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)*(  باحث في مدى الكرمل/المركز العربي للأبحاث االجتماعية التطبيقية ــ حيفا.

فوجئت 
اإ�سرائيــل بالثــورات العربية اإلى حد االرتباك، الأنها )الثورات(، بمــا تحمله من م�سامين لبناء اإن�سان 

عربي جديد، ديموقراطي حر، جاءت كي تك�سر منظومة فكرية متجذرة عميقًا في مفاهيم ومعتقدات 

�سّنــاع القــرار، ورجــاالت الع�سكــر واالأكاديميــا االإ�سرائيلية، وهــي منظومة �ساهمــت، اإلى حد بعيد، فــي ر�سم تعامل 

اإ�سرائيــل مــع الدول العربيــة. فوفقًا لها، فاإن ال�سعوب العربيــة غير مهياأة بعد لقبول نظــام ديموقراطي، وهي تنتمي 

اإلــى مجتمعــات خاملــة يمكــن احتواوؤها وقمعها من طــرف االأنظمة العربيــة. وتنعك�س هذه المنظومــة الفكرية، على 

�س رجال 
ّ
در

ُ
�سبيــل المثــال ال الح�سر، في اأقوال دان �سيفتان ــ محا�ســر في كلية العلوم ال�سيا�سية في جامعة حيفا وي

اأمــن �سمــن برنامــج خا�ــس في جامعَتي تــل اأبيب وحيفا ــ اإذ قــال في اإحــدى محا�سراته اأمام رجــال اأمن وع�سكر: 

ــئ اأكثر من الفل�سطينيين...'' 
ّ
ن هو �سي

َ
''العــرب هــم اأكبر حالة اإخفاق في تاريــخ االإن�سانية؛ لي�س هنالك تحت ال�سم�س م

ثــم اأ�ســاف: ''في جميع الــدول العربية، يطلقون الر�سا�س خلل االأعرا�س كي يثبتــوا اأن لديهم �سيئًا واحداً على االأقل 

�سلبــًا و�سالحــًا وقــادراً علــى اإطلق النار.'' وتابــع قائًل: ''في مجموعــة ال�سعوب التي ف�سلت ف�ســًل ذريعًا وجليًا في 

ن هم كالعرب؛ فقد اأخفقوا فــي كل اأمر كبير حاولوا القيام به. العالــم العربي هو ف�سل كبير، 
َ
اأهدافهــا، لي�ــس هنالــك م

  وبناء على 
)1(

ــن ال يعتــرف بذلــك فهو، عمليًا، اإنمــا ير�سخ لما تمليه عليــه الحالة ال�سيا�سيــة النظامية الكريهــة.''
َ
وم

موقــع �سحيفــة ''معاريــف'' الذي ن�سر اأقــوال �سيفتان، فاإن هذا االأخير هــو اأحد االأكاديميين االأكثــر تاأثيراً في �سباط 

كبــار فــي جهاز االأمن ورجاالت ال�سيا�سة. وقد جاءت اأقواله فــي محا�سرة في برنامج تعليمي خا�س في جامعة تل 

اأبيب لكبار رجال جهاز اال�ستخبارات االإ�سرائيلي )''المو�ساد''( والجي�س.

هــذا التحليــل اال�ست�سراقــي العن�ســري الــذي يقــزم ال�سعــوب العربية لي�ــس غريبــًا اأو �ساذاً عــن م�سهــد االأكاديميا 

االإ�سرائيليــة. فقــد كتــب حغــاي رام ويورام ميطال )محا�سران فــي ق�سم ال�سرق االأو�سط في جامعــة بن ــ غوريون في 

النقــب(، بعــد وقــوع الثورات العربية: ''على الرغم من وجوب عدم التعميم، فاإن عــدداً من اأق�سام درا�سة ال�سرق االأو�سط 

فــي الجامعــات االإ�سرائيليــة تقوقع في ظل الـ ''نحــن'' المتخيل االإ�سرائيلــي، بينما تعاملت اأق�سام اأُخــرى مع اأبحاثها 

كجــزء مــن الموؤ�س�ســة الع�سكرية، وعملت على ت�سخيم خطر الحــركات االإ�سلمية والترهيب منهــا ومن �سيطرتها على 

)2(
ال�سلطات في الدول العربية.''

اإن االأكاديميــا االإ�سرائيليــة لي�ســت وحيدة في ف�سل قــراءة التطورات التاريخية واال�ستراتيجيــة في ال�سرق االأو�سط، 

فاالأمــر كذلــك في مراكــز البحث �سبه االأكاديميــة ذات العلقة الوثيقــة بالموؤ�س�سة الع�سكرية. فعلــى �سبيل المثال، اإن 

ن غياب درا�سات تتطرق اإلى 
ّ
مراجعــة اإ�ســدارات ''مركــز درا�سات االأمن القومي'' في جامعة تل اأبيب ل�سنــة 2010، تبي

احتمال حدوث تغيرات �سيا�سية جوهرية في الدول العربية، وخ�سو�سًا دول الجوار، بل اإن اأغلبية االأبحاث ا�ستنتجت 

�إمطان�س �شحادة

�إ�شر�ئيل: حالة �رتباك
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اأن علــى دولــة اإ�سرائيل تعميق علقاتها بالدول العربية المعتدلة، وال �سيما م�سر واالأردن، بغية �سمان اال�ستقرار في 

ــا بعــد الثــورات، فقــد تحــول الحديــث اإلــى ت�سخيــم خطر تحــول المجتمعــات العربيــة اإلــى مجتمعات 
ّ
المنطقــة. اأم

ديموقراطية، بحجة اأن ذلك ربما يوؤدي اإلى �سعود الحركات االإ�سلمية بو�سائل ديموقراطية كما حدث مع فوز حركة 

  كذلك كان حال م�ستخل�سات موؤتمر هيرت�سليا ل�سنة 2011، 
)3(

''حما�س'' في االنتخابات الفل�سطينية في �سنة 2006.

الذي بات من اأهم الموؤتمرات في اإ�سرائيل، والذي يعك�س توجهات النخب الحاكمة فيها. فمراجعة مواد الموؤتمر ت�سير 

اإلــى غيــاب تــام الأي احتمال في التغير فــي الدول العربية المحيطة، بل على العك�س من ذلــك، فاإن الجنرال )احتياط( 

دانــي روت�سيلــد، رئي�س مركــز ال�سيا�سات اال�ستراتيجية ورئي�س موؤتمر هيرت�سليا، اأكد فــي ورقته اأمام الموؤتمر اأن على 

دولــة اإ�سرائيــل تعزيــز علقاتهــا بالدول العربية المعتدلــة، وا�سعًا هذا الهــدف في مكانة ا�ستراتيجيــة. كما اأن ورقة 

طاقــم بحــث العلقات الخارجية االإ�سرائيلية، برئا�سة ال�سفير االأ�سبق في الواليات المتحدة زلمان �سوفال والبروف�سور 

عــد واحداً من اأبــرز االأكاديمييــن ووا�سعي 
ُ
�سلومــو اأفنيــري )الــذي �سغــل فــي ال�سابق مديــر عــام وزارة الخارجية وي

اال�ستراتيجيــا فــي دولــة اإ�سرائيل(، تجاهلت اأي اإمكان لتغيــر الم�سهد ال�سيا�سي في الدول العربيــة اأو لحدوث اأي تغير 

فــي البيئــة اال�ستراتيجيــة لدولة اإ�سرائيــل، بينما �سددت على �سرورة تطويــر علقات اإ�سرائيل بالــدول ال�ساعدة مثل 

الهنــد وال�سيــن والبرازيل من جهة، والحفاظ، من جهة اأُخرى، علــى العلقات اال�ستراتيجية بالدول العربية المعتدلة، 

واإعطائها دوراً اأكبر في التفاو�س مع ال�سلطة الفل�سطينية، واإحياء المبادرة العربية اأو خريطة الطريق.

كذلــك كانــت حــال الموؤ�س�ســة الع�سكريــة االإ�سرائيليــة المتمثلة فــي اأعلى �سلطــة ال�ست�ســراف الم�ستقبــل والتحليل 

اال�ستخباراتــي، وهــي وحدة اال�ستخبارات الع�سكرية ''اأمان''، اإذ قــال اأفيف كوخافي، رئي�س الوحدة، في اأول عر�س له 

)4(
اأمام لجنة الخارجية واالأمن في الكني�ست بتاريخ 2011/1/25: ''اإن النظام في م�سر م�ستقر وال خطر عليه.''

اإذاً، لــم تتوقــع اأي جهــة فــي اإ�سرائيــل ما يحــدث حاليًا من ثورات فــي العالم العربــي، ال الموؤ�س�ســة الع�سكرية وال 

موؤ�س�سات اال�ستخبارات، وال مراكز االأبحاث وال المحللون. لقد وقع التغير من دون �سابق اإنذار، ومعه جاءت ال�سدمة 

واالرتبــاك، وانتظــار المجهــول، اإذ اإن هــذه الثــورات ربمــا تغيــر المعــادالت اال�ستراتيجيــة واالأمنيــة واالقت�سادية 

وال�سيا�سيــة. وبح�ســب اعتقــادي، فــاإن هذا القلــق يعود اإلى عــدة اأ�سباب ربما تفر�ــس على اإ�سرائيل اإعــادة ح�ساباتها 

اال�ستراتيجية، االإقليمية والع�سكرية واالقت�سادية، ومنها:

= بعــد اأن قل�ســت الحــرب على لبنــان في �سنة 2006، وعلى غزة فــي �سنة 2008، اإلى حد بعيــد، قدرة اإ�سرائيل 

علــى ا�ستعمــال القــوة الع�سكريــة، اأو التهديد با�ستخدامهــا، بغية فر�س ت�ســرف �سيا�سي مقبــول، اأو فر�س �سروطها 

التفاقــات �ســلم مع اأنظمة عربية، جــاءت الثورتان التون�سية والم�سرية، لت�سحبا مــن اإ�سرائيل والغرب اأوراق �سغط 

اقت�ساديــة كانــت تلــوح بها الإذالل الدول وال�سعوب العربيــة، اإذ ربما توؤدي ثورتا تون�س وم�ســر اإلى ك�سر المنظومة 

جتهــا اإ�سرائيل والغــرب، والتي ربطت تنميــة ال�سعوب العربيــة وازدهارها 
ّ
الفكريــة االقت�ساديــة التنمويــة التــي رو

بالر�ســى االإ�سرائيلــي والمكافــاآت من الغــرب. اإن تاآكل قدرات الردع والح�ســم الع�سكرية االإ�سرائيليــة، وبداية انهيار 

نمــوذج التنميــة االقت�ساديــة الم�سوهة والمرهونة بر�سى اإ�سرائيــل و�سروط البنك الدولي و�سنــدوق النقد، يمكن اأن 

ي�ســكل �سربــة قا�سيــة لنظــام اإقليمي وربمــا عالمي. فل يمكــن الإ�سرائيل والغرب بعــد هذه التحــوالت اإقناع اأنظمة 

عربيــة اأو �سعــوب عربية بتطبيــع علقاتها باإ�سرائيل وفقًا لل�ســروط االإ�سرائيلية واالأميركيــة، وبالتنازل عن االإرادة 

القومية والحرية والكرامة، وبتوكيل اإدارة االقت�ساد للبنك الدولي و�سندوق النقد، اأو اإقناعها باأن الطريق اإلى النمو 

تمر من تل اأبيب.

= و�ســع الجي�ــس االإ�سرائيلي معظم ا�ستراتيجياته الع�سكرية منذ اتفاقيــة ال�سلم مع م�سر، بناء على خروج م�سر 

مــن طــوق دول المواجهة وهدوء الجبهــة الجنوبية. وهو يتدرب في االأعوام االأخيرة على محاكاة حروب برية واإعادة 

االعتبــار لوحــدات الم�ساة واال�ستباك البري المبا�سر، كنوع من اأنواع ا�ستخل�س العبر من الحرب على لبنان في �سنة 
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2006. وهــذه العقليــة الع�سكريــة بعيــدة تمامًا عن واقــع الجبهة الجنوبية، ب�سبــب الطبيعة الجغرافيــة، والم�ساحات 

ال�سحراويــة الوا�سعــة التي تف�سل بين جنوب اإ�سرائيل وم�سر، وب�سبب بنية الجي�ــس الم�سري وت�سليحه. اإن اال�ستعداد، 

حتــى لــو كان نظريــًا وغيــر واقعي فــي الوقت الراهــن، لعودة التوتر اإلــى الجبهة الجنوبيــة يتطلب نوعــًا مغايراً من 

االأدوات الع�سكرية، وا�ستثماراً لكثير من الموارد الع�سكرية واالقت�سادية.

= تغير موازين القوة الع�سكرية وال�سيا�سية في المنطقة �سيثقل كثيراً على الو�سع االقت�سادي االإ�سرائيلي، اإذ كان 

للـهــدوء االأمنــي علــى الحدود الجنوبية اأثــر كبير في تقلي�س ميزانية االأمن، وفي ح�ســة م�ساريف االأمن من ميزانية 

اإ�سرائيــل ومــن الناتــج المحلي. ووفقًا لمعطيات المكتــب المركزي االإ�سرائيلي للإح�ساء، فــاإن معدل ح�سة م�ساريف 

االأمــن منــذ �سنــة 2000 لغاية �سنــة 2010، بلغ نحــو 6.2% - 6.5% من مجمل الناتج المحلــي، بينما كان في �سنة 

1967 قرابــة 10%، وفــي �سنــة 1973 نحــو 13.5%، وفــي �سنــة 1974 نحــو 16%، ونحــو 8% كمعــدل عــام فــي 

الت�سعينيــات. وقــد �ساهــم تقلي�س حجــم الميزانيات وم�ساريف االأمن فــي نقل موارد حكومية اإلــى تطوير االقت�ساد 

ــا فــي حــال عــودة الحاجة اإلى رفــع اال�ستثمار فــي م�ساريف االأمــن للتعامل مع م�ستجــدات الحدود 
ّ
االإ�سرائيلــي. اأم

الجنوبيــة، فــاإن اإ�سرائيــل ربما ت�سطــر اإلى رفع ح�سة ميزانيــات وم�ساريف االأمن، المرتفعة اأ�ســًل كجزء من الناتج 

المحلــي، اإذ ت�ســل في اإ�سرائيل اإلى اأربعة اأ�سعاف معــدالت الم�ساريف في دول منظمة التعاون والتنمية االقت�سادية 

)OECD(، وهــي اأكثــر ارتفاعــًا من الدول العربيــة المجاورة. ومن الجديــر ذكره اأن ميزانيــة وزارة االأمن وحدها من 

مجمــل ميزانيــة اإ�سرائيــل ل�سنــة 2011 ت�ســل اإلى 55 مليار �سيــكل )15 مليــار دوالر تقريبًا( وت�ســكل نحو 18% من 

مجمــل الميزانيــة، ف�سًل عن الم�ساريف غير الم�سرح بها فــي اأوراق الميزانية الر�سمية، مثل ميزانية المو�ساد وباقي 

االأجهزة االأمنية واال�ستخباراتية.

= التحــوالت فــي العالم العربــي ربما تغلق الباب اأمام اأي اإمكان الإرجاع الجــوالن المحتل اإلى �سورية عن طريق 

اتفاقيــة �ســلم علــى اأ�سا�س االأر�س في مقابل ال�ســلم. فمعار�سو االن�سحاب االإ�سرائيلي مــن الجوالن )الذين ي�سكلون 

ثلثــي المجتمــع االإ�سرائيلــي حاليــًا ــ انظر الحقــًا( �سيت�سلحون بحجة اأن اإرجــاع الجوالن ي�سكل مغامــرة اأمنية، كون 

اإ�سرائيــل ال يمكــن اأن ت�سمــن ت�ســرف النظــام اأو ال�سعب ال�سوري فــي الم�ستقبل. ومــن غير المنطقي، وفقــًا للمفاهيم 

االإ�سرائيلية، رهن اأمن اإ�سرائيل بمجهول.

= بهــذا المعنــي اأثبتــت اإ�سرائيل اأنها غيــر م�ستعدة الأن ت�سنع الم�سالحــة وال�سلم مع ال�سعــوب العربية، وجل ما 

ت�سعى له هو فر�س اتفاقات �سلم ــ ا�ست�سلم مع اأنظمة عربية، تحميها وتحتمي بها.

= ربما ت�سكل الثورات �سربة قا�سية لما ي�سمى محور االعتدال العربي الذي بنته الواليات المتحدة واإ�سرائيل منذ 

الحــرب علــى العراق في �سنة 2003، والذي كان لــه اأدوار �سيا�سية كثيرة في اإدارة عملية التفاو�س مع الفل�سطينيين، 

وفــي الحــرب على لبنــان وغزة. فم�سر وال�سعودية، على �سبيل المثال، اأدتــا اأدواراً مطمئنة وداعمة ل�سيا�سات اإ�سرائيل 

مــع الطــرف الفل�سطيني، و�ساهمتا في ح�سار غزة، و�سكلتا عامل �سغــط على المقاومة اللبنانية و�سورية و"حما�س". 

وانهيار هذا المحور يهدد اال�ستراتيجيتين االأميركية واالإ�سرائيلية برمتهما في المنطقة.

تزامنــت الثــورات العربية مع تبديل جميع روؤ�ساء اأجهزة االأمن واال�ستخبارات االإ�سرائيلية، ومع اأزمة تعيين رئي�س 

ين ِبني غانت�س رئي�سًا جديد للأركان بعد زوبعة 
ُ
اأركان جديــد للجي�ــس، االأمر الــذي زاد في االرتباك االإ�سرائيلي. فقد ع

ين اأفيــف كوخافي رئي�ســًا جديــداً ل�سعبــة اال�ستخبارات 
ُ
ف�ســل تعييــن يــواآف غالنــت خلفــًا لغابي اأ�سكنــازي، كمــا ع

ين مكانه نائبه تميــر فريدو. وبموازاة 
ُ
الع�سكريــة، ف�ســًل عــن اأن رئي�س المو�ساد االأ�سبــق مئير داغان اأنهى عملــه وع

راك واأربعة اأع�ساء اآخرين عن حزب 
َ
ذلــك، �سهــدت ال�ساحة الحزبية عدم ا�ستقرار تمثل في ان�سقاق وزير الدفاع اإيهود ب

العمل.
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�إعادة ترتيب �لم�شهد �لحزبي

راك، مــع اأربعة اأع�ساء اآخرين )متــان فلنائي؛ �سالوم 
َ
اأعلــن وزيــر الدفــاع االإ�سرائيلي ورئي�س حــزب العمل اإيهود ب

�سمحــون؛ عينــات فيلف؛ اأوريــت كيدار( ان�سقاقهم عن حزبهــم بتاريخ 2011/1/17، وقد �سكل هــذا االإعلن، علوة 

علــى اإقامــة حــزب جديد با�سم ''حــزب عت�سماوؤوت ــ اال�ستقــلل''، مفاجاأة للعديــد من المراقبيــن والأع�ساء من حزب 

راك، ُتبينا اأنه لم 
َ
العمــل. اإاّل اإن متابعــة حــال حزب العمل في االأ�سهر االأخيرة التي �سبقت االن�سقاق، وت�سرفات اإيهود ب

يكــن اأمــام بــراك كثير من الخيارات، وخ�سو�سًا ب�سبــب رغبته في الحفاظ على ا�ستقرار حكومــة نتنياهو. فمن جهة، 

اء تعالي االأ�ســوات المطالبة بتحديد موعد 
ّ
تقلَّ�ــس هام�ــس قدرته على المنــاورة داخل حزب العمل اإلى حــد بعيد، جر

الن�سحــاب حــزب العمل مــن الحكومة في حال ا�ستمرار جمود العملية التفاو�سية مــع الفل�سطينيين، ومن جهة اأُخرى، 

راك( يرى اأن واجبه التاريخي الحالي هو اإعادة بناء قدرات الجي�س االإ�سرائيلي بعد هزيمة �سنة 2006، ف�سًل 
َ
كان )ب

عــن التعامــل مع التهديد االإيراني، وهما اأمــران ال يمكنه المجاهرة بهما كثيــراً وا�ستعمالهما بو�سوح وبالتف�سيلت 

الإقنــاع اأع�ســاء حزبــه بالبقــاء فــي حكومة نتنياهو. فهــوؤالء، اأي اأع�ســاء الحــزب المعار�سين للبقاء فــي الحكومة، 

ــز من حزب الليكود كي يتمكنوا من طرح حزبهم كبديل فــي االنتخابات المقبلة، بعد اأن ذاب حزب 
ّ
يرغبــون فــي التمي

ا مواجهــة خ�سومه في حزب العمل داخليًا مع 
ّ
راك اإم

َ
العمــل فــي حكومات يمينية منــذ �سنة 2003. فكانت خيارات ب

ــا الر�سوخ لمطالب 
ّ
عــدم تاأكــده مــن احتمــال اإعادة انتخابــه كرئي�س للحزب ومر�سحــه في االنتخابــات المقبلة، واإم

راك 
َ
ل ب ــا االنف�سال واإقامــة حزب جديد. وقــد ف�سّ

ّ
اأع�ســاء الحــزب واال�ستقالــة مــن الحكومة وتهديــد ا�ستقرارها، واإم

  وهــو خيــار واقعي اإلى حد بعيــد ولي�س غريبًا عن الم�سهــد الحزبي االإ�سرائيلي. فقــد �سبق اأن ان�سق 
)5(

الخيــار االأخيــر،

دافيــد بــن ــــ غوريون عن حزب العمل في �سنة 1966 واأقام حزب ''رافــي''، وقام اأريئيل �سارون باالنف�سال عن حزب 

الليكــود واإن�ســاء حــزب ''كديما'' في �سنة 2005، وقد �سكل االنف�سال، في حالة بن ــ غوريون، نهاية حياته ال�سيا�سية، 

بينما كان االن�سقاق، في حالة �سارون، ناجحًا للحزب الجديد.

ــراك في �سياق العمليــة الجارية فــي اإ�سرائيل منذ الت�سعينيــات، والمتمثلة في ''تــاآكل وتفكك'' 
َ
وينــدرج انف�ســال ب

)dealignment( المنظومــة الحزبيــة، وفــي ''اإعــادة اال�سطفــاف'' داخلهــا )realignment(. ويعك�ــس تــاآكل المنظومة 

الحزبيــة �سعــف االأحزاب ال�سيا�سية كلعب �سيا�ســي مركزي، و�سعف العلقة بين االأحــزاب وناخبيها، ون�سوء وتيرة 

تيــن عاليــة بين االأحزاب، بينمــا تعك�س اإعادة اال�سطفــاف داخل الخريطة الحزبيــة تحوالت عميقة في 
ّ
انتقــال م�سو

علقــات القــوة بين فئات المجتمــع و�سرائحه، وتغير م�سامين ال�سرخ االأيديولوجي وات�ســاع الهوة االأيديولوجية بين 

االأحــزاب، وظهــور تحالفات انتخابية جديــدة. ووفقًا لدرا�سات اإ�سرائيلية فاإن التعامــل مع انتخابات 1977 و1992 

و1996 و1999 و2006 و2009، ممكــن كنــوع مــن اإعــادة ترتيب الخريطة الحزبية، ومن تــاآكل المنظومة الحزبية 

  ففي معظم تلك االنتخابات كان هناك انتقال م�سوتين، ولو بدرجات متفاوتة، بين المع�سكرات 
)6(

في اإ�سرائيل اأي�سًا.

الحزبية، وكذلك انخفا�س م�ستمر في عدد االأع�ساء في االأحزاب االإ�سرائيلية، وتراجع في االلتزام الحزبي، كما حدثت 

عملية اإعادة ترتيب لعلقات القوة بين فئات المجتمع االإ�سرائيلي، وظهور نخب جديدة باتت تناف�س النخب القديمة. 

وباخت�ســار، فــاإن هــذه العوامل كلها توؤدي اإلــى �سيولة الم�سهد الحزبــي، واإلى عدم ا�ستقرار �سيا�ســي وحزبي، وتتيح 

اإقامة اأحزاب جديدة ب�سهولة.

راك يــدل على قناعتــه باأن حزب العمــل ال ي�ستطيع العــودة اإلى �ســدة الحكم في 
َ
ف�ســًل عــن ذلــك، فــاإن انف�سال ب

االأو�ســاع االإ�سرائيليــة الحالية، وفي ظل هيمنــة الثقافة ال�سيا�سية الراهنة، فهو يعلم اأن حزب العمل خ�سر قرابة %35 

  كما اأن هذا 
)7(

تيــه لم�سلحــة حــزب كديما في �سنــة 2006 ب�سبب تاأييــد هوؤالء برنامج كاديمــا ال�سيا�ســي،
ّ
مــن م�سو

ــي الليكود اأو كديمــا، في الميدانيــن االقت�سادي ــــ االجتماعي 
َ
الحــزب عاجــز حاليــًا عن طــرح بدائــل �سيا�سية لحزب
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وال�سيا�ســي ــــ االأمنــي. وعلــى ما يبــدو، فاإن بــراك وم�ست�ســاروه يقــراأون ا�ستطلعات الــراأي العام ويحللــون مواقف 

المجتمــع مــن جهــة ــــ كما يت�سح مــن تحليل ا�ستطلعــات الــراأي العام ــ ويعملــون وفقــًا لروؤيا �سيا�سيــة وقناعات 

راك اإلى اأع�ساء 
َ
اأيديولوجيــة قريبــة مــن طروحات الليكود وكديما من جهة اأُخــرى، مثلما يت�سح من ر�سالة اأر�سلهــا ب

حزب العمل غداة االنف�سال.

)8(
راك برنامج حزبه الجديد، فيكتب:

َ
وفي تلك الر�سالة يو�سح ب

اأعلّنا اليوم اإقامة كتلة برلمانية جديدة ا�سمها ''عت�سماوؤوت ــ اال�ستقلل''، و�ستكون كتلة و�سط �سهيونية 

وديمقراطية، تعمل على تحقيق معتقداتها في البرلمان والحكومة، و�ستقوي التيار المعتدل في الحكومة. �سنعمل 

على اإقامة حزب ي�سير على خطى حزب ''مباي'' التاريخي: �سهيونية براغماتية من منطلق قوة، ]حزب[ يتماثل 

مع َمن ي�ساهم في بناء الدولة.. ويرمي اإلى تحقيق الحلم ال�سهيوني. �سيعمل الحزب، قدر الم�ستطاع، ووفقًا 

للأو�ساع، على اإقرار حدود ثابتة اأو معترف بها لدولة اإ�سرائيل. و�سنعيد االعتبار اإلى الُمثل ال�سهيونية، ونعمل 

الإيجاد التكافوؤ بين َمن ي�ساهمون في بناء الدولة. و�سنعزز اال�ستيطان الزراعي، ونقترح عقداً اجتماعيًا 

�سهيونيًا يمكن اأن ي�سارك فيه جميع المواطنين )اليهود وغير اليهود، المتدينون والعلمانيون(. ويلتزم ]الحزب[ 

بالحفاظ على مكانة الدولة ومناعتها، وعلى تطوير وازدهار ال�سعب اليهودي والثقافة العبرية، و�سيعمل على اأن 

تكون دولة اإ�سرائيل مفتوحة اأمام اليهود من اأرجاء العالم كافة.

ــراك التوجهــات الفكرية وال�سيا�سية للحزب الجديــد، فهو يهدف اإلى اأن يكون حزبــًا و�سطًا، ويريد اأن 
َ
تو�ســح ر�سالــة ب

ن بقي في الحزب 
َ
ن ان�سق معــه، اتهموا م

َ
يحتــل، ولــو فكريًا وعقائديًا، مــكان حزب العمل التاريخي. كما اأن براك، وم

باأنهــم يمثلــون اآراء ي�ساريــة متطرفة قريبة من طرح حزب الي�سار الهام�سي، ميرت�س، بل اإن اآراءهم قريبة من طرح ما 

راك هو اأن تلك الطروحات ال يمكن اأن تناف�س 
َ
بعــد ال�سهيونيــة، التــي ال مكان لها في الواقع االإ�سرائيلي. وما يق�سده ب

علــى قيــادة الدولــة اأو على تاأليف حكومــات، ب�سبب مواقف المجتمــع االإ�سرائيلي، وهذه روؤيــا �سحيحة اإلى حد بعيد 

  فهــذا اال�ستطلع يتميز ب�سمولية 
)9(

كمــا يت�ســح من مراجعــة ا�ستطلع الراأي العام الذي ُنفــذ قبيل انتخابات 2009،

المو�سوعات المبحوثة وحجم العينة التمثيلية الكبيرة، وب�سدقيته واأهدافه االأكاديمية.

ويو�ســح تحليــل نتائج اال�ستطلع االنحراف الكبير في المجتمع االإ�سرائيلي نحو اليمين، وي�سمل، �سمن ما ي�سمل، 

اأ�سئلــة فــي عــدة ق�سايا منها: اأن تقوم دولة اإ�سرائيــل باإرجاع اأرا�س في مقابل ال�سلم؛ مواقــف الجمهور االإ�سرائيلي 

من اإقامة دولة فل�سطينية؛ اإزالة الم�ستعمرات؛ االن�سحاب من الجوالن؛ دعم �سيا�سات لت�سجيع هجرة المواطنين العرب 

من اإ�سرائيل.

وتبيــن نتائــج اال�ستطــلع عدم ثقة المجتمــع االإ�سرائيلي بتحقيق �ســلم في االأعوام المقبلــة، اإذ اإن 25% فقط من 

الم�ستطلعيــن اعتقــدوا اأن عمليــة ال�سلم �ستتقدم اإلى االأمام فــي االأعوام المقبلة، في مقابــل 30% قالوا اإن احتماالت 

ذلك قليلة، و40% قالوا اإن االحتماالت �سبه معدومة.

ــا ب�ســاأن اأ�ساليــب التعامل مــع قطاع غزة، فاإن نحــو 70% من الم�ستطلعيــن اعتقدوا اأن الحــرب على غزة كانت 
ّ
اأم

ناجحة اأو ناجحة جداً، بينما اعتقد 30% اأن على اإ�سرائيل اأن تعود اإلى احتلل غزة والبقاء فيها في حال عاد اإطلق 

القذائــف منهــا علــى جنوب اإ�سرائيــل، وقال 53% اإن الرد يجــب اأن يكون عن طريق حملة ع�سكريــة لمرة واحدة. وهذا 

يعنــي اأن المجتمــع االإ�سرائيلــي ال يــزال يعتقد اأن الحلــول الع�سكرية وا�ستعمــال القوة هما الحل الملئــم للتعامل مع 

القطاع.

اإن تعنــت المجتمــع االإ�سرائيلي ينعك�س اأي�ســًا في االإجابات عن ال�سوؤال ''هل تعتقد اأنــه يمكن التو�سل اإلى اتفاقية 

�ســلم مــع الفل�سطينييــن؟'' اإذ اأجاب 5% فقط: بالتاأكيــد، و25%: اأعتقد ذلك، و30%: ال اأعتقد ذلــك، و38%: ال بالتاأكيد. 
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اأي اأن 30% فقــط مــن الم�ستطلعين اعتقــدوا اأن هناك احتمااًل، ولو بدرجات متفاوتة، في التو�سل اإلى اتفاق �سلم مع 

الفل�سطينييــن. وعــن �ســوؤال ب�ســاأن ''ما يبتغيه العرب فــي المدى البعيد؟'' اأجــاب 11% باأن الهدف هــو اإعادة ق�سم من 

االأرا�سي المحتلة منذ �سنة 1967، و13.6% باأن الهدف هو اإعادة االأرا�سي كلها التي احُتلت في �سنة 1967، و%18 

باأن الهدف هو احتلل اإ�سرائيل، و51% باأن الهدف هو احتلل اإ�سرائيل والق�ساء على ق�سم كبير من ال�سكان اليهود.

ــر المجتمــع االإ�سرائيلي عن عدم ثقتــه باأن اتفاقية �سلم �ستــوؤدي اإلى نهاية ال�ســراع، اإذ اأجاب 5% فقط 
ّ
كذلــك عب

باأنهــم متاأكــدون مــن ذلك، بينمــا اأجاب 23% باأنهم يعتقــدون ذلك، و33% باأنهــم ال يعتقدون اأن ال�ســراع �سينتهي، 

ا ب�ساأن موافقة المجتمع االإ�سرائيلي على مبداأ اإرجاع اأرا�س في 
ّ
و38% باأنهــم متاأكــدون من اأن ال�سراع لن ينتهــي. اأم

مقابل ال�سلم، فيتبين اأن 51% يعار�سون ذلك بدرجات متفاوتة، و8% فقط يوافقون بكل تاأكيد.

وبالن�سبــة اإلــى مواقــف المجتمع االإ�سرائيلي مــن اإقامة دولة فل�سطينيــة في ال�سفة الغربية وقطــاع غزة في اإطار 

ا فيما يتعلق 
ّ
اتفــاق �ســلم �سامــل، يت�سح اأن اأغلبية �سئيلــة )50.4%( توافق على ذلك، لكن بال�ســروط االإ�سرائيلية، اأم

بالم�ستعمــرات، فــاإن ق�سمــًا كبيــراً مــن االإ�سرائيليين يعار�س اإخــلء تلك القائمــة جميعها في االأرا�ســي الفل�سطينية 

المحتلــة، وكذلــك اإرجاع القد�س اأو حتى اأحياء عربية منها اإلى الطــرف الفل�سطيني، بينما لم تتجاوز ن�سبة الموافقين 

علــى اإخــلء جميــع الم�ستعمرات الـ 13%. وهذا يعنــي اأن االإجماع القائــم داخل المجتمع االإ�سرائيلــي عابر للم�سارب 

الفكريــة ويتخطــى االنتماءات الحزبية والتق�سيمات العرقية. فـ 42% مــن الم�ستطلعين يعار�سون اإخلء الم�ستعمرات، 

و42% يوافقــون علــى اإخــلء ق�ســم منهــا واالإبقاء علــى الكتل اال�ستيطانيــة، في حيــن اأن ال�سواد االأعظــم )61%( من 

الجمهور االإ�سرائيلي يرف�س اإرجاع الجوالن المحتل اإلى �سورية.

راك يتجه 
َ
فــي �ســوء هــذه المواقف، وانهيار ما كان يعرف بالي�ســار االإ�سرائيلي، فاإنه من غير المفاجــئ اأن نرى ب

اإلــى مخاطبــة االإجمــاع ال�سهيوني من خــارج حزب العمل، كونه يعتقد اأن ذلك اأنجح مــن مخاطبتهم من داخل حزب 

العمــل المتعــدد االأ�سوات والغايات والطروحات، ف�سًل عن اأن هــذا الحزب فقد �سدقيته اأمام الجمهور االإ�سرائيلي. اإن 

راك يريد اأن يكون جزءاً من ال�سلطة التنفيذية، وهو يرى نف�سه القائد الع�سكري االأكثر ملءمة للتعامل مع التهديدات 
َ
ب

االأمنيــة علــى دولــة اإ�سرائيل، وعلــى راأ�سها التهديــد االإيرانــي، واللبناني )حزب اللـــه(، و�سورية، وبدرجــة اأقل تهديد 

''حما�ــس''. كمــا اأنــه يريد اأن يبقــى في مراكز �سنع القــرار، ال في مقاعــد المعار�سة، وخ�سو�سًا في اأجــواء التغيرات 

الجاريــة في العالم العربــي، والمر�سحة لتغيير الم�سهد اال�ستراتيجي االإ�سرائيلي. وربما �ساهمت هذه االأ�سباب في �سح 

n .راك عن حزب العمل، اإلى درجة اإغلق الملف ب�سكل �سبه نهائي
َ
التعامل االإعلمي، بل ال�سيا�سي، مع ان�سقاق ب
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