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  مقاالت

  املنتصر واملهزوم يف االنتخابات اإلسرائيلية

  عزمي بشارة
لكـن . هـذه حقيقـة. 1999انتصر إيهود بـراك يف االنتخابـات لرئاسـة احلكومـة سـنة 

يف إسـرائيل، أو الـزعم " سياسيانقالب "، والذهاب إىل حدوث "اليسار انتصر"االدعاء أن 
، كلهــــا تفســــيرات لهــــذه احلقيقــــة، ال "قــــوى الســــالم يف إســــرائيل هزمــــت قــــوى احلــــرب"أن 

فعنــــد إلقــــاء نظــــرة إىل تركيبــــة الكنيســــت اخلــــامس عشــــر جنــــد أن . احلقيقــــة يف حــــد ذاتهــــا
مفــدال ) + 19(ليكــود : اليمــين، التقليــدي واجلديــد، مــا زال يحــافظ علــى أغلبيــة كبيــرة فيــه

االحتـــــاد ) + 6) (شـــــينوي(لبيـــــد ) + 4) (إســـــرائيل بيتنـــــا(ليبرمـــــان ) + 17(شـــــاس ) + 5(
، هـــذا مـــن دون إدخـــال 65) = 4(يهـــدوت هتـــوراه ) + 6(يســـرائيل بعليـــاه ) + 4(الـــوطني 

) شـــينوي(وإذا حســـمنا مـــن هـــذا اجملمـــوع أعضـــاء حـــزب لبيـــد . حـــزب الوســـط يف احلســـاب
تعريف ويجمعــه مــع احلــزب العــداء لألحــزاب الســتة، باعتبــار أن بعضــهم لــيس يمينيــاً بــال

  .عضو كنيست من اليمين التقليدي 59الدينية، لبقي 
إن انقسام اجملتمع السياسي اإلسرائيلي بين مؤيد التفاقيات أوسلو ومعارض لهـا 

عــدا االحتــاد (ال يصــلح بتاتــاً لشــرح اخلريطــة السياســية اإلســرائيلية، إذ إن األحــزاب كلهــا 
فاالنتخابـــات . اقيــات أوســـلو، وتقــدم أشـــكاالً خمتلفــة للتعامـــل معهــاتســـلم باتف) الــوطني

كمــا أن تأييــد هــذه . اإلســرائيلية، إذاً، ليســت مؤشــراً إىل انتصــار مؤيــدي اتفاقيــات أوســلو
. االتفاقيــات ومعارضــتها ال يصــلحان تــذكرة حتــى لــدخول احلكومــة االئتالفيــة احلاليــة

طينية يف مرحلتهــــا احلاليــــة، أو فيمــــا فاجلــــامع السياســــي فيمــــا يتعلــــق بالقضــــية الفلســــ
  .يتعلق باملوقف مما يسمى احلل الدائم، يكاد يجمع بين ميرتس وليكود بعد نتنياهو

لكــن مــاذا يعنــي هــذا الســعي إلقامــة حكومــة ائــتالف واســعة تعمــل لتســتند، بصــورة 
واضــــحة، إىل أغلبيــــة برملانيــــة يهوديــــة؟ إنــــه يعنــــي أن االنقســــام االنتخــــابي، وبالتــــايل 

نتقـــــال الســـــلطة مل يـــــتم بوضـــــوح مـــــن معارضـــــي العمليـــــة الســـــلمية إىل مؤيـــــديها، وإنمـــــا ا
سيضـــطر املؤيـــدون واملعارضـــون تاريخيـــاً إىل االنضـــواء حتـــت لـــواء اإلجمـــاع القـــومي، 
وإىل عـــدم االعتمـــاد علـــى أصـــوات غـــالة املســـتوطنين مـــن ناحيـــة، أو العـــرب مـــن ناحيـــة 

اد الكامـل بعمليـة صـنع القـرار داخـل معسـكر أُخرى، وإىل االنتقـال بالتـدريج مـن االسـتفر
التــي بــدأ  واحــد إىل اإلجمــاع القــومي املســتند إىل احلــد األدنــى املشــترك، أي إىل الــالءات

                                                            
   اإلسرائيليباحث فلسطيني وعضو الكنيست.  
  جلــيش أجنبــي"يونيــو؛ ال ألي مشــاركة يف الســيادة علــى القــدس؛ ال /ال لالنســحاب إىل حــدود الرابــع مــن حزيــران "
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وهـذه الـالءات . مـايو/بها براك خطاب االنتصار بعد منتصف ليلة السابع عشر من أيـار
  .ال تصلح أساساً حلل شامل ودائم ألنها ال تؤسس حلل عادل

خطـــأ العـــرب يف الـــداخل واخلـــارج عنـــدما قصـــروا اســـتراتيجيتهم علـــى انتظـــار لقـــد أ
فاجلولــة السياســية . وكــان علــيهم التشــديد علــى مــا ينتظرونــه مــن بــراك ال انتظــاره. بــراك

املتوقعــة مــع اإلجمــاع القــومي اإلســرائيلي قائمــة علــى انحيــاز مــن الــرأي العــام العــاملي 
عة ووضع النقاط على احلـروف ملـا يتوقعـه ولذلك يجب التصدي بسر. إىل مصلحة براك

إيقــاف االســتيطان، مــثالً، هــو : العــرب مــن بــراك، وأن حتــدد بوضــوح املؤشــرات اإليجابيــة
مؤشــر إيجــابي، واســتمراره هــو مؤشــر ســلبي يجــب أن يواجــه فــوراً، يف بدايــة فتــرة حكــم 

لبية، وإالّ فاملؤشــر الســلبي يجــب أن يواجــه بإشــارات ســ. بــراك، بأزمــة تــذكّر بأزمــة النفــق
حتولـــت األعمـــال نفســـها غيـــر املشـــروعة يف فتـــرة نتنيـــاهو إىل أعمـــال مشـــروعة يف فتـــرة 

  .براك
لقـــد تـــم االصـــطفاف االنتخـــابي الكبيـــر يف الشـــارع اإلســـرائيلي حـــول عـــدة حمـــاور، 
ويمكـــن حتديـــد موقـــع ونمـــط تصـــرف الناخـــب يف احليـــز الواقـــع بـــين أكثـــر مـــن إحـــداثيين 

املوقــف مــن موقــع األحــزاب الدينيــة يف الدولــة، وهــذا ال ) 2 املوقــف السياســي؛) 1: منهــا
املوقـــف مـــن شخصـــية نتنيـــاهو ) 3يعنـــي بالضـــرورة موقفـــاً مـــن عالقـــة الـــدين بالدولـــة؛ 

وال . إلـــخ... شـــرقي، روســـي، مغربـــي، متـــدين: أصـــل الناخـــب وانتمـــاؤه) 4وطريقـــة حكمـــه؛ 
اســـتراتيجية بـــراك يف  يحتـــاج احمللـــل إىل خبـــرة كبيـــرة بالشـــؤون اإلســـرائيلية ليـــدرك أن

علـى املوقـع الـذي حتتلـه األحـزاب ) اليسـاري واليمينـي(خماطبة نقمـة اجلمهـور العلمـاين 
الدينيـــة يف االئتالفـــات املتعاقبـــة بـــين اليمـــين واملتـــدينين، قـــد فعلـــت فعلهـــا يف اجتـــذاب 
جزء ال يستهان به مـن اجلمهـور اليمينـي العلمـاين إىل معسـكره، بمـا يف ذلـك مـن أوسـاط 

هــــاجرين الــــروس، إضــــافة إىل أن طغيــــان هــــذا املوضــــوع علــــى موضــــوعات السياســــة امل
الداخليـــة األُخـــرى واالســـتقطاب الـــذي أحدثـــه أديـــا إىل قفـــزة غيـــر متوقعـــة يف قـــوة حركـــة 

لبيـد مـن ناحيـة، وإىل ازديـاد قـوة حزبـي شـاس ويهـدوت ) طومي(شينوي بقيادة يوسف 
يف عمليــة تشــويه شخصــية نتنيــاهو  يضــاف إىل ذلــك النجــاح. هتــوراه مــن ناحيــة أُخــرى

  .ونشوء حزب مثل حزب الوسط يجمع بين أعضائه هدف واحد هو إسقاط نتنياهو
لقـــد تشـــظى اليمـــين اإلســـرائيلي واخترقـــه الفـــرز بـــين موقـــف متهـــادن مـــع األحـــزاب 

لكـــن هـــذا ال يعنـــي أن اليمـــين اإلســـرائيلي قـــد . الدينيـــة وبـــين موقـــف منـــاهض لســـطوتها
اســـــتغالل هـــــذا املـــــزاج " اليســـــار"وإذا مـــــا أحســـــن . اليمـــــين قـــــد هـــــزمضـــــعف عـــــددياً، أو أن 

فسيكون يف اإلمكان وبالتدريج إضعاف اليمـين فعـالً، وتمريـر قـرارات وبـرامج سياسـية 
لكن . وإحداث انقالب يف سلم أولويات خمتلف الوزارات يف فترة األعوام األربعة املقبلة

                                                                                                                                                                          
وأغلبيـــة املســـتعمرات تبقـــى حتـــت الســـيادة  غربـــي النهـــر، واملقصـــود هنـــا ال لدولـــة فلســـطينية كاملـــة الســـيادة،

  .خاصة بها، ألن رفضها مفروغ منه" ال"أمّا عودة الالجئين فال حتتاج إىل . اإلسرائيلية
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لــك يســار ســينهض مــع هبــوط اليمــين هــل هنــاك رغبــة يف القيــام بــذلك أو نيــة؟ وهــل هنا
معنويــاً؟ ال شــك يف أن االحتفــال العفــوي يف ســاحة رابــين، بعــد نشــر نتــائج االنتخابــات 

حتـى صـباح الثـامن عشـر منـه يحمـل معـاين كثيـرة، مـايو /من ليلة السابع عشر من أيـار
وال يجوز االستخفاف بعشرات اآلالف من الناس الذين يشعرون ويعبـرون عـن شـعورهم 

لقــــد وقـــع مــــا يشـــبه االنفجــــار ملشــــاعر . حمــــل نتنيـــاهو الثقيــــل أزيـــح عــــن صـــدورهم بـــأن
مكبوتة عند فئـات سياسـية شـعرت بـأن نتنيـاهو وصـل إىل السـلطة بصـورة غيـر شـرعية، 

وبمعنـى مـا فـإن فتـرة حكـم . وبأن مقتل رابـين يلقـي بظاللـه الكثيفـة علـى شـرعية حكمـه
للتــــاريخ عــــن مســــاره، وســــقوطه هــــو نتنيــــاهو يف نظــــر هــــذه الفئــــات هــــي فتــــرة انحــــراف 

  ."رابين"تصحيح ملسار التاريخ وعودة إىل النقطة التي انتهى إليها 
لكــن هــذا كلــه ال يكفــي وال يفــي بغــرض تفســير الفرحــة العارمــة التــي شــملت نصــف 
اجملتمــع اإلســرائيلي بعــد ســقوط نتنيــاهو، وخصوصــاً أننــا مل نواجــه هــذه الظــاهرة بعــد 

؟ خالفـاً ملراحـل سـيطرة اليمـين األُخـرى علـى مقاليـد احلكـم يف فما الفـارق. سقوط شمير
إســـرائيل، تميـــزت مرحلـــة نتنيـــاهو بمحاولـــة إحـــداث انقـــالب جـــذري يف تركيبـــة النخبـــة 

فشمير اكتفى باحلكم، وبتغيير السياسة ملصلحة اليمـين، وبتجميـد العمليـة . اإلسرائيلية
احلاكمة، بدءاً بحزبـه هـو وانتهـاءً  السلمية، وذلك من دون أن يمس املؤسسة اإلسرائيلية

بالنخب السياسية والقضائية واالقتصادية؛ بينما نتنياهو جاء ببرنامج طموح لتغييـر 
النخب القائمة، بدءاً بالصراع داخـل الليكـود نفسـه مـع قيـادات احلـزب التاريخيـة وأبنـاء 

إلــخ؛ ... والقضــائيةوانتهــاءً بالصــدام مــع النخــب األكاديميــة والثقافيــة ) األمــراء(قياداتــه 
كل ذلك بالتحالف مع عناصـر هامشـية يف املؤسسـة اإلسـرائيلية، مثـل األحـزاب الدينيـة 

وزارة الداخليـــة مـــن دون حســـيب أو رقيـــب، ومـــع عناصـــر مـــن " إمبراطوريـــة"التـــي أدارت 
ـــــون يف املســـــاحة الرماديـــــة الواســـــعة  األثريـــــاء السماســـــرة غيـــــر املنتجـــــين والـــــذين يعمل

وعندما تطلب األمـر تصـفية احلسـابات مـع النخـب . نوين وغير القانوينالفاصلة بين القا
القائمــة مل يكــن لــدى نتنيــاهو مــانع يف اســتخدام وســيلة خماطبــة االنتمــاءات الطائفيــة، 

  .ونقمة العناصر االجتماعية املهمشة ضد املؤسسة القائمة
تمراراً لقــد دخــل نتنيــاهو يف صــراع مــع املؤسســة اإلســرائيلية التــي تــرى نفســها اســ

وساد شعور عام لدى نصف اجملتمع اإلسرائيلي بـأن هنالـك . للنخبة التي أقامت الدولة
حماولة الستثنائه وإخراجه من السلطة يف عمليـة تتجـاوز تـداول احلكـم بـين أحـزاب يف 

وإذا جتــاوز احملتفلــون دوافــع االحتفــال يف اجتــاه . لكــن نتنيــاهو فشــل. عمليــة انتخابــات
م األولويـــات االجتمـــاعي واســـتنتاج النتـــائج الصـــحيحة سياســـياً، تغييـــر حقيقـــي يف ســـل

نقــول هــذا آخــذين بعــين االعتبــار التغييــرات . فربمــا تــنجم أمــور إيجابيــة عــن هــذا الفشــل
                                                            

   هـــذه العبـــارة التـــي تســـتخدم لوصـــف شـــرط اســـتمرار التفـــاوض مـــع ســـورية تســـتخدم هنـــا للتعبيـــر عـــن رغبـــة مـــن
  .انتخبوا رابين يف أن يعود التاريخ إىل مساره
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اجلدية التي مر بها اجملتمـع اإلسـرائيلي، بمـا يف ذلـك أنمـاط اخلطـاب السياسـي السـائدة 
لكـن إذا مـا اعتبـر معسـكر . يف السياسـةفيه والتـي جتعلـه جـاهزاً للقبـول بتغييـرات جديـة 

بـــراك جمـــرد فـــوزه هـــو فـــوز للنخبـــة العقالنيـــة العلمانيـــة األوروبيـــة يف مواجهـــة مرحلـــة 
نتنياهو، كمرحلـة غيـاب العقـل وسـيطرة القـوى الهامشـية يف اجملتمـع علـى الدولـة وغيـر 

تمرار ذلك ممـا يكثـر اسـتخدامه مـن مفـاهيم يف أوسـاط اليسـار الصـهيوين، فهـذا يعنـي اسـ
  .السياسة العمالية نفسها التي أدت إىل وصول نتنياهو إىل السلطة أصالً

  انتصار الوسط ونهاية حقبة االستقطاب
هــو حــزب الوســط " بامتيــاز"يبــدو أول وهلــة أن اخلاســر يف االنتخابــات اإلســرائيلية 

دان ميريــــدور وروين ميلــــو ثــــم يتســــحاق (الــــذي أقامــــه قــــادة ســــابقون يف حــــزب الليكــــود 
، وشخصـــيات سياســـية وعســـكرية قياديـــة يف حـــزب العمـــل أو حمســـوبة عليـــه )خـــايمرد

حغــاي ميــروم، ونِســيم زفيلــي، والدبلوماســي أوري ســافير املــدير العــام لــوزارة (كمعســكر 
اخلارجية يف مرحلة أوسلو، وأمنون شاحك رئيس األركان السابق وأحـد أركـان اتفاقيـة 

لكـن هـذا احلـزب خسـر يف االنتخابـات ). رابـين أوسلو الثانية، وداليا رابين ابنة يتسحاق
ألن وسط اخلريطـة السياسـية اإلسـرائيلية تشـكل وانتصـر أيضـاً يف االنتخابـات مـن دون 

وهــيمن، عمليــاً، اخلطــاب السياســي التــوفيقي . لقــد خســر الوســط ألنــه انتصــر. احلاجــة إليــه
ير كمرحلة انحطـاط الذي مهدت له حقبة نتنياهو املتميزة يف التاريخ اإلسرائيلي القص

يف نظــر النخــب املســيطرة علــى املؤسســة اإلعالميــة اإلســرائيلية، والتــي تشــكل نوعــاً مــن 
حــرس احلــدود للنخــب املهيمنــة علــى جمــاالت القضــاء واجلامعــات واجلــيش واالقتصــاد 

  .وغيرها
وقبــل أن نتنـــاول هــذا التحـــول بالتحليــل ال بـــد مـــن التحــذير مـــن ظــاهرة التقليـــل مـــن 

مل الثقافية والنفسية التي أدت إليه، والتي تبدو أنها ليست عظيمة األهميـة، أهمية العوا
أو أنها ليست سياسية بما فيه الكفاية قياساً بالعوامل السياسية الصرف التي تتلخص 

  .بلعبة القوى بين األحزاب والتيارات األيديولوجية واالجتماعية
. وأثـره يف اجملتمـع اإلسـرائيليوال يجوز التقليل مـن عامـل مهـم مثـل اغتيـال رابـين 

فقد تركت مرحلـة نتنيـاهو جـرح مقتـل رابـين مفتوحـاً ينـزف، وبـدا أن أولئـك الـذين قتلـوا 
وقـد " أقتلـت وورثـت؟: "رابين قـد ورثـوه، تـذكيراً بسـؤال اللـه األبـدي إىل قـايين يف التـوراة

لي إىل درجـة أطالت حقبة نتنياهو فترة حداد أتباع معسـكر رابـين يف اجملتمـع اإلسـرائي
ومــن هنــا مل تعــد . حتويــل األخيــر إىل رمــز وأســطورة اســتُثمرت يف الصــراع ضــد نتنيــاهو

املســـافة قصـــيرة للتحـــول مـــن صـــورة األب إىل صـــورة الطـــوطم الـــذي يعيـــد إنتـــاج وحـــدة 
  .القبيلة كدين جديد

لقد أخذ براك على عاتقه مسـؤولية إعـادة اللحمـة إىل القبيلـة، مسـؤولية دمـل اجلـرح 
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ـــل وضـــع يكـــرر فيـــه بـــراك تقســـيم . تـــوح منـــذ مقتـــل رابـــيناملف ومـــا كـــان يف اإلمكـــان تخيّ
اجملتمـع اليهـودي اإلسـرائيلي إىل نصـفين، أحـدهما ممثـل يف احلكومـة بفـارق نصــف يف 

وبــــدا واضــــحاً قبــــل . املئــــة أو واحــــد يف املئــــة عــــن النصــــف اآلخــــر القــــابع يف املعارضــــة
ه نحــو حكومــة وحــدة وطنيــة، أو حكومــة االنتخابــات أن رئــيس احلكومــة املنتخــب ســيتج

ومــا ندعيــه هنــا لــيس حكمــاً بــأثر رجعــي، . واســعة علــى األقــل" أغلبيــة يهوديــة"تســتند إىل 
وإنمـــا موقـــف عبّرنـــا عنـــه بقـــوة قبـــل االنتخابـــات، واختلفنـــا فيـــه مـــع القـــوى العربيـــة يف 

بيـــة يف الــداخل واخلــارج، التــي راهنـــت علــى ائــتالف يســتند فيـــه بــراك إىل األصــوات العر
فقــد كـان مـن املفـروض أن يــتم ابتـزاز بـراك عنـدما كــان . الكنيسـت للحصـول علـى أغلبيـة

بحاجـــــة إىل األصـــــوات العربيـــــة للحصـــــول علـــــى أغلبيـــــة مـــــن أجـــــل الوصـــــول إىل رئاســـــة 
، تضـاف إىل وكانت هذه القناعـة أحـد أسـباب ترشـيح عربـي لرئاسـة احلكومـة. احلكومة

  .لصهيونية لدولة إسرائيلالسبب األساسي وهو حتدي الطبيعة ا
تنطلــــق الطريقــــة األســــهل لشــــرح توجــــه األحــــزاب نحــــو الوســــط مــــن نشــــوء معســــكرين 

لكــن هــذا . يتنافســان يف كســب ود الناخــب املتــردد بينهمــا، أي الناخــب القــابع يف الوســط
عكــــس التوجــــه نحــــو (املــــنهج ســــطحي وانتقــــائي؛ فهــــو ال يــــتمكن مــــن شــــرح االســــتقطاب 

حـــاالت يتنـــافس فيهـــا معســـكران بشـــأن احلصـــول علـــى صـــوت احلـــادث يف عـــدة ) املركـــز
يف الواليات املتحـدة؛ تاتشـر وفـوت  1984ريغن ومونديل سنة : الناخب املتردد بينهما

  )1(.يف بريطانيا 1981سنة 
بــدأ توجــه حــزب العمــل نحــو ابتكــار مركــز أو وســط للخريطــة السياســية اإلســرائيلية 

 1992عنــــه ســــنة  1996برنــــامج احلــــزب ســــنة وقــــد اختلــــف . بعــــد مقتــــل رابــــين مباشــــرة
حــزب العمــل يــرى يف "وتــنص علــى أن  1992بإعــادة عبــارة أُســقطت مــن برنــامج ســنة 

كمــا أضــيفت عبــارة مفادهــا ." هضــبة اجلــوالن منطقــة ذات أهميــة قوميــة لدولــة إســرائيل
أن تطالب إسرائيل، يف املفاوضات مع الفلسطينيين، بالسيادة علـى غـور األردن، وعلـى 

الواقعـــة جنـــوبي بيـــت حلـــم، وعلـــى منـــاطق أُخـــرى " غـــوش عتســـيون"نطقـــة مســـتعمرات م
  ".حيوية ألمن إسرائيل"

ومع أن اشتراك املفدال يف حكومة برئاسة حـزب العمـل بـدا مفاجـأة للكثيـرين ممـن 
يقسمون اخلريطة السياسية اإلسـرائيلية ببسـاطة إىل قـوى سـالم وقـوى معاديـة للسـالم، 

إالّ إن املفاوضات لضم املفدال إىل حكومة برئاسة شـمعون بيـرس، أو إىل يسار ويمين، 
ونســـتطيع أن نـــدعي أن التفاهمـــات . 1996يف حالـــة فـــوزه، بـــدأت قبـــل انتخابـــات ســـنة 

                                                            
  ظــري كانــت هــذه مالحظــة ضــرورية يف هــذا الســياق مــن أجــل تثبيــت العالقــة الوثيقــة بــين التحليــل السياســي الن

  .وبين املوقف السياسي العقالين غير املستند إىل أوهام، أو إىل أفكار التمني
االنتخابــات "آشـر أريـان وميخــال شـمير، : ، يف"البحــث عـن املركـز يف اجلهــاز احلزبـي اإلســرائيلي"روفـين حـازان،   )1(

  .207، ص )1994املعهد اإلسرائيلي للديمقراطية، " (1996اإلسرائيلية 
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تــــم ) املفــــدال(نــــون  - ويوئيــــل بــــن) العمــــل(التــــي توصــــل إليهــــا يف حينــــه يوســــي بيلــــين 
لعـودة إىل تلـك التفاهمـات ومن املفيد، بل من الضروري ا. 1999تطبيقها فعالً يف سنة 

يف ســـياق املفاوضـــات بشـــأن احلـــل الـــدائم يف حكومـــة برئاســـة بـــراك شـــبيهة بتلـــك التـــي 
ال نقـاش بـين حـزب العمـل : "لقـد قيـل يف مقدمـة التفـاهم. تخيلها بيرس بعد مقتـل رابـين

واحلركــــة الدينيــــة القوميــــة بشــــأن حــــق شــــعب إســــرائيل يف أرض إســــرائيل، وبشــــأن حقــــه 
  )2(."ستيطان كل أجزائهاالقانوين يف ا

يف اإلمكـــان، طبعـــاً، االدعـــاء أن هـــذا حـــديث غيـــر ملـــزم عـــن حقـــوق تاريخيـــة يصـــلح 
لكـــن املقـــدمات النظريـــة . كمقدمـــة نظريـــة ملوقـــف عملـــي خمـــالف لهـــا، وهـــذا كـــالم ســـليم

ليســت نظريــة بالكامــل، وإنمــا تشــكل اإلطــار اخللقــي والــذهني وربمــا النفســي املســلم بــه، 
خـــالف بشـــأن القـــيم التـــي جتمـــع الشـــعب ضـــمن مـــا يشـــبه العائلـــة الواحـــدة، بمعنـــى أن ال 

  .، ويبقى اخلالف بشأن إمكانات حتقيقها)community(األهل 
احلـل "لكن الطرفين تفاهما يف حينه أنه خالل املفاوضات مع الفلسطينيين بشـأن 

ســــــتطالب حكومــــــة حــــــزب العمــــــل ببقــــــاء املســــــتعمرات، وبــــــأن تُفــــــرض الســــــيادة " الــــــدائم
  .إلسرائيلية على كل املناطق احليوية ألمن إسرائيل بحيث تشمل أغلبية املستوطنينا

إيتــان، هــو مــا جعــل املفاوضــات  - هــذا التوجــه نفســه الــذي حكــم تفاهمــات بيلــين
بـــين حـــزب العمـــل وحـــزب الليكـــود بشـــأن إقامـــة حكومـــة وحـــدة وطنيـــة بعـــد االنتخابـــات 

كومـــة بـــأكثر مـــن التنـــافس يف كســـب لـــذلك فـــإن النزعـــة نحـــو الوســـط حم. األخيـــرة ممكنـــة
إنهــا حمكومــة بربــاط يشــد األحــزاب الرئيســية يف إســرائيل، أي ربــاط . األصــوات املتــرددة

اإلجمـــاع القـــومي علـــى طبيعـــة احلـــل الـــدائم مـــع الفلســـطينيين الـــذي يقربهـــا بعضـــها مـــن 
ب بعـض، ويوجِـد مركـزاً سياسـياً وسـطاً متخـيالً بسـهولة وال حاجـة إىل التعبيـر عنـه بحــز

  .مستقل هو حزب الوسط
ومــن أجــل االنطــالق نحــو احلــوار بــين األحــزاب بشــأن احلــل الــدائم والتــأثير يف هــذا 
احلـــل، تســـلم األحـــزاب اإلســـرائيلية باتفاقيـــات أوســـلو، وبوجـــود كيـــان فلســـطيني كواقـــع، 
بحيـــــث يبقـــــى النقـــــاش فقـــــط يف شـــــأن حجـــــم هـــــذا الكيـــــان واألرض وســـــيادته وحـــــدوده 

  .إلخ... وصالحياته

  نتخابات املباشرةاال
  وجتزئة الهوية اجلماعية

                                                            
  .17/5/1996، "أحرونوتيديعوت "  )2(
   هــذا النــوع مــن التســليم بواقــع معــين ضــمن إجمــاع قــومي مــن أجــل االخــتالف، فيمــا بعــد، بشــأن اجتــاه تطــور هــذا

الواقع، ومن أجل إيجاد موطئ قدم للتأثير يف هذا الواقع، يميز العالقة بين األحزاب الرئيسـية يف إسـرائيل مـن 
  .احة الفلسطينيةالعالقة بين التيارات السياسية على الس
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تغيرت طريقة االنتخابات يف إسرائيل، من طريقة برملانية نسبية يشكِّل فيها البلد 
كلــه منطقــة واحــدة، وتتمثــل مــن خاللهــا األحــزاب يف الكنيســت بنســبة مســاوية لنســبتها 

انتخابـات  يف األصوات، ويقـوم فيهـا الكنيسـت بانتخـاب رئـيس احلكومـة وحكومتـه، إىل
مباشـــرة لـــرئيس احلكومـــة منفصـــلة عـــن االنتخابـــات البرملانيـــة وموازيـــة لهـــا يف الوقـــت 

  .ذاته
وقــــد وجــــد املــــواطن اإلســــرائيلي . 1996جــــرت أول انتخابــــات مــــن هــــذا النــــوع ســــنة 

واحــدة لرئاســـة : نفســه، أول مـــرة، مضــطراً إىل اتخـــاذ قــرارين والتعبيـــر عنهمــا ببطـــاقتين
وهذا التعبير ال يشكل انعطافـاً حـاداً بالنسـبة إىل احلـزبيين . يستاحلكومة، والثانية للكن

لكــن . أو إىل املــؤدجلين الــذين ينســجم تصــويتهم لرئاســة احلكومــة مــع خيــارهم احلزبــي
فقـــد كـــان املـــواطن اإلســـرائيلي يف . التغييـــر بالنســـبة إىل اجلمهـــور الواســـع كـــان انقالبيـــاً
ة، تلــك املتعلقــة بشخصــه أو بهويتــه املاضــي يجمــع كــل حســاباته السياســية واملصــلحي

ــر عنهــا يف ورقــة اقتــراع واحــدة بغــض  اجلماعيــة وتلــك املتعلقــة بموقفــه السياســي، ويعبّ
النظـــر عـــن ترتيـــب هـــذه القضـــايا مـــن حيـــث أولوياتهـــا أو مـــدى تأثيرهـــا يف عمليـــة صـــنع 

لكـــــن مـــــع نشـــــوء إمكـــــانين للتعبيـــــر السياســـــي، أصـــــبح يف اإلمكـــــان تقســـــيم . القـــــرار ذاتـــــه
التعبيــر عــن املوقــف ) 1: هــو 1996والــنمط الــذي انتشــر منــذ ســنة . تبــارات إىل اثنــيناالع

السياســــــي مــــــن خــــــالل التصــــــويت للمرشــــــح لرئاســــــة احلكومــــــة مــــــن احلــــــزبين الكبيــــــرين 
التقليديين، بحيث يحسم املواطن موقفه مع معسكر سياسي كبير أو ضـده، بغـض النظـر 

ليســـــت دائمـــــاً سياســـــية؛ فقـــــد تـــــرتبط القـــــرار هنـــــا سياســـــي، لكـــــن الـــــدوافع . عـــــن الـــــدوافع
. باملصــلحة اليوميــة مثلمــا يراهــا الناخــب، وقــد تــرتبط بموقــف مــن قضــية الســالم مــثالً

وكمـــا نفصـــل بـــين القـــرار ودوافعـــه، كـــذلك مـــن املفيـــد أن نفصـــل بـــين الـــدوافع واألســـباب 
وتشـــير اإلحصـــاءات إىل أن هنالـــك عالقـــة بـــين املســـتوى الثقـــايف . البيئيـــة واالجتماعيـــة

االجتماعيـــة مـــن جهـــة، وبـــين التصـــويت ألحـــد  - درجـــة التـــدين واملكانـــة االقتصـــاديةو
التعبيـــر عـــن الهويـــة اجلماعيـــة التـــي ينتمـــي إليهـــا الفـــرد ) 2املعســـكرين مـــن جهـــة أُخـــرى؛ 

. ويرغـــب يف أن تمثـــل يف الكنيســـت، بحيـــث يـــتم تمثيـــل مصـــالح هـــذه اجلماعـــة برملانيـــاً
حـــزاب األيديولوجيـــة التقليديـــة، وخصوصـــاً يف يمكـــن يف هـــذه احلالـــة طبعـــاً اســـتثناء األ

وبهــذا املعنــى مل تعــد األحــزاب الدينيــة أحزابــاً أيديولوجيــة مــن حيــث خماطبتهــا . اليمــين
" يهــدوت هتــوراه"اجلمهــور، وإنمــا أصــبحت تمثــل قطاعــاً هــو قطــاع املتــدينين يف حالــة 

شــــرقي ذوي  املــــرتبط بتمثيــــل املغاربــــة واليهــــود مــــن أصــــل" شــــاس"مــــثالً، أو يف حالــــة 
" االحتــــاد الــــوطني"وبقــــي حــــزب املفــــدال حزبــــاً أيــــديولوجياً، وكــــذلك . الطــــابع التقليــــدي

العلمـاين " ميـرتس"وبـات حـزب ). موليدت وعناصر يمينية منشقة عـن الليكـود واملفـدال(
الليبـــرايل الطـــابع يمثـــل أيضـــاً مصـــالح وأســـلوب حيـــاة قطـــاع مـــن اجلمهـــور األشـــكنازي 

وهنــاك قســم مــن األحــزاب العربيــة أيضــاً، علــى . ســطى فمــا فــوقالعلمــاين مــن الطبقــة الو
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ــــل يف الكنيســــت، بصــــورة عامــــة،  الــــرغم مــــن كونــــه أيــــديولوجي الطــــابع والبرنــــامج، يمثِّ
مصـــالح اجلمهـــور العربـــي حتديـــداً، مـــع التفـــاوت يف حماولـــة ربـــط مصـــالح هـــذا اجلمهـــور 

وإضــافة إىل هــذه . هــابرؤيــة شــاملة للمجتمــع اإلســرائيلي ولقضــايا الــدين والدولــة وغير
األحزاب، نشأت طبعـاً حـاالت سـافرة مـن تمثيـل املصـالح اجلزئيـة القطاعيـة، مثـل حالـة 

  .، حزب املهاجرين الروس"يسرائيل بعلياه"
أدى هـذا التغييـر الدسـتوري إىل انقـالب حقيقـي يف اخلريطـة السياسـية اإلسـرائيلية، 

معارضــة لهــذا التغييــر مــن القــوى وقــد تبلــورت . تنقســم اآلراء بشــأن مــدى نفعــه أو ضــرره
مـثالً، " املعهـد اإلسـرائيلي للديمقراطيـة"األكثر ليبرالية يف إسرائيل واملمثلة عبر باحثي 

ومشــكلة هــذه الطريقــة األساســية . وعــدد كبيــر مــن أعضــاء الكنيســت مــن خمتلــف األحــزاب
صــل إىل أنهــا حتــاول اجلمــع بــين النظــامين الرئاســي والبرملــاين، وهــو طمــوح إســرائيلي ي

حـــد التمـــادي يف مراكمـــة جتـــارب ديمقراطيـــة، أوروبيـــة وأميركيـــة، اســـتمرت قـــرنين مـــن 
والــرئيس املنتخــب مباشــرة مــن الشــعب يؤلــف يف النظــام الرئاســي حكومــة غيــر . الــزمن

ـــا احلكومـــة املنتخبـــة برملانيـــاً . ائتالفيـــة وليســـت بحاجـــة إىل ثقـــة البرملـــان إالّ شـــكلياً أمّ
لكـن يف احلالـة اإلسـرائيلية . ك، وكالهما خاضع لثقـة البرملـانفرئيسها أيضاً يكون كذل

فــإن رئــيس احلكومــة منتخــب مباشــرة وخاضــع لثقــة الكنيســت، وهــو بحاجــة إىل تــأليف 
ويف الوقـــت نفســـه تـــؤدي . حكومـــة ائتالفيـــة حتصـــل علـــى تأييـــد أغلبيـــة أعضـــاء الكنيســـت

وة األحـــزاب الصـــغيرة هـــذه الطريقـــة إىل تفتيـــت األحـــزاب الكبيـــرة، وإىل ازديـــاد عـــدد وقـــ
  .واملتوسطة، األمر الذي يعقد عملية بناء االئتالف

كمـا تأكـد، عمليـاً، أن . لقد ازدادت قوة رئيس احلكومة وصالحياته ازديـاداً ملموسـاً
لكــــن عمليــــة تــــأليف . رئــــيس احلكومــــة املنتخــــب هــــو وحــــده القــــادر علــــى تــــأليف حكومــــة

الفيــــة عســــيرة تشــــبه جتميــــع الشــــظايا احلكومــــة حتولــــت، يف الوقــــت ذاتــــه، إىل عمليــــة ائت
املتناثرة يف صورة تبقى فيها آثار الصمغ املصلحي الالصق واضحة للعيان، ومؤذيـة 

  .لنظر املراقب ذي العقلية اجلمهورية
ويف دولة قامت على اعتبار أن عمليـة بنـاء األمـة عمليـة صـهر للثقافـات والهويـات 

القــــيم السياســــية اجلمهورانيــــة الطــــابع  اجلماعيــــة الثقافيــــة واألقواميــــة، وتتــــراوح فيهــــا
والســائدة فيهـــا بــين املســـاواتية اشـــتراكية الطــابع والفرديـــة الليبراليــة ضـــمن املســـلمات 
القومية والقومية الرومانسية، أفاقت النخب مرعوبة على مفاوضات مصـلحية لتركيـب 
ائــــتالف حكــــومي يقــــود الدولــــة، جتــــري ال علــــى أســــاس مصــــالح فحســــب، بــــل أيضــــاً علــــى 

ســـاس مصـــالح قطاعـــات اجتماعيـــة جتمعهـــا هويـــات ثقافيـــة أو أقواميـــة ليســـت قوميـــة أ
  .جامعة يف نظر النخب اجلمهورانية الكثيرة الوعظ، وهي رذيلة يف حد ذاتها

يبـــين اجلـــدول التـــايل النزعـــة القائمـــة يف انتخابـــات الكنيســـت إىل تفتيـــت األحـــزاب 
وقـــد كـــان أحـــد أهـــداف تغييـــر . رةالكبيـــرة، وإىل زيـــادة قـــوة األحـــزاب املتوســـطة والصـــغي
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طريقة االنتخابات املعلنة، احلـدّ مـن قـوة هـذه األحـزاب يف ابتـزاز األحـزاب الكبيـرة ومـن 
انتــدب منهــا لرئاســة احلكومــة، وكانــت النتيجــة غيــر املتوقعــة ازديــاد قــوة هــذه األحــزاب 

علــى أســاس وكانــت أول حكومــة إســرائيلية تؤلَّــف . عــددياً وبقــاء قوتهــا االبتزازيــة قائمــة
كوميـدياً، توالـت عليـه فصــول هـذا االبتـزاز يف درامــا  - الطريقـة اجلديـدة مسـرحاً تراجــي

إعالمية مل تتوقف طوال فترة حكم نتنياهو الذي حتول إىل عملية إدارة أزمـات مسـتمرة 
  .من دون توقف
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  مالحظات على اجلدول
أو يف الكنيســت  13الكنيســت  يغيــب عــن القائمــة، طبعــاً، حزبــان كانــا ممثَّلَــيْن يف) 1

األول هــو تســـومت اليمينــي العلمـــاين : وغابــا تمامــاً، أو انقرضـــا يف الكنيســت األخيـــر 14
صـــوتاً، أي مـــا  166.366بزعامـــة رئـــيس األركـــان الســـابق رفائيـــل إيتـــان، والـــذي حـــاز 

، ثـــم انـــدمج مـــع الليكـــود ســـنة 1992مـــن األصـــوات وثمانيـــة مقاعـــد ســـنة % 6.69نســـبته 
ال تظهر اخلسـارة  1992مقارنة بنتائجه سنة  1996أن نتائج الليكود سنة ، أي 1996

بالتحــــالف مــــع حــــزب تســــومت بزعامــــة  1996كاملــــة، إذ إنــــه خــــاض االنتخابــــات ســــنة 
الذي قـام " الطريق الثالث"رفائيل إيتان ومع حزب غيشر بزعامة دافيد ليفي؛ الثاين هو 

علمـــاين ملقاومـــة أي انســـحاب مـــن نتيجـــة االنشـــقاق عـــن حـــزب العمـــل يف اجتـــاه يمينـــي 
مل يحصـل  1999، ويف سـنة 1996صوتاً وأربعة مقاعـد سـنة  96.457اجلوالن، وحاز 

وقـــد تـــرك . مـــن األصـــوات ومل يتجـــاوز نســـبة احلســـم% 0.7صـــوتاً، أي  23.454إالّ علـــى 
هذان احلزبان فراغاً مألته أحزاب وحركات مثـل حـزب املركـز وشـينوي وإسـرائيل بيتنـا 

االحتـــــاد "وال شـــــك يف أن قســـــماً مـــــن أصـــــوات حـــــزب تســـــومت انتقـــــل إىل حـــــزب . وغيرهـــــا
  .أيضاً" الوطني
يمكــــن بســــهولة مالحظــــة أنــــه إضــــافة إىل االنحســــار املســــتمر يف قــــوة احلــــزبين ) 2

كتلـة سـنة  11إىل  1992كتـل سـنة  10الكبيرين، ازداد عدد الكتل املشكلة للكنيست مـن 
  .1999كتلة سنة  15وإىل  1996
قـــوة حـــزب شـــاس، يف رأينـــا، علـــى حســـاب الليكـــود ثـــم ) أ: تفـــاع املســـتمر يفاالر) 3

، يكــــاد حــــزب شــــاس يــــوازي يف 1999ويف ســــنة . املفــــدال يف أوســــاط اليهــــود الشــــرقيين
نــواب ســنة  9إىل  1992نــواب ســنة  5قــوة األحــزاب العربيــة، مــن ) قوتــه الليكــود ذاتــه؛ ب

  .1999نواب سنة  10، ثم إىل 1996
، 1999وسـنة  1996قوة حـزب املهـاجرين الـروس مـا بـين سـنة االنخفاض يف ) 4

والذي يبدو أنه يناقض النزعة التي توجدها طريقة االنتخابات اجلديدة، لكنه يعود يف 
املؤلــــف " إســــرائيل بيتنــــا"الواقــــع إىل االنشــــقاق يف صــــفوفه وتوجــــه أصــــوات إىل حــــزب 

اه يمينـــــي يف حماولـــــة أساســـــاً مـــــن املهـــــاجرين الـــــروس املبلـــــورين أيـــــديولوجياً يف اجتـــــ
  .ال حزب قطاعي" يميني جديد"إلقامة حزب أيديولوجي 

نـاجم أيضـاً  1999وسـنة  1996االنخفاض يف قوة حزب املفدال مـا بـين سـنة ) 5
عـــن انشـــقاق بقيـــادة حنـــان بـــورات يف اجتـــاه حتـــالف مـــع حـــزب موليـــدت ضـــمن االحتـــاد 

  .ام املفدال باالنتهازيةواحلزبان أيديولوجيا الطابع على الرغم من اته - الوطني
بـــات مـــن الواضـــح أن التوســـع املســـتمر حلـــزب شـــاس، مـــثالً، يـــتم علـــى حســـاب حـــزب 

حزب حيروت اليميني الذي : كبير هو حزب الليكود الذي يكاد يعود إىل صيغته األصلية
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وقــد زال أصــالً حــزب الليبــراليين التــاريخي . يعتمــد علــى طبقــات وســطى أوروبيــة األصــل
ـــــا قواعـــــده . يغن حـــــزب الليكـــــود وانـــــدمج تمامـــــاً يف الليكـــــود ذاتـــــهالـــــذي شـــــكل معـــــه بـــــ أمّ

االجتماعيــــة العلمانيــــة املناديــــة باالقتصــــاد احلــــر، فقــــد انتقلــــت عمليــــاً إىل تأييــــد حــــزب 
حاليــاً الــذي يشــبه الليبــراليين يف طابعــه، والــذي فاجأنــا " شــينوي"العمــل مــثالً، أو حــزب 

ين حيــروت والليبــراليين نوعــاً مــن مــنح لقــد شــكّل التحــالف بــ. حصــوله علــى ســتة مقاعــد
االعتبـــار والشـــرعية حليـــروت يف أوســـاط رجـــال األعمـــال والفئـــات العلمانيـــة الوســـطية، 

لكــن العنصــر األساســي يف . األمــر الــذي أهــل حزبــاً يمينيــاً متطرفــاً للوصــول إىل الســلطة
شـرقيين، كان القاعـدة الشـعبية الواسـعة يف أوسـاط اليهـود ال 1977تشكيل الليكود سنة 

التي دأب بيغن يف استمالتها عبر عملية تاريخية طويلة بدأت بنشوء نخبة شباب يهـود 
شـــرقيين يف مـــدن التطـــوير يف األطـــراف والبلـــدات اجلديـــدة التـــي قامـــت يف املركـــز ونقـــل 

مل يســـتوعب حـــزب العمـــل ). معبـــروت(إليهـــا أهـــاليهم مـــن معســـكرات االســـتيعاب املوقتـــة 
فــروا هــم بــدورهم منــه كحــزب الســلطة الــذي تعامــل مــع أهلهــم هــؤالء الشــباب، ون) مبــاي(

ووسطهم االجتماعي والثقايف بازدراء واضطرهم، بصورة غير مباشرة، إىل اخلجـل مـن 
هــذه مرحلــة تماثــل قيــادات شــرقية شــابة مــع الليكــود، وقــد بــرز منهــا . أصــلهم وثقــافتهم

فاديـا مــاليف، ممــن دافيـد ليفــي، وموشـيه كتســاف، ومئيــر شـيطريت، وشــاؤول عمــور، وعو
بـــدأوا رؤســـاء بلـــديات يف مـــدن التطـــوير يف شـــديروت وكريـــات مالخـــي ومغـــدال هعيمـــك 

  .والعفولة وغيرها، وأعضاء كنيست ووزراء فيما بعد
واجـــه أفـــراد اإلنتلجنســـيا الشـــرقية الصـــاعدة فتـــرة حكـــم مبـــاي، الـــذي أصـــبح حـــزب 

الشــعور بــالنقص أمــام العمــل بعــد انصــهاره مــع حــزب أحــدوت هعفــوداه، بمــرارة يشــوبها 
لكنْ هنالك أمر . النخبة األوروبية الصهيونية التي أقامت الدولة ثم أتت بهم كمهاجرين

أساســـي ميّـــز هـــؤالء املهـــاجرين، ويميـــزهم حتـــى اليـــوم، مـــن املهـــاجرين أو مـــن األقليـــات 
الثقافيــــــة، وهــــــو الفــــــارق الــــــذي تصــــــدق يف تقويمــــــه ووصــــــفه أي مبالغــــــة؛ إنــــــه االدعــــــاء 

ذي يجمـع اليهـود كلهـم يف أمـة واحـدة، ويجعـل إسـرائيل دولـة لليهـود كافـة، الصهيوين الـ
إن الصــهيونية كــدوغما رســمية للدولــة العبريــة ال . علــى الــرغم مــن أصــولهم وانتمــاءاتهم

تنكر على اليهودي، أياً يكن أصله، نوعاً من أسـهم امللكيـة يف إسـرائيل، بـل تشـجعه علـى 
إذاً، فـــإن ردة الفعـــل علـــى التمييـــز ضـــد اليهـــودي  .أن يتعامـــل مـــع الدولـــة كأنهـــا ملـــك لـــه

الشـــرقي األصـــل قـــد تكـــون مـــرارة يشـــوبها الشـــعور بـــالنقص وإنكـــار الشـــرقي لشـــرقيته أو 
وقــد يتطــور هــذا اإلنكــار أو اخلجــل مــن . لعروبتــه، حماكــاة ألولئــك الــذين يحكمــون الدولــة

مـا يحـول دون  األصل إىل حقـد علـى هـذا األصـل، وعلـى العـرب عامـة؛ حقـد اإلنسـان علـى
أن يصـــــبح مســـــاوياً للنخبـــــة احلاكمـــــة يف إســـــرائيل واملتنفـــــذة يف جيشـــــها واقتصـــــادها 

  .إلخ... وبرملانها وقضائها
لكـــن مهمـــا يبلـــغ إنكـــار الـــذات مـــن حـــدة فـــإن العالقـــة بالدولـــة ال تتحـــول إىل عالقـــة 
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علــى اغتــراب، وإنمــا تبقــى املــرارة مدفوعــة بالرغبــة يف االنتمــاء، هــذه الرغبــة املؤسســة 
ويجــد اليهــودي الشــرقي نفســه مشــدِّداً علــى يهوديتــه، ومبالِغــاً . كــون الدولــة دولــة اليهــود

وربمــــــا ألنــــــه ال يســــــتطيع التشــــــديد علــــــى عناصــــــر التشــــــكل القــــــومي . يف التشــــــديد عليهــــــا
املشــــــترك، أي الشــــــراكة يف املراحــــــل األوىل لبنــــــاء الصــــــهيونية، أو الهولوكوســــــت كأحــــــد 

لــذاكرة اجلماعيــة، فــإن التشــديد يــتم عبــر العناصــر الســلبية العناصــر األساســية املكونــة ل
وهـذا أحـد أســباب . املكونـة للـوعي القـومي احلـايل والتـي ترسـم احلـدود مـع اآلخـر العربـي

الظاهرة احمليرة النتشار اآلراء املسبقة واملواقف األكثـر حـدة ضـد العـرب بـين الطوائـف 
  .الشرقية

األقليــة القوميــة العربيــة، يطالــب بحصــته  إن اليهــودي الشــرقي، خالفــاً للعربــي ابــن
من الدولة عن طريق التشـديد املبـالغ فيـه علـى صـهيونيته، بمـا يف ذلـك بإسـقاطها علـى 

وقــد نشـــأ تاريخيــاً لـــدى أبنــاء النخبـــة . التــاريخ بــأثر رجعـــي عبــر إعـــادة كتابــة التـــاريخ
املتـــردي يف السياســـية اليهوديـــة الشـــرقية ثالثـــة أنمـــاط فيمـــا يتعلـــق بمواجهـــة واقعهـــا 

االنـــدماج يف حـــزب مبـــاي ) 1: حماولـــة لتحســـين مواقعهـــا يف مؤسســـات الدولـــة القائمـــة
وقــد جنحــت االســتراتيجيا، . هــذا احلــزب" بــالط"، وأداء دور اليهــودي الشــرقي يف )العمــل(

بصورة خاصة، لدى اليهود من أصـل عراقـي الـذين قـدموا إىل الدولـة العبريـة مـن خلفيـة 
ى كثيــراً مــن بقيــة اليهــود الشــرقيين، وشــغلوا مناصــب يف احلكــم ثقافيــة أقــو/اقتصــادية

 - خالفـاً ليهـود املغـرب العربـي - العسـكري نتيجـة تمكـنهم مـن اللغـة العربيـة الفصـحى
: ومـــــن هـــــؤالء - ويف اجلامعـــــات، ويف اإلذاعـــــة والتلفـــــزة بالعربيـــــة، ويف جهـــــاز الدولـــــة

ين؛ ومــــؤخراً بشــــكل مردخــــاي بــــن بــــورات؛ شــــلومو هيلــــل؛ موشــــيه شــــاحك؛ رعنــــان كــــوه
وشـــــملت هـــــذه . إليعيـــــزر - خمتلـــــف تمامـــــاً آيف يحيزكيـــــل؛ داليـــــا ايتســـــيك؛ بنيـــــامين بـــــن

منـاحم؛ رايف إيلـول؛ والشخصـية  - رايف إيـدري؛ إيلـي بـن: االستراتيجيا بعض املغاربـة
الفهـود السـود يف نهايـة السـتينات : احلركـات االجتماعيـة) 2عمي؛  - البارزة شلومو بن

؛ تمــرد وادي الصــليب 8/10/1975ينات؛ حركــة عمــال مينــاء أشــدود يف وبدايــة الســبع
). القــوس الشــرقي" (هكيشــت همزرحيــت"؛ حركــة أوهلــيم؛ ومــؤخراً جــداً حركــة 1959ســنة 

وقــــد دجمــــت هــــذه احلركــــات االحتجــــاج الطبقــــي االجتمــــاعي يف التشــــديد علــــى أن طــــابع 
زت الطــابع االحتجــاجي ثــم جتــاو. الدولــة هــو طــابع أوروبــي يميــز ضــد اليهــود الشــرقيين

االجتماعي يف فترة انقراض حركة الفهود السود بعد أن فقدت قواعدها االجتماعيـة، إذ 
حاولــت الــربط بشــكل هــش ومصــلحي بــين االحتجــاج االجتمــاعي والتأكيــد املشــترك مــع 

هكيشـــت "ونالحـــظ هـــذا التوجـــه بصـــورة أكثـــر جذريـــة حاليـــاً لـــدى . العـــرب هويـــةً وقضـــيةً

                                                            
   جــرت طبعــاً حمــاوالت بائســة يف األكاديميــة اإلســرائيلية لتأســيس عناصــر مشــتركة إيجابيــة، مثــل التشــديد علــى

تاريخ النشاط الصهيوين يف العراق واملغرب واجلزائر، والنخـب عـن دالئـل تشـير إىل أن الهولوكوسـت كانـت يف 
  .احلرب العاملية الثانية طريقها للوصول إىل يهود املغرب العربي قبل نهاية
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ومـــا عـــدا . شـــارة إىل كونهـــا حركـــة سياســـية ثقافيـــة نخبويـــة الطـــابع، مـــع اإل"همزرحيـــت
احلركة األخيرة التي تنجح مـن حـين إىل آخـر يف إثـارة قضـية اليهـود الشـرقيين كقضـية 
شاملة، نستطيع القول إن هذه احلركات االجتماعيـة قـد فشـلت كاسـتراتيجيا يف اختـراق 

. ونية على التكيف وفقها يف كل مرةاملؤسسة احلاكمة، إالّ يف إجبارها املؤسسة الصهي
والتكيـــــف يعنـــــي التعبيـــــر عـــــن اســـــتيعاب رمـــــوز وقـــــادة هـــــذه احلركـــــات يف هـــــذه املكانـــــة 

ظلــــت اســــتراتيجيا النخــــب اليهوديــــة الشــــرقية لتجــــاوز أوضــــاعها ) 3البرملانيــــة أو تلــــك؛ 
املترديــــة، ومــــن أجــــل التقــــدم يف الهــــرم السياســــي، تتمحــــور حــــول االنضــــمام إىل أحــــزاب 

ن اإلسرائيلي كحركـة معارضـة قـادرة علـى إطاحـة حـزب العمـل، وتسـتخدم التمييـز اليمي
لقــــد كــــان حــــزب الليكــــود، ذو . ضــــد اليهــــود الشــــرقيين أداة لتحرضــــهم ضــــد حــــزب العمــــل

القيــادات األوروبيــة األصــل، أكثــر قــدرة علــى التعامــل مــع األوســاط االجتماعيــة الفقيــرة 
  .يادات يهودية شرقيةالشرقية األصل، وأكثر دينامية يف إبراز ق

قادراً على إثارة مشاعر الكبرياء لـدى أوسـاط  1977مايو /أيار 17ما زال انقالب 
واسعة من اليهود الشرقيين شعرت بأنهـا اسـتردت كرامتهـا يف ذلـك اليـوم بعـد أن أخـذت 
بثأرهــا مــن حــزب العمــل، وأن فتــرة حكــم منــاحم بــيغن فتحــت اجملــال لنــوع مــن تســاوي 

ب اليهوديــة الشــرقية، علــى الــرغم مــن أن الفجــوة بــين الغنــي والفقيــر الفــرص أمــام النخــ
  .ازدادت بوتائر متسارعة يف عهده

كانت هذه االستراتيجيات جميعاً استراتيجيات اندماجية يف نهاية املطاف، تسلم 
وقـد رافقتهـا عمليـة . ببوتقة الصهر، وبعمليـة بنـاء األمـة والتقـدم مـن خـالل هـذه العمليـة

ئـــف الشـــرقية عبـــر اخلدمـــة العســـكرية، واالنـــدماج يف االقتصـــاد اإلســـرائيلي، أســـرلة للطوا
لكن يبـدو أن هـذه العمليـة مل تتغلـب . ويف املؤسستين السياسية والثقافية اإلسرائيليتين

علــى مشــاعر الغــبن والقهــر التــي مل تقــم الــذاكرة اجلماعيــة املهانــة بتغــذيتها فحســب، بــل 
قيـت فيـه أغلبيـة سـاحقة مـن الفقـراء وسـكان أحيـاء الفقـر غذّاها أيضاً الواقع ذاته الـذي ب

ومــدن التطــوير مــن أبنــاء الطوائــف الشــرقية، الــذين يشــكلون بــين طــالب اجلامعــات نســبة 
  .أقل كثيراً من نسبتهم بين السكان، يف حين تنقلب النسبة بين نزالء السجون

ــــداً نمطــــاً جديــــداً مــــن التعامــــل مــــع واقــــ" شــــاس"وعنــــدما قــــام حــــزب  ع اليهــــود جمسِّ
وهــــذا الواقــــع حــــافظ علــــى نــــوع مــــن . الشــــرقيين يف الدولــــة، وجــــد واقعــــاً شــــعبياً حمافظــــاً

الهويــة الفولكلوريــة الشــعبية علــى الــرغم مــن األنمــاط االندماجيــة الســائدة، وعلــى الــرغم 
من قوة الهويتين اليهودية واإلسرائيلية والتشديد عليهما، إذ إن بعض التقاليد الشـعبية 

ينقطــع يف األوســاط الشــعبية اليهوديــة الشــرقية، وذلــك عبــر تقــديس األوليـــاء الدينيــة مل 
كمـا مل تنقطـع يف هـذه األوسـاط . وقبورهم والتبرك بهم والبحث عن تعاويذهم وشرائها
فاملغاربــة يحتفلــون ســنوياً بعيــد . تقاليــد حمليــة موروثــة مــن الــبالد التــي هــاجروا منهــا

  .وهكذا"... سهرانة"بعيد  ، واألكراد يحتفلون سنوياً"امليمونة"
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، بقيـادة روحيـة مـن حاخـام أشـكنازي مـن القيـادة 1984سـنة " شـاس"أنشئ حـزب 
األورثوذكســــية األشــــكنازية، هــــو احلاخــــام إليعيــــزر منــــاحم شــــاخ، احتجاجــــاً علــــى عــــدم 

التــي كانــت املمثــل " أغــودات يســرائيل"تمثيــل اليهــود األورثــوذكس الشــرقيين يف قائمــة 
وقـــد أقـــام احلاخـــام شـــاخ يف حينـــه . وحيـــد لألورثوذكســـية اليهوديـــةالسياســـي احلزبـــي ال

، إذاً، بدايــــة "شــــاس"كانــــت بدايــــة حــــزب ". ديغــــل تــــوراه"حركــــة أورثوذكســــية أُخــــرى هــــي 
نخبويـة أورثوذكسـية ال عالقـة لهـا بالتـدين الشـعبي والفولكلـور اليهـودي الشـرقي ضــمن 

هـوتي، وجدليـة العالقـة بـالواقع وبعـد عمليـة طويلـة مـن النقـاش الال. الهوية اإلسـرائيلية
اليهودي الشرقي التي طغت على النقاش الالهوتي نتيجة الدينامية التي يفرضها شكل 
التنظيم احلزبي والبراغماتية الالزمة للتحول إىل قيادة لقطاع واسع من السـكان حمـدد 
ومعـــــرف بهويتـــــه، تـــــم فســـــخ العالقـــــة احلزبيـــــة وحتـــــى الروحيـــــة بالتـــــدريج مـــــع القيـــــادة 

ألشــكنازية، وتوثيــق العالقــة بأحــد رمــوز التــدين الشــرقي املتســامح مــع التــدين الشــعبي ا
. الفولكلــوري، علــى الــرغم مــن كونــه جــزءاً مــن املؤسســة الدينيــة، أال وهــو عوفاديــا يوســف

  .وقد قاد هذه العملية السياسي الشاب أرييه درعي
هـود الشـرقيين، ال نمطاً جديداً من العمل السياسـي يف أوسـاط الي" شاس"طور حزب 

هو احتجاجي وال هو اندماجي يف أحـد األحـزاب الكبيـرة القائمـة، وإنمـا هـو نمـط يـراهن 
على الهوية اليهودية الشرقية يف لباس ديني تقليدي من أجل توسيع التمثيل البرملـاين 
حلــــزب يعلــــن بوضــــوح أن هدفــــه األساســــي هــــو الوصــــول إىل املشــــاركة يف الســــلطة، ويف 

لثروة القوميـة اليهوديـة، عبـر التـأثير يف ميزانيـة الدولـة ملصـلحة القطـاع عملية تقسيم ا
  .االجتماعي الذي يمثله

وقد أثبت هذا الـنمط مـن العمـل السياسـي جناحـاً منقطـع النظيـر، وخصوصـاً يف ظـل 
أعضـــــاء يف  6طريقـــــة االنتخابـــــات اجلديـــــدة، والتـــــي ازداد تمثيـــــل احلـــــزب يف ظلهـــــا مـــــن 

، ثــم إىل 1996أعضــاء ســنة  10، إىل 1992ة االنتخــاب ســنة الكنيســت، قبــل تغييــر طريقــ
فقد مكنت طريقة االنتخاب اجلديدة النخبة الشرقية القادمة من . 1999عضواً سنة  17

املـــدارس الدينيــــة األورثوذكســـية مــــن اســـتخدام الهويــــة، والفولكلـــور، ومشــــاعر االنتمــــاء، 
عمليـــة نشـــوء وتشـــكُّل احلركـــة والـــذاكرة اجلماعيـــة، واملهانـــة، واالغتـــراب التـــاريخي عـــن 

الصهيونية رأسَ مال رمزياً يستثمر يف الصراع بشأن مواقع السطوة والقوة يف الدولة، 
لـــدينا مثـــال كالســـيكي الســـتخدام القـــوة االنتخابيـــة مـــن . كمقدمـــة إلعـــادة توزيـــع الثـــروة

أجــل الوصــول إىل مواقــع الــتحكم يف عمليــة صــرف ميزانيــات الدولــة كتعــويض عــن عــدم 
ولقــد كــان هنالــك، يف . رة علــى التنــافس االقتصــادي ضــمن قــوانين الســوق الســائدةالقــد

الســـابق، حماولـــة مشـــابهة قـــام بهـــا أهـــرون أبـــو حصـــيرة لتأســـيس حـــزب دينـــي شـــرقي 
الطــــابع بعــــد انشــــقاقه عــــن حــــزب املفــــدال، وحــــاز ثالثــــة مقاعــــد برملانيــــة يف انتخابــــات 

بعـد أن  1984ىل مقعـد واحـد سـنة ، لكـن هـذا العـدد تراجـع إ1981الكنيست العاشـر سـنة 
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  .خسر احلزب عدة أصوات حلزب شاس الذي استمر يف الطريق نفسه بنجاح أكبر
واحلقيقــة أنــه غيــر معتــدل . معتــدالً فيمــا يتعلــق بقضــايا الســالم" شــاس"يبــدو حــزب 

بقـــــدر مـــــا تعتبـــــر قضـــــيتا الســـــالم واحلـــــرب قضـــــيتين ثـــــانويتين ال بالنســـــبة إىل الدولـــــة 
مســتعد " شــاس"و. بالنســبة إليــه كحــزب يمثــل قطاعــاً اجتماعيــاً حمــدداًواجملتمــع، وإنمــا 

ألن يكــون يف أي ائــتالف، ائــتالف حــرب أو ائــتالف ســالم، مــن أجــل خدمــة مصــالح هــذا 
القطاع السكاين، على الرغم من ميله إىل مواقف توفيقية تدعم احللول الوسط يف قضية 

. جـــذرياً عـــن مواقـــف حـــزب العمـــل الســـالم وتـــدعو إىل االنســـحاب مـــن لبنـــان، وال تختلـــف
" شــاس"القضــية األيديولوجيــة الوحيــدة التــي تمثــل موقعــاً عاليــاً يف جــدول أعمــال حــزب 

هي قضـية عالقـة الـدين بالدولـة، وطـابع قـوانين األحـوال الشخصـية احملـافظ، واحلفـاظ 
رايـة األصـولية الدينيـة " شـاس"وحتى يف هـذه القضـية ال يرفـع حـزب . إلخ... على السبت

أو اســـتمراره احلـــايل " أغـــودات يســـرائيل"بالتصـــلب والتزمـــت أنفســـهما اللـــذين لـــدى حـــزب 
  ".يهدوت هتوراه"

يبـــــدي قـــــدرة ) sectorial(هـــــذا النـــــوع اجلديـــــد مـــــن احلركـــــات السياســـــية القطاعيـــــة 
وهـــذه املرونـــة . ملحوظـــة علـــى املنـــاورة تفســـر خطـــأً بأنهـــا اعتـــدال سياســـي أيـــديولوجي

حـــزب املهـــاجرين الـــروس، وكـــذلك بـــدأنا نلحـــظ بوادرهـــا  السياســـية نفســـها قائمـــة لـــدى
بـــدالً مـــن (مـــؤخراً لـــدى بعـــض األحـــزاب العربيـــة التـــي باتـــت تتصـــرف كـــأحزاب قطاعيـــة 

ضــــمن عمليــــة األســــرلة ونمــــو الهويــــات اجلزئيــــة يف ظــــل األســــرلة ) إســــالمية أو شــــيوعية
  .كعملية جدلية واحدة

اً لقـب غريـب خـاص بثقافتنـا الذين يطلـق علـيهم غالبـ(أخطأ بعض املعلقين العرب 
عنــدما اعتبــر ظـاهرة التعبيــر السياســي عــن القطاعــات االجتماعيــة، ") املــراقبين"هـو لقــب 

املعرفــة باألصــل والثقافــة وغيرهمــا، دلــيالً علــى تفتــت اجملتمــع اإلســرائيلي ومؤشــراً إىل 
. إمكــــــان انهيــــــاره يف املســــــتقبل يف حالــــــة التوصــــــل إىل اتفاقيــــــات ســــــالم مــــــع إســــــرائيل

لفرضـــية هنـــا أن مـــا يعـــين اليهـــود علـــى تفتـــتهم ويوحـــدهم عليـــه هـــو حالـــة احلـــرب مـــع وا
العرب والتهديد األمني املستمر، وأنه عندما تزول أسباب الوحدة لن يجدوا ما ينصرهم 

وقـــد بـــدأ التعبيـــر السياســـي عـــن احلالـــة . علـــى حالـــة التفتـــت فيتمـــزق اجملتمـــع شـــر تمـــزق
ة يف أحــــزاب وقــــوائم انتخابيــــة قطاعيــــة بعــــد أن الثقافيــــة واالجتماعيــــة غيــــر املتجانســــ

شارف اجملتمع اإلسرائيلي على إجناز عمليـة بنـاء األمـة ويف سـياق هـذه العمليـة بحيـث 
والتعدديـــة السياســـية . تنشـــأ عـــن الوحـــدة تعدديـــة، وعـــن التعدديـــة صـــوغ جديـــد للوحـــدة

أهليـــة بـــين اجلديـــدة التـــي أتاحتهـــا الطريقـــة اجلديـــدة يف عمليـــة االنتخـــاب ليســـت حربـــاً 
وقـــد . طوائـــف بشـــأن اســـتالم الســـلطة ضـــد الطوائـــف األُخـــرى، أو بهـــدف االنفصـــال عنهـــا

يختلـــف الصـــهيونيون التقليـــديون مـــع اجلـــدد يف تقـــويم هـــذه التعدديـــة ســـلباً أو إيجابـــاً، 
لكنهــا تعدديــة ضــمن قواعــد لعبــة سياســية مقبولــة عمليــاً، حتــى مــن أولئــك املعارضــين 



  3، ص )1999صيف ( 39، العدد 10المجلد  الفلسطينية مجلة الدراسات مقاالت

 

19 
 

وهنالــــك أمــــور تــــم إجنازهــــا متعلقــــة بأولويــــة وحــــدة . مقراطيأيــــديولوجياً ملبــــدئها الــــدي
ووحدة الكيان السياسي الذي يضمنها وقواعد اللعبة ) بغض النظر عن تعريفها" (األمة"

السياســـــية الســـــائدة فيـــــه، وأن لبنـــــة هـــــذا الكيـــــان احلقوقيـــــة األساســـــية ليســـــت اجلماعـــــة 
مـع إقصـاء املـواطن " (اليهوديـةاألمـة "الثقافية أو األقوامية، وإنمـا الفـرد املـواطن ضـمن 

العربـــي طبعـــاً، لكننـــا نتحـــدث هنـــا عـــن تعدديـــة ضـــمن إجنـــاز عمليـــة بنـــاء أمـــة ال تشـــمل 
مع (، وأن هذا الكيان هو دولة اليهود؛ وهي دولة يهودية الطابع يف الوقت ذاته )العربي

، هــــذا عــــدا )اخــــتالف يف تعريــــف مضــــامين هــــذه التعــــابير تســــمح بــــه التعدديــــة القائمــــة
اللغـة والثقافـة العبريـة ومؤسسـات : قومات املوضوعية التي تشكلت كمعطى تاريخيامل

الكنيســت؛ القضــاء؛ : الدولــة القوميــة ذات الشــرعية الكاملــة بالنســبة إىل الوجــدان الشــعبي
إنها أطـر جامعـة تـتم إدارة اخلالفـات داخلهـا، يف . واالقتصاد اجلامع.. اجليش؛ احلكومة

بـــين أحـــزاب أيديولوجيـــة تختلـــف بشـــأن نـــوع العالقـــة بـــين حالـــة النقـــاش األيـــديولوجي 
الـــدين والدولـــة، أو بشـــأن سياســـة احلكومــــة، أو بشـــأن االقتصـــاد وعمليـــة توزيـــع الثــــروة 

واملعبـرة عـن " الطـائفي"لكن أال تشذ األحزاب ذات الطـابع . والسياسة الضرائبية القائمة
ج اجلـــامع يف عمليـــة بنـــاء مصـــالح قطاعيـــة عـــن هـــذه القاعـــدة، وأال تشـــكل تهديـــداً للنســـي

صـــحيح أن هـــذه األحـــزاب تعبـــر عـــن مصـــالح قطـــاع معـــين، لكـــن . األمـــة؟ اإلجابـــة هـــي ال
ضــمن التســليم باملقومــات القائمــة للدولــة واجملتمــع والســعي مــن أجــل حصــة أكبــر علــى 
صــــعيد الثــــروة القوميــــة، أو مــــن أجــــل اســــتثمار الهويــــة رأسَ مــــال سياســــياً يف التنــــافس 

لقــــد تأســــرلت حتــــى األحــــزاب الدينيــــة األورثوذكســــية كــــي يكــــون يف . احلزبــــي البرملــــاين
إمكانهــا أن تشــدد علــى مصــالح قطاعيــة ضــمن اجملتمــع اإلســرائيلي، ولــيس التعبيــر عــن 

  .نيات أيديولوجية لقلب نظام احلكم يف إسرائيل، أو لتغييره من أساسه
أداتيــاً للحصــول  وغالبــاً مــا تضــطر هــذه األحــزاب ال إىل اســتخدام اللعبــة البرملانيــة

علـــى مكاســـب فقـــط، بـــل أيضـــاً إىل التســـليم يف خطابهـــا السياســـي باإلجمـــاع الصـــهيوين 
القـــائم بالنســـبة إىل قضـــايا احلـــرب والســـلم، األمـــر الـــذي يجعلهـــا قابلـــة للـــدخول يف عـــدة 

وحـــــدة شـــــعب "ائتالفـــــات وراء األحـــــزاب الكبـــــرى، والســـــتخدام لغـــــة قوميـــــة علـــــى صـــــعيد 
ولغة الديمقراطية واملسـاواة مـن أجـل تبريـر مطالبتهـا بحصـتها  ،"كلنا يهود"و" إسرائيل

مـــن امليزانيـــة أو الســـلطة، أو لالحتجـــاج علـــى مظـــاهر تمييـــز وانتشـــار آراء مســـبقة بشـــأن 
  .ثقافة القطاع الذي تمثله

واحلقيقـــــة أن وراء أســـــاطير األحـــــزاب القطاعيـــــة عـــــن الهويـــــة اجلامعـــــة، وإيجادهـــــا 
إســــقاطها علــــى التــــاريخ كثقافــــة فولكلوريــــة جماعيــــة، لتقاليــــد جديــــدة مل تكــــن قائمــــة، و

واستخدامها هـذا كلـه رأسَ مـال رمزيـاً يف الصـراع بشـأن حصـة أكبـر علـى صـعيد احلكـم 
وامليزانيــــة ووظــــائف الدولــــة، يكمــــن أيضــــاً واقــــع تقــــف عليــــه، وهــــو الهــــوة االقتصــــادية 

لـــى الـــرغم مـــن والثقافيـــة الباقيـــة علـــى حالهـــا بـــين الشـــرقيين والغـــربيين يف إســـرائيل، ع
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وصول أبناء أصول شرقية إىل سدة احلكم وإىل املناصـب العليـا يف الدولـة، بمـا يف ذلـك 
وزارات اخلارجيــة والــدفاع واملاليــة يف حكومــة نتنيــاهو، وبمــا يف ذلــك رئاســة األركــان 
وقيــادة ســالح اجلــو، وعلــى الــرغم مــن وصــول أفــراد إىل نخبــة رجــال األعمــال يف الصــف 

فـــإذا حســـبنا أجـــر الفـــرد ". معـــاريف"ئل إعـــالم مركزيـــة مثـــل صـــحيفة األول وملكيـــة وســـا
 146جنــــــد أن معــــــدل أجــــــور ذوي األصــــــل الغربــــــي  100بمعــــــدل  1998الشــــــهري ســــــنة 

  )3(.72أمّا العربي فمعدل أجره الشهري . 92والشرقي 
ــلوا تعليمــاً فــوق الثــانوي تبلــغ  ، يف %23.1كمــا جنــد أن نســبة الشــرقيين الــذين حصّ

  )4(%.53.4النسبة بين ذوي األصول الغربية حين تبلغ 
وتلقــي األرقــام التاليــة بعــض الضــوء علــى الهــوة التعليميــة الثابتــة بــين القطاعــات 

  :االجتماعية من أصول متنوعة
  

  
  

يتضح مـن اجلـدول أن الفـارق يف نسـبة طـالب اجلامعـات بـين الشـرقيين والغـربيين 
  .1995/1996عام % 10صبح ، وأ1964/1965عام % 9كان 

  :لكن علينا أن نضيف هنا مالحظتين بشأن هذه املقارنة النسبية
إن الفارق بين أبناء آباء من مواليد إسـرائيل وبـين أبنـاء آبـاء مـن مواليـد أوروبـا ) 1

وهـذا يعنـي أن . وأميركا ليس كبيراً، مع أن قسماً كبيراً من األوائل هو من أصول شـرقية
الثــــاين ثابــــت، لكــــن احلالــــة التعليميــــة يف اجليــــل الثالــــث تقتــــرب مــــن الوضــــع يف اجليــــل 

                                                            
  .8، ص )1999إصدار مؤسسة أدفا، : تل أبيب" (أهداف السياسة االجتماعية"شلومو سفيرسكي،   )3(
يــديعوت "بحــث أجــراه البروفســور فكتــور ليفــي يف املعهــد اإلســرائيلي للديمقراطيــة ونشــرت نتائجــه يف صــحيفة   )4(

ى الرغم من ارتفاع مستوى التعلـيم بصـورة عامـة يف ويتبين من هذا البحث أنه عل. 19/7/1999، "أحرونوت
إسرائيل، فإن الهوة بين الغربيين والشرقيين وبين اليهود والعرب تبقى قائمة غير متغيرة، وأن حتصـيل الفـرد 
الطالــب وقدرتـــه علــى النجـــاح يقــالن كلمـــا انتقــل إىل أعـــوام دراســية أعلـــى يف املــرحلتين االبتدائيـــة والثانويـــة، 

  .ما حتتاج الدراسة إىل دعم ومساندة من البيئة االجتماعية التي يعيش فيهاوخصوصاً عند
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  .االنسجام ضمن هوية إسرائيلية واحدة
إن نمـــط الســـلوك السياســـي واالجتمـــاعي ال يحـــدَّد بـــالفوارق النســـبية فحســـب، بـــل ) 2

وهذه الفرضية األخيرة تشمل أيضاً املقارنات . أيضاً بالتحسن القائم باألرقام املطلقة
  .ة يف الظروف املعيشيةاالقتصادي

وعليه، فالفجوة يف بداية وجود دولة إسرائيل كانت تفصل بـين فقـراء معـدمين يف 
معســــــكرات مهــــــاجرين أُعــــــدت للقــــــادمين اجلــــــدد وبــــــين املســــــتعمرات الزراعيــــــة والنخــــــب 
العسكرية والعمال املنظمـين يف نقابـات، يف حـين أن الهـوة حاليـاً تفصـل بـين مـن لديـه 

حيازتـــــه حاســـــوب، أو بـــــين عـــــائالت تملـــــك ســـــيارتين كمعـــــدل  حاســـــوب ومـــــن لـــــيس يف
وعــائالت تملــك ســيارة واحــدة، وبــين هــامش مــتقلص جــداً ممــن ال يملكــون ســيارة علــى 

. فقد ارتفع مستوى املعيشة وحتسنت الظروف احلياتيـة اليوميـة بصـورة عامـة. اإلطالق
ن، الهـوة النسـبية وهذه معطيـات حتـدد السـلوك السياسـي بمـا ال يقـل عـن، أو ربمـا أكثـر مـ

ونمـــط العمـــل السياســـي ينتقـــل مـــن االحتجـــاج الراديكـــايل، مثـــل انتفاضـــة وادي . القائمـــة
مـــن ناحيـــة، أو حماكـــاة نخـــب حـــزب العمـــل املهيمنـــة ثقافيـــاً  9/7/1959الصـــليب يف 

واحلاكمة سياسياً وتملقها مـن ناحيـة أُخـرى، إىل نمـط فيـه قـدر أكبـر مـن الثقـة بـالنفس، 
حصـة مناسـبة "فع اجلور والظلم فقط، بل أيضاً باملساواة الكاملة ضمن واملطالبة ال بر

، أي ضــــمن االنــــدماج، يف نهايــــة املطــــاف، يف هــــذه الدولــــة والتشــــديد علــــى "مــــن الدولــــة
الهويــة اجلامعــة، انطالقــاً مــن حــق الهويــة اجلزئيــة املســتثمرة سياســياً يف املشــاركة يف 

كبير من عقلية وخطاب التمني كي يسـتنتج  ويحتاج املرء إىل قدر. هذه الهوية اجلامعة
  .من هذه اجلدلية تفتتاً وانهياراً للمجتمع اإلسرائيلي

ويف بحـــث أجـــراه الباحثـــان آشـــر أريـــان وميخـــال شـــمير طُلـــب مـــن الـــذين أُدرجـــوا يف 
العينة اخملتارة من البالغين اليهود يف إسرائيل أن يرتبوا هوياتهم بحسـب األولويـة يف 

وقـد اختـار . ؛ التـدين أو العلمانيـة)شـرقي أو غربـي(إسرائيلي؛ الطائفة  يهودي أو: نظرهم
منهم هوية يهودي أو إسـرائيلي كهويـة أوىل، وتتخلـف الهويـات األُخـرى بعيـداً عـن % 97

  .ويحتل التقسيم شرقي وغربي املكانة الثانية   )5(.هاتين الهويتين
ياســـي للفـــرد هـــو كيفيـــة نحـــن ال نوافـــق، طبعـــاً، علـــى أن مـــا يـــتحكم يف التصـــرف الس

فــالفرد ال . ترتيبــه لهوياتــه اخملتلفــة بحســب ســلم أهميــة يف إجابــات عــن أســئلة اســتمارة
لكـن الهويـة املرغـوب . يجيب كما يشعر فحسب، بل أيضاً كما يجب أن يظهر يف اعتقاده

مهمــة أيضــاً مــن حيــث تعبيرهــا عــن ثقافــة ســائدة يف اجملتمــع، ) خالفــاً للموجــودة(فيهــا 
كما ال نوافق علـى اعتبـار التـدين والعلمانيـة جمـرد هويـة .  مهمة سياسياً أيضاًوبالتايل

مثل الهويات الثقافية القطاعية األُخرى، وذلك ألن مسألة التدين والعلمانيـة يف احلالـة 

                                                            
  .61أريان وشمير، مصدر سبق ذكره، ص   )5(
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اإلســرائيلية تطــرح قضــايا أُخــرى تطــال أســس الكيــان الصــهيوين وتعريــف األمــة ومســألة 
لهــا قضــايا مل تعــد التقســيمات بــين طوائــف شــرقية وغربيــة الديمقراطيــة يف إســرائيل، وك

  .تمسها وذلك بنشوء الهوية اليهودية اإلسرائيلية اجلامعة

  مسألة العلمانية والتدين
  1999يف انتخابات سنة 

ســاهم اســـتثمار بــراك ملســـألة الصــراع بشـــأن طــابع احليـــاة يف الدولــة العبريـــة بـــين 
املتـــدينين والعلمـــانيين، إىل حـــد بعيـــد، يف انتقـــال أصـــوات يمينيـــة علمانيـــة التوجـــه مـــن 

وقـــد أدرك خبـــراء الدعايـــة، الـــذين أحـــاطوا بـــه، أهميـــة هـــذا . معســـكر نتنيـــاهو إىل معســـكره
اإلسـرائيلي العلمـاين مـع ازديـاد قـوة وتـأثير األحـزاب  املوضوع بالنسبة إىل الرأي العام

، إذ بلـغ عـدد نـواب األحـزاب 1996الدينية يف الكنيسـت، وخصوصـاً بعـد انتخابـات سـنة 
نائبـاً، وكـان عـددهم  23) الكنيست الرابع عشر(الدينية يف الكنيست يف مرحلة نتنياهو 

نائبــــاً بعــــد  27اب نفســــها وبلــــغ عــــدد نــــواب األحــــز. نائبــــاً 16يف الكنيســــت الثالــــث عشــــر 
  .1999انتخابات الكنيست اخلامس عشر سنة 

وقد تميز العقدان األخيران عامة بصهينة اخلطـاب السياسـي الـديني األورثوذكسـي 
بصورة مل يسبق لهـا مثيـل، إضـافة إىل تـديين اخلطـاب السياسـي اليمينـي العلمـاين فيمـا 

فــدال الــذي يجمــع أصــالً بــين ، لينتصــر خطــاب حــزب امل"أرض إســرائيل"يتعلــق بقضــايا 
واجلديـــد يف األمـــر أن مصـــوتي األحـــزاب . الصـــهيونية والتـــدين يف خطـــاب سياســـي واحـــد

الدينية أصبحوا بعد تغيير طريقة االنتخابات مصوتين فـوريين ملرشـح معسـكر اليمـين، 
يمينــــي يكــــاد يكــــون عضــــوياً يف  - وبالتــــايل قــــام يف إســــرائيل معســــكر سياســــي دينــــي

  .تركيبه
يف فتـــرة نتنيـــاهو، تبـــيّن ثمـــن هـــذا الـــتالحم ال مـــن حيـــث تـــأثيره يف عقالنيـــة لكـــن، 

عمليــة صــنع القــرار فقــط، بــل أيضــاً مــن حيــث عــدم اكتفــاء األحــزاب الدينيــة بــالتعبير عــن 
مصـــالح قطـــاع معـــين مـــن الســـكان، وإنمـــا عـــن رغبتهـــا يف التـــأثير يف طـــابع احليـــاة يف 

يف قــــوة اجملــــالس الدينيــــة وموظفيهــــا الدولــــة وتطــــوير مصــــالح جديــــدة تشــــمل ازديــــاداً 
التـــــــي تضـــــــم احلاخـــــــام األعلـــــــى " احلاخاميـــــــات الرئيســـــــية"وبيروقراطيتهـــــــا، ويف نفـــــــوذ 

لكنهمــا باتــا يتصــرفان (لألشــكناز واحلاخــام األعلــى للشــرقيين، وكالهمــا موظــف دولــة 
كمـا ). كقيادة روحيـة ودنيويـة جلهـاز إكليـروس يهـودي مـن نـوع جديـد نشـأ يف إسـرائيل

وعائـــدات مـــن مراقبـــة " ضـــرائب"ذه املصـــالح صـــناعة اقتصـــادية كاملـــة جتبـــي تشـــمل هـــ
يف املطــاعم والفنــادق، وتشــمل احملــاكم الدينيــة الشــرعية ) كشــروت(أهليــة الطعــام دينيــاً 

الــزواج والطــالق واإلرث وغيــر ذلــك، وتشــمل حتــى : التــي تســيطر علــى األحــوال الشخصــية
حـــزاب خملتلـــف الـــوزارات والبلـــديات يف هـــذا عـــدا اســـتغالل هـــذه األ. عمليـــة دفـــن املـــوتى
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  .سبيل حتويل األموال إىل جمعياتها بأساليب متنوعة
ومــع ازديــاد قــوة األحــزاب الدينيــة انتشــر نمــط جديــد مــن الدعايــة االنتخابيــة يشــمل 
استخدام التعاويذ واللعنات، وكتابة احلجب، والتبرك باألولياء، ومباركة مرشح اليمين 

ج السياســــــيين إىل االحتفــــــاالت التــــــي تقــــــام علــــــى األضــــــرحة لرئاســــــة احلكومــــــة، وحجــــــي
واملـــزارات، وطلـــب ود مـــن كـــانوا يعتبـــرون يف املاضـــي الصـــهيوين دجـــالين ومشـــعوذين، 
وازديـــاد عـــدد تالمـــذة املـــدارس الدينيـــة احملـــررين مـــن اخلدمـــة العســـكرية، والـــذين يبلـــغ 

  .عددهم حالياً نحو خمسين ألفاً
حكـم الليكـود أو نتنيـاهو، وإنمــا مـن خـالل تطــور  مل تنشـأ هـذه املعطيـات يف مرحلــة

مســـتمر بـــدأ بتحالفـــات حـــزب العمـــل مـــع األحـــزاب الدينيـــة باعتبارهـــا، يف حينـــه، أحزابـــاً 
وســطية سياســياً إىل أن أصــبحت هــذه األحــزاب ذات وزن يــرجح كفــة هــذا املعســكر علــى 

لذلك مـن غيـر و. 1977ذلك، عند نشوء نظام املعسكرين يف إسرائيل بعد انتخابات سنة 
الـذي ال يقـل علمانيـة عـن العمـل، لكنـه يف (املنصف تاريخيـاً حتميـل مسـؤوليتها لليكـود 

  ).نظر الناس البسطاء أكثر يهودية من حزب العمل
غيــر أن نشــوء التحــالف العضــوي بــين اليمــين واملتــدينين، واحملكــوم بلقــاء اخلطــاب 

أي بعـد لقـاء مفهـوم  - 1967الديني املتطرف مع اخلطاب القـومي املتطـرف بعـد حـرب 
يضـاف إليـه فقـدان األمـل لـدى حـزب العمـل  - "أرض إسـرائيل"دولة إسرائيل مع مفهـوم 

واليسار الصـهيوين باجتـذاب أصـوات املتـدينين يف انتخابـات رئاسـة احلكومـة، أدى إىل 
وقــد بــدأت الدعايــة باســتثمار . توجيــه الدعايــة السياســية نحــو اليمــين العلمــاين الجتذابــه

ر املواطن اليهودي العادي إزاء خدمته الطويلة يف اجليش والتي تشـمل ثالثـة أعـوام تذم
يومــاً يف االحتيــاط، يف مقابــل  45مهمــة مــن حياتــه كشــاب، تتلوهــا خدمــة ســنوية تبلــغ 
مــن هــذا العــبء وازديــاد ) يشــيفوت(حتــرر اليهــود املتــدينين مــن تالمــذة املــدارس الدينيــة 

ثـــم . لـــرغم مـــن ذلـــك بفعـــل قـــوة األحـــزاب الدينيـــة سياســـيًايف الدولـــة علـــى ا" امتيـــازاتهم"
انتقلــــت هــــذه الدعايــــة إىل اســــتثمار نمــــط احليــــاة العلمــــاين الالهــــث وراء أســــلوب احليــــاة 
األميركيــــة، والــــذي تتهــــدده قيــــود وإمــــالءات األحــــزاب الدينيــــة بشــــأن يــــوم الســــبت ونــــوع 

حلياة السائد يف جمتمع املأكل واملشرب وحرية الفنون وغيرها مما ال يتالءم مع نمط ا
وقد وجدت دعاية اليسار الصهيوين أرضـاً . حديث واستهالكي يف نهاية القرن العشرين

  .خصبة
ويف املاضـــي، عنـــدما ســـادت اجملتمـــع الصـــهيوين قـــيم جمهورانيـــة تعبويـــة تطبقهـــا 
عمليـــة االســـتيطان وبنـــاء مؤسســـات الدولـــة واجلـــيش واالقتصـــاد، أو عمليـــة بنـــاء األمـــة 

فقـــد كانـــت األحـــزاب .  يكـــن اليســـار الصـــهيوين بحاجـــة إىل مثـــل هـــذه الدعايـــةاحلديثـــة، مل
الدينيــــة هامشــــية التــــأثير ويف حالــــة دفاعيــــة أصــــالً عــــن نمــــط حيــــاة املتــــدينين خــــارج 

وكانــت القــيم اجلمهورانيــة القوميــة العلمانيــة . املعســكر الصــهيوين، معســكر بنــاء الدولــة
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الدينية مـن ناحيـة، وللقـيم االسـتهالكية مـن اشتراكية الطابع، رافضة يف األساس للقيم 
ناحية أُخرى، ومعارضـة لإلمـالء الـديني بسـبب طابعهـا العلمـاين، وحلـق الفـرد الليبـرايل 

ولقـد كـان آبـاء . يف اختيار نمط حياته على حد سواء بسـبب طابعهـا الصـهيوين التعبـوي
وحــده بفعــل ســينقرض ) حريــديم(الصــهيونية علــى قناعــة تامــة بــأن معســكر املتــدينين 

الضـــرورة التاريخيـــة التـــي يفرضـــها نشـــوء دولـــة قوميـــة حديثـــة، وباعتبـــاره ظـــاهرة مـــن 
  .ظواهر الشتات واملنفى

لكن ما حدث يف العقود األخيرة هو نشوء ابن الطبقة الوسطى املصرّ علـى حقـه يف 
اختيــــار نمــــط حياتــــه بعــــد اخلدمــــة العســــكرية، وجمتمــــع إســــرائيلي اســــتهالكي يتفــــنن يف 

وقات الفراغ، وأحزاب دينية هجوميـة ترغـب يف فـرض نمـط حيـاة دينـي ضـمن صناعة أ
عمليــــة بنــــاء الدولــــة اليهوديــــة ال خارجهــــا، وذلــــك خالفــــاً ملــــا كــــان عليــــه احلــــال يف دول 

  .املهجر
هــــــذا وضــــــع جديــــــد، ال شــــــك يف ذلــــــك، إذ مل يخطــــــر ببــــــال الصــــــهيوين العلمــــــاين، يف 

أو النقابـة العماليـة أو الكيبـوتس الـذي  اخلمسـينات والسـتينات، ابـن املسـتعمرة الزراعيـة
يختـــــار اخلدمـــــة العســـــكرية يف وحـــــدات اجلـــــيش القتاليـــــة النخبويـــــة، أن يطالـــــب بخدمـــــة 

فهو مل يعتبر اخلدمة العسكرية واجباً فقط، بل . املتدينين األورثوذكس يف اجليش تذمراً
ومـن يهـود  اعتبرها أيضـاً قيمـة جمهورانيـة صـهيونية تميـزه مـن املتـدين األورثوذكسـي

واليهــــود األورثــــوذكس مل يــــدخلوا يف . الشــــتات، وجتعــــل منــــه يهوديــــاً جديــــداً، إســــرائيلياً
اعتباراتـــه ومل يقـــارن نفســـه بهـــم، وربمـــا مل يرغـــب يف أن يخـــدموا معـــه يف اجلـــيش، ألنـــه 

لكـــن العلمـــاين اليســـاري الصـــهيوين . أراد أالّ يخـــتلط بهـــم وأن يتركـــوا اجلـــيش والدولـــة لـــه
أن يُجنَّد أولئك للخدمة العسكرية، وينطلق من حقه كفـرد يف اختيـار نمـط اليوم يطالب ب

  .حياته من دون إمالء األحزاب الدينية
يف هذه املرحلة التي تتناقض فيها تطلعـات وطموحـات اجلمهـور العلمـاين التوجـه 
يف إســـرائيل مـــع االئتالفـــات التـــي تضـــطر أحزابـــه إىل تشـــكيلها يف الكنيســـت، توجـــه هـــذا 

، بصــورة مكثفــة، إىل حمكمــة العــدل العليــا باعتبارهــا حصــن العلمانيــة وحصــن اجلمهــور
وقـــد قبلـــت احملكمـــة العليـــا . الديمقراطيـــة الليبراليـــة األخيـــر ضـــمن املســـلمات الصـــهيونية

بهذا التحـدي، وكـاد الصـراع بـين العلمانيـة والتـدين يف إسـرائيل يأخـذ شـكل صـراع بـين 
حمدثاً أول اهتزاز حقيقي يهدد التقسـيم الـوظيفي السلطة التشريعية والسلطة القضائية، 

فاحملكمـــة العليـــا ال تعتبـــر الديمقراطيـــة حكـــم األغلبيـــة، وإنمـــا . بـــين الســـلطات يف الدولـــة
حكــم القــيم الديمقراطيــة الليبراليــة كمــا تراهــا هــي، وقــد تتنــاقض هــذه القــيم مــع احللــول 

لـذا وضـعت . حـزاب الدينيـةالوسط اجلارية يف الكنيست إلقامة ائـتالف أغلبيـة يرضـي األ
احملكمـــة العليـــا الكنيســـت أمـــام خيـــار صـــعب، إذ طالبتـــه بســـن قـــانون يـــنص علـــى جتنيـــد 
طلبــــــة املــــــدارس الدينيــــــة اليهــــــود أو يحــــــررهم مــــــن اخلدمــــــة العســــــكرية، بحيــــــث ال يتــــــرك 
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كــــذلك رفضــــت احملكمــــة العليــــا . املوضــــوع لسياســــات احلكومــــات االئتالفيــــة املتعاقبــــة
إيــالن الرئيســي يف القــدس أيــام الســبت، علــى الــرغم مــن كــون احلــي  - إغــالق شــارع بــار

أضـــــف إىل ذلــــك عـــــدم تســــاهل القضـــــاء . الــــذي يشــــقه الشـــــارع آهــــالً بكاملـــــه باملتــــدينين
ومثابرته على حماكمة زعيم حـزب شـاس، أرييـه درعـي، راسـماً حـدوداً للهـامش األوسـع 

ومل يعــد نــادراً أن . الدولــة الــذي تمتــع بــه وزراء األحــزاب الدينيــة عنــد التصــرف يف أمــوال
تســمع يف احلــوارات األكاديميــة اإلســرائيلية مصــطلحات منتزعــة مــن ســياقات تاريخيــة 

مـن أملانيـا القـرن التاسـع عشـر، أو احلاجـة ) Kulturkamf" (حـرب ثقافيـة"أُخرى، مثل 
 ، أو اإلكثار من االستشهاد بالنظام السـائد يف الواليـات"جمتمع مدين"إىل تطوير نظرية 

  .املتحدة على صعيد القانون والسياسة
، بتمحـــــور النقـــــاش 1999 - 1996تميـــــزت الســـــنوات الـــــثالث مـــــن حكـــــم نتنيـــــاهو، 

السياســي والثقــايف يف إســرائيل حــول موضــوع العالقــة بــين املتــدينين والعلمــانيين يف 
اجملتمع والدولة بصورة مل يسبق لها مثيل، وخصوصاً يف ظل تطـور ال سـابقة لـه أيضـاً 

وال شـك يف أنـه . ستهالك وسائل اإلعالم وتنافسها يف عـرض الـدراما علـى اجلمهـوريف ا
حـــزب العمــــل (كـــان مـــن األســــهل، يف نظـــر املعارضـــة السياســــية خـــالل مرحلـــة نتنيــــاهو 

شخصـية نتنيـاهو مـن ) 1: ، تسليط االستراتيجيا الهجومية علـى نقطتـين)وحزب ميرتس
قـــــوة ) 2علـــــى شخصـــــيته كسياســـــي؛ خـــــالل عمليـــــة إعالميـــــة مكثفـــــة هـــــدفت إىل القضـــــاء 

األحزاب الدينية يف ائتالفه ضمن أجواء ثقافية وسياسية حمتدمة النقاش بشأن طـابع 
وقد بلـغ هـذا الصـراع أوجـه الرمـزي يف تظـاهرة اآلالف مـن املتـدينين . اجملتمع والنخبة

، والتـي كـان مـن السـهل تسـويقها 14/2/1999ضـد احملكمـة العليـا بتـاريخ " احلريديم"
حدٍ لسـيادة القـانون أمـام حصـن القـانون والديمقراطيـة يف إسـرائيل؛ هكـذا علـى األقـل كت

يف نظر أغلبية اجملتمع اإلسرائيلي، وخصوصـاً يف املراحـل األخيـرة مـن حماكمـة أرييـه 
  .درعي بتهمة الفساد اإلداري واملايل

لقــــد كــــان مــــن الســــهل توحيــــد النخــــب القضــــائية واإلعالميــــة واالقتصــــادية نفســــها 
خلائفة من شخصية نتنياهو، ومن االنقـالب الـذي يحـاول إحداثـه يف مبنـى الدولـة، مـع ا

أو " ظالميـــــة"اخلـــــوف الصـــــهيوين القـــــديم الـــــدفين مـــــن هيمنـــــة قـــــوة ثقافيـــــة واجتماعيـــــة 
علـــى الدولـــة واجملتمـــع تـــذكّر بـــالقوى التقليديـــة التـــي ســـيطرت علـــى الغيتـــو " قرســـطوية"

التاســع عشــر مــن ناحيــة، وضــد االنــدماج يف اليهــودي يف الصــراع ضــد صــهيونية القــرن 
  .سائر الشعوب من ناحية أُخرى

 1ليبرمــــــان، يف األســــــبوع الواقــــــع مــــــا بــــــين ) إيفيــــــت(أثــــــارت تصــــــريحات أفيغــــــدور 
، بعـــد انســـحابه مـــن إدارة ديـــوان رئـــيس احلكومـــة وعشـــية تشـــكيله حزبـــاً 7/4/1999و

اوف النخــب املســيطرة ، زوبعــة إعالميــة عبّــرت عــن خمــ"إســرائيل بيتنــا"جديــداً هــو حــزب 
علـــى املؤسســـة اإلســـرائيلية مـــن تهديـــد يمينـــي شـــعبوي الطـــابع يهـــاجم، مـــن دون هـــوادة، 
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جهــاز الدولــة البيروقراطــي وقســم امليزانيــات يف وزارة املاليــة الــذي يمنــع انفــالت عقــال 
االقتصــــاد الشــــعبوي، ويهــــاجم قنــــاة التلفــــزة األوىل الرســــمية واالدعــــاء العــــام والشــــرطة 

وكــان مــن الواضــح أن املؤسســة اإلســرائيلية التــي تضــم كــل مــا . بشــكل ســافر واحملــاكم
شـــمله ليبرمـــان يف هجومـــه، يضـــاف إليهـــا نخـــب األحـــزاب الكبيـــرة، بمـــا فيهـــا الليكـــود، 
والتــي اتهمهــا بــالتواطؤ مــع األوىل يف عرقلــة حكــم نتنيــاهو، قــررت أن تقــاوم وأن تــدافع 

  .ن، وتهديد اليمين الشعبوي اجلديدتهديد املتديني: عن وجودها أمام التهديدين
لكـــن املتـــدينين ال يتحملـــون وحـــدهم املســـؤولية عـــن تـــأجيج الصـــراع ووصـــوله إىل 

فمنـذ نهايـة القـرن التاسـع عشـر والصـهيونية العلمانيـة تعـرّف ذاتهـا، وحتـدد . هذه احلدة
وهــــي علــــى . موقعهــــا السياســــي والثقــــايف قياســــاً بالقيــــادة الدينيــــة اليهوديــــة يف الغيتــــو

خالف معها بشأن تعريف القومية اليهودية، وبشأن اعتبار الصهيونية عـودة خالصـية 
مســـــيانية أو خالصـــــية كاذبـــــة مـــــن نـــــوع (إىل أرض امليعـــــاد أم جمـــــرد حركـــــة علمانيـــــة 

، وبشــأن اعتبــار اليهــود شــعباً كبــاقي )حركــات املســيح الكــذاب شــبتاي بــن تســفي وغيــره
متـدين معـاد /صـهيوين - ت العالقـة علمـاينوقـد حتولـ. الشعوب تلزمه دولـة قوميـة أم ال

. للصــــــهيونية إىل العالقــــــة احملــــــددة للهويــــــة الذاتيــــــة لكــــــل طــــــرف بتمييزهــــــا مــــــن اآلخــــــر
فاملعســــكر العلمــــاين هــــو علمــــاين ضــــمن العالقــــة بمعســــكر متــــدين، وبمعســــكر احلريــــديم 
كمعسكر مر بعدة تغييـرات يف تعريفـه لهويتـه كـردة فعـل علـى التغييـرات السـريعة داخـل 

وبهــــذا املعنــــى، وخالفــــاً للــــرأي الســــائد بشــــأنها كهويــــة جامــــدة غيــــر . املعســــكر العلمــــاين
  .متغيرة، عصفت بالهوية الدينية، كثقافة وكسياسة، تغييرات كثيرة ومتسارعة

حمطــــات أساســــية كانــــت فيهــــا هــــذه اجلدليــــة حتــــدد الفــــارق  5ونســــتطيع أن نحــــدد 
  :جامعة جديدة والتناقض الذي تُبنى من صراع أضداده وحدة واحدة

يف مقابـــل احلركـــة الصـــهيونية املنظمـــة ينـــتظم : يف نهايـــة القـــرن التاســـع عشـــر) 1
الوحـــدة ) 2؛ "أغـــودات يســـرائيل"املتـــدينون احلريـــديم سياســـياً يف أحـــزاب وحركـــات مثـــل 

إقامة الدولة ونشوء الشرخ ) 3بين الدين والصهيونية يف أعمال احلاخام كوك الفكرية؛ 
حتويـل التـدين ) 4لتاريخي بين الدولة العلمانيـة والدولـة اليهوديـة؛ يف الوعي اليهودي ا

إىل قوميــــة متطرفــــة عنــــد املســــتوطنين، واللقــــاء بــــين دولــــة إســــرائيل  1967بعــــد حــــرب 
الـــديني بشـــأن نمـــط احليـــاة يف إســـرائيل، وقـــانون /الشـــرخ العلمـــاين) 5وأرض إســـرائيل؛ 

اع مـع احملكمـة العليـا، ونشـوء حـزب التهويد، وقوة اإلمـالء عنـد األحـزاب الدينيـة، والصـر
  .شاس يف أواسط الثمانينات

. ولنأخذ أمثلة متأخرة لهذه اجلدلية ساهمت يف حتديـد نتـائج االنتخابـات األخيـرة
، كــان يبــدو أن بيــرس سينتصــر بنســبة 1996فبعــد مقتــل رابــين، عشــية انتخابــات ســنة 

يـرتس يف الكنيسـت سـيهبط عالية تصل إىل السـتين يف املئـة تقريبـاً، وأن تمثيـل حـزب م
إىل خمســـة نـــواب، ذلـــك بأنـــه فقـــد تميـــزه مـــن حـــزب العمـــل الـــذي فـــاوض منظمـــة التحريـــر 
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إذاً كيــف يميــز . الفلســطينية، وقــاد عمليــة الســالم مــن دون االســتناد إىل األحــزاب الدينيــة
ميرتس نفسه من حـزب العمـل الـذي مل يهـدم اجلسـور مـع األحـزاب الدينيـة حلاجتـه إليهـا 

ئــتالف؟ لقــد قــرر ميــرتس أن يميــز نفســه باتخــاذ موقــف مــن األحــزاب الدينيــة أكثــر يف اال
هنــا يبــدأ ميــرتس معركــة حاميــة الــوطيس ضــد األحــزاب الدينيــة . تشــدداً مــن حــزب العمــل

وهنــــا تــــردّ األحــــزاب الدينيــــة . يف حماولــــة منــــه الجتــــذاب األصــــوات العلمانيــــة املتشــــددة
واألمـــر . ثالً، وضـــد العمـــل فيهـــا يـــوم الســـبتبهجـــوم علـــى نمـــط احليـــاة يف الكيبوتســـات مـــ

األهـــم أن الـــرد كـــان يـــتم بامليـــل نحـــو اليمـــين واالرتبـــاط بـــاألحزاب اليمينيـــة والتصـــويت 
لقــد حتولــت آليــة الصــراع داخــل املعســكر العلمــاين بــين حــزب ميــرتس . اجلــارف لنتنيــاهو

زاب الدينيـــة، وحـــزب العمـــل، وبســـهولة فائقـــة، إىل حتديـــد للهويـــة الذاتيـــة يف مقابـــل األحـــ
وإىل حتديــــد األحــــزاب الدينيــــة لهويتهــــا بصــــورة كاملــــة كجــــزء مــــن معســــكر اليمــــين ضــــد 

  .هجومية اليسار الصهيوين املدفوعة بتناقضاته الداخلية
مثــال آخــر لــذلك يرافقنــا منــذ انهيــار املنظومــة االشــتراكية هــو التــأثير يف التعريــف 

لهجرة اليهوديـة مـن االحتـاد السـوفياتي الذاتي لكل من الهوية العلمانية والدينية عقب ا
لقد طرحت هذه الهجرة اجلبـارة، قياسـاً بحجـم إسـرائيل السـكاين، والعلمانيـة إىل . سابقاً

أبعــد احلــدود، مــن جديــد وبحــدة، مســألة العالقــة بــين الهويــة القوميــة اليهوديــة والهويــة 
ألــــف  200 الدينيــــة، وخصوصــــاً أن هــــذه الهجــــرة شــــملت علــــى أقــــل تقــــدير مــــا يزيــــد علــــى

وقـــــد رفضـــــت املؤسســـــة العلمانيـــــة احلاكمـــــة . مهـــــاجر غيـــــر يهـــــودي بـــــأي مقيـــــاس دينـــــي
تعريض هذه الهجرة بأجمعها للخطر بنبش األصل الديني لكل مهاجر، واعتبرت خدمـة 
املهــــاجر يف اجلــــيش أو مقتــــل ابنــــه خــــالل خدمتــــه يف اجلــــيش معيــــارين كــــافيين ملنحــــه 

ة برمتهـــــا هـــــذه االعتبـــــارات البراغماتيـــــة املواطنـــــة، يف حـــــين رفضـــــت املؤسســـــة الدينيـــــ
وأصــــرت علــــى حتديــــد األصــــل مــــن طــــرف األم، أو القيــــام بعمليــــة تهويــــد معقــــدة بحســــب 

وهنــا طُــرح ســؤال جديــد بشــأن شــرعية التهويــد . األصــول األورثوذكســية املعقــدة اإلجــراء
، )reformist, conservative(األكثر سهولة بحسب األصول اإلصـالحية واحملافظـة 

سـتوردة مـن يهـود الواليــات املتحـدة الـذين يمـرون بــانقالب الهـوتي ملسـايرة احلداثــة امل
فـــاألحزاب الدينيـــة واملؤسســـة الدينيـــة اعتبـــرت أي تهويـــد آخـــر غيـــر التهويـــد . األميركيـــة

التقليــــدي املرعــــي، الــــذي حتتكــــره، اعتــــداءً علــــى صــــالحياتها وعلــــى نفوذهــــا باعتبارهــــا 
هـي شـرط حيـازة املواطنـة اإلسـرائيلية بموجـب قـانون حارسة حدود الهوية اليهودية، و

  .العودة

                                                            
   التيارات اإلصالحية واحملافظة نشأت كالهوت يهودي جديد يف الواليات املتحدة لتسهيل احلفاظ علـى الهويـة

ويــدعي اإلصــالحيون أنــه لــوال . اليهوديــة باالنــدماجاليهوديــة يف أوضــاع جمتمــع حــديث ليبــرايل يهــدد الهويــة 
هــذا اإلصــالح، ولــوال التســهيالت التــي أدخلوهــا علــى قواعــد الــدين اليهــودي ومالءمتهــا مــع متطلبــات احلداثــة 

  .األميركية، ملا حافظ يهود الواليات املتحدة على يهوديتهم
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مـــا زلنـــا غيـــر قـــادرين علـــى حصـــر تـــأثير الهجـــرة اليهوديـــة مـــن االحتـــاد الســـوفياتي 
ســـــابقاً يف الهويـــــة اليهوديـــــة، إذ طرحـــــت ســـــؤاالً عـــــن معنـــــى األمـــــة اليهوديـــــة إذا مل يكـــــن 

أو املتــدينين " حلريـديما"حراسـها رجـال الـدين، لكنهـا طرحـت سـؤاالً آخـر عـن معنـى عـداء 
األورثــوذكس للصــهيونية مــا دامــوا يريــدون االضــطالع بــدور البــواب الــذي يصــنف أهليــة 

فلو أن األحـزاب الدينيـة غيـر . الوافدين إىل املشروع الصهيوين ويوزع تذاكر الدخول فيه
ملواطنــة املهــاجر إىل إســرائيل، أو  - إىل هــذا احلــد - صــهيونية، كمــا كانــت، ملــا اكترثــت

فقــد انطلقـت هــذه األحــزاب تاريخيـاً مــن التســليم بـأن إســرائيل ليســت هــي . لعـدم مواطنتــه
االنخــراط يف جدليــة العالقــة العلمانيــة الصــهيونية يــؤدي بالتــدريج إىل  - دولــة اليهــود

  .صهينة األحزاب الدينية
ومثال ثالث لهذه اجلدلية العنيفة، والتي يتسـارع فيهـا حتـول الضـد إىل ضـده، يبـدأ 

 politically(تبني اليسار الصهيوين واحلركات النسائية ملقوالت الالئق سياسياً من 
correct (من الواليات املتحدة.  

فمــــن املفتــــرض أن العلمانيــــة تعنــــي فصــــل الــــدين عــــن الدولــــة وخصخصــــة اخليــــار 
ومل يتــــدخل العلمــــانيون، يف الســــابق، يف مســــألة الطقــــوس الدينيــــة والفــــرائض . الــــديني

لكن نالحظ مؤخراً ازدياداً يف املطالبة بأن تصلي النساء مـع الرجـال . هاوكيفية تنظيم
  .أمام حائط املبكى، والتقليد الديني يمنع ذلك

لقــــد تــــأثرت الهويــــة العلمانيــــة هنــــا بالصــــراع الــــدائر داخــــل املعســــكر الــــديني بــــين 
ة الذين يشـكلون أغلبيـة سـاحقة بـين يهـود الواليـات املتحـد(األورثوذكس واإلصالحيين 

فالتيـــار اإلصـــالحي يصـــر علـــى صـــالة النســـاء ). وأقليـــة ضـــئيلة بـــين اليهـــود يف إســـرائيل
والرجــــال معــــاً، بمــــا يف ذلــــك أمــــام حــــائط املبكــــى، كمــــا يطالــــب بتمثيــــل نســــاء عنــــه يف 

وحــزب ميــرتس العلمــاين، الــذي . اجملــالس الدينيــة اليهوديــة يف عــدة مــدن يف مركــز البلــد
ل يف الطقــوس الدينيــة وال يهمــه كيــف تــدار الصــالة يفتــرض فيــه أنــه بعلمانيتــه ال يتــدخ

املعيَّنـة (أمام حائط املبكى، والذي يفترض فيه أيضاً أن يطالـب بحـل اجملـالس الدينيـة 
كجزء من فصل الدين عـن الدولـة، يـدافع عمليـاً عـن تمثيـل ) من البلديات ووزارة األديان

أي أنـه يقـوم بعمليـة إصـالح النساء يف اجملالس الدينية وصـالتهن أمـام حـائط املبكـى؛ 
وهنا يبدأ التنظير العلماين بشأن . من أجل ذلك عليه أن يبرر ذاته ضمن اليهودية. ديني

                                                            
   بعـــض هـــذه املقـــوالت يف مرحلـــة ضـــياع لقـــد أدت حماكـــاة خطـــاب اليســـار الصـــهيوين إىل تبنـــي أوســـاط عربيـــة

كاملطالبـة (البوصلة السياسية لتندرج مطالبها ضمن الالئق سياسياً، مثل املطالبـة بـوزير عربـي يف احلكومـة 
ويتحـــول . ، أو املطالبـــة بعربـــي يف جلنـــة اخلارجيـــة واألمـــن ويف الســـفارات يف اخلـــارج)بزيـــادة تمثيـــل النســـاء

إىل نقــــاش بشــــأن التمثيــــل، تمثيــــل العــــرب، بــــدالً مــــن النقــــاش ) بــــراك حكومــــة(النقــــاش مــــع احلكومــــة اجلديــــدة 
وغيرهــا التــي حتــارب مــن ) homosexuals(وذلــك تمــثالً باحلركــات النســوية وحركــات اللــواطيين . السياســي

أجـــل شـــرعية تمثيلهـــا وحقهـــا يف االختيـــار، ال مـــن أجـــل السياســـة املتبعـــة يف الهيئـــة أو املؤسســـة التـــي تطالـــب 
وهكــذا أيضــاً حتــول مطلــب  .تقــدمياً وهكــذا أصــبح مطلــب النســاء دخــول ســالح اجلــو مطلبــاً. خاللهــابالتمثــل مــن 

  .دخول جلنة اخلارجية واألمن إىل مطلب عربي
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وتنتشـر مـؤخراً يف إسـرائيل مـدارس . الثقافة اليهودية والتعددية الدينية داخل اليهوديـة
 صــــهينة أي أن اجلدليـــة املـــذكورة أعـــاله تســـاهم ال يف. دينيـــة علمانيـــة لدراســـة التلمـــود

األحـــزاب الدينيـــة فقـــط، بـــل أيضـــاً يف تهويـــد األحـــزاب العلمانيـــة ثقافيـــاً، وذلـــك بتعريـــف 
  .اليهودية من جديد يف كل مرحلة

الصـــراع العلمـــاين الـــديني مل يفـــك إســـار الهويـــة اليهوديـــة، وال يـــزال يتطـــور داخلهـــا 
سـرائيلي، وقـد حتـول إىل حمـور الصـراع األساسـي يف اجملتمـع اإل. ويطورهـا يف آن واحـد

عـــدداً ال يحصـــى مـــن اإلصـــدارات  1999وشـــهدت الســـنوات التـــي ســـبقت انتخابـــات ســـنة 
وبذل منظرون من اليسار الصهيوين جهـداً فائقـاً . واملؤتمرات والندوات بشأن املوضوع

كمـــا    )6(.يف تطـــوير مفهـــوم جديـــد لألمـــة اليهوديـــة ال يحتكـــر رجـــال الـــدين رســـم حـــدوده
مــــع الغيبيــــة الدينيــــة بأنــــه اخلطــــر األساســــي الــــذي يهــــدد حــــاول آخــــرون حتديــــد الصــــراع 

  )7(.إسرائيل
رقمـاً قياسـياً مل يسـبق ") حمـار املسـيح("وقد بلغت مبيعات كتاب سـايف رخلفسـكي 

وهـــو ظـــاهرة تســـتحق التوقـــف    )8(.ألـــف نســـخة يف عـــام واحـــد 155لـــه مثيـــل، إذ تـــم بيـــع 
ثي، مقارنة بالكتـب التـي عندها بسبب انتشاره الواضح وضعفه من حيث املستوى البح

صــــدرت يف الســــبعينات والثمانينــــات والتــــي حتلــــل ظــــاهرة غــــوش إيمــــونيم واملســــيانية 
إذ يغلـــب علـــى كتـــاب رخلفســـكي الطـــابع الصـــحايف ). حريـــديم(واملعســـكر األورثوذكســـي 

والتعميمـــات الســـريعة والعـــداء الشـــديد لألحـــزاب الدينيـــة باعتبارهـــا اخلطـــر األكبـــر علـــى 
واجلديد يف هذا الكتاب أنه يحوّل الصراع من صراع . يلي ال على العرباجملتمع اإلسرائ

مع املستوطنين بشأن قضـية السـالم إىل صـراع مـع األحـزاب الدينيـة كلهـا، بمـا يف ذلـك 
خالصــية خطــرة الطــابع ) مســيانية(شــاس وأغــودات يســرائيل، باعتبارهــا جميعــاً أحزابــاً 

أن يف اإلمكـان قـول الكثيـر عـن حـزب شـاس  واحلقيقـة. وتهدد بنية إسرائيل الديمقراطية
عدا أنه حزب خالصي ثوروي الطابع؛ فالهوته السياسي والديني ليس الهوتاً مسـيانياً 

  .وخالصياً على اإلطالق
ويف سياق هذا اخلراج الثقايف والسياسي طـرح بـراك وهـو زعـيم للمعارضـة اقتـراح 

يــد عــدد احملــررين مــن اخلدمــة قــانون يف الكنيســت لتجنيــد طلبــة املــدارس الدينيــة وحتد
وســمح لنفســه، يف هــذا اجملــال، بــأالّ يتملــق األحــزاب الدينيــة علــى اإلطــالق يف . العسـكرية

ويف هـذه املرحلـة التاريخيـة نشـأت أحـزاب جديـدة علمانيـة يمينيـة . املعركة االنتخابيـة
اولـــة الطـــابع حتـــاول أن تـــذكّر بالصـــهيونية املبكـــرة ذات الطـــابع اجلمهـــوراين؛ أي أن حم

، كما ينص على ذلك شعاره الـداعي إىل العـودة "العز إىل سابق عهده"حزب شاس إعادة 
                                                            

  ).1998يديعوت أحرونوت، : تل أبيب" (21اليهود يف القرن  -	موت العم من أميركا"يوسي بيلين، : انظر  )6(
  ).1997شوكن، : تل أبيب" ( رابين وبعد ذلكمن هيرتسل إىل"أمنون روبنشتاين،   )7(
  ).1998يديعوت أحرونوت، : تل أبيب" (حمار املسيح"سايف رخلفسكي،   )8(
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إىل التقاليــد، قوبلــت بحركــة علمانيــة، مثــل حركــة شــينوي، تطــرح عــودة العــز الصــهيوين 
  .العلماين إىل سابق عهده

، املتطــــرف سياســــياً، أكثــــر قربــــاً مــــن "املفــــدال"يف ظـــل هــــذا اخلطــــاب العلمــــاين يبــــدو 
لمــانيين ألنــه أكثــر اعتــداالً يف القضــايا االجتماعيــة، وألنــه يشــارك يف القــيم القوميــة الع

علـــــى الـــــرغم مـــــن (اجلمهورانيـــــة مثـــــل اخلدمـــــة يف اجلـــــيش واعتبـــــار الدولـــــة قيمـــــة عليـــــا 
أرض "مسؤوليته التاريخية عن مقتل رابين، لكن بعد انشـقاق أوسـاط عنـه تضـع قضـية 

مفروغـــاً منـــه أن يكـــون يف ائـــتالف بـــراك علـــى  وكـــان). فـــوق مؤسســـات الدولـــة" إســـرائيل
وكـــان حـــزب مثـــل ميـــرتس . الـــرغم مـــن تشـــدده يف قضـــايا الســـالم واألرض واالســـتيطان

مستعداً لتفضيل الليكود على حزب شاس يف احلكومة، إالّ إنه اضطر إىل قبول االئتالف 
 معــــه مــــدفوعاً بضــــرورة وجــــوده مــــع حــــزب العمــــل يف االئــــتالف، وهــــو فرصــــته الوحيــــدة

وعـادت إىل . ومل يطرح ميرتس سـؤاالً عـن وجـود املفـدال يف احلكومـة. ليشارك يف احلكم
األذهـــان دعايـــة ميـــرتس االنتخابيـــة املتلفـــزة، والتـــي ظهـــر فيهـــا يوســـي ســـريد شخصـــياً 
يجول يف شوارع إحدى املستعمرات غير اآلهلـة يف الضـفة الغربيـة، ويصـدح يف البيـوت 

ذه الدعايــة عــادت إىل األذهــان مثــل مســرحية هزليــة، ؛ هــ"هــل يوجــد أحــد هنــا؟: "اخلاويــة
وخصوصــــاً أن ممثــــل املفــــدال، يتســــحاق ليفــــي، يتبــــوأ يف احلكومــــة التــــي يشــــارك فيهــــا 

  .ميرتس منصب وزير اإلسكان
علماين غائباً فستبقى هـذه اجلدليـة تنـتج /وما دام الطرف الثالث يف جدلية متدين

الطرف الثالــث املــواطنين العــرب يف وحــدة جديــدة بــين طــريف النقــيض فيهــا، ونقصــد بــ
فــــــإذا ولــــــج هــــــؤالء معركــــــة الديمقراطيــــــة اإلســــــرائيلية فعــــــالً بمشــــــروع دولــــــة . إســــــرائيل

املواطنين، كمعركة علمنة للكيان اإلسرائيلي، ستختلف قواعد الصـراع، وبالتـايل وحـدة 
 األضـــــداد القائمـــــة، إذ ال يمكـــــن أن يعيـــــد الصـــــراع يف هـــــذه احلالـــــة إنتـــــاج وحـــــدة الهويـــــة

يــــدافع عــــن ) sector(لكــــن ســــلوك األقليــــة العربيــــة، كقطــــاع ســــكاين . اليهوديــــة اجلامعــــة
مصــــاحله مــــن دون موضــــعتها يف ســــياق جممــــل الصــــراع الــــوطني اجلــــاري مــــن ناحيــــة، 
وضــمن الســياق الشــامل للصــراع اجلــاري بشــأن طــابع دولــة إســرائيل مــن ناحيــة أُخــرى، 

ففــــي اإلمكــــان حاليــــاً . ن يف إســــرائيلالتــــدي/يجعــــل دورهــــا ثانويــــاً يف جدليــــة العلمانيــــة
تخيـــل وضـــع يتحـــالف فيـــه العـــرب مـــع حـــزب شـــاس تكتيـــاً ضـــد مطالـــب علمانيـــة، وذلـــك 

كمـا أن . وقد حدث هذا فعالً يف الكنيست الرابع عشـر عـدة مـرات. خدمة ملصالح قطاعية
وقــد . يف اإلمكــان تخيــل وضــع يشــترك فيــه وزيــر عربــي مــع املفــدال يف احلكومــة نفســها

ويتطلـــب . ا مطلـــب إحـــدى القـــوائم العربيـــة يف املفاوضـــات االئتالفيـــة مـــع بـــراككـــان هـــذ
علمانيـة وتأجيجهـا، يف اجتـاه علمنـة اجملتمـع والدولـة يف إسـرائيل، /ولوج جدلية تدين

ويـؤدي . قفزة كبيرة يف التفكير السياسي عنـد العـرب يف إسـرائيل وخروجـاً مـن الهـامش
شـــــروع السياســـــي الشـــــامل باملزايـــــدة الوطنيـــــة الســـــلوك الهامشـــــي إىل االســـــتغناء عـــــن امل
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اللفظيـــة والبحـــث عمليـــاً عـــن موقـــع ومصـــلحة ضـــمن النظـــام اإلســـرائيلي القـــائم، بحيـــث 
يقســم السياســي بــأغلظ األيمــان أنــه لــيس ضــد أمــن دولــة إســرائيل ولــن يفضــح لهــا ســراً 

 وصــف ليــدخل جلنــة اخلارجيــة واألمــن باعتبــاره مواطنــاً إســرائيلياً، ثــم يزايــد ويبــالغ يف
وهــذه االزدواجيــة . الغــبن الالحــق بــه يف اخلطــاب السياســي العربــي كــي يُقبــل بــه عربيــاً

السياســية التــي تكــرس البقــاء يف الهــامش ال تمنــع السياســة العربيــة مــن اقتحــام جدليــة 
  .العلمانية إسرائيلياً/التدين

  اليمين واليسار بعد االنتخابات
يرتكــــز التقســــيم الـــــرائج يف إســــرائيل، إىل معســـــكري اليســــار واليمـــــين، علــــى تقاليـــــد 

" الييشــوف"تاريخيــة تمتــد إىل الصــراع بــين حركــة العمــل الصــهيوين التــي ســيطرت علــى 
مــن جهــة، وبــين احلركــة التنقيحيــة التــي انشــقت عــن املــؤتمر الصــهيوين العــاملي بقيــادة 

كية الطــــابع بموجــــب التعريــــف الســــتاليني األوىل اشــــترا: جابوتنســــكي مــــن جهــــة أُخــــرى
الــرائج يف حينــه لالشــتراكية بصــفتها اقتصــاد دولــة؛ الثانيــة ليبراليــة الطــابع تســتند إىل 
الطبقــات الوســطى يف املــدن أكثــر ممــا تســتند إىل االســتيطان الزراعــي العســكري الطــابع 

  .وإىل العمل املأجور
جذرياً مع التحول املتدرج الذي  لكن هذه التقسيمات الطبقية السمات تغيرت تغيراً

التحــوالت التــي  - إىل حــد بعيــد - طــرأ علــى أجنحــة السياســة اإلســرائيلية، والــذي يشــبه
طـــرأت علـــى مفـــاهيم اليســـار واليمـــين يف أوروبـــا مـــع تطـــور االقتصـــاد الرأســـمايل، ومـــع 

 فلقــد فَقَــد. ازديــاد تــأثير وســائل االتصــال يف السياســة حتــى ظهــور املشــهدية السياســية
اليســار قاعدتــه االجتماعيــة العماليــة الشــعبية، وبــات يســتند إىل طبقــات وســطى جديــدة 

إىل ) حتــــى التقليــــدي يف احلالــــة اإلســــرائيلية(تتســــع باســــتمرار، وحتــــوّل اليمــــين اجلديــــد 
  .خماطبة فئات شعبية واسعة لها مصلحة معيشية يف تدخل الدولة يف االقتصاد

يف تركيبـة اليسـار واليمـين، وخصوصـاً منـذ ورافق هذا التحول االجتماعي الطبقـي 
الســـبعينات، توزيـــع لليســـار واليمـــين بموجـــب االســـتعداد للتســـوية التاريخيـــة مـــع الـــدول 
العربيــة، والتــي تبــدأ باالســتعداد لتســوية إقليميــة تشــمل االنســحاب مــن قســم، أو مــن كــل 

. امل معهـايف مقابل االعتراف بإسرائيل والسـالم الشـ 1967األراضي التي احتلت سنة 
وظهر سلم جديد يتـدرج عليـه اليسـار املتطـرف واليسـار والوسـط واليمـين املتطـرف، يبـدأ 
باالعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية والقبـول بهـا طرفـاً يف املفاوضـات، واالسـتعداد 

موقـــــف يســـــاري متطـــــرف بموجـــــب التقســـــيم (للقبـــــول بدولـــــة فلســـــطينية كاملـــــة الســـــيادة 
، وينتهي إىل مواقـف اسـتيطانية غيبيـة تعتبـر االسـتيطان يف )تاإلسرائيلي يف السبعينا

فريضـــة دينيـــة وواجبـــاً قوميـــاً يف آن واحـــد، وتعتبـــر  1967األراضـــي التـــي احتلـــت ســـنة 
  .السالم مع العرب قضية ثانوية يف مقابل السالم اإلسرائيلي القومي والداخلي



  3، ص )1999صيف ( 39، العدد 10المجلد  الفلسطينية مجلة الدراسات مقاالت

 

32 
 

بقـــــي لليســـــار أو همــــش هـــــذا التقســـــيم العالقـــــة الضـــــرورية بالطـــــابع االجتمـــــاعي الط
وعلـــى الـــرغم مـــن التقـــاء التعـــريفين يف بعـــض احلـــاالت، فإنهمـــا افترقـــا يف عـــدة . اليمـــين

ثم تعدلت املعايير من جديـد ليصـبح االسـتعداد للتسـوية اإلقليميـة موقفـاً . حاالت أُخرى
وسطياً، ثم أصبح جمـرد االسـتعداد للتفـاوض مـع منظمـة التحريـر موقفـاً ال يميـز اليسـار 

وأضــيفت مقــاييس جديــدة إىل اليســار واليمــين يف إســرائيل تتعلــق بالعالقــة . وبعــد أوســل
إسرائيل (واستطاع حزب العمل . باألحزاب الدينية ومدى أهميتها بالنسبة إىل كل حزب

يســرائيل بعليــاه (يف االنتخابــات األخيــرة أن يلتقــي مــع فئــات علمانيــة يمينيــة ) واحــدة
احلكومـــة، وذلـــك نتيجـــة عـــدم االرتيـــاح الـــذي منحتـــه أصـــواتها لرئاســـة ) وحركـــة شـــينوي

أحدثتـــه التعريفـــات اجلديـــدة لليمـــين يف فتـــرة نتنيـــاهو، والتـــي جعلـــت التـــداخل العضـــوي 
ــر نتنيــاهو . البنيــوي بــين اليمــين واألحــزاب الدينيــة مــن ســمات اليمــين األساســية وقــد عبّ

إحــــدى عــــن هــــذا اإلشــــكال الــــذي أصــــاب اليمــــين العلمــــاين يف خطــــاب ألقــــاه أمــــام طــــالب 
، 17/5/1999املــدارس الدينيــة يف القــدس، بعــد أســبوع فقــط علــى ســقوط حكومتــه يف 

عنــدما أكــد حرفيــاً اســتحالة الفصــل بــين الــدين والدولــة يف إســرائيل، واســتحالة الفصــل 
وقــد عبّــر بهــذه اجلملــة اليتيمــة عمــا نحــاول إثباتــه يف . بــين الــدين والقوميــة يف اليهوديــة

وقف الصهيوين العلماين يف هذا البلد؛ فجملتـه هـذه كانـت أبحاث مطولة عن تناقض امل
  .أكثر قيمة من عشرات األبحاث عن املوضوع

قلنـــــا، يف بدايـــــة هـــــذا املقـــــال، إن الكنيســـــت اإلســـــرائيلي احلـــــايل يمينـــــي الطـــــابع يف 
" إجمـــــاع قـــــومي"لكـــــن هـــــذه األغلبيـــــة، يف املنظـــــور السياســـــي، تنـــــدرج ضـــــمن . أغلبيتـــــه

حتــى الليكــود مــروراً بحزبــي العمــل وشــاس، ويقبــل بتســوية إســرائيلي يمتــد مــن ميــرتس 
إقليميــة مــع ســورية ولبنــان والفلســطينيين، فــيطمس بــذلك احلــد الفاصــل بــين مــا اصــطلح 

وتتغيـــر طبعـــاً هـــذه األحكـــام . علـــى تســـميته اليســـار واليمـــين ضـــمن األحـــزاب الصـــهيونية
ا يف الســلطة يجعلهــا فوجودهــ. خــارج الســلطة أو داخلهــا: األخيــرة طبقــاً ملوقــع األحــزاب

، وبقاؤهــا يف املعارضــة يعنــي أيضــاً التشــديد علــى تمييزهــا "اإلجمــاع"أكثــر تكيفــاً وفــق 
وهكــــــذا نســــــتطيع أن جنــــــزم أنــــــه لــــــو جنحــــــت . مــــــن الســــــلطة، وبالتــــــايل تغييــــــب اإلجمــــــاع

املفاوضــات االئتالفيــة مــع حــزب الليكــود لكانــت مواقفــه، فيمــا يتعلــق باملفاوضــات مــع 
  .االً مما سيتخذه من مواقف مشاكسة وهو يف املعارضةالعرب، أكثر اعتد

، فقد "أرض إسرائيل"وحتى حزب املفدال األيديولوجي الطابع، فيما يتعلق بقضية 
بات مستعداً للتكيف وفـق واقـع أوسـلو، أي االعتـراف بالكيـان الفلسـطيني حقيقـةً نـاجزةً 

اة حيــــوي يشــــمل بشــــروط بقــــاء االســــتيطان حتــــت الســــيادة اإلســــرائيلية ضــــمن حيــــز حيــــ
لقد أصبح النقـاش . التوسع كما يشمل الشوارع االلتفافية وحماور املواصالت الرئيسية

بـــين هـــذه التيـــارات نقاشـــاً تفصـــيلياً يـــدور يف شـــأن مســـاحة أرض الكيـــان الفلســـطيني، 
لكـــن . وحجـــم ســـلطاته ضـــمن كونـــه كيانـــاً جمتـــزأ األرض وجمتـــزأ الســـيادة علـــى األرض
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أو ضـــده، مل يعـــد يصـــلح أساســـاً للتوزيـــع بـــين يســـار ويمـــين  تقســـيم املوقـــف مـــع أوســـلو،
ويتمحــور الصــراع حاليــاً . ضــمن املعســكر الصــهيوين، فقــد تــم التســليم بأوســلو إســرائيلياً

بــــــين مغــــــزى هــــــذا التســــــليم اإلســــــرائيلي بأوســــــلو، أو بكلمــــــات أُخــــــرى اإلجمــــــاع القــــــومي 
  .لسالم العادل والدائماإلسرائيلي، وبين الشروط املتفق عليها فلسطينياً وعربياً ل

وكمــا اختلطــت تعريفــات اليمــين واليســار بشــأن قضــية العالقــة بــاألحزاب الدينيــة، 
فــإن قســماً كبيــراً مــن اليمــين اإلســرائيلي أخــذ يتبنــى مواقــف اليســار الصــهيوين العلمــاين 

جتنيــد طــالب املــدارس ) 1: مــن ســطوة األحــزاب الدينيــة، وخصوصــاً مــن قضــيتين اثنتــين
أولوية القانون الوضعي واحملاكم املدنية، وعلى رأسـها احملكمـة ) 2؛ )يفوتيش(الدينية 

وهــذا إضــافة إىل عــدة قضــايا تتعلــق بعلمنــة . العليــا، علــى الشــريعة اليهوديــة وأحكامهــا
األحوال الشخصية، من زواج وطالق وميراث ورفض إمالءات التقاليد الدينية على نمط 

  .احلياة السائد
موليــدت (ن اليمــين اإلســرائيلي مــن حــزب االحتــاد الــوطني ومــع أن فئــات واســعة مــ

، وحتـــــى أوســـــاطاً يف )بالتحـــــالف مـــــع أعضـــــاء كنيســـــت يمينيـــــين مـــــن املفـــــدال والليكـــــود
الليكــــود، مــــا زالــــت تتبنــــى املواقــــف التقليديــــة لليمــــين مــــن قضــــية التســــوية ومــــن قضــــية 

وين ينضـــوي العالقـــة بـــاألحزاب الدينيـــة، وعلـــى الـــرغم مـــن أن فئـــات مـــن اليســـار الصـــهي
بعضها خلف لواء حزب ميرتس وحزب العمل تشدد على مواقف أكثر جذريـة مـن قضـية 
السالم، فإننا يف اجململ أمام واقع جديد وتقسيمات جديدة جعلـت انتصـار إيهـود بـراك 
انتصاراً غير انقالبي ألنه ال يعبّر عن انتصار اليسار على اليمين، وال عـن انتصـار قـوى 

رب، وإنمــا عــن انهيــار التعريفــات القديمــة لليســار واليمــين وفــرض الســالم علــى قــوى احلــ
  .مفهوم اإلجماع القومي للسالم كتسوية ضمن الشروط اإلسرائيلية

إذا كان هناك إصرار على مفاهيم اليسـار واليمـين علـى السـاحة اإلسـرائيلية، يُسـأل 
ب؟ ومـــاذا يعنـــي مـــاذا يعنـــي اليســـار واليمـــين بمعـــايير قضـــية الســـالم واحلـــر: إذاً الســـؤال

اليسار واليمين بمقاييس العالقة باألحزاب الدينية والدين والدولة؟ وماذا يعني اليسار 
واليمين بالتعريف االجتماعي الذي ال يكاد يعار انتباهـاً؟ وهـل هنالـك مقـاييس أُخـرى، 
غير مستخدمة حتى اليوم ونحتاج إىل استخدامها من أجل هـذه التقسـيمات، ذات معنـى 

املرحلــــة اجلديـــــدة؟ مل يعــــد يف اإلمكــــان، إذاً، التمييـــــز بــــين اليســــار واليمـــــين يف يف هــــذه 
إسرائيل بحسب املوقع الذي يحتله احلزب على إحداثيات املوقف من أوسلو مـن ناحيـة، 
واملوقـــــف مـــــن األحـــــزاب الدينيـــــة مـــــن ناحيـــــة أُخـــــرى، مـــــا عـــــدا يف احلـــــاالت الراديكاليـــــة 

مــــين الصــــهيوين العلمــــاين علــــى معادلــــة جتمــــع فقــــد اتفــــق كــــل مــــن اليســــار والي. اجلذريــــة
بينهمـــا، وحتـــدد موقفـــاً مـــن عمليـــة أوســـلو كواقـــع تـــاريخي يجـــب االتفـــاق علـــى حمصـــلته 

كذلك جتمع بينهما الرغبة يف احلـد مـن نمـو األحـزاب الدينيـة . النهائية يف إجماع قومي
ينيـة، مثـل على حساب الطابع العلماين للحيـاة اليوميـة، وعلـى حسـاب قـوة األحـزاب اليم
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لكـــن التســـليم بواقـــع أوســـلو ال يعنـــي التســـليم بمبـــادئ مثـــل حـــق تقريـــر املصـــير . الليكـــود
كمـــا أن اقتنـــاع . للشـــعب الفلســـطيني، أو بمبـــدأ عـــدم جـــواز احـــتالل أراضـــي الغيـــر بـــالقوة

اليســـار واليمـــين الصـــهيونيين بضـــرورة وقـــف النمـــو الســـريع لألحـــزاب الدينيـــة ال يعنـــي 
تعقيبــــاً علــــى    )9(ويف تصــــريح ملوشــــيه أرينــــز،. لــــدين عــــن الدولــــةاالقتنــــاع بمبــــدأ فصــــل ا

االئـــتالف املمكـــن بـــين حزبـــه وحـــزب العمـــل، يؤكـــد الـــوزير التقليـــدي يف نزعتـــه اليمينيـــة 
، وبعــد أن تبــين عــدم إمكــان ضــم الضــفة الغربيــة وقطــاع 1967احليروتيــة أنــه منــذ ســنة 

مل من حيث التعامل مع التسوية غزة إىل إسرائيل، أصبح الفارق بين الليكود وحزب الع
فــالليكود يســعى ألقــل انســحاب ممكــن ضــمن التســوية، . فارقــاً يف الدرجــة، ال يف اجلــوهر

وينفـي أرينـز، يف هـذا . ضـمان لـذلك) أو وجوده قويـاً يف املعارضـة(ووجوده يف السلطة 
وهـذا هـو بالضـبط مـا نقصـده . التصريح، وجود خالفـات اجتماعيـة بـين العمـل والليكـود

وال شـــك يف أن . عنــد احلـــديث عـــن خــالف يف الدرجـــة، أو يف النســـبة بــين العمـــل والليكـــود
وجـود الليكــود يف املعارضــة ســيزيد يف تشـدده، يف حــين تخفــف املشــاركة يف االئــتالف 

ـــد . مـــن حـــدة الفـــوارق وهـــذا التـــدرج يف املواقـــف بـــين اليســـار واليمـــين الصـــهيونيين يوجِ
: حــدة قيميــة واحــدة، ســواء يف القضــايا االجتماعيــةفارقــاً بينهمــا، لكنــه يــؤطره ضــمن و

التســــليم باكتســــاح قــــوانين الســــوق لالقتصــــاد، مــــع اخلــــالف بشــــأن ســــيطرتها علــــى كــــل 
نواحي احلياة األُخرى؛ التسليم بوحدة الدين واألمة وبالعالقة اإلسرائيلية اخلاصة بين 

لية التاريخيــــة علــــى إمــــالء الشــــروط اإلســــرائي: الــــدين والدولــــة؛ أو يف القضــــايا السياســــية
األطراف العربية، وذلك بفعل موازين القوى عند احلديث عن تسوية تاريخية بين العرب 
وإسرائيل؛ التسليم بيهوديـة الدولـة كـأمر مفـروغ منـه عنـد التعامـل مـع موضـوع مسـاواة 

  .إلخ... العرب يف إسرائيل
خلريطـــــة يُفتـــــرض، إذاً، عنـــــد تشـــــكيل يســـــار يطـــــرح مواقـــــف متميـــــزة قيميـــــاً ضـــــمن ا

السياســية القائمــة، وعلــى قاعــدة الرغبــة يف التــأثير ورؤيــة الفــارق ولــو يف الدرجــة بــين 
خمتلف القوى السياسـية، البحـث عـن قـيم اليسـار، وقـيم احلريـة واملسـاواة والديمقراطيـة 

والقــيم توجــه بــرامج . والعدالــة االجتماعيــة املناقضــة لقــيم اليمــين لــيس فقــط يف الدرجــة
ج السياسية تصنع بغرض قيـادة عمـل القـوى السياسـية وجتنيـد القـوى سياسية، والبرام

ويتطلـــب هـــذا التـــأثير رؤيـــة الفـــوارق ولـــو يف . االجتماعيـــة املؤيـــدة لهـــا مـــن أجـــل التـــأثير
الدرجــــة والنســــبة بــــين القــــوى السياســــية القائمــــة، كمــــا يتطلــــب الكشــــف عــــن تناقضــــات 

عــل هــذه القــيم السياســية تتحــول اجملتمــع اإلســرائيلي االجتماعيــة والسياســية، والتــي جت
مـــن صـــيغة احللـــم واليوتوبيـــا إىل صـــيغة البرنـــامج السياســـي الـــذي يســـتند إىل واقـــع يـــتم 

ولقــد طرحنــا يف حينــه، ومــا زلنــا نطــرح، . االنطــالق منــه، ولــيس فقــط إىل غايــة ينشــدها
كمشـروع يتضـمن مطلـب املسـاواة " دولـة جلميـع مواطنيهـا"أو " دولة املواطنين"مشروع 

                                                            
  .3/6/1999، "هآرتس"  )9(
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فتحويــل الدولــة . رب يف إســرائيل مــؤطراً هــذا املطلــب يف صــيغة معاديــة للصــهيونيةللعــ
مــن دولــة يهوديــة إىل دولــة جميــع املــواطنين ينــاقض طــابع الدولــة الصــهيوين، ويتطلــب 

ويضــــمن تبنــــي هــــذا املشــــروع أن تشــــير بوصــــلة مطلــــب . أيضــــاً فصــــل الــــدين عــــن الدولــــة
وهــذا يفســح اجملــال ضــمن . اد للصــهيونيةاملســاواة لــدى املــواطنين العــرب إىل اجتــاه معــ

ظـــــروف األســـــرلة االقتصـــــادية والسياســـــية لتســـــهيل معركـــــة التمســـــك بالثقافـــــة والهويـــــة 
  .القومية والوطنية

هـــذه أهـــداف تســـتحق أن يـــتم مـــن أجلهــــا تبنـــي مشـــروع دولـــة املـــواطنين كمشــــروع 
ينة، فضـالً عـن فمطلب املساواة يجب أالّ يتحول إىل عملية صـه. لألقلية القومية العربية

أن هـــذا املشـــروع قـــد فـــتح األعـــين علــــى عـــدة مطالـــب مل تكـــن قائمـــة يف الســـابق، وألقــــى 
الضوء على اجملتمع اإلسرائيلي مـن زاويـة مل تكـن قائمـة يف السـابق، سـمحت بنقـده مـن 

فهذه األقلية قادرة، . كل هذا جيد وحسن من ناحية األقلية العربية. الزاوية الديمقراطية
إلرادة لــــدى قواهــــا السياســــية الفاعلــــة، علــــى تبنــــي املشــــروع مــــن أجــــل هــــذه لــــو تــــوفرت ا

األهـــداف، يف حـــين أنهـــا غيـــر قـــادرة وحـــدها علـــى تنفيـــذه بالنســـبة إىل جممـــل اجملتمـــع 
مــن . اإلســرائيلي، أي حتويــل إســرائيل فعــالً مــن دولــة اليهــود إىل دولــة جلميــع مواطنيهــا

رائيلية تعبّــر عـن مصــلحة اجتماعيــة أجـل ذلــك يجــب أن تتبنـى املشــروع قــوة سياسـية إســ
أو سياسية مـا، أي تسـتند إىل تناقضـات فعليـة قائمـة يف الواقـع اإلسـرائيلي االجتمـاعي 

إذا مل يتميـــز اليســـار مـــن اليمـــين يف إســـرائيل قيميـــاً، بـــأن يطالـــب باملســـاواة . والسياســـي
 فصــل الديمقراطيــة فعــالً عــن طريــق تبنيــه مشــروع دولــة املــواطنين كمشــروع يــؤدي إىل

هـــذا هـــو التميـــز الفعلـــي الـــذي يجعـــل املوقـــف مـــن . الـــدين عـــن الدولـــة، فإنـــه لـــيس يســـاراً
فاملغـــاالة يف . األحـــزاب الدينيـــة علمانيـــاً فعـــالً ألنـــه ينطلـــق مـــن فصـــل الـــدين عـــن الدولـــة

العــداء حلــزب شــاس ليســت تعبيــراً عــن موقــف يســاري، وذلــك ألنهــا تتجاهــل جــذور شــاس 
لتطلعــــات جمــــاهير واســــعة  - احملافظــــة واليمينيــــة - ةاالجتماعيــــة وترجمتــــه املشــــوه

وال شـك يف أن مطلبـي فصـل . ومسحوقة، وتعبيره عن أزمة هوية شـرقية فقـدت جـذورها
الـــدين عـــن الدولـــة، ودولـــة جلميـــع مواطنيهـــا، يتطلبـــان صـــراعاً مـــع حـــزب شـــاس، كحـــزب 
 يمينـــي دينـــي حمـــافظ وصـــهيوين أيضـــاً، لكنـــه صـــراع مـــن نـــوع آخـــر غيـــر الـــذي تخوضـــه
األحـــزاب للحـــد مـــن قـــوة شـــاس االئتالفيـــة، أو خوفـــاً علـــى نمـــط حيـــاة الطبقـــات الوســـطى 

  .العليا يف إسرائيل
عنـــدما تتبنـــى األقليـــة العربيـــة يف إســـرائيل مشـــروع دولـــة جلميـــع مواطنيهـــا، فيمـــا 
. يتجاوز التقليعة الدارجـة والضـريبة الكالميـة، سـتثار عـدة أسـئلة تالمـس األسـئلة أعـاله

العربيـة يف إسـرائيل ال يمكنهـا أن تتحـول بـذاتها لتصـبح اليسـار اإلسـرائيلي لكن األقلية 
الـــذي يطالـــب بفصـــل الـــدين عـــن الدولـــة، والـــذي ينـــاقش األحـــزاب الدينيـــة اليهوديـــة مـــن 

أوالً، ألنهــا غيــر قــادرة علــى أداء هــذا : منطلــق يختلــف عــن منطلــق حزبــي العمــل وميــرتس
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ـــــمَ هـــــذه الـــــدور مـــــن حيـــــث موقعهـــــا يف الكيـــــان الصـــــهيوين ؛ ثانيـــــاً، ألننـــــا ال يمكـــــن أن نَسِ
بصـــــفة  - مـــــن حيـــــث موقعهـــــا وتأثيرهـــــا يف اجملتمـــــع اإلســـــرائيلي باجملمـــــل - األقليـــــة

اليســار، جملــرد أنهــا تتبنــى شــعارات تــتالءم مــع مصــاحلها القطاعيــة كأقليــة عربيــة، يف 
ــر هــذه الشــعارات عــن مشــروع إســرائيلي شــامل منــاقض ملشــروع اليمــين يف  حــين ال تعبّ

  .اجملتمع اإلسرائيلي
وما قلناه بشأن العالقة بين الـدين والدولـة ينطبـق أيضـاً علـى املوقـف مـن القضـية 

فموقـــــــف العـــــــرب يف إســـــــرائيل دفاعـــــــاً عـــــــن حـــــــق تقريـــــــر املصـــــــير للشـــــــعب . الفلســـــــطينية
الفلســــطيني، ودفاعــــاً عــــن أرضــــه، لــــيس موقفــــاً يســــارياً مناقضــــاً نوعيــــاً ملوقــــف اليمــــين 

مـن أنـه يتميـز مـن مواقـف حـزب ميـرتس وحـزب العمـل وغيرهمـا،  اإلسرائيلي على الـرغم
والفـــارق اجلـــوهري هـــو أن موقـــف املـــواطنين . املتميـــزة بعضـــها مـــن بعـــض يف الدرجـــة

. العرب، أبناء الشعب الفلسطيني، ال ينطلق بطبيعـة احلـال مـن مصـلحة إسـرائيل أو أمنهـا
أيضــــاً يف املوقــــف مــــن  لكــــن القــــوة اليســــارية نفســــها الغائبــــة يف القضــــية أعــــاله غائبــــة

القضــــية الفلســــطينية، مســــقطةً بغيابهــــا املوقــــف الــــذي يؤكــــد أن ال حــــل، بمفــــاهيم األمــــن 
ومــــع حتــــول . ومــــوازين القــــوى، مــــن دون مفــــاهيم العدالــــة النســــبية واإلنصــــاف وغيرهــــا

العـــرب يف إســــرائيل إىل جمـــرد قطــــاع مـــن قطاعــــات اجملتمـــع اإلســــرائيلي املشـــددة علــــى 
بــات االئتالفيــة املمكنــة، يصــبح مــن املمكــن دخــول عربــي جلنــة مصــاحلها ضــمن التركي

اخلارجيـــة واألمـــن يف الكنيســــت، حيـــث ال يمكـــن أن تنــــاقش القضـــايا إالّ ضـــمن التســــليم 
  .باألمن اإلسرائيلي كمنطلق

كــان مــن الصــعب فــرز هــذا اليســار يف فتــرة حكــم اليمــين اإلســرائيلي، ألن املعارضــة 
اليمينـــي  - مـــن نتنيـــاهو ومـــن التحـــالف الـــديني لـــه كانـــت موحـــدة وراء مطلـــب الـــتخلص

لكن فترة حكم حزب العمل، بعقليـة ومفـاهيم اليمـين العلمـاين وبلبـوس . الذي استند إليه
اليســار، هــي الفتــرة التــي قــد يــنجح فيهــا اليســار يف أن يميــز ذاتــه مــن االئــتالف احلــاكم 

ك بطــرح املواقــف، قــد يــؤدي مواطنــون عــرب هــذا الــدور موقتــاً فقــط وذلــ. وميــرتس داخلــه
لكــــــن علينــــــا أن نســــــتمر يف البحــــــث عمــــــن يــــــنظم ذاتــــــه وراء هــــــذه املواقــــــف يف اجملتمــــــع 
اإلســــرائيلي، كقــــوة يهوديــــة إســــرائيلية ال كقــــوة قوميــــة عربيــــة، كمــــا تطــــرح ذاتهــــا القــــوة 

". التجمع الوطني الـديمقراطي"العربية الوحيدة التي تتبنى هذا املوقف جذرياً، أال وهي 
بية، كما يبدو احلال حالياً، ال تـؤدي هـذا الـدور وإنمـا تـؤدي دور املـدافع عـن األقلية العر

مصــاحلها اجلزئيــة ضــمن التســليم بالتقســيم القــائم بــين يمــين ويســار، واالنضــواء حتــت 
  .من اليمين - بالدرجة األوىل - لواء األخير املتميز

  براك
يف اجلـــــيش  نعـــــرف القليـــــل عـــــن هـــــذا الرجـــــل الـــــذي أمضـــــى حياتـــــه، كبـــــالغ، جنـــــدياً
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نعــرف أنــه ابــن كيبــوتس، وأنــه خــدم يف الوحــدات القتاليــة النخبويــة للجــيش . اإلســرائيلي
مثل بقية أبناء الكيبوتسات، وأنه تدرج ببراعة فائقة إىل منصب رئيس األركان بعـد أن 
كــان قائــداً لوحــدة رئاســة األركــان النخبويــة، ورئيســاً لالســتخبارات العســكرية، ورئيســاً 

كـــذلك نعـــرف أنـــه شـــارك مباشـــرة كجنـــدي يف عمليـــة اغتيـــال القيـــادات . اتلقســـم العمليـــ
يف بيـروت، ويف السـيطرة علـى ) كمال ناصر وكمال عدوان ويوسف النجـار(الفلسطينية 

ويــــذكر النــــاس . خمتطفــــي طــــائرة ســــابينا، ويف الغــــارة علــــى مطــــار عنتيبــــي يف أوغنــــدا
بـــي، حـــين نظـــم الشـــاعر صـــورته باللبـــاس األبـــيض علـــى جنـــاح الطـــائرة يف مطـــار عنتي

كانــت ." هــذا الشــاب سيصــبح رئــيس حكومــة: "حــاييم غــوري قصــيدة تضــمنت بيتــاً يقــول
  .هذه، على ما يبدو، نبوءة حققت ذاتها

كان براك جريئاً كرئيس أركـان يعبّـر عـن قناعاتـه السياسـية ضـد الفجـوات األمنيـة 
، )مــرج الزهــور( "حمــاس"يف اتفــاق أوســلو، ومــن أجــل إبعــادات جماعيــة لقيــادات حركــة 

مصغرة ضد لبنان مـن البحـر واجلـو والبـر مـن دون إنـزال جنـدي " حرب خليج"ومن أجل 
وكــان يجــرؤ علــى طــرح أفكــار مل يســبق أن ). تصــفية احلســابات وعناقيــد الغضــب(واحــد 

ــــف ســــمنته  طُرحــــت، حتــــى يف قضــــايا مثــــل إعــــادة بنــــاء اجلــــيش اإلســــرائيلي بحيــــث تُخَفَّ
االســـتيطان، وتعلـــيم (ي ال ينفـــذ وظـــائف غيـــر عســـكرية ويتحـــول إىل جـــيش صـــغير ومهنـــ

ومنــذ وصــوله إىل رتــب . تفرضــها عليــه عمليــة التجنيــد اإلجبــاري) اجلنــود غيــر املتعلمــين
وقـد كـان انتقالـه . عالية يف اجليش كان يتصرف ويصرح كأنـه سيصـبح رجـالً سياسـياً

ية تنـــافس إذ كـــان حـــزب العمـــل يبحـــث عـــن شخصـــ. مـــن اجلـــيش إىل حـــزب العمـــل طبيعيـــاً
نتنيـاهو يف االنتخابـات الشخصــية املباشـرة لرئاســة احلكومـة، ومـن الواضــح أنـه حظــي 

  .بتشجيع مباشر من رابين وغيره من قيادات حزب العمل
وحــين تبــوأ بــراك منصــب رئــيس احلــزب بعــد هزيمــة شــمعون بيــرس تبــيّن أنــه، مثــل 

يــــه لالنتصــــار ال نتنيــــاهو، قــــد دخــــل احلــــزب دخــــول الفــــاحتين، جنمــــاً يحتــــاج احلــــزب إل
العكـــــس، ويـــــدخل يف صـــــراع مـــــع جهـــــاز احلـــــزب البيروقراطـــــي فـــــور دخولـــــه، ويســـــتعين 
برجـــاالت احلـــزب مـــن أجـــل تصـــفية جنـــاح بيـــرس إىل أن يصـــل إىل الســـلطة، ثـــم يحاصـــر 
مؤازريــــه ممــــن قــــد ينافســــونه يف املســــتقبل، فيضــــع حــــاييم رامــــون بإمرتــــه وقريبــــاً مــــن 

عمـي عـن السياسـة  - ة، ويبعد كالً من بيلين وبنناظريه وزيراً يف ديوان رئيس احلكوم
  .يف وزارتي العدل واألمن الداخلي، ويتخلص تماماً من عوزي برعام

بــــراك، الــــذي حقــــد عليــــه العــــرب ألنــــه بــــدا مهزومــــاً يف اســــتطالعات الــــرأي العــــام يف 
، ونـدم قـادة حــزب العمـل علـى دعمــه يف تلـك الفتـرة، عــاد 1998النصـف الثـاين مـن ســنة 

وكـان يف اإلمكـان احلـديث مـع مثقـف . إىل سوبرمان بعد انتصـاره علـى نتنيـاهوفتحول 
ـــه بـــراك وشخصـــيته ألنـــه ال يجلـــب لـــه االنتصـــار علـــى 1998عربـــي بـــارز، يف ســـنة  ، يُتْفِ

نتنياهو، كما أصبح يف اإلمكان احلديث مع املثقف العربي نفسه وهو يعدد مزايـا بـراك 
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  .وقدراته التحليلية اخلارقة
أن ثقافــــــة بــــــراك كانــــــت ومــــــا زالــــــت متوســــــطة، وهــــــو لــــــيس عبقريــــــاً وال واحلقيقــــــة 

ومل . ومل يكن رجل سالم، كما مل يصبح رجل سالم باملعنى املبدئي للكلمة". سوبرمان"
يشـــب بـــراك يف كنـــف الديمقراطيـــة اإلســـرائيلية بجهازهـــا السياســـي، علـــى بيروقراطيتـــه، 

وقـــــــد انتصـــــــر يف . أي احتـــــــراموإنمـــــــا يف املؤسســـــــة العســـــــكرية، وال يكـــــــنّ لهـــــــذا اجلهـــــــاز 
االنتخابات الرئاسية من دون أن يتفوه بكالم واضح بشأن مواقفه السياسـية، وبتركيـز 

وبــدت حملتــه اإلعالميــة مثــل حملــة كوكــا كــوال . إعالمــي بــالغ علــى القضــايا االجتماعيــة
  .ضد بيبسي كوال

الغربيــة  تمثــل مواقفــه السياســية اإلجمــاع القــومي اإلســرائيلي فيمــا يتعلــق بالضــفة
وهو ال يؤمن بإمكان انسحاب من طرف واحد مـن لبنـان مـن دون . وقطاع غزة والقدس

وثمـة يف حـزب العمـل . تسوية مع سورية، وسيحارب بشراسة بشأن شروط هذه التسوية
واليمـــين اإلســـرائيلي مَـــنْ يضـــغط عليـــه باســـتمرار للتخلـــي عـــن اخليـــار الســـوري ملصـــلحة 

، وجتريــد ســورية مــن ســالح الضــغط علــى إســرائيل االنســحاب مــن لبنــان مــن طــرف واحــد
  .يف لبنان

ينـــدمج بـــراك ضـــمن سياســـة حـــزب العمـــل التاريخيـــة باالنســـجام مـــع االســـتراتيجيا 
والواليــات املتحــدة . األميركيــة وتفهــم مصــاحلها ورؤيتهــا جتــاه منطقــة الشــرق األوســط

لترتيبــــات جــــاهزة لقبــــول توجهــــه البراغمــــاتي األمنــــي فيمــــا يتعلــــق بقضــــايا احلــــدود وا
األمنيــة والشــروط املفروضــة علــى الفلســطينيين، وخصوصــاً أنــه ال يطرحهــا ضــمن رؤيــة 

وإذا مـــا اصـــطدمت هـــذه الرؤيـــة . غيبيـــة، وإنمـــا مـــن منظـــور أمنـــي اســـتراتيجي وبراغمـــاتي
بسياســـة شـــريك ائـــتاليف، مثـــل حـــزب املفـــدال، فســـيكون بـــراك أكثـــر صـــالبة يف مواجهـــة 

وينـدرج . ره بين البقـاء يف احلكومـة أو اخلـروج منهـاضغوط هذا احلزب، إىل درجة تخيي
عدم ارتياح براك بشأن قضايا املرحلة االنتقاليـة علـى املسـار الفلسـطيني ضـمن عدائـه 
ألوسلو، ونقاشه مع رابين بشأن ضرورة االجتاه فوراً نحو احلل الدائم من دون احلاجة 

، أي مــــن دون "ن دون مقابــــلتنــــازالت إســــرائيلية مــــ) "1: إىل مراحــــل انتقاليــــة تــــؤدي إىل
إعطـاء فرصـة طويلـة ملعارضـي العمليـة السـلمية ) 2اتفاق سالم مع الطرف الفلسـطيني؛ 

للعمل ضدها، وبالتايل حتويل املرحلة االنتقالية من مرحلة بناء الثقة إىل مرحلة هـدم 
  .الثقة بفضل الفرصة التي منحت للمعارضين إلثبات موقفهم

فهـــــو مضـــــطر إىل تنفيـــــذ . مـــــع ضـــــرورات املرحلـــــة وهكـــــذا تتنـــــاقض قناعـــــات بـــــراك
بموقـــف  - حقيقـــة - التزامـــات اتفـــاق واي التـــي طالـــب نتنيـــاهو بتنفيـــذها، لكنـــه مقتنـــع

  .نتنياهو الداعي إىل دمج التزامات املرحلة النهائية ضمن مفاوضات احلل الدائم
أيضـاً  وقد تبـدأ تناقضـات بـراك االئتالفيـة إذا مل يحـدث تقـدم يف العمليـة السياسـية
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أخــــــاف  meritocracy((فحديثــــــه عــــــن حكــــــم النخبــــــة املمتــــــازة . بأســــــرع ممــــــا نعتقــــــد
فقـــــد أحـــــاط الرجـــــل نفســـــه بالعســـــكريين . الكثيـــــرين مـــــن السياســـــيين، وأخـــــاف الكنيســـــت

السابقين، وأبعد السياسيين من حوله، متملقاً مزاجاً إعالمياً ما بعـد حـداثي يبـدي تعبـاً 
وقــد باشــرت . فــات السياســية القائمــة علــى املصــالحمــن األحــزاب واســتياءً مــن االئتال

قيادة احلزب التمرد ضـد إمالءاتـه واسـتخفافه بمؤسسـات احلـزب ونوابـه بعـد أن رفضـت 
مرشـــحه لرئاســـة الكنيســـت وانتخبـــت مرشـــحاً آخـــر هـــو أبراهـــام بـــورغ، الـــذي يف إمكانـــه 

كلي علــى كــرئيس كنيســت أن يشــكّل مصــدر متاعــب حقيقيــاً لبــراك، وذلــك باإلصــرار الشــ
اســـتقالل الســـلطة التشـــريعية عـــن الســـلطة التنفيذيـــة، وباإلصـــرار علـــى أمـــور إجرائيـــة قـــد 

  .حترج براك
ويف الفتـــــرة التـــــي يحتفـــــي فيهـــــا اإلعـــــالم اإلســـــرائيلي ببـــــراك وزياراتـــــه املنتصـــــرة 
للعواصــم الغربيــة وحتريــك العمليــة الســلمية، يــزداد عــدد السياســيين املتربصــين بــه، كمــا 

فقد جتند اإلعالم اإلسرائيلي بصورة سافرة ضد نتنيـاهو . لتوقعات منهيرتفع مستوى ا
وهــو يحتفــي ببــراك احتفــاء مل يســبق لــه مثيــل، معتبــراً زيارتــه للواليــات املتحــدة إعــادة 

صــــحيح أن هـــــذا التبجيــــل اإلعالمـــــي . األميركيــــة إىل مســـــارها - للعالقــــات اإلســـــرائيلية
فقـد يصـبح السياسـي يف  - أيضاً أسـيراً لـه الغربي واإلسرائيلي يقوي براك، لكنه يجعله

عصر املشهدية اإلعالمية أسير صورته اإلعالمية، حيث يؤدي أي حترر من إسـارها إىل 
" الءات"وال يعــــود يف اســــتطاعة بــــراك فــــرض شــــروطه السياســــية و - خيبــــة أمــــل كبيــــرة

عـــرب اإلجمـــاع القـــومي اإلســـرائيلي مـــن دون حتطـــيم صـــورته كرجـــل ســـالم، إالّ إذا قبـــل ال
  .بشروطه واستطاع أن يصدّر التناقضات إىل اجلانب العربي الذي سلمه زمام املبادرة

  براك يجمعنا وبراك يفرقنا
احلالة البائسة التي قَصَرت االستراتيجيا العربيـة طـوال فتـرة نتنيـاهو علـى انتظـار 

) طولهـــاأشـــهر مل يســـبق لهـــا مثيـــل يف  6(ســـقوطه، وطـــوال فتـــرة االنتخابـــات اإلســـرائيلية 
علــى انتظــار حتركــات بــراك الدوليــة  1999مــايو /أيــار 17علــى انتظــار فــوز بــراك، ومنــذ 

وزياراتـــه وتصـــريحاته بعـــد الزيـــارات؛ هـــذه احلالـــة ســـلمت بـــراك زمـــام املبـــادرة بشـــأن 
لن ندخل هنا يف حتليل أبعاد هذه احلالة الذهنية أو إسقاطاتها على . العملية السياسية

مليــــون عربــــي  150ربيــــة بالتعــــادل الــــذي تفرضــــه بــــين أكثــــر مــــن الثقافــــة السياســــية الع
ألــف إســرائيلي قــد يغيــرون مــوقعهم مــن هــذا املعســكر  100 - 50مســلوبي اإلرادة وبــين 

إىل ذاك ألسباب اقتصادية أو اجتماعية إسرائيلية داخلية، قد يكـون لهـا عالقـة مباشـرة 

                                                            
   ربمـــا تأكيــــداً للصــــورة التــــي رغبــــت املعارضــــة اإلســـرائيلية يف أن ترســــمها لفتــــرة حكــــم نتنيــــاهو كمرحلــــة حكــــم

  .الرعاع
   8/7/1999، "ملحق هآرتس"، "أنا"شخصية براك يف هذا السياق مقال ألرييه كسبي، من أفضل ما كُتب عن. 
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ملبـادرة للمخلـص املنتظـر يعنـي بالصراع وقد ال يكون، لكننا نشير إىل أن تسليم زمام ا
منحه هامشاً سياسياً كافياً ال ليُجمع العرب على تأييده فحسب، بل أيضاً لتفـريقهم إذا 

  .دعت احلاجة إىل ذلك
بات مراسلو وسائل اإلعالم العربية يداومون يف الكنيست، وقد تعودوا اعتبار أتفـه 

ي الــداخلي الصــرف، خبــراً مهمــاً التصــريحات أو املشــادات البرملانيــة، ذات الطــابع احلزبــ
  .لوسائل اإلعالم التي يعملون فيها

وكنا يف السـابق نتوسـل اهتمامـاً عربيـاً بإسـرائيل وبمـا يجـري داخلهـا، مـن منطلـق 
ضـــــرورة معرفـــــة إســـــرائيل يف غيـــــاب اســـــتراتيجيا عســـــكرية واضـــــحة، ومعرفـــــة اآلليـــــات 

املعرفــة يف عمليــة الضــغط السياســية واالجتماعيــة الداخليــة اإلســرائيلية وتوظيــف هــذه 
لكـــــن االهتمـــــام العربـــــي الـــــراهن . عليهـــــا، والتـــــأثير يف رأيهـــــا العـــــام ضـــــمن املفاوضـــــات

بإســـرائيل، والـــذي يفـــوق كـــل التوقعـــات، ال يعكـــس مبـــادرة عربيـــة لفهـــم مـــا يجـــري فيهـــا، 
بقــــدر مــــا يعكــــس عجــــزاً عربيــــاً يــــنم عــــن اعتمــــاد كلــــي علــــى مــــوازين القــــوى اإلســــرائيلية 

بــراك " وتنتهــي بـــ" بــراك أســوأ مــن نتنيــاهو"لغــة يف تقويمهــا تبــدأ بمقولــة الداخليــة ومبا
؛ عبــارات قــد يتفــوه بهــا رجــل السياســة العربــي نفســه إذا مــا اختلطــت عليــه "رجــل الســالم

لقد جمـع بـراك العـرب علـى تأييـده . تصريحات براك، حتى من دون أن يغير براك موقفه
. ليــاً بمنطــق إمســاكه زمــام املبــادرة نفســهوانتظــار فــوزه، والــذي جمــع العــرب يفــرقهم حا

لقـــد جنـــح رابـــين، يف حينـــه، يف تشـــتيت املســـارات التفاوضـــية العربيـــة، ومل يتشـــاور أي 
وبـدا عـدم ارتيـاح الطـرفين . طرف عربي يف حينه مع اآلخر عندما تقـدم يف املفاوضـات

م االرتيـاح األردين والسوري واضحاً من عقد اتفاق أوسلو من دون معرفتهما، ثم بدا عد
وهكـذا . الفلسطيني والسوري واضحاً من عقد معاهدة سالم كامل بين األردن وإسـرائيل

وقـــد . إىل أن أصـــبحت اســـتقاللية املســـارات التفاوضـــية بعضـــها عـــن بعـــض مســـلَّماً بهـــا
أوجدت الدبلوماسية اإلسرائيلية انطباعاً بأن التقدم على مسار تفاوضي قد يكون علـى 

خر، فإذا أصـر طـرف عربـي علـى موقفـه يف املفاوضـات وامتنـع حساب مسار تفاوضي آ
مـــن التقـــدم بالشـــروط اإلســـرائيلية، تهـــدده إســـرائيل بالتقـــدم علـــى مســـار تفاوضـــي آخـــر، 

وهكــذا يصــبح املســار التفاوضــي اآلخــر خصــماً أشــد مــن . وتبــدو أنهــا تفعــل ذلــك حقيقــة
وضـع، يضـاف إليـه حالـة لقـد ورث بـراك هـذا ال. إسرائيل بالنسبة إىل هذا الطـرف العربـي

ـــنح لـــه جـــائزة إلســـقاطه  انتظـــار بـــراك املســـتمرة عربيـــاً ودوليـــاً، والغطـــاء الـــدويل الـــذي مُ
  .نتنياهو

هنــــاك مســــاران تفاوضــــيان جممــــدان يف انتظــــار أن يحركهمــــا بــــراك، وهنــــا يُطــــرح 
هـــل ســـيتقدم علـــى : أيـــن يبـــدأ؟ ثـــم يتلـــوه الســـؤال اخلـــاليف التـــايل: الســـؤال اخلـــاليف األول

ارين الســوري واللبنــاين ويتــرك املســار الفلســطيني؟ وبمجــرد طــرح هــذين الســؤالين املســ
عربياً، ويف غياب الثقة بين القيـادات العربيـة، يتسـع هـامش منـاورة بـراك وقدرتـه علـى 
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  .توسيع اخلالف وتأجيج التناقض
فـــإذا مل يوافـــق الفلســـطينيون علـــى دمـــج تنفيـــذ االلتزامـــات اإلســـرائيلية املوقعـــة يف 

) 3املمر اآلمـن؛ ) 2إعادة االنتشار؛ ) 1 - وبروتوكول اخلليل ومذكرة واي ريفر 2و أوسل
يف مفاوضات احلل الـدائم، أي مبادلـة جـزء منهـا  - بناء ميناء غزة) 4إطالق السجناء؛ 

علـــــى األقـــــل بتنـــــازالت فلســـــطينية يف قضـــــايا احلـــــل الـــــدائم، يلـــــّوح بـــــراك بالتقـــــدم علـــــى 
وعنـدما يحـتج ... إبقـاء املسـار مفتوحـاً مـع الفلسـطينيين املسارين السوري واللبناين مع

الفلســطينيون علــى ذلــك تــأتي إجابــة الســوريين واللبنــانيين املوحــدة أن الفلســطينيين مل 
وهكــذا تبــدأ حملــة إعالميــة . يشــاوروهم عنــدما تقــدموا علــى مســار أوســلو ووقعــوا االتفــاق

ولقـد بـدأت آلـة الدعايـة . ملنـاورةعربية متبادلة تزيد يف التناقض ويف قدرة براك علـى ا
إذ تتطــابق الذهنيــة الســائدة فيهــا فيمــا  - اإلســرائيلية، التــي ال حتتــاج إىل مــن يوجههــا

صـنع أخبـار  - يتعلق بفهم الصراع مـع ذهنيـة النخـب التـي حتكـم إسـرائيل بعـد نتنيـاهو
رية فـــإذا كانـــت ســـو. تنحـــو باحلـــدث السياســـي يف االجتـــاه املرجـــو للسياســـة اإلســـرائيلية

تريـــد الســـالم مـــع إســـرائيل، فهـــذا يعنـــي أن اجتماعـــاً دوريـــاً عاديـــاً بـــين القيـــادة الســـورية 
الفصــــــائل " إعــــــالم"والفصــــــائل الفلســــــطينية يف دمشــــــق يقــــــود إىل خبــــــر كبيــــــر يــــــتم فيــــــه 

الفلســــطينية بأنهــــا ســــتتحول إىل أحــــزاب سياســــية، وســــيكون عليهــــا التخلــــي عــــن العمــــل 
جمـاالً للوقـائع أو " ديمقراطيـاً"فسـة يف صـنع األخبـار وال تتـرك الصـحافة املتنا. املسلح

وال يهـم . احلقائق أن تربكهـا أو حتيـد بهـا عـن قـوانين العـرض والطلـب يف صـنع األخبـار
أن الفصـــائل الفلســـطينية املقيمـــة بســـورية ال تمـــارس أصـــالً الكفـــاح املســـلح مـــن ســـورية 

ــنْ مل يتخــل منهــا عــن الكفــاح ا ملســلح قــام بــه مــن منــاطق ولبنــان منــذ أعــوام طويلــة، ومَ
السلطة الفلسطينية حيث يعتبر الكفاح املسلح أيضاً عمالً غير قانوين يتحـدى اتفاقيـات 

  .أين اخلبر إذاً؟ ال يوجد خبر. رسمية للسلطة مع طرف آخر
لكن احلقيقة أمر ثانوي بالنسبة إىل املشهدية اإلعالمية التي تصنع اخلبـر وحتولـه 

" تخلـــي ســـورية عـــن القضـــية الفلســـطينية"تنســـجم يف ســـياق إىل واقعـــة إعالميـــة مـــؤثرة 
وســـورية مل تتفـــق يف حينـــه مـــع . اللبنـــاين - ملصـــلحة إحـــراز تقـــدم علـــى املســـار الســـوري

القيـــادة الفلســـطينية بشـــأن أوســـلو، لكنهـــا أيضـــاً مل تقـــم بـــأي عمـــل ضـــد أوســـلو أو لعرقلـــة 
عرقلـــة التقـــدم علـــى  كـــذلك فـــإن القيـــادة الفلســـطينية مل تقـــم بـــأي عمـــل مـــن شـــأنه. تقدمـــه

لكــن املشــكلة أن اآللــة اإلعالميــة اإلســرائيلية باتــت قــادرة ال . املســار الســوري أو اللبنــاين
علــى خلــق خبــر إســرائيلي فحســب، بــل علــى خلــق خبــر عربــي أيضــاً، بالقــدرة نفســها التــي 

  .لدى براك على توسيع شقة اخلالف بين األطراف العربية
جابـة عـن هــذا السـؤال ال تنتظـر نشـوء رأي عــام كيـف يمكـن مواجهـة هــذه احلالـة؟ اإل

عربي ديمقراطـي، مسـتقل عـن اإلعـالم اإلسـرائيلي وحمصـن أمامـه ال بفعـل عـداء لكـل مـا 
هو يهودي أو لكـل مـا يـأتي مـن إسـرائيل، وإنمـا بفعـل آليتـه الديمقراطيـة الداخليـة وثقتـه 
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الوحـــدة العربيـــة، أو كمـــا أن اإلجابـــة عـــن هـــذا الســـؤال ال تنتظـــر . بإعالمـــه هـــو، لـــو تـــوفر
التكامــــل العربــــي، أو نشــــوء أنظمــــة عربيــــة تنتظــــر إســــرائيل نتــــائج انتخاباتهــــا بــــدالً مــــن 
العكــــــس، وتضــــــع بعــــــض زمــــــام املبــــــادرة يف يــــــدها بــــــدالً مــــــن انتظــــــار ســــــقوط نتنيــــــاهو 

أوروبيـــة، وتســـتطيع أن تـــؤثر يف الـــرأي العـــام  - وتصـــريحات بـــراك بعـــد جولـــة أميركيـــة
انتظار تفتت إسرائيل بعد عقد اتفاقيات سالم معها، مهما يكن ثمن اإلسرائيلي بدالً من 

. هــــذه االتفاقيــــات بنــــاء علــــى وهــــم مفــــاده أن مــــا يوحــــد إســــرائيل هــــو احلــــرب مــــع العــــرب
اإلجابــة عــن هــذا الســؤال ال تنتظــر هــذا التطــور املرغــوب فيــه والــذي ال بــد منــه يف املــدى 

فـــإذا أصـــر . بـــي واإلصــرار علـــى املوقــفالبعيــد؛ إنهـــا تتطلــب حـــداً أدنــى مـــن التنســيق العر
الطــرف الفلســطيني علــى تنفيــذ االلتزامــات املوقعــة، لــن يســتطيع بــراك أن يقاومهــا علــى 

وإذا . مســتوى الــرأي العــام احمللــي والــدويل، فهــي التزامــات تعهــد بهــا اليمــين اإلســرائيلي
يكون يف يونيو، لن /ما تمسك الطرف السوري باالنسحاب إىل حدود الرابع من حزيران
  .إمكان براك أن يناور بشأن تناقض خمتلق مع الطرف الفلسطيني

إن املتوقـــع مـــن بـــراك إســـرائيلياً هـــو أن ينفـــذ التزامـــات واي ريفـــر، وأن ينســـحب مـــن 
لبنــــان خــــالل عــــام واحــــد، وقــــد تعهــــد بــــأن تنتهــــي املفاوضــــات مــــع ســــورية يف تشــــرين 

. والتعهـدات إىل ضـغط عربـي ففي اإلمكان حتويل هـذه التوقعـات. 2000نوفمبر /الثاين
  .وال تناقض بين اتفاقيات موقعة فلسطينياً وبين مفاوضات جتري لتوقيع اتفاقيات

من الواضح أن التفاوض بشأن احلل الدائم فلسطينياً يكاد يشبه احلوار األكـاديمي 
يف غيــــاب نقــــاط التقــــاء مــــع اإلجمــــاع القــــومي اإلســــرائيلي، وأن انســــحاب إســــرائيل مــــن 

وأكثـــــر . ال يغيـــــر يف هـــــذا الواقـــــع علـــــى اإلطـــــالق - أو بقاءهـــــا فيهمـــــا - انســـــورية ولبنـــــ
العالقات الفلسطينية حميمية هي مع مصر التي تربطها بإسرائيل عالقات سالم كانت 
لعنــــة علــــى الفلســــطينيين عنــــدما كانــــت اســــتراتيجيتهم للضــــغط علــــى إســــرائيل عســــكرية، 

سـطينية تفاوضـية بعـد حـرب لبنــان وأصـبحت حليفـاً لهـم عنـدما باتـت االسـتراتيجيا الفل
  .1982سنة 

وإذا تمســــكت ســــورية بموقفهــــا الــــذي يصــــر علــــى االنســــحاب إىل حــــدود الرابــــع مــــن 
يونيــو شــرطاً للســالم، ولــيس هنــاك ســبب يــدعونا إىل الشــك يف ذلــك، فلــن يكــون /حزيــران

يف اإلمكـــان التوصـــل إىل اتفـــاق معهـــا قبـــل تنفيـــذ التعهـــدات اإلســـرائيلية التـــي يتضـــمنها 
  .بروتوكول اخلليل ومذكرة واي ريفر

يف اإلمكـــان خماطبـــة بـــراك، والـــرأي العـــام اإلســـرائيلي مـــن فـــوق رأس بـــراك، بهـــذه 
لكـن تـوفر . واملطلوب هو التنسيق، والثقة املتبادلة حتى لـو كانـت حـذرة. اللهجة الواثقة

  .حد أدنى من هذه الشروط كفيل بتفويت الفرصة على براك
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