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زهاڤا ﭼـلئون Zehava Gal-On

·وُلدت زهاڤا ﭼلئون يف العام .1956
·خدمت ﭼلئون يف الجيش اإلرسائييل ّ يف وحدة املظ ّليّني.
·واحدة من ِّ
مؤسيس «بتسيلم» ،وكانت أوّل مدير عا ّم له.
·استطاعت دخول الكنيست يف العام  ،1999الكنيست الخامس
عرش.
·ترأس زهاڤا ﭼلئون حزب مريتس منذ عام  2012وحتى يومنا هذا.
·عُ رفت ﭼلئون يف بداية طريقها بمواقفها املعارضة واملتشدّدة ض ّد االحتالل وض ّد املستوطنني.
·برزت يف األعوام األخرية أ َ ِجنْدة ﭼلئون االقتصاديّة االجتماعيّة الديمقراطيّة-االشرتاكيّة.
·كانت ﭼلئون عىل رأس املبادرين لتقديم اقرتاح «قانون منع االتّجار بالبرش» واقرتاح قانون
«سلطة محاربة االتّجار بالبرش».
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حياتها
ً
سـابقا).السـوفياتي
وُلـدت زهاڤـا ﭼلئـون يف العـام  ،1956يف مدينـة فيلنـا عاصمة ليطـا (االتّحاد
ّ
هاجـرت إىل البلاد مع عائلتهـا وهي يف ربيعها الرابع .عاشـت مـع عائلتها يف البدايـة يف «معرباه» 1تقع
بين مدينتـي تل أبيـب وبيتح تكفا ،ثـ ّم انتقلوا إىل مدينـة بيتح تكفا 2.عمـل والدها ،أرييه شنيبتسـكي،
سـمكريًّا يف رشكـة صغيرة تابعـة لرشكـة «سـوليل بونيه» ،أمّ ـا والدتهـا ،يافـة ،فقد عملت كمد ّرسـة
3
ل ّلغـة اإلنجليزيّـة ،وكان لهـا تأثير بالغ عىل شـخصيّة ﭼلئـون وعىل انخراطهـا يف العمـل الجماهرييّ .
خدمـت ﭼلئـون يف الجيـش اإلرسائيلي ّ يف وحدة املظ ّليّين ،وأنهت خدمتها برتبة شـاويش (سيرجنت).
ّ
الخاصـة وعلـم اللسـانيّات ،وتخ ّرجـت يف ك ّليّـة بيت بيرل وحصلت منها عىل شـهادة
درسـت الرتبيـة
البكالوريـوس ،لكنّهـا لـم تعمل يف هـذا املجـال بتاتًا .حصلـت ﭼلئون ً
الحقا عىل املاجسـتري يف فلسـفة
الرتبيـة مـن الجامعـة العربيّـة ،وهـي حاليًّا طالبـة لنيل الدكتـوراه يف دراسـات الجنـدر يف جامعة بار
5
إيلان 4.ﭼلئـون متزوّجـة مـن بيسـح وأ ّم لولدين هما يفتـاح ونـداف ،وجَ دّة لحفيـد واحد.

دخولها السياسة:
تقـول ﭼلئـون إنّها سـمعت مقابلـة إذاعيّة مع شـلوميت ألوني ،رئيسـة حـزب راتس آنـذاك ،ألوّل م ّرة
عجبـت بأقوالهـا وبدأت بمتابعـة ك ّل ما تنشره أو تقولـه .فكانت
عندمـا كانـت طالبـة يف الثانويّـة؛ فأ ُ ِ
النتيجـة أنّهـا يف أوّل مشـاركة لهـا بالتصويـت يف االنتخابـات الربملانيّـة صوّتـت لحـزب راتـس .بعد
ذلـك ،يف العـام  ،1984ن ّ
الديني ،لفتح دور السـينما
ظمـت مظاهـرة يف مدينتها بيتـح تكفا ض ّد القمـع
ّ
أيّـام السـبت ،دعت إليهـا ممثّلني عـن حزب راتـس ،ورسعان ما ّ
توسـعت هـذه املظاهرة لتشـمل مدنًا
أخـرى .بعـد نجـاح املظاهـرة ،انضمّ ـت ﭼلئـون إىل صفوف حـزب راتـس رسـميًّا لتصبح املسـاعِ دة
الربملانيّـة لسـكرتري حزب راتس آنذاك ،دادي تسـوكر 6.لم تسـتم ّر ﭼلئـون يف نشـاطها الحزبي بعد أن
نعتتهـا شـومليت ألونـي ب ِـ «سـكرترية» وطلبـت منها أن تتع ّلـم ً
أوّل ،لتعـود إىل صفوف حـزب مريتس
مـع معرفـة وآليّات أوسـع وأمتـن للتعامل مـع القضايـا االجتماعيّـة والسياسـيّة واالقتصاديّـة .قالت
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ُ
الحكومات اإلرسائيليّة الستيعاب املهاجرين من اليهود الرشقيّني يف
املعرباه( -ج) مَ عْ َبوت ،كلمة عربيّة تعني مخيَّمات سكن انتقاليّة بَنَتْها
سنوات الخمسني.
ليفني ،نريي 13 ،2012( .تمّ وز) .زهاڤا ﭼلئون :قائدة اليسار .هآرتس .مستقاة بتاريخ .29/6/2016
املصدر السابق.
الرسمي للكنيست .زهاڤا ﭼلئون.
املوقع
ّ
ليفني ،نريي .مصدر سابق.
الرسمي لحزب مريتس .منتخبو مريتس.
املوقع
ّ
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ألونـي يف مقابلـة أجرتهـا معها صحيفـة هآرتـس ّ
إن ﭼلئون شـعرت باإلهانـة ،لكنّها ذهبـت لتتع ّلم.

7

ً
سـهل؛ وذلـك ّ
اعرتفـت ﭼلئـون يف مقابلة صحفيّـة معها ّ
أن دخول
أن حلمها بدخول الكنيسـت لم يكن
امـرأة إىل الكنيسـت سـيُلزم خـروج رجل منهـاّ ،إل أنّها اسـتطاعت دخول الكنيسـت يف العـام ،1999
الكنيسـت الخامـس عشر ،كعضـو يف كتلـة مريتـس .بقيـت ﭼلئون عضـو كنيسـت حتّـى االنتخابات
للكنيسـت الــ  18يف العـام  ،2009إذ لـم تسـتطع دخول الكنيسـت م ّرة أخـرى ،وذلك بعـد أن احت ّلت
املـكان الرابـع يف قائمـة مريتس التي حصلـت عىل ثالثـة مقاعد فقـط .يف العام  ،2011اسـتقال عضو
والسـيايس؛ ونتيجة السـتقالته هذه
الربملانـي
الكنيسـت من حـزب مريتس ،حاييـم أورون ،مـن العمل
ّ
ّ
أفسـح مكانًـا يف الكنيسـت فشـغلته ﭼلئـون .يف شـباط  ،2012تنافسـت ﭼلئـون على رئاسـة حزب
مريتـس يف االنتخابـات التمهيديّـة وتغلبـت على عضـو الكنيسـت إيلان ﭼيلئـون ،وانتخبـت رئيسـة
8
للحـزب ،ومـا زالت ترأسـه حتّـى اليوم.
يف االنتخابـات األخيرة للكنيسـت العرشين ،والتي جرت يف شـهر آذار عام ّ ،2015
ترشـحت ﭼلئون عىل
رأس قائمـة مريتـس .بعـد ظهـور النتائـج األوّليّـة التـي أظهرت فـوز مريتـس بأربعة مقاعـد ،أعلنت
ﭼلئـون أنّهـا سـتقدّم اسـتقالتها من رئاسـة الحزب ومن الكنيسـت إذا بقيـت النتائج على حالها ذاك،
ّإل أنّـه بعـد االنتهـاء مـن فرز جميـع األصـوات حصل مريتس عىل خمسـة مقاعـد ،وعنـدذاك تراجعت
ﭼلئون عـن اسـتقالتها من رئاسـة الحزب.

9

عُ رفـت ﭼلئـون يف بدايـة طريقهـا بمواقفهـا املعارضة واملتشـدّدة ضـ ّد االحتلال وض ّد املسـتوطنني،
الربملانـي ،ولكن بعد عودتها إىل الكنيسـت
وكانـت هـذه هي الرايـة األبرز التي ترفعهـا ﭼلئون يف عملها
ّ
يف العـام  2011طـرأ ُّ
تغيرٌ ما على مواقفها ،فهـي تحمل اليـوم راية العدالـة االجتماعيّـة واالقتصاديّة
تراجع مـا يف حـدّة مواقفها تجـاه االحتلال اإلرسائيليّ .وتقول
أجنْدتهـا) ،مقابـل
(وهـي األبـرز على ِ
ٍ
ّ
ُّ
التغير هـو نتـاج لعضويّتهـا يف لجنـة املاليّـة الربملانيّـة؛ فهنـاك بـدأت تتع ّرف عىل املشـاكل
إن هـذا

االجتماعيّـة واالقتصاديّـة التـي يعانـي منها املجتمـع اإلرسائيليّ ،ولهذا بـدأت توليه اهتمامً ـا أكرب.
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بريتس ،سامي؛ وتسڤي زارحيا 14 ،2014( .شباط) .يف االنتخابات القادمة سيفوز اليسار ،فقد م ّل الجمهور من اليمني .ذا ماركر .مستقاة
بتاريخ.17/06/2016 :
الرسمي لحزب مريتس .زهاڤا ﭼلئون.
املوقع
ّ
ليئور ،إيالن 18 ،2015( .آذار) .ﭼلئون ّ
توضح :سأستقيل إذا فزنا بأربعة مقاعد فقط .هآرتس .مستقاة بتاريخ.29/06/2016 :
بريتس ،سامي؛ وتسڤي زارحيا .مصدر سابق.
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مناصب:
أشـغلت ﭼلئـون مناصـب عديـدة حزبيّـة وغير حزبيّة ،فهـي واحدة مـن ِّ
مؤسسي «بتسـيلم» -مركز
املعلومـات اإلرسائيلي ّ لحقـوق اإلنسـان يف األرايض املحت ّلـة ،والـذي أ ُ ِّسـس يف العـام  11،1989وكانـت
أوّل مديـر عـا ّم لـه 12.أشـغلت كذلـك منصـب السـكرتري العا ّم لحـزب راتـس ،وكانت عضـوًا يف طاقم
املديريـن العامّ ين يف مريتـس قبـل أن تـرأس الحـزب .يف العـام  ،1998أشـغلت منصـب املديـر العا ّم
للمركـز الـدويل ّ للسلام يف الرشق األوسـط ،الذي ّ
أسسـته شـومليت ألونـي يف العام  1982بعـد الحرب
على لبنـان بهدف ّ
شـق طريـق املحادثات مـع الفلسـطينيّني 13.اقرتن اسـم زهاڤا ﭼلئون باسـم املركز
بعـد أن اتُّ ِهمـت بأربـع قضايـا مختلفـة تتع ّلـق بإدارتهـا للمركـز .من هـذه القضايـا اسـتالم أموال
األوروبي ،واسـتعمال أمـوال املركـز لتمويل انتخابهـا يف االنتخابـات التمهيديّة
باالحتيـال مـن االتّحاد
ّ

القضائـي للحكومة آنـذاك (إلياكيم
لحـزب مريتـس يف العـام  .1999يف العـام  ،2003قـ ّرر املستشـار
ّ
ّ
ملـف التحقيق ض ّد ﭼلئون ألنّهـا غري مذنبة ولق ّلـة األد ّلة 14.يف العـام  ،1999بعد
روبنشـطاين) إغلاق
أن انتُخِ بـت للكنيسـت الخامـس عرش ،أشـغلت منصب رئيـس الكتلة الربملانيّـة حتّى انتهـاء عضويّتها
يف دورة الكنيسـت السـابع عشر ،عـام  .2009كذلـك أشـغلت ﭼلئـون منصـب املدير العـا ّم لصحيفة
15
«بوليتيـكا» التـي صدرت عـن الحركة لحقـوق املواطن «راتـس» -النواة التي تشـ ّكل حـزب مريتس.
كذلـك أشـغلت زهافـا ﭼلئون العديـد من املناصـب يف اللجـان الربملانيّة املختلفـة ،أبرزها رئاسـة لجنة
التحقيـق الربملانيّـة يف موضـوع االتّجـار بالنسـاء ،وعضويّة لجنـة املاليّـة الربملانيّـة 16.حصلت ﭼلئون
على عـدّة جوائـز لعملهـا ونشـاطها يف املجـاالت السياسـيّة واالجتماعيّة ،منهـا جائزة الرئيـس كارتر
لحقـوق اإلنسـان عندما كانت تعمـل يف مركز «بتسـيلم»؛ وجائزة املهاتمـا غاندي للمصالحة والسلام،
التـي حصلـت عليهـا بالتقاسـم مـع حنـان عشراوي؛ وكذلك جائـزة فـارس جَ ـوْدة الحكـم يف العام
17
 2014وغريهـا مـن الجوائز.
تحمـل ﭼلئـون أ َ ِجنْـدات واضحـة يف مجـال حقـوق اإلنسـان ،والجنـدر ،وحقـوق املثليّين ،والحقوق
االقتصاديّـة واالجتماعيّـة .يف مـا يلي بعـض منها:
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الرسمي لبيتسلم.
املوقع
ّ
هآرتس .زهاڤا ﭼلئون.
ال تتوافر معلومات وافية عن املركز وطبيعة عمله.
غلوبس 22 ،2003( .ترشين األوّل) .روبنشطاين ق ّررّ :
ملف التحقيق ض ّد عضوة الكنيست زهاڤا ﭼلئون سيغ َلق لق ّلة الذنْب وق ّلة األد ّلة يف
إحدى القضايا .غلوبس .مستقاة بتاريخ .17/06/2016
املكتبة الوطنيّة اإلرسائيليّة .صحيفة بوليتيكا.
الرسمي للكنيست .زهاڤا ﭼلئون.
املوقع
ّ
الرسمي لحزب مريتس .منتخبو مريتس.
املوقع
ّ
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أ َ ِجنْدة اجتماعيّة اقتصاديّة
ّ
وخاصـة بعد عضويّتها يف لجنـة املاليّة ،أ َ ِجنْدة ﭼلئـون االقتصاديّة االجتماعيّة
بـرزت يف األعوام األخرية،
الديمقراطيّة-االشتراكيّة؛ فقـد حاربـت التوجُّ ـه الرأسـمايل ّ لحكومة اليمني برئاسـة بنيامين نتنياهو،
وحاربـت احتـكار رأس املـال والسـلطة بأيـدي فئة صغيرة ومر َّكـزة يف دولـة إرسائيل ،ولهـذا قدّمت
عـدّة اقرتاحـات قوانين ترتجـم توجّ هاتِهـا االقتصادي َ
ّـة وأ َ ِجنْدتَهـا .فعلى سـبيل املثال ،قدّمـت اقرتاح
قانـون يصعّ ـب عىل الشركات الكبرية شـطب ديونهـا املرصفيّة وديـون «سـندات الدَّيـن» ،أُطلق عليه
اسـم «قانـون شـطب الديون» الـذي صادق عليـه الكنيسـت اإلرسائييل ّ عـام  18.2012يف العام نفسـه،
عارضـت ﭼلئـون وهاجمت اقتراح «األرباح الحبيسـة» الـذي قدّمته حكومـة نتنياهو من خلال وزارة
املاليّـة لتقديـم التسـهيالت والتخفيضـات الرضيبيّـة للشركات الكربى عىل أربـاح الرشكات الحبيسـة
َّ
واملخصصة لالسـتثمار يف هـذه الشركات أو للتوزيع كأرباح عىل املسـتثمرين .هذه
عنـد هـذه الرشكات
األربـاح عند اسـتعمالها تفـرض عليها الرضيبة لخزينة الدولـةّ ،إل ّ
أن هذه الشركات تختار أن تحفظها
(تحبسـها) يف حسـاباتها كـي تتم ّلـص أو تته ّرب من دفـع الرضائـب .اتَّهمت ﭼلئون سـلطة الرضائب
19
ووزارة املاليّـة بالتعـاون مـع أباطـرة املال وأطلقت على اقرتاح القانون هذا اسـم «الرسقـة الكربى».
يف العـام  2013قدمـت ﭼلئـون ،بالتعاون مع رئيـس اللجنة املاليّـة الربملانيّة ،موشـيه غافني من حزب
طـة اقتصاديّـة لتقليـص العجـز املـايل ّ يف خزينـة الدولة .من بنـود هـذه الخ ّ
يهـدوت هتـواره ،خ ّ
طة:
إعـادة ملكيّـة املـوارد الطبيعيّـة للمواطنين ورفـع األربـاح العائـدة للدولـة؛ تقليص التسـهيالت التي
ّ
ينـص عليهـا قانـون تشـجيع االسـتثمار؛ جباية الرضائـب على «األرباح الحبيسـة»؛ جبايـة الرضائب
تلق هـذه الخ ّ
على الشـقق الفارغـة؛ فـرض رضيبـة رشكات تمييزيّة؛ تقليـص ميزانيّـة األمن .لـم َ
طة
دعمً ـا و ُرفِ ضـت 20.يف العام  ،2014قدّمـت ﭼلئون برنامجً ا اقتصاديًّا للحكومة لسـ ّد العجـز يف امليزانيّة
دون إيـذاء الطبقة الوسـطى والطبقـات املسـتضعَ فة ،يرتكز عىل تغيري سـ ّلم األولويّات ،بحيـث تُ َق َّلص
َ
ويوقف تفضيـل املصالـح االجتماعيّة-االقتصاديّة ألصحـاب األموال عىل
ميزانيّـات األمن واملسـتوطنات
21
حسـاب الباقني.

18
19
20
21

غلوبس 09 ،2012( .تموز) .أباطرة املال يف مأزق :صودق عىل قانون شطب الديون بالقراءتني الثانية والثالثة .غلوبس .مستقاة بتاريخ:
23/06/2016؛ انظروا كذلك :شحادة ،امطانس؛ وإيناس ،خطيبَ .)2013( .
السيايس اإلرسائييلّ .ص ص
النخب االقتصاديّة يف املشهد
ّ
 .24-26مدى الكرمل .حيفا.
زرحيا ،تسڤي 06 ،2012( .آب) .يصادق الكنيست بالقراءة األوىل عىل اقرتاح قانون «األرباح الحبيسة» .ذا ماركر .مستقاة بتاريخ
.23/06/2016
الرسمي لحزب مريتس .مستقاة بتاريخ.23/06/2016 :
املوقع
ّ
زرحيا ،تسڤي 22 ،2014( .ترشين األوّل) .مريتس يعرض خ ّ
طة اقتصاديّة بديلة القرتاح الحكومة لسنة  .2015ذا ماركر .مستقاة بتاريخ:
.23/06/2016

مــدى الـكـرمـل

برنامج دراسات إسرائيل

املركز العربي للدراسات اإلجتماعية التطبيقية

6

اإلسرائيلية ()15
شخصيات في السياسة
ّ
ّ

•نوئلـﭼ اڤاهز•

أجنْدة حقوقيّة وإنسانيّة ونسويّة
ِ
ّ
لسـن قوانني
تحمـل ﭼلئـون أ َ ِجنْـدة واضحـة يف الحقـوق الجندريّة وحقـوق مثليّي الجنس ،وتسـعى
ّ
وتمثيلهن
االجتماعي واالقتصـاديّ ،
لتحقيق املسـاواة وتحسين وضع النسـاء واملثليّين عىل الصعيديـن
ّ
يف ّ
مؤسسـات الدولـة املختلفـة ومراكـز صناعـة القـرار .كذلـك تسـعى ﭼلئـون لتشـديد العقوبات يف
قضايـا العنـف ض ّد النسـاء وحمايـة خصوصيّة ضحايـا االعتداءات الجنسـيّة.

ّ
حقوقهن ،من
سـاهمت ﭼلئـون يف طرح عدد مـن اقرتاحات القوانني لتحسين وضع النسـاء وتحصيـل
َّ
مخصصات تأمني
بينهـا قانـون العقوبـة األدنى يف جرائـم الجنس والعنـف يف العائلـة 22،وقانون دفـع
23
ّ
ّ
لتسـاعدهن
وإعطائهن منحة ماديّة
للنسـاء اللواتـي يقضني مـدّة طويلة يف مالجئ النسـاء املعنَّفـات،
على التأقلـم بعد الخـروج من امللجأ .لكـن أه ّم إنجـازات ﭼلئون كان َس ّ
ـن قانون جارف وواسـع يمنع
ّ
ّ
وخاصة
خـاص .كان موضـوع االتّجار بالبشر،
نحو
املتاجـرة بالبشر ولـه تداعياته عىل النسـاء على ٍ
االتّجـار بالنسـاء ،على رأس سـ ّلم أولويّـات ﭼلئـون .يف العـام  ،2000عُ يّنـت لجنـة تحقيـق برملانيّة
يف موضـوع االتّجـار بالنسـاء يف إرسائيـل رأسـتها ﭼلئـون .قدّمـت اللجنـة تقريرها يف العـام ،2002
وأوصـت بتقديـم اقتراح «قانون منع االتّجـار بالبرش» واقرتاح قانون «سـلطة محاربـة االتّجار
بالبشر» ،وكانـت ﭼلئون على رأس املبادريـن لتقديم هذه االقرتاحـات 24.صادق الكنيسـت عىل قانون
25
«منـع االتّجار بالبرش» يف العـام .2006

موقفها من الفلسطينيّني
بالرغـم مـن موقفهـا وأ َ ِجنْداتهـا واملناصـب الداعمـة لحقـوق اإلنسـان التي أشـغلتها ﭼلئـون ،فإنّها
ال تعتمـد عليهـا ك ّليًّـا عنـد الحديث عـن الفلسـطينيّني ،بل تضـع مصلحة إرسائيـل «الدولـة اليهوديّة
ّ
سـيايس بني
التوصـل إىل ح ّل
والديمقراطيّـة» فـوق هـذه الحقـوق .فهـي تشـجّ ع وتدافع عـن أهمّ يّـة
ّ
ألن نافـذة فرصة حـ ّل الدولتني آخـذ باالنغالقّ ،
اإلرسائيليّين والسـلطة الفلسـطينيّة ّ
وألن مـرور الوقت
ال يصـبّ يف مصلحـة إرسائيـل واإلرسائيليّني ،هـذا ً
أوّل؛ وثانيًا ،ألنّها تعترب رئيس السـلطة الفلسـطينية
سـيايس ،وهـي ّ
ً
ّ
تتوقع أنّه مع مـرور الوقت
للتوصل معها لح ّل
اعتـدال
«أبـو مـازن» الشـخصيّة األكثر
ّ
22
23
24
25

ألون ،ﭼدعون 5 ،2001( .تمّ وز) .أُقِ ّر بالقراءة التمهيديّة قانون يفرض الحبس عىل مجرمي الجنس .هآرتس .مستقاة بتاريخ:
.30/06/2016
براك ،أوفري 5 ،2012( .ترشين الثاني) .أُقِ ّرت منحة ما ّديّة للتأقلم للنساء املعنَّفات اللواتي قضني يف امللجأ .IBA .مستقاة بتاريخ:
.30/06/2016
ّ
مرحيل .مستقاة بتاريخ.30/06/2016 :
الكنيست ،2002( .كانون األوّل) .لجنة التحقيق الربملانيّة يف موضوع االتّجار بالبرش -تقرير
كيشيك ،يعيل 17 ،2006( .ترشين األوّل) .صادق الكنيست باإلجماع عىل قانون منع االتّجار بالبرش .Walla .مستقاة بتاريخ.23/06/2016 :
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ّ
الضفـة الغربيّة ّ
ّ
سـيايس.
التوصل إىل ح ّل
أيضـا تصعّ ـب
سـتكون هنـاك قـوى متط ّرفـة وحماسـيّة يف
ّ
وملنـع هـذا التطـوُّر فهي تؤيّد وتدعـم اسـتمرار العمليّة السـلميّة حتّى التوقيـع عىل حـ ّل الدولتني .أمّ ا
بالنسـبة ملوقفهـا مـن حماس ،فهـي ترفض التفـاوض معهم للوصـول لح ّل دائـم ،وال تمانـع التوقيع
ّ
على معاهـدات لوقف إطلاق النار معهـم ،وتعتقد ّ
الضفة هو الحـ ّل للتقليص
أن دعـم «أبو مـازن» يف
مـن قـوّة حماس يف غـ ّزة .تدعم ﭼلئـون إقامـة الدولة الفلسـطينيّة ولكنّها تشترط عـودة الالجئني إىل
حـدود الدولة الفلسـطينيّة العتيدة وعـدم عودتهم إىل فلسـطني التاريخيّة (أي عـدم عودتهم إىل أرايض
26
مناطق الـ .)48
نظـ ًرا إليمانهـا الشـديد ّ
ّ
للتوصـل لح ّل دائم مـع الفلسـطينيّني هـو املفاوضات،
بـأن الطريق األفضـل
عارضـت ﭼلئـون خ ّ
طة االنفصـال األحاديّـة الجانب عن غـ ّزة عام  2005منـذ أن أعلن عنها شـارون،
أن هـذه الخ ّ
ّإل أنّهـا يف نهايـة املطـاف دعمتهـا عند التصويـت يف الكنيسـت .كانت دوافـع رفضها ّ
طة
ّ
ً
فضل عـن ّ
أن الدولة
الضفـة ،وسـتجمّ د ك ّل الحلول لفرتة طويلـة،
سـتُضعف السـلطة الفلسـطينيّة يف
الفلسـطينيّة العتيـدة لـن تكـون على أكثـر مـن  40%مـن األرايض الفلسـطينيّة املحت ّلـة عـام .67
أمّ ـا الدافـع وراء تصويتهـا لصالـح هـذه الخ ّ
طـة يف الكنيسـت ،فـكان تفكيـك املسـتوطنات يف قِ طاع
غـ ّزة 27.تعـارض ﭼلئون بشـدّة سياسـة التصفيـات الجسـديّة التـي تتّبعهـا حكومـات إرسائيل ض ّد
ّ
البـت يف قضيـة املتّهـم ،وكذلـك تعتربهـا آليّة
الفلسـطينيّني ،وتعتربهـا إصـدار أحـكام باإلعـدام دون
عقـاب جماعيّـة .يف العـام  ،2006أصـدرت محكمـة العـدل العليـا اإلرسائيليّـة حكمً ـا بموجبـه تتيح
اسـتمرار اسـتعمال التصفيـات الجسـديّة ض ّد الفلسـطينيّني ،ولكن مـع ضوابط ورشوط .لـم يَ ُر ْق هذا
الحكـم لـﭼلئـون ،وانتقدتـه بأنّـه يشرّ ع تنفيـذ حكـم اإلعدام عىل أشـخاص بـدون ذنـب ،ولكن من
الجيّـد ّ
أن املحكمـة أضافـت بعـض الضوابط على هذه السياسـة.

28

كذلـك كانـت ﭼلئون من أشـ ّد املعارضين لتعديل قانـون املوا َ
طنة والدخـول إىل إرسائيـل 29،الذي يمنع
الفلسـطينيّني أو الفلسـطينيّات املتزوّجين مـن مواطنين ومواطنـات إرسائيليّين مـن الحصـول عىل
جنسـيّة إرسائيليّـة ،وقدّمـت مـع جمعيّة عدالـة وجمعيّة حقـوق املواطـن وآخرين التماسين للمحكمة
30
العليـا ض ّد القانـون ،و ُرفضا يف العـام  2006ويف العـام .2012
يف صيـف عـام  ،2014بعـد اإلعلان عـن اختطاف ثالثـة شـبّان مسـتوطنني يف منطقة الخليـل ،وبعد
26
27
28
29
30

ِّ
ملتصفحي «هآرتس» :كتلة ليڤني-يحيموڤيتش  -مراوغة افرتاضيّة .هآرتس .مستقاة
ليئور ،إيالن 06 ،2013( .كانون الثاني) .ﭼلئون
بتاريخ .24/06/2016
ديان ،أرييه 02 ،2004( .أيّار) .ليس اليمني فقط منقسمً ا حول مسألة االنفصال .كذلك اليسار .هآرتس .مستقاة بتاريخ.27/06/2016 :
واال 13 ،2006( .شباط) .حياتنا أفضل بكثري بفضل التصفيات الجسديّة .Walla .مستقاة بتاريخ .26/06/2016
الصهيوني ويوجد مستقبل .معريڤ .مستقاة بتاريخ
بندر ،أريك 24 ،2015( .حَ زيران) .أعلن مريتس أنّه سيوقف التعاون مع املعسكر
ّ
.30/06/2016
ليفني ،نريي 02 ،2010( .آذار) .حديث اليوم :زهافا ﭼلئون :كيف تكون من كانت؟ هآرتس .مستقاة بتاريخ .30/06/2016
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العثـور على جثثهـم ،طالبـت ﭼلئون رئيـس الحكومـة بالتروّي يف الر ّد على هـذه القضيّـةّ ،
ألن الر ّد
الرسيـع قـد يـؤدّي إىل العنـف والحـرب .وقـد كان صوتهـا يف هـذه الحالـة مغايـ ًرا لصـوت اإلجمـاع
الصهيونـي آنـذاك الذي نـادى بالر ّد املؤلـم والرسيـع ،وبمعاقبة الفلسـطينيّني عىل مقتل املسـتوطنني،
ّ
ّإل ّ
أن صوتهـا لـم يكـن مغايـ ًرا لهـذا اإلجمـاع حين اسـتنكرت مقتـل الشـابّ
الفلسـطيني محمّ د أبو
ّ
خضير ،لكنّهـا ادّعـت ّ
أن قاتليـه اسـتمدّوا قوّتهم مـن ترصيحـات وزراء يمينيّين متط ّرفين ،وحمّ لت
َّ
املصغر مسـؤوليّة مقتلـه ،إذ حرضوا ضـ ّد املواطنني العـرب ودعوا
أعضـاء املجلـس
األمنـي اإلرسائيلي ّ
ّ
31
كذلـك إىل االنتقـام دون التمييـز بين األبريـاء واملسـؤولني عن مقتـل الشـبّان اإلرسائيليّين الثالثة.

موقفها من أعضاء الكنيست العرب والقائمة املشرتكة
عارضـت زهاڤا ﭼلئون عىل م ّر السـنوات محاوالت شـطب أعضاء الكنيسـت العرب أو األحـزاب العربيّة،
واعتبرت الشـطب مالحقة سياسـيّة ضـ ّد مواطني إرسائيـل الفلسـطينيّنيّ ،
وأن الشـطب ال يختلف عن
القوانين العنرصيّـة التـي يسـنّها الكنيسـت ،كقانـون املواطنـة ،وال يختلف عـن ك ّل املحـاوالت لطرد
العـرب من الكنيسـت ومنعهـم من التمثيـل ،واتّهمت عـددًا من أعضاء الكنيسـت والـوزراء العنرصيّني
كليربمـان و ِبن ِّـت ورئيـس الحكومـة -بالقيـام بذلـك .فعلى سـبيل املثـال ،رصّ حـت ُقبَيْـل انتخابات
انتخابـي يف مدينة
الكنيسـت العرشيـن عـام  ،2015وبُعَ يْـد شـطب النائبة حنني زعبـي ،يف مهرجـان
ّ
طمـرةّ ،
العربـي وللناخبـة العربيّة خيارين فقـط :التصويـت للقائمة العربيّة املشترَكة ،أو
أن للناخـب
ّ
32
التصويـت لحـزب مريتس.
يف موقـف مماثـلّ ،
تحفظـت ﭼلئـون مـن قـرار الحكومـة حظـر الحركـة اإلسلاميّة وإخراجهـا عـن
القانـون يف نهايـة العـام 2015؛ وذلـك ّ
أن قـرار الحكومـة حظـر وإخراج الحركـة ،التي ينتمـي إليها
قانونـي ،هي خطوة
آالف األعضـاء ،عـن القانـون دون دليـل على تو ُّرطهـا بالعنف أو بـأيّ عمل غير
ّ
خطيرة -و ً
َفقـا لـﭼلئـون .ورصّ حـت ّ
أن إخراج الحركـة عن القانـون هو الخطـوة األخرية التـي تُتّخذ
يف الديمقراطيّـة ،ويجـب اسـتخدامها يف سـياقها وباالعتمـاد على أد ّلـة قاطعـة عىل وجـود أعمال غري
قانونيّة.

33

مـن جهـة أخـرى ،هاجمـت ﭼلئون موقـف أعضاء الكنيسـت العـرب من الحـزب
الشـيوعي اإلرسائييل ّ
ّ
31
32
33

بندر ،أريك 06 ،2014( .تمّ وز) .استنكارات شديدة بني السياسيّني عىل مقتل أبو خضري .معريڤ .مستقاة بتاريخ.30/06/2016 :
ُّ
الرتشح .بانيت .مستقاة بتاريخ .30/06/2016
مريح ،فتح الله 15 ،2015( .شباط) .زهاڤا ﭼلئون تهاجم اليمني بعد شطب زعبي من
ّ
«تتحفظ» من قرار الحكومة حظر الحركة اإلسالميّة خارج القانون .بكرا .مستقاة بتاريخ
بكرا 18 ،2015( .ترشين الثاني) .زهاڤا ﭼلئون
.30/06/2016
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اإلسرائيلية ()15
شخصيات في السياسة
ّ
ّ

•نوئلـﭼ اڤاهز•

الديمقراطـي على موقفهـم الداعـم لحزب اللـه ،وعىل اسـتنكارهم إلعلان الجامعة
الوطنـي
والتجمّ ـع
ّ
ّ
ظ ً
العربيّـة عـن حـزب اللـه من ّ
مـة إرهابيّـة 34،وقالـت ّ
إن حزب الله هـو حزب سـافك للدمـاء ،متط ّرف
منهجـي على اسـتخدام العنـف دون تمييـز ،وهو مسـؤول عـن مقتـل الكثري من
نحـو
ويعمـل على
ّ
ٍ
ً 35
اإلرسائيليّين ،ويف املـدّة األخيرة الكثير من السـوريّني األبريـاء أيضا.
حـزب راتـس :تَشـ َّك َل حـزب راتـس يف العـام  1973عىل يـد عضوة الكنيسـت شـومليت ألونـي التي
انفصلـت عن حزب العمـل آنذاك .خاض الحـزب انتخابات الكنيسـت الثامن وحصل على ثالثة مقاعد.
يف بدايـة طريقـه ،ر ّكـز هذا الحـزب عىل املواضيع املدنيّة ،وال سـيّما حقوق اإلنسـان ،ومسـاواة النسـاء
بس ّ
بالرجـال ،ومسـاواة املواطنين العرب باملواطنين اليهود ،وفصل الديـن عن الدولة .طالب الحزب َ
ـن
ـن قوانني تدعم ّ
وبس ّ
قانـون حقـوق املواطن ،وبإلغـاء قوانني الدفاع يف حـاالت الطوارئَ ،
حـق املواطنني
يف ّ
الفلسـطيني اإلرسائيلي ّ ودعا
تلقـي املعلومـات .بمـرور الوقت ،أضـاف الحـزب إىل أ َ ِجنْدَتـه الرصا َع
ّ
إىل االنسـحاب مـن األرايض املحت ّلـة ،ودعـم إقامـة دولة فلسـطينيّة .يف العـام  ،1992اتّحـد الحزب مع
َـي «مبـام» َو «شـينوي» وخاضـوا انتخابات الكنيسـت الثالث عشر ( )13ضمن كتلـة «مريتس».
حزب ْ
36
راتـس حافظـت عىل اسـتقالليّتها كحزب حتّـى عـام 1997؛ إذ تحوّلت مريتـس من كتلـة إىل حزب.

34
35
36

الجزيرة .الجامعة العربيّة تصنّف حزب الله من َّ
ظمة إرهابيّة .الجزيرة نت .مستقاة بتاريخ .30/06/2016
ّ
قام ،زئيف 7 ،2016( .آذار) .ﭼلئون ض ّد الجبهة والتجمّ ع :حزب الله منظمة قاتلة .Nrg .مستقاة بتاريخ.30/06/2016 :
ّ
اإلرسائييل للديمقراطيّة .انتخابات وأحزاب :راتس.
املعهد
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اإلسرائيلية ()15
شخصيات في السياسة
ّ
ّ

•نوئلـﭼ اڤاهز•

خالصة
تتميّـز ﭼلئـون بمواقفهـا االقتصاديّـة االجتماعيّـة االشتراكيّة نوعً ـا مـا ،ولكنّهـا تختلف عـن قيادات
السـيايس عن
إرسائيليّـة تحمـل مواقـف مشـابهة -كيحيموڤيتـش وكحلـون -بأنّهـا ال تفصـل املوقف
ّ
االجتماعـي .فالعدالـة االجتماعيّـة واالقتصاديّـة ال تُ َّ
حقـق دون تحقيـق العدالـة
املوقـف االقتصـاديّ
ّ
السياسـيّة ،ودون إنهـاء االحتلال بحسـب توجُّ ههـا .ومـن املحتمـل أنّهـا تدفـع ثمنًـا سياسـيًّا لهـذا
الصهيونـي» التوقيـع مـع حـزب مريتس عىل
التوجُّ ـه؛ فعلى سـبيل املثـال ،رفـض حـزب «املعسـكر
ّ

فائـض أصـوات يف انتخابـات الكنيسـت العرشيـن ،وكذلك رفض مريتـس التعاون مع حزب «املعسـكر
الصهيونـي» وحـزب «يوجـد مسـتقبَل» بسـبب اختالفهم على قانـون الدخـول إلرسائيل.
ّ

37

الحزبي قد يأخـذ انطباعً ـا ّ
أن ﭼلئون وحـزب مريتـس يختلفان عن
مـن يتابـع تفاصيل عمـل ﭼلئـون
ّ
الصهيوني السـائد بني األحـزاب اإلرسائيليّـة والسياسـيّني اإلرسائيليّني ،ولكـن إن أمعنا النظر
اإلجمـاع
ّ
يف هـذه التفاصيـل ،يف طرحهـا ،ويف تزامُن نرشها ،ويف السـبل التي تتّبعها إلنجازها ،فسـنرى ّ
أن ﭼلئون
الصهيونـي ،وإنّما هـي أكثر انتقـادًا وأكثر يسـاري ًّة
على أرض الواقـع ال تخـرج عن جوهـر اإلجمـاع
ّ
ّـة ومبادئَهـا؛ فهـي ال تؤيّـد عـودة الالجئني إىل ك ّل فلسـطني ،وتُـد ِْرج ْ
دون أن تعـادي الصهيوني َ
رف َض
ً
بديلا لها ،وهـي ال تتوانى للحظة
الخدمـة العسـكريّة ضمـن الح ّريـة الفرديّة ،وتطرح الخدمـة املدنيّة
الفلسـطيني
سـيايس داعم للشـعب
عـن مهاجمـة أعضـاء الكنيسـت العـرب إذا صـدر عنهـم موقـف
ّ
ّ
الصهيوني اليسـاريّ الـذي يريد أن
واألمّ ـة العربيّـة ومُعـادٍ للصهيونيـة .ﭼلئون تعكـس بقايا الفكـر
ّ

يحـوِّل إرسائيـل إىل دولـة طبيعيّـة ،وأن يحسـم طبيعتهـا كدولـة يهوديّـة وديمقراطيّة ،مع التشـديد
الديمقراطي ،بواسـطة إنهـاء االحتلال و ً
َفقا للشروط واملصالـح اإلرسائيليّة باألسـاس،
على الجانـب
ّ
الفلسـطيني .وهـذا يعني إغالق
دون الحاجـة إىل االعتراف بالحقـوق التاريخيّـة والطبيعيّـة للشـعب
ّ
ّ
ملـف مناطـق الـ  67للحفاظ على إرسائيل يف حـدود الـ  ،48والتفـ ّرغ إلدارة إرسائيـل كدولة متطوّرة
قومي.
دينـي أو
عرصيّـة حديثـة وديمقراطيّـة تحرتم حقـوق الفـرد وا ُملواطن دون إكـراه
ّ
ّ

37

ليئور ،إيالن 06 ،2013( .كانون الثاني) .مصدر سابق.
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