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إسرائيل 2008: ملخص تنفيذي 

د.هنيدة غامن

للسنة السادسة على التوالي، يقوم املركز الفلسطيني للدراسات اإلسرائيلية » مدار«، بإصدار تقريره االستراتيجي 
حول أهم املستجدات السنوية التي تشهدها الساحة اإلسرائيلية. ويتعرض التقرير هذا العام من خالل الرصد والتحليل 
ألهم األحداث واملتغيرات التي شهدتها إسرائيل في العام 2008 عبر ستة محاور أساسية: محور العالقات اخلارجية 
اإلسرائيلية، احملور السياسي، احملور األمني والعسكري، احملور االقتصادي، احملور االجتماعي ومحور الفلسطينيني 
في إسرائيل، إضافة إلى امللخص التنفيذي. وقد اشرف على إعداد وكتابة التقرير مجموعة من الباحثني املختصني، 

الذين اتبعوا في حتليلهم، قراءة موضوعية استشرافية لإلحداث التي ميزت العام  2008. 
وحتفلت اسرائيل عام 2008 بالذكرى الستني لتأسيسها، حيث وصل تعداد سكانها  حوالي 7.243.6 مليون 
نسمة1 منهم 75.5% )أي حوالي 5.478.2 مليون( من اليهود و20.2% )أي قرابة 1.450 مليون( من العرب، 
و4.3% )أي 315.4 ألف نسمة( مصّنفون كآخرين، وُيقصد بهم مهاجرون غير معّرفني كيهود في وزارة الداخلية، 
جميعهم مسيحيون غير عرب أو غير مصنفني دينيا.2 ومن املهم اإلشارة هنا أن دائرة اإلحصاء اإلسرائيلية تشمل في 
إحصاءاتها سكان القدس الشرقية وهضبة اجلوالن التي احتلت العام 1967، وفي حال استثنيناهم3 سيكون عدد سكان 

إسرائيل  7.090 مليون منهم 1.296 مليون عربي، وتصل نسبة املواطنني العرب منهم إلى %18.
ومع مرور ستة عقود على تأسيسها يبدو أن إسرائيل ابتعدت من حيث وجهتها وبنيتها الداخلية عن »منوذج مجتمع 
املهاجرين املثالي« الذي أراده وحلم به قادتها املؤسسون وحتولت إلى مجتمع »عادي« يعاني ما تعانيه مجتمعات أخرى 
من فساد سياسي وصل قمة هرمها، ترافق مع ارتفاع في نسبة اجلرمية واجلرمية املنظمة، إضافة إلى تفشي الفقر بني فئاته 
املختلفة مبن فيهم الناجون من احملرقة، واتساع مضطرد في الفجوة بني األغنياء والفقراء. وبالتوازي مع التحول إلى 
مجتمع »عادي« تبدو إسرائيل بعيدة كل البعد عن توفير »املكان اآلمن« الذي وعدت به يهود العالم بعد إقامتها، بل أن 
إسرائيل تظهر أقل األماكن »أمنا« لليهود مقارنة مع أي مكان آخر تتواجد فيه اجلاليات اليهودية، وبعد ستني عاما على 

إقامتها ما زالت ترى في »القوة« مبدأ استراتيجيًا أمثل لتأسيس عالقتها مع محيطها وترتيب عالقاتها مع جيرانها. 
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وفيما عدا ذلك فقد شهد العام 2008 مجموعة من األحداث الدولية واحمللية املفصلية التي من شأنها أن تؤثر جديا 
على وجهة الدولة اإلسرائيلية وخياراتها املستقبلية، كان من أبرزها دوليا انتخاب الرئيس األميركي باراك أوباما وما قد 
يحمله من رؤى قد تؤثر على التعامل اإلسرائيلي مع »امللف النووي اإليراني« واملفاوضات اإلسرائيلية- الفلسطينية، 
يضاف إلى ذلك األزمة االقتصادية العاملية التي ما زالت تأثيراتها غير مكتملة الوضوح. أما محليا فقد كان أبرزها  
احلرب على غزة التي جاءت في ظل تعاظم وتيرة انزياح املجتمع اإلسرائيلي نحو اليمني واليمني الفاشي، وإفالس 

شبه تام لليسار الصهيوني بزعامة حزب العمل وميرتس.

انتخاب باراك أوباما 
 يشكل انتخاب أوباما بوصفه أول رئيس أميركي من أصول أفريقية وما يحمله من رؤى مختلفة للتعامل مع القضايا 
الدولية،  حتديا جديدا للسياسة اخلارجية اإلسرائيلية في مواجهتها مع قضيتني أساسيتني هما امللف اإليراني النووي 

وامللف الفلسطيني.
التعامل مع امللف النووي اإليراني: تعطي اإلدارة األميركية اجلديدة األولوية للخيار الدبلوماسي في التعامل   .1
مع امللف النووي اإليراني. وتفيد تقارير صحافية حديثة أن اإلدارة األميركية بدأت تدرس إمكانية التنازل عن 
اشتراطاتها السابقة للدخول في محادثات مع إيران بتوقيف تخصيب اليورانيوم4. وتقابل إسرائيل التوجه 
الدبلوماسي بتوجس وتستعد على أساس افتراض فشل احملاوالت الدبلوماسية. وقد وضع بنيامني نتنياهو 
رئيس الوزراء اإلسرائيلي اجلديد ما اسماه امللف اإليراني على قمة أولويات حكومته. وكشفت صحيفة 
»معاريف« العبرية أن نتنياهو تسلم فور جلوسه على كرسي رئيس احلكومة تقريرا مفصال من رئيس هيئة 
أركان اجليش وقادة األجهزة األمنية، تناول »اخلطط اإلسرائيلية إلزالة التهديد النووي اإليراني«5. وأشار 
شلومو غازيت6  أن نشر هذا اخلبر لم يكن محض مصادفة بل على األرجح تسريبا مقصودا من القيادة السياسية 

بهدف توجيه رسالة تهديد وحتذير إليران7. 
وقد تنبأت حتليالت سياسية أخرى بأن »صعود بنيامني نتنياهو إلى سّدة احلكم يزيد احتماالت احلرب مع   
إيران، لكن »نقطة الالعودة« لم يتم جتاوزها حتى اآلن8«. وأضافت أنه في احللبة السياسية اإلسرائيلية يسود 
االعتقاد أن عودة نتنياهو إلى رئاسة احلكومة »تقرب بالضرورة إسرائيل من حرب مع إيران«، وأن »شخصيات 

سياسية، كانت على اتصال مع نتنياهو، تقول إنه قد قرر تدمير املنشآت النووية اإليرانية«.
التعامل مع القضية الفلسطينية: سيعني انخراط اإلدارة األميركية بشكل فاعل في املفاوضات اإلسرائيلية-  .2

الفلسطينية، على أساس خارطة الطريق ومؤمتر انابوليس في ظل حكومة ميينية متصلبة، فتح الباب 
عمليا أمام مواجهة بني اإلدارة األميركية واإلسرائيلية. وقد شهدت األيام األولى حلكومة نتنياهو بداية 
خالفات ما زال من املبكر احلكم على تطورها ومنحاها املستقبلي. فقد أعلن افيغدور ليبرمان وزير 
اخلارجية اإلسرائيلي رفضه ملسار أنابوليس وعدم التزامه به، فرد الرئيس اوباما في خطاب له من تركيا 
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أن أنابوليس ملزم لكل األطراف. وفي هذا السياق أشارت الصحافة اإلسرائيلية إلى أن اإلدارة األميركية 
بدأت جولة من اللقاءات مع مجموعة من أعضاء الكونغرس املوالني إلسرائيل 9لتحضيرهم ملواجهة 

ممكنه مع حكومة نتنياهو .
يبدو أن التوجه األميركي اجلديد الذي يتبناه أوباما يحمل بذور خالفات بني اإلدارة األميركية واحلكومة اإلسرائيلية. 
غير انه من املهم اإلشارة هنا أننا ال نعتقد أن هذه اخلالفات ستصل حّد التصادم أو حّد املس بالتحالف االستراتيجي 
بينهما، بل من املمكن أن تأخذ طابع خالفات عينية بقضايا ذات صلة ولن تتحول إلى تصادم شامل بني اإلدارتني.  إذ 
أن اخلالف مثال حول امللف اإليراني لن يعني بالضرورة توقف الدعم األميركي العسكري واالقتصادي إلسرائيل، 
وال التوقف عن دعمها سياسيا في الساحات واحملافل الدولية. وخالصة القول بان التوتر أو اخلالف سيبقى في إطار 

التعامل مع إسرائيل بوصفها احلليف االستراتيجي األهم في الشرق األوسط.
 

األزمة االقتصادية العاملية
 تثير األزمة العاملية مخاوف من انعكاساتها على االقتصاد اإلسرائيلي، وما زال من املبكر التكهن بحجم التأثير 
الذي ستتركه هذه األزمة، إذ أن العالم ما زال   في خضمها ويتحرك على إيقاعها. وعادة ما تترك هذه األزمات آثارا 
متوسطة وبعيدة األمد مما يعني أن تقييم انعكاساتها على الدولة اإلسرائيلية يبقى رهينة الكيفية واآللية التي ستبلورها 

املؤسسة االقتصادية ملواجهتها. 
ومن املهم أن نشير هنا إلى وجود تيارين مختلفني من احملللني االقتصاديني اإلسرائيليني ممن يستشرفون تأثير األزمة إسرائيليا، 
حيث يقلل األول من تأثير األزمة على االقتصاد اإلسرائيلي، ويرى أن تأثيرها سيكون غير جدي وعابرًا. فيما يذهب التيار 
الثاني إلى أنها ستترك تأثيرا جديا على وجهة االقتصاد اإلسرائيلي وتطوره املستقبلي، ووفقا لتقديرات أوساط اقتصادية كبيرة 
في وزارة املالية والهيئات البنكية والصناعية فان إسرائيل مقبلة بسبب هذه األزمة على فترة كساد اقتصادي كبير، قد يجّر في 
أعقابه كما بني د. حسام جريس في الفصل االقتصادي من هذا التقرير »تباطؤا باإلنتاج االستهالكي، جتميدا لألجور وإقاالت 
واسعة، مضاعفة دفع رسوم البطالة، تخفيضًا للضرائب، االقتطاع من امليزانيات الضرورية مثل الرفاه االجتماعي والصحة 

والتعليم، وانخفاض املشتريات وتفضيل شراء املنتجات زهيدة الثمن، إضافة إلى انخفاض أسعار األسهم. 

احلرب على غزة
 شكلت احلرب على غزة حدثا مفصليا على الصعيد احمللي الداخلي واإلقليمي. جرى من خاللها تكريس 
مع  عسكريا  للتعامل  واضحة  عسكرية  إستراتيجية  وجود  بعدم  يتلخص  الذي  العسكري  اإلستراتيجي  املأزق 
املنظمات املسلحة غير النظامية. لم تغفل إسرائيل في احلروب األخيرة التي خاضتها سواء في لبنان 2006 أو 
غزة 2008 هذا املأزق، وحاولت تالفيه من خالل تأكيداتها أن الهدف من حربها ليس القضاء على حماس بل 
من أجل إعادة االعتبار لقوة »الردع« وترميم هيبة اجليش أمام مواطنيها أوال وأمام عدوها ثانيا. وتنطلق هذه 
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املقولة من االعتراف الصريح بان احلرب ال تشن من أجل هزمية العدو واالنتصار عليه عسكريا كما في احلروب 
التي تخوضها جيوش نظامية، بل في إخافة العدو وإضعافه كما يبني ذلك فادي نحاس في تقريره حول املشهد 

العسكري واألمني في إسرائيل.
 من املهم االلتفات إلى األبعاد التي يحملها االعتراف بعدم إمكانية االنتصار على القوات غير النظامية في 
مقابل التمسك بنظرية الردع. إذ أن سياسة الردع اإلسرائيلية ترجمت في احلرب على غزة من خالل انتهاج  
»سياسة اجلموح بوصفها سياسة حربية« ، حيث تظهر الدولة كمن فقدت السيطرة على نفسها وأطلقت العنان 
القيود  إلى  االلتفات  فيه دون  الرعب  يعني رفع سقف خسائر عدوها ودب  الذي  األمر  العسكرية،  لذراعها 
الدولية القانونية أو األخذ بعني االعتبار التمييز القانوني الدولي بني املسلحني واملدنيني.  ونشير هنا إلى ضرورة 
التمييز بني قدرة اجليش على االنتصار من خالل القضاء على اخلصم أو تفكيك قدراته على املواجهة ولو لفترة 
معينة وبني الوصول إلى حالة هدوء مؤقتة ناجتة عن ظروف آنية وضغوط دولية من دون تفكيك قدرات العدو 
أو حتى إضعافها جديا، مما يعني عمليا إبقاء أسباب احلرب قائمة على حالها، وقابلة لالستخدام مجددا عند 

أي تدهور ميداني.
 هذا وقد يترتب عن هذا املأزق إسقاطات مستقبلية في ثالثة مستويات:

عسكريا: تصاعد دموية املواجهات املقبلة: إن عدم القدرة على احلسم لن يعني بالضرورة أن النتيجة   
إيجاد بديل دبلوماسي بل قد يكون العكس صحيحا، أي اعتبار القوة التي استخدمت لم تكن كافية 
خللق الردع املطلوب، وان األمر الذي لم يحل بالقوة سيحل مستقبال بتفعيل قوة أكبر، ويعني هذا 
عمليا أن احلروب القادمة التي ستخوضها إسرائيل ستصبح أكثر دموية، وان كانت ستكون أيضا أقل 

فائدة سياسيا.
سياسيا: تكريس حالة التحول إلى اليمني والنزوع في املدى املنظور نحو األحزاب األكثر ميينية مثل إسرائيل   
بيتنا، والتي ترى أن الفلسطيني ال يفهم إال لغة القوة. فتاريخيا تزيد املواجهات العسكرية من تقوقع املجتمع 
اإلسرائيلي ومن زيادة حدة االستقطاب فيه، وهو ما جتلى في احلرب األخيرة من خالل زيادة قوة اليمني 

وانكماش ما يسمى بقوى »اليسار« الصهيوني الذي أيد هذه احلرب.
على مستوى العالقة مع الفلسطينيني في إسرائيل: سيزداد التضييق أكثر على األقلية الفلسطينية بسبب   
اعتبارها داعمة »لإلرهاب«. لقد أثبتت األقلية الفلسطينية في إسرائيل أنها تقف إلى جانب املقاومة 
بغض النظر عن انتماءاتها وهو ما فسر إسرائيليا تنكرا حلق الدولة في »الدفاع« عن نفسها، وتهديدا 

داخليا لها.
فيما عدا هذه التغيرات الكبرى سواء على مستوى عاملي أو محلي، شهدت الساحة اإلسرائيلية مجموعة من التغيرات 
واملستجدات التي تأثرت حينا باألحداث التي فصلناها سابقا وتبلورت على صداها أو كان لها حراكها اخلاص كما مت 

تفصيلها في محاور التقرير املختلفة.
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محور العالقات اخلارجية
بدأ العام 2008 في ظل صدى وعود احلل التي انطلقت من مؤمتر انابوليس  في 27 و28 تشرين الثاني 2007 
وانتهى على صدى احلرب على قطاع غزة. وبني وعود احلّل من جهة وصدى آلة احلرب اإلسرائيلية من جهة أخرى، 
مضى عام آخر على االنقسام الفلسطيني استغل إسرائيليا لتحويل مفاوضاتها مع السلطة الوطنية إلى »لعب في الوقت 
الضائع«، حيث تذرعت إسرائيل بحالة االنقسام الفلسطيني إلثبات ضعف شريكها املفاوض وتأكيد عدم قدرته على 
فرض سيطرته على األرض، وبالتالي عدم قدرته على تطبيق حل دائم. وال تكمن املشكلة هنا مبحاوالت إسرائيل 
التملص من الوصول إلى حّل، بل من عملها الدؤوب على إظهار الفلسطيني بوصفه عقبة أمام احلل، وهو أمر يفنده 
الواقع،  إذ تفيد قراءة اخلارطة احلزبية اإلسرائيلية أن حكومة اوملرت السابقة لم  تكن قادرة في ظل بنيتها االئتالفية 

على مترير أي حل مقبول دوليا ناهيك عنه فلسطينيا على أحزابها املشاركة في احلكومة. 
وسعت إسرائيل خالل املفاوضات إلى التوصل إلى إعالن مبادئ يضم اخلطوط الرئيسة للتسوية النهائية ويتحول إلى 
اتفاق رف يتم تنفيذه في املستقبل مع استثناء أو تأجيل بحث قضايا القدس والالجئني10 فيما أعلن اجلانب الفلسطيني 
رفضه ألي اتفاق جزئي أو انتقالي أو تأجيل واستثناء بحث أية قضية من قضايا الوضع النهائي، وأصر على التوصل 

إلى اتفاق كامل يعالج جميع القضايا.
 وبالتزامن مع خطابها حول عدم وجود شريك فلسطيني وقادر على الوصول إلى قرارات حاسمة، استمرت حكومة 
أوملرت بإنشاء آالف الوحدات السكنية في األراضي احملتلة 1967، بهدف خلق وقائع على األرض تعيق أي حل 

مستقبلي، وحتيل حل الدولتني إلى ضرب من املستحيل.
وبالتناغم مع خطابها وممارساتها انتهجت سياسة حصار مشدد اجتاه قطاع غزة أسسته على مبدأ »الغذاء مقابل التهدئة« 

وتوجته في نهاية العام 2008 بحرب دامية.
إلى جتديد  للتوصل  املصرية  امليداني في غزة وسيطرة حماس عليها والوساطة  الواقع  أثر  العالقة مع مصر: 
التهدئة على العالقة اإلسرائيلية املصرية.  وقد متيزت العالقة مع مصر بالتوتر حينا وبالتناغم حينا، وهناك من 
يعزو املوقف املصري من حرب غزة بارتباطه مبفهوم األمن القومي املصري الذي يخشى دخول إيران إلى غزة 
من خالل دعمها حماس وبالتالي تهديد أمنها. وأظهرت إسرائيل نفسها أمام العالم كمن جنحت في حتويل 
احلرب على حماس إلى حرب تخدم ليس فقط املصلحة اإلسرائيلية بل املصرية مما وضع مصر حتت ضغط 

الرأي العام العربي.
العالقة مع الواليات املتحدة األميركية: جاء انتخاب أوباما رئيسًا للواليات املتحدة األميركية، ليطوي صفحة حقبة 
بوش التي متيزت بانحياز كامل إلسرائيل. ويثير قدوم أوباما كما أسلفنا املخاوف خاصة فيما يتعلق بالتعامل مع امللف 

اإليراني والقضية الفلسطينية. 
العام 2008 تقدمًا للعالقات بني إسرائيل واالحتاد األوروبي على املستويات،  شهد  العالقة مع االحتاد األوروبي: 
السياسية واالقتصادية.  غير أن تعميق العالقات الرسمية ترافق مع اتساع حملة املناهضة الشعبية إلسرائيل خصوصا 
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في ظل احلرب على غزة، مع استمرار صدور مواقف رسمية أوروبية تؤيد حل الدولتني وترفض االستيطان، وبقيت 
إسرائيل تتحفظ على دور أوروبي نشط في عملية السالم..

العالقة مع تركيا: على الرغم من تأزم العالقات اإلسرائيلية التركية خالل احلرب على غزة، إال أن تقاطع املصالح 
بني الدولتني يشير أن العالقة بينهما هي عالقة إستراتيجية متينة، مما يعني توقع انفراج قريب لهذه األزمة. 

العالقة مع روسيا: شهدت العالقات اإلسرائيلية الروسية عام 2008 توترا ناجما عن ثالثة أسباب:
احلرب الروسية- اجلورجية في آب 2008، إذ كانت إسرائيل من الدول األساسية التي شاركت من خالل   .1

خبرائها العسكريني في تدريب وتزويد جيش جورجيا بالسالح.
الدعم الروسي للترسانة العسكرية السورية واإليرانية، وخصوصًا برنامجها النووي.  .2

املوقف الروسي من الصراع الفلسطيني- اإلسرائيلي، واالنفتاح الروسي على كل أطراف املعادلة الفلسطينية .  .3
العالقة مع الهند: استغلت إسرائيل الهجمات على مدينة »مومباي« لتعزز من عالقاتها مع الهند من أجل  تأكيد التحالف 
األمني االستراتيجي بني البلدين، باعتبار أن كال  البلدين يواجه خطرا »إسالميا«. وقد برزت دالالت تعزيز التعاون 
األمني بني البلدين من خالل صفقات األسلحة املشتركة، حيث حتولت إسرائيل إلى أكبر مصدر للسالح األساسي 
للهند، وتغلبت بذلك على روسيا في هذا املجال، كما أشارت التقارير اإلسرائيلية إلى أن هجمات مومباي عمقت 
التعاون بني البلدين على صعيد عسكري من خالل تطوير مشترك للصواريخ متوسطة املدى11. أما على مستوى العالقات 
االقتصادية بني البلدين، فقد حدث تقدم في حجم التبادل التجاري بني الهند وإسرائيل، ففي األشهر الثمانية األولى 
في العام 2008، ازداد حجم الصادرات اإلسرائيلية إلى الهند بحوالي 23% مقارنة مع نفس الفترة في العام 2007، 

بينما ارتفع حجم الواردات من الهند في نفس هذه الفترة بحوالي %7.
العالقة مع الصني: استمرت العالقات السياسية بني الصني وإسرائيل في العام 2008 بالتأثر املباشر بالعالقات 
بني  العالقات  في  تعمق  أي  على  وحتفظات  عراقيل  تضع  املتحدة  الواليات  كانت  حيث  الصينية،  األميركية- 
إسرائيل والصني، وخصوصا في املجال العسكري األمني على اعتبار أن هذا التعاون ينعكس سلبًا على توازن 
القوى في شرق آسيا، إال أن العالقات التجارية واالقتصادية بني البلدين استمرت بالنمو وبصورة كبيرة جدًا في 

العام 2008.

احملور السياسي واحلزبي
جاءت االنتخابات اإلسرائيلية التي جرت في العاشر من شباط 2009 في ظل نتائج احلرب على غزة وما حملته من اعتقاد 
بنجاح اجليش فيها،  وفشل املستوى السياسي ترجمة هذا »النجاح« إلى مكاسب سياسية،  وفي ظل حالة اصطفاف عامة 

حول احلرب. وقد جاءت هذه االنتخابات كمحصلة لتراكمات سياسية مستمرة ميزت العام 2008، كان أبرزها:
تفاقم عدم استقرار حكومة أيهود أوملرت على خلفية التحقيقات البوليسية مع رئيسها وانخفاض شعبيته منذ   

حرب صيف 2006 في لبنان، وعلى خلفية اجلمود السياسي.
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استقالة أوملرت نفسه وانتخاب خليفة له في رئاسة كدميا ]تسيبي ليفني[ والصراع على خالفته وتأثير ذلك على   
متاسك كدميا.

فشل رئيسة كدميا املنتخبة في تأليف حكومة إسرائيلية جديدة حتمل صفة االستمرارية، وموقف حزب شاس.  
تقدمي موعد االنتخابات اإلسرائيلية العامة وحتديدها في 10 شباط 2009.  

حتمل نتائج االنتخابات مجموعة أولية من الدالالت التي من املتوقع أن تؤثر على الساحة اإلسرائيلية ككل إضافة  
إلى تأثيرها على مسار التفاوض الفلسطيني وانحسار أية فرصة للتوصل التفاقيات جدية مع هذه احلكومة. وباإلمكان 

اإلشارة إلى أهم الدالالت والسيناريوهات التي حتملها نتائج االنتخابات اإلسرائيلية:

أوال: سيناريو جاهز النتخابات مبكرة
حتمل نتائج االنتخابات في طياتها سيناريو مستقبليًا جاهزًا النتخابات إسرائيلية مبكرة. إن تشكيل حكومة نتنياهو من 
أحزاب متنافرة أيديولوجيا، إضافة إلى عدم احلسم لصالح الليكود مقابل كدميا يزيد من احتمالية استمرار حالة عدم االستقرار 
السياسي التي متيز املشهد السياسي اإلسرائيلي منذ 1977. إن تشكل احلكومة من قطبني متناقضني هما  األحزاب املتدينة وعلى 
رأسها شاس من  جهة وحزب إسرائيل بيتنا من جهة أخرى سيجعلها رهينة صراعاتهم األيديولوجية فيما يتعلق باحلريات 
الشخصية، يضاف إلى ذلك بالطبع ما يحمله باراك من مطامح سياسية قد تسرع في انسحابه من هذه احلكومة، في حال 
تواجد شباك فرص مالئم. كما من املهم أن نأخذ هنا بعني االعتبار أن كدميا ستبقى تشكل خطرًا على حكومة نتنياهو، إذ 

أنها ستبقى خيارا بديال تلوح به األحزاب التي تشكل حكومته في حال رفض إمالءاتها.

ثانيًا: انزياح عام في إسرائيل نحو اليمني
الليكود  بازدياد قوة حزب  اليمني عبرت عن نفسها  باجتاه  انزياحة مثابرة   العام 2008  الساحة اإلسرائيلية في  شهدت 
و»إسرائيل بيتنا« مقابل انحسار مستمر لقوة حزب العمل وحزب ميرتس. فقد بدا واضحا أن جزءًا من مصوتي حزب العمل 
ذهب باجتاه حزب كدميا فيما انزاح قسم من مصوتي الليكود باجتاه حزب ليبرمان، كما قامت نسبة من النساء من مصوتات 

ميرتس بالتصويت لكدميا دعما لليفني كونها ثاني إمرأة من املمكن أن تكون رئيسة للدولة اإلسرائيلية بعد غولدا مئير.

ثالثا: حزب كدميا يؤسس نفسه
كان من النتائج املهمة لالنتخابات قدرة كدميا ك »حزب جديد« احلفاظ على قوته كأكبر حزب في إسرائيل رغم 
االستطالعات التي توقعت تردي قوته. بل وتوقعات بعض احملللني بانهياره شأن من سبقه  من األحزاب اجلديدة 

التي جنحت في الدخول بقوة في بداياتها ولكنها سرعان ما تبخرت.

     رابعا: إفالس »اليسار الصهيوني« 
كرست نتائج االنتخابات حالة اإلفالس السياسي ملا يسمى إسرائيليا اليسار الصهيوني، وأظهرت ابتعاد جماهيرها من 
املصوتني التقليديني عنها. وقد أثارت نتائج االنتخابات النقاشات احلادة حول أسباب هذا االنهيار، وللتوضيح نشير أن حزب 

ميرتس وحزب العمل حصدا في العام 1992 معا 56 مقعدا، فيما حصال معا في االنتخابات األخيرة على 16 مقعدا.
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احملور العسكري
تظهر آليات وأساليب إدارة احلرب على غزة أن القيادة العسكرية والسياسية وضعت توصيات تقرير فينوغراد نصب 
أعينها،  وظهرت القيادة كمن استخلصت العبر من اإلخفاقات التي ميزت حربها السابقة على لبنان، وكمن بلورت 
خطة حرب تعمل على تفادي املطبات التي وقعت فيها صيف 2006. وفي مقابل حالة االرتباك السياسي والعسكري 
التي ترافقت مع حرب لبنان الثانية، ظهرت املؤسسة اإلسرائيلية واثقة، وتتبع تكتيكات واضحة حول إدارة احلرب، 

كان أهمها:
إتباع سياسة التعتيم واملراوغة في كشف أهداف احلرب وعدم توضيحها متاما من أجل ضمان خّط رجعة.  .1

عمد الساسة عند التصريح عن هدف احلرب اعتماد أهداف ممكنة وليست كبيرة. إذ لم يصرح القادة أن هدف   .2
احلرب مثال القضاء على حماس بل إضعافها وإعادة قوة الردع إلسرائيل.

صمت القادة العسكريون، وامتنعوا عن اإلدالء بأي تصريحات حول سير العمليات، واتبعوا سياسة التعتيم   .3
حول تطور األحداث ومستقبلها.

التخطيط اجليد واإلعداد ملواجهة سيناريوهات صعبة ومختلفة، وعدم االستهانة بقدرات حماس بل حتى   .4
تضخيمها، وحتضير املجتمع نفسيا لسقوط العديد من اجلنود في ساحة املعركة. إن التحضير لسيناريوهات 
القتلى في اجلانب  قليل جدا من  إذ سقط عدد  باهر،  تبدو إسرائيليا مبثابة جناح  نتائج احلرب  صعبة جعل 

اإلسرائيلي، باملقابل بدت املقاومة هزيلة قياسا بالتوقعات التي سبقت احلرب.
اعتماد النموذج األحادي للتعامل مع حماس. حيث تبادر إسرائيل إلى وضع خططها دون أخذ الطرف اآلخر   .5
باحلسبان. من هنا جاء إعالن وقف إطالق النار من طرف واحد والهدف وضع حماس أمام أمر واقع ال تستطيع 

رفضه بعد كل ما حلق غزة من دمار، وفي الوقت نفسه ال تكون قادرة على التفاوض على شروطه. 
أما على صعيد مواجهة امللف اإليراني فان إسرائيل تؤسس ملواجهته من خالل: 

االفتراض إن إيران جتاوزت »السقف التكنولوجي«، وأن والوصول إلى القدرة النووية باملستوى العسكري أصبح 
مسألة ال ميكن السكوت عنها. من هنا وعلى الرغم من احملاوالت األميركية استنفاد اخليار الدبلوماسي فان إسرائيل 

تعمل على إعداد خططها العسكرية للتحرك ضد إيران21.

احملور االقتصادي
تصل ميزانية إسرائيل املقترحة للعام 2009  إلى 325 مليار شيكل13.  وقد متت املصادقة على اقتراح امليزانية خالل 
والية احلكومة السابقة برئاسة أيهود أوملرت، وجرى خاللها تكريس إعطاء أولوية للقطاع العسكري، وارتكزت على 

فرضيات وزارة املالية وبنك إسرائيل بنمو اقتصادي بنسبة 1.5% خالل العام .
 وقد شهدت الساحة االقتصادية العام 2008 تطورات مختلفة، ارتبط جزء منها باألزمة املالية العاملية وآخر باحلرب 

على غزة، فيما جاء بعضها استمرارا لتوجهات سابقة نذكر منها:
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ظهور بوادر ركود اقتصادي: بدأت بوادر تأثير األزمة املالية العاملية بالظهور مؤخرا في الساحة املالية اإلسرائيلية. 
وتشير اإلحصاءات اإلسرائيلية املنشورة إلى ازدياد حدة تباطؤ الفعاليات االقتصادية مع انتهاء العام 2008 ، ويأتي 

ذلك بعد عدة سنوات سجل فيها االقتصاد اإلسرائيلي منوا عاليا فاق 5 %. 
 زيادة شديدة في التضخم املالي:  سجل التضخم املالي في إسرائيل خالل العام 2008 ازديادا تعاظمت على أثره 
املخاوف من جتاوز  التضخم املالي حاجز 3% وذلك للعام الثاني على التوالي، إذ كان التضخم في العام 2007، أعلى 

من سقف 3% الذي حددته احلكومة، ووصل إلى نسبة %3.6. 
خسائر مالية بسبب احلرب على غزة:  تشير التقارير األولية إلى أن قطاع االقتصاد اإلسرائيلي تعرض خلسائر كبيرة 
بسبب احلرب على غزة، وتشير هذه التقارير إلى خسائر أولية بحوالي 10.4 مليار شيكل  )2.6 مليار دوالر( مع 
العلم انه ما زال من السابق ألوانه تقدير كل اخلسائر االقتصادية الناجمة عن هذه احلرب، وذلك بسبب التأخير في 

بعض التقارير الصادرة من بعض الشركات اإلنتاجية مبدى خسائرها جراء إغالقها فترة احلرب. 
ازدياد التوجه نحو اخلصخصة: حمل العام 2008 ازديادا ملحوظا لتوجه الدولة خلصخصة غير مسبوقة في قطاعات 

اخلدمات العامة في إسرائيل.
العمالت  العام 2008 تراجعا مستمرا لسعر صرف  الشيكل: شهد  العمالت األجنبية مقابل  انخفاض سعر صرف 
األجنبية وخاصة سعر صرف الدوالر أمام الشيكل. خلق ذلك خشية في املؤسسات االقتصادية اإلسرائيلية من أن 
رة لألسواق األوروبية واألميركية، ما قد يقلل الطلب عليها  يؤدي الشيكل القوي إلى غالء البضائع اإلسرائيلية املصدَّ

ويقود خلسائر مادية ملموسة.

احملور االجتماعي
في ذكرى تأسيسها الستني يبدو أن إسرائيل تتحول إلى دولة »عادية«  مبتعدة عن النموذج املثالي الذي وضعه مؤسسوها 
األوائل، ويتجلى هذا من خالل فحص املعطيات في أربعة محاور: محور الفقر، محور الفساد، محور اجلرمية املنظمة 

ومحور العنف املجتمعي.
محور الفقر: يشير تقرير الفقر للعام 2008 إلى أنه كان في إسرائيل نحو 418 ألف عائلة فقيرة تضم 1.63 مليون 
إنسان منهم  777،400 طفل.  ويبنينِّ التقرير البديل للفقر الذي تنشره جمعية »لتت« 14 أن 82% من األشخاص 
الذين يتلقون املساعدات من جمعيات تعنى بالفقراء، يعيشون حتت خط اجلوع، وال ميلكون القدرة على احلصول 

على الغذاء الالزم حلياة صحية أساسية للغاية.
محور الفساد: حملت السنوات السابقة زيادة في وتيرة كشف قضايا الفساد وإساءة أصحاب املناصب الرسمية الستعمال 
صالحياتهم. ضمت قائمة املتهمني مسؤولني كبارا في الدولة، وطالت وزير املالية في حكومة كدميا األخيرة، أبراهام 
هيرشزون، ورئيس الدولة موشيه قصاب ورئيس احلكومة السابق أيهود أوملرت، ففي السادس والعشرين من تشرين 
الثاني 2008، أعلم املستشار القضائي للحكومة ميني مزوز أوملرت عن نيته تقدميه للمحاكمة بتهم فساد تتلخص في 
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استغالل املال العام للمصالح اخلاصة. فيما أعيد فتح ملف االغتصاب املوجه إلى رئيس الدولة السابق موشيه قصاب 
مجددا، وتوجيه تهمة االغتصاب له رسميا، ناهيك عن التحقيقات اجلارية حاليا مع افيغدور ليبرمان ومقربني له، 

مبن فيهم ابنته، بتهم الفساد وسوء استخدام السلطة .
محور اجلرمية املنظمة: تشير تقديرات الشرطة اإلسرائيلية  إلى وجود 16 تنظيما للجرمية املنظمة تقودها أكبر العائالت 
الضالعة في عالم اجلرمية في إسرائيل، وتشبه عملية إدارتها والهرمية والترتيب الداخلي فيها أسلوب التنظيم الذي 

تتبعه املافيا الكبرى في العالم.
 ويشير بعض املختصني اإلسرائيليني أن هناك أدلة تثبت أن عصابات اجلرمية املنظمة في إسرائيل تعمل، إضافة إلى مجال 
اجلرمية املباشرة، في مجال ما يسمى »السوق الرمادية«، الذي يشمل أعماال مشروعة من الناحية القانونية على الرغم 
من موضعتها على تخوم املقبول أخالقيا.15 وتضيف بعض املعلومات أن هناك أدلة على وجود عالقات غير مشروعة 
بني منظمات اجلرمية وبني أوساط في السلطة وبضمنها داخل الشرطة اإلسرائيلية، وان العديد من هذه املنظمات أقامت 

لها فروعا وامتدادات في عدد من دول العالم.
محور العنف املجتمعي: في تقريرها التلخيصي لسنة 2008، كشفت الشرطة اإلسرائيلية عن حصول 122 حادث 
قتل في 2008. كما شهدت السنة نفسها، حسب التقرير، ارتفاعا بنسبة 14% في عدد املخالفات اجلنائية التي يرتكبها 
األحداث، كما شهد العام 2008 ارتفاعا بنسبة 38% في عدد حاالت القبض على مرتكبي جرائم جتارة املخدرات، 

فيما مت ضبط 303 كغم هيروين في 2008 مقارنة ب 136 كغم في 2007 16.  

محور الفلسطينيني في إسرائيل
شهد العام 2008 مجموعة من األحداث املفصلية التي تؤثر على واقع الفلسطينيني في إسرائيل:

أوال: استمرار تشريع القوانني املوجهة ضد العرب، ومنها:
قانون املواَطنة )التعديل التاسع(.17حيث مينح تعديل القانون دولة إسرائيل إمكانّية سلب مواَطنة أّي مواطن   

ُيّتهم »بخرق الوالء لدولة إسرائيل«. وعادة ما توجه مثل هذه التهم للعرب في إسرائيل.  
متديد َسَريان مفعول قانون املواَطنة والدخول إلى إسرائيل )أمر مؤقت( لعام 2003: حيث يعني ذلك عدم   
السماح لسّكان الضّفة الغربية وقطاع غّزة بالسكن الدائم )في إسرائيل(، إذا قّرر وزير الداخلّية أو القائد 

العسكرّي للمنطقة أّن صاحب الطلب، أو أحد أفراد عائلته، قد يشّكل خطًرا على أمن دولة إسرائيل.
تعديل قانون أساس الكنيست )التعديل 39( حيث مينع مبوجبه أي شخص زار دولة عدّو بصورة غير قانونّية   
من الترشيح18 وهو قانون موجه للضغط على السياسيني العرب بهدف منعهم من التواصل مع دول تعتبرها 

إسرائيل عدوة.
ثانيا: شرعنة التعامل مع العرب على أساس كونهم تهديدا للدولة:  فقد شكل صعود حزب إسرائيل بيتنا بقيادة 
افيغدور ليبرمان، إشارة إلى حتويل شعار الوالء مقابل املواطنة الذي رفعه قبيل االنتخابات إلى شعار مقبول 
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على أغلب األحزاب الصهيونية مبا فيها كدميا والليكود، وقد انعكس ذلك في املوافقة املبدئية على الشعار 
في املفاوضات التمهيدية التي أجراها ليبرمان مع كدميا والليكود قبيل تشكيل االئتالف احلكومي . 

ثالثا: االعتداء املباشر على الفلسطينيني في إسرائيل واستهداف أمالكهم والتحريض عليهم. جتلى هذا في أحداث 
عكا التي اندلعت عشية يوم الغفران، واستمرت عدة أيام من دون أن تنجح الشرطة في إيقافها.

التضييق واملالحقة خالل فترة احلرب على غزة حيث اعتقلت إسرائيل أكثر من سبعمائة مواطن عربي،  رابعا: 
واستدعت جزءًا من القيادات العربية للتحقيق. 

تشير هذه املعطيات إلى استمرار تآكل صيغة املواطنة التي يحظى بها املواطنون العرب في إسرائيل، وتثير مخاوف 
العرب من أن التصريحات التي يدلي بها بعض القادة ضدهم ال تندرج في إطار الهفوات الكالمية بل تعبر عن سياسة 
جديدة تستهدفهم مباشرة، وتعمل على قمع أية محاولة من طرفهم لتغيير األسس الصهيونية للدولة بالطرق الدميقراطية، 
وهو األمر الذي كان قد عبر عنه أصال يوفال ديسكن رئيس الشاباك - املخابرات الداخلية في لقاء سري مع رئيس 
الوزراء السابق أيهود اوملرت، ونشرت تفاصيله الحقا في جريدة معاريف في  13 آذار 2007 ، حيث قال أن العرب 
باتوا يشكلون خطرا على الدولة، وأعرب بالذات عن قلقه من نشر مشاريع الرؤى التي أعدها مثقفون وخبراء عرب 
بهدف طرح صيغة مستقبلية لتنظيم العالقة بني املواطنني الفلسطينيني في إسرائيل والدولة. ومما الشك فيه أن استمرار 
التشريع املميز ضد العرب من جهة،  وجعل الوالء شرطا ملواطنتهم،  ومن ثم االعتداء عليهم واستهدافهم ليس إال 

جزءًا من ترجمة عملية للنظر إليهم على أساس كونهم خطرا على الدولة يجب معاجلته.
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