بدال من الملخص التنفيذي:
أ .اليمين الجديد في إسرائيل يحكم سيطرته على حاضر إسرائيل ومستقبلها
هنيدة غانم

يضــع املركز الفلســطيني للدراســات اإلســرائيلية «مــدار» ،بني يدي متخــذي القرار
السياســي وصناع الرأي العام« :تقرير مدار االســتراتيجي -2017املشــهد اإلسرائيلي
.»2016
يرصد التقرير ويحلل أهم املســتجدات والتطورات التي شــهدتها الساحة اإلسرائيلية
خالل العام املنصرم ،ويحاول استشــراف وجهة التطورات في الفترة املقبلة ،خاصة من
جهة تأثيرها على القضية الفلسطينية وعلى ديناميكيتها.
يتنــاول التقريــر الذي شــارك في وضعــه وإعــداده مجموعة من الباحثــن املختصني
واملتابعــن للشــأن اإلســرائيلي ،ســبعة محاور أساســية في املشــهد اإلســرائيلي هي:
احملور اإلسرائيلي-الفلســطيني ،احملور السياسي اإلسرائيلي الداخلي ،محور العالقات
اخلارجيــة ،احملور األمني-العســكري ،احملور االقتصادي ،احملــور االجتماعي ،وأخي ًرا
محور الفلسطينيني في إسرائيل.
ويقدم للتقرير ملخص ملضامني احملاور ،يجمل أهم املتغيرات االستراتيجية التي تؤثر
في إسرائيل وفي وجهتيها الداخلية واإلقليمية ،ويأمل من خالل ذلك اإلضاءة على املشهد
اإلسرائيلي بعوامله األساسية املؤثرة.
ونظــر ًا لصــدور التقرير هذا العام مع الذكرى املئوية لوعد بلفور ،ومرور ســبعني عام ًا
علــى التقســيم ،ونصف قــرن على االحتــال ،فقد ارتأينا وضــع مقدمة طويلــة تأريخية
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وحتليلية ترصد الثابت واملتحول في املشــروع الصهيوني بداية وإســرائيل الحق ًا ،وتربط
التغيرات التي تشــهدها إســرائيل في الســنوات األخيرة بالتقاطع بني املقوالت املؤسسة
للفكــرة الصهيونيــة من جهة؛ مقابل التغيرات االجتماعية والسياســية والتاريخية وأثرها
على وجهة إسرائيل من جهة أخرى.
ويشــ ّكل في هذا الســياق صعود اليمني اجلديد ،وحت ّكمه باملشــهد اإلســرائيلي ،وبوجهته
املستقبلية ،جزء ًا من هذه التغيرات ،كما يعكس صعوده ،الذي أشرنا إليه في تقاريرنا السابقة
بشيء من اإلسهاب ،التغ ّيرات االجتماعية-تاريخية التي مرت بها إسرائيل ،من حيث حت ّولها
التدريجي إلى مجتمع أكثر تدين ًا ومحافظة ،ودخول الشــرقيني الهامشــيني إلى النخب بعد أن
كانت أشكنازية خالصة ،وزيادة قوة املستوطنني ونفوذهم على اخلارطة السياسية بعد االحتالل
عام  .1967وشــهدت إســرائيل أفو ًال مســتم ّر ًا للنخب التقليدية للصهيونية املؤسســة بقيادة
حــزب مباي ،تلك النخب حكمت إســرائيل حتى صعــود اليمني «التنقيحي» للحكم عام ،1977
والذي حمل صعوده في ظل تصعيد املشــروع االســتيطاني وتديينه ،كما نوضح الحق ًا ،بذور
أفول حكم اليمني التنقيحي بصيغته اجلابوتنســكية ،والذي يعتبر في إســرائيل ممث ًال لـ»اليمني
العقالني» ،ويض ّم ما يسمى «أمراء الليكود» من أبناء مؤسسي اليمني التنقيحي احلاكم ،على
١
غرار دان مريدور وبيني بيغنً ،
فضل عن رئيس الدولة ،رؤوفني ريفلني.
مقابل أفول هذا اليمني ،شهدت إسرائيل صعود ًا مستم ّر ًا لـ»اليمني اجلديد» ،الذي يتألف
من كل من األحزاب احلريدية (املتش ّددة ديني ًا) ،واألحزاب املتدينة القومية ،واملستوطنني،
وأعضاء الكنيســت املتطرفني فــي حزب الليكود ،واجلماعات القوميــة املتطرفة املنضوية
2
ضمن حزب «إسرائيل بيتنا» ،وحركات مثل «إم ترتسو» وغيرها.
وتظهــر متابعــة صعــود هذا اليمــن مســاعيه الدؤوبة للســيطرة على النخــب ،وعلى
مفاتيح مؤسســات الدولة املختلفة ووجهتها ،وسط تشديده على يهودية الدولة مقابل «قيم
الدميوقراطية» بصيغتها التقليدية.
ويتقاطــع صعود هذا اليمني ،بأيديولوجيته املعادية للفلســطينيني خاصة ،وللمســلمني
عامة ،ومتجيد الهوية القومية للدولة اليهودية وسياســات القوة ،مع األيديولوجية املعادية
للغرباء (األغيار) ،إلى حد بعيد مع عنصرية اليمني األميركي اجلديد (الذي يسميه البعض
البديل) 3الذي دعم صعود ترامب لسدة احلكم ،والذي يتميز أيض ًا بتمجيد القوة واالبتعاد
عن الكياســة الدبلوماســية ،وكذلــك مع صعود حركات اليمني املتطــرف في أوروبا ،التي
حلت فيها معاداة اإلسالم مكان معاداة السامية التقليدية.
يؤثــر هذا التقاطع الزماني بني اليمني اجلديد في إســرائيل وأميركا واليمني املتطرف
في أوروبا على سياسات إسرائيل جتاه الشعب الفلسطيني ،وعلى فرص إنهاء االحتالل،
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ويفتح أمامها مساحات واسعة لاللتفاف على أي محاوالت للضغط عليها إلنهاء االحتالل،
ويعطيها فرصة للمناورة السياســية ولفرض وقائع على األرض حت ّول مســألة إقامة دولة
فلسطينية حقيقية إلى مهمة مستحيلة.
وتســتخدم احلكومة اإلسرائيلية ،كما يوضح فصل العالقات اخلارجية ،حالة الفوضى
الدمويــة التي يســبح فيها العالــم العربي ،واحلرب األهلية في ســورية والعراق ،وصعود
قوة احلركات املتطرفة التي تســتخدم الدين في أيديولوجيتها ،من أجل التهرب من إنهاء
االحتالل ،وا ّدعاء أن املواجهة مع الشــعب الفلســطيني هي مواجهة ثقافية وحضارية بني
«العالــم املتحضــر» و«العالم الظالمي» ،ولالدعاء أيض ًا ،كمــا ص ّرح نتنياهو في أكثر من
مناسبة ،أن القضية الفلسطينية ليست إال حجة تستخدم ملواجهة إسرائيل ،وهو ما يفسر
اإلسراع إلى اتهام «داعش» بالعمليات التي ن ّفذها فلسطينيون عام  ،2016كاتهام يعقوب
أبــو القيعــان في قرية أم احليران ،دقائق بعد قتله ،أنه من «داعش» .ير ّوج اليمني اجلديد
هــذا اخلطاب باعتبار أن إســرائيل وأوروبــا وأميركا في خندق واحد أمــام قوة إرهابية
واحدة ،وعلى الرغم من التقاطع في الرؤى بني إسرائيل ،بقيادة نتنياهو ،واليمني اجلديد
من جهة ،وبني ترامب واليمني اجلديد في أميركا من جهة ثانية؛ إال أن هذا التقاطع يحمل
بالذات بذور ترســيخ صورة إســرائيل بوصفها دولة احتالل عنصرية ،تقف هي واليمني
الفاشــي ،واجلديــد العنصــري ،فــي املربع ذاته ،وهــو ما يقض مضاجع إســرائيل التي
تــرى بالعزل واملقاطعة أحد مخاطر نزع الشــرعية عنها ،علم ًا أنهــا تعتبر محاربة العزل
واإلقصــاء أحد املركبات األساســية فــي منظورها لألمن القومــي! وينعكس حكم اليمني
اجلديد في إســرائيل ،بقيادة نتنياهو ،في ثالثة محاور أساســية يسعى إلى ضبطها وفق
مفاهيمها السياسية:
 .1املوقف من االحتالل/االســتيطان :شــهد عام  2016تواصل محاوالت احلكومة
لترســيخ مكانة املستوطنني واملســتوطنات ضمن اإلجماع الرسمي ،وتع ّدت هذه
احملــاوالت األدوات التقليديــة ،من حيث ســيطرة الدولــة ومنظومتها على أدوات
قضــم األرض عبــر املصــادرة ووضع اليد بحجــج مختلفة؛ إلى تبييض ســرقة
األراضي على يد األفراد بشــكل رجعي ،من خالل مترير قانون التســوية الذي
ســنّ نهائيا في شــباط  ،٢٠١٧وهو ما يعني أن الدولة صارت تتقاســم «أدوات
العنف» والســيادة مع املســتوطنني ،وحتولت إلى أداة من أجل تبييض خروجهم
عن القانون الذي سنّته هي ،في إشارة إلى حجم القوة التي يتمتع بها هؤالء في
تســيير وجهة الدولة .وعلى الرغم من ردود الفعل الدولية الرافضة .كما اســتغل
اليمني اإلسرائيلي فرصة صعود ترامب من أجل مطالبة نتنياهو بالتراجع نهائي ًا
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عن ح ّل الدولتني ،الذي أعلن في السابق قبوله به ،فيما صار يعرف بـ«خطاب بار
إيــان» ،وضــم مناطق (ج) .غير أن نتنياهو امتنع الحق ًا عن ذلك ،وما يظهر من
تصريحاته حال ّي ًا هو أنه يســعى إلى إدارة ملف االحتالل بالتنســيق الكامل مع
إدارة ترامــب ،بــدل القيام بخطوات تفاجئ الرئيــس األميركي ،وذلك لتفادي أي
أزمة ممكنة معه ،وإلقاء الكرة في امللعب الفلسطيني.
 .2العالقة مع الفلسطينيني في إسرائيل :استمرت حكومة بنيامني نتنياهو عام 2016
بالتعامل مع الفلســطينيني في الداخل على أســاس كونهم مصدر ًا للخطر ،سواء
األمنــي أو الدميوغرافي ،وانعكس األمر في اســتمرار حظر احلركة اإلســامية
الشــمالية ،والتحريض ضد أعضاء الكنيســت من القائمة املشــتركة ،باإلضافة
إلى متديد العمل بقوانني تســتهدفهم ،كقانون لم الشــمل واســتمرار سن قوانني
ذات طابــع عنصري ،باإلضافة إلى ذلك ،شــهد عــام  2016تصعيد هدم البيوت
خاصة في النقب ،التي واجهت محاوالت هدم قرية أم احليران بهدف إقامة قرية
«حيــران» املخططة لتكون قرية يهودية خالصة على أنقاض القرية الفلســطينية،
ّ
ّ
املخطط الكبيرة لتهويد النقب.
كخطة أخرى ضمن
 .3بنية الدولة والتوجه نحو إسرائيل يهودية أكثر ودميوقراطية أقل :تعرف إسرائيل
ذاتهــا أنها دولــة يهودية ودميوقراطية ،ويعتبر احلفاظ علــى التوازن بني املركب
الدميوقراطي واليهودي أحد األهداف التي تســعى إلى حتقيقها كما تقول ،وقد
أدى الصعــود املســتمر لليمني اجلديد إلى تطور ثقافة شــعبوية ،كما ســنوضح
الحق ًا ،تســعى نحو ترســيخ البنية القومية اليهودية للدولة ،ومســاعي الســيطرة
على النخب التي حتولت من نخب أشكنازية علمانية عمالية ،إلى نخب استيطانية
متدينة وميينية وشرقية تتصدر اليوم املشروع الصهيوني ،وحتاول حسم الصراع
مع الفلسطينيني عبر مساعي ضم مناطق (ج) ،وحسم مستقبل هضبة اجلوالن،
وإبقاء الواقع السياســي املؤقت احلالي في األراضي الفلسطينية باعتباره احلل
النهائي.
في اجلزء التالي ســيتم التطرق بتوســع للعوامل الثابتة واملتحولة في املشــروع
الصهيوني ،في محاولة القتفاء أثر البنى األساسية واملقوالت املؤسسة ،وتفحص
التبدالت التي مرت بها منذ وعد بلفور ،وحتى حكومة نتنياهو الرابعة.
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ب .إسرائيل بين المستعمرة والدولة:
الثابت والمتحول بعد  100عام على بلفور 70 ..على التقسيم ..و 50على االحتالل
مت ّر هذا العام ذكرى ثالث مناســبات مرتبطة باملشــروع الصهيوني بداية وإســرائيل
الحق ًا ،قلبت ك ّل واحدة منها تاريخ املنطقة رأس ًا على عقب ،وأعادت تشكيل املشهد احمللي
واإلقليمــي ،حتّى امتــ ّدت آثارها العميقة إلى النظام الدولي بر ّمتــه ،وظلّت املنطقة تعيش
ارتداداتها وتفاعالتها املســتمرة إلى اليوم .هذه املناســبات ،التي يخفت صداها من سنة
إلى أخرى ،مت ّر هذا العام مع اكتمال عقد آخر في ذكراها مجتمعة ،وهي :أو ًال ،الذكرى
املئويــة األولى لوعد بلفور ،ثاني ًا ،ذكرى مرور ســبعني عام ًا على قرار تقســيم فلســطني،
وثالث ًا ،مرور نصف قرن على االحتالل اإلســرائيلي ألراضي الضفة الغربية وقطاع غزة.
ّ
احملطات التاريخ ّية املفصل ّية ،إلى حد بعيد ،التشــابك البنيوي واالســتراتيجي
تعكس تلك
بــن احمللي واإلقليمــي والدولي علــى صعيد الصــراع الفلسطيني-اإلســرائيلي ،وعمق
الترابط واألثر املتبادل بينها.
 .١األرض ،الهجرة ،السيادة اليهودية
شــ ّكل وعد بلفور (وعد من ال ميلك ملن ال يســتحق) أول وثيقة دولية تؤســس لـ “حق

يهودي بـ «وطن قومي» على أرض فلســطني ،وهو الوعد الذي مت تبنّيه وااللتزام به الحق ًا
وحددت مبوجبه فلسطني جزء ًا من االنتداب البريطاني
في مؤمتر سان رميو عام ُ ،1922
الــذي أق ّرتــه عصبــة األمم الحق ًا في  .1922شــ ّكل وعد بلفــور غطا ًء «قانون ّيــ ًا» لتحقيق
املشــروع الصهيونــي على أرض فلســطني ،واعتمد على ثالثة أســس مركزيــة غير قابلة
لالختزال والتبديل في الطريق لتحقيق إقامة دولة يهود ّية سياد ّية:
الهجرة اليهودية إلى فلسطني (سكان)
تيسير السيطرة على األرض (إقليم)
إقامة مؤسسات يهودية (الييشوف) تكون نواة منظومة الدولة السيادية اليهودية
اآلتية (سيادة)
شــ ّكلت هــذه املركبــات الثالثة معــ ًا العناصر األساســية مــن أجل حتقيق املشــروع
الصهيوني على أرض فلسطني ،حيث سمحت الهجرة بالتأسيس لواقع دميوغرافي جديد،
أما األرض فأعطت احليز لتأســيس املســتعمرة اليهودية ،فيما أتاحت إقامة مؤسســات
يهوديــة خاصة تأســيس بنيــة الدولة اآلتية ،والتي شــملت باإلضافة لألجهزة السياســية
واأليديولوجية ونظام التعليم املنفصل والصحافة اخلاصة ،جهاز العنف الذي يضم البنية
العســكرية واالستخباراتية ،الذي استخدم الحق ًا لطرد الفلسطيينيني من بالدهم ،وإتاحة
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وفي حين وضع وعد بلفور األساس
الدولي األول إلقامة كيان قومي
يهودي في فلسطين ،جــاء قرار
التقسيم ليعطي غــطــاء دولــيــا
لتحويل المستعمرة الصهيونية
إلى كيان سياسي قومي.
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الفرصة لتحقيق واقع دميوغرافي-ســيادي جديد مبني على مبدأ أغلبية يهودية ســيادية
حاسمة ،وهو ما يشكل الثابت الدائم للمشروع الصهيوني منذ بداياته إلى اليوم .وقد مت
خالل الفترة األولى من االنتداب إصدار أكثر من مئة قانون مكنت من تســريب األراضي
٤
من العرب لليهود.
وفــي حــن وضــع وعد بلفور األســاس الدولــي األول إلقامــة كيان قومــي يهودي في
فلسطني ،وو ّفر غطاء دول ّي ًا الستعمارها؛ فإن قرار التقسيم جاء ليعطي غطاء دولي ًا لتحويل
املستعمرة الصهيونية إلى كيان سياسي قومي لدولة يهودية واضحة احلدود في فلسطني،
تضم  %45من مســاحة البالد التي كان أكثر من ثلثيها عرب ًا .وســرعان ما انتهى تطبيق
القرار على أرض الواقع إلى نكبة الشــعب الفلســطيني ،وطرد ما يزيد عن  %90منه من
املســاحة التي أقيمت عليها إســرائيل ،والتي وصلت إلى  %78من أرض فلسطني ،خالف ًا
لقرار التقسيم ذاته .لم يكن الطرد والتهجير في حينها حدث ًا عابر ًا في حلظة االنتقال من
املســتعمرة إلى «الدولة» ،فقد شــ ّكلت مؤسسات «الييشــوف» اليهودي جزء ًا من منظومة
«العنف املؤســس»  ٥الســابق لتحقيق الدولة اليهودية ذات األكثرية اليهودية السيادية من
جهة؛ ٦فيما شكلت منظومة احلكم والقوانني التي سنت بعد إعالن استقالل الدولة ،خاصة
قانون «العودة» ومنع عودة الالجئني ووضع فلســطينيي الداخل حتت احلكم العســكري،
أدوات للمحافظة على البنية التي تأسســت عام  1948للدولة اليهودية الســيادية من جهة
أخرى.
وبعــد انقضــاء  20عام ًا على قرار التقســيم وما أعقبه من نكبة فلســطني وإقامة
«الدولة اليهودية» ،جاءت حرب عام  1967مع دول اإلقليم املجاورة لتث ّبت إســرائيل
قوة أساســية في املنطقة ،وتســهم بشــكل متناقض في حتويلها التدريجي من حالة
«املســتعمرة» إلــى «الدولة احملتلــة» من جهة؛ وفــي تعميق البعــد اإلقليمي العربي
واإلســامي للصراع من جهة أخرى ،فقد انتقل الصراع بعد النكســة ،تدريج ّي ًا ،من
مســألة حترير فلســطني وإعادة احلقوق الفلسطينية إلى املطالبة بانسحاب إسرائيل
من األرض الفلسطينية والعربية التي احتلت عام  ،1967وصو ًال إلى مشروع إقامة
الدولة املســتقلة ضمن حدود أراضــي  .1967في املقابل ،حت ّول االحتالل إلى عامل
أساســي في إعادة تشكيل اخلارطة السياسية اإلســرائيلية ،وترك آثار ًا بنيوية على
الهويــة الداخليــة للمجتمع اإلســرائيلي ،من خالل تقويــة البعد املســياني التوراتي
للصراع .ال ب ّد هنا من اإلشارة إلى أن بذور تديني الصراع ترتبط جوهر ّي ًا باستخدام
الصهيونية بشــكل عام للموروث الديني للتأســيس حلق يهودي في فلسطني ،وبشكل
خاص بالدور احملوري الذي لعبه دافيد بن غوريون من بداية اخلمسينيات في حتويل

املــوروث التوراتــي إلى جزء من الهوية القومية للدولة ،فيما يســمى بـ«الدين املدني»
للدولة ،والذي يســتدمج الدين وطقوسه وأعياده في الهوية العلمانية القومية .ونشير
في هذا السياق إلى تصريح بن غوريون بعد احتالل أجزاء واسعة من سيناء« :اليوم
قامــت اململكــة الثالثة» ٧،معتب ًرا ســيناء جزء ًا من مملكة إســرائيل العتيقة ٨.وهو ما
شــكل الصيغة العلمانية املســبقة خلطاب أرض إسرائيل املسياني الذي رفعه اليمني
الديني االستيطاني بعد النكسة.
احتلت إســرائيل عام  1967مســاحة تفوق مساحتها بثالثة أضعاف ،وأطلقت إثر
ذلك مشــروع ًا استيطان ّي ًا اســتراتيج ّي ًا إلعادة ترسيم اخلارطة اجليو-دميوغرافية .لم
يقتصر اســتيطانها على األراضي الفلســطينية؛ بل شمل أيض ًا بناء املستوطنات في
شــبه جزيرة ســيناء ،والتي فككتهــا الحق ًا بعد اتفاقية كامب ديفيــد ،بعد أن ضمنت
مــن خاللها حتييــد مصر عن الصراع العربي اإلســرائيلي .أطلقت إســرائيل أيض ًا
االستيطان في هضبة اجلوالن السورية متهيد ًا لض ّمها ،وعزّزت ذلك عبر سنّ «قانون
اجلوالن» عام  ،1981والذي ّ
مت مبوجبه فرض القانون اإلسرائيلي عليها ،كما ض ّمت
١٠
قبــل ذلــك القدس الشــرقية حلدود بلديــة القدس اإلدارية ٩،ث ّم ســنّت عــام1980
قانون أســاس «القدس عاصمة إســرائيل» ،مما عمق البعد اإلسالمي للصراع نظر ًا
لقدســية املدينــة ،فيما أبقت أراضــي الضفة والقطاع حتت اإلدارة العســكرية .غير
املوجــه إلدارة العالقــة مــع األرض احملتلّة بعــد  ،1967كان ذاته الناظم
أنّ الناظــم
ِّ
احمل ّرك للمشــروع الصهيوني منذ بداياته :بناء املســتعمرات الســيادية اليهودية على
األرض ،لكن بوصفها امتداد ًا للدولة هذه امل ّرة وليس جزء ًا سابق ًا لقيامها .هذا األمر
ضمن حتو ًال في البنى االجتماعية اإلســرائيلية السياســية ،إذ ّ
حل الطليعي اليميني
املســياني االســتيطاني ّ
محل الطليعي العمالي العلماني األشــكنازي ،الذي رفع راية
مشــروع «الييشــوف» وقــاد الدولة فــي عقدهــا األول والثاني ،وذلك في ظل تشــابه
الســياق الدميوغرافــي علــى األرض احملتلة مع الواقع الدميوغرافي فترة اليشــوف:
وجود أغلبية ساحقة فلسطينية في املكان احملتل .ذلك ما اضطر الدولة إلى أن جتترح
أدوات سيطرة إدارية خاصة تستجيب لفكرة املستوطنة ،لكنها ال حت ّول إسرائيل إلى
دولة ثنائية القومية ،إذا ما أخذنا بعني االعتبار أن أكثرية يهودية هي أحد الشــروط
الصهيونية الثابته لتحقيق مشروعها القومي.

احــتــلــت إس ــرائ ــي ــل عــــام 1967
مساحة تفوق مساحتها بثالثة
أضـ ــعـ ــاف ،وأط ــل ــق ــت إثــــر ذلــك
ّ
ّ
استراتيجيًا
استيطانيًا
مشرو عًا
إلع ــادة ترسيم الــخــارطــة الجيو-
ديموغرافية.

 .٢السكان المحتلون في األرض غير المحتلة!
تبلورت العالقة اإلســرائيلية مع األراضي الفلســطينية وتشكلت في مستويات قانونية
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وسياســية ومدنيــة مركبــة ،اعتمدت أساســ ًا لها التمييــز العملي والقانونــي بني األرض
والســكان ،إذ اعتبــرت األرض غير محتلــة بل «متنازع ًا عليها» ،واعتبر الســكان محتلني
واعطوا مكانة رعايا باغلبيتهم الســاحقة فيما عدا ســكان القــدس واجلوالن ممن أعطوا
تبلورت العالقة اإلسرائيلية مع
األراضــي الفلسطينية وتشكلت
في مستويات قانونية وسياسية
ومدنية مركبة ،اعتمدت أسا سًا
لها التمييز العملي والقانوني بين
األرض والسكان.

مكانة متوسطة بني الرعية واملواطن هي مكانة املقيم الدائم.
اســتقى هذا التمييز مبرراته من األســس االستعمارية للمشروع الصهيوني الذي
شــكلت فيه الســيطرة على األرض العنصر الثابت فيما اعتبرالســكان مشــكلة يجب
التعامل معها.

١١

اعتمــد االدعــاء القانوني اإلســرائيلي علــى أن أراضي الضفة والقطــاع التي احتلت
باحلرب ليســت محتلة بل أنها ١٢انتزعتها من ســيادة هي أص ًال غير شــرعية ،فقد ا ّدعت

إســرائيل ،مث ًال ،أن الســيادة األردنية على أراضي الضفة والقدس الشرقية غير شرعية،

مشــيرة إلى أن ض ّم هذه األراضي لســيادتها لم يتم االعتراف به ســوى من قبل دولتني؛
همــا باكســتان وبريطانيا .باالعتماد علــى ادعائها هذا ،وأمام إشــكالية تطبيق املواثيق

الدولية املتعلقة باألراضي احملتلة ،خاصة اتفاقية جنيف الرابعة ،صكت إسرائيل مفهوما
اإلرادي» للمواثيق واالتفاقيــات الدولية،
جديــدا للتعامــل مع األرض احملتلــ ّة« :التطبيــق
ّ
وهــو مــا يعني تطبيق املواثيق الدولية املتعلقة باملناطق احملتلة دون االعتراف بأنها محتلة

!ومع أهمية التفســير القانوني الذي رفعته إسرائيل إال أن التمييز بني األرض والسكان،
واعتبــار األرض غير محتلة باملرجعيــات األيديولوجية ومبنظور األحزاب املرتبط مبفهوم
األمن القومي أكثر،تعكس هذه القضية التحوالت البراديجماتية واالنزياحات االيديولوجية
التي أفرزها االحتالل على املستوى الداخلي.

ص ــك ــت إسـ ــرائـ ــيـ ــل مــفــهــومــا
جـــديـــدا لــلــتــعــامــل مـــع األرض
ّ
ّ
اإلرادي »
الــمــحــتــلــة »:الــتــطــبــيــق
للمواثيق واالتفاقيات الدولية ،وهو
ما يعني تطبيق المواثيق الدولية
المتعلقة بالمناطق المحتلة دون
االعتراف بأنها محتلة !
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 .٣االنزياحات األيديولوجية:
 .1الليكود :اعتمد موقف اليمني الليبرالي احملسوب على الليكود بشكل خاص ١٣في موقفه
الرافض العتبار األرض الفلسطينية محتلة على «الشرعية الدولية» وليس على املوروث
الديني الذي تبناه اليمني االســتيطاني القومي .بحســب املنظور الليكودي الكالسيكي
يشــكل وعد بلفور أو ًال ،وقرار وضع فلســطني حتت االنتــداب البريطاني في اتفاقيات
سان رميو الحقا ،ثم وضع بنود واضحة في صك االنتداب لتوفير ظروف إلقامة الوطن
القومي لليهود في فلسطني دون ذكر حلقوق الشعب الفلسطيني مرجعية قانونية دولية
ملوقفه ١٤.لكن هذا املوقف التنقيحي بدأ يتغير باجتاه املوقف املسياني الديني مع تبدل
نخب اليمني الليبرالي أو ما يسمى بأمراء الليكود وصعود اليمني اجلديد .

 .2الصهيونية الدينية :لم يكن التيار الصهيوني الديني دائما تيارا ميينيا ،بل حتول
إلــى ذلــك في مقابل التحول في نخب الليكود من اليمني الليبرالي لليمني اجلديد،
وبأثــر مباشــر لنتائج حرب ١٥ .1967حيــث اعتبر االنتصار فــي احلرب مبثابة
معجــزة إلهية ،أعادت اليهود إلــى األرض التوراتية ،ما ح ّول تيار احلاخام كوك
األب الروحي لليمني االســتيطاني إلى التيار املركزي في الصهيونية الدينية بعد
أن كان اليمــن القومي تيارا هامشــيا عشــية االحتالل ،وهــو مختلف عن التيار
املركزي للمفدال الذي قاده يوسف بورغ.
 .3حــزب مباي-العمل  :اشــتق موقف حــزب العمل من األراضي الفلســطينية من
اعتبارات استراتيجية-أمنية ودميوغرافية كما انعكست األولى بخطة الون التي
اقترحــت األماكــن التي يجب ضمها وتلك التي يجب االنســحاب منها في اتفاق
مستقبلي ،لم يكن حزب العمل الذي مت االحتالل فترة حكمه يرفع قضية السالم
مع الفلسطينيني ولم يكن يحسب لهم أي حساب وكان يرفض وجودهم ،واستمر
على هذا املنوال حتى اتفاقية كامب ديفيد ،حيث بدأ يتشــكل حتول تدريجي في
موقفه وصوال إلى اتفاقية أوسلو التي أدت إلى انسحاب إسرائيل من أجزاء من
الضفة فيها كثافة ســكانية فلسطينية ،وإقامة الســلطة الوطنية ،وصار (العمل)
يعتبر في اخلطاب اإلسرائيلي الداخلي بوصفه حزبا «يساريا» إلى حد ما.
مــع مــرور الوقــت وخاصة بعد انــدالع االنتفاضة األولــى عام  1987والتــي متر ذكراها
الثالثــون أيضــا هذا العــام ،وبروز الفلســطيني باعتبــاره قضية أمنية ،حتــول النقاش حول
مستقبل األراضي احملتلة وسياسات إسرائيل جتاهها إلى منتج أساسي للصراع السياسي
اإلسرائيلي الداخلي احملتدم من جهة ،وعامال مؤثرا في عالقات إسرائيل اخلارجية ومكانتها
الدوليــة مــن جهة أخرى وصل نقطة حاســمة في اتفاقيات أوســلو ،وما أعقبــه من تصدعات
سياسية حادة انتهت باغتيال إسحق رابني وصعود ثابت ومتواتر لليمني اجلديد واالستيطاني
وسيطرته منذ ذلك الوقت فيما عدا فترة سنتني ونصف حكم فيها ايهود براك وانتهت بإطالقه
رصاصة قاتلة على العملية السياسية ،وبانفجار ميداني تخلله ادعاؤه أن ال شريك فلسطينيا،
لينتقل احلكم إلى اليمني بعدها بشــكل متواصل ،حيث صارت الســاحة اإلسرائيلية السياسية
تتواتر بني حكم ميني جديد برئاسة نتنياهو وميني تنقيحي ورسمي مثلته حكومة ارئيل شارون،
حني أقام كادميا ثم حكومة ايهود أوملرت لتعود وتســتقر منذ  2009على حكم اليمني اجلديد
برئاسة نتنياهو الذي يترأس اليوم حكومته الرابعة !١٦
يتميز املشــهد السياســي اليميني الذي يهيمن على مؤسسات الدولة اليوم بتشرب اخلطاب
التوراتي-املســياني ،وال يقتصــر األمر على تبني هذا اخلطاب من احلــركات الدينية القومية،
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يتميز المشهد السياسي اليميني
الـــذي يهيمن عــلــى مؤسسات
الــدولــة الــيــوم بتشرب الخطاب
التوراتي-المسياني ،وال يقتصر
األمر على تبني هذا الخطاب من
الحركات الدينية ،بل يتعداه إلى
الليكود وغيره.
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كالبيت اليهودي ،بل بني حركات كالليكود وكوالنو وإلى حد ما يوجد مستقبل وإسرائيل بيتنا
ممن يتبنون ثيولوجيا سياســية دينية معلمنة كان طورها عمليا بن غوريون وتتقاطع سياســيا
في االعتقاد بأن أراضي الضفة الغربية وشرقي القدس باألساس هي جزء من أرض إسرائيل
ومن وطنه التاريخي القومي ،وأن أي تنازل عن أجزاء منها هو «ثمن باهظ» للسالم الذي يدعي
نتنياهو ولبيد وليبرمان أنهم يريدونه فيما يرفضه بينيت ممثل اليمني االستيطاني القومي.
وبوجــود متايــزات داخلية بني مكونات اليمني حول الثمن الذي ميكن أن تدفعه إســرائيل
جتاه الســام أو ال تدفعه ،حتظى حكومة نتنياهو احلالية التي هي مينية-اســتيطانية-دينية
مبســاحة واسعة للمناورة لتوسيع االســتيطان وتعميقه ،وذلك باالعتماد على التمييز املهيمن
بني األرض والسكان ،وفي ظل وجود سلطة فلسطينية تدير شؤون السكان ،وتستغل إسرائيل
هذه احلالة من اجل استغالل مصادر األرض الطبيعية والتصرف مبقدراتها ،كما يجري ،على
١٧
سبيل املثال ،في مناطق البحر امليت أو األغوار والقدس الشرقية.
حتــول املوقــف من األرض (وليس الســكان) ،إلــى خط إنتاج للقوس احلزبي السياســي
تواجد في أقصى يساره احلركات أو األحزاب املعارضة لالحتالل ،مثل حزب ميرتس ،والتي
تعتبر أن األرض التي ســيطرت عليها إســرائيل بعد  1967هي أراض محتلة وليست منطقة
نزاع ،وعلى ميني هذه احلركات جند حزب العمل على تركيباته املتعاقبة ومواقفه املتبدلة من
االســتيطان والذي يبدي اســتعداده للوصول إلى حل سياسي مبني على حل الدولتني ،لكنه
يشــترط إبقاء الكتل االســتيطانية ويرفض حق العودة مع العلم أن مشــروع االستيطان بدأ
في ظل حكومته وفق اعتبارات أمنية-استعمارية مستندة إلى خطة يجئال ألون التي قدمت
صيف  1967حلكومة ليفي أأشــكول ،وعلى الرغم من أن هذه اخلطة لم يتم تبنّيها رســم ّي ًا،
لكنها مع ذلك ش ّكلت مرجعية اخلطط االستيطانية ،ومت بحسبها البناء في كتل مبحاذاة اخلط
األخضراألخضــر واألغــوار وغوش عتصيون .وعلى ميني حــزب العمل يأتي حزب يش عتيد
(يوجــد مســتقل) الذي يدعــي موافقته على حل الدولتني لكنه يرفض االنســحاب من القدس
ويغــازل املســتوطنني ويبــدي مواقــف ميينية فيما يتعلــق بالكثير من القضايــا ،وعلى ميينه
الليكــود ،والذي كان االعتقاد بـ »أرض إســرائيل الكاملة» جــزء ًا من عقيدته أو أيديولوجيته
احلزبية ،وكان شــهد املشروع االســتيطاني منذ تسلم مناحيم بيغن عام  1977زمام احلكم
قفزة نوعية من حيث حجمه وتوزيعه في العمق الفلســطيني احملتل ،وذلك بهدف عرقلة أي
ح ّل مبني على االنسحاب من هذه املناطق مستقب ًال ..وفي هذا السياق ،ميكن أن نشير إلى
أن الليكود ،بزعامة بيغن ،تبنّى االســتيطان بوصفه ،في األســاس ،مشروع ًا وطن ّي ًا -قوم ّي ًا،
على خالف اعتباره مشروع ًا استيطان ّي ًاّ -أمن ّي ًا وفق طرح ألون.
اســتخدمت إســرائيل متييزهــا بني األرض والســكان لبنــاء مئات اآلالف مــن الوحدات

الســكانية ،لتغيير الوقائع على األرض ،وحســم الصراع على النحو الذي تراه مالئم ًا ..وفي
سبيل ذلك عمدت ،منذ االحتالل ،إلى نقل مئات اآلالف من املستوطنني اليهود إلى األراضي
احملتلة ،ضمن سياسات اقتصادية واجتماعية أو أمنية محسوبة ،فض ًال عن زيادة االستثمار
باالســتيطان فــي فتــرات صعود حكــم اليمني منــذ  ،2003حتى حتولت املســتوطنات إلى
أماكن ســكن جاذبة وحيز للرفاه الذي يغري اليهود للعيش فيه ١٨.وفي هذا الســياق ،تشــير
أبحاث إسرائيلية إلى أن ميزانية إسرائيل ،التي أقرت للعام  2017و ،2018تض ّمنت متييز ًا
واضح ًا لصالح املســتوطنني الذين ســيحصلون على هبات ومســاعدات ضريبة تزيد بنسبة
حصة املســتوطن اليهودي في
 %24عن ســكان داخل إســرائيل ،وتشــير املعطيات إلى أن ّ
الضفة الغربية من امليزانية العامة اجلديدة تعادل خمسة أضعاف حصة املواطن اإلسرائيلي
١٩
في أي من املناطق السكنية املختلفة في داخل إسرائيل.
ومع ســيطرته على مفاتيــح احلكم؛ خاصة منذ حكومة نتنياهــو الثانية ،عمل اليمني اجلديد
بشكل مواظب على استدماج االستيطان وموضعته في قلب اإلجماع الصهيوني ،حتّى أصبحت
السياســة اإلســرائيلية تتعامل مع الكتل االستيطانية بوصفها وقائع ثابتة لدى احلديث عن أي
سالم مقبل ،أحد مرتكزاتها ،تقرير جلنة إدموند ليفي الذي أعطى أساس ًا قانون ّي ًا دوليا العتبار
االستيطان غير مخالف للقانون الدولي ٢٠،ورغم عدم تبنّيه بشكل رسمي؛ إال أن هناك اعتقاد ًا
٢١
واسع ًا بأن نتنياهو ين ّفذ توصياته ،بشكل غير معلن ،لتالفي أي ضجة دولية.
وعلى الرغم من تغ ّول سياسات إسرائيل االستيطانية ،إال أن املجتمع الدولي واملؤسسات
الدولية رفضت هذه اإلجراءات ،واعتبرتها غير قانونية ،كما عاد وأكد قرار مجلس األمن
مجســد ًا رؤية املجتمع الدولــي القائمة علــى أن األراضي احملتلة هي
 2334علــى ذلــكّ ،
أراضي الدولة الفلســطينية التي ســتقوم وتكون جزء ًا من حل القضية الفلســطينية التي
تراكمت مآسيها منذ وعد بلفور.
ومع مرور قرن على بلفور ،وسبعني عام ًا على قرار التقسيم ،ونصف قرن على احتالل
الـ  ،67ميكن أن من ّيز أن املبدأ الثابت كان وما زال «حتقيق الدولة القومية اليهودية وذلك
من خالل «الهجرة» والسيطرة على األرض ونظم مؤسسات وقوانني الدولة لتتفق مع هذه
الرؤية» .كان هذا هو األســاس الثابت في املشــروع الصهيوني ،الذي اســتجاب له وعد
بلفور ،ثم تبنته جلنة ســان رميو التي وكلت بريطانيا انتداب فلســطني ،ورغم أن االنتداب
تقلبت مواقفه أكثر من مرة ألسباب مختلفة ،إال أنه ظل الشرط األول الذي أعطى مساحة
النطالق االســتعمار الصهيوني وتغوله وإقامة مؤسســاته وبناه التحتية ليشــكل دولة في
طريق التحقق ،ومن هنا جاء قرار التقســيم  181ليعطي الشــرعية إلقامة هذه الدولة بعد
أن بنيت فعليا على أرض الواقع ،حيث جيرت احلركة الصهيونية كل ممارســاتها وبناها

عمل اليمين منذ سيطرته على
مــفــاتــيــح الــحــكــم؛ خ ــاص ــة منذ
حكومة نتنياهو الثانية ،بشكل
مواظب على استدماج االستيطان
ومــوضــعــتــه ف ــي قــلــب اإلجــمــاع
الصهيوني.
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ما بدا أنه مشروع مكتمل ،انفتح
من جديد على كل االحتماالت مع
احتالل  ، 1967مع اعادة انتاج واقع
ديموغرافي ثنائي وفتح مسألة
الــعــاقــة مــع الــمــوروث الــتــوراتــي
(المعلمن) .
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من أجل حتقيق هذا الهدف ..وميكن القول إن الصهيونية حققت هدفها الكبير بإقامة دولة
يهوديــة مع أقلية فلســطينية ضعيفة ما بني عام 1948وحتــى االحتالل عام  ،1967وهي
الفترة التي تأسست بوصفها دولة قومية يهودية علمانية اشتراكية ع ّمالية مع حدود شبه
رســمية؛ هي حدود وقف إطالق النار ،لكنها ظلت.مع ذلك أســيرة املســيانية الدينية التي
٢٢
استدمجتها في هوية الدولة القومية وحولتها إلى «دين مدني».
لكن ما بدا أنه مشروع مكتمل ،انفتح من جديد على كل االحتماالت مع احتالل  ، 1967مع
اعادة انتاج واقع دميوغرافي ثنائي وفتح مســألة العالقة مع املوروث التوراتي (املعلمن) الذي
استخدمته أداتيا الصهيونية لتبرر اختيارها أرض فلسطني ،ليتحول إلى ما يشبه الشبح الذي
يطاردها ويســعى إلى الســيطرة عليها واستدماج بعدها القومي خلدمة مشروعه املسياني .إذ
إن األرض اجلديــدة التــي احتلت هي جزء من املخيال القومــي التوراتي التباع احلاخام كوك
والــذي أخــذ يهيمن على الصهيونية الدينيــة ،حيث تعتبر الضفة الغربية هي يهودا والســامرة
التــي تقع في لب أرض إســرائيل التوراتية-تاريخيــة املتخيلة ،فيها أقيمت مملكة يهودا ومملكة
إسرائيل القدميتان ،وهي تبع ًا لذلك أهم تورات ّي ًا من مدن الساحل ،وعلى هذه اخللفية املتشابكة
تشــكلت مجموعة من القضايا التي تندرج حتت عنوان املتحول في املشــهد اإلســرائيلي اليوم،
املتحوى الذي قد يعيد تشكيل املشروع الصهيوني كمشروع مسياني — قومي يهودي.
 .٤المتحول في المشهد اإلسرائيلي الحالي
بينما يشكل العامل القومي-استعماري ،أي إقامة الوطن القومي اليهودي بأدوات
اســتعمارية ،العامل الثابت في املشــهد إإلســرائيلي؛ فإن هناك عدة عوامل متحولة
وغيــر محســومة تؤثر فــي الصيرورات واملمارســات السياســية ووجهتها؛ ٢٣وهي:
إشــكاليات حــدود الدولة ،وحدود املواطنــة ،والعالقة بني اليهوديــة والدميوقراطية،
وتلك مســائل تأثرت النقاشــات حولها ،بشــكل عميق ،بالتغيرات التاريخية (احتالل
 )1967واالجتماعيــة (التغيــرات الدميوغرافيــة) أو األيديولوجيــة (صعــود اليمني
واليمني االستيطاني):
 .1حدود الدولة اجلغرافية :ما زالت حدود إسرائيل غير واضحة وغير معروفة ،وهي مصدر
خــاف سياســي-أيديولوجي مــرة؛ وأمني مرة أخرى ،وفي هذا اإلطــار ما زال من غير
الواضح :هل ســيتم ضم كامل فلســطني التاريخية (ما يســمى أرض إسرائيل)؟ ،أم إن
إســرائيل هي تلك التي تقع فقط داخل اخلط األخضر؟ هل تُضم املســتوطنات كلها؟ أم
فقط الكتل االستيطانية؟ ماذا بالنسبة لهضبة اجلوالن؛ هل هي جزء من إسرائيل؟ وأبعد
من ذلك؛ هل ستظل منطقة املثلث داخل حدود إسرائيل في املستقبل أم ال؟

 .2حــدود املواطنة والتعامل مع غير اليهــود :كيف يجب التعامل مع مفهوم املواطنة في
الدولة التي تعتبر نفســها دولة اليهود في كل العالم ،وليســت دولة مواطنيها؟ ما هي
مســاحة املواطنة للفلســطينيني فيها؟ وما هــي مكانتهم في الدولة :متســاوون ،على
األقل نظر ّي ًا ،أم أعداء أو خصوم؟ ما هي شــروط مســاواتهم؟ وهل ميكن إعطاؤهم
مواطنــة كاملــة ضمن الدولة اليهوديــة الدميقراطية كما تدعو ميرتــس؟ أم اعتبارهم
خطر ًا دميوغراف ّي ًا يجب التخلص منه مســتقب ًال في االتفاقات كما يدعو ليبرمان؟ هل
ميكن أن يكون الفلســطينيون في إسرائيل مواطنني متساوين بالكامل مع اليهود في
الدولة؟ ماذا عن سكان القدس واجلوالن من حملة الهوية الزرقاء؛ هل ستظل مكانتهم
السياسية مح ّددة على أساس اإلقامة؟
 .3حتديــد الرؤية القيمية للدولة اليهودية-الدميوقراطية :كيف ميكن أن تكون إســرائيل
دميوقراطية ويهودية؟ ما هي النسبة والتناسب األفضل بني القيم العاملية (التي تندرج
حتت قيم الدميوقراطية) والقيم احمللية-يهودية؟ وهل ميكن التوفيق بني الدميوقراطية
واليهودية وكيف؟
تشــ ّكل الصراعات حول املتحول (حدود الدولة واملواطنة والرؤية القومية) محور
النقاشــات اإلسرائيلية ،لكنها ،في ظل عدم حســمها واستمراريتها ،تفرز واقع ًا
جيو-اســتراتيج ّي ًا مركب ًا وحاف ًال بالتناقضات التي قد حتمل أيض ًا بذور ًا لتغيير
الثابت ذاته:
 .1عدم وضوح حدود إســرائيل اجلغرافية الرســمية وعدم حســمها إسرائيليا بعد
احتــال  ،1967وعلــى الرغــم من أن اخلط األخضر يشــكل مــن ناحية القانون
الدولي حدود احلل السياســي املقبل؛ إال أن املشــروع االســتيطاني خلق واقع ًا
جيو-دميوغراف ّي ًا متشــابك ًا وجديد ًا ،فيه مواطنو إســرائيل اليهود يســكنون في
مــا وراء اخلــط األخضر؛ في املناطق املع ّرفة وفق القانون الدولي مناطق محتلة،
لكنهــم يخضعــون لقانون الدولة التي فــي حدود اخلط األخضــر ،بينما يخضع
ســكان املناطــق ذاتها من الفلســطينيني لقانون آخر مختلف يدمــج بني القانون
الفلســطيني املدني واإلســرائيلي العسكري ،لكون االحتالل هو صاحب السيادة
العليا في نهاية األمر .هذه احلالة من شــأنها أن تعيد قلب الواقع الدميوغرافي،
وتنتــج واقــع أبارتهايــد واضح ًا كما هو اليوم ،لكنها أيضــ ًا من املمكن أن تعيد
الواقع السياسي إلى ما كان عليه قبل النكبة؛ مفتوح ًا على كل اخليارات :الدولة
الثنائية ،والواحدة ،واألبارتهايد.
 .2سيولة حدود املواطنة واملكانة القانونية املرتبطة بالسكان الفلسطينيني في إسرائيل

ما زالت حدود إسرائيل غير واضحة
وغير معروفة ،وهي مصدر خالف
سياسي-أيديولوجي مرة؛ وأمني
مرة أخرى.
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أو في أراضي (ج) أو القدس الشرقية ،مقابل صالبة املواطنة اليهودية اإلسرائيلية.
فــي هذا اإلطار ما زال يتم مناقشــة التبادل الســكاني ،كما يقتــرح وزير الدفاع،
أفيغدور ليبرمان ،وكذلك مناقشــة طروحات إلعطاء الهوية الزرقاء لســكان مناطق
(ج) ،كمــا يقتــرح حــزب البيت اليهــودي أو رئيس الدولة رؤوفــن ريفلني ٢٤،وحتى
بعض رموز اليسار ،مثل الصحفي جدعون ليفي ٢٥،والكاتب ا.ب .يهوشوع ٢٦.تنتُج
هذه احلالة في ظل اســتمرار الصراع من جهة؛ وتزايد قوة اليمني الذي من شــأنه
أن يعزز الشعبوية جتاه الفلسطينيني من جهة أخرى ،وخاصة في حاالت التصعيد
التي قد تواكبها أجواء فاشــية تشــرعن اســتهداف املواطنني الفلسطينيني ،وتع ّمق
املس بحقوقهم ومالحقتهم .ذلك ما ميكن أن نستشــفه اليوم من تصعيد التحريض
عليهم وعلى قياداتهم ،ومن خالل ع ّدة شواهد تك ّررت العام املاضي حتديد ًا ،كحملة
التحريــض على الفلســطينيني خــال موجة احلرائق التي اندلعــت ما بني  22و27
تشــرين الثاني  ،2016واتهامهــم بافتعال «إرهاب احلرائــق» ،ثم التحريض الذي
أعقــب قضيــة أم احليران ،ومســارعة وزير األمــن الداخلي ،جلعــاد أردان ،وقائد
الشــرطة ،روني الشــيخ ،التهام الشهيد أبو القيعان ،وخالل دقائق ،بأنه ينتمي إلى
«داعــش» ،مــن دون إجراء أي حتقيق ،قبــل أن يتّضح الحق ًا بأنه اتهام كاذب .هذا
التحريض ،واستســهال استهداف الفلسطينيني في الداخل ،ناجت عن بنية املواطنة
التفاضليــة اإلثنية ،وعن التاريخ االســتعماري للدولة الذي شــرعن فعل ّي ًا هدم قرية
عربيــة (أم احليــران) من أجل إقامة قرية يهودية علــى أنقاضها ،مع ترحيل أهلها
ومنعهم من البقاء ،ولو حتى في حي هامشي في القرية اليهودية املخططة.
 .3تســهم حالة الصراع وعدم حســم القضايا أعاله بتصعيد االستقطاب الداخلي،
وتعميــق الصدوعات االجتماعية حول ثقافة وقيم الدولة ومســتقبلها السياســي،
وميكــن أن نالحــظ أن هذا االســتقطاب يتزايد تبع ًا الزدياد قــوة اليمني اجلديد
واليمــن االســتيطاني ،كما ميكــن أن نرصد ،في هذا اإلطار ،الســعي احملموم
لليمــن نحــو إعادة تشــكيل النخب الثقافية والسياســية والقضائية ،كما يشــير
إلى ذلك فصل املشــهد السياســي الداخلي ،مقابل التآكل في قيم الدميوقراطية
وتصاعد املخاوف على مســتقبل مؤسســاتها ،كمحكمة العــدل ،وهو ما يوضحه
فصل املشهد االجتماعي في هذا التقرير.
وميكن القول إن ما يترتّب على حالة عدم احلسم حلدود الدولة اجلغرافية ،واستمرار
االستيطان في ظل استمرار االحتالل ،فض ًال عن عدم بلورة حدود املواطنة وبنية الدولة
(دميوقراطية أم يهودية) ،هو تش ّك ُل منظومة حكم مركبة تدمج ما بني أدوات االستعمار
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االســتيطاني واالحتالل العســكري واألبارتهايد .إذ ناهيك عن تاريخ تشــ ّكل الدولة من
خالل أدوات االســتعمار االســتيطاني ،وبناء كيانها على أنقاض الشــعب الفلسطيني؛
فــإن الواقــع اليوم ،وبعد خمســن عام ًا من االحتالل ومئة عام من بلفــور ،لم يعد قاب ًال
للتحليل بوصفه حالة احتالل عســكري تقليدية مؤقتة؛ ألن إســرائيل استخدمت االدعاء
بــأن االحتــال مؤقت من أجل تغيير الواقــع الدميوغرافي على األرض ،عبر القيام بنقل
مئــات اآلالف من مواطنيها إلى األرض التي احتلتها ،ثم صارت تطالب باالعتراف بأن
هذا الواقع غير قابل للرد ،أي أنها اســتخدمت حجة املؤقت لتخلق واقعها االســتيطاني
باعتبــاره ثابتــ ًا ،ثم ســعت إلى إضفاء شــرعية قانونية على هذا االســتيطان ،وآخر ما
حت ّقق في هذا اإلطار هو قانون التســوية الذي يشــرعن عمل ّي ًا الســيطرة الفردية على
أمــاك الفلســطينيني ،ومن قبلــه تقرير جلنة ليفي الذي ا ّدعى أن االســتيطان ال يخالف
القانون الدولي ألن أراضي الضفة ليست محتلة بل «متنازع عليها» .وناهيك عن توسع
املشــروع االستيطاني املســتمر ،والتعامل مع أراضي الضفة الغربية مبفهوم «التخوم»
االســتعماري (كيمرلينــغ) ،فــإن األراضي الفلســطينية وســكانها ما زالــوا يخضعون
لســيطرة احلكم العســكري وقوانينــه ،ويتم ضبط حركتهم وفق مبــادئ جدوى خاضعة
ألمن املســتوطنني بشــكل أساســي .وعلى الرغم من وجود الســلطة الفلســطينية ،فإن
إســرائيل حتكم ســيطرتها على األراضي املصنّفة (ج) ،املمت ّدة على ما يقارب  %60من
أراضي الضفة ،والتي حت ّولت إلى احل ّيز األساســي للتوســع االســتيطاني ،األمر الذي
خلــق واقعــ ًا مزدوج ًا يخضع فيه الفلســطيني ملنظومة احلكم العســكري والفلســطيني
املدنــي ،مقابل خضوع املســتوطن ملنظومــة القوانني اإلســرائيلية .باإلضافة إلى ذلك،
فــإن تقســيم أراضــي  67إلــى مناطــق ( ،)A) (B) (Cوقطع املناطق بجــدار الفصل
العنصري ،إضافة إلى خلق تصنيفات ســكانية ما بني مواطني ســلطة (هوية خضراء)

ّ
إن مــا يــتــرتــب على حــالــة عدم
الحسم لحدود الدولة الجغرافية،
ُّ
وحـــدود الــمــواطــنــة ،هــو تشكل
منظومة حكم مركبة تدمج ما
بين أدوات االستعمار االستيطاني
واالحتالل العسكري واألبارتهايد.

وسكان دائمني في القدس (هوية زرقاء) ومواطني غزة؛ أنتج منظومة حكم معقدة تتعدى
منظومــة الفصل والتحكم العرقــي التي ميزت األبارتهايد ،ومط ّعمة مبنظومة عســكرية
ومشروع استعماري استيطاني إحاللي.

ترفد الصراعات على املسائل الكبرى الصراعات السياسية الداخلية ،لكن الصراعات
جذري من جدلية العالقة بني البنية
عليها (أي املسائل الكبرى غير احملسومة) تتأثر بشكل
ّ

االجتماعيــة والدميوغرافيــة للمجتمع اإلســرائيلي من جهة؛ وبني بنية النظام السياســي
اإلســرائيلي املرتكز على نســبية التمثيل من جهة أخرى .وفي هذا الســياق ،نشــير إلى
بعض التحوالت املهمة التي تشــهدها الدولة اإلســرائيلية ،وســتكون لها آثار بعيدة املدى
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على املسألة الفلسطينية ومستقبل الفلسطينيني في بالدهم.
 1.٤السيطرة على النخب

كما أشرنا في تقارير مدار االستراتيجية السابقة ٢٧،م ّرت إسرائيل بتغيرات اجتماعية

عميقــة أدت إلــى حتولها ،بشــكل منتظــم ومثابر وتدريجــي ،من مجتمــع علماني عمالي
اشــتراكي أشــكنازي إلى مجتمع مييل نحو أن يكون أكثر تد ّين ًا ومحافظة وميينية ،وهو

ما أســميناه في تقرير عام  2015بصعود «إســرائيل الثالثة» .انعكس هذا التغير بشكل

مهم في إزاحة تدريجية للنخب التقليدية ،وســيطرة القوى اليمينية املتدينة واالســتيطانية
بد ًال منها على مفاتيح احلكم في إســرائيل .وفي حملة ســريعة للنخب احلاكمة ،ميكن أن
نلحظ ســيطرة القوى اليمينة-دينية-اســتيطانية على السلطة التشريعية (الكنيست) منذ
 2003حتى اليوم ،فثمة في الكنيســت اليوم أغلبية دينية-ميينية-اســتيطانية ،مي ّثلها 67
ّ
مرت إسرائيل بتغيرات اجتماعية
عميقة أدت إلى تحولها ،بشكل
منتظم ومــثــابــر وتــدريــجــي ،من
مجتمع علماني عمالي اشتراكي
أشكنازي إلى مجتمع يميل نحو
أن يكون أكثر ّ
تدينًا ومحافظة
ويمينية.

عضو ًا ينتمون إلى التيارات الدينية واليمينية ،فيما ينتمي  11آخرون إلى تيار الوســط-
ميني (وميثله حزب يوجد مستقبل) ،مقابل انكماش الوسط-يسار إلى  34مقعد ًا (ميرتس
واملعسكر الصهيوني) ،باإلضافة إلى  13مقعد ًا للقائمة املشتركة .ويسيطر اليمني ،بحكم

ذلك ،على مقاليد الســلطة التنفيذية (رئاســة احلكومة والوزارات) ومفاتيح القرارات ،وهو
مــن يتحكم بوجهــة املجتمع والدولة واملؤسســات ،ويفرض الوقائع على األرض ليحســم
القضايــا اخلالفيــة حــول حدود الدولــة واملواطنــة ويهودية الدولــة عبر توســيع وتعميق
االســتيطان ،ومترير قوانني ذات طابع عنصري ،وحتديد مواطنة فلسطينيي الداخل ،كما
يسعى «لوعد لضبط الثقافة السياسية كثقافة ميينية من خالل التشهير مبنظمات حقوق
اإلنسان واملناهِ ضة لالحتالل ،واتهامها بالعمل لصالح «األعداء» ونزع الشرعية عنها.

٢٨

ومــع أن بدايــات صعود اليمــن تعود لـ»انقالب» انتخابات  ،1977إال أنه أحكم الســيطرة
فعل ّيــ ًا على الســلطة التنفيذية منــذ  ،2003وما زالت حكوماته تتعاقب عليها بشــكل متواصل

منذ أكثر من  14عام ًا ،مع اإلشــارة إلى أن بنيامني نتياهو موجود في رئاســة احلكومة منذ
 2009بــا انقطــاع (بائتالفــات مختلفــة كلها ميينــة الطابع) .ويضاف إلى كل ذلك مســاعي
اليمني االســتيطاني ،بزعامة وزيرة القضاء ،أييلت شــاكيد ،للســيطرة على السلطة القضائية
من خالل التحكم بلجنة تعيني القضاة ،وعلى رأســها محكمة العدل العليا ،وهو ما أثار توتر ًا
شــديد ًا بني رئيســة احملكمة العليا ،مريام ناؤور ،وشــاكيد نفســها ٢٩.من امله ّم اإلشــارة هنا
أيضــ ًا إلــى أنه رغــم عدم مت ّكن وزيرة العدل من تغيير بنية جلنــة تعيني قضاة احملكمة العليا؛

إال أنّها خالل اجتماع جلنة تعيني قضاة احملكمة العليا ،الذي عقد منتصف شباط هذا العام،
جنحت فعل ّي ًا في إدخال شــخصيات جديدة ذات ميول ميينية إلى تركيبة قضاة احملكمة العليا
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بدل الشــخصيات التي خرجت ٣٠ ،أي أن اليمني ،وبدعم من شــاكيد ،اســتطاع أن يتسلل إلى
آخر معاقل النخبة الصهيونية األشــكنازية الكالسيكية ،باإلضافة إلى مساعي الهيمنة الكاملة
على وســائل اإلعالم ،عبر إخضاع قنوات البث والراديو والتلفزة إلى الرقابة احلكومية ..وإذا
ما أخذنا بعني االعتبار التغيرات التي حتصل في النخب العسكرية وتديني اجليش املستمر؛

٣١

فمن املمكن القول إن اليمني جنح ،إلى حد كبير ،في إحكام قبضته على مفاتيح الدولة املركزية.
 2.٤شرقنة اليمين

برز بشــكل خاص في األعوام الســابقة تقاطع التغيرات السياسية واحلزبية مع البنية
اإلثنية للدولة ،واملوزعة أساس ًا بني أشكناز وشرقيني (مزرحامي) .وفي هذا السياق ،نشير
إلــى التقاطع بــن االنتماء اإلثني وأمناط التصويت ،وإلى صعود تدريجي لظاهرة جديدة
ميكن أن نسميها «شرقنة اليمني» ،أي إضفاء صبغة إثنية شرقية عليه في إطار سياسات
اليمــن ،وعلى رأســه الليكود ،الســتقطاب الشــرقيني وتعميق اغترابهم عــن حزب العمل
واألحزاب الصهيونية اليســارية ،وجزء من ذلك ميضي عبر التذكير بالسياســات املجحفة
التي قادها حزب مباي في عقود الدولة األولى .ومييل الشــرقيون ،بشــكل واضح ،ونتيجة
جتربتهم التاريخية املريرة مع سياســات حزب مباي التمييزية والعنصرية جتاههم ،نحو
انتخاب الليكود ،باإلضافة إلى انتخاب حزب شــاس بعد صعوده .وتشــير اإلحصائيات
إلى أنه في عام  1992كان  %68من مصوتي الليكود من الشرقيني ،و %21من األشكناز،
و %11مــن مواليد البــاد؛ أما في عام  ،1999حني تنافس إيهود باراك وبنيامني نتنياهو
على رئاسة احلكومة ،فقد ص ّوت  %62من الشرقيني لنتنياهو ،مقابل  %38صوتوا لباراك.
امليــول التصويتيــة ذاتهــا ظهرت أيض ًا فــي االنتخابات األخيرة ،التي متــت عام ،2015
وانعكســت بشــكل واضح في البلــدات املهمشــة اقتصاد ّي ًا-واجتماع ّي ًا ،واملتشــ ّكلة ،في
أغلبيتها ،من الشــرقيني (ســديروت  ،%42.8أشــكلون  ،%39.8،أور يهــودا ،%42.8
الرملة  ٣٢.)%39.8وبسبب ثقل املصوتني الشرقيني لليكود؛ نرى أن هناك محاوالت دؤوبة

ب ــرز بــشــكــل خ ــاص فــي األعـ ــوام
الــســابــقــة تــقــاطــع الــتــغــيــرات
السياسية والحزبية مــع البنية
اإلثنية للدولة ،والموزعة أسا سًا
بين أشكناز وشرقيين (مزرحايم).

من احلزب الستقطابهم وتعميق دعمهم له ،وقد يكون تصريح نتنياهو في أيار  2016بأنه
«ينحدر من أصول سفاردية» إشارة إلى هذه احملاوالت ٣٣،ناهيك عن تعيني ميري ريغف
الشــرقية وزير ًة للثقافة ،مع مســاعيها نحو تغيير النخب التقليدية األشكنازية واستبدالها
بنخب ميينية ،واستهدافها املثابر النقدي للمثقفني اإلسرائيليني باعتبارهم مي ّثلون يسار ًا
أشــكناز ّي ًا متعالي ًا ،واعتزازها بأنها ال تخجــل من عدم معرفتها الثقافة الغربية ،وأنها لم
تقــرأ في حياتها تشــيخوف ٣٤،في مقابل مســاعيها لضبط واشــتراط الدعم الذي تقدمه
وزارتها بعدم «تخطي اخلطوط احلمراء» ،وهو ما جتلّى في قضية مسرح امليدان والتهديد
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ثمة ّ
توجه نحو إعادة إنتاج رواية
«شرقية قومية صهيونية « بديلة
تشدد على الدور الريادي للشرقيين
في إقامة إسرائيل.

بقطع الدعم عنه بســبب عرض مســرحية «الزمن املوازي» لألســير وليــد دقة ،ناهيك عن
خروجهــا االحتجاجــي خالل إلقاء قصيدة حملمــود درويش ألقاها تامر نفار من فرقة دام
٣٥
الفلسطينية خالل حفل توزيع جوائز السينما اإلسرائيلية في  23أيلول . 2016
توجــه نحو إعادة إنتاج رواية «شــرقية قومية
وفي موازاة مســاعي شــاكيد هذه ،ثمة ّ
صهيونيــة « بديلــة تشــدد على الدور الريادي للشــرقيني في إقامة إســرائيل ،وتر ّكز على
معاناة الشرقيني من محيطهم العربي واإلسالمي« ،والالسامية» التي تعرضوا لها هناك،
في محاولة خللق رواية شــرقية صهيونية شــبيهة -بل متنافســة -مع الرواية األشكنازية
حــول رواد الصهيونيــة مــن أوروبــا ومعاناتهم من الالســامية .وفي هذا الســياق ،يأتي
قيــام وزارة التربيــة ،برئاســة نفتالي بينيت ،بتشــكيل جلنة بيطون ٣٦في شــباط ،2016
إلعطاء حيز مناســب لرواية وهوية اليهود الشــرقيني في الدولة ،عبر «تقوية هوية اليهودية
تنص أهدافها.
السفاردية ويهودية الشرق في اجلهاز التعليمي» كما ّ
وباإلضافة إلى أن هذه اللجنة تندرج ضمن مساعي اليمني اجلديد في إسرائيل لتبديل
النخبــة األشــكنازية التقليدية ذات التوجه العمالي ٣٧،كما يوضح بشــكل موســع الفصل
السياسي في هذا التقرير ،فإنها جاءت أيض ًا بهدف استدماج النخب الشرقية في البنى
والســرديات الصهيونية املوجودة ،والتنافس علــى صدارة الصهيونية والروايات القومية.
صح
هنا ال بد من اإلشارة إلى أنه مقابل مساعي «شرقنة اليمني» و«ميننة الشرقيني» ،إن ّ
التعبيــر ،خرجت من بني الشــرقيني نخب راديكالية عملت علــى تفكيك الرواية الصهيونية
38
حول الشرقيني ،وسعت نحو إعادة كتابة تاريخ الشرقيني باعتبارهم ضحايا للصهيونية.
 3.4تزايد الشعبوية السياسية:

لم تغ ّير التحوالت االجتماعية والسياســية التي مرت بها إســرائيل النخب التقليدية

األشــكنازية العمالية العلمانية فحسب؛ بل طال التغيير النخب اليمينية التقليدية ذاتها،
والتي جتاوزت «اليمني التنقيحي» التقليدي ،الذي حاول أن يتبنّى فكر ًا ليبرال ّي ًا عقالن ّي ًا

(مــن أبــرز ممثليــه دان مريــدور ،وبنيامني بني بيغــن ،ورؤوفني ريفلــن ،رئيس الدولة
احلالي) ،وحت ّولت إلى ما صار يصطلح عليه بـ»اليمني اجلديد» ،وهو «توليفة مشكلة من
ّ
كل من األحزاب احلريدية (املتشــددة دين ّي ًا) ،واألحزاب املتدينة القومية ،واملستوطنني،

وأعضاء الكنيســت املتطرفني في حزب الليكود ،واجلماعات القومية املتطرفة املنضوية
ضمــن حــزب «إســرائيل بيتنا» ،وحــركات مثل «إم ترتســو» وغيرهــا» 39.ويرتبط هذا

التغيير ،بشكل بنيوي ،باستمرار حالة الصراع مع الفلسطينيني ،وحت ّول االحتالل إلى
جزء من تشــ ّكل املجتمع اإلسرائيلي واقتصاديات سلوكه السياسي وحساباته احلزبية
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للربــح واخلســارة من جهــة؛ وإلى جزء من طبيعــة النظام االنتخابــي املبني على مبدأ
التمثيــل النســبي من جهة أخــرى ،إذ إن الصــراع األيديولوجي-ثيولوجي حول حدود
إســرائيل وطبيعتها ،والذي يســتدمج في ط ّياته الصراع بني الدينــي والعلماني ،وبني

اليمني واليسار ،وبني الدميوقراطية واليهودية ،يتح ّول إلى صراع محتدم على الصوت

لعبور نســبة احلســم ،والتي تبلغ  %4من أصوات املنتخبني ،وتســمح بوصول أحزاب
صغيــرة للكنيســت ،تتحــ ّول إلى بيضة امليــزان في بعض األحيــان ،حيث ميكن حلزب

صغير أن يسقط حكومة كاملة بسبب مصالح ضيقة حزبية أو فئوية .تتعزّز هذه احلالة
في ّ
ظل االنكماش املســتمر للحزبني الكبيرين (الليكود والعمل) ،وحت ّولهما إلى أحزاب

وســط ،وظاهرة بروز أحزاب وســط واختفائها بشــكل مســتمر ،كما انعكس ذلك مث ًال
في تش ّكل حزب شينوي ،برئاسة طومي لبيد ،وحصوله على  15مقعد ًا عام 2003؛ ثم
اختفائه الحق ًا من الســاحة احلزبية ،وكذلك تشكيل وصعود حزب كادميا بعد انفصال

شــارون عن حزب الليكود عــام  ،2005وحصول احلزب في انتخابات  2006على 29
مقعــد ًا ،قبــل أفوله نهائ ّي ًا في  ،2015ثم صعود جنم يائير لبيد وحزبه يوجد مســتقبل،
وحصوله في االنتخابات عام  2013على  19مقعد ًا .ضمور احلجم النّســبي لألحزاب

الكبيرة ،مقابل مت ّدد أحزاب الوســط واألحزاب الصغيرة على رقعة املشــهد السياسي
في إســرائيل ،أفرز واقع ًا يتيح ألي حزب صغير التحكم في قرارات احلكومة ،وهو ما
يعني ،في حال وجود حكومة ميينية تتآلف مع أحزاب اســتيطانية ودينية ،أن احلكومة
ســتذهب نحو اليمــن والتطرف أكثر لترضي أطرافها احلزبيــة ،حتى لو كانت أحزاب ًا
صغيرة .وفي هذا اإلطار ،ميكن أن نشــير إلى أن حزب إســرائيل بيتنا ،الذي حصل
على  6مقاعد في االنتخابات األخيرة ،حصل ّ
مؤخر ًا على وزارة الدفاع.
* *

 4 .4البعد الدولي واإلقليمي

مبعــزل عن الديناميكية الداخلية املؤثرة ،فإن املشــهد اإلســرائيلي ّ
واتاهاته يتأثران
أيض ًا بالبعد الدولي واإلقليمي بشكل كبير ،وقد حدثت عام  2016مجموعة من املتغيرات
التي من شأنها أن تعطي مساحة حلكومة اليمني اإلسرائيلية لتنفيذ سياساتها التي تهدف
إلى حسم املسائل غير احملسومة مبا يتواءم وبرامجها السياسية ،ومتنحها فرص ًا جديدة
لتعزيز مكانة إسرائيل الدولية ،وأهمها:
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 انتخــاب دونالد ترامب رئيســ ًا ألمييــكا ،يعتبر ترامب حليف ًا مناصر ًا إلســرائيلعموم ًا ،كما يراه اليمني اإلسرائيلي ،من جهته ،حليف ًا مناصر ًا لسياساته ،ويتوقع
أن يكون انتخابه فرصة تاريخية غير مسبوقة لتصفية حل الدولتني من جهة؛ وضم
مناطق في الضفة الغربية للســيادة اإلســرائيلية من جهة أخرى ،أو على األقل؛
توســيع مشــروع املســتوطنات ،كما يوضح ذلك فصل العالقات اخلارجية .إلى
جانب ذلك ،يتوقع أن يوفر صعود ترامب ،كما يتو ّقع اليمني ،دعم ًا غير مشــروط
إلسرائيل في احملافل الدولية ،ومعاقبة املؤسسات التي تنتقد إسرائيل .لكن رغم
اآلفاق الواسعة التي يحملها فوز ترامب لليمني واليمني االستيطاني؛ فإن متاهي
الفجة أيض ًا معارضة عاملية واســعة،
إســرائيل مــع ترامب ،الــذي تثير مواقفــه ّ

قد تســبب بالذات تعميقَ االســتقطاب حول إســرائيل بوصفها صنوة للعنصرية
والفوقيــة وحليفــة لهــا ،خاصــة إذا ما أخذنا بعــن االعتبــار أن مواقف ترامب
واحمليطني به تكاد تكون مطابقة ملواقف نتنياهو من جهة؛ وعمق االستقطاب في
حدثت عــام  2016مجموعة من
المتغيرات التي مــن شأنها أن
تعطي مساحة لحكومة اليمين
اإلسرائيلية لتنفيذ سياساتها
التي تهدف إلى حسم المسائل
غير المحسومة.

الواليــات املتحدة حول ترامب الــذي ينتمي جزء غير قليل من داعميه إلى اليمني
املتطرف األبيض والعنصري املعادي للمهاجرين واملسلمني من جهة أخرى.
يشــار هنا إلى أن هناك أصواتا ميينية إســرائيلية حتذر من خطر صعود ترامب،
من جهة إنعاش الالسامية ،إلى جانب كون ترامب غير مضمون متاما.
 صعــود قــوى اليمني فــي أوروبا وفــي دول أخرى :يتــوازى انتخاب ترامبذي املواقف العنصرية املناصرة إلســرائيل مع صعود لقوى اليمني واليمني
املتطرف في أوروبا ،والذي كان من أهم جتلياته خروج بريطانيا من االحتاد
األوروبــي ،وصعود الت ّيار السياســي الشــعبوي خالل املواســم االنتخاب ّية

املتزامنة في عموم أوروبا ،وعلى ســطحه ظهرت شــخص ّيات حتاكي ترامب
فــي اخلطــاب العنصري املعادي للمهاجرين واألقل ّيــات ،مثل زعيمة «اجلبهة

الوطن ّية» في فرنسا ،مارين لوبان ،وزعيم حزب «احل ّرية» في هولندا ،غيرت
فيلــدرز .وفــي ّ
ظل عالم ينزع أكثر نحو اليمين ّيــة بحكم ارتدادات األزمة في

الشــرق األوســط حتديــد ًا ،يحــاول نتنياهو ربط إســرائيل بالعالــم الغربي
بوصفهــا رأس احلربــة فــي مواجهة «اإلســام املتطرف» ،ونشــير في هذا
الســياق إلى أن إسرائيل أخذت تنســب الهجمات التي تتعرض لها من قبل
الفلســطينيني إلى «داعش» ،وذلك في محاولة ملوضعة نفســها ضمن العالم
الغربي الذي يواجه قوى «الظالم» اإلســامية ،كما أســماها نتنياهو نفسه.
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وال بــد هنــا من التدليل علــى الفرص التــي يحملها صعــود اليمني لصالح
إســرائيل؛ بالتغيــر الذي حصل في املوقف الهنــدي مع صعود حزب رئيس
الــوزراء نارينــدرا مودي اليميني املتطرف ،فمنذ ذلــك احلني تعزز التحالف
بني الهند وإســرائيل باعتبارهما يواجهان خطر «اإلســام املتطرف» حسب
التعبيرات اإلسرائيلية.
الفوضى المستمرة في العالم العربي مصدر لتعميق األمن القومي اإلسرائيلي:

ّ
متخضــت األحــداث التي عصفت بالعالم العربي منــذ احلرب على العراق عام ،2003
مــرور ًا بالربيــع العربــي الذي انتهى إلى صراعــات دموية ،عن عدة نتائــج ترتبط باألمن
القومي اإلسرائيلي أهمها:
 .1تف ّكك اخلطر التقليدي الذي شــ ّكلته اجليوش النظامية العربية ،في مقابل حتييد
اجليش املصري واألردني من خالل اتفاقيات ســام ،ثم حتييد اجليش العراقي
واجليش السوري بسبب انشغالهما باملواجهات الداخلية الدموية.
 .2خلط األوراق املرتبطة بالتحالفات التقليدية :متخض عن الصراعات في املنطقة
بــروز الصراع الطائفي الســني الشــيعي ،الــذي خلط األوراق وأعاد هندســة
التحالفات وفق مصالح خاصة ال تشكل القضية الفلسطينية أساسها ،وقد م ّثلت
عداوة إيران إحدى القضايا التي استخدمتها إسرائيل من أجل التأكيد على أن
هناك مصالح مشتركة مع دول اخلليج ،خاصة السعودية ،ناهيك عن التسريبات
املســتمرة ملصادر إســرائيلية تزعم وجود تعاون أمني وتنســيق بينها وبني دول
اخلليــح في مواجهة العدو اإليراني املشــترك ،وباإلضافة إلى ذلك ،التعاونُ بني
اجليشــن املصري واإلســرائيلي في مواجهة املنظمات املتطرفة احملسوبة على
«القاعدة» و «داعش» في سيناء ،فض ًال عن مواجهة «حماس» في غزة.

تــمــخــض عـ ــن الـ ــصـ ــراعـ ــات فــي
المنطقة بــروز الــصــراع الطائفي
السني الشيعي ،الذي خلط األوراق
وأع ــاد هندسة التحالفات وفق
مصالح خاصة ال تشكل القضية
الفلسطينية أساسها.

 ٥.٤الفوضى كمصدر للمخاطر:

فــي املقابل ،فإن حالــة التفكك والفوضى هذه حتمل أيض ًا مخاطر تتعلق بعدم وضوح
املســتقبل ،وعدم القدرة على التنبؤ بتح ّوالته ،إضافة إلى بروز ظاهرتني جديدتني تهددان
األمن اإلسرائيلي وهما:
 .1انتهــاء عصــر احلروب احلاســمة ،إذ لم يعد ممكن ًا بالنســبة إلســرائيل مواجهة
جيش وهزميته لتحقيق النصر ،على اعتبار أنّ حالة الفوضى تعني أيض ًا توزيع
املراكز التي حتمل السالح ،وعدم وجود عنوان ميكن استهدافه ،سواء للردع او
احلسم.
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 .2التحول من مواجهة اجليوش إلى مواجهة املنظمات املسلحة ،وهو كما أشرنا في
تقاريرنا الســابقة يعني أن الردع ،مبفهومه التقليدي الذي يشــير إلى استهداف
جيش ومؤسســات رســمية لردع الدولة ،يتحول في حالة املواجهة مع املنظمات
املســلحة إلى اســتهداف البنى املدنية ،وإلى اســتهداف املدنيني الذين يشــ ّكلون
فعل ّي ًا البيئة احلاضنة لهذه املنظات (سواء بإرادتهم أم ال) .
ومع اســتقرار الوضع االقتصادي في إسرائيل ،ومتانة أسواقها ،وضخامة اإلنفاق على
املجــاالت احليو ّية املختلفة ،ال ســيما مع بلــوغ امليزانية املعدة لعام  ،2016حســب قرارات
الكنيســت فــي العام املنصــرم 347.7 ،مليار شــيكل ،وانخفاض نســبة البطالة إلى حدود
 ،%4.8وبلوغ املتوســط احلســابي ألجرة العامل األجير في تشــرين الثاني املاضي 9415
شــيكال ،كما يوضح التقرير االقتصادي ،إضافة إلى أن إســرائيل تعتبر من أهم دول العالم
في صناعات الهاي تك ،وتصنّف في املكان الرابع في هذا املجال ،وقد اجتذبت في السنوات
األخيرة كبريات شــركات املعلومات لالســتثمار كـ«أمازون» و«جوجــل» و« ،»IBMوفي ظ ّل
التطور الذي حققته في مجال العلوم ،حيث حصل  12إسرائيل ّي ًا على جوائز نوبل منذ أقيمت
إســرائيل ،ومع اســتتباب الهدوء األمني ،فيما عدا حاالت قليلة ،كما يشــير إلى ذلك مشهد
العالقات الفلسطينية اإلسرائيلية ،وفي ظ ّل صعود ترامب ،حليف اليمني ،ومع فوضى احمليط
العربي وتفكك دول مركزية كســوريا والعراق؛ فإنه من املمكن القول إن إســرائيل في مئوية
بلفور ونصف مئوية االحتالل لن تسارع إلبرام صفقات سالم تدفع عبرها أي ثمن.
 ٦.٤انتخابات مبكرة ال تهدد هيمنة اليمين

تلوح في االفق امكانيات لتغيير املشهد السياسي بخوض انتخابات مبكرة خاصة في
ظل قضايا الفســاد التي تالحق نتنياهو وتهديداته األخيرة بالذهاب إلى انتخابات كهذه،
إذا لــم يوافــق كحلون على إغالق هيئة البث اجلديــدة .وامكانية تقدمي الئحة اتهام تنتهي
بانتهاء حكومته ،إضافة إلى مساعي تشكيل إحزاب جديدة ملنافسته على رإسها ما إعلنه
مؤخــرا (موشــيه بوغي) يعلون من نيته التنافس على رئاســة احلكومــة ،طبق ًا لذلك ميكن
القول إن الهيمنة اليمينية على املشــهد السياســي ال تبشر بنوايا للتغيير احلقيقي ،إال إذا
فرض عليها األمر من قبل املجتمع الدولي ،الذي ال تبشر وجهته أيضا باخلير!
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 ،2016/11/3 ،wallaعلى الرابط التالي( http://news.walla.co.il/item/3010175 :آخر مشاهدة .)2017/7/3
 ٣٠للمزيد انظر/ي عميت سيغل« ،انتصار لشاكيد» ،موقع  ،2017/2/22 ،makoعلى الرابط التاليhttp://www.mako.co.il/news- :
( law/legal-q1_2017/Article-9ab899f0f276a51004.htmآخر مشاهدة .)2017/3/4
 ٣١للمزيد عن تديني اجليش والعالقة بني التديني والتحوالت االجتماعية في إسرائيل ،انظر/ي يغيل لفي« ،القائد األعلى :ثقرطة اجليش
اإلسرائيلي» ،عام عوفيد :تل أبيب (بالعبرية).
 ٣٢للمزيد انظر/ي أور كشتي« ،حتليل التصويت :أغلبية ساحقة لنتنياهو في الهوامش وفي الطبقة الوسطى» ،هآرتس،2015/3/19 ،
على الرابط :التالي’)http://www.haaretz.co.il/news/elections/.premium-1.2594125:خر مشاهدة .)2017/3/6
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٣٣
٣٤4
٣٥
٣٦
٣٧
٣٨

٣٩

انظر/ي إيتمار إيخنار« ،نتنياهو :انا من أصول سفارادية» ،موقع  ،2016/5/25 ،ynetعلى الرابط التالي:
( http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4807623,00.htmlاخر مشاهدة .)2017/3/2
نعمة لينسكي« ،لن متلوا علي ماذا أقول» ،مقابلة في يسرائيل هيوم ،2015/9/11 ،متوفر على الرابط التاليhttp://www.israel� :
( hayom.co.il/article/313067اخر مشاهدة .)2017/3/9
هآرتس  : 2016/9/23على الرابط التالي( http://www.haaretz.co.il/gallery/cinema/1.3076805 :اخر مشاهدة )2017/3/2
على اسم رئيس اللجنة الشاعر ارز بيطون وهو من أصول جزائرية.
للمزيــد حــول تقريــر جلنة بيطون وتوصياتها ودورها انظــر/ي مهند مصطفى« ، 2016 ،جلنة بيطون» ،قضايا إســرائيلية ،عدد،64
ص ،121-110.مركز مدار :رام الله.2017/1/9 ،
مــن بــن اجلمعيات نشــير إلــى جمعية القوس الشــرقي التي نادت بإعــادة توزيع اخلير العام بشــكل عادل ،ميكــن مراجعة صفحة
اجلمعيــة علــى الرابط( http://www.ha-keshet.org.il :آخر مشــاهدة  .)2017/3/2وهناك أيض ًا جمعية «أحوتي» النســوية ،ومن
بني الشخصيات نذكر بروفسور يهودا شنهاف وكتابه «اليهود العرب» الذي صدرت ترجمته العربية عن مركز مدار  ،2016وكتابات
إيلال شوحاط ،ويوسي يونة ،وسمدار الفي ،وهنؤيت دهان كالب ،وسامي شالوم شطريت .وميكن اعتبار مواقفهم مبثابة نقيض نخب
منظمة يهود
لالســتزادة انظر/ي أنطوان شــلحت« ،اليمني اإلســرائيلي اجلديد» ،في املشهد اإلســرائيلي ،2016/2/2 ،متوفر أيض ًا على الرابط
التالي( https://goo.gl/yZIu4Y :آخر مشاهدة .)2017/3/2
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