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  جدل مصيري يف إسرائيل
 حتت عنوان: ماذا بعد؟

  سمير صرّاص
 

 الصــــعيد شــــهدت إســــرائيل خالل الشــــهرين املاضــــيين حركة ســــياســــية نشــــيطة على
 شـــــــارون زمامالداخلي بعد فترة جمود ملحوظ قاربت ثالثة أعوام، أي منذ تويل أريئيل 

وهيمنة حزب الليكود على القرار الســــــــياســــــــي اإلســــــــرائيلي. وكان من التطورات  الســــــــلطة
البارزة التي شـــــهدتها هذه الفترة، تزايد تعبيرات االســـــتياء من حكومة شـــــارون وتراجع 
شــــــــعبيته يف اســــــــتطالعات الرأي العام، ونشــــــــوب جدل داخلي واســــــــع، اعتُبر يف املنظور 

دار حتت عنوان عريض: ماذا بعد؟ وقد تطرق اجلدل إىل خمتلف اإلســــرائيلي مصــــيرياً، و
سرائيلية اإل -		ءاً بمستقبل اجملابهة الفلسطينيةاألسئلة التي تقلق بال اإلسرائيليين، بد

االقتصـــــــادية يف إســـــــرائيل، وانتهاء بالقضـــــــايا  -		األمنية -	وتفاقم األزمة الســـــــياســـــــية
. وترافق ذلك مع انتعاش ملموس يف الكبرى املتعلقة بمســـــــــــتقبل إســـــــــــرائيل يف املنطقة

نشـــــاط قوى املعارضـــــة وعودتها، بعد طول غياب، إىل املســـــرح الســـــياســـــي ومشـــــاركتها 
بصــــــــخب يف مناقشــــــــة احللول وطرح األفكار واملبادرات الســــــــياســــــــية اجلديدة/القديمة، 

، أو مشـــــــــــروع التســـــــــــوية الذي توصـــــــــــلت إليه أطراف "ثنائية القومية"كمشـــــــــــروع الدولة 
  ."وثيقة جنيف"سرائيلية وعرف باسم فلسطينية وإ

أتت هذه احلركة نتيجة تبلور قناعة واســـــعة بين اإلســـــرائيليين بأن القيادة احلالية 
ال تملك حلوالً للمشـــــــــكالت الكبرى التي تهدد إســـــــــرائيل؛ فهي ليســـــــــت قادرة على ســـــــــحق 

ن م االنتفاضة، وال على حتقيق تسوية جتلب األمن والسالم، وال على اخلروج بإسرائيل
  أزمتها الشاملة التي ال يختلف إسرائيليان يف أنها أزمة حقيقية.

غير أنه يجب أالّ يُســـــــــتنتج من ذلك، كما قد يبدو أول وهلة، أن إســـــــــرائيل مقبلة على 
تغيرات وشـــــــــــيكــة ربمــا يكون يف مقــدمهــا ســـــــــــقوط حكومــة شـــــــــــــارون، أو إعــادة ترتيــب 

 لم الســــلطة، وتكون قادرةاالصــــطفاف الســــياســــي الداخلي بحيث يفرز قوى خمتلفة تتســــ
على دفع عملية التســـــــــــوية إىل آفاق جديدة. إن اســـــــــــتنتاجات كهذه ال تزال مبكرة، إذ إن 
هناك عوامل ال يجوز إغفالها لدى قراءة تلك التطورات. أوالً، إن املعارضــــــــــــة املتنامية 

. فجزء مهم منها إنما "معســكر الســالم"لشــارون غير متجانســة وال تصــب كلها يف خانة 
ل عليه زعيم قوي آخر من الليكود. ي عبّر عن اســــتياء ونفاد صــــبر من أدائه، ولربما يفضــــَّ

ثانياً، إن املبادرات واملشــــــــاريع الســــــــياســــــــية التي جرى تداولها مؤخراً ال تزال كلها يف 
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حكم املبادرات الفردية. وعلى الرغم من أهمية الكثير من الشـــــــخصـــــــيات التي اشـــــــتركت 
أو مناقشــــــــــتها يف أي من األطر احلزبية الرســــــــــمية، ناهيك عن  فيها، فإنه مل يتم طرحها

تبنيها يف براجمها. وجمرد طرحها خارج األطر احلزبية إنما يدل ببســـــــاطة على أن تلك 
األطر ما زالت حتى اآلن غير جاهزة لها. ثالثاً، إن الوضـــــــــع احلكومي يبدو مســـــــــتقراً إىل 

ثرية يمينية منســــــــــجمة قلّ أن حد بعيد. فحكومة شــــــــــارون تســــــــــتند إىل ائتالف يضــــــــــم أك
حظيت بمثلها أية حكومة ســــــابقة يف إســــــرائيل، وال يعكر صــــــفو انســــــجامها ســــــوى توتر 
حمدود، ال يهدد اســـــــــــتمراريتها بأية حال، بين حزب شـــــــــــينوي العلماين وحزب املفدال 
الديني، وخالفات طفيفة ضـــــــمن أحزاب االئتالف. أمّا أحزاب املعارضـــــــة يف الكنيســـــــت، 

ماً وتأثيراً، وال تزال تعاين آثار هزيمتها يف االنتخابات األخيرة، ومل فهي مقلصـــــــــة حج
تنجح يف طرح نفســــــها بديالً من حكومة الليكود، أو صــــــاحبة مشــــــروع ســــــياســــــي يتمتع 

  بدعم واسع وينافس مشروع اليمين أو يتحداه يف الشارع اإلسرائيلي.
ن أعطي تفويضــــــــــــاً ما حدث إذاً هو بداية احتجاج على نهج أريئيل شــــــــــــارون، بعد أ

كامالً ملدة ثالثة أعوام كي يحقق ما وعد اإلســــرائيليين به من ســــالم وأمن. وإزاء فشــــله 
الواضــــــــح يف الوصــــــــول إىل الغاية املتوخاة يبدو أن هناك إعادة نظر يف هذا التفويض، 
قد تؤدي إىل ســــــــقوط شــــــــارون إذا أحســــــــن اجلانب الفلســــــــطيني إدارة اجملابهة. إن إعادة 

تم حتت ضــــــــــغط عاملين رئيســــــــــيين: األول، اســــــــــتمرار االنتفاضــــــــــة وعمليات النظر هذه ت
املقاومة، وخصــــــوصــــــاً العمليات االســــــتشــــــهادية، وشــــــعور اإلســــــرائيليين بوطأة التهديد 
األمني؛ الثاين، الشـــــــعور املهيمن يف إســـــــرائيل بانســـــــداد األفق الســـــــياســـــــي وانعدام ســـــــبل 

أن نهج شــــــــارون مكلف جداً، من اخلروج من األزمة. لقد بات اإلســــــــرائيليون يشــــــــعرون ب
  جميع النواحي.

يف البداية، اتخذت إعادة النظر منحى حماســـــــــــبة رئيس احلكومة أريئيل شــــــــــــارون 
ومســـــــــاءلته، لكنها ما لبثت أن حتولت إىل هجوم على ســـــــــياســـــــــة احلكومة واملؤســـــــــســـــــــة 
العســـــكرية، واقترنت بدعوات تراوحت بين املطالبة بتغيير الســـــياســـــة حيناً، وباســـــتقالة 

  ملسؤولين عنها أحياناً أُخرى.ا
يصــف احمللل الســياســي يوئيل ماركوس خيبة األمل من النتائج التي أفضــت إليها 

بعد شــــــعار (شــــــارون وحده هو القادر)، تبين أن شــــــارون غير "ســــــياســــــة شــــــارون بقوله: 
ناضـــج لتحقيق تســـوية دائمة، وأنه غير قادر على تصـــفية اإلرهاب. ال ســـالم وال أمن، ال 

ويف    )1("ياســـــــــية وال ضـــــــــوء يف آخر النفق، فشـــــــــل قيادي من جميع اجلوانب.مبادرة ســـــــــ
الســـياق نفســـه، يعبّر ماركوس عن تذمر من فداحة الثمن الذي تفرضـــه ســـياســـة شـــارون 

صــــــحيح أنه جعل حياة الفلســــــطينيين أقســــــى من أن حتتمل، "على اجملتمع اإلســــــرائيلي: 

                                                            
  .11/9/2003، "هآرتس"، "شارون حتدث إلينا"يوئيل ماركوس،   )1(
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 )البنى التحتية(	تصــــفيات ضــــرراً بــــــــــــــــلكن حياتنا أيضــــاً ال تطاق... لقد أحلقت ســــياســــة ال
  )2("[للمقاومة]، لكنها زادت يف عدد االنتحاريين ودوافع القتل لدى الطرف اآلخر.

ويرى الكاتب الصــــــحايف دورون روزنبلوم أن املهلة التي أعطيت لشــــــارون وقادته 
العســــــــكريين للقضــــــــاء على االنتفاضــــــــة قد انتهت، معرباً أيضــــــــاً عن نفاد قدرة اجملتمع 

  اإلسرائيلي على التحمل:
ت قنوات العمــل الســـــــــــيــاســـــــــــي كلهــا، وأُعطيــت الق" يــادة منــذ ثالثــة أعوام كــاملــة جفــّ

كي تركــل أبواب جهنم كلهــا، وتطبق كــل حيلــة،  -		)تنتصـــــــــــر(العســـــــــــكريــة الفرصـــــــــــــة كي 
وتستنفد كل مفهوم أهوج يخطر ببالها... [بهدف فرض] اعتراف الشعب الفلسطيني كله 

  بهزيمته.
ر جـــداً، ولفترة طويلـــة جـــداً، منح اجلمهور أريئيـــل شـــــــــــــارون وخيـــاره بســـــــــــخـــاء كبي"

. لكن حتى متى؟ حتى يبلغ ســـــــــــيل  الدماء أي العســـــــــــكري االســـــــــــتثنائي اعتماداً مفتوحاً
إىل أية هاوية؟ ما الذي  -		واألمني االقتصادي والسياسي -		ارتفاع؟ حتى يصل الفشل

تنفدتم ما عندكم. شـــــــــــكراً على يجب أن يحدث بعد كي يقول اجلمهور....: كفى، لقد اســـــــــــ
  )3("جمهودكم، لكنكم فشلتم. لقد طفح الكيل. إذهبوا إىل بيوتكم.

ويذهب الكاتب الصحايف عوفر شيلَح، يف مقالة تعبّر عن تدهور املعنويات العامة 
يف إسرائيل، إىل حد اتهام املؤسسة العسكرية بعدم القدرة على إيجاد سبل للخروج من 
الطريق املسدود، يف إشارة إىل عجزها عن وقف العمليات االستشهادية التي تتكرر بعد 

بعد تبدد ادعاءات النصـــــــر يف دخان العبوات الناســـــــفة.... " كل عملية اغتيال إســـــــرائيلية:
. إن )اإلرهاب(تقف احلكومة واجلمهور يف مواجهة الواقع: لن يكون هناك انتصـــــــار على 

احلــديــث بمصـــــــــــطلحــات االنتصـــــــــــــار حــديــث مضـــــــــــلــل. حتى الكالم الروتيني على تعبئــة 
جزاء، وتشــــــــــــــديـــد االحتيـــاط، وتوظيف مزيـــد من القوات، وتقطيع قطـــاع غزة إىل ثالثـــة أ

 -	عيةاحلصــــــــار على املدن الفلســــــــطينية، ال يســــــــاهم يف إعادة اجلمهور إىل احلياة الطبي
وإنما يغذي الذعر الهادئ الذي تدور فيه  -		ثل االنتصــــار احلقيقي على اإلرهابالتي تم
  )4("حياتنا.

ويؤكـــد شـــــــــــيلَح أن اجلمهور اإلســـــــــــرائيلي بـــات ينظر إىل تصـــــــــــريحـــات املســـــــــــؤولين 
ادعاءات فارغة من جانب مَن ليس يف جعبته حلول "والعسكريين على أنها السياسيين 

  ويضيف: "حقيقية.
، التي تباهى بها قادتنا )قدرتنا على الصمود(بعد ثالثة أعوام وألف قتيل، تتحول "

إىل هذا احلد منذ بداية االنتفاضــة، إىل المباالة ســاخرة ألناس ما عادوا يؤمنون بشــيء 
                                                            

  املصدر نفسه.  )2(
  .11/9/2003، "هآرتس"، "أفشل احلروب اإلسرائيلية"دورون روزنبلوم،   )3(
  .8/10/2003، "يديعوت أحرونوت"، "طبول احلرب الفارغة"عوفر شيلَح،   )4(
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  )5(".وال يأملون بأي شيء
ويف ســياق هذه املراجعة النقدية لســياســة حكومة شــارون، ركز بعض الكتّاب على 
مفاهيم أو تصـــــــورات أســـــــاســـــــية بنت احلكومة ســـــــياســـــــتها عليها، مبيناً عقمها، ومطالبًا 

ميالميد تنتقد ســـــــــــياســـــــــــة عزل الرئيس  -		باز بتغييرها. ويف هذا الصـــــــــــدد كتبت ياعيل
  الفلسطينية:عرفات، وسياسة تصفية قادة املنظمات 

ما الذي يجب أن يحدث بعد كي تقوم املؤســـــــــســـــــــة األمنية، بالتعاون مع شـــــــــارون، "
بعملية تقويم جديد ودقيق للوضــع، وتغيّر املفهومين اللذين يوجهان عملها اليوم؟ إنها 
. عرفـــات يزداد قوة، وعـــدد (اخملربين) االنتحـــاريين ازداد، وازداد معـــه  ال حتقق جنـــاحـــاً

يوجد يف كل [اجليش أو أجهزة األمن أو اجمللس الوزاري] من يقف  عدد ضـــــــــــحايانا. أال
  )6("ويصرخ أن عملية االنتقام أو التمنيات ليست سياسة؟ يجب إيجاد طرق أُخرى...

وانتقد املعلق الصحايف بن كسبيت سياسة شارون من زاوية فشلها يف إجناز حل 
ن تغير األوضــــاع الدولية عســــكري أو ســــياســــي للمجابهة مع الفلســــطينيين، على الرغم م

  :2001أيلول/سبتمبر  11ملصلحة إسرائيل بعد أحداث 
لقــد مرت ثالثــة أعوام على انــدالع النــار. مل يحلم أحــد بــأن األمر ســـــــــــيطول إىل هــذا "

احلد، ومل يســــتعد أحد لهذا اإلمكان. لقد أمل اجليش اإلســــرائيلي بأن ينهي األمر بســــرعة، 
بضــربة واحدة حاســمة. وبدالً من أن ينتهي األمر فقدنا الســيطرة عليه. ويف هذه األثناء 

 11. لقــــد غيّر الهجوم اإلرهــــابي يف الواليــــات املتحــــدة، يف حــــدثــــت تطورات يف العــــامل
، املفهوم الدويل من األســـــــاس.... وعلى الرغم من كل [التطورات] 2001أيلول/ســـــــبتمبر 

  أعاله، فإننا لسنا أقرب إىل احلل، وال نرى الهدوء يف آخر النفق....
ن مل يقم بما لقد قام اجليش اإلســــــــرائيلي، بصــــــــورة عامة، بما هو مطلوب منه.... م"

هو مطلوب منه هو القيادة الســـــــــياســـــــــية. أين اخلطة الشـــــــــجاعة [لشـــــــــارون]؟ أين األفكار 
  )7("اخلالقة؟ أين استغالل نافذة الفرص التاريخية؟ أين الوعود وأين نحن؟

ــــــــــــــويف اجملال االســـتراتيجي، انتقد احمل  مفهوم"	لل العســـكري ألوف بن ما وصـــفه بـ
ستراتيجيا األميركية يف الشرق األوسط، وربط مصير ، الذي راهن على جناح اال"2003

  اجملابهة مع الفلسطينيين بمصير اخلطط األميركية يف املنطقة:
إىل قناعة عميقة فحواها أن الواليات املتحدة تنوي تغيير  2003اســـــــــــتند مفهوم "

الوضـــــــع الراهن يف املنطقة بالقوة، وإســـــــقاط أو زعزعة األنظمة املعادية إلســـــــرائيل يف 
عراق والســلطة الفلســطينية وســورية وإيران. لقد تمادى قادة الدولة ورؤســاء املؤســســة ال

العســـــكرية واالســـــتخبارات يف احلديث عن (عام احلســـــم) يف اجملابهة مع الفلســـــطينيين. 
                                                            

  املصدر نفسه.  )5(
  .12/9/2003، "معاريف"، "عاً عن الصوت اآلخردفا"ميالميد،  -  ياعيل باز  )6(
  .10/10/2003، "معاريف"، "ليست الضربة احلاسمة القاضية"بن كسبيت،   )7(
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لقــــــد توقعوا أن ُيحــــــدث احتالل العراق عمليــــــة دومينو إقليميــــــة، وأن يوافق العرب 
ســـــكري، على اإلمالءات اإلســـــرائيلية للســـــيطرة على املهزومون، اجملردون من اخليار الع

، على حد تعبير شارون)، )تسوية مرحلية طويلة األمد(املناطق [احملتلة] ألعوام طويلة (
وأن يؤدي انفجار بغداد والصــــراعات الداخلية يف رام الله إىل رحيل عرفات واســــتئناف 

  العملية السياسية يف أوضاع مريحة إلسرائيل....
بدو أن التقديرات كانت غير صــــحيحة. جنحت الواليات املتحدة يف احلملة اليوم، ي"

العســـــــكرية التي هدفت إىل إطاحة صـــــــدام، لكنها تورطت يف حرب اســـــــتنزاف يف العراق. 
  وبقي الشرق األوسط القديم على حاله....

آن األوان إلجراء تقويم جديد للوضــــــــــع. وبدالً من التخلي عن اجلهود الســــــــــياســــــــــية "
أميركا كي حتطم العرب من أجل إســـرائيل، يجدر بنا أن نتعلم الدرس األبرز من وانتظار 

حرب العراق وتفرعـــاتهـــا: حتى القوة األعظم الوحيـــدة يف العـــامل تعـــاين قصـــــــــــور القوة، 
  )8("وعليها أحياناً أن تغير سياستها وتبتلع غرور األمس.

ي أخــذت توجــه إىل تشـــــــــــكــل االقتبــاســــــــــــات الواردة آنفــاً أمثلــة ملنحى االنتقــادات الت
شارون بصوت عال يف الفترة األخيرة، والتي يبدو منها تبرم واضح من سياسته. ومن 
دون الدخول يف تفصـــــــــيالت املبادرات واملشـــــــــاريع الســـــــــياســـــــــية التي طرحت بديالً من 
ســـــــياســـــــته، والتي ال تزال بحاجة إىل االختبار يف الواقع الســـــــياســـــــي اإلســـــــرائيلي، تبدو 

رائيليين حمدودة: إمّا اســـــــــــتمرار األزمة، وإمّا العمل حتت الضـــــــــــغط اخليارات أمام اإلســـــــــــ
لتغيير النهج الــــذي يحكم إســـــــــــرائيــــل. غير أنــــه يمكن القول إن هنــــاك بوادر تغيير على 

  الطريق.
يســــــتنتج احمللل الســــــياســــــي غدعون ســــــامِتْ من تتبعه جمريات األمور يف الســــــاحة 

ســــتنقع الســــياســــي اإلســــرائيلي. ثمة ثمة شــــيء ما يحدث يف امل"الســــياســــية اإلســــرائيلية: 
شـــــــــــيء ما يتحرك. يف فترة القلق املتواصـــــــــــل هذه، هناك دالئل على تنامي وعي قومي 

أن تمضــــي يف طريق التخندق الســــياســــي،  -	وبأية حال، ال يجوز -		ر ال يمكنبأن األمو
وســـــــــــلوكيــة االنتقــام العســـــــــــكري عــديم اجلــدوى، وعقم القيــادة، ويف الواقع، االســـــــــــتهتــار 

  )9("حدوث حتول. بفرصة
ويتبين أن االنتقـادات التي توجـه إىل حكومـة شــــــــــــارون ليســــــــــــت حكراً على الكتـّاب 
الصحافيين واملعلقين السياسيين، على الرغم من أن هؤالء ال ينتمون إىل لون سياسي 
واحد، بل إنها تنعكس بوضـــــــــــوح يف مواقف الرأي العام. فقد أخذت اســـــــــــتطالعات الرأي 

اء من أداء حكومة شــارون، وعن تدهور كبير يف شــعبيته، وتعكس تعبر عن تزايد االســتي
  يف الوقت نفسه قلقاً متنامياً جرّاء الوضع العام يف إسرائيل.

                                                            
  .25/9/2003، "هآرتس"، "2003مفهوم "ألوف بن،   )8(
  .22/10/2003، "هآرتس"، "ثمة شيء ما يتحرك"غدعون سامِتْ،   )9(
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.... إن أكثرية اجلمهور تعتقد أن احلكومة ال تعرف كيف تتصدى لإلرهاب، وتعيش "
قل بعض يف خوف دائم من العمليات. وإن األمل بأن يجلب شـــــارون الســـــالم، أو على األ

  )10("األمن، ذهب أدراج الرياح، نهائياً.
كانت هذه أبرز نتائج اســـــــــتطالع للرأي العام اإلســـــــــرائيلي أجري يف بداية تشـــــــــرين 
األول/أكتوبر املاضــــي. ودلت النتائج أيضــــاً على أن شــــعبية شــــارون تدهورت إىل أدنى 

يف الصـــحا مســـتوى تصـــل إليه منذ انتخابه. ويف عرض لنتائج االســـتطالع، ذكر الكاتب
أن اجتاه الهبوط يف شــــــــعبية شــــــــارون، الذي بدأ يظهر منذ بداية واليته "حيمي شــــــــاليف 

الثانية، أخذ يتسارع خالل األسابيع األخيرة، بعد أن بلغت التراكمات ذروتها: فساد يف 
 جلدارالقيادة، اقتصـــــاد يحتضـــــر، اســـــتقالة أبو مازن، انهيار خريطة الطرق، عرقلة بناء ا

اســتئناف العمليات. إن شــارون، الذي كان يف  -		ولعل هذا هو األهم -		اًالفاصــل، وأيضــ
ع م -		ق االنحدار، وثمة من يعتقدون أنهيوم ما فحل االســتقصــاءات، يســير اآلن يف طري

  )11("بلغ نقطة الالعودة، على طريق االنهيار. -	زم بذلك ربما يكون سابقاً أوانهأن اجل
العام، وإن دل على فقدان الثقة بقيادة شــــارون جتدر اإلشــــارة إىل أن هذا االســــتياء 

نحو االعتــدال يف  تغير جــارف -	بحســـــــــــــب نتــائج االســـــــــــتطالع -		يقــابلــه وحكومتــه، ال
 مواقف اجلمهور اإلسرائيلي من القضايا السياسية األساسية املطروحة.

                                                            
  .10/10/2003، "معاريف"، "حمنة شارون"حيمي شاليف،   )10(
  املصدر نفسه.  )11(
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