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�إمطان�س �شحادة

�صيف �إ�سرائيلي �ساخن
ال�صي��ف ت�ض��رب �إ�سرائي��ل ب�شدة ،وت��كاد ُتخرج النظ��ام ال�سيا�سي عن اتزان��ه .فقبل ب�ضع��ة �أ�شهر احتلت
�صراع��ات جن��راالت الجي���ش الإ�سرائيل��ي عناوين الأح��داث ،ب�شكل جعلنا نعتق��د �أن هناك �إ�ش��ارات �إلى
ت�صدع في �صفوف الع�سكر وم�ؤ�س�سات الأمن .بعد ذلك جاء مو�سم االن�شقاقات الحزبية والتح�ضير لم�شهد حزبي جديد
ربم��ا ُيدخ��ل تعديالت عل��ى �شكل الحكوم��ة الإ�سرائيلية ،ث��م اقتربنا م��ن �أيلول�/سبتمبر وهمومه ،وب��د�أت تح�ضيرات
�إ�سرائي��ل ،وخ�صو�ص�� ًا الع�سكرية منها ،الحتمال �أن ي�ؤدي توجه ال�سلطة الفل�سطينية �إلى الأمم المتحدة �إلى والدة دولة
فل�سطيني��ة ،مهم��ا تكن �صيغتها .في �أثناء ذلك داهمت موج��ة االحتجاجات مركز �إ�سرائيل فتوهم البع�ض �أن المجتمع
الإ�سرائيل��ي تح��ول �إل��ى مجتم��ع عادي ت�شغل��ه ت�صدع��ات اقت�صادية ــ اجتماعية ربم��ا تناف�س الأمن عل��ى ر�أ�س �سلم
�أولويات��ه .لك��ن المجتمع الكولونيالي وجد نف�س��ه �سريع ًا �أمام ت�صعيد �أمني �أعاد الو�ضع �إل��ى روتين ع�سكرة المجتمع
لم��ن انبهر بها �أنها زوبعة
وثقاف��ة ال�سيط��رة المتجذرة في المجتم��ع الإ�سرائيلي ،فخفتت �أنغام االحتجاجات و�أثبتت َ
ف��ي فنج��ان الإجم��اع ال�صهيون��ي الباح��ث عن توازن جدي��د بين ج�ش��ع ال�سوق والرب��ح والحاجة �إلى توفي��ر �أو�ضاع
معي�شية مقبولة من الطبقة الو�سطى التي ت�ش ّكل �أغلبية المجتمع الإ�سرائيلي.

حرارة

موا�سم االحتجاج ...في �إ�سرائيل
ت�شه��د �إ�سرائي��ل من��ذ �أوا�س��ط تموز/يوليو  2011حرك��ة احتجاج اجتماعية غي��ر م�سبوقة ،ال من حي��ث حجمها �أو
مدته��ا ،وال م��ن حي��ث نوعية القوى الم�شاركة فيها ،وال من حيث م�ضامين المطالب .وقد بد�أت الحركة بن�صب الخيام
ف��ي �أح��د الميادي��ن الرئي�سية في تل �أبيب ،احتجاج ًا على غالء �أ�سع��ار ال�شقق� ،شراء �أو ا�ستئجاراً ،وما لبثت �أن انت�شرت
الخي��ام ف��ي ميادين عدد من الم��دن والبلدات الإ�سرائيلية الأُخ��رى .وهذه االحتجاجات العامة لي�س��ت �إ ّال ذروة تراكم
ع��دد م��ن االحتجاجات الفئوية ،ال�صغيرة والمتو�سط��ة ،التي مرت على المجتمع الإ�سرائيلي ف��ي الأعوام الأخيرة ،من
دون �أن تلق��ى حل��والً ،ومنه��ا �إ�ضرابات نقابة المعلمين ،و�إ�ضراب طالب الجامع��ات ،والعمال االجتماعيين ،وموظفي
ال�سلط��ات المحلي��ة ،والأطب��اء .وجاء تعامل الدولة مع جمي��ع المطالب في الأعوام الأخيرة من �سل��ة �أدوات االقت�صاد
الليبرال��ي المحاف��ظ الذي يرمي �إلى تقلي�ص الوظيفة االقت�صادية للدولة وتوفير مناخ مالئم لل�سوق والقطاع الخا�ص
لإدارة االقت�ص��اد� .إذاً ،ف���إن م�شكلة الإ�سكان الحالية ه��ي جزء من �أزمة �أو�سع و�أعمق ،تتعلق ب�سل�سلة الإ�صالحات التي
تدخل الدول��ة في �ضم��ان العي�ش الكري��م ،وتقلي�ص
عر�ضته��ا الحكوم��ات من��ذ ع��دة �أع��وام ،والت��ي ت�ضمنت تقلي���ص ّ
ا�ستعمال الموارد العامة لرفع م�ستوى الحياة.
( ) باحث في مدى الكرمل/المركز العربي للأبحاث االجتماعية التطبيقية ــ حيفا.

*

ف�صليات

205

لق��د فاج���أت جغرافي��ا االحتج��اج كثيراً من المراقبين و�ص ّناع الق��رار في �إ�سرائيل� ،إذ �إن �أحداً ل��م يتوقع �أن تنطلق
الحمل��ة م��ن معقل االقت�صاد الإ�سرائيلي الحديث ،تل �أبيب ،تلك المدينة المعولمة التي تحاكي �شركاتها �أ�سواق العالم،
وتالح��ق �إحداثي��ات بور�صات �أوروبا و''النا�سداك'' من دون ملل� .إنها لي�ست مدينة الفقر والي�أ�س ،و�إنما مدينة الأحالم
وفق�� ًا للمفاهي��م الإ�سرائيلية ،ولذلك لم يتوقع �أحد �أن يقود حركة االحتجاج �شباب ينتمون �إلى الطبقات الو�سطى التي
هي نتاج التحوالت في االقت�صاد الإ�سرائيلي منذ ثمانينيات القرن المن�صرم� ،أي نتاج النظام الليبرالي ذاته.
وف��ي واق��ع الأمر ف�إننا ال نتحدث في حالة االقت�صاد الإ�سرائيلي عن احتج��اج للفقراء �أو للطبقات الم�سحوقة ،لأن
ه��ذه الفئ��ات لي�س��ت كبيرة في المجتمع اليه��ودي ( %15من العائالت اليهودية تحت خط الفق��ر ،وثلثها من العائالت
اليهودي��ة المتزمت��ة ديني�� ًا) ،كما �أن الأو�ض��اع االقت�صادية ،بالمجمل ،جي��دة .فمعدالت البطالة ف��ي الأعوام الأخيرة
منخف�ض��ة ( %6تقريب�� ًا) ،وم�ستوى الدخ��ل مرتفع (معدل الأجر ال�شهري نح��و  2500دوالر) ،والناتج المحلي يدنو من
ضال عن �أن
المع��دالت الأوروبي��ة (نح��و  29.000دوالر) ،وهن��اك ارتفاع في مع��دالت الم�شاركة في �أ�سواق العم��ل ،ف� ً
مع��دالت الت�ضخ��م المالي منخف�ضة ،والعج��ز في ميزانية الدولة �آخذ في التدني ،والديون الخارجية تنخف�ض كل عام.
والحدي��ث ع��ن حالة احتجاج يعك�س �إرهاق الطبق��ات الو�سطى ،والبورجوازية ال�صغيرة ف��ي المجتمع الإ�سرائيلي ،من
ع��بء ال�سيا�س��ات االقت�صادي��ة النيو ــ ليبرالية ،غير �أن الإرهاق االقت�صادي الناج��م عن تمويل م�شاريع تهويد الجليل
والنقب وبناء دولة رفاه في م�ستعمرات ال�ضفة الغربية ،لم يدخل عناوين االحتجاج حتى الآن.
�إن الم�ش��روع االقت�ص��ادي النيو ــ ليبرال��ي ،وا�ستم��رار الم�ش��روع الكولونيال��ي داخ��ل ح��دود  ،48ودول��ة رف��اه
الم�ستوطني��ن ف��ي المناطق المحتلة� ،أمور كلها ت�ؤدي بال�ضرورة �إلى تفاق��م الفوارق االقت�صادية ،و�إلى ن�شوء خلل في
تقا�سم �أعباء ال�ضرائب والدخل في المجتمع الإ�سرائيلي.
وتمثل��ت �أب��رز ال�سيا�سات االقت�صادية الني��و ــ ليبرالية التي انتهجتها الحكوم��ات الإ�سرائيلية في الأعوام الأخيرة،
()1
في الأمور التالية:

 1ــ تقلي�ص في الإنفاق الحكومي:

الإنف��اق الحكوم��ي ال�سن��وي للفرد ،وال��ذي و�صل في �سنة � 2001إل��ى � 32.235شيك ًال جديداً (���ش.ج ،).تراجع في
�سن��ة � 2009إل��ى ��� 29.960ش.ج.؛ الإنف��اق االجتماع��ي ال�سنوي للفرد ،وال��ذي و�صل في �سن��ة � 2001إلى 12.162
���ش.ج ،.تراج��ع في �سن��ة � 2009إلى � 11.436ش.ج.؛ تقلي�ص��ات في ميزانيات الوزارات االجتماعي��ة ،ومنها ميزانية
التعلي��م� ،إذ تراج��ع تموي��ل �ساعات ِ
الم�لاك (�ساعات التدري���س في المدار���س االبتدائية والثانوية) م��ن � 9639ش.ج.
للطال��ب ف��ي �سنة � 2001إلى ��� 8162ش.ج .للطالب في �سنة 2006؛ ميزانية البناء الخا�ص��ة بوزارة التربية والتعليم
(ميزاني��ة التطوي��ر) ،تقل�ص��ت الن�صف تقريب ًا من �سن��ة � 2001إلى �سنة 2008؛ ميزانية التعلي��م العالي ،بح�سابها لكل
طال��ب ،تراجع��ت م��ن ��� 44.712ش.ج .في �سن��ة � 2001إل��ى � 37.241ش.ج .في �سن��ة  ،2008وقد فق��دت م�ؤ�س�سات
التعليم العالي خالل تلك الأعوام مئات ِمالكات المحا�ضرين.

 2ــ �سيا�سة خف�ض ال�ضرائب لأ�صحاب الم�صالح التجارية و�أ�صحاب الأجر المرتفع:

انته��ج وزي��ر المالية بنيامين نتنياهو ف��ي �سنة  ،2003خطة لخف�ض ال�ضرائب ا�ستم��رت حتى �سنة  ،2010وكان
فمن كان �أج��ره �أعلى ب�ضعفين من متو�سط الأج��ور ح�صل في �سنة
الرابح��ون الكب��ار ه��م �أ�صحاب المداخي��ل العاليةَ :
ومن كان �أجره �أعلى ب�ستة �أ�ضعاف من متو�سط الأجور ،ح�صل على
 2010على �إ�ضافة �سنوية بلغت � 22.971ش.جَ .
�إ�ضاف��ة �سنوي��ة بلغت � 74.131ش.ج .وفي مقابل ذلك ،خ�س��رت خزينة الدولة مبلغ ًا تراكمي ًا قدره  46.2مليار �ش.ج؛
عالوة على ذلك قامت الحكومة بخف�ض �ضريبة ال�شركات ،ف�أ�صبح �أ�صحاب المداخيل العالية يدفعون �أقل مما دفعوه
ف��ي ال�ساب��ق ،بينم��ا �صار المواط��ن الب�سيط يدفع �أكثر ،م��ن خالل �ضرائب غي��ر مبا�شرة ،وعلى ر�أ�سه��ا �ضريبة القيمة
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الم�ضافة.
وبن��اء عل��ى هذا ،تح��ول االرتفاع الحاد في �أ�سعار المنازل و�إيجاراتها �إل��ى الق�شة التي ق�صمت ظهر بعير الطبقات
الو�سط��ى ف��ي المجتم��ع الإ�سرائيلي� ،إذ ت��راوح ارتفاع �أ�سع��ار المنازل (بيع�� ًا و�إيجاراً) منذ �سن��ة  2009ما بين %30
و %40ف��ي الم��دن الكبي��رة ،عل��ى الرغم من مح��اوالت وزارة المالية كب��ح االرتفاع عن طريق ال�ضرائ��ب ،ومن ت�شديد
محاف��ظ بن��ك �إ�سرائي��ل في �شروط منح قرو�ض الإ�سكان ،لكن �شيئ ًا لم ينفع ،كما �أن �أدوات ال�ضريبة والفائدة البنكية ــ
تح��د من خف�ض الطلب على المنازل ،والأرج��ح �أن ذلك يعود �إلى الخلل الكبير
�أي الأدوات االقت�صادي��ة التقليدية ــ ل��م ّ
ضال عن
بي��ن العر���ض والطلب في مناطق المركز (مناطق الطلب المرتف��ع) ،والذي يمكن �إعادته �إلى �أ�سباب �سيا�سية ف� ً
الأ�سباب االقت�صادية ،و�أهمها:
�أ ــ ت�شجي��ع الدول��ة �أغنياء يهود من �أوروبا والواليات المتحدة على زيادة ا�ستثماراتهم في �شراء منازل في المركز
الإ�سرائيلي والقد�س ،وفي بع�ض المدن الجنوبية مثل ع�سقالن و�أ�سدود .وقد تراوحت ح�صة �صفقات بيع ال�شقق ليهود
�أوروبا و�أميركا في المدن الجنوبية ما بين  %35و %40من �شراء المنازل الجديدة.
ب ــ قام��ت الدول��ة با�ستعم��ال �س��وق العق��ارات والمنازل كمح��رك نمو مركزي ف��ي الأزمة خالل الفت��رة  2002ــ
� ،2005إذ خف�ض��ت الفائ��دة البنكي��ة عل��ى قرو�ض الإ�س��كان �إلى قرابة ال�صف��ر ،وحفزت �شركات البن��اء عبر ت�سهيالت
مالي��ة وبوا�سط��ة جه��از ال�ضرائب لال�ستثم��ار في �سوق ال�شق��ق ،وخ�صو�ص ًا ف��ي ال�ضواحي .وق��د �أدى ارتفاع العر�ض
والإغ��راءات المالي��ة �إل��ى ارتفاع الطل��ب على المنازل ب�شكل كبي��ر ،وال �سيما �شراء منازل لال�ستثم��ار (�أي بيت ثان �أو
ثالث للت�أجير).
ج ــ قامت الحكومات في العقد الأخير ،بت�شجيع االنتقال �إلى الجليل والنقب ،وخ�صو�ص ًا للأزواج ال�شباب ،بوا�سطة
من��ح هب��ات ل�ش��راء المنازل ت�صل �إلى نحو � %50أو  %60من �سعر الأرا�ض��ي وتكلفة البنى التحتية ،وكذلك دعم �أماكن
و�ضخت الحكومات ميزانيات كبيرة
العمل ،وتو�سيع عر�ض المنازل ،وهو ما ُيعرف بمخططات تهويد الجليل والنقب.
ّ
لهذا الغر�ض ،بينما جرى تقليل عر�ض المنازل وال�شقق في المركز من جهة �أُخرى ،كي تقوم قوى ال�سوق بدور مكمل،
�شوه��ت عملية العر�ض والطلب االقت�ص��ادي لتحقيق م�صالح قومية .وعل��ى الرغم من ذلك،
وبه��ذا تك��ون الحكومة قد ّ
ف���إن كثي��راً م��ن عائالت الطبقات الو�سط��ى يف�ضل ال�سكن في المركز ،حتى لو كانت الأ�سع��ار �أعلى كثيراً ،وذلك ب�سبب
فر�ص العمل ونوعية و�أ�سلوب الحياة هناك.
�إذاً ،الق�ضية لي�ست �أزمة �سكن �أو نق�ص ًا حاداً في الم�ساكن في ال�سوق الإ�سرائيلية ،و�إنما في �سيا�سات �شوهت قواعد
ضال عن
العر���ض والطلب لتحقي��ق �أهداف قومية ،و�أوجدت نق�ص ًا في عر�ض ال�شقق والمنازل في المركز الإ�سرائيلي ،ف� ً
بع���ض الم�شاري��ع الخا�صة بالأغنياء ،الأمر ال��ذي �أدى �إلى ارتفاع �أ�سعار المنازل وال�شقق ف��ي معظم المدن الرئي�سية،
�شح خا�ص في العر�ض في المركز ،وزيادة في عر�ض المنازل في ال�ضواحي وفي النقب والجليل.
و�إلى ّ

�أ�سباب نجاح موجة االحتجاج حتى الآن
بخ�لاف ح��ركات االحتج��اج الإ�سرائيلي��ة ال�سابق��ة ،ف�إن��ه ال توج��د هوي��ة �إثني��ة له��ذه االحتجاج��ات� ،إذ �إن مهد
االحتجاج��ات ف��ي الما�ض��ي كان الفئات ال�شرقي��ة الفقي��رة ،كم��ا �أن االحتجاج��ات االقت�صادية ــ االجتماعية كانت
تتح��ول �إل��ى عناوي��ن و�أهداف �سيا�سي��ة ،وتترجم بدعم �أحزاب يميني��ة ،ولذلك كانت تبقى مح��دودة للغايةّ � .أما حجم
الم�شارك��ة وتوزيعه��ا ه��ذه الم��رة فيختلفان ع��ن الم��رات ال�سابق��ة ،لأن االحتجاجات الحالي��ة وا�سعة ج��داً و�سلمية،
وموزعة على معظم المدن والمناطق الإ�سرائيلية ،بينما كانت االحتجاجات في الما�ضي تت�سم بمحدودية الم�شاركين
فيها ،وبا�ستخدام العنف� ،أكان ذلك من طرف المتظاهرين �أم ال�شرطة.
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� ّأم��ا ردة فع��ل الحكومة حتى الآن فكانت محدودة� ،إذ لم تقدم اقتراحات عملية فورية ،و�إنما ا�ستمرت في ا�ستخدام
�أدوات االقت�صاد الليبرالي ،واتهام خمول البيروقراطية الإ�سرائيلية ،ومركزية االقت�صاد الإ�سرائيلي .فبين االقتراحات
الت��ي ج��اءت به��ا الحكومة لحل م�شكل��ة ارتفاع �أ�سع��ار ال�شقق ه��و ت�سريع عمليات �إق��رار المخطط��ات ،وتنجيع عمل
البيروقراطي��ة و�إدارة دائ��رة �أرا�ضي �إ�سرائيل التي ت�سيط��ر على قرابة  %90من الأرا�ضي في �إ�سرائيل .وقد تو�صل وزير
البن��اء والإ�س��كان �إل��ى اتف��اق م��ع وزارة المالي��ة ،قبل ب��دء موجة االحتج��اج ،لمنح ت�سهي�لات وهب��ات مالية بقيمة
� 100.000شي��كل ل�ش��راء �شقق في ال�ضواحي ــ النقب والجليل ،وفي بنايات م�شتركة وبناء مكتظّ � .أما رئي�س الحكومة
فعر���ض قان��ون ''لجان الإ�س��كان الوطنية'' الذي �أُقر في الكني�ست الإ�سرائيلي بداي��ة �آب�/أغ�سط�س ،والذي يقيم  6لجان
خا�ص��ة لت�سري��ع الم�صادق��ة عل��ى المخططات في مختل��ف �ألوية البلد .وي�شت��رط القانون وجود �أكث��ر من  200وحدة
أرا�ض ت�ش ّكل  %80منها على الأقل �أرا�ضي دولة.
�سكنية في م�شاريع الإ�سكان ،كما ي�شترط �إقامتها على � ٍ
�إن االقتراح��ات والخط��ط الحكومية التي ُعر�ض��ت ،و�إقامة لجنة خا�صة لفح�ص مطالب الحلول وعر�ضها ،لم ُت ِ
ر�ض
قيادات االحتجاج التي تنادي بخف�ض �ضريبة القيمة الم�ضافة وزيادة الإنفاق الحكومي في مجاالت التعليم (فر�ض
التعلي��م الإلزام��ي م��ن عمر � 3أعوام) وال�صحة ودعم التعليم العالي وتحقيق نوع م��ن العدل االجتماعي ودولة الرفاه،
�إ ّال �إن �أي �ص��وت ج��دي ل��م يرتفع مطالب ًا ب�إلغاء نظام االقت�صاد الليبرالي والع��ودة �إلى �سيطرة الدولة على االقت�صاد.
وف��ي المقاب��ل امتنع��ت حركة االحتج��اج الر�سمية من ط��رح مطالب �سيا�سي��ة� ،أو حتى التداول ف��ي ال�سيا�سة وربطها
بالو�ض��ع االقت�صادي ــ االجتماع��ي ،خ�شي��ة من �أن ي���ؤدي ذلك �إلى الإخ�لال بالإجماع في �صف��وف الحركة و�إحداث
انق�سام��ات فيه��ا وتحويله��ا �إلى حركة احتجاج �سيا�سي��ة حزبية؛ �أو ربما تنتظر قيادات االحتج��اج ا�ستحقاق �أيلول/
�سبتمبر كي ترى كيف �سي�ؤثر في �صمود حركة االحتجاج ،وماذا �ستكون �إفرازاته ال�سيا�سية والأمنية.

ا�ستحقاق �أيلول�/سبتمبر
من��ذ الح��رب الإ�سرائيلي��ة الثاني��ة عل��ى لبنان كان هن��اك �شبه �إجم��اع لدى �ص ّناع الق��رار الع�سك��ري والأمني في
�إ�سرائي��ل ،عل��ى �أن الم�شه��د اال�ستراتيج��ي الإ�سرائيلي ف��ي حالة تدهور ،ويحم��ل بذور مخاطر م�ستقبلي��ة تفر�ض على
�إ�سرائي��ل تغيي��ر تعاملها مع محيطها ،ودمج الفعل الأمني الع�سكري بال�سيا�س��ي ــ الدبلوما�سي بهدف تقليل المخاطر.
و�ش��ارك ف��ي ه��ذا االعتقاد كثي��ر من المحللين ومراك��ز الأبحاث والمخت�صي��ن ،الذين طالبوا الحكوم��ة الحالية بطرح
مب��ادرة �سيا�سي��ة جدي��ة من �أجل تخط��ي الجمود والقطيعة ف��ي العالقات بال�سلط��ة الفل�سطينية ون��زع فتيل مواجهة
مقبل��ة .ووفق�� ًا للتف�سي��ر ال�سائد ،ف���إن م�صدر الخم��ول ال�سيا�سي الإ�سرائيلي يع��ود �إلى الإفراط ف��ي التعويل على قدرة
الجي���ش ف��ي التعامل مع جميع ال�سيناريوهات ،وهو واقع يالزم �صانع الق��رار في �إ�سرائيل ،مثلما يخبرنا �أوري بار ــ
يو�س��ف ،المتخ�ص���ص بتاري��خ الجي�ش الإ�سرائيلي و�سيا�سة ال��ردع ،في مقالة بمجلة ''معرخ��وت'' (�شهرية وزارة الأمن
الإ�سرائيل��ي) ،الع��دد  ،)2005( 401تتن��اول �أ�سباب و�أبعاد ت���آكل ''�أ�س�س العقيدة الع�سكري��ة الإ�سرائيلية'' ،وف�شل ثالثة
مركبات �أ�سا�سية في تلك العقيدة هي :الردع ،والإنذار المبكر ،وح�سم المعركة ب�سرعة .ويقول بار ــ يو�سف �إن �إ�سرائيل
في طريق م�سدود ،ي�صعب عليها فيه ترجمة تفوقها الع�سكري �إلى ا�ستقرار �أمني .وقد نتج هذا الأمر ،بين �أمور �أُخرى،
ب�سب��ب خل��ل ي��رى �أن القوة الع�سكري��ة هي الحل للتهدي��دات كافة .وي�ضي��ف بار ــ يو�سف'' :في معظ��م الأحوال ،تم ّكن
جه��از اال�ستخب��ارات الع�سكري��ة الإ�سرائيلي من توفير معلومات و�إنذار مبكر عن ني��ات 'العدو' ،لكن الم�شكلة كانت في
التف�سي��ر والق��راءة غي��ر ال�صحيحين لق�س��م مهم من تلك المعلوم��ات والمعطيات ،وفي ردة الفعل ''.وع��اد بار ــ يو�سف
ف�شب��ه في مقال��ة بتاريخ �( 2010/5/14صحيفة ''هارت�س'') ت�صرف حكومة نتنياهو بت�صرفات حكومة غولدا مائير
ّ
قبي��ل ح��رب ت�شرين�/أكتوب��ر � ،1973إذ م��ع �أن��ه و�ص��ل �إل��ى م�سام��ع �ص ّن��اع الق��رار في ت��ل �أبيب جمي��ع المعطيات
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تح�ضر لها م�صر و�سورية ،وال يمنعه��ا �سوى مبادرة �سيا�سية
والمعلوم��ات ع��ن م�ستقب��ل قاتم ،وعن مبادرة ع�سكري��ة ّ
�إ�سرائيلي��ة ج��ادة� ،إ ّال �إن �ص ّن��اع القرار الإ�سرائيلي لم يقوموا ب�أي ردة فعل ،مثلما ه��ي الحال الآن مع مبادرة ال�سلطة
الفل�سطيني��ة التوج��ه �إل��ى الأم��م المتح��دة وتقديم طل��ب االعتراف بدول��ة فل�سطيني��ة .ف�إ�سرائيل ما زال��ت م�ستمرة في
التعوي��ل عل��ى ا�ستعم��ال �أدوات القوة والجي�ش للتعامل مع ق�ضايا ا�ستراتيجي��ة كان يمكن حلها بطرق �سيا�سية ،وهي
تمتن��ع م��ن تقدي��م �أي مب��ادرة �سيا�سي��ة معتمدة عل��ى قدرتها الع�سكري��ة الحت��واء �أي تغييرات على الأر���ض ولتقليل
الأثمان ،ثم لقلب المعادالت لم�صلحتها.
ق��د يك��ون �إهم��ال الم�سار ال�سيا�سي نابع عن قناعة ،ذلك ب�أنه بات وا�ضح�� ًا للجميع �أن �أق�صى ما يمكن �أن تعر�ضه
�أي حكومة �إ�سرائيلية على الطرف الفل�سطيني ،هو �أقل من �أدنى ال�شروط التي ربما يقبل بها ،و�أن ال�سيا�سة الإ�سرائيلية
تحول��ت ف��ي الأع��وام الأخي��رة �إلى �سيا�س��ة �إدارة ال�صراع ،ال ح�سم��ه (ال �سيا�سي ًا وال ع�سكري ًا) ،بع��د �أن كانت القيادات
الإ�سرائيلي��ة ت�أمل ب�أن تح�سم ال�ص��راع و�أن تفر�ض اتفاق ًا على ال�سلطة الفل�سطينية ،بح�سب ال�شروط الإ�سرائيلية ،ي�ؤدي
�إلى قيام دولة فل�سطينية ب�صيغة ما ،و�إعالن نهاية ال�صراع بين �إ�سرائيل وحركة التحرير الفل�سطينية ،وقبول �إ�سرائيل
كدول��ة يهودي��ة ،ك��ي تنهي بذلك �أي�ض ًا �أي مطال��ب قومية لدى الفل�سطينيين في الداخل ،وتغل��ق ملف العودة .لكن هذا
باب �صعب المنال.
فمن��ذ ت�صري��ح رئي���س الحكومة الفل�سطينية قبل عامين تقريب ًا ،ب�ش�أن نية ال�سلط��ة التوجه �إلى الأمم المتحدة لطلب
اعترافه��ا بالدول��ة الفل�سطينية ،بات لدى �إ�سرائي��ل تخبطات عن كيفية التعامل مع الواقع الجديد� ،إذ �صرح �آنذاك وزير
الخارجية الإ�سرائيلية� ،أفيغدور ليبرمان�'' ،أن �أي مبادرة من جانب واحد ال تفيد عملية التفاو�ض ،و�أن �إ�سرائيل �سترد
�أي�ض�� ًا بخط��وات �أحادي��ة الجانب ،وربما تفك��ر في �إلغاء اتفاق �أو�سل��و )2(''.لكن منذ تلك الفت��رة ظهرت اختالفات بين
ت�صريحات وزير الخارجية ومواقفه ،وت�صريحات وزير الأمن ورئي�س الحكومة ومواقفهما.
وم��ن المرج��ح �أن حكومة �إ�سرائيل ل��م تح�سم �أمرها بعد فيما يتعلق بكيفية التعامل ال�سيا�سي في حال �إعالن الأمم
المتح��دة االعت��راف بدولة فل�سطيني��ة وقبولها ع�ضواً فيها ،وهي ت�ستعد ع�سكري ًا لأي و�ض��ع ،فالجي�ش الإ�سرائيلي قرر
التعام��ل م��ع موع��د �إع�لان دولة فل�سطينية بجدي��ة كبيرة ،كي ال يتكرر م�شه��د تعامل الجي�ش يوم ذك��رى النكبة على
الح��دود ال�شمالي��ة والج��والن المحتل ،في �أيار/مايو الما�ض��ي ،وو�صول �آالف الأ�شخا�ص �إلى ح��دود �إ�سرائيل ووقوع
()3
قتلى و�إ�صابات.
عما يمك��ن �أن يحدث في �أيلول�/سبتمب��ر ،وخ�صو�ص ًا بعد انهيار
�إن �إ�سرائي��ل مرتبك��ة ،وال تمل��ك �سيناريو وا�ضح ًا ّ
التوازن��ات الت��ي كان��ت قائمة في ظ��ل النظام الإقليمي الآخذ ف��ي االنهيار والتغير ،الأمر الذي يخل��ق تحو ًال في بيئة
اتخ��اذ الق��رار ال�سيا�سي والأمني في �إ�سرائيل ،يكبل� ،إلى حد ما� ،إمكان��ات العمل المتاحة �أمام الحكومة .ففي ال�ساحة
العالمي��ة ،عل��ى �سبي��ل المثال ،هن��اك عدم ا�ستق��رار اقت�صادي ومال��ي ي�شير �إلى ت���آكل النظام االقت�ص��ادي العالمي،
عرابة هذا النظام العالم��ي الحالي .وما يحدث في الأ�سواق العالمية
الر�أ�سمال��ي المعول��م ،و�إلى تهاوي الدول العظمى ّ
وفي النظام االقت�صادي العالمي ي�ؤثر في متخذي القرار ال�سيا�سي في �إ�سرائيل ،كونهم (�أي متخذي القرار) ال يريدون
م��ن �إ�سرائي��ل الم�ساهم��ة ف��ي ت�صعيد الأزمة العالمي��ة ،في حال تفجرت الأم��ور في ال�شرق الأو�سط .وم��ن جهة �أُخرى
هن��اك حم�لات قوية لمقاطعة ب�ضائع �إ�سرائيلية في �أوروبا والواليات المتح��دة ،وحمالت ت�شكك في �شرعية �إ�سرائيل،
الأم��ر ال��ذي يلزم متخذ الق��رار الإ�سرائيلي �أن ي�أخذ في االعتبار ردات الفعل ال�شعبي��ة ال�صادرة عن منظمات المجتمع
ضال عن ردود الحكومات والم�ؤ�س�سات الر�سمية .كذلك ت�شهد البيئة الإقليمية درجة عالية من عدم اال�ستقرار
المدني ،ف� ً
وتراج��ع مكان��ة م��ا كان ي�سمى ''محور االعت��دال'' الذي كان م�س�ؤو ًال ع��ن �ضبط ردات الأفع��ال العربية تجاه خطوات
�إ�سرائي��ل ،وه��و ما يعني �أن مكان��ة �إ�سرائيل وعالقاتها ال�سيا�سي��ة واالقت�صادية ،العالمي��ة والإقليمية ،تعمل في هذه
الفترة على كبح القرارات الإ�سرائيلية وتروي�ضها.

�صيف �إ�سرائيلي �ساخن
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ع�لاوة عل��ى ذلك ،ت�شكل الأو�ض��اع االقت�صادية داخل �إ�سرائيل عام��ل ردع �إ�ضافي ًا �أمام متخذ الق��رار الإ�سرائيلي،
ف�أو�ض��اع االقت�ص��اد الإ�سرائيلية الحالية جيدة ج��داً ،بغ�ض النظر عن ق�ضية الفوارق االجتماعية وعدم الم�ساواة ،ذلك
ب���أن معطي��ات االقت�صاد الكلي ت�شير �إل��ى ن�سبة نم ٍو ال ي�ستهان بها ،وبطالة متدنية ،وارتفاع في الناتج المحلي ،وفي
وتح�سن ف��ي المي��زان التجاري
ن�سب��ة الم�شارك��ة ف��ي �أ�س��واق العم��ل ،وفائ���ض كبير في احتي��اط العمل��ة الأجنبي��ة،
ّ
وانخفا�ض الدين الحكومي الخارجي ،الأمر الذي يجعل اتخاذ قرار متطرف ك�إلغاء اتفاق �أو�سلو ،م�س�ألة �صعبة.
ف��ي ه��ذه البيئة تتع��دد المواقف في �ساحة اتخاذ القرار ف��ي �إ�سرائيل� ،إزاء اختيار الرد المالئ��م على توجه ال�سلطة
الفل�سطينية �إلى الأمم المتحدة طلب ًا لالعتراف بدولة فل�سطينيةّ � .أما �أبرز المواقف لدى الجهات الفاعلة فهي:
 1ــ رئي���س الحكوم��ة :حاول نتنياه��و �أن يردع ال�سلطة الفل�سطينية عن التوجه �إل��ى الأمم المتحدة وطلب االعتراف
بدول��ة فل�سطيني��ة ،وهو فعل ذلك ف��ي خطابه في الكونغر�س الأميركي ومن على كل من�ص��ة في الأ�شهر الأخيرة ،لكنه
ل��م يط��رح �أي مبادرة �سيا�سية ت�ؤدي �إلى عدول ال�سلط��ة الفل�سطينية عن قرارها من جهة ،ولم يعلن ر�سمي ًا �أي خطوات
ق��د تتخذه��ا �إ�سرائي��ل في حال تم التوج��ه �إلى الأمم المتحدة واالعت��راف بدولة فل�سطينية من جه��ة �أُخرى� ،سوى �أنه
طلب من رئي�س مجل�س الأمن القومي ،يعقوب عميدرور ،درا�سة �إمكان �إلغاء اتفا َقي �أو�سلو وباري�س.
 2ــ � ّأم��ا ف��ي وزارة الخارجي��ة ،فيبدو �أن هناك عدة مواقف� ،أو على الأقل ال يوج��د موقف موحد بين الوزير وكبار
موظف��ي ال��وزارة .فوزي��ر الخارجية يعار���ض توجه ال�سلطة �إل��ى الأمم المتح��دة ،وال يعتقد �أن في �إم��كان �أي مبادرة
�سيا�سي��ة �إقن��اع ال�سلطة بعدم التوجه .وكان ليبرمان �أعلن في الأ�شه��ر الأخيرة �أن �إمكان �إلغاء االتفاقيات مع منظمة
التحري��ر وارد ومنطق��ي� ،إ ّال �إن متابع��ة ما ي�صل �إلى ال�صحافة من مداوالت ونقا�ش��ات داخل وزارة الخارجية يو�ضح
�أن هناك تحفظ ًا لدى كبار الموظفين تجاه �إلغاء االتفاقيات مع منظمة التحرير.
فالموق��ف الر�سم��ي لل��وزارة ،والذي ُن�شر في موقعها في الإنترنت ،هو �أن �أي ق��رارات من جانب واحد ت�ضر بعملية
التفاو�ض ،ومن �ش�أنها �أن تعقد الأمور �أكثر ،ولذلك يجب التزام م�سار التفاو�ض المبا�شر )4(.وت�ضيف الوزارة �أن توجه
ال�سلط��ة �إل��ى الأم��م المتحدة ه��و �إخ�لال باالتفاقيات المو ّقع��ة بين الطرفي��ن ،و�أن �إ�سرائي��ل متم�سك��ة بالمفاو�ضات
المبا�ش��رة ب�صفته��ا الطريقة الوحيدة لحل النزاع ،في حين �أن ال�سلطة الفل�سطينية تخلت منذ �أمد بعيد عن المفاو�ضات
ال�سلمية ،بل �إن القيادة الفل�سطينية بد ًال من ذلك� ،شرعت في �سلوك طريق العمل الأحادي الجانب مع تف�ضيل محاولة
ي�ضر بال�س�لام الحقيقي،
فر���ض �إرادته��ا عل��ى �إ�سرائي��ل ع��ن طريق ال�ضغ��ط الدول��ي� ...إن الإعالن الأح��ادي الجان��ب ّ
ويتح��دى المب��ادئ الأكث��ر �أ�سا�سية ل�صنع ال�سالم ،كم��ا �أنه لن ي�ضيف �شيئ ًا �إلى حل النزاع ،و�إنم��ا �سي�ؤدي �إلى ا�شتداد
ي�سوي �أي�� ًا من م�سائل الو�ضع الدائم مثل الحدود ،والقد�س
حدت��ه ب��د ًال من �إنهائه .فاتخاذ خطوات �أحادية الجانب لن ّ
والالجئي��ن ...ذل��ك ب�أن هذا االعتراف ال�سابق لأوانه �سيتجاهل م�صالح �إ�سرائيل ،وال �سيما ما يخ�ص الم�سائل الأمنية،
كم��ا �أن��ه �سي�سمح للفل�سطينيين باال�ستمرار ف��ي تج ّنب الخطوة المهمة لالعتراف المتب��ادل ،والتي ت�شمل حق �إ�سرائيل
ضال عن �أن تج ّنبها
لب الن��زاع وجوهره ،ف� ً
ف��ي الوج��ود ب�صفتها دولة ال�شعب اليه��ودي ،علم ًا ب�أن هذه الم�س�ألة ت�شكل ّ
�سي�ضر بالم�ساعي الرامية �إلى التو�صل �إلى �سالم �أ�صلي.
 3ــ تعار���ض وزارة الدف��اع توجه ال�سلطة �إلى الأمم المتحدة ،كما تعار�ض �إلغاء االتفاقيات ،وتقول �إن �إلغاءها� ،أو
فر���ض عقوب��ات على ال�سلطة ،ربما ي�ؤديان �إلى حل ال�سلطة و�إعادة الم�س�ؤولي��ة عن �إدارة الحياة في المناطق المحتلة
�إل��ى الجي���ش الإ�سرائيلي ،وهو ما �سيك��ون كارثة .فوفق ًا لتقديرات الجي�ش ،ف�إن ع��بء �إدارة االحتالل والحياة اليومية
للفل�سطينيي��ن يتطل��ب ميزاني��ة تقدر بـ  3مليارات دوالر ،كما يتطلب رفع ميزانية وزارة الأمن �أو تحويل ميزانيات من
بن��ود �أُخ��رى ،الأم��ر الذي ربما يم���س برامج الت�سل��ح المعمول بها ،ويرهق ميزاني��ة الأمن ويفر�ض تغيي��راً في تق�سيم
الموارد.
 4ــ � ّأم��ا الجي���ش الإ�سرائيل��ي فيعتق��د �أن��ه كان ممكن�� ًا تجنب �إ�سقاط��ات �أيلول�/سبتمب��ر ،وكذلك �أي �ص��دام ،لو �أن
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الحكوم��ة ب��ادرت �إل��ى خط��ة �أو اقتراحات �سيا�سية ،وهو مقتنع ج��داً ب�أن الأوان لم يفت على ذل��ك ،لكنه ،في المقابل،
يت�أه��ب لل�سيناريوه��ات ''الكارثي��ة'' ولأ�سو�أ االحتماالت :تظاهرات �سلمية في مناط��ق ال�سلطة الفل�سطينية ،وهذه �أقلها
�ض��رراً ،لكنه��ا ربما تتحول �إل��ى م�سيرات نحو الم�ستعم��رات ونقاط االحتكاك في الحواجز ،فترف��ع احتماالت تحولها
�إل��ى �صدام��ات عنيف��ة .ولذل��ك �أع��د الجي�ش خطة ''ب��رج ال�شجاعة'' (''مغ��دال ع��وز'') لمواجهة جميع االحتم��االت ،بدءاً
بمواجه��ات ب�سيط��ة ي�ستعمل فيه��ا �أدوات تفريق تظاهرات �سلمي��ة ،و�ضمنها التح�ضير ال�ستعم��ال ،ولأول مرة ،قنابل
غ��ازات كريه��ة جداً من �أجل تفريق المتظاهرين ،مروراً بمواجهات عنيف��ة و�إمكان تجنيد قوات احتياط ،وو�صو ًال �إلى
ال�سيناري��و الأ�س��و�أ ال��ذي ي�شمل م�سيرات فل�سطينية على �أكث��ر من جبهة ،في ال�شمال وال�ضفة وغ��زة ،ربما ين�ضم �إليها
()5
الفل�سطينيون في �إ�سرائيل.
 5ــ تعار���ض وزارة المالي��ة ووزارة ال�صناع��ة والتج��ارة والعمل وبنك �إ�سرائي��ل ،اتخاذ خطوات متطرف��ة �أو �إلغاء
اتف��اق �أو�سل��و ،وترغب ف��ي معاقبة ال�سلطة من دون ك�سر الأدوات �أو دخول مواجهة ع�سكرية من �أي نوع ،لأنها تخ�شى
من تداعيات �أيلول�/سبتمبر على التجارة الخارجية ،وعلى حمالت مقاطعة �إ�سرائيل ومقاطعة الب�ضائع والمنتوجات
تف�ضل تجميد �أموال ال�سلط��ة الفل�سطينية الم�ستحقة في حال
الإ�سرائيلي��ة ،وعل��ى حركة نق��ل الب�ضائع .فوزارة المالية ّ
�إع�لان الدول��ة الفل�سطيني��ة ،وتعار�ض �إلغاء اتف��اق �أو�سلو لأن هذا الأمر �سيلغي �أي�ض�� ًا بروتوكول باري�س االقت�صادي،
والإط��ار الجمرك��ي بين �إ�سرائيل وال�سلطة الفل�سطيني��ة ،الأمر الذي يعني خ�سائر مالية لالقت�صاد الإ�سرائيلي من جهة،
والدخول في مجهول اقت�صادي من جهة �أُخرى.
 6ــ � ّأم��ا لجن��ة الخارجية والأمن ف��ي الكني�ست فتعتقد �أن خل ًال ما حدث في تعام��ل الحكومة مع ا�ستحقاق �أيلول/
�سبتمب��ر� ،إذ كان عليه��ا �أن تعر���ض برنامج�� ًا �سيا�سي ًا لتف��ادي تقديم طلب االعتراف �إلى الأم��م المتحدة .وقد تعاملت
ص�لا ،ق�سم من��ه �س��ري ،ب�ش�أن
ه��ذه اللجن��ة م��ع �إم��كان �إع�لان دول��ة فل�سطيني��ة بجدي��ة كبي��رة ،و�أع��دت تقري��راً مف� ً
�سيناريوه��ات ال��رد الإ�سرائيل��ي ومعاني �إعالن الدول��ة الفل�سطينية .وتو�صلت اللجنة �إلى �أن ثم��ة موقفين متناق�ضين
يعبر عنه وزي��ر الخارجية الذي يدعو �إلى مواجهة توجه ال�سلطة �إلى
ل��دى الم�ؤ�س�س��ة الإ�سرائيلية ،هما :موقف متطرف ّ
الأم��م المتح��دة ،وبالتالي �إل��ى �إعالن �إلغاء اتفاق �أو�سلو ،وذل��ك بموازاة العمل الدبلوما�سي م��ن �أجل �إحداث �شرخ في
موق��ف �أوروب��ا وتجني��د �أكبر عدد ممكن من الدول للت�صويت �ضد اقتراح �إقامة دولة فل�سطينية ،وهذه المعركة خا�سرة
وفق�� ًا لتقدي��رات كب��ار موظفي وزارة الخارجية ذاته��ا ومندوبها في الأمم المتحدة؛ الموق��ف الثاني هو موقف وزارة
الأم��ن والجي���ش الإ�سرائيل��ي ال��ذي يطال��ب بعر�ض مب��ادرة �سيا�سي��ة ربما توف��ر الإحراج لدول��ة �إ�سرائيل ف��ي �أف�ضل
الحاالت ،وتمنع ،في �أ�سو�أ ال�سيناريوهات ،مواجهة ع�سكرية ون�شوب انتفا�ضة جديدة.
ولم ُيح�سم موقف الحكومة الإ�سرائيلية تجاه نوعية وكيفية الرد على توجه ال�سلطة الفل�سطينية �إلى الأمم المتحدة
و�إع�لان �إقام��ة دول��ة فل�سطينية ،و�أغلب الظن �أن التهدي��دات ب�إلغاء اتفاق �أو�سلو تندرج �ضم��ن محاوالت ردع ال�سلطة
وفر���ض الإرادة الإ�سرائيلي��ة عل��ى ت�صرفاتها .والأرج��ح �أن رد الحكوم��ة الإ�سرائيلية �سيتحدد بح�س��ب التطورات على
�أر���ض الواق��ع ،ف�إذا مر �إعالن الدول��ة الفل�سطينية من دون ت�صعيد �أمني في مناطق ال�سلط��ة �أو الحدود الأُخرى ،وكان
مج��رد �إع�لان رمزي من دون �إ�سقاط��ات �سيا�سية �أو دبلوما�سية ،ف�إن �إ�سرائيل لن تبادر �إل��ى الت�صعيدّ � ،أما �إذا تطورت
التظاه��رات �إل��ى مواجه��ات عنيفة وم�سيرات نحو نق��اط التما�س (الم�ستعمرات والحواجز) ،ف���إن الرد الع�سكري حينها
�سيك��ون قا�سي�� ًا ،لكن من دون �أن ي���ؤدي �إلى �إ�سقاط ال�سلطة الفل�سطينية وتدميرها .ووفق ًا لل�صحافيين عامو�س هرئيل
و�آفي �سخاروف من �صحيفة ''ه�آرت�س'' )6(،ف�إن الفل�سطينيين تعلموا من تجارب الما�ضي �أن العنف ال ينفع بال�ضرورة
ف��ي مواجه��ة �إ�سرائيل ،و�أن م��ن الأف�ضل ا�ستعمال �أدوات ن�ض��ال �سلمية على غرار الثورتي��ن التون�سية والم�صرية ،في
حي��ن �أن �إ�سرائي��ل ل��م تتعلم من تجارب الما�ضي وما زالت تعتقد �أن في �إمكانه��ا تروي�ض ت�صرف ال�سلطة الفل�سطينية
و�إخ�ضاعها ولو بالقوة والعنف ،وكان الأجدر بها ا�ستعمال و�سائل �سيا�سية دبلوما�سية.
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ال نعل��م بع��د َم��ن �سيهزم َمن ،حرك��ة االحتجاج��ات �أم ا�ستحق��اق �أيلول�/سبتمبر .فحركة االحتج��اج لم تنجح في
ا�ستم��رار ا�ستقط��اب فئ��ات جديدة من المجتم��ع الإ�سرائيلي ،و�إنما كان هناك بوادر تراجع ف��ي حجمها وزخمها ،كما
�أنه��ا ف�شل��ت ف��ي تغيي��ر الأج��واء العامة ف��ي �إ�سرائيل� ،أو ثقاف��ة ع�سكرة المجتم��ع ،ولم تم���س �أولويات الأم��نّ � .أما �إذا
ا�ستم��رت حرك��ة االحتج��اج وتو�سعت ،وهو احتمال �ضئي��ل ،ف�إن ذلك �سي�ؤثر ف��ي تما�سك المجتم��ع الإ�سرائيلي� ،إ ّال �إذا
اخت��ارت الحكوم��ة الإ�سرائيلي��ة الت�صعي��د الأمن��ي وافتع��ال مواجهات للته��رب من مطال��ب المحتجي��ن و�إطالة عمر
الحكومة ،والق�ضاء عملي ًا على حركة االحتجاجn .
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