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

حرارة 
�سيــف اإ�سرائيــل االأخيــر فتــرت بع�ض ال�سيء فــي الخريف بف�سل اأفــول موجة االحتجــاج االجتماعي ــ 

االقت�ســادي مــن دون اأن تتحــول اإلى م�ســروع �سيا�سي حزبي، وذلــك عبر احتوائهــا وتفكيكها بوا�سطة 

لجنــة اإمانويــل طرختنبــرغ. كما �ساهــم في ذلك الخوف من ا�ستحقــاق اأيلول الفل�سطيني الذي تــم اإحباطه عبر نجاح 

الدبلوما�سية االإ�سرائيلية، العلنية وال�سرية، وبدعم ال�سريك االأميركي.

عــادت اإ�سرائيــل اإلى خريفها ومعه ارتفعت �سهية التيــار النيو ــ �سهيوني، اأو ال�سهيوني المحافظ، لتر�سيخ قب�سته 

علــى المجتمــع االإ�سرائيلــي و�سلطاته، عبر �سيطرته على ال�سلطة الت�سريعيــة والتنفيذية اأو عبر تبني ال�سواد االأعظم من 

المجتمــع االإ�سرائيلــي لعقيدتــه، كمــا يت�سح مــن موؤ�سرات الــراأي العام كلها التــي ُن�سرت في االأعــوام االأخيرة، وكان 

1
اآخرها موؤ�سر الديمقراطية ل�سنة 2011.

ومــا يحدث حاليــًا من تدين الحركة ال�سهيونية و�سهينة الحركات الدينيــة، وينعك�ض في قوننة يهودية اإ�سرائيل، 

ــن يرف�ض العقيــدة ال�سهيونية الجديدة، هــو ا�ستمرار للم�سروع ال�سهيونــي، لكن بحّلة 
َ
وفــي الم�ساعــي لمعاقبة كل م

وقيــم جديدتين، تدمجان بين فكر الحركــة الت�سحيحية )حزب الليكود التاريخي( وطرح التيارات ال�سهيونية الدينية 

التــي نمــت فــي ''مركز الراف''/مركـــاز هراف ــ )مدر�ســة دينية( وانت�سرت بيــن الم�ستوطنين في ال�سفــة الغربية، مع 

تطرف �سيا�سي وقناعة بوجوب ا�ستعمال القوة )عقلية الجدار الحديدي(.

�سنتنــاول فــي هــذا التقريــر اأجزاء بــارزة من الم�سهــد االإ�سرائيلي فــي الربع االأخير مــن �سنــة 2011، والتي توؤكد 

افترا�سنــا ب�ســاأن ال�سهيونية الجديدة، عن طريق ربط هذا الم�سهد ببع�ض التحوالت االأ�سا�سية التي حدثت في اإ�سرائيل 

فــي العــام المن�ســرم، اإذ ال يمكــن تجزئــة الم�سهــد الحالــي عــن ال�سيــاق العــام االأو�ســع الــذي تعمــل فيــه الموؤ�س�سة 

االإ�سرائيلية.

لقــد تطرقنــا في تقاريرنــا ال�سابقة اإلى جوانــب عديدة من الم�ســروع الـنيـو ــ �سهيوني، ومنهــا: محاوالت اليمين 

االإ�سرائيلــي، اأو مــا يمكن اعتباره تيار المحافظين الجدد والنيـو ــ �سهيـونية؛ اإغلق ملفات عديدة ما دام التيار يملك 

االأغلبيــة فــي البرلمان االإ�سرائيلي، وي�سيطر على الحكومة ويحظى بدعم جماهيري وا�سع، بدءاً بالتحوالت الهائلة في 

مبنى االقت�ساد االإ�سرائيلي وتركيبته، وال�سيا�سات االقت�سادية النيو ليبرالية التي تخدم الم�سروع القومي ال�سهيوني، 

و�ســواًل اإلــى �سعي الموؤ�س�سة االإ�سرائيلية الإغلق ملف مواَطنــة ال�سكان الفل�سطينيين في اإ�سرائيل وربطها ب�سرط اإعلن 

الــوالء للدولــة كدولــة ''�سهيونية ــ يهودية ديمقراطية''، وقمع الهوية الفل�سطينيــة، بعد اأن نجح هذا التيار في ا�ستراط 

م�ساركــة االأحــزاب فــي االنتخابــات بقبــول يهودية الدولــة وديمقراطيتهــا. كذلك تح�سيــن الطابع اليهــودي للدولة 
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بالقانــون. وتناولنــا اإعــادة ترتيب الم�سهــد الحزبي االإ�سرائيلي وتراجــع مكانة ووظيفة حزب العمــل واأحزاب الي�سار 

التقليديــة وبــروز حزب كديمــا كبديل منها، وتنامي قوة اأحــزاب اليمين. كما تعاملنا مع روؤيــة اإ�سرائيل اإلى الثورات 

العربيــة وحتميــة اإعادة ت�سكيل نظريــات االأمن القومي االإ�سرائيلي، وكيف قل�ست الحــرب على لبنان في �سنة 2006 

وعلــى غــزة فــي �سنة 2008 قدرة اإ�سرائيل على ا�ستعمال القوة الع�سكريــة، اأو التهديد با�ستخدام القوة الع�سكرية، بغية 

فر�ــض ت�ســرف �سيا�ســي مقبول، اأو فر�ض �سروطهــا التفاقيات �سلم مع اأنظمة عربية، اإلى حــد بعيد. وقد جاءت هذه 

التحــوالت كلهــا بالتــوازي مع تحول عميق في الثقافــة ال�سيا�سية نحو مواقف فا�سية واإثنـيــة ــ قـومية لدى المجتمع 

االإ�سرائيلــي، تدعــم وجود قيادات قوية اأكثــر من دعمها للنظام الديمقراطي، وتوافق على تح�سين يهودية الدولة على 

ح�ســاب الديمقراطيــة ال�سكليــة. كمــا اأ�سبح المجتمــع والقيــادات االإ�سرائيلية على قناعــة باأن ال �ســيء يرغمهم على 

التفاو�ض مع الفل�سطينيين، واأنه لي�ض ثمة حاجة حتى اإلى عملية تفاو�ض. فالمجتمع االإ�سرائيلي اأ�سحى خائفًا اأكثر 

مــن اأي وقــت م�سى، و�سار حاقــداً على المحيط العربي وعلى المواطن العربي، وبــات يتبنى بمجملة نظريات الجدار 

الحديدي.

اإاّل اإن هــذه التحــوالت كلهــا غير كافية لتحقيق انت�سار �ساحق كما يعتقد التيــار النيـو ــ ال�سهـيـوني، فهو بحاجة 

اإلــى تر�سيــخ خطابه وال�سيطرة على موؤ�س�سات كانــت مح�سوبة تاريخيًا وتقليديًا على التيــار ''الي�ساري'' الليبرالي من 

الم�ســروع ال�سهيونــي، وخ�سو�سًا في الت�سعينيات، والتي مــا زالت ت�سمح لنف�سها بهام�ض مناورة ونقد تجاه الخطاب 

اليمينــي. واأبــرز هذه الموؤ�س�سات: ال�سلطة الق�سائية، وهوام�ض في ال�سحافة االإ�سرائيلية، وق�سم من موؤ�س�سات المجتمع 

المدني ــ االأهلي اأو القطاع الثالث، والذي ال يرتبط بتـمـويل كـامـل اأو مـبـا�سـر مـن الحـكـومـة. وهـذا ال يـعـني اأن تلك 

الموؤ�س�ســات وال�سلطــات تعار�ض ب�سكل جلي وعلني الخطاب ال�سهيونــي الجديد، اأو تطرح خطابًا مغايراً تمامًا، واإنما 

ما زالت خارج قب�سته الكاملة ولديها هام�ض، ولو �سئيل، للمناورة، وفقًا لعقلية اليمين.

الخلفية العقائدية للتيار النيو ــ �شهيوني

مــن ال�سعــب �سبــر اأغوار العقيدة الفكرية للتيــار النيو ــ �سهيـوني في عجالة اأو اقت�ســاب، لكن من االأهمية بمكان 

ربــط مــا يجــري حاليًا ببع�ض ركائــز تلك العقيدة. فالعقيــدة النيو ــ �سهيونيــة لي�ست دخيلة على الفكــر ال�سهيوني، 

ا قام به تيار العمــل االإ�سرائيلي تاريخيًا. 
ّ
واإنمــا هــي محاولة لفهــم اأ�س�ض ال�سهيونية وترجمتها بطريقــة مختلفة عم

فبعــد اأن ركــز التيــار العمالي، من حزب عمال اأر�ض اإ�سرائيل، ومباي، و�ســواًل اإلى حزب العمل، على تحقيق الم�سروع 

ال�سهيونــي بوا�سطــة اال�ستيطــان والهجــرة والعــودة اإلــى العمــل العبــري، اأي اإنتــاج اليهــودي الم�ستوطــن والمزارع 

والمحــارب، فــي ظل نظام �سبه ا�ستراكي �سهيوني، فــاإن العقيدة النيو ــ �سهيـونية ترى اأن بريق الم�سروع ال�سهيوني 

اأفــل فــي نهاية الثمانينيات، وبلغ حالة ال�سياع في الت�سعينيات، وخ�سو�سًا في مرحلة اأو�سلو. وقد انعك�ض هذا االأمر 

فــي محاولــة جعــل اإ�سرائيــل دولة طبيعيــة، وتنامي تيــارات ما بعــد ال�سهيونية، وخطــاب الفردانية وحقــوق الفرد 

واالإن�ســان، وتزايــد تدخــل محكمة العدل العليــا في �سوؤون الت�سريــع وال�سيا�سية والحياة العامة، االأمــر الذي يقود اإلى 

فقــدان للبو�سلــة ال�سهيونيــة والقيم ال�سهيونية، وفيه مخاطر حقيقية على م�ستقبــل الم�سروع، وفقًا للتيار المحافظ. 

  والذي جاء 
2
وتتجلــى هــذه االأبعــاد في كتاب يحزقيل درور بعنــوان ''تجديد ال�سهيونية'' الذي ن�سر في �سنــة 1997،

فيه اأن تاآكل قيم ال�سهيونية التقليدية وتراجعها تتم ترجمتهما في واقع دولة اإ�سرائيل في ''التنازل عن ال�سهيونية'' 

عــن طريــق معتقدات مــا بعد �سهيونية، اأو �سد ــ ال�سهيونية، وفي تبني قيم اجتماعية وثقافة غربية، واالنغما�ض في 

الربــح الفــردي ال�سخ�ســي. وفــي المقابل، هنــاك ق�سم مــن المجتمــع االإ�سرائيلي ينحو نحــو التطرف وااللتــزام بقيم 

ال�سهيونيــة التقليديــة لكنــه يف�سرها بطريقة متطرفة. ووفقــًا لدرور، فاإن اال�ستنتاج من واقــع الت�سعينيات هو وجود 
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حاجــة اإلــى تجديــد ال�سهيونيــة والقيــم ال�سهيونية وب�سرعــة. هناك حاجــة اإلى تعريف جديــد، واإلى تقويــة الطابع 

اليـهودي ــ ال�سهيوني لدولة اليهود، بطريقة تلئم االأو�ساع الجديدة. يجب �سقل الم�سامين اليهودية والت�سديد على 

الثقافــة اليهوديــة والهويــة اليهودية في وجدان الدولة ولــدى اليهود في ال�ستات، علوة علــى التركيز على ما يجمع 

وعــدم االنجــرار وراء اأوهــام الثقافــة الغربيــة والفردانيــة. ويعتقــد درور اأن الجامع اليهــودي، الثقافــي والتاريخي 

والهوياتي، ولي�ض الديني فقط، يجب اأن يكون محور القيم ال�سهيونية الجديدة )درور، �ض 23 - 27(.

  تف�سيــراً معمقًا لم�سامين الم�سروع النيو ــ 
3
ويوفــر الكاتــب يــورام حزوني في مقالته ''مئة عام على دولة اليهود''

�سهيونــي ويو�ســح �ســروط نجاحــه، ف�ســًل عــن تو�سيح عوامــل ف�سله في تحقيــق الهيمنــة حتى ت�سعينيــات القرن 

المن�ســرم. ويرثــي حزونــي في مقالته الم�سروع ال�سهيونــي العمالي، ويوؤرخ لبداية م�ســروع �سهيوني جديد تتم فيه 

اإعــادة قــراءة اإرث هرت�ســل الفكري. فهو يرى اأن عملية اأو�سلو والثقافة ال�سيا�سية التي اأحاطت بالنخب الحاكمة اآنذاك، 

كانتــا و�سفــة لتدميــر الم�سروع، بينما يرى في المقابل اأن قومية المدار�ض الدينيــة والتيار اليميني ف�سل في التحول 

اإلــى م�ســروع �سيا�سي مهيمن اأو م�سيطر وموؤثر ب�سبب عجزها عن الو�سول اإلى �سرائح اجتماعية وا�سعة، وعدم تمكنها 

مــن اختــراق موؤ�س�ســات تقــع تحت �سيطرة عقيــدة ما بعد ال�سهيونيــة. كان من الممكن اأن ينجــح االئتلف بين حزب 

الليكــود والتيــارات الدينيــة ال�سهيونية )المفدال(، في اإنتــاج توافق وا�سع على م�سروع يهــودي قومي جديد وجذاب، 

غيــر اأنــه ف�ســل فــي الو�سول اإلى �سرائــح وا�سعة من المجتمــع الأنه ا�ستعمل و�سائــل عمل �سيا�سي تقليديــة، ون�سط في 

الكن�ــض اليهوديــة، وقا�ــض نجاحاته فقط بعــدد الم�ستعمرات واال�ستيطــان، واأهمل بقية المجتمــع االإ�سرائيلي، وباقي 

الموؤ�س�ســات، فالتيــار ال�سيهونــي الديني لم يملك اآليات تاأثير جدية في �سنــع ال�سيا�سات العامة، ولم يكن له تاأثير اأو 

تمثيــل فــي الحياة االأكاديمية االإ�سرائيلية، وال في ال�سحافة واالإعلم، وال لــدى االأدباء، اأو الق�ساة، اأو االقت�ساديين، 

ين، وفقط بعد 
ّ
اأو المنّظريــن فــي علم ال�سيا�سة والفل�سفة. باخت�سار، لم ي�سل اإلــى دوائر �سناعة الوعي والخطاب العام

اأو�سلــو، فهــم ق�سم مــن المع�سكر القومي الديني اأخطاء الما�سي، واأ�سباب خ�سارتــه للمجتمع، الأنه لم يت�سلل اإلى مراكز 

�سناعة الراأي العام والوعي والثقافة ال�سيا�سية، فبرزت الحاجة اإلى تغيير اال�ستراتيجيا.

منــذ تلــك الفترة بــداأت عملية التنفيذ، وتحقق منها الكثيــر، وحاليًا، فاإن هذا المع�سكر، وبعــد اأن �سيطر على اأدوات 

�سناعــة القــرار في اإ�سرائيل، ونجح في التحول اإلــى خطاب �سيا�سي مهيمن، يريد اأن يجتاح ما تبّقى من موؤ�س�سات لم 

ا عبر تطويعها واإخ�ساعها لخطابه.
ّ
ا بوا�سطة ا�ستعمال اأدوات الت�سريع، واإم

ّ
يغزها بعد، اإم

كيف تترجم هذه العقيدة

فــي ت�سريــن االأول/اأكتوبر االأخير �ســن رئي�ض لجنة الكني�ست ياريــف ليفين )ليكود(، هجومًا علــى المحكمة العليا 

  
4
االإ�سرائيليــة، متهمــًا اإياها باأنها تتحرك وفق اأجنــدة ي�سارية، وت�سكل خطراً على ''قدرتنا على الحفاظ على وجودنا.''

واأ�ســاف اأن قلــة ي�سارية متطرفة �سيطرت على الجهاز الق�سائي، وهي تحاول فر�ض قيمها على المجتمع االإ�سرائيلي 

كله.

وكان لفيــن بــادر اإلــى اقتراح عدد مــن م�ساريع القوانين التي تهــدف اإلى احتواء المحكمة العليــا وردعها، ومنها 

اقتــراح قانــون يق�سي باإجــراء ا�ستجواب في لجنة القانون والد�ستور التابعة للكني�ست، لكل من يتقدم الإ�سغال من�سب 

قا�ــض فــي المحكمة العليا، وبمنــح اللجنة �سلحية الم�سادقة على تعيين الق�ساة في اإ�سرائيل، ف�سًل عن ن�سر وجهة 

النظــر ال�سيا�سيــة واالأيديولوجية و�سيرة حيــاة المر�سحين الإ�سغال منا�سب ق�ساة فــي المحكمة العليا. وين�ض اقتراح 

  )تعديــل ــ �سفافيــة تعيين الق�ساة للمحكمــة العليا وتعيين رئي�ض المحكمــة العليا ونائبه( 
5

قانــون المحاكــم 2011 

علــى تغييــر اآلية تعييــن الق�ساة ونقلها من اللجنة الخا�ســة لتعيين الق�ساة التي تتاألف مــن مندوبي الق�ساة، نقابة 
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ي كني�ست، اإلى لجنة القانون والد�ستور في الكني�ســت، بعد اأن تقوم باإجراء جل�سة ا�ستماع 
َ
المحاميــن، وزيريــن وع�سو

للمر�سحيــن و�سمــاع اآرائهــم ومواقفهم في �سوؤون قانونيــة و�سيا�سية ب�ساأن العلقة بين ال�سلطــات، اأي ت�سيي�ض عملية 

تعييــن الق�ســاة ب�سكل اأكبر، واال�ستفــادة من االأغلبية القائمة في ال�سلطة الت�سريعيــة للمع�سكر القومي الديني واإدخال 

ق�ساة من �سفوفه اإلى المحكمة العليا.

كذلــك طــرح ليفين اقتراح قانــون اأُقر في الكني�ســت بالقراءة التمهيديــة بتاريــخ 2011/11/15، لتغيير تركيبة 

مندوبــي نقابــة المحاميــن العامة، وفر�ــض م�ساركة رئي�ض نقابة المحاميــن في لجنة تعيين الق�ســاة مع ممثل اآخر 

يمثــل المعار�ســة في النقابة، بداًل من اأن يكون هناك ممثــلن تختارهم النقابة في لجنة التعيينات، من دون تحديد 

ــب رئي�ض الحكومة ووزيــر االأمن و11 وزيراً عن جل�ســة الت�سويت، واعُتبر هــذا التغيب دعمًا غير 
ّ
منا�سبهــم. وقــد تغي

مبا�ســر القتــراح القانــون. والهــدف من اقتراح القانون هــو تقلي�ض نفوذ رئي�ــض النقابة المح�سوب علــى تيار رئي�سة 

المحكمــة العليــا الحاليــة دوريــت بيني�ــض، المعار�ســة لت�سيي�ــض عملية تعييــن الق�ســاة والتعديــلت المطروحة في 

القوانين، كما اأنه يزيد في نفوذ وزير الق�ساء الحالي، يعقوب نئمان، المح�سوب على مع�سكر اليمين الديني.

كذلــك اأقــر الكني�ست بالقــراءة االأولى قانون اإلغــاء �سرط عمر المر�ســح لمن�سب رئي�ض المحكمــة، اإذ ين�ض القانون 

الحالــي علــى اأن يتــم اختيار مر�سح يمكنه اإ�سغال المن�سب ثلثة اأعــوام على االأقل قبل و�سوله اإلى �سن التقاعد. وهذا 

عــرف باقتــراح قانــون ''غروني�ــض''، ن�سبــة اإلى ا�ســم القا�سي فــي المحكمة العليــا، اآ�سر غروني�ــض، )متدين 
ُ
القانــون ي

وم�ستوطــن(، الــذي ي�سعــى المع�سكر اليميني لتعيينه رئي�ســًا للمحكمة، لكنه لن ي�ستوفي �ســرط اإ�سغال المن�سب لثلثة 

اأعــوام علــى االأقل الأنه بعد عامين مــن االآن �سيكون قد تخطى �سن التقاعد. والقا�ســي غروني�ض معروف باأنه محافظ 

جداً ويعار�ض تدخل المحكمة العليا في عمل ال�سلطة الت�سريعية وقراراتها، وهو ي�سّكل النقي�ض الإرث القا�سي اأهرون 

راك الرئي�ض ال�سابق للمحكمة العليا، والرئي�سة الحالية دوريت بيني�ض.
َ
ب

ومــا زالــت اقتراحات القوانين الهادفة اإلى �سيطرة مع�سكر ال�سهيونية المتجددة في طور النقا�ض والتداول في الهيئة 

العامــة للكني�ســت، ولــم ت�ستوِف مراحل الت�سريــع كافة، لكن اأهمية هذه االقتراحات وخطورتهــا، حتى لو لم يتم اإقرارها 

نهائيــًا، تكمنــان في و�سع ال�سلطة الق�سائية تحت رحمة ال�سلطــة الت�سريعية ورقابتها، اللتين هما عمليًا نوع من اأنواع 

الملحقــة ال�سيا�سيــة غيــر المبا�سرة للق�ســاة المعنيين بالتقدم للتر�ســح للمحكمة العليا، وردعهم عــن اتخاذ مواقف اأو 

قــرارات ال تر�ســي االأغلبيــة ال�سيا�سيــة الحاكمــة. وت�ستمــل اقتراحــات القوانيــن تلك على مقولــة �سريحــة فحواها اأن 

ال�سلطتيــن الت�سريعيــة والتنفيذية تحبذان وجود ق�ساة محافظين في المحكمة العليــا، االأمر الذي ي�سكل انق�سا�سًا على 

المعقل االأخير ل�سظايا اللبرلة المحدودة التي مر بها النظام والمجتمع في اإ�سرائيل في ت�سعينيات القرن الما�سي.

وبالتــوازي مــع م�سروع االنق�سا�ض على ال�سلطة الق�سائية، فاإن الم�ســروع الحالي يعمل على تقييد حرية التعبير 

  فقد اأقر الكني�ســت بالقراءة االأولى في ت�سرين 
6
عــن الــراأي والمعار�سة، وحرية ال�سحافــة، وذلك بوا�سطة �سن قوانين.

ن 
َ
الثاني/نوفمبــر، تعديــًل علــى قانــون القذف والت�سهيــر، يق�سي بزيادة مبلــغ التعوي�سات التي يجــب دفعها اإلى م

ت�سرر على خلفية القذف والت�سهير. ولقي اقتراح القانون هذا ردات فعل �ساخبة في االإعلم االإ�سرائيلي، واأُطلق عليه 

ا�سم ''قانون كم االأفواه''. وقد قرر رئي�ض الحكومة بنيامين نتنياهو اعتبار الت�سويت اإلزاميًا على كتل االئتلف كافة. 

وتنظــر و�سائــل االإعلم االإ�سرائيلية بقلــق �سديد اإلى م�سروع القانون هذا، الذي �سيلزمها بدفع 300.000 �سيكل اإذا ما 

ا في حال 
ّ
اأُدينــت بالقــذف والت�سهيــر، اأو بن�سر معلومات غير �سحيحة حتى لو لم يثبت وقــوع اأ�سرار على جهة ما. اأم

كان الن�ســر متعمــداً، ولم يمنح المت�ســرر الفر�سة لعر�ض رده، فاإن التعوي�سات ربما ت�سل اإلى 1.5 مليون �سيكل. وقد 

عتبر اأكثر �سدة مــن القوانين المعمول بها 
ُ
طالــب ممثلــو و�سائل االإعــلم الحكومة بالعدول عن تعديل القانــون الذي ي

7
عالميًا.

كذلــك اأقــرت الهيئة العامة في الكني�ست في 2011/7/11، بالقراءة الثانية والثالثة، ''قانون منع الم�سا�ض بدولة 
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ن يدعو اإلى مقاطعــة اإ�سرائيل. وين�ض القانون على 
َ
م ويعاقب كل م

ّ
  الذي يجــر

8
اإ�سرائيــل بوا�سطــة المقاطعــة 2011''،

تجريــم اأي دعــوة اإلــى مقاطعــة دولــة اإ�سرائيل، اأو مواطنــي دولــة اإ�سرائيــل، اأو موؤ�س�ساتها، اأو مقاطعــة مناطق تحت 

�سيطرتها )والق�سد مقاطعة الم�ستعمرات االإ�سرائيلية في ال�سفة الغربية(. والملحظ اأن ن�ض القانون جارف و�سبابي 

ل تجريم اأي دعوة اإلى المقاطعة.
ّ
ي�سه

ــن ين�سر دعوة علنية اإلى مقاطعــة اإ�سرائيل، يرتكب اإجحافًا مدنيــًا ت�سري عليه ''قوانين 
َ
ووفقــًا للقانــون فاإن كل م

االأ�ســرار''، وفــي مثــل هذه الحاالت، فاإنه يحــق للمت�سرر رفع دعــوة ق�سائية والمطالبة بتعوي�ــض مالي غير مرتبط 

بقيمة ال�سرر الذي لحق به.

ــا المحــور الثالــث التــي يعمل الم�ســروع النـيـو ــ �سهيونــي على كبحه وتروي�ســه، فهو ما تبّقى مــن موؤ�س�سات 
ّ
اأم

ليبراليــة وموؤ�س�ســات حقــوق اإن�سان ترف�ــض االن�سواء تحــت ال�سقف ال�سيا�ســي والقومي للم�سروع النيـــو ــ �سهيوني، 

وموؤ�س�ســات عربيــة. وراأ�ض الحربة في هذا المحور هو حزب ''اإ�سرائيل بيتنا'' الذي قدم في تموز/يوليو، وبالتعاون مع 

اأحــزاب االئتــلف الحاكم وعلى راأ�سها حزب الليكود، اقتراح قانون لت�سكيــل لجنتي تحقيق برلمانيتين �سد منظمات 

9
حقوق االإن�سان االإ�سرائيلية الي�سارية.

وكانــت لجنــة الكني�ســت �سادقــت في مطلــع �سباط/فبرايــر الما�سي على ت�سكيــل لجنتي تحقيق �ســد المنظمات 

ر عــدد من نواب حزب 
ّ
الحقوقيــة، لكــن جــرى تاأجيــل الت�سويت على االقتراح فــي الهيئة العامــة للكني�ست بعد اأن عب

الليكود عن معار�ستهم ت�سكيل اللجنتين. وتذرعت اأحزاب اليمين االإ�سرائيلية لدى بلورة االقتراح باأن منظمات حقوق 

ــي الحقائق ب�ســاأن الحرب على غــزة برئا�سة القا�ســي ريت�سارد 
ّ

اإن�ســان اإ�سرائيليــة قدمــت معلومــات اإلــى لجنة تق�س

غولد�ستــون، التــي �سكلها مجل�ض حقوق االإن�سان التابع للأمم المتحدة، والتــي اتهمت في تقريرها الجي�ض االإ�سرائيلي 

بارتكاب جرائم حرب �سد الفل�سطينيين.

كذلــك ُعر�ــض على الكني�ست في �سنة 2011 عــدد من اقتراحات القوانين لتقييد عمل الجمعيــات االأهلية والموؤ�س�سات 

غيــر الحكوميــة، ومن هذه الم�ساريع ''اقتراح قانون الجمعيات )تعديل ــ منع دعم كيان �سيا�سي غريب لجمعيات �سيا�سية 

  الــذي تقّدم به النائب اأوفير اأكوني�ض )الليكود(. وبح�سب هذا القانون، فاإن اأي ''جمعية �سيا�سية'' 
10

فــي اإ�سرائيــل(، 2011''،

�سمح لها 
ُ
تهــدف اإلــى التاأثيــر فــي االأجنــدة ال�سيا�سية واالأمنيــة لدولــة اإ�سرائيل، اأو تنّظــم ن�ساطًا ذا طابــع �سيا�سي، لــن ي

بالح�سول على تبرعات تزيد على 20.000 �سيكل في ال�سنة من اأي دولة اأجنبية اأو موؤ�س�سات تمّثل دواًل.

وثمــة اقتــراح قانــون اآخــر يرمي اإلى تقييــد ن�ساط الجمعيــات والموؤ�س�سات التــي ال تن�ساع للإجمــاع ال�سهيوني 

  الذي يطالب بمنع ت�سجيل 
11

الجديــد، وهــو اقتراح ''قانــون الجمعيات )تعديل ــ تحّفظ على ت�سجيل جمعيــة(، 2011''،

جمعية تنفي وجود اإ�سرائيل كدولة يهودية ديمقراطية.

اإن مظاهــر �سيطــرة الم�ســروع النيو ــ �سهيونــي واإ�سقاطاته على زمــام الحكم في اإ�سرائيــل ال تنعك�ض في المجال 

ال�سيا�سي فح�سب، بل في المحور االقت�سادي اأي�سًا، وكان اأبرزها في االأ�سهر االأخيرة ن�سر تو�سيات اللجنة الحكومية 

لتغييــر �سلــم االأولويــات االقت�ساديــة واالجتماعيــة، وهي لجنــة طرختنبــرغ، التي عينتهــا الحكومة فــي اإثر موجة 

نــت اللجنة فــي 8 اآب/ اأغ�سط�ــض 2011، اأي بعد اأقــل من �سهر علــى بدء موجة 
ِّ
ي

ُ
االحتجــاج فــي ال�سيــف االأخيــر. وع

االحتجــاج ون�ســب اأولى خيــم االعت�سام في تل اأبيــب )2011/7/14(، وقدمــت تو�سياتها فــي 26 اأيلول/�سبتمبر 

2011، وقد قبلت الحكومة التو�سيات في 9 ت�سرين االأول/اأكتوبر.

تو�شيات لجنة طرختنبرغ

اإن التو�سيــات التــي اقترحتهــا اللجنــة تنق�سم اإلــى تو�سيات للمدى القريــب، اأي ميزانية �سنــة 2012، وتو�سيات 
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للمــدى المتو�ســط، اأي ميزانيــات ال�سنــوات 2013 – 2016، وتو�سيات للمدى البعيد، علــى اأن تلتزم التو�سيات كلها 

بقاعــدة اأ�سا�سيــة هــي عــدم خرق اإطــار الميزانية وااللتزام بحلــول في اإطار ميزانيــة الدولة، االأمر الــذي يعني اأن اأي 

اإ�سافــات فــي الميزانيات االجتماعية والخدماتية اأو خف�ض �سرائب، �سيكــون بال�سرورة على ح�ساب بنود اأُخرى من 

الميزانيــة، وعــن طريــق فر�ض اأو رفع �سرائب فــي مجاالت اأُخرى، اأو تقلي�ض في ميزانيــات اأُخرى، وخ�سو�سًا وزارة 

االأمن.

وقــد اأو�ســت اللجنــة بتخ�سي�ــض ميزانيــات ت�سل اإلــى 30 مليار �سيــكل خلل االأعــوام الخم�سة المقبلــة، للمجال 

االجتماعــي، وال �سيمــا مجــال التعليــم للأجيــال ال�سغيرة. وتت�سمــن التو�سيــات تخ�سي�ض 4 مليــارات �سيكل لهذه 

ــا بالن�سبة اإلى 
ّ
االأهــداف فــي ميزانيــة �سنة 2012، ورفع المبلــغ ال�سنوي بالتدريج خــلل االأعوام الخم�سة المقبلة. اأم

الم�ســادر الماليــة فتكــون من داخل الميزانيــة، وخ�سو�سًا من خلل خف�ض ميزانية االأمــن ل�سنة 2012 بقيمة ت�سل 

اإلــى 2.5 مليــار �سيكل. وبح�سب الخطــة المقترحة فاإنه �سيتم تخفي�ض ال�سرائب المبا�ســرة على المواطنين بقيمة 30 

مليــار �سيــكل، االأمــر الذي يجعــل مبلغ الخطــة المقترحة 60 مليــار �سيكل تخ�س�ــض لخف�ض االأ�سعــار وخف�ض غلء 

المعي�سة، وتوفير خدمات اأو�سع للجمهور، وخف�ض تكاليف التعليم، وزيادة المداخيل، بموجب نقاط ا�ستحقاق.

واأو�ســت اللجنــة في مجــال االإ�سكان بالت�سديق على بناء 196.000 �سقة خلل االأعــوام الخم�سة المقبلة ــ بحيث 

تخ�س�ــض 20% منهــا لتكــون فــي متناول يــد الجميع، وبتقديــم ت�سهيلت في مجــال تق�سيم ال�سقــق ال�سكنية. وتكون 

التكلفة االإجمالية لمختلف التو�سيات في مجال االإ�سكان، 1.3 مليار �سيكل خلل خم�سة اأعوام.

ــا فــي مجــال ال�سرائب، فاأو�ست اللجنة بالتالــي: اإلغاء خطة تخفي�ض �سريبة الدخل خــلل نهاية �سنة 2011؛ 
ّ
اأم

ن يتجاوز دخله 
َ
الدخــل ال�سنــوي للدولــة خلل �سنة 2012 هو 2.5 مليار �سيكل؛ اإ�سافة درجــة �سريبية تبلغ 48% لم

40.231 �سيــكًل �سهريــًا؛ رفــع قيمــة �سريبة ال�ســركات من 24% اإلى 25% فــي �سنة 2012، وربمــا رفعها اإلى %26 

خــلل �سنــة 2013؛ رفع �سريبة اأرباح الثروة مــن 20% اإلى 25%، وكذلك اإلى 30% الأ�سحاب ال�سيطرة على ال�سركات 

ن ي�سل دخله اإلى مليون �سيكل في ال�سنة؛ اإلغاء زيادة ال�سريبة المفرو�سة 
َ
الكبيــرة؛ زيــادة 2% على �سريبــة الدخل لم

علــى الوقــود ل�سنــة 2012، ف�ســًل عــن تخفي�ــض 40 اأغورا مــن ال�سريبــة المفرو�سة علــى ال�ســوالر، و20 اأغورا من 

ال�سريبة على البنزين، و34 اأغورا من ال�سريبة على الفحم.

علوة على ذلك، كان هناك تو�سيات في مجاالت اإ�سافية ال مجال للخو�ض فيها هنا، لكن ما يمكن قوله هو اأن 

اللجنــة تعاملــت مع مطالب حركة االحتجاج االجتماعي بــاأدوات االقت�ساد الليبرالي )اقت�ساد ال�سوق(، بهدف احتواء 

المطالب وتقديم بع�ض التح�سينات على الحالة االقت�سادية للطبقات الو�سطى في المجتمع االإ�سرائيلي، وبما يتما�سى 

مــع تعريفهــا هــي للم�سكلــة. ولذلك، فــاإن الحلــول المعرو�سة تهدف اإلــى الحد من تاآكل القــدرة ال�سرائيــة، واإلى رفع 

المناف�ســة فــي اأ�ســواق ال�سلع والحد من قوة ال�ســركات االحتكارية، وخف�ــض الجمارك على ال�سلع، وزيــادة المناف�سة، 

واإلغاء رفع ال�سرائب على الوقود، واإعادة الرقابة على بع�ض ال�سلع.

وفــي جميــع االأحــوال، فاإن اللجنة لم تطــرح روؤيا اأو اأيديولوجيا اقت�سادية اجتماعيــة جديدة، كما لم تطرح عودة 

اإلــى دولــة الرفــاه، اأو تغييراً جديًا في بنية ميزانية الدولة. وهذه الحلول مقبولــة من جانب �سّناع القرار االقت�سادي 

ا على اأر�ض 
ّ
فــي اإ�سرائيــل الأنهــا ال تك�ســر القالب المعمول به، واإنما تقتــرح تعديلت طفيفة على بنية الم�ساريــف. اأم

الواقــع، فــاإن الحكومــة حتــى االآن، لــم توافــق اإاّل على بنــد التعديــلت المقترحة في �سريبــة الدخل، وقــد اأُقرت هذه 

12
التعديلت في الكني�ست، اأما بقية التو�سيات فما زالت في طور النقا�ض.

وفــي هــذه المرحلة يمكن االدعاء اأن حركة االحتجاج االإ�سرائيليــة لم تنجح في اإحداث تغيير جوهري لدى �سّناع 

القرار في اإ�سرائيل، وال في مفاهيم المجتمع االإ�سرائيلي، ومن غير المرجح اأن يكون هناك ا�ستمرارية اأو تطور لحركة 

ــا �سيا�سيًا، فــاإن جل ما اأنتجته حركة االحتجــاج حتى االآن هو الم�ساهمة في انتخــاب ع�سو الكني�ست 
ّ
االحتجــاج. اأم
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�سيلــي يحيموفيت�ــض، التي تقّدم طرحًا اقت�ساديـــًا ــ اجتماعيًا وا�سحًا، رئي�سة لحزب العمــل في االنتخابات الداخلية 

االأخيرة.

لقــد تحــول حزب العمل في االأعوام االأخيرة، وبعد تنامي قــوة الدعم الجماهيري للخطاب النيو ليبرالي، اإلى حزب 

هام�ســي يعمــل وفــق غريزة البقــاء، كما اأنه فقد قدرته على طــرح برنامج �سيا�سي مغاير مقبــول من المجتمع وقابل 

راك، 
َ
للتطبيــق. وكانــت ذروة انحطــاط مكانــة الحزب حيــن انف�سل عنه رئي�ســه ال�سابق وزيــر االأمن الحالي اإيهــود ب

واأربعة اأع�ساء، و�سكلوا حركة جديدة با�سم ''ا�ستقلل''، بداية ال�سنة الحالية.

ولــم يكــن متوقعــًا اأن تحمل االنتخابات الداخلية في حزب العمل في اأيلول/�سبتمبر االأخير تحواًل جديًا في مكانة 

حــزب العمــل، اإذ تناف�ــض على رئا�سة الحزب، ع�سو الكني�ســت �سيلي يحيموفيت�ض، ووزير االأمــن ال�سابق عمير بيرت�ض، 

ووزيــر الرفــاه االأ�سبــق يت�سحاق هيرت�ســوغ. اإاّل اإن المناف�سة االأ�سد كانــت بين يحيموفيت�ض وبيرت�ــض اأ�سحاب الطرح 

االقت�ســادي ــ االجتماعــي �سبه اال�ستراكي. وفي الجولة الثانيـة من االنتخابات ح�سلـت يحيموفـيتـ�ض على 54% من 

االأ�ســوات فــي مقابــل 45% مــن االأ�ســوات لبيرت�ــض. وعدا دعــم الجيل ال�ســاب وجزء من قيــادات حركــة االحتجاج 

ليحيموفيت�ــض، فــاإن انتخابهــا لــم يحمــل اأي جديد لحزب العمــل. وعلى الرغم مــن اأن ا�ستطلعات مــا بعد االنتخاب 

تتوقــع اأن يعــود حزب العمل بقيادة يحيموفيت�ض في�سبح الحزب الثاني بعــد الليكود، ويح�سل على 20 مقعداً تقريبًا 

)ومــع تراجــع كديمــا اإلى 18 مقعداً(، فاإن تجــارب الما�سي تفيد باأن �سجة االنتخابــات الداخلية ووهج االنتخاب ال 

يدومــان، اإذ مــن المتوقــع اأن يعود حزب العمل اإلــى حجمه الحالي، كونه خ�سر اإمكان ا�ستقطــاب ودعم اأجيال وفئات 

جديــدة، ولــم يقدم على طــرح برنامج �سيا�سي جديد وجريء �سوى الت�سديد على العــدل االجتماعي وم�ساندة الطبقات 

الو�سطى والفقيرة، وهذه جوانب ال ت�سفع في االنتخابات االإ�سرائيلية.

تابعنــا فــي هذا التقريــر محاوالت الم�سروع النيــو ــ �سهيوني فر�ــض �سيطرته اأو تاأثيره الفكــري والعقائدي على 

�سلطات وموؤ�س�سات لم تتبنَّ بعد خطابه ال�سيا�سي بالكامل، وما زالت تتمتع بهام�ض من الحرية في العمل. ومحاوالت 

تحقيــق اأهــداف المع�سكر النيو ــ �سهيوني، وفر�سها على بقية المجتمــع االإ�سرائيلي والنخب والموؤ�س�سات، �سيو�سلن 

النظــام، بال�ســرورة، اإلــى نظام غير ديمقراطي للمجتمع اليهودي ذاته، ولو ا�ستخدم هــذا المع�سكر اأدوات الديمقراطية 

ال�سكليــة وحكــم االأغلبية، ذلك بــاأن ال�سلطتين الت�سريعية والتنفيذيــة تقومان بتو�سيع دائرة تقييــد الحريات وهام�ض 

العمل ال�سيا�سي كي ي�سمل جميع المواقف ال�سيا�سية واالآراء التي ال تن�سوي تحت االإجماع المهيمن، االأمر الذي يعني 

اأننــا ب�ســدد مع�سكــر محافظ يريــد و�سع ب�سماته علــى الم�سروع ال�سهيونــي وت�سميمه ب�سكل مختلــف عن الم�سروع 

ال�سهيونــي التقليــدي الذي اأنتجه المع�سكر العمالي. وهــذا الم�سروع الحالي يرتكز على القيم اليهودية ب�سفتها الرابط 

االأ�سا�ســي للمجتمــع، وعلى ا�ستمرار اال�ستيطان، وانتهاج اقت�ساد ال�سوق، كما اأنــه يدعم زيادة قوة اإ�سرائيل وا�ستمرار 

n .تفوقها في المنطقة، انطلقًا من فر�سيات الجدار الحديدي
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