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املشهد اإلسرائيلي عام 2009
ملخص تنفيذي 

د. هنيدة غامن

التي  والتطورات  املستجدات  أهم  احلالي،  االستراتيجي  مدار  تقرير  يرصد 
شهدتها الساحة اإلسرائيلية في العام 2009، ويحاول استشراف تطور األمور 

ووجهتها في الفترة املقبلة. 
ويتناول التقرير بالتفصيل التطورات التي شهدتها الساحة اإلسرائيلية في ستة 
محاور أساسية هي: محور العالقات اخلارجية، احملور السياسي، احملور األمني 
في  الفلسطينيني  ومحور  االجتماعي  احملور  االقتصادي،  احملور  والعسكري، 
إسرائيل باإلضافة إلى ملخص التقرير التنفيذي. وكما جرت العادة في السنوات 
السابقة، أشرف على إعداد وكتابة التقرير مجموعة من الباحثني املختصني، الذين 
اتبعوا، في حتليلهم، قراءة موضوعية استشرافية لشتى األحداث التي ميزت العام  
2009، وقد حاول الباحثون جتنب الغوص في السرد التقريري لألحداث والتركيز 

على املتغيرات ذات الطابع اإلستراتيجي.

إسرائيل 2009 - مشهد عام
2  ما يقارب 7.509.3 مليون  بلغ تعداد سكان إسرائيل1 في نهاية  2009 
 5.664.9 السكان   من  اليهود  عدد  بلغ  وقد   3،%1.8 عام  منو  مبعدل  نسمة 
يشكلون بحسب املصادر اإلسرائيلية الرسمية 42%4 من يهود العالم و %75.4 
من   %20.3 هم   1.525.0 العرب  السكان  عدد  ووصل  إسرائيل  سكان  من 
مجمل السكان، فيما صنف  319.40 نسمة من بني املجموع الكلي كآخرين5 
القدس احملتلة  العرب في  السكان  أن هذه األرقام تشمل  إلى  )4.3%(. يشار 
 268.6 إلى  اإلسرائيلية6  اإلحصائية  املصادر  بحسب  عددهم  يصل  والذين 

بلغ تعداد سكان إسرائيل  في نهاية  
2009    ما يقارب 7.509.3 مليون 
نسمة وقد بلغ عدد اليهود من 

السكان  5.664.9 يشكلون بحسب 
املصادر اإلسرائيلية الرسمية %42  

من يهود العالم
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حوالي   إلى   عددهم   يصل  الذين  احملتلة  السورية  اجلوالن  هضبة  وسكان  ألف، 
22.8  ألف، وفي حال استثنائهم يكون عدد مواطني إسرائيل 7.199.9 منهم 
1.233.6 نسمة من العرب ويشكلون 17.13% من مجموع السكان . وقد ولد 
من بني السكان اليهود  3.884.6 في إسرائيل فيما ولد 1.639.1 خارجها. 
وينحدر 1.540.50 من اليهود من  أصول آسيوية- افريقية و 1.939.4من أصول 
أميركية وأوروبية7. وقد وصل عدد املهاجرين اجلدد خالل 2009 إلى 14.567 
شخصا مما يشكل زيادة 6% عن العام الذي سبقه8 وقد جاء 47% منهم من دولتي 
روسيا وأوكرانيا. يشار إلى أن إسرائيل استقدمت منذ إقامتها حوالي ثالثة ماليني 
مهاجر ثلثهم وصلوها بني 1990-91999. و يصل معدل احلياة املتوقع بني السكان 
اليهود 82.7 عاما لإلناث و 78.9 عاما عند الذكور، فيما تصل عند العرب 75.5 
عند الذكور و 79.2 عاما عند اإلناث10 وبلغت نسبة البطالة العامة في الربع الثالث 
من العام 7.8% . 11  فيما وصل إجمال الناجت احمللي اإلجمالي  حتى الربع الثالث 
من العام 2009 حوالي 194.202 مليون شيكل وكان معدل الدخل الشهري الذي 

يتقاضاه العامل7423 شيكاًل . 
بلغت ميزانية إسرائيل للعام 2009 نحو 320 مليار شيكل )84 مليار دوالر( 
بينما ستصل ميزانية 2010 إلى أكثر من 325  مليار شيكل )86 مليار دوالر( وتعد 
هذه امليزانية األضخم في تاريخ إسرائيل. وشملت ميزانية 2009 أضخم ميزانية 
عسكرية في تاريخ إسرائيل مسجلة نحو 55 مليار شيكل ) حوالي 15 مليار دوالر( 

وهي تشكل زيادة بقيمة 12.5 مليار شيكل عن السنة املاضية.

أحداث مفصلية وسيناريوهات متوقعة
بدأ العام 2009 مبجموعة من األحداث املفصلية ذات الطابع االستراتيجي ما زالت 
آثارها البعيدة املدى غير مكتملة املالمح، وصبغت الواقع السياسي والدبلوماسي في 
إسرائيل، نذكر منها احلرب على غزة وما نتج عنها من مكاسب عسكرية وداخلية من 
جهة وإسقاطات دولية وإقليمية من جهة أخرى،  وتشكيل حكومة إسرائيلية جديدة 

برئاسة بنيامني نتنياهو تدمج بني الفكر النيو ليبرالي والصهيونية املتجددة.

إسقاطات احلرب على غزة 
وعلى  العسكري  األمني  الصعيد  على  مفصليا  حدثا  غزة  على  احلرب  شكلت 
الصعيدين اإلقليمي والدبلوماسي، نتجت عنها مجموعة من اإلسقاطات التكتيكية 

بلغت ميزانية إسرائيل للعام 
2009 نحو 320 مليار شيكل وتعد 
هذه امليزانية األضخم في تاريخ 

إسرائيل
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املباشرة، وذلك على املستوى األمني والسياسي والعسكري، وأخرى بعيدة األمد 
خاصة على املستوى السياسي والدولي .

أمنيا- تثبيت الهدوء على اجلبهة اجلنوبية: تكتيكيا، جنحت إسرائيل في نهاية 
احلرب على غزة في فرض حالة من الهدوء النسبي في جنوب إسرائيل بعد توقف 
شبه تام إلطالق الصواريخ من قطاع غزة، كما استرجعت جزءًا من ثقة مواطنيها 
بقدرة اجليش على إدارة احلرب، خاصة بعد حالة التضعضع التي حلقت بهيبته خالل 
احلرب على لبنان،غير أن جناحها هذا هو جناح تكتيكي محدود، إذ إنها لكنها لم 
تستطع حتقيق نصر استراتيجي من خالل تفكيك القدرات الفلسطينية على إطالق 

الصواريخ ،مما يعني هشاشة الهدوء وخطر تفجره املستقبلي.

عسكريا- تبني عقيدة الضاحية بوصفها إستراتيجية عسكرية: يشكل فرض 
هدوء أمني معني حتى لو كان مؤقتا في القطاع، وما سبقه من التوصل إلى تفاهم 
غير مباشر حلفظ الهدوء على اجلبهة الشمالية مع حزب الله من جهة أخرى، بالنسبة 
إلسرائيل جناحا ليس فقط للحرب التي مت خوضها رسميا لفرض الهدوء، بل األهم 
أنه يعتبر »جناحا« لعقيدة الردع اجلديدة التي تبنتها والتي يطلق عليها عمليا عقيدة 
بيروت خالل حرب صيف  في  اجلنوبية  الضاحية  تدمير  إلى  إشارة  في  الضاحية، 
2006. ويعني هذا عمليا أن مواجهة القوى غير النظامية، بعكس مواجهة القوى 
النظامية، ستؤسس أصال على عدم تناسب القوة وعلى القدرة على استهداف املدنيني 
وتدمير البني التحتية بشكل مقصود ومدروس بوصفها وسيلة للضغط على املنظمات 
غير النظامية، وهو ما تعرضنا له بشكل مفصل في تقرير العام السابق، كما نتعرض 
له من زوايا جديدة في تقريرنا هذا في الفصل العسكري. لكن على الرغم من ما 
يبدو جناحًا عسكريًا مهمًا من املهم اإلشارة إلى إسقاطات احلرب وتبنيها إلستراتيجية 
الضاحية على املدى املتوسط والبعيد، خاصة في ظل نشر تقرير غولدستون وما ميكن 

أن يعنيه دوليا.

منذ  يسقط  لم  فيما  األمنية:  املعادلة  في  طرف  إلى  حماس  حتويل  سياسيا- 
نهاية احلرب على غزة في شهر كانون الثاني من هذا العام  سوى عدد محدود من 
تتبع  التي  العسكرية  األذرع  »إجبار«  إسرائيليا هو  األهم  فان احلدث  الصواريخ، 
جنوب  على  الصواريخ  أفرادها  يطلق  مستمر  تهديد  من  تتحول  أن  على  حماس 
إسرائيل إلى اجلهة التي حترص على منع إطالق الصواريخ ومالحقة من يطلقها. 
وبصرف النظر عن احليثيات التي أجبرت حماس في غزة على االلتزام بفرض الهدوء 

جنحت إسرائيل في نهاية احلرب 
على غزة في فرض حالة من الهدوء 
النسبي في جنوب إسرائيل لكنها لم 

تستطع حتقيق نصر استراتيجي 
من خالل تفكيك القدرات 

الفلسطينية على إطالق الصواريخ  
ما يعني هشاشة الهدوء وخطر 

تفجره املستقبلي 
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من جهتها ورغبتها في عدم إعطاء إسرائيل فرصة للهجوم،  إال أن النتيجة األهم 
أن إسرائيل ومن خالل إجبار حماس على  أن تتحول إلى جزء من املعادلة األمنية، 
اعترفت عمليا بأن حماس هي التي تتحمل مسؤولية غزة، حتى لو كان هذا االعتراف 

من أجل حتميل وزر عواقب أي مّس بهذا التفاهم األمني غير املكتوب.
ومقابل هذه التغيرات التي كانت إلى حّد بعيد متوقعة ومحسوبة إسرائيليا، نتجت 
عن احلرب إسقاطات دولية وقانونية قد تتحول، في حال مت استغاللها فلسطينيًا 

بشكل جيد، إلى خسارة إستراتيجية.

غولدستون  تقرير  نشر  شكل  حيث  إلسرائيل،  الشعبية  املناهضة  حملة  تزايد 
نقطة مفصلية ليس بسبب إمكانات ترجمته عمليا ملالحقة دولية قانونية للقيادات 
دفع  في  بإسهامه  األهم  بل  الراهن،  الوقت  في  فيه  أمر مشكوك  اإلسرائيلية وهو 
بعض السيرورات والتوجهات على املستوى الدولي باجتاه تقوية الضغط على  الدولة 

اإلسرائيلية وذلك في مستويني :
املستوى األول: فتح نافذة باجتاه تعزيز حمالت املالحقة القانونية التي يتم رفعها 
ضد القيادات العسكرية اإلسرائيلية والسياسية. ورغم انه من غير املرجح أن تتمخض 
عن هذه الدعوات مالحقة قانونية فعلية لقادة إسرائيليني، إال أن تكثيفها خاصة في 
دول غربية تعد حليفة إلسرائيل مثل بريطانيا واسبانيا، من املمكن أن يدفع باجتاه تعزيز 
الرأي العام الشعبي ضد االحتالل اإلسرائيلي. من املهم اإلشارة هنا إلى ما نشر من 
الشرعية  نزع  عمليات  أن  من  جدية  إسرائيلية  مخاوف  وجود  من  ريئوت  مركز  قبل 
عن إسرائيل لم يعد القصد منها فقط نزع شرعية االحتالل، بل »نزع شرعية« الدولة 
اإلسرائيلية وتوصيفها بالعنصرية وبدولة األبارتهايد، وهو ما يتم ترجمته عمليا بتزايد 
حمالت املقاطعة الشعبية جتاهها واملناداة بتبني طريقة املقاطعة الشعبية والدولية  التي 
استخدمت ضد  جنوب إفريقيا اجتاه إسرائيل، وهو ما زاد من حالة الغضب الشديدة 
التي سادت القيادة اإلسرائيلية جتاه تقرير غولدستون، وما أثاره من مخاوف تتعدى 

املقاضاة القانونية .
احلروب  في  املفرطة  القوة  استخدام  عواقب  من  التخوف  تزايد  الثاني  التوجه 
املقبلة: على الرغم من أننا ال نعتقد أن إسرائيل ليست في صدد التنازل عن نظرية 
مستقبلية،  قانونية  مالحقة  من  املخاوف  أن  إال  الضاحية  عقيدة  على  املبنية  الردع 
ناهيك عن تزايد املخاوف من نزع الشرعية عن إسرائيل، قد تشكل كابحا معينا في 

وجه االستخدام املفرط للقوة جتاه املدنيني.

 مخاوف إسرائيلية جدية من 
أن عمليات نزع الشرعية عن 
إسرائيل لم يعد القصد منها 

فقط نزع شرعية االحتالل، بل 
»نزع شرعية« الدولة اإلسرائيلية 
وتوصيفها بالعنصرية وبدولة 

األبارتهايد 
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ظهور تيار ثالث نيوليبرالي 
وصهيوني متجدد ميثله نتنياهو 

العائد بقوة إلى الساحة السياسية، 
ويدعمه ظهور افيغدور ليبرمان 
ممثال لتوليفة جديدة جتمع ما 
بني الفكر االقتصادي الليبرالي 

وبني التشديد على طبيعة الدولة 
كدولة يهودية. 

نتنياهو وعودة النيوليبرالية والصهيونية املتجددة
إلى  عودة  مبثابة  الليكود  وبرئاسة  احلكم  سدة  إلى  نتنياهو  بنيامني  عودة  تشكل 
إعادة  على  يتأسس  والذي  املتجدد  الصهيوني  والفكر  جهة  من  النيوليبرالي  الفكر 
الهرتسلية والبنغوريونية من جهة أخرى عامال مهما في  الصهيونية  إحياء وتفسير 
بلورة وجهة وصيرورة املشهد اإلسرائيلي الداخلي واخلارجي، كما وجهة املشهد 
الفلسطيني وحراكه. وفيما توقع عدد من الباحثني اإلسرائيليني أن يحتد التنافس 
بني تيار النيوليبرالية من جهة والصهيونية املتجددة من جهة أخرى فإنهم لم يتوقعوا 
أن يتم اجلمع  بني الطرحني في ظل ظهور تيار ثالث نيوليبرالي وصهيوني متجدد 
ميثله نتنياهو العائد بقوة إلى الساحة السياسية، ويدعمه ظهور افيغدور ليبرمان 
ممثال لتوليفة جديدة جتمع ما بني الفكر االقتصادي الليبرالي وبني التشديد على 

طبيعة الدولة كدولة يهودية. 

نتنياهو والصهيونية املتجددة: خلص احمللل اإلسرائيلي ألوف بن ما تعنيه عودة 
نتنياهو من أن »نتنياهو منذ عودته إلى سدة احلكم يعمل على تسويق الليكود بوصفه 
املمثل املعاصر للفكر الصهيوني، إذ يرى نتنياهو بنفسه مكمال لطريق هرتسل، أو 
على األقل مفسره، وهو يكثر من اقتباسه«12 ويضيف بن أن نهج نتنياهو هذا يتم 
دمجه في صلب البرامج واملشاريع التعليمية التي يتبناها جدعون ساعر وزير التربية 
في  اجليش  ضباط  بها  يقوم  التي  التثقيفية  احملاضرات  تكثيف  وفي  حكومته،  في 
املدارس وفعاليات تخليد ذكرى »مقاتلي« االيتسل والليحي الذين اعدموا بسبب 
تنفيذهم ألعمال إرهابية فترة االنتداب البريطاني«13  هذا ويشير ألوف بن إلى أن 
صهيونية نتنياهو املتجددة مبنية على املركبات األخالقية التي اعتمدها وروجها بن 
غوريون »وهي: التوراة، اجليش، األركيولوجيا، و)أسطورة( ترومبلدور14 وتال 
حي« . وتترتب على هيمنة الصهيونية املتجددة إسقاطات مهمة من املتوقع أن تؤثر 

على املشهد اإلسرائيلي من جهة، والفلسطيني من جهة أخرى أهمها:
حتويل املشروع السياسي اليميني إلى مشروع للحفاظ على يهودية الدولة: يقصد 
من العودة إلى قيم الصهيونية األولى، التي يعتبر روادها هم اآلباء املؤسسون للتيار 
منه  يقصد  نتنياهو،  املنافس  الليكودي  التصحيحي  التيار  ابن  قبل  من  العمالي، 
إعطاء  الشرعية ملشاريعه السياسية بالذات في وجه املعارضة اآلتية من اليسار، والتي 
ارتباط  بالذات على مدى  نتنياهو  العمالية . ويشدد  الصهيونية  تنحدر من احلركة 
فكره الصهيوني املأخوذ عن هرتسل من جهة وبن غوريون من جهة أخرى بضرورة 
احلفاظ على يهودية الدولة، وما يعنيه هذا من تشديد السيطرة على األماكن التي 
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تعد جزءا من التراث اليهودي، وهو ما ترجم عمليا من خالل وضع أسوار القدس 
واحلرم اإلبراهيمي ومسجد بالل بن رباح ضمن قائمة أماكن التراث اليهودي، ناهيك 
بالطبع عن فرض الطابع اليهودي على القدس الشرقية من خالل تسريع االستيطان 
وتكثيف الوجود اليهودي فيها، مقابل تشديد التضييق على مواطنيها العرب والعمل 

باستمرار لتخفيض عددهم. 
تترافق العودة إلى الصهيونية املتجددة مع نزع الشرعية عن اليسار، وتزايد اتهام 
ذوي التوجهات اليسارية خاصة في منظمات املجتمع املدني  بهجر مبادئ الصهيونية 
الصحيحة وبتشويه وجه الدولة، وبأنهم يقودون عمليا احلملة املناهضة إلسرائيل في 

العالم15. 
هيمنة  تنطوي  الفلسطينيني:  جتاه  حقيقي  سياسي  تنازل  أي  استبعاد  سياسيا، 
الصهيونية املتجددة كما ميثلها نتنياهو على أهمية إستراتيجية بسبب نوعية التحالفات 
الداخلية التي يتيحها، وتلك التي يهمشها وتأثير هذا على الواقع الفلسطيني. إذ إن 
التحدث باسم القيم القومية الصهيونية وأهمية احلفاظ على قيم اليهودية والتاريخ 
اليهودي بالتزامن مع ضرورة تشجيع الهجرة إلى إسرائيل والعمل على وضع خطط 
الستجالب املهاجرين يهيئ أفضل الظروف لوضع ضدين متناحرين فكريا ضمن 
بقيادة  الروس  القوميون  العلمانيون  املهاجرون  نتنياهو وميثلها  سلة واحدة يحملها 
يشاي  إيلي  ميثله  الذي  الشرقي  اليميني  الديني  والتيار  جهة،  من  ليبرمان  أفيغدور 
وبرفضه  املتشدد  اليميني  مبوقفه  يشترك  التحالف  هذا  ولكن  شاس.  حركة  رئيس 

للحلول السياسية املطروحة.
النيوليبرالية  عودة  حتمل  إسرائيل:  في  الفلسطينيني  على  اخلناق  تشديد   
والصهيونية املتجددة إسقاطات إستراتيجية على  مستقبل الفلسطينيني في إسرائيل، 
وتنطوي على تضييق متصاعد حليز العمل السياسي الذي يعملون ضمنه، والعمل 
على قمع هويتهم القومية مقابل تعزيز طابع الدولة  اليهودي، والتي سيتم ترجمتها من 
خالل سن القوانني املناسبة من جهة، وصك املشاريع التي تضمن التفوق الدميغرافي 
والسياسي اليهودي من جهة أخرى، ناهيك عن االستمرار في تشجيع الهجرة إلى 
إسرائيل. يشار إلى أن هذا التغير بدأ بالفعل العام 2009، حيث مت تقدمي مجموعة 
من القوانني التي تهدف إلى محاصرة الهوية القومية للعرب، من ضمنها حظر إحياء 
يوم النكبة، وقوانني عبرنة أسماء املدن، إضافة إلى قانون اشتراط املواطنة بالوالء 

الذي قدمه ليبرمان بوصفه جزءا من برنامجه االنتخابي.

حتمل عودة النيوليبرالية 
والصهيونية املتجددة إسقاطات 

إستراتيجية على  مستقبل 
الفلسطينيني في إسرائيل، 

وتنطوي على تضييق متصاعد 
حليز العمل السياسي الذي  

يعملون ضمنه
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دبلوماسيا، تصاعد التوتر مع الواليات املتحدة: استمرارا ملا كنا توقعناه في العام 
املنصرم من أن صعود حكومة ميينية في إسرائيل في ظل صعود إدارة أوباما البراغماتية 
يهدد بتوتير العالقة بني البلدين من دون املس بالتحالفات اإلستراتيجية، فإننا نرى 
أن هذا التوتر ما زال مرشحا للتصعيد في ظل بقاء حكومة نتنياهو على نفس تركيبتها 
االئتالفية . وفيما تشكل األزمة التي ثارت حول إعالن إسرائيل في  9 آذار 2010  
بناء 1600 وحدة استيطانية في القدس احملتلة في أثناء زيارة جو بايدن إلى إسرائيل 
نقطة الذروة في التوتر بني احلكومتني فإنها تكشف أمرين من املفترض أن يستمرا 
الداخلية واخلارجية في ظل حكومة  السياسية  املجريات  التأثير على ديناميكية  في 

نتنياهو، وهما:
• تعاظم ارتباط السياسة اخلارجية اإلسرائيلية بحيثيات العالقات الداخلية 	

مما يعني أن إسرائيل رمبا تقوم مبمارسات قد تبدو خارجيا غير متوقعة وغير 
مفهومة بسبب سياسات داخلية ضيقة وحسابات حزبية ومناورات ائتالفية 
تكتيكية. وفيما كان هذا االرتباط جزءا دائما من مشهد السياسة اإلسرائيلية، 
إال انه  حتول منذ 1977 وصعود الليكود إلى منط سلوك يعبر عن حتول في 
إلى  واحد  حزب  على  حكر  من  حتولت  أن   بعد  احلاكمة،  السياسية  البنية 
»محل تنافس« بني عدة تيارات تتسابق للفوز بها، مما يعني  عمليا حدوث 
تغير في منط املناورة السياسية ومحاولة استرضاء األحزاب التي باإلمكان أن 
تشكل حليفا. جتدر اإلشارة هنا إلى أن التحول في التركيبة السياسية يتزامن 
مع صعود قوة هوامش املجتمع اإلسرائيلي التي لم تكن في السابق حتظى 
بوزن سياسي حقيقي ومؤثر، ودخولها إلى الساحة السياسية كقوى مركزية 
فاعلة من جهة ومرتبطة استراتيجيا بحاجات ناخبيها الفئوية من جهة أخرى. 
وتضم هذه القوى أساسا مهاجرين من دول االحتاد السوفييتي سابقا، شرقيني 
متدينني ، وأبناء الطبقات االجتماعية الشرقية املهمشة. ورغم أن التوقعات 
تشير إلى أن أحزابًا على شاكلة يسرائيل بيتينو بزعامة ليبرمان التي متثل عمليا 
املهاجرين الروس مرشحة للتآكل بسبب توقع انصهار املهاجرين التدريجي، 
إال انه يجب التنبه إلى أن ليبرمان يأخذ كما يبدو هذا األمر بعني االعتبار، 
ويسعى إلى نزع صفة الفئوية عن نفسه من خالل تشديده على مفاهيم الوالء 
واملواطنة والصهيونية املتجددة، أمال في أن يصبح ممثال لليمني اإلسرائيلي 

اجلديد ككل.

تعاظم ارتباط السياسة اخلارجية 
اإلسرائيلية بحيثيات العالقات 

الداخلية 

أن التحول في التركيبة السياسية 
يتزامن مع صعود قوة هوامش 

املجتمع اإلسرائيلي التي لم تكن في 
السابق حتظى بوزن سياسي حقيقي 

ومؤثر
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• وتشكيلتها 	 نتنياهو  حلكومة  االئتالفي  البرنامج  بني  الفاصلة  الهوة  عمق   
دبلوماسية  مواقف  من  نتنياهو  يصدره  ما  وبني  احلزبية،  اإليديولوجية 
رغبته  عن  تتحدث  والتي  األميركية،  لألذن  املوجهة  تلك  خاصة  ناعمة، 
بسالم عادل وحقيقي، وموافقته على صيغة معينة حلل الدولتني كما عبر عن 
ذلك في خطاب بار إيالن. وان كان نتنياهو جنح للوهلة األولى في املناورة 
باستثناء  الضفة  في  املؤقت  االستيطان  جتميد  قرار  خالل   من  األمرين  بني 
زيارة  في ظل  مناورته هذه  ائتالفه ومستلزماته حولت  نوعية  فان  القدس، 
جو بايدن إلى إسرائيل في األسابيع املاضية إلى كرة مرتدة،  ممكن أن تتحول 
إلى منفذ لإلدارة األميركية إلجبار إسرائيل على جتميد االستيطان في القدس 
الشرقية، وبالتالي تسهيل العودة إلى املفاوضات، على أن حصول هذا األمر 
سيكون مبثابة دق مسمار في نعش حكومة اليمني في صيغتها احلالية، األمر 
الذي ميكن تالفيه فقط إذا جنح نتنياهو بضم حزب كادميا إلى حكومته، وهو 
أمر مطلوب أميركيا، ومتوقع جدا في حال جنح موفاز في استبدال تسيبي 

ليفني في رئاسة كادميا .

أم محلي، شهدت  الكبرى، سواء على مستوى عاملي  التغيرات  فيما عدا هذه 
الساحة اإلسرائيلية مجموعة من املستجدات املهمة التي نلخصها وبحسب ما اعتدنا 

في تقاريرنا السابقة ضمن ستة محاور أساسية: 

محور العالقات اخلارجية
اخلارجية  السياسة  إيقاع  ضبط  في  مهمة  أدوارا  ومتغيرات  عوامل  عدة  لعبت 

اإلسرائيلية وبلورة وجهتها وتوجهاتها عام 2009، أهمها:
• تشكيل حكومة ميينية يقودها نتنياهو- ليبرمان- يشاي، وميشي على هداها 	

إيهود باراك: تعتبر حكومة بنيامني نتنياهو أكثر احلكومات اإلسرائيلية ميينية، 
يقوده  الذي  العلماني  القومي  اليمني الصهيوني  وهي تدمج بني قطبني هما 
ليبرمان، واليمني املتدين غير الصهيوني الذي يقوده يشاي، األمر الذي يعني 
هيمنة اليمني بإيديولوجيته املتصلبة على املشهد السياسي. وان كان شمعون 
بيريس الذي يحظى باحترام دولي يحاول التخفيف من »األضرار« التي يسببها 
قطب يشاي ليبرمان، إال انه يبدو  غير قادر على معاجلة الضرر الذي نتج في 
صورة إسرائيل، خاصة في ظل نشر تقرير غولدستون، وما تبعه من مطالبات 

دولية بالتحقيق في أثر احلرب على غزة.

تعتبر حكومة بنيامني نتنياهو أكثر 
احلكومات اإلسرائيلية ميينية، 

وهي تدمج بني قطبني هما اليمني 
الصهيوني القومي العلماني الذي 
يقوده ليبرمان، واليمني املتدين 
غير الصهيوني الذي يقوده يشاي
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• اخلطر 	 مصاف  إلى  األمر  وحتويل  إسرائيل  عن  الشرعية  نزع  من  املخاوف 
االستراتيجي الوجودي. نشر في هذا السياق مركز ريئوت16 لألبحاث في 30 
كانون الثاني 2010 تقريرا مفصال عن ما اسماه مساعي تقويض إسرائيل من 
خالل نزع الشرعية عنها، كما حدث مع نظام األبارتهايد في جنوب إفريقيا، 
ودعا التقرير إلى ضرورة اتخاذ كل اخلطوات من أجل التعامل مع هذا األمر 

بوصفه خطرًا وجوديًا.
• خطرا 	 كونه  منطلق  من  معه  والتعامل  اإليراني  بامللف  االنشغال  استمرار 

حيث  اإلسرائيلي،  الدبلوماسي  العمل  اإليراني  امللف  تصدر  وجوديا: 
استمرت إسرائيل في الضغط على حلفائها ومن خاللهم، خاصة الواليات 
املتحدة والدول الكبرى، من أجل تشديد العقوبات على إيران. في نفس 
الوقت أبدت تذمرها وقلقها من مسودة االتفاق التي وقعها الغرب مع إيران 
في تشرين األول 2009، وتدرك إسرائيل أن نافذة الفرص إليقاف البرنامج 
النووي اإليراني تتضاءل مع مرور الوقت، ورغم أنها تبدو ملتزمة باخلطة 
األميركية، فانه ما زال من غير املستبعد أن تلجأ إسرائيل  إلى اخليار العسكري 
في حال وصلت إلى نتيجة عدم جناعة العقوبات، وقرب نفاد شباك فرص 

إيقاف مشروع إيران النووي.
• استمرار حالة االنسداد السياسي/ التفاوضي على صعيد العملية السياسية 	

مع الفلسطينيني، فيما يتوقع استمرار هذا االنسداد في ظل حكومة نتنياهو 
احلالية، لرفض أقطابها تلبية متطلبات اتفاق سالم مع اجلانب الفلسطيني.

العالقة  بالطبع  يهدد  ال  معينا  توترًا  شهدت  األوروبي  االحتاد  دول  مع  العالقة 
األوروبية  للرؤية  السياسي  الترويج  عن  التوتر  نتج  وقد  الطرفني،  بني  اإلستراتيجية 
عاصمة  إلى  القدس  بتحويل  واملنادية  الفلسطينية  األراضي  في  لالستيطان  املعارضة 
لدولتني، وذلك عبر تبنيها قرار وزراء اخلارجية في االحتاد األوروبي وحتت رئاسة السويد 
في 8- كانون األول 2009. وقد زاد من توتير العالقات تزايد الدعاوى القضائية ضد 
قادة إسرائيليني وتخوف القادة السياسيني والعسكريني من زيارة بعض الدول األوروبية 
مبحاكمة  الوطني  قضاؤها  يسمح  التي  املثال(  سبيل  على  وبلجيكا  واسبانيا  )بريطانيا 
إمكانية ضم  أيضا مع  يتزامن  التوتر  أن هذا  إلى  نشير  أن  يبقى  مجرمي احلرب، لكن 
)OCED( وضمها بالتالي إلى نادي  إسرائيل إلى منظمة التعاون والتنمية االقتصادية 

الدول  األوربية، ما يشير إلى أن التوتر هو مجرد خصام بني حلفاء ال أكثر.  

تصدر امللف اإليراني العمل 
الدبلوماسي اإلسرائيلي

 يتوقع استمرار   االنسداد 
السياسي في ظل حكومة نتنياهو 

احلالية، لرفض أقطابها تلبية 
متطلبات اتفاق سالم مع اجلانب 

الفلسطيني.
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الصعيد  على   2009 العام  في  التوتر  تصاعد   : التركية  اإلسرائيلية-  العالقة 
السياسي واإلعالمي بني تركيا وإسرائيل، ووصل قمته في محادثة التوبيخ التي قام 
خاللها نائب وزير اخلارجية داني ايلون بإجالس السفير التركي على كرسي منخفض 
للتدليل على التوبيخ العلني، وهو ما أثار عاصفة دبلوماسية اضطرت فيها إسرائيل 

لالعتذار رسميا من تركيا. 
العالقة مع روسيا حافظت العالقة بني إسرائيل وروسيا على مستوياتها املعتادة من 
حيث التبادل التجاري والزيارات الرسمية، إال أن ليبرمان بأرضيته الروسية لم ينجح 

في تفكيك منظومة العالقة الروسية املتطورة مع إيران.
املتنامية اقتصاديا  وفيما حافظت إسرائيل على نفس القدر من العالقة االيجابية 
عالقاتها  توطيد  على  تركز  بدأت  فإنها  والصني،  الهند  مع  واستراتيجيا  وعسكريا 
مع دول وقوى مختلفة في العالم أيضًا، خاصة في آسيا الوسطى وأفريقيا وأميركا 
الالتينية ملالحقة النفوذ اإليراني هناك، والحتوائه بكل الوسائل املمكنة، وكذلك 

لتعميق حتالفات جديدة إلى جانب حتالفها املركزي مع الواليات املتحدة.

الـمحور السياسي
عاشت احلكومة اإلسرائيلية برئاسة بنيامني نتنياهو هدوءا ائتالفيا نسبيا، ومتيزت 

السنة األولى بكونها سنة مريحة. ويعود هذا إلى مجموعة عوامل:
الهدوء األمني في منطقتي احلدود اجلنوبية )غزة( والشمالية )سورية ولبنان( . 1

وفي الضفة الغربية )يؤكد البعض أنه هدوء غير مسبوق منذ عشرة أعوام(؛ 
الوضع االقتصادي الذي لم يتأثر كثيًرا باألزمة املالية العاملية؛ . 2
اعتقاد نتنياهو في أنه جنح في صد ضغوط اإلدارة األميركية  مما يجعله أكثر . 3

تعنًتا؛ 
األحزاب . 4 لدى  التسوية  عملية  بشأن  السياسية  اإلجماع  حالة  خرق  عدم 

اإلسرائيلية الصهيونية، والتي تنّص على تقليص رقعة االحتالل منذ 1967 
مع االحتفاظ بالكتل االستيطانية و»القدس املوحدة« ورفض حق العودة.

فيما حافظ نتنياهو على شعبية مستقرة عززتها آخر استطالعات الرأي العام التي 
نشرت بالتزامن مع انقضاء عام على االنتخابات، حيث أشارت إلى أنه يحتل، في نظر 
اإلسرائيليني، املرتبة األولى في الئحة األشخاص املالئمني لتولي رئاسة احلكومة، 
فيما كشفت أيضا عن تعّزز شعبية اليمني، ما يعني توافر رأي عام إسرائيلي مؤيد 

عاشت احلكومة اإلسرائيلية 
برئاسة بنيامني نتنياهو هدوءا 
ائتالفيا نسبيا، ومتيزت السنة 

األولى بكونها سنة مريحة

حافظ نتنياهو على 
شعبية مستقرة
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النتهاج سياسة متعنته جتاه اجلانب الفلسطيني وعدم القيام بخطوات جدية في اجتاه 
تسوية الصراع، ناهيك عن اتخاذ خطوات لتعزيز الطابع اليهودي للدولة، خاصة 
في القدس الشرقية، مع هذا يحمل العام الثاني من والية حكومة نتنياهو في طياته 

موضوعني رئيسيني، على األقل، يتطلبان اتخاذ قرارات حاسمة: 
 موضوع إيران، ووفًقا ملعظم احملللني اإلسرائيليني فإن العام 2010 سيكون . 1

العام اإليراني، حيث سيدرج موضوع وقف املشروع النووي اإليراني في 
رأس سلم األولويات اإلسرائيلية. ويربط هؤالء احملللون بني هذا املوضوع 

وبني احتماالت تفاقم األوضاع في احلدود الشمالية واجلنوبية أيًضا.
موضوع البناء في املستوطنات رغم أن نتنياهو تعهد باستئناف أعمال البناء . 2

قضى  التي  التعليق،  فترة  انتهاء  بعد  احلالية  الوتيرة  من  كثيًرا  أوسع  بوتيرة 
األزمة  فان   ،2010 أيلول  شهر  في  أي  السبعة«،  الوزراء  »طاقم  قرار  بها 
السياسية التي ثارت بعد زيارة بايدن إلى إسرائيل تهدد بتحويل االستيطان 
إلى نقطة »صدام« مع إدارة أوباما، في حني سيؤدي تراجعه عن االستيطان 
املتطّرف في داخل حزبه وسائر أحزاب  إلى صدام مع املستوطنني واليمني 

االئتالف احلكومي.

الـمحور العسكري
باإلمكان تلخيص أهم ما شهده احملور العسكري في أمرين أساسيني:

• تعتبره 	 ما  مواجهة  في  الردعية  قدرتها  الستعادة  قوية  إسرائيلية  محاوالت 
أمنها،  على  استراتيجيًا  تهديدًا  اإلسرائيلية  واألمنية  العسكرية  املؤسسة 
واملتمثل باستهداف املناطق املدنية بواسطة صواريخ تطلق من بعيد من قبل 
قوى عسكرية غير نظامية من الصعب مواجهتها بواسطة منظومات عسكرية 
عادية. ومن املمكن اإلدعاء بأن املواجهة العسكرية غير املتوازنة والتي تتميز 
باستعمال صواريخ بدائية تطلق من أماكن مختلفة مبا في ذلك من مناطق آهلة 
بالسكان، حتول إلى أحد أهم التهديدات األمنية التي تشغل املؤسسة األمنية 
والعسكرية اإلسرائيلية. على هذه اخللفية أتت احلرب على غزة والتي هدفت 
املدنيني  الردع مبني على ترهيب وتخويف  توازن  إلى خلق نوع جديد من 
نظامية  غير  عسكرية  قوى  مواجهة  في  األساس  الثمن  يدفعون  وجعلهم 
باالفتراض أنه على املجتمع املدني التصدي لهذه القوى من أجل جتنب دفع 

الثمن األساسي للحرب.

محاوالت إسرائيلية قوية 
الستعادة قدرتها الردعية
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• جهد إسرائيل وجناحها اجلزئي على األقل بتطوير منظومة دفاع متعددة الطبقات 	
للوقاية والدفاع من صواريخ باليستية طويلة األمد، صواريخ متوسطة األمد 
وصواريخ بدائية وقصيرة األمد. وبالرغم من التشكيك في هذه املنظومة، 
ما زالت املؤسسة األمنية العسكرية منهمكة بتطوير قدراتها الدفاعية واحلفاظ 
على قدراتها الهجومية من أجل إعادة قدرة الردع جتاه اخلارج، والثقة بالنفس 

عند املجتمع في الداخل. 

احملور االقتصادي
شهد االقتصاد اإلسرائيلي عام 2009 منوا إيجابيا بنسبة 0.5% وبلغ حجم الناجت 
احمللي اإلجمالي 676.4 مليار شيكل )حوالي 178 مليار دوالر(17 وذلك خالفا 
لكل التوقعات السابقة لكل من البنك املركزي ووزارة املالية والتي حتدثت عن منو 
سلبي بنسبة 2%. وبالرغم من هذه املعطيات اإليجابية، يحذر بنك إسرائيل ووزارة 
املالية من عدم التسرع باستخالص العبر فيما يتعلق باجتياز إسرائيل لألزمة املالية، 
ضئيلة  تعتبر  النسبة  هذه  إن  إذ   ،2007 عام  أواخر  بالظهور  نتائجها  بدأت  والتي 
جدا، إذا قارناها مع نسب النمو السابقة لألعوام 2004 – 2007 والتي وصل فيها 
معدل النمو السنوي إلى 5.6% أو حتى مع نسبة النمو لعام 2008 التي وصلت إلى 
التراجع في معدالت النمو االقتصادي في الربع األخير  4.2%. وقد كانت نسبة 
الناجت احمللي اإلجمالي  الربع األول من عام 2009 )تراجع  من عام 2008 وفي 
بنسبة 3.9%( دلياًل على الركود االقتصادي الذي تشهده إسرائيل منذ فترة. ويقول 
احملللون إن توقف النمو السريع الذي ميز إسرائيل خالل األربع سنوات املاضية ميثل 
استحالة كون النمو املذكور منوا طويل األمد، فزيادة موارد الدولة ومنوها يجب أن 
يخدم مصلحة كل الفئات السكانية مبا في ذلك الطبقات الضعيفة اقتصاديا، وأولئك 
الذين يعيشون حتت خط الفقر. يكمن السبب في ذلك في عدم قدرة النمو االقتصادي 

في أن يؤدي إلى تنمية مجتمعية أو اقتصادية. 
اتساع ظاهرة الفقر: شهد عام 2009 اتساع ظواهر الفقر والبطالة بشكل ملموس، 
ليصبح عدد الفقراء في إسرائيل 1.7 مليون شخص من أصل 7.5 مليون نسمة 

يعيشون في إسرائيل مع نهاية سنة 2009. 
ارتفاع نسبة البطالة: أشارت معطيات دائرة اإلحصاءات املركزية إلى أن نسبة 
البطالة ارتفعت عام 2009 إلى 7.9%  بعد أن كانت بنسبة 6.3% عند نهاية 2008، 

ووصل عدد العاطلني عن العمل إلى 280 ألفا.

شهد االقتصاد اإلسرائيلي عام 
2009 منوا إيجابيا بنسبة %0.5 

وبلغ حجم الناجت احمللي اإلجمالي 
676.4 مليار شيكل )حوالي 178 

مليار دوالر(

كلفت االنتخابات الدولة
 حوالي 3.9 مليار شيكل
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ارتفاع التضخم املالي: سجل التضخم املالي في عام 2009 ارتفاعا ملحوظا وصل 
على إثره جدول غالء املعيشة إلى 3.9% وهذه أعلى نسبة منذ سنة 1999، وتتجاوز 
السقف الذي حددته احلكومة والبنك املركزي، ويتراوح ما بني 1% إلى3%. وبقي 
فيها  مبا  الغذائية،  املواد  أسعار  ارتفاع  املالي هو  التضخم  العامل األساس الرتفاع 

اخلضراوات والفواكه واملياه، كما هي احلال بالنسبة ألسعار الوقود وغيرها. 
 2009 اقتصاد االنتخابات:  كلفت االنتخابات الدولة حوالي 3.9 مليار شيكل 
)أكثر من مليار دوالر(، نصفه تكاليف تعطيل املؤسسات الرسمية وغير الرسمية 
عن العمل، باإلضافة إلى دفع رواتب مضاعفة ملن يعمل في هذا اليوم، أو ملن يقرر 
أن يستغل هذا اليوم كإجازة مدفوعة، ما يزيد من تكاليف الصناعة بحوالي 600 
مليون شيكل، وأما النصف اآلخر فهو تكاليف مباشرة لالنتخابات العامة )تكاليف 
الدولة بقيمة 500 مليون شيكل لتمويل األحزاب، تفعيل صناديق االقتراع ومراقبة 
عملية بث الدعاية االنتخابية(،  تكاليف تنفيذ احلمالت االنتخابية والدفع للعاملني 

في جلنة االنتخابات املركزية.
العنف  عمليات  تكلفة  بلغت  واإلجرام:  العنف  لعمليات  االقتصادية  التكلفة 
هذه  أن  علما  دوالر(،  مليار   4 )حوالي  شيكل  مليار   15 إسرائيل  في  واإلجرام 
يتوافق مع االرتفاع  بنسبة 5% ما ال  العام  العمليات )املصرح عنها( هبطت خالل 
احلاصل في التكلفة االقتصادية لهذه العمليات بنسبة 10% تقريبا خالل نفس العام 

)من 13.7 مليار شيكل عام 2008(.
بدء  مع  ضريبية  إصالحات  بتنفيذ  إسرائيل  بدأت  ضريبية:  إصالحات  اعتماد 
بادر  الثاني من عام 2003، والتي  النصف  اقتصاد إسرائيل في  تنفيذ خطة اشفاء 
لها وزير املالية آنذاك ورئيس احلكومة احلالي بنيامني نتنياهو، وستمتد تأثيرات هذه 
بتغيير  األساس  في  اإلصالحات  هذه  وتتلخص   .2010 عام  حتى  اإلصالحات 
العبء الضريبي، وإمتام كل األمور املتعلقة بالضرائب املباشرة وغير املباشرة، وأيضا 

الضرائب على األرباح التي جتنى من أسواق املال.

احملور االجتماعي
شهد العام 2009 ومنذ تسّلم حكومة نتنياهو مقاليد احلكم، تغّيرات ملحوظة في 
مجاالت التآكل املستمر في مستوى احلياة للشرائح ذات الدخل احملدود، وتراجع 
ذوو  يقوى  ال  التي  اخلاصة  الصحية  اخلدمات  قطاع  وازدهار  الصحية،  اخلدمات 

كلفة عمليات العنف واإلجرام 
في إسرائيل 15 مليار شيكل
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االبتدائية  املرحلتني  في  اخلاص  التعليم  وبروز  مقابلها،  الدفع  الدخل احملدود على 
والثانوية )ولهذا أثر سلبي على مدارس جهاز التعليم احلكومي( وخصخصة خدمات 
قنوات  إلى  هذه  كل  وحتويل  نسبيا(،  باهظة  رسومها  خاصة  )كليات  العالي  التعليم 
لتحقيق الربح والتنافس االقتصادي، ما يوجب إجراء تعديالت على التعليم مثال من 
حيث الشكل واملضامني. هذا إضافة إلى التغيرات في وجهة احلراك االجتماعي العام 
والفروق االجتماعية- االقتصادية وثبات مستويات الفقر على درجة عالية، وزيادة 
حدة ظاهرة تذرر املجتمع مبعنى فردنته إلى حّد يصبح الفرد فيه منقطع الصلة الثقافية 
الفاعلة. ويالحظ معارضو  باألفراد اآلخرين في مجتمعه وباملؤسسات االجتماعية 
النيوليبرالية في إسرائيل أنها عّززت تضاؤل الشعور باألمان حيال احلياة  السياسات 
اليومية، وانعدام الثقة بني الناس، وعدم الرضا عن املؤسسات االجتماعية املختلفة، 
وأضعفت جاهزية الفرد للمشاركة السياسية واالجتماعية، وهذا كله يدفع الفرد من 
الطبقات الفقيرة نحو العودة إلى تبني القيم االجتماعية التقليدية، وتعزيز االرتباط بأطر 
اجتماعية تقليدية مثل األطر الوشائجية على اختالفها. هذا ناهيك عن انعدام األمان 
حيال احلياة اليومية، ما يخلق عداًء نحو االختالف والتطّور ونحو التنّوع الثقافي في 

املجتمع.
على  اإلسرائيلية  النيوليبرالية  صيغة  إلى  االنتقال  أحدثها  التي  التغيرات  تتوزع 
ثالثة محاور اجتماعية أساسية ومترابطة هي: محور الفقر، محور العنف واجلرمية، 

ومحور املناعة االجتماعية.
محور الفقر: تشير التحليالت التي رافقت صدور تقرير التأمني الوطني عن الفقر 
في 2008 )صدر في تشرين الثاني 2009(، إلى  توقع ارتفاع نسبة الفقر في 2009 
وتغير مميزات الفقراء أنفسهم.18 ومن أهم املؤشرات التي اعتمدها هذا التنبؤ، ارتفاع  
معدل احلاصلني على مخصص البطالة في 2008 من  49000 شخص في الشهر، 
إلى  ما يتراوح بني 65000 و 72000 عاطل عن العمل في الشهر، في النصف 

األول من سنة )2009 (.
محور العنف واجلرمية: انشغلت الصحافة اإلسرائيلية عام 2009 ببعض اجلرائم 
التي هزت الساحة الداخلية بسبب بشاعتها، ومت تخصيص صفحات بأكملها لتغطيتها 
ومتابعة أحداثها ، ورغم ما بدا من تصاعد للجرمية فان املعلومات حول اإلجرام خالل 
العام 2009، التي كشفها قائد الشرطة في مؤمتر صحافي عقد بتاريخ 2010/1/26  
 135 انه أنه فيما عدا ارتفاع عدد حاالت القتل بنسبة 8%، وصواًل إلى  تشير إلى 

 ارتفاع  معدل احلاصلني على 
مخصص البطالة في 2008 من  
49000 شخص في الشهر، إلى  ما 
يتراوح بني 65000 و 72000 عاطل 
عن العمل في الشهر، في النصف 

األول من سنة )2009 (

 53% من اإلسرائيليون يعتبرون أن 
إسرائيل مصدر فخر واعتزاز أول 

على املستوى األمني
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حالة،19 في 2009، فان هناك انخفاضًا في كافة اإلحصائيات التي تتحدث عن 
األنواع األخرى من اجلرائم وأعمال العنف. غير أن ما يثير القلق هو أن 41% من 
تهم القتل موجهة إلى عرب.  وقد يعود السبب في ذلك إلى نقص املرافق الترفيهية 
مقارنة  العربي  الوسط  في  اخلدمات  تدني  عن  ناهيك  الشبابية،  واألطر  والتوعية 
باليهودي، وإهمال الشرطة لها والتعامل مع املجتمع العربي من منظور أمني دميغرافي 

كما يفصل ذلك الفصل اخلاص مبحور الفلسطينيني في إسرائيل.
املناعة  مقياس  حتليل  )Social Resilience(:يظهر  االجتماعية  املناعة  محور 
االجتماعية في العام 2009 الذي أجرته جلنة املناعة االجتماعية التابعة ملؤمتر سديروت 
أن 53% من اإلسرائيليون يعتبرون أن إسرائيل مصدر فخر واعتزاز أول على املستوى 
ويتبنّي من هذا االستطالع  دائما ستدافع عنهم وعن عائالتهم،  أنها  أي  األمني؛ 
أن ثمة ارتفاعًا جديًا في مستوى االعتزاز بدولة إسرائيل والثقة بدفاعها الدائم عن 
املواطنني وعائالتهم. ومن املنطقي أن يكون لنتائج احلرب على غزة نصيب في هذا 
األمر، حيث اعتبرت، في نظر اإلسرائيليني، جناحا أبعد اخلطر عن املراكز السكنية 
في جنوب إسرائيل، وتبني أن 68% يوافقون أو يوافقون بقوة أن إسرائيل هي الدولة 
األفضل للعيش فيها. هذا معطى مشابه للمعطيات في العام 2006 و 2007، ولكن 
النسبة تقل بكثير عن النتيجة نفسها في سنة 2008 )79%(. فيما اعتبر )67%( من 
املستطلعني أن مستوى الفساد العام للسلطة في إسرائيل، في سنة 2009، مرتفع 
ومرتفع جدا، تقل هذه النسبة بقليل عما كان تقييم الرأي العام ملستوى الفساد في 
2008، وذلك ألن الفساد في حينه طال رأس الهرم السياسي، رئيس الوزراء أيهود 

أوملرت الذي اتهم بعدد من قضايا الفساد حينها.20 

محور الفلسطينيني في إسرائيل
ميكن القول إن انعكاس تصاعد تيار احملافظني اجلدد على الفلسطينيني في العام 

2009 كان متناقضا بني احملور االقتصادي والسياسي: 
االقتصاد . 1 تنمية  إهمال  من  سنوات  بعد  جند،  االقتصادي  احملور  في 

لسياسات  بوادر  جند  اإلسرائيلي،  االقتصاد  الحتياجات  وجتنيده  العربي 
اقتصادية ليبرالية نوعا ما، تسعى لتحسني بعض املؤشرات االقتصادية لدى 
الفلسطينيني، لكنها تقتصر على األفراد فقط، وتصب في احملصلة العامة في 
مصلحة االقتصاد اإلسرائيلي. تلك التحوالت تعمل على فصل االقتصادي 

بعد سنوات من إهمال تنمية 
االقتصاد العربي وجتنيده 

الحتياجات االقتصاد 
اإلسرائيلي، جند بوادر 

لسياسات اقتصادية ليبرالية

 العام 2009 شهد تزايد محاوالت 
قمع الهوية الفلسطينية، 

وتقليص هامش العمل السياسي 
للفلسطينيني في إسرائيل



24

منو  خلق  وشروط  للفلسطينيني  السياسية  املطالب  وتتجاهل  السياسي  عن 
اقتصادي مستدمي. 

في املجال السياسي القومي، جند أن العام 2009 شهد تزايد محاوالت قمع . 2
الهوية الفلسطينية، وتقليص هامش العمل السياسي للفلسطينيني في إسرائيل، 
وكي وعي سياسي يذوت دونية املواطن الفلسطيني، ومحاوالت لقوننة محو 
يهودية  وفرض  النكبة،  ذكرى  إحياء  مبنع  تطالب  قوانني  خالل  من  الذاكرة 
الدولة بواسطة القانون وعلى مستوى األفراد. وفيما يتعدى خطرها القانوني 
املباشر فان الرسالة التي حتملها هذه القوانني مفاُدها أّن انتهاك حقوق املواطنني 
الفلسطينّيني هو أمر مشروع. ُتضفي مشاريع القانون شرعّية على املفهوم الذي 
يّدعي أّن هنالك مواطنني ميّثلون تهديًدا أو تهديًدا كامًنا، وتسبغ الشرعّية على 
د  َتعدُّ والوالء.  املواطنني  حقوق  بني  أي  كذلك،  والوالء  املواَطنة  بني  الربط 
مصادر الشرعّية قد يخلق حالة تضاف إلى دونّية مكانة املواطنني الفلسطينّيني 
أمر  إلى  عليهم  اجلسمانّي  االعتداء  ل  في حتوُّ وتتمّثل  والقانونّية،  االقتصادّية 

مشروع.
تكرس في عام 2009 في مقابل تلك التحوالت إجماع فلسطيني يرفض قبول 
هذا  حتول  وقد  القائم.  النظام  طبيعة  بتغير  ويطالب  يهودية  كدولة  إسرائيل  دولة 
الرفض أو الصراع على طبيعة الدولة الى ركيزة أساسية في الشرخ أو الصراع بني 
األقلية الفلسطينية وبني املجتمع اليهودي والدولة. هذا الشرخ تعمق في العام 2009 
بشكل جلي، وبات يتأثر، أكثر من أي وقت مضى، باإلضافة إلى السياسات جتاه 
الفلسطينيني من سياسات إسرائيل جتاه الفلسطينيني في األراضي احملتلة وسياسات 
إسرائيل جتاه محيطها العربي. وقد ترجم ذلك في االنتخابات األخيرة للكنيست من 

خالل انهيار التصويت لألحزاب الصهيونية لدى املجتمع الفلسطيني. 
التحوالت الواردة في هذا الفصل، لدى املجتمع اإلسرائيلي واحلكومة من جهة، 
ولدى املجتمع الفلسطيني، من جهة اخرى، هي حتوالت إستراتيجية سيكون لها 
إسقاطات على مستقبل العالقات بني الدولة واألقلية الفلسطينية، وستزيد من حده 

الصراع، ورمبا تأخذ منحى تصادميا في املستقبل غير البعيد.   

إجماع فلسطيني يرفض قبول دولة 
إسرائيل كدولة يهودية ويطالب 

بتغير طبيعة النظام القائم
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