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ّ
رئيس «البيت اليهودي» يقدم مشروع قانون ينص على وجوب
موافقة  80عضو كنيست على أي قرار يتعلق بتقسيم القدس!

 58بالمئة من اإلسرائيليين
يؤيدون حظر التعبير عن
آراء سياسية في مؤسسات
التعليم العالي!

*تعليقات صحافية :بينيت يخاف من إرادة الرأي العام* نتنياهو وريفلين :هضبة الجوالن يجب أن تظل خاضعة لـ”السيادة اإلسرائيلية”!*
ّ
قدم وزير التربية والتعليم اإلسرائيلي نفتالي بينيت رئيس “البيت اليهودي”
في مطلع األسبوع مشروع قانون ّ
ينص على وجوب موافقة ثلثي أعضاء الكنيست
( 80عضوًا) على أي قرار يتعلق بتقس���يم القدس بموجب اتفاق سالم مستقبلي
مع الفلسطينيين.
وقال بينيت في تصريحات أدلى بها إلى وسائل إعالم ،إن مشروع القانون ينص
على تعديل قانون أس���اس القدس بحيث يتطلب التصويت لتقس���يم المدينة
موافقة  80من أعضاء الكنيست لتمريره على عكس الغالبية العادية المطلوبة.
وأض���اف بينيت أن القدس هي قلب الش���عب اليهودي ،وأكد أن فترة رئاس���ة
دونالد ترامب للواليات المتحدة تش���كل فرص���ة لتعزيز مكانة القدس الموحدة
حتى ال يكون من الممكن تقسيمها مرة أخرى.
وتعقيبًا على مش���روع القانون هذا أنشأت صحيفة “هآرتس” أمس افتتاحية
تحت العنوان “بينيت يخاف من الش���عب” ،قال���ت فيها :لقد كان بينيت ،وليس
غيره ،من هدد قبل  4أعوام بإس���قاط الحكومة بسبب قانون أساس متعلق بإجراء
استفتاء شعبي ،وقاتل بشراسة من أجل ذلك .وحينها تساءل“ :إذا كانت أغلبية
الش���عب معكم ،من ّ
أي شيء تخافون؟” .لكن يبدو أن من يخاف من إرادة الشعب
هو حزب “البيت اليهودي” تحديدًا.
فقد نص قانون أس���اس االستفتاء العام على أن كل قرار له عالقة بالتخلي عن
مناطق واقعة تحت الس���يادة اإلس���رائيلية ،أو بانسحاب من طرف واحد من هذه
المناطق ،يجب بعد موافقة الكنيس���ت عليه بأغلبية مطلقة ( 61عضو كنيست)،
أن ُيطرح على اس���تفتاء عام ،إال إذا وافقت عليه أغلبية  80عضو كنيست .وحاليًا
يطالب حزب “البيت اليهودي” من خالل تعديل قانون أساس القدس ،باستثناء
القدس عمليًا من قانون أس���اس :استفتاء عام ،بحيث يمكن فقط ألغلبية مؤلفة
من  80عضو كنيست الموافقة على تقسيم القدس.
وأضاف���ت الصحيفة :يخافون في ح���زب “البيت اليهودي” م���ن حقيقة وجود
أغلبية  61عضو كنيس���ت تؤيد تقس���يم القدس ضمن إطار اتفاق سياسي بين
دولة إس���رائيل وجيرانها الفلس���طينيين ،واألخطر من ذل���ك أن أغلبية مواطني
الدول���ة يرغبون في ذلك .ويخ���اف أعضاء “البيت اليه���ودي” بصورة خاصة من
الع���رب مواطني الدولة .فقد قال مصدر رفيع المس���توى ف���ي الحزب“ :يمكن أن
ينشأ وضع تقوم فيه أقلية يهودية تؤيد تقسيم المدينة باالنضمام إلى العرب
في إسرائيل ،والتصويت إلى جانب خطوة تؤدي إلى تقسيم القدس” .وتابع “في
الكنيس���ت الحالي من الممكن مالحظة  62عضو كنيست يهودًا وعربًا ،سيؤيدون
مب���ادرة لتقس���يم القدس” .ويتخوفون ف���ي الحزب من أنه إذا جرى االس���تفتاء
ّ
فيمر القرار الذي
“س���تتدفق جموع” العرب من مواطني إسرائيل للمشاركة فيه
حظي باألغلبية في الكنيست وبتأييد أغلبية مواطني الدولة .ويأملون في “البيت
اليهودي” من خالل اس���تثناء القدس بحيث تستطيع أغلبية مؤلفة من  80عضو
كنيست هي فقط الموافقة على التقسيم ،أن ال يعود واردًا االستخدام المحتمل
لالستفتاء العام.
ً
وب���رأي الصحيفة تطرح هذه المبادرة س���ؤاال مبدئيًا :لم���اذا مثل هذا التقييد
الخطير على تغيير حدود الدولة في القدس ضمن اتفاق سياسي ،يجب أن يظهر
في المبادئ األساس���ية للديمقراطية اإلس���رائيلية؟ ويتمحور الجدل السياسي
في إس���رائيل حول مسألة ترس���يم حدود الدولة ،لذا يجب أن يجري ذلك بصورة
متوازنة وعادلة .واالتفاقات السياسية هي من اختصاص الحكومة.
وأك���دت الصحيفة أن مبادرة بينيت للجمهور اإلس���رائيلي تتي���ح إلقاء نظرة
ّ
على نوع التش���ريعات التي سيكون مطلوبًا سنها كلما مضت إسرائيل قدمًا نحو
التح���ول إلى دولة ثنائية القومية .وكلم���ا ازداد التخوف من أن يصبح الجمهور
اليهودي أقلية في الدولة يصبح من الضروري إصدار تش���ريع يتجاهل األكثرية
ً
الحقيقية فيها ،وصوال إلى انهيار الديمقراطية اإلس���رائيلية .كما أكدت أن كل
من يعتبر الديمقراطية عزيزة على قلبه يجب عليه أن يقف ضد تعديل القانون
الذي بادر إليه بينيت.
على صعيد آخ���ر دعا رئيس الدولة اإلس���رائيلية رؤوفين ريفلي���ن العالم إلى
االعتراف بالسيادة اإلسرائيلية في هضبة الجوالن وأكد أن الهضبة أساسية من
أجل الحفاظ على استمرار وجود الدولة اليهودية.
وأضاف ريفلين في س���ياق كلم���ة ألقاها خالل احتفال أقيم في مس���توطنات

										
القدس المحتلة :تضييق ميداني و"هجمات" "قانونية".

هضبة الجوالن في نهاية األس���بوع الفائت في مناس���بة إحياء الذكرى السنوية
الخمس���ين لح���رب حزيران  ،1967أن عل���ى دول العالم االعتراف رس���ميًا بهضبة
الجوالن كجزء جوهري من دولة إس���رائيل نظرًا لكونها أساسية في كل ما يتعلق
بوجود اليهود كشعب ،وأكد أن مرتفعات الجوالن تعتبر منطقة استراتيجية في
ما يتصل بقدرة إسرائيل على الدفاع عن وجودها وحدودها.
وق���ال ريفلين إنه في ضوء آخر التطورات اإلقليمية مثل الحرب األهلية الدائرة
في س���ورية يبدو أن���ه ال يوجد من يعارض ك���ون الجوالن جزءًا اس���تراتيجيًا من
دولة إس���رائيل ،وأكد أن���ه إذا كان هناك خالف إس���رائيلي داخلي حول الجوالن
فقد انتهى .وتعهد بعدم ترك س���كان الجليل مكشوفين لنيات وأسلحة النظام
السوري الذي يقتل مواطنيه.
وكان رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو تعهد خالل مؤتمر للشباب

أظهر اس���تطالع للرأي الع���ام أجرته
قناة التلفزة في الكنيس���ت بواس���طة
معهد “بانس بوليتيكس” المتخصص
في ش���ؤون االس���تطالعات في نهاية
األس���بوع الفائ���ت ،أن  58بالمئ���ة من
اإلسرائيليين يؤيدون وثيقة “المدونة
األخالقي���ة” التي وضعها البروفس���ور
آسا كاشير بناء على طلب وزير التربية
والتعلي���م نفتالي بينيت وتنص على
أنه ال يج���وز للمحاضرين األكاديميين
التعبي���ر ع���ن رأيه���م ف���ي مواضيع
لاّ
سياس���ية أمام طلبتهم إ إذا تطلبت
المواد الدراس���ية ذلك ،وأن  34بالمئة
يعارضونها.
وقال  45بالمئة من المش���اركين في
االس���تطالع إن ه���ذه الوثيقة ال تمس
الحرية األكاديمية ،ف���ي حين قال 39
بالمئة إنها تمس بها.
ويحظر بند آخر من هذه الوثيقة على
أفراد الطاقم األكاديمي أن يشاركوا في
مقاطعة أكاديمية لمؤسس���ات تعليم
عال ويمنعهم من دع���وة اآلخرين إلى
المش���اركة ف���ي مقاطعة كه���ذه ،كما
ّ
ين���ص على ع���دم جواز تع���اون برامج
ُ َّ
دراسية أكاديمية مع جمعيات تصنف
بأنها سياسية.
وأثارت وثيق���ة “المدونة األخالقية”
ردود فع���ل معارض���ة وال س���يما ف���ي
مؤسس���ات التعلي���م العال���ي ،حي���ث
ّ
حاض���ر في الجامعات
وقع نحو ُ 1000م ِ
اإلسرائيلية على عريضة يعلنون فيها
التزامهم بتجاهل الوثيقة.
كما أعلن���ت لجنة رؤس���اء الجامعات
اإلس���رائيلية في بيان صادر عنها ،أن
ّ
بشدة وضع “مدونة
أفرادها يعارضون
أخالقية” حول السلوك المقبول ألعضاء
الس���لك األكاديم���ي ف���ي إس���رائيل.
ووصف���ت اللجنة ه���ذه المدونة بأنها
ُ
مجموع���ة قواع���د تمليها المؤسس���ة
السياس���ية وأك���دت أنه���ا تس���لب
مؤسسات التعليم العالي حرية تحديد
سلوك العاملين في السلك األكاديمي،
ما ُي ّ
عد انتهاكًا خطرًا وأساسيًا للحرية
األكاديمية.
وأع���رب اتح���اد الطلب���ة الجامعيين
اإلس���رائيليين عن معارضته للوثيقة.
وقال رئيس االتحاد إن المدونة أبعد ما
تكون عن هدفها األخالقي الظاهر وأكد
أن كل شيء سياس���ي ومن المستحيل
الفص���ل بي���ن السياس���ة والمج���االت
األخرى في الحياة ال س���يما في المجال
األكاديمي.

(أ.ف.ب)

عقد في مس���توطنة كتس���رين في الجوالن األس���بوع الفائت ،ب���أن تبقى هضبة
الجوالن تحت السيادة اإلسرائيلية إلى األبد.
وأضاف نتنياهو أن إس���رائيل لن تنسحب من هضبة الجوالن ولن تتخلى عنها
ألنها لها .وأش���ار إلى أن منطقة الجوالن شهدت قبل آالف السنين ازدهار القرى
ً
اليهودية ،وخاطب المش���اركين في المؤتمر قائال“ :إنني أنصحكم بعد اختتام
ه���ذا المؤتمر بزيارة عش���رات المعابد اليهودية التي نعي���د ترميمها هنا .ماذا
تش���اهدون هنا عندما تغرزون معزقة في األرض؟ هل تظنون أنكم ستشاهدون
آث���ارًا أخرى غير اآلثار اليهودية؟ إننا نش���اهد هنا المعاب���د والمصابيح والكتب
المكتوب���ة باللغ���ة العبرية التي تعود إلى فترة التلم���ود .إن الجوالن لنا ،كان لنا
في الماضي وس���يبقى كذلك .وبطبيعة الحال ل���و لم يكن لدينا حضور هنا ،لكان
اإلسالم المتطرف موجودًا ،وندرك كلنا ما هي تداعيات ذلك”.
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وزيرة الثقافة اإلسرائيلية تستغل صالحياتها لمحاصرة وكبت
ّ
اليميني»!
مؤسسات ونشاطات ثقافية وفنية تشذ عن «اإلجماع
ال تتوقف وزيرة الثقافة (والرياضة) في الحكومة اإلس���رائيلية ،ميري ريغف
من حزب الليكود ،منذ تس���لمها مهام منصبها الحكومي الرسمي هذا وحتى
الي���وم ،عن إثارة العاصفة تلو األخرى ،بوتائر ال يمكن العثور عليها أو تخيلها
ف���ي أي مكان آخر ،وذل���ك من خالل ما تتخ���ذه من قرارات وخط���وات متتالية
تضعها في صدام مباشر مع أوساط ومؤسسات ثقافية ،اجتماعية وسياسية،
مختلفةّ .
لكن ريغف ّ
تصر على التأكيد ،إثر كل صدام كهذا وما يثيره من ضجة
إعالمية ،ثقافية وسياس���ية ،أن «شيئًا ال ولن يخيفني أو يردعني عن تنفيذ ما
أومن به وما تؤمن به هذه الحكومة»!
تنفذ هذه الوزيرة «ما تؤمن به» (هي وحكومتها) في مجال مس���ؤوليتها من
ّ
ومصوتيها في اليمين عامة،
خالل مداعبة غرائز بدائية لدى جمهور مؤيديها
وف���ي حزبها خاصة ،وبالتحريض على كل ما ومن ال ينتمي إلى «معس���كرهم» ـ
سواء كان عربيا ،فلس���طينيا ،أو يهوديا «يساريا» ،أو حتى «أشكنازيا» (غربيا)!
ّ
ّ
كم���ا تنفذه ،بالطب���ع ،من خ�ل�ال تحكمها بالميزاني���ات (ميزاني���ات الثقافة
والرياض���ة)ّ ،
ألن «ميزانية الدولة»  ،في عرفه���ا« ،ال يمكن أن تكون موزعة على
ّ
نشاطات ومؤسسات تمس بقيم المجتمع وبهويته»! وهي تتحكم بالميزانيات
الحكومية بهذا المنطق ومن هذا المنطلق ،على الرغم من الرأي القانوني الذي
أصدره المستش���ار القانوني للحكومة ،أفيحاي مندلبليت ،منذ أيام قليلة ،بأن
لي���س من حق الوزيرة ريغف وال من صالحيتها حرمان مؤسس���ة أو ش���خصية
ثقافية أو نشاط ثقافي من ميزانيات الدعم الحكومية «لدواع سياسية»!

عواصف متتالية منذ بداية الشهر الحالي!
من���ذ بداية الش���هر الجاري ،أثارت ريغف (التي أش���غلت في الس���ابق ،قبل
انضمامه���ا إلى الليكود وانتخابها لعضوية الكنيس���ت ،ث���م لمنصب الوزيرة
الحالية ،منصب الناطق الرس���مي بلس���ان الجيش اإلس���رائيلي) أربع عواصف

متتالية كانت آخرها تهديدها بمقاطعة حفل توزيع جوائز «جمعية الملحنين،
المؤلفين والناش���رين» (المعروفة بالعبرية ،اختصارا ،باسم «أكوم») ،األسبوع
الماضي ،احتجاجا على نية الفنانة العربية ميرا عوض (من قرية الرامة) تقديم
أغنية من قصيدة «فكر بغيرك» للشاعر الراحل محمود درويش ،في الحفل.
لكن ريغف عادت وحضرت الحفل وألقت كلمت فيه ،غير أنها انس���حبت منه
وغ���ادرت قبل صعود ع���وض إلى المنصة لتأدية أغنيته���ا .وقالت ريغف ،في
كلمتها في الحفل ،إن «هنالك ،لألسف ،غير قليل من المبدعين الذين يطلبون
الحص���ول على دعم جماهيري عام ـ حكومي ـ لتمويل فعاليات ال يس���تهلكها
الجمهور وال يستس���يغها»! وأضافت« :من يريد التساذج يمكنه مواصلة ذلك،
لكن من الواضح تماما ،لي وللجمهور ،أن هذا ليس قرارا فنيا ،بل قرار سياسي...
تريدون أغاني عربي���ة وقصائد عربية ،فليكن ،تفضل���وا ،لكن محمود درويش
هو قصة مختلفة تماما .وأنا أق���ول هنا بكل وضوح وحزم :قصائد عربية ـ أهال
وس���هال .محمود درويش ـ ال! ....من المؤسف أنه من بين كل القصائد واألغاني
العربية ،اخترتم هذا االستفزاز بالذات وعدم احترام مشاعر الجمهور»!
ثم أوضحت ريغف ،الحقا ،أنها تعارض إس���ماع وس���ماع محمود درويش «وال
مكان إلعطاء منصة في إسرائيل للشاعر الفلسطيني الذي يعارض رواية وجود
دولة إس���رائيل ...ال ُيعقل أن يحش���روا محمود درويش في مث���ل هذا الحفل.
دروي���ش ال���ذي كان جزءا من منظمة التحرير الفلس���طينية ،هو نفس���ه الذي
يرف���ض وجود دولة إس���رائيل كدولة يهودية وديمقراطي���ة .ال مكان له ،على
اإلطالق ،في مناسبات ونشاطات من هذا النوع».
وقب���ل ذلك بأي���ام ،أثارت ريغف عاصف���ة أخرى حين ق���ررت حجب التمويل
الحكومي الرس���مي عن أي عرض فني يش���ارك في إطار «مهرجان إس���رائيل»
ويش���مل «تعريا كامال»!! وكتبت ريغف في رسالة رس���مية وجهتها إلى إدارة
المهرج���ان إن «أي ع���رض يش���مل تعريا كام�ل�ا ـ حت���ى وإن كان بغطاء فني ـ

يتعارض مع القيم األساس���ية للجمهور اإلسرائيلي ويمس بها ،كما يتعارض
مع قيم دولة إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية ،عالوة على ما فيه من مس
بمشاعر فئات سكانية أخرى واسعة»!!
وقالت ريغف في رس���التها« :من حقكم ،كمهرجان ،اختيار العروض الفنية
التي تش���اؤون ،ال أتدخل في هذا ،لك���ن ميزانية الدولة ال يمكن توزيعها على
نشاطات تمس بقيم المجتمع وبهويته»!!
وبين هذا وذاك ،أثارت ريغف عاصفة أخرى حين فرضت على إدارة «مهرجان
المس���رح اآلخر» في مدينة عكا ،من خالل رئيس بلديتها ،منع مسرحية بعنوان
«أس���رى االحتالل» للفنانة عنات فايتسمان من المشاركة في المهرجان ،الذي
يقام في شهر أيلول القادم.
وقد أدى هذا القرار إلى استقالة عدد كبير من أعضاء اللجنة الفنية المشرفة
على المهرجان ،ثم استقال مديره الفني ،وأعلنت ثماني فرق فنية مشاركة في
المهرجان عن قرارها عدم المشاركة ،احتجاجا على قرار منع هذه المسرحية.
وحاولت ريغف التنصل من المسؤولية المباشرة عن قرار منع هذه المسرحية
من المش���اركة وقصرها عل���ى رئيس اللجن���ة ،رئيس البلدية ،فق���ط ،إال أنها
أوضحت موقفها المؤيد تماما لهذا اإلجراء ،بل وأعلنت أنها مستعدة لتقديم
كل ما يلزم من أجل تجنيد فنانين آخرين للمشاركة في أنشطة المسرح ،سواء
على مستوى اإلدارة أو تقديم العروض.
وقال���ت ريغف « :من غي���ر المعقول أن نبقى نس���مع كل الوق���ت :االحتالل،
االحتالل ،االحت�ل�ال ....كفى» .ث���م امتدحت رئيس البلدية عل���ى قراره ،خالل
مؤتمر صحافي مش���ترك عقداه في المدينة األس���بوع الماض���ي ،وقالت« :لقد
َ
عبرت ،بقرارك هذا ،عن صوت العقل في الحكومة ،والذي أمثله أنا»!!! وأضافت:
«ال يعقل أن نعطي المنصة لمس���رحية «أسرى االحتالل» التي تنظم لها عنات
فايتس���مان عروضا ترويجية في المقاطعة في رام الله وتعالج قضايا سجناء

أيديهم ملطخة بدماء اليهود ...هؤالء إرهابيون ،مخربون ،قتلوا أطفاال ونساء ال
لشيء إال ألنهم يهود ...ويطلبون مني منحهم أمواال عامة؟»!!
وأضافت ريغف« :الرواية الفلس���طينية ل���ن تحظى بأي دعم مالي أو تمويلي
من حكومة إسرائيل وإذا ما أرادت فايتسمان ،يمكنها عرض مسرحيتها هذه
لدى السلطة الفلسطينية»!!

وعواصف أخرى سابقة
وكانت قرارات ريغف وخطواتها التعس���فية االنتقامية قد بدأت منذ لحظة
توليها مهام منصبها ،فطالت بداية وبش���كل خاص «مسرح الميدان» العربي
الفلسطيني (مقره في مدينة حيفا) على خلفية عرض مسرحية «الزمن الموازي»
(عن قصة األس���ير وليد دقة) فقررت ،في أواسط  ،2015تجميد كل ما تبقى من
ميزانية مس���تحقة لهذا المس���رح في ذلك العام .وبع���د التوصل إلى «اتفاق
تسوية» مع المسرح ،بضغط من المستشار القانوني للحكومة ،والتزمت الوزارة
ّ
في إطارها بعدم ّ
ّ
بميزانيات المس���رح وبتحويل م���ا تبقى من ميزانيته
المس
للع���ام  ،2016والدفعة األولى من ميزانية الع���ام  ،2017عادت في بداية العام
الحالي ونقضت تعهدها وتعمدت التأخير في تحويل الميزانيات للمسرح ،ما
دفع إدارته إلى إعالن إضراب مفتوح لتجنيب المسرح «خطر اإلغالق».
ثم تال ذلك مغادرتها ،العام الماضي ،وبش���كل تظاهري فظ ،مراس���م حفل
رسمي لتوزيع «جائزة األوسكار اإلس���رائيلي» (جائزة األكاديمية اإلسرائيلية
للس���ينما على اس���م ش���ايكه أوفير ـ أون باس���مها المختصر« :جائزة أوفير»)،
احتجاج���ا منه���ا على تقديم الفنانين تامر نفار (العربي) ويوس���ي تس���باري
(اليهودي) مقاطع من قصيدة «سجل أنا عربي» للشاعر الراحل محمود درويش.
وعلل���ت مغادرتها الحفل آن���ذاك بالقول« :لن أكون جمه���ورا لقصائد محمود
درويش»!.
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دورة الكنيست الحالية :خمول جدول األعمال وذروة في مشاريع القوانين
*تقارير صحافية تتحدث عن تراجع حاد في جدول أعمال الكنيست في الدورة الصيفية الجارية *ضرب جدول أعمال الكنيست بدأ عمليا منذ العام * 2006
*مقارنات أجراها قسم األبحاث في الكنيست تدل على أن الكنيست يحتل المرتبة الثانية عالميا في عدد مشاريع القوانين التي يبادر لها النواب*
تقول تقاري����ر صحافية إن جدول أعمال الكنيس����ت
يش����هد تراجعا حادا في الدورة الصيفية الجارية ،كما
أن الصخب الذي كان منتظرا لم يحدث بالقدر المتوقع،
مع مرور نصف فترة الدورة التي س����تنتهي في نهاية
الشهر المقبل ،تموز .في موازاة هذا تقول احصائيات
لمرك����ز األبحاث في الكنيس����ت إن الوالي����ة البرلمانية
الحالية تس����جل ذروة غير مس����بوقة في عدد القوانين
التي يبادر لها النواب ،وفاقت  4300مشروع قانون ،وهو
عدد كان يطرحه النواب في والية برلمانية كاملة من 4
سنوات؛ وهو ما جعل الكنيست في المرتبة الثانية بعد
السويد ،التي يسجل برلمانها المرتبة األولى من حيث
مشاريع قوانين النواب.
ويق����ول تقرير للصحافي ش����احر إي��ل�ان في صحيفة
“كالكاليست” االقتصادية ،إن األضواء تطفأ مبكرا في
الهيئة العامة للكنيست ،في يومي االثنين واألربعاء،
األكثر نش����اطا في االس����بوع البرلماني للهيئة العامة،
ال����ذي يمتد من يوم االثنين وحت����ى يوم االربعاء ،فيما
عم����ل اللج����ان البرلمانية خفيف ج����دا يومي الخميس
واألحد ،وعادة في حاالت طوارئ ،وخاصة لجنتي المالية
واالقتصاد األكثر عمال من باقي اللجان البرلمانية.
كم����ا ُيالحظ تراجع محدد في كم مش����اريع ومبادرات
القوانين السياس����ية ،ومنها العنصرية وتلك الداعمة
لالحتالل واالس����تيطان ،إن كان على مستوى المبادرة،
أو على مس����توى دفع مس����ار التش����ريع ،بعد أن سجل
الكنيس����ت في العامين األخيرين ذروة غير مس����بوقة.
ويعود ه����ذا التراجع المحدود إلى الك����م الهائل الذي
ت����م طرحه حتى اآلن ،وثانيا إل����ى حقيقة أن نواب كتل
اليمين األش����د تطرفا م����ن الليكود وغي����ره قد أظهروا
في األس����ابيع األخيرة تراجعا ما ف����ي مبادراتهم لطرح
مشاريع قوانين تهدف إلى فرض ما يسمى “السيادة
اإلس����رائيلية” على مس����توطنات الضفة ،أو حتى على
الضفة المحتلة كلها.
ويق����ول إيالن إن ض����رب جدول األعمال ش����مل أيضا
اللج����ان البرلمانية األساس����ية ،إذ أن ج����دول أعمالها
يشهد هو أيضا تراجعا.
وعل����ى الرغ����م من ه����ذا ،يج����ب ان نذك����ر أن الدورة
البرلماني����ة الصيفية بدأت بالمصادقة من حيث المبدأ
(الق����راءة التمهيدية) على مش����روع قانون ما يس����مى
“إس����رائيل الدولة القومية للش����عب اليه����ودي” في
العالم ،وهو مش����روع القانون الذي طرح مرارا منذ العام
 ،2011ولم تتجرأ أي حكومة على طرحه للتصويت ،نظرا
لمضامينه الخطيرة .وكانت صيغة القانون التي أقرت
تلك التي بادر لها النائب آفي ديختر من حزب الليكود
مع نواب آخرين ،في حين أعلنت الحكومة أنها ستطرح
قانونا بصيغة من عندها حتى منتصف الشهر المقبل،
كي تدفع القانون للتشريع النهائي ،إال أن خالفات في
االئتالف تعرقل األمر منذ منتصف الشهر الجاري.
كذلك ف����إن الحكوم����ة صادقت على مش����روع قانون
النائب اليعازر ش����طيرن من كتلة “يوجد مستقبل” من
المعارضة ،ويقض����ي بخصم أم����وال الضرائب التابعة
للسلطة الفلس����طينية ،بنفس قدر مخصصات عائالت
األس����رى والش����هداء .وقد صادق الكنيست في الشهر
الجاري على مش����روع القانون بالقراءة التمهيدية (من
حيث المبدأ).
ونش����ير إلى أن ضرب جدول أعمال الكنيس����ت بدأ من

الناحية الفعلية منذ الدورة البرلمانية الـ  ،17في فترة
حكومة حزب “كديما” برئاسة إيهود أولمرت ،من ربيع
 2006وحت����ى ربيع  ،2009إذ عمل����ت تلك الحكومة وفق
أجن����دة واضحة لضرب الهيئة التش����ريعية ،كجزء من
سلسلة متغيرات في نظام الحكم .وقد بادرت الحكومة
في حينه إلى تغيرات ملموس����ة في عمل الكنيس����ت،
وحاولت قلب الكثي����ر من أنظمة جهاز القضاء ،وخاصة
تعيين القضاة ،بموازاة استمرار السياسة االقتصادية
الصقري����ة ،حتى وإن ظهرت تعدي��ل�ات محدودة بفعل
تركيبة االئتالف الحاكم.
ومن تابع عمل الكنيس���ت على مدى س���نوات طوال،
لمس التغير الواضح في وتيرة العمل البرلماني ،إذ في
تلك الدورة الـ  ،17جرى تقليص حاد في جدول األعمال،
خاصة للمواضيع التي يطرحها أعضاء الكنيست .فبدال
من ثالثة أيام أس���بوعيا تش���هد صخبا كبيرا في عمل
الهيئ���ة العامة ،بات العمل يتركز ف���ي يومين ،بينما
اليوم الثالث بقي ضعيفا .وسبق هذا فرض قيود على
القوانين الت���ي يبادر لها الن���واب ،ويحتاج تطبيقها
لميزاني���ات ،إذ ت���م ف���رض أغلبية كبيرة ل���كل قانون
يتطلب ميزانية س���نوية تفوق 3ر 1مليون دوالر ،وهي
ميزاني���ة هزيلة جدا .وج���رى الحديث طيلة الوقت في
تل���ك المرحلة عن ممارس���ات حكومية إلضعاف مكانة
الس���لطة التش���ريعية أمام الس���لطة التنفيذية .وقد
عملت الحكومات الالحقة بنف���س الوتيرة حتى يومنا
هذا.

ذروة في مشاريع القوانين
م����ن ناحية أخ����رى ،انش����غلت أوس����اط برلمانية في
األس����ابيع األخيرة في مس����ألة كم مش����اريع القوانين
الت����ي يطرحها الن����واب على جدول أعمال الكنيس����ت،
إذ أن الوالي����ة الـ  20الجارية تس����جل ذروة جديدة في
عدد مشاريع القوانين .فمنذ بدء الوالية البرلمانية في
مطلع أيار  ،2015وحتى منتصف حزيران الجاري ،2017
بل����غ عدد القوانين التي طرحه����ا النواب  4310قوانين.
وللمقارنة ،فإنه في الدورة البرلمانية الـ  19الس����ابقة،
التي استمرت  26ش����هرا ،بمعنى ذات الفترة الزمنية
منذ االنتخابات البرلماني����ة األخيرة وحتى اليوم ،طرح
النواب  3100مشروع قانون.
ومن متابعة خاصة أس����بوعية لمركز “مدار” لمشاريع
القوانين ،فإن نسبة ليست قليلة من مشاريع القوانين
ينس����خها النواب عن بعضهم ،في اطار س����باق شديد
بي����ن النواب حول عدد القوانين التي يطرحونها ،ولكن
المقي����اس األهم في نهاية المطاف ،هو عدد القوانين
الت����ي ينج����ح كل نائب ف����ي الحصول عل����ى مصادقة
الحكومة عليه����ا ،وتمريرها حتى القراءة النهائية في
الكنيس����ت .ولكن هذا المقياس ال ي����دل على القدرات
المهني����ة والبرلمانية للنائب ،بل أوال إذا كان عضوا في
االئتالف الحاك����م ،وثانيا مدى قدرته على التأثير على
االئتالف ،وعادة فإن الق����درة على التأثير مرتبطة هي
أيضا بق����درات النائب الجماهيري����ة ،بمعنى إذا كانت
ل����ه قوة بي����ن جمهوره ،ف����إن حزبه ومن ث����م االئتالف
يس����عيان أيض����ا للتعاون مع����ه .وهذا يعن����ي أنه في
حاالت كثيرة ،حتى لو قدم نائب من المعارضة مشروع
قان����ون اجتماعيا ولو أنه غير مكل����ف ،فإنه في الغالب
جدا ستمنع الحكومة اقرار القانون ،كي ال يتم تسجيل
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نقاط شعبية للنائب ومن ثم للمعارضة.
وتقول ورقة احصائية لقس����م األبحاث في الكنيست،
إن أحد النواب بادر لوحده لقرابة  500مش����روع قانون،
دون تسميته .إال أن بحثا أجريناه في مركز “مدار” في
سجالت النواب ،بين أنه النائب دوف حنين ،من الجبهة
الديمقراطية للس��ل�ام والمس����اواة في كتلة “القائمة
المشتركة” ،الذي كان حتى منتصف حزيران الجاري قد
بادر إلى ما يزيد بقلي����ل عن  500قانون ،كما أنه انضم
إلى عدد مماث����ل تقريبا من مش����اريع قوانين بادر لها
نواب آخرون ،في المج����االت االجتماعية واالقتصادية.
ونذكر أن الغالبية الساحقة من مشاريع القوانين هذه
يحمله����ا النواب معهم من والي����ة برلمانية إلى أخرى،
ما يؤدي إلى هذا العدد الضخم من مش����اريع القوانين.
كما تبين أن س����بعة نواب ،ب����ادر كل واحد منهم إلى ما
بين  100وحت����ى  200قانون ،و 20نائب����ا ما بين  50إلى
 100قان����ون ،و 56نائبا م����ا بين  10إل����ى  49قانونا ،و10
نواب حتى  10قوانين .وبموجب أنظمة الكنيس����ت ،فإن
الوزراء والنواب ال يستطيعون تقديم قوانين باسمهم
مباش����رة لجدول أعمال الكنيست .وحسب تقدير خاص
في هذه الدورة ف����إن  25نائبا على األقل لم يطرحوا أي
مشروع قانون ،وهم الوزراء ونواب الوزراء ،الذين شكلوا
الحكومة بتركيبتها األول����ى ،في حين أن عددا آخر من
الوزراء ونواب الوزراء ،الذين انضموا إلى الحكومة الحقا،
كانوا قد قدموا مش����اريع قوانين ،ولكن ال يمكنهم اآلن
الدفع بها لمسار التشريع.

المقارنة الدولية
وتع����رض ورق����ة احصائية أخرى لقس����م األبحاث في
الكنيس����ت ،مقارنة مع برلمانات ع����دة دول في العالم،
ليتبي����ن أن الكنيس����ت يحت����ل المرتب����ة الثانية بعد
السويد في طرح القوانين الخاصة ،التي قدمها أعضاء
الكنيس����ت في وكانت نحو  5آالف قانون ،خالل الدورة
البرلمانية الـ  18للكنيس����ت ،التي امتدت بين العامين
 2009و.2013
بينم����ا في أقدم برلمان في التاريخ المعاصر ،البرلمان
البريطان����ي ،وف����ي ال����دورة البرلمانية الممت����دة بين
العامي����ن  2005و ،2010بلغ عدد القوانين التي بادر لها
النواب  517مشروع قانون ،مقابل  173قانونا بادرت لها
الحكومة.
وعلى الرغ����م من هذه الذروة في مش����اريع القوانين،
إال أن نس����بة القوانين التي بادر لها أعضاء الكنيست،
وتم اقرارها نهائيا في الوالية البرلمانية الواحدة ،تعد
من أدنى النس����ب في العالم .ففي الوالية البرلمانية الـ
 ،19بمعنى السابقة ،كان  %4من اجمالي القوانين التي
اق����رت نهائيا هي قوانين بادر له����ا النواب ،مقابل %6
في الوالية البرلمانية الـ  18التي سبقتها.
وترى أوس����اط برلمانية في الكنيس����ت أن عدم وجود
قيود على أعضاء الكنيس����ت في طرح مشاريع القوانين
يثقل على عمل جهاز الكنيس����ت ،وبش����كل خاص على
جهاز االستشارة القضائية ،الذي يشرف على مشاريع
القواني����ن ،وحت����ى أنه يق����دم المس����اعدة للنواب في

ح����ال طلبوا هذا ،ث����م يعد مش����روع القوانين بصيغته
األولية ،ليطرح الحقا على جهاز س����كرتارية الكنيست،
كي يحصل مش����روع القانون على رقم تسلسلي ،ويتم
ادراجه على جدول أعمال الكنيست.
وحسب تجربة الس����نين فإن غالبية مشاريع القوانين
التي يطرحه����ا النواب ال يب����ادرون لطرحها الحقا على
الهيئة العامة للكنيست ،بسبب وجود قيود على عضو
الكنيست ،من حيث كم مشاريع القوانين التي بإمكانه
طرحها على جدول أعمال الكنيس����ت .وحسب األنظمة
القائم����ة ،فإنه يحق ل����كل كتلة برلماني����ة أن تقدم 7
مشاريع قوانين عن كل عضو كنيست فيها في كل عام
برلماني ،الذي يتشكل من دورة صيفية تستمر قرابة 6
أشهر ،ودورة شتوية تتشكل من قرابة شهرين ونصف
الشهر.
وتبقى هناك استثناءات تسمح للنواب بطرح مشاريع
قوانين أكثر .فمثال إذا وجد نائب أن عضو كنيست طرح
مش����روع قانون ما على الهيئة العامة للكنيست ولديه
مش����روع قانون مطابق ،يطلب من رئاس����ة الكنيست أن
يطرح مش����روعه كمش����روع “ملحق” لمش����روع النائب
األول .وهذه واحدة م����ن المناورات البرلمانية التي في
خلفيتها تسجيل نقاط شعبية للنائب.
وفي الس����نوات األخيرة طرحت أكثر من ّ
مرة مس����ألة
القيود على كمية القوانين التي يمكن للنائب طرحها.
لكن على الرغ����م من األحاديث والمبادرات ال تبدو حاليا
أي مبادرة جدية لفرض قيود كهذه.

مؤتمر اقتصادي ـ اجتماعي يعقده «المعهد اإلسرائيلي للديمقراطية»:

في إسرائيل «اقتصادان اثنان» ال رابط بينهما!
من المتوقع أن تتواصل ف���ي القدس ،اليوم الثالثاء،
أعمال الي���وم الثاني م���ن “مؤتمر إيل���ي هوروفيتس
لالقتص���اد والمجتم���ع” .وه���و المؤتمر ال���ذي يعقده
“المعهد اإلسرائيلي للديمقراطية” منذ  24سنة (كان
يطلق عليه س���ابقا اس���م “منتدى قيس���اريه”) ،لكنه
أصبح ُيعقد منذ س���نوات تحت اسمه الجديد بالتعاون
مع «صندوق داليا وإيلي هوروفيتس» .ويعقد المؤتمر،
الذي يهدف إلى «تحسين عمليات اتخاذ القرارات في
الحكومة ومؤسساتها ،بما ينعكس مباشرة في تحسين
جودة ونتاجات السياس���ات االقتصادية واالجتماعية
في إسرائيل ،لمصلحة الجمهور الواسع كله» ،بمشاركة
ع���دد كبير م���ن المس���ؤولين الحكوميين ،م���ن صناع
القرارات ومنفذيها ،مسؤولين من القطاع العام ،رؤساء
القطاع التجاري الخاص (التجارة والصناعة والتقنيات
الرفيعة ـ الهايتك) ،ممثلي النقابات واللجان المهنية
والعمالية ،ممثلي القطاع الثالث ومس���ؤولين كبار من
مؤسسات التعليم العالي.

إلى التجند بكامل قوته إلى جانب مؤسس���ات وهيئات
عام���ة وجماهيري���ة عدي���دة ومختلفة .فق���د انتخب،
إل���ى جانب مس���ؤولياته ف���ي «طيفع» ،رئيس���ا التحاد
الصناعيين في إسرائيل فكان شريكا في وضع عدد من
الخطط االقتصادية الرس���مية التي تبنتها الحكومات
اإلسرائيلية واعتمدت تطبيقها لحل مشكالت مختلفة
في االقتصاد اإلسرائيلي ولضمان تنميته .كما انتخب
عضوا في مجلس أمناء «معهد وايزمان» للعلوم؛ عضوا
في المجل���س الدولي لمركز «بلف���ر» للعلوم والعالقات
الدولية التابع لجامعة هارفارد األميركية؛ رئيسا للجنة
اإلدارية في «المعهد اإلسرائيلي للديمقراطية» (لمدة
ست س���نوات) ورئيسا لـ»لجنة إس���رائيل  »2028التي
ُ
وضعت توصيات ق ّدمت إلى الحكومة اإلسرائيلية تحت
عنوان «إسرائيل  2028ـ رؤية واستراتيجية اقتصادية
ّ
عولمي» .وتقديرا لنش���اطه العام
واجتماعية في عالم
واالجتماعي المتشعب هذا ،حصل على عدة جوائز كان
أبرزها «جائزة إسرائيل» في العام  ،2002تقديرا له على
«مشروع حياة ـ مساهمة خاصة للمجتمع والدولة».

إيل���ي هوروفيت���س ( )2011 -1932هو م���ن بين أكثر
رج���ال األعمال الذي���ن كان لهم تأثير عميق وواس���ع
بعيد الم���دى على االقتصاد والمجتمع اإلس���رائيليين
ومناح���ي تطورهما ،عبر عقود م���ن الزمن .كان ذلك من
خ�ل�ال دمج���ه ،في الع���ام  ،1976ثالث ش���ركات أدوية
إس���رائيلية في شركة واحدة أطلق عليها اسم «طيفع»
(«طبيعة») ،تولى منصب مديرها العام ورئيس مجلس
إدارته���ا طوال س���نوات عدي���دة ج���دا وأصبحت ،في
عه���ده ،إحدى كبري���ات الش���ركات العالمية في مجال
تصنيع األدوية والمس���تحضرات العالجيةّ .
لكن تأثير
هوروفيت���س المذكور لم يكن ليتحق���ق لوال مزاوجته
بين العمل االقتصادي ـ التجاري الواس���ع النطاق جدا،
محليا ودوليا ،وبين المشاركة المجتمعية التي دفعته

تغيرات قد تزعزع استقرار األنظمة
في مختلف أنحاء العالم

إيلي هوروفيتس

يختلف «مؤتمر إيلي هوروفيتس» في س���نته الـ 24
عن س���ابقيه بكونه يش���كل هذا العام «شارة االفتتاح
لمس���يرة متع���ددة الس���نوات س���يقودها المعه���د
اإلس���رائيلي للديمقراطي���ة ،بالتعاون مع مس���ؤولين
رفيعين من الحكومة ،ممثلي القطاع الخاص ،الباحثين
في األكاديميا ومعاهد األبحاث المختلفة وممثلين عن
قطاع المجتمع المدني» ،كما أش���ار مدي���ر «المعهد»،
يوحنان بلس���نر ،مضيفًا أن الهدف م���ن هذه الخطوة
هو «خلق حالة من التواصل واالس���تمرارية ،في البحث
والتفكير االس���تراتيجي المشترك ،س���عيًا إلى الدفع،
مع���ًا ،نحو تغيي���ر حقيقي وجدي ف���ي المجاالت التي

س���نعالجها خالل المؤتمر» .وأوضح بلس���نر أن «طاقما
مصغرًا من الباحثين والمس���ؤولين الكبار سينكب على
إعداد توصيات بش���أن أفضل الط���رق لتعزيز المناعة
االقتصادي���ة ـ االجتماعية لدولة إس���رائيل ،اس���تنادا
إلى الوثائ���ق التي أنجزتها ووضعته���ا طواقم العمل
والبحث التمهيدية ،مس���بقًا ـ تلك التي سيتم عرضها
ومناقشتها خالل جلسات المؤتمر».
تس���ير أعم���ال المؤتم���ر هذ الع���ام نح���و محطتها
األخيرة ،األه���م ،المتمثلة في “إطالق مش���روع لثالث
سنوات يتمحور في ثالثة مجاالت استراتيجية بعيدة
المدى وذات أهمي���ة فائقة ،للحكومة وللدولة على حد
س���واء” .وتندرج المجاالت االستراتيجية الثالثة تحت
ّ
المركزي ال���ذي يحتل موقع الصدارة
عنوان الموضوع
في المؤتمر ه���ذا العام“ :اقتص���ادان ـ دولة واحدة”؛
وتشمل المجاالت الثالثة “ .1سوق العمل المستقبلية
ـ هل سيتس���ع لنا جميعًا؟”؛ “ .2استعدادات األطراف
المعنية المختلفة لس���وق العمل في العام ”2030؛ .3
“تحديات نظم التقاعد في إسرائيل”.
ضمن العم���ل في هذه المج���االت ،أقيمت “مجموعة
عمل” ،يش���ارك فيه���ا ممثلون ع���ن الحكومة ومعاهد
أبحاث والقط���اع التجاري والصناعي ،أنيطت بها مهمة
وض���ع توصيات بش���أن الط���رق الكفيلة باالس���تعداد
لمواجه���ة التحديات الت���ي تفرضه���ا التغيرات في
سوق العمل المس���تقبلية .وقد أقيمت هذه المجموعة
على خلفية الدرس المس���تفاد مما حصل ويحصل من
تط���ورات في المنطق���ة خصوصا ،وف���ي العالم عموما،
والتوصل إل���ى قناعة بأنه من غير االس���تعداد الالئق
والكاف���ي ،قد ت���ؤدي التغيرات المتوقع���ة إلى زعزعة
اس���تقرار العديد م���ن األنظمة ،وحت���ى الديمقراطية
منها ،في أنح���اء مختلفة من العالم ،وذلك على خلفية
ّ
ب���أن منظومة ونماذج
التوق���ع الذي يتعزز باس���تمرار
التشغيل القائمة اليوم ستتعرض لهزات عميقة وبأنّ

البطالة س���تواصل االتس���اع في العالم كل���ه ،بما يولد
مخاوف جديدة عديدة.
كما أقيمت ،أيض���ا“ ،مجموعة عمل” أخرى ،ممثلة من
حيث تركيبتها والجهات المشاركة فيها ،أوكلت إليها
مهمة وضع توصيات في مج���ال التقاعد ،بغية تعزيز
االس���تقرار في نظم وأنظمة التقاعد المعمول بها في
إسرائيل اليوم.

ّ
اقتصادان ال رابط بينهما قط!
ف���ي العنوان المرك���زي الذي يحتل موق���ع الصدارة
في أعم���ال وم���داوالت وبرام���ج المؤتمر ه���ذا العام،
يوضح رئي���س المؤتمر ،البروفس���ور يوجي���ن كندل،
أس���تاذ االقتصاد وإدارة األعمال في الجامعة العبرية
في القدس ،دالالت وأبعاد التش���خيص بش���أن وجود
«اقتصادين في دولة واحدة» ،وذلك من خالل التمييز
متجدد» و»اقتصاد ِّ
ِّ
مجدد» .فاألول يحاول
بين «اقتصاد
توسيع النش���اط والحدود التكنولوجية وأنماط العمل
المتطورة القائمة في العال���م ،بينما نجد مقابله وفي
موازات���ه «الجزء اآلخر م���ن االقتصاد» .ورغ���م أن هذا
التميي���ز «ليس مقبوال في األداء اإلحصائي الرس���مي
في إس���رائيل ،أو في المقاالت األكاديمية» ،كما يقول
كندل ،إال إنه «في كل ما يتعلق بإس���رائيل ،ال ّ
مفر من
هذا التش���خيص وهذا التمييز» ،كم���ا يؤكد مضيفا:
«من ال يتمعن في االقتصاد اإلسرائيلي من خالل هذه
العدس���ة ،فس���تغيب عنه وجهات وس���يرورات هامة
جدا».
يدعي كندل بأن في إس���رائيل «اقتصادين اثنين ال
عالق���ة بينهما قط»! وهما ما أطل���ق عليهما «االقتصاد
ِّ
المجدد» و»االقتصاد المتجدد» .األول هو ،في أساس���ه
وطبيعته ،جزء من االقتصاد العالمي ،ألن األسواق التي
ينش���ط فيها ،منافس���يه المركزيين ،مصادر تمويله
ومرجعياته ومقاييسه ـ كلها ،بدون استثناء ،موجودة

في خارج البالد .ويمتاز ه���ذا االقتصاد بإنتاجية عمل
مرتفعة جدا ،ينتج غنى كبيرا يجتذب إليه استثمارات
كبيرة ج���دا ومواهب عديدة .وفوق هذا ،تس���ري على
ه���ذا االقتصاد أنظمة وأحكام إدارية أقل تش���ددا ،بل
أكثر س���هولة ،حتى أنه يكون معفي���ًا منها تماما في
بعض األحيان .وإلى جانب ذلك كله ،الشركات والعمال
ف���ي هذا االقتص���اد يتمتعون بقدرة عالي���ة جدا على
الحرك���ة والتنقل وبصورة إيجابية جدا لدى الش���ركات
والحكومات األجنبية ،التي تبدي استعدادا كبيرا لدفع
مبالغ طائلة للشراء منه واالستثمار فيه.
ولهذا كله ،وغيره الكثير ،لزام أن يبقى هذا االقتصاد
دائم التطور والنمو واالتساع ،كي يستطيع المحافظة
على مكانته وموقعه وعلى اهتمام األطراف المختلفة
ب���ه .وهذا يعني أن الحكومة ملزم���ة ،دائما ،بدعم هذا
االقتصاد بشتى السبل واإلجراءات.
وف���ي المقابل ،هنالك االقتصاد المتجدد الذي يمتاز
ب���كل ما هو عل���ى العكس تمام���ا من مزاي���ا االقتصاد
المج���دد .وفي مرك���ز ذلك :مس���توى مت���دن جدا من
االنتاجية ـ أقل من االقتصاد المجدد بنحو .%50
ف���ي مثل ه���ذا الواقع ،فإن “التح���دي األكبر واألهم
أمامنا” ـ كم���ا يكتب كندل ـ هو “فحص وإيجاد الطرق
الت���ي تمكننا م���ن وقف ه���ذا االنفصال بي���ن هذين
االقتصادين ،من أجل مواصلة اإلبقاء على مجتمع واحد
في إسرائيل”!
ومن أجل تحقيق هذا اله���دف ،يقترح كندل العمل
في اتجاهين متزامني���ن ،متالزمين ومترابطين :األول
ـ زيادة نس���بة األش���خاص الذين هم جزء من االقتصاد
المجدد ،لمس���اعدته على االتس���اع والنمو والمحافظة
على مكانته وموقعه الدوليي���ن .والثاني ـ العمل على
تطبيق مصطلح “االقتصاد المتجدد” ،أي أن يكون هذا
االقتصاد متجددا ،حقا وفعال ،من أجل تحقيق تحسين
جدي وثابت في مستوى إنتاجية العاملين فيه.
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جدل في أوساط اليمين اإلسرائيلي

حكومة نتنياهو تعلن أنها “األكثر بناء في المستوطنات” والمستوطنون يطالبون بالمزيد!
*ليبرمان يعلن أن حكومته األكثر بناء في المستوطنات منذ العام * 1992نتنياهو يتباهى بأنه رئيس الوزراء األول منذ  25عاما الذي يبني مستوطنة جديدة *تقرير “السالم
ُ
اآلن” يشير إلى ارتفاع بنسبة  %34في بدء بناء البيوت االستيطانية خالل العام * 2016قادة المستوطنين :الحكومة تكرر معطيات واحصائيات نشرت من قبل!*
ي���دور ف���ي الفت���رة األخي���رة ج���دل ّ
حاد بي���ن المس���توطنين
وحكومتهم ح���ول حجم البناء في المس���توطنات ف���ي ظل والية
الحكوم���ة الحالية ،إذ تعل���ن الحكومة ،برئيس���ها ووزرائها ،أنها
األكث���ر بن���اء في المس���توطنات ،واألكث���ر في وض���ع المخططات
المستقبلية .وتصريحاتهم هذه تلقى “اسنادا” في تقرير حركة
“السالم اآلن” ،الذي أش���ار إلى أن البناء الفعلي في المستوطنات
ش���هد في العام الماض���ي  ،2016ارتفاعا بنس���بة  %34مقارنة مع
العام الذي س���بقه .وفي حال ثبتت صح���ة تصريحات وزير الدفاع
أفيغدور ليبرمان ،فإن النصف األول من هذا العام شهد قفزة غير
مسبوقة .وفي المقابل ،فإن قادة المستوطنين يتهمون الحكومة
بأنها تتلكأ ،وتس���تعيد مشاريع كان أعلن عنها سابقا ،واألهم من
ناحيتهم أن الحكومة ال تس���تغل فترة والي���ة الرئيس األميركي
دونالد ترامب لتعزيز االستيطان.
ورأين���ا ف���ي األي���ام األخي���رة أن وزراء في الحكومة ،ورئيس���ها
بنيامين نتنياهو ،ش���رعوا بالتباهي بحجم البناء االستيطاني في
ظل حكومتهم الحالية بالذات ،إن كان على مس���توى البناء الفعلي
الجاري ،أو على مس���توى المخططات المستقبلية ،التي يقال إنها
س���تدخل إلى حيز التنفيذ من حيث التخطيط في الفترة القريبة
جدا ،وم���ن بينها مخطط لبناء  67ألف بيت اس���تيطاني في كافة
أنح���اء الضف���ة المحتل���ة ،إضافة إل���ى مخطط لبن���اء  15ألف بيت
استيطاني في القدس المحتلة منذ العام  ،1967من بينها  10آالف
بيت عل���ى أراضي مطار قلنديا .وكل هذا ف���ي حين أعلن نتنياهو
أن جميع المس���توطنات في الضفة ستبقى ثابتة مع بيوتها ،كما
أكد مجددا على نية عدم االنسحاب من مرتفعات الجوالن السورية
تحت أي ظرف كان.
فقد أعلن وزي���ر البناء يوآف غاالنت في اآلونة األخيرة عن تبنيه
مش���روعا أعده مجلس المستوطنات لبناء  67الف بيت استيطاني
في قلب الضف���ة ،لتخفيف االكتظاظ في منطقة تل أبيب الكبرى.
وقد عرض غاالنت الخطوط العريضة للمشروع أمام لجنة الداخلية
البرلماني���ة ،وقال إنه س���ينفذ في المنطقة الممت���دة من جنوب
منطقة نابلس وحتى شمال القدس المحتلة .وهي منطقة مقابلة
جغرافيا لمنطقة تل أبيب الكبرى ،المركز الس���كاني واالقتصادي
اإلسرائيلي األكبر.
ويه���دف المخط���ط ،إل���ى جان���ب نه���ب المزيد م���ن االراضي
الفلس���طينية ،والقضاء على أي احتمال إلقامة دولة فلس���طينية،
إلى نقل مئات آالف المس���توطنين من منطق���ة تل أبيب إلى قلب
الضفة .وقال غاالنت إن “البناء في سلسلة الجبال الغربية للسامرة
(منطقة نابلس) هو حاجة امنية استراتيجية ،وستساعد جدا في
حل مشاكل السكن في وسط البالد”.
وجاء هذا بعد الكش���ف ع���ن اتفاق بين الحكومة اإلس���رائيلية
وبلدي���ة االحتالل في القدس ،لبناء  28ال���ف بيت ،من بينها أكثر
م���ن  15ألف بيت في الق���دس المحتلة منذ الع���ام  .1967وأكبرها
حي اس���تيطاني جديد س���يقام على أراضي منطقة مطار قلنديا
الفلسطيني ،في ش���مال المدينة .وهو المشروع الذي كشف عنه
النق���اب ألول مرة قبل أقل من عام ،إال أن الوزير غاالنت كان قد قرر

في نهاية شهر نيسان تبني المشروع ،وتعهد بالعمل مع رئيس
حكومته على الدفع به إلى األمام.
ويج���ري الحديث عن مخطط ضخم ،س���يمتد على مس���احة 550
دونما ،هي منطقة مطار قلنديا ،التي استولى عليها االحتالل منذ
العام  ،1967وأقام هناك منطقة صناعية .وسيشمل هذا المخطط
بنايات سكنية شاهقة .واقامة الحي من شأنه أن يخنق الضواحي
والقرى الواقعة شمال المدينة ،لمنع توسعها على أراضيها.
ويس���تهدف االحتالل تلك المنطقة الشمالية للقدس المحتلة
ف���ي عدة مواقع ،كل واح���د منها يهدف إل���ى محاصرة الضواحي
والقرى هناك ،مثل مش���روع ما يس���مى “الحديقة الوطنية” الذي
سيمتد على مساحة تزيد عن  750دونما ،ابتداء من جبل المشارف
وغرب���ا ،على أن يتم منع البناء فيها ،م���ا يعني محاصرة ضاحيتي
بيت حنينا وشعفاط وغيرها.
كم���ا أعل���ن وزير الدف���اع اإلس���رائيلي ليبرمان ف���ي تصريحات
اعالمية األس���بوع الماضي ،أن حكومته ه���ي الحكومة األكثر بناء
في المس���توطنات ،واألكثر ف���ي وضع المخططات االس���تيطانية
المس���تقبلية منذ الع���ام  .1992وقال إنه منذ مطل���ع العام الجاري
 ،2017تم اقرار  8345بيتا اس���تيطانيا ،من بينها  3066بيتا للبناء
الف���وري ،وقال إنه عدد البيوت األكبر في فترة زمنية من خمس���ة
أشهر ،منذ العام  .1992وهذه المعطيات ال تشمل مدينة القدس.
وتاب����ع ليبرمان قائال إنه فقط في يومي الس����ادس والس����ابع من
حزيران الجاري ،اقرت لجنة التخطيط العليا المختصة في س����لطات
االحت��ل�ال ،بناء  3651بيتا من بينها  671بيتا للبناء الفوري .وانتقد
ليبرمان أوساط اليمين والمس����توطنين الذين ينتقدون الحكومة،
بادع����اء أنها ال تبني كفاية في المس����توطنات ،وقال “إن من يدعي
أنه باإلمكان فعل أكثر ،فإنه ال يدعو إلى ش����د الحبل أكثر وإنما إلى
قطعه كليا ،وبذلك يتم تشكيل خطر على االستيطان كليا” .وأضاف
“إنني على علم تام باحتياجات المس����توطنات من البناء ،ولكن أنا
على علم أيضا بالقي����ود والمحدوديات ،وأيضا الضغوط التي تصل
من الحلبة السياس����ية الدولية .ول����م تكن ولن تكون حكومة أفضل
من هذه الحكومة ،من حيث اهتمامها باالس����تيطان اليهودي في
يهودا والسامرة ،وايضا تطويره” ،حسب تعبير ليبرمان.
تصريحات ليبرمان تلقى “اس���نادا” غير مباشر من تقرير حركة
“الس�ل�ام اآلن” ،الصادر في نهاية الش���هر الماضي أيار ،بمناسبة
الذكرى السنوية لعدوان حزيران واحتالل الضفة ،إذ يقول التقرير
إن عدد البيوت االس���تيطانية التي ب���دأ بناؤها في العام الماضي
 ،2016شهد ارتفاعا بنسبة  %34مقارنة مع العام الذي سبق .2015
وتق���ول الحركة إنه في الع���ام الماضي بدأ فعليا بن���اء  1814بيتا
اس���تيطانيا في مس���توطنات مختلفة ،ما يعن���ي أن العام الجاري
سيش���هد قفزة س���تكون أكبر بكثير ،إذ ثبت ما قاله ليبرمان بأنه
منذ مطلع العام الجاري صودق على الش���روع فورا ببناء  3066بيتا
استيطانيا ،وكل هذه معطيات ال ذكر فيها للقدس المحتلة.
وقال تقرير “الس�ل�ام اآلن” ،إن  %70من البيوت التي بدأ بناؤها
في الع���ام الماضي ،كانت في المس���توطنات الصغي���رة الواقعة
خلف جدار االحتالل ،أو حسب التسمية اإلسرائيلية “مستوطنات

االستيطان :حكاية توحش.

صغيرة ومعزولة” ،وكانت إس���رائيل قد أبلغت الحلبة الدولية مرارا
في الس���نوات الماضية ،أن هذه المستوطنات سيتم اخالؤها في
اطار الح���ل الدائم .إال أن صحيفة “هآرت���س” كانت قد ذكرت في
األسبوع الماضي ،أن نتنياهو طلب من إدارة الرئيس دونالد ترامب
أنه في أي مخطط مستقبلي لحل الصراع ،تبقى كافة المستوطنات
جيوبا إسرائيلية في قلب الضفة المحتلة.

نتنياهو يتباهى والمستوطنون يردون
وكان نتنياهو قد قال في “حفل” أقامه مجلس المستوطنات ،في
قاعة المسرح في الكنيست ،في الشهر الجاري ،إنه رئيس الحكومة
األول منذ سنوات طوال الذي يقر بناء مستوطنة جديدة في الضفة
(لمستوطني بؤرة “عمونه”) .وقال“ :يشرفني أن أكون رئيس الوزراء
األول بعد عش���رات الس���نين ،الذي يبني بلدة جدي���دة في يهودا
والس���امرة .وأقوم بما ه���و الزم للحفاظ على االس���تيطان اليهودي
في يهودا والس���امرة .وأؤكد لكم أنه ال أحد كانت له مساع أكبر من
المس���اعي التي أبذله���ا للقيام بذلك .لقد عقدن���ا اجتماعًا لمجلس
ال���وزراء واتخذنا قرارًا باإلجماع مفاده أننا نبني في كل أنحاء يهودا
والس���امرة .هذا الش���يء األول ،كما أننا نعد الخط���ط للبناء في كل
أنحاء يهودا والسامرة .سنواصل الحفاظ على االستيطان ،سنواصل
الحفاظ على بالدنا وسنواصل الحفاظ على دولتنا”.

وأض���اف نتنياهو أيضا في ذل���ك الخطاب “لقد عقدنا جلس���ة
لمجلس ال���وزراء واتخذنا ق���رارات باإلجماع .وت���م نقلها لآلخرين
بعدم���ا اتخذناها .ويقضي قرارنا بما يلي :لق���د قلنا إننا نبني في
كل أنحاء يهودا والس���امرة ،وهذا أول ش���يء ،كما نعد الخطط في
كل أنحاء يهودا والسامرة – ونبني من الداخل للخارج ،بمعنى أننا
كاف للقيام
نبني داخل المس���توطنات عندما يكون هن���اك مكان ٍ
بذلك ،وإذا اقتضت الحاجة بالتوس���ع نظ���رًا لالحتياجات اليومية،
وإنجاب األطفال ،وزيادة مجموع الس���كان في المستوطنات ،فنحن
نق���وم بالبناء بج���وار المباني القائمة وهك���ذا نخطط كذلك .هذه
ه���ي القاعدة التي اعتمدناها وهي ش���يء يمنحن���ا فوائد كثيرة
جدًا باعتقادي ،فلدينا الكثير مما يمكننا ربحه وكذلك الكثير مما
يمكن خسارته”.
إال أن كل ه���ذا ل���م يقنع قادة المس���توطنين ،الذي���ن هاجموا
الحكوم���ة ورئيس���ها والوزير ليبرم���ان ،بادعاء أنه���م ال يطرحون
الحقيق���ة ،وأن حجم البناء الفعلي هو أق���ل بكثير .وقد لقي قادة
المستوطنين دعما الدعاءاتهم من قادة تحالف “البيت اليهودي”
الش���ريك في الحكومة ،وحت���ى من نائبة وزير الخارجية تس���يبي
حوطوبيلي من حزب الليكود ،الذي يتزعمه نتنياهو.
فقد ق���ال رئيس مجلس مس���توطنات منطقة نابل���س المحتلة
يوس���ي داغان إن المعطيات التي يعرضها الوزير ليبرمان ليست

دقيق���ة .وأضاف“ :إنني احترم جدا الوزير ليبرمان ،ولكن لألس���ف
فإن األعداد التي ذكرها ليس���ت صحيحة ،فالغالبية الساحقة من
البيوت (االستيطانية) التي ذكرها ،تم تكرار ذكرها خمس مرات،
واألعداد الحقيقية هي أقل بكثير”.
وانضم إلى داغان عدد من قادة المس���توطنين ،الذين قالوا في
تصريحات إعالمية إن الحكومة ال تستفيد بالقدر الكافي من والية
الرئيس دونالد ترامب ،وهي عمليا ،تلجم البناء في المستوطنات،
بحسب زعمهم.
وساند قادة المس���توطنين نير أورباخ ،مدير عام تحالف أحزاب
المس���توطنين “البيت اليهودي” الشريك في الحكومة ،إذ حسب
ادعائه فإن ما أقر فعليا في جلس���ة لجنة التخطيط في الس���ادس
والس���ابع من الش���هر الجاري ،هو بناء  465بيتا استيطانيا جديدا،
وأن كل األع���داد األخ���رى مكررة ،وكان قد ص���ودق عليها من قبل.
واعتب���ر أورباخ أن هذا يعد نقضا لالتفاقيات االئتالفية بين حزبي
“الليكود” و”البيت اليهودي”.
والالفت كان وقوف نائبة وزير الخارجية تس���يبي حوطوبيلي من
ح���زب “الليكود” إل���ى جانب قادة المس���توطنين ،حيث قالت في
تصريح���ات إعالمي���ة “إنه ال يعقل أن ال يقر بن���اء بيوت في غوش
عتسيون” ،وتقصد التكتل االستيطاني غربي وجنوبي مدينة بيت
لحم.

بحث لـ «مركز موالد» في الذكرى الـ  50الحتالل الضفة الغربية وقطاع غزة:

خـالفـًا لمـا تؤمـن به غالبية اإلسـرائيلـيـين (أكـثـر من )%50
ً
المستوطنات تشكل «عبئًا أمنيًا ثقيال على دولة إسرائيل»!
ّ
ثلثي ـ إجمالي قوته المقاتلة ،أي أن هذه القوات أكبر حتى من تلك المعدة
*حجم قوات الجيش اإلسرائيلي في الضفة الغربية يعادل نصف ـ وأحيانا
للدفاع عن كل الجبهات األخرى مجتمعة* األغلبية الساحقة من قوات الجيش اإلسرائيلي في الضفة الغربية (نحو  )%80تعمل في مجال الدفاع عن
المستوطنين وحماية مستوطناتهم بينما الـ  %20المتبقية فقط هي التي تتكفل بمهمات الدفاع عن دولة إسرائيل ومواطنيها داخل حدود *1967
تزامنًا مع الذكرى الخمسين الحتالل الضفة الغربية وقطاع غزة وإخضاعهما
للحكم العس���كري اإلس���رائيلي ،أصدر مركز «موالد  -لتجديد الديمقراطية»
اإلس���رائيلي نتائج بحث غير مسبوق في إس���رائيل تنقض الفكرة السائدة
في المجتمع اإلس���رائيلي ع���ن أن المس���توطنات اليهودية ف���ي المناطق
الفلس���طينية «تسهم في تعزيز األمن القومي اإلس���رائيلي» .ويخلص هذا
البحث ،في المقابل ،إلى االس���تنتاج بأن «المس���توطنات المدنية في الضفة
الغربي���ة ليس أنها ال تضيف لألمن فقط ،بل تش���كل عبئ���ًا أمنيًا ثقيال على
دولة إسرائيل ،أيضا».
ص���در هذا البحث ،بداية حزي���ران الجاري ،في تقرير تح���ت عنوان “األمن
القومي والمس���توطنات” ،ويمتد على  40صفحة توزعت على األبواب التالية:
 .1مقدمة وأهم الخالصات؛  .2الفصل األول ـ من االس���تراتيجية إلى التبرير:
تاري���خ الحج���ة األمنية؛  .3الفصل الثاني ـ المس���توطنات كع���بء أمني؛ .4
الفصل الثالث ـ ألمن بدون المس���توطنات؛  .5تلخيص ـ المعركة على األمن؛
 .6ملحق ـ تحليل الحجج التي طرحها اللواء (احتياط) غرشون هكوهين.
بداية هذه الوثيقة ـ كما يوضح أصحابها ـ كانت في أطروحة بحثية أعدها
أفيش���اي بن ساس���ون ـ غورديس ،وهو باحث زميل في مركز “موالد” ،ضابط
احتياط (برتبة رائد) في ش���عبة االس���تخبارات العس���كرية (“أمان”) وطالب
لدرجة الدكتوراه في قسم الدراسات الحكومية في جامعة هارفارد.
تش���ير مقدمة التقرير إلى أن النزاع اإلس���رائيلي ـ الفلس���طيني يش���كل
ّ
التح���دي األمني المركزي الذي يواجه دولة إس���رائيل وال يمكن فصل مركب
األرض فيه عن مس���ألة المستوطنات .ومع ذلك ،يغيب في إسرائيل أي بحث
عميق أو نقاش جدي ومس���ؤول في موضوعة تأثير المستوطنات على األمن
القومي .ولهذا يأتي هذا البحث ،الفريد من نوعه“ ،لتقديم تقييم ش���امل،
استنادًا إلى معطيات وحقائق ومن خالل التشاور مع جهات مهنية مختصة
حول اآلثار واالنعكاسات األمنية المترتبة على االستيطان والمستوطنات”.

األغلبية ال تزال تتشبث
بالخرافة بعكس العسكريين!
تحظى «الخرافة» ـ كما يسميها التقرير ـ القائلة بأن المستوطنات تشكل
«الس���ترة الواقي���ة التي تحمي (منطقة) غوش دان» (في وس���ط إس���رائيل)
بانتش���ار واسع ورواج كبير بين الجمهور اإلسرائيلي عامة ،حتى أن أكثر من
نصف اإلس���رائيليين يعتقدون بأن «لالس���تيطان في ما وراء الخط األخضر
أمنية ّ
قيم���ة ّ
هامة» .غي���ر أن هذا التص���ور ناتج عن «خل���ط خاطئ الثنين،

منفصلي���ن ،من ّ
مقومات الوجود اإلس���رائيلي في المناطق (الفلس���طينية):
الوجود العس���كري والوجود المدن���ي» .ويلفت التقرير إل���ى أن لدى مؤيدي
االستيطان والمس���توطنات «مصلحة واضحة» في طمس إخفاء هذا التمييز
ّ
نوعي «الوجود» المذكورين ،غير أنه بدون هذا التمييز يس���تحيل إجراء
بين
أي نقاش أو بحث جدي حول الدالالت واإلسقاطات األمنية للوجود اإلسرائيلي
ف���ي الضف���ة الغربية وحول إس���قاطات تكريس هذا الوج���ود (بضم الضفة
الغربية) أو إنهائه (س���واء بانس���حاب أحادي الجانب أو ضمن اتفاق ثنائي).
وله���ذا فإن تأكيد هذا التميي���ز وإبرازه هو «أحد األهداف الرئيس���ة لهذه
الوثيقة» ،كم���ا يكتب ّ
معدوها .ويضيفون أن البح���ث الجديد يثبت أن هذا
«الوجود المدني» (أي :االس���تيطان والمستوطنات والمستوطنون) «ليس أنه
ال يس���هم في تعزيز األمن ،وال في أي شكل من األشكال ،فقط ،وإنما يشكل
عبئا أمنيا ثقيال على دولة إسرائيل».
موق���ف اإلس���رائيليين م���ن المس���توطنات و»خرافة» فائدته���ا األمنية ـ
العس���كرية ،كما يشير إليه بحث «موالد» ،ظهر جليًا في النتائج التي توصل
إليها استطالع «مؤشر الس�ل�ام» األخير الذي أجرته البروفسور تمار هيرمان
من «المعهد اإلسرائيلي للديمقراطية» والبروفسور إفرايم يعري من جامعة
تل أبيب ،بواس���طة معهد «مدغام» ّ
(عينة) الستطالعات الرأي .وهو استطالع
أجري في شهر أيار األخير (يومي  28و  29منه) وشمل عينة من  600شخص،
منهم  500يهودي و 100عربي ،يشكلون عينة ممثلة للمجتمع اإلسرائيلي.
أظهرت نتائج اس���تطالع «مؤش���ر الس�ل�ام» أن أغلبية الجمهور اليهودي
في إس���رائيل تعتقد بأنه ال ينبغي تعريف سياس���ة إسرائيل في المناطق
الفلسطينية بأنها «احتالل» ،بينما يعتقد  %91من العرب مواطني إسرائيل
بوجوب ذلك .وبينما يعتقد 8ر %50من اليهود اإلس���رائيليين بأن «إنش���اء
المستوطنات كان خطوة صحيحة من منظور المصلحة القومية اإلسرائيلية»،
يرى  %65منهم أن الس���يطرة اإلس���رائيلية على «مناطق يهودا والس���امرة»
(الضف���ة الغربي���ة) «تعود بالفائ���دة على إس���رائيل ،في المج���ال األمني ـ
العس���كري» ،لكنها ال تعود عليها بالفائدة في مجاالت أخرى ،مثل مكانتها
الدبلوماسية الدولية ،الوضع االقتصادي والمناعة الديمقراطية.
أما بين العس���كريين اإلس���رائيليين ،وخاصة من قي���ادات الصفين األول
ّ
والثاني ،فثمة «إجماع ش���به كلي وتام» ـ كما يقول تقرير «موالد» ـ على أنه:
«حتى لو كانت فكرة قيمة وأهمية المس���توطنات لألمن القومي قد حظيت
باهتمام وتأييد كبيرين في السابق ،إال أن هذه الفكرة لم تعد نافذة اليوم،
بل فقدت كل صحتها وأهميتها» .ذلك أن «الوجود المدني» (االس���تيطاني)

اإلس���رائيلي الموزع في أنحاء الضفة الغربية «ال يس���هم ،إطالقًا ،في حماية
دولة إس���رائيل ،بل يثقل على قوات األمن وأجهزت���ه المختلفة ،يبتلع جزءا
كبي���را م���ن مواردها وقواه���ا ،يضيف ع���ددا ال نهائي من نق���اط االحتكاك
ويطي���ل الخط���وط الدفاعية بصورة كبي���رة» .فالحماية المطل���وب من قوات
األمن اإلسرائيلية المختلفة توفيرها للمستوطنين ومستوطناتهم في قلب
المناطق الفلس���طينية «تزي���د ،بصورة كبيرة جدا ،م���ن حجم وثقل التحدي
األمني الذي يتعين على الجيش اإلس���رائيلي مواجهت���ه ،األمر الذي ّ
يمس
في نهاي���ة المطاف بقدرة األجهزة األمنية المختص���ة على توفير الحماية
للمواطنين في داخل إسرائيل ،من خطر «اإلرهاب الفلسطيني» وتهديداته»!
يضيف تقرير «موالد» إنه بإمكان الجمهور اإلسرائيلي ،إذن ،اختيار تحمل
الع���بء األمني المترتب على وجود المس���توطنات والمس���توطنين ،غير أن
هذا االختيار «ينبغي أن يكون نت���اج قرار متعقل ،إثر نقاش وبحث جديين
مبنيين على تحليل ،عميق ّ
وجدي ،للمعطيات التي ينبغي ،أيضا ،عرضها كما
هي على حقيقتها».

أبرز خالصات البحث
تفضي المعطي���ات الواردة في طيات البحث ،ث���م تحليلها ،إلى جملة من
االستنتاجات ،أبرزها:
هنالك حاجة ماس���ة إلجراء تمييز واضح بين “الوجود المدني” اإلسرائيلي
في المناطق الفلس���طينية (المس���توطنات والمس���توطنون) وبين “الوجود
األمني” اإلسرائيلي في المناطق الفلس���طينية (الجيش وجهاز األمن العام
ـ الش���اباك) .اللوبي االس���تيطاني يس���عى إلى خلق حالة من البلبلة والخلط
ّ
المتعم���د بي���ن هذين النوعي���ن من الوجود ،وه���و ما يولد صورة مش���وهة
ّ
وكأن ثمة عالقة إجبارية بين “نش���اطات الحراسة واإلحباط التي
وتحريفية
تقوم بها األذرع األمنية المختلفة في المناطق ،من جهة ،وبين المستوطنين
واالس���تيطان المدني في ما وراء الخط األخضر من جهة ثانية .لكن العالقة،
في الواقع ،معكوس���ة تماما :المستوطنات ال تخدم األمن ،بل األمن هو الذي
يخدم المستوطنات».
جميع الفرضيات األس���اس التي قامت عليها “خطة أل���ون” (خطة الوزير
الس���ابق يغئال ألون ،م���ن العام  )1967فقدت أهميتها االس���تراتيجية منذ
نحو  15س���نة ،على األقل .وحتى لو كان ثمة صواب في المنطق األمني الذي
اس���تندت إليه تلك الخطة ،ف���ي نهاية الس���تينيات ،إال أن هذا المنطق قد
فقد مصداقيته ونافذيته ،تماما ،اليوم ،حيال التحوالت الجيوسياس���ية في

الشرق األوس���ط ،تعاظم قوة الجيش اإلسرائيلي والتغيرات التي طرأت على
مكانة ووظيفة التجمعات السكنية المدنية وقت الحرب.
ّ
تمس المس���توطنات بقدرة األجهزة األمنية على توفير األمن والحماية
للمواطنين في داخل إسرائيل ،من مغبة “اإلرهاب الفلسطيني”.
تطيل المس���توطنات ،بصورة كبيرة ،الخط���وط الدفاعية التي ينبغي على
الجيش اإلس���رائيلي االنتش���ار على طولها .وتبين التقديرات األكثر تحفظًا
أن طول الخط الفاصل بين إسرائيل والضفة الغربية يعادل خمسة أضعاف،
على األقل ،ط���ول الخط الفاص���ل المطلوب لو لم تكن هنالك مس���توطنات.
ومن هنا ،ف���إن الحاجة إلى توفي���ر األمن والحماي���ة لمواطنين يقيمون في
قلب مناطق مأهولة بالفلس���طينيين يثقل ،بصورة كبيرة وجدية ،على قدرة
الجي���ش توفير األمن والحماية للمواطني���ن المقيمين إلى الغرب من “الخط
األخضر” (أي في داخل إسرائيل).
حجم القوات التي يضطر الجيش اإلس���رائيلي إلى نش���رها واإلبقاء عليها
ّ
ثلث���ي ـ إجمالي القوة المقاتلة
في الضف���ة الغربية يعادل نصف ـ وأحيانا
التي في حوزة الجيش .أي أن هذه القوات أكبر حتى من تلك المعدة للدفاع
عن كل الجبهات األخرى مجتمعة (لبنان ،س���ورية ،قط���اع غزة والعراباه في
الجنوب) .ويعود كون حجم القوات الالزمة للدفاع عن المس���توطنات بصورة
فعالة وناجعة كبيرة بش���كل خاص إلى طابع المهمة االس���تثنائي :حراسة
وتأمين مواطنين مدنيين في قلب منطقة معادية.
األغلبية الس���احقة من القوات المنتش���رة في الضفة الغربية ال تعمل في
مجال إحب���اط “العملي���ات اإلرهابية” التي تس���تهدف مواطنين في داخل
إس���رائيل ،وإنما في الدفاع عن المستوطنين وحماية مستوطناتهم .وطبقا
للتقديرات ،فإن  %80من قوات الجيش اإلسرائيلي في الضفة الغربية تعمل
في مجال حراسة المستوطنات وحمايتها ،بينما الـ  %20المتبقية فقط هي
التي تتكفل بمهمات الدفاع عن دولة إسرائيل ومواطنيها في حدود .1967
عل���ى الرغم م���ن الفائدة األمني���ة المثبتة للجدار الفاص���ل ،إال أن قيادات
المس���توطنين تمنع استكمال بنائه “ألس���باب ودوافع سياسية” .وهذا هو
الس���بب وراء حقيقة أن نحو  %40من الجدار لم يستكمل بعد ،رغم مضي 15
سنة منذ البدء بإنشائه.
وباإلضاف���ة إلى هذا كل���ه ،تمس المس���توطنات بم���دى جاهزية الجيش
اإلسرائيلي لمواجهة ومعالجة حاالت الطوارئ؛ تثقل كاهل الموارد المتاحة
لألجهزة األمنية وتس���تنزف قدراتها؛ تولد صدام���ًا دائما بين مصالح قادة
المستوطنين وموقف المستوى المهني المختص؛ تضطر الجيش إلى صرف
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“المشهــــد” االقتصـــادي
موجز اقتصادي
ارتفاع معدل الرواتب بنسبة %5
سجل معدل الرواتب العام في إسرائيل خالل الربع األول
من العام الجاري ارتفاعا بنس���بة  ،%5وبلغ  10449شيكل،
أي ما يعادل  2943دوالرا ،وفق معدل س���عر صرف الدوالر
امام الش���يكل في هذه االيام ،في حين أن معدل الرواتب
الفعل���ي يكون عادة في ح���دود  ،%67من معدل الرواتب.
إذ أن مع���دل الرواتب العام يحتس���ب جميع الرواتب في
الس���وق ،ويقس���مها على ع���دد العاملي���ن .بينما معدل
الرواتب الفعلي ،يأخذ بعين االعتبار مس���تويات الرواتب،
وأعداد العاملين الذين يتقاضونها.
وحس���ب تقرير وزارة المالية ،فإن االرتفاع الحاصل في
الرب���ع االول من العام الجاري ،هو اس���تمرار لالرتفاع الذي
حصل في الربع األخير من العام الماضي ،بنس���بة 7ر.%4
ويق���ول التقرير ذاته إن  %66من العاملين يتقاضون أقل
من معدل الرواتب العام ،بينما قال تقرير س���ابق إن %32
من العاملين يتقاضون الحد األدنى من الرواتب وما دون.

استمرار ارتفاع السياحة
بنسبة ثابتة%25 :
واصل���ت الس���ياحة الداخل���ة إلى إس���رائيل تس���جيل
ارتفاع بنس���بة ثابت���ة %25 -مقارنة م���ع ذات الفترة من
العام الماضي .وقال تقري���ر لمكتب االحصاء المركزي إن
السياحة الداخلة س���جلت في األشهر الخمسة األولى من
العام الجاري ارتفاعا بنسبة  ،%25وهي ذات النسبة التي
تم تسجيلها في الربع األول من العام الجاري ،وهذا يالئم
تقري���ر اتحاد الفنادق الذي قال إن عدد ليالي المبيت في
الفنادق يسجل هو أيضا ارتفاعا بنسبة تصل إلى  ،%30ما
يعني أن السياح القادمين يسجلون أيضا أيام اقامة أكثر.
وحسب تقرير مكتب اإلحصاء ،فإنه في األشهر الخمسة
األولى تم تسجيل دخول 434ر 1مليون سائح ،مقابل 146ر1
مليون سائح في األشهر الخمسة األولى من العام الماضي
 .2016وتبين أن 266ر 1مليون س���ائح دخلوا إلى البالد عن
طريق الجو ،مقابل  168ألف���ا عن طريق البر .كما يتبين أن
عدد الس���ياح لي���وم واحد من دون مبيت س���جل في ذات
الفترة ارتفاعا بنسبة .%18
وكانت الدولة التي س���جلت نس���بة االرتفاع األعلى في
أعداد الس���ياح هي روس���يا ،إذ ارتفع عدد الس���ياح منها
بنس���بة  ،%34في حين أن عدد الس���ياح من الصين سجل
ارتفاعا بنس���بة  ،%93ولكن بأعداد اقل مقارنة روسيا ،إذ
بلغ أعداد السياح الصينيين  52ألفا.
وكان تقرير التحاد الفنادق قد اش���ار إلى ارتفاع بنسبة
 ،%30ما يؤكد عودة مستويات السياحة إلى ما كانت عليه
حتى ما قبل صيف العام .2014
وكانت الس���ياحة الداخلة قد سجلت في العام الماضي
 ،2016ارتفاعا محدودا بنس���بة  ،%4مقارنة مع العام ،2015
إذ تجاوز عدد الس���ياح 9ر 2مليون س���ائح ،بينما في العام
 ،2010كان قد بلغ عددهم 4ر 3مليون سائح .إال أن ما ضمن
تس���جيل زيادة في العام الماض���ي ،كان الثلث األخير من
العام ذاته ،الذي سجل ارتفاعا حادا بنسبة  ،%38مقارنة
مع نفس الفترة من الع���ام قبل الماضي .وكما يظهر فإن
وتيرة األش���هر األخيرة من العام الماضي ،كانت مؤش���را
لوتيرة ارتفاع السياحة في العام الجاري.

تضخم كبير في أعداد المحامين:
محام واحد لكل  138مواطنا!
قالت نقاب���ة المحامين اإلس���رائيلية إن عدد المحامين
واصل تس���جيل ارتفاعه ،وبلغ عدده���م في هذه المرحلة
 62350محاميا ،ما يعني أن هناك محاميا واحدا لكل 138
مواطنا ،بينما المعدل في الواليات المتحدة األميركية هو
محام واحد لكل  246مواطنا.
وتش���هد الس���نوات األخي���رة ارتفاعا حادا ف���ي أعداد
المحامين ،وق���د زاد عددهم بقراب���ة  7أضعاف ،عما كان
في الع���ام  ،1960من حيث عدد المحامين من بين اجمالي
الس���كان ،ففي العام  1960كان في إس���رائيل محام واحد
ل���كل  934مواطنا ،وف���ي العام  1970انخف���ض العدد إلى
مح���ام لكل  623مواطنا ،وفي العام  1990انخفض المعدل
إلى  451موطنا ،وفي العام  2000إلى  275مواطنا ،وانكسر
حاجز  200مواطن في العام  ،2006ووصل إلى مستوى 143
مواطنا في العام الماض���ي  .2014وتقول النقابة إن أعداد
المحامين تزايدت س���نويا بنسبة  ،%6مقابل نسبة تزايد
سكاني تقل عن .%2
ويعاني قطاع المحاماة من تردي في مداخيل المحامين،
ونس���بة كبيرة من حاملي ش���هادة الحق���وق ال تعمل في
مهنته���ا ،رغ���م أن غالبيته���م يحافظ���ون عل���ى رخصة
المحام���اة .ويخضع قطاع المحاماة في العقدين األخيرين
على وج���ه الخصوص إلى احتكار المكات���ب الكبرى ،التي
منها ما يس���توعب مئات المحامين .وأكبر هذه المكاتب:
“هيرتس���وغ ،فوكس ،نئمان” ،والذي من أصحابه من بات
رئيسا لحزب “العمل” إس���حاق هيرتسوغ ،وما زال يحتل
المرتبة األولى من بين المكاتب الكبرى.
وكان تقرير س���ابق قد أظهر تفاوت���ا ضخما في معدل
مداخي���ل المحامين م���ن منطقة إلى أخ���رى ،وكان أعالها
ف���ي منطقة تل أبي���ب الكبرى ،إذ بل���غ المعدل 7ر 13ألف
شيكل ،وهو ما يعادل  3850دوالرا ،قبل الخصم الضريبي
واالجتماع���ي .وينخفض ف���ي منطقة الق���دس إلى 7ر11
ألف ش���يكل ،وهو ما يع���ادل  3آالف دوالر .وينخفض في
المنطقة الش���مالية إلى مستوى  8700شيكل وما يعادل
 2450دوالرا ،وف���ي الجنوب إلى  7500ش���يكل ،ما يعادل
 2112دوالرا ،وه���ي معدالت مداخيل تقل عن معدل رواتب
موظف عادي في ش���ركة أو مؤسسة عامة .وتقل مداخيل
الشمال والجنوب عن معدل األجور العام الذي بلغ في هذه
المرحلة  10449شيكل ،وما يعادل  2943دوالرا ،وفق معدل
الصرف في هذه األيام.

إعـــداد :برهوم جرايسي

 OECDتتوقع نمو االقتصاد اإلسرائيلي بنسبة 2ر %3للعام الجاري وارتفاع الصادرات
*تقديرات  OECDأعلى بشكل ملحوظ من تقديرات بنك إسرائيل المركزي (8ر* )%2العجز في الموازنة العامة في ارتفاع مستمر
ولكن أقل من السقف المحدد *التضخم المالي قد يسجل في العام الجاري ارتفاعا طفيفا بعد تراجعه في السنوات الثالث السابقة*
ق���ال تقرير لمنظم���ة التعاون بين ال���دول المتط���ورة  ،OECDإن نمو االقتصاد
اإلسرائيلي سيسجل هذا العام ارتفاعا بنسبة 2ر ،%3في حين أن تقديرات البنك
المركزي اإلس���رائيلي أش���ارت إلى احتمال ارتفاعه بنسبة 8ر ،%2وهي تقل بكثير
عن نسبة النمو في العام الماضي  ،2016التي بلغت  .%4في المقابل فإن العجز في
الموازن���ة العامة يواصل ارتفاعه ،إال أنه ما زال أقل من الس���قف المحدد له .وألول
ّ
مرة منذ ثالث س���نوات ،من المتوقع أن يسجل التضخم المالي ارتفاعا طفيفا ،بدال
من تراجعه في السنوات األخيرة.
وقال تقرير منظمة  OECDإن نمو االقتصاد العالمي سيسجل هذا العام ارتفاعا
بنس���بة 5ر ،%3وفي العام المقبل  ،2018ارتفاعا بنس���بة 6ر ،%3وهي نس���ب تعد
أفضل مما كانت في العام  ،2016إذ سجل النمو ارتفاعا بنسبة  .%3ويقول التقرير
إن النم���و االقتصادي في الواليات المتحدة األميركية سيس���جل ارتفاعا بنس���بة
1ر ،%2وفي العام المقبل بنس���بة 4ر ،%2وهذا يعد انتعاش���ا لالقتصاد األميركي،
بعد سنوات األزمة.
أما في ما يتعلق باالقتصاد اإلس���رائيلي ،وكما ذك���ر ،فإن منظمة  OECDتتوقع
ارتفاع النمو هذا العام بنس���بة 2ر ،%3وفي العام التالي بنسبة 8ر .%3إال أن البنك
المركزي في تقريره الصادر في نهاية نيس���ان الماضي ،خفض توقعاته السابقة
للنم���و وقال إنه سيس���جل هذا العام ارتفاعا بنس���بة 9ر ،%2مقاب���ل  %4في العام
الماض���ي  .2016ومن أب���رز الدوافع التي جعلت بنك إس���رائيل يخفض تقديراته،
التراجع الملحوظ في اس���تيراد الس���يارات في العام الجاري ،وحس���ب التوقعات،
فإن التراجع الحاصل هو بنس���بة  ،%12بعد أن كان اس���تيراد الس���يارات في العام
الماضي قد س���جل ذروة غير مسبوقة ،ببيع  287ألف سيارة .وحسب البنك ،فإنه لو
بقي اس���تيراد السيارات على ذات مستواه في العام الماضي ،لسجل النمو ارتفاعا
بنسبة 3ر.%3
وكان النمو االقتصادي قد ارتفع في العام الماضي  ،2016بنس����بة  ،%4وهي النسبة
األعل����ى منذ أربع س����نوات .إال أن البنك المركزي أش����ار إلى أن ركائ����ز النمو في العام
الماضي ،ليست من تلك التي تضمن نموا ألمد أبعد ،وعلى الحكومة أن تعرف مواطن
الضعف ،وبالذات زيادة الميزانيات لمش����اريع البنى التحتية ،وفتح ابواب عمل أكثر

امام جمهوري “الحريديم” والعرب ،لالنخراط بنسبة أكبر في سوق العمل.
وقال البنك إن نس���بة النمو التي شهدها االقتصاد اإلسرائيلي في  ،2016كانت
األعل���ى منذ أربع س���نوات ،التي تراوح فيها النمو ما بي���ن 5ر %2إلى 1ر .%3فحتى
التقديرات األولى للعام الماضي التي طرحت في نهاية العام  ،2015ومطلع ،2016
كانت تش���ير إلى وتيرة نمو تجر االقتص���اد إلى حالة ركود ،إذ تراوحت التقديرات
الرس���مية ما بين 2ر %2إلى 4ر .%2إال أن���ه منذ منتصف العام الماضي بدأت تظهر
تحوالت تدفع النمو إلى أعلى ،ما دفع إلى تعديل التقديرات عدة مرات.
والالف���ت أن منظم���ة  OECDتتوق���ع ارتفاع���ا بنس���بة 6ر %5ف���ي الص���ادرات
اإلسرائيلية ،وهذا يعد ارتفاعا كبيرا ،مقارنة مع النسب التي سجلت في السنوات
القليلة الماضية ،إذ ش���هدت صادرات الصناعات اإلسرائيلية تراجعات عدة ،وكان
االعتماد على صادرات الخدمات ،التي كانت تسد النقص ،وتضمن ارتفاعا محدودا
في اجمالي الصادرات .إال أن قطاع الصادرات بات في الس���نة األخيرة ،يواجه أزمة
استمرار تراجع سعر صرف الدوالر أمام الشيكل ،إذ سجل التراجع منذ مطلع العام
 ،2016وحتى هذه االيام حوالي  ،%11األمر الذي يعد ضربة للمردود المالي لبضائع
الصادرات ،وبلغ سعر الصرف في االيام األخيرة حوالي 52ر 3شيكل للدوالر ،مقابل
حوالي 9ر 3شيكل في مطلع العام الماضي .2016
وال يبدو أن البنك المركزي س���يتدخل في االس���ابيع القليلة المقبلة في س���عر
الص���رف ،بمعنى أنه توقف عن ش���راء ال���دوالرات ،إذ أن عوام���ل تراجع الدوالرات
تزاي���دت في اآلون���ة األخيرة ،وكما يب���دو أن ما يجري في س���دة الحكم ،في إدارة
الرئي���س دونالد ترامب ،والتحقيقات الجاري���ة ،باتت تلعب دورا في قيمة الدوالر،
إلى جانب العوامل القائمة عالميا وفي االقتصاد اإلسرائيلي في السنوات األخيرة.

ارتفاع محدود في العجز المالي
قال تقرير لوزارة المالية اإلس���رائيلية إن العجز في الموازنة العامة س���جل في
األش���هر الـ  12األخيرة4 ،ر ،%2بينما س���جل في العام الماضي  2016وحده ،نس���بة
1ر ،%2وهي نس���بة كانت أقل من التقديرات ب���أن يصل العجز المخطط إلى 8ر.%2
ومن المتوقع أن يواصل العجز ارتفاعه ليصل في ش���هر تموز المقبل إلى نس���بة

5ر %2وحتى 6ر.%2
وتشير تقارير الوزارات المختلفة إلى أن صرفها قد يؤدي إلى أن يصل العجز في
العام الجاري إلى 7ر ،%2ولكنها تبقى نسبة أقل من نسبة العجز المخطط للعامين
الجاري والمقبل  ،2018وهي 9ر ،%2م���ن اجمالي حجم الناتج العام .ووفق المخطط
ال���ذي وضعته الحكومة في العام الماضي ،فإن س���قف العجز س���يهبط في العام
 2019إلى نسبة 5ر ،%2ويواصل التخفيض ليكون في العام  2023بنسبة 5ر.%1
ويقول محللون اقتصاديون إن اس���تمرار ارتفاع العجز ف���ي الموازنة العامة قد
يضع عالمات سؤال على تسهيالت مالية وضريبية مخططة اعلنتها الحكومة في
األسابيع األخيرة.

ارتفاع طفيف في التضخم
س���جل التضخم المالي في ش���هر أيار الماضي ،ارتفاعا بنسبة 4ر ،%0بموجب ما
أعلنه مكتب االحصاء المركزي في تقريره الدوري قبل أيام .وبذلك يكون التضخم
قد س���جل منذ مطلع العام الجاري ارتفاعا بنسبة 7ر ،%0وفي األشهر الـ  12األخيرة
بنس���بة 8ر .%0وحس���ب التقديرات ،فإن هذا العام سيسجل ارتفاعا في التضخم
بنسبة تقل عن  ،%1بعد ثالث سنوات سجل فيها التضخم تراجعا اجماليا ،نبع عن
حالة تباطؤ في االسواق.
وقد تأثر التضخم في ش���هر أيار الماضي من ارتفاع أسعار موسمية ،خاصة في
الفواكه واأللبسة واألحذية ،اضافة الى ارتفاع في كلفة النقاهة.
وبموجب السياسة االقتصادية القائمة ،فإن الهدف المطلوب أن يكون التضخم
م���ا بين  %1إلى  ،%3إال أنه في هذا العام أيض���ا ،وعلى الرغم من االرتفاع الطفيف
الحاصل ،فإنه سيكون تحت الهدف .وبناء عليه ،فإنه وفق تقديرات بنك إسرائيل
المركزي ،س���تبقى الفائدة البنكية االساس���ية هذا العام أيض���ا تالمس ،الصفر،
بنسبة 1ر ،%0وهي النسبة القائمة منذ  28شهرا.
وعل���ى الرغم من أنه كانت للبنك المركزي توقع���ات بعودة الفائدة لالرتفاع في
الربع األخير من العام الجاري  ،2017فإن البنك ّ
عدل تقديراته وقال إن االرتفاع على
الفائدة قد يكون في الثلث األخير من العام المقبل .2018

أحدث المعطيات حول سوق العمل اإلسرائيلية “الكل يعمــل”!
*”اإلحصائيات تجزم أنه ليست هناك في إسرائيل اآلن بطالة .وعلى أرض الواقع يستقدمون عماال وما تزال هناك أيدي عاملة
ناقصة .وبموجب معطيات مكتب االحصاء المركزي فإن وضعنا لم يكن أفضل مما هو حاليا ...هاكم الحقائق وتحليالتها”*
بقلم :موطي بسوك
(تعريف :يعرض المحلل االقتصادي موطي بسوك صورة وردية عن سوق العمل
اإلسرائيلية ،من حيث نسبة البطالة ،ونسبة االنخراط في العمل ،إال أن المقال الذي
يعرض جانبا مهما ،يغفل جوانب أخرى أشد أهمية وتكمل الصورة الحقيقية؛ مثل
أنه على الرغم من انخفاض البطالة فإن نسبة فقر العائالت التي فيها عامل واحد
وعامالن ترتفع باستمرار ،كما أن نسبة الوظائف الجزئية ما تزال عالية .اضافة إلى
هذا ،فإن ما يعرضه الكاتب عن البطالة في المجتمع العربي في إسرائيل بعيد عن
الحقيقة ،ويصطدم مع نسب البطالة العالية في المدن العربية الكبرى -المحرر)
ق���د يبدو لدى الكثيري���ن أن الوضع مختل���ف ،ولكن هذه حقيق���ة :ال يوجد في
إسرائيل في السنوات األخيرة بطالة .نعم ،فاالقتصاد يشهد حالة تشغيل كاملة،
ف���ي قطاع التقنية العالية ،وأيضا في قطاعات العمل غير األكاديمية ،ويتحدثون
عن اس���تقدام عمال لقطاع البناء .كما أن مهندس���ين وتقنيين م���ن الخارج باتوا
يعمل���ون هنا في البالد ،ولن يكون بعيدا ذلك اليوم الذي س���يتم فيه اس���تقدام
أطباء من الخارج ،ليعملوا في المستشفيات ،في وسط البالد ،وفي األماكن النائية،
فقد تم حتى اآلن استقدام ممرضات.
المعطي���ات التي ينش���رها مكتب االحصاء المركزي قاطعة :نس���بة البطالة ،في
كل فترة زمنية :س���نوات ،فصول ،وأشهر ،منخفضة جدا ،بمقارنة تاريخية ،وأيضا
بمقارنة دولية ،وهي تس���تمر في االنخفاض بش���كل دائم .ولكن ماذا عن واجهة
البطالة ،والمش���اركة في س���وق العمل؟ ،أيضا في هذا المجال فإن المعطيات تدل
بش���كل قاطع على أنها في ذروة غير مسبوقة ،فنسبة المشاركة في العمل بلغت
1ر %64من الش���ريحة العمرية  15إلى  64عاما ،وهذا ما كان في العامين الماضيين،
وهو مستمر ،وما كنا في الماضي نحلم بنسبة كهذه.
نعم ،وضع االقتصاد جيد ،وسيكون من يقولون إنه جيد جدا .فاقتصاد إسرائيل
توسع ونما في السنوات األخيرة بنسب جيدة ،ففي العام  ،2016سجل النمو نسبة
 ،%4وه���و ما أدى إلى رفع معدل النات���ج للفرد إلى  35ألف دوالر .وبموجب صندوق
النقد الدولي ،فإن إس���رائيل تحتل المرتب���ة  34من بين دول العالم ،في ما يتعلق
بحجم معدل الناتج للفرد ،وهي مرتبة محترمة جدا.
عل���ى رأس الئحة صندوق النق���د ،نجد قطر ،التي فيها المع���دل للفرد  127ألف
دوالر ،تليها لوكس���مبورغ 104 -آالف دوالر ،ثم سنغافورة 87 -ألف دوالر ،فيما تحل

الواليات المتح���دة األميركية في المرتبة  ،11إذ بلغ المع���دل فيها  57ألف دوالر.
وتحتل المانيا المرتبة  18عالميا ،إذ بلغ المعدل فيها  48ألف دوالر.
وحينما تكون البطالة منخفضة ،ونسبة المشاركة في العمل في ارتفاع مستمر،
فال عجب من أن مداخيل الدولة من الضرائب ارتفعت ،في كل واحدة من الس���نوات
األربع الماضية ،بمعدل  %6س���نويا ،وهي نسبة محترمة جدا .وسبب هذا ،أن أناسا
أكث���ر فأكثر منخرطون في العمل ،ولذا فإنه���م يدفعون ضريبة دخل أكثر ،وأيضا
يدفعون ضريبة المشتريات ،بقدر أكبر كدليل على ارتفاع القوة الشرائية.
وإليك���م بعض األرقام :في العام  1999كان 3ر %11من الش���ريحة العمرية من 15
عام���ا وحتى  64عاما ،عاطلون عن العمل ،بمعنى واحد من كل تس���عة بالغين .وفي
العام  ،2003كان الوضع أس���وأ بكثير ،إذ ارتفعت النس���بة إلى 4ر .%13وفي العام
 2007هبطت النس���بة إلى 2ر ،%9وفي الع���ام  2012إلى 9ر ،%6وفي العام  2013إلى
2ر ،%6وفي العام  2014إلى 9ر ،%5وفي العام  2015هبطت النس���بة إلى 3ر ،%5وفي
العام الماضي  ،2016بلغت النسبة 8ر.%4
وبحس���ب تقديرات لمحافظة بنك إسرائيل المركزي كارنيت فلوغ ،عرضتها في
اجتم���اع للجنة المالية البرلمانية ف���ي نهاية العام الماضي ،فإن نس���بة البطالة
ف���ي العام الجاري  2017س���تكون أقل م���ن 6ر ،%4إال أنه في الرب���ع األول من العام
الجاري بلغت البطالة 2ر .%4وبس���بب غياب البطال���ة ،فقد ارتفع في العام الماضي
عدد س���اعات العمل االضافية بنس���بة 4ر ،%1بالمعدل لألجير .في حين أن اصحاب
عمل ال يجدون عماال متفرغين ،ولهذا يطلبون من العاملين لديهم العمل س���اعات
اضافي���ة .وبين العرب ،فإن البطالة ما تزال عالية ،وبلغت في العام الماضي 2ر،%5
وبين النس���اء العربيات 2ر( %9هناك حقائق تنقض هذه المعطيات بشأن العرب،
ّ
المحرر).
إذ أن البطالة الفعلية بين العرب تقفز عن  ،%14تشمل الرجال والنساء-
والبطالة دون  %5تعد عمليا بطالة تنقالت ،بمعنى أنها بطالة عمال ينتقلون من
مكان عمل إلى آخر ،أو أنهم طالب جامعات أنهوا تعليمهم ،أو جنود مسرحون بعد
انهاء الخدمة االلزامية ،وباإلمكان القول بش���كل اس���تثنائي ،إن من يرغب بالعمل
سيجد مكانا.
قبل  10س���نوات ،تذمر قادة االقتصاد من نس���بة منخفضة للمشاركة في سوق
العمل اإلسرائيلية ،األمر الذي سيضع صعوبات أمام التنافسية مع أسواق عالمية
متطورة ،فقد اشارت المعطيات في حينه إلى أن نسبة عالية من الجمهور ال يعمل،
ويعت���اش على المخصصات االجتماعية .وقد ط���رأ التغيير في أعقاب جهد وطني

من إصدارات «

»

يائير أرون

المحرقة« ،االنبعاث»،
النكبـــة
ترجمة :أسعد زغبي

متش���عب ،تضمن تخفيض والغ���اء مخصصات اجتماعية ،ورف���ع الحد األدنى من
األجر ،واتباع نهج ما يس���مى “الضريبة الس���لبية” ،بمعنى دفع مخصصات مالية
في الراتب من س���لطة الضريبة ،لذوي الروات���ب المنخفضة ،وأيضا زيادة الدورات
المهنية ،ورفع جيل التقاعد للرجال إلى  67عاما.
وعل���ى الرغم من ذلك ،علينا أن نذكر أن جمهورين كبيرين ما زالت مش���اركتهما
في س���وق العمل منخفضة :الرج���ال اليهود المتدينون المتزمت���ون (الحريديم)
ونس���بة انخراطهم  ،%50والنساء العربيات الالتي نس���بة انخراطهن بلغت .%35
ودمج هذين الجمهورين في س���وق العمل من ش���أنه أن ُيحدث ارتفاعا كبيرا في
الناتج العام ،شرط أن يحظى الجمهوران بتأهيل مهني يحسن مؤهالت العاملين.
وهناك أيضا اس���تثناءات ،منهم أولئك اليائسون ،ففي العام  2016تم تسجيل
 23500ش���خص كمن يئس���وا من امكانية البحث عن عمل .وف���ي العام  ،2015كان
عددهم أكبر وبلغ  27900شخص6 ،ر %53من بينهم يهود .والسبب األساس عدم
ايجاد عمل مالئم لمهنتهم .ومن األس���باب األخرى كان العمر ،والراتب المنخفض
وعدد س���اعات العمل ،وعدم اهتمام بالعمل ،وع���دم ايجاد عمل مالئم في منطقة
السكن.
والبطالة ليس���ت متس���اوية بنس���بها بين مناطق البالد المختلفة .فنسبة البطالة
منخفض���ة جدا في منطقة المركز ،وترتفع كلما كانت المنطقة ابعد عن مركز البالد،
وهي عالية جدا في بلدات البدو ،والعرب في بلدات التطوير (بلدات الفقر -التحرير).
ففي الربع األول من العام الجاري ،تم تسجيل بطالة بنسبة 4ر %5في منطقة القدس،
مقابل 8ر %4ف���ي منطقتي حيفا والجنوب ،بينما البطالة ف���ي منطقة المركز بلغت
5ر ،%3وف���ي مدينة تل أبي���ب 2ر .%3في حين أن البطالة ف���ي مدينة راهط (كبرى
المدن العربية في منطقة الجنوب) بلغت 4ر ،%14وفي مدينتي س���خنين وأم الفحم
(ش���ماال) 7ر .%14وبلغت نس���بة البطالة في شمال صحراء النقب 5ر( %9وهي منطقة
تضم بلدات عربية ويهودية ،وما يرفع النسبة هم العرب -المحرر).
حينما تكون البطالة في الحضيض ،فإن الراتب يرتفع ،إنها مسألة عرض وطلب.
ولكن االرتفاع في الراتب في إس���رائيل يبقى أقل ،مقارنة بالدول التي فيها نسبة
تش���غيل كاملة .ففي الع���ام  ،2016ارتفع معدل الرواتب بنس���بة  .%3كذلك فإن
الفجوات في معدالت الرواتب هي من األعلى في العالم المتطور.

[عن المجلة الشهرية لصحيفة “ذي ماركر”]
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تغطية خـاصـة« :الثورة اليمينية» في إسرائيل

«مدونة األخالقيات األكاديمية»
مدماك آخر في بنيان «الثورة اليمينية» في إسرائيل!
كتب سليم سالمة:
«مدونة األخالقيات األكاديمية» التي يس���عى وزير التعليم الحالي،
نفتالي بيني���ت (رئيس حزب «البي���ت اليهودي») ،إل���ى فرضها على
المؤسس���ات األكاديمية اإلس���رائيلية ،عل���ى األس���اتذة الجامعيين
العاملي���ن فيها وعلى الحياة األكاديمي���ة بمجملها ،ال يمكن اعتبارها
والتعام���ل معها بوصفها أمرا «طارئا ش���اذا» على الحياة السياس���ية
والعامة في إس���رائيل ،بل هي أمر يندرج تماما في سياقها ،حركتها،
مميزاتها واتجاهاتها عموما ،وخاصة خالل السنوات األخيرة على وجه
التحديد.
والواضح ،بما يرقى عن أي ش���ك ،أن هذه «المدونة» تش���كل مدماكًا
ّ
ومت���راص ي���دأب اليمين اإلس���رائيلي الحاكم،
آخر ف���ي بنيان كامل
بمنهجية ومثابرة ،على إرساء أسس���ه ودعاماته وتشييد أعمدته في
مختلف مناحي الحياة العامة في إس���رائيل ،السياسية واالقتصادية،
االجتماعية والثقافية ،القضائية والتش���ريعية ،التعليمية واإلعالمية
وغيرها ،انس���جامًا مع تصريحات متكررة أدل���ى بها قادة هذا اليمين،
ومن حزب «البيت اليهودي» خصوصا ،بشأن عزمهم على إحداث «ثورة»
التغيير التي س���تطال كل مرافق الحياة العامة في إس���رائيل ـ تغيير
يثبت حقيقة أن «اليمين هو الذي يحكم» ويترجمها على أرض الواقع.
وهي «ثورة» تشكل في السنوات األخيرة تحديدًا مادة رئيسة لنقاش
واس���ع جدا يدور بين سياس���يي اليمين ،إعالمييه ومثقفيه ،جوهره:
توجيه نقد حاد لممثلي اليمين الذين س���يطروا على مقاليد الس���لطة
ف���ي البالد حت���ى اآلن على خلفية ما أبدوه من ت���ردد ،تلكؤ وخوف في
إحداث هذا التغيير .وهو الرأي الذي أكده ،اآلن أيضا ،أحد قادة اليمين
اإلس���رائيلي وعضو الكنيست الس���ابق أرييه إلداد ،في سياق الحديث
عن «المدونة األخالقية» الجديدة ،حي���ن كتب (موقع «معاريف»)« :لن
أوجه إصبع االتهام إلى أي ش���خص من اليس���ار ،إنما إلى أنفسنا فقط.
ّ
المحرضون هم ذنبنا نحن جميعا ،وليس ذنب
المحاض���رون الجامعيون
اليس���ار فقط .لقد كبر هؤالء وترعرعوا في أحواضنا نحن ،جميعا .إنهم
أعشابنا الضارة جميعا وعلينا جميعا وقف التحريض»!
«ثورة» يجري تنفيذه���ا اآلن على مراحل وبدفعات ،من خالل خطوات
ُ
مدروس���ة ومحس���وبة ،واحدة تلو األخرى ،تتخذ يوميا في إطار تنفيذ
هذه االس���تراتيجية اليمينية الرامية إلى «تجس���يد رغبة الشعب في
إسرائيل والتعبير عنها» ،كما عكس���تها نتائج االنتخابات البرلمانية
خالل العقود األخيرة .ولئن كان من العصي اإلحاطة بكل هذه الخطوات
واإلجراءات في مثل هذا المقام ،إال أن النماذج ال تعد وال تحصى أيضا.
وتكفي اإلشارة الس���ريعة هنا إلى ممثلي حزب «البيت اليهودي» في
الحكومة والكنيس���ت للتدليل على ما نقول وتأكي���ده .فهذا ما فعله
ويفعله بينيت نفس���ه في وزارته (وزارة التعلي���م) ،كما تفعل أييلت
ش���اكيد في وزارة العدل (التشريعات القانونية والتعيينات في سلك
القض���اء) ،أوري أريئيل ف���ي وزارة الزراعة (من خ�ل�ال «مديرية تطوير
البدو في النقب» ودائرة االستيطان التابعتين لهذه الوزارة) ،إيلي بن
دهان في منصب نائب وزير الدفاع ،نيسان سلوميانسكي في منصب
رئيس رئيس لجنة الدستور ،القانون والقضاء في الكنيست ،بتسلئيل
سموتريتش في منصبه نائب رئيس الكنيست ورئيس «اللوبي لدعم
وتقوي���ة وتطوير الجليل» .وهذا ،باإلضاف���ة إلى ما تفعله ميري ريغف
في وزارة الثقافة وبنيامين نتنياهو في وزارة االتصاالت.
وعلى هذا ،فإن الضجة الواس���عة التي أثارته���ا “مدونة األخالقيات
األكاديمي���ة” ه���ذه ،منذ نش���رها قبل بضع���ة أيامْ ،
وإن اس���تطاعت
تعطيله���ا مؤقت���ًا بإجه���اض محاولة إقراره���ا في الهيئة الرس���مية
المخولة ،إال أن المؤكد أنها قد اس���تطاعت ،بمجرد نش���رها والس���جال
حولها ،إحداث تغيير جوهري هام يتمثل في إدخال عنصر التخويف
والردع في الحياة األكاديمية ،س���واء على مستوى إدارات المؤسسات
ّ
المس (من جانب الوزير
األكاديمية المختلفة التي تح���رص على عدم
ووزارته) بميزانياتها ومخصصاتها المالية المختلفة ،أو على مستوى
أعضاء الس���لك األكاديمي ،بدرجاته المختلفة ،أو على مستوى الطالب
وهيئاتهم التمثيلية المختلفة.
يمك���ن القول ،م���ن دون الوقوع في ش���رك المبالغ���ة إطالقا ،إن ضرر
ه���ذه “المدونة األخالقية” ق���د أصبح ناجزا عل���ى أرض الواقع ،بالرغم
من موقف “لجنة رؤس���اء الجامعات” التي عب���ر بيانها عن رفض هذه
المدون���ة ومعارضة تبنيها وتطبيقها ،بالرغم من إعالن “اتحاد الطالب

الجامعيي���ن” رفض���ه ومعارضته له���ذه المدونة وتهدي���ده بإعالن
اإلضراب في ح���ال اإلصرار على تطبيقها ،وبالرغ���م من معارضة قطاع
واس���ع من المحاضرين واألس���اتذة الجامعيين أيض���ا وتأكيدهم على
أنهم ل���ن يلتزموا بنصوص هذه المدون���ة وأحكامها في حال إقرارها
واعتمادها بصورة رسمية.
إن مجرد إعداد هذه المدونة ونش���رها يش���كالن ،ف���ي حقيقة األمر،
إعالنًا تصريحيا رس���ميا يوضح للجميع ما ه���ي “رغبة القائد” وتبعات
عدم االمتثال لها و /أو الخروج عن طوعها .ولئن أش���رنا إلى الضرر الذي
أصبح متحققا ،بمجرد نش���ر هذه المدونة ،فإن من الواجب التنويه إلى
أن أصحابها ومؤيديها يعتبرونه���ا إنجازا ،أو خطوة كبيرة في االتجاه
الصحيح على األقل .وهذا ما عبر عنه رئيس حركة “إم ترتسو” اليمينية
(التي كانت محركا رئيس���يا في عملية إعداد المدونة ونش���رها) حين
قال“ :إنه يوم عيد للصهيونية وللطالب في الجامعات ،ألعضاء السلك
األكاديمي ولمواطني إسرائيل .لقد حققت الصهيونية اليوم انتصارا
وها هي تعود لترفع رأسها من جديد”!

ّ
ّ
عن القشة التي أشعلت «الثورة» ومنظ ِرها!

مبادرة الوزير بيني���ت لوضع «المدونة األخالقية» ليس���ت جديدة
ول���م تظهر فجأة ،بل ج���رى تهيئة األرضية لها خ�ل�ال فترة طويلة
تخللتها شكاوى عديدة قدمها أعضاء ونشطاء حركة «إم ترتسو» في
الجامعات ،بصورة منهجية ومثابرة ،ضد أساتذة جامعيين وهيئات
إداري���ة في بعض المؤسس���ات األكاديمية عل���ى خلفية تصريحات
سياس���ية أطلقه���ا هؤالء وعل���ى خلفية نش���اطات سياس���ية جرى
تنظيمها .ثم اهتمت هذه الحركة بنقل هذه الش���كاوى ،أيضا ،إلى
لجنة التربية والتعليم التابعة للكنيس���ت ،والتي ناقشت الموضوع
في أكثر من جلسة خصصتها له.
غير أن ثم���ة «حادثة» عينية كانت بمثابة القش���ة التي اس���تغلها
بينيت إلش���عال «ث���ورة» المدونة األخالقية األكاديمي���ة فأصدر ،على
خلفيتها المباش���رة وبذريعتها ،كتاب التعيين للبروفسور آسا كاشير
لوضع هذه المدونة .والمقصود بتلك «الحادثة» ما كتبه ونش���ره (على
موقع التواصل االجتماعي «فيسبوك») اثنان من األساتذة الجامعيين
البارزين في إس���رائيل ضد وزي���رة العدل ،أييلت ش���اكيد ،في كانون
األول  ،2015هما البروفس���ور عميرام غولدبلوم ود .عومر كسيف .كتب
غولدبلوم إن ش���اكيد هي «وزيرة يداها مضرجتان بالدماء ،في حكومة
فاشية تسلب الحقوق وتميز ضد منظمات حقوق اإلنسان» ،بينما كتب
كسيف إن شاكيد هي «نازية جديدة ،حثالة وشريكة غير مباشرة في
إبادة شعب».
اس���تغلت أوساط اليمين اإلس���رائيلي هاتين الجملتين إلثارة ضجة
حادة وواسعة آنذاك ،دفعت الوزير بينيت إلى اإلعالن ،من على منصة
الكنيست ،أن «هذه حملة التحريض األخطر ضد وزير للعدل منذ قيام
الدولة ...تحدثت مع رؤس���اء الجامعات وطالبت باجتثاث هذه الظاهرة
من جذورها»!
إثر تل���ك الضجة وما رافقها ،أصدر بيني���ت ،بصفته رئيس «مجلس
التعليم العالي» ،كتاب التعيين إلى كاشير إلعداد «مدونته األخالقية».
هنا ،تنبغي اإلش���ارة إلى أن كاش���ير ،أس���تاذ الفلس���فة السابق في
جامع���ة تل أبيب ،هو الذي كان قد وض���ع «المدونة األخالقية» للجيش
اإلس���رائيلي ،والت���ي تنص صراحة عل���ى أن «الجن���ود ،بمجرد كونهم
جنودًا ،يعرضون أنفس���هم للخطر .ولذا ،لي���س مطلوبا منهم تعريض
أنفسهم إلى خطر إضافي زائد من أجل عدم المس بمواطنين مدنيين
لدى العدو»! وهو نفس���ه الذي صاغ اإلجراء العسكري المعروف باسم
«إجراء هانيبال» (هنيبعل) الذي يتيح للقادة العسكريين قتل جندي
لتالفي وقوعه في األسر بين أيدي العدو.
بخطوت���ه األخيرة هذه ،وضع «المدونة األخالقي���ة األكاديمية» ،أثار
كاش���ير موجة من االنتق���ادات الحادة جدا ضده ش���خصيا ،من جانب
زمالئه األس���اتذة الجامعيين والطالب ،كما من جانب أوساط سياسية
واجتماعية وثقافية عديدة أخرى وصفته بأنه «كاتب بالط».
ّ
ورد كاش���ير على هذه االنتقادات فقال إنها ،في أغلبيتها الساحقة،
تصدر عن «الهوامش الزاعق���ة» و»تفتقر إلى الموضوعية»! وأضاف أن
«مش���كلة المعارضين للمدونة األخالقية هي ش���خص الوزير بينيت...
في اللحظة التي يوقع فيها بينيت على ش���يء ما ،يتخذ اليسار موقف
المعارضة الفورية»!!

في المقابل ،رأى كثيرون جدا من زمالء كاشير في األكاديميا أنه قام
ّ
المس العميق والخطير بالحريات األكاديمية
بعمل خطير جدا إذ شرعن
وبحرية التعبير ،األكاديمية والعامة ،وجعل من نفسه أداة لضرب هذه
الحريات ،على كل ما يترتب على ذلك من نتائج وتبعات بعيدة المدى.
فقد اعتبر البروفس���ور إيال غروس ،أس���تاذ الحق���وق في جامعة تل
أبي���ب ،أن ما كتبه كاش���ير في ه���ذه «المدونة» ينط���وي على «أخطار
جس���يمة ،ليس على األكاديمي���ا فقط ،بل على المجتمع اإلس���رائيلي
ّ
برمت���ه» .وأوضح غروس أن الخطر األكبر يكم���ن في أن هذه «المدونة»
تش���كل جزءا من عملية تطبيع للوضع القائم (ستاتوس كو) وعرضها
على أنها اإلمكانية الوحيدة المتاحة والمسموحة!
وقال البروفس���ور ليف غرينب���رغ ،رئيس دائرة عل���م االجتماع وعلم
اإلنس���ان في جامع���ة بن غوري���ون في النق���ب ،إن «القب���ول بمدونة
أخالقية تضعها ش���رطة األفكار بالتعاون م���ع المفوضين الحكوميين
والسياسيين سيشكل خيانة لعلم االجتماع وللمجتمع»!
وقال عضو الكنيس���ت البروفسور يوس���ي يونا ،األستاذ الجامعي في
جامعة بئر الس���بع سابقا ،إن الرغبة في «تربية» األكاديميا وترويضها
لتكون غير سياس���ية مثلها كمثل إقامة فرقة موسيقية يحظر عليها
إس���ماع صوتها ...الدعوة إلى «عدم تس���ييس» األكاديميا هي الدعوة
األكثر سياسية ،لكن بصيغتها األكثر ظالمية!

نصوص تكشف حقيقة األهداف!
في جلس���ة الحكومة األس���بوعية قبل األخيرة ،تحدث وزير التعليم
بينيت عن «مش���روع المدونة األخالقي���ة األكاديمية» وقال إن الغرض
من���ه «وضع حد لتس���ييس التعليم الجامعي ومؤسس���اته» (على غرار
سعي زميلته ش���اكيد إلى «وضع حد لتسييس القضاء ومؤسساته»!).
ّ
لمعد
وهو ما أش���ار إليه بينيت ،أيضا ،في كتاب التعيين الذي أصدره
هذه المدونة ،البروفس���ور آس���ا كاشير ،إذ كتب« :تمش���يًا مع قرارات
س���ابقة ،أيضا ،صدرت ع���ن مجلس التعليم العال���ي ،ينبغي وضع حد
لوضع يعاني فيه طالب أو محاضرون من الرفض ،اإلس���كات ،اإلقصاء أو
التمييز بسبب هويتهم أو بس���بب معتقداتهم الشخصية ،بما فيها
معتقداتهم السياسية ...نحن ،جميعا ،ملزمون بصون حق الطالب في
التعليم في مؤسس���ة للتعليم العالي من دون إجباره على اإلصغاء إلى
مواعظ سياسية ال عالقة لها بموضوع التعليم العيني أو مجاله»!
ّ
لكن الحقيقة أن بينيت وحزبه وجناحه السياسي عموما ال يعارضون
إلق���اء «مواعظ سياس���ية» في غ���رف التعليم الجامع���ي فقط (والتي
يرفضونه���ا ويعارضونها هي «مواعظ سياس���ية» من لون واحد فقط،
بالطب���ع :الل���ون الذي ال ينس���جم مع لونه���م هم وال ي���روق لهم!) ،بل
يحرمونه���ا في الحرم الجامعي كله ،كم���ا ّ
ّ
يحرمونها خارج نطاق الحرم

الجامعي أيضا .وبهذا المعنى ،فه���م يريدون تحريم التعبير ،إطالقًا،
عن آراء ومواقف سياسية ال تنسجم مع مواقفهم وآرائهم.
هذا ما تبينه ،على نحو مؤكد ،قراءة «مدونة األخالقيات األكاديمية»
المقترح���ة بالكام���ل وبتمع���ن ،كما تثب���ت صدق ادع���اء مدير حركة
«إم ترتس���و» ،متان بيلغ ،بقوله إن «المدون���ة األخالقية التي وضعها
البروفس���ور آس���ا كاش���ير تتبنى ،بصورة جلي���ة ،مطال���ب حركة «إم
ترتس���و» ...لقد كشفنا خالل الس���نوات األخيرة ظواهر كثيرة معادية
للصهيوني���ة ف���ي األكاديمي���ا اإلس���رائيلية ،كما كش���فنا مؤخرا عن
تس���لل تنظيمات اليس���ار المتطرف إلى البرامج أكاديمية والعيادات
المهنية ومارسنا ضغوطا كبيرة ومتواصلة إصالح هذا الغبن»! وأضاف:
«المدونة األخالقية هي خطوة هامة وصحيحة في الطريق نحو تحقيق
اله���دف ـ وقف التس���ييس في األكاديميا ...نح���ن واثقون بأن الوزير
بينيت سيحرص على إقرار هذه المدونة األخالقية في مجلس التعليم
العالي ،سيهتم بتطبيقها وبفرضها»!
تكش���ف نصوص المدونة أن الهدف الذي تس���عى “إم ترتسو” إلى
تحقيقه ،بواس���طته ومن خالل ممثليها السياسيين في الحكومة على
رأس���هم وزير التعليم نقتالي بينيت ،هو إخراس أي صوت سياس���ي
معارض لنهج اليمين وأطروحاته ،من خالل وصمه ونزع الش���رعية عنه
ُ
وعن أصحابه أوال ،ثم من خالل ترهيبهم وتس���ليط س���يف العقوبات
فوق رقابهم.
ثمة مناط���ق حرام مركزي���ة تض���رب “المدونة األخالقي���ة” حولها
ّ
(ومفسروه
سياجات عالية جدا وتحظر االقتراب منها ،يعددها كاشير
من “إم ترتس���و” وأوس���اطها) صراحة ،بعد إدراجها ضمن “النش���اط
السياس���ي” (المحظور) ،مع اإلشارة إلى أن تعبير “النشاط السياسي”،
وفق التعريف المثبت في مس���تهل المدونة ،يش���مل التعبير أيضا،
ولي���س العمل فقط! ومع اإلش���ارة ،أيضا ،إلى اس���تحالة الفصل ما بين
“األكاديم���ي” و”السياس���ي” ،في العديد من المس���اقات والمواضيع
الدراس���ية الجامعية في مختل���ف الفروع والعلوم ،اإلنس���انية وحتى
الطبيعي���ة ،م���ا يعن���ي بالتال���ي اس���تحالة تدريس تل���ك المواضيع
والمساقات.
هذه المناطق الحرام تشمل :معارضة االحتالل ،الدعوة إلى المساواة،
الدعوة إلى السالم الحقيقي ،تبني أو عرض الرواية الفلسطينية بشأن
أصل النزاع ونتائجه وش���روط حله ،نشاطات ومنظمات تسعى إلى رفع
َ
مضطهدة أو مس���حوقة (وخاصة
الظل���م والغبن عن فئ���ات اجتماعية
“العيادات الحقوقية المهنية” الناش���طة في العديد من مؤسس���ات
التعليم العالي) ومقاطعة الجامعات اإلس���رائيلية أو مؤسسات بحثية
فيه���ا ،ضمن حملة المقاطعة الدولية إلنهاء االحتالل ،س���واء بالدعوة
المباشرة إلى المقاطعة أو بتبرير وتأييد دوافعها وأهدافها.

من ردود الفعل اإلسرائيلية على «مدونة األخالقيات األكاديمية»:

اليمين اإلسرائيلي يحاول «تطبيع» هيمنته وفرض استسالم على الفلسطينيين!
قال البروفس����ور إيال غروس ،أستاذ القانون في جامعة تل أبيب ،إنه
خالل الزمن القصير الذي ّ
مر منذ نش����ر اقتراح البروفس����ور آسا كاشير
بش����أن «مدونة أخالقيات للسلوك المناس����ب في مجاالت التطابق بين
النش����اطات األكاديمية والنشاطات السياسية» ،برزت انتقادات كثيرة
لهذا االقتراح.
وأضاف غ����روس في مقالة نش����رها في صحيفة «هآرت����س» ،أن هذا
االقت����راح مرفوض رفض����ًا كليًا .وهو يهدد الحري����ة األكاديمية وحرية
التعبير ،ويحتوي على أسس جدانوفية ومكارثية .كما ينطوي االقتراح
عل����ى خطر كبير ليس فقط على الحي����اة األكاديمية ،بل على المجتمع
اإلس����رائيلي بأكمله .وعلى الرغم من ذلك ،يجب أن نتحدث ليس فقط
عن ضرره العام ،بل أيضًا عن مضمونه المرتبط بما ُيعتبر «سياسيًا».
وتاب����ع :لنتخيل محاضرًا يقول لطالبه إن إس����رائيل دولة ديمقراطية
 أو يهودي����ة ديمقراطي����ة ّ -تجس����د الرؤي����ا الصهيوني����ة ،وإن إعالن
االستقالل والقوانين األساسية يشكالن قاعدة لدفاع فعال عن حقوق
المواطن فيه����ا .في الوضع الحالي -إذا جرى تبن����ي مدونة األخالقيات
التي اقترحها كاش����ير -فلن يتهم أحد المحاض����ر بأن كالمه يمكن أن
ّ
لنتخيل محاضرًا
يفسر»بصورة طبيعية كنشاط سياسي» .في المقابل،
آخ����ر يقول لتالمذته إنه بس����بب االحتالل العس����كري وباس����مه تجري
الس����يطرة على ماليين الناس مجردين من الجنس����ية ،وإن إسرائيل ال
تلت����زم بالمعايير األساس����ية للديمقراطية ،أو على األقل هناك ش����ك
ُ
كبير ف����ي ديمقراطيتها .وإذا ق����ال هذا المحاضر أيض����ًا إنها أقيمت
في س����ياق نهب الشعب الفلس����طيني ونكبته ،وحاليًا ،على الرغم من
البند الذي ينص على المس����اواة في وثيقة االستقالل ،وعلى الرغم من
قوانين األس����اس ،فإن إس����رائيل هي دولة «إثنوقراطية» وليست دولة
ديمقراطية ،فهذا المحاضر سيعتبر أنه يتعاطى السياسة خالل عمله

التدريس����ي ،وإذا جرى تبني مدونة األخالقي����ات فإنه قد يتعرض إلى
إجراءات تأديبية.
وأض����اف أن فرض القيود على تعليم ُيعتبر سياس����يًا يش����تمل على
انحي����از واضح لصال����ح األمر الواقع الذي ال يعتبر سياس����يًا بل حياديًا.
وهذا االنحراف يمكن أن يؤثر في موضوعات أخرى .على سبيل المثال،
فالمحاضر ال����ذي يبحث في س����بل حماية حرية الملكي����ة واالتفاقات
والدف����اع عنهما لضمان الحريات في المجتم����ع ،على األغلب لن ُيعتبر
أنه يتطرق إلى السياس����ة .وفي المقابل ،محاضر يبحث هذه المس����ألة
ليظهر أن حري����ة الملكية واالتفاقات هي جزء من النظام الرأس����مالي
ال����ذي يحافظ على عدم مس����اواة اقتصادية ،يمك����ن أن يتهم بالعمل
السياسي وبنشر أفكار ماركسية.
إن التعليم الجيد ال يمك����ن أن يكون موجهًا ،ويجب أن يحرص دائمًا
على عرض األوجه المختلفة في كل نقاش .لكن في الواقع الحالي ،فإن
ً
ع����رض وجهة نظر واحدة فقط من الرواي����ة ال يعتبر على األغلب عمال
سياسيًا إذا كانت هذه الوجهة تتماهى مع الوضع القائم ،بينما ُيعتبر
ً
مجرد عرض وجهة نظر أخرى من الرواية عمال سياسيًا .إن جزءًا أساسيًا
من التفكير النقدي ضروري ،ليس فقط للحياة األكاديمية بل للمجتمع
بأسره ،يعني طرح أسئلة وإثارة ش����ك حين تتطلب الحاجة .لكن إثارة
مثل هذا الشك يعتبر كالمًا سياسيًا ،بينما عدم إثارة الشك في الوضع
القائم ال يعتبر كذلك.
من أجل هذه األس����باب يش����عر أنصار حركة «إم ترتسو» بفرح غامر
َ
حيال مدونة كاش����ير .وهم يدركون أن تطبيقها سيفرض التمييز بين
ما يعتبر سياس����يًا وغير سياس����ي .بناء على ذلك ،من الخطأ أن نفهم
المدونة التي هي نتاج شاكيد وبينت فقط من خالل الضرر الذي يمكن
أن تلحق����ه بحقوق اإلنس����ان ،ويجب أن نفهم ه����ذه المدونة كجزء من

تطبيع الوضع القائم وجعله اإلمكانية الوحيدة.
وختم غروس :يجب رمي مدونة األخالقيات هذه في سلة المهمالت.
وحتى لو ج����رى ذلك فإن الضرر قد حدث ،ومج����رد تقديمها على أنها
ً
«روح القائد» يش����كل عامال خطرًا يمكن أن يكون له تأثير سلبي يمنح
شرعية للمكارثية.
من ناحية أخرى قال البروفسور أفيعاد كالينبرغ إن بينيت الذي يقف
وراء «مدونة األخالقيات األكاديمية» يس����عى أيضًا لفرض االستسالم
على الفلسطينيين من خالل حديثه عن «سالم اليمينيين».
وأض����اف هذا األس����تاذ الجامع����ي في مقالة نش����رها ف����ي صحيفة
ّ
«يديع����وت أحرون����وت» ،أن بينيت س����ك أخي����رًا مصطلح����ًا جديدًا هو
«س��ل�ام اليمينيين» .وبحس����ب ما قاله (خالل مؤتمر صحيفة «هآرتس»
للس��ل�ام الذي عقد مؤخرًا) ،فإن هذا الس��ل�ام هو انع����دام الحرب ،وهو
الس��ل�ام ُ
المنطلق م����ن القوة .وفي ه����ذا ال خالف مع بيني����ت ،فعندما
يك����ون الطرف الموقع على اتفاق الس��ل�ام عديم القوة ،فإن االتفاق هو
اتفاق استس��ل�ام ال اتفاق سالم .لكن ما يجب مالحظته هو أنه في عالم
بيني����ت ،كما يتض����ح مما قاله ،ال وجود لطرف آخ����ر أو لحاجاته وإرادته
وقدرات����ه وحقوقه ،ونحن فقط من ّ
نقرر الخط����وط الهيكلية للتعايش
وفق����ًا لحاجاتنا الديموغرافية واألمنية والثقافية .وفي ظل هذا العالم
ً
يكون بإمكان أش����خاص مث����ل بينيت أن يقرروا مث��ل�ا أن «القدس فوق
المنطق وفوق السالم» ،وأننا نحن فقط نقرر ما هي حدود الحكم الذاتي
لفلس����طين ،وبالطبع ما هي حدود الدولة ونتيج����ة لذلك ما هي حدود
«الكيان الفلسطيني» .وإذا كنا أقوياء بما يكفي سيضطر الطرف اآلخر
إلى قبول إمالءاتنا .بكلمات أخرى ،الس��ل�ام ليس خطوة اعتراف باآلخر
ومحاولة التوافق معه بل خطوة من طرف واحد ال تعكس إال حاجاتنا.
وتابع :ال ش����ك في أن هذا التفكير النرجس����ي لـ”الس��ل�ام” ليس من

ّ
تتصرف
اختراع بيني����ت .فعلى مدى التاريخ حاولت القوى العظمى أن
على هذا النحو مع القوى الضعيفة ،أي أنها أملت الشروط وقام الطرف
الضعيف بالتوقي����ع .وهذا هو جوهر “س��ل�ام اليمينيين” الذي يدعو
إلي����ه وزير التربية والتعليم .لكن على م����دى التاريخ ثبت أن مثل هذا
السالم ظل ّ
عاجًا بالمش����اكل .وحتى الكثير من اإلمبراطوريات العظمى
اكتش����فت بأن األطراف ُ
المهان����ة والغاضبة التي قبل����ت التوقيع على
اتفاقيات س��ل�ام كهذه وه����ي تعض على النواجذ س����رعان ما التجأت
ً
إلى وس����ائل غير لطيفة للتعبير عن عدم رضاها .فاالنكليز مثال احتلوا
فلس����طينهم ،إيرلندا ،ف����ي القرن الحادي عش����ر ،و»انطالقًا من القوة»
أملوا على الطرف الضعيف ش����روطهم (بالمناسبة تلك الشروط كانت
أفضل بكثير من الش����روط التي نعرضها على الفلسطينيين وتضمنت
حقوق مواطنة كاملة بم����ا في ذلك حق االنتخاب للبرلمان البريطاني).
ومثلما فعلنا بعث االنكليز بالمستوطنين إلى أرجاء إيرلندا كافة ،وبين
الفين����ة واألخرى قاموا بش� ّ
���ن حمالت عس����كرية كان الهدف منها ّ
كي
الوعي المحلي .ومع ذلك بعد  80س����نة إرهاب أو مقاومة مسلحة ،جلس
الطرفان على طاولة المفاوضات وتوصال إلى اتفاق تم فيه أخذ حاجات
اإليرلنديي����ن في االعتبار .وكان����ت فوارق القوة بي����ن إنكلترا وإيرلندا
كبيرة لدرجة أن هذه األخيرة لم تش����كل بالنس����بة إلى األولى أكثر من
مجرد مصدر قلق.
وختم :إن الس����ؤال المطروح هو ما إذا كان بوسعنا أن نسمح النفسنا
بفكرة الس��ل�ام اليميني وفقًا لمفهوم بينيت؟ .في الوقت الحالي يبدو
أن الج����واب هو نعم ،لك����ن عند النظر إلى األرق����ام والخرائط ومنظومة
المصالح العالمية ،فإن هذه النعم تهتز .صحيح أن إس����رائيل تتمتع
حاليًا بتفوق عس����كري واضح ،ومن السهل على المرء أن يثمل من هذا،
لكن يظل من غير ُ
المجدي السياقة في حالة ثمل.
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متابعــات
سلسلة أبحاث أجرتها منظمة «أور ياروك» المهتمة بتقليص حوادث الطرق:

ارتفاع متزايد لعنف السائقين اإلسرائيليين في الشوارع!
كتب هشام نفاع:
تتحول الشوارع في إس���رائيل من سنة إلى اخرى إلى
أكث���ر عنفًا .خطر التعرض لش���جار أو لس���لوك عدواني
ّ
عصب���ي تزايد أحيانًا بش���كل مضاعف من س���نة إلى
أو
أخرى .ه���ذه هي خالصة معطيات بح���ث أجرته منظمة
“أور ي���اروك” المهتم���ة بح���وادث الط���رق ،بمش���اركة
مرك���ز األبحاث (“مأغار موح���وت”) ،وأصدرته في تقرير
منش���ور على موقعها ف���ي االنترنت .معطي���ات البحث
خطيرة لكنها ليس���ت مفاجئة لم���ن يتمتعون بمنظور
نقدي حيال ما يجري من تفاعالت عنيفة في السياس���ة
والمجتمع اإلسرائيليين.
ً
يأت���ي هذا البح���ث مكمال ألبحاث مش���ابهة س���ابقة
للمنظم���ة المذك���ورة ،وه���ي تتقصى التغي���رات في
الظاه���رة .الصورة لم تتغير كما تبين األرقام ،بل تزداد
ثان تقريبًا يقول إنه كان شاهد عيان
سوءًا .فكل سائق ٍ
على ش���جار عنيف وقع ف���ي الش���ارع .بالمقابل ،كان 21
بالمئة من السائقين قد أفادوا في السنة التي سبقتها
أنهم ش���هدوا ش���جارات عنيفة مماثل���ة – أي أن هناك
زيادة خالل سنة واحدة بنسبة تصل الضعفين .كذلك،
ّ
صرح  87بالمئة من السائقين أنهم رأوا شجارات كالمية
عنيفة ،وهذا مقابل  63بالمئة في العام الذي س���بقه –
أي زيادة بنحو  30بالمئة.

َ
“من لم يصطدم بسائق
يشتم ويهدد؟”
تقول “أور ياروك” في بحث مش���ابه كانت أجرته عام
 2014ان  42بالمئ���ة م���ن الس���ائقين قد أف���ادوا بأنهم
تعرضوا او اصطدم���وا بعنف كالمي .وهي ّ
تقر بأنه منذ
ب���دء العدوان على غ���زة في صيف ( 2014المس���مى في
المعجم السياس���ي والعس���كري واالعالمي اإلسرائيلي
«الجرف الصامد») “نش���هد عنفًا متزاي���دًا في صفوف
مواطني دولة إسرائيل ،جسديًا وكالميًا أيضًا .إن العنف
في المجتمع اإلس���رائيلي ال���ذي وصل ذروات جديدة ،ال
يتوقف عند ش���بكات التواصل االجتماعي والمظاهرات
المش���حونة بل يتس���رب أيضا إلى الش���ارع» .وتتساءل
المنظمة« :من منا لم يصطدم بس���ائق يش���تم ،يهدد،
يقطع الش���ارع دون مسؤولية ،أو يلتصق هكذا دونما أي
مبرر بسيارة أخرى بخطورة؟».
البح���ث ال���ذي أج���ري بالتعاون م���ع معه���د االبحاث
«غيوكارتوغرافيا» جاء لفحص نس���بة االش���خاص الذين
يفي���دون بتعرضه���م لظواه���ر مختلفة م���ن الغضب
والعدوانية من قبل س���ائقين في شوارع إسرائيل .وهو
يكش���ف أن كل س���ائق ثان ( )%54أفاد بأنه تعرض مرة
واحدة في الس���نة األخيرة على األقل لس���ائق شتمه أو
أيد تهديدية
تصرف بش���كل عنيف كالمي أو بحركات ٍ
ضده.
فيما يلي عدد من معطيات البحث:
أفاد  %15بأنهم واجهوا مرة واحدة على األقل ش���جارًا
في الشارع.
أفاد  %84انهم رأوا مرة واحدة على األقل تلك الس���نة
س���يارة تتجاوز س���يارات أخرى او تلتصق بها بش���كل
مخالف للقانون.
ق���ال  %60من الس���ائقين إنهم ش���اهدوا مرة واحدة
على األقل س���ائقا يضيء المصابيح العالية في سيارته
ويضايق السائقين بل قد يهدد بوقوع حادث.
هن���اك  %74أف���ادوا بأنهم رأوا س���ائقًا ش���غل نفير
السيارة بشكل عنيف.
تقول الجمعيةُ :س���جلت زيادة متطرفة كبيرة للعنف
في الفضاء العام .فهناك سائقون يسمحون ألنفسهم
بالتصرف بعنف حين ال تكون الشرطة في الجوار .أي ان
قلة حضور الشرطة وسيارات الش���رطة تقود إلى غياب
ردع في الش���وارع .وهي توصي بزيادة ميزانية الشرطة
بمبلغ  180مليون ش���يكل مثلما كانت أقرت خطة قطرية
سابقة بهذا الشأن .وتضيف ان وزارة المواصالت ملزمة
بتطوير ش���بكة المواصالت العامة لتسهيل االختناقات

المروري���ة الكثيرة مما قد يجعل الس���ائقين يتصرفون
بشكل أكثر تسامحًا واقل عصبية.
تلك المعطيات وغيرها قادت المنظمة إلى اإلستنتاج
ب���أن خطر التورط في ح���ادث طرق ق���د زاد بالضعفين،
وهذا يش���مل بالطبع س���ائقين يحافظون على القانون
ويبتع���دون عن العن���ف لكنهم تورطوا ف���ي الحوادث
بسبب مسؤولية سائق آخر.
بحث آخر للمنظمة وجد ان الس���ائقين الذين ش���عروا
بغضب قد أفادوا عن أفعال متسرعة وخطيرة في الشارع،
مثل عدم الحفاظ على مس���افة آمنة مع سيارات أخرى أو
السرعة المفرطة والس���ياقة األقل اتزانًا عمومًا .ويحدد
البح���ث بأن هؤالء الس���ائقين س���يتورطون في حوادث
طرق بنس���بة مضاعفة قياسًا بس���ائقين غير متوترين
وغاضبين خالل الس���ياقة .وكان أشار بحث أميركي آخر
إلى أن الغضب والعنف يلعبان أدوارًا رئيسة من الدرجة
االولى في نصف حوادث الطرق األكثر قس���وة وقتال في
الواليات المتحدة.
بح���ث آخر أج���راه معهد األبح���اث الهولن���دي لألمان
على الط���رق ،فحص ووج���د أن هناك عالق���ة قوية بين
الغضب وبين الس���لوك العنيف والعدواني على الشارع.
والمقص���ود هو الس���لوك الذي من ش���أنه أن يؤدي إلى
ضرر جس���دي أو نفسي لصاحبه ،وس���لوك يحتوي على
عن���ف وخروج عن القواعد األخالقي���ة .هناك العديد من
األس���باب للتصرفات العنيفة في الش���ارع :العديد من
الس���ائقين يعتلون الشوارع بسياراتهم وهم معرضون
لمشاعر الغضب والعصبية من أمور تجري قبل السياقة
أو خاللها .وفي إس���رائيل تتعدد االسباب بدرجات غير
معقولة .هذه المشاعر تهدد وجود السائق على الشارع
وتجعله عنيفًا وسريع رد الفعل العصبي بشكل اكبر.
س���بب آخر للخطر هو ظروف الش���وارع .ففي الحاالت
الطاغية هناك ازدحامات مروري���ة كبيرة ،تأخير فيما
يتعلق بالش���ارات الضوئية ومخالفات ترتكب وتؤدي
إلى جعل السير عالقًا لفترات طويلة .هذه األمور وأمور
أخرى تجعل السائق يشعر بالعصبية ،الغضب والتوتر
مما يزيد من احتماالت تورطه في حادث طرق بش���كل
جدي.
اضافة إل���ى التوصيات المتعلق���ة بميزانيات تطبيق
القانون من قبل الش���رطة وتحسين ش���بكة المواصالت
من قبل الوزارة المختصة تتحدث المنظمة عن مس���ألة
التربي���ة ،وبكلماتها :من المهم فه���م أنه من الصعب
منع تعرض الناس للمش���اعر المختلفة ،ولكن من ش���أن
المعلومات والدورات والتدريبات في مس���ألة السيطرة
على الغضب أن تس���اعد على تغيير األسلوب الذي يتم
في���ه التعبير ع���ن الغضب على الش���وارع .وفيما يخص
البن���ى التحتية فال ش���ك في أن الكثير من الس���ائقين
يش���عرون بالغضب واالندفاع نحو الس���لوك المتس���رع
واالنفعالي حين يعلقون مثال في ازدحام مروري طويل.
وم���ن الواضح أن خفض االزدحام���ات المرورية وتقصير
فت���رات انتظار الض���وء االحمر على الش���ارات الضوئية
والمعلومات الموجهة للس���ائقين بخصوص التأخيرات
في الش���وارع قادرة على المساعدة في خفض المشاعر
المتطرفة وآثارها.

لغز االستغراب اإلسرائيلي
من تفشي العنف!
الصحافي���ة التقدمية عميرة هس كان���ت كتبت بعد
عدوان إس���رائيل على غزة عام  2008عن تزايد حوادث
القتل ف���ي المجتمع اإلس���رائيلي .واعتب���رت أن “األمر
المذهل حقًا في موجة القتل التي ش���هدتها االسابيع
االخي���رة ،ه���و ذلك االس���تغراب اإلس���رائيلي الجماعي
من ظاهرة العنف المتفش���ية في اوس���اطنا .مرة أخرى
تظه���ر قدراتنا على إزال���ة العنف اليوم���ي من الجدل
الس���ائد ،هذا العنف الذي يرتبط بس���يطرتنا الطويلة
عل���ى الفلس���طينيين وعل���ى أرضهم .فحت���ى عندما ال
يكون هناك قتلى وجرحى فلسطينيون على يد الجيش
اإلس���رائيلي ،ليست هناك فترة اس���تراحة في ممارسة

المجتمع اإلسرائيلي :ارتدادات داخلية للعنف نحو الخارج.

الق���وة الروتينية التي يق���وم عليها نظ���ام االحتالل».
وه���ي تقرأ ه���ذا العنف بمنظور بني���وي إذ أن “للجهاز
القضائي العس���كري الذي يحاكم الفلس���طينيين فقط
من س���كان الضفة دورا مهما في استنساخ العنف .في
جهاز القضاء المدني اإلس���رائيلي مجموعات اجتماعية
ليس���ت جزءا من الحكم ،وتسعى لمنع الجهاز القضائي
من تفضيل مصال���ح مراكز القوة .في المقابل في جهاز
القضاء العس���كري يقوم الحاكم باس���تخدام قوته دون
إزعاج تقريبا حتى يضمن س���يطرته وحقوقه المتميزة.
المحت���ل يقوم بابتداع قوانين تهدف إلى معاقبة وردع
الطرف الخاضع تحت االحتالل الذي يتجرأ على المقاومة
واالعتراض».
ّ
هس تلخ���ص“ :من كبير القضاة العس���كريين وحتى
آخر الجن���ود المبتدئين في الحاجز العس���كري  -مئات
آالف اإلس���رائيليين الطبيعيين تمام���ا وغير العنيفين
ف���ي منازلهم  -يش���اركون في مهم���ة االدارة وتدجين
المجتمع اآلخر من خالل المس التراكمي بحقوقه ورفاهه
وس�ل�امته .ه���ذا المعيار ال���ذي ال يدخل في حس���ابات
احصائيات العنف والعنيفين عندنا”.
فع�ل�ا ،فف���ي العام  2009أف���اد ما يزيد ع���ن  %90من
الس���ائقين بانه���م يصطدم���ون بح���االت غضب وعنف
على الش���وارع .األرقام في حينه كان���ت كالتالي%87 :
من الس���ائقين قال���وا انه���م اصطدموا بس���ائق يطلق
النفير بعنف .وق���ال  %44منهم إنهم اصطدموا بحاالت
مماثل���ة أكثر م���ن  6مرات .وقال  %91من الس���ائقين إن
ً
س���يارة ما تجاوزتهم بعنف او التصقت بهم بما يشكل
خط���رًا %53 .من هؤالء تعرضوا لهذا الس���لوك العنيف
أكثر م���ن  6مرات %87 .من الس���ائقين تعرضوا لحاالت
إضاءة المصابيح القوية والعالية و  %30من الس���ائقين
اصطدموا بأكثر حاالت الغضب عنفًا على الش���ارع وهي
الشجارات الجسدية .هذا بينما قال  %70انهم واجهوا

عنفًا كالميًا و  %26منهم عايش���وا هذه الحاالت أكثر من
 6مرات.

نتائج أشارت إليها
أبحاث أخرى في العالم
مرة أخرى ،توصل البحث إلى نتائج اشارت اليها أبحاث
أخرى في العالم :هناك عالقة بين التوتر والغضب وبين
ارت���كاب مخالف���ات مواصالت .وتبين ايض���ا أن الغضب
والعدواني���ة في الس���ياقة ت���زداد اكثر ل���دى االجيال
الش���ابة .وقد رجحت دراس���ة جديدة ذات صلة (نقلتها
“رويت���رز” 2 ،حزيران  )2017أن يكون ل���دى المراهقين
الذين يمارسون أنشطة عنيفة أصدقاء مباشرون أو غير
مباش���رين يتس���مون بالعنف .وقال براد بوشمان كبير
الباحثين في الدراس���ة“ :األفع���ال العنيفة تنتقل عبر
الش���بكات االجتماعية وتنتش���ر كالعدوى من ش���خص
آلخ���ر” .وعكف بوش���مان وهو أس���تاذ في عل���م النفس
واالتص���االت بجامعة والية أوهاي���و في كولومبوس على
تحليل مقابالت ترجع لتس���عينيات الق���رن الماضي مع
قرابة ستة آالف طالب أميركي من المراهقين .وخلصت
الدراس���ة التي نش���رت في الدوري���ة األميركية للصحة
العام���ة إلى أن م���ن كان لديه���م صديق ألح���ق األذى
الش���ديد بأحد كانوا أكثر عرضة بنسبة  183بالمئة ألن
يقولوا أنهم ألحقوا األذى بأحد مقارنة مع الطالب الذين
لم يؤذ أصدقاؤهم أحدا .وأضافت أنه إذا أشهر الصديق
س�ل�احا في وجه أحد فإن المراهقي���ن كانوا أكثر عرضة
بنسبة  140بالمئة إلشهار الس�ل�اح ،وإذا تورط الصديق
في ع���راك عنيف فإن الطالب كانوا أكثر عرضة بنس���بة
 48بالمئ���ة للتورط هم أيضا في ع���راك عنيف .في هذا
الضوء :يجب التفكير بما يس���تقدمه الجنود الشباب من
ساحات القمع إلى الشوارع.
وفق���ًا للبحث يبدي الرجال س���لوكيات عنيفة أكثر من

النس���اء .عالميًا أيض���ًا ،تقول منظمة الصح���ة العالمية
في تقرير لها في تش���رين الثاني “ :2016من المالحظ،
ّ
المبكرةّ ،
أن الذكور أكثر ضلوعًا
اعتبارًا من مراحل العمر
في حوادث المرور من اإلناث .أكثر من ثالثة أرباع ()%73
من مجموع وفيات حوادث الطرق تحدث بين الرجال .فقد
تبين ّ
ّ
أن من بين مجموع السائقين الشباب يفوق احتمال
وفاة الذكور دون سن  25عامًا بسبب حادث مرور احتمال
وفاة اإلناث الشابات بنحو ثالثة أضعاف”.
األش���خاص الذين يميلون إل���ى الغضب يظهرون هذا
أيضًا خالل الس���ياقة ،وتعابير ومظاهر العنف ملموسة
أكث���ر في الس���اعات التي يكون فيها الس���ائقون تحت
ش���عور ضغط الوق���ت قبل س���اعات العم���ل او بعدها.
فمظاهر العنف المتزايدة لدى الجمهور اإلس���رائيلي،
وفقا للمنظمة ال تتجاوز س���لوك الس���ائق على الش���ارع
ويج���ب التذكر بأن الس���ائق الغاضب يمل���ك بين يديه
س�ل�احًا فتاكا – وهو السيارة التي يمكن أن تهدد ليس
حياته هو فقط بل حياة الس���ائقين والمشاة المحيطين
به أيض���ًا( .للتوكيد :في عام  ،2010أعل���ن قرار أصدرته
الجمعي���ة العامة لألمم المتحدة عن عقد للعمل من أجل
الس�ل�امة على الطرق أكدت فيه على وجوب “تحس���ين
سلوكيات مستخدمي الطرق”).
يج���در التنوي���ه إل���ى ان هن���اك خلفي���ة اقتصادية
اجتماعي���ة لحوادث الطرق الناجمة عن العنف .فمنظمة
الصحة العالمية قالت في تقريرها المش���ار إليه اعاله:
“يحدث أكث���ر من  %90من الوفيات الناجمة عن إصابات
حوادث المرور في البل���دان المنخفضة الدخل والبلدان
المتوسطة الدخل .وتبلغ تلك الوفيات أعلى مستوياتها
في البل���دان المنخفض���ة الدخل والبلدان المتوس���طة
التابعة لإلقليم األفريقي .وحتى داخل البلدان المرتفعة
الدخل تواج���ه الفئات االجتماعي���ة االقتصادية الدنيا
ّ
التعرض لحوادث المرور أكثر”.
احتمال

عن عنف الشوارع وعنف السياسات!
“إرهاب خلف مقود الس���يارات :ازدياد العنف على الش���وارع” ..كان من
الالفت أن تورد هذا العنوان الصارخ صحيفة “يسرائيل هيوم” ( 8حزيران
 ،)2017إحدى أكثر الصحف اإلس���رائيلية يمينية .بل إنها الصحيفة التي
ترى فيها أوس���اط إعالمية واس���عة ليس أكثر من نش���رة عديمة المعايير
المهنية ،وظيفتها الرئيس���ة خدمة مصالح رئيس الحكومة اإلس���رائيلية
بنيامين نتنياهو .فمن يس���تخدم مفردة “اإلرهاب” ،السياسية المشحونة
جدًا في الرأي العام اإلس���رائيلي ،ضمن سياق عنف الشوارع ،يؤكد ربما من
حيث ال يدري مدى ارتباط السياسة بالعنف الداخلي ،والذي يشكل الشارع
أوسع مسرح له.
الصحيفة ،بوصفه���ا بوقًا ألكثر العناصر والجهات الرجعية في المجتمع
اإلس���رائيلي ،تنف���ي وتنكر عادة ارتفاع منس���وب العنف بس���بب األحوال
واالجواء والممارسات السياس���ية واالقتصادية ،لكنها تعود هنا لتعترف
بكلماتها أن العنف يتس���رب إلى الشوارع .ولكن هنا ُيقطع النص فال ُيشار
إلى المكان الذي يتسرب منه هذا العنف.
فالش���ارع ليس حي���زا للتنقل والتواصل فق���ط ،بل إنه يجم���ع عددًا من
العناص���ر الهامة التي تعكس وضعًا مجتمعيًا محددًا .فمثال ،الش���ارع هو
واحد من أكثر الملتقيات جماهيرية في أية دولة وفيه تتجلى باإلضافة إلى
ما يمكن تس���ميته الصفات الفردية للسائق ،المميزات االجتماعية العامة
للمجتمع في ظرفه السياسي واالقتصادي واالجتماعي .يسود في إسرائيل
الوه���م القاتل القائ���ل بأن االحتالل يجري في مكان آخر ،واالس���تيطان في
مكان آخر ،والجدار في مكان آخر ،والسياس���ات التي تؤدي إلى ما ال يقل عن

التجويع والحرمان من الحق في التحرك واالعتياش لماليين الفلسطينيين
– كل ه���ذا يجري في مكان آخر! ولكن من الس���خف القب���ول بهكذا مزاعم
طالم���ا أن اإلحتالل هو منظومة غير مفصولة ع���ن الدولة وعن المجتمع ،بل
بات يش���كل عنصرًا مركبًا أساس���يًا في هويتها وفي حراكها وفي سلوكها
واقتصادها وسياس���اتها ،وخصوصا أنه احتالل تجاوز مطلع الشهر الجاري
نصف قرن من الزمن.
مجل���ة “نيتش���ر” العلمية تؤكد ف���ي مقال حول بحث للعال���م روبرت إم.
سابولسكي (أيار “ )2017أهمية الس���ياق الثقافي واالجتماعي الذي تنشأ
التصرفات ضمنه”.
وتش���ير إلى خط���ورة “الق���وى (االجتماعي���ة) التي تؤدي إل���ى العنف،
ُّ
والتجرد من اإلنس���انية ،والحرب ،إلى جانب التسامح ،والتعاطف ،والسالم.
توج���د للرموز واألفكار أهمية كبيرة في هذا الج���زء من التحليل ،إذ نتعلم
كي���ف تس���تطيع االس���تعارات المجازية التجري���د من اإلنس���انية ،بطرق
َ َ
يمكنها أن تؤدي إلى أعمال وحش���ية (مثل وصف مجموعة بشرية ُمحتقرة
بـ”الصراصي���ر”)” ،تقول المجلة .إن وصف الصراصير هو مقولة مش���هورة
لرئيس أركان جيش االحتالل والحقًا الوزير ،السابق ،رفائيل إيتان حين شبه
العرب بـ”صراصير مسممة داخل قنينة”..
إن م���ن تعود بأن القانون الذي يحكم ش���وارع منطق���ة محتلة هو قانون
الغ���اب وأن قوى األم���ن المختلفة توف���ر دائما الغطاء والحماي���ة والتبرير
والتس���ويغ لمن هو في رتبة السيد؛ ومن يسمح لنفسه بل تسمح له الدولة
وقانونها وحكومتها وسياستها بممارسة أبشع أشكال العنف في منطقة

محكومة عس���كريًا  -من الطبيعي وال���وارد وربما العلمي أيضًا القول :إن كل
هذا االستثناء العنيف الذي ال يضبطه قانون وال نظام ،ناهيك عن المعيار
االخالقي ،هو اس���تثناء س���يصبح بمثابة القاعدة التي تحكم .ليس قاعدة
تحكم الس���يد تجاه اآلخر الرازح تحت بش���اعة هيمنته وعنفه فقط ،وإنما
ستطال أيضا حياته اليومية بأكثر ممارساتها يومية وعادية .كما أسلفنا،
وهل يوجد أكثر من الشارع مسرحا لكل هذا؟!

ابحثوا عن العسكرة في أصول العنف
منظمة بروفايل جديد -الحركة لمناهضة العس���كرة في المجتمع -تشرح
عل���ى واحدة م���ن صفحات موقعها كي���ف أصبحت العس���كرة أيديولوجيا
منتش���رة ترى بالجيش قيمة عليا ،أيديولوجيا ّ
ّ
العسكرية
تهول من القيم
ّ
وتبني حولها األس���اطير ،مع أو بدون عالق���ة باألوضاع األمنية .مجتمع قائم
ّ
على العس���كرة هو مجتمع يحم���ل أيديولوجيا ّ
ّ
الجندية ،ويش���كل
تقدس
ّ
ّ
اإلجتماعي���ة .وحين يختلط المدني
الجي���ش فيه جزءًا ال يتج���زأ من الحياة
العس���كرية التي ّ
ّ
ّ
تقدس الح���رب هي تلك التي
بالعس���كري ،تصبح القيم
ّ
تعطي مجاالت الحياة المدنية تعريفاتها :في التربية ،االقتصاد ،الترفيه،
ّ
ّ
ّ
العائلي���ة وغيرها .المجتمع
اإلجتماعية ،الحياة
الحي���ز المدني ،الخدم���ات
ّ
العس���كرية أمرًا إعتياديًا،
اليهودي في إس���رائيل هو مجتمع يرى بالردود
ُ
وال ي���رى بأن الحروب يمكن أن تمن���ع .هو مجتمع يرتبط اندماج األفراد فيه
ُ
ّ
العس���كرية التي تعتبر عبئًا يجب تقاس���مه ،وفي الوقت ذاته
بخدمتهم
ّ
ّ
ّ
رسالة إجتماعية في المس���توى الرفيع .مجتمع يعرف قومية أخرى كعدو.

مجتمع يمك���ن أن ترى في مدن���ه وبلداته دبابات ،بنادق ،مواقع وش���وارع
ُ
تسمى على أسماء المعارك وقيادات الحروب..
سياسات اإلجماع اإلسرائيلية التي تجمع األفراد حول نار القبيلة ،ليست
جديدة .هذا مميز لكل نظام يسعى لتصدير خالفاته واختالفاته ،ومواصلة
تشييد طابعه الرأسمالي.
في مقدمة كتابها “اصالح اجتماعي أم ثورة” كتبت المفكرة المانية روزا
لوكس���مبورغ“ :لقد حدث التغير ذاته في الظاهرة العس���كرية .فإذا نظرنا
إل���ى التاريخ كما كان ،ال كما هو ممكن أو واجب ،فإن علينا أن نوافق على أن
الحرب كانت ملمحا مالزما للتطور الرأس���مالي .فالواليات المتحدة وألمانيا
وإيطاليا ودول البلقان وبولندا مدينة جميعا بش���رط تطورها الرأسمالي أو
بصعوده للحروب ،س���واء انتهت بالنصر أم بالهزيم���ة .ففي الحاالت التي
كانت فيها بلدان تعاني من االنقس���ام السياس���ي الداخلي أو العزلة التي
يج���ب أن تحط���م ،لعب���ت الظاهرة العس���كرية دورا ثوريا م���ن وجهة نظر
الرأسمالية”.
وتتابع“ :لقد أصبحت العسكرة أمرا ال غنى عنه لهذه الطبقة (الرأسمالية).
أوال كوس���يلة للصراع من أج���ل حماية المصالح القومي���ة في التنافس مع
الجماعات القومية األخرى .وثانيا كوس���يلة لتوظي���ف رأس المال النقدي
والصناعي .وثالثا كأداة للس���يطرة الطبقية على الس���كان العاملين داخل
البلد نفس���ه ( )...لقد تحولت العسكرة من محرك للتطور الرأسمالي إلى داء
رأسمالي”.

[هـ .نفاع]
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تقاريــر خــاصـــــــة

تقرير جديد لمنظمة «بتسيلم»:

ّ
إطالق الجيش اإلسرائيلي النيران الفتاكة على متظاهرين
ّ
فلسطينيين ال يعرضون حياة الجنود للخطر أصبح أمرا عاديا!
أك���د تقري���ر جديد ص���ادر ع���ن منظمة «بتس���يلم»
اإلسرائيلية لحقوق اإلنسان أن إطالق الجيش اإلسرائيلي
ّ
الني���ران الفتاك���ة عل���ى متظاهرين فلس���طينيين ال
ً
ّ
ّ
ً
يعرضون حياة الجنود للخطر أصبح أمرا عاديا.
وأضاف التقرير أنه منذ ش����هر كان����ون الثاني 2015
ُ
فلسطينيا ً
ً
رميا باألعيرة النارية خالل مظاهرات
قتل 42
وأحداث رش����ق حج����ارة .وتظهر االس����تقصاءات التي
ّ
ّ
ّ
أجرتها «بتس����يلم» أنه على األقل  35منهم لم يشكلوا
���را على حياة أفراد ّ
خط� ً
قوات األمن .كما تظهر أن مئات
آخري����ن أصيبوا بج����روح ،وبعضهم كان����ت إصاباتهم
ّ
بليغ����ة .واعتاد كبار المس����ؤولين ف����ي الجيش وممثلو
���كرية ّ
الموجهة ّ
ّ
النيابة العس� ّ
ضد
الرد على االنتقادات
هذه السياس����ة باقتباس تعليمات إط��ل�اق النار التي
ّ
ّ
الحية فقط كوس����يلة لدفع
تقيد اس����تخدام الذخيرة
ّ
خط����ر يه����دد الحياة لدى انع����دام ّأية وس����يلة أخرى.
ولك� ّ
ّ
���ن ه����ذه التعليمات تضفي ش� ّ
قانونية هي
���رعية
ّ
ّ
ش����كلية باألس����اس .فالجنود في المي����دان يتصرفون
ّ
وفق تعليمات مغايرة ،تسمح بإطالق النيران الفتاكة،
ً
وبضمنه����ا الذخيرة ّ
الحية ،أيضا ف����ي ظروف أخرى ،وال
ً
ّ
يحرك كبار المس����ؤولين س����اكنا لمنع مقت����ل أو إصابة
المزيد من األشخاص.
ُ
جد
وقال����ت المنظم����ة إنه طيل����ة أعوام طويل����ة ،لم ت ِ
ً
ّ
ّ
���كري
التوجهات إلى جهاز تطبيق القانون العس�
نفعا
بهدف الدفع نحو إجراء مس����اءلة ومحاس����بة ّ
جدية في
حاالت قتل الفلس����طينيين .وفي كثير من الحاالت ،لم
ّ
ّ
يتم فتح ّ
أي تحقيق ،وفي كل األحوال انتهى التحقيق
ّ
بش����كل ش����به دائم إلى طمس الحقائق .ولهذا ،قررت
ّ
ّ
ّ
التوجه إل����ى النيابة
منظم����ة “بتس����يلم” التوقف عن
ّ
العسكرية مطالبة بالتحقيق ولكنها في الوقت نفسه
تواص����ل بوس����ائل أخرى الدف����ع نحو إجراء المس����اءلة
ّ
���تمرون في
والمحاس����بة .وكتبت“ :ألجل ذلك نحن مس�
ّ
تقص����ي الحقائق في مثل هذه الحاالت ونش����رها على
المأل .مع ذلك ،ال يزال إجراء التحقيق ومحاس����بة جميع
المس����ؤولين عن مثل هذه األحداث م����ن واجب الجهاز
ّ
استمرت النيابة العسكرية في
العسكري .ولكن طالما
ّ
اتباع سياس����ة الطمس الممنه����ج للحقائق فلن يكون
هناك ما يردع أفراد ّ
قوات األمن عن مواصلة إطالق النار

نحو فلسطينيين لم ّ
يعرضوهم للخطر».
وأش���ار التقرير إلى أنه في ي���وم  12أيار الفائت خرج
ّ
فلسطيني من سكان قرية النبي صالح
نحو مئة متظاهر
ّ
والقرى المجاورة ،ومعهم مواطنون إسرائيليون وأجانب
ّ
ّ
ّ
الشرقي.
العس���كرية عند مدخل القرية
باتجاه البوابة
ّ
السلمية مجموعة من الجنود وأفراد
واعترضت المسيرة
ش���رطة حرس الحدود تحت قيادة ضابط حرس الحدود،
وأعاقت ّ
تقدمها نح���و غايتها ،وألقت القنابل الصوتية
نحو المش���اركين .وبقي معظم المتظاهرين في الشارع
وواصلوا الهتاف ورفع األع�ل�ام قبالة رجال ّ
قوات األمن
ّ
الذين اعترضوا طريقه���م .وتراجعت مجموعة صغيرة
ّ
ّ
الش���بان نحو تلة في مش���ارف المنطقة العمرانية
من
ً
ّ
م���ن القرية ،على بعد  150مترا م���ن بقية المتظاهرين،
ّ
وتطورت هناك مناوش���ات طفيف���ة بينها وبين الجنود
وش���رطة حرس الحدود الذين تقدم���وا باتجاهها .كان
ّ
ّ
ق���وات األمن
الش���بان يرش���قون الحجارة فيما أطلقت
عليه���م الغاز المس���يل للدموع والعي���ارات المعدنية
المغلف���ة بالمطاط والعي���ارات اإلس���فنجية .ومن ّ
جراء
ّ
إطالق هذه المقذوفات أصيب اثنان من الش���بان الذين
ّ
إس���فنجي في رأس���ه
رش���قوا الحجارة :أحدهما بعيار
والثاني بعيار معدني مغلف بالمطاط في فخذه.
وقال التقرير إن العديد من المتظاهرين سمعوا قائد
ّ
القوة ،وكان يق����ف قرب المركز الرئيس����ي للتظاهرة،
َّ
ّ
يصدر ً
أمرا لقناصين اثنين مسلحين ببنادق “روجر” أن
ّ
يتقدما باتجاه راش����قي الحجارة ويطلقا النيران .وهذا
برغم ّ
أن الحديث يدور عن نحو عش����رة ش� ّ
���بان أو خمسة
ً
عشر ش����ابا ال أكثر ،كانوا يرش����قون الحجارة باأليدي أو
ّ
بواس����طة مقالع ،من مكان يبعد مئة متر على األقل عن
رجال قوات األمن.
ّ
وبحس����ب التقرير ،تمركز ثالثة جنود ،بينهم قناص،
خلف ج����دران منزل في طور البن����اء ،يقع على المنحدر
ّ
الشرقي للتلة .وكان القناص يطلق نحو راشقي الحجارة
الرص����اص الحي بين الفينة واألخ����رى (من نوع “توتو”
بقط����ر 22ر 0إنش)؛ وكان هؤالء يختبئ����ون وراء أنقاض
ّ
ً
تقريبا من المكان.
مهدم يبعد مس����افة مئة متر
منزل
ّ
لم يصب أحد جراء إطالق الرصاص .وتفصل بين المنزل
ّ
المهدم “سنس����لة”
ال����ذي اختبأ خلفه الجنود والمنزل

جنود االحتالل :يد خفيفة على الزناد.

من فوقها أس��ل�اك شائكة .وعند الس����اعة الثانية بعد
الظهر ّ
تقدم الش����اب س����بأ عبيد باتجاه “السنس����لة”
ً
ورش����ق عددا من الحجارة نحو الجنود ،الذين كانوا على
بع����د حوالي ثمنين مت� ً
���را منه ،فيم����ا كان هو يحتمي
ّ
والتف ليهمّ
ً
ً
خلف “السنس����لة” .رشق سبأ حجرا أخيرا،
باله����رب؛ عندها أطلق عليه القن����اص رصاصة من نوع
“توتو” أصابته في خاصرته .في اللحظات التي سبقت
ّ
إطالق النار كان ش����اب آخر من س����كان ق����راوة بني زيد
ّ
يقف خلف المنزل المه� ّ
���دم .وفي إفادة قدمها لباحث
ّ
الميداني في يوم  13أيار وصف الشاب تلك
“بتسيلم”
اللحظات وما تالها من أحداث“ :نهض س����بأ من مكانه
وبدأ يزح����ف على يدي����ه وركبتيه ،وذل����ك كي يحمي

نفسه فال يكون في مرمى القناصة الذين كانوا قبالتنا.
ّ
وصل إلى الس����ياج الذي يلف الحق����ل المحيط بالبيت
الذي تمرك����ز خلفه الجنود .في ه����ذه األثناء لم يطلق
الجنود الرصاص .رشق سبأ حجرين أو ثالثة نحو الجنود
ّ
ّ
منحن لئال يكون في مرمى
المحصنين ،وكان يفعل وهو
ٍ
ّ
ّ
ّ
القناص .حذر الشبان س����بأ وهم يصرخون عليه“ :يا بو
األبيض ،ارجع ...يا بو األبيض ،ارجع» .في ّ
المرة الثالثة،
ً
حجرا وهو منحنّ ،
بعد أن ألقى س����بأ ً
هم بالهروب عائدا
ٍ
َ
نحونا ،أطلقت عليه رصاصة أصابته بعد أن أخذ يبتعد.
لم أس����مع صوت إطالق الن����ار ،لكنني أدركت أنه أصيب
ألنه وضع يده على خاصرته .ركض في اتجاهنا مسافة
نحو عش����رين  -ثالثين ً
مترا ،إلى أن وصل إلى منطقتنا،

وعنده����ا وقع عل����ى األرضّ .
تقدمت إليه برفقة ش� ّ
���اب
آخر من س����لفيت وناشط يهودي اسمه يونتان .بعد أن
ً ُ
ُ
رفعت بلوزته رأيت ً
صغيرا ،بقطر س����يجارة ،ش����به
ثقبا
ً
مغلق ،وينزف قليال .كانت هناك بقعة على بلوزته من
ُ
الجهة اليسرى .شعرت أنه يلفظ أنفاسه األخيرة .قمنا
بحمله ،أربعة أو خمس����ة أش����خاص .وفي الطريق أخذنا
ّ
نكلم����ه ،ونقول له« :احك يا س����بأ» .قلت ل����ه« :إذا كنت
تسمعني اضغط على يدي» ،فضغط .لكن بعد مئة متر
عندما وصلنا به إلى الش����ارع ،حي����ث كانت تقف هناك
ّ
سيارة اإلسعاف ،سلمناه لطاقم اإلسعاف ووضعوه على
مرة ثانية ّ
الحمالة .وقلت لسبأ ّ
ّ
شد على يدي ،ولكنه لم
ّ
يشد كما فعل من قبل».

ثروات أكبر  500ثري في إسرائيل ارتفعت بنسبة  %23خالل عام واحد!
*قائمة األثرياء الـ  500ضمن  241مجموعة استثمارية وبينهم  143فردا و 357ضمن  98عائلة ومجموعة *ارتفاع الثروة اإلجمالية لقائمة األثرياء الـ  500األكبر خالل  14عاما بنسبة  ،%454وبلغت هذا العام 168
مليار دوالر *نسبة كبيرة من هذا االرتفاع ناجمة عن تجنيس عدد من األثرياء اليهود من العالم الذين قد يغادرون بموجب مصالحهم *التخفيضات الضريبية األميركية المتوقعة قد تدفع ببعضهم للعودة إلى
ّ
وطنهم األم *الثري األكبر باتريك ديرهي وهو فرنسي تجنس قبل عامين *قطاع السيارات ضمن زيادة ثروات عائالت شركات االستيراد بنسبة * %20القائمة تضم ثريا عربيا واحدا تبلغ ثروته  145مليون دوالر*
قراءة وتحليل :برهوم جرايسي
تبين من التقرير الس���نوي حول قائمة األثرياء الـ  500الكبار في إس���رائيل،
التي تصدرها س���نويا المجلة الش���هرية لصحيف���ة “ذي ماركر” االقتصادية،
التابعة لصحيفة “هآرتس” اإلس���رائيلية ،أن الث���روة االجمالية لهم ،ازدادت
خ�ل�ال عام واحد ،بنس���بة  :%23من  137مليار دوالر في الع���ام  ،2016إلى 168
مليارا في العام الجاري .وهذه زيادة بنس���بة  %454عم���ا كانت عليه في العام
2003؛ ف���ي حين أنه خالل تل���ك الفترة ارتفع معدل رواتب األجيرين بنس���بة
 .%50ولكن نسبة عالية من الزيادة الحاصلة في السنوات األخيرة هي انعكاس
لهج���رة أصحاب مليارات مع جزء من ثرواتهم إلى إس���رائيل ،بفعل االمتيازات
الضريبية وغيرها.
وتضمنت القائمة هذا العام  241اسما ألفراد وعائالت ومجموعات استثمارية،
تضم  500ثري .وقد بلغت ثروة الثري األكبر  14مليار دوالر ،لتنتهي بعدد ممن
ث���روة كل واحد منهم  90مليون دوالر .في حي���ن أن أصحاب المليارات ،بمعنى
من مليار دوالر وما فوق ،ارتفع من  90ثريا في العام الماضي إلى  116في العام
الج���اري ،في حين أن أصحاب المليارات ف���ي العامين  2003والذي يليه كان 8
أشخاص فقط.
والمقي���اس الذي تتبعه “ذي ماركر” الحتس���اب الثروة ،ه���و أن يكون الثري
من اإلس���رائيليين ،صاحب الثروة الصافية حتى األول من نيسان في ذات عام
التقرير ،بمعنى  ،2017وبموجب المعلومات التي لدى الصحيفة ،وتشمل كافة
األس���هم في كافة الشركات والمؤسسات ،واالستثمارات المالية في البورصة،
وقيمة العقارات المملوكة ،والسيولة النقدية المتوفرة حتى ذلك اليوم ،التي
تملكها العائلة أو الفرد أو المجموعة االقتصادية الواحدة ،وبعد أن تم انتقاص
الديون الشخصية ،بموجب المعلومات المعلنة .كما اعتمدت الصحيفة تقارير
معتمدة ،ومنها تقارير البورصة عن كل واحد من هؤالء األثرياء.
إال أن هذه الثروات ال تشمل االستثمارات غير الخاضعة للسجالت اإلسرائيلية
الرس���مية ،بمعنى أنها كلها خارج البالد .كما ال تش���مل أثري���اء كبارا يلعبون
في الس���احة اإلس���رائيلية ،ولكنهم ال يخضعون للس���جالت اإلسرائيلية ،مثل
الثري األميركي اليهودي شلدون إدلسون ،صاحب صحيفة “يسرائيل هيوم”
اليومية المجانية ،الداعمة بالمطلق لشخص بنيامين نتنياهو.

أثرياء مهاجرون وجدد وقدامى
كما ذكر ،فإن اجمالي الثروات ش���هد قف���زات ضخمة ،من  37مليار دوالر في
الع���ام  ،2003إلى  168ملي���ار دوالر في العام الجاري ،اي زيادة بنس���بة .%454
والعام���ل األبرز له���ذه الزيادة ،كان هج���رة أثرياء كبار يهود م���ن العالم إلى
إسرائيل ليحملوا جنسيتها ،إلى جانب جنسية وطنهم األم ،ومنهم من يحمل
أكثر من جنسيتين ،ونقلوا معهم جزءا من استثماراتهم ،فيما أن جزءا صغيرا
نقل كل ثروته ،في حين شهدنا خالل السنين من قرر بعد فترة هجرة إسرائيل
ناقال معه ثروته.
فمثال في الع���ام  ،2015انضم إلى قائم���ة األثرياء “اإلس���رائيليين” ،الثري
الفرنس���ي باتريك ديرهي ،حامال معه ثروة بل���غ مقدارها في ذلك العام 5ر16
مليار دوالر ،و”خس���ر” منها في العام الماضي  ،2016ما يعادل 6ر 7مليار دوالر،
بينما في ه���ذا العام عاد ليحتل المرتبة االولى بع���د أن حقق أرباحا عن العام
الماضي بقيمة 4ر 6مليار دوالر ،لتصل ثروته هذا العام إلى  14مليار دوالر.
وساهم ديرهي بنسبة  %20من اجمالي الزيادة الفعلية الحاصلة في الثروة
االجمالية لألثرياء ال���ـ  500وهي  32مليار دوالر ،تتقلص إلى زيادة صافية 31

مليار دوالر ،بعد خصم خس���ائر  8أثري���اء بمبالغ متفاوتة .في حين أن  %21من
الزيادة الفعلية الحاصلة هذا العام ،كانت بفعل هجرة أثرياء إلى إس���رائيل،
مع ثروة اجمالية بلغ���ت 81ر 6مليار دوالر ،منها 5ر 3مليار دوالر من مجموعتي
أثرياء (شركتان).
ولغرض توضيح تأثير هجرة االس���تثمارات واألثرياء إلى إسرائيل عدنا إلى
ثالثة أثرياء إسرائيليين قدامى ،أولهم شيري أريسون ،صاحبة األسهم األكبر
ف���ي بنك هبوعليم” ،أكبر البنوك اإلس���رائيلية ،ووجدن���ا أن ثروتها في العام
 2003بلغت 4ر 3ملي���ار دوالر ،مقابل 2ر 5مليار دوالر في العام الجاري ،أي أنها
حققت خالل السنوات الـ  14األخيرة زيادة بنسبة  53بالمئة .كذلك ثروة عائلة
فيرتهايم���ر ،فقد بلغت في العام  ،2003حوال���ي  3مليارات دوالر ،وهي اليوم
7ر 8مليار دوالر (المرتبة الثانية بحجم الثراء) بمعنى زيادة بنسبة  .%290في
حين أن ثروة الثري إس���حاق تشوفا ،المحتكر األكبر لحقول الغاز التي تسيطر
عليها إسرائيل في البحر األبيض المتوسط ،ارتفعت من 93ر 2مليار في العام
 ،2005إلى  4مليارات دوالر في العام الجاري ،بمعنى بنسبة .%37
ومثل آخر ،في حين أن الثري “األصغر” في العام  2003كان من له  60مليون
دوالر ،ارتف���ع الحد األدنى للثروة في العام الج���اري إلى  90مليون دوالر ،مقابل
 76ملي���ون دوالر ف���ي قائمة العام الماض���ي  .2016بمعنى أن زي���ادة الثروات
اإلسرائيلية “القديمة” ارتفعت بنسبة بعيدة جدا عن الزيادة االجمالية لحجم
الثروات في السنوات الـ  14األخيرة.
لك���ن هذا ال يعن���ي أن هذه ورقة رابحة بيد إس���رائيل ،ألن هذه حركة أموال
واس���تثمارات ضخمة ،ال يوجد ما يربطها ويبقيها ،فه���ي كالطيور المهاجرة
تبحث عمن “يغذيها” ،فمنها من لجأ إلى إس���رائيل لالس���تفادة من ش���روط
وامتيازات ضريبية ،لالس���تثمارات المالية الكبرى ،وخاصة المهاجرة اليها ،ما
يعني أنها على اس���تعداد للقيام بالهجرة العكسية ،في حال تبدلت الظروف،
أو وجدت ظروفا أفضل في أي مكان آخر من العالم.
وه���ذا هو بالضبط ما أقلق جهات إس���رائيلية كثيرة م���ن خطة التخفيضات
الضريبي���ة ،التي أعلن عنها الرئيس األميرك���ي دونالد ترامب ،والتي عنوانها
األبرز :تخفيض ضريبة الش���ركات م���ن  %35إلى  .%15وبرغ���م أن هذه الخطة
م���ا تزال في إطار تصريح ش���فهي ،ولم تنتقل بعد إلى المس���ار التش���ريعي
والتطبيق ،فإن اتحاد الصناعيين اإلسرائيليين أعرب عن قلقه من الخطة ،كون
أن ضريبة الشركات في إسرائيل هي اليوم  ،%24بدال من  %34قبل أكثر من 20
عام���ا ،ومن المفترض أن تنخفض إلى  %23في العام المقبل  ،2018ما يعني أن
الفجوة ستكون كبيرة ،في حال دخل قرار ترامب حيز التنفيذ.
ويتوقع االتحاد أن يتس���بب التخفيض الضريبي بخروج استثمارات أميركية
وأجنبية من االقتصاد اإلسرائيلي ،إلى الواليات المتحدة األميركية.
وقال رئيس اتحاد الصناعيين شراغا بروش إن االقتصاد اإلسرائيلي سيتضرر
في حال دخلت الخطة الضريبية األميركية حيز التنفيذ.
وتوج���ه بورش إلى رئيس الحكومة بنيامي���ن نتنياهو طالبا منه ابرام صفقة
اقتصادية جديدة مع الرئيس ترامب ،وبموجبها تحصل الشركات اإلسرائيلية
عل���ى مكانة خاص���ة في الوالي���ات المتح���دة ،لتتمتع بأفضلية في الش���روط
مقارنة مع ش���ركات الدول األخرى .وحسب بروش ،فإنه يريد أن تعترف اإلدارة
األميركية باالس���تثمارات األميركية في إس���رائيل كما لو أنها استثمارات في
الواليات المتحدة لتحصل على ذات نسب الضريبة األميركية الجديدة في حال
تخفيضها؛ اضافة إلى خلق تعاون مشترك بين الجانبين في مسألة الضرائب،
وإقامة صناديق أميركية إسرائيلية مشتركة ،لتساند الصفقات مع الصناعات
الحربية.

فجوات ضخمة في حجم الثراء
كم���ا ذكر ف���إن التقرير تضمن أس���ماء  500ثري ،ضمن  241اس���ما أو عائلة/
مجموعة ،في الالئحة العامة ،وكان عدد من بلغت ثروتهم أكثر من مليار دوالر،
 116ثريا ،مقابل  90ثريا في تقرير العام الماضي  .2016إال أنه على أرض الواقع،
ف���إن التقرير يضع العدد  500هدفا ،ما يجعل ض���م أثرياء عابرين ،وفي مهب
الريح ،ضمن قائمة يفتتحها حيتان مال إس���رائيليون ومهاجرون جدد .وهذا
يبرز حينما ن���رى أن األول في القائمة باتريك ديره���ي ،بلغت ثروته  14مليار
دوالر ،بينما القائمة تختتم بـ  16اس���ما ومجموعة تبل���غ ثروة كل واحد منهم
 90مليونا ،وفي حال تم توزيع ثروات بالتس���اوي على شركاء ،سنجد من ناحية
فعلي���ة أن قائمة ال���ـ  500تضم أكبر ثري ،ثروته وح���ده  14مليار دوالر ،وثروة
“أصغر ثري”  24مليونا.
ورأين���ا أيضا أن األثرياء الـ  116األوائل يمتلك���ون  %56من الثروة االجمالية،
قرابة  94مليار دوالر؛ بينما  74مليار دوالر تتوزع على  384ثريا .وكانت ثروة أول
 12ثريا ،ضمن خمس���ة أسماء وعائلة %22 ،من اجمالي الثروة .وثروة أول عشرة
أس���ماء وعائالت بلغت 4ر %33من اجمالي الثروة .وهؤالء وحدهم حققوا زيادة
ف���ي األرباح خالل عام ،بحوالي 7ر 9مليار دوالر ،وهو ما يعادل أكثر من  %31من
الزيادة االجمالية في أرباح األثرياء الـ  500خالل عام واحد.

قائمة األسماء
وق���د احتل المرتب���ة األولى في الثراء ،كم���ا ذكر ،الثري الجديد إس���رائيليا،
الفرنس���ي اليه���ودي باتري���ك ديره���ي ،الذي طل���ب وحصل على الجنس���ية
اإلس���رائيلية في الع���ام  ،2015ناقال معه ثروة قارب���ت 5ر 16مليار دوالر ،إال أنه
خس���ر في العام الماضي  7مليارات دوالر ،بس���بب هبوط بنسبة  %51في سعر
أسهم ش���ركة “أطليس” األميركية ،التي يس���يطر على  %60من أسهمها .إال
أن هذه أس���هم هذه الشركة عادت وس���جلت قفزة كبيرة منذ التقرير السابق
وحتى اعداد الج���اري ،ما رفع الثروة االجمالية في هذا العام بـ 4ر 6مليار دوالر،
ولتصبح  14مليار دوالر.
وديره���ي ( 53عام���ا) يهودي ولد ف���ي المغ���رب العربي ،ووال���داه كانا من
اليساريين ،وهاجرت العائلة في نهاية س���نوات السبعين إلى فرنسا ،وأكمل
تعليمه فيها ،وفي بداية س���نوات التسعين فتح شركة صغيرة ،كانت تعرض
على الفرنس���يين االشتراك في شبكة كوابل تلفزيونية بأسعار أقل من غيرها.
وس���رعان ما توسعت الشركة ،وسجلت نجاحات ،ولتبدأ في عملية شراء شركات
أخرى.
وبدأ ديرهي في إس���رائيل مساهما في شركة الكوابل “هوت” ،التي جمعت
ش���ركات صغيرة سابقة ،ودأب في كل ّ
مرة على شراء أسهم مساهمين آخرين،
إل���ى أن اصطدم بالقان���ون الذي يلزم بأن تكون أس���هم  ،%5عل���ى األقل ،في
ش���ركات االتصاالت بيد حامل جنسية إس���رائيلية ،فاختار ديرهي في العام
 2015الحصول على الجنسية اإلسرائيلية ليطبق السيطرة الكلية على “هوت”،
وبات قسما من شركاته مسجال في إسرائيل.
واحتل���ت المرتب���ة الثانية عائل���ة الملياردير اإلس���رائيلي القديم س���تاف
فيرتهايم���ر وعائلته ،التي تضم زوجته وأبناءهم���ا الثالثة ،إذ بلغت ثروتهم
مجتمعين 7ر 8ملي���ار دوالر ،زيادة بـ  400مليون دوالر ع���ن العام  .2016وتبرز
العائلة أساسا في شركات التقنيات التكنولوجية في إسرائيل وخارجها.
وحافظت الثرية اإلس���رائيلية القديمة شيري أريس���ون على المرتبة الثالثة
في القائمة ،بعد أن كانت في س���نوات خلت تتربع على رأس القائمة ،كصاحبة
األس���هم األكبر في بن���ك “هبوعليم” ،أكبر البنوك اإلس���رائيلية .وبلغت ثروة

أريسون هذا العام 2ر 5مليار دوالر بزيادة  200مليون دوالر في العام الجاري.
أم���ا الرابع ف���ي الالئحة من حيث الث���راء ،فقد كان الثري اإلس���رائيلي أرنون
ميلتش���ين ،الصديق الخاص لبنيامي���ن نتنياهو ،والمت���ورط بقضية تقديم
“الهداي���ا” لنتنياه���و وزوجته ،بما قيمت���ه مئات آالف ال���دوالرات ،على مدى
سنوات ،وهي قضية الفساد الجاري التحقيق فيها ،وتسمى “القضية .”1000
وحس���ب ما ينش���ر فإن نتنياهو اهتم بمصالح هذا الثري ف���ي البالد والخارج.
وأبرز الهدايا ،كانت تأمين بش���كل دائم لكميات من الش���مبانيا ،يبلغ س���عر
الزجاجة الواحدة منها  200دوالر ،وحتى أن عائلة نتنياهو كان تجري اتصاالت
بميلتش���ين ،في حال خف المخزون .كذلك كان يحصل نتنياهو من ميلتشين
عل���ى مدى س���نوات طوال ،على س���يجار من صنف “كوهيبا س���يجالو  ”5غالي
الثمن ،اضافة إلى هدايا أخرى مثل مجوهرات وغيرها.

أثرياء قطاع السيارات
وقد خصص التقرير جانبا لشركات وعائالت استيراد السيارات ،التي شهدت
في السنوات األخيرة ،وخاصة العام الماضي ،ذروة غير مسبوقة ،إذ سجل العام
 ،2016بيع أكثر من  287ألف س���يارة ،وهذه زيادة بنسبة  %12عما تم بيعه في
العام قبل الماضي  ،2015الذي سجل هو أيضا ذروة في بيع السيارات.
وقد س���جلت العائالت واألش���خاص الس���بعة البارزين في قطاع الس���يارات
أرباح���ا كبيرة في العامين الماضي والجاري ،ما رفع ثرواتهم بنس���بة ملحوظة.
فعائلة حارلف ،التي تملك ش���ركة “كال موبيل” ،وتس���تورد سيارات يونداي
وميتسوبيشي ومارسيدس ،التي كانت حصتها  %21من اجمالي مبيعات العام
الماض���ي ،ارتفاعا حادا في ثروتها ،من 5ر 1ملي���ار دوالر في  ،2016إلى ملياري
دوالر في العام الجاري.
وسجلت عائلة الثري جورج حوروش ارتفاعا بثرتهفي ثروتها بنسبة 5ر%20
لتص���ل إلى 2ر 1مليار دوالر .ثم عائلة كاراس���و ،التي ارتفعت ثروتها إلى مليار
دوالر ،مقاب���ل  840مليار دوالر في  .2016وفي المجمل ،ف���إن العائالت المالكة
ألكبر شركات استيراد الس���يارات ،ارتفعت ثروتها االجمالية بنسبة  ،%20من
 5مليارات دوالر في  ،2016إلى ما يزيد بقليل عن  6مليارات دوالر هذا العام.
الثري العربي الوحيد
تبقى هذه الخانة ثابتة في هذه التقارير الس���نوية ،إذ أنه منذ  13عاما من
أص���ل  500ثري في القائمة ،هناك عربي واحد ،هو رجل األعمال ،بديع بش���ارة
طن���وس ،من مدينة الناص���رة .وهو صاحب واحدة من أكبر ش���ركات البناء في
البالد ،وهي تنشط أيضا في دول في شرق أوروبا وفي كندا ،وقد أسس طنوس
الشركة في سنوات السبعين األولى من القرن الماضي.
وارتفع���ت ثروته في العام الجاري بنحو  15ملي���ون دوالر ،لتصبح  145مليون
دوالر .وهو يحل في المرتبة  194من أصل  241اسما وعائلة ومجموعة استثمارية،
مقابل المرتبة  211من أصل  245في العام الماضي  .2016وحسب التقارير ،فإنه
يس���جل أرباحا سنوية ،وخالل الس���نوات األربع األخيرة ارتفعت ثروته من 110
ماليين إلى  145مليون دوالر ،بمعنى بنسبة  %32تقريبا.
وقبل ذلك ،كانت في القائمة من بين األثرياء الـ  500عائلة ش���قحة ،التي
تملك واحدة من أكبر ش���ركات اس���تيراد المواد الغذائية ف���ي البالد ،إال أن
الش���ركاء انفصلوا عن بعضهم ،وش���كلوا ش���ركتين أو أكث���ر ،مما أخرجهم
من قائمة الـ  .500وس���بق ه���ذا أيضا خروج عائلتي���ن عربيتين بعد تدهور
أوضاعهما االقتصادية.
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بمناسبة معرض األسلحة «إزرائيل ديفنس»:

إسرائيل واحدة من أكبر عشر
دول مصدرة للسالح في العالم!
أقي���م في ت���ل أبيب بي���ن الس���ادس والثامن من ش���هر حزيران
الحالي معرض األس���لحة ( ISDEFإزرائيل ديفن���س)ُ ،
وعرضت فيه
أس���لحة وعتاد أمني وأجهزة تكنولوجية ومحوسبة ،مخصصة على
وج���ه الخصوص لحرب الس���ايبر (الفضاء اإللكتروني) والتجس���س
في ش���بكات التواصل االجتماعي .وهذه المعروضات هي من صنع
ش���ركات إس���رائيلية حكومي���ة وخاصة ،وكذلك من صنع ش���ركات
أجنبية.
وبادرت إلى إقامة المعرض “أفن���ون غروب” ،التي تضم مجموعة
ش���ركات لصناعة األس���لحة وتطوير عتاد أمن���ي وتكنولوجي .كما
أنها تمثل عش���رات شركات األس���لحة والعتاد األمني األجنبية في
إس���رائيل ،وتبي���ع هذه المصنوع���ات ألجهزة األمن في إس���رائيل
والعال���م .وبحس���ب القيمين عل���ى المعرض فقد زاره خ�ل�ال أيامه
الثالث���ة قرابة  100وفد أجنبي و 15ألف ش���خص بينهم أربعة آالف
شخص يتولون مناصب رسمية في دولهم.
وأفادت معطيات نش���رتها وزارة الدفاع اإلس���رائيلية ،مؤخرا ،أن
حجم صادرات األسلحة اإلسرائيلية والعتاد األمني بلغت 5ر 6مليار
دوالر خ�ل�ال العام  ،2016وه���ذه الصادرات موجهة باألس���اس إلى
آس���يا ،وخاصة الهند .وارتفع في هذا العام حجم صادرات األسلحة
اإلسرائيلية إلى دول في أوروبا وأفريقيا ،وتم بيع أسلحة ومنظومات
تكنولوجي���ة إلى أوروب���ا بحجم 8ر 1مليار دوالر وإل���ى دول أفريقية
بحجم  275مليون دوالر.
وقال تقرير نشرته صحيفة “هآرتس” ،مؤخرًا ،إن دوال تدور فيها
ح���روب أهلية ويجري فيها انتهاك لحقوق اإلنس���ان ،ش���اركت في
المعرض عبر إرسال مندوبين عنها إلى تل أبيب.
ووزع نش���طاء إس���رائيليون من حملة “مس���لحون” قبل أسبوعين
من افتتاح المعرض ،قوائم ش���ملت قس���ما من هذه الدول ،وبينها
جمهوري���ة أفريقيا الوس���طى ،الموجودة على ش���فا ح���رب أهلية،
والكونغو وس���احل العاج والكاميرون وبورم���ا ،علما أن مجلس األمن
الدولي يفرض حظرا على بيع أسلحة وعتاد أمني لجمهورية أفريقيا
الوس���طى والكونغو ،بينما تم رفع حظر كهذا عن دول ش���اركت في
المع���رض قبل س���نوات قليلة فقط .كما زار المع���رض في تل أبيب
وفد من إندونيس���يا بالرغم من عدم وجود عالقات دبلوماسية بينها
وبين إسرائيل.
وكان معرض األسلحة  ISDEFالسابق احتل العناوين بعدما شارك
في���ه مندوبون م���ن دولة جنوب الس���ودان التي ت���دور فيها حرب
أهلي���ة وترتكب خاللها جرائم حرب وفظائع .وكان المس���ؤولون عن
المعرض في حينه عززوا الحراس���ة حول أعضاء الوفد الذي ترأس���ه
وزير المواصالت الجنوب سوداني .والبيانات الرسمية هذا العام لم
تشمل معلومات حول مشاركة وفد من جنوب السودان.

صناعات إسرائيل األمنية
وعملياتها العسكرية
تعتب���ر إس���رائيل واحدة من أكبر عش���ر دول مصدرة للس�ل�اح في
العالم ،إال إن المنافسة في هذه السوق كبيرة وشرسة ،ولذلك تحاول
الصناع���ات العس���كرية واألمنية اإلس���رائيلية ،الحكومية والخاصة،
ّ
التميز في مجاالت معينة والتفوق فيها على غيرها من الدول.
تومر أفنون ،ف���ي ملحق خاص،
ويقول مؤس���س “أفنون غ���روب”ِ ،
تسويقي ،حول معرض  ،2017 ISDEFإنه “برغم حجم دولة إسرائيل،
فإنها تحافظ بشكل مثابر على مكان مرتفع جدا في قائمة مصدرات
األمن العالمية” .وعزا ذلك إلى أن “الخبرة والتجديد اإلس���رائيليين،
إلى جانب التجربة الكبيرة واالس���تنتاجات المستخلصة من ميدان
القت���ال حولت الخبرة واإلنتاج اإلس���رائيلي األمني م���ع مرور الزمن
إلى اس���م س���اطع في جميع أنحاء العالم ،ويفضل الزبائن الدوليون
بشكل واضح منتجات إس���رائيل وضلوعها في مشاريع المشتريات
األمنية”.
وأقوال أفنون هذه ليس���ت للتس���ويق فقط ،وإنم���ا تعكس أيضا
مفهوم���ا وتوجه���ا تجاري���ا عس���كريا ،عبر عن���ه عدد م���ن الخبراء
العس���كريين اإلسرائيليين ،ومفاده أن إسرائيل بادرت إلى عمليات
عسكرية واسعة ،خاصة ضد قطاع غزة والضفة الغربية ،واستخدمت
فيها أس���لحة وعتادا أمني���ا من صنع ش���ركاتها ،وبعد ذلك أخذت
تسوقها كأسلحة ناجعة ذات “رصيد وتجربة مثبتة”.
وتح���دث أفنون ع���ن “تهديد الس���ايبر” ،أي الحرب ف���ي الفضاء
االفتراض���ي في الش���بكة العنكبوتي���ة ،على أنه “أح���د المحركات
األساس���ية لقدرة نمو الصادرات اإلسرائيلية .ويوجد إدراك متزايد
في أنح���اء العالم أن هذا التهديد حقيق���ي ويتعلق بكافة نواحي
حياتنا ،من حس���اباتنا البنكية وحتى الدفاع عن الحدود .وإسرائيل
متفوقة في هذا المجال ويبدو أن الشركات اإلسرائيلية عرفت كيف
تستعد له مسبقا”.
وإحدى الشركات اإلسرائيلية المتخصصة في مجال التكنولوجيا
األمنية هي ش���ركة  .BLERويقول أوري ب���وروس ،وهو أحد أصحاب
الشركة ،إن مجال التجسس الجديد هو جمع معلومات استخباراتية
من الشبكات االجتماعية والتطبيقات في الهواتف المحمولة ،الذي
يمكن من خالله صنع مالمح دقيقة لمش���تبه بهم ،من خالل الحفاظ
على سرية كاملة لعملية التجسس أثناء عمليات البحث في الشبكة.
وتوقع أفنون اس���تمرار التعاون األميركي – اإلسرائيلي في مجال
تطوير األسلحة والمنظومات األمنية ،مشيرا إلى أن “كمية المشاريع
المشتركة للصناعات اإلس���رائيلية واألميركية كبيرة جدا بحيث ال
تق���ارن بتعاون بين الواليات المتح���دة ودول أخرى ...والتهديدات
المتصاعدة ضد الدول الغربية في أوروبا تستدعي زيادة ميزانيات
الدفاع ،وعلى األرجح أن هذا الوضع سيوس���ع التعاون اإلسرائيلي –
األميركي”.
ورأى المدير العام لـ”أفنون غروب” ،أفيعاد ماتس���ا ،أنه “بس���بب
تحديات إسرائيل األمنية واحتياجاتها ،إلى جانب الخبرة والتجديد
اإلس���رائيليين والعالمة التجارية اإلسرائيلية القوية جدا في سوق
األمن العالمية ،فإنه في تقديري سيس���تمر النمو المطرد لس���وق
األمن اإلسرائيلية في المستقبل”.

ستة مرشحين يفتقرون إلى «النجومية السياسية»
يـتـنـــافـســـون عـلــى زعــامــة حــزب «الــعــمـــــل»!
*المرشحون الستة :رئيس الحزب الحالي إسحاق هيرتسوغ ،والرئيس األسبق عمير بيرتس العائد إلى الحزب للمرة
الثانية ،والنائب أريئيل مرغليت ،والوزير السابق من حزب «كوالنو» آفي غباي ،والنائب عومر بارليف ،واللواء احتياط
عميرام ليفين *تنافس شديد في ح��زب تصر استطالعات ال��رأي العام على أن��ه سيتكبد خسارة فادحة لو جرت
االنتخابات البرلمانية في هذه المرحلة * االنتخابات تجري في الرابع من تموز المقبل والجولة الثانية بعدها بأسبوعين*
كتب برهوم جرايسي:
يش���هد حزب “العمل” اإلس���رائيلي منافس���ة ش���ديدة على رئاس���ته ،إذ ستجري
االنتخابات لرئاس���ة وهيئ���ات الحزب في الرابع من الش���هر المقبل ،تم���وز ،وكما هو
متوقع فإن الرئاس���ة لن تحس���م في الجولة األولى ،ولهذا فإن الجولة الثانية ستجري
بعد ذلك اليوم بأس���بوعين .وحتى اآلن يتنافس ستة مرش���حين ،من بينهم الرئيس
الحالي إسحاق هيرتسوغ ،دون أية إشارة إلى من هو صاحب االحتماالت األقوى للوصول
إلى رئاس���ة الحزب؛ فما يجمع المرشحين الستة ،غياب النجومية السياسية عنهم ،من
أقدمهم وحتى من قرر أن يظهر على الساحة اآلن.
والمرش���حون الس���تة هم :رئيس الحزب الحالي هيرتس���وغ ،ورئيس الحزب األسبق،
النائب عمير بيرتس ،الذي انش���ق عن الحزب مرتين ،وهو يس���جل حالة غير مس���بوقة
ف���ي التنقالت الحزبية ،والنائب أريئيل مرغلي���ت ،والنائب عومر بارليف ،نجل الجنرال
األس���بق حاييم بارليف ،والوزير الس���ابق آفي غباي ،الذي استقال من حكومة بنيامين
نتنياه���و الحالية قبل عام ،وكان وزيرا عن حزب “كوالن���و” ،الذي يتزعمه وزير المالية
موش���يه كحلون ،وأخيرا جنرال الجيش في االحتياط ،اللواء عميرام ليفين ،الذي يطرق
السياس���ة ألول مرة ،وهو في الـ  71من عمره .وباإلمكان القول ،إنه ال أحد من المرشحين
الس���تة ،قد ضمن وصوله إل���ى الجولة الثانية ،باس���تثناء أن االحتماالت األضعف هي
للمرشحين بارليف وليفين.
وكان حزب “العمل” قد خاض االنتخابات البرلمانية األخيرة في ربيع  ،2015ضمن قائمة
تحالفية مع ح����زب “الحركة” الذي تتزعمه النائبة تس����يبي ليفني ،وأطلق على التحالف
اس����م “المعس����كر الصهيوني” ،وقد حقق  24مقع����دا ،من بينها  19مقع����دا لصالح حزب
“العمل” ،وهي أعلى نتيج����ة يحققها الحزب منذ انتخابات  ،2003علما أن حزب “العمل”
هو الحزب المؤس����س إلس����رائيل ،إال أنه س����جل تراجعات متتالية في السنوات العشرين
األخيرة .وكانت ّ
المرة األخيرة التي ترأس فيها الحكومة في العام  ،1999حينما كان يرأس
الحزب إيهود باراك ،وسقط الحزب عن الحكم بعد  20شهرا ،في شباط  ،2001في انتخابات
جرت لرئاسة الحكومة وحدها ،خسر فيها باراك لصالح أريئيل شارون.
ويش���هد الحزب حالة تخبط سياس���ي كبيرة ،تبعده عن أن يكون مرشحا للعودة إلى
رئاس���ة الحكومة .وفي مطلع الع���ام  ،2016أقر الحزب برنامجا سياس���يا ،في ما يتعلق
بالصراع اإلس���رائيلي الفلسطيني ،إذ تخلى عن برنامجه الس���ابق ،الذي كان اقرب إلى
خطة الرئيس األميركي األس���بق بيل كلينتون ،ف���ي خريف العام  .2000ويدعو برنامج
الح���زب الجديد إلى “انفصال من جانب واحد” ،عن الضفة ،بحيث يكون جدار االحتالل
هو الحدود ،للمدن الفلس���طينية الكبرى ومحيطه���ا ،ويتم “منحها” إدارة ذاتية ،دون
أي تواصل مباشر مع العالم الخارجي ،على أن تكون مرحلة ال تقل عن  10سنوات ،حتى
يبدأ الحديث عن مفاوضات حول حل الدولتين.
كذلك فإن الحزب طرح على جدول أعمال الكنيس����ت مشروع قانون الستكمال بناء جدار
االحتالل من الجهة الش����رقية للضفة المحتلة ،على أن يقتطع الجدار مس����احات شاسعة
من الضفة وضمها إلى المستوطنات ،وتحول منطقة أريحا إلى منطقة مغلقة ومعزولة.
وتبدو مالمح ّ
تقرب غالبية نواب حزب “العمل” إلى اليمين المتش���دد واضحة ،وهذا
واضح من خ�ل�ال أداء الحزب أمام موجة التش���ريعات العنصري���ة ،والداعمة لالحتالل
واالستيطان ،كما أن الغالبية الساحقة من نواب “المعسكر الصهيوني” مشاركة بهذا
القدر أو ذاك في التش���ريعات الداعمة لالحتالل واالس���تيطان ،وسلب حريات الشعب
الفلسطيني ،وليس فقط مشروع جدار االحتالل.
وتقول سلسلة من اس���تطالعات الرأي ،إن تحالف “المعسكر الصهيوني” قد يخسر
نصف مقاعده الـ  ،24في م���ا لو جرت االنتخابات في هذه المرحلة ،وتتراوح نتيجته ما
بين  11إلى  15في أحسن األحوال.
ونعرض في ما يلي للمرشحين الستة ومواقفهم:

إسحاق هيرتسوغ
إسحاق هيرتسوغ ( 57عاما) هو محام بمهنته ،وشريك أول في واحد من أكبر مكتب
للمحاماة في إسرائيل ،وهو نجل رئيس إسرائيل األسبق حاييم هيرتسوغ في سنوات
الثمانين ،وقد ظهر إسحاق هيرتسوغ على الساحة السياسية ،حينما استقدمه رئيس
الحكوم���ة في حينه ،إيهود باراك ،ليكون س���كرتيرا لحكومته ،في العام  ،1999وهناك
برز نجمه السياس���ي ،على أنه كان من أكثر المقربين لباراك ،ودخل إلى الكنيست ألول
م���رة في انتخابات مطلع العام  ،2003ثم انتخب وزيرا للبناء واإلس���كان عن الحزب في
حكومة أريئيل شارون الثانية.
كذلك انتخب هيرتس����وغ وزيرا عن الحزب في حكومة إيهود أولمرت ،وحكومة بنيامين
نتنياهو الس����ابقة (جزئي����ا) ،وتولى على التوالي منصبي وزير الس����ياحة ثم الرفاه ،وكان
داعم����ا لعودة إيهود باراك إلى رئاس����ة الحزب في صيف العام  .2007وعلى مر الس����نين،
وخاصة ف����ي االنتخابات الداخلي����ة التمهيدية التي جرت في الحزب ف����ي األعوام 2006
و 2009و ،2013تبوأ هيرتس����وغ في الئحة الحزب البرلمانية ،على التوالي المكانين الثاني
والثالث وعاد في األخيرة إلى الثاني ،وباعتباره شخصية اجماع في صفوف الحزب.
وق���د فاز برئاس���ة حزب “العم���ل” متغلبا على الرئيس���ة الس���ابقة للحزب ش���يلي
يحيموفيتش ،في تش���رين الثاني  ،2013وقاد الحزب في انتخابات  .2015وبعد أن كان
هيرتس���وغ يتبنى الخط السياس���ي المركزي في الحزب ،فقد ق���اد ابتداء من نهايات
العام  ،2015خطا يمينيا واضحا .وقد اش���تهر في تلك األيام في خطابه الذي قال فيه
إن���ه على الحزب أن يضع حدا لالنطباع الناش���ئ عنه ،بأنه “يح���ب العرب” ،وقد أثارت
تصريحاته ضجة كبيرة ،ليدعي الحقا أنه يقصد الفلس���طينيين في المناطق المحتلة
منذ العام  ،1967إال أن هذا “التفسير” زاد من االنتقادات له.
وبع���د ذلك الخطاب بأيام ،ألقى خطابا سياس���يا جوهره تحول إلى برنامج الحزب في
منتصف الش���هر األول من العام الماضي  ،2016والس���ابق ذكره هنا ،أي االنفصال من
جانب واحد من الضفة ،وتأجيل المفاوضات حول الدولتين إلى سنين طويلة.

عمير بيرتس
نشأ عمير بيرتس في حزب “العمل” ،الذي أوصله إلى البرلمان في العام  ،1988ومكث
في الكنيس���ت حتى يومنا ،ولكن في إطار عدة كتل ،فقد ّ
تمرد بيرتس على حزبه األول
في االنتخابات النقابية سوية مع حاييم رامون في العام  ،1994ولكنه خاض االنتخابات
ّ
في العام  1996ضمن حزبه “العمل” ،إال أنه قبل انتخابات العام  ،1999شكل حزبا جديدا
وأسماه “عام إيحاد” ،وخاض االنتخابات بشكل مستقل في العامين  1999و ،2003ولكن
ف���ي العام  ،2005عاد مع حزبه إلى صفوف حزب “العمل” ،ونافس على رئاس���ة الحزب،

آفي غباي

إسحاق هيرتسوغ

أريئيل مرغليت

عومر بارليف

عميرام ليفين

عمير بيرتس

وفاز على منافسه شمعون بيريس ،الذي فتح األبواب أمامه ليعود إلى “العمل”.
بيرت���س حزب “العمل” في انتخابات  ،2006ولكنه لم يحقق انجازا للحزب بل س���جل
تراجعا جديدا ،وخس���ر بيرتس رئاس���ة الح���زب في العام  2007لصال���ح العائد إيهود
ب���اراك ،ولكن بيرتس بق���ي في الحزب في انتخابات  ،2009إال أن���ه قبل انتخابات مطلع
العام  ،2013انشق مجددا عن حزب “العمل” ،معلنا احتجاجه على أجندة رئيسة الحزب
في حينه ،ش���يلي يحيموفيتش ،التي أس���قطت قضية الصراع م���ن أولويات أجندتها
االنتخابي���ة ،وانضم بيرتس إلى تس���يبي ليفني ،التي أقام���ت يومها حزب “الحركة”،
ولك���ن ليس قبل أن يضمن لنفس���ه المقعد ال���وزاري الثاني ،وهو م���ا حصل عليه بعد
انضمام ليفني وحزبها لحكومة نتنياهو.
وحص���ل بيرتس على حقيب���ة حماية البيئة ،إال أنه غ���ادر الحكومة في نهاية صيف
 ،2014وقب���ل وقت قصير من إعالن نتنياهو حل حكومته ،والتوجه إلى انتخابات مبكرة،
جرت في الـ  17من آذار العام التالي .2015
وضمت ليفني بيرتس اليها في تحالف “المعس���كر الصهيوني” ،إال أنه بعد عام من
تلك االنتخابات ،أعلن انس���حابه من حزب “الحركة” ،ليع���ود مجددا وللمرة الثانية إلى
ح���زب “العمل” ،ولينافس مجددا على رئاس���ته .وال تذكر الحلبة السياس���ية مثل هذا
الشكل من التنقالت السياس���ية ،بحيث أن بيرتس انسحاب من حزبه مرتين وعاد اليه
مرتين ،ومع كل عودة كان ينافس على رئاسة الحزب.
وعلى الرغم من أن بيرتس ضمن االربعة المرشحين الذين لهم فرصة لالنتقال للجولة
الثانية ،إال أن فرصه بالفوز برئاسة الحزب على األغلب ضعيفة.

أريئيل مرغليت
أريئيل مرغليت ( 56عاما) هو رجل أعمال باألساس ،ويحمل لقب دكتوراة في الفلسفة
م���ن جامعة كولومبيا األميركية .وصل إلى الكنيس���ت ألول مرة ف���ي الدورة البرلمانية
الـ  ،19بعد انتخابات  ،2013وناش���ط ف���ي حزب “العمل” منذ س���نوات .في العام 2011
ّ
رش���ح نفسه لمنصب رئيس الحزب ،في أعقاب االنش���قاق الذي قاده إيهود باراك ،في
مطلع ذلك العام ،إال أنه انس���حب داعما إس���حاق هيرتس���وغ ،الذي خسر لصالح شيلي
يحيموفيتش في ذلك العام.
اهتمامات مرغليت البرلمانية تتركز في الشأن االقتصادي ،وهو ُيعد من المتمسكين
بالخط السياسي المركزي في حزبه .وهناك من يراهن على أن لديه احتماال في الوصول
إلى المنصب الذي ينافس عليه.

آفي غباي
ظهر آفي غباي ( 50عاما) في السياس���ة ألول م���رة في االنتخابات البرلمانية األخيرة،
حينما خاض االنتخابات ضمن حزب «كوالنو» الجديد ،الذي يرأس���ه وزير المالية موشيه
كحل���ون .وقد حل في المرتب���ة الـ  11في قائمة الحزب لالنتخاب���ات ،إال أن الحزب حصل
عل���ى  10مقاعد ،فقرر كحلون تعيين غب���اي وزيرا للبيئة عن الحزب في حكومة بنيامين
نتنياه���و؛ إال أن غباي قرر مغادرة الحكومة بعد عام على توليه منصبه ،وهناك من قال
إنه من ضمن األس���باب التي دفعته لالس���تقالة كانت سياسة الحكومة ،وقد تعزز هذا
بعد أن قرر قبل بضعة أشهر االنضمام إلى حزب «العمل».
وقبل ذلك ،برز اسم غباي في السنوات األخيرة حينما تولى من العام  2007إلى العام
 2013منصب المدير العام لش���ركة االتصاالت األرضية ش���به الرس���مية «بيزك» ،وقبل
ذلك على مدى أربع س���نوات كان مديرا عاما لش���ركة االتصاالت الدولية التابعة لشركة
«بيزك» .وتقول تقارير إن راتبه السنوي في الشركة كان حوالي مليوني دوالر ،وهو بات
من رجال األعمال
في األش���هر األخيرة حظي غباي بتغطية واس���عة في الصحاف���ة االقتصادية ،على
وجه الخصوص ،التي عملت على طرح توجهاته االقتصادية ،إال أن ما كان أش���به بحملة
اعالمية لتسويقه تراجع في األشهر القليلة األخيرة.
وينش���ر غباي استطالعات للرأي تدعي أن حزب العمل برئاسته من شأنه أن يستعيد
بعضا من قوته .وهو من ضمن األربعة المرشحين األقوى لالنتقال إلى المرحلة الثانية.

عومر بارليف

وصل عومر بارليف ( 64عاما) إلى الكنيست في انتخابات مطلع العام  .2013وهو ُيعد
ممن يس���مون “أمراء السياسة” في إسرائيل ،فهو نجل قائد أركان الجيش اإلسرائيلي
حاييم بارليف ،من العام  1968إلى العام  .1972كما كان حاييم بارليف ،عضو كنيس���ت
من العام  1977إلى العام  ،1992عن حزب “العمل” ،والحقا س���فيرا إلسرائيل في موسكو
لفترة قصيرة حتى وفاته في صيف .1994
عومر بارليف من مؤسس���ي حركة “الس�ل�ام اآلن” ،ولكن في المقابل كان ناش���طا في
جيش االحتياط ،وش���ارك في الحرب على لبن���ان في العام  ،1982برتبة ضابط في وحدة
النخبة “دورية قيادة األركان”.
حصل في العام  1989على اللقب الثاني في العالقات الدولية ،وكانت رس���الته حول
شكل اتفاقية استراتيجية تحل الصراع اإلسرائيلي السوري .والحقا كان مستشارا في
طواقم المفاوضات مع الجانبين الفلسطيني واألردني.
ف���ي يوم  5ش���باط  ،2014نش���ر عومر بارليف مقاال ف���ي موقع “إن آر ج���ي” االخباري
اإلس���رائيلي ،يرد فيه على مشاريع قوانين وخطط سياسية تدعو إلى ابقاء منطقة غور
األردن تحت سيطرة االحتالل اإلسرائيلي ،ويشرح أن على إسرائيل أن تكتفي بترتيبات
أمنية ومراقبة ،وأن تنسحب.
ويختت���م المقال بفقرة توضح بعض توجهاته السياس���ية ،وج���اء فيها ما يلي“ :إن
اتفاق انتهاء الصراع يشكل العمود الفقري لألمن القومي اإلسرائيليّ ،
ويثبت إسرائيل
كدولة يهودية وديمقراطية .س���وية م���ع هذا ،هناك بعض األخطار ،ولكنها ليس���ت
أخطارا تهدد وجود إسرائيل .وهذا بخالف التهديد الناشئ من استمرار الوضع القائم،
الذي قد ّ
يحولنا إلى دولة ثنائية القومية .إن الس���يادة اإلسرائيلية في غور األردن ،مع
أو من دون بلدات (مس���توطنات) إسرائيلية ،ال تشكل ضمانا لمنع هذه األخطار ،ال بل إن
هذه السيادة من ش���أنها أن تكون عقبة أمام تحقيق االتفاق ذاته ،وكما أنها تضعف
خط الدفاع في الجبهة الشرقية”.
ويضيف“ :يجب التوق���ف عن بث أجواء التخويف ،واتخاذ قرار بش���أن الطرق األكثر
فاعلي���ة للحفاظ على األمن ،والش���روع بمبادرة سياس���ية وقيادتها ،فه���ذا ما فعلته
الصهيونية منذ ظهورها ،وهذا ما علينا فعله”.
إال أن بارلي����ف هو من بين النواب الذين يبدون تقاربا لمواقف اليمين المتش����دد ،فهو
مث��ل�ا المبادر األول في ه����ذه الوالية البرلمانية لمش����روع قانون بناء ج����دار االحتالل في
الجهتين الش����رقية والجنوبية للضفة المحتلة ،الس����ابق ذكره هنا .كذلك نشير من خالل
رصد القوانين العنصرية والداعمة لالحتالل واالس����تيطان ،أن بارليف امتنع عن التصويت
على تمديد قانون منع لم ش����مل العائالت الفلسطينية ،حينما طرح للتصويت في حزيران
 ،2016إال أنه أيد تمديد القانون ،حينما طرح للتصويت في منتصف حزيران الحالي.
ويشكل بارليف نموذجا للتحوالت الجارية عند غالبية نواب حزب “العمل”.

عميرام ليفين
عميرام ليفين ( 71عاما) هو من أبرز جنراالت الجيش اإلسرائيلي في سنوات التسعين،
خاص���ة حينم���ا تولى قيادة الجيش في جن���وب لبنان ،قبل أن يتول���ى قيادة المنطقة
الش���مالية .وقد أمضى ليفين كل حياته في الجيش ،إلى أن خلع البزة العس���كرية في
الع���ام  .1998وقد عينه رئيس الحكومة في حينه بنيامين نتنياهو ،نائبا لرئيس جهاز
المخابرات الخارجية “الموساد” ،وبقي في منصبه لفترة قصيرة.
ّ
ل���م يبرز ليفين في واجهة الحياة العامة والسياس���ية ،وهذه المرة االولى التي يقرر
فيها خوض السياس���ة ومباشرة للتنافس على رئاس���ة حزب “العمل” .ولكن من األمور
الالفت���ة أنه في اآلونة األخيرة ،عبر عن دعمه لمنظمة “لنكس���ر الصمت” ،وهي منظمة
لجن���ود وضباط احتي���اط تعمل على توثيق ش���هادات الجنود عن التنكيل بالش���عب
الفلس���طيني في المناطق المحتلة من���ذ العام  .1967وتلقى ه���ذه المنظمة الجريئة
هجوما مس���تمرا من الحكومة الحالية ورئيس���ها ،ولذا فإن دعم الجنرال احتياط ليفين
لهذه المنظمة يحمل مؤشرات سياسية.
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«مدار» :مركز متخصص بمتابعة الشأن اإلسرائيلي ،تأسس عام  .2000يحاول المركز من خالل إصداراته المختلفة أن يقدم بعيون عربية قراءة
موضوعية وشاملة لمختلف تفاصيل وجوانب المشهد اإلسرائيلي
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