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(((

خطة �سالم من �أجل �سوريا ()2

فيما يوا�صل املجتمع الدويل جهوده من �أجل التو�صل �إىل ت�سوية تقود لإنهاء احلرب الأهلية يف
�سوريا ،يقدم هذا املقرتح خيار «الالمركزية» كجزء من احلل.
متتلك �سوريا تاريخ ًا طوي ً
ال من �سيطرة الدولة املركزية ال�شديدة وهي التي �ساهمت بدورها يف �إق�صاء
�أجزاء كبرية من املجتمع وعطلت عملية التنمية يف البالد .وال �شك يف �أن فر�صة نقل ال�سلطة �إىل جهات
حملية متثل و�سيلة فعالة يف خف�ض النزاع وتوفري الأمن لل�سوريني الذين فقدوا الثقة بالدولة ،عدا عن
�إ�سهامها املبا�رش يف ت�أجيل بع�ض الق�ضايا الأ�سا�سية املتنازع عليها بني الف�صائل ال�سورية املختلفة.
وقد يكون �أحد �أ�شكال الالمركزية نابع ًا من ت�سوية �سيا�سية نهائية بني الأطراف املتنازعة خا�صة بعد
�أن ت�صل الأطراف املختلفة �إىل قناعة عدم قدرتها على ت�شكيل دولة موحدة �أو ت�شكيل حكومة مركزية
متثل كل ال�سوريني.

حتديثات على خطة �سالم لأجل �سوريا
يف كانون الأول من العام  ،2015قدم املعهد ا�ست�رشاف ًا خلطة �سالم من �أجل �سوريا وخل�ص �إىل عدد
من التو�صيات اخلا�صة بتغيري نهج الواليات املتحدة يف ال�رصاع ال�سوري وفق التايل:
-1توجيه الرتكيز والأولوية نحو دعم اجلهود الرامية لتحقيق وقف �إطالق نار يف �سوريا ،وبالتايل
يجب الف�صل بني وقف �إطالق النار هذا و�أي مفاو�ضات حول احلل ال�سيا�سي ال�شامل واالنتقايل.
-2تن�شيط العملية الدبلوما�سية بحيث ت�شمل جميع اجلهات الفاعلة اخلارجية مبا فيها ال�سعودية
و�إيران.
 - 3االتفاق على ت�أجيل الق�ضايا اخلالفية خا�صة اخلالف حول م�ستقبل ب�شار الأ�سد.
�-4إيجاد �آلية لفر�ض وقف �إطالق النار على �أ�سا�س ن�رش قوات �ضامنة خارجية يف املناطق ال�صديقة
لها.
(1) A Peace Plan for Syria II-Options for Future Governance- by James Dobbins, Philip

Gordon, Jeffrey MartiniRand - http://www.rand.org/pubs/perspectives/PE202.html.
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-5ال�سماح جلميع الف�صائل امل�سلحة باالن�ضمام لوقف �إطالق النار با�ستثناء تلك التي �صنفتها الأمم
املتحدة جماعات �إرهابية مثل داع�ش وجبهة الن�رصة.
-6نقل ال�سلطات املحلية �إىل الف�صائل والأحزاب الداخلية – املعار�ضة والنظام والقوات الكردية
– كل ح�سب مناطق تواجده واملناطق اخلا�ضعة ل�سيطرته ،يف الوقت نف�سه يجب على اجلميع املحافظة
على اجلهود الع�سكرية ل�رضب داع�ش يف املناطق التي ت�سيطر عليها.
اليوم وبعد خم�سة �أ�شهر من عر�ض تلك اخلطة ،مت �إحراز تقدم على العديد من اجلبهات .ففي
�22شباط � 2016أعلنت الأطراف الرئي�سية على الأر�ض وجميع الرعاة اخلارجيني قبولهم التفاق
«وقف الأعمال العدائية» .وعلى الرغم من الكم الهائل من االنتهاكات التي ح�صلت لهذا االتفاق
وتدهوره مع مرور الوقت �إال �أنه كان امل�ساهم الأكرب يف احلد من �أعمال العنف التي انت�رشت يف �سوريا
منذ عام .2011
يف الوقت نف�سه،وافقت جماعات املعار�ضة الرئي�سية – ممثلة بلجنة املفاو�ضات العليا التي ترعاها
ال�سعودية – باملوافقة على دعم وقف �إطالق النار ،كما وافقت على امل�شاركة يف املفاو�ضات حول
م�ستقبل �سوريا ال�سيا�سي بدون وجود �ضمانات لرحيل الأ�سد رغم �أن هذا الأمر ال يزال هدف ًا معلن ًا لهم.
وعرب الرتكيز �أي�ضا على فرتة انتقالية �أطول بد ًال من البدء بعملية تف�ضي �إىل تخلي الأ�سد عن ال�سلطة
و�صو ًال �إىل هيئة انتقالية ،تبدي الإدارة الأمريكية تركيزاً �أقل على م�س�ألة رحيل الأ�سد مقارنة بالأهداف
الأخرى ،وقد �أن�ش�أت الواليات املتحدة بالتعاون مع رو�سيا ترتيبات متعلقة بوقف �إطالق النار امل�شرتك
وطريقة لتبادل املعلومات ب�صورة منتظمة .ويف خطوة مرحب بها ك�رست اجلمود ب�ش�أن اجلماعات
امل�صنفة وغري امل�صنفة �إرهابي ًا ،وفتحت الباب على م�رصاعيه �أمام اجلماعات التي تنوي االلتحاق باتفاق
التهدئة – با�ستثناء اجلماعات امل�صنفة �إرهابي ًا – وهو ما مكن اجلماعات امل�سلحة املختلفة بالإ�ضافة �إىل
قوات النظام من الرتكيز على حرب داع�ش خالل فرتة �شهري �آذار وني�سان بد ًال من اال�شتباك فيما بينها.
بالإ�ضافة �إىل وقف �إطالق النار ،حدثت تفا�صيل �أخرى هامة منذ ن�رش الورقة الأوىل.
�أوالًّ :
مكن الدعم الرو�سي النظام من تعزيز �سيطرته على الكثري من مناطق دم�شق وحم�ص وحماة
بالإ�ضافة �إىل تو�سيع �سيطرته على مناطق خمتلفة حول مدينة حلب مبا يف ذلك قطع وتهديد طرق �إمداد
املعار�ضة الرئي�سية هناك .والنظام الآن لي�س بو�ضعية ت�سمح له بتوجيه �رضبة حا�سمة �إىل ال�سنة – عدا عن
عدم قدرته على املطالبة بالأرا�ضي التي وقعت حتت �سيطرة الأكراد �أو داع�ش خالل هذه الفرتة – رغم
ذلك ،متكنت قوات النظام من تعزيز �سيطرتها على معظم اجلزء الغربي من البالد.
ثانياً� :أعلنت رو�سيا يف �آذار  2016عن حتقيقها لأهدافها الرئي�سية وبد�أت بعملية ان�سحاب جزئي
لقواتها الع�سكرية من �سوريا،على الرغم من ا�ستمرار رو�سيا بتقدمي م�ساعدات مادية وتنفيذ عمليات
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ق�صف جوي لدعم النظام .ووفق الإعالن الرو�سي ف�إن بوتني ما زال م�صمم ًا على �أنه لن ي�سمح ب�سقوط
الأ�سد ( وهوما �أكدنا عليه يف التقييم ال�سابق) و�أ�ضاف بوتني �أنه م�ستعد لتحمل كافة التكاليف من �أجل
تعزيز نظام الأ�سد وحماولة ا�ستعادة ال�سيطرة على كامل البالد ع�سكريا.
ثالثاً� :أعلن قادة الأكراد ال�سوريني يف �آذار املا�ضي �أي�ض ًا عن ت�أ�سي�سهم الحتاد �شمال �سوريا وتوحيد
املقاطعات الكردية الثالث حتت منطقة حكم ذاتي.
رابعاً :يخ�ص�ص نظام الأ�سد جز ًءا من قواته ال�ستعادة ال�سيطرة على تدمر وهو ما ميثل خطوة ملمو�سة
يف توجيه املعركة نحو داع�ش بد ًال من توجيهها نحو ف�صائل املعار�ضة وي�ؤكد التزام النظام وقف �إطالق
النار .ويف الوقت نف�سه ،حتول العديد من ف�صائل املعار�ضة ال�سورية – خا�صة يف ال�شمال – �إىل قتال
داع�ش يف حلب و�أماكن �أخرى بد ًال من قتال النظام.
اليزال الو�ضع يف �سوريا غري م�ستقر �أبداً ،واتفاقية وقف �إطالق النار اله�شة احلالية قابلة لالنهيار يف
�أي حلظة .وال يظهر النظام �أي ا�ستعداد للتفاو�ض بجدية على تعديل د�ستوري �أو انتقال �سيا�سي �شامل،
بل ي�رص على بقاء الأ�سد يف ال�سلطة واحلفاظ على كافة الأرا�ضي ال�سورية حتت �سيطرته .ولن تقدم
التطورات الأخرية يف امليدان ،فر�صة من اجل احلد من العنف يف �سوريا على �أ�سا�س �أكرث ا�ستدامة من ذي
قبل .ويف حال ما كان الطرفان على الأر�ض ،بالإ�ضافة �إىل النا�شطني الرئي�سيني اخلارجيني ،قادرين على
التخلي عن الأهداف ال�سيا�سية الطموحة وحتديد �أولوياتهم بتمديد وقف �إطالق النار وت�سهيل و�صول
امل�ساعدات الإن�سانية و�إقامة احلكم املحلي ،ميكن القول �أن هناك فر�صة �أمام ال�سوريني وجريانهم لإنهاء
هذا الكابو�س الذي يعي�شونه منذ �أكرث من خم�س �سنوات دون �أن تكون له �أي نهاية.

احلفاظ على وقف �إطالق النار

تعتمد هذه الورقة على فر�ضية مفادها �أن تكاليف احلرب اجلارية تفوق بكثري �أي من الفوائد التي
ميكن �أن تنتج من دوامها .وبعد خم�س �سنوات من القتال العنيف ،واخل�سائر الهائلة يف الأرواح وما
حدث من نزوح داخلي لل�سكان وتدفقات الالجئني عدا عن الت�سبب يف عدم اال�ستقرار يف املنطقة
وفتح املجال �أمام تطرف املتطرفني وزيادة العمليات الإرهابية ،بعد كل هذا يجب �أن يكون الهدف
الرئي�سي للواليات املتحدة و�رشكائها هو التفاو�ض على وقف دائم للأعمال العدائية ب�شكل يرتافق مع
دعم حوار مطول ب�شكل حتمي بني الف�صائل ال�سورية فيما يتعلق بال�شكل امل�ستقبلي للدولة ال�سورية.
كان هناك وقت وجدت الواليات املتحدة الفر�صة منا�سبة لتحقيق عدد من الأولويات الأخرى
يف �سوريا ،مبا يف ذلك خف�ض النفوذ الرو�سي والإيراين يف املنطقة �أو و�ضع �سوريا على طريق �أكرث
دميقراطية .لكن هذه الأهداف يجب �أن يتم النظر �إليها ك�أمر ثانوي �إذا ما قورنت ب�أولوية �إيقاف احلرب
والتي باتت تت�سبب بعواقب اقت�صادية و�إ�سرتاتيجية و�إن�سانية واقت�صادية ال تطاق.
تكمن م�صلحة الواليات املتحدة الأ�سا�سية يف تقليل كثافة ال�رصاع املدين ال�سوري من �أجل �إنقاذ
9

الأرواح ووقف تدفق املزيد من الالجئني واحلد من التطرف الذي ينبع �أ�سا�س ًا من ال�رصاع،عدا عن
ت�شجيع عودة الالجئني وامل�رشدين �إىل ديارهم،يف الوقت نف�سه �سيفيد هذا الأمر يف تركيز اجلهود
ال�سورية والدولية ملحاربة داع�ش.
وعلى الرغم من �أن الت�سوية ال�سيا�سية ال�شاملة التي تف�ضي �إىل تغيري قيادة احلكومة ال�سيا�سية متثل هدف ًا
مرغوب ًا فيه لكنه قد يكون غري قابل للتحقيق يف امل�ستقبل املنظور .فاملوقف الر�سمي للواليات املتحدة

و�رشكائها الدوليني يتمثل يف �أن امل�ستقبل ال�سيا�سي ل�سوريا هو خا�ص بال�سوريني فقط التخاذ القرار،
مبا يتفق مع بيان جنيف عام  2012وقرار جمل�س الأمن التابع للأمم املتحدة رقم  .2254فيما ت�سري
املحادثات يف جنيف على �أ�سا�س ورقة النقاط امل�شرتكة التي قدمها مبعوث الأمم املتحدة �ستيفان دي
أعدها دي م�ستورا جلميع الأطراف �أن « �سوريا يجب �أن تكون دولة
م�ستورا .تو�ضح هذه الورقة التي � ّ
دميقراطية غري طائفية قائمة على املواطنة والتعددية ال�سيا�سية ومتثل جميع مكونات املجتمع ال�سوري
وتتحقق فيها �سيادة القانون وا�ستقالل الق�ضاء وامل�ساواة يف احلقوق وعدم التمييز وحتقق فيها مبادئ
حقوق الإن�سان واحلريات الأ�سا�سية وال�شفافية وامل�ساءلة ومبادئ امل�صاحلة الوطنية وال�سلم االجتماعي،
و�أن ال�سوريني ملتزمون ب�إعادة بناء دولة قوية ذات جي�ش وطني موحد ،وذلك من خالل نزع ال�سالح
ودمج �أع�ضاء اجلماعات امل�سلحة يف اجلي�ش يف �سبيل دعم املرحلة االنتقالية والد�ستور اجلديد».

هذه الأهداف مرغوبة للغاية لكنها غري واقعية على الأقل �ضمن املدى الق�صري .وال�سبب الرئي�سي
الذي يدفع جميع الأطراف اىل املوافقة على وحدة �سوريا هو اعتقاد هذه الأطراف �أن ب�إمكانها ال�سيطرة
على امل�ؤ�س�سات الناجتة عن هذه الوحدة يف امل�ستقبل .وهذا لن يحدث وذلك لعدم وجود متثيل للأكراد
يف هذه املحادثات �سوا ًء �ضمن فريق النظام �أو �ضمن جلنة املفاو�ضات العليا – املعار�ضة -وقد جتاهلت
الت�رصيحات حول وحدة �سوريا وااللتزام بها وجود �أي حكم ذاتي للأكراد.
�إن الإ�رصار على االتفاق ال�سيا�سي ال�شامل باعتباره �رشط ًا �أ�سا�سي ًا على املدى القريب �ضمن املحادثات
يحر�ض على
املتعلقة مب�ستقبل �سوريا جتعلنا نخ�شى �أن يقود �إىل ف�شل هذه املحادثات ومن املحرج �أن ّ
ا�ستئناف العنف جمدداً .واحلقيقة �أن اتفاق وقف الأعمال العدائية الأخري مل يكن لريى النور لوال
�أن املعار�ضة و�أن�صارها ف�صلوا �أخريا بني �إ�رصارهم على املزاوجة بني توقف القتال وح�صولهم على
�ضمانات االنتقال ال�سيا�سي.

كان اخلطر يف جنيف �أن مفاو�ضي املعار�ضة وداعميهم الأجانب جعلوا خيارهم الأف�ضل « �إزالة
الأ�سد» عدو اخليار اجليد «متديد وقف �إطالق النار» وانتهوا بـالأ�سو أ� «ا�ستئناف �أعمال العنف دون �أي
خطة واقعية لوقفها يف حال انهيار الهدنة .ولذا يجب على الواليات املتحدة االنخراط مع اجلهات
الراعية يف جلنة املفاو�ضات العليا وخا�صة اململكة العربية ال�سعودية للت�أكيد على �أن االلتزام بحل الق�ضايا
مبا يف ذلك ال�سيا�سية منها على املدى الطويل كنقل ال�سلطة والعدالة االنتقالية يجب �أن ال يقف يف طريق
تخفيف حدة النزاع.
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�إن �أي ر�ؤية على املدى الطويل ل�سوريا ميكن �أن ت�ساعد يف تعزيز عملية وقف الأعمال العدائية
لكن يجب �أن ال ت�صبح الر�ؤية هذه �رشط ًا م�سبق ًا لتمديد اتفاق وقف �إطالق النار �أو حتقيقه .بالإ�ضافة
�إىل ذلك ،على الواليات املتحدة و�رشكائها اخلارجيني مبن يف ذلك رو�سيا و�إيران العمل من خالل
املجموعة الدولية لدعم �سوريا ،وينبغي عليهم البحث عن فر�ص لتحفيز االمتثال لوقف �إطالق النار
ومعاقبة االنتهاكات املختلفة.

ولتعزيز الدعم لوقف �إطالق النار بني ال�سكان املحليني ينبغي على الواليات املتحدة �أن ت�ستمر يف
�إعطاء الأولوية لإي�صال امل�ساعدات الإن�سانية �إىل املدن املحا�رصة وتعزيز تدابري �أخرى لبناء الثقة بني
الأطرف ( مبا يف ذلك �إجراء عمليات تبادل �أ�رسى) .وا�ستخدام املناق�شات مع رو�سيا لو�ضع �آليات �أقوى
للإبالغ والإنفاذ.
على املدى القريب ف�إن اخلطوة العملية ميكن �أن تكون عرب تعزيز روابط االت�صال بني قادة املعار�ضة
والنظام على �أر�ض الواقع وهو ما من �ش�أنه �أن يخفف من حدة ال�رصاع على امل�ستوى املحلي.و�أما عن
التوا�صل بني قادة امل�ؤيدين واملعار�ضني للنظام فهو قائم ب�شكل غري ر�سمي الآن لكن عملية تعميقه من
�ش�أنها �أن تخفف من احتماالت تقوي�ض وقف �إطالق النار .ولتحفيز التزام النظام ينبغي على الواليات
املتحدة التعامل مع قطر وال�سعودية وتركيا حلثها على وقف امل�ساعدات التي تقدمها جلماعات املعار�ضة
وهو ما يخرق �رشوط وقف �إطالق النار.

وينبغي على ممثلي الواليات املتحدة وغريها �إ�رشاك م�س�ؤولني �إيرانيني يف هذا احلوار .فعلى املدى
الطويل يجب �أن ت�ضمن الواليات املتحدة امتالكها لآليات �أقوى لتنفيذ وقف �إطالق النار مبا يف ذلك
من �إجراءات عقابية بحق املخالفني.وعرب هذه اجلهود �ستحتاج وا�شنطن �إىل االعتماد على دعم اجلهات
الإقليمية الفاعلة التي ترى جناحها يتمثل يف واحدة من ثالثة نقاط� :إزالة الأ�سد من احلكم ،ومعاقبة
�إيران ،ومنع �إقامة حكم ذاتي كردي �أو تعرف جناحها بالنقاط الثالثة جمتمعة.
ميكن القول �إن ال�رشكاء الإقليمني الأقرب �إىل املوقف الأمريكي ب�ش�أن الأولويات يف �سوريا هم
الإمارات والأردن وم�رص ،وبالتايل �ستكون م�شاركتهم �رضورية لكبح جماح املواقف الأكرث تطرف ًا من

ال�سعودية �أو تركيا والتي تبدو �أنها متيل لدعم القتال حتى النهاية من �أجل �إ�سقاط الأ�سد.

 ترتيبات احلكمويف الوقت الذي يجب احلذر فيه من الإفراط يف التوقعات من املحادثات ال�سيا�سية ،يجب �أن
نعرتف �أن بع�ض التقدم ب�ش�أن م�سائل ترتيبات احلكم يف �سوريا هو �أمر �رضوري للحفاظ على وقف
�إطالق النار حتى ولو كان ب�شكل جزئي �أو منقو�ص على املدى الطويل .ولأن هدف توحيد �سوريا –
حتت قيادة وطنية متفق عليها مع تواجد هيكلة �أمنية واحدة – يعد �أمراً بعيداً ،يجب �أن يكون هناك نظر
يف م�س�ألة كيفية توفري احلكم الأ�سا�سي يف املناطق التي ت�سيطر عليها املعار�ضة الآن.
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الالمركزية خيار واعد هنا من ناحيتني� ،أو ًال ت�ساهم الالمركزية بتحويل الرتكيز بعيداً عن خالفات ال
ميكن حلها عرب التوزيع الر�أ�سي لل�سلطة داخل احلكومة املركزية �إىل توزيعات واعدة �أكرث تناق�ش التوزيع
الأفقي لل�سلطة.
ثاني ًا� ،ست�ساهم الالمركزية يف امل�ساعدة على التغلب على انعدام الثقة بني الأطراف املتنازعة نظراً
لأنها تقلل من خماطر ال�رصاع وتقدم وعوداً لكل الأطراف بقدر من احلكم الذاتي والأمن .وفق هذا
املنظور يقدم هذا املقرتح �أربعة مناذج خمتلفة من الالمركزية التي قد تن�ش�أ نتيجة لت�سوية �سلمية �أو حتى يف
حالة عدم وجود �أي اتفاق عام على مثل هذا االتفاق .وعلى الرغم من �أن �إ�ضفاء الطابع الر�سمي على
هذه االتفاقات بني الطرفني وحتت رعاية دولية �سيكون �أف�ضل� ،إال �أن هذه الرتتيبات �ستتطور بفعل الأمر
الواقع ولي�س بحكم القانون .وبطريقة �أو ب�أخرى �ستحتاج كل الأطراف لعك�س واقع ال�سيطرة املحلية
ؤقتا.
�إذا �أريد لها �أن تتحمل الأمر ولو م� ً

 اخليار الأول :ال مركزية خفيفة حمدودةيتمثل اخليار الأقل طموح ًا يف تنفيذ الرتتيبات احلالية �ضمن الد�ستور املعدل لعام  2012والذي
يحتوي مادتني (رقم 130و  )131وت�شمالن الدعوة �إىل «تطبيق مبد أ� الالمركزية يف ال�صالحيات
وامل�س�ؤوليات» وت�ؤكد على اال�ستقالل املايل والإداري لهياكل احلكم املحلي.ولأن الد�ستور ميلك
كمية حمدودة من الن�صو�ص املتعلقة بالإر�شادات حول كيفية عمل هذه الالمركزية يف �إطار املمار�سة
العملية� ،سيكون هناك حاجة لإقران الد�ستور ومواده املذكورة بتنفيذ املر�سوم الت�رشيعي رقم 107
بتاريخ ت�رشين الأول لعام  ،2011والذي تعهد فيه النظام مبنح �سلطات �أو�سع يف املحافظات واملدن
والبلدات والبلديات بحيث تخ�ص�ص ن�سب معقولة من املوازنة العامة للدولة للإدارات املحلية ،يرتافق
ذلك مع منح املحليات بع�ض الفر�ص املحدودة لزيادة الإيرادات .وبالإ�ضافة �إىل ذلك ،جعل املر�سوم
االنتخابات �أ�سا�س ًا الختيار معظم املمثلني املحليني مع ا�ستثناء ملحوظ للممثلني الذين ال يزالون ي�شغلون
منا�صبهم .ولأن االنتخابات املحلية التي �أجراها النظام يف �أواخر عام  2011متت مقاطعتها من قبل
الأكراد وجماعات املعار�ضة العربية ونظر �إليها ب�شكل عام على �أنها انتخابات غري �رشعية ،لذا فهي
بحاجة �إىل �إعادة تنظيم وهو ما لن يحدث يف �أي وقت قريب ،ذلك �أن ال�سلطات التي مت �إن�شاءها وفق
املر�سوم الت�رشيعي رقم  107موجودة على الورق فقط ،وهي بحاجة �إىل االنتقال �إىل �أر�ض الواقع والبدء
بتنفيذها.
وقد حتتاج الهياكل املحلية �إىل تو�سع �أكرب يف جمال الالمركزية املالية خا�صة و�أن الرتتيب احلايل ال يوفر
�أي �أ�سا�س قوي لتقا�سم العائدات مع احلكومة املركزية �أو �أي �أ�سا�س �آخر خا�ص باحلكومات املحلية لرفع
مواردها اخلا�صة .ويفرت�ض خيار الالمركزية هذا �إ�صالحا حمدودا �ضمن هياكل احلكم احلالية بد ًال من
انتقال كبري ووا�سع النطاق وهو ما يجب �أن يكون مدرج ًا �ضمن د�ستور �أو تعديل معينّ  ،وعليه ف�إن هذا
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اخليار ميكن له �أن ينجح بب�ساطة عن طريق البدء بتنفيذ القوانني القائمة من قبل امل�ؤمنني بها.
قد يتطلب هذا اخليار �إعادة ر�سم التق�سيمات الإدارية يف �سوريا ولي�س القيام ب�إ�صالح د�ستوري �أو
ت�رشيعي .وعلى الرغم من �أن هذا اخليار يقلل من خطر الف�شل �إال �أنه يوفر الكثري من الزخم لإ�صالح
جهاز الدولة القمعي.
قد يحظى هذا النموذج على الأغلب ب�إعجاب الأ�سد وم�ؤيديه ولكنه بال �شك �سيواجه معار�ضة
�شديدة من اجلماعات الكردية التي ت�سعى ملزيد من احلكم الذاتي� .أما املعار�ضة العربية ومن خلفها
داعموها الأجانب ف�إن هذا اخليار لن يكون مقبو ًال �إال �إذا مت �إقران الالمركزية بت�شكيل حكومة ذات
قاعدة �أو�سع يف دم�شق ،ويف حال مل يحدث هذا التغيري يف دم�شق ،ف�إن املعار�ضة العربية ال ترى �إمكانية
تطبيق – النظام له ب�شكل �أف�ضل من ذي قبل – �إبان �إ�صدار القرارات املن�صو�ص عليها يف عام 2011
وما قبله– وبالتايل فهو ال يحمل �أي تغيري عن الو�ضع احلايل.

 -اخليار الثاين� :إ�ضفاء الطابع امل�ؤ�س�سي على ال�سيطرة املحلية

من �ش�أن خطة المركزية �أكرث طموح ًا �أن متنح احلكم الذاتي �صالحيات على امل�ستوى املحلي على
�صعيد الوظائف احلكومية الرئي�سية ،مبا يف ذلك ال�رشطة والإدارة .هذا االقرتاح يف جوهره من �ش�أنه �أن
ي�ساهم يف رفع م�ستوى النموذج املعمول به يف املناطق التي ت�سيطر عليها املعار�ضة حيث توفر جمال�س
احلكم املحلي خدمات املجتمع املحلية وبدعم من الرعاة اخلارجيني .هذا النهج وا�ضح جداً �ضمن
املناطق التي ت�سميها الواليات املتحدة باملناطق املحررة مثل درعا و�إدلب وكذلك يف الأرا�ضي التي
ت�سيطر عليها املعار�ضة يف حلب وريف دم�شق وحماة والالذقية.
حتتوي هذه املحليات على عدد من �أع�ضاء املعار�ضة املهاجرة وحققت جناحات جيدة يف تقدمي
اخلدمات ،خا�صة يف ت�شغيل املخابز وتوفري املياه وال�رصف ال�صحي وقطاع النظافة ،لكنها كانت �أقل
جناح ًا يف جمال الأمن والعدالة .فمقاتلو املعار�ضة امتلكوا يف كثري من الأحيان ذراع ًا �أقوى يف احلكم من
القادة املدنيني وتطبيق العدالة يف كثري من الأحيان �أوكل �إىل املحاكم الإ�سالمية .ومن �ش�أن ا�ستمرار وقف
القتال �أن ي�سمح لهذا النموذج بالتوجه �إىل مزيد من املدنية وميكن �أن يطبق يف مناطق �سيطرة النظام
كذلك .وال يتطلب هذا النهج �إحداث تغيريات يف التق�سيمات الإدارية ،لكن ال�سلطة الفعلية من �ش�أنها
�أن ت�ؤول �إىل املجال�س املنتخبة التي متثل املدن والبلدات والبلديات.
�ستكون هناك حاجة �إىل تعديالت قانونية ،وعلى �أي حال لكي ت�ؤول ال�سلطة ر�سمي ًا �إىل هذه
ال�سلطات وامل�س�ؤوليات ف�إن ال�صفقة الأ�سا�سية املرتبطة باحلكم الذاتي تبنى على الإخال�ص للدولة
املركزية وهو ما ميكن الدولة من منح احلكومات املحلية القدرة على ال�سيطرة على كافة الأمور ومنح
احلد الأدنى للدولة املركزية مثل اجلمارك ومراقبة احلدود واالن�ضمام للجي�ش – اال�ستجابة للتهديدات
اخلارجية – وفر�ض ال�رضائب على التجارة.
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على �صعيد التحديات لهذا النموذج فهي كثرية� ،أوالً ،متلك �سوريا تاريخ ًا قوي ًا من ال�سيطرة املركزية

لذلك لي�س من الوا�ضح �إذا ما كان هناك قدرة على امل�ستوى املحلي لتوفري اخلدمات الأ�سا�سية وخدمات
احلكم املختلفة حتى يف ظل وجود دعم خارجي.

ثانياً ،يفرت�ض هذا النموذج تناز ًال كبرياً من النظام ،وهو ما قد ال يكون واقعي ًا نظراً لنفوذ النظام يف

ميادين القتال الآن.

املت�شددة ومنظمات املجتمع املدين القوة
ثالثاً ،يع ّزز هذا النموذج خطر ا�ستخدام كل من اجلماعات
ّ

�أو الرفاه االجتماعي كو�سيلة للحفاظ على ال�سيطرة املحلية وتعزيز قواعد دعمهم .وبعبارة �أخرى

ال ي�ضمن هذا النموذج ال�سيطرة املعتدلة �أو الدميقراطية وبالتايل قد يكون هناك م�ساهمة من القوى
اخلارجية يف املوارد الأ�سا�سية بل اجلنود يف بع�ض الأحيان للعمل على �إجناح كل منطقة حملية.

 اخليار الثالث :الالمركزية غري املتماثلةميكن �أن يجمع اخليار الثالث هنا بني اخليارين الأول والثاين ،وميكن �أن يكون اتفاق ب�ش�أن املطالب

الكردية للحكم الذاتي .ال�سيناريو الأكرث و�ضوح ًا يكمن يف �أن متنح الكانتونات الكردية يف كل من
عفرين واجلزرة وكوباين� -أعلنت نف�سها احتاداً قبل فرتة –قدراً من احلكم الذاتي يف حني تبقى بقية
�سوريا حتت �سيطرة احلكومة املركزية .ويف حال بقاء املناطق الكردية كما هي الآن – �إعالن ذاتي مل

تعرتف دم�شق به – ف�إنها �ستكون �شبيهة مبا كان يف العراق يف ت�سعينيات القرن املا�ضي بحيث يكون

الو�ضع الع�سكري – فر�ض منطقة حظر جوي يف �إطار عملية مراقبة ال�شمال – مثل و�ضع بغداد �سابقا

ثم �أدى �إىل جناح الأكراد يف احل�صول على حكم ذاتي� .إذا مت قبول هذا الرتتيب من قبل احلكومة املركزية
وو�ضع يف الد�ستور ف�إن الو�ضع �سيكون مماث ً
ال حلال العراق اليوم ،بحيث تتمتع حكومة �إقليم كرد�ستان
العرق بحكم ذاتي قامت بتعزيزه لكنها ما زالت ت�شارك يف �صناعة القرار على امل�ستوى الوطني العراقي.
تكمن ال�سمة املميزة لهذا اخليار يف التباين القائم بني كون الأكراد يتمتعون بحكم ذاتي دون �أن

يتمتع به �أي من املعار�ضة العربية ال�سنية �أو الطائفة الدرزية التي ترتكز يف ال�سويداء .قد يكون هذا

ال�سيناريو �صاحب احتمال كبري للحدوث ،نظراً لطبيعة الو�ضع امليداين على الأر�ض ولكنه �سيرتافق مع

الكثري من اجلدل .وبا�ستثناء حزب االحتاد الدميقراطي الكرد�ستاين الذي طالب باحلكم الذاتي ورف�ضه
النظام ،ف�إن ك ً
ال من املعار�ضة العربية ال�سنية وتركيا ودول املنطقة تخ�شى من تداعيات هذا ال�سيناريو
خا�صة و�أنه ي�شكل �سابقة للأقليات العرقية يف كل منطقة .يف الوقت نف�سه ،ف�إن غياب النظام �سيعزز

الفجوة بني الأكراد ومناف�سيهم وقد ي�ؤدي �إىل التدخل الع�سكري الرتكي لوقف االنف�صال الكردي
ولي�س من الوا�ضح حتى الآن كيف ميكن �أن ي�ستجيب باقي الأكراد لهذا احلكم الذاتي املقرتح.
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 اخليار الرابع :الالمركزية املتماثلةيتمثل اخليار الرابع يف تطبيق درجة من احلكم الذاتي لكل من الأكراد واملناطق ال�سورية التي ت�سيطر
عليها املعار�ضة ال�سنية العربية والتي تنق�سم على �أ�سا�سها �سوريا �إىل ثالث مناطق �أو �أكرث ( على �سبيل
املثال ،منطقة ي�سيطر عليها النظام ،ومنطقة ي�سيطر عليها الأكراد ومنطقة ت�سيطر عليها املعار�ضة)،
وتتمتع هذه املناطق بو�ضع مت�ساو مع املناطق الأخرى .كل منطقة �ستكون لها م�س�ؤولية جمع العائدات
لتقدمي اخلدمات داخل حدودها وكل منطقة �ستمار�س حرية الت�رصف يف �ش�ؤونها اخلا�صة وكل منطقة
�ستمتلك قوات �أمن خا�صة بها حلماية نف�سها .ولأن عنا�رص النظام واملعار�ضة ال�سنية ال يزالون ميلكون
ت�صميم ًا على الن�رص الكامل ،ف�إن عر�ضا كهذا – من �شانه �أن يكون �شك ً
ال من �أ�شكال الفيدرالية – �سيلقى
معار�ضة من كال الطرفني� .أما على امل�ستوى ال�شعبي ،يعترب ال�سوريون �أن الفيدرالية املتطرفة جز ًءا من
امل�ؤامرة الغربية و�ست�ساهم يف ا�ستح�ضار خمططات اال�ستعمار لتق�سيم �سوريا �إىل دويالت عدة.
من جهة ثانية �أوكلت الواليات املتحدة ورو�سيا خيار الفيدرالية �إىل ال�سوريني ب�ش�أن ما �إذا كانت هي
احلل املنا�سب لهم .وميكن لهذا اخليار �أن يتما�شى جيداً مع ت�صور رو�سيا لـ«�سوريا املفيدة» التي تت�ألف
من دم�شق و�ساحل البحر الأبي�ض املتو�سط يف حني �أن ما يتبقى من �سوريا هو م�صالح ثانوية .وتعار�ض
معظم دول املنطقة مثل هذه النتيجة .لأنه من املرجح �أن حتافظ على النظام يف دم�شق وحتافظ �أي�ض ًا على
النفوذ الرو�سي والإيراين يف �سوريا.
و�ستعار�ض تركيا من جهتها ب�شدة �أي منطقة حكم ذاتي كردية على حدودها نظراً لتخوفها من
انتقال احلالة �إىل تركيا نف�سها.

15

ملخ�ص اخليارات الأربعة التي ناق�شتها هذه الورقة /خيارات احلكم امل�ستقبلي يف �سوريا-
اخليار

الوحدة
الإدارية يف
الالمركزية

اخلطوة
الرئي�سية

هل حتتاج �إىل
تغيري د�ستوري

الفوائد

امل�ضار

المركزية خفيفة
حمدودة

مناطقية

تطبيق وتو�سعة
املر�سوم
الت�رشيعي رقم
107

ال

ميلك �أ�سا�س

ي�ضفي �رشعية

قائم ومبني على

على مبادرة

دعم النظام

النظام

�إ�ضفاء الطابع

مناطقية

نقل ال�سلطة �إىل

ال

مبني على

خطر �أن تقع

امل�ؤ�س�سي على

امل�ستوى املحلي

منوذج املجال�س

الوحدات

ال�سيطرة املحلية

مبا يف ذلك

املحلية املدعوم

الإدارية حتت

تقدمي اخلدمات

بالفعل من

�سيطرة من ال

والق�ضايا املالية

الواليات

ميكن الت�صالح

والأمن

املتحدة يف

معهم

الالمركزية غري

تت�ألف املنطقة

القبول باحلكم

نعم ،بحكم

املتماثلة

من عدة

الذاتي الكردي

القانون

حمافظات

– �سواء بحكم

املناطق املحررة
يعك�س الو�ضع ال يعالج الفجوة
الفعلي على

الأ�سا�سية

الأر�ض

بني النظام

الواقع �أو

واملعار�ضة

القانون

ال�سنية العربية

الالمركزية

املنطقة تت�ألف

نقل جتربة

نعم ،بحكم

�أكرث �إن�صاف ًا

ال ميلك �أن�صارا

املتماثلة

من عدة

احلكم الذاتي

القانون

من النماذج

بني املمثلني

حمافظات

�إىل مناطق

غري املتماثلة،

العرب داخل

املعار�ضة العربية

والوحدات

�سوريا

الإدارية الأكرب
تعزز القدرة
على احلكم
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 االنتقال �إىل املرحلة املقبلةحتى �إذا كان ميكن بطريقة ما تثبيت حكومة جديدة على نطاق �أو�سع يف دم�شق ،يبدو من غري
املحتمل �أن ت�سمح ف�صائل املعار�ضة لقوات اجلي�ش ال�سوري و�أجهزة النظام الأمنية يف العمل داخل
املناطق التي ت�سيطر عليها املعار�ضة الآن.
وهكذا ،يف حني قد تنجح م�ساعي ت�شكيل حكومة جديدة يف «�إعادة توحيد» �سوريا على الورق،
�سيظل الأثر العملي عرب تق�سيم البالد على طول خطوط وقف �إطالق النار والتي �ستثبت حني التو�صل
�إىل ت�سوية نهائية .هذا التق�سيم قد ال يكون نهائيا باملجمل ،فمناطق املعار�ضة قد ترحب بو�صول عنا�رص
غري �أمنية من حكومة دم�شق لقيادة �إعادة الإعمار والبناء يف مناطق املعار�ضة يف حني حتتفظ املعار�ضة
بامل�س�ؤولية املحلية حلفظ الأمن والدفاع .ومن املمكن مع مرور الوقت �أن تك�سب قوات الأمن ال�سورية
واجلي�ش ال�سوري ثقة املعار�ضة – بعد �أن تكون قد خا�ضت عملية �إ�صالح معينة -لكن هذا لن يحدث
يف �أي وقت قريب .لن يوافق الأكراد رمبا على �إعادة دجمهم من جديد حتى لو وافقت املعار�ضة العربية
على ذلك.
حتى �إذا كان بالإمكان االتفاق على انتقال ال�سلطة يف دم�شق ،ف�إن الأكرث احتما ًال بحكم الأمر
الواقع �سيكون جز ًءا من اخليار الثاين وهو ال�سيطرة على الأمن والعديد من الوظائف الأخرى على
امل�ستوى املحلي �ضمن املناطق التي ت�سيطر عليها املعار�ضة.
مرة �أخرى ،قد يكون يف نهاية املطاف جلب لبع�ض اخلدمات املركزية �إىل هذه املناطق ب�شكل حمدود
ويقوم على �أ�سا�س انتقائي وتتم ال�سيطرة عليه حمليا ،و�إن بقي الأ�سد �أو رحل ،وحتى لو مت توحيد الدولة
ال�سورية على الورق جمدداً ،فمن املرجح �أن تظل �سوريا منق�سمة ب�شكل كبري بني املناطق التي ي�سيطر
عليها النظام وتلك التي ت�سيطر عليها املعار�ضة على الأقل لبع�ض الوقت يف امل�ستقبل.
�سيكون هناك خطر حقيقي من �أن هذه املناطق التي ت�سيطر عليها املعار�ضة �ست�صبح �أكرث تفتت ًا وموئ ً
ال
للتطرف ،ما يقودها �إىل مزيد من االنف�صال واجليوب املنف�صلة �أكرث من �أي وقت م�ضى عدا عن �إمكانية
ا�ستيالء ف�صائل ال ميكن التوافق معها على هذه املناطق كداع�ش وجبهة الن�رصة �أو غريها من اجلماعات
املتطرفة التي ترغب يف �إعادة ا�ستئناف ال�رصاع.
وبالتايل يتوجب على الواليات املتحدة و�رشكائها تعزيز احلكم والأمن املحليني يف هذه املناطق،لي�س
يف �سبيل حماولة تكري�س االنق�سام �إمنا للحفاظ على ال�سالم واحلفاظ على �إمكانية ّمل ال�شمل يف نهاية
املطاف.
ونظراً النعدام الثقة بني الطرفني ووجود عدد من املف�سدين مبا ال ميكن الوثوق به ،فمن غري املحتمل
�أن تنجح �أي من ال�صيغ �أعاله ( �أو حتى �أي خمطط ميكن ت�صوره) يف حتقيق ال�سالم الدائم يف ظل غياب
بع�ض الرتتيبات ل�ضمانات ورقابة دولية على �شكل حفظ لل�سالم.
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يف الورقة ال�سابقة التي قدمها مركز راند ،كان قد اقرتح �أن يتم توفري �ضمانات ورقابات خارجية
من قبل القوى اخلارجية التي ت�شارك حالي ًا يف ال�رصاع ال�سوري ،و�شمل املقرتح قوات الواليات املتحدة

ورو�سيا و�إيران وتركيا والأردن .وكبديل وخيار �أكرث تقليدية ميكن �أن يتم �إ�رشاك �أطراف �أخرى غري
امل�شتبكة حالي ًا وبالتايل تقدم خيارات �أكرث حيادية يف مثل هذا اجلهد ،وبطريقة �أو ب�أخرى من املرجح
�أن تكون هناك حاجة �إىل بع�ض الرتتيبات للتم�سك ب�أي ت�سوية قائمة مثل وقف الأعمال العدائية حتى
و�إن جاءت ب�صيغة م�ؤقتة.
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الإنحالل ال�سيا�سي الأمريكي �أو التجديد؟
معنى انتخابات عام *2016
فران�سي�س فوكوياما
قبل عامني ،حاججت على هذه ال�صفحات �أن �أمريكا تعاين حالة من االنحالل ال�سيا�سي ،فقد
اجتمع النظام الد�ستوري يف البالد امل�ؤلف من �ضوابط وتوازنات ،جنب ًا �إىل جنب مع اال�ستقطاب احلزبي
وظهور جماعات امل�صالح املمولة جيداً ،لت�شكيل ما ي�سمى «فيتوكرا�سية» �أو دميوقراطية حق النقد ،وهو
و�ضع ُيعترب فيه منع احلكومة من القيام ب�أ�شياء� ،أ�سهل من ا�ستخدام احلكومة لت�شجيع امل�صلحة العامة .ثم
املتف�شية ،واالفتقار �إىل �سيا�سات دعم االبتكار هي
�إن الأزمات املتكررة املتعلقة بامليزانية ،والبريوقراطية
ّ
لنظام �سيا�سي يف حالة من الفو�ضى.
ال�سمات املميزة
ٍ
يف الظاهر ،يبدو �أن االنتخابات الرئا�سية لعام  2016تتما�شى مع هذا التحليل .فلقد فقد احلزب
اجلمهوري ،املتفاخر �سابق ًا ،ال�سيطرة �أمام ا�ستحواذ دونالد ترامب على عملية الرت�شيح ،وباتت
التناق�ضات الداخلية العميقة تع�صف به� .أما يف احلزب الدميقراطي فقد واجهت هيالري كلينتون ،وهي
التي تعترب جزءاً من النظام احلاكم على عك�س ترامب ،مناف�سة قوية مثرية لال�ستغراب من بريين �ساندرز
ن�صب نف�سه ا�شرتاكي ًا دميقراطي ًا .ومهما كانت الق�ضية ،من الهجرة �إىل
البالغ  74عام ًا من العمر ،والذي ّ
الإ�صالح املايل والتجارة وركود املداخيل ،فالناخبون انتف�ضوا ب�أعداد كبرية من كال اجلانبني من الطيف
احلزبي �ضد ما يرون �أنه م�ؤ�س�سة فا�سدة ،ا�ستثمارها كمدخولها يف نف�س اجليب ،ونقلوا �أ�صواتهم لغرباء
راديكاليني ي�أملون منهم تطهرياً منقّي ًا للم�ؤ�س�سة.
يف الواقع� ،أظهرت هذه احلملة االنتخابية امل�ضطربة �أن الدميقراطية الأمريكية تعمل ،يف بع�ض
النواحي ،على نحو �أف�ضل مما كان متوقع ًا .وبالرغم مما ميكن �أن نعتقد حيال خيارات الناخبني فقد تدفقوا
على �صناديق االقرتاع ،والية بعد والية ،وانتزعوا ال�سيطرة على ال�رسدية ال�سيا�سية القائمة للبالد من
جماعات امل�صالح املنظمة والأقلية الرثية احلاكمة .ان�سحب جيب بو�ش ،االبن والأخ لر�ؤ�ساء �سابقني،
�شباط/
اجلمهوري ،بطريقة خمزية من ال�سباق يف
والذي كان يبدو خياراً ال مفر منه كمر�شح للحزب
ٍ
ٍ
 * Fu Kuyama, Francis - American political Decay or Renwal? Foreign affairs, vol, 95 JulyAugust 2016, pp. 38-68.
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فرباير بعد �أن �أنفق �أكرث من  130مليون دوالر (�إىل جانب متويله الآتي من جلان العمل ال�سيا�سي) .بينما
ا�ستطاع �ساندرز ،الذي اكتفى باحل�صول على تربعات حمدودة ،وتعهد �إ�ضعاف النخبة املالية التي تدعم
خ�صومه� ،أن يجمع مبلغ ًا من املال يفوق ما جمعه بو�ش لتمويل حملته وا�ستطاع اللحاق بكلينتون خالل
جميع املراحل.
الق�صة احلقيقية لهذه االنتخابات هي �أنه بعد عدة عقود ا�ستجابت الدميقراطية الأمريكية �أخرياً
لتفاقم حالة عدم امل�ساواة والركود االقت�صادي التي ت�أثر بها معظم ال�سكان ومرة �أخرى باتت الطبقية
كالعرق والإثنية واجلن�س،
االجتماعية ،يف قلب ال�سيا�سة الأمريكية ،متفوقة على ان�شقاقات �أخرى ِ
وامليول اجلن�سية ،واجلغرافيا ،التي كانت تهيمن على املناق�شات يف االنتخابات ال�سابقة.
تزايدت الفجوة بني ثروات النخب وثروات بقية اجلمهور على مدى اجليلني ال�سابقني ،لكنها حتى
هذا احلني �أخذت ت�سيطر على ال�سيا�سة الوطنية .وما يحتاج حق ًا �إىل تف�سري لي�س قدرة اجلماهرييني على
حتقيق املكا�سب يف هذه الدورة االنتخابية ولكن ملاذا �أم�ضوا وقت ًا طوي ً
ال لتحقيق هذه القدرة .عالوة
على ذلك ،وعلى الرغم من �أنه لأمر جيد �أن نعرف �أن النظام ال�سيا�سي للواليات املتحدة هو �أقل حتجراً
و�أقل التحاق ًا بالنخب غنية مما يتوقعه الكثريون ف�إن احللول الزائفة التي ترددها جحافل ال�شعبوية غري
مفيدة متام ًا تقريب ًا ،و�إذا جرى تب ّني هذه احللول �ستت�سبب بخنق النمو ،وتفاقم ال�شعور بال�ضيق ،وجعل
الو�ضع �أ�سو�أ مما هو �أف�ضل .والآن بعد �أن ُ�صدمت النخب وخرجت من حالة التهاون املتعجرف التي
كانت بها ،حان الوقت لهم ال�ستنباط حلول عملية �أكرث للم�شاكل التي مل يعد ميكن �إنكارها �أو جتاهلها.

الأ�سا�س االجتماعي لل�شعبوية
يف ال�سنوات الأخرية� ،أ�صبح من ال�صعوبة مبكان �أكرث من �أي وقت م�ضى �إنكار حقيقة �أن املداخيل

�أ�صبحت يف حالة من الركود عند معظم املواطنني الأمريكيني حتى و�إن باتت النخب جتني �أف�ضل من �أي
وقت م�ضى ،مما �أدى �إىل تزايد يف عدم امل�ساواة يف املجتمع الأمريكي ب�أ�رسه .و�أ�صبحت بع�ض احلقائق
ٍ
الأ�سا�سية ،مثل الزيادة الهائلة حل�صة الفئة ،التي ت�شكل واحداً يف املئة من املجتمع الأمريكي (كما باتت

تعرف) ،ويف الواقع هي  0.1يف املائة ،من الرثوة الوطنية ،و�أ�صبحت متزايدة ب�شكل ال يقبل اجلدل.

واجلديد يف هذه الدورة ال�سيا�سية �أن االهتمام بد أ� يتحول بدوره عن جتاوزات القلة �إىل الظروف ال�صعبة
التي تعي�شها الأكرثية املتبقية.

�أبرز كتابان ظهرا م�ؤخراً ،هما «االفرتاق» ل�شارلز موراي و»�أطفالنا» لروبرت بوتنام ،الواقع

االجتماعي اجلديد بالتفا�صيل امل�ؤملة .موراي وبوتنام هما على طريف نقي�ض من الطيف ال�سيا�سي،

�أحدهما حمافظ متحرر والآخر ليربايل ،ولكن البيانات التي ينقالنها متطابقة تقريب ًا .لقد انخف�ض م�ستوى

مدخول الطبقة العاملة على مدى اجليل املا�ضي ،و�أ�صاب هذا االنخفا�ض الرجل الأبي�ض ،احلائز على
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تعليم يف املدار�س الثانوية �أو �أقل ،ب�شكل كبري ودراماتيكي .وبات ل�شعار ترامب «جعل �أمريكا عظيمة
مرة �أخرى» عند هذه املجموعة معنى حقيقي .ولكن اال�ضطرابات التي يعانون منها �أعمق بكثري وهي
تربز يف البيانات املتعلقة باجلرمية وتعاطي املخدرات ،والأ�رس ذات العائل الواحد.
يف الثمانينيات جرت حمادثات وطنية وا�سعة ،حول ظهور طبقة متدنية من الأمريكيني من �أ�صل
�أفريقي ،وهي كتلة من النا�س الذين يعانون من البطالة املقنعة ومن قلة اخلربات والذين باتت حالة الفقر

لديهم متكررة تلقائي ًا مع كل جيل ،لأنها �أدت �إىل �أ�رس مفككة غري قادرة على �إظهار طباع و�سلوكيات
اجتماعية الزمة للمناف�سة يف �سوق العمل .واليوم باتت الطبقة العاملة البي�ضاء يف نف�س املوقف تقريب ًا
الذي كانت عليه فئة ال�سود �آنذاك.
خالل الفرتة التي �سبقت املرحلة االبتدائية يف نيو هامب�شاير ،وهي من �أكرث الواليات ذات الأكرثية
ال�سكانية البي�ضاء وذات الطابع الريفي يف البالد ،فوجئ ،على الأرجح ،العديد من الأمريكيني عندما
علموا �أن �أهم عامل لإثارة القلق عند الناخبني هناك هو الإدمان على الهريوين .ويف الواقع� ،أ�صبح
الإدمان على الأفيون وامليثامفيتامني وباء ي�صيب املجتمعات املحلية الريفية البي�ضاء يف واليات مثل
�إنديانا وكنتاكي كما كان الكوكايني وباء داخل املدن منذ جيل من الزمن .وقد �أظهرت درا�سة �صادرة
م�ؤخراً ،عن االقت�صاديني �آن كاي�س و�آنغو�س دايتون� ،أن معدالت الوفاة للرجال متو�سطي العمر من
البي�ض ولي�سوا من �أ�صل �إ�سباين يف الواليات املتحدة ارتفعت بني عامي  1999و ،2013حتى مع
انخفا�ض هذه املعدالت عند كل املجموعات ال�سكانية الأخرى يف كل البلدان الغنية الأخرى .وات�ضح
�أن �أ�سباب هذه الزيادة هو فيما يبدو هي االنتحار واملخدرات والكحول ،ما ا ّدى اىل �أكرث من ن�صف

مليون وفاة زيادة عما كان متوقع ًا .وقد ارتفعت معدالت اجلرمية لهذه املجموعة ال�سكانية �أي�ض ًا.

ومع ذلك ،مل ت�شكل هذه احلقيقة ،القامتة على نحو متزايد ،مفارقة لدى النخب الأمريكية ،وذلك
لأنهم كانوا ،خالل نف�س الفرتة ،هم �أنف�سهم يغتنون ب�شكل متزايد .فقد �شهدت ثروات الذين �أمتوا

التعليم اجلامعي و�أكرث ارتفاع ًا على مدى عقود من الزمن .وانخف�ضت معدالت الأ�رس ذات املعيل
الواحد ون�سب الطالق عند هذه املجموعة ،وانخف�ضت ن�سبة اجلرمية �ضمن �أحيائها ب�شكل مطرد ومت
ا�ستخال�ص املدن لل�شباب املتح�رضين وبد�أت التكنولوجيا مثل الإنرتنت وو�سائل التوا�صل االجتماعي

بدعم الثقة االجتماعية وخلق �أ�شكال جديدة من التوا�صل االجتماعي الفعلي واالفرتا�ضي .كما �أن
م�س�ألة تدخل الوالدين يف �ش�ؤون �أوالدهم على نحو متزايد ت�سبب مب�شكلة �أكرب عند هذه املجموعة من

م�س�ألة الأطفال الذين مي�ضون جزءاً من يومهم من دون رقابة من قبل الأهل ب�سبب عمل �أو قلة اهتمام
الوالدين.
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ف�شل ال�سيا�سة
نظر ُا ل�ضخامة هذا التحول االجتماعي الذي حدث بات ال�س�ؤال احلقيقي لي�س ملاذا ظهرت ال�شعبوية

يف الواليات املتحدة عام  2016ولكن ملاذا مل يقع االنفجار الذي ح�صل قبل ذلك بكثري .وهنا تكمن
بالفعل م�شكلة التمثيل يف امل�ؤ�س�سات الأمريكية ،ف�أي من احلزبني ال�سيا�سيني مل يخدما هذه املجموعة

ذات الأو�ضاع املتفاقمة ب�شكل جيد.

يف العقود الأخرية� ،أ�صبح احلزب اجلمهوري حتالف ًا غري م�ستقر م�ؤلف ًا من النخب التجارية

واال�شرتاكيني املحافظني ،الأول يوفر املال ،والأخري يوفر الأ�صوات االنتخابية .وكانت النخب التجارية،

ممثلة بال�صفحة االفتتاحية ل�صحيفة وول �سرتيت جورنال ،م�ؤلفة من دعاة مبدئيني لليربالية االقت�صادية،
قدموا الأ�صوات
عرب حترير الأ�سواق والتجارة احلرة ،وفتح باب الهجرة .فاجلمهوريون هم الذين ّ

الالزمة لتمرير الت�رشيعات التجارية مثل «اتفاق التجارة احلرة يف �أمريكا ال�شمالية» واتفاقية «�سلطة تعزيز
التجارة» الأخرية (املعروفة ب�شكل �أكرث �شيوع ًا حتت م�سمى «امل�سار ال�رسيع») .يف املقابل ي�ستفيد ب�شكل

وا�ضح ،من ي�ساندهم من رجال الأعمال من ا�سترياد العمالة الأجنبية ،املهرة وغري املهرة ،ومن ال�سماح
لهم �إقامة نظام جتاري عاملي للت�صدير واال�ستثمار يف جميع �أنحاء العامل .ودفع اجلمهوريون نحو تفكيك

نظام عهد االكتئاب امل�رصيف الذي �أر�سى الأ�سا�س لأزمة انهيار الرهن العقاري الناجت عن الأزمة املالية عام
 .2008وكانوا ملتزمني �إيديولوجي ًا بخف�ض ال�رضائب عن الأثرياء الأمريكيني ،وتقوي�ض �سلطة نقابات
العمال ،وتقلي�ص اخلدمات االجتماعية التي كانت ل�صالح الأقل ثرا ًء منهم.

كان هذا الربنامج يتعار�ض مبا�رشة مع م�صالح الطبقة العاملة� .أما �أ�سباب تدين امل�ستوى املعي�شي

للطبقة العاملة فمعقدة ولها عالقة بالتغري التكنولوجي كما لها عالقة بعوامل مت�أثرة بال�سيا�سة العامة.
روجته نخب احلزب اجلمهوري يف العقود
وحتى الآن ال ميكن �إنكار �أن التحول امل�ؤيد لل�سوق الذي ّ

العمال للمناف�سة العاملية والتكنولوجية التي ال
الأخرية � ّ
وعر�ض ّ
أق�ض م�ضجع مدخول الطبقة العاملةّ ،
ترحم وق ّلل ،مرة �أخرى خمتلف �أ�شكال احلماية الوظيفية واملزايا االجتماعية املتبقية من ال�صفقة اجلديدة.
(بلدان مثل �أملانيا وهولندا التي تفعل املزيد من �أجل حماية العاملني فيها مل ت�شهد زيادات مماثلة يف عدم
امل�ساواة) .وال ينبغي �أن يثري الده�شة �أن املعركة الكربى والأكرث عاطفية هذا العام هي التي حت�صل داخل

احلزب اجلمهوري ،حيث باتت قاعدته امل�ؤلفة من الطبقة العاملة تعرب عن تف�ضيلها الوا�ضح لل�سيا�سات

االقت�صادية القومية.

�أما الدميوقراطيون فيعتربون �أنف�سهم املدافعني التقليديني عن املواطن العادي وال يزالون يعتمدون

على قاعدة متقل�صة من �أع�ضاء نقابات العمال للم�ساعدة يف احل�صول على الأ�صوات الإنتخابية .لكنهم
�أي�ض ُا ف�شلوا يف تعاملهم مع هذه الفئة .فمنذ �صعود نظرية «الطريق الثالث» يف عهد بيل كلينتون ،التي
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وفّقت بني الر�ؤية اليمينية والي�سارية للمنطلق االقت�صادي ،تبنت النخب يف احلزب الدميقراطي ،يف

الفرتة التي تلت عهد ريغان ،توافق الآراء الذي ح�صل ب�ش�أن فوائد التجارة احلرة والهجرة ،وتواط�ؤوا
على تفكيك التنظيم امل�رصيف يف الت�سعينيات ،وحاولوا �رشاء ر�ضى ،بد ًال من دعم ،احلركة العمالية يف

اعرتا�ضها على اتفاقات التجارة التي كانت مو�ضع نقا�ش.

ولكن امل�شكلة الأكرب للدميقراطيني تكمن يف �أن احلزب قد تبنى �سيا�سة الهوية كقيمة �أ�سا�سية خا�صة به.

لقد فاز احلزب يف االنتخابات الأخرية بح�شد ائتالفات لقطاعات ال�سكان املختلفة :املر�أة ،الأمريكيني
من �أ�صل �أفريقي ،ال�شباب املتح�رضين ،واملثليني ،ودعاة حماية البيئة .بينما كان هناك جمموعة واحدة

�أهملها احلزب وهي نف�س الطبقة العاملة البي�ضاء التي كانت حجر الأ�سا�س لتحالف «ال�صفقة اجلديدة»

لفرانكلني روزفلت .بد�أت الطبقة العاملة البي�ضاء بالت�صويت على املذهب اجلمهوري يف الثمانينيات
جراء اتفاقهم مع اجلمهوريني على امل�سائل الثقافية مثل الوطنية وحقوق حمل ال�سالح ،والإجها�ض،

والدين .وقد ا�ستعاد كلينتون العديد من �أ�صواتهم يف الت�سعينيات ما يكفي لي�ؤمن انتخابه مرتني (مع
التعدديات يف كل مرة) ،ولكن منذ ذلك احلني باتت الطبقة العاملة البي�ضاء جمهوراً متقرب ًا �أكرث من
احلزب اجلمهوري ،على الرغم من حقيقة �أن ال�سيا�سات االقت�صادية اجلمهورية النخبوية تتعار�ض مع

م�صاحلهم االقت�صادية .ولهذا ال�سبب ،ح�سب م�سح �أجرته جامعة كوينيبياك �صدر يف ني�سان�/أبريل ،قال
 80يف املئة من �أن�صار ترامب الذين �شملهم اال�ستطالع �أنهم ر�أوا �أن احلكومة قد ذهبت بعيداً جداً يف
م�ساعدتها جلماعات الأقليات ،واتفق  85يف املئة على �أن �أمريكا فقدت هويتها.

عقدة الدميوقراطيني مع مبد�أ الهوية تف�رس واحداً من الأ�رسار الكبرية يف ال�سيا�سة الأمريكية املعا�رصة،

وهو ملاذا الطبقة العاملة البي�ضاء الريفية ،وبخا�صة يف الواليات اجلنوبية ذات اخلدمات االجتماعية

املحدودة ،على جبهة اجلمهوريني مع �أنها كانت من بني �أكرب امل�ستفيدين من الربامج التي عار�ضها

اجلمهوريون ،مثل قانون باراك �أوباما للرعاية ال�صحية ذات الأ�سعار املقبولة .و�أحد �أ�سباب معار�ضتهم
لهذا القانون هو ت�صورهم �أن خطة الرعاية ال�صحية لأوباما ُ�صممت لي�ستفيد منها �أ�شخا�ص لي�سوا هم،

وكان جزء من هذا ب�سبب فقدان القدرة عند الدميقراطيني للتحدث �إىل الناخبني من هذه الفئة (على
عك�س �أعوام الثالثينيات من القرن املا�ضي ،عندما كان البي�ض اجلنوبيون الريفيون هم الأن�صار الرئي�سيني
ملبادرات احلزب الدميقراطي يف جمال الرفاهية مثل م�رشوع «�سلطة وادي تيني�سي»).

نهاية حقبة؟
�أما ت�رصيحات ترامب ال�سيا�سية فهي م�شو�شة ومتناق�ضة تخرج من فم مناور �إعالمي نرج�سي فاقد
لأيديولوجية وا�ضحة .ولكن ال�سمة امل�شرتكة التي جعلت لديه جاذبية بالن�سبة للعديد من الناخبني
اجلمهوريني يف االنتخابات الأولوية هي �سمة يت�شاركها �إىل حد ما مع �ساندرز ،وهي خطة قومية
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اقت�صادية ترمي �إىل حماية وا�ستعادة وظائف العمال الأمريكيني .وهذا ما يف�رس معار�ضته للهجرة ،ولي�س

الهجرة فقط بل العمال املهرين القادمني بت�أ�شريات “ ،”H1Bو�إدانته لل�رشكات الأمريكية التي تنقل

م�صانعها اىل اخلارج لتخفيف تكاليف اليد العاملة .ومل ينتقد ال�صني فقط لتالعبها بالعملة بل انتقد
�أي�ض ًا بلدان ًا �صديقة مثل اليابان وكوريا اجلنوبية لتقوي�ض القاعدة ال�صناعية للواليات املتحدة .وطبع ًا هو
م�ستميت �ضد املزيد من �سيا�سات التحرر التجاري ،مثل ال�رشاكة عرب املحيط الهادئ مع �آ�سيا والتجارة

عرب الأطل�سي وال�رشاكة اال�ستثمارية مع �أوروبا.

كل هذا ي�شبه هرطقات �إجمالية لأي �شخ�ص در�س خالل م�ساره العلمي يف الكلية امل�ستوى الأ�سا�سي

من نظريات التجارة ،حيث مناذج من النظرية الريكاردية للميزة الن�سبية �إىل نظرية هك�رش� -أوهلني ملدى
وفرة العوامل ،وكلها تقول �إن التجارة احلرة ت�شكل فوزاً جلميع ال�رشكاء التجاريني ،فتزيد املدخول
الكلي جلميع البلدان .والواقع هو �أن الناجت العاملي قد انفجر على مر اجليلني املا�ضيني ،بعدما مت حترير

التجارة العاملية واال�ستثمار �ضمن الإطار الوا�سع لالتفاق العام ب�ش�أن التعريفات اجلمركية والتجارة،
ومنظمة التجارة العاملية ،مما �أدى �إىل زيادة يف الناجت القومي و�صل �إىل �أربعة �أ�ضعاف ما بني عامي 1970

و  .2008والعوملة م�س�ؤولة عن انت�شال مئات املاليني من الب�رش من براثن الفقر يف بلدان مثل ال�صني
والهند وقد �أنتجت ثروات هائلة يف الواليات املتحدة.

لكن هذا التوافق يف الآراء حول فوائد التحرير االقت�صادي ،التي تتقا�سمها النخب يف كال احلزبني

ال�سيا�سيني ،لي�ست حم�صنة من االنتقاد .ففي �صلب جميع النماذج التجارية القائمة ُي�ستنتج �أن حترير

التجارة ،مع تعزيز الإيرادات الإجمالية� ،ستكون له عواقب توزيعية �سلبية حمتملة ،وبعبارة �أخرى
وقدرت �إحدى الدرا�سات الأخرية �أن املناف�سة النا�شئة جراء الواردات الآتية
�سيخلق رابحني وخا�رسينّ .

من ال�صني م�س�ؤولة عن خ�سارة ما بني  2مليون و 2.4مليون من الوظائف يف الواليات املتحدة من عام

� 1999إىل .2011

�إن اال�ستجابة املتعارفة لالقت�صاديني التجاريني هي القول ب�أن املكا�سب من التجارة تكفي لتعوي�ض

�سيزودهم مبهارات جديدة �أكرث من كافية.
اخلا�رسين ،الذين �سي�ستفيدون ،من الناحية املثالية ،من تدريب
ّ
وهكذا ف�إن كل قطعة رئي�سية من الت�رشيعات التجارية تقرتن مبجموعة من تدابري �إعادة تدريب العمال،
ف�ض ً
ال عن التطبيق التدريجي لقواعد جديدة تعطي العمال الوقت للت�أقلم.

لكن من الناحية العملية ،هذا التعديل قلي ً
ال ما حتقق ،فحكومة الواليات املتحدة قد �شغلت 47
من�سق لإعادة التدريب على الوظائف (مت تقلي�صها �إىل حوايل اثني ع�رش) ،بالإ�ضافة
برناجم ًا احتادي ًا غري ّ

�إىل عدد ال يح�صى من التدريبات على م�ستوى الدولة .وكل هذه الربامج ف�شلت يف نقل �أعداد كبرية من
العمال �إىل منا�صب تتطلب مهارة �أعلى .وميكن اعتبار هذا ف�ش ً
ال جزئيا يف التنفيذ ،لكنه �أي�ض ًا ف�شل يف
يحول �أحد عمال خط جتميع يف �أحد امل�صانع
املفهوم ،فمن غري الوا�ضح �أي نوع من التدريب ميكنه �أن ّ
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م�صمم �صفحات �إنرتنت .كما �أن النظرية التجارة الأ�سا�سية ال
عمره � 55سنة �إىل مربمج كمبيوتر �أو
ّ
ت�أخذ يف عني االعتبار االقت�صاد ال�سيا�سي لال�ستثمار .فر�أ�س املال لديه دائم ًا مزايا �أكرث من العمل ،لأنه

�أكرث تركيزاً و�أ�سهل للتن�سيق .وكانت هذه واحدة من احلجج املبكرة ل�صالح ال�رشوع بالعمل النقابي،

الذي ت�آكل ب�شدة يف الواليات املتحدة منذ الثمانينيات .وت�أتي زيادة مزايا ر�أ�س املال جراء الدرجة العالية
من حركية ر�أ�س املال التي ن�ش�أت يف عامل اليوم املعومل .و�أ�صبحت العمالة �أكرث قدرة على احلركة �أي�ض ًا

لكنها مقيدة �أكرث ومزايا امل�ساومة للنقابات تتقو�ض ب�رسعة عندما يكون با�ستطاعة �أرباب العمل التهديد
بنقل املوظف لي�س فقط �إىل والية �أخرى ي�ستطيع العامل حتقيق مبتغاه فيها ولكن �إىل بلد خمتلف متام ًا.
�إن فروق تكلفة العمالة بني الواليات املتحدة والعديد من البلدان النامية كبرية ب�شكل يخلق �صعوبة

يف ت�صور �أي نوع من ال�سيا�سات ميكنها ،يف نهاية املطاف ،حماية كتلة الوظائف التي تتطلب مهارات
متدنية .حتى ترامب ال يعتقد رمبا �أنه ال يزال ينبغي ت�صنيع الأحذية والقم�صان يف �أمريكا .وكل الدول

ال�صناعية يف العامل ،مبا يف ذلك تلك التي هي �أكرث التزاما بحماية قواعدها الت�صنيعية ،مثل �أملانيا
واليابان،التي �شهدت انخفا�ض ًا يف احل�صة الن�سبية للت�صنيع خالل العقود القليلة املا�ضية .وحتى ال�صني

نف�سها بد�أت تفقد وظائف �أمام الت�شغيل الآيل واملنتجني الأقل تكلفة يف �أماكن مثل بنغالدي�ش وفيتنام.

وت�شري جتربة بلد ك�أملانيا �إىل �أن امل�سار الذي �أخذته الواليات املتحدة لي�س حتمي ًا .مل ت�سع النخب

التجارية الأملانية �أبد�أ لتقوي�ض �سلطة نقاباتهما؛ وحتى يومنا هذا يتم حتديد الأجور عرب االقت�صاد الأملاين
من خالل املفاو�ضات التي ترعاها احلكومة بني �أرباب العمل والنقابات .ونتيجة لذلك كانت تكاليف

م�صدر
العمل الأملانية �أعلى بحوايل  25يف املئة مما هي عند الأمريكيني .ومع ذلك ،تظل �أملانيا ثالث �أكرب ّ
يف العامل ،ون�سبة العمالة ال�صناعية يف �أملانيا ،على الرغم من انخفا�ضها ،ظلت دائم ًا �أعلى من مثيلتها يف
الواليات املتحدة .وخالف ًا للفرن�سيني والإيطاليني مل ي�سع الأملان �إىل حماية الوظائف القائمة من خالل
جمموعات كبرية من قوانني العمل؛ ففي �إطار �إ�صالحات امل�ست�شار غريهارد �رشودر عام � 2010أ�صبح
من الأ�سهل اال�ستغناء عن العمال الزائدين عن احلاجة .لكن البالد ا�ستثمرت ب�شكل كبري يف حت�سني

مهارات الطبقة العاملة من خالل براجمها للتلمذة ال�صناعية ،والتدخالت الأخرى الن�شطة يف �سوق
العمل .و�سعى الأملان �أي�ض ًا �إىل حماية �سل�سلة التوريد يف البالد من اال�ستعانة مب�صادر خارجية ب�شكل غري
متنا ٍه وا�صلني ال�رشكات ال�صغرية واملتو�سطة احلجم بكبار �أرباب العمل.

�صور االقت�صاديون واملثقفون عامة التحول من اقت�صاد ال�صناعات
�أما يف الواليات املتحدة فقد ّ

التحويلية �إىل �آخر على �أ�سا�س خدماتي ما بعد �صناعي كحتمية ،بل �شيء يجب الرتحيب والإ�رساع به
�أي�ض ًا .مثل �صناع �سوط العربات التي كانت جترها الدواب قدمي ًا يفرت�ض بعمال ال�صناعة التحويلية �أن
يجهزوا �أنف�سهم ملا �سي�أتي ،لي�صبحوا عما ًال ذوي معرفة يف اقت�صاد جديد غري متفرغ ،ي�ستعني مب�صادر

خارجية ،وتك�سبهم مهاراتهم اجلديدة �أجوراً �أعلى .وعلى الرغم من الإمياءات العر�ضية مل يبادر �أي من
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احلزبني ال�سيا�سيني بجدية �إىل اعتماد مبد�أ �إعادة التجهيز كمحور لعملية التكييف الالزمة ،ومل ي�ستثمروا
يف برامج اجتماعية تهدف �إىل التخفيف عن الطبقة العاملة وهي حتاول التكيف� .إذاً العمال البي�ض،
كالأمريكيني من �أ�صل �أفريقي يف العقود ال�سابقة ،كانوا مبفردهم.
كان ب�إمكان العقد الأول من هذا القرن �أن مير بطريقة خمتلفة جداً .ال يتالعب ال�صينيون اليوم بعملتهم
لتعزيز ال�صادرات؛ بل كانت ال�صني حتاول م�ؤخراً دعم قيمة «اليوان» للحيلولة دون هروب ر�ؤو�س
الأموال .ولكنهم تالعبوا بالت�أكيد بعملتهم يف ال�سنوات التي �أعقبت الأزمة املالية الآ�سيوية يف -1997
 98و�أزمة الـ«دوت كوم» فرتة  .2001-2000كان ب�إمكان وا�شنطن التهديد� ،أو فر�ض تعريفات
جمركية على الواردات ال�صينية يف املقابل .وكان من �ش�أن ذلك �أن ينطوي على خماطر ،كارتفاع يف
�أ�سعار ال�سلع اال�ستهالكية ،وكانت ن�سب الفائدة �سرتتفع ان ر ّدت ال�صني بعدم �رشاء ديون الواليات
املتحدة .لكن مل ي�ؤخذ هذا االحتمال على حممل اجلد من قبل النخب الأمريكية ،خوف ًا من االنزالق �إىل
�أ�سفل منحدر ال�سيا�سات احلمائية ،فنتيجة لذلك فقدت وظائف �أكرث من مليوين مواطن يف العقد القادم.

طريق امل�ستقبل؟
قد يكون ترامب مت�ص ً
ال ب�شيء حقيقي يف املجتمع الأمريكي ،ولكنه �أداة غري منا�سبة لال�ستفادة من
حلظة الإ�صالح التي متثلها هذه اال�ضطرابات االنتخابية .ال ميكنك �إرخاء  50عام ًا من حترير التجارة

بفر�ض التعريفات االنفرادية �أو تقدمي لوائح اتهام جنائية �ضد ال�رشكات املتعددة اجلن�سية الأمريكية التي

ت�ستعني مب�صادر خارجية للعمالة .ذلك �أن اقت�صاد الواليات املتحدة مرتابط ب�شكل كبري الآن مع بقية
العامل لدرجة �أن خماطر تراجع عاملي �إىل احلمائية باتت حقيقية جداً .ومقرتحات ترامب ب�إلغاء قانون
باراك �أوباما للرعاية ال�صحية يرمي املاليني من الأمريكيني من الطبقة العاملة خارج غطاء الت�أمني ال�صحي،

والتخفي�ضات ال�رضيبية املقرتحة ت�ضيف �أكرث من  10تريليون دوالر �إىل العجز على مدى العقد القادم

بينما ي�ستفيد منها الأغنياء فقط� .إن البالد لي�ست بحاجة �إىل قيادي قوي بل �إىل م�صلح م�ؤ�س�سي ميكن �أن
يجعل احلكومة فعالة حق ًا ولي�س دهمائي ًا ذا �شخ�صية مفرطة م�ستعد لال�ستخفاف بالقواعد املعمول بها.
على الرغم من ذلك� ،إذا عبرّ ت النخب ب�صدق عن قلقها �إزاء عدم امل�ساواة وتردي �أو�ضاع الطبقة

العاملة ،عليها �إعادة النظر يف بع�ض مواقفها �إزاء الهجرة ،والتجارة ،واال�ستثمار .يكمن التحدي

الفكري يف معرفة ما �إذا كان من املمكن الرتاجع عن العوملة دون �أذية االقت�صاد الوطني والعاملي بهدف

التجارة بالقليل من الدخل القومي الإجمايل مقابل م�ساواة �أكرب يف الدخل املحلي.

ومن الوا�ضح �أن بع�ض التغيريات عملية �أكرث من غريها بوجود الهجرة يف اجلزء العلوي من قائمة
النظريات القابلة للتنفيذ .منذ �أكرث من عقد من الزمان يتم العمل على �إ�صالح قانون الهجرة ال�شامل
الذي ف�شل ل�سببني .الأول �أن املعار�ضني يعار�ضون «العفو»� ،أي �إعطاء املهاجرين الذين ال يحملون
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وثائق م�ساراً نحو املواطنة .وال�سبب الثاين له عالقة بالتنفيذ� ،إذ ي�شري النقاد �إىل �أنه ال يتم فر�ض القوانني
القائمة �إن كانت الوعود ال�سابقة لإنفاذها مل تنفذ.
�إن الفكرة القائلة ب�أن احلكومة ميكن �أن ترحل  11مليون �شخ�ص من البلد ،وكثري منهم مع الأطفال
الذين هم من مواطني الواليات املتحدة ،تبدو غري قابلة للت�صديق .لذا يظهر �شكل من �أ�شكال العفو ك�أمر
ال مفر منه .ونقاد الهجرة على حق يف قولهم �أن الواليات املتحدة كانت مرتاخية جداً يف �إنفاذ القوانني.
والقيام بذلك ب�شكل �صحيح لن يتطلب جداراً لكن �شيئ ًا من قبيل بطاقة التعريف الوطنية البيومرتية،
وا�ستثمارات �ضخمة يف املحاكم وال�رشطة ،وقبل كل �شيء الإرادة ال�سيا�سية ملعاقبة �أرباب العمل الذين
ينتهكون القوانني .واالنتقال �إىل نهج �أكرث تقييداً على الهجرة القانونية لن يكون كارثي ًا على االقت�صاد،
�إذا مت ا�ستبدالها ب�شكل من �أ�شكال العفو عن املهاجرين املوجودين وبذل جهود حقيقية لفر�ض قواعد
جديدة و�أكرث �رصامة .عندما فعلت البالد هذا من قبل ،عام  ،1924مت متهيد الطريق ،يف بع�ض النواحي،
للع�رص الذهبي للم�ساواة يف الواليات املتحدة يف الأربعينيات واخلم�سينيات.
من ال�صعب �أن نرى �سبي ً
ال للم�ضي قدم ًا يف التجارة واال�ستثمار عدا عدم الت�صديق على ال�صفقات
القائمة مثل ال�رشاكة عرب املحيط الهادئ والذي لن تكون خماطره كبرية� .إن العامل يزداد �سكن ًا من
القوميني االقت�صاديني ،وعك�س م�سار وا�شنطن ،التي بنت وا�ستدامت النظام الدويل احلايل الليربايل،
ميكن �أن ي�ؤدي �إىل موجة مد من الأعمال االنتقامية .رمبا ،كان املكان ال�صالح للبدء هو �إيجاد طريقة
لإقناع ال�رشكات املتعددة اجلن�سية ،التي جتل�س حالي ًا على �أكرث من  2تريليون دوالر نقداً خارج الواليات
املتحدة ،بجلب �أموالهم وا�ستثمارها حملي ًا� .إن معدالت ال�رضيبة على ال�رشكات الأمريكية من بني �أعلى
املعدالت يف منظمة التعاون االقت�صادي والتنمية؛ وهي �سيا�سة ميكن �أن جتد الدعم من كال الطرفني عرب
احلد منها والق�ضاء على الإعانات على عدد ال يح�صى من ال�رضائب والإعفاءات التي قد تفاو�ضت عليها
ال�رشكات لنف�سها.
وتقدر «اجلمعية الأمريكية
وثمة مبادرة �أخرى تتم ّثل بحملة وا�سعة لإعادة بناء البنية التحتية الأمريكيةّ .
للمهند�سني املدنيني» �أنه يجب تخ�صي�ص مبلغ  3.6تريليون دوالر لرفع م�ستوى البنية التحتية يف البالد
على نحو كاف بحلول عام  .2020ب�إمكان الواليات املتحدة �أن تقرت�ض مبلغ  1تريليون دوالر بينما
�أ�سعار الفائدة منخف�ضة ،وا�ستخدامها لتمويل حملة حت�سني البنية التحتية ال�ضخمة وخلق �أعداد �ضخمة
من الوظائف مع رفع م�ستوى الإنتاجية الأمريكية على املدى الطويل .وقد اقرتحت هيالري كلينتون
�إنفاق مبلغ  275مليار دوالر ،لكن هذا رقم متوا�ضع للغاية.
غري �أن املحاوالت الرامية �إىل حتقيق �أي من الهدفني �سوف ت�صطدم باخللل الأكرث روتينية للنظام
ال�سيا�سي الأمريكي ،حيث متنع الفيتوكراطية اال�ستثمار ال�رضيبي �أو �إ�صالح البنية التحتية .والنظام
الأمريكي يجعل من ال�سهل جداً جلماعات امل�صالح املنظمة تنظيم ًا جيداً عرقلة الت�رشيعات والتقاط
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مبادرات جديدة لتحقيق �أغرا�ضها اخلا�صة .حتى �إ�صالح النظام عرب تقليل نقاط حق النق�ض ،وتر�شيد
عملية �صنع القرار� ،سيكون جزءاً من خطة الإ�صالح نف�سها .وينبغي �أن ت�شمل التغيريات �إلغاء �سيطرة
جمل�س ال�شيوخ واال�ستخدام الروتيني للتعطيل ،وتفوي�ض امليزانية و�صياغة الت�رشيعات املعقدة ،وب�إمكان
جمموعات �أ�صغر حجم ًا و�أكرث خربة �أن تقدم حزم ًا متما�سكة �إىل الكونغر�س للت�صويت عليها.
لهذا ال�سبب ي�شكل الظهور غري املتوقع لرتامب و�ساندرز �إ�شارة لفر�صة كبرية .وعلى الرغم من
م�ساوىء ترامب فقد قطع ترامب مع العقيدة اجلمهورية التي كانت �سائدة منذ رونالد ريغان ،وهي
عقيدة قائمة على ال�رضائب املنخف�ضة التي ت�ستفيد منها ال�رشكات �أكرث بكثري من العاملني فيها .وح�شد
�ساندرز لرد فعل عنيف من الي�سار مفقود منذ .2008
�إن «ال�شعبوية» هي الت�سمية التي توليها النخب ال�سيا�سية لل�سيا�سات املدعومة من املواطنني العاديني
الذين ال يحبونها .وبطبيعة احلال لي�س هناك �سبب لعدم اختيار الناخبني الدميقراطيني بحكمة ،ال �سيما
يف ع�رص جتعل فيه العوملة اختيارات ال�سيا�سة معقدة جداً .ولكن النخب ال تختار دائم ًا ب�شكل �صحيح،
وجتاهلهم للخيار ال�شعبي غالب ًا ما يخفي عري مواقفهم اخلا�صة .والتعبئة ال�شعبية لي�ست �سيئة �أ�ص ً
ال
ولي�ست جيدة �أ�ص ً
ال؛ ميكنهم القيام ب�أ�شياء عظيمة ،كما فعلوا خالل احلقبة التقدمية و«ال�صفقة اجلديدة»،
ولكن ميكنهم �أي�ض ًا القيام ب�أ�شياء رهيبة ،كما كان احلال يف �أوروبا خالل الثالثينيات من القرن الع�رشين.
ت�سو�س كبري ،ولن ي�شفى ما مل يرتبط الغ�ضب ال�شعبي
يف الواقع �إن النظام ال�سيا�سي الأمريكي يعاين من ّ
بالقيادة احلكيمة وال�سيا�سات اجليدة ،وما زال هناك مت�سع من الوقت حل�صول هذا الأمر.
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هزمية الدولة الإ�سالمية :مقاربة عملية*
الطريقة ال�سائدة وحدودها:
اتخذ تنظيم داع�ش من �سيا�سة اال�ستيالء على الأرا�ضي وجعلها مالجئ �آمنة له ركيزة �أ�سا�سية مل�رشوع
التنظيم برت�سيخ اخلالفة الإ�سالمية املن�شودة .انطالقا من هذا املبد�أ ،ويف �أيلول من العام � 2014أعلن
الرئي�س الأمريكي باراك �أوباما عن خطة لتدمري تنظيم داع�ش ،وقد اعتمدت الواليات املتحدة يف هذه
اخلطة على طريقة تقوم على ت�سليح للقوى املحلية ال�سورية وتقدمي امل�شورة لها ودعمها جوي ًا ال�ستعادة
الأرا�ضي من التنظيم وا�ستهداف قادته ب�رضبات حمدودة.
عدة تو�صيات �سيا�سية كان على الواليات املتحدة الأمريكية مراعاتها يف
ارتكزت هذه الطريقة على ّ
قتالها لنظام الأ�سد وداع�ش :

* بناء جمموعات معار�ضة عملية �أ�سا�سية يف املنطقة ميكنها ال�سيطرة على الأر�ض وحتقيق الأمن وحمايتها
من املتطرفني ولتحقيق هذا الأمر ينبغي على الواليات املتحدة ما يلي:
زيادة دعمها للجبهة اجلنوبية جنوب �رشق �سوريا.
تركيز دعمها جلي�ش الن�رص وحتالف الفرقة ال�شمالية يف �شمال غرب �سوريا ،ملوا�صلة الطريقة الطويلة
الأمد من اجل �إبعاد تنظيمات كجبهة الن�رصة وحلفائها يف املعار�ضة.
�إ�ستعمال �شمال �رشق �سوريا كج�رس ت�ستطيع الواليات املتحدة من خالله تدريب العرب ال�سنة
املطرودين من �أرا�ضيهم من املناطق التي ي�سيطر عليها التنظيم �رشقي �سوريا والو�صول �إىل الع�شائر
املحلية ،يف الوقت الذي ت�ستمر فيه الواليات املتحدة بدعم جي�ش �سوريا اجلديد يف جنوب �رشق �سوريا.
�إعطاء الأولوية لتدريب القوى ال�سنية يف العراق بطريقة مثالية بوا�سطة احلكومة املركزية العراقية،
و�إذا ف�شلت يف ذلك فعليها القيام به بنف�سها.
* Ilan Golgenberg, Nicholas A, Heras, and Paul Scharre, DEFEATING THE ISLAMIC
STATE: A Bottom – Up Approach, A Report of the CNAS ISIS Study Group.
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* زيادة الدعم الع�سكري الأمريكي املبا�رش ملجموعات املعار�ضة �ضد داع�ش ،ومن اجل ذلك ينبغي على
الواليات املتحدة :
 -1تر�سيخ امل�ست�شارين الع�سكريني على م�ستوى الكتائب يف العراق ،ويف نف�س الوقت �رشقي �سوريا
جلعل هذه القوى �أكرث فاعلية يف قتالها تنظيم داع�ش.
 -2تو�سيع �شبكة العمليات الع�سكرية املبا�رشة لإ�ضعاف قدرة داع�ش على تنفيذ هجماتهم يف
اخلارج.
� -3إلغاء القيود امل�صطنعة على القوات امل�سلحة لتوفري املوارد املالية للبعثات الع�سكرية ب�شكل
�صحيح .
� -4إ�ستعمال القوة الع�سكرية لردع �أي �رضبات جوية يف جنوب غرب و�شمال �سوريا لل�سماح
لقوى املعار�ضة املحلية املدعومة من الواليات املتحدة الأمريكية �أن حتكم وحتقق الأمن ،ويت�ضمن ذلك
ا�ستعمال الردع والعقاب لت�شكيل منطقة « �آمنة من الق�صف» يف بع�ض الأرا�ضي امل�سيطر عليها من قبل
املعار�ضة (حلب – �إدلب ).

* زيادة نفوذ اال�ستثمار الأمريكي على الأر�ض وانتقاله �إىل النفوذ الدبلوما�سي مع وجود ممثلني خارجيني
لتحقيق هذا الأمر ومن �أجل ذلك ينبغي على الواليات املتحدة :
 -1ربط الن�شاط الع�سكري الأمريكي ب�إ�سرتاتيجية ر�سائل جتمع ما بني التدخل احلا�سم �ضد داع�ش
وبني مقاربة �أكرث قوة �ضد نظام الأ�سد من اجل زيادة الت�أثري الدبلوما�سي الأمريكي.
 -2توجيه ال�رصاع لال�ستعداد ب�شكل �أكرب بغية احلد من ن�شاطات �إيران جلعل �رشكاء الواليات املتحدة
يف جمل�س التعاون اخلليجي ين�سقون فيما بينهم لدعم جمموعات املعار�ضة امل�سلحة.
 -3بذل املزيد من اجلهود الأمريكية لإقناع تركيا على التعاون يف ت�سليح جمموعات املعار�ضة غري
املتطرفة وال�سيطرة على احلدود ،يف مقابل دور �أمريكي اكرب يف غرب �سوريا وو�ضع حدود لتو�سع
امليلي�شيات الع�سكرية الكردية و�أي�ضا لردع ا�ستخدام ال�رضبات اجلوية (الرو�سية – ال�سورية) بالقرب من
احلدود الرتكية واملحاولة امل�ستمرة لدفع تركيا للقبول بالهجوم الع�سكري الكردي – العربي لل�سيطرة
على منطقة جيب منبج.
� -4إجناز �إتفاق طويل االمد مع رو�سيا حول تقا�سم ال�سلطة يف �سوريا ي�ضمن وجود موال حموري
قوي مع وجود قوات �أكرث اعتداال تتوىل ال�سلطة يف مناطق غري معار�ضة للحكم.
�-5إقناع �إيران على املدى البعيد بقبول اتفاق تقا�سم ال�سلطة يف �سوريا،على �أن تبقى �إدارة احلكومة
العراقية بيد ال�شيعة مع الأخذ بعني االعتبار ال�شكاوي ال�سنية يف هذا املجال.
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 -6اال�ستفادة ب�شكل �أكرب من االلتزام الأمريكي مبعاجلة ال�رصاع �إ�ضافة �إىل الرغبة الأمريكية يف �صد

�أن�شطة �إيران التي تزعزع اال�ستقرار.

* ويف �سبيل �إعادة ت�أ�سي�س حكومة �رشعية ومقبولة من جميع الأطراف ،والتفاو�ض على الو�ضع

النهائي وال�سيا�سي للنزاعات يف العراق و�سوريا ،ينبغي على الواليات املتحدة ما يلي:

 -1الت�شديد على �أهمية احلكم ال�شامل وامل�س�ؤول وحتفيز املجموعات املدعومة �أمريكي ًا على االلتزام

بالأطر ال�سيا�سية التي تتالءم مع هذه القيم ،مع ا�ستخدام �إعالن الريا�ض  2015ك�أ�سا�س مفتاحي لبناء

تكتل موحد.

 -2دعم ومتويل املجال�س البلدية املحلية باعتبارها تكتال حكوميا �أ�سا�سيا يكمل الإ�سرتاتيجية

الأمريكية يف ت�سليح الالعبني املحليني ،ومع مرور الزمن يزداد نفوذ هذه املجال�س بحيث ميكنها �إقامة
حكم �إقليمي .ويجب الت�أكيد هنا على �أن تكون هذه امل�ساعدة من�سقة مع امل�ساعدات الع�سكرية ب�شكل
ميكن هذه املجال�س من احلكم بفاعلية �أكرب من املجموعات املتطرفة.

 -3احلفاظ على التزام متوازن يف ال�سيا�سة العراقية واال�ستمرار يف حماولة جمع االحزاب الطائفية

املختلفة معا .تعزيز القوى الع�سكرية ال�سنية على املدى البعيد لزيادة فر�ص ال�رشاكة ال�سيا�سية بني بغداد

والأقلية ال�سنية.

بعد تغيري الو�ضع على الأر�ض وعلى املدى البعيد ،يتم ت�سهيل الو�صول �إىل حل تفاو�ضي لإنهاء

احلرب ال�سورية يحرتم وحدة �سوريا كدولة �شديدة الالمركزية.

ومن التو�صيات �أي�ضا تنفيذ خطة لدعم الفاعلني املحليني وزيادة العمليات �ضد داع�ش� ،إ�ضافة �إىل

زيادة الوحدات القتالية التي ميكن �أن حتتاج �إليها يف العراق و�سوريا ،حيث تتطلب هذه العمليات املزيد

من الدعم املبا�رش وت�شكيل قوى للرد ال�رسيع.

احل�صول على �رشكاء فاعلني وم�ؤثرين من �أجل حتقيق امل�صالح الأمريكية ،وال بد لأي �إ�سرتاتيجية

�أمريكية �أن ت�أخذ بعني االعتبار املخاوف التي يعي�شها كل الأطراف .اخلطوة الأوىل ؛ تق�ضي بتعاون
اململكة ال�سعودية وتركيا وقطر لتنفيذ الإ�سرتاتيجية امل�شرتكة للعمل مع ًا لقتال داع�ش� .أما اخلطوة الثانية ؛
فهي الذهاب بعيدا عن خط الت�أثري الرو�سي واحل�سابات الإيرانية وخلق بيئة ب ّناءة �أكرث لتحقيق اال�ستقرار

على املدى الطويل ،وهذا يتطلب دفع الرو�س والإيرانيني للتفاو�ض حول نقاط االختالف ،و�أي�ضا

لدفعهم �إىل الوراء بقوة �أكرث.

 -دفع رو�سيا جلعل �إيران تذعن التفاق القوى امل�شاركة والو�صول معها �إىل ت�سوية خ�صو�صا مع

وجود تداخل يف امل�صالح الإيرانية -الأمريكية يف �سوريا والعراق ومع زيادة التدخل الأمريكي يف �سوريا.
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 تنفيذ �إ�سرتاتيجية ع�سكرية و�أمنية ملواجهة حتدي �إعادة ت�أ�سي�س حكومة ف ّعالة يف العراق و�سورياعلى املدى القريب ،وذلك من خالل بناء ت�شكيالت حكومية على امل�ستوى املحلي تعزز امل�صاحلة
وت�ضمن �سالمة الأرا�ضي يف العراق و�سوريا بوا�سطة حكومة ال مركزية قادرة على التعاون الف ّعال مع
املجال�س املحلية والع�شائر لتهمي�ش املتطرفني.

املخاطر:
ت�ؤدي زيادة التدخالت الع�سكرية الأمريكية �إىل مزيد من ال�رضر بني �صفوف اجلنود الأمريكيني،
�إ�ضافة �إىل �أنها تهدد املواطنني الأمريكيني وامل�صالح الأمريكية داخل الواليات املتحدة وخارجها .وهناك
خ�شية �أمريكية من �سقوط الأ�سلحة يف الأيدي اخلط�أ يف �سوريا نتيجة الدعم امل�ستمر ملجموعات املعار�ضة
ال�سورية ،ولتفادي ذلك على الواليات املتحدة ممار�سة املزيد من ال�ضغوط الع�سكرية لتغيري احل�سابات
الرو�سية والإقليمية و�إعطاء املزيد من ال�صالحيات للفاعليني على الأر�ض ومنحهم املالجئ الآمنة.
كما يتطلب من الواليات املتحدة البقاء حذرة يف خطواتها للح�ؤول دون ت�شكيل داع�ش لواليات
�أخرى يف العامل مثل ليبيا و�سيناء و�أفغان�ستان ،لذا عليها العمل مع �رشكائها ملكافحة تطرف تنظيم داع�ش
العاملي ومنعه من جتنيد عنا�رص متطرفة.
�أخرياً ،مع عدم �إمكانية احل�صول على موافقة كل الف�صائل ال�سورية باحلل ال�سيا�سي وتف�ضيل البع�ض
لتق�سيم البالد ،خا�صة مع �إعالن احلكم الذاتي الكردي القريب� ،سوف يكون من امل�ستحيل احلفاظ على
العراق و�سوريا معا .ولكن ينبغي على الواليات املتحدة املثابرة للو�صول �إىل النتيجة التي حتافظ فيها على
الوحدة يف العراق و�سوريا ،حتى ولو بوا�سطة نظام حكم المركزي.
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(((

نهاية «�إ�سرائيل» القدمية كيف حوّل نتنياهو الأمة

«�إ�رسائيل»� ،أو على الأقل الن�سخة العلمانية والتقدمية �إىل حد كبري منها التي قب�ضت يف املا�ضي على
خميلة العامل ،قد انتهت .وعلى الرغم من �أن «�إ�رسائيل» كانت دائم ًا يف بع�ض الأحوال جمرد خيال ف�إن
واقع على الأقل� .أما اليوم فقد تغري هذا الواقع ،والبلد الذي حل حمله يختلف
الأ�سطورة كانت ت�ستند اىل ٍ
ب�شكل عميق عما كان يت�صوره م�ؤ�س�سوه قبل  70عام ًا تقريب ًا .منذ االنتخابات الأخرية ،يف �آذار/مار�س
عام � ،2015أخذ عدد من التوجهات التي كانت تتحرك ببطء يت�سارع على نحو متزايد واذا ا�ستمرت
على هذا املنوال ،فقد جعل البلد قريب ًا مكان ًا جديداً
كامل.
ب�شكل ٍ
ٍ
وبالفعل ،كان التحول مثرياً .لقد بات قادة «�إ�رسائيل» احلاليون ،يتزعمهم رئي�س الوزراء بنيامني
نتنياهو ،الذي حتول بعد االنتخابات من حمافظ غري جمازف اىل مييني متطرف ،ينظرون اىل الدميقراطية
كمرادف حلكم الأغلبية دون رادع ،وال �صرب لهم على قيودٍ مثل املراجعة الق�ضائية �أو حماية الأقليات.
ويف ر�أيهم �أن «�إ�رسائيل» دولة يهودية ودولة دميقراطية ،بهذا الرتتيب ،فينبغي �أن يتمتع اليهود فقط
باحلقوق الكاملة ،بينما على غري اليهودي �أن ُيعامل كم�شتبه .ومع �أن هذا الكالم يبدو متطرف ًا� ،إال �أنه
هو املعتقد ال�سائد الآن على نطاق وا�سع� :أفاد ا�ستطالع للر�أي العام ن�رشته م�ؤ�س�سى «بيو» يف �آذار/
مار�س �أن  79يف املئة من الإ�رسائيليني اليهود ي�ؤيدون «معاملة تف�ضيلية» لليهود ،وهذا كناية غري خمفية
للتمييز �ضد غري اليهود.
و�أ�صبح حل ال�رصاع مع الفل�سطينيني على �أ�سا�س الدولتني خارج التداول ،وبد�أت «�إ�رسائيل» ب�شكل
ّ
مطرد حتويل احتاللها للقد�س ال�رشقية وال�ضفة الغربية �أمراً دائم ًا� .أما جماعات حقوق الإن�سان واملن�شقون
عن اخلط ،الذين جتر�ؤوا على انتقاد االحتالل وف�ضح انتهاكاته ،فيتم التنديد بهم من جانب امل�س�ؤولني،
وقد �سعت احلكومة لإ�صدار قوانني جديدة تقيد �أن�شطة هذه اجلماعات .و�أ�صبحت العالقات العربية-
اليهودية داخل البالد يف احل�ضي�ض ،وبد�أ املجتمع الإ�رسائيلي يتفكك �إىل القبائل املكونة له.
ينت�شي نتنياهو بهذه النزعات القبلية ،التي تخدم هدفه الأزيل با�ستبدال النخبة التقليدية الإ�رسائيلية
ب�أخرى �أكرث ان�سجام ًا مع فل�سفته� .إن جذور كل هذه التغيرّ ات ت�سبق رئي�س الوزراء احلايل ،ومع ذلك ،ال
بد للمرء كي يفهمها ب�شكل كامل �أن ينظر �أبعد يف ما�ضي «�إ�رسائيل» ،اىل تاريخ ت�أ�سي�سها عام .1948

2- Benn-Aluf-The end of the old Israel – foreign affairs - vol, 95 July-August 2016- pp. 16-27.
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الرجل العجوز واليهودي جديد
�أن�شئت «�إ�رسائيل» احلديثة على يد جمموعة من اال�شرتاكيني العلمانيني بقيادة ديفيد بن غوريون ،الذي
�أ�صبح الحق ًا �أول رئي�س وزراء للدولة� .سعى �صاحب لقب «الرجل العجوز» �إىل �إن�شاء وطن قومي لنوع
الرواد الذي يحرث الأر�ض وال�سالح على ظهره ،ثم يقر أ� ال�شعر حول
جديد من اليهود :املحارب ّ
النار عند الفوز يف املعركة( .هذا الـ»يهودي اجلديد» حتول اىل �أ�سطورة ال تُن�سى عرب دور بول نيومان
يف فيلم «الهجرة» ).وعلى الرغم من كونه مدني ًا ،كان بن غوريون قائداً منوذجي ًا� ،أ�رشف على انت�صار
الدولة الوليدة يف حرب ا�ستقاللها �ضد جريانها العرب والفل�سطينيني ،ثم �إر�سال معظمهم اىل املنفى.
أهداف عديدة،
وعندما انتهت احلرب �أ�رشف «الرجل العجوز» على �إن�شاء جي�ش الدفاع الإ�رسائيلي ،ل
ٍ
املتعددي ال ّلغات �إىل مواطنني ناطقني باللغة العربية.
من �ضمنها �أن ي�صبح �أداة لتحويل املهاجرين اليهود
ّ
كان بن غوريون ي�ساري ًا لكنه مل يكن ليربالي ًا .و�ضع ال�سكان العرب املتبقّني يف «�إ�رسائيل» بعد
اال�ستقالل حتت قانون الأحكام العرفية (حالة ا�ستمرت حتى عام  )1966و�صادر الكثري من �أرا�ضيهم
ثم �أعطاها جلماعات يهودية .وقد �سيطر حزبه ،ماباي (�سلف حزب العمل) على االقت�صاد وعلى مهمة
توزيع الوظائف .وكان بن غوريون وجماعته جميعهم تقريب ًا ا�شكنازيني (من �أ�صل �أوروبي �رشقي)،
ومتيزوا عن اليهود ال�سفارديون (املعروفني يف «�إ�رسائيل» مبزراحيم) ،الذين جاءوا من الدول العربية مثل
العراق ،واملغرب ،وتون�س ،واليمن .و�أخفق بن غوريون �أي�ض ًا يف تقدير مدى قوة الدين ،الذي اعتقد �أنه
�سيتال�شى �أمام احلداثة العلمانية .ف�أبقى على حق اال�ستقالل التعليمي للأرثوذك�س �ضمن الدولة اجلديدة،
وبالتايل �ضمن خلق �أجيال من الناخبني املتدينني امل�ستقبليني.
ومع كل عيوب بن غوريون �إال �أن ما حققه من الإجنازات كان هائ ً
ال وينبغي عدم اال�ستهانة به:
فهو خلق واحدة من �أكرث الدول تقدم ًا يف العامل �إىل «ما بعد اال�ستعماري» ،لديها جي�ش ذو م�ستوى
عاملي ،وردع نووي ،وم�ؤ�س�سات علمية وتكنولوجية .وكان اعتماده على جي�ش الدفاع الإ�رسائيلي
كبوتقة ان�صهار عملت ب�شكل جيد ،مما �أ ّدى �إىل ا�ستيعاب �أعدادٍ كبري ٍة من الإ�رسائيليني اجلدد بفاعلية.
هذا االعتماد على القوات الع�سكرية ،جنبا �إىل جنب مع االنت�صارات يف �ساحة املعركة �أعوام 1948
و 1956و� ،1967ساعد على تثبيت مكانة جي�ش الدفاع الإ�رسائيلي املركزية يف املجتمع الإ�رسائيلي.
والذين يعملون يف الوحدات الع�سكرية املرموقة لهم �أ�ضمن طريق للم�ضي قدم ًا يف هذا البلد حتى يومنا
هذا .وافرز اجلي�ش العديد من كبار قادة البالد ،من �إ�سحاق رابني وعازر وايزمن �إىل �إيهود باراك و�أرييل
رئي�س للمخابرات يتحول على الفور بعد تقاعده اىل مر�شح غري
�شارون ،وبات كل رئي�س للأركان �أو ٍ
ر�سمي للمن�صب الرفيع.
كان �أول حتد رئي�سي لر�ؤية بن غوريون عن «�إ�رسائيل» يف يوم الغفران عام  ،1973عندما �ش ّنت
�سوريا وم�رص هجوم ًا مفاجئ ًا متكن من �أخذ جي�ش الدفاع الإ�رسائيلي على حني غرة .وعلى الرغم من �أن
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تكبدت خ�سائر فادحة ،و�صدم ف�شل املخابرات
«�إ�رسائيل» انت�رصت يف احلرب يف نهاية املطاف �إال �أنها ّ
الهائل نف�سية الأمة .متام ًا كاململكة املتحدة ا ّبان احلرب العاملية الأوىل ،وظهرت «�إ�رسائيل» منت�رصة تقني ًا
لكنها حمرومة من �شعور الدولة التي ال تقهر.
قام مناحيم بيغن ،م�ؤ�س�س اجلناح اليميني يف «�إ�رسائيل» ،يف وقت الحق ،بعد �أقل من �أربع �سنوات
على انتهاء احلرب ،باال�ستفادة من تعا�سة ومظلمة اليهود ال�سيفاردمي كي يهزم حزب العمل لأول مرة يف
�صناديق االقرتاع .ف�سيطر بيغن على ال�سلطة على ر�أ�س ائتالف جديد ا�سماه الليكود (الوحدة) ،وعقد
مراقب لعطلة
حمافظ
حتالف ًا مع الأحزاب الدينية يف «�إ�رسائيل» الذين ارت�ؤوا �أنهم اف�ضل حا ًال يف �صف
ٍ
ٍ
م�ستوطنات يهودي ٍة يف ال�ضفة الغربية (التي
ال�سبت .ولتحلية ال�صفقة �سارعت حكومته يف ال�رشوع ببنا ِء
ٍ
كانت منا�سبة لل�صهيونية الدينية) وقدمت تنازالت عديدة للمتدينني ،كالإعانات ال�سخية للتعليم.
وكان بيغن حمافظ ًا وقومي ًا ،لكن العقود التي ق�ضاها يف املعار�ضة قد علمته احرتام االختالف والنقا�ش.
كرئي�س للوزراء مدافع ًا دائم ًا عن ا�ستقالل ال�سلطة الق�ضائية ،وامتنع عن تطهري املوالني
ولذلك كان
ٍ
حلزب العمال من املنا�صب العليا يف اخلدمة املدنية وقوات الدفاع الإ�رسائيلية .نتيجة لذلك كانت ثورته
جزئية و�أن كانت هامة وفقدت نخبة «�إ�رسائيل» الي�سارية القدمية بقيادة بيغن يف البدء مقاعدها يف جمل�س
الوزراء ،لكنها حافظت على قدرٍ كب ٍري من نفوذها ،ومت�سكت باملنا�صب العليا يف م�ؤ�س�سات قوية مثل
و�سائل الإعالم وامل�ؤ�س�سات الأكادميية .وال تزال املحكمة العليا مملوءة بق�ضاة ،غري حزبيني ر�سمي ًا ،ومع
ذلك ميلكون نظرة ليربالية حلقوق الإن�سان واحلقوق املدنية.

معمودية بيبي
على الرغم من �أن حزب الليكود حكم «�إ�رسائيل» ملعظم ال�سنوات التي انق�ضت منذ ذلك احلني،
ا�ستمرت �سيطرة الي�سار على العديد من الأوجه الأخرى للحياة ،و�أدى ذلك �إىل �شعور عميق باال�ستياء
اجتاه اليمني .ومل ي�شعر �أحد بهذا اال�ستياء بالقدر الذي �شعره نتنياهو ،الذي لطاملا حلم ب�إكمال الثورة
التي بد�أها بيغن .لقد فاز «بيبي» ،كما بات يعرف نتنياهو ولأول مرة برئا�سة الوزراء عام  ،1996ولكن
حتقيق �أهدافه �سوف ي�ستغرق املزيد من العقود.
وقت ق�ص ٍري من اغتيال رابني طغت عملية �أو�سلو لل�سالم
بعد االنتخاب الأول لنتنياهو الذي �أتى بعد ٍ
بني «�إ�رسائيل» ومنظمة التحرير الفل�سطينية على ال�سنوات التي �سبقت هذا احلدث ،وعملية ال�سالم هذه
�ستطغى على فرتة واليته الأوىل.
عار�ض نتنياهو �أو�سلو منذ البداية .فلطاملا كانت ر�ؤيته لإ�رسائيل تتمحور حول فكرة املجتمع اليهودي
املحا�رص من الأعداء العرب وامل�سلمني الذين يريدون تدمريه .واعترب ال�رصاع العربي -الإ�رسائيلي حقيقة
�أبدية من حقائق احلياة التي ميكن �إدارتها وال ميكن حلها .وكان الغرب بر�أيه معادي ًا لل�سامية� ،أو على
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الأقل غري مبالٍ � ،أو االثنني على حد �سواء وال ميكن االعتماد عليه للم�ساعدة .ف�أ�صبح قادة «�إ�رسائيل»
مزيج من الدبلوما�سية الذكية والرباعة الع�سكرية ،ومل
م�ؤمتنني على منع وقوع هولوكو�ست ثانٍ عرب
ٍ
يكن مبقدورهم �أن يقلقوا مما يظنه بقية العامل حيال �أفعال «�إ�رسائيل» .يف الواقع� ،إن واحدة من نقاط قوة
نتنياهو الرئي�سية �أنه كان دائم ًا م�ستعداً للوقوف يف وجه ال�سلطات اخلارجية� ،سواء كانت تتخذ �شكل
الرئي�س الأمريكي �أو اجلمعية العامة للأمم املتحدة (حيث �شغل نتنياهو من�صب ممثل «�إ�رسائيل» يف الفرتة
املمتدة بني عامي  1984و  1988وبات حمط �أنظار بالده) .يحب نتنياهو حما�رضة غري اليهوديني بلغته
الإجنليزية املتقنة ،وجزء كبري من الر�أي العام الإ�رسائيلي يحب هذه امل�رسحيات .وقد ي�رسف �أحيان ًا عندما
اقرتح يف ت�رشين الأول� /أكتوبر املا�ضي مث ً
ال �أن �أدولف هتلر ح�صل على فكرة قتل اليهود يف �أوروبا من
�أمني احل�سيني ،مفتي القد�س �أثناء احلرب العاملية الثانية ،وقد �سخر امل�ؤرخون من جميع امل�شارب من هذه
االدعاءات ،بينما مل يبال الكثري من الإ�رسائيليني لعدم الدقة.
خالل واليته الأوىل طبق نتنياهو مبد�أ �إلقاء اللوم على ي�سارية النخبة الإ�رسائيلية القدمية ملا قامت به من
�أخطاء عندما �أدارت ال�سيا�سة اخلارجية للبالد ،من �أجل تربير �سيا�ساته الداخلية واخلارجية .وملنع املزيد
من الأخطاء يف امل�ستقبل تب ّنى مذهب املحافظني يف الواليات املتحدة عرب حماربة طريقة التفكري اجلماعي
التي طغت يف اجلامعات يف «�إ�رسائيل» ويف جمال�س حتريرها ،وهي طريقة تفكري قادت البالد نحو �إبرام
اتفاقية �أو�سلو .ويف مقابلة ح�صلت عام  1996مع الكاتب يف �صحيفة ه�آرت�س �أري �شافيت ،ا�شتكى
نتنياهو من حماوالت نخبة العهد القدمي نزع ال�رشعية منه ،م�ضيف ًا �أن امل�شكلة تكمن يف البنية الفكرية غري
املتوازنة للمجتمع الإ�رسائيلي ،وتعهد ب�إن�شاء م�ؤ�س�سات جديدة �أكرث حتفظ ًا لإعادة كتابة �رسدية تاريخية
للبالد.
احتدم اجلدل يف والية نتنياهو ،نظراً خلربته ال�سيا�سية اله�شة ،حول ا�ستفزازاته املتهورة للفل�سطينيني
والأردنيني اىل ف�ضيحة �سوء معاملة زوجته ملوظفي املنزل .وقد رممت نخب «�إ�رسائيل» القدمية �صفوفها،
بدعم من �إدارة كلينتون ،و�أجربت نتنياهو على عقد اتفاق �آخر عام  1998مع الزعيم الفل�سطيني يا�رس
عرفات .عرف هذا االتفاق ب»واي ريفر» ،وبات �آخر اتفاق ر�سمي يوقع بني «�إ�رسائيل» والفل�سطينيني
حتى يومنا هذا .و�أدى هذا االتفاق اىل انتخابات مبكرة يف �أيار/مايو  .1999لكن بعد انف�صال عدة
�أحزاب ميينية متطرفة من تكتل نتنياهو احتجاج ًا على االتفاق ،انت�رص كل من باراك وحزب العمل الذي
ينتمي �إليه يف االنتخابات.
منوه �سابق جلي�ش الدفاع الإ�رسائيلي ،و�شارون ،الذي حل حمل نتنياهو
�شكل كل من باراك ،كرئي�س ّ
على ر�أ�س الليكود و�أ�صبح هو �أي�ض ًا رئي�س الوزراء عام  ،2001عودة �إىل منوذج بن غوريون ،كمزارع
�صار جندي ًا ثم رجل دولة .و�أعاد �صعودهما ت�شكيل النظام القدمي ،ب�شكل م�ؤقت على الأقل :وبات
نتنياهو جمرد �صدفة تاريخية.
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املتط ّرف املق ّنع باالعتدال
ر�أى نتنياهو الأمور ب�شكل خمتلف ،و�أم�ضى العقد الذي تال خ�سارته لالنتخابات يف الت�آمر للعودة �إىل
ال�سلطة .وعقب �إعادة انتخاب �شارون عام � 2003أ�صبح نتنياهو وزير املالية ،لكنه ا�ستقال من من�صبه
ع�شية االن�سحاب الأحادي اجلانب يف �آب�/أغ�سط�س  2005من قطاع غزة .وعندما �أن�ش�أ �شارون
حزبه الو�سطي اجلديد ,كادميا (�إىل الأمام)� ،سيطر نتنياهو ،بعد وقت ق�صري من ان�سحابه من احلكومة،
على فلول حزب الليكود� ،إ ّال �أنه خ�رس يف االنتخابات التي جرت يف �آذار/مار�س  ،2006امام �إيهود
�أوملرت ،رئي�س حزب كادميا اجلديد بدل �شارون الذي مر�ض ودخل يف غيبوبة.
تعهد �أوملرت بال�سري على درب معلمه يف ما يتعلق بان�سحاب «�إ�رسائيل» من معظم �أرا�ضي ال�ضفة
الغربية .ولكن تعطلت خططه يف متوز/يوليو عندما �سمح حلزب اهلل ب�أن ُيقحمه يف حرب غري جمدية
�شامل مع الفل�سطينيني يف العام
�سالم
�أدارها ب�شكل �سيئ مع لبنان .ومل ت�ؤد جهوده للتفاو�ض من �أجل
ٍ
ٍ
التايل ،يف �أنابولي�س ،بوالية ماريالند ،اىل �أي مكان .ويف الوقت نف�سه تعززت م�صداقية و�شعبية نتنياهو
تنب�أ من قبل .وعندما �أعلن
عندما ا�ستولت حركة حما�س ،املدججة بال�صواريخ ،على غ ّزة ،متام ًا كما ّ
�أوملرت ا�ستقالته ب�سبب �إدانته بالف�ساد �صيف عام ( 2008ذهب �إىل ال�سجن يف وقت �سابق من هذا
العام بتهم خمتلفة) ،كان نتنياهو جاهزاً لالنق�ضا�ض على ال�سلطة.
و�أكرث ما �ساعد على �إعادة �إحياء نتنياهو من جديد هو الظهور املفاجئ عام  2007لأهم ما ميكن
اعتباره ،ح�سب نتنياهو ،م�صدر للفكر امل�ستقل .وهو عبارة عن �صحيفة «�إ�رسائيل هيوم» (�إ�رسائيل اليوم)
وهي �صحيفة يومية جمانية ميلكها �صاحب الكازينوهات الأمريكي �شيلدون اديل�سون .ومنذ انطالقتها
باتت ال�صحيفة ت�شكل م�صدر دعم ل�سيا�سات نتنياهو .فبحلول عام � ،2010أ�صبحت «�إ�رسائيل هيوم»
ال�صحيفة الأ�سبوعية الأكرث قراء ًة يف البالد ،حيث ُيطبع منها  275,000ن�سخة يومي ًا .وميكن قراءة
ال�صفحة الأوىل دائم ًا على انها ر�سالة بيبي اليومية :اال�شادة باملقربني منه ،و�شجب مناف�سيه ،والتفاخر
ب�إجنازات «�إ�رسائيل» ،والتقليل من �ش�أن الأخبار ال�سلبية.
عاد نتنياهو �إىل رئا�سة الوزراء يف � 31آذار /مار�س  ،2009بعد خروج �أوملرت من ال�صورة ,حري�ص ًا
على �إثبات �أنه مل يعد املت�شدد الذي تالزمه الف�ضائح التي �أدت خل�سارته انتخابات العقد ال�سابق ،ومع
�ضغوط من الرئي�س الأمريكي اجلديد ،باراك �أوباما� ،أجرب على ت�أجيل خمططه بتبديل
ذلك ،وخوف ًا من
ٍ
نخب البالد .وبد ًال من تقوي�ض �أعدائه حتول �إىل الو�سط ،وج ّند العديد من الليرباليني الليكود املتقاعدين
لي�شهدوا بروز «بيبي اجلديد» ،ولين�ضموا �إىل حكومتهّ ،
و�شكل ائتالف ًا مع حزب العمل حتت قيادة باراك
الذي بقي وزيراً للدفاع (مهمة ا�ستلمها يف عهد �أوملرت) .وعمال مع ًا خالل ال�سنوات الأربع املقبلة،
على خطة ،مل تتحقق يف نهاية املطاف ،ال�ستهداف من�ش�آت �إيران النووية.
يف حزيران/يونيو  ،2009بعد ع�رشة �أيام من خطاب �أوباما يف القاهرة� ،سعى نتنياهو �إىل تعزيز
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و�سطيته اجلديدة عرب ت�أييده لفكرة �إقامة دول ٍة فل�سطينية .وكعادته ،فر�ض �رشط ًا يطالب فيه الفل�سطينيني
االعرتاف ب�إ�رسائيل �أو ًال كدولة يهودية ،الأمر الذي قوبل برف�ض مبا�رش من الرئي�س الفل�سطيني حممود
عبا�س .لكن ،مع ذلك ،تعززت مكانته الو�سطية اجلديدة اكرث.
و�ساعده هذا �أي�ض ًا على تخفيف انتقادات البيت الأبي�ض له ،ولكن لي�س قبل �إلزامه بتجميد بناء
م�ساكن جديدة يف م�ستوطنات ال�ضفة الغربية ملدة ع�رشة �أ�شهر .على �أن التجميد مل يكن ذا معنى� ،إذ مل
يغري من احلقائق املوجودة على �أر�ض الواقع ومل ي�ؤد اىل �أي ت�سهيل يف حمادثات ال�سالم .وفور انتهاء مدة
التجميد �سيطر اجلمهوريون على جمل�س النواب الأمريكي يف االنتخابات الن�صفية ،مما و�ضع مظلة تقي
نتنياهو من �أي �ضغط م�ستقبلي من وا�شنطن .ثم بد�أ �أوباما يفقد اهتمامه بعملية ال�سالم ،على الرغم من
�أن عالقته املت�ش ّنجة مع نتنياهو �أ�ضحت ماد ًة د�سمة للكثري من املقاالت ال�صحفية ،لكن �أثرها كان �ضئي ً
ال
على ال�سيا�سة الداخلية يف «�إ�رسائيل» ،حيث بات معظم الإ�رسائيليني ي�شككون مب�صداقية رئي�س الواليات
املتحدة ،وال يزالون يف �شكهم حتى الآن ،فوفق ا�ستطالع عاملي للر�أي �صدر يف كانون الأول/دي�سمرب
 ،2015تبينّ �أن ت�صنيف �أوباما كان الأكرث انخفا�ض ًا يف «�إ�رسائيل» ،و�صنفه بدرجات �أقل الرو�س
والفل�سطينيون والباك�ستانيون.
تبخرت ال�ضغوط املطالبة بتحقيق ال�سالم مع الفل�سطينيني املتبقية على نتانياهو مع اندالع الربيع
العربي .فقد هدد انهيار نظام ح�سني مبارك يف م�رص حجر زاوية �أ�سا�سي ًا يف منظومة الأمن الإ�رسائيلي؛
بينما غرقت �سوريا يف حرب �أهلية دموية؛ وظهر عدو مرعب جديد على ال�ساحة ،هو «الدولة
الإ�سالمية» (املعروفة �أي�ض ًا با�سم داع�ش) .هذه الأحداث ،غري املتوقعة ،عززت مكانة «�إ�رسائيل» من
نواح عدة ،فقد تعاونت رو�سيا والواليات املتحدة على الق�ضاء على معظم �أ�سلحة �سوريا الكيميائية،
وعززت احلكومات املحافظة كالأردن واململكة العربية ال�سعودية والإمارات العربية املتحدة وم�رص
(بعد الثورة امل�ضادة عام  )2013روابطها مع القد�س (و�إن كانت غري ر�سمية يف معظم احلاالت) .لكن
م�شاهد املجازر واال�ضطرابات الإقليمية �أثار الرعب يف نفو�س الناخبني الإ�رسائيليني الذين اقتنعوا ب�أنه
�إذا كان للعرب القدرة على قتل بع�ضهم البع�ض بهذا ال�شكل ،فماذا �سيفعلون بالإ�رسائيليني �إن �أعطيت
لهم الفر�صة؟
لكن ،مع ذلك ،مل تلعب ملفات ال�سالم والأمن دوراً بارزاً يف االنتخابات التي ح�صلت يف كانون
الثاين/يناير  .2013عو�ض ًا عن ذلك� ،سيطرت الق�ضايا االجتماعية على ال�سباق ،وخا�ص ًة ق�ضية
ارتفاع �أ�سعار العقارات واملواد الغذائية يف «�إ�رسائيل» ،و�ساعدت هذه االن�شغاالت على �صعود فئة من
ال�سيا�سيني اجلدد الذين حلوا حمل القدامى �أمثال باراك .ولكن مل ي�ستطع � ّأي منهم التغلب على خربة
ودهاء نتنياهو ،وبعد �إعادة التفاعل مع قاعدته اليمينية واالندماج مع حزب �آخر من املحافظني برئا�سة
وزير اخلارجية ال�سابق �أفيغدور ليربمان ،فاز نتنياهو يف االنتخابات.
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ويف �صيف عام  ،2014بعد حماولة �أخرية لل�سالم مع عبا�س (هذه املرة برعاية وزير اخلارجية
الأمريكي جون كريي) ،اندلعت احلرب بني «�إ�رسائيل» وحما�س .وادى اكت�شاف ع�رشات الأنفاق التي
ذعر عند الر�أي العام الإ�رسائيلي
حفرتها حما�س وامل�ؤدية اىل الأرا�ضي امل�رصية والإ�رسائيلية اىل حاالت ٍ
مطولة ،وبات هذا ال�رصاع الأكرث دموية يف عهد نتنياهو ،فخالل 50
و ُدفع اجلي�ش لتنفيذ عملية برية ّ
يوم ًا من القتال ،قتل �أكرث من �ألفي فل�سطيني و � 72إ�رسائيلي ًا ،معظمهم من اجلنود .و�أيدت �أغلبية �ساحقة
فاحتج
من �سكان «�إ�رسائيل» اليهود احلرب ،ولكن ت�سبب القتال بتفجري التوترات الطائفية يف البالد
ّ
الآالف من العرب الإ�رسائيليني ،وت�ضامنوا مع الذين يعانون يف غ ّزة ،ومع الذين تعبوا من املعاملة ال�سيئة
التي يتعر�ضون لها خا�صة من ال�رشطة ،وتهمي�شهم املتزايد حتت حكم نتنياهو .و�ألقي القب�ض على املئات،
عرب �آخرون يعملون يف القطاع العام بالطرد بعد انتقادهم لل�رصاع على الفي�سبوك.
ُ
وهدد ٌ

اليمني اجلديد
يف الوقت نف�سه تقريب ًا بد�أت العداوات ال�شخ�صية داخل ائتالف نتنياهو بتمزيقه من الداخل .فلم يعد
ب�إمكان نتنياهو منع الربملان الإ�رسائيلي ،الكني�ست ،من انتخاب روفني ريفلني ،وهو مناف�س قدمي حلزب
أقر العديد من احللفاء ال�سابقني لرئي�س الوزراء ،مبا
الليكود ،ملن�صب رئا�سة البالد الرمزي �إىل حد كبري .و� ّ
يف ذلك ليربمان ،م�رشوع قانون يلزم «�إ�رسائيل هيوم» ببدء �أخذ مقابل من قرائها( .م�رشوع القانون هذا
مل ُيقر) .ويف كانون الأول/دي�سمرب ،انهارت احلكومة �أخرياً ،ودعا الكني�ست لإجراء انتخابات مبكرة.
دخل الليكود يف ال�سباق االنتخابي عام  2015مرتاجع ًا وفق ا�ستطالعات الر�أي ،وكان اجلمهور
غا�ضب ًا من نتنياهو �إثر ف�ضيحة مالية �صغرية لها عالقة بزوجته ،ونظراً لنتيجة احلرب غري احلا�سمة مع
حما�س .وبدا الـ«احتاد ال�صهيوين» ،االئتالف الو�سطي اجلديد بقيادة �إ�سحاق هريتزوج (الآتي من حزب
العمل) م�ستعداً لت�شكيل احلكومة املقبلة ،ولكن مل ي�ستطع زعيم حزب العمل غري الكاريزمي هذا الثبات
وو ّجهت له دعوة غري م�سبوقة ملخاطبة
يف وجه خ�صمه الأكرث خربة ودها ًء .ثبت نتنياهو يف اليمنيُ ،
كونغر�س الواليات املتحدة (من�صة ا�ستخدمها للتنديد بال�صفقة النووية التي كانت �إدارة �أوباما تتفاو�ض
عليها مع �إيران) وا�ستحوذ على �أ�صوات انتخابية من �أحزاب حمافظة �صغرية عرب وعده بعدم ال�سماح
بدولة فل�سطينية طاملا هو يف ال�سلطة .ثم عر�ض ،يوم االنتخابات ،فيلم ًا ا ّدعى فيه �أن ناخبني عرب ًا ي ّتجهون
مبجموعات كبرية ،و�أنّ املنظمات غري احلكومية الي�سارية توفر لهم احلافالت .مل تكن
�إىل مراكز االقرتاع
ٍ
معلومات الفيلم �صحيحة ولكن ،كان فعا ًال يف ا�ستغالل قلق الناخبني اليهود وعن�رصيتهم مما �أدى اىل فوز
الليكود يف االنتخابات ،فحاز على  30مقعداً ،مقابل  24لـ«االحتاد ال�صهيوين».
لكن �أ�صوات الناخبني وحدها ال حتدد من ي�أخذ ال�سلطة يف النظام الربملاين الإ�رسائيل املختل ،بل
تتحدد ال�سلطة بعد عملية بناء التحالفات التي تتبع كل انتخابات .حينئذٍ  ،تركت العملية احل�سابية
للمقاعد لنتنياهو ،الذي كان له  31مقعداً �أقل من ما يلزمه لتحقيق الأغلبية ،خيارين� :إما ت�شكيل ائتالف
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وحدة وطنية مع هرتزوغ والأرثوذك�سيني املت�شددين� ،أو القيام بتحالف �ضيق لكن متما�سك �إيديولوجي ًا
مع عدة �أحزاب من اليمني الو�سطي واملتطرف.
كان خيار هرتزوغ �سي�سمح لنتنياهو ب�إن�شاء ائتالف �أو�سع وكان �سيظهره بوج ٍه �أكرث اعتدا ًال �أمام
العامل اخلارجي .لكن نتنياهو ،الذي مل يعد با�ستطاعته �إبقاء قناعه الو�سطي ،اختار امل�سار الآخر .وهذا
ما تركه يحظى ب�أغلبية �ضيقة جداً يف الكني�ست ،ولكنه منح حكومته املت�شددة الثابتة الأوىل منذ عودته
عام  ،2009التي �ست�سمح له بتحقيق حلمه امل�ؤجل منذ فرتة طويلة لإعادة �إن�شاء �إ�رسائيل.
وعلى الرغم من �أن نتنياهو علماين و�أ�شكنازي على حد �سواء ،ف�إن معظم حلفائه اجلدد من املزراحيم،
وهم ال�رشيحة الكبرية من ال�سكان اليهود ال�صهاينة املتدينني املنبوذين من مراكز ال�سلطة يف «�إ�رسائيل»
منذ زمن بعيد ،واملعروفني بقبعات �صالتهم املحبوكة ،وامللتزمني ب�رشا�سة مببد�أ الإبقاء على امل�ستوطنات
يف ال�ضفة الغربية (والكثري منهم يعي�شون داخلها) ،و�أ�صبح العديد منهم ،يف ال�سنوات الأخرية ،ي�شغلون
منا�صب بارزة يف اجلي�ش ،وامل�ؤ�س�سات الأمنية واخلدماتية.
�إن املمثلني الأكرث بروزاً لهذه املجموعات هم الأع�ضاء الثالثة يف احلكومة احلالية :مريي ريجيف
الليكودية ووزيرة الثقافة؛ نفتايل بينيت ،وزير التعليم ورئي�س احلزب الديني ال�صهيوين هبييت هايهودي
(يهود الداخل) الذي قام من حتت رماد «احلزب الديني الوطني» القدمي؛ و�إييليت �شاكد� ،رشيكة بينيت
منذ فرتة طويلة والآن وزيرة العدل .تنتمي ريجيف اىل ال�سيفاردمي ،وقد جاء �أهلها �إىل «�إ�رسائيل» من
املغرب وهي عميدة �سابقة يف جي�ش الدفاع الإ�رسائيلي ،حيث �شغلت من�صب املتحدثة الر�سمية الرئي�سة
خالل عملية االن�سحاب من غ ّزة� .أما بينيت فهو ابن ملهاجرين امريكيني ،خدم يف القوات اخلا�صة
الإ�رسائيلية ،و�أ�صبح مقاو ًال ورجل �أعمالٍ ثري ًا ،وهو النموذج للناجت الب�رشي لهذه الأمة النا�شئة ،ومثال
للمتدينني ،والزعيم القومي ال�رش�س ،وامل�ؤيد للم�ستعمرات (على الرغم من �أنه هو نف�سه يعي�ش ب�شكل
مريح داخل اخلط الأخ�رض)� .أما �شاكد فكانت مهند�سة كمبيوتر قبل الدخول يف ال�سيا�سة؛ وعلى الرغم
من ع�ضويتها يف «الوطن اليهودي» ،فهي لي�ست متدينة وال م�ستوطنة ،وعملت هي وبينيت مبا�رشة
عند نتنياهو يف الليكود منذ عقد م�ضى ،عندما كان زعيم املعار�ضة ،ولكنهما اختلفا معه �إثر �شجارات
�شخ�صية عام .2008
كان كل من ريجيف وبينيت ،و�شاكد حماورين جيدين على و�سائل الإعالم متام ًا مثل رئي�س الوزراء.
ومتا�شي ًا مع التقليد الإ�رسائيلي لدى ثالثتهم عالقة معقدة ترتجخ بني ال�صداقة والعداوة مع نتنياهو.
فقد ارتقت ريجيف �صفوف حزب الليكود دون رعاية من رئي�س الوزراء ،ونتنياهو مل يغفر لبينيت
و�شاكد خيانتهما له؛ فال تتم دعوتهم لالن�ضمام �إليه يف مقر �إقامته �أو يف طائرته �أبداً .لكن حتى الآن،
مل ي�سمحوا مل�شاكلهم ال�شخ�صية بعرقلة امل�ساعي الهادفة اىل حتقيق م�صاحلهم امل�شرتكة .فنتنياهو يحتاج
لبينيت و�شاكد للمحافظة على �صمود ائتالفه ،ويحتاج اىل ريجيف ليحافظ على دعم ال�سيفاردمي له،
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مهمون لليكود .ولي�ست هناك فوارق �إيديولوجية حقيقية بني ال�سا�سة الأربعة .وال�سماح
فهم �أن�صار ّ
للآخرين بقيادة الهجوم عنه على النخبة القدمية وحتمل التبعات يفرح نتنياهو.
�أبدى الوزراء الثالثة االلتزام مع نتنياهو منذ توليه من�صبه العام املا�ضي ،و�سعت ريجيف ،التي حتب
�رصحت ذات مرة
�أن ت�شجب كل ما ميكن و�صفه بـ«الي�ساري الأ�شكنازي النخبوي املتعجرف» والتي ّ
بكل فخر ل�صحايف �أنها مل تقر�أ ت�شيخوف يف حياتها ،و�أنها ال حتب املو�سيقى الكال�سيكية� ،إىل �إعطاء
�أهمية �أكرب للثقافة ال�سفاردية وحرمان الفنانني «الأقل من وطنيني» من الإعانات التي تقدمها احلكومة.
و�أعادت وزارة بينيت كتابة املناهج الدرا�سية العامة للت�أكيد على الطابع اليهودي للبالد؛ و�أدخلت م�ؤخراً
كتاب تربية وطنية مدر�سي ًا ثانوي ًا جديداً ي�صور تاريخ «�إ�رسائيل» الع�سكري من خالل عد�سة ال�صهيونية
املتدينة ويهم�ش دور الأقلية العربية .ويف كانون الأول/دي�سمرب  ،2015حظر بينيت رواية «احلياة على
احلدود» ،التي تتمحور حول ق�صة حب بني �شابه �إ�رسائيلية يهودية ورجل فل�سطيني ،من قوائم الكتب
القرائية ملنهاج املدر�سة الثانوية.
�أما �شاكد فقد تعهدت من جانبها بتقليل التدخل الق�ضائي يف �أعمال ال�سلطة التنفيذية والكني�ست،
وبتعيني ق�ضاة �أكرث حتفظ ًا للمحكمة العليا عندما تُفتح� ،أربعة �إىل خم�سة مقاعد (من �أ�صل  )15يف العام
القادم .وقامت �أي�ضا با�ستخدام من�صبها ب�شكل جيد كرئي�سة للجنة الوزارية يف الت�رشيع التي تقرر �أي ًا من
امل�شاريع القانونية �ستدعمها ال�سلطة التنفيذية يف الكني�ست .و�شجعت اللجنة م�ؤخراً عدة م�شاريع قوانني
تهدف �إىل احلد من حرية التعبري ال�سيا�سي� .أحدها ي�ستهدف امل�رشعني غري ال�صهاينة العرب ،و�سوف
ت�سمح للكني�ست بتعليق ع�ضويتهم �إىل �أجل غري م�سمى لدعمهم الإرهاب ،او رف�ض اعتبار «�إ�رسائيل»
ت�شهر علن ًا
دولة يهودية� ،أو التحري�ض على العن�رصية .والأخرى ،والتي نا�رصتها �شاكد �شخ�صي ًا� ،سوف ّ
بجماعات حقوق الإن�سان عرب حتديد تلك التي حت�صل على �أكرث من ن�صف متويلها من حكومات �أجنبية.
ويف الوقت نف�سه ،كان نتنياهو يوا�صل عمله �أي�ض ًا ،فبعد انتخابات العام املا�ضي �أ�رص على التم�سك
بحقيبة االت�صاالت لنف�سه ،مما �أعطاه كلمة الف�صل يف �أي من الت�رشيعات املتعلقة بالإعالم .وقد وفرت له
هذه اخلطوة نفوذاً مل ي�سبق له مثيل على التلفزيون الإ�رسائيلي و�شبكات التوا�صل الأخرى ،التي ازدادت
خ�شية من القيام ب�أي عمل ميكن �أن يغ�ضب رئي�س الوزراء.
�إن العديد من الإجراءات التي اتخذتها احلكومة �أخرياً ،كرتويج ريجيف للثقافة ال�سفاردية ،تبدو
م�صممة ملعاجلة احلرمان املت�أ�صل الذي يعاين منه اليهود ال�رشقيني يف «�إ�رسائيل» واملواطنني الذين يعي�شون
على هام�ش البالد (وهو �أبعد ما يكون عن املمر الذي ي�صل تل �أبيب بالقد�س) .وثمة تدابري �أخرى
تهدف �إىل تعزيز احلراك االجتماعي .ولكن كان هناك هدف �سيا�سي وا�ضح لكل منهم تقريب ًا وهو
احلد من ،ال بل الق�ضاء على املعار�ضة الداخلية ملبد�أ احتالل «�إ�رسائيل» لل�ضفة الغربية الذي �أراد نتنياهو
وحلفا�ؤه جعله دائم ًا .وعرب و�صف احلكومة للمع�سكر الداعم لل�سالم املتقل�ص �أ�ص ً
ال وم�ؤيديه باملغفلني
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غري الوطنيني التابعني ملجموعات �أجنبية معادية لل�سامية ،ت�أمل احلكومة بنزع ال�رشعية عنهم ،وبناء توافق
جماهريي حول �سيا�ساتها اليمينية املتطرفة.
ا�ستطالع لر�أي يهود �إ�رسائيليني �أجري يف
وتبدو اال�سرتاتيجية ف ّعالة ،من ذلك على �سبيل املثال �أفاد
ٍ
كانون الأول/دي�سمرب املا�ضي� ،أن  53يف املئة من الذين �شملهم اال�ستطالع نزعوا ال�رشعية عن منظمة
«ك�رس جدار ال�صمت» ،وهم جمموعة من املحاربني القدامى تهدف �إىل ك�شف احلقائق القا�سية لالحتالل
عرب ن�رش �شهادات موجعة جلنود خدموا يف ال�ضفة الغربية.

اخلناجر جاهزة
�أواخر ال�صيف املا�ضي ،بعد �سنوات من الهدوء الن�سبي ،اندلعت �أعمال عنف يف ال�ضفة الغربية وداخل
«�إ�رسائيل» .ات�سمت االنتفا�ضة الأوىل ( )1993-1987باالحتجاجات اجلماهريية وباحلجارة؛ �أما
الثانية ( )2005-2000فات�سمت بتفجريات انتحارية فل�سطينية منظمة وعمليات انتقامية �إ�رسائيلية
ع�سكرية على نطاق وا�سع ت�سببت ب�سقوط الآالف من ال�ضحايا .لكن هذه املرة ،ما �سمي بانتفا�ضة
املنفردين اتخذت �شك ً
ال �أكرث انعزالية� .شبان فل�سطينيون من الرجال والن�ساء يبادرون من تلقاء �أنف�سهم،
م�ستخدمني ال�سكاكني والبنادق املحلية ال�صنع للهجوم على اجلنود الإ�رسائيليني ونقاط تفتي�ش ال�رشطة
�أو على املدنيني عند نقاط التما�س كامل�ستوطنات ومدينة القد�س القدمية .وقتل � 34إ�رسائيلي ًا جراء هذه
االعتداءات ومت اعتقال �أو �إطالق النار على جميع املرتكبني تقريب ًا ،فقد لقي حوايل الـ 200فل�سطيني
م�رصعهم حتى الآن ،ولكن هذا مل يردع �آخرين من املبادرة.
�شكلت «انتفا�ضة املنفردين» �أ�صعب اختبار للحكومة احلالية حتى الآن .فلطاملا ادعى نتنياهو �أنه
و�صور خ�صومه ك�ضعفاء .لكنه بدا جاه ً
ال هو وم�ساعديه �أمام هذه احلملة ،وبدل
قوي �ضد الإرهاب
ّ
�أن يوقفوا �سفك الدماء �ضاعفوا هجماتهم على �أولئك الذي يرونهم �أعداء الداخل كجماعات حقوق
الإن�سان وال�سيا�سيني الإ�رسائيليني العرب .ووقفت �أحزاب الي�سار الو�سطي جنب ًا �إىل جنب معه ،خوف ًا من
الظهور كغري وطنيني .وحث هرتزوغ يف ني�سان�/أبريل ،حزب العمل على التوقف عن �إعطاء االنطباع
ب�أنهم دائم ًا حمبي للعرب .ودعا يائري البيد ،رئي�س احلزب املعار�ض ي�ش عتيد (هناك م�ستقب ً
ال) ،وهو
ف�صيل و�سطي �آخر ،اجلي�ش وال�رشطة على تخفيف قواعد اال�شتباك و�إطالق النار بهدف قتل كل من يربز
�سكين ًا �أو مفك براغي �أو �أي ًا يكن من الأدوات .وت�سليط ًا لل�ضوء على خطر مثل هذه اللهجة يف اخلطاب
�صور يف
�أ�صدرت «بت�سيلم» ،وهي جمموعة حقوق �إن�سان حمرتمة ،يف �أواخر �آذار/مار�س� ،رشيط فيديو ّ
اخلليل يبينّ جندي ًا ا�رسائيلي ًا وهو يعدم فل�سطيني م�شتبه به بعدما كان م�صاب ًا وملقى على الأر�ض وهو
ينزف يف ال�شارع.
لكن بدل �أن تتحرك م�شاعر الندم� ،أطلقت حادثة اخلليل موجة من ردة فعل قومية قبيحة لدى العديد
نحو �رسيع ،واعتربت فعله
من الإ�رسائيليني اليهود .لقد اعتقلت القيادة الع�سكرية العليا اجلندي على ٍ
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عم ً
ال غري �أخالقي وغري قانوين وغري من�ضبط .لكن ح�سب ا�ستطالع للر�أي العام �أجري بعد احلادث
بعدة �أيام ،أ� ّيد  68يف املئة من املجيبني �إطالق النار ،و� ّأكد  57يف املئة �أنه ال ينبغي للجندي �أن يواجه
حكم ًا ق�ضائي ًا .ودافع �سيا�سيو اليمني املتطرف ،مبن يف ذلك بينيت ،عن القاتل ،ونتنياهو الذي �أيد
وحد �صفه مع مناف�سيه اليمينيني وهاتف �أهل مطلق النار ليعرب
يف البداية قرارات اجلي�ش� ،رسعان ما ّ
أ�رص اجلرنال مو�شي يعالون ،وزير الدفاع ،على �إجراء حتقيق جنائي ،لقي هجوما
عن دعمه .وعندما � ّ
عنيف ًا على و�سائل التوا�صل االجتماعي نتيجة موقفه .وبعد �أن بدا نتنياهو �إىل جانب منتقدي اجلرنال
يعالون ت�صاعد ال�شجار ،ويف �أيار/مايو ،ا�ستقال هذا الأخري ،م�شرياً ،اىل �أنه حارب بكل طاقاته مظاهر
التطرف والعنف والعن�رصية يف املجتمع الإ�رسائيلي ،فهي تهدد متانة هذا املجتمع وت�رض بجي�ش الدفاع
الإ�رسائيلي.
�إن خ�ضوع اجلرنال يعالون لهذه املعاملة يبينّ كم �أن «�إ�رسائيل» تغريت عرب ال�سنوات الأخرية .معلوم
�أن زعيم ليكودي ،والرئي�س ال�سابق لأركان اجلي�ش الإ�رسائيلي ،اجلرنال يعالون لي�س بي�ساري ،وقد �أيد
�أو�سلو يف البداية ولكنه غيرّ ر�أيه بعدما �شاهد نفاق عرفات مبا�رشة ،عندما كان رئي�س ًا لال�ستخبارات
الع�سكرية .لكن يعالون ي�ؤمن ب�أهمية الدولة العلمانية و�سيادة القانون ،وهذا ما �أبرزه كواحد من �أواخر
احلر�س القدمي على غرار بن غوريون ما زال يف من�صبه ،وهذا التعريف كان كافي ًا لتحري�ض الغوغائيني
على الإنرتنت �ضده .وال يهم �إن كان �سج ّله الع�سكري مثرياً للإعجاب ،و�إن كان يعار�ض عملية ال�سالم،
�أو ي�ؤيد تو�سيع امل�ستوطنات .ففي «�إ�رسائيل» يعترب جمرد الإ�رصار على مواجهة حالة �إجرامية موثقة توثيق ًا
جيداً �سبب ًا كافي ًا لكي يحظى نتنياهو بعداء النخبة اجلديدة وم�ؤيديها.

رئي�س الوزراء الدائم
�إحدى الطرق التي جل�أ �إليها نتنياهو للحفاظ على ال�سلطة لفرتة طويلة ،فهو الآن الزعيم الثاين من
ناحية طول الوالية يف «�إ�رسائيل» بعد بن غوريون ،كانت عرب تكييف �سيا�سته بحيث تتطابق مع الر�أي
العام .ففي العام  2009انحنى للو�سط لأنه كان يخ�شى من �أوباما وكان يريد تبديد �سمعته كمتهور.
�أما يف ال�سنوات الأخرية ،فتحول الر�أي العام الإ�رسائيلي �صوب اليمني ،االمر الذي �سمح له �أن يتكيف
مع �إرادته احلقيقية.
وا�ستفاد نتنياهو طوال هذه الفرتة من ركائز رئي�سية �أخرى ،كعدم وجود �أي مناف�س خطري� ،سواء
داخل �أو خارج الليكود .فمنذ عودته �إىل ال�سلطة عام  2009هزم ب�شكل م�ستمر جميع املر�شحني
املقبولني ملن�صب رئي�س الوزراء يف ا�ستطالعات الر�أي بهام�ش كبري .وجنح نتنياهو داخل حزب الليكود
بتهمي�ش جمموعة من الطاحمني ،مثل مو�شي كاهلون وجدعون �سار و�سيلفان �شالوم .وف�شلت املعار�ضة
ب�إنتاج �أي بديل ذي م�صداقية من جهتها� .أما باراك ،وبعد تركه من�صبه عام  ،2001فقد �أ�ساء اىل موقفه
عندما اعتمد �أ�سلوب حياة فخم ًا يعترب غري الئق لزعيم حزب العمل .ويف الوقت نف�سه ،هزمت ت�سيبي
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ليفني ،وزيرة اخلارجية يف عهد �أوملرت وخليفته كرئي�س حلزب كادميا ،نتنياهو والليكود يف انتخابات
عام  ،2009حا�صدة  28مقعداً مقابل  27حلزب الليكود ،ولكنها مل ت�ستطع بناء ائتالف كبري مبا يكفي
لت�شكيل احلكومة املقبلة ،و�ضعفها الالحق كزعيمة للمعار�ضة �أ�رض ب�صورتها �أمام ال�شعب.
الآن يحاول بينيت اظهار نف�سه كن�سخة �أ�صغر �سن ًا و�شعبوية �أكرث من معلمه ذات مرة .وال �شك �أن
بينيت �شخ�صية كاريزماتية ،ومنت �شعبيته كثرياً .ولكنه يقود حزب ًا �صغرياً ذي قاعد ٍة حمدود ٍة وال ميكنه
الفوز يف االنتخابات �إال �إذا احتد مع حزب الليكود� .أما نري بركات ،رئي�س بلدية القد�س اليميني ،فهو
�أي�ض ًا مقاول متما�ش مع التطور ولديه تطلعات وطنية� ،إال �أنه يفتقر �إىل اجلاذبية وال يزال غري معروف
للجمهور خارج العا�صمة الإ�رسائيلية.
املناف�س الأقوى لنتنياهو على الأرجح حالي ًا هو البيد ،ال�صحفي ال�سابق ومذيع التلفزيون الذي �أن� أش�
حزب «ي�ش عتيد» كحزب و�سطي عام  2012وحقق انت�صاراً مذه ً
ال عام  2013حني ك�سب «ي�ش
عتيد» ثاين �أعلى عدد مقاعد يف الكني�ست .ان�ضم البيد �إىل جمل�س وزراء نتنياهو بعدما �أجرب ،هو وبينيت،
رئي�س الوزراء على �إ�سقاط الأحزاب املت�شددة .لكن �رسعان ما راوغه نتنياهو ،ودفع البيد ال�ستالم
حقيبة املالية ،املعروفة مبقربة ال�سيا�سيني الطموحني ،فهي غالب ًا ما تتطلب اتخاذ قرارات غري �شعبية
كرفع ال�رضائب وخف�ض �إعانات الدولة .مل ينجز البيد الكثري كوزير للمالية ،ويف العام  ،2015بعد
معركة �صعبة مع هرتزوغ واحتاده ال�صهيوين على ك�سب الناخبني �أنف�سهم ،فقد «عتيد ي�ش» ما يقارب
ن�صف مقاعده .ومنذ ذلك احلني حت�سنت مكانة البيد ال�شعبية (�أ�صبح «عتيد ي�ش» يف املرتبة الثانية ،بعد
حزب الليكود وفق ًا ال�ستطالعات الر�أي) بظهوره �أكرث تدين ًا وبحديثه القا�سي �ضد الإرهاب .والبيد
معتدل (ي�ؤيد قيام دولة فل�سطينية ويعار�ض تو�سيع امل�ستوطنات النائية يف ال�ضفة الغربية) ولديه قدرة على
التوا�صل ممتازة ،وهو قارئ ذكي مل�شاعر اجلمهور ،ولكنه �شديد احل�سا�سية ومييل �إىل املبالغة يف ردة الفعل
عندما يتعر�ض للنقد ،ويفتقر للخلفية الأمنية ،وهي عقبة �ضخمة يف �إ�رسائيل.
ال �شيء من هذا يعني �أن نتنياهو غري قابل للهزمية ،ومع ذلك ن�رشت �صحيفة ه�آرت�س ،يف �آذار/مار�س،
ا�ستطالع ًا للر�أي �أظهر �أن حزب ًا و�سطي ًا جديداً يقوده غابي �أ�شكنازي (رئي�س �أركان �شعبي �سابق جلي�ش
الدفاع الإ�رسائيلي) ،وكاهلون و�ساعر ،ب�إمكانه الفوز على الليكود �إن �أجريت االنتخابات غداً .ولكن
�إذا �صمد التحالف ف�إن احلكومة ال حتتاج �إىل الدعوة النتخابات جديدة حتى ت�رشين الثاين/نوفمرب عام
 ،2019ويظل احلزب غري املوجود جمرد خيال .ويف الوقت نف�سه ،ال يزال نتنياهو يناور ،وقد حاول
�إغراء الأحزاب اليمينية ال�صغرية بت�شكيل حزب جديد و�أو�سع مع الليكود (حتى الآن ،مل يظهر �أي منهم
قدراً كافي ًا من االهتمام) .ويف الربيع املا�ضي �أجرى مفاو�ضات مع هرتزوغ لت�شكيل ائتالف وحدة� ،إال
�أنه تراجع يف اللحظة الأخرية ،وعر�ض من�صب وزير الدفاع حلليفه ال�سابق ليربمان ،فمع ليربمان داخل
احلكومة بات االئتالف احلاكم ،اليميني �أكرث من �أي وقت م�ضى ،قادراً على احل�صول على قاعدة برملانية
مو�سعة.
44

واىل �أن جتري االنتخابات املقبلة �ستبقى حكومة نتانياهو حتاول تكري�س ما �أمكنها من التغيريات
يف املجتمع الإ�رسائيلي وامل�ؤ�س�سة الإ�رسائيلية .و�سيدفع رئي�س الوزراء وحلفا�ؤه نحو تعيني مزيد من
املحافظني يف املحكمة العليا وتعيني �صهاينة متدينني �أكرث يف املنا�صب الرئي�سية احلكومية والأكادميية.
و�سيحافظون على دعمهم للثقافة املزراحية ومبد�أ امل�ستوطنات يف ال�ضفة الغربية ،كما �سيفر�ضون املزيد
من القيود على املنظمات الي�سارية ،و�سيعملون على زيادة حدة التوتر مع ال�سكان العرب يف �إ�رسائيل.
بغ�ض النظر عمن �سيفوز يف االنتخابات القادمة ،يبدو ان بع�ض هذه التغيريات من املرجح �أن ت�صبح
ّ
دائمة .لقد �أ�صبح البلد الآن �أقل ت�ساحم ًا وانفتاح ًا على النقا�ش مما كان عليه .وتناثر مع�سكر ال�سالم
وثمة عدد قليل جداً ممن ي�شكلون حتدي ًا حلالة االحتالل بعد الآن .والعالقات العربية-اليهودية �سيئة
لدرجة انها �ستتطلب قيادة متميزة وجهداً هائ ً
ال لإ�صالحها .وع َزز تراجع الواليات املتحدة ال�شعور
لدى العديد من الإ�رسائيليني �أن ب�إمكانهم امل�ضي وحدهم وال داعي للقلق حول �إر�ضاء وا�شنطن .من
ال�صعب �أن نرى كيف ميكن رئي�س وزراء �إ�رسائيلي جديد� ،أو رئي�س �أمريكي جديد� ،أن يكون قادراً على
التحوالت.
عك�س العديد من هذه
ّ
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«�إ�سرائيل» وال�شرق الأو�سط �إىل ما بعد �أمريكا
(((
ملاذا الو�ضع الراهن م�ستدام
هل كان العداء بني الرئي�س الأمريكي باراك �أوباما ورئي�س الوزراء الإ�رسائيلي بنيامني نتنياهو� ،أو ًال
حول نتنياهو الدعم
حول امل�ستوطنات ،ومن ثم حول �إيران ،نقطة حتول يف العالقة بني الدولتني؟ ،لقد ّ
الأمريكي «لإ�رسائيل» �إىل م�س�ألة حزبية .ويقال �إن الليرباليني ،مبن يف ذلك العديد من اليهود الأمريكيني،
�ضاقوا ذرع ًا بـ«االحتالل الإ�رسائيلي» الذي �سيتم االحتفال بذكراه اخلم�سني ال�سنة املقبلة� .إن �ضعف
الروح الدميقراطية يف «�إ�رسائيل» ي�ضعف ،ب�شكل مفرت�ض ،حجة «القيم امل�شرتكة» للعالقة بني «�إ�رسائيل»
والواليات املتحدة ويقول البع�ض �إن مت�سك «�إ�رسائيل» العنيد بالو�ضع الراهن غري امل�ستدام يف ال�ضفة
الغربية جعل منها م�صدر هموم يف منطقة تعاين من التغيري .ويقال �إن «�إ�رسائيل» تنزلق �إىل حالة تكون
فيها منبوذة وتفر�ضها احلركة العاملية من �أجل مقاطعة «�إ�رسائيل».
ّ
ي�شكل الرثاء القدمي للخراب النهائي «لإ�رسائيل» عن�رصاً �أ�سا�سي ًا للنقاد ولل�صهاينة املت�شددين املناه�ضني
للدولة منذ  70عام ًا ومل يكونوا �أبد�أ منف�صلني عن الواقع .بطبيعة احلال ،تغريت «�إ�رسائيل» ،بال ريب،
للأف�ضل .لقد باتت «�إ�رسائيل» بكل املقايي�س معوملة ومزدهرة ودميقراطية �أكرث من �أي وقت م�ضى يف
تاريخها .وبينما تت�ساقط �أجزاء من ال�رشق الأو�سط حتت موجات ال�رصاع الطائفي الذي ال يرحم ،بقيت
الأقليات يف «�إ�رسائيل» �آمنة .وبينما ترزح �أوروبا حتت وط�أة املهاجرين امل�سلمني غري املرغوب فيهم
ترحب «�إ�رسائيل» ب�آالف املهاجرين اليهود من �أوروبا .وبينما يكافح عدد من بلدان البحر الأبي�ض
املتو�سط �ضد الديون والبطالة تفتخر «�إ�رسائيل» باقت�صاد متنام ،تدعمه موجات ا�ستثمار �أجنبي.
�سيا�سي ًا ،كانت فرتة حكومة نتنياهو �أقل ا�ضطراب ًا .لقد خدم نتنياهو �أطول من �أي رئي�س وزراء �آخر
�إ�رسائيلي با�ستثناء ديفيد بن غوريون ،ومع ذلك قاد «�إ�رسائيل» يف حرب برية واحدة فقط هي عملية
«احلافة الواقية» املحدودة يف قطاع غزة عام  .2014قبل �أربع �سنوات كتبت مورين دوود يف �صحيفة
نيويورك تاميز �أنها �سوف ت�شعر باالرتياح �إذا مل يكن لدينا (الواليات املتحدة ) �رشيك كنتنياهو ينزلق يف
احلروب ب�رسعة .لكن نتنياهو مل ينزلق �إىل �أي حرب ،وال حتى �ضد �إيران .ويعيده الناخبون الإ�رسائيليون
3- Kramer Martin- Israel and the post-American Middle East. Why the status Quo is Sustainable, foreign affairs- vol, 95 - July-August 2016 - pp. 51-56.
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�إىل ال�سلطة بال�ضبط لأنه ال يحب املخاطرة� ،أي �أن احلروب ال داعي لها بالن�سبة اليه ،وكذلك ال يوجد
لديه خطط �سالم طموحة على الرغم من �أن هذا قد ينتج �إحباط ًا كبرياً لأوباما يف البيت الأبي�ض،
لكن ح�سب العبارة التوبيخية لنائب الرئي�س الأمريكي جو بايدن فقرارات نتنياهو تنا�سب معظم اليهود
الإ�رسائيليني ب�شكل جيد.
يزيد ثبات نتنياهو من �إحباط �أحزاب الي�سار يف «�إ�رسائيل» ،وذلك بعد �أن �أحبطت �صناديق االقرتاع
�آمالهم يريحون �أنف�سهم ب�أفكارٍ خاطئة تتمحور حول �أن الدميقراطية يف «�إ�رسائيل» يف خطر .قبل 20
�سنة تفوه اليمني بت�رصيحات مماثلة ،بلغت ذروتها عقب اغتيال رئي�س الوزراء الإ�رسائيلي ا�سحاق رابني.
واحلركات املناه�ضة للدميقراطية موجودة يف جميع الدميقراطيات لكنهم يف «�إ�رسائيل» �إما خارج
النظام �أو حم�صورون يف �أ�صغر الأحزاب ،اليهودية والعربية على حد �سواء .وال يوجد �آلية ت�سمح ملنعزل
باال�ستيالء على �أحد الأحزاب ال�سيا�سية البارزة يف حالة من الت�صاعد ال�شعبوي ،كما يبدو من املرجح
يف الواليات املتحدة الآن .وقد تزعزعت دميقراطيات قدمية حتت �ضغوط مماثلة من الإرهاب واحلرب،
ّ
�سجل «�إ�رسائيل» االنتخابي النزيه واحلر ي�شهد على عمق الروح الدميقراطية النابعة منها ،معززة
ولكن
ب�صحافة ن�شطة و�سلطة ق�ضائية يقظة.
باتت «�إ�رسائيل» �أي�ض ًا �أكرث �أمان ًا من �أي وقت م�ضى .ففي عام  1948واجه  700,000يهودي
فقط التحدي املروع للفوز باال�ستقالل �ضد اجليو�ش املوزعة بني دول العامل العربي وحذر كبار قادة
بن غوريون �أن «�إ�رسائيل» لها فر�صة ن�سبية  50-50للن�رص .اليوم هناك ما يزيد عن  6ماليني يهودي
�إ�رسائيلي ،و�إ�رسائيل بني القوى الع�سكرية الأكرث �رشا�سة يف العامل .وتتمتع بتفوق نوعي يفوق �أي تركيبة
ميكن ت�صورها من الأعداء .وقد لعبت رقمنة احلرب اجلارية يف «�إ�رسائيل» دوراً مهم ًا حيث متل�صت
الدول العربية من املناف�سة تاركة املجال للإ�سالميني املت�شددين على حدود «�إ�رسائيل» .ينادون باملقاومة،
ولكن �صواريخهم بدائية وحفرهم للأنفاق غري فعال .و�سيكون التهديد الوحيد لإ�رسائيل القابل للتطبيق
هو �إيران نووية وال �أحد ي�شك يف �أنه �إذا حققت �إيران الوثبة النووية ب�إمكان «�إ�رسائيل» �أن تن�رش �أ�سلحتها
النووية الرادعة مبعزل عن �أي حتالف مقيد.
لكن ماذا عن الفل�سطينيني؟ ال يوجد حل قريب لهذا ال�رصاع امل�ستمر ،ولكن «�إ�رسائيل» كانت بارعة
أرا�ض حمتلة ،ولكن هناك �أي�ض ًا �أرا�ض غري م�أهولة .حتتفظ «�إ�رسائيل» بب�صمة
يف احتواء ت�أثرياته .هناك � ٍ
ل معظم
�أمن عابرة للأفق يف معظم �أنحاء ال�ضفة الغربية؛ والتعاون الأمني الإ�رسائيلي -الفل�سطيني مي أ
الثغرات .و�أ�صبحت «ال�سلطة الفل�سطينية» ،على حد تعبري �أحد املهرجني «�أردن م�صغرة» ،مدعومة
مبزيج من املعونة الأجنبية ،والنمو االقت�صادي ،والف�ساد املعتاد .ومبعايري �رشق الأو�سط اليوم .ف�إن ال�رصاع
الإ�رسائيلي -الفل�سطيني ال يزال م�ستقراً ،ويجري التعامل معه من م�سافة بعيدة ،من خالل املناورات مع
الهيئات الدولية وعرب منظمات مقاطعة الب�ضائع الإ�رسائيلية ،وهذه مواجهات ذات �صدى عال ،وت�أثري
منخف�ض .ويلخ�ص يو�سي فارادي ،املقاول التكنولوجي الأبرز يف «�إ�رسائيل» ،الر�أي الإ�رسائيلي ال�سائد
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ب�أنه ال ي�شعر بالقلق على الإطالق �إزاء الت�أثري االقت�صادي حلمالت مقاطعة الب�ضائع الإ�رسائيلية ،فقد عانوا
من املقاطعة من قبل وكان الو�ضع �أ�سو�أ بكثري.
لكل حزب �سيا�سي يف «�إ�رسائيل» احلل املف�ضل اخلا�ص به للنزاع ،ولكن ال يوجد حل يوفر ميزة
ال لب�س فيها على الو�ضع الراهن .وح�سب ر�أي �صادر يف ني�سان�/أبريل عن بني زيفر ،املحرر الأدبي
الليربايل يف ال�صحيفة الي�سارية ه�آرت�س ،يلخ�ص الآراء الإ�رسائيلية احلالية عرب قوله �إن االحتالل كما
هو الآن ،وميكن �أن ي�ستمر �إىل الأبد� ،أف�ضل من �أي بديل �إذا ما انتهت �صالحية خيار الدولتني قابل
للمناق�شة .ولكن احلقيقة على �أر�ض الواقع ال ت�شبه دولة واحدة �أي�ض ًا .لقد م�ضى ن�صف قرن على حرب
عام  1967وهناك خم�سة يف املئة فقط من الإ�رسائيليني يعي�شون يف م�ستوطنات ال�ضفة الغربية ،ون�صف
ه�ؤالء يعي�شون يف خم�س كتل �ستحتفظ بها «�إ�رسائيل» يف �أي �سيناريو حل على مبد أ� الدولتني.
ويف الوقت نف�سه ،ها هي م�رص ،والأردن ،واململكة العربية ال�سعودية ،والإمارات العربية املتحدة
جميعهم ي�صافحون يد «�إ�رسائيل» ،ويف بع�ض الأحيان �أمام الكامريات .و�إ�رسائيل ورو�سيا يف مغازلة
دائبة وب�شكل متباعد ن�سبي ًا تزدهر العالقات الإ�رسائيلية مع ال�صني واملنبوذ احلقيقي يف ال�رشق الأو�سط
هو النظام ال�سوري ،الذي مل يجتهد ل�صنع ال�سالم مع «�إ�رسائيل» .وهذه الدولة العربية ال�صامدة كما
ت�سمى غارقة يف حمام دم كبري .وم�رشوعها النووي وخمزونها ال�ضخم من الأ�سلحة الكيميائية بات
ذكرى بعيدة.
تواجه «�إ�رسائيل» كل �أ�شكال التهديدات والتحديات املحتملة ،ولكن مل تكن �أبد�أ �أكرث ا�ستعداداً
ملواجهتهم منها اليوم .والفكرة ال�شعبية الرائجة بني بع�ض املحللني الإ�رسائيليني القائلة ب�أن مواطنيهم
يعي�شون يف حالة دائمة من اخلوف ي�ضلل حلفاء «�إ�رسائيل» وخ�صومها�،إن قادة «�إ�رسائيل» حذرون
ولكنهم واثقون وال يذعرون ب�سهولة ،ومتمر�سون يف اللعبة التي يلعبها اجلميع يف ال�رشق الأو�سط .ال
�شيء يرتك فيهم �أثراً كالتعويذة الفارغة القائلة ب�أن الو�ضع الراهن ال ميكن حتمله .ويتوقف بقاء «�إ�رسائيل»
دائم ًا على رغبتها يف احلفاظ على الو�ضع الراهن الذي �أوجدته والذي يقود خ�صومها �إىل اال�ستقالة
واللجوء �إىل احللول الو�سطى .هذا فن �أكرث من علم ،ولكن هذه العزمية خدمت «�إ�رسائيل» �أكرث من مرة.

تراجع القوى العظمى

ال يزال هناك �سحابة تلوح يف الأفق الإ�رسائيلي ،لي�ست قنابل �إيران النووية امل�ؤجلة ،وال التهديدات
باملقاطعة الأكادميية� ،أو املناورات الفل�سطينية يف الأمم املتحدة ،بل الواليات املتحدة التي ،بعد موجة
عنف خمتلة ب�شكل كبري ،ترتاجع عن املنطقة وترتك وراءها فراغ ًا كبرياً ،وهي تخف�ض من تعر�ضها ل�رشق
ا�ستمر بتحدي توقعاتها ومنع ر�ؤ�ساء �أمريكيني متعاقبني من القول «املهمة �أجنزت» وهي اللحظة
�أو�سط
ّ
�رسعها بعدما بات
التي �سعوا لها .بد�أت خطة فك االرتباط قبل دخول �أوباما �إىل البيت الأبي�ض ،لكنه ّ
يرى ال�رشق الأو�سط كمنطقة عليه جتنبها لأن من غري املمكن �إ�صالحها ،ال يف رئا�سته ،وال يف اجليل
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القادم( .وكان هذا انطباع ال�صحايف جيفري غولدبرغ ،الذي منحه �أوباما مقابلة عهده يف ال�سيا�سة
اخلارجية).

�إذا كان للتاريخ �سوابق ،ف�إن هذه اللحظة �أكرث من التفافة .فعلى مدى القرن املا�ضي كان لكل من
الأتراك والربيطانيني والفرن�سيني والرو�س حلظتهم يف ال�رشق الأو�سط ،ولكن �إطالة مكوثهم �أثبتت �أنها
مكلفة حينما انح�رست قوتهم .لقد تخلوا عن ال�سعي �إىل الهيمنة وا�ستقروا على الت�أثري .منذ عقد من
الزمن ،وعلى �صفحات هذه املجلة ،توقع ريت�شارد ها�س ،رئي�س جمل�س جملة «�ش�ؤون خارجية»* �أن
الواليات املتحدة قد بلغت لتوها هذه النقطة و�أعلن �أن الع�رص الأمريكي يف ال�رشق الأو�سط ،قد انتهى،
و�أ�ضاف �أن الواليات املتحدة �سوف ت�ستمر يف التمتع مبزيد من النفوذ يف املنطقة �أكرث من �أي دولة
خارجية �أخرى ،ولكن �سيتم خف�ض نفوذها عما كان عليه يف ال�سابق .كان هذا اقرتاحا قاب ً
ال للنقا�ش
عام 2006؛ �أما الآن ،يف العام  ،2016فقد جعله �أوباما غري قابل للجدل.
هناك عدة طرق جلعل الرتاجع يبدو �شيئ ًا �آخر غري ما هو عليه .وكانت الطريقة التي اعتمدتها �إدارة
�أوباما خللق توازن م�ستقر تقوم على قطع التزامات الواليات املتحدة حللفائها وحت�سني عالقاتها مع
خ�صومها .وهكذا ،فج�أة ،مل يكن �أي من الأ�صدقاء التقليديني للواليات املتحدة جيد مبا الكفاية لتربير
ثقتها الكاملة .وكان على القوة العظمى �إخفاء تعبها حيث �إنها تتظاهر بال�شعور بالإحباط من تناق�ض
الراكبني باملجان .وتخدم ال�شكاوى الناجتة عن «�إ�رسائيل» (وكذلك م�رص واململكة العربية ال�سعودية)
مثل هذا ال�رسد.

�إن قادة «�إ�رسائيل» لي�سوا خجولني من التحذير من عواقب هذا املوقف ،ولكنهم يحر�صون على
عدم التفكري ب�صوت عال حول اخليارات الإ�رسائيلية يف ال�رشق الأو�سط ملا بعد �أمريكا .وتريد «�إ�رسائيل»
مذكرة جديدة للتفاهم مع الواليات املتحدة كلما كانت �أكرب كانت �أف�ضل ،كتعوي�ض عن التعامل النووي
مع �إيران .فمن م�صلحة «�إ�رسائيل» �أن ت�شدد على �أهمية العالقة الأمريكية -الإ�رسائيلية بو�صفها حجر
الأ�سا�س لال�ستقرار الإقليمي ولل�سري �إىل الأمام.

ولكن �إىل الأمام لأي مدى؟ هذه م�س�ألة �أخرى .و�إ�رسائيل حتى وهي ت�سعى �إىل تعميق التزام الواليات
املتحدة على املدى الق�صري تعلم �أن ال�صلة غري القابلة للتزعزع لن تدوم �إىل الأبد .وهذا در�س من التاريخ.
لقد �سعى زعماء احلركة ال�صهيونية دائم ًا لإيجاد حليف للم�رشوع اخلا�ص بهم مع القوة املهيمنة ،لكنهم
عاي�شوا الكثري من التاريخ الأوروبي لكي يعرفوا �أن القوة العظمى لي�ست دائمة الوجدان .يف القرن
الع�رشين� ،شهدوا انهيار �إمرباطوريات قدمية و�صعود �أخرى جديدة ،كل منها حاول جعل منطقة ال�رشق
قدم وعوداً ثم �ألغاها .عندما جاء دور الواليات املتحدة مل تندفع القوة العظمى
الأو�سط له ،وكل منها ّ
النا�شئة الحت�ضان اليهود ،وباتوا وحدهم خالل الثالثينيات من القرن الع�رشين ،عندما �أغلقت الواليات
املتحدة �أبوابها �أمامهم ،وكانوا وحدهم يف مواجهة املحرقة ،وعندها ا�ستيقظت الواليات املتحدة
مت�أخر ًة جداً .كما كانوا وحدهم عام  1948عندما جرى حظر توريد الأ�سلحة �إىل «�إ�رسائيل» .وكذلك
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كانوا وحدهم يف العام  1967عندما �أعلن رئي�س الواليات املتحدة �رصاحة �أنه �إذا ذهب الإ�رسائيليون
�إىل احلرب ف�إنهم لن ي�شاركوا فيها.
وبعد عام  ،1967وقعت «�إ�رسائيل» يف ملعب النفوذ الأمريكي .وتعمقت خالل العقود الالحقة
«العالقة اخلا�صة» واعتمدت «�إ�رسائيل» على الواليات املتحدة يف املجال الع�سكري لدرجة �أن العديد
من الإ�رسائيليني مل يعودوا يتذكرون كيف متكنت «�إ�رسائيل» من البقاء على قيد احلياة دون جميع الأ�سلحة
الأمريكية املتوفرة الآن .واملنظمات املنا�رصة لإ�رسائيل نف�سها يف الواليات املتحدة ،ال �سيما من الطائفة
اليهودية ،تعزز هذه العقلية كما ي�ؤكدون هم �أنف�سهم �أنه لوال جهودهم بال�ضغط على وا�شنطن لكانت
«�إ�رسائيل» يف خطر مميت.
ولكن �إدارة �أوباما �أعطت الإ�رسائيليني ر�ؤية لكيفية اهتزاز هذه ال�صلة التي ال تتزعزع .وقد يبدو هذا
االحتمال مقلق ًا لأن�صار «�إ�رسائيل» ،لكنه دورة ال مفر منه للعجلة ،ولهذا �سعى اليهود ال�صهاينة لتحقيق
اال�ستقالل ال�سيادي يف املقام الأول .و�إ�رسائيل م�ستقلة هي �ضمانة عندما �سيجد اليهود �أنف�سهم وحدهم
من جديد ،ووفق ًا لأحد املنطلقات الت�شغيلية للفكر اال�سرتاتيجي الإ�رسائيلي هو �أن مثل هذا اليوم �سي�أتي.

«�إ�سرائيل» وحدها

هذه القناعة هي �أبعد ما تكون عن �شل حركة «�إ�رسائيل» بل تدفعها نحو تو�سيع خياراتها وتنويع
عالقاتها وبناء قدراتها امل�ستقلة .ذلك �أن ال�رشق الأو�سط �سيكون يف ال�سنوات اخلم�سني املقبلة خمتلف ًا عن
الـ� 100سنة التي م�ضت .لن تكون هناك قوى خارجية ت�سعى �إىل الهيمنة ،فتكاليف موا�صلة الهيمنة
على كامل الطيف مرتفعة جداً واملكاف�آت قليلة جداً .و�ستوا�صل القوى اخلارجية مالحقة �أهداف
حمددة ،ذات �صلة بالنفط �أو الإرهاب .ولكن �سيتم ترك م�ساحات كبرية من منطقة ال�رشق الأو�سط
مل�صريها ،لتنحل �أو ليعاد ت�شكيلها بطرق ال ميكن التنب�ؤ بها .وقد يطلب جريان «�إ�رسائيل» الأ�ضعف متديد
�أمنها لي�شملهم ،كما فعل الأردن على مدى عقود .والقلق العربي من �إيران يفعل املزيد من �أجل التطبيع
مع «�إ�رسائيل» يف املنطقة �أكرث من عملية ال�سالم البعيدة املنال وغري احلا�سمة ،من �أي وقت م�ضى .ثم �أن
«�إ�رسائيل» ،التي كانت �سابق ًا نقطة االرتكاز لل�رصاعات الإقليمية� ،سوف تلوح يف الأفق كدعامة من
دعائم اال�ستقرار الإقليمي ،لي�س فقط ل�شعبها ولكن �أي�ض ًا جلريانها ،املهددين بت�صاعد الت�رشذم ال�سيا�سي،
واالنكما�ش االقت�صادي ،والإ�سالم املتطرف ،والكراهية الطائفية.
وتعتزم «�إ�رسائيل» على الدوام تثبيت دور الواليات املتحدة يف ال�رشق الأو�سط .يهز�أ الإ�رسائيليون
عندما تلمح الواليات املتحدة �أنها �أف�ضل من يفهم م�صالح «�إ�رسائيل» احلقيقية الطويلة الأجل .وعلى
الرغم من �أن «�إ�رسائيل» ارتكبت الكثري من الأخطاء التكتيكية من ال�صعب القول ب�أن �إ�سرتاتيجيتها مل
تكن ناجحة .ونظرا ل�سجل الواليات املتحدة يف حتقيق �أو حتى حتديد م�صاحلها يف ال�رشق الأو�سط بات
من ال�صعب �أن نقول ال�شيء نف�سه عن �إ�سرتاتيجية الواليات املتحدة الأمريكية .لقد راهنت �إدارة �أوباما
على االتفاق مع �إيران ،ولكن حتى الدعاة الأكرث متحم�سني لل�صفقة مل يعودوا يزعمون �أنهم حققوا
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القو�س التاريخي يف ال�رشق الأو�سط .يف مواجهة انهيار الربيع العربي ،والقتلى ال�سوريني ،وماليني
الالجئني ،وظهور الدولة الإ�سالمية� ،أو داع�ش ،من ب�إمكانه القول �إىل �أي اجتاه ي�شري القو�س؟ �أو �إىل �أين
�ست�ؤدي هذه ال�صفقة مع �إيران؟
ثمة تعويذة واحدة �أمريكية م�شرتكة �أخرى ت�ستحق �أن تلغى ،فقد قال �أوباما قبل خم�س �سنوات �أنه،
ب�سبب �صداقتنا على وجه التحديد من املهم �أن نقول احلقيقة ،فالو�ضع الراهن غري قابل لال�ستمرار،
و�إ�رسائيل �أي�ض ًا عليها �أن تت�رصف بجر�أة للنهو�ض ب�سالم دائم .حان الوقت لكي تتخلى الواليات املتحدة
عن هذا ال�شعار �أو لكي تعدله على الأقل .فقط عندما يتو�صل �أعداء �إىل خال�صة مفادها �أن ب�إمكان
«�إ�رسائيل» احلفاظ على الو�ضع الراهن �إىل �أجل غري م�سمى ،وعلى التفوق الع�سكري الإ�رسائيلي ،وعلى
امليزة االقت�صادية لها ،ونعم ،على احتاللها� ،سيكون هناك �أمل يف �أنهم �سوف يتوافقون بني �أنف�سهم
على وجود «�إ�رسائيل» كدولة يهودية .ال عبارات لأوباما ميكنها الت�أثري على احلكومة الإ�رسائيلية ،التي
تعلم م�صلحتها على نحو �أف�ضل ،ولكنها ت�شكل وقوداً للرف�ض العربي والإيراين لإ�رسائيل لأنهم يعتقدون
�أن الواليات املتحدة مل تعد حتمي «�إ�رسائيل»� .إن ا�ستنتاج �أعداء «�إ�رسائيل» �أنها �ضعيفة �سيكون خط�أ
م�أ�ساوي ًا ف�إ�رسائيل هي يف و�ضع جيد ي�سمح لها باحلفاظ على الو�ضع الراهن من تلقاء نف�سها وعلى ذلك
تقوم �إ�سرتاتيجيتها الطويلة الأجل.
�إن قيام �إدارة �أمريكية جديدة �سوف يقدم فر�صة لإعادة النظر يف �سيا�سة الواليات املتحدة� ،أو على
الأقل يف خطابها .وكانت املر�شحة الرئا�سية هيالري كلينتون قد �أدلت ببيان كوزيرة للخارجية يف
القد�س عام  2010جاء �أقرب �إىل الواقع والتطبيق العملي ،حيث قالت �إن الو�ضع الراهن غري م�ستدام،
مرددة العبارة املعتادة ،ولكنها �أ�ضافت �أن هذا ال يعني الآن �أنه ال ميكن �أن ي�ستمر ملدة �سنة �أو عقد من
الزمن� ،أو اثنني �أو ثالثة ،ولكن الو�ضع الراهن غري قابل لال�ستمرار �أ�سا�س ًا .واملعنى �أنه قد ال يكون الو�ضع
الراهن هو الأمثل� ،إال �أنه م�ستدام ،لأطول وقت ممكن.
وبينما تخطو الواليات املتحدة اخلطوات التي تبعدها عن ال�رشق الأو�سط ،هذه هي الر�سالة التي
ينبغي �أن تر�سلها وا�شنطن �إذا �أرادت �أن ت�ساعد «�إ�رسائيل» وحلفاء الواليات املتحدة الآخرين يف ملء
الفراغ الذي �سوف ترتكه وراءها.
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�إمكانات الطاقة يف �إ�سرائيل :ت�أمني امل�ستقبل

*

ا�ستطاعت «�إ�رسائيل» اليوم و�أكرث من �أي وقت م�ضى (يف الوقت الذي تعترب فيه دولة فقرية يف جمال
الطاقة ) تطوير وا�ستغالل احتياطاتها الهائلة من الغاز الطبيعي بعد �إزالتها �أخريا لكل العقبات التنظيمية
الرئي�سة .ومع وجود الغاز الطبيعي من املتوقع �أن ت�ستفيد «�إ�رسائيل» من  % 68من الغاز امل�ستخرج يف
توليد الكهرباء بحلول عام  .2040من هنا ميكنها حت�صني اقت�صادها املحلي ،وتعزيز �أمنها القومي،
وتغيري نظام الطاقة والعالقات االقت�صادية يف �رشق البحر الأبي�ض املتو�سط وما وراءه.
وت�ستعد «�إ�رسائيل» اليوم لأن ت�صبح م�صدر الطاقة الرئي�سي جلريانها .ومع ذلك ،ف�إذا �سعت «�إ�رسائيل»
لتحقيق مكا�سب ا�ستثنائية كبرية من �صادرات الغاز ،ميكنها التغلب على اجلغرافيا ال�سيا�سية وحتقيق احلد
الأق�صى املمكن للمكا�سب امل�شرتكة يف �شبكة معقدة من العالقات الإقليمية.

 -النقاط الرئي�سة

 من العام � 2004إىل العام  2010تطور الغاز الطبيعي الذي ي�ستخدم كم�صدر للوقود يف«�إ�رسائيل» من العدم �إىل  %40لتوليد الكهرباء.
 من املتوقع �أن تك�سب «�إ�رسائيل»  20مليار $من عائدات ال�رضائب والغاز بحلول العام 2026وفقا ل�رشكة «نوبل �إنرجي» الأمريكية.
 �أ ّدت ال�ضغوط التي مار�سها املجتمع املدين الإ�رسائيلي لو�ضع �أنظمة مت�شددة على قطاع الغاز�إىل تغيريات هامة ل�ضمان ذهاب املزيد من العائدات �إىل خزينة الدولة ،ولكي يحظى قطاع الغاز يف
«�إ�رسائيل» بقدر وا�سع من املناف�سة.
 تعترب الأردن وتركيا وم�رص من �أكرث الدول املر�شحة ال�سترياد �أوىل �صادرات الغاز الإ�رسائيلية ،لكنامل�شاعر املناه�ضة لإ�رسائيل ميكن �أن تكون عقبة رئي�سة يف اتفاقيات الطاقة يف امل�ستقبل.
 تعترب ال�رسعة يف احلكم يف ت�سوية م�س�ألة �رشوط اال�ستقرار واحدة من التحديات التنظيميةالأكرث ت�أثريا يف «�إ�رسائيل» يف العقد املا�ضي ،وميثل هذا الأمر فوزاً كبرياً «لإ�رسائيل» من ناحية تعزيز ثقة
امل�ستثمرين ومتهيد الطريق يف امل�ستقبل للتنقيب عن الغاز قبالة ال�شواطئ الإ�رسائيلية.
* ترجمة و�إعداد �آمنة رزق – فرع البحث الراجع.

 - Hochberg, Michal, Israel’s Energy Potential Securing the Future- Michael Hochbergemiddle east institute.
http://www.mei.edu/content/israel-s-energy-potential-securing-future
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مقدمة
مع القرارات املتخذة �أواخر �شهر �أيار و�أوائل حزيران للموافقة على تطوير حقل لفياثان الإ�رسائيلي

للغاز الطبيعي ،حلت «�إ�رسائيل» العقبات التنظيمية الرئي�سية التي تهدد وتعيق التطور يف هذا القطاع
بعد �أن ت�رضرت بالفعل ثقة امل�ستثمرين يف منابع قطاعي النفط والغاز (التنقيب والإنتاج) و�أي�ضا قطاع
الهيدروكوبون.

يف �آذار من العام  2016رف�ضت املحكمة العليا الإ�رسائيلية عن�رصا �أ�سا�سيا من املخطط الذي قدمته

احلكومة الإ�رسائيلية لتطوير وت�صدير الغاز من حقل لفياثان الذي مت اكت�شافه عام ( ،2010والذي يعترب

�أهم اكت�شاف للغاز الطبيعي خالل العقد املا�ضي ) ،وحكمت ب�أنه ينبغي وقف تنفيذ ال�صفقة ملدة عام

�آخر وطالبت احلكومة بتعديل �رشوط االتفاق .ونظرا لعدم الت�أكد من تطبيق القوانني يف «�إ�رسائيل»

ومع انخفا�ض �أ�سعار الغاز الطبيعي عامليا ،ف�إن �رشط اال�ستقرار من �ش�أنه �أن يكون مبثابة مقيا�س لو�صول
امل�ستثمرين �إىل التمويل ،وميكن القول والت�أكيد �أن ا�ستثمار  5.6مليار دوالر مطلوبة لتطوير حقل نفط
وا�ستثمار �أ�صوله من الغاز الطبيعي.

ومع ذلك ،فقد حكم �أربعة من الق�ضاة اخلم�سة يف املحكمة العليا الإ�رسائيلية �أن �رشط اال�ستقرار غري

قانوين ،وهذا الأمر يعيق احلكومات امل�ستقبلية عن �إجراء تغيريات يف القوانني ملدة ع�رش �سنوات ،بغ�ض
النظر عن الظروف غري املتوقعة.

ولتوفري اليقني دون امل�سا�س ب�سلطة اتخاذ القرار من احلكومات امل�ستقبلية ،ين�ص االتفاق اجلديد

على عملية مراجعة رقابية يف مدة معينة لتحديد التعوي�ضات املحتملة للم�ستثمرين يف حالة حدوث

تغيريات تنظيمية ت�ؤثر على ربحية امل�رشوع .ويف حالة حدوث تغيري ،ف�إن عملية املراجعة �سوف ت�أخذ
بعني االعتبار منظمة التعاون االقت�صادي والتنمية ومعايري دولية �أخرى .وقد جاءت هذه ال�صفقة ل�رضب
التوازن املنا�سب بني ا�ستقرار امل�ستثمرين ومرونة احلكومة.

�إن �رسعة احلكم يف حل م�س�ألة �رشط اال�ستقرار هي واحدة من �أكرث التحديات التنظيمية املهمة التي

واجهت «�إ�رسائيل» يف العقد املا�ضي .وهذا الأمر مثري للإعجاب .وبعد احل�صول على الإطار القانوين
القابل للتنفيذ لتطوير حقل لفياثان

يف �أقل من ثالثة �أ�شهر وذلك بعد الرف�ض الأويل للمحكمة العليا ،يعترب هذا القرار مبثابة فوز كبري

لإ�رسائيل من ناحية تعزيز ثقة امل�ستثمرين ومتهيد الطريق للتنقيب عن الغاز يف امل�ستقبل قرب ال�شواطئ
م�صدرا هاما للغاز الطبيعي �إىل جريانها
الإ�رسائيلية .وعلى املدى البعيد ،ميكن «لإ�رسائيل» �أن ت�صبح
َ

املتعط�شني للطاقة مثل الأردن وم�رص وتركيا وحتى ال�سوق الأوروبية.
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� -أهم حقول الغاز الطبيعي يف «�إ�رسائيل»

امل�صدر � :رشكة نوبل �إنرجي

�إن جناح �صناعة الغاز الطبيعي النا�شئ يف «�إ�رسائيل» �أبعد ما يكون عن اليقني .ولي�س وا�ضحا متاما
كيف ميكن ملجموعة من امل�ستثمرين حماية غاز «�إ�رسائيل» يف حقل لفياثان .هذه املعركة قا�سية وميكن
�أن ت�ستمر ،خا�صة مع معار�ضة جماعات املجتمع املدين الذين يقولون �إن ال�رشوط املو�ضوعة ل�صالح
امل�ستثمرين كبرية جدا وعدم وجود مناف�سة يف هذا القطاع تخلق احتكارا حقيقيا ،وقد ي�ؤدي هذا الأمر
�إىل زيادة �أ�سعار الطاقة املحلية.
�أخريا� ،إذا �سعت «�إ�رسائيل» لتحقيق مكا�سب ا�ستثنائية مهمة من �صادرات الغاز التي �ستعود �إليها
ميكنها التغلب على اجلغرافيا ال�سيا�سية وحتقيق احلد الأق�صى املمكن من املكا�سب امل�شرتكة يف �شبكة
معقدة من العالقات الإقليمية.

 -تاريخ تطوير وتنظيم الغاز يف «�إ�سرائيل»

حتاول «�إ�رسائيل» منذ العام  1952اجتذاب اال�ستثمار يف التنقيب عن املواد الهيدروكربونية من
خالل �رشوط ا�ستثمار منا�سبة ،وين�ص قانون النفط ال�صادر عام  1952على منح «�إ�رسائيل» الأ�سا�س
القانوين لأن�شطة القطاع الهيدروكربوين ،وقد خ�ضع هذا القانون لتعديالت يف الأعوام -1965
� 1989إال �أن �أ�س�سه بقيت على حالها.

ومل ت�صبح ق�ضية التنظيم م�س�ألة مثرية للقلق وخطرية� ،إذ اكت�شفت احتياطيات الغاز الطبيعي الرئي�سة
و�أي�ضا التدقيق الوطني ،وبقيت مليارات الدوالرات على املحك.
اجلدية ال�ستك�شاف النفط يف «�إ�رسائيل» عام  2000عندما اكت�شفت �رشكة
بد�أت �أوىل املحاوالت ّ
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نوبل �إنرجي الأمريكية حقل ماري بي (( ،)Mari-Bلقد مت و�ضعه وتعريفه على �شبكة االنرتنت منذ
�أربع �سنوات فقط ).

بد أ� حقل ماري B-تزويد «�إ�رسائيل» ب�أول �شحنة من الغاز الطبيعي املنتج حمليا عام  2004وعملت
�رشكة نوبل حتت قانون النفط الإ�رسائيلي لعام  1952الذي ينظم تقا�سم الأرباح بني منبع �رشكات الطاقة
«والدولة الإ�رسائيلية».

خلق قانون النفط الطويل الأمد حوايل  % 12.5من البيئة التنظيمية املنا�سبة التي ت�سمح ل�رشكات
املنبع باال�ستك�شاف يف الأرا�ضي البحرية الإ�رسائيلية غري املثبتة حتى الآن .كما ارتبط اكت�شاف حقل
ماري بي مع اكت�شاف حقل متار غاز عام � 2009إ�ضافة �إىل اكت�شاف �رشكة �إنرجي نوبل حقول غاز
�أخرى �صغرية .وقد بد�أت هذه احلقول يف حتويل امل�شهد املحلي للطاقة يف «�إ�رسائيل» وو�ضع الأ�سا�س
مل�ستقبلها.

من عام � 2004إىل عام  2010تطور ا�ستخدام الغاز الطبيعي كم�صدر للوقود يف «�إ�رسائيل» من
العدم �إىل  %40لتوليد الطاقة ومن املتوقع �أن ي�صل هذا الرقم يف العام � 2027إىل  %60ويف العام
� 2040إىل .%68

 -توقعات الطلب على الغاز يف «�إ�رسائيل» من العام �2014إىل العام 2040

امل�صدر وزارة الطاقة واملوارد املائية –�إ�رسائيل

�أدى اكت�شاف الغاز يف «�إ�رسائيل» �إىل تعاون م�شرتك بني �رشكة نوبل �إنرجي الأمريكية وجمموعة

ديليك الإ�رسائيلية �إ�ضافة �إىل �رشكاء �آخرين .و�أعترب حقل تامار �أثناء اكت�شافه من اكرب حقول الغاز الطبيعي

يزود «�إ�رسائيل» حاليا �أكرث من ن�صف احتياجاتها من الطاقة الكهربائية من خالل
يف املنطقة ،وهو ّ

بيع الغاز واتفاقية �رشاء بني حتالف ديليك ونوبل انرجي و�رشكات �إ�رسائيلية مبا يف ذلك �رشكة الكهرباء

الإ�رسائيلية ().I.E.Cالتي تعترب �أكرب مزود للدولة من الكهرباء.

يف العام  ،2010وبعد �سنة على اكت�شاف حقل تامار اكت�شفت �رشكة نوبل �إنرجي حقل لفياثان،
الذي تبلغ م�ساحته �ضعف م�ساحة حقل تامار وهو يكفي لتلبية حاجات الطاقة يف «�إ�رسائيل» لعقود
�صدر رئي�سي للغاز يف املنطقة.
وميكنه �أي�ضا حتويل «�إ�رسائيل» �إىل ُم ّ
بعد اكت�شاف حقلي تامار ولفياثان ك ّلفت احلكومة الإ�رسائيلية اخلبري �إيتان �شي�شين�سكي ت�شكيل جلنة
لإعادة النظر بنظام الغاز الطبيعي يف «�إ�رسائيل» من خالل حتليل مقارن للقوانني وال�سيا�سات املتبعة.
وجدت هذه اللجنة التي �أطلق عليها ا�سم «جلنة � ،»Sheshinskiأن الإيرادات املمنوحة» للدولة
الإ�رسائيلية» ال�ستخراج النفط والغاز منخف�ضة باملقارنة مع املعايري الدولية ،ما دفع باللجنة �إىل تقدمي
تو�صية ل�ضبط و�إ�صالح نظم الغاز الطبيعي يف «�إ�رسائيل» .متت املوافقة على هذه التو�صيات من قبل
الكني�ست يف �آذار من العام  2011حتت قانون �رضيبة �أرباح النفط.
�إ�ضافة �إىل �رضيبة  12.5التي حتدثنا عنها �سابقا ،خلق القانون اجلديد �رضيبة ت�صاعدية يف �أرباح
الغاز بد�أت ب  %20من جمموع الأرباح بعد ا�سرتداد  % 150من اال�ستثمار .كما ازدادت ال�رضيبة
بن�سبة  %50من الأرباح بعد ا�سرتداد  %230من اال�ستثمار .وعموما ،ارتفعت �أرباح الدولة الإ�رسائيلية
�إىل  % 62-52من �صايف الربح على الغاز .ويف هذا املجال ميثل قانون �رضيبة �أرباح النفط �أول تغيري
�أ�سا�سي لتقا�سم الأرباح �ضمن قانون الهيدروكربون يف النظام الإ�رسائيلي ،ومن املقرر �إ�ضافة تعديالت
فعلية لقانون الغاز الطبيعي على املدى القريب ،ويف املقابل يتم و�ضع �أ�س�س وقائية للم�ستثمرين ملتابعة
اال�ستقرار التنظيمي وذلك من اجل �إحباط املحاوالت امل�ستقبلية لتعديل قواعد املفعول الرجعي.

احلالة

االحتياطات املقدرة
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تاريخ االكت�شاف

ا�سم احلقل

 ح�ص�ص ت�صدير الغاز -جلنة تزما�ش�أما الق�ضية الثانية احلا�سمة التي ت�ؤثر على م�رشوع الربح فهي قدرة امل�ستثمر على بيع الغاز للعمالء
من خالل ال�صادرات الدولية ،وهذا يعني حتقيق التوازن واحلفاظ على غاز حقل لفياثان لال�ستخدام
املنزيل وحتفيز امل�ستثمرين على تطوير احلقل� .أمام هذا االمرّ � ،أكدت جمموعة امل�ستثمرين �أن �رشكة كهرباء
ا�رسائيل هي امل�س�ؤولة عن توليد الكهرباء يف ا�رسائيل ما ي�ؤدي اىل وجود م�شرت واحد يف ال�سوق ويحد
من قدرة امل�ستثمر على التفاو�ض للح�صول على الغاز ب�أ�سعار جيدة.
�أيدت جلنة تزما�ش حتديد �سقف ال�صادرات النه ي�شجع على اكت�شاف الغاز امل�ستقبلي من قبل
�رشكات عاملية ،كما �صادقت اللجنة على ت�صدير  %60من احتياطي الغاز الطبيعي وترك ال %40املتبقية
لال�ستخدام املحلي.

 املناف�سة يف قطاع الغاز الطبيعي يف «�إ�سرائيل»ولزيادة االمور تعقيدا ،بد�أت هيئة مكافحة االحتكار الإ�رسائيلية ( ).I.A.Aالتحقيق يف حتالف
نوبل �إنرجي -وديليك لتحديد احتمال انتهاك هذه ال�رشاكة قوانني مكافحة االحتكار .لذا �سعت
الهيئة بقيادة رئي�سها دايفيد جيلو �إىل حل �أزمة االحتكار املزعومة من خالل البيع الإلزامي الحتياطيات
الغاز الطبيعي ،الن البيع يف حقل لفياثان قد يتم بعد �سنوات وبالتايل فهي حتافظ على احتكار انتاج
حقل تامار .ومن �أجل و�ضع حد الحتكار حتالف نوبل -ديليك �ألزمت الهيئة التحالف بيع بع�ض انتاج
احلقول ال�صغرية من حقلي تانني وكاري�ش.
بعد ت�سعة �أ�شهر عدلت الهيئة عن قرارها ،وقد �أثر هذا القرار املتقلب على حكومة نتنياهو لناحية
العالقات الإ�رسائيلية مع امل�ستثمرين الأجانب احلاليني ومن حيث النظرة لإ�رسائيل باعتبارها وجهة �آمنة
لال�ستثمار الأجنبي املبا�رش .كما ر�أت احلكومة الإ�رسائيلية �أن انعكا�س القرار هو مبثابة تهديد للأمن
القومي يف «�إ�رسائيل».
وحلل هذه الأزمة عينّ بنيامني نتنياهو رئي�س املجل�س االقت�صادي الوطني يوجني كندل ،لت�شكيل فريق
من اخلرباء لإعادة التعريف بقواعد ملكية احتياطيات الغاز الطبيعي .وقد خل�صت اللجنة يف قراراها
على ا�ستثمار جمموعة ديليك حقل تامار ملدة �ست �سنوات مع تخفي�ض ملكية نوبل للطاقة يف حقول
تامار وتانني وكاري�ش من � %25إىل  %36وقد وافق جميع �أع�ضاء اللجنة على القرار با�ستثناء رئي�سها
جيلو الذي ا�ستقال من من�صبه يف �أيار من العام  . 2015وكذلك رف�ض وزير االقت�صاد �آرييه درعي
القرار و�أكد انه ال يريد االعرتا�ض على ال�صفقة ،فما كان من نتنياهو �إال تعيني نف�سه وزيرا لالقت�صاد
ب�شكل م�ؤقت مع موافقته على ال�صفقة و�إقرارها بعد ا�ستخدامه للبند  52الذي يربر االلتفاف على
العوائق الإدارية والقانونية لذرائع �أمنية .
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نتيجة اخلالفات التنظيمية
اعتمدت احلكومة الإ�رسائيلية على �إيجاد الت�رشيعات لتوفري ال�رشوط املواتية للم�ستثمرين ،يف الوقت
الذي تقدمت فيه امل�صالح الوطنية والعامة الإ�رسائيلية .وقد احتجت جمموعات املجتمع املدين الإ�رسائيلي
وو�سائل الإعالم ب�شدة على الت�رشيعات يف جمال تطوير الغاز الطبيعي واعتربت �أنها جاءت ل�صالح
امل�ستثمرين على ح�ساب ال�شعب الإ�رسائيلي والدولة .لذا اختارت احلكومة الإ�رسائيلية «�سيا�سة �إخماد
احلرائق» وكانت ت�سعى دائما للبحث عن حلول لتنظيم واحلد من هذه اخلالفات التي متثل تهديدا
حقيقيا لتطوير الغاز يف «�إ�رسائيل».
ويف هذا املجال اعترب املعار�ضون �أن قطاع االقت�صاد والغاز الطبيعي يعاين من نق�ص يف املناف�سة،
الأمر الذي �سيزيد �أ�سعار الطاقة ،ور�أوا �أي�ض ًا �أن حكومة نتنياهو �ضغطت ب�شكل غري دميقراطي من خالل
قراراتها يف جمال الغاز الطبيعي .ومع ذلك ،نتيجة لل�سخط واالحتجاجات ال�شعبية تعر�ضت احلكومة
الإ�رسائيلية ل�ضغوطات من �أجل �إ�صالح قراراتها ب�ش�أن تنظيم الغاز الطبيعي يف ال�سنوات اخلم�س املا�ضية.
وبناء على ذلك يبدو �أن عملية حتقيق التوازن بني هدف حكومة نتنياهو لت�أمني الطريق لتطوير الغاز
ومع حق املجتمع املدين الإ�رسائيلي لتحقيق ال�رشوط العالية لل�شعب الإ�رسائيلي والدولة الإ�رسائيلية كانت
ناجحة ،.ما �أدى �إىل حت�سن وحما�س احلكومة الإ�رسائيلية لت�صدير الغاز والتنقيب عن النفط يف منطقة
البحر الأبي�ض املتو�سط.

 دور الغاز الإ�سرائيلي يف منطقة ال�شرق الأو�سط وما وراءهحتول يف العالقات الإقليمية .ومن
ي�شكل الغاز الإ�رسائيلي �صفقة اقت�صادية كبرية ومهمة ما �أدى �إىل ّ
املحتمل �أن تبد أ� «�إ�رسائيل» بت�صدير غاز حقل لفياثان اىل اال�سواق مما يتطلب باحلد االدنى تطوير البنية
التحتية اال�رسائيلية.
�إن حجم ال�سوق ومنو الطلب املتوقع مهمان جدا النتخاب �رشكاء لعقود الغاز الطبيعي على املدى
البعيد .وعلى هذا النحو تعترب الأردن وم�رص وتركيا من الدول املر�شحة والأكرث احتماال لتلقي �أوىل
�صادرات الغاز الإ�رسائيلي.

 الأردنيف �أيلول من العام  2014وقع حتالف �إنرجي -ديليك ر�سالة نوايا غري ملزمة لت�صدير  45مليار مرت
مكعب من الغاز الطبيعي من حقل لفياثان اىل �رشكة الكهرباء الوطنية الأردنية ملدة  15عاما.
�سوف تكون �رشكة الكهرباء الوطنية الأردنية بالن�سبة «ال�رسائيل» �رشيك ًا فعا ًال ومهم ًا ،مقارنة مع
ال�رشكات املتوقعة يف م�رص والتي لديها تاريخ بعدم دفع امل�ستحقات .و�سوف تكون امل�شاعر املناه�ضة
«لإ�رسائيل» يف الأردن عقبة �أمام حكومة امللك عبد اهلل الثاين جلعل هذه ال�صفقة ت�ؤتي ثمارها.
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 م�صرتت�شارك م�رص والأردن بخ�صائ�ص واعتبارات رئي�سة لها عالقة با�سترياد الغاز الإ�رسائيلي اخلا�ص بها،
ومن هذه االعتبارات املعار�ضة ال�شعبية امل�رصية القوية ال�سترياد الغاز الإ�رسائيلي� ،إ�ضافة �إىل �أزمة نق�ص
الطاقة يف م�رص.
هناك خط �أنابيب م�شرتك للغاز الطبيعي بني «�إ�رسائيل» وم�رص ،و هذا اخلط كان يزود «�إ�رسائيل»
بالغاز امل�رصي ،وميكن ا�ستخدام نف�س هذا اخلط باجتاه معاك�س وذلك بتزويد م�رص بالغاز الإ�رسائيلي.
ت�ستخدم م�رص �أكرث من  %70من الغاز الطبيعي يف توليد الطاقة الكهربائية ،ولذا فهي بحاجة ما�سة
�إىل �إمدادات غاز �إ�ضافية لتوليد الطاقة الكهربائية واال�ستفادة من الغاز الطبيعي امل�سال.

 تركياوافقت «�إ�رسائيل» وتركيا على تطبيع العالقات يف حزيران عام  2016بعد �ست �سنوات من القطيعة
الدبلوما�سية .ولن تتم �أية �صفقة لت�صدير الغاز �إىل تركيا حتى تنتهي املرحلة الثانية من تطوير حقل لفياثان
عام  ،2020ويرجع ذلك جزئيا �إىل عدم وجود البنية التحتية احلالية .ومع ذلك ميكن �أن ت�ؤدي �صفقة
الغاز بني «�إ�رسائيل» وتركيا �إىل مكا�سب مهمة لكال البلدين.
ولأ�سباب جغرافية من املمكن �أن يجتاز �أنبوب النفط الرتكي – الإ�رسائيلي املتوقع �إن�شا�ؤه املجال
البحري لقرب�ص املنق�سمة �سيا�سيا والتي لي�س لديها �أية عالقات دبلوما�سية مع تركيا .وفقا لذلك ،قد
يكون جمع �شمل اجلزيرة املنق�سمة تاريخيا بني قرب�ص وتركيا �رضوريا الجناز �صفقة الغاز بني «�إ�رسائيل»
وتركيا.

 م�ستقبل غام�ض وغري م�ؤكدتقرتب «�إ�رسائيل» اليوم و�أكرث من �أي وقت م�ضى �إىل ا�ستغالل مواردها من الغاز الطبيعي.
�سوف يتم �إنهاء كل العقبات التنظيمية ،ويف انتظار �إمتام االلتزامات التنظيمية با�رش مطورو الغاز
و�رشكة نوبل انرجي بيع الغاز من حقول تانني وكاري�ش �إ�ضافة �إىل حتديد ملكية حقل تامار بن�سبة
 ( %3لت�صل هذه الن�سبة �إىل . ) %8
حتى يومنا هذا ،ال توجد �أية ترتيبات م�ؤكدة لت�صدير الغاز الإ�رسائيلي .و�سيكون من ال�صعب جدا
متويل م�شاريع غاز مبليارات الدوالرات يف بيئة �أ�سعار الغاز فيها منخف�ضة جدا ،و�أي�ضا يف منطقة من
�أكرث املناطق التي ت�شهد ا�ضطرابات على ال�صعيد العاملي.هنا يجب �أن نرى كيف �ستتمكن «�إ�رسائيل»
وجريانها ،ومطورو الغاز لديها مبا ميلكون من حنكة وفطنة من حتويل الغاز الطبيعي الذي يقبع على بعد
�آالف الأقدام يف مياه البحر الأبي�ض املتو�سط �إىل عالقات اقت�صادية و�صفقة اقت�صادية مربحة.
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