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

حرارة 
ال�سيــف ت�ســرب اإ�سرائيــل ب�سدة، وتــكاد ُتخرج النظــام ال�سيا�سي عن اتزانــه. فقبل ب�سعــة اأ�سهر احتلت 

�سراعــات جنــراالت الجي�ــش االإ�سرائيلــي عناوين االأحــداث، ب�سكل جعلنا نعتقــد اأن هناك اإ�ســارات اإلى 

ت�سدع في �سفوف الع�سكر وموؤ�س�سات االأمن. بعد ذلك جاء مو�سم االن�سقاقات الحزبية والتح�سير لم�سهد حزبي جديد 

دخــل تعديلت علــى �سكل الحكومــة االإ�سرائيلية، ثــم اقتربنا مــن اأيلول/�سبتمبر وهمومه، وبــداأت تح�سيرات 
ُ
ربمــا ي

اإ�سرائيــل، وخ�سو�ســًا الع�سكرية منها، الحتمال اأن يوؤدي توجه ال�سلطة الفل�سطينية اإلى االأمم المتحدة اإلى والدة دولة 

فل�سطينيــة، مهمــا تكن �سيغتها. في اأثناء ذلك داهمت موجــة االحتجاجات مركز اإ�سرائيل فتوهم البع�ش اأن المجتمع 

االإ�سرائيلــي تحــول اإلــى مجتمــع عادي ت�سغلــه ت�سدعــات اقت�سادية ــ اجتماعية ربمــا تناف�ش االأمن علــى راأ�ش �سلم 

اأولوياتــه. لكــن المجتمع الكولونيالي وجد نف�ســه �سريعًا اأمام ت�سعيد اأمني اأعاد الو�سع اإلــى روتين ع�سكرة المجتمع 

ــن انبهر بها اأنها زوبعة 
َ
وثقافــة ال�سيطــرة المتجذرة في المجتمــع االإ�سرائيلي، فخفتت اأنغام االحتجاجات واأثبتت لم

فــي فنجــان االإجمــاع ال�سهيونــي الباحــث عن توازن جديــد بين ج�ســع ال�سوق والربــح والحاجة اإلى توفيــر اأو�ساع 

معي�سية مقبولة من الطبقة الو�سطى التي ت�سّكل اأغلبية المجتمع االإ�سرائيلي.

موا�سم االحتجاج... في اإ�سرائيل

ت�سهــد اإ�سرائيــل منــذ اأوا�ســط تموز/يوليو 2011 حركــة احتجاج اجتماعية غيــر م�سبوقة، ال من حيــث حجمها اأو 

مدتهــا، وال مــن حيــث نوعية القوى الم�ساركة فيها، وال من حيث م�سامين المطالب. وقد بداأت الحركة بن�سب الخيام 

فــي اأحــد المياديــن الرئي�سية في تل اأبيب، احتجاجًا على غلء اأ�سعــار ال�سقق، �سراء اأو ا�ستئجاراً، وما لبثت اأن انت�سرت 

الخيــام فــي ميادين عدد من المــدن والبلدات االإ�سرائيلية االأُخــرى. وهذه االحتجاجات العامة لي�ســت اإاّل ذروة تراكم 

عــدد مــن االحتجاجات الفئوية، ال�سغيرة والمتو�سطــة، التي مرت على المجتمع االإ�سرائيلي فــي االأعوام االأخيرة، من 

دون اأن تلقــى حلــواًل، ومنهــا اإ�سرابات نقابة المعلمين، واإ�سراب طلب الجامعــات، والعمال االجتماعيين، وموظفي 

ال�سلطــات المحليــة، واالأطبــاء. وجاء تعامل الدولة مع جميــع المطالب في االأعوام االأخيرة من �سلــة اأدوات االقت�ساد 

الليبرالــي المحافــظ الذي يرمي اإلى تقلي�ش الوظيفة االقت�سادية للدولة وتوفير مناخ ملئم لل�سوق والقطاع الخا�ش 

الإدارة االقت�ســاد. اإذاً، فــاإن م�سكلة االإ�سكان الحالية هــي جزء من اأزمة اأو�سع واأعمق، تتعلق ب�سل�سلة االإ�سلحات التي 

عر�ستهــا الحكومــات منــذ عــدة اأعــوام، والتــي ت�سمنت تقلي�ــش تدّخل الدولــة في �سمــان العي�ش الكريــم، وتقلي�ش 

ا�ستعمال الموارد العامة لرفع م�ستوى الحياة.

اإمطان�س �سحادة

�سيف اإ�سرائيلي �ساخن
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لقــد فاجــاأت جغرافيــا االحتجــاج كثيراً من المراقبين و�سّناع القــرار في اإ�سرائيل، اإذ اإن اأحداً لــم يتوقع اأن تنطلق 

الحملــة مــن معقل االقت�ساد االإ�سرائيلي الحديث، تل اأبيب، تلك المدينة المعولمة التي تحاكي �سركاتها اأ�سواق العالم، 

وتلحــق اإحداثيــات بور�سات اأوروبا و''النا�سداك'' من دون ملل. اإنها لي�ست مدينة الفقر والياأ�ش، واإنما مدينة االأحلم 

وفقــًا للمفاهيــم االإ�سرائيلية، ولذلك لم يتوقع اأحد اأن يقود حركة االحتجاج �سباب ينتمون اإلى الطبقات الو�سطى التي 

هي نتاج التحوالت في االقت�ساد االإ�سرائيلي منذ ثمانينيات القرن المن�سرم، اأي نتاج النظام الليبرالي ذاته.

وفــي واقــع االأمر فاإننا ال نتحدث في حالة االقت�ساد االإ�سرائيلي عن احتجــاج للفقراء اأو للطبقات الم�سحوقة، الأن 

هــذه الفئــات لي�ســت كبيرة في المجتمع اليهــودي )15% من العائلت اليهودية تحت خط الفقــر، وثلثها من العائلت 

اليهوديــة المتزمتــة دينيــًا(، كما اأن االأو�ســاع االقت�سادية، بالمجمل، جيــدة. فمعدالت البطالة فــي االأعوام االأخيرة 

منخف�ســة )6% تقريبــًا(، وم�ستوى الدخــل مرتفع )معدل االأجر ال�سهري نحــو 2500 دوالر(، والناتج المحلي يدنو من 

المعــدالت االأوروبيــة )نحــو 29.000 دوالر(، وهنــاك ارتفاع في معــدالت الم�ساركة في اأ�سواق العمــل، ف�سًل عن اأن 

معــدالت الت�سخــم المالي منخف�سة، والعجــز في ميزانية الدولة اآخذ في التدني، والديون الخارجية تنخف�ش كل عام. 

والحديــث عــن حالة احتجاج يعك�ش اإرهاق الطبقــات الو�سطى، والبورجوازية ال�سغيرة فــي المجتمع االإ�سرائيلي، من 

عــبء ال�سيا�ســات االقت�ساديــة النيو ــ ليبرالية، غير اأن االإرهاق االقت�سادي الناجــم عن تمويل م�ساريع تهويد الجليل 

والنقب وبناء دولة رفاه في م�ستعمرات ال�سفة الغربية، لم يدخل عناوين االحتجاج حتى االآن.

اإن الم�ســروع االقت�ســادي النيو ــ ليبرالــي، وا�ستمــرار الم�ســروع الكولونيالــي داخــل حــدود 48، ودولــة رفــاه 

الم�ستوطنيــن فــي المناطق المحتلة، اأمور كلها توؤدي بال�سرورة اإلى تفاقــم الفوارق االقت�سادية، واإلى ن�سوء خلل في 

تقا�سم اأعباء ال�سرائب والدخل في المجتمع االإ�سرائيلي.

وتمثلــت اأبــرز ال�سيا�سات االقت�سادية النيــو ــ ليبرالية التي انتهجتها الحكومــات االإ�سرائيلية في االأعوام االأخيرة، 

)1(
في االأمور التالية:

1 ــ تقلي�س في االإنفاق الحكومي:

االإنفــاق الحكومــي ال�سنــوي للفرد، والــذي و�سل في �سنة 2001 اإلــى 32.235 �سيكًل جديداً )�ــش.ج.(، تراجع في 

�سنــة 2009 اإلــى 29.960 �ــش.ج.؛ االإنفــاق االجتماعــي ال�سنوي للفرد، والــذي و�سل في �سنــة 2001 اإلى 12.162 

�ــش.ج.، تراجــع في �سنــة 2009 اإلى 11.436 �ش.ج.؛ تقلي�ســات في ميزانيات الوزارات االجتماعيــة، ومنها ميزانية 

التعليــم، اإذ تراجــع تمويــل �ساعات الِمــلك )�ساعات التدري�ــش في المدار�ــش االبتدائية والثانوية( مــن 9639 �ش.ج. 

للطالــب فــي �سنة 2001 اإلى 8162 �ــش.ج. للطالب في �سنة 2006؛ ميزانية البناء الخا�ســة بوزارة التربية والتعليم 

)ميزانيــة التطويــر(، تقل�ســت الن�سف تقريبًا من �سنــة 2001 اإلى �سنة 2008؛ ميزانية التعليــم العالي، بح�سابها لكل 

طالــب، تراجعــت مــن 44.712 �ــش.ج. في �سنــة 2001 اإلــى 37.241 �ش.ج. في �سنــة 2008، وقد فقــدت موؤ�س�سات 

التعليم العالي خلل تلك االأعوام مئات ِملكات المحا�سرين.

2 ــ �سيا�سة خف�س ال�سرائب الأ�سحاب الم�سالح التجارية واأ�سحاب االأجر المرتفع:

انتهــج وزيــر المالية بنيامين نتنياهو فــي �سنة 2003، خطة لخف�ش ال�سرائب ا�ستمــرت حتى �سنة 2010، وكان 

ن كان اأجــره اأعلى ب�سعفين من متو�سط االأجــور ح�سل في �سنة 
َ
الرابحــون الكبــار هــم اأ�سحاب المداخيــل العالية: فم

ن كان اأجره اأعلى ب�ستة اأ�سعاف من متو�سط االأجور، ح�سل على 
َ
2010 على اإ�سافة �سنوية بلغت 22.971 �ش.ج. وم

اإ�سافــة �سنويــة بلغت 74.131 �ش.ج. وفي مقابل ذلك، خ�ســرت خزينة الدولة مبلغًا تراكميًا قدره 46.2 مليار �ش.ج؛ 

علوة على ذلك قامت الحكومة بخف�ش �سريبة ال�سركات، فاأ�سبح اأ�سحاب المداخيل العالية يدفعون اأقل مما دفعوه 

فــي ال�سابــق، بينمــا �سار المواطــن الب�سيط يدفع اأكثر، مــن خلل �سرائب غيــر مبا�سرة، وعلى راأ�سهــا �سريبة القيمة 
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الم�سافة.

وبنــاء علــى هذا، تحــول االرتفاع الحاد في اأ�سعار المنازل واإيجاراتها اإلــى الق�سة التي ق�سمت ظهر بعير الطبقات 

الو�سطــى فــي المجتمــع االإ�سرائيلي، اإذ تــراوح ارتفاع اأ�سعــار المنازل )بيعــًا واإيجاراً( منذ �سنــة 2009 ما بين %30 

و40% فــي المــدن الكبيــرة، علــى الرغم من محــاوالت وزارة المالية كبــح االرتفاع عن طريق ال�سرائــب، ومن ت�سديد 

محافــظ بنــك اإ�سرائيــل في �سروط منح قرو�ش االإ�سكان، لكن �سيئًا لم ينفع، كما اأن اأدوات ال�سريبة والفائدة البنكية ــ 

اأي االأدوات االقت�ساديــة التقليدية ــ لــم تحــّد من خف�ش الطلب على المنازل، واالأرجــح اأن ذلك يعود اإلى الخلل الكبير 

بيــن العر�ــش والطلب في مناطق المركز )مناطق الطلب المرتفــع(، والذي يمكن اإعادته اإلى اأ�سباب �سيا�سية ف�سًل عن 

االأ�سباب االقت�سادية، واأهمها:

اأ ــ ت�سجيــع الدولــة اأغنياء يهود من اأوروبا والواليات المتحدة على زيادة ا�ستثماراتهم في �سراء منازل في المركز 

االإ�سرائيلي والقد�ش، وفي بع�ش المدن الجنوبية مثل ع�سقلن واأ�سدود. وقد تراوحت ح�سة �سفقات بيع ال�سقق ليهود 

اأوروبا واأميركا في المدن الجنوبية ما بين 35% و40% من �سراء المنازل الجديدة.

ب ــ قامــت الدولــة با�ستعمــال �ســوق العقــارات والمنازل كمحــرك نمو مركزي فــي االأزمة خلل الفتــرة 2002 ــ 

2005، اإذ خف�ســت الفائــدة البنكيــة علــى قرو�ش االإ�ســكان اإلى قرابة ال�سفــر، وحفزت �سركات البنــاء عبر ت�سهيلت 

ماليــة وبوا�سطــة جهــاز ال�سرائب لل�ستثمــار في �سوق ال�سقــق، وخ�سو�سًا فــي ال�سواحي. وقــد اأدى ارتفاع العر�ش 

واالإغــراءات الماليــة اإلــى ارتفاع الطلــب على المنازل ب�سكل كبيــر، وال �سيما �سراء منازل لل�ستثمــار )اأي بيت ثان اأو 

ثالث للتاأجير(.

ج ــ قامت الحكومات في العقد االأخير، بت�سجيع االنتقال اإلى الجليل والنقب، وخ�سو�سًا للأزواج ال�سباب، بوا�سطة 

منــح هبــات ل�ســراء المنازل ت�سل اإلى نحو 50% اأو 60% من �سعر االأرا�ســي وتكلفة البنى التحتية، وكذلك دعم اأماكن 

عرف بمخططات تهويد الجليل والنقب. و�سّخت الحكومات ميزانيات كبيرة 
ُ
العمل، وتو�سيع عر�ش المنازل، وهو ما ي

لهذا الغر�ش، بينما جرى تقليل عر�ش المنازل وال�سقق في المركز من جهة اأُخرى، كي تقوم قوى ال�سوق بدور مكمل، 

هــت عملية العر�ش والطلب االقت�ســادي لتحقيق م�سالح قومية. وعلــى الرغم من ذلك، 
ّ
وبهــذا تكــون الحكومة قد �سو

فــاإن كثيــراً مــن عائلت الطبقات الو�سطــى يف�سل ال�سكن في المركز، حتى لو كانت االأ�سعــار اأعلى كثيراً، وذلك ب�سبب 

فر�ش العمل ونوعية واأ�سلوب الحياة هناك.

اإذاً، الق�سية لي�ست اأزمة �سكن اأو نق�سًا حاداً في الم�ساكن في ال�سوق االإ�سرائيلية، واإنما في �سيا�سات �سوهت قواعد 

العر�ــش والطلب لتحقيــق اأهداف قومية، واأوجدت نق�سًا في عر�ش ال�سقق والمنازل في المركز االإ�سرائيلي، ف�سًل عن 

بع�ــش الم�ساريــع الخا�سة باالأغنياء، االأمر الــذي اأدى اإلى ارتفاع اأ�سعار المنازل وال�سقق فــي معظم المدن الرئي�سية، 

 خا�ش في العر�ش في المركز، وزيادة في عر�ش المنازل في ال�سواحي وفي النقب والجليل.
ّ
واإلى �سح

اأ�سباب نجاح موجة االحتجاج حتى االآن

بخــلف حــركات االحتجــاج االإ�سرائيليــة ال�سابقــة، فاإنــه ال توجــد هويــة اإثنيــة لهــذه االحتجاجــات، اإذ اإن مهد 

االحتجاجــات فــي الما�ســي كان الفئات ال�سرقيــة الفقيــرة، كمــا اأن االحتجاجــات االقت�سادية ــ االجتماعية كانت 

ا حجم 
ّ
تتحــول اإلــى عناويــن واأهداف �سيا�سيــة، وتترجم بدعم اأحزاب يمينيــة، ولذلك كانت تبقى محــدودة للغاية. اأم

الم�ساركــة وتوزيعهــا هــذه المــرة فيختلفان عــن المــرات ال�سابقــة، الأن االحتجاجات الحاليــة وا�سعة جــداً و�سلمية، 

وموزعة على معظم المدن والمناطق االإ�سرائيلية، بينما كانت االحتجاجات في الما�سي تت�سم بمحدودية الم�ساركين 

فيها، وبا�ستخدام العنف، اأكان ذلك من طرف المتظاهرين اأم ال�سرطة.
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ــا ردة فعــل الحكومة حتى االآن فكانت محدودة، اإذ لم تقدم اقتراحات عملية فورية، واإنما ا�ستمرت في ا�ستخدام 
ّ
اأم

اأدوات االقت�ساد الليبرالي، واتهام خمول البيروقراطية االإ�سرائيلية، ومركزية االقت�ساد االإ�سرائيلي. فبين االقتراحات 

التــي جــاءت بهــا الحكومة لحل م�سكلــة ارتفاع اأ�سعــار ال�سقق هــو ت�سريع عمليات اإقــرار المخططــات، وتنجيع عمل 

البيروقراطيــة واإدارة دائــرة اأرا�سي اإ�سرائيل التي ت�سيطــر على قرابة 90% من االأرا�سي في اإ�سرائيل. وقد تو�سل وزير 

البنــاء واالإ�ســكان اإلــى اتفــاق مــع وزارة الماليــة، قبل بــدء موجة االحتجــاج، لمنح ت�سهيــلت وهبــات مالية بقيمة 

ا رئي�ش الحكومة 
ّ
100.000 �سيــكل ل�ســراء �سقق في ال�سواحي ــ النقب والجليل، وفي بنايات م�ستركة وبناء مكتظ. اأم

فعر�ــش قانــون ''لجان االإ�ســكان الوطنية'' الذي اأُقر في الكني�ست االإ�سرائيلي بدايــة اآب/اأغ�سط�ش، والذي يقيم 6 لجان 

خا�ســة لت�سريــع الم�سادقــة علــى المخططات في مختلــف األوية البلد. وي�ستــرط القانون وجود اأكثــر من 200 وحدة 

�سكنية في م�ساريع االإ�سكان، كما ي�سترط اإقامتها على اأرا�ٍش ت�سّكل 80% منها على االأقل اأرا�سي دولة.

ر�ســت، واإقامة لجنة خا�سة لفح�ش مطالب الحلول وعر�سها، لم ُتر�ِش 
ُ
اإن االقتراحــات والخطــط الحكومية التي ع

قيادات االحتجاج التي تنادي بخف�ش �سريبة القيمة الم�سافة وزيادة االإنفاق الحكومي في مجاالت التعليم )فر�ش 

التعليــم االإلزامــي مــن عمر 3 اأعوام( وال�سحة ودعم التعليم العالي وتحقيق نوع مــن العدل االجتماعي ودولة الرفاه، 

اإاّل اإن اأي �ســوت جــدي لــم يرتفع مطالبًا باإلغاء نظام االقت�ساد الليبرالي والعــودة اإلى �سيطرة الدولة على االقت�ساد. 

وفــي المقابــل امتنعــت حركة االحتجــاج الر�سمية من طــرح مطالب �سيا�سيــة، اأو حتى التداول فــي ال�سيا�سة وربطها 

بالو�ســع االقت�سادي ــ االجتماعــي، خ�سيــة من اأن يــوؤدي ذلك اإلى االإخــلل باالإجماع في �سفــوف الحركة واإحداث 

انق�سامــات فيهــا وتحويلهــا اإلى حركة احتجاج �سيا�سيــة حزبية؛ اأو ربما تنتظر قيادات االحتجــاج ا�ستحقاق اأيلول/

�سبتمبر كي ترى كيف �سيوؤثر في �سمود حركة االحتجاج، وماذا �ستكون اإفرازاته ال�سيا�سية واالأمنية.

ا�ستحقاق اأيلول/�سبتمبر

منــذ الحــرب االإ�سرائيليــة الثانيــة علــى لبنان كان هنــاك �سبه اإجمــاع لدى �سّناع القــرار الع�سكــري واالأمني في 

اإ�سرائيــل، علــى اأن الم�سهــد اال�ستراتيجــي االإ�سرائيلي فــي حالة تدهور، ويحمــل بذور مخاطر م�ستقبليــة تفر�ش على 

اإ�سرائيــل تغييــر تعاملها مع محيطها، ودمج الفعل االأمني الع�سكري بال�سيا�ســي ــ الدبلوما�سي بهدف تقليل المخاطر. 

و�ســارك فــي هــذا االعتقاد كثيــر من المحللين ومراكــز االأبحاث والمخت�سيــن، الذين طالبوا الحكومــة الحالية بطرح 

مبــادرة �سيا�سيــة جديــة من اأجل تخطــي الجمود والقطيعة فــي العلقات بال�سلطــة الفل�سطينية ونــزع فتيل مواجهة 

مقبلــة. ووفقــًا للتف�سيــر ال�سائد، فــاإن م�سدر الخمــول ال�سيا�سي االإ�سرائيلي يعــود اإلى االإفراط فــي التعويل على قدرة 

الجي�ــش فــي التعامل مع جميع ال�سيناريوهات، وهو واقع يلزم �سانع القــرار في اإ�سرائيل، مثلما يخبرنا اأوري بار ــ 

يو�ســف، المتخ�س�ــش بتاريــخ الجي�ش االإ�سرائيلي و�سيا�سة الــردع، في مقالة بمجلة ''معرخــوت'' )�سهرية وزارة االأمن 

االإ�سرائيلــي(، العــدد 401 )2005(، تتنــاول اأ�سباب واأبعاد تــاآكل ''اأ�س�ش العقيدة الع�سكريــة االإ�سرائيلية''، وف�سل ثلثة 

مركبات اأ�سا�سية في تلك العقيدة هي: الردع، واالإنذار المبكر، وح�سم المعركة ب�سرعة. ويقول بار ــ يو�سف اإن اإ�سرائيل 

في طريق م�سدود، ي�سعب عليها فيه ترجمة تفوقها الع�سكري اإلى ا�ستقرار اأمني. وقد نتج هذا االأمر، بين اأمور اأُخرى، 

ب�سبــب خلــل يــرى اأن القوة الع�سكريــة هي الحل للتهديــدات كافة. وي�سيــف بار ــ يو�سف: ''في معظــم االأحوال، تمّكن 

جهــاز اال�ستخبــارات الع�سكريــة االإ�سرائيلي من توفير معلومات واإنذار مبكر عن نيــات 'العدو'، لكن الم�سكلة كانت في 

التف�سيــر والقــراءة غيــر ال�سحيحين لق�ســم مهم من تلك المعلومــات والمعطيات، وفي ردة الفعل.'' وعــاد بار ــ يو�سف 

ــه في مقالــة بتاريخ 2010/5/14 )�سحيفة ''هارت�ش''( ت�سرف حكومة نتنياهو بت�سرفات حكومة غولدا مائير 
ّ
ف�سب

قبيــل حــرب ت�سرين/اأكتوبــر 1973، اإذ مــع اأنــه و�ســل اإلــى م�سامــع �سّنــاع القــرار في تــل اأبيب جميــع المعطيات 
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ر لها م�سر و�سورية، وال يمنعهــا �سوى مبادرة �سيا�سية  والمعلومــات عــن م�ستقبــل قاتم، وعن مبادرة ع�سكريــة تح�سّ

اإ�سرائيليــة جــادة، اإاّل اإن �سّنــاع القرار االإ�سرائيلي لم يقوموا باأي ردة فعل، مثلما هــي الحال االآن مع مبادرة ال�سلطة 

الفل�سطينيــة التوجــه اإلــى االأمــم المتحــدة وتقديم طلــب االعتراف بدولــة فل�سطينيــة. فاإ�سرائيل ما زالــت م�ستمرة في 

التعويــل علــى ا�ستعمــال اأدوات القوة والجي�ش للتعامل مع ق�سايا ا�ستراتيجيــة كان يمكن حلها بطرق �سيا�سية، وهي 

تمتنــع مــن تقديــم اأي مبــادرة �سيا�سيــة معتمدة علــى قدرتها الع�سكريــة الحتــواء اأي تغييرات على االأر�ــش ولتقليل 

االأثمان، ثم لقلب المعادالت لم�سلحتها.

قــد يكــون اإهمــال الم�سار ال�سيا�سي نابع عن قناعة، ذلك باأنه بات وا�سحــًا للجميع اأن اأق�سى ما يمكن اأن تعر�سه 

اأي حكومة اإ�سرائيلية على الطرف الفل�سطيني، هو اأقل من اأدنى ال�سروط التي ربما يقبل بها، واأن ال�سيا�سة االإ�سرائيلية 

تحولــت فــي االأعــوام االأخيــرة اإلى �سيا�ســة اإدارة ال�سراع، ال ح�سمــه )ال �سيا�سيًا وال ع�سكريًا(، بعــد اأن كانت القيادات 

االإ�سرائيليــة تاأمل باأن تح�سم ال�ســراع واأن تفر�ش اتفاقًا على ال�سلطة الفل�سطينية، بح�سب ال�سروط االإ�سرائيلية، يوؤدي 

اإلى قيام دولة فل�سطينية ب�سيغة ما، واإعلن نهاية ال�سراع بين اإ�سرائيل وحركة التحرير الفل�سطينية، وقبول اإ�سرائيل 

كدولــة يهوديــة، كــي تنهي بذلك اأي�سًا اأي مطالــب قومية لدى الفل�سطينيين في الداخل، وتغلــق ملف العودة. لكن هذا 

باب �سعب المنال.

فمنــذ ت�سريــح رئي�ــش الحكومة الفل�سطينية قبل عامين تقريبًا، ب�ساأن نية ال�سلطــة التوجه اإلى االأمم المتحدة لطلب 

اعترافهــا بالدولــة الفل�سطينية، بات لدى اإ�سرائيــل تخبطات عن كيفية التعامل مع الواقع الجديد، اإذ �سرح اآنذاك وزير 

الخارجية االإ�سرائيلية، اأفيغدور ليبرمان، ''اأن اأي مبادرة من جانب واحد ال تفيد عملية التفاو�ش، واأن اإ�سرائيل �سترد 

  لكن منذ تلك الفتــرة ظهرت اختلفات بين 
)2(

اأي�ســًا بخطــوات اأحاديــة الجانب، وربما تفكــر في اإلغاء اتفاق اأو�سلــو.''

ت�سريحات وزير الخارجية ومواقفه، وت�سريحات وزير االأمن ورئي�ش الحكومة ومواقفهما.

ومــن المرجــح اأن حكومة اإ�سرائيل لــم تح�سم اأمرها بعد فيما يتعلق بكيفية التعامل ال�سيا�سي في حال اإعلن االأمم 

المتحــدة االعتــراف بدولة فل�سطينيــة وقبولها ع�سواً فيها، وهي ت�ستعد ع�سكريًا الأي و�ســع، فالجي�ش االإ�سرائيلي قرر 

التعامــل مــع موعــد اإعــلن دولة فل�سطينية بجديــة كبيرة، كي ال يتكرر م�سهــد تعامل الجي�ش يوم ذكــرى النكبة على 

الحــدود ال�سماليــة والجــوالن المحتل، في اأيار/مايو الما�ســي، وو�سول اآالف االأ�سخا�ش اإلى حــدود اإ�سرائيل ووقوع 

)3(
قتلى واإ�سابات.

ا يمكــن اأن يحدث في اأيلول/�سبتمبــر، وخ�سو�سًا بعد انهيار 
ّ
اإن اإ�سرائيــل مرتبكــة، وال تملــك �سيناريو وا�سحًا عم

التوازنــات التــي كانــت قائمة في ظــل النظام االإقليمي االآخذ فــي االنهيار والتغير، االأمر الذي يخلــق تحواًل في بيئة 

اتخــاذ القــرار ال�سيا�سي واالأمني في اإ�سرائيل، يكبل، اإلى حد ما، اإمكانــات العمل المتاحة اأمام الحكومة. ففي ال�ساحة 

العالميــة، علــى �سبيــل المثال، هنــاك عدم ا�ستقــرار اقت�سادي ومالــي ي�سير اإلى تــاآكل النظام االقت�ســادي العالمي، 

ابة هذا النظام العالمــي الحالي. وما يحدث في االأ�سواق العالمية 
ّ
الراأ�سمالــي المعولــم، واإلى تهاوي الدول العظمى عر

وفي النظام االقت�سادي العالمي يوؤثر في متخذي القرار ال�سيا�سي في اإ�سرائيل، كونهم )اأي متخذي القرار( ال يريدون 

مــن اإ�سرائيــل الم�ساهمــة فــي ت�سعيد االأزمة العالميــة، في حال تفجرت االأمــور في ال�سرق االأو�سط. ومــن جهة اأُخرى 

هنــاك حمــلت قوية لمقاطعة ب�سائع اإ�سرائيلية في اأوروبا والواليات المتحــدة، وحملت ت�سكك في �سرعية اإ�سرائيل، 

االأمــر الــذي يلزم متخذ القــرار االإ�سرائيلي اأن ياأخذ في االعتبار ردات الفعل ال�سعبيــة ال�سادرة عن منظمات المجتمع 

المدني، ف�سًل عن ردود الحكومات والموؤ�س�سات الر�سمية. كذلك ت�سهد البيئة االإقليمية درجة عالية من عدم اال�ستقرار 

وتراجــع مكانــة مــا كان ي�سمى ''محور االعتــدال'' الذي كان م�سوؤواًل عــن �سبط ردات االأفعــال العربية تجاه خطوات 

اإ�سرائيــل، وهــو ما يعني اأن مكانــة اإ�سرائيل وعلقاتها ال�سيا�سيــة واالقت�سادية، العالميــة واالإقليمية، تعمل في هذه 

الفترة على كبح القرارات االإ�سرائيلية وتروي�سها.
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عــلوة علــى ذلك، ت�سكل االأو�ســاع االقت�سادية داخل اإ�سرائيل عامــل ردع اإ�سافيًا اأمام متخذ القــرار االإ�سرائيلي، 

فاأو�ســاع االقت�ســاد االإ�سرائيلية الحالية جيدة جــداً، بغ�ش النظر عن ق�سية الفوارق االجتماعية وعدم الم�ساواة، ذلك 

بــاأن معطيــات االقت�ساد الكلي ت�سير اإلــى ن�سبة نمٍو ال ي�ستهان بها، وبطالة متدنية، وارتفاع في الناتج المحلي، وفي 

ن فــي الميــزان التجاري 
ّ
ن�سبــة الم�ساركــة فــي اأ�ســواق العمــل، وفائ�ــش كبير في احتيــاط العملــة االأجنبيــة، وتح�س

وانخفا�ش الدين الحكومي الخارجي، االأمر الذي يجعل اتخاذ قرار متطرف كاإلغاء اتفاق اأو�سلو، م�ساألة �سعبة.

فــي هــذه البيئة تتعــدد المواقف في �ساحة اتخاذ القرار فــي اإ�سرائيل، اإزاء اختيار الرد الملئــم على توجه ال�سلطة 

ا اأبرز المواقف لدى الجهات الفاعلة فهي:
ّ
الفل�سطينية اإلى االأمم المتحدة طلبًا للعتراف بدولة فل�سطينية. اأم

1 ــ رئي�ــش الحكومــة: حاول نتنياهــو اأن يردع ال�سلطة الفل�سطينية عن التوجه اإلــى االأمم المتحدة وطلب االعتراف 

بدولــة فل�سطينيــة، وهو فعل ذلك فــي خطابه في الكونغر�ش االأميركي ومن على كل من�ســة في االأ�سهر االأخيرة، لكنه 

لــم يطــرح اأي مبادرة �سيا�سية توؤدي اإلى عدول ال�سلطــة الفل�سطينية عن قرارها من جهة، ولم يعلن ر�سميًا اأي خطوات 

قــد تتخذهــا اإ�سرائيــل في حال تم التوجــه اإلى االأمم المتحدة واالعتــراف بدولة فل�سطينية من جهــة اأُخرى، �سوى اأنه 

طلب من رئي�ش مجل�ش االأمن القومي، يعقوب عميدرور، درا�سة اإمكان اإلغاء اتفاَقي اأو�سلو وباري�ش.

ــا فــي وزارة الخارجيــة، فيبدو اأن هناك عدة مواقف، اأو على االأقل ال يوجــد موقف موحد بين الوزير وكبار 
ّ
2 ــ اأم

موظفــي الــوزارة. فوزيــر الخارجية يعار�ــش توجه ال�سلطة اإلــى االأمم المتحــدة، وال يعتقد اأن في اإمــكان اأي مبادرة 

�سيا�سيــة اإقنــاع ال�سلطة بعدم التوجه. وكان ليبرمان اأعلن في االأ�سهــر االأخيرة اأن اإمكان اإلغاء االتفاقيات مع منظمة 

التحريــر وارد ومنطقــي، اإاّل اإن متابعــة ما ي�سل اإلى ال�سحافة من مداوالت ونقا�ســات داخل وزارة الخارجية يو�سح 

اأن هناك تحفظًا لدى كبار الموظفين تجاه اإلغاء االتفاقيات مع منظمة التحرير.

فالموقــف الر�سمــي للــوزارة، والذي ُن�سر في موقعها في االإنترنت، هو اأن اأي قــرارات من جانب واحد ت�سر بعملية 

  وت�سيف الوزارة اأن توجه 
)4(

التفاو�ش، ومن �ساأنها اأن تعقد االأمور اأكثر، ولذلك يجب التزام م�سار التفاو�ش المبا�سر.

ال�سلطــة اإلــى االأمــم المتحدة هــو اإخــلل باالتفاقيات الموّقعــة بين الطرفيــن، واأن اإ�سرائيــل متم�سكــة بالمفاو�سات 

المبا�ســرة ب�سفتهــا الطريقة الوحيدة لحل النزاع، في حين اأن ال�سلطة الفل�سطينية تخلت منذ اأمد بعيد عن المفاو�سات 

ال�سلمية، بل اإن القيادة الفل�سطينية بداًل من ذلك، �سرعت في �سلوك طريق العمل االأحادي الجانب مع تف�سيل محاولة 

 بال�ســلم الحقيقي، 
ّ
فر�ــش اإرادتهــا علــى اإ�سرائيــل عــن طريق ال�سغــط الدولــي... اإن االإعلن االأحــادي الجانــب ي�سر

ويتحــدى المبــادئ االأكثــر اأ�سا�سية ل�سنع ال�سلم، كمــا اأنه لن ي�سيف �سيئًا اإلى حل النزاع، واإنمــا �سيوؤدي اإلى ا�ستداد 

ي اأيــًا من م�سائل الو�سع الدائم مثل الحدود، والقد�ش 
ّ
حدتــه بــداًل من اإنهائه. فاتخاذ خطوات اأحادية الجانب لن ي�سو

واللجئيــن... ذلــك باأن هذا االعتراف ال�سابق الأوانه �سيتجاهل م�سالح اإ�سرائيل، وال �سيما ما يخ�ش الم�سائل االأمنية، 

كمــا اأنــه �سي�سمح للفل�سطينيين باال�ستمرار فــي تجّنب الخطوة المهمة للعتراف المتبــادل، والتي ت�سمل حق اإ�سرائيل 

 النــزاع وجوهره، ف�سًل عن اأن تجّنبها 
ّ
فــي الوجــود ب�سفتها دولة ال�سعب اليهــودي، علمًا باأن هذه الم�ساألة ت�سكل لب

�سي�سر بالم�ساعي الرامية اإلى التو�سل اإلى �سلم اأ�سلي.

3 ــ تعار�ــش وزارة الدفــاع توجه ال�سلطة اإلى االأمم المتحدة، كما تعار�ش اإلغاء االتفاقيات، وتقول اإن اإلغاءها، اأو 

فر�ــش عقوبــات على ال�سلطة، ربما يوؤديان اإلى حل ال�سلطة واإعادة الم�سوؤوليــة عن اإدارة الحياة في المناطق المحتلة 

اإلــى الجي�ــش االإ�سرائيلي، وهو ما �سيكــون كارثة. فوفقًا لتقديرات الجي�ش، فاإن عــبء اإدارة االحتلل والحياة اليومية 

للفل�سطينييــن يتطلــب ميزانيــة تقدر بـ 3 مليارات دوالر، كما يتطلب رفع ميزانية وزارة االأمن اأو تحويل ميزانيات من 

بنــود اأُخــرى، االأمــر الذي ربما يم�ــش برامج الت�سلــح المعمول بها، ويرهق ميزانيــة االأمن ويفر�ش تغييــراً في تق�سيم 

الموارد.

ــا الجي�ــش االإ�سرائيلــي فيعتقــد اأنــه كان ممكنــًا تجنب اإ�سقاطــات اأيلول/�سبتمبــر، وكذلك اأي �ســدام، لو اأن 
ّ
4 ــ اأم
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الحكومــة بــادرت اإلــى خطــة اأو اقتراحات �سيا�سية، وهو مقتنع جــداً باأن االأوان لم يفت على ذلــك، لكنه، في المقابل، 

يتاأهــب لل�سيناريوهــات ''الكارثيــة'' والأ�سواأ االحتماالت: تظاهرات �سلمية في مناطــق ال�سلطة الفل�سطينية، وهذه اأقلها 

�ســرراً، لكنهــا ربما تتحول اإلــى م�سيرات نحو الم�ستعمــرات ونقاط االحتكاك في الحواجز، فترفــع احتماالت تحولها 

اإلــى �سدامــات عنيفــة. ولذلــك اأعــد الجي�ش خطة ''بــرج ال�سجاعة'' )''مغــدال عــوز''( لمواجهة جميع االحتمــاالت، بدءاً 

بمواجهــات ب�سيطــة ي�ستعمل فيهــا اأدوات تفريق تظاهرات �سلميــة، و�سمنها التح�سير ال�ستعمــال، والأول مرة، قنابل 

غــازات كريهــة جداً من اأجل تفريق المتظاهرين، مروراً بمواجهات عنيفــة واإمكان تجنيد قوات احتياط، وو�سواًل اإلى 

ال�سيناريــو االأ�ســواأ الــذي ي�سمل م�سيرات فل�سطينية على اأكثــر من جبهة، في ال�سمال وال�سفة وغــزة، ربما ين�سم اإليها 

)5(
الفل�سطينيون في اإ�سرائيل.

5 ــ تعار�ــش وزارة الماليــة ووزارة ال�سناعــة والتجــارة والعمل وبنك اإ�سرائيــل، اتخاذ خطوات متطرفــة اأو اإلغاء 

اتفــاق اأو�سلــو، وترغب فــي معاقبة ال�سلطة من دون ك�سر االأدوات اأو دخول مواجهة ع�سكرية من اأي نوع، الأنها تخ�سى 

من تداعيات اأيلول/�سبتمبر على التجارة الخارجية، وعلى حملت مقاطعة اإ�سرائيل ومقاطعة الب�سائع والمنتوجات 

ل تجميد اأموال ال�سلطــة الفل�سطينية الم�ستحقة في حال  االإ�سرائيليــة، وعلــى حركة نقــل الب�سائع. فوزارة المالية تف�سّ

اإعــلن الدولــة الفل�سطينيــة، وتعار�ش اإلغاء اتفــاق اأو�سلو الأن هذا االأمر �سيلغي اأي�ســًا بروتوكول باري�ش االقت�سادي، 

واالإطــار الجمركــي بين اإ�سرائيل وال�سلطة الفل�سطينيــة، االأمر الذي يعني خ�سائر مالية للقت�ساد االإ�سرائيلي من جهة، 

والدخول في مجهول اقت�سادي من جهة اأُخرى.

ــا لجنــة الخارجية واالأمن فــي الكني�ست فتعتقد اأن خلًل ما حدث في تعامــل الحكومة مع ا�ستحقاق اأيلول/
ّ
6 ــ اأم

�سبتمبــر، اإذ كان عليهــا اأن تعر�ــش برنامجــًا �سيا�سيًا لتفــادي تقديم طلب االعتراف اإلى االأمــم المتحدة. وقد تعاملت 

هــذه اللجنــة مــع اإمــكان اإعــلن دولــة فل�سطينيــة بجديــة كبيــرة، واأعــدت تقريــراً مف�ســًل، ق�سم منــه �ســري، ب�ساأن 

�سيناريوهــات الــرد االإ�سرائيلــي ومعاني اإعلن الدولــة الفل�سطينية. وتو�سلت اللجنة اإلى اأن ثمــة موقفين متناق�سين 

ر عنه وزيــر الخارجية الذي يدعو اإلى مواجهة توجه ال�سلطة اإلى 
ّ
لــدى الموؤ�س�ســة االإ�سرائيلية، هما: موقف متطرف يعب

االأمــم المتحــدة، وبالتالي اإلــى اإعلن اإلغاء اتفاق اأو�سلو، وذلــك بموازاة العمل الدبلوما�سي مــن اأجل اإحداث �سرخ في 

موقــف اأوروبــا وتجنيــد اأكبر عدد ممكن من الدول للت�سويت �سد اقتراح اإقامة دولة فل�سطينية، وهذه المعركة خا�سرة 

وفقــًا لتقديــرات كبــار موظفي وزارة الخارجية ذاتهــا ومندوبها في االأمم المتحدة؛ الموقــف الثاني هو موقف وزارة 

االأمــن والجي�ــش االإ�سرائيلــي الــذي يطالــب بعر�ش مبــادرة �سيا�سيــة ربما توفــر االإحراج لدولــة اإ�سرائيل فــي اأف�سل 

الحاالت، وتمنع، في اأ�سواأ ال�سيناريوهات، مواجهة ع�سكرية ون�سوب انتفا�سة جديدة.

ح�سم موقف الحكومة االإ�سرائيلية تجاه نوعية وكيفية الرد على توجه ال�سلطة الفل�سطينية اإلى االأمم المتحدة 
ُ
ولم ي

واإعــلن اإقامــة دولــة فل�سطينية، واأغلب الظن اأن التهديــدات باإلغاء اتفاق اأو�سلو تندرج �سمــن محاوالت ردع ال�سلطة 

وفر�ــش االإرادة االإ�سرائيليــة علــى ت�سرفاتها. واالأرجــح اأن رد الحكومــة االإ�سرائيلية �سيتحدد بح�ســب التطورات على 

اأر�ــش الواقــع، فاإذا مر اإعلن الدولــة الفل�سطينية من دون ت�سعيد اأمني في مناطق ال�سلطــة اأو الحدود االأُخرى، وكان 

ا اإذا تطورت 
ّ
مجــرد اإعــلن رمزي من دون اإ�سقاطــات �سيا�سية اأو دبلوما�سية، فاإن اإ�سرائيل لن تبادر اإلــى الت�سعيد، اأم

التظاهــرات اإلــى مواجهــات عنيفة وم�سيرات نحو نقــاط التما�ش )الم�ستعمرات والحواجز(، فــاإن الرد الع�سكري حينها 

�سيكــون قا�سيــًا، لكن من دون اأن يــوؤدي اإلى اإ�سقاط ال�سلطة الفل�سطينية وتدميرها. ووفقًا لل�سحافيين عامو�ش هرئيل 

  فاإن الفل�سطينيين تعلموا من تجارب الما�سي اأن العنف ال ينفع بال�سرورة 
)6(

واآفي �سخاروف من �سحيفة ''هاآرت�ش''،

فــي مواجهــة اإ�سرائيل، واأن مــن االأف�سل ا�ستعمال اأدوات ن�ســال �سلمية على غرار الثورتيــن التون�سية والم�سرية، في 

حيــن اأن اإ�سرائيــل لــم تتعلم من تجارب الما�سي وما زالت تعتقد اأن في اإمكانهــا تروي�ش ت�سرف ال�سلطة الفل�سطينية 

واإخ�ساعها ولو بالقوة والعنف، وكان االأجدر بها ا�ستعمال و�سائل �سيا�سية دبلوما�سية.
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ن، حركــة االحتجاجــات اأم ا�ستحقــاق اأيلول/�سبتمبر. فحركة االحتجــاج لم تنجح في 
َ
ــن �سيهزم م

َ
ال نعلــم بعــد م

ا�ستمــرار ا�ستقطــاب فئــات جديدة من المجتمــع االإ�سرائيلي، واإنما كان هناك بوادر تراجع فــي حجمها وزخمها، كما 

ا اإذا 
ّ
اأنهــا ف�سلــت فــي تغييــر االأجــواء العامة فــي اإ�سرائيل، اأو ثقافــة ع�سكرة المجتمــع، ولم تم�ــش اأولويات االأمــن. اأم

ا�ستمــرت حركــة االحتجــاج وتو�سعت، وهو احتمال �سئيــل، فاإن ذلك �سيوؤثر فــي تما�سك المجتمــع االإ�سرائيلي، اإاّل اإذا 

اختــارت الحكومــة االإ�سرائيليــة الت�سعيــد االأمنــي وافتعــال مواجهات للتهــرب من مطالــب المحتجيــن واإطالة عمر 

n .الحكومة، والق�ساء عمليًا على حركة االحتجاج
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