعات األوىل من يوم األحد املوافق للسابع من آب يف الوصول إىل ابب العامود مبدينة القدس 
رافعي علم إسرائيل مع بدء ما ُيسمى بذكرى »خراب اهليكل«، واقتحام ابحات املسجد األقصى 

حتت محاية القوات »اإلسرائيلية«.
التصعيد اإلسرائيلي شبه املفاجئ بعيداً عن األوضاع الداخلية يف دولة االحتالل ودعاوى 
ا تساعد رئيس الوزراء ابلوكالة »ايئري لَبيد« يف كسب أوراق  االنتصار املعنوي يف هذه احلرب رمبَّ

.https://2u.pw/W2ej7 21 14. مجال زحالقة: عدوان على غزّة واحلرب على فلسطي مستمرة: عريب

https://2u.pw/W2ej7
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يرغب  إذ  املقبل  الثاين  نوفمب/تشرين  ُقرَّرة يف 
امل قبلة 

ُ
امل البملانية  االنتخاابت  قبل  انتخابية جديدة 

»لبيد« الذي مل أيِت من خلفية أمنية يف الظهور مبظهر الشخص الذي ال يقل أهلية وال حزماً 
ر اختاذه قرار احلرب  يف التعامل مع »أعداء إسرائيل« عن رؤساء احلكومات السابقة، وهو ما يُفسِّ
بصورة استباقي لذا، فهو يراهن على أنَّ عملية اغتيال القيادات اجلهادية سرتفع أسهمه االنتخابية، 
لكنَّه يف الوقت نفسه ال ميلك ضماانت كافية أبنَّ املواجهة املسلحة ستقف عند هذا احلد، وأنَّ 
عتادة بصورة ستؤثر سلباً على صورته االنتخابية، وهو ما يفسر 

ُ
املقاومة لن ترد ردودها املوِجعة امل

مسارعته إىل قبول وقف إطالق النار15. 
• اخلامتة 	

ا احتفالية واترخيية،  ممَّا تقدَّم خنلص ابلقول إىل أنَّ زايرة ابيدن يـُْنَظر إليها يف إسرائيل على أهنَّ
التحالف والتناغم بي الوالايت املتحدة »وإسرائيل« يف خمتلف القضااي  ا أتيت يف أوج تعزيز  ألهنَّ
البوابة إىل  التقاء املصاحل اإلقليمية والتأكيد لدول الشرق األوسط أنَّ  اإلقليمية، وهو ما يعكس 
البيت األبيض متر عب »إسرائيل« اليت تسعى إىل صب الزيت على انر أتجيج الصراع يف املنطقة 
)مباشرة  -إسرائيلية  عربية  حتالفاٍت  سياق  يف  الصراع  لتأطري  الساعي  اجلديد  اإلعالن  طريق  ع 
وغري مباشرة( يف املواجهة مع إيران. إىل جانب دعم يهودية الدولة وأتكيد استمرار سيطرهتا على 
األراضي العربية احملتلة َوْفقاً لسياسة األمر الواقع اليت تستخدمها الوالايت املتحدة، وعدم توجيه 
ذات  بنتائج  واخلروج  الدولتي  حلل  والفلسطينيي  إسرائيل  بي  حقيقية  مفاوضات  لبدء  الدعوة 
»إسرائيل«  مطالبة  عدم  عن  فضاًل  الفلسطينية،  والقضية  الفلسطينيي  مستقبل  على  إجيايب  أثر 
بوقف هجماهتا املتكررة على قطاع غزة الذي يعيش حتت احلصار االقتصادي. إىل جانب ذلك، 
ا تعمل على دعم احلكومة واألحزاب املؤلفة هلا يف  تكتسب الزايرة أمهية يف الداخل اإلسرائيلي؛ ألهنَّ
االنتخاابت القادمة اليت تُعدُّ األقرب إىل ابيدن وحزبه من سائر األطراف وابخلصوص رئيس الوزراء 

األسبق بنيامي نتنياهو.

15. https://2u.pw/VkYOG

https://2u.pw/VkYOG

