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بوتفليقة يعلن االستقالة...

إسرائيل في مراحلها الثالث

نحو مرحلة انتقالية صعبة
دخلت األزمة الجزائرية
مرحلة أكثر وضوحًا
بإعالن الرئيس نيته
االستقالة قبل انتهاء
واليته أواخر الشهر الحالي،
ليفتح بذلك الباب أمام
مرحلة انتقالية ال تبدو
المعارضة راضية بقيادتها
من ِق َبل الحكومة
المؤلفة حديثًا
كما كان متوقعًا ،قرر الرئيس عبد
الـ ـع ــزي ــز ب ــوت ـف ـل ـي ـق ــة ،ب ـع ــد ع ـشــريــن
عامًا في السلطة ،تقديم استقالته
ق ـبــل ت ــاري ــخ ان ـت ـهــاء والي ـت ــه ف ــي 28
نيسان /أبريل ،ليتحقق بذلك أحد
أهم مطالب املحتجني منذ أكثر من
شهرّ .
مهدت الرئاسة لقرار األمس
ب ـم ـســاريــن :األول تـمـثــل فــي تــألـيــف
ح ـكــومــة ت ـصــريــف أعـ ـم ــال بــرئــاســة
ن ــور ال ــدي ــن ب ـ ــدوي ،أول م ــن أم ــس،
للحفاظ على عمل املؤسسات ،علمًا
بأن تأليفها استغرق عشرين يومًا
مـنــذ تـعـيــن رئـيـسـهــا ف ــي  11آذار/
مارس املاضي ،وهي ال تبدو قادرة
على تهدئة الشارع حتى اآلن ،لكون
أغـ ـل ــب أع ـض ــائ ـه ــا غ ـي ــر م ـع ــروف ــن،
ً
أو ك ــان ــوا أص ـ ــا م ـع ــاون ــن ل ـ ــوزراء
قــدامــى .أم ــا امل ـســار ال ـثــانــي ،فتمثل
ف ـ ــي فـ ـت ــح ت ـح ـق ـي ـق ــات ف ـ ــي ق ـض ــاي ــا
فـســاد ،ومنع أشـخــاص مــن مغادرة
ّ
البالد ،لعل أبرزهم علي حداد ،أحد
رج ــال األع ـم ــال وأك ـثــر امل ـقـ ّـربــن من
بــوت ـف ـل ـي ـقــة وش ـق ـي ـقــه س ـع ـيــد ،ال ــذي
ي ــوص ــف م ــن ِق ـ َـب ــل وس ــائ ــل ُاالعـ ــام
ب ـ ـ «ال ـح ــاك ــم ال ـف ـع ـل ــي» .ك ـم ــا ف ـت ـحــت
ت ـح ـق ـي ـق ــات «ف ـ ـ ــي قـ ـض ــاي ــا فـ ـس ــاد»
لـعـشــرة رج ــال أع ـمــال كـبــار آخــريــن،
لم ّ
يتم اإلفصاح عن أسمائهم ،لكن
قاسمهم املـشـتــرك ،بحسب وســائــل
إع ــام مـحـلـيــة ،قــربـهــم امل ـعــروف من
السلطة الحاكمة.

تفادي فراغ دستوري
تـ ـف ــادى ال ــرئ ـي ــس بــوت ـف ـل ـي ـقــة ،ب ـق ــرار
االسـ ـتـ ـق ــال ــة ،ح ــال ــة ف ـ ـ ــراغ دسـ ـت ــوري
كـ ــان م ـح ـتــومــا ف ــي حـ ــال ان ـت ـظــر إلــى
ّ
نهاية والي ـتــه ،فــي ظــل ق ــراره تأجيل
االنـتـخــابــات الـتــي كــانــت م ـقــررة قبل
ع ـشــرة أي ــام م ــن ذل ــك امل ــوع ــد (ف ــي 18
ن ـ ـي ـ ـسـ ــان/أبـ ــريـ ــل) .إذ إن ال ــدس ـت ــور
ال ي ـن ـظ ــم فـ ــي م ـ ـ ـ ــواده ح ــال ــة خـ ــروج
الرئيس مــن منصبه مــن دون إجــراء
ان ـت ـخــابــات رئــاس ـيــة ت ـعــوض غـيــابــه.
مـ ــن هـ ـن ــا ،ي ـع ـت ـب ــر ق ـ ـ ــرار االس ـت ـق ــال ــة
واح ـ ـ ـ ـ ـدًا م ـ ــن امل ـ ـ ـخـ ـ ــارج ال ــدسـ ـت ــوري ــة
املتاحة لتجاوز األزمة ،إذ بات املسار
القانوني واضحًا بتفعيل املادة 102
مــن الــدس ـتــور ،الـتــي تقضي بشغور
منصب الــرئ ـيــس ،كـمــا طــالــب رئيس
أركـ ــان ال ـج ـيــش ،أح ـمــد قــايــد صــالــح،
َ
قبل أسبوع .فهي تقضي (في حالتي
استقالة الرئيس أو وفــاتــه) ،بتولي
رئيس مجلس األمــة (الغرفة الثانية
فــي ال ـبــرملــان) رئــاســة الــدولــة مل ــدة 90
ي ــوم ــا ب ـصــاح ـيــات مـ ـح ــددة ،تتمثل
في تنظيم االنتخابات الرئاسية ،من
دون املساس بالحكومة القائمة.
وكون البيان الرئاسي أمس أعلن أن
بوتفليقة سيقوم ب ــ«إصــدار ق ــرارات
ه ــام ــة ط ـب ـقــا ل ــأح ـك ــام ال ــدس ـت ــوري ــة،
قصد ضمان استمرارية سير الدولة
أثناء الفترة االنتقالية التي ستنطلق
اعتبارًا من التاريخ الذي سيعلن فيه
استقالته» ،يبقى احتمال أن يتولى
رئـيــس املـجـلــس الــدس ـتــوري ،الطيب
بلعيز ،رئاسة الدولة بالنيابة ،واردًا
ّ
فــي حــال أعـلــن الــرئـيــس حــل البرملان
بغرفتيه (املجلس الشعبي الوطني
ومـ ـجـ ـل ــس األم ـ ـ ـ ـ ـ ــة) ،فـ ـ ــي خ ـ ـطـ ــوة قــد
تستهدف تهدئة الـشــارع ،والتمهيد
للمرحلة االنتقالية املقبلة .وفي هذه
الحالة ،تؤول رئاسة الدولة بالنيابة
إلـ ـ ــى رئـ ـي ــس املـ ـجـ ـل ــس الـ ــدس ـ ـتـ ــوري،
مثلما تنص عليه الـفـقــرة السادسة
م ــن امل ـ ــادة  ،102م ــن أن ــه إذا اقـتــرنــت
اسـتـقــالــة الــرئـيــس أو وفــاتــه بشغور
رئــاســة مجلس األمــة ألي سبب كــان،
يجتمع املجلس الدستوري وجوبًا،
ويثبت بــاإلجـمــاع الـشـغــور النهائي
لرئاسة الجمهورية ،وحصول املانع

ل ــرئ ـي ــس م ـج ـلــس األمـ ـ ـ ــة ،ثـ ــم ي ـتــولــى
رئـ ـي ــس امل ـج ـل ــس ال ــدسـ ـت ــوري م ـهــام
رئ ـي ــس الـ ــدولـ ــة ،ع ـلــى أن ال يـتــرشــح
لرئاسة الجمهورية الحقًا.

 ...لمرحلة انتقالية قصيرة
فــي ض ــوء تــركـيـبــة الـحـكــومــة املــؤلـفــة
حــدي ـثــا ،وه ــوي ــات املــرش ـحــن لتولي
م ـ ـهـ ــام رئ ـ ـيـ ــس الـ ـجـ ـمـ ـه ــوري ــة ل ـف ـتــرة
ان ـت ـق ــال ـي ــة ،ي ـ ــرى م ــراقـ ـب ــون أن قـ ــرار
اس ـت ـقــالــة بــوتـفـلـيـقــة ال يـكـفــي وح ــده
إلنقاذ البالد .فبالنسبة إلى الخبير
ف ــي جـيــوسـيــاسـيــة امل ـغ ــرب ال ـعــربــي،
إبراهيم أومـنـصــور« ،ال يمكن تلبية
املطالب الشعبية إال بتغيير النظام
وفـ ـت ــح امل ـ ـجـ ــال لـ ـلـ ـشـ ـب ــاب» .وي ـع ـت ـبــر

أوم ـن ـص ــور أن «ت ـط ـب ـيــق املـ ـ ــادة 102
ت ـ ـ ـجـ ـ ــاوزه ال ـ ـ ــزم ـ ـ ــن» ،ل ـ ـكـ ــون م ـط ــال ــب
املحتجني بــاتــت تتلخص بـ«تغيير
جذري في النظام ،وليس فقط نهاية
رئاسة بوتفليقة».

برزت دعوات إلى إنشاء
مجلس رئاسي لقيادة مرحلة
انتقالية قصيرة المدى
وستحدد األي ــام املقبلة إذا مــا كانت
القوى السياسية والشعبية ستقبل
باستمرار بدوي في قيادة الحكومة
الـتــي تــديــر املرحلة االنتقالية لغاية
تنظيم انـتـخــابــات رئــاسـيــة جــديــدة،

تفادى الرئيس بوتفليقة بقرار االستقالة حالة فراغ دستوري كانت وشيكة (أ ف ب)

وال ُيـ ـع ــرف إذا م ــا ك ـ ــان امل ـح ـت ـجــون
س ـي ـق ـب ـلــون ب ـت ــول ــي ع ـب ــد ال ـ ـقـ ــادر بــن
صــالــح ،ال ــذي يشغل منصب رئيس
مجلس األمــة منذ عــام  2002بتعيني
من بوتفليقة ،منصب الرئاسة لثالثة
أشـ ـه ــر ،ل ـك ــون ــه ي ـن ـت ـمــي إل ـ ــى «ح ــزب
التجمع الوطني الديموقراطي» (من
ّ
االئتالف الحاكم) الــذي ظل متحالفًا
مــع حــزب «جبهة التحرير الوطني»
(ال ـ ـ ــذي ي ـن ـت ـمــي إل ـي ــه بــوت ـف ـل ـي ـقــة) ملــا
يقارب  20عامًا ،قبل أن ينقلب أمينه
الـعــام ،رئيس ال ــوزراء السابق أحمد
أوي ـح ـي ـى ،ع ـلــى الــرئ ـيــس ومـحـيـطــه،
ّ
بعد إطاحته من خالل حل الحكومة
الـســابـقــة ،لـيــؤيــد بـعــدهــا دع ــوة قايد
صالح إلى رحيل الرئيس.
أي ـ ـ ـضـ ـ ــا ،فـ ـ ــي حـ ـ ـ ــال ان ـ ـت ـ ـهـ ــى امل ـ ـسـ ــار
ال ـق ــان ــون ــي ب ـت ــول ــي رئـ ـي ــس امل ـج ـلــس
ال ــدسـ ـت ــوري ،ال ـط ـيــب بـلـعـيــز ،فليس
مـعـلــومــا مــوقــف ال ـش ــارع واملـعــارضــة
م ـ ـ ـنـ ـ ــه ،خـ ـ ـص ـ ــوص ـ ــا أنـ ـ ـ ـ ــه م ـ ـ ــن أق ـ ـ ــرب
الشخصيات من بوتفليقة ،وقد رافقه
طيلة فترة حكمه في وزارات سيادية
مثل العدل والداخلية ،وأخيرًا مديرًا
لــديــوانــه وم ـس ـت ـشــارًا ل ــه .كـمــا يعيب
عليه الـبـعــض ع ــدم دعــوتــه املجلس،
ع ـقــب دع ـ ــوة ق ــاي ــد ص ــال ــح ،إلـ ــى عقد
جلسة للفصل في موضوع الشغور،
بحجة عدم اكتمال النصاب.
ف ــي ض ـ ــوء ذلـ ـ ــك ،بـ ـ ــرزت دعـ ـ ـ ــوات إل ــى
إنشاء مجلس رئاسي من شخصيات
وط ـ ـن ـ ـيـ ــة مـ ـقـ ـب ــول ــة ل ـ ـق ـ ـيـ ــادة م ــرح ـل ــة
انـتـقــالـيــة قـصـيــرة املـ ــدى ،مثلما دعــا
إلـ ـي ــه «االت ـ ـح ـ ــاد ال ــوطـ ـن ــي مل ـن ـظ ـمــات
املـحــامــن ال ـجــزائــريــن» ،ال ــذي اقـتــرح
أيـ ـض ــا ت ـع ـل ـي ــق الـ ـعـ ـم ــل ب ــال ــدسـ ـت ــور،
وإص ـ ـ ــدار إع ـ ــان دسـ ـت ــوري لتسيير
املرحلة االنتقالية .كما دعــت أحــزاب
وشـخـصـيــات مــن امل ـعــارضــة ،السبت
املاضي ،إلى تنصيب «هيئة رئاسية»
من شخصيات ذات كفاءة ومصداقية
ونزاهة ،تشرف على مرحلة انتقالية
م ــدت ـه ــا  6أشـ ـه ــر ،ف ــي إطـ ـ ــار خ ــارط ــة
ط ـ ــري ـ ــق ت ـ ــوص ـ ــي بـ ـتـ ـعـ ـي ــن ح ـك ــوم ــة
ك ـ ـف ـ ــاءات ل ـت ـص ــري ــف ال ـ ـشـ ــأن ال ـ ـعـ ــام،
وتنظيم انـتـخــابــات شـفــافــة ونــزيـهــة،
إل ـ ــى ج ــان ــب إن ـ ـشـ ــاء ه ـي ـئ ــة مـسـتـقـلــة
لإلشراف وتنظيم االستحقاقات.
(األخبار)

فلسطين

بدء تنفيذ تفاهمات غزة :توسيع مساحة الصيد أولى الخطوات
على رغم استمرار حالة
التوتر والتأهب بين إسرائيل
وقطاع غزة ،إال أن ذلك لم
يحل دون انطالق خطوات
تخفيف الحصار عمليًا،
والتي يتوقع أن تتواصل
في خالل األيام المقبلة،
بموجب التفاهمات التي
ّ
تم التوصل إليها مع
االحتالل
تـ ـ ـ ـح ـ ـ ــدث ـ ـ ــت صـ ـ ـحـ ـ ـيـ ـ ـف ـ ــة «ي ـ ـ ــديـ ـ ـ ـع ـ ـ ــوت
أح ـ ـ ــرون ـ ـ ــوت» ،أم ـ ـ ــس ،عـ ــن ن ـي ــة حــركــة
«الجهاد اإلسالمي» تنفيذ عملية على
ح ــدود ق ـطــاع غ ــزة .وقــالــت الصحيفة
إن ج ـيــش ال ـع ــدو رف ــع ح ــال ــة الـتــأهــب
ع ـلــى ح ـ ــدود ال ـق ـط ــاع ،خ ـش ـيــة تـنـفـيــذ
ال ـح ــرك ــة «ع ـم ـل ـيــة ك ـب ـي ــرة أو سـلـسـلــة
عمليات ضــد أه ــداف فــي الـســاعــات أو

األيـ ــام ال ـقــري ـبــة» .ونـقـلــت عــن مـصــادر
أمنية إسرائيلية أنه تم «رصد نشاط
غير عــادي لعناصر الــذراع العسكرية
لـحــركــة ال ـج ـهــاد فــي ع ــدة مــواقــع على
طول السياج الحدودي بني قطاع غزة
وإسرائيل» .وأضافت أن «هذا النشاط
ق ــد ي ـك ــون م ـح ــاول ــة إلط ـ ــاق صـ ــاروخ
كــورن ـيــت ض ــد هـ ــدف ،أو زرع عـبــوات
ناسفة ،أو قد يكون محاولة القتحام
الـ ـسـ ـي ــاج الـ ـ ـح ـ ــدودي ل ـت ـن ـف ـيــذ عـمـلـيــة
جــديــة» .لكن عضو املكتب السياسي
لـلـحــركــة ،نــافــذ عـ ــزام ،نـفــى مــا أوردت ــه
ً
الصحيفة ،قائال إن «إسرائيل تحاول
دائـمــا اخـتــاق األخ ـبــار ،وال صحة ملا
تروج له».
وعـلــى رغ ــم تـلــك األجـ ــواء امل ـتــوتــرة ،إال
أن ج ـهــود إت ـم ــام ات ـف ــاق الـتـهــدئــة بني
فصائل املقاومة الفلسطينية والعدو
ٌ
جهود
اإلســرائـيـلــي ال ت ــزال مستمرة.
يـ ـع ــززه ــا ان ـ ـطـ ــاق خ ـ ـطـ ــوات تـخـفـيــف
ال ـح ـص ــار ع ـم ـل ـيــا ،ب ـتــوس ـعــة مـســاحــة
ً
الـصـيــد إل ــى ُ 15م ـيــا بـحــريــا (جـنــوب
ال ـق ـطــاع) مـثـلـمــا أع ـل ــن أمـ ــس ،عـلــى أن
تدخل في األيام املقبلة إلى القطاع 118

طنًا من األدويــة ومستلزمات معالجة
األمـ ـ ـ ــراض امل ـس ـت ـع ـص ـيــة ك ــال ـس ــرط ــان.
كــذلــك ،وصــل املبعوث األمـمــي لعملية
الـســام فــي الـشــرق األوس ــط ،نيكوالي
مـ ـي ــاديـ ـن ــوف ،إل ـ ــى غـ ـ ــزة ،وبـ ـح ــث مــع
رئ ـ ـيـ ــس املـ ـكـ ـت ــب الـ ـسـ ـي ــاس ــي ل ـح ــرك ــة
«حـ ـم ــاس» ،إسـمــاعـيــل هـنـيــة ،املـلـفــات
امل ـت ـع ـل ـق ــة بـ ـ ـ ــدور األمـ ـ ـ ــم املـ ـتـ ـح ــدة فــي
االت ـف ــاق .وقــالــت م ـص ــادر فــي الـحــركــة
لــ«األخـبــار» إن «حـمــاس عرضت أمــام
م ـي ــادي ـن ــوف ب ـع ــض ال ــرس ــائ ــل ال ـتــي
تصل من قيادة األسرى في السجون،
والتي تؤشر على خطورة الوضع ،وما
قد ُيقدم األســرى عليه من خطوات ما
لم تتوقف الهجمة عليهم» .وأضافت
املـ ـص ــادر أن «وفـ ــد ال ـح ــرك ــة ط ـلــب من
املبعوث األممي التدخل بشكل سريع
لوقف حالة التدهور داخل السجون».
ومــن املـ ّ
ـرجــح أن يصل وفــد قطري إلى
القطاع خالل األسبوع الجاري ،لبحث
إدخ ـ ــال امل ـن ـح ــة .وفـ ــي شـ ــأن الـقـســائــم
ال ـشــرائ ـيــة ال ـتــي أعـلـنــت قـطــر رغبتها
فــي توزيعها على األس ــر الفقيرة في
غــزة ،علمت «األخبار» أن «القضية لم
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تحسم بعد في ضــوء الضبابية التي
تشوب قيمة املنحة القطرية املقررة».
مع ذلك ،فإن كل هذا الحراك السياسي
في القطاع ،والتمويل القطري املتوقع
ملــوازنــة «األون ـ ــروا» بقيمة  15مليون
دوالر ،والذي سيسهم في تشغيل أول
دفعة في «برنامج التشغيل املؤقت»،
لن ينهيا أزمة الوكالة األممية املالية.
فبحسب معلومات «األخ ـبــار» ،سيتم

يتوقع أن تدخل في
األيام المقبلة  118طنًا
من األدوية إلى القطاع
تنظيم مــؤتـمــر لـلـمــانـحــن فــي األردن
م ـن ـت ـص ــف الـ ـشـ ـه ــر ال ـ ـ ـجـ ـ ــاري ،بـسـبــب
وجـ ـ ـ ـ ــود عـ ـج ــز ب ـق ـي ـم ــة  350م ـل ـي ــون
دوالر فــي املـيــزانـيــة الـعــامــة .بــدورهــا،
ق ــال ــت ص ـح ـي ـفــة «هـ ــآرتـ ــس» ال ـع ـبــريــة
إن ب ـق ـي ــة خ ـ ـطـ ــوات ال ـت ـه ــدئ ــة س ـت ـبــدأ
بـعــد االنـتـخــابــات امل ـقــرر إج ــراؤه ــا في

 9ن ـي ـس ــان /أب ــري ــل ال ـ ـجـ ــاري ،خــاصــة
املرتبطة بإيجاد تمويل دولي
امللفات
َّ
وإقليمي مللفي الكهرباء واملياه.
ّ
وف ـ ــي سـ ـي ــاق م ــت ـص ــل ،أع ـل ـن ــت وزارة
امل ــال ـي ــة ف ــي ق ـط ــاع غـ ــزة صـ ــرف سلفة
مــالـيــة بـقـيـمــة  ُ 1200شـيـكــل ،ملوظفني
ف ــي ال ـق ـط ــاع ك ــان ــت ق ـط ـع ــت روات ـب ـه ــم
وهـ ــم ع ـلــى رأس عـمـلـهــم ف ــي وزارات
غــزة .وستصرف ال ــوزارة سلفًا لنحو
 1088مــوظ ـفــا ،بـيـنـهــم ن ـحــو  316في
وزارة الصحة و 400من وزارة التعليم.
وترافقت هذه الخطوة مع إعالن وزارة
املالية في رام الله صرف رواتــب شهر
ّ
آذار /م ـ ــارس بـنـسـبــة  ،%50ف ــي ظــل
معلومات عن خصومات مالية جديدة
س ـت ـطــال مــوظ ـفــن جـ ــددًا م ــن مــوظـفــي
السلطة في غزة .وأشــارت الــوزارة إلى
أن ـهــا سـتـصــرف مـخـصـصــات لـعــوائــل
الشهداء والجرحى ،فيما ال تزال تقطع
روات ـ ــب  2700عــائ ـلــة شـهـيــد وجــريــح
غالبيتهم من حركة «فتح» ،كما تقول
مــديــرة مــؤسـســة ال ـش ـهــداء والـجــرحــى
انتصار الوزير لـ«األخبار».
(األخبار)

ّ
من هيمنة «التيار العمالي» ...إلى يمينية نتنياهو
تشهد إسرائيل صعودًا
ّ
لتيار اليمين الجديد،
ًا
د
ر
مط
َ َ ّ
الذي تشكل على أنقاض
األحزاب الكبيرة والنخب
التقليدية التي حكمت
الكيان منذ عام .1948
ُ
صعود يقوده حاليًا
بنيامين نتنياهو ،سائرًا
بالمجتمع اإلسرائيلي ،الذي
بات يمينيًا أكثر من أي
وقت مضى ،نحو اتجاهات
أكثر تشددًا ّ
ترجح «القيم
اليهودية» على «الطابع
الديموقراطي» للدولة
علي حيدر
يؤشر الخلط بني السعي إلبعاد بنيامني
نـتـنـيــاهــو عــن رئــاســة الـحـكــومــة ،ومـقــولــة
إسـقــاط اليمني اإلســرائـيـلــي ،إلــى التباس
في فهم التركيبة االجتماعية والسياسية
اإلسرائيلي
في الكيان العبري ً .فاملجتمع
ً
بـ ــات أك ـث ــر ي ـم ـي ـن ـيــة وت ـط ــرف ــا وع ــدوانـ ـي ــة
مــن أي وقــت مـضــى ،ولــن ُينتج إال أحــزابــا
على صورته ،مهما كانت العناوين التي
سترفعها ،ســواء كانت يمينية فاقعة أو
ّ
مقنعة ،بل التنافس االنتخابي بات يتركز
داخ ــل ال ـقــواعــد االجـتـمــاعـيــة ذات ـه ــا .ومــن
هناُ ،يلحظ أن الـشـعــارات التي تختارها
األحـ ـ ـ ــزاب الـ ـت ــي ي ـت ـش ـكــل م ـن ـهــا االئـ ـت ــاف
الحكومي ،تتمحور حــول مفهوم اليمني.
وفي هذا املجال ،لوحظ أن نتنياهو ظهر
أمام الجمهور وخلفه الفتة بعنوان «يمني
قوي» ،فيما اختار رئيس حزب «كوالنو»
مــوش ـيــه ك ـح ـلــون ش ـعــار «ي ـمــن م ـع ـتــدل».
أمــا وزي ــر التربية نفتالي بينت ،ووزيــرة
الـقـضــاء إيليت شــاكـيــد ،فقد أسـســا حزبًا
جــديـدًا حمل اســم «الـيـمــن الـجــديــد» .لكن
نـتـنـيــاهــو يـ ـ ّ
ـروج ،بـشـكــل مـ ــدروس ،ملقولة
أن الحملة االنتخابية الحالية تهدف إلى
إس ـقــاط حـكــم الـيـمــن ،فــي مـحــاولــة للربط
ّ
يتعمد،
بني شخصه ومصير اليمني .وهو
أيـ ـض ــا ،وسـ ــم ت ـحــالــف «أزرق ـ ـ ـ ـ أب ـي ــض»،
ال ـ ــذي ي ـض ـ ّـم ش ـخ ـص ـيــات يـمـيـنـيــة ب ـ ــارزة،
على رأسها وزيــر الحرب السابق موشيه
ي ـع ـلــون ،ب ــأن ــه ح ــزب يـ ـس ــاري ،ب ـهــدف جـ ّـر
قواعد اليمني خلف األحزاب التي يأمل أن
ّ
تتشكل منها حكومته املقبلة ،وتحديدًا
«الليكود».
تعكس التركيبة السياسية واالجتماعية
ف ـ ــي إس ـ ــرائـ ـ ـي ـ ــل ظـ ــاهـ ــرتـ ــن أس ــاسـ ـيـ ـت ــن:
تـ ـح ــول امل ـج ـت ـم ــع إلـ ـ ــى الـ ـيـ ـم ــن وال ـي ـم ــن

مع حكومة نتنياهو ،أخذت السياسة الرسمية تتحرك في اتجاهات أكثر تشددًا (أ ف ب)

االسـتـيـطــانــي ،واس ـت ـمــرار حــالــة الـتـشــرذم
الـحــزبــي والـسـيــاســي ،وإن جــرت عمليات
تـكـتــل بــن بـعــض األح ـ ــزاب ال ـتــي حافظت
على بنيويتها املستقلة داخ ــل كــل تكتل.
وت ــرت ـب ــط هـ ــذه ال ـتــرك ـي ـبــة ب ـش ـكــل بـنـيــوي
بالسياق التاريخي االستعماري للمجتمع
َ
املستورد من الخارج (املهاجرون اليهود)،
وبالديناميات الــداخـلـيــة ،وفـشــل مشروع
«بــوت ـقــة ال ـص ـهــر» الـ ــذي انـعـكــس تكريسًا
لالنقسامات املوجودة.
مـ ـ ّـرت إســرائ ـيــل ب ـت ـغـ ّـيــرات دي ـمــوغــراف ـيــة ـ ـ
اجتماعية عميقة ،أدت إلــى تحول الكيان
بـشـكــل ت ــدري ـج ــي م ــن مـجـتـمــع ع ـل ـمــانــي ـ ـ
اشـتــراكــي ـ ـ أشـكـنــازي ،إلــى مجتمع يغلب
عليه الطابع الديني واملحافظ واليميني،
ودخـ ـ ــول ال ـي ـه ــود ال ـشــرق ـيــن إلـ ــى مـصــاف
النخب التي كانت حكرًا على األشكناز ،هذا
ً
فضال عن زيادة قوة املستوطنني ونفوذهم
ّ
السياسي .ومنذ تأسيسها حتى اآلن ،مرت
ال ــدول ــة ال ـع ـبــريــة ب ـثــاث م ــراح ــل أســاسـيــة
ّ
بالتغيرات االجتماعية.
متداخلة ومرتبطة
املــرحـلــة األول ــى تختصرها هيمنة التيار
االشتراكي ـ ـ العلماني ـ ـ األشكنازي ،والذي
ُعرف بـ«التيار ّ
العمالي» ،وهو الذي ّأسس
إسرائيل فعليًا ،وتمثل بشكل رئيس بحزب
«مـ ـب ــاي» (أو «املـ ـ ـع ـ ــراخ» و«الـ ـعـ ـم ــل» وفــق

تسمياته الالحقة) .واستمرت هذه املرحلة
من عام ( 1948بل وما قبل الدولة) إلى عام
.1977
املرحلة الثانية ،هي مرحلة صعود اليمني
وانـقـســام الــواقــع االجـتـمــاعــي والسياسي
اإلس ــرائ ـي ـل ــي إل ــى مـعـسـكــريــن أســاس ـيــن:
معسكر اليمني ويتزعمه حزب «الليكود»،
ومعسكر اليسار ويترأسه حزب «العمل»
(ال يـعـنــي ذل ــك أن ح ــزب الـعـمــل هــو حــزب
ي ـ ـسـ ــاري) .وبـ ـ ــدأت هـ ــذه امل ــرح ـل ــة م ــع فــوز
حــزب «الليكود» للمرة األول ــى فــي تاريخ
إســرائـيــل ،وتشكيله الحكومة بالتحالف
ّ
مع اليمني الديني في عام  .1977واتسمت
ّ
بتعزز نـفــوذ الـحــريــديــم ،وانــزيــاح اليهود
الشرقيني نحو حزب «الليكود» الذي نجح
فــي اسـتـقـطــابـهــم عـبــر خ ـطــاب اجـتـمــاعــي،
ب ـع ــد ي ــأس ـه ــم م ــن ح ـ ــزب «الـ ـعـ ـم ــل» خ ــال
العقود السابقة التي حكم فيها إسرائيل.
واستمرت املرحلة الثانية حتى عام .1999
بـ ـع ــد ذل ـ ـ ـ ــك ،ب ـ ـ ـ ــدأت م ــرحـ ـل ــة ج ـ ــدي ـ ــدة فــي
ّ
إســرائـيــل ،مــن أبــرز مــزايــاهــا تقلص حجم
األح ــزاب الكبيرة («الـلـيـكــود» و«الـعـمــل»)
ً
وتحولها إلى أحزاب متوسطة ،فضال عن
أفول النخب التقليدية التي حكمت الكيان
منذ عام  1948إلى عام  ،1977مثل النخب
ال ـي ـم ـي ـن ـيــة ب ـص ـي ـغ ـت ـهــا ال ـجــابــوت ـن ـس ـك ـيــة

 64مقعدًا لليمين في أحدث االستطالعات
نشرت القناة الـ« 12العبرية» ،مساء
أول من أمس ،استطالعًا للرأي يمنح
 64مقعدًا للكتلة اليمينية .وأظهر
االستطالع األخير أن  ٪38يريدون أن
يتولى بنيامني نتنياهو منصب رئيس
الحكومة املقبل ،مقارنة بـ  ٪36يرغبون
في تولي بني غانتس املنصب .وقال
 ٪15إنه ال ينبغي أن يكون أي َمنهما
رئيسًا للحكومةُ .
وسئل املستطلعون

َّ
عمن يعتقدون أنه سيشكل الحكومة
املقبلة ،فقال  ٪56إن نتنياهو سيشكل
الحكومة ،فيما أعرب  ٪22عن اعتقادهم
بأن غانتس سيشكلها .وأجاب  ٪4بأن
أيًا منهما لن يشكل الحكومة ،فيما ذكر
 ٪18أنهم ال يعرفون .وأظهر استطالع
الرأي نيل تحالف «أزرق ـ ـ أبيض» 32
مقعدًا ،وحصول حزب «الليكود» على
 28مقعدًا .ووفقًا لالستطالع نفسه،

نال حزب «العمل»  8مقاعد ،و«الجبهة
العربية للتغيير»  ،7و«يهدوت هتوراه»
 ،6و«شاس»  ،6و«تحالف اليمني» ،5
و«ميرتس»  ،5في حني حصل «هوية»
على  5مقاعد ،و«كلنا» على  ،5و«اليمني
الجديد» على  5أيضًا ،و«إسرائيل بيتنا»
على  ،4و«العربية املوحدة ـ ـ التجمع» على
 ،4و«جسر» لم يحصل على أي مقعد.
(األخبار)

َّ
(الـ ـيـ ـم ــن ال ـت ـص ـح ـي ـح ــي) ،والـ ـت ــي مــثـلـهــا
مـنــاحـيــم بيغن فــي حـيـنــه .وم ــن أب ــرز تلك
النخب مــا كــان ُيـعــرف ب ــ«أمــراء الليكود»،
مــن أمـثــال دان مــريــدور ،وبـنــي بيغن (ابــن
مناحيم بيغن).
على أنـقــاض هــذا األف ــول ،تشهد إسرائيل
ّ
ص ـعــودًا مــطــردًا ِل ــا يطلق عليه مــراقـبــون
ّ
مختصون ،تـيــار اليمني الـجــديــد ،فــي ظل
ق ـي ــادة نـتـنـيــاهــو (ل ـيــس امل ـق ـصــود «ح ــزب
اليمني الجديد» الذي شكله نفتالي بينت
مــع إيـلـيــت شــاكـيــد) .ويتشكل ه ــذا التيار
ـ ـ ـ ـ املـعـسـكــر م ــن ح ــزب «ال ـي ـمــن ال ـجــديــد»،

التحدي الرئيس
أمام اليمين الجديد
هو ما إذا سيتمكن من
الحكم منفردًا

باإلضافة إلى األحــزاب الدينية الحريدية
والدينية القومية ،واملستوطنني ،وأعضاء
ال ـك ـن ـي ـس ــت املـ ـتـ ـط ــرف ــن مـ ــن «الـ ـلـ ـيـ ـك ــود»،
وال ـج ـم ـع ـيــات و«الـ ـل ــوبـ ـي ــات» ال ـق ــوي ــة فــي
أحزاب يمينية أخرى.
ويـ ــاحـ ــظ ،مـ ــن خ ـ ــال أداء تـ ـي ــار ال ـي ـمــن
ال ـج ــدي ــد ال ـح ــاك ــم ف ــي إس ــرائ ـي ــل ،أن ــه بــذل
جـهــوده للسيطرة على النخب ومفاتيح
مــؤسـســات الــدولــة املختلفة ،وهــو مــا برز
بشكل واضح في محاوالته السيطرة على
املحكمة العليا ،وفي ما توعدت به وزيرة
ـاع جــديــدة
الـقـضــاء ،شــاكـيــد ،مــن ب ــذل م ـسـ ٍ
إلعـ ــادة إن ـت ــاج مـحـكـمــة عـلـيــا م ـغــايــرة في
توجهاتها للمحكمة الحالية .وتتمظهر
توجهات تيار اليمني الجديد ،الذي يمثله
االئتالف الحكومي بقيادة نتنياهو ،أكثر
ما تتمظهر ،في ثالثة عناصر:
 1ـ ـ ـ ـ امل ــوق ــف م ــن االحـ ـت ــال واالس ـت ـي ـطــان:
ّ
تجلى هــذا املــوقــف فــي أوض ــح ص ــوره في
اسـتـغــال اليمني الـجــديــد وص ــول دونــالــد
تـ ــرامـ ــب إل ـ ــى رئـ ــاسـ ــة ال ـ ــوالي ـ ــات امل ـت ـح ــدة
لـلـمـطــالـبــة بــال ـتــراجــع ع ــن ح ــل الــدول ـتــن،
واالعـ ـت ــراف بــالـسـيــادة اإلســرائـيـلـيــة على
القدس ،ومن ثم على الجوالن ،والحقًا على
الضفة الغربية .مع ذلــك ،ينبغي القول إن
رف ــض م ـشــروع حــل الــدول ـتــن هــو الـطــرح
التقليدي لليمني تــاريـخـيــا ،وال ــذي يـقـ ِّـدم
ك ـبــديــل م ـنــه صـيـغــة ال ـح ـكــم ال ــذات ــي كـحـ ّـد
أقصى للفلسطينيني.
 2ـ ـ العالقة مع فلسطينيي  :48قد ال يكون
ج ــدي ـدًا ال ـن ـظــر إل ــى فـلـسـطـيـنـ ّـيــي  48على
أنـهــم مـصــدر خـطــر أمـنــي أو ديـمــوغــرافــي
فــي إســرائـيــل .وتــرجــع جــذور هــذه النظرة
إل ــى ب ــداي ــات االس ـت ـي ـط ــان ،وإل ـي ـهــا تـعــود
عمليات التهجير التي اتبعتها املنظمات
تبعها
ال ـع ـس ـكــريــة ال ـص ـه ـيــون ـيــة ،والـ ـت ــي ّ
ف ــرض ال ـح ـكــم ال ـع ـس ـكــري ع ـلــى َم ــن تـبــقــى
منهم مــن ع ــام  1948إل ــى ع ــام  ،1966قبل
أن تتسع نسبيًا مـســاحــة حريتهم تحت
سقف االحتالل .وفي اإلجمال ،بقي األداء
الــرسـمــي اإلســرائ ـي ـلــي تـجــاهـهــم محكومًا
بضوابط ثالثة :الطابع اليهودي للدولة،
والعامل األمني ،والطابع الديموقراطي.
م ــع ح ـكــومــة نـت ـن ـيــاهــو ،أخـ ــذت الـسـيــاســة
ال ــرس ـم ـي ــة ت ـت ـح ــرك فـ ــي اتـ ـج ــاه ــات أك ـثــر
تـ ـش ــددًا ف ــي مــواج ـه ـت ـهــم .ومـ ــن ض ـمــن مــا
ي ـظ ـ ّـه ــر ذل ـ ـ ــك ،اسـ ـتـ ـم ــرار ح ـظ ــر «ال ـح ــرك ــة
اإلســامـيــة الـشـمــالـيــة» ،والـتـحــريــض ضد
أعضاء الكنيست من «القائمة املشتركة»،
ب ــاإلض ــاف ــة إلـ ــى ت ـم ــدي ــد ال ـع ـم ــل ب ـقــوانــن
تستهدفهم كقانون لـ ّـم الشمل ،واستمرار
ّ
سن قوانني ذات طابع عنصري ،وتصعيد
ه ــدم ال ـب ـيــوت وخ ــاص ــة ف ــي ال ـن ـقــب ،الـتــي
ش ـهــدت م ـح ــاوالت ه ــدم قــريــة أم الـحـيــران
كجزء من سياسات تهويد النقب ،وبهدف
إقامة قرية «حـيــران» اليهودية الخالصة
على أنقاض أم الحيران.
ُ
ت ـق ــدم إس ــرائ ـي ــل نـفـسـهــا ع ـلــى أن ـه ــا دول ــة
«ي ـهــوديــة دي ـمــوقــراط ـيــة» ،وك ــان الـخـطــاب
ّ
ينصب على
الرسمي املتواصل منذ عقود
أن أح ــد أه ــم أه ــداف ـه ــا ال ـح ـفــاظ ع ـلــى قــدر
مــن «ال ـت ــوازن» (بـغــض الـنـظــر عــن واقعية
ه ــذا الـشـعــار ،وم ــا إذا ك ــان تهجير سكان
فـلـسـطــن األص ـل ـيــن واس ـت ـب ــدال صهاينة
م ـس ـت ـ َ
ـوردي ــن ب ـهــم م ــن «الـ ـ ـت ـ ــوازن»!) ،لكن
ّ
ال ـك ـيــان ب ــات عـمـلـيــا أك ـثــر ي ـه ــودي ــة ،وأق ــل
دي ـم ــوق ــراط ـي ــة .والـ ـقـ ـف ــزة الـ ـج ــدي ــدة ال ـتــي
حققها اليمني الجديد ،على هذا الطريق،
ّ
تمثلت فــي ســن قــانــون «يهودية الــدولــة»،
ال ــذي يعني فــي مــا يعنيه ترجيح «القيم
الـيـهــوديــة» على «الـطــابــع الديموقراطي»
ل ـ ـلـ ــدولـ ــة .وم ـ ـ ــن أب ـ ـ ـ ــرز ال ـ ـت ـ ـحـ ــديـ ــات ال ـت ــي
يواجهها معسكر اليمني الجديد في هذه
االنتخابات ،هــو مــا إذا كــان سيتمكن من
الحكم منفردًا ليواصل تنفيذ أجندته في
استبدال النخب املهيمنة على مؤسسات
الـ ــدولـ ــة ،أم س ـي ـض ـطــر إلـ ــى االئـ ـت ــاف مــع
ق ــوى حــزبـيــة ال تبتعد عــن بــرامــج اليمني
التقليدي؟

