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�إمطان�س �شحادة

�إ�سرائيل :حالة ارتباك
�إ�سرائي��ل بالث��ورات العربية �إلى حد االرتباك ،لأنها (الثورات) ،بم��ا تحمله من م�ضامين لبناء �إن�سان
عربي جديد ،ديموقراطي حر ،جاءت كي تك�سر منظومة فكرية متجذرة عميق ًا في مفاهيم ومعتقدات
�ص ّن��اع الق��رار ،ورج��االت الع�سك��ر والأكاديمي��ا الإ�سرائيلية ،وه��ي منظومة �ساهم��ت� ،إلى حد بعيد ،ف��ي ر�سم تعامل
�إ�سرائي��ل م��ع الدول العربي��ة .فوفق ًا لها ،ف�إن ال�شعوب العربي��ة غير مهي�أة بعد لقبول نظ��ام ديموقراطي ،وهي تنتمي
�إل��ى مجتمع��ات خامل��ة يمك��ن احتوا�ؤها وقمعها من ط��رف الأنظمة العربي��ة .وتنعك�س هذه المنظوم��ة الفكرية ،على
در�س رجال
�سبي��ل المث��ال ال الح�صر ،في �أقوال دان �شيفتان ــ محا�ض��ر في كلية العلوم ال�سيا�سية في جامعة حيفا ُ
وي ّ
�أم��ن �ضم��ن برنام��ج خا���ص في جامع َتي ت��ل �أبيب وحيفا ــ �إذ ق��ال في �إح��دى محا�ضراته �أمام رج��ال �أمن وع�سكر:
�سي��ئ �أكثر من الفل�سطينيين''...
''الع��رب ه��م �أكبر حالة �إخفاق في تاري��خ الإن�سانية؛ لي�س هنالك تحت ال�شم�س َمن هو ّ
ث��م �أ�ض��اف'' :في جميع ال��دول العربية ،يطلقون الر�صا�ص خالل الأعرا�س كي يثبت��وا �أن لديهم �شيئ ًا واحداً على الأقل
ش�لا ذريع ًا وجلي ًا في
�صلب�� ًا و�صالح�� ًا وق��ادراً عل��ى �إطالق النار ''.وتاب��ع قائ ًال'' :في مجموع��ة ال�شعوب التي ف�شلت ف� ً
�أهدافه��ا ،لي���س هنال��ك َمن هم كالعرب؛ فقد �أخفقوا ف��ي كل �أمر كبير حاولوا القيام به .العال��م العربي هو ف�شل كبير،
وم��ن ال يعت��رف بذل��ك فهو ،عملي ًا� ،إنم��ا ير�ضخ لما تمليه علي��ه الحالة ال�سيا�سي��ة النظامية الكريه��ة )1(''.وبناء على
َ
موق��ع �صحيف��ة ''معاري��ف'' الذي ن�شر �أق��وال �شيفتان ،ف�إن هذا الأخير ه��و �أحد الأكاديميين الأكث��ر ت�أثيراً في �ضباط
كب��ار ف��ي جهاز الأمن ورجاالت ال�سيا�سة .وقد جاءت �أقواله ف��ي محا�ضرة في برنامج تعليمي خا�ص في جامعة تل
�أبيب لكبار رجال جهاز اال�ستخبارات الإ�سرائيلي (''المو�ساد'') والجي�ش.
ه��ذا التحلي��ل اال�ست�شراق��ي العن�ص��ري ال��ذي يق��زم ال�شع��وب العربية لي���س غريب�� ًا �أو �شاذاً ع��ن م�شه��د الأكاديميا
الإ�سرائيلي��ة .فق��د كت��ب حغ��اي رام ويورام ميطال (محا�ضران ف��ي ق�سم ال�شرق الأو�سط في جامع��ة بن ــ غوريون في
النق��ب) ،بع��د وق��وع الثورات العربية'' :على الرغم من وجوب عدم التعميم ،ف�إن ع��دداً من �أق�سام درا�سة ال�شرق الأو�سط
ف��ي الجامع��ات الإ�سرائيلي��ة تقوقع في ظل الـ ''نح��ن'' المتخيل الإ�سرائيل��ي ،بينما تعاملت �أق�سام �أُخ��رى مع �أبحاثها
كج��زء م��ن الم�ؤ�س�س��ة الع�سكرية ،وعملت على ت�ضخيم خطر الح��ركات الإ�سالمية والترهيب منه��ا ومن �سيطرتها على
()2
ال�سلطات في الدول العربية''.
�إن الأكاديمي��ا الإ�سرائيلي��ة لي�س��ت وحيدة في ف�شل ق��راءة التطورات التاريخية واال�ستراتيجي��ة في ال�شرق الأو�سط،
فالأم��ر كذل��ك في مراك��ز البحث �شبه الأكاديمي��ة ذات العالقة الوثيق��ة بالم�ؤ�س�سة الع�سكرية .فعل��ى �سبيل المثال� ،إن
تبين غياب درا�سات تتطرق �إلى
مراجع��ة �إ�ص��دارات ''مرك��ز درا�سات الأمن القومي'' في جامعة تل �أبيب ل�سن��ة ّ ،2010
احتمال حدوث تغيرات �سيا�سية جوهرية في الدول العربية ،وخ�صو�ص ًا دول الجوار ،بل �إن �أغلبية الأبحاث ا�ستنتجت

فوجئت

( ) باحث في مدى الكرمل/المركز العربي للأبحاث االجتماعية التطبيقية ــ حيفا.
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�أن عل��ى دول��ة �إ�سرائيل تعميق عالقاتها بالدول العربية المعتدلة ،وال �سيما م�صر والأردن ،بغية �ضمان اال�ستقرار في
المنطق��ةّ � .أم��ا بع��د الث��ورات ،فق��د تح��ول الحدي��ث �إل��ى ت�ضخي��م خطر تح��ول المجتمع��ات العربي��ة �إل��ى مجتمعات
ديموقراطية ،بحجة �أن ذلك ربما ي�ؤدي �إلى �صعود الحركات الإ�سالمية بو�سائل ديموقراطية كما حدث مع فوز حركة
''حما�س'' في االنتخابات الفل�سطينية في �سنة  )3(.2006كذلك كان حال م�ستخل�صات م�ؤتمر هيرت�سليا ل�سنة ،2011
الذي بات من �أهم الم�ؤتمرات في �إ�سرائيل ،والذي يعك�س توجهات النخب الحاكمة فيها .فمراجعة مواد الم�ؤتمر ت�شير
�إل��ى غي��اب ت��ام لأي احتمال في التغير ف��ي الدول العربية المحيطة ،بل على العك�س من ذل��ك ،ف�إن الجنرال (احتياط)
دان��ي روت�شيل��د ،رئي�س مرك��ز ال�سيا�سات اال�ستراتيجية ورئي�س م�ؤتمر هيرت�سليا� ،أكد ف��ي ورقته �أمام الم�ؤتمر �أن على
دول��ة �إ�سرائي��ل تعزي��ز عالقاته��ا بالدول العربية المعتدل��ة ،وا�ضع ًا هذا اله��دف في مكانة ا�ستراتيجي��ة .كما �أن ورقة
طاق��م بح��ث العالقات الخارجية الإ�سرائيلية ،برئا�سة ال�سفير الأ�سبق في الواليات المتحدة زلمان �شوفال والبروف�سور
ويع��د واحداً من �أب��رز الأكاديميي��ن ووا�ضعي
�شلوم��و �أفني��ري (ال��ذي �شغ��ل ف��ي ال�سابق مدي��ر ع��ام وزارة الخارجية ُ
اال�ستراتيجي��ا ف��ي دول��ة �إ�سرائيل) ،تجاهلت �أي �إمكان لتغي��ر الم�شهد ال�سيا�سي في الدول العربي��ة �أو لحدوث �أي تغير
ف��ي البيئ��ة اال�ستراتيجي��ة لدولة �إ�سرائي��ل ،بينما �شددت على �ضرورة تطوي��ر عالقات �إ�سرائيل بال��دول ال�صاعدة مثل
الهن��د وال�صي��ن والبرازيل من جهة ،والحفاظ ،من جهة �أُخرى ،عل��ى العالقات اال�ستراتيجية بالدول العربية المعتدلة،
و�إعطائها دوراً �أكبر في التفاو�ض مع ال�سلطة الفل�سطينية ،و�إحياء المبادرة العربية �أو خريطة الطريق.
كذل��ك كان��ت ح��ال الم�ؤ�س�س��ة الع�سكري��ة الإ�سرائيلي��ة المتمثلة ف��ي �أعلى �سلط��ة ال�ست�ش��راف الم�ستقب��ل والتحليل
اال�ستخبارات��ي ،وه��ي وحدة اال�ستخبارات الع�سكرية ''�أمان''� ،إذ ق��ال �أفيف كوخافي ،رئي�س الوحدة ،في �أول عر�ض له
()4
�أمام لجنة الخارجية والأمن في الكني�ست بتاريخ �'' :2011/1/25إن النظام في م�صر م�ستقر وال خطر عليه''.
�إذاً ،ل��م تتوق��ع �أي جه��ة ف��ي �إ�سرائي��ل ما يح��دث حالي ًا من ثورات ف��ي العالم العرب��ي ،ال الم�ؤ�س�س��ة الع�سكرية وال
م�ؤ�س�سات اال�ستخبارات ،وال مراكز الأبحاث وال المحللون .لقد وقع التغير من دون �سابق �إنذار ،ومعه جاءت ال�صدمة
واالرتب��اك ،وانتظ��ار المجه��ول� ،إذ �إن ه��ذه الث��ورات ربم��ا تغي��ر المع��ادالت اال�ستراتيجي��ة والأمني��ة واالقت�صادية
وال�سيا�سي��ة .وبح�س��ب اعتق��ادي ،ف���إن هذا القل��ق يعود �إلى ع��دة �أ�سباب ربما تفر���ض على �إ�سرائيل �إع��ادة ح�ساباتها
اال�ستراتيجية ،الإقليمية والع�سكرية واالقت�صادية ،ومنها:
= بع��د �أن قل�ص��ت الح��رب على لبن��ان في �سنة  ،2006وعلى غزة ف��ي �سنة � ،2008إلى حد بعي��د ،قدرة �إ�سرائيل
عل��ى ا�ستعم��ال الق��وة الع�سكري��ة� ،أو التهديد با�ستخدامه��ا ،بغية فر�ض ت�ص��رف �سيا�سي مقب��ول� ،أو فر�ض �شروطها
التفاق��ات �س�لام مع �أنظمة عربية ،ج��اءت الثورتان التون�سية والم�صرية ،لت�سحبا م��ن �إ�سرائيل والغرب �أوراق �ضغط
اقت�صادي��ة كان��ت تل��وح بها لإذالل الدول وال�شعوب العربي��ة� ،إذ ربما ت�ؤدي ثورتا تون�س وم�ص��ر �إلى ك�سر المنظومة
روجته��ا �إ�سرائيل والغ��رب ،والتي ربطت تنمي��ة ال�شعوب العربي��ة وازدهارها
الفكري��ة االقت�صادي��ة التنموي��ة الت��ي ّ
بالر�ض��ى الإ�سرائيل��ي والمكاف���آت من الغ��رب� .إن ت�آكل قدرات الردع والح�س��م الع�سكرية الإ�سرائيلي��ة ،وبداية انهيار
نم��وذج التنمي��ة االقت�صادي��ة الم�شوهة والمرهونة بر�ضى �إ�سرائي��ل و�شروط البنك الدولي و�صن��دوق النقد ،يمكن �أن
ي�ش��كال �ضرب��ة قا�سي��ة لنظ��ام �إقليمي وربم��ا عالمي .فال يمك��ن لإ�سرائيل والغرب بع��د هذه التح��والت �إقناع �أنظمة
عربي��ة �أو �شع��وب عربية بتطبي��ع عالقاتها ب�إ�سرائيل وفق ًا لل�ش��روط الإ�سرائيلية والأميركي��ة ،وبالتنازل عن الإرادة
القومية والحرية والكرامة ،وبتوكيل �إدارة االقت�صاد للبنك الدولي و�صندوق النقد� ،أو �إقناعها ب�أن الطريق �إلى النمو
تمر من تل �أبيب.
= و�ض��ع الجي���ش الإ�سرائيلي معظم ا�ستراتيجياته الع�سكرية منذ اتفاقي��ة ال�سالم مع م�صر ،بناء على خروج م�صر
م��ن ط��وق دول المواجهة وهدوء الجبه��ة الجنوبية .وهو يتدرب في الأعوام الأخيرة على محاكاة حروب برية و�إعادة
االعتب��ار لوح��دات الم�شاة واال�شتباك البري المبا�شر ،كنوع من �أنواع ا�ستخال�ص العبر من الحرب على لبنان في �سنة
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 .2006وه��ذه العقلي��ة الع�سكري��ة بعي��دة تمام ًا عن واق��ع الجبهة الجنوبية ،ب�سب��ب الطبيعة الجغرافي��ة ،والم�ساحات
ال�صحراوي��ة الوا�سع��ة التي تف�صل بين جنوب �إ�سرائيل وم�صر ،وب�سبب بنية الجي���ش الم�صري وت�سليحه� .إن اال�ستعداد،
حت��ى ل��و كان نظري�� ًا وغي��ر واقعي ف��ي الوقت الراه��ن ،لعودة التوتر �إل��ى الجبهة الجنوبي��ة يتطلب نوع�� ًا مغايراً من
الأدوات الع�سكرية ،وا�ستثماراً لكثير من الموارد الع�سكرية واالقت�صادية.
= تغير موازين القوة الع�سكرية وال�سيا�سية في المنطقة �سيثقل كثيراً على الو�ضع االقت�صادي الإ�سرائيلي� ،إذ كان
للـه��دوء الأمن��ي عل��ى الحدود الجنوبية �أث��ر كبير في تقلي�ص ميزانية الأمن ،وفي ح�ص��ة م�صاريف الأمن من ميزانية
�إ�سرائي��ل وم��ن النات��ج المحلي .ووفق ًا لمعطيات المكت��ب المركزي الإ�سرائيلي للإح�صاء ،ف���إن معدل ح�صة م�صاريف
الأم��ن من��ذ �سن��ة  2000لغاية �سن��ة  ،2010بلغ نح��و  %6.5 - %6.2من مجمل الناتج المحل��ي ،بينما كان في �سنة
 1967قراب��ة  ،%10وف��ي �سن��ة  1973نح��و  ،%13.5وف��ي �سن��ة  1974نح��و  ،%16ونح��و  %8كمع��دل ع��ام ف��ي
الت�سعيني��ات .وق��د �ساه��م تقلي�ص حج��م الميزانيات وم�صاريف الأمن ف��ي نقل موارد حكومية �إل��ى تطوير االقت�صاد
الإ�سرائيل��يّ � .أم��ا ف��ي ح��ال ع��ودة الحاجة �إلى رف��ع اال�ستثمار ف��ي م�صاريف الأم��ن للتعامل مع م�ستج��دات الحدود
ص�لا كجزء من الناتج
الجنوبي��ة ،ف���إن �إ�سرائي��ل ربما ت�ضط��ر �إلى رفع ح�صة ميزاني��ات وم�صاريف الأمن ،المرتفعة �أ� ً
المحل��ي� ،إذ ت�ص��ل في �إ�سرائيل �إلى �أربعة �أ�ضعاف مع��دالت الم�صاريف في دول منظمة التعاون والتنمية االقت�صادية
( ،)OECDوه��ي �أكث��ر ارتفاع�� ًا من الدول العربي��ة المجاورة .ومن الجدي��ر ذكره �أن ميزاني��ة وزارة الأمن وحدها من
مجم��ل ميزاني��ة �إ�سرائي��ل ل�سن��ة  2011ت�ص��ل �إلى  55مليار �شي��كل ( 15ملي��ار دوالر تقريب ًا) وت�ش��كل نحو  %18من
ضال عن الم�صاريف غير الم�صرح بها ف��ي �أوراق الميزانية الر�سمية ،مثل ميزانية المو�ساد وباقي
مجم��ل الميزاني��ة ،ف� ً
الأجهزة الأمنية واال�ستخباراتية.
= التح��والت ف��ي العالم العرب��ي ربما تغلق الباب �أمام �أي �إمكان لإرجاع الج��والن المحتل �إلى �سورية عن طريق
اتفاقي��ة �س�لام عل��ى �أ�سا�س الأر�ض في مقابل ال�س�لام .فمعار�ضو االن�سحاب الإ�سرائيلي م��ن الجوالن (الذين ي�شكلون
ثلث��ي المجتم��ع الإ�سرائيل��ي حالي�� ًا ــ انظر الحق�� ًا) �سيت�سلحون بحجة �أن �إرج��اع الجوالن ي�شكل مغام��رة �أمنية ،كون
�إ�سرائي��ل ال يمك��ن �أن ت�ضم��ن ت�ص��رف النظ��ام �أو ال�شعب ال�سوري ف��ي الم�ستقبل .وم��ن غير المنطقي ،وفق�� ًا للمفاهيم
الإ�سرائيلية ،رهن �أمن �إ�سرائيل بمجهول.
= به��ذا المعن��ي �أثبت��ت �إ�سرائيل �أنها غي��ر م�ستعدة لأن ت�صنع الم�صالح��ة وال�سالم مع ال�شع��وب العربية ،وجل ما
ت�سعى له هو فر�ض اتفاقات �سالم ــ ا�ست�سالم مع �أنظمة عربية ،تحميها وتحتمي بها.
= ربما ت�شكل الثورات �ضربة قا�سية لما ي�سمى محور االعتدال العربي الذي بنته الواليات المتحدة و�إ�سرائيل منذ
الح��رب عل��ى العراق في �سنة  ،2003والذي كان ل��ه �أدوار �سيا�سية كثيرة في �إدارة عملية التفاو�ض مع الفل�سطينيين،
وف��ي الح��رب على لبن��ان وغزة .فم�صر وال�سعودية ،على �سبيل المثال� ،أدت��ا �أدواراً مطمئنة وداعمة ل�سيا�سات �إ�سرائيل
م��ع الط��رف الفل�سطيني ،و�ساهمتا في ح�صار غزة ،و�شكلتا عامل �ضغ��ط على المقاومة اللبنانية و�سورية و"حما�س".
وانهيار هذا المحور يهدد اال�ستراتيجيتين الأميركية والإ�سرائيلية برمتهما في المنطقة.
تزامن��ت الث��ورات العربية مع تبديل جميع ر�ؤ�ساء �أجهزة الأمن واال�ستخبارات الإ�سرائيلية ،ومع �أزمة تعيين رئي�س
�أركان جدي��د للجي���ش ،الأمر ال��ذي زاد في االرتباك الإ�سرائيلي .فقد ُعين بِني غانت�س رئي�س ًا جديد للأركان بعد زوبعة
ف�ش��ل تعيي��ن ي��و�آف غالن��ت خلف�� ًا لغابي �أ�شكن��ازي ،كم��ا ُعين �أفي��ف كوخافي رئي�س�� ًا جدي��داً ل�شعب��ة اال�ستخبارات
وعين مكانه نائبه تمي��ر فريدو .وبموازاة
الع�سكري��ة ،ف� ً
ض�لا ع��ن �أن رئي�س المو�ساد الأ�سب��ق مئير داغان �أنهى عمل��ه ُ
ذل��ك� ،شه��دت ال�ساحة الحزبية عدم ا�ستقرار تمثل في ان�شقاق وزير الدفاع �إيهود َبراك و�أربعة �أع�ضاء �آخرين عن حزب
العمل.
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�إعادة ترتيب الم�شهد الحزبي
�أعل��ن وزي��ر الدف��اع الإ�سرائيلي ورئي�س ح��زب العمل �إيهود َبراك ،م��ع �أربعة �أع�ضاء �آخرين (مت��ان فلنائي؛ �شالوم
�سمح��ون؛ عين��ات فيلف؛ �أوري��ت كيدار) ان�شقاقهم عن حزبه��م بتاريخ  ،2011/1/17وقد �شكل ه��ذا الإعالن ،عالوة
عل��ى �إقام��ة ح��زب جديد با�سم ''ح��زب عت�سما�ؤوت ــ اال�ستق�لال'' ،مفاج�أة للعدي��د من المراقبي��ن ولأع�ضاء من حزب
العم��ل� .إ ّال �إن متابع��ة ح��ال حزب العمل في الأ�شهر الأخيرة التي �سبقت االن�شقاق ،وت�صرفات �إيهود َبراكُ ،تبينا �أنه لم
يك��ن �أم��ام ب��راك كثير من الخيارات ،وخ�صو�ص ًا ب�سب��ب رغبته في الحفاظ على ا�ستقرار حكوم��ة نتنياهو .فمن جهة،
جراء تعالي الأ�ص��وات المطالبة بتحديد موعد
تق َّل���ص هام���ش قدرته على المن��اورة داخل حزب العمل �إلى ح��د بعيدّ ،
الن�سح��اب ح��زب العمل م��ن الحكومة في حال ا�ستمرار جمود العملية التفاو�ضية م��ع الفل�سطينيين ،ومن جهة �أُخرى،
ضال
كان َ(براك) يرى �أن واجبه التاريخي الحالي هو �إعادة بناء قدرات الجي�ش الإ�سرائيلي بعد هزيمة �سنة  ،2006ف� ً
ع��ن التعام��ل مع التهديد الإيراني ،وهما �أم��ران ال يمكنه المجاهرة بهما كثي��راً وا�ستعمالهما بو�ضوح وبالتف�صيالت
لإقن��اع �أع�ض��اء حزب��ه بالبق��اء ف��ي حكومة نتنياهو .فه���ؤالء� ،أي �أع�ض��اء الح��زب المعار�ضين للبقاء ف��ي الحكومة،
التمي��ز من حزب الليكود كي يتمكنوا من طرح حزبهم كبديل ف��ي االنتخابات المقبلة ،بعد �أن ذاب حزب
يرغب��ون ف��ي ّ
العم��ل ف��ي حكومات يمينية من��ذ �سنة  .2003فكانت خيارات َبراك � ّإما مواجه��ة خ�صومه في حزب العمل داخلي ًا مع
ع��دم ت�أك��ده م��ن احتم��ال �إعادة انتخاب��ه كرئي�س للحزب ومر�شح��ه في االنتخاب��ات المقبلة ،و� ّإم��ا الر�ضوخ لمطالب
ف�ضل َبراك
�أع�ض��اء الح��زب واال�ستقال��ة م��ن الحكومة وتهدي��د ا�ستقرارها ،و� ّإم��ا االنف�صال و�إقام��ة حزب جديد .وق��د ّ
الخي��ار الأخي��ر )5(،وه��و خي��ار واقعي �إلى حد بعي��د ولي�س غريب ًا عن الم�شه��د الحزبي الإ�سرائيلي .فق��د �سبق �أن ان�شق
دافي��د ب��ن ـ��ـ غوريون عن حزب العمل في �سنة  1966و�أقام حزب ''راف��ي'' ،وقام �أريئيل �شارون باالنف�صال عن حزب
الليك��ود و�إن�ش��اء ح��زب ''كديما'' في �سنة  ،2005وقد �شكل االنف�صال ،في حالة بن ــ غوريون ،نهاية حياته ال�سيا�سية،
بينما كان االن�شقاق ،في حالة �شارون ،ناجح ًا للحزب الجديد.
وين��درج انف�ص��ال َب��راك في �سياق العملي��ة الجارية ف��ي �إ�سرائيل منذ الت�سعيني��ات ،والمتمثلة في ''ت���آكل وتفكك''
( )dealignmentالمنظوم��ة الحزبي��ة ،وف��ي ''�إع��ادة اال�صطف��اف'' داخله��ا ( .)realignmentويعك���س ت���آكل المنظومة
الحزبي��ة �ضع��ف الأحزاب ال�سيا�سية كالعب �سيا�س��ي مركزي ،و�ضعف العالقة بين الأح��زاب وناخبيها ،ون�شوء وتيرة
م�صوتي��ن عالي��ة بين الأحزاب ،بينم��ا تعك�س �إعادة اال�صطف��اف داخل الخريطة الحزبي��ة تحوالت عميقة في
انتق��ال
ّ
عالق��ات الق��وة بين فئات المجتم��ع و�شرائحه ،وتغير م�ضامين ال�شرخ الأيديولوجي وات�س��اع الهوة الأيديولوجية بين
الأح��زاب ،وظه��ور تحالفات انتخابية جدي��دة .ووفق ًا لدرا�سات �إ�سرائيلية ف�إن التعام��ل مع انتخابات  1977و1992
و 1996و 1999و 2006و ،2009ممك��ن كن��وع م��ن �إع��ادة ترتيب الخريطة الحزبية ،ومن ت���آكل المنظومة الحزبية
في �إ�سرائيل �أي�ض ًا )6(.ففي معظم تلك االنتخابات كان هناك انتقال م�صوتين ،ولو بدرجات متفاوتة ،بين المع�سكرات
الحزبية ،وكذلك انخفا�ض م�ستمر في عدد الأع�ضاء في الأحزاب الإ�سرائيلية ،وتراجع في االلتزام الحزبي ،كما حدثت
عملية �إعادة ترتيب لعالقات القوة بين فئات المجتمع الإ�سرائيلي ،وظهور نخب جديدة باتت تناف�س النخب القديمة.
وباخت�ص��ار ،ف���إن ه��ذه العوامل كلها ت�ؤدي �إل��ى �سيولة الم�شهد الحزب��ي ،و�إلى عدم ا�ستقرار �سيا�س��ي وحزبي ،وتتيح
�إقامة �أحزاب جديدة ب�سهولة.
ض�لا ع��ن ذل��ك ،ف���إن انف�صال َبراك ي��دل على قناعت��ه ب�أن حزب العم��ل ال ي�ستطيع الع��ودة �إلى �س��دة الحكم في
ف� ً
الأو�ض��اع الإ�سرائيلي��ة الحالية ،وفي ظل هيمن��ة الثقافة ال�سيا�سية الراهنة ،فهو يعلم �أن حزب العمل خ�سر قرابة %35
م��ن
م�صوتي��ه لم�صلح��ة ح��زب كديما في �سن��ة  2006ب�سبب ت�أيي��د ه�ؤالء برنامج كاديم��ا ال�سيا�س��ي )7(،كما �أن هذا
ّ
لحزب��ي الليكود �أو كديم��ا ،في الميداني��ن االقت�صادي ـ��ـ االجتماعي
الح��زب عاج��ز حالي�� ًا عن ط��رح بدائ��ل �سيا�سية َ
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وال�سيا�س��ي ـ��ـ الأمن��ي .وعل��ى ما يب��دو ،ف�إن ب��راك وم�ست�ش��اروه يق��ر�أون ا�ستطالعات ال��ر�أي العام ويحلل��ون مواقف
المجتم��ع م��ن جه��ة ـ��ـ كما يت�ضح م��ن تحليل ا�ستطالع��ات ال��ر�أي العام ــ ويعمل��ون وفق�� ًا لر�ؤيا �سيا�سي��ة وقناعات
�أيديولوجي��ة قريب��ة م��ن طروحات الليكود وكديما من جهة �أُخ��رى ،مثلما يت�ضح من ر�سالة �أر�سله��ا َبراك �إلى �أع�ضاء
حزب العمل غداة االنف�صال.
()8
وفي تلك الر�سالة يو�ضح َبراك برنامج حزبه الجديد ،فيكتب:
�أعل ّنا اليوم �إقامة كتلة برلمانية جديدة ا�سمها ''عت�سما�ؤوت ــ اال�ستقالل'' ،و�ستكون كتلة و�سط �صهيونية
وديمقراطية ،تعمل على تحقيق معتقداتها في البرلمان والحكومة ،و�ستقوي التيار المعتدل في الحكومة� .سنعمل
على �إقامة حزب ي�سير على خطى حزب ''مباي'' التاريخي� :صهيونية براغماتية من منطلق قوة[ ،حزب] يتماثل
مع َمن ي�ساهم في بناء الدولة ..ويرمي �إلى تحقيق الحلم ال�صهيوني� .سيعمل الحزب ،قدر الم�ستطاع ،ووفق ًا
المثل ال�صهيونية ،ونعمل
للأو�ضاع ،على �إقرار حدود ثابتة �أو معترف بها لدولة �إ�سرائيل .و�سنعيد االعتبار �إلى ُ
لإيجاد التكاف�ؤ بين َمن ي�ساهمون في بناء الدولة .و�سنعزز اال�ستيطان الزراعي ،ونقترح عقداً اجتماعي ًا
�صهيوني ًا يمكن �أن ي�شارك فيه جميع المواطنين (اليهود وغير اليهود ،المتدينون والعلمانيون) .ويلتزم [الحزب]
بالحفاظ على مكانة الدولة ومناعتها ،وعلى تطوير وازدهار ال�شعب اليهودي والثقافة العبرية ،و�سيعمل على �أن
تكون دولة �إ�سرائيل مفتوحة �أمام اليهود من �أرجاء العالم كافة.
تو�ض��ح ر�سال��ة َب��راك التوجه��ات الفكرية وال�سيا�سية للحزب الجدي��د ،فهو يهدف �إلى �أن يكون حزب�� ًا و�سط ًا ،ويريد �أن
ومن ان�شق مع��ه ،اتهموا َمن بقي في الحزب
يحت��ل ،ول��و فكري ًا وعقائدي ًا ،م��كان حزب العمل التاريخي .كما �أن براكَ ،
ب�أنه��م يمثل��ون �آراء ي�ساري��ة متطرفة قريبة من طرح حزب الي�سار الهام�شي ،ميرت�س ،بل �إن �آراءهم قريبة من طرح ما
بع��د ال�صهيوني��ة ،الت��ي ال مكان لها في الواقع الإ�سرائيلي .وما يق�صده َبراك هو �أن تلك الطروحات ال يمكن �أن تناف�س
عل��ى قي��ادة الدول��ة �أو على ت�أليف حكوم��ات ،ب�سبب مواقف المجتم��ع الإ�سرائيلي ،وهذه ر�ؤي��ا �صحيحة �إلى حد بعيد
كم��ا يت�ض��ح من مراجع��ة ا�ستطالع الر�أي العام الذي ُنف��ذ قبيل انتخابات  )9(،2009فه��ذا اال�ستطالع يتميز ب�شمولية
المو�ضوعات المبحوثة وحجم العينة التمثيلية الكبيرة ،وب�صدقيته و�أهدافه الأكاديمية.
ويو�ض��ح تحلي��ل نتائج اال�ستطالع االنحراف الكبير في المجتمع الإ�سرائيلي نحو اليمين ،وي�شمل� ،ضمن ما ي�شمل،
�أ�سئل��ة ف��ي ع��دة ق�ضايا منها� :أن تقوم دولة �إ�سرائي��ل ب�إرجاع �أرا�ض في مقابل ال�سالم؛ مواق��ف الجمهور الإ�سرائيلي
من �إقامة دولة فل�سطينية؛ �إزالة الم�ستعمرات؛ االن�سحاب من الجوالن؛ دعم �سيا�سات لت�شجيع هجرة المواطنين العرب
من �إ�سرائيل.
وتبي��ن نتائ��ج اال�ستط�لاع عدم ثقة المجتم��ع الإ�سرائيلي بتحقيق �س�لام في الأعوام المقبل��ة� ،إذ �إن  %25فقط من
الم�ستطلعي��ن اعتق��دوا �أن عملي��ة ال�سالم �ستتقدم �إلى الأمام ف��ي الأعوام المقبلة ،في مقاب��ل  %30قالوا �إن احتماالت
ذلك قليلة ،و %40قالوا �إن االحتماالت �شبه معدومة.
� ّأم��ا ب�ش���أن �أ�سالي��ب التعامل م��ع قطاع غزة ،ف�إن نح��و  %70من الم�ستطلعي��ن اعتقدوا �أن الح��رب على غزة كانت
ناجحة �أو ناجحة جداً ،بينما اعتقد � %30أن على �إ�سرائيل �أن تعود �إلى احتالل غزة والبقاء فيها في حال عاد �إطالق
القذائ��ف منه��ا عل��ى جنوب �إ�سرائي��ل ،وقال � %53إن الرد يج��ب �أن يكون عن طريق حملة ع�سكري��ة لمرة واحدة .وهذا
يعن��ي �أن المجتم��ع الإ�سرائيل��ي ال ي��زال يعتقد �أن الحل��ول الع�سكرية وا�ستعم��ال القوة هما الحل المالئ��م للتعامل مع
القطاع.
�إن تعن��ت المجتم��ع الإ�سرائيلي ينعك�س �أي�ض�� ًا في الإجابات عن ال�س�ؤال ''هل تعتقد �أن��ه يمكن التو�صل �إلى اتفاقية
�س�لام م��ع الفل�سطينيي��ن؟'' �إذ �أجاب  %5فقط :بالت�أكي��د ،و� :%25أعتقد ذلك ،و :%30ال �أعتقد ذل��ك ،و :%38ال بالت�أكيد.
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�أي �أن  %30فق��ط م��ن الم�ستطلعين اعتق��دوا �أن هناك احتماالً ،ولو بدرجات متفاوتة ،في التو�صل �إلى اتفاق �سالم مع
الفل�سطينيي��ن .وع��ن �س���ؤال ب�ش���أن ''ما يبتغيه العرب ف��ي المدى البعيد؟'' �أج��اب  %11ب�أن الهدف ه��و �إعادة ق�سم من
الأرا�ضي المحتلة منذ �سنة  ،1967و %13.6ب�أن الهدف هو �إعادة الأرا�ضي كلها التي اح ُتلت في �سنة  ،1967و%18
ب�أن الهدف هو احتالل �إ�سرائيل ،و %51ب�أن الهدف هو احتالل �إ�سرائيل والق�ضاء على ق�سم كبير من ال�سكان اليهود.
عب��ر المجتم��ع الإ�سرائيلي عن عدم ثقت��ه ب�أن اتفاقية �سالم �ست���ؤدي �إلى نهاية ال�ص��راع� ،إذ �أجاب  %5فقط
كذل��ك ّ
ب�أنه��م مت�أك��دون م��ن ذلك ،بينم��ا �أجاب  %23ب�أنهم يعتق��دون ذلك ،و %33ب�أنه��م ال يعتقدون �أن ال�ص��راع �سينتهي،
و %38ب�أنه��م مت�أك��دون من �أن ال�صراع لن ينته��يّ � .أما ب�ش�أن موافقة المجتمع الإ�سرائيلي على مبد�أ �إرجاع �أرا�ض في
مقابل ال�سالم ،فيتبين �أن  %51يعار�ضون ذلك بدرجات متفاوتة ،و %8فقط يوافقون بكل ت�أكيد.
وبالن�سب��ة �إل��ى مواق��ف المجتمع الإ�سرائيلي م��ن �إقامة دولة فل�سطيني��ة في ال�ضفة الغربية وقط��اع غزة في �إطار
اتف��اق �س�لام �شام��ل ،يت�ضح �أن �أغلبية �ضئيل��ة ( )%50.4توافق على ذلك ،لكن بال�ش��روط الإ�سرائيليةّ � ،أما فيما يتعلق
بالم�ستعم��رات ،ف���إن ق�سم�� ًا كبي��راً م��ن الإ�سرائيليين يعار�ض �إخ�لاء تلك القائم��ة جميعها في الأرا�ض��ي الفل�سطينية
المحتل��ة ،وكذل��ك �إرجاع القد�س �أو حتى �أحياء عربية منها �إلى الط��رف الفل�سطيني ،بينما لم تتجاوز ن�سبة الموافقين
عل��ى �إخ�لاء جمي��ع الم�ستعمرات الـ  .%13وهذا يعن��ي �أن الإجماع القائ��م داخل المجتمع الإ�سرائيل��ي عابر للم�شارب
الفكري��ة ويتخط��ى االنتماءات الحزبية والتق�سيمات العرقية .فـ  %42م��ن الم�ستطلعين يعار�ضون �إخالء الم�ستعمرات،
و %42يوافق��ون عل��ى �إخ�لاء ق�س��م منه��ا والإبقاء عل��ى الكتل اال�ستيطاني��ة ،في حي��ن �أن ال�سواد الأعظ��م ( )%61من
الجمهور الإ�سرائيلي يرف�ض �إرجاع الجوالن المحتل �إلى �سورية.
ف��ي �ض��وء ه��ذه المواقف ،وانهيار ما كان يعرف بالي�س��ار الإ�سرائيلي ،ف�إنه من غير المفاج��ئ �أن نرى َبراك يتجه
�إل��ى مخاطب��ة الإجم��اع ال�صهيوني من خ��ارج حزب العمل ،كونه يعتقد �أن ذلك �أنجح م��ن مخاطبتهم من داخل حزب
ضال عن �أن ه��ذا الحزب فقد �صدقيته �أمام الجمهور الإ�سرائيلي� .إن
العم��ل المتع��دد الأ�صوات والغايات والطروحات ،ف� ً
َبراك يريد �أن يكون جزءاً من ال�سلطة التنفيذية ،وهو يرى نف�سه القائد الع�سكري الأكثر مالءمة للتعامل مع التهديدات
الأمني��ة عل��ى دول��ة �إ�سرائيل ،وعل��ى ر�أ�سها التهدي��د الإيران��ي ،واللبناني (حزب اللـ��ه) ،و�سورية ،وبدرج��ة �أقل تهديد
''حما���س'' .كم��ا �أن��ه يريد �أن يبق��ى في مراكز �صنع الق��رار ،ال في مقاع��د المعار�ضة ،وخ�صو�ص ًا في �أج��واء التغيرات
الجاري��ة في العالم العرب��ي ،والمر�شحة لتغيير الم�شهد اال�ستراتيجي الإ�سرائيلي .وربما �ساهمت هذه الأ�سباب في �شح
التعامل الإعالمي ،بل ال�سيا�سي ،مع ان�شقاق َبراك عن حزب العمل� ،إلى درجة �إغالق الملف ب�شكل �شبه نهائيn .
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