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باحث للدراسات
للدراسات
باحث
اتيجية
الفلسطينية واالستر

الفلسطينية واالستراتيجية

للتطورات السياسية واألمنية في «إسرائيل»
تحليل نصف شهري
ّ

أهداف المركز الرئيسية:
 1ـ إعادة فلسطين إلى موقعها الحقيقي كقضية مركزية لألمة.
 2ـ الترويج للقيم الجهادية والنضالية في إطار استراتيجية تحرير فلسطين.
 3ـ بناء عالقة متينة مع النخب والشخصيات المعنية بالقضية الفلسطينية.
 4ـ إصدار دراسات وأبحاث وتقارير ذات بعد استراتيجي وتحليلي.

2

التقدير نصف الشهري (ملف «إسرائيل»)
رقم ()64

2018/05/30

دور المعارضة اإلسرائيلية وتوجهاتها السياسية

 – 1الواقع السياسي الراهن
بعد مرور خمسين عاما على احتالل "إسرائيل" للضفة الغربيـة ،أصـح أغلـب اإلسـرائيليين اريـين بـالواقع
حتميــة لحمايــة انمــن القــومي اإلسـرائيلي .قّلـة
القــائم واستســلموا لذريعــة الحكومــة بــست اســتمرار اإلحــتالل يــرورة
ّ
آخــروت تس ّس ـفوت علــى ــو احــتالل الضــفة ننهــم نوــروت إلــى اإلحــتالل ،لــيف فقــت باعتحــارك انتها ــا جســيما
لحقوق اإلنسات الفلسطينيي ،بـل يش ّـكل تهد ـدا حقيقيـا للطـابع الـديمقراطي اإلسـرائيلي العنصـر والطـابع القـومي

اليهود .
وبينمــا حافوــح الحكومــات اإلسـرائيلية اليمينيــة علــى اإلحــتالل بكــل وســيلة متاحــة ،بمــا فــي ذلـ اســتخدا
القـوة وانتهــاش ـتّى القـوانين الدوليـة واإلنســانية ،فشــلح أحـزال المعاريــة اإلسـرائيلية مــن اليسـار والوســت بشــكل
موح ـد إلنهــاء اإلحــتالل وحـ ّـل الص ـ ار
فــاد وفاي ـ علــى مــدو ســنوات عد ــدة فــي النهــوب بحرنــامج سياســي ّ
الحل المنشود ب أر السلطة وهو حل الدولتين.
الفلسطيني االسرائيلي على أساس ّ

الواقع الحاصل أنه مع مرور كل و يصح من الصـعب علـى نحـو مت از ـد إقامـة دولـة فلسـطينية بتواصـل
عية وبن ــاء مس ــتوطنات جد ــدة وتوس ــيعها
جغ ارف ــي وذلـ ـ نتيج ــة إي ــفاء الش ــرعية عل ــى المس ــتوطنات الغي ــر ــر ّ

وبالت ــالي ي ـ ّـمها إل ــى الني ــات .وق ــد غيـ ـر ه ــذا النش ــاط اإلس ــتيطاني التش ــكيلة الديموغرافي ــة لليه ــود اإلسـ ـرائيليين
والفلسطينيين داخـل الضـفة الغربيـة بصـورة دراماتيكيـة .وإذا اسـتمر هـذا اإلتجـاك لمـدة عشـر سـنوات أخـرو ،فمـن

حاليـا إلـى مليـوت
ّ
المقدر أت نمو عدد اليهود الذ ن يعيشوت في الضفة الغربية والقدس الشرقية مـن ّ 650.000

مم ـا ســيجعل حــل الــدولتين
فــي المســتقحل ،انمــر الــذ ســيخلح معــه حقــائح ال رجعــة فيهــا علــى أرب الواقــعّ ،
مستحيال.
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لــم تلت ــز الحكومــات اإلسـ ـرائيلية اليمينيـ ـة المتعاقحــة ق ــت ،وال ســيما الحكوم ــة الحالي ــة بقيــادة نتني ــاهو ،بح ــل
ال ــدولتين .وب ــدال م ــن ذلـ ـ  ،كان ــح دائم ــا عازم ــة عل ــى إدارة اإلح ــتالل إل ــى أج ــل غي ــر مس ـ ّـمى باس ــتخدا الق ــوة
والتخويــف فــي حــين أجحــرت الفلســطينيين علــى العــيب فــي كانتونــات بحكــم ذاتــي والســما لهــم ب ـ دارة ـ ونهم
ممـة عـامالت سـاعدا إلـى ح ّـد كحيـر بتحقيـح
الداخلية الخاصة ما دامـوا ال يش ّـكلوت تهد ـدا أمنيـا لالحـتالل .وكـات ّ
ه ــذا التط ــور الخطي ــر هم ــا :انول ه ــو النو ــا السياس ــي اإلسـ ـرائيلي ال ــذ يش ــجع عل ــى انتش ــار انحـ ـزال ذات
التوجهات السياسية المختلفة .حيث في المتوست هناش  15-12حزبا سياسـيا يحصـل علـى الح ّـد اندنـى الحـال
ّ

 3.25فى المائة من أصوات الناخحين ،وهي "عتحة الحسم" لتمثيلهم في الحرلمات اإلسرائيلي (الننيسح) .ونتيجة

لذل  ،ف ت كل حكومة إسرائيلية منذ تسسيف النيات ،هي حكومة ائتالفية تتسلف من عدة أحزال تتمتع معا بدعم
انغلحيــة فــي الننيســح .والعامــل الثــاني هــو أت أحـزال المعاريــة الســابقة والحاليــة مــن الوســت واليســار لــم تنــن
موح ـد إلنهــاء اإلحــتالل .والجــد ر بالــذكر أت عمليــة تشــكيل أ
مسـ ّ
ـتعدة لتشــكيل حكومــة إ ّ
ئتالفي ـة مــع برنــامج ّ
إئــتالت تنــوت صــعحة فــي الغالــب ،كمــا أت علــى الحــزل ال ـرئيف التفــاهم مــع العد ــد مــن انح ـزال التــي تطالــب
بحقائ ــب و ازري ــة ف ــي الحكوم ــة الجد ــدة ،ك ــالا طحق ــا نجندت ــه .وك ــات ه ــذا س ــححا لع ــد اس ــتق ارر معو ــم الحكوم ــات
مدتها القانونيـة وهـي أربـع سـنوات .والمالحـ أت
اإلسرائيلية حيث لم ّ
تتمكن سوو ستة برلمانات فقت من إ مال ّ
أحــد انســحال الرئيســة وراء هــذا الخــالت بــين انحـزال لــيف اإلخــتالت ان ــد ولوجي مــا بينهــا ،بــل هــو الطمــو

الشخصــي انعمــى لقــادة انحـزال – بمــا فــي ذلـ يــائير البيــد مــن حــزل يــب عتيــد (“هنــاش مســتقحل”) وإســحاق
هرتســوم مــن اإلتحــاد الصــهيوني جنحــا لجنــب مــع تســيحي ليفنــي زعيمــة حــزل الحركــة "تنوعــا" – لتــولي منصــب
رئاسة الوزراء ننهم يعتحروت أنفسهم ان ثر تسهيال لقيادة الحالد.
وهكذا ترش المجال السياسي مفتوحا أما نتنيـاهو وزمرتـه لتوسـيع المسـتوطنات م ّـدعين بقـوة أت لليهـود حقـا

كل الحح
يسمى "أرب إسرائيل" التي منحها هللا لهم بزعمهم ،وأت إلسرائيل بالتالي ّ
تاريخيا وتوراتيا في كامل ما ّ
فــي الحنــاء فــي أ مكــات فــي الضــفة الغربيــة المحتلــة – ( هــودا والســامرة) .وعلــى الــرغم مــن أت نتنيــاهو واصــل
حجة مقنعة حول كيفية قحوله ب نشـاء
لفويا (يريحة كالمية) التس يد على ّأنه ّيد حل الدولتين ،إالّ أنه لم ّ
ّ
يقد ّ
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دولة فلسطينية مع إّدعاءات ومطالحات "إسرائيل" بـانرب نفسـها واسـتمرار بنـاء المسـتوطنات حيـث يفتـرب أت

يقيم الفلسطينيوت دولتهم عليها.

ولتفســير "انســاس المنطقــي" وراء هــذا التنــاق

ـذر نتنيــاهو بمخــاوت "إس ـرائيل" حــول أمنهــا القــومي
 ،تـ ّ

مم ـا يجح ـر "إس ـرائيل" علــى التشـ ّـحث بســيطرتها علــى
والهــدت الفلســطيني الطويــل انجــل لتــدمير الدولــة العحريــةّ ،
تدخليـة يـرورّية .وعـالوة علـى ذلـ  ،ـدعو عـدد مـن أعضـاء حكومـة
أمنيـة
ّ
امل انقاليم من خـالل ّأيـة تـدابير ّ
نتنيــاهو علنــا إلــى يـ ّـم معوــم أج ـزاء الضــفة الغربيــة ،حيــث أنــه مــن وجهــة نوــرهم يجــب أالّ تنــوت هنــاش دولــة

فلسطينية قطعا.

لنــن العواقــب الوخيم ــة الســتمرار اإلح ــتالل تضـ ّـر بشــدة بص ــورة "إس ـرائيل" الديمقراطي ــة المزعومــة وبسمنه ــا

القــومي .وعــدا عــن المعاريــة الشــد دة والمتناميــة مــن طــرت المجتمــع الــدولي ،ف ـ ت خســارة "إس ـرائيل" لموّلتهــا
انخالقية إلى جانب مقاومتها المستمرة إلقامة دولة فلسطينية مستقلة ستلحح بها الضرر.
ّ

إت "إسرائيل" تصح على نحـو مت از ـد دولـة منحـوذة ،محرومـة مـن السـال مـع العـالم العربـي ،وتفقـد تـدريجيا
أت نتنيـاهو واليمـين المتطـرت يص ّـروت علـى وصـفها علـى هـذا النحـو.
محرر وجودها كدولة هودية بالرغم مـن ّ
ّ
وأخي ار ،ف ت استمرار اإلحتالل سـي ّد حتمـا إلـى تصـعيد وتنثيـف ح ّـدة الصـ ار الـذ سيصـح أ ثـر ارسـة مـن

كليـا .وفــي هـذا المجــال
ـطينيوت بـ ّ
ـست أملهـم فــي إقامـة دولــتهم المسـتقّلة تال ــى ّ
أ وقـح مضـى إذا مــا رأو الفلس ّ
ــرو الحــاحثوت أت مصــير "إسـرائيل" ك ـ "دولــة ديمقراطيــة ويهوديــة" مــا تــزعم يقــع علــى عــاتح أحـزال المعاريــة
ـتمرت الحكومــات اليمينيــة الحاليــة أو المســتقحلية بتطحيــح
التــي البـ ّـد لهــا مــن أت تفنــر فــي مــا ســيحدث إذا مــا اسـ ّ
سياسة االحتالل والتوسع الراهنة رغما عـن أنـف كـل العـالم لألعـوا العشـرة المقحلـة أو أطـول .بالتـالي الب ّـد لقـادة

موحــد إلنهــاء اإلحــتالل وأت
هــذك انح ـزال ،مــن أجــل كســر هــذك الحلقــة المفرغــة مــن الخــروب بحرنــامج سياســي ّ
تم إنهاء اإلحتالل.
يشرحوا للشعب اإلسرائيلي بكل صراحة النتائج النارمية التي ستواجه الجميع ما لم ّ

يضيف الحاحثوت أنه نحغي على ه الء أيضا أت تعّلموا الدرس من بعد ( )70عاما من الخحرة بسنه لـيف
بمق ــدور أ حـ ــزل سياسـ ــي فـ ــي النيـ ــات أت يحصـ ــل علـ ــى أغلحيـ ــة انص ـ ـوات لتشـ ــكيل حكوم ـ ـة بنفســـه ،ولنـــنهم
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ذاتيـا.
ـدمر ّ
يستطيعوت ّ
سويا تجنيد الشـعب خلـف سـحب نحيـل ،أال وهـو التح ّـرر مـن أصـفاد اإلحـتالل المهـين والم ّ
ـحوا بحلــم قــديم للشــعب
وفــي أر الحــاحثين أّن ـه إذا فشــل ه ـ الء فس ـيالموت أيضــا لنــونهم خــانوا الرســالة ويـ ّ

هوديـة ،دولـة معتـرت بهـا لـيف فقـت بسـحب إنجازاتهـا غيـر المسـحوقة،
اليهـود عمـرك آالت السـنين إلقامـة دولـة
ّ

الســما
ولنــن أيضــا لمكانتهــا
ّ
انخالقيــة العاليــة وإد ار هــا بــست مســتقحلها كدولـة مســتقّلة وحـ ّـرة وآمنــة يعتمــد علــى ّ
للفلسطينيين بالتمتّع بالحقوق نفسها.

 – 2المعسكر الصهيوني المعارض:
اتّحــد حزبــا العمــل و"الحركــة" اإلس ـرائيليات فــي نهايــة  2014لخــوب االنتخابــات اإلس ـرائيلية انخي ـرة يــد
الليكــود .ويمثــل حــزل العمــل الــذ تزّعمــه تســحاق هرتســوم ســابقا المعاريــة اإلس ـرائيلية ،بينمــا تتــزّعم تســيحي
ليفني حزل الحركة الصهيونية.

تحنـى المعسـكر الصـهيوني سياسـة ح ّـل الـدولتين لشـعحين .والمعسـكر
وبحسب بنود التحالف بـين الحـزبينّ ،

يقـ ّـد نفســه علــى أنــه معتــدل .وبــالرجو إلــى محادئــه المنشــورة علــى موقــع و ازرة العــدل اإلس ـرائيلية ،نجــد أت الحنــد

ـنش علــى تشــجيع وتعزيــز اتفاقــات الســال مــع جي ـرات "إس ـرائيل" ،لنــن هــدت الحــزل انول هــو
الثــاني منهــا ـ ّ

"الحفاظ على قيم إسرائيل كوطن قومي للشعب اليهود " .كما تّفح الحزبات الحليفات على أت القدس غير قابلة
للتفاوب عليها وبسنها عاصمة "إسرائيل".
تحنـى ،فـي بعـ
ـش حـزل العمـل أنـه ّ
والجـد ر بالـذكر فـي مـا يخـ ّ

فتـرات حكمــه ال س ّـيما حينمـا كـات إ هــود

بــاراش علــى أرســه ،سياســة احــتالل ان اريــي الخاليــة مــن الســكات مــع تــدعيم االســتيطات ،وهــذا تنــاق

جملــة

وتفصـيال مــع ّإدعائــه الســعي إلـى الســال مــع جي ارنــه وإنهـاء الصـ ار مــع الجانــب الفلسـطيني .فقــد أعلــن تســحاق
هرتسوم (رئـيف حـزل العمـل االسـحح) وتسـيحي ليفنـي عـن إقامـة تحـالف انتخـابي لخـوب االنتخابـات الحرلمانيـة

عا  2015وأطلح عليه اسم "المعسـكر الصـهيوني" واتفـح االمنـات علـى التنـاول فـي رئاسـة الحكومـة إت نجـ
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التحالف في تشكيل الحكومة المقحلة .ووفقا لالتفاق ،حصلح ليفني ،على المقعد الثاني في النتلـة التـي ت أرسـها
هرتسوم.
مفصـال فـي مـا تعّلـح بالصـ ار
معا نة محادئ المعسكر الصـهيوني تنشـف أنهـا ال تشـمل برنامجـا سياسـيا ّ
مــع الفلســطينيين بــل هــي تتضـ ّـمن كــل مــا ـ ّد إل ــى "تعزيــز قيــا أفــح سياســي بالش ـ ار ة مــع حلفــاء إســرائيل
الــدوليين ،مــع الحف ـاظ الشــد د علــى انمــن ،وتجد ــد الــدعم الــدولي الــذ مــن ــسنه أت تــي إلس ـرائيل محاربــة
العنف ،والحفاظ على المواطنين والجنود اإلسرائيليين في محكمة الها  .كذل ستسعى القائمة إلخراب إسرائيل
من عزلتها الدولية ،وتعزيز العالقة مع الواليات المتحدة انمريكية ،وتجنيد العالم إلى جانحها في مواجهة العنف
طـة
وأما جيرانها" .فـي المقابـل ،يش ّـدد المعسـكر الصـهيوني علـى الجانـب االقتصـاد االجتمـاعي ،وقـد أعلـن خ ّ

مفصلة في هذا المجال تسعى لتغيير انويا االقتصادية السيئة في "الدولة" نتيجة لسياسة نتنياهو.
ّ

لقد برزت في المعارية اإلسرائيلية أو مـا يس ّـمى "المعسـكر الصـهيوني" خصـيتات أساسـيتات همـا تسـيحي
ليفني زعيمة حزل الحركة "تنوعا" ويتسحاق هرتسوم زعيم حزل االعمـل "عفـودا" السـابح .ويتّسـم مشـوار تسـيحي
ليفني السياسي بالتقّلب وعد الثحات ،فقد تنّقلح بين مالمة أحزال مختلفة ،امنات منها كانح هي وراء إنشـائهما.
وعـد الثحـات هـذا نطحـح كــذل علـى المناصـب الو ازريـة التــي ـغلتها ،فهـي لـم تــت ّم دورة كاملـة فـي أ مـن هــذك
ـر سياس ّـيا ذا مقـل حتـى ا؛تف فهـي
الو ازرات .وقد تنوت النتيجة المحا رة لعد الثحـات أنهـا لـم تسـتطع أت تتـرش أم ا

ترس المعارية ،ولم تخرب نتنيـاهو مـن إئـتالت يمينـي د نـي متطـرت،
لم تستطع تشكيل حكومة ولم تنج في أ

تتمكن من إسقاطه ،وطالحح رئيف الحكومة السابح أولمرت باالستقالة لننها بقيح فـي حكومتـه .وقـد يكـوت
ولم ّ
الموقف ان ثر محاتا وحزما في حيـاة ليفنـي السياسـية هـو موقفهـا مـن المفاويـات مـع الطـرت الفلسـطيني .فهـي
عالميـ ـا
مرك ــب لتحســين ص ــورة "إس ـرائيل"
تعي ـرك جـ ّـل اهتمامه ــا ،وتعتحــر اس ــتمرار المفاويــات والتق ـ ّـد فيهــا أه ـ بم ّ
ّ
التوصل إلى اتفاق.
مكانية
ومحّلّيا ،أ ثر من قناعتها ب
ّ
ّ

أما هرتسوم الذ ولد لعائلة إ كنازية كات لها دور في السياسة والحكم في النيـاتف فقـد كـات جـدك الحاخـا
ان حــر للنيــات ،ووالــدك ــغل مناصــب تمثيليــة رســمية للدولــة المزعومــة ،مــن بينهــا منــدول "إس ـرائيل" فــي انمــم
المتحــدة وبعــدها رئــيف "دولــة إس ـرائيل" فــي دورتــين متتــاليتين ،أصــدر خاللهم ـا حكــم إعفــاء عــن رجــال الشــاباش
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 ،300كمــا أصــدر إعفــاء عــن معوــم انســرو أعضــاء التنوــيم السـ ّـر اليهــود .

يركــز هرتســوم فــي برنامجــه االنتخــابي علــى المحــور االقتصــاد االجتمــاعي إيمانـا منــه أت هــذا الطــر يشـ ّـكل
و ّ
ـاديا جد ــدا أو مغــا ار لإلجمــا اإلس ـرائيلي ،فهــو
نقطــة قــوة أمــا منافســيه انساســيين .لننــه ال يقـ ّـد طرح ـا اقتصـ ّ

يطــر إدخــال تعــديالت علــى النوــا االقتصــاد الليح ارلــي ،والتعامــل مــع عــد المســاواة والتشــويهات التــي يخلقهــا
اقتصاد السوق دوت أت يطالب بعودة دولة الرفاك التقليدية.
تطرق هرتسوم إلى يرورة تغيير نتنياهو وإسقاط حكومته واالنتصار فـي االنتخابـات المقحلـة مـن أجـل
لقد ّ

إعــادة انمــل إلــى الشــعحين اإلس ـرائيلي والفلســطيني ،م ّحينــا "أت إس ـرائيل تفتقــر إلــى منــاحيم بــيغن جد ــد (م ســف
حزل الليكود اإلسرائيلي) ،أو إسحاق رابين جد د" ،وعحر عن تفاؤله باالنتصار في االنتخابات المقحلة.

ودعا هيرتسوم الـرئيف الفلسـطيني محمـود عحـاس ،إلـى إلقـاء خطـال مـن علـى منحـر الننيسـح اإلسـرائيلي،
ليطـر رؤيتــه للحــل الـذ يســتند إلــى المحــادرة العربيـة عــا  ، 2000ومرحلــة  10سـنوات لحنــاء الثقــة وم سســات
الدولة الفلسطينية واإلبقاء على جزء من المستوطنات.
عحــر هرتســوم فــي فــر
لقــد ّ

عد ــدة ،منــذ دخولــه الســاحة السياســية ،عــن موقفــه مــن الص ـ ار اإلس ـرائيلي

صـل إلـى حـل سياسـي للصـ ار  .ففـي منتصـف العـا ، 2011
الفلسطيني ومن المفاويات مع الفلسـطينيين للتو ّ
مفصــال لحــل الص ـ ار اإلس ـرائيلي
خــالل حملتــه االنتخابيــة لرئاســة حــزل العمــل ،طــر هرتســوم برنامج ـا سياسـ ّـيا ّ
الفلسطيني ،تلخش في أربع نقاط أساسية:

 -أوال ،توافــح "إس ـرائيل" علــى إقامــة دولــة فلســطينية تّاف ــح علــى حــدودها النهائيــة خــالل مفاويــات ب ــين

الطـرفين ،وذلـ ـريطة أت يعــود الفلســطينيوت إلــى طاولــة المفاويــات اوفقــا لمعــا ير الحرنــامج المطــرو  ،والــذ
يــستي تنفيــذك علــى نحــو تــدريجي وباالتفــاق بــين الط ـرفين ،علــى أت يكــوت اتفــاق الســال جــزءا مــن التســوية فــي
المنطقة.

 ماني ـا ،تصــادق "إس ـرائيل" علــى المعــا ير التــي حـ ّـددها ال ـرئيف انمريكــي كلينتــوت فــي العــا  2000لحـ ّـلالنـ ـ از  ،أ أت يك ــوت أس ــاس المفاوي ــات ح ــدود ع ــا  1967م ــع تح ــادل أراب تّاف ــح عليه ــا م ــع إبق ــاء النت ــل
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المقدسة لليهود تحح السيادة اإلسرائيلية .أما في ما تعّلح بالالجئين الفلسطينيين ،فيسم
االستيطانية وانما ن ّ
لهم بالعودة إلى داخل الحدود الدائمة للدولة الفلسطينية فقت.

التوص ـل إلــى تســوية دائمــة مــع
 مالثــا ،تاتّخــذ إس ـرائيل سلســلة مــن التــدابير الم ّقتــة كجــزء مــن محاولــةّ
ولية انمنيــة الفلســطينية ،وتجميــد الحنــاء خــارب
الفلســطينيين ،بمــا فــي ذل ـ نقــل المزيــد مــن ان اريــي إلــى المس ـ ّ

وسـ ّـن قــانوت تعويضــات للمســتوطنين الــذ ن رغحــوت فــي العــودة إلــى داخــل الخــت
الجــدار والنتــل االســتيطانية ،ا
انخضر ،وإطالق سـ ار انسـرو انمنيـين المنتمـين إلـى حركـة فـت وزيـادة تشـغيل فلسـطينيين فـي سـوق العمـل
اإلسرائيلي.
يقرر ويحبدد بترتيحات خاصة .وفي خطال له في جامعة بار إيالت كرئيف
كل ما تعّلح بالقدس ب
 رابعاّ ،للمعارية ،فـي أوائـل عـا  ، 2014تطـرق هرتسـوم إلـى جـوهر مـع إمكانيـة تحـادل ان اريـي وأعلـن دعمـه لحـل
"دولتين لشعحين".
أت القــدس حياتنــا وأســاس الشــعب اليهــود  ،و ّأنهــا ســتحقى العاصــمة انبديــة
أمــا بشــست القــدس ،فقــد صـ ّـر " ّ
ّ
إلسـرائيل ،لنـن يجـب أت نميـز بـين القـدس ويـواحيها مـن القـرو الفلسـطينية العربيـة التـي توهـر علـى الخارطــة
على أنها جزء من القدس فقت" .
لم تغير خطال هرتسوم بعد توّليه رئاسة حزل العمـل وترح ـحه النتخابـات رئاسـة الـوزراء خـالل الننيسـح
طتــه
العش ـرين الحاليــة ،ففــي خطابــه أمــا م ـ تمر انمــن فــي ميــون -ألمانيــا فــي ــحاط  ،2015كشــف عــن خ ّ
المستقحلية في حال انتخابه رئيسا للحكومـة فـي مـا تعلـح بالصـ ار الفلسـطيني اإلسـرائيلي .ومـن أهـم مـا ورد فـي
ّ
هذك الخطة ما لي:

تجريــد قطــا غ ـزة مــن الســال مقابــل إعــادة إعمارهــا ،حيــث اعتحــر غــزة قنحلــة موقوتــه قــد تنفجــر فــي أ
لحوــة ،وأت تجريــدها مــن الســال وإعــادة إعمارهــا قــد يمنــع هــذا االنفجــار ويــستي بثمــارك فــي إحــالل الهــدوء علــى
التوصـل إليـه
محنية على قرار ملز من انمم المتحـدة يمكـن
الحدود معها لسنوات ،وهذك الخطوة يجب أت تنوت ّ
ّ
بمساعدة الدول الحليفة في المنطقة.
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اســتمرار المفاويــات مــع الفلســطينيين ،فقــد أ ّ ــد أنــه ملت ـز بحــل الــدولتين .و ـ ّـدد علــى أنــه

أمــا بخصــو
ّ
لتوجههــا
ســيحاول تجد ــد المفاويــات علــى أســاس حـوار إقليمــي .ومــن ناحيــة أخــرو ،هــاجم الســلطة الفلســطينية ّ

إلــى المحكمــة الجنائيــة الدوليــة فــي الهــا  ،وقــال إنهــا خطــوة مضـ ّـرة ،ولــن تــستي بنتيجــة إيجابيــة لحــل الص ـ ار ،
بجر جنودهم إلى مسار قضائي وسياسي في المحكمة الدولية.
فاإلسرائيليوت لن يسمحوا ّ
ايعتحر هرتسوم الفلسطينيين ّندا يصعب التفاوب معـه ،ولنـن ال مف ّـر مـن مسـار المفاويـات معهـم .ويـرو

أت الجانــب اإلسـرائيلي فــي المفاويـات لــيف جانح ـا ســهال أيض ـا .نحــع هــذا مــن افتقــار "إسـرائيل" إلــى رؤيــا حــل

التمسـ بـاليمين الـذ يفقـدك القـدرة علـى التقـد فـي المفاويـات .ولنـن ،بـالرغم
سياسي ،ومـن رغحـة نتنيـاهو فـي
ّ
مــن هــذا ،ـ من هرتســوم أت "إسـرائيل" مــا ازلــح قــادرة علــى الرجــو إلــى طاولــة المفاويــات ،وأت معوــم الشــعب
وأغلحية أعضاء الننيسح ستدعم اتفاقا مـع الفلسـطينيين محنيـا علـى ترتيحـات أمنيـة مالئمـة ،ويحـاف علـى أغلحيـة
المســتوطنين تحــح الســيادة اإلس ـرائيلية فــي النتــل االســتيطانية فــي إطــار تحــادل انرب .فــي الوقــح نفســه ــرو
ملحــة ل ـ "إسـرائيل" ،وأت التوقيــح الحــالي مـري لتجد ــد المفاويــات،
هرتســوم أت الوصــول إلــى اتفــاق هــو حاجــة ّ

خاصة أت الجامعة العربية تدعمه ،وإ رات مشـغولة فـي جحهـات أخـرو .ويخشـى هرتسـوم مـن أت الحـد ل لالتفـاق
هو دولة منائية القومية من سنها أت تقضي على الرؤيا الصهيونية.
تحنى هرتسوم موقـف حـزل العمـل التقليـد تجـاك حـل القضـية الفلسـطينية ،وهـو الموقـف نفسـه الـذ
بذل
ّ
بلورك رئيف الوزراء االسحح إ هود براش ،والقائم على الالءات انربع كشروط إسرائيلية إلنهاء االحتالل وهي :ال
عــودة لحــدود ال ارب ـع مــن حزي ـرات  1967ف ال عــودة لالّجئــينف ال لتقســيم القــدسف ال لتفني ـ النتــل االســتيطانية

النحيرة .وهذا الطر ال يخرق اإلجما االسـرائيلي وال يـستي بطروحـات جد ـدة غيـر مسلوفـة فـي المشـهد السياسـي

النخــب
ـب ا
الــداخلي فــي النيــات .وفــي الخالصــة يمكــن اعتحــار تســحاق هرتســوم خصــية سياســية تنحــدر مــن لـ ّ
سدة الحكم في النيات .فقـد ولـد هرتسـوم لعائلـة
اإلسرائيلية التقليدية ،بل نتاب هذك النخحة التي تسعى للعودة إلى ّ
إ ــكنازية كــات لهــا دور فــي السياســة والحكــم فــي إس ـرائيلف فنــات جــدك الحاخــا ان حــر ،ووالــدك ــغل مناصــب
تمثيلية رسمية من بينها "مندول إسرائيل في انمم المتحدة وبعدها رئيف دولة إسرائيل".

نخــب التقليديــة .وهــذا ـ مر علــى طرحــه
معنــى ذل ـ أت هرتســوم نتمــي إلــى اإلجمــا اإلس ـرائيلي وإلــى ال ا
العق ــد ن
وخطابــه السياسـ ـيبين .وه ــو سياس ــي مخض ــر ري ــد أت يس ــتخلش العح ــر م ــن تج ــارل ح ــزل العم ــل ف ــي ا
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انخيـرين وفشــله فــي العــودة إلــى سـ ّـدة الحكــم .مــن هنــا ،ال يقـ ّـد هرتســوم طرحـا سياســيا تحـ ّـدو اإلجمــا القــائم،
خاصة في محور القضية الفلسطينية واالحتالل ،فهو ملتز بالشـروط اإلسـرائيلية إلنهـاء االحـتالل :عـد العـودة

لحدود 1967ف اإلبقاء على النتل االستيطانية النحيرةف عد عودة الالجئين إلى "دولة إسرائيل"ف القدس عاصمة
أبديــة "لدولــة إسـرائيل" ،ودولــة فلســطينية منزوعــة الســال  .بهــذا يعتقــد هرتســوم أنــه يخاطــب اإلجمــا اإلسـرائيلي
ويساهم في كسب مصوتين جـدد لحـزل العمـل مـن خـارب الفئـات االجتماعيـة التقليديـة لمصـوتي الحـزل ،وربمـا

يقضــم مــن مصــوتي معســكر الوســت .مــع ذل ـ  ،تعامــل هرســتوم وقائمــة مــع المحــور السياســي بحــذر ــد د،

يحولــه "المعســكر الصـهيوني" إلــى القضــية المركزيـة فــي االنتخابــات،
ويعـرب برنامجــه علـى نحــو متوايــع ولـم ّ
يرر باحتمال نجا قائمة المعسكر الصهيوني.
ا
خشية أت لحح ذل
ركز هرتسوم في برنامجه االنتخابي على المحور االقتصاد االجتمـاعي إيمانـا منـه أت هـذا
في المقابلّ ،

يشكل نقطة قوة أما منافسيه انساسيين .لنن ال يقد هرتسوم طرحا اقتصاديا جد دا أو مغا ار لإلجما
الطر ّ
اإلس ـ ـرائيلي ،فهـ ــو يطـ ــر إدخـ ــال تعـ ــديالت علـ ــى النوـ ــا االقتصـ ــاد الليح ارلـ ــي ،والتعامـ ــل مـ ــع عـ ــد المسـ ــاواة
والتشويهات التي يخلقها اقتصاد السوق دوت أت يطالب بعودة دولة الرفاك التقليدية.

 – 3آفي غباي زعيم المعارضة االسرائيلية الحالي:
لقــد ـ ّـكل آفــي غحــا رئــيف حــزل العمــل اإلس ـرائيلي الجد ــد ،هــاهرة ممي ـزة فــي المعاريــة اإلس ـرائيلية ،إذ

ســيكوت هــو المر ـ عــن الحــزل لرئاســة الحكومــة فــي تش ـرين الثــاني .2019وغحــا هــو مــن أصــول ـرقية
عين وزي ار للحيئـة خـالل عـامي  2015و 2016فـي الحكومـة التـي ت أرسـها بنيـامين نتانيـاهو والتـي كـات
مغربيةّ .
حزبــه كوالنــو جــزءا منهــا .لننــه اســتقال فــي ايــار  2016احتجاجــا علــى تعيــين أفيغــدور ليحرمــات زعــيم ح ــزل

"إسرائيل بيتنا" القومي العنصر المتطرت وزي ار للـدفا بـدال مـن الـوزير مو ـيه يعلـوت .كمـا واسـتقال مـن حـزل
" والنو" وانضم إلى حزل العمل الذ ترأسه فيما بعد فـي تمـوز عـا  2017متغّلحـا علـى منافسـه عميـر بيـرتف
وزير حرل العدوات على لحنات عا  .2006وقال غحا في خطال االنتصار الذ ألقاك في مقر حزل العمل:
"هذك الليلة هي الرد على كل من نعى حزل العمل ،وكل مـن ـك بحيويـة الديموقراطيـة اإلسـرائيلية ،وكـل مـن
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اعتقد أت مواطني إسرائيل ال ريـدوت التغييـر .طلحـتهم قيـادة جد ـدةأ هـا أنـا ذا" .ووعـد غحـا بـست يحّقـح التغييـر
بشكل جوهر  ،ويسقت حكم بنيامين نتنياهو.
وقال غحا " :إت إسرائيل تحتاب إلى رئيف وزراء يكـوت صـادقا مـع الجيـرات عنـدما تح ّـدث عـن السـال وال

ردد عارات كاذبة ،ويكوت مستقيما عندما تحدث مع زعماء العالم ومع مواطني إسرائيل ،ويكوت مخلصا لنل
ّ

فرق تسد ،ويكوت صـاحب أمـل ولـيف
رائ المجتمع
مفرقا حني سياسته على محادئ ّ
وموحدا لصفوفهم ،وليف ّ
ّ
داعية تشاؤ وتخويف ،ويكوت نويف اليد وال يحاط بفاسد ن ويد ر بنفسه سياسة فساد وإفساد".
وك ـ ّـرر غح ــا دعوتـــه لـ ـرئيف الحـ ــزل الس ــابح ،تس ــحاق هرتس ــوم ،بمواص ــلة قيـــادة المعاري ــة الحرلمانيـــة
اإلسـرائيلية ( ــوت غحــا لـيف عضـوا فــي الننيسـح وال يســتطيع القيــا بهـذا الــدور بصــفته رئيسـا لحــزل العمــل).
وبقيـة المر ـحين ،تعـالوا وانضـموا ،الدولـة والحـزل فـي حاجـة إلـيكم.
موجها حد ثه لهرتسوم" :أدعوش أنـح ّ
وقال ّ
وأنــا فــي حاجــة إلــيكم .معــا فقــت يمكننــا االنتصــار" .وأيــات" :الي ـو بــدأت المســيرة الســتحدال الســلطة" .وقــال:

"مواقفي هي مواقف حزل العمل – دولتات لشعحين ،سياسات اجتماعية اقتصادية واجتماعية ديمقراطية وايحة
موح ـدة فــي أ ســيناريو .ال يمكــن أت تنــوت هنــاش
وحمايــة محكمــة العــدل العليــا" .وأيــات أت "القــدس ســتحقى ّ
مفاويات حولها .عندما أتحدث عن التخّلي عن القرو العربيـة ،فسنـا أتحـدث عـن كـل قريـة عربيـة يطلـح عليهـا
اسم القدس ولننها ليسح حقا القدس ،مناطح معزولة وقرو ال يمكن إعادتها [إلـى السـيادة اإلسـرائيليةن مـن دوت
المف بانمن" .وقال إت "أبو مازت [رئيف السلطة الفلسطينية محمود عحاسن هو بكل تس يد ري [للسال ن".
ّ
وانتقــد غحــا  ،رئــيف الــوزراء االسـرائيلي بنيــامين نتنيــاهو ،حــول مــا وصــفه بــالتوتّر فــي جنــول إسـرائيل إمــر
تعريها إلطالق الصواري من قطا غزة ووصف نتنياهو بالضعيف أما حماس ،وقال" :إت إسرائيل تفقد قـوة
ّ
الرد أما فصائل المقاومة في قطا غزة" .وقال غحا خالل جلسة لنتلة "المعسكر الصهيوني" في الننيسح،

إت نتنياهو لم يوهر أ تعاطف مع السـكات فـي الجنـول ،متسـائال كيـف يمكـن أت تفهـم حركـة حمـاس صـمته،
قائال" :يجب على إسرائيل حماية العائالت في الجنول من صواري المقاومة الفلسطينية".
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وهــاجم غحــا وزيــر جــيب االحــتالل أفيغــدور ليحرمــات واصــفا إّي ـاك بــالمعلح العســكر ولــيف الــوزير ،الــذ

يخــرب بتص ـري كلمــا ســقت صــارول ليقــول للســكات ات هــذك الص ـواري هــي نتيجــة خالفــات بــين حركــة حمــاس
والفصــائل المقاومــة فــي غـزة ،قــائال" :إت إسـرائيل بحاجــة إلــى وزيــر جــيب" ،واصــفا تصـريحاته بحالغــة الخطــورة.
ودعـا إلـى تشـد د الضـربات يـد حمـاس حتــى ـتم وقـف إطــالق الصـواري وإعـادة الهــدوء إلـى الحلـدات المحاذيــة
للقطا .

مــن ناحيــة أخــرو قالــح النائــب ــيلي يحيمــوفيتب ،التــي دعمــح غحــا " :إت انتخابــه يعتحــر إنجــا از مدهشــا
دل أ ثر من أ
وم م ار ّ

يء آخر على أت حزل العمل هو حزل يحـب الحيـاة ،حكـيم وديمق ارطـي ويمكنـه أت

يشكل مثاال ونموذجا للجهاز السياسي في إسرائيل" .وأيافح" :حوينا برئيف نقي اليد ن ،جا واستثنائي في
ّ
هن ـست رئيســة حــزل الحركــة ،تســيحي ليفنــي ،بانتخــال
مواهحــه ،وسنســتيق غــدا علــى صــحا مــن انمــل" .كمــا ّ
غح ــا  ،وقال ــح" :إت المهم ــة المش ــتركة المطروح ــة أمامن ــا ا؛ت ،ه ــي خل ــح انم ــل المتج ــدد والحقيق ــي باس ــتحدال

السلطة وعرب طريح آخر ،أفضل إلسرائيل ومواطنيها" .وقالح ليفنـي إنـه بعـد انتهـاء االنتخابـات الداخليـة فـي
«العمل» ا؛ت ،سيكوت على المعسكر الصـهيوني السـعي لتوسـيع صـفوفه ليصـح كتلـة أ حـر مـن أجـل اسـتحدال
نتنياهو.
وقالـح رئيسـة حركـة ميـرتف ،زهافـا غلـ وت ،إنـه سيس ّـرها «التعـاوت مـع غحـا واسـتحدال السـلطة هنـا .يحــح
للجمهــور اإلس ـرائيلي رؤيــة معاريــة مفترســة وناقــدة ،كمــا يجــب أت تنــوت المعاريــة ،وغحــا ال حــدو لــي بسنــه
هن ـئ النائــب اريئيــل مرغليــح ،الــذ خســر المنافســة فــي الجولــة انولــى ،بانتخــال
يخــات مــن التحـ ّـديات» .مــا ّ

التجند معا إلسقاط الحكومة وطر بد ل
غحا  ،وقال« :علينا اليو بالذات ،حين تقترل التحقيقات من نتنياهو،
ّ
واي لقيادة الدولة».

واتّصــل النائــب أيمــن عــودة ،رئــيف "القائمــة المشــتركة" ،التــي تضــم انح ـزال العربيــة الوطنيــة واإلســالمية،
صحة رأيه في إسقاط حكومة نتنياهو.
ّ
وهنئ غحا  ،م ّكدا على ّ
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التوجه نحـو التط ّـرت إلـى اليمـين يحّقـح لـه مكاسـب
قر ،في تصريحات غير محا رة ،بست
ّ
إالّ أت غحا قد أ ّ

مقرل منه قولـه لصـحيفة "هـسرتف" أت غحـا اتّخـذ هـذا القـرار بشـكل وا الجتـذال مص ّـوتي
انتخابية .ونقل عن ّ
تنتيكي ـا عــن تص ـريحاته بشــست رف ـ
"مركــز اليمــين اللــين" .وفــي المقابــل حــاول الت ارجــع
ّ

إخــالء المســتوطنات،

يميز بين النتل االستيطانية وبين المستوطنات المعزولة ،إالّ أنـه مـا لحـث أت ص ّـر بسنـه يجـب عـد
ّ
بادعاء أنه ّ
رســم حــدود المفاويــات وتوصــيف الحــل ،بمــا فــي ذل ـ إخــالء مســتوطنات ،فــي هــذك المرحلــة ،وأنــه يجــب عــد

النوــر إلــى إخــالء  80ألــف مســتوطن ك ــ"أمر عــارب" .ورغــم أت أعضــاء الننيســح مــن حــزل "العمــل" فوجئ ـوا
بتصريحات رئيف الحزل ،آفي غحا  ،بشست رفضه إخالء مسـتوطنات مقامـة علـى أ اريـي الضـفة الغربيـة ،إال
أت أحدا لم ـرد علـى تصـريحاته وهـو الـذ دأل علـى التصـري فـي المحادمـات الداخليـة للحـزل أت "الليكـود ين
يححونه ،وأنه يعرت كيف تحدث معهم" .وفيما اتحهم بسنه تراجع عن تصريحاته بشست إخـالء المسـتوطنات ،قـال
غحــا  ،فــي أعقــال نشــر تقريــر القنــاة التلفزيونيــة اإلسـرائيلية الثانيــة ،إنــه "ملتــز بالســعي الــدائم نحــو اتفــاق ســال
على أساس حل الدولتين ،ومن خالل الحفاظ على أمن إسرائيل ،وكذل التمييز الواي بين النتل االستيطانية
وبين المستوطنات المعزولة".
وأيــات أنــه فــي المقابــل" ،يجــب عــد رســم حــدود المفاويــات وتوصــيف الحــل فــي هــذك المرحلــة ،بمــا فــي
ذلـ اإلخــالء الفــور لمســتوطنات ،وال يمكــن االلتـ از بــذل كتصـري محكــر فــي هــذك المرحلــة" .وفــي مقابلــة مــع
التوصـل التفـاق سـال يجـب
إذاعة "ريشيح بيح" اإلسرائيلية قال إنـه ال ت ارجـع عـن تصـريحاته ،وإنـه فـي حـال
ّ
إيجاد حلول إبداعية بشست مسـسلة المسـتوطنات المعزولـة" .وأيـات إنـه "يجـب عـد النوـر إلـى إخـالء  80ألـف
هـود كـسمر عــارب" ،ومـن جهــة أخـرو امتنــع عـن التصـري أنــه "لـن يخلــي مسـتوطنات بشــكل جـارت" .وقــال
نتوصل لتسوية من
أيضا إنه " من بست كل أرب إسرائيل لنا ،ولنن بسحب وجود  4.5مليوت عربي ،علينا أت
ّ
أجل خلح ويع نعيب فيها في دولـة خاصـتنا ذات غالحيـة هوديـة ،وهـم يعيشـوت فـي دولـة خاصـة بهـم" .وتـابع
التوصل إلى اتفاق سال ،
تمكنا من
أنه "يعتقد بحل الدولتين ،ولننه ال نشغل بحقوق الفلسطينيين" .وقال " :إذا ّ
ّ
فسنــا أعتقــد أنــه يجــب إيجــاد حلــول إبداعيــة مــن أجــل تجنــب إخــالء مســتوطنات .هــذك المســسلة معقــدة جــدا ،ولنــن
يجب عد جعلها أ ثر تعقيدا من خالل محاولة النور إلى إخالء  80ألف هود كسمر عارب".
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عمن يحاولوت القول إت فوز غحا برئاسة حزل العمل كات متوّقعا أو واردا ،ف نه ال ب ّـد مـن اإل ـارة
بعيدا ّ
إلــى أت عنصــر المفاجــسة فــي هــذا الفــوز مســتمد مــن حقيقــة أت الرجــل لــم يكــن سياســيا وال حزبيــا ،وال عـرت عنــه
االنخراط بالسياسة قحل عا  ،2015عندما اختارك رئيف حزل " والنو" ،مو يه كاحلوت ،لمنصـب وزيـر ـ وت
الحيئــة عــن حصــة الحــزل فــي الحكومــة .لنــن غحــا قـ ّـرر قحــل أ ثــر مــن ســحعة أ ــهر ،االســتقالة مــن منصــحه
احتجاجا على قيا رئيف حكومة االحتالل بنيامين نتنياهو ،بفصل مو يه يعالوت مـن و ازرة انمـن .مـم انسـحب
مــن حــزل " والنــو" الــذ جــاء بــه مــن إدارة ــركة "بيــزش" لالتصــاالت إلــى و ازرة ـ وت الحيئــة ،لينضــم لحــزل
العمل ،معلنا أنه سيترّ

لقيادة الحزل.

لم خذ تصريحه هذا على محمل الجد حتى في أوساط حزل العمل ،نت الرجل لـم يكـن قـد "ويـع قدمـه
بعد" في المقر المركز للحزل ،ناهي عن فروعه المختلفة وتعقيدات التشـكيالت والقطاعـات المختلفـة المكونـة
جدية وقا بجـوالت فـي كـل أنحـاء
للحزل ،التي يجهلها غحا وال تعرت عنه بدورها يئا .لنن غحا قاد حملة ّ

"إسـرائيل" ،ليـتمكن مـن يـ ّـم  5000إسـرائيلي جد ـد إلـى عضــوية حـزل العمـل .وأههـر بــذل قـدرة علـى اإلتيــات
بجمــاهير جد ــدة إلــى الحــزل ،وهــي قــدرة فقــدها رمــوز الحــزل الســابقوت ،بــدءا ب ـرئيف الحكومــة انســحح إ هــود
باراش ،ومرو ار بعمير بيرتف ،خصـم غحـا المهـزو والجنـرال عمـ ار متسـنا  ،وحتـى الصـحافية الشـعحوية ـيلي
يحيمــوفيتب ،وانتهــاء بــالزعيم المهــزو فــي الجولــة انولــى مــن هــذك االنتخابــات ،تســحاق هرتســوم .هكــذا أعــاد
غحا تنشيت حزل العمـل الـذ أسـف الدولـة و ـال مـع مـرور الوقـح ،حتـى بـات مـع سـطو نجـم رئـيف حـزل
" يب عتيد" ( وجد مستقحل) ،يائير لحيـد ،وكسنـه "الرجـل المـري

" فـي المشـهد اإلسـرائيلي ،والـذ

نتوـر الجميـع

فرصــة تقاســم أص ـوات ناخحيــه .وإت كــات ال يمكــن فــي هــذك العجالــة الوقــوت عنــد أســحال انهيــار حــزل العمــل
انتخابيــا علــى مــر العقــد ن انخي ـرين ،علــى الــرغم مــن فتــرة الحكــم القصــيرة إل هــود بــاراش بــين عــامي 1998
و ،2001إال أنه يمكن االنطالق من القـول إت التفـات أعضـاء حـزل العمـل حـول مر ـ مجهـول ،ومـن خـارب
ـدل
صــفوت الحــزل ،بــل ــخش أعلــن أنــه صــوت لحــزل "الليكــود" ،وترّبـى فــي بيــح ـرقي "ليكــود " تقليــديا ،ـ ّ

على عمح أزمة القيادة في الحزل ،من جهة ،وعمح النفور مـن لعحـة المحـاور والمعسـكرات واالحتـرال الـداخلي

غيــر منــذ عــا  1996وحتــى اليــو  9 ،رؤســاء علــى مــدار 22
فـي حــزل بــات يعــرت بسنــه "يس ــل قادتــه" ،بعــدما ّ
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عامــا .مــا يعكــف انتخــال غحــا فــي الوقــح ذاتــه اننســا ار داخليــا فــي ــيفرة الحــزل لجهــة فقــدات الثقــة بــالنفف
مد جسور مـع ـرائ اجتماعيـة يمينيـة
وبالقدرة على االنتصار على نتنياهو ،من دوت خش يكوت قاد ار على ّ

معتدلة وأخرو وسطية ،سواء كانـح ـرقية أ غربيـة انصـول ،وجـدت فـي حـزل " ـيب عتيـد" بقيـادة لحيـد مـالذا

لها .والواقع أت فوز غحا

رتحت أ ثر بانبعاد االجتماعية والثقافية منـه بانبعـاد السياسـية وانمنيـة ،خاصـة أت

هناش نوعا من اإلجما في "إسرائيل" بست التسوية السياسية مع الفلسطينيين ال تزال بعيدة المنال ،حتى بالنسحة
لمن يعتقدوت بوجول االنفصال عن الفلسطينيين ولو من بال يمات أغلحية هودية .ففي المجال السياسـي ،ال
يحمـ ــل غحـ ــا عقيـ ــدة وايـ ــحة وال مواقـ ــف أساسـ ــية جوهريـ ــة معلنـ ــة تتجـ ــاوز مق ـ ـوالت وجـ ــول االنفصـ ــال عـ ــن
التوصل إلى تسوية تضمن المصال انمنية إلسرائيل .وهو قول يمكن له أت يصدر عن ليكـود
الفلسطينيين و ّ
ـردد خطـال حـزل العمـل التـاريخي بتسـوية وفـح خطـة الجنـرال اإلسـرائيلي،
"معتدل" ،أو عن "عمالي" مخضـر ّ
تحناك اليو
يغئال ألوت ،التي تحتّم بقاء سيطرة "إسرائيل" انمنية والعسكرية في غور انردت ،وهو مطلب و رط ّ
نتنياهو.

أما في الحعد االجتماعي والثقافي ،فال

في أت هوية غحا االجتماعية والعرقية ممزوجة بسيرته الذاتية

لتمكنــه مــن التغّلـب علــى المر ـ الشـرقي المنــافف لــه ،وهــو عميــر
الشخصــية ،وتــوّفر بــدورها تفســي ار ولــو جزئيــا ّ

بيرتف ،بفعل الفوارق الجوهرية في هذك الهوية الشرقية لنليهما ،مع أت االمنين من أصل مغربي .فعمير بيرتف
جاء إلى فلسطين من المغرل عندما كات في السادسة من عمرك ،أما غحا فولد عا  1967نبوين مـن أصـل

مغربي هاج ار إلى فلسـطين أيضـا فـي أواسـت الخمسـينيات ،لننهمـا اسـتق ار فـي حـي الحقعـة الفلسـطيني فـي القـدس
الغربيــة .وترعــر بيـرتف فــي بلــدة ســدروت فــي النقــب ،وكــات منــذ صــحاك نا ــطا فــي حــزل العمــل ومتفرغــا فيــه.
وســحح لحــزل العمــل أت تصـ ّـدو التهامــات بالعنصـرية يــد الشـرقيين ،مــن خــالل تر ــيحه بيـرتف لرئاســة بلديــة

ســدروت فــي أوســاط ســحعينيات القــرت المايــي .وبهــذا المعنــى ،ف ـ ت بي ـرتف الــذ أخــذ فرصــته أ ثــر مــن م ـرة
إلحضــار "جمــاهير جد ــدة لصــال حــزل العمــل" ،فشــل فــي ذل ـ نت النو ـرة إليــه هلــح فــي أوســاط المجتمــع
اإلسرائيلي ،فوقيـة ،لـم تتغيـر حتـى عنـدما انتصـر علـى ـمعوت بيـريف عـا  .2005فقـد مّثـل بيـرتف فـي نوـر
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ثيـرين ،خاصــة الشـرقيين مـن المجتمــع اإلسـرائيلي ،الرجــل الشـرقي المعجــب بالســادة الحـي

 ،والــذ بــا روحــه

لحزل العمل التاريخي.
" فــي المقابــل ،جــاء غحــا ليمثــل جــيال جد ــدا مــن اإلس ـرائيليين الش ـرقيين .وبعضــهم قــال إنــه يمثــل الطحقــة
الوسطى التي نمح في صفوفهم .وخالفا لحيرتف ،أو غيرك من الساسة من أصول رقية ،لم يعرت عن غحا ،
مثال ،أنه جاهر خالل سيرته العملية في و ازرة المالية ،والحقا في ركة "بيزش" لالتصاالت ،بالورقة الطائفية أو
ممـن جـاؤوا مـن قطـا انعمـال
بانتمائه الشرقي ،بل هو يمثل طحقة جد دة من اإلسـرائيليين ،ـرقيين وغـربيينّ ،
والتجارة ،والذ ن نحذوت وينفروت من السياسة والحالة الحزبية السائدة.
ويفســر هــذا أيضــا هويــة مــن صـ ّـوتوا لــه فــي حــزل العمــل وانضــموا إليــه فــي الجولــة الثانيــة .وفيمــا وقفــح
م سسة الحـزل "ان ـكنازية" والتقليديـة مـع بيـرتف ،حوـي غحـا بتس يـد القطـا الشـال فـي الحـزل حتـى برمـوزك
"ان ــكنازية" الجد ــدة التــي تمثلهــا أ ثــر مــن غيرهــا كــل مــن ــيلي يحيمــوفيتب ،والنائحــة الشــابة مــن قــادة حركــة
االحتجــاب االجتماعيــة ،ســتات ــفير ،إلــى جانــب إ هــود بــاراش .وكــل هـ الء وصــلوا إلــى مواقــع بــارزة فــي حــزل
العمل مـن خـارب الم سسـة الحزبيـة ،ولـم يسـحح لهـم أت كـانوا نا ـطين فيـه .أمـا قـدامى الحـزل ومخضـرموك مثـل
الزعيم المهزو تسحاق هرتسوم ،ونجل رئيف أركات جيب االحتالل السابح ،حـا يم بـارليف ،والجنـرال السـابح،
رئيف الحزل انسحح عم ار متسنا  ،فاصطفوا جميعا وراء بيرتف.
في مثل هذك الوروت يصح فوز غحا بزعامة حزل العمل ،فرصة ربما لم يح ا بها الحزل منذ عقد ن،
للعودة إلى صدارة المشـهد اإلسـرائيلي كحـزل نـافف علـى قيـادة الدولـة ولـيف علـى حصـته وموقعـه فـي حكومـة
يقودها "الليكـود" .لنـن نجـا غحـا فـي اسـتغالل هـذك الفرصـة أ ال ،حقـى أمـ ار ال يمكـن التنحـ بـه ،خاصـة فـي
حلحة حزبية وخريطة سياسية مليئة بالمفاجست والتقلحات.
وجـ ـ ه غح ــا انتق ــادات لسياس ــة رئ ــيف الحكوم ــة ،بني ــامين نتني ــاهو ،نن ــه "توق ــف ع ــن االعتق ــاد بالح ــل
لق ــد ّ

السياسي" .وبحسحه ف نه يجب التوّقف عن الحناء خارب النتـل االسـتيطانية ،واسـتثمار المـوارد فـي الحلـدات داخـل
الخت انخضر.
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وكتــب عضــو الننيســح مــن كتلــة "المعســكر الصــهيوني" المعــارب ،إ تســي

ــموئيلي ،فــي حســابه علــى

"تـويتر" أت "االنفصـال إلـى دولتـين هـو مصـلحة قوميـة عليــا تلـز بتنـازالت م لمـة وإخـالء قطاعـات مـن الــوطن،
وإال ف ت أجيالي ستضطر لالختيار بين كوننا دكتاتورية هودية وبين دولة عربية" ،على حد تعحيرك.
إلى ذل  ،نقلح صحيفة "معاريف" ،عن رئيسة "هتنوعاك" ،تسيحي ليفني ،قولهـا إت تصـريحات غحـا بشـست
عــد إخــالء مســتوطنات يــمن اتفــاق ســال ال تمثــل موقــف الحركــة ،وال موقــف "المعســكر الصــهيوني" .وعقــب
السكرتير العا لحزل "االتحاد القومي" ،أوفير سوفير ،بالقول إت "غحا أدرش أت الغمز باتجاك اليمين والتنصل
من العرل يجلب له عددا من المقاعد ،ولننه لم درش أت اليمين ذكي وال يقـع فـي انحابيـل الرخيصـة لليسـار"،
حد تعحيرك.
على ّ
وقالـح رئيس ـة كتلــة "مي ـرتف" ،زهافــا غل ـ وت إت "غحــا نســي أنــه مــن المفتــرب أت يقــود الحــد ل لليكــود .ال
وجد حل سياسي باستثناء تسوية جغرافية حول حدود  ،67بما في ذل القدس".
وذكرت القناة "الثانية" العحرية أت "غحا " طلب من قيادة حزل العمل االستعداد لالنتخابـات المحكـرة ،وذلـ
ف ــي أعق ــال التط ــورات الدراماتيكي ــة ي ــد نتني ــاهو ف ــي مل ــف الفس ــاد رق ــم  .4000وأ ــارت القن ــاة الثاني ــة ،ال ــى
احتماالت قيا نتنياهو بتقديم موعد االنتخابات ،خصوصا في ه ّـل ت از ـد المطالحـات باسـتقالته ،بسـحب خضـوعه

مقربـي نتنيـاهو،
للتحقيقات في عدة ملفات فساد .وبحسب القناة ف ت الشـرطة اإلسـرائيلية نجحـح فـي تجنيـد أحـد ّ
وهو وكيل عـا و ازرة االتصـاالت " ـلومو فيلحيـر" ،ليكـوت ـاهد ملـ يـد نتنيـاهو ،انمـر الـذ قـد ـ مر بشـكل
حير على مصير نتنياهو السياسي.
 – 4موقف المعارضة اإلسرائيلية من نتنياهو وحكومته:
نشر موقع  The Jerusalem Postتقري ار حول المواقف والسياسات الخاطئة التى رتنحها رئيف الوزراء
اإلسرائيلى بنيامين نتنياهو خالل الفترة انخيرة ،فضال عن تعامله غير الر يد مع انزمات ،وردود انفعال إزاء
ذل سواء على مستوو الداخل اإلسرائيلي أو على المستوو الدولي.

18

التقدير نصف الشهري (ملف «إسرائيل»)
رقم ()64

2018/05/30

تحر ــات رئــيف الــوزراء اإلس ـرائيلى بنيــامين نتنيــاهو فــي ا؛ونــة انخي ـرة قــد
حــدأ التقريــر باإل ــارة إلــى أت ّ

هدت العد ـد مـن انخطـاء والتـي أ ّ ـد عليهـا أعضـاء المعاريـة بالننيسـح اإلسـرائيلي ،بدايـة مـن الفشـل الـذريع
ف ــى التعام ــل م ــع انزم ــات الداخلي ــة ،وصـ ـوال إل ــى االنتق ــادات انمريكي ــة الت ــى و ّجه ــح إل ــى نتني ــاهو ف ــي اإلدارة
انميركية السابقة ،عقب حد ثه عن أت الفلسطينيين ريدوت إنشاء دولة تخلو من سكات هود ووصفه ذلـ بسنـه
تطهير عرقي.
نتيجة لذل وصفح المعارية في الننيسح نتنياهو بانحمح وانخرق ،فضال عن اتّهامه باإليـرار بـسمن

"إسـرائيل" .وعنــدما حانــح اللحوــة التــى كــات علــى نتنيــاهو أت يحســن فيهــا مــن أدائــه السياســي ب
فضــل أت يجعــل
تسحب دائما بانزمات المستعصية بدال من أت يجعل المصلحة العامة أولوية له.
أولويته لألحزال الد نية التى ت ّ
فى حلقة أخرو لالنتقادات ،قامح تسيحى ليفنى ـ وزيرة الخارجية اإلسرائيلية السابقة ـ بانتقـاد نتنيـاهو عقـب
تم نشرك على موقع التواصل االجتماعي «فيسـحوش» والـذو دار حـول
تصريحاته التى أدلى بها من خالل فيد و ّ
اتها الفلسطينيين بالعنصرية وانهم ريدوت دولة ليف فيها هود.

 – 5توقعات في مستقبل المعارضة:
تحدث آفي غحا  ،زعيم المعارية الحالي ،في تصريحات عد دة له سحقح وتلح فوزك برئاسة حزل العمل
ّ

بالقول "إنـه سـيعمل مـن أجـل إعـادة الحـزل إلـى الواجهـة السياسـية وتحقيـح طموحـات أعضـائه ،بمحاولـة تحقيـح
نتــائج جيــدة علــى المســتوو السياســي الــداخلي وذلـ مــن أجــل منافســة حــزل الليكــود فــي االنتخابــات المقحلــة مــن
خــالل تشــكيل تحالفــات جيــدة فــي الوســت اليســار فــي إسـرائيل" .لنــن مختصـين فــي الشــست الحزبــي اإلسـرائيلي،
أعربـوا عــن اعتقــادهم بــست غحــا لــن يســتطيع تحقيــح مثــل هــذا التغييــر فــي السياســة اإلسـرائيلية التــي تتّجــه أ ثــر
هل المنافسة المحمومة بين انحزال اليمينية العنصرية التي تلقـي خطابـات
فس ثر نحو اليمين ان د ّ
تطرفا في ّ

أ ثر قحوال لدو اإلسرائيليين ،خاصة المستوطنين منهم ،من خطابات أحزال اليسار والوست.
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ـتش والمحلـل السياسـي المتـابع للشـست اإلسـرائيلي مصـطفى
وفي هـذا المجـال ـرو الناتـب الفلسـطيني المخ ّ

إب ـراهيم ،أت غحــا "لــن يســتطيع إنقــاذ حــزل العمــل رغــم تركي ـزك مســتقحال علــى كســب أص ـوات اليمــين لمنافســة
توجه المجتمع اليهود إلى اليمينية أ ثر من الوست أو اليسار".
هل ّ
الليكود على الحكم ،في ّ
وقـال إبـراهيم إت حـزل العمـل بالنسـحة للقضـية الفلســطينية ال يختلـف كثيـ ار عـن الليكـود ،فهـو يعـرت داخليــا
في النيات بسنه "أبو االستيطات" ،وأنه من قاد الحرول على الفلسطينيين والعرل ب دعاءات أنه يسار  ،كما أنه
يعتحر أحد أهم انحزال الم سسة للنيات الغاصب ،وقد بقي مسيط ار على الحكم لسنوات طويلة جدا امتدت إلى
عا  1978قحل حدوث تحوالت وصفح بـ "االنقالل" داخل الحزل .وأ ار إلى أت حزل العمل ال يختلف عـن
اليمين في القضايا النحيرة المتعلقة بالقضية الفلسـطينية .مشـي ار إلـى أت فـوز غحـا ربمـا يجـذل اليهـود الشـرقيين
(من أصول عربية و رقية) بدال من اليهود اال ـكيناز (مـن أصـول غربيـة وأوروبيـة) للحـزل ،لننـه سـيجد نفسـه
مضط ار للميل نحو خطال يميني يكسب من خالله أصوات اليمينيين ،حتى يستطيع منافسة الليكـود وغيـرك مـن
انحزال.
وقال إت "غحا سياسي غير معروت ،صوت في السابح لشاروت ،وهو من كل حزل كوالنو مع كحلوت
اليميني ،وكات وزي ار في حكومة نتنياهو واستقال ،ولذل ربما لن يستطيع مواجهة أحزال اليمين في هل الحالـة
المهترئ ــة الت ــي وص ــل إليه ــا ح ــزل العم ــل وت ارج ــع قوت ــه وقدرت ــه عل ــى المنافس ــة" .وت ــابع يق ــول" :مواق ــف غح ــا
السياسية أقـرل إلـى اليمـين المعتـدل ،وقـد يسـتطيع منافسـة يـائير البيـد علـى اليمـين الوسـت كـي يكسـب أصـوات
اليمين والشرقيين من أبناء جلدته ،ولنن من الصعب القول أنه قادر على النهوب بحزل العمل لدرجة منافسة
نتنياهو".
مــن ناحيــة أخــرو رأو المحلــل السياســي والمخــتش بالش ـ وت اإلس ـرائيلية حــاتم أبــو از ــدة ،أت حــزل العمــل
يحـاول منــذ فتـرة تجـاوز تــرد

ــعحيته مـن خــالل االنتخابــات الداخليـة إلحــداث تغييــر والححـث عــن وجــوك جد ــدة

تعمل على إنقاذك جماهيريا ،باإليافة إلى محاولته تجد د الخطـال السياسـي .مشـي ار إلـى أت الحـزل يعـيب فـي
تتردو أ ثر .وأعرل عن اعتقادك بست المنوومة وال أر الداخلي اإلسرائيلي
أزمة وحووهه في المنافسة السياسية ّ
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وصــعود اليمــين المتطــرت كتيــار كحيــر سيفشــل محــاوالت حــزل العمــل للعــودة إلــى الواجهــة والســاحة السياســية،
المتشدد بات يغطي على خطابات أحزال الوست واليسار.
مشي ار إلى أت خطال اليمين
ّ
أيات أت "انتخال غحا لـن يغيـر مـن الصـورة العامـة ولـن يعيـد الحيـاة إلـى حـزل العمـل كسـابح عهـدك".
م ك ــدا عل ــى أت أحـ ـزال اليم ــين المتط ــرت ب ــالتوافح م ــع انحـ ـزال الد ني ــة الحريدي ــة ه ــي الوحي ــدة الق ــادرة عل ــى
االستمرار في دفة الحكم في النيات الغاصـب .ولفـح إلـى أت المنافسـة فـي "إسـرائيل" سـتتمحور بـين الليكـود مـن
تطرفا .ورأو أبو از دة
اليمين المتطرت ونفتالي بينيح زعيم حزل الحيح اليهود المحسول على اليمين ان ثر ّ

أت "بينيح" هو الوحيد القادر على منافسة نتنياهو وحصد أصوات اليمين .واعتحـر أت "هنـاش صـراعا فـي الوقـح
تشددا تجاك
تطرفا من خالل طر مشاريع أ ثر ّ
الحالي بين نتنياهو وبينيح على حصد أ ثر انصوات اليمينية ّ

الفلســطينيين ،خاصــة فيمــا تعلــح بالقــدس" .وخــتم أبــو از ـدة بــست "المنــافف الحقيقــي لنتنيــاهو هــو بينيــح" نت
المجتمــع اإلس ـرائيلي تّجــه أ ثــر نحــو اليمــين المتطـ ّـرت س ـواء علــى صــعيد القضــايا الداخليــة أو تجــاك القضــية

الفلسطينية واإلقليم في ه ّـل الهـواجف انمنيـة المتصـاعدة فـي المنطقـة وانزمـة االسـتراتيجية القائمـة التـي يحـذر
المحص ـلة ف ّن ـه مــن غيــر المتوّق ـع إطالقــا فــي انمــد المنوــور أت تســتطيع
منهــا قــادة إس ـرائيليوت عد ــدوت .وفــي
ّ
أح ـزال اليســار أو الوس ــت أت تنــافف علــى س ـ ّـدة الحكــم فــي الني ــات نت ذل ـ

ـرتحت فق ــت ب مكانيــة توجيــه تلـ ـ

الجهــات خطابــا سياســيا يمينيــا ،وهــذا يعنــي إنهــاء ان دولوجيــة التــي بنيــح عليهــا تلـ انحـزال .خاصــة أنــه فــي
المتطرت ،لننهم لم نجحوا في المنافسة التي تشـتد أ ثـر
السابح حاول يساريوت أت تساوقوا مع خطال اليمين
ّ
متطرت وان د تطرفا ،وبالتالي لم يعد هناش وجـود لمـا يس ّـمى يمـين الوسـت أو الوسـت المعتـدل أو
بين اليمين ال ّ
حتى اليسار.

 – 6نظرة حزب العمل للمستقبل:
بعد سنوات طويلـة مـن الت ارجـع المسـتمر فـي قوتـه االنتخابيـة ،حقـح حـزل "العمـل" فـي انتخابـات ، 2015
قفزة كحيرة في تمثيله الحرلماني المحا ر ،وأيضا في قوة النتلة الحرلمانية التحالفية ،التي كلها عشية االنتخابـات
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مــع حــزل "الحركــة" ،بزعامــة تســيحي ليفنــي .إذ حققــح النتلــة  24مقعــدا ،بزيــادة  3مقاعــد عــن القــوة المجتمعــة
للحـزبين فــي االنتخابـات التــي ســحقح فـي العــا  . 2013وكانــح حصـة حــزل "العمــل"  19مقعـدا ،بعــد أت كــات
تمثــل فــي الــدورة التــي ســحقح ل  15مقعــدا .وهــذك النتيجــة هــي انعلــى التــي حصــل عليهــا خــالل  12عامــا،
هدت  5جوالت انتخابية.
حينمــا نــتنلم عــن حــزل "العمــل" ،فـ ت الحــد ث يجــر عــن الحــزل الم ســف للنيــات اإلسـرائيلي ،وكثيــر مــن
التطــورات فــي هــذا الحــزل وتقلحاتــه العد ــدة ،كانــح انعكاســا محا ـ ار للتطــورات فــي الشــار اإلس ـرائيلي ،والعكــف
صــحي  .وباإلمكــات القــول ،إت هــذا الحــزل واجــه منــذ غيــال القيــادة التقليديــة التاريخيــة عــن زعامــة الحــزل فــي
العــا  ، 1996أزمــة زعامــة كحي ـرة ،فحتــى العــا  ، 2014تنــاول علــى رئاســة الحــزل ممانيــة رؤســاء ،فــي 10
رئاسات ،آخرهم إسحح هيرتسوم ومن مم آفي غحا  .ومن بينهم مـن لـم يصـمد ن ثـر مـن بضـعة أ ـهر ،أو لـم
تمم عاما واحدا .ولنن حزل "العمل" لم يسـتثمر القفـزة التـي حّققهـا فـي االنتخابـات انخيـرة ،كـي يوهـر كحـزل
ّ
بد ل للحزل الحا م" ،الليكود" ،وبشـكل خـا فـي انجنـدة السياسـية الطاغيـة ،والتـي تـنعكف بشـكل خـا فـي
موجة القوانين العنصرية ،وتل الهادفة إلى تثحيح االحتالل وتعزيز االستيطات .ووجدناك متواطئا ،وحتـى محـاد ار
لقـ ـوانين كه ــذك ، ،بينم ــا معاري ــته تنحص ــر أساس ــا ف ــي تلـ ـ القـ ـوانين الت ــي تثي ــر بش ــكل خ ــا

االعت اري ــات

انوروبية.
لقد بدأ التحول انبـرز فـي حـزل "العمـل" بخطـال رئيسـه السـابح إسـحح هيرتسـوم ،فـي الشـهر انخيـر مـن
تحنـى
تحول إلى برنـامج الحـزل الجد ـد ،فـي الشـهر التـالي ،انول مـن العـا  .2016إذ ّ
العا  ، 2015وهو ما ّ
الحــزل برنامجــا سياســيا ،رتنــز علــى انفصــال أحــاد الجانــب عــن المنــاطح الواقعــة تحــح الســلطة الفلســطينية،
على أت يكوت الجدار الفاصل هو الحدود ،وتثحيح واقع انتشار جيب االحتالل في الضفة ،وعنـد كافـة المعـابر
ممـا هـي عليـه اليـو  ،وهـو المشـرو الـذ طرحـه
الخارجية ،ما يعني تحويل الضفة إلى انتونات مغلقة ،بس ثر ّ
حزل "الليكود" في النصف الثـاني مـن التسـعينيات ،وأيضـا حـزل "يسـرائيل بيتينـو" بزعامـة أفيغـدور ليحرمـات .مـم
محددة ،يكوت المجال مفتوحا للتفاوب حول "حل الدولتين".
يضيف حزل "العمل" أنه بعد مرحلة غير ّ
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وقد أعاد هيرتسوم صياغة هذك الخطة فـي مقـال لـه نشـرك فـي صـحيفة "هـسرتف" ،ـو  23ـحاط ، 2017
تحناها حزبه ،الجانب اإلقليمي ،والسعي
وأسماها "النقاط العشر" ،إذ أيات للخطة التي ّ
إلى اتفاق إقليمي داعم .كمـا أنـه بموجـب "النقـاط العشـر" ،فـ ت دولـة فلسـطينية لـن تقـا قحـل عشـر سـنوات،
طتــه .وفـي ـل انحـوال فـ ت االحـتالل واصـل السـيطرة علــى النتـل االسـتيطانية وكامـل القــدس
تحنـي خ ّ
مـن ـو ّ
المهجـرين الفلسـطينيين
المحتلة ،بعد عزل أحيـاء فلسـطينية كحـرو فـي الضـواحي ،وأت ال حـد ث عـن حـح عـودة
ّ
تحنيـه مــا يس ّـمى "مشــرو بيــل لينتـوت" ،الــذ طرحـه فــي خريــف
الـى وطــنهم .ويتخّلـى حــزل "العمـل" بــذل عــن ّ

يسع لهذا المشرو في كل الحكومات التي ارش فيها بعد ذل  .وبموازاة ذلـ
العا  .2000علما أت الحزل لم ا

أطلــح هيرتســوم خطابــا يمينيــا عنص ـريا ،ومــن أبــرز تلـ الصــياغات" ،علينــا التوّقـف عــن الوهــور وكسننــا نحــب
العرل".
وفــي المقابــل ،ف ـ ت زعيمــة حــزل "الحركــة" تســيحي ليفنــي ،الش ـريكة فــي "المعســكر الصــهيوني" ،لــم تجــاهر
طت حزل "العمل" ،وحافوح علـى الخـت السياسـي القائـل إت أداء نتنيـاهو السياسـي يقـود
بموقف واي من مخ ّ
إلـ ــى محاص ـ ـرة "إس ـ ـرائيل" فـ ــي السـ ــاحة الدوليـ ــة ،دوت أت تطـ ــر بـ ــديال وايـ ــحا لهـ ــذك المرحلـ ــة ،سـ ــوو التمس ـ ـ
بالعموميات ،والتحذ ر من "الدولة الواحدة".

 -7خاتمة واستنتاجات:
قالــح صــحيفة ( ــديعوت أحرونــوت) العحريــة :إت التطــورات فــي القضــايا الجنائيــة المتعّلقــة ب ـرئيف الــوزراء
بنيامين نتنياهو والمحيطين به ،تعطي اإل ارات انولى في مصير النوـا السياسـي االسـرائيلي .وبالتـالي تعتقـد
أطـرات مختلفـة فـي اإلئـتالت والمعاريـة ،أت االنتخابـات باتــح أقـرل مـن أ وقـح مضـى .وفـي الوقـح نفســه،
بعث رئيف حزل العمل آفي غحا برسالة إلى أعضاء الننيسح ،كتب فيها" :انتهـى عهـد نتنيـاهو .يجـب علينـا
االستعداد لالنتخابات قريحا ،برب انوراق الجنائي الذ بناك رئيف الوزراء في السـنوات انخيـرة ،إفسـاد الخـدمات
العامــة ،وانتهــاش ســيادة القــانوت ،وتهد ــد حريــة الصــحافة ،وفــوق هــذا كلــه :تقســيم وتح ـري
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المجتمع اإلسرائيلي على بعضها الحع

 ،نهار عليه وعلى المحيطين به" .وأيات "إت نتنياهو نهـي مسـيرته

نسخة إسرائيلية لحرلسكوني ،حيث من المـري لنتنيـاهو إدارة المعركـة القانونيـة مـن علـى كرسـي رئـيف الـوزراء،
ومن أجل هذا ف نه ال تـردد فـي دفـع أ ممـن سياسـي ،وهـو علـى اسـتعداد للقضـاء علـى كـل انجهـزة ،وتحطـيم
ل الشخصيات الرسمية :رئيف انركات ،قضاة المحكمة العليا ،رئيف الدولة ،وا؛ت مفوب الشـرطة ،وسـرعات
ما سيستي المستشار القانوني ،جميع رموز السلطة تتعرب لهجو من نتنياهو وكالبه الهجومية".
فــي المقابــل قــال مس ـ ولوت فــي اإلئــتالت الحك ــومي ،إت قواعــد اللعحــة تغيــرت بعــد القضــية  4000بح ــح
نتني ــاهو وانته ــح القص ــة ،كم ــا تح ــدث هـ ـ الء ع ــن س ــيناريوهين محتمل ــين ،إذا أدرش نتني ــاهو أت وي ــعه ي ــائف
التوصـل إلـى اتفـاق علـى
إما إلى انتخابات محكرة لنسب مقة الشعب مجددا ،أو إنه سيستقيل من أجـل
ّ
فسيسعى ّ
إغالق جميع الملفات يدك.
تقد  ،ال يمكن لحـزل العمـل المتمـاهي فـي القضـايا الجوهريـة مـع اليمـين ،أت يش ّـكل
أخي ار  ،وبناء على ما ّ

بـديال حقيقيــا لحـزل ليكــود الحـا م ،طالمــا اجتهـد ليكــوت نسـخة مخّففــة عنـه .فاإلسـرائيليوت الـذ ن غــدوا بغــالحيتهم
محســوبين علــى اليمــين المتطــرت يفضــلوت النســخة أنصــلية عل ـى نســخة مــزورة أو باهتــة .ويحــدو أنــه لــن تقــو
لحزل العمل ،م سف الدولة العحرية ،قائمة إذا لم يـست بقيـادة جد ـدة جريئـة تطـر بـديال سياسـيا حقيقيـا لليمـين،
يقو على إنهاء االحتالل وعلى وقف التمييـز الالحـح بـالمواطنين العـرل .وفـي حـال واصـل المراوحـة فـي بركـة
الوحل ،ف ت اليمين سيواصل السيطرة على الحكم سنوات طويلة أخرو  ،خاصة على يوء الحقائح التالية:
 - 1كل انحزال التي تدور في فل الحكومة ،أو التي لها احتمـال أت تشـارش فـي أ حكومـة مقحلـة ،إمـا
أت أجندتها يمينيـة متشـددة ،أو أنهـا تطلـح ـعارات فضفايـة أقـل وطـسة مـن الخطـال اليمينـي المتشـدد ،ولننهـا
في امتحات التطحيح تتناغم مع أجندة اليمين المتشدد.
 - 2غيـال القائــد الحـارز ،فــي حــال ايـطرار نتنيــاهو النـزول عــن المســر السياسـيف فنــل مـا هــو مطــرو
ليف مقنعا ،م ّما سيزيد حالة التشرذ والتخحت في أ تركيحة برلمانية تفرزها االنتخابات
المقحلة في حال حصولها.
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 - 3القضــية فــي أ انتخابــات مقحلــة ،كمــا فــي الســابقة ،ليســح فــي تــوفير النتلــة الفــائزة بــس حر عــدد مــن
المقاعــد ،بــل المشــكلة ســتنوت فــي تــوفير فــر

تشــكيل الحكومــة الجد ــدة .فنــل اســتطالعات الـ أر  ،تمــن أ حــر

قائمتين مجتمعتين 46 ،مقعدا كسقصى حد .في حين أت  18مقعدا ،هي خـارب حسـابات كـل إئـتالت مفتـرب،
وهــي مقاعــد قــائمتي "المشــتركة" و"مي ـرتف" .وبالتــالي فالنتيجــة النهائيــة لشــكل الحكومــة المقحلــة سيحســمها ــكل
توزيع المقاعد الـ  56المتحقية ،وهي في غالحيتهـا لليمـين المتشـدد والمتـد نين المتـزمتين ،وهـذا مـا يجعلنـا نسـتنتج
بست أ حكومة مقحلة ستنوت ،كالحالية ،تحح سطوة وسيطرة اليمين المتشدد والحريديم مع نتنياهو أو بدونه.
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