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�إمطان�س �شحادة

خريف �إ�سرائيل
�صي��ف �إ�سرائي��ل الأخي��ر فت��رت بع�ض ال�شيء ف��ي الخريف بف�ضل �أف��ول موجة االحتج��اج االجتماعي ــ
االقت�ص��ادي م��ن دون �أن تتح��ول �إلى م�ش��روع �سيا�سي حزبي ،وذل��ك عبر احتوائه��ا وتفكيكها بوا�سطة
لجن��ة �إمانوي��ل طرختنب��رغ .كما �ساه��م في ذلك الخوف من ا�ستحق��اق �أيلول الفل�سطيني الذي ت��م �إحباطه عبر نجاح
الدبلوما�سية الإ�سرائيلية ،العلنية وال�سرية ،وبدعم ال�شريك الأميركي.
ع��ادت �إ�سرائي��ل �إلى خريفها ومعه ارتفعت �شهية التي��ار النيو ــ �صهيوني� ،أو ال�صهيوني المحافظ ،لتر�سيخ قب�ضته
عل��ى المجتم��ع الإ�سرائيل��ي و�سلطاته ،عبر �سيطرته على ال�سلطة الت�شريعي��ة والتنفيذية �أو عبر تبني ال�سواد الأعظم من
المجتم��ع الإ�سرائيل��ي لعقيدت��ه ،كم��ا يت�ضح م��ن م�ؤ�شرات ال��ر�أي العام كلها الت��ي ُن�شرت في الأع��وام الأخيرة ،وكان
1
�آخرها م�ؤ�شر الديمقراطية ل�سنة .2011
وم��ا يحدث حالي�� ًا من تدين الحركة ال�صهيونية و�صهينة الحركات الديني��ة ،وينعك�س في قوننة يهودية �إ�سرائيل،
وف��ي الم�ساع��ي لمعاقبة كل َم��ن يرف�ض العقي��دة ال�صهيونية الجديدة ،ه��و ا�ستمرار للم�شروع ال�صهيون��ي ،لكن بح ّلة
وقي��م جديدتين ،تدمجان بين فكر الحرك��ة الت�صحيحية (حزب الليكود التاريخي) وطرح التيارات ال�صهيونية الدينية
الت��ي نم��ت ف��ي ''مركز الراف''/مركـ��از هراف ــ (مدر�س��ة دينية) وانت�شرت بي��ن الم�ستوطنين في ال�ضف��ة الغربية ،مع
تطرف �سيا�سي وقناعة بوجوب ا�ستعمال القوة (عقلية الجدار الحديدي).
�سنتن��اول ف��ي ه��ذا التقري��ر �أجزاء ب��ارزة من الم�شه��د الإ�سرائيلي ف��ي الربع الأخير م��ن �سن��ة  ،2011والتي ت�ؤكد
افترا�ضن��ا ب�ش���أن ال�صهيونية الجديدة ،عن طريق ربط هذا الم�شهد ببع�ض التحوالت الأ�سا�سية التي حدثت في �إ�سرائيل
ف��ي الع��ام المن�ص��رم� ،إذ ال يمك��ن تجزئ��ة الم�شه��د الحال��ي ع��ن ال�سي��اق الع��ام الأو�س��ع ال��ذي تعم��ل في��ه الم�ؤ�س�سة
الإ�سرائيلية.
لق��د تطرقن��ا في تقاريرن��ا ال�سابقة �إلى جوان��ب عديدة من الم�ش��روع الـنيـو ــ �صهيوني ،ومنه��ا :محاوالت اليمين
الإ�سرائيل��ي� ،أو م��ا يمكن اعتباره تيار المحافظين الجدد والنيـو ــ �صهيـونية؛ �إغالق ملفات عديدة ما دام التيار يملك
الأغلبي��ة ف��ي البرلمان الإ�سرائيلي ،وي�سيطر على الحكومة ويحظى بدعم جماهيري وا�سع ،بدءاً بالتحوالت الهائلة في
مبنى االقت�صاد الإ�سرائيلي وتركيبته ،وال�سيا�سات االقت�صادية النيو ليبرالية التي تخدم الم�شروع القومي ال�صهيوني،
مواطن��ة ال�سكان الفل�سطينيين في �إ�سرائيل وربطها ب�شرط �إعالن
و�ص��و ًال �إل��ى �سعي الم�ؤ�س�سة الإ�سرائيلية لإغالق ملف َ
ال��والء للدول��ة كدول��ة ''�صهيونية ــ يهودية ديمقراطية'' ،وقمع الهوية الفل�سطيني��ة ،بعد �أن نجح هذا التيار في ا�شتراط
م�شارك��ة الأح��زاب ف��ي االنتخاب��ات بقب��ول يهودية الدول��ة وديمقراطيته��ا .كذلك تح�صي��ن الطابع اليه��ودي للدولة

حرارة

*

باحث في مدى الكرمل/المركز العربي للأبحاث االجتماعية التطبيقية ــ حيفا.
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بالقان��ون .وتناولن��ا �إع��ادة ترتيب الم�شه��د الحزبي الإ�سرائيلي وتراج��ع مكانة ووظيفة حزب العم��ل و�أحزاب الي�سار
التقليدي��ة وب��روز حزب كديم��ا كبديل منها ،وتنامي قوة �أح��زاب اليمين .كما تعاملنا مع ر�ؤي��ة �إ�سرائيل �إلى الثورات
العربي��ة وحتمي��ة �إعادة ت�شكيل نظري��ات الأمن القومي الإ�سرائيلي ،وكيف قل�صت الح��رب على لبنان في �سنة 2006
وعل��ى غ��زة ف��ي �سنة  2008قدرة �إ�سرائيل على ا�ستعمال القوة الع�سكري��ة� ،أو التهديد با�ستخدام القوة الع�سكرية ،بغية
فر���ض ت�ص��رف �سيا�س��ي مقبول� ،أو فر�ض �شروطه��ا التفاقيات �سالم مع �أنظمة عربية� ،إلى ح��د بعيد .وقد جاءت هذه
التح��والت كله��ا بالت��وازي مع تحول عميق في الثقاف��ة ال�سيا�سية نحو مواقف فا�شية و�إثنـي��ة ــ قـومية لدى المجتمع
الإ�سرائيل��ي ،تدع��م وجود قيادات قوية �أكث��ر من دعمها للنظام الديمقراطي ،وتوافق على تح�صين يهودية الدولة على
ح�س��اب الديمقراطي��ة ال�شكلي��ة .كم��ا �أ�صبح المجتم��ع والقي��ادات الإ�سرائيلية على قناع��ة ب�أن ال �ش��يء يرغمهم على
التفاو�ض مع الفل�سطينيين ،و�أنه لي�س ثمة حاجة حتى �إلى عملية تفاو�ض .فالمجتمع الإ�سرائيلي �أ�ضحى خائف ًا �أكثر
م��ن �أي وق��ت م�ضى ،و�صار حاق��داً على المحيط العربي وعلى المواطن العربي ،وب��ات يتبنى بمجملة نظريات الجدار
الحديدي.
�إ ّال �إن ه��ذه التح��والت كله��ا غير كافية لتحقيق انت�صار �ساحق كما يعتقد التي��ار النيـو ــ ال�صهـيـوني ،فهو بحاجة
�إل��ى تر�سي��خ خطابه وال�سيطرة على م�ؤ�س�سات كان��ت مح�سوبة تاريخي ًا وتقليدي ًا على التي��ار ''الي�ساري'' الليبرالي من
الم�ش��روع ال�صهيون��ي ،وخ�صو�ص ًا في الت�سعينيات ،والتي م��ا زالت ت�سمح لنف�سها بهام�ش مناورة ونقد تجاه الخطاب
اليمين��ي .و�أب��رز هذه الم�ؤ�س�سات :ال�سلطة الق�ضائية ،وهوام�ش في ال�صحافة الإ�سرائيلية ،وق�سم من م�ؤ�س�سات المجتمع
المدني ــ الأهلي �أو القطاع الثالث ،والذي ال يرتبط بتـمـويل كـامـل �أو مـبـا�شـر مـن الحـكـومـة .وهـذا ال يـعـني �أن تلك
الم�ؤ�س�س��ات وال�سلط��ات تعار�ض ب�شكل جلي وعلني الخطاب ال�صهيون��ي الجديد� ،أو تطرح خطاب ًا مغايراً تمام ًا ،و�إنما
ما زالت خارج قب�ضته الكاملة ولديها هام�ش ،ولو �ضئيل ،للمناورة ،وفق ًا لعقلية اليمين.

الخلفية العقائدية للتيار النيو ــ �صهيوني
م��ن ال�صع��ب �سب��ر �أغوار العقيدة الفكرية للتي��ار النيو ــ �صهيـوني في عجالة �أو اقت�ض��اب ،لكن من الأهمية بمكان
رب��ط م��ا يج��ري حالي ًا ببع�ض ركائ��ز تلك العقيدة .فالعقي��دة النيو ــ �صهيوني��ة لي�ست دخيلة على الفك��ر ال�صهيوني،
عما قام به تيار العم��ل الإ�سرائيلي تاريخي ًا.
و�إنم��ا ه��ي محاولة لفه��م �أ�س�س ال�صهيونية وترجمتها بطريق��ة مختلفة ّ
فبع��د �أن رك��ز التي��ار العمالي ،من حزب عمال �أر�ض �إ�سرائيل ،ومباي ،و�ص��و ًال �إلى حزب العمل ،على تحقيق الم�شروع
ال�صهيون��ي بوا�سط��ة اال�ستيط��ان والهج��رة والع��ودة �إل��ى العم��ل العب��ري� ،أي �إنت��اج اليه��ودي الم�ستوط��ن والمزارع
والمح��ارب ،ف��ي ظل نظام �شبه ا�شتراكي �صهيوني ،ف���إن العقيدة النيو ــ �صهيـونية ترى �أن بريق الم�شروع ال�صهيوني
�أف��ل ف��ي نهاية الثمانينيات ،وبلغ حالة ال�ضياع في الت�سعينيات ،وخ�صو�ص ًا في مرحلة �أو�سلو .وقد انعك�س هذا الأمر
ف��ي محاول��ة جع��ل �إ�سرائي��ل دولة طبيعي��ة ،وتنامي تي��ارات ما بع��د ال�صهيونية ،وخط��اب الفردانية وحق��وق الفرد
والإن�س��ان ،وتزاي��د تدخ��ل محكمة العدل العلي��ا في �ش�ؤون الت�شري��ع وال�سيا�سية والحياة العامة ،الأم��ر الذي يقود �إلى
فق��دان للبو�صل��ة ال�صهيوني��ة والقيم ال�صهيونية ،وفيه مخاطر حقيقية على م�ستقب��ل الم�شروع ،وفق ًا للتيار المحافظ.
وتتجل��ى ه��ذه الأبع��اد في كتاب يحزقيل درور بعن��وان ''تجديد ال�صهيونية'' الذي ن�شر في �سن��ة  2،1997والذي جاء
فيه �أن ت�آكل قيم ال�صهيونية التقليدية وتراجعها تتم ترجمتهما في واقع دولة �إ�سرائيل في ''التنازل عن ال�صهيونية''
ع��ن طري��ق معتقدات م��ا بعد �صهيونية� ،أو �ضد ــ ال�صهيونية ،وفي تبني قيم اجتماعية وثقافة غربية ،واالنغما�س في
الرب��ح الف��ردي ال�شخ�ص��ي .وف��ي المقابل ،هن��اك ق�سم م��ن المجتم��ع الإ�سرائيلي ينحو نح��و التطرف وااللت��زام بقيم
ال�صهيوني��ة التقليدي��ة لكن��ه يف�سرها بطريقة متطرفة .ووفق�� ًا لدرور ،ف�إن اال�ستنتاج من واق��ع الت�سعينيات هو وجود
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حاج��ة �إل��ى تجدي��د ال�صهيوني��ة والقي��م ال�صهيونية وب�سرع��ة .هناك حاج��ة �إلى تعريف جدي��د ،و�إلى تقوي��ة الطابع
اليـهودي ــ ال�صهيوني لدولة اليهود ،بطريقة تالئم الأو�ضاع الجديدة .يجب �صقل الم�ضامين اليهودية والت�شديد على
الثقاف��ة اليهودي��ة والهوي��ة اليهودية في وجدان الدولة ول��دى اليهود في ال�شتات ،عالوة عل��ى التركيز على ما يجمع
وع��دم االنج��رار وراء �أوه��ام الثقاف��ة الغربي��ة والفرداني��ة .ويعتق��د درور �أن الجامع اليه��ودي ،الثقاف��ي والتاريخي
والهوياتي ،ولي�س الديني فقط ،يجب �أن يكون محور القيم ال�صهيونية الجديدة (درور� ،ص .)27 - 23
ويوف��ر الكات��ب ي��ورام حزوني في مقالته ''مئة عام على دولة اليهود'' 3تف�سي��راً معمق ًا لم�ضامين الم�شروع النيو ــ
ض�لا ع��ن تو�ضيح عوام��ل ف�شله في تحقي��ق الهيمن��ة حتى ت�سعيني��ات القرن
�صهيون��ي ويو�ض��ح �ش��روط نجاح��ه ،ف� ً
المن�ص��رم .ويرث��ي حزون��ي في مقالته الم�شروع ال�صهيون��ي العمالي ،وي�ؤرخ لبداية م�ش��روع �صهيوني جديد تتم فيه
�إع��ادة ق��راءة �إرث هرت�س��ل الفكري .فهو يرى �أن عملية �أو�سلو والثقافة ال�سيا�سية التي �أحاطت بالنخب الحاكمة �آنذاك،
كانت��ا و�صف��ة لتدمي��ر الم�شروع ،بينما يرى في المقابل �أن قومية المدار�س الديني��ة والتيار اليميني ف�شال في التحول
�إل��ى م�ش��روع �سيا�سي مهيمن �أو م�سيطر وم�ؤثر ب�سبب عجزها عن الو�صول �إلى �شرائح اجتماعية وا�سعة ،وعدم تمكنها
م��ن اخت��راق م�ؤ�س�س��ات تق��ع تحت �سيطرة عقي��دة ما بعد ال�صهيوني��ة .كان من الممكن �أن ينج��ح االئتالف بين حزب
الليك��ود والتي��ارات الديني��ة ال�صهيونية (المفدال) ،في �إنت��اج توافق وا�سع على م�شروع يه��ودي قومي جديد وجذاب،
غي��ر �أن��ه ف�ش��ل ف��ي الو�صول �إلى �شرائ��ح وا�سعة من المجتم��ع لأنه ا�ستعمل و�سائ��ل عمل �سيا�سي تقليدي��ة ،ون�شط في
الكن���س اليهودي��ة ،وقا���س نجاحاته فقط بع��دد الم�ستعمرات واال�ستيط��ان ،و�أهمل بقية المجتم��ع الإ�سرائيلي ،وباقي
الم�ؤ�س�س��ات ،فالتي��ار ال�صيهون��ي الديني لم يملك �آليات ت�أثير جدية في �صن��ع ال�سيا�سات العامة ،ولم يكن له ت�أثير �أو
تمثي��ل ف��ي الحياة الأكاديمية الإ�سرائيلية ،وال في ال�صحافة والإعالم ،وال ل��دى الأدباء� ،أو الق�ضاة� ،أو االقت�صاديين،
العامين ،وفقط بعد
المنظري��ن ف��ي علم ال�سيا�سة والفل�سفة .باخت�صار ،لم ي�صل �إل��ى دوائر �صناعة الوعي والخطاب
�أو
ّ
ّ
�أو�سل��و ،فه��م ق�سم م��ن المع�سكر القومي الديني �أخطاء الما�ضي ،و�أ�سباب خ�سارت��ه للمجتمع ،لأنه لم يت�سلل �إلى مراكز
�صناعة الر�أي العام والوعي والثقافة ال�سيا�سية ،فبرزت الحاجة �إلى تغيير اال�ستراتيجيا.
من��ذ تل��ك الفترة ب��د�أت عملية التنفيذ ،وتحقق منها الكثي��ر ،وحالي ًا ،ف�إن هذا المع�سكر ،وبع��د �أن �سيطر على �أدوات
�صناع��ة الق��رار في �إ�سرائيل ،ونجح في التحول �إل��ى خطاب �سيا�سي مهيمن ،يريد �أن يجتاح ما تب ّقى من م�ؤ�س�سات لم
يغزها بعدّ � ،إما بوا�سطة ا�ستعمال �أدوات الت�شريع ،و� ّإما عبر تطويعها و�إخ�ضاعها لخطابه.

كيف تترجم هذه العقيدة
ف��ي ت�شري��ن الأول�/أكتوبر الأخير �ش��ن رئي�س لجنة الكني�ست ياري��ف ليفين (ليكود) ،هجوم ًا عل��ى المحكمة العليا
الإ�سرائيلي��ة ،متهم�� ًا �إياها ب�أنها تتحرك وفق �أجن��دة ي�سارية ،وت�شكل خطراً على ''قدرتنا على الحفاظ على وجودنا''.
و�أ�ض��اف �أن قل��ة ي�سارية متطرفة �سيطرت على الجهاز الق�ضائي ،وهي تحاول فر�ض قيمها على المجتمع الإ�سرائيلي
كله.
وكان لفي��ن ب��ادر �إل��ى اقتراح عدد م��ن م�شاريع القوانين التي ته��دف �إلى احتواء المحكمة العلي��ا وردعها ،ومنها
اقت��راح قان��ون يق�ضي ب�إج��راء ا�ستجواب في لجنة القانون والد�ستور التابعة للكني�ست ،لكل من يتقدم لإ�شغال من�صب
ضال عن ن�شر وجهة
قا���ض ف��ي المحكمة العليا ،وبمن��ح اللجنة �صالحية الم�صادقة على تعيين الق�ضاة في �إ�سرائيل ،ف� ً
النظ��ر ال�سيا�سي��ة والأيديولوجية و�سيرة حي��اة المر�شحين لإ�شغال منا�صب ق�ضاة ف��ي المحكمة العليا .وين�ص اقتراح
قان��ون المحاك��م ( 52011تعدي��ل ــ �شفافي��ة تعيين الق�ضاة للمحكم��ة العليا وتعيين رئي�س المحكم��ة العليا ونائبه)
عل��ى تغيي��ر �آلية تعيي��ن الق�ضاة ونقلها من اللجنة الخا�ص��ة لتعيين الق�ضاة التي تت�ألف م��ن مندوبي الق�ضاة ،نقابة
4
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وع�ضوي كني�ست� ،إلى لجنة القانون والد�ستور في الكني�س��ت ،بعد �أن تقوم ب�إجراء جل�سة ا�ستماع
المحامي��ن ،وزيري��ن
َ
للمر�شحي��ن و�سم��اع �آرائه��م ومواقفهم في �ش�ؤون قانوني��ة و�سيا�سية ب�ش�أن العالقة بين ال�سلط��ات� ،أي ت�سيي�س عملية
تعيي��ن الق�ض��اة ب�شكل �أكبر ،واال�ستف��ادة من الأغلبية القائمة في ال�سلطة الت�شريعي��ة للمع�سكر القومي الديني و�إدخال
ق�ضاة من �صفوفه �إلى المحكمة العليا.
كذل��ك ط��رح ليفين اقتراح قان��ون �أُقر في الكني�س��ت بالقراءة التمهيدي��ة بتاري��خ  ،2011/11/15لتغيير تركيبة
مندوب��ي نقاب��ة المحامي��ن العامة ،وفر���ض م�شاركة رئي�س نقابة المحامي��ن في لجنة تعيين الق�ض��اة مع ممثل �آخر
يمث��ل المعار�ض��ة في النقابة ،بد ًال من �أن يكون هناك ممث�لان تختارهم النقابة في لجنة التعيينات ،من دون تحديد
تغي��ب رئي�س الحكومة ووزي��ر الأمن و 11وزيراً عن جل�س��ة الت�صويت ،واع ُتبر ه��ذا التغيب دعم ًا غير
منا�صبه��م .وق��د ّ
مبا�ش��ر القت��راح القان��ون .واله��دف من اقتراح القانون ه��و تقلي�ص نفوذ رئي���س النقابة المح�سوب عل��ى تيار رئي�سة
المحكم��ة العلي��ا الحالي��ة دوري��ت بيني���ش ،المعار�ض��ة لت�سيي���س عملية تعيي��ن الق�ض��اة والتعدي�لات المطروحة في
القوانين ،كما �أنه يزيد في نفوذ وزير الق�ضاء الحالي ،يعقوب نئمان ،المح�سوب على مع�سكر اليمين الديني.
كذل��ك �أق��ر الكني�ست بالق��راءة الأولى قانون �إلغ��اء �شرط عمر المر�ش��ح لمن�صب رئي�س المحكم��ة� ،إذ ين�ص القانون
الحال��ي عل��ى �أن يت��م اختيار مر�شح يمكنه �إ�شغال المن�صب ثالثة �أع��وام على الأقل قبل و�صوله �إلى �سن التقاعد .وهذا
القان��ون ُيع��رف باقت��راح قان��ون ''غروني���س'' ،ن�سب��ة �إلى ا�س��م القا�ضي ف��ي المحكمة العلي��ا� ،آ�شر غروني���س( ،متدين
وم�ستوط��ن) ،ال��ذي ي�سع��ى المع�سكر اليميني لتعيينه رئي�س�� ًا للمحكمة ،لكنه لن ي�ستوفي �ش��رط �إ�شغال المن�صب لثالثة
�أع��وام عل��ى الأقل لأنه بعد عامين م��ن الآن �سيكون قد تخطى �سن التقاعد .والقا�ض��ي غروني�س معروف ب�أنه محافظ
جداً ويعار�ض تدخل المحكمة العليا في عمل ال�سلطة الت�شريعية وقراراتها ،وهو ي�ش ّكل النقي�ض لإرث القا�ضي �أهرون
َبراك الرئي�س ال�سابق للمحكمة العليا ،والرئي�سة الحالية دوريت بيني�ش.
وم��ا زال��ت اقتراحات القوانين الهادفة �إلى �سيطرة مع�سكر ال�صهيونية المتجددة في طور النقا�ش والتداول في الهيئة
ِ
ت�ستوف مراحل الت�شري��ع كافة ،لكن �أهمية هذه االقتراحات وخطورته��ا ،حتى لو لم يتم �إقرارها
العام��ة للكني�س��ت ،ول��م
نهائي��اً ،تكمن��ان في و�ضع ال�سلطة الق�ضائية تحت رحمة ال�سلط��ة الت�شريعية ورقابتها ،اللتين هما عملي ًا نوع من �أنواع
المالحق��ة ال�سيا�سي��ة غي��ر المبا�شرة للق�ض��اة المعنيين بالتقدم للتر�ش��ح للمحكمة العليا ،وردعهم ع��ن اتخاذ مواقف �أو
ق��رارات ال تر�ض��ي الأغلبي��ة ال�سيا�سي��ة الحاكم��ة .وت�شتم��ل اقتراح��ات القواني��ن تلك على مقول��ة �صريح��ة فحواها �أن
ال�سلطتي��ن الت�شريعي��ة والتنفيذية تحبذان وجود ق�ضاة محافظين في المحكمة العلي��ا ،الأمر الذي ي�شكل انق�ضا�ض ًا على
المعقل الأخير ل�شظايا اللبرلة المحدودة التي مر بها النظام والمجتمع في �إ�سرائيل في ت�سعينيات القرن الما�ضي.
وبالت��وازي م��ع م�شروع االنق�ضا�ض على ال�سلطة الق�ضائية ،ف�إن الم�ش��روع الحالي يعمل على تقييد حرية التعبير
ع��ن ال��ر�أي والمعار�ضة ،وحرية ال�صحاف��ة ،وذلك بوا�سطة �سن قوانين 6.فقد �أقر الكني�س��ت بالقراءة الأولى في ت�شرين
�لا عل��ى قان��ون القذف والت�شهي��ر ،يق�ضي بزيادة مبل��غ التعوي�ضات التي يج��ب دفعها �إلى َمن
الثاني/نوفمب��ر ،تعدي ً
ت�ضرر على خلفية القذف والت�شهير .ولقي اقتراح القانون هذا ردات فعل �صاخبة في الإعالم الإ�سرائيلي ،و�أُطلق عليه
ا�سم ''قانون كم الأفواه'' .وقد قرر رئي�س الحكومة بنيامين نتنياهو اعتبار الت�صويت �إلزامي ًا على كتل االئتالف كافة.
وتنظ��ر و�سائ��ل الإعالم الإ�سرائيلية بقل��ق �شديد �إلى م�شروع القانون هذا ،الذي �سيلزمها بدفع � 300.000شيكل �إذا ما
�أُدين��ت بالق��ذف والت�شهي��ر� ،أو بن�شر معلومات غير �صحيحة حتى لو لم يثبت وق��وع �أ�ضرار على جهة ماّ � .أما في حال
كان الن�ش��ر متعم��داً ،ولم يمنح المت�ض��رر الفر�صة لعر�ض رده ،ف�إن التعوي�ضات ربما ت�صل �إلى  1.5مليون �شيكل .وقد
طال��ب ممثل��و و�سائل الإع�لام الحكومة بالعدول عن تعديل القان��ون الذي ُيعتبر �أكثر �شدة م��ن القوانين المعمول بها
7
عالمي ًا.
كذل��ك �أق��رت الهيئة العامة في الكني�ست في  ،2011/7/11بالقراءة الثانية والثالثة'' ،قانون منع الم�سا�س بدولة
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8
يج��رم ويعاقب كل َمن يدعو �إلى مقاطع��ة �إ�سرائيل .وين�ص القانون على
�إ�سرائي��ل بوا�سط��ة المقاطع��ة  ،''2011الذي ّ
تجري��م �أي دع��وة �إل��ى مقاطع��ة دول��ة �إ�سرائيل� ،أو مواطن��ي دول��ة �إ�سرائي��ل� ،أو م�ؤ�س�ساتها� ،أو مقاطع��ة مناطق تحت
�سيطرتها (والق�صد مقاطعة الم�ستعمرات الإ�سرائيلية في ال�ضفة الغربية) .والمالحظ �أن ن�ص القانون جارف و�ضبابي
ي�سهل تجريم �أي دعوة �إلى المقاطعة.
ّ
ووفق�� ًا للقان��ون ف�إن كل َم��ن ين�شر دعوة علنية �إلى مقاطع��ة �إ�سرائيل ،يرتكب �إجحاف ًا مدني�� ًا ت�سري عليه ''قوانين
الأ�ض��رار'' ،وف��ي مث��ل هذه الحاالت ،ف�إنه يح��ق للمت�ضرر رفع دع��وة ق�ضائية والمطالبة بتعوي���ض مالي غير مرتبط
بقيمة ال�ضرر الذي لحق به.
� ّأم��ا المح��ور الثال��ث الت��ي يعمل الم�ش��روع النـيـو ــ �صهيون��ي على كبحه وتروي�ض��ه ،فهو ما تب ّقى م��ن م�ؤ�س�سات
ليبرالي��ة وم�ؤ�س�س��ات حق��وق �إن�سان ترف���ض االن�ضواء تح��ت ال�سقف ال�سيا�س��ي والقومي للم�شروع النيـ��و ــ �صهيوني،
وم�ؤ�س�س��ات عربي��ة .ور�أ�س الحربة في هذا المحور هو حزب ''�إ�سرائيل بيتنا'' الذي قدم في تموز/يوليو ،وبالتعاون مع
�أح��زاب االئت�لاف الحاكم وعلى ر�أ�سها حزب الليكود ،اقتراح قانون لت�شكي��ل لجنتي تحقيق برلمانيتين �ضد منظمات
9
حقوق الإن�سان الإ�سرائيلية الي�سارية.
وكان��ت لجن��ة الكني�س��ت �صادق��ت في مطل��ع �شباط/فبراي��ر الما�ضي على ت�شكي��ل لجنتي تحقيق �ض��د المنظمات
عبر ع��دد من نواب حزب
الحقوقي��ة ،لك��ن ج��رى ت�أجي��ل الت�صويت على االقتراح ف��ي الهيئة العام��ة للكني�ست بعد �أن ّ
الليكود عن معار�ضتهم ت�شكيل اللجنتين .وتذرعت �أحزاب اليمين الإ�سرائيلية لدى بلورة االقتراح ب�أن منظمات حقوق
تق�ص��ي الحقائق ب�ش���أن الحرب على غ��زة برئا�سة القا�ض��ي ريت�شارد
�إن�س��ان �إ�سرائيلي��ة قدم��ت معلوم��ات �إل��ى لجنة ّ
غولد�ست��ون ،الت��ي �شكلها مجل�س حقوق الإن�سان التابع للأمم المتحدة ،والت��ي اتهمت في تقريرها الجي�ش الإ�سرائيلي
بارتكاب جرائم حرب �ضد الفل�سطينيين.
كذل��ك ُعر���ض على الكني�ست في �سنة  2011ع��دد من اقتراحات القوانين لتقييد عمل الجمعي��ات الأهلية والم�ؤ�س�سات
غي��ر الحكومي��ة ،ومن هذه الم�شاريع ''اقتراح قانون الجمعيات (تعديل ــ منع دعم كيان �سيا�سي غريب لجمعيات �سيا�سية
10
تقدم به النائب �أوفير �أكوني�س (الليكود) .وبح�سب هذا القانون ،ف�إن �أي ''جمعية �سيا�سية''
ف��ي �إ�سرائي��ل) ،''2011 ،ال��ذي ّ
تنظ��م ن�شاط ًا ذا طاب��ع �سيا�سي ،ل��ن ُي�سمح لها
ته��دف �إل��ى الت�أثي��ر ف��ي الأجن��دة ال�سيا�سية والأمني��ة لدول��ة �إ�سرائيل� ،أو ّ
بالح�صول على تبرعات تزيد على � 20.000شيكل في ال�سنة من �أي دولة �أجنبية �أو م�ؤ�س�سات تم ّثل دوالً.
وثم��ة اقت��راح قان��ون �آخ��ر يرمي �إلى تقيي��د ن�شاط الجمعي��ات والم�ؤ�س�سات الت��ي ال تن�صاع للإجم��اع ال�صهيوني
الجدي��د ،وه��و اقتراح ''قان��ون الجمعيات (تعديل ــ تح ّفظ على ت�سجيل جمعي��ة) 11،''2011 ،الذي يطالب بمنع ت�سجيل
جمعية تنفي وجود �إ�سرائيل كدولة يهودية ديمقراطية.
�إن مظاه��ر �سيط��رة الم�ش��روع النيو ــ �صهيون��ي و�إ�سقاطاته على زم��ام الحكم في �إ�سرائي��ل ال تنعك�س في المجال
ال�سيا�سي فح�سب ،بل في المحور االقت�صادي �أي�ض ًا ،وكان �أبرزها في الأ�شهر الأخيرة ن�شر تو�صيات اللجنة الحكومية
لتغيي��ر �سل��م الأولوي��ات االقت�صادي��ة واالجتماعي��ة ،وهي لجن��ة طرختنب��رغ ،التي عينته��ا الحكومة ف��ي �إثر موجة
وع ِّين��ت اللجنة ف��ي � 8آب� /أغ�سط���س � ،2011أي بعد �أق��ل من �شهر عل��ى بدء موجة
االحتج��اج ف��ي ال�صي��ف الأخي��رُ .
االحتج��اج ون�ص��ب �أولى خي��م االعت�صام في تل �أبي��ب ( ،)2011/7/14وقدم��ت تو�صياتها ف��ي � 26أيلول�/سبتمبر
 ،2011وقد قبلت الحكومة التو�صيات في  9ت�شرين الأول�/أكتوبر.

تو�صيات لجنة طرختنبرغ
�إن التو�صي��ات الت��ي اقترحته��ا اللجن��ة تنق�سم �إل��ى تو�صيات للمدى القري��ب� ،أي ميزانية �سن��ة  ،2012وتو�صيات
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للم��دى المتو�س��ط� ،أي ميزاني��ات ال�سن��وات  ،2016 – 2013وتو�صيات للمدى البعيد ،عل��ى �أن تلتزم التو�صيات كلها
بقاع��دة �أ�سا�سي��ة ه��ي ع��دم خرق �إط��ار الميزانية وااللتزام بحل��ول في �إطار ميزاني��ة الدولة ،الأمر ال��ذي يعني �أن �أي
�إ�ضاف��ات ف��ي الميزانيات االجتماعية والخدماتية �أو خف�ض �ضرائب� ،سيك��ون بال�ضرورة على ح�ساب بنود �أُخرى من
الميزاني��ة ،وع��ن طري��ق فر�ض �أو رفع �ضرائب ف��ي مجاالت �أُخرى� ،أو تقلي�ص في ميزاني��ات �أُخرى ،وخ�صو�ص ًا وزارة
الأمن.
وق��د �أو�ص��ت اللجن��ة بتخ�صي���ص ميزاني��ات ت�صل �إل��ى  30مليار �شي��كل خالل الأع��وام الخم�سة المقبل��ة ،للمجال
االجتماع��ي ،وال �سيم��ا مج��ال التعلي��م للأجي��ال ال�صغيرة .وتت�ضم��ن التو�صي��ات تخ�صي�ص  4ملي��ارات �شيكل لهذه
الأه��داف ف��ي ميزاني��ة �سنة  ،2012ورفع المبل��غ ال�سنوي بالتدريج خ�لال الأعوام الخم�سة المقبلةّ � .أم��ا بالن�سبة �إلى
الم�ص��ادر المالي��ة فتك��ون من داخل الميزاني��ة ،وخ�صو�ص ًا من خالل خف�ض ميزانية الأم��ن ل�سنة  2012بقيمة ت�صل
�إل��ى  2.5ملي��ار �شيكل .وبح�سب الخط��ة المقترحة ف�إنه �سيتم تخفي�ض ال�ضرائب المبا�ش��رة على المواطنين بقيمة 30
ملي��ار �شي��كل ،الأم��ر الذي يجع��ل مبلغ الخط��ة المقترحة  60ملي��ار �شيكل تخ�ص���ص لخف�ض الأ�سع��ار وخف�ض غالء
المعي�شة ،وتوفير خدمات �أو�سع للجمهور ،وخف�ض تكاليف التعليم ،وزيادة المداخيل ،بموجب نقاط ا�ستحقاق.
و�أو�ص��ت اللجن��ة في مج��ال الإ�سكان بالت�صديق على بناء � 196.000شقة خالل الأع��وام الخم�سة المقبلة ــ بحيث
تخ�ص���ص  %20منه��ا لتك��ون ف��ي متناول ي��د الجميع ،وبتقدي��م ت�سهيالت في مج��ال تق�سيم ال�شق��ق ال�سكنية .وتكون
التكلفة الإجمالية لمختلف التو�صيات في مجال الإ�سكان 1.3 ،مليار �شيكل خالل خم�سة �أعوام.
� ّأم��ا ف��ي مج��ال ال�ضرائب ،ف�أو�صت اللجنة بالتال��ي� :إلغاء خطة تخفي�ض �ضريبة الدخل خ�لال نهاية �سنة 2011؛
لمن يتجاوز دخله
الدخ��ل ال�سن��وي للدول��ة خالل �سنة  2012هو  2.5مليار �شيكل؛ �إ�ضافة درج��ة �ضريبية تبلغ َ %48
� 40.231شي��ك ًال �شهري�� ًا؛ رف��ع قيم��ة �ضريبة ال�ش��ركات من � %24إلى  %25ف��ي �سنة  ،2012وربم��ا رفعها �إلى %26
خ�لال �سن��ة 2013؛ رفع �ضريبة �أرباح الثروة م��ن � %20إلى  ،%25وكذلك �إلى  %30لأ�صحاب ال�سيطرة على ال�شركات
لمن ي�صل دخله �إلى مليون �شيكل في ال�سنة؛ �إلغاء زيادة ال�ضريبة المفرو�ضة
الكبي��رة؛ زي��ادة  %2على �ضريب��ة الدخل َ
ض�لا ع��ن تخفي���ض � 40أغورا م��ن ال�ضريب��ة المفرو�ضة عل��ى ال�س��والر ،و� 20أغورا من
عل��ى الوق��ود ل�سن��ة  ،2012ف� ً
ال�ضريبة على البنزين ،و� 34أغورا من ال�ضريبة على الفحم.
عالوة على ذلك ،كان هناك تو�صيات في مجاالت �إ�ضافية ال مجال للخو�ض فيها هنا ،لكن ما يمكن قوله هو �أن
اللجن��ة تعامل��ت مع مطالب حركة االحتجاج االجتماعي ب���أدوات االقت�صاد الليبرالي (اقت�صاد ال�سوق) ،بهدف احتواء
المطالب وتقديم بع�ض التح�سينات على الحالة االقت�صادية للطبقات الو�سطى في المجتمع الإ�سرائيلي ،وبما يتما�شى
م��ع تعريفه��ا ه��ي للم�شكل��ة .ولذلك ،ف���إن الحل��ول المعرو�ضة تهدف �إل��ى الحد من ت�آكل الق��درة ال�شرائي��ة ،و�إلى رفع
المناف�س��ة ف��ي �أ�س��واق ال�سلع والحد من قوة ال�ش��ركات االحتكارية ،وخف���ض الجمارك على ال�سلع ،وزي��ادة المناف�سة،
و�إلغاء رفع ال�ضرائب على الوقود ،و�إعادة الرقابة على بع�ض ال�سلع.
وف��ي جمي��ع الأح��وال ،ف�إن اللجنة لم تط��رح ر�ؤيا �أو �أيديولوجيا اقت�صادية اجتماعي��ة جديدة ،كما لم تطرح عودة
�إل��ى دول��ة الرف��اه� ،أو تغييراً جدي ًا في بنية ميزانية الدولة .وهذه الحلول مقبول��ة من جانب �ص ّناع القرار االقت�صادي
ف��ي �إ�سرائي��ل لأنه��ا ال تك�س��ر القالب المعمول به ،و�إنما تقت��رح تعديالت طفيفة على بنية الم�صاري��فّ � .أما على �أر�ض
الواق��ع ،ف���إن الحكوم��ة حت��ى الآن ،ل��م تواف��ق �إ ّال على بن��د التعدي�لات المقترحة في �ضريب��ة الدخل ،وق��د �أُقرت هذه
12
التعديالت في الكني�ست� ،أما بقية التو�صيات فما زالت في طور النقا�ش.
وف��ي ه��ذه المرحلة يمكن االدعاء �أن حركة االحتجاج الإ�سرائيلي��ة لم تنجح في �إحداث تغيير جوهري لدى �ص ّناع
القرار في �إ�سرائيل ،وال في مفاهيم المجتمع الإ�سرائيلي ،ومن غير المرجح �أن يكون هناك ا�ستمرارية �أو تطور لحركة
االحتج��اجّ � .أم��ا �سيا�سي ًا ،ف���إن جل ما �أنتجته حركة االحتج��اج حتى الآن هو الم�ساهمة في انتخ��اب ع�ضو الكني�ست
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تقدم طرح ًا اقت�صاديـ�� ًا ــ اجتماعي ًا وا�ضح ًا ،رئي�سة لحزب العم��ل في االنتخابات الداخلية
�شيل��ي يحيموفيت���ش ،التي ّ
الأخيرة.
لق��د تح��ول حزب العمل في الأعوام الأخيرة ،وبعد تنامي ق��وة الدعم الجماهيري للخطاب النيو ليبرالي� ،إلى حزب
هام�ش��ي يعم��ل وف��ق غريزة البق��اء ،كما �أنه فقد قدرته على ط��رح برنامج �سيا�سي مغاير مقب��ول من المجتمع وقابل
للتطبي��ق .وكان��ت ذروة انحط��اط مكان��ة الحزب حي��ن انف�صل عنه رئي�س��ه ال�سابق وزي��ر الأمن الحالي �إيه��ود َبراك،
و�أربعة �أع�ضاء ،و�شكلوا حركة جديدة با�سم ''ا�ستقالل'' ،بداية ال�سنة الحالية.
ول��م يك��ن متوقع�� ًا �أن تحمل االنتخابات الداخلية في حزب العمل في �أيلول�/سبتمبر الأخير تحو ًال جدي ًا في مكانة
ح��زب العم��ل� ،إذ تناف���س على رئا�سة الحزب ،ع�ضو الكني�س��ت �شيلي يحيموفيت�ش ،ووزير الأم��ن ال�سابق عمير بيرت�س،
ووزي��ر الرف��اه الأ�سب��ق يت�سحاق هيرت�س��وغ� .إ ّال �إن المناف�سة الأ�شد كان��ت بين يحيموفيت�ش وبيرت���س �أ�صحاب الطرح
االقت�ص��ادي ــ االجتماع��ي �شبه اال�شتراكي .وفي الجولة الثانيـة من االنتخابات ح�صلـت يحيموفـيتـ�ش على  %54من
الأ�ص��وات ف��ي مقاب��ل  %45م��ن الأ�ص��وات لبيرت���س .وعدا دع��م الجيل ال�ش��اب وجزء من قي��ادات حرك��ة االحتجاج
ليحيموفيت���ش ،ف���إن انتخابه��ا ل��م يحم��ل �أي جديد لحزب العم��ل .وعلى الرغم م��ن �أن ا�ستطالعات م��ا بعد االنتخاب
تتوق��ع �أن يع��ود حزب العمل بقيادة يحيموفيت�ش في�صبح الحزب الثاني بع��د الليكود ،ويح�صل على  20مقعداً تقريب ًا
(وم��ع تراج��ع كديم��ا �إلى  18مقعداً) ،ف�إن تج��ارب الما�ضي تفيد ب�أن �ضجة االنتخاب��ات الداخلية ووهج االنتخاب ال
يدوم��ان� ،إذ م��ن المتوق��ع �أن يعود حزب العمل �إل��ى حجمه الحالي ،كونه خ�سر �إمكان ا�ستقط��اب ودعم �أجيال وفئات
جدي��دة ،ول��م يقدم على ط��رح برنامج �سيا�سي جديد وجريء �سوى الت�شديد على الع��دل االجتماعي وم�ساندة الطبقات
الو�سطى والفقيرة ،وهذه جوانب ال ت�شفع في االنتخابات الإ�سرائيلية.
تابعن��ا ف��ي هذا التقري��ر محاوالت الم�شروع الني��و ــ �صهيوني فر���ض �سيطرته �أو ت�أثيره الفك��ري والعقائدي على
تتبن بعد خطابه ال�سيا�سي بالكامل ،وما زالت تتمتع بهام�ش من الحرية في العمل .ومحاوالت
�سلطات وم�ؤ�س�سات لم َّ
تحقي��ق �أه��داف المع�سكر النيو ــ �صهيوني ،وفر�ضها على بقية المجتم��ع الإ�سرائيلي والنخب والم�ؤ�س�سات� ،سيو�صالن
النظ��ام ،بال�ض��رورة� ،إل��ى نظام غير ديمقراطي للمجتمع اليهودي ذاته ،ولو ا�ستخدم ه��ذا المع�سكر �أدوات الديمقراطية
ال�شكلي��ة وحك��م الأغلبية ،ذلك ب���أن ال�سلطتين الت�شريعية والتنفيذي��ة تقومان بتو�سيع دائرة تقيي��د الحريات وهام�ش
العمل ال�سيا�سي كي ي�شمل جميع المواقف ال�سيا�سية والآراء التي ال تن�ضوي تحت الإجماع المهيمن ،الأمر الذي يعني
�أنن��ا ب�ص��دد مع�سك��ر محافظ يري��د و�ضع ب�صماته عل��ى الم�شروع ال�صهيون��ي وت�صميمه ب�شكل مختل��ف عن الم�شروع
ال�صهيون��ي التقلي��دي الذي �أنتجه المع�سكر العمالي .وه��ذا الم�شروع الحالي يرتكز على القيم اليهودية ب�صفتها الرابط
الأ�سا�س��ي للمجتم��ع ،وعلى ا�ستمرار اال�ستيطان ،وانتهاج اقت�صاد ال�سوق ،كما �أن��ه يدعم زيادة قوة �إ�سرائيل وا�ستمرار
تفوقها في المنطقة ،انطالق ًا من فر�ضيات الجدار الحديديn .
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