
ملحق نصف شهري يصدر عن

الثالثاء 2015/6/23م الموافق 6 رمضان 1436هـ العدد 360 السنة الثالثة عشرة صفحـــ )6( ــةصفحـــ )5( ــة
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»المشهد اإلس���رائيلي«: دعا الزعيم الروحي للطائفة العربية الدرزية 

في إس���رائيل، الشيخ موفق طريف، أبناء الطائفة إلى الحفاظ على برودة 

أعصاب والتصرف بمس���ؤولية. ونقلت اإلذاعة العامة اإلس���رائيلية عن 

الش���يخ طريف قوله، أمس االثنين، إن »الديانة الدرزية تعارض أي مس 

جسدي وخاصة بالجرحى. واستفزازات كهذه تضر بمصلحتنا وبمصلحة 

أشقائنا الدروز خلف الحدود«.

وكان طري���ف يعقب بذلك عل���ى تعرض مجموعة من س���كان قرية 

حرفيش الدرزية في الجليل لس���يارة إسعاف عسكرية تابعة للجيش 

اإلس���رائيلي كانت تنق���ل جرحى أصيب���وا في المع���ارك الدائرة في 

س���ورية إلى مستش���فى الجليل الغربي في مدينة نهريا. وتستقبل 

المستش���فيات اإلسرائيلية، وكذلك مستشفى ميداني أقامه الجيش 

اإلسرائيلي عند خط وقف إطالق النار في مرتفعات الجوالن، جرحى من 

قوات المعارضة التي تقاتل ضد النظام الس���وري، وبينهم عناصر من 

ميليشيات إسالمية.

وتطالب شخصيات في الطائفة الدرزية، بينهم الشيخ طريف وضباط 

حاليون وسابقون في الجيش اإلسرائيلي ورؤساء سلطات محلية درزية، 

إس���رائيل بتقديم المساعدة للدروز في س���ورية، وخاصة لسكان قرية 

الخضر، التي تق���ع على بعد كيلومتر ونص���ف الكيلومتر عن خط وقف 

إطالق النار في الجوالن. ويأتي ذلك في أعقاب تردد أنباء عن أن تنظيمي 

»جبهة النص���رة« و«داعش« يحاصران الخضر من عدة جهات. ويخش���ى 

الدروز في إس���رائيل من ارتكاب التنظيمين مجازر بحق أبناء طائفتهم 

في سورية.

على هذه الخلفية، هاجم س���كان من قرية حرفيش س���يارة اإلسعاف 

العس���كرية، لدى مرورها في القرية. وتش���ير تصريحات طريف إلى أن 

السكان أرادوا الوصول إلى الجرحى من المليشيات اإلسالمية التي كانت 

سيارة اإلسعاف تنقلهم، وأنهم من »جبهة النصرة«. 

وانتظر سكان حرفيش سيارة اإلس���عاف العسكرية وحاولوا إيقافها، 

لكن العسكريين اإلسرائيليين رفضوا التعاون معهم وواصلوا طريقهم 

بس���رعة، لكن ش���بان من قرية حرفي���ش طاردوهم بس���يارتين، وأغلقوا 

الطريق أمام س���يارة اإلس���عاف، وطلب���وا التدقيق في هوي���ة الجرحى. 

وتمكنت س���يارة اإلس���عاف من مواصلة طريقها بعد وصول قوة شرطة  

رافقت سيارة اإلسعاف حتى المستشفى في نهريا.

ويثير وضع الدروز في سورية قلقا بالغا بين الدروز في إسرائيل، حيث 

جرت خالل األس���بوعين األخيرين مظاهرات في ع���دد من القرى الدرزية 

في الجليل والكرمل، طالبوا فيها حكومة إسرائيل بالتدخل إلنقاذ الدروز 

في سورية.

وقال تقرير نش���رته صحيفة »هآرتس«، يوم الجمعة الماضي، إن قلقا 

كبيرا يس���اور س���كان القرى الدرزية األربع في الجوالن، الذين تربطهم 

عالقة قربى بس���كان الخضر خصوصا، وبس���كان جبل العرب حيث تتركز 

الغالبية الس���احقة من الدروز السوريين الذين يزيد عددهم عن نصف 

مليون نسمة، ويعتبرون من مؤيدي النظام السوري.

وتفيد تقارير إعالمية إس���رائيلية إلى أن حكومة إسرائيل، ورئيسها 

بنيامي���ن نتنياهو، يرفض���ون التدخل في الحرب األهلية في س���ورية 

تحس���با من »الغوص في وحلها«، إال في ح���ال ُوجهت النيران من داخل 

األراضي السورية باتجاه إسرائيل، وبضمن ذلك باتجاه الجوالن المحتل. 

وأبلغ المس���ؤولون طريف بأن إس���رائيل حذرت »جه���ات في المعارضة 

السورية« من عواقب مهاجمة الدروز.

وأوضح نتنياهو ومس���ؤولون إس���رائيليون آخرون ذلك خالل لقاءات مع 

طريف وش���خصيات من الطائفة الدرزية، لكن نتنياهو صرح بأن إسرائيل 

لن تس���مح بالمس بالدروز في قرية الخضر. وق���ال ضباط كبار في الجيش 

اإلس���رائيلي لطريف إنه في حال هاجمت الميليش���يات اإلس���المية قرية 

الخضر فإن بإمكان سالح الجو منع ذلك، شرط مصادقة الحكومة على ذلك. 

وفي هذه األثناء بادر رئي���س المجلس اإلقليمي الجليل األعلى، غيورا 

زالتس، إلى دراس���ة حلول إلس���كان دروز س���وريين بش���كل مؤقت في 

بلدات بشمال إس���رائيل، في حال لجأوا إلى إسرائيل. وذكر موقع »والال« 

االلكتروني أول من أمس، أن زالتس وجه رسالة إلى إدارات الكيبوتسات 

)القرى التعاونية( الواقعة ضمن نفوذ المجلس اإلقليمي الجليل األعلى 

طالبا منها المش���اركة في المبادرة وتوفي���ر أماكن نوم مؤقتة في هذه 

الكيبوتسات.

وكتب زالتس في رسالته أنه »أجد صعوبة في البقاء غير مباٍل حيال 

ما يحدث في مس���افة ليس���ت بعيدة عن حدود إس���رائيل وبلداتنا«.، 

وأشار إلى أن رسالته تأتي في أعقاب اجتماعه مع منتخبي جمهور من 

الطائف���ة الدرزية وبعد »ورود أنباء عن مجزرة تجري في القرية الدرزية 

الخضر«.

من جهة أخرى، تش���ير التقديرات في جهاز األمن اإلسرائيلي إلى أن 

إيران وروس���يا ستستمران في دعم النظام السوري والعمل من أجل بقاء 

الرئيس الس���وري بشار األس���د في الحكم. وذكرت »هآرتس«، أمس، أنه 

بموجب تقديرات جهاز األمن اإلسرائيلي فإن إيران وروسيا تصران على 

مواصلة دعم األسد على الرغم من اإلخفاقات والخسائر العسكرية التي 

تكبدها النظام في الحرب ضد المتمردين وخسارة مواقع عديدة ومهمة 

في البالد.

ووفق���ا للتقديرات اإلس���رائيلية فإن المس���اعدات والدع���م اإليراني 

والروسي لنظام األسد يتمثل بتقديم المشورة والمعلومات االستخبارية 

والسالح، وأن الهدف هو منع تقدم المتمردين في جبهات جديدة ونحو 

مواقع ما زالت تحت س���يطرة النظام. وقالت الصحيفة إن مصلحة إيران 

في الحفاظ على نظام األس���د تأتي في إط���ار الصراع على الهيمنة على 

المنطقة ضد »الدول الس���نية المعتدلة« وعلى رأسها السعودية ومصر، 

بينما على رأس اهتمامات روسيا الحفاظ على ميناء طرطوس الذي يرسو 

فيه أسطولها.

وأضاف���ت الصحيفة أنه على الرغم من أن إيران تزود س���ورية بكميات 

كبيرة من الس���الح، إال أنها ال توافق على مش���اركة ق���وات حرس الثورة 

ف���ي القتال الدائر في س���ورية على الرغم من مطالب األس���د، وتكتفي 

بمنح المش���ورة العس���كرية لقوات النظام من وراء الكواليس. واعتبرت 

التقديرات األمنية اإلس���رائيلية أن امتناع إيران عن مشاركة فعلية في 

القت���ال من خالل زج قوات حرس الثورة نابع من تخوف طهران من تأثير 

ذلك على المحادثات النووية التي تجريها مع الدول الكبرى.

الطائفة الدرزية في إسرائيل تطالب بالتدخل لصالح الدروز 
في سورية.. ونتنياهو يتحسب من االنجرار إلى الحرب األهلية

إسرائيل تهدد باعتراض
أسطول الحرية السويدي
في حال اقترابه من غزة

»المشهد اإلس���رائيلي«: تهدد إسرائيل بمنع وصول أسطول حرية 

جدي���د من الوص���ول إلى غزة وكس���ر الحصار عنه���ا، إذ أعلن الجيش 

اإلسرائيلي أن سالح البحرية سيتدخل وستمنع زوارقه الحربية سفن 

األس���طول من الوصول إلى غايته. وتعتبر إسرائيل أن أسطول الحرية 

الجديد، الذي انطلق من الس���ويد، هو نشاط »استفزازي«، فيما أبرزت 

وسائل اإلعالم اإلسرائيلية، أمس االثنين، مشاركة عضو الكنيست من 

القائمة المشتركة، باسل غطاس في األسطول.

وتط���رق رئيس حكومة إس���رائيل، بنيامين نتنياه���و، خالل مؤتمر 

للوكالة اليه���ودي عقد في تل أبيب، أمس، وقال إنه »يدهش���ني أن 

هناك من يرس���ل أس���اطيل إلى غزة وليس إلى س���ورية«، معتبرا أن 

»إسرائيل هي الدولة الوحيدة التي تشجع إعادة إعمار غزة«. 

وتش���ير التقديرات في إس���رائيل إلى أنه ستش���ارك في األسطول 

سفينتان أو ثالثة من الحجم الصغير، وسيكون على متنها ما بين 50 

إلى 70 ناش���طا. ومن بين المشاركين في األسطول، إضافة إلى غطاس 

الذي س���افر في ه���ذه األثناء إلى اليونان ليصعد إلى إحدى الس���فن 

من هناك، عضو البرلمان األوروبي، اإلس���بانية آنا ميريندا، والناش���ط 

اليس���اري اإلس���رائيلي درور فايلر، الذي شارك في أس���طول الحرية 

السابق، في العام 2010. 

وقال النائب غطاس في بيان، إنه بعث رس���الة إلى نتنياهو، وطالبه 

بعدم التعرض ألسطول الحرية الثالث الذي ينطلق من السويد باتجاه 

غزة. وجاء في الرس���الة أنه »بعد وقت قصير يبحر أسطول الحرية من 

ة. س���أكون هناك، بمش���اركة ألف ناش���ط، من بينهم 
ّ
أثينا باتجاه غز

العشرات من البرلمانيين والمسؤولين من كل أصقاع األرض«.

وأوض���ح غطاس أن »أس���طول الحرّية هو أس���طول لكس���ر الحصار، 

ولتسليط الضوء العالمي على قضية 1.8 مليون فلسطيني يعيشون 

في ظروف أش���به بالسجن، وبشروط حياتّية قاس���ية، نتيجة للحصار 

ة، والذي يشكل جريمة 
ّ
البحري والبري الذي تفرضه إس���رائيل على غز

ضد اإلنس���انية«. وش���دد عل���ى أن »أس���طول الحري���ة الثالث يحمل 

المعونات اإلنس���انية لس���كان القط���اع« وأنه »ليس هناك أي س���بب 

لمنعنا من الوصول إلى غزة وتقديم هذه المساعدات«، وطالب غطاس 

بإصدار أوامر لقوات األمن اإلسرائيلية باالبتعاد عن األسطول، وضمان 

استمراره في طريقه إلى غزة.

من جانبه، قال الناش���ط فايلر لموقع »وال���ال« االلكتروني، أمس، »أنا 

موجود على متن إحدى س���فن األسطول اآلن. أبحرنا قبل شهر وعشرة 

أيام من الس���ويد، ونحن اآلن في منطقة اليونان. ونأمل بأن نصل إلى 

في نهاية الش���هر الحالي، ربما في 29 حزي���ران«. وأضاف أنه »يوجد 

هنا أشخاص من عش���رين دولة، من أوروبا وجنوب أفريقيا وأستراليا. 

وستكون ثالث سفن على األقل وعلى متنها 60 شخصا«. 

وفي تعقيبها على األسطول، قالت نائبة وزير الخارجية اإلسرائيلي، 

تسيبي حوطوفيلي، إنه »على عكس الصورة التي يحاول الفلسطينيون 

رس���مها، فإن دولة إسرائيل تس���مح بدخول بضائع وطعام ومواد بناء 

إلى القطاع. وأس���طول كهذا الذي يتجه إلى إس���رائيل هو ثمرة جهد 

استفزازيين يسعون إلى تسويد وجه إسرائيل«.

وهاجمت حوطوفيلي نية غطاس المش���اركة في األسطول، ووصفت 

ذلك بأنه »نش���اط في خدمة العدو تحت غط���اء الحصانة البرلمانية«. 

وأشارت إلى أن وزارة الخارجية اإلسرائيلية تعمل منذ فترة طويلة عبر 

كافة القنوات الدبلوماس���ية من أجل منع وصول األسطول إلى المياه 

اإلقليمية اإلسرائيلية.

وذك���رت صحيفة »يديع���وت أحرونوت« أن إس���رائيل تحاول إقناع 

الس���لطات اليونانية بعدم الس���ماح لألسطول بالرس���و في موانئها. 

وأشارت الصحيفة إلى أن اليونان كانت قد استجابت في الماضي إلى 

طلب إس���رائيلي كهذا، لكن ليس واضحا كيف س���يكون رد الحكومة 

اليونانية الجديدة واليسارية اآلن. 

وأشار المحلل العس���كري في القناة الثانية للتلفزيون اإلسرائيلي، 

روني دانيال، إلى أنه حدث في الماضي أن أصاب خلل س���فينة ترسو 

في اليونان وكانت تعتزم التوجه إلى غزة لكسر الحصار، ملمحا بذلك 

إلى أن هذا الخلل كان متعمدا وربما االستخبارات اإلسرائيلية سببته.  

وهاجمت قائمة »المعس���كر الصهيوني« برئاسة إسحق هرتسوغ، 

واعتب���رت أن���ه »مثلما أن األس���طول إلى غزة ليس إنس���انيا وإنما هو 

خطوة سياس���ية، فإن انضمام عضو الكنيس���ت غط���اس إليه هو أمر 

مؤسف وغير إنساني وإنما سياسي، وسيصب الزيت على النار داخل 

إسرائيل« في إشارة إلى العالقات بين اليهود والعرب. 

كذل���ك اعتبر رئيس ح���زب »يس���رائيل بيتينو«، عضو الكنيس���ت 

أفيغ���دور ليبرمان، أن مش���اركة غطاس في األس���طول »دليل على أن 

القائمة المشتركة هي سفينة إرهاب واحدة كبيرة، وكل جوهرها هو 

المس بإسرائيل واس���تخدام الديمقراطية اإلسرائيلية من أجل هدم 

الدولة«. 

»المشهد اإلس���رائيلي«: رفضت إسرائيل تقرير لجنة تقصي الحقائق التي 

شكلها مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة، الذي صدر أمس االثنين، 

واتهم »إسرائيل وجماعات فلس���طينية بارتكاب انتهاكات في حرب غزة قد 

ترقى إلى جرائم حرب«، وأن »إس���رائيل والمجموعات المس���لحة الفلسطينية 

ارتكب���وا على األرجح جرائم حرب خالل النزاع في غزة صيف 2014« في إش���ارة 

إل���ى العدوان اإلس���رائيلي عل���ى قطاع غزة. وق���ال التقري���ر إن ثلثي القتلى 

الفلسطينيين الذين سقطوا خالل العدوان هم من األطفال.

واعتبر رئيس حكومة إس���رائيل، بنيامين نتنياهو، أن تقرير اللجنة الدولية 

منحاز وهاجم مجلس حقوق اإلنس���ان. وقال إن »هذا التقرير هو تقرير خاطئ. 

واللجنة التي كتبته عينها مجلس يس���مي نفس���ه ’مجلس حقوق اإلنس���ان’ 

وعمليا هو يفعل كل ش���يء عدا االهتمام بحقوق اإلنسان. إنه يندد بإسرائيل 

أكثر مما يندد بإيران وس���ورية وكوريا الش���مالية معا«. وادعى أن »إس���رائيل 

تبذل كل ما بوسعها من أجل الحفاظ على القانون الدولي«. 

وأضاف نتنياهو أن »هذا التقرير منحاز. وإس���رائيل ال ترتكب جرائم حرب، 

وإنم���ا تدافع عن نفس���ها أمام منظمة )يقصد حم���اس( ترتكب جرائم حرب. 

ول���ن نجلس مكتوفي األيدي فيما مواطنونا يهاجمون بآالف الصواريخ«. وكان 

نتنياهو قد طالب وزراء حكومته بعدم التعقيب على التقرير.

���ق وزير التربية والتعليم اإلس���رائيلي ورئي���س حزب »البيت 
ّ
رغم ذلك، عل

اليه���ودي«، نفتالي بينيت، على التقرير بالقول إن »هذا تقرير ملطخة أيديه 

بالدماء ألنه يس���مح بقتل اليهود. وهو يحاول تحويل دماء اليهود إلى أرخص 

منت���وج في العال���م الغربي. وهو يقيد أي���دي جنودنا من الدفاع عن س���كان 

الجنوب. إنهم يقي���دون أيدينا. والمهم في هذا التقرير ليس اإلجابات وإنما 

األسئلة«.  

وعقبت عضو الكنيس���ت تس���يبي ليفن���ي، التي كانت عض���وا في المجلس 

الوزاري اإلس���رائيلي المصغر للشؤون السياس���ية واألمنية )الكابينيت( الذي 

اتخ���ذ القرارات بش���أن مجرى الحرب أثن���اء العدوان، واعتب���رت أنه »لن نقبل 

بالمس���اواة بي���ن إرهابيين وجنود الجيش اإلس���رائيلي، ول���ن نوافق على أن 

يتحدثوا ع���ن جنودنا وعن إرهابيين بنفس واحد وهذا تش���خيص مهم لكل 

دولة تحارب اإلرهاب«.

وأضاف���ت ليفني أن »جنود الجيش اإلس���رائيلي يحارب���ون اإلرهاب رغم أنه 

يصاب مدنيون أحيان���ا. والمنظمات اإلرهابية ال تميز وتقتل مدنيين وجنودا 

على حد سواء«.  

كذل���ك اعتبر رئي���س حزب »يس���رائيل بيتينو«، عضو الكنيس���ت أفيغدور 

ليبرم���ان، الذي كان عض���وا في الكابينيت أثناء الع���دوان، وطالب هو وبينيت 

بإعادة احتالل قطاع غزة، أن »إس���رائيل ال ترتكب جرائم حرب. ومجلس حقوق 

اإلنسان في األمم المتحدة واللجان المنحازة التي يشكلها ترتكب جرائم ضد 

اإلنس���انية بصورة دائمة عندما تعيد كتابة التاريخ وتشوه الواقع الذي فيه 

دولة تحارب من أجل الدفاع عن أطفالها الذين يتعرضون لهجمات صاروخية 

من جانب منظمة إرهابية تنشط من داخل تجمعات أطفال«.    

وادعى رئيس قائمة »المعس���كر الصهيوني«، إسحاق هرتسوغ، الذي يزور 

بريطانيا، أنه »لس���ت بحاجة إلى أي تقرير دول���ي وإلى أي لجنة لكي أعرف أن 

الجيش اإلسرائيلي هو جيش أخالقي، بينما قتل األبرياء بالنسبة لحماس هو 

»ثلثا القتلى الفلسطينيين من األطفال«

إسرائيل ترفض تقرير مجلس حقوق اإلنسان
حول العدوان على غزة.. ونتنياهو يصفه بالمنحاز

الهدف األساس���ي. وبإمكاني القول إنه من خبرتي ف���ي اجتماعات كابينيت 

كثيرة، فإن مس���ألة إلحاق األذى بغير الضالعين في القتال واألبرياء مطروحة 

على الطاولة دائما«.   

وأضاف أن »األمر الهام الوحيد بما يتعلق بغزة هو فعل كل ش���يء من أجل 

من���ع الجولة المقبلة ومن أجل تحقيق ذلك ينبغي دعم مبادرة تؤدي بأس���رع 

وقت إلى جعل غزة منزوعة السالح وإعادة إعمارها«. 

م���ن جانبها، قالت رئيس ح���زب ميرتس، عضو الكنيس���ت زهافا غلئون، إن 

»النتائج التي توصلت إليها األمم المتحدة ينبغي أن تشعل ضوءا أحمر حيال 

األداء خالل ’الجرف الصامد’« وأن إس���رائيل أخطأت عندما رفضت التعاون مع 

لجنة تقصي الحقائق التي شكلها مجلس حقوق اإلنسان.

وأضاف���ت غلئ���ون أن »الحديث يدور ع���ن إهدار فرصة مزدوج���ة. في المرة 

األولى ألن التقرير هو نتيجة لتنازل إس���رائيل عن فرصة اس���تعراض األدلة 

التي بحوزتها، وفي المرة الثانية ألن إسرائيل أهدرت فرصة استخدام اللجنة 

كحلبة من أجل التأثير فيها على الرأي العام العالمي«.

وق���ال بيان صادر ع���ن وزارة الخارجية اإلس���رائيلية إن »العملية كلها التي 

قادت إلى كتابة التقرير حركتها منذ البداية دوافع سياس���ية وخلل أخالقي. 

والتقرير ال يعترف بالفرق الجوهري بين أداء أخالقي من جانب إسرائيل خالل 

عملية ’الجرف الصامد’ العسكرية وبين أداء المنظمات اإلرهابية التي حاربت 

ضدها. ويوجد لدى مجلس حقوق اإلنسان هوس ضد إسرائيل«. 

واعتبر عضو الكنيست حاييم يالين، من حزب »ييش عتيد« )يوجد مستقبل( 

والذي كان يش���غل منصب رئيس مجلس إقليمي »أش���كول« القريب من قطاع 

غ���زة أثناء العدوان، أن »هذا تقرير مضلل، وه���و ليس أكثر من ختم مطاطي، 

يمن���ح الدعم للمنظمات اإلرهابية في العالم لمواصلة نش���اطها ضد األبرياء. 

واألمين العام لألمم المتحدة، ال���ذي أمر ببناء عيادات ومدارس في قطاع غزة 

وتحولت إلى مبان إرهابية، يتحمل مس���ؤولية المج���ازر والدمار في المنطقة 

بس���بب تهجماته ضد دولة إسرائيل. وحان الوقت ألن ينظر العالم إلى الدولة 

الديمقراطية الوحيدة في الشرق األوسط بصورة موضوعية«. 

وكانت وزارة الخارجية اإلس���رائيلية نش���رت تقريرا اس���تباقيا اعتبرت أنه 

يش���كل ردا عل���ى االتهامات التي توقع���ت أن ترد في تقري���ر مجلس حقوق 

اإلنس���ان. ودافع التقرير اإلسرائيلي عن »ش���رعية الحرب« العدوانية، واتهم 

الفصائ���ل الفلس���طينية في قطاع غ���زة »بارتكاب جرائم ح���رب وجرائم ضد 

اإلنس���انية«. كذلك ادعى التقرير اإلسرائيلي أن معظم القتلى الفلسطينيين 

الذين س���قطوا خالل الع���دوان مقاتلون، وأن الفصائل اس���تخدمت المدنيين 

الفلسطينيين كدروع بشرية.

قريبًا عن المركز الفلسطيني  للدراسات االسرائيلية 

 » «

يائير أرون 

المحرقة، »االنبعاث«،
النكبـــة

ترجمة: أسعد زغبي

باحثون إسرائيليون يسعون إلى تغيير

الخطاب االستشراقي تجاه العالم العربي

الجيش اإلسرائيلي يستعد لحرب

السايبر بإعالن إنشاء ذراع جديدة!
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كتب برهوم جرايسي:

بات واضحا في اآلونة األخيرة أن أفيغدور ليبرمان، زعيم حزب »يس���رائيل بيتينو 

)إس���رائيل بيتنا(«، يبحث بش���كل جدي عن جمهور مصوتين جدي���د يدعمه، بعد 

أن فقد بنس���بة كبيرة جدا جمهور المهاجرين الج���دد، الذين خّيب آماله على مدى 

الس���نين، اضافة ال���ى أنه ليس عنوانا للمس���توطنين واليمين المتش���دد، فهناك 

من ينافس���ه في عنصريته، ولهذا هو يدرك أن بقاءه على الس���احة السياسية في 

االنتخابات المقبلة، مشروط بأن يصل إلى جمهور جديد يكون عنوانا له. وكما يبدو 

فإن الجمهور المس���تهدف هو جمه���ور يميني، يع���ارض المتدينين المتزمتين، 

ويعتبر أحزابهم ابتزازية لخزينة الدولة. وخطوة ليبرمان األولى تجاه هذا الجمهور 

كانت عدم انضمامه إلى حكومة بنيامين نتنياهو الجديدة.

فقد حصل »يسرائيل بيتينو« في االنتخابات األخيرة على نسبة 5% من األصوات، 

ضمن���ت ل���ه 6 مقاعد. وم���ن غير الممك���ن معرفة قوة ه���ذا الح���زب الحقيقية في 

االنتخاب���ات قبل األخيرة )2013(، بعد أن كان ليبرم���ان قد تحالف انتخابيا مع حزب 

»الليكود« بزعامة بنيامين نتنياهو، إال أن الحزبين خسرا في حينه أكثر من 25% من 

المقاعد البرلمانية التي كانت لهما معا قبل تحالفهما، في حين أن ليبرمان كان قد 

حصل في انتخابات 2009 على أكثر من 11% من األصوات وضمنت له 15 مقعدا، وفي 

انتخابات 2006 حصل على 9% من االصوات، وحصل على 12 مقعدا.

وقد يكون ليبرمان وحزبه قد تأثرا من فضيحة الفس���اد المتش���عبة التي تتورط 

بها ش���خصيات من حزبه، ومنهم من س���يمثل أمام المحاكم قريبا. ولكن ليس هذا 

أساس تراجع ليبرمان، بل إن األساس تراجعه بين جمهور مصوتيه التقليدي، الذي 

رافقه منذ أن ظهر ليبرمان مؤسس���ا لحزب »يس���رائيل بيتينو«، في انتخابات العام 

1999، وهو جمهور المهاجرين الجدد، وباألساس من جمهوريات االتحاد السوفييتي 

السابق، اضافة إلى جمهور مؤيدين من المعادين للعرب.

ط ليبرمان خطاب���ه العنصري ضد 
ّ
وف���ي كل واحدة من حمالت���ه االنتخابية، س���ل

الجمهور الفلس���طيني في إس���رائيل، إلى جانب مواقفه اليمينية المتشددة تجاه 

ح���ل الصراع. ولكن على صعيد المصوتين، ف���إن المصوتين من الجمهور العنصري 

المتش���دد ضد العرب لم تكن تصب أصواتههم لصالح ليبرمان، بل كانوا يتجهون 

أكث���ر إلى األحزاب التي تمثل المس���توطنين في الضفة الغربي���ة المحتلة. وإذا ما 

راجعن���ا نتائ���ج االنتخابات البرلمانية من���ذ ظهور ليبرمان، س���نجد أن قاعدته في 

المس���توطنات ضعيفة، مقارنة مع األحزاب التي تمثل المستوطنين، التي أساسها 

التيار »الديني الصهيوني«، وحزب »الليكود«، رغم أن ليبرمان بحد ذاته مس���توطن، 

من مس���توطنة »نوكاديم«، في التكتل االس���تيطاني »غوش عتسيون« في منطقة 

بيت لحم.

ف���ي المقابل، رأينا ليبرم���ان يجذب أصواتا أكثر من جمه���ور المهاجرين الجدد، 

بمعنى الذين هاجروا في س���نوات التس���عين واأللفين، ولكن هذا الجمهور تراجع 

عن تأييده لحزب »يس���رائيل بيتينو« لسببين مركزين متوازيين: األول، خيبة األمل 

م���ن ليبرمان وحزبه، الذي لم يضمن لهم على مدى 16 عاما قوانين وأنظمة تس���هل 

عليهم االندماج في المجتمع، كونهم باألس���اس علمانيين، وما زالوا يس���تصعبون 

التأقل���م مع قوانين وأنظم���ة االكراه الدين���ي. ومن أبرز مطالبهم ال���زواج المدني، 

وتفعيل حركة المواصالت العامة في أيام الس���بت واألعي���اد اليهودية، وتخفيف 

قي���ود تطبيق أنظم���ة »الحالل« وفق الش���ريعة اليهودية، على قط���اع األغذية من 

شبكات تسوق ومطاعم وغيرها.

والس���بب الثاني، ه���و أن هذا الجمهور بات ُيظهر اندماجا أكبر في س���وق العمل 

اإلس���رائيلية، والش���ريحة األكاديمية المهني���ة التي اصطدمت م���ع وصولها إلى 

إس���رائيل بع���دم ايجاد وظائف تالئمها قد تقلصت مع الس���نين. وكلما تحس���نت 

األوض���اع االقتصادي���ة- االجتماعي���ة لهذا الجمه���ور، بات يبتعد أكث���ر عن »قالب 

المهاجرين الجدد«، ويسعى لالبتعاد أكثر عن »الوصاية السياسية«، التي مارسها 

ليبرمان، ومن قبله الحزب المنحل »يس���رائيل بعلياه«، إذ استخدم الحزبان »جهات« 

ذات سطوة وقوة في األحياء والتجمعات التي يسكنها المهاجرون بنسب عالية.

وأم���ام واقع كهذا، بمعنى أن الخطاب العنصري المتطرف لم يعد عنوانا الجتذاب 

كميات مصوتين أكبر، وابتعاد المهاجرين الجدد عنه، بدأ ليبرمان يبحث عن جمهور 

جديد، يقنعه بالتصويت له.

تلميحات ليبرمان
قبل أقل من أس���بوعين، عقد حزب »يسرائيل بيتينو« لقاء لناشطين مركزيين في 

أح���د فنادق البحر الميت، امتد لثالثة أيام، تباحثوا فيه في وس���ائل »اس���تنهاض 

الحزب«. ومجرد انعقاد هذا اللقاء، لحزب ال قيمة لمؤسس���اته وهيئاته، أمام شخص 

ليبرمان المقرر األوحد، فإنه يوحي بأزمة ليبرمان. ولكن هناك ش���ك كبير في ما إذا 

س���يكون لهذا اللقاء وزن، رغم أنه ضم منتخبي جمهور من الحزب، وناش���طين على 

مدى سنوات فيه.

الالف���ت في هذا اللقاء هو ما قاله ليبرم���ان في كلمته المركزية أمام المجتمعين، 

إذ قال: »نحن نمثل قطاعا هاما في إس���رائيل، القطاع الذي يعمل ويخدم المجتمع، 

العاملي���ن الذي���ن يدفعون ضريب���ة الدخل، وم���ن دون هذا القطاع، ف���إن الحزب ال 

يمكنه االس���تمرار. إن المس بقانون تقاس���م العبء، والغاء مقي���اس المدخول من 

العمل، للحصول على أحقية الس���كن، والغ���اء القانون الذي يخفف من قيود تهويد 

األشخاص، هي أمور نحاربها، ونحن نريد استمرارها في سجل القوانين«.

ه���ذا الكالم يؤكد وجهة ليبرمان المركزية في المرحلة المقبلة: فعبارة »الجمهور 

الذي يعمل ويدف���ع ضريبة الدخل«، تس���تهدف جمهور المتديني���ن المتزمتين 

»الحريديم«، الذين رجالهم ال ينخرطون في س���وق العم���ل )39% فقط(، ويفضلون 

البقاء في المعاهد الدينية، يعتاشون على مخصصات اجتماعية، قسطها األكبر من 

الخزينة العامة. وكذا بالنس���بة لقانون »تقاسم العبء«، فالقصد منه القانون الذي 

يفرض الخدمة العس���كرية االلزامية على ش���بان »الحريديم«، الذي أقرته الحكومة 

الس���ابقة قبل نحو عام، وكان من المفروض أن يدخل حيز التنفيذ كليا في العامين 

2016 و2017، إال أن االئت���الف الحكومي القائم اتف���ق على افراغه من مضمونه، وقد 

شرع في األيام األخيرة بمراحل التشريع.

وكما ذكر هنا س���ابقا، ف���إن ليبرمان جعل م���ن بنود اتفاق االئت���الف مع كتلتي 

»الحريديم«، »شاس« و«يهدوت هتوراة«، سببا مركزيا لعدم االنضمام إلى الحكومة، 

بينم���ا في خلفية قراره يقف أمران آخران: فليبرمان يريد أن يكون ذا مكانة مركزية 

ف���ي أي حكومة تنش���أ، وقوته البرلمانية الضعيفة نس���بيا تجعله كتلة اقل ش���أنا 

مقارنة بما كان رغم أنه كان سيحصل على حقيبة الخارجية. 

وثانيا، أن ليبرمان قرر النظر إلى ما هو أبعد، وإلى مصيره في االنتخابات المقبلة، 

ولذا رأى أن جلوس���ه في المعارضة وتغيير أهدافه المركزية، قد يضمن بقاءه على 

الس���احة السياسية لدورة أخرى، مس���جال ذروة غير مسبوقة، من بين أحزاب »الرجل 

الواح���د«، فأمثال حزب���ه لم تصمد ألكثر من دورة برلماني���ة، أو دورتين على األكثر، 

بينما وجود ليبرمان قائم بشكل متواصل منذ 16 عاما. ورغم ذلك يبقى حزبه مسمى 

على اسمه، ولم يثبت في أي يوم أنه حزب مؤسسات.

يمين ضد »الحريديم«
يع���رف ليبرمان أن مناهضة جمهور »الحريديم«، غي���ر العامل، غير المنتج، وغير 

المس���تهلك، والذين ال يخدم في الجيش، ويرفض »تقاسم العبء«، ال يقتصر على 

الجمهور العلماني اليس���اري، بل أيضا هناك جمه���ور علماني يميني، ارتكز عليه 

في الماضي حزبان: أولهما حزب »تس���ومت« الذي تزعمه رئيس هيئة أركان الجيش 

األسبق رفائيل ايتان، وهناك مواصفات مشابهة لذلك الحزب و«يسرائيل بيتينو«، 

فرفائيل ايتان الذي مات قبل نحو 10 س���نوات وليبرمان من أش���د العنصريين ضد 

العرب.

ز حملته االنتخابية في العام 1992 على العداء للعرب، والعداء 
ّ
ونذك���ر أن ايتان رك

للحريديم، وحصل يومها على 7 مقاعد، بعد أن حصل في العام 1988 على مقعدين. 

وحصوله على 7 مقاعد كان ش���أنا كبيرا في تل���ك الفترة التي كان ما زال فيها حزبا 

»العمل« و»الليكود« يحصالن معا على ما بين 60% إلى 66% من مقاعد البرلمان.

وتالش���ى حزب »تسومت« على ثالث مراحل: انش���قاقه إبان حكومة إسحاق رابين 

1992- 1996، ث���م اندماجه في تحالف انتخابي م���ع الليكود العام 1996، وخروجه من 

ليبرمان يبحث عن جمهور مصوتين جديد: يمين  ضد »الحريديم«!
*ليبرمان خسر بنسبة كبيرة جمهور »المهاجرين الجدد« بينما يفضل مؤيدو خطابه العنصري الشرس أحزاب المستوطنين * 

* ليبرمان يطـمـح لجــذب الجـمـهـور الـيـمـيـنـــي الـذي دعـم حـزبي »تـســـومت« و»شــيـنـوي« الســابـقين *

الس���باق االنتخابي في العام 1999. وفي المقابل، فقد ظهر في انتخابات العام 1999 

مج���ددا حزب »ش���ينوي«، الذي هو في االصل انصهر في حرك���ة ميرتس، في العام 

1992. وقاد الحزب المتجدد اليميني المتش���دد يوس���يف )طومي( لبيد، والد النائب 

الحالي يائير لبيد، وخاض لبيد وحزبه االنتخابات في ذلك العام، على أس���اس حملة 

مناهضة للحريديم، الذين اعتبرهم مبتزين للخزينة العامة وما إلى ذلك، وكل هذا 

إلى جانب خطاب سياسي يميني واضح.

وصّع���د لبيد األب خطابه ضد الحريديم في انتخاب���ات العام 2003، ليحصل على 

13 مقع���دا، مقابل 6 مقاعد في انتخابات 1999. ونش���ير هنا من ب���اب الدقة إلى أن 

نواب كتلة »ش���ينوي« لم يكونوا كلهم على ش���اكلة لبيد األب من ناحية سياسية، 

بل كان من بينهم من هم أقرب إلى ما يس���مى »اليس���ار الصهيوني«. وهذا الحزب 

أيضا تالشى كليا دفعة واحدة في انتخابات 2006، ألسباب ليست موضوعنا اليوم.

ومن���ذ انتخابات 2006، وحتى انتخاب���ات 2015 األخيرة )4 انتخابات(، لم يظهر أي 

حزب جعل من مناهضة الحريديم موضوعا مركزيا له في أي من الحمالت االنتخابات. 

إال أنه بعد تش���كيل حكومة نتنياه���و بعد انتخابات 2013، ظه���رت الكتل الثالث 

»يوجد مس���تقبل« بزعامة يائير لبيد )االب���ن(، و«البيت اليه���ودي« بزعامة نفتالي 

بينيت، و«يس���رائيل بيتينو« بزعامة أفيغدور ليبرمان، في أش���به بمعس���كر واحد 

يطالبون باستبعاد »الحريديم« عن الحكومة، وفرض التجنيد االلزامي على شبانهم، 

وتقلي���ص ميزانيات معاهدهم الدينية، وأيضا ضرب مخصصات األوالد، لكل عائلة 

لديها أوالد دون س���ن 18 عام���ا. وقد تم تطبيق كل هذا، إلى أن تش���كلت الحكومة 

الحالية، واتفقت مركباتها على نسف كل تلك القرارات والسياسات.  

ورغ���م أن جمه���ور اليمين المناه���ض للحريديم، لم يظهر تح���ت يافطة أي من 

األح���زاب في أي م���ن االنتخابات بعد الع���ام 2003، إال أنه م���ا زال موجودا، ويعرف 

بوجوده ليبرمان ذاته، ونعطي عدة مؤشرات لهذا:

أوال- حركة جيش االحتياط: في الس���نوات األخيرة هب���ت في عدة جوالت حركات 

احتجاج لجنود االحتياط، الذين طالبوا بتحسين شروط خدمتهم في الجيش، ووضع 

ح���د لظاهرة التهرب من خدمة االحتي���اط، ولكن األهم من ناحيتهم، فرض الخدمة 

العسكرية على شبان الحريديم، تحت شعار »تقاسم العبء«.

ثانيا- حركة المطالبة بتس���يير حافالت عامة في أيام الس���بت: فبعد االنتخابات 

األخيرة بأس���بوعين، انتقد وزي���ر المواصالت من حزب الليكود، يس���رائيل كاتس، 

المطالبات بتس���يير حافالت عامة في أيام الس���بت واألعي���اد اليهودية، واعتبرها 

مطالبة »يس���ارية« رافضا تغيير الوضع القائم، وقد اثارت تصريحاته غضبا واسعا 

في الشارع، ليظهر ناش���طو يمين علمانيون كي يعلنوا أنهم هم أيضا يقفون وراء 

هذا المطلب وليس فقط اليسار. ما يعني أن هذا الجمهور من ناحية ليبرمان ما زال 

قائما، ويحتاج إلى اطار سياسي يجمعه.

رهان ليبرمان
برغ���م ما يخطط له ليبرمان، فإن مس���تقبله يبقى غامض���ا، خاصة على ضوء ملف 

الفساد الذي يعصف بحزبه. فكما أنه ال أحد يعلم من الذين حّرك هذا الملف وأثاره 

دفعة واح���دة في أوج الحملة االنتخابية الس���ابقة، فال أحد يعلم، متى ستنتش���ر 

»ني���ران التحقيق« لتصل مجددا إلى أطراف ليبرم���ان، أو إليه هو بحد ذاته، هذا إذا 

لم تنشأ قضايا أخرى.

يقرأ ليبرمان تقديرات المس���تقبل بش���أن التركيبة الديمغرافية للمجتمع، وعلى 

ما يب���دو انتبه إلى االرتفاع الحاد في نس���بة الحريديم من بين الس���كان، بما يزيد 

ع���ن 13%، وأنهم أكثر من 15%، من بين اليهود، وهذه نس���ب ترتفع باس���تمرار، ما 

س���يجعلهم عرضة النتقاد أوسع، ألن إحجامهم عن االنخراط في سوق العمل بنسب 

طبيعية ورفضهم االنخراط في الجيش، سيزيدان النقمة عليهم في الشارع.

إال أنه س���يكون عل���ى ليبرمان اقن���اع ذلك الجمه���ور اليميني بم���دى التصاقه 

بشعاراته، فمثال أن ال ينضم خالل الوالية البرلمانية إلى االئتالف القائم، طالما انه 

تجاوب مع مطالب الحريدي���م، أضف إلى هذا مدى قناعة هذا الجمهور بأن ليبرمان 

أصال سيبقى على الساحة السياسية بعد دعمه له.

ق���ال الكولونيل احتياط ش���اؤول ش���اي، مدير قس���م األبحاث في معهد السياس���ة 

واإلستراتيجيا التابع لمركز هرتسليا الذي ينظم »مؤتمر هرتسليا السنوي حول ميزان 

المناعة واألمن القومي اإلس���رائيلي«، إنه في أي مواجهة مقبلة مع حزب الله س���يكون 

على إس���رائيل إعادة فحص العقيدة القتالية التي اتبعتها حتى اآلن، ودراسة خيارات 

إستراتيجية تنطوي على مناورة برية واسعة النطاق.

وأضاف شاي الذي أشغل في السابق منصب نائب رئيس مجلس األمن القومي )2007 

- 2009( في ورقة تقدير موقف جديدة، أنه بعد ثمانية أعوام من الهدوء النسبي على 

الجبهة اللبنانية هناك قلق متزايد في إس���رائيل م���ن إمكانية اندالع القتال مع حزب 

الله، الميليشيا الشيعية المدعومة من إيران. 

ق ظاهريًا 
َّ
وكتب: يميل اإلس���رائيليون إلى إرجاع الهدوء الطوي���ل األمد إلى ردٍع محق

بفعل ح���رب لبنان الثانية العام 2006. بيد أن هناك عوامل أخرى ليس���ت أقل مركزية 

في قرار حزب الله اجتناب التصعيد ضد إسرائيل، وأول هذه العوامل أنه خالل األعوام 

القليلة الماضية توّرط الحزب عميقًا في الحرب األهلية الدائرة في سورية. فبإيعاز من 

إيران، أرسل الحزب قواته للدفاع عن نظام بشار األسد، حليفه الرئيس، ضد ميليشيات 

المعارض���ة الس���نية، وعلى وج���ه الخصوص ضد »جبه���ة النص���رة« وتنظيم »داعش« 

المتش���ددين. بل أكثر من ذلك، فهو اضطر إلى نش���ر قواته كي يصّد محاوالت سنية 

متشددة لنقل دائرة القتال إلى داخل األراضي اللبنانية. كما أن قواته منغمسة بدرجة 

أقل في العراق واليمن. ومع ذلك، تبقى إسرائيل العدو الرئيس للحزب. 

ق له مكسبين اس���تراتيجيين مهّمين: األول، 
ّ
وبرأيه فإن تورط الحزب في س���ورية حق

استعداد سوري لنقل أسلحة متطورة إليه، ومن ضمنها صواريخ أرض - أرض وأرض - جو 

وأرض - بحر دقيقة؛ الثاني، فتح جبهة ثانية ضد إسرائيل انطالقًا من سورية في منطقة 

مرتفعات الجوالن حيث يقوم التنظيم بمساعدة إيرانية بتشييد بنية تحتية إرهابية.

وأضاف: هذه لعبة خطيرة للغاية، فقد أوضحت إسرائيل أنها لن تسمح بنقل أسلحة 

متطورة. ووفق مصادر أجنبي���ة، أقدمت على منع هكذا عمليات من خالل قصف قوافل 

األس���لحة التابعة للحزب، على سبيل المثال. كما تتخذ إس���رائيل إجراءات لمنع إقامة 

بني���ة تحتية إرهابية عل���ى جبهة الجوالن. ووفق مصادر أجنبية، أس���فرت إحدى هذه 

العمليات عن مقت���ل جهاد مغنية، ابن عماد مغنية العقل اإلرهابي المدبر في الحزب، 

وجنرال إيراني. وإذا واصل حزب الله استفزاز إسرائيل، فقد يتطور بسهولة هذا النوع 

من االحتكاك إلى مواجهة أش���مل. وقد تنفجر أعمال قتالي���ة جديدة بمبادرة من هذا 

التنظيم كجزء من قرار إس���تراتيجي لقادته أو أس���ياده في طه���ران، وليس بالضرورة 

نتيجة تصاعد وتيرة التصعيد. وقد ُيستخدم القتال الجديد كذريعة لتخليص الحزب 

من المستنقع السوري، بحجة  أن حربًا مع إسرائيل تتطلب إنهاء االقتتال العربي.

وأش���ار هذا الخبير إلى أن ح���زب الله يدفع ثمنًا باهظًا لقاء تورطه في س���ورية على 

صعيد اإلصابات والخس���ائر البشرية، واس���تهالك ذخيرة وفقدان شرعية في الساحة 

اللبنانية الداخلية. وفي المقابل، يكس���ب مقاتلوه خب���رة قتالية ثمينة قد يوظفونها 

في حرب أخرى ضد إسرائيل. وفي الواقع، وبرغم تورطه في سورية، يواصل الحزب رصد 

ز في 
ّ
معظم موارده لمواجهات مس���تقبلية مع إس���رائيل. وبعد حرب لبنان الثانية، رك

البداية على إعادة تسلح شملت إعادة ملء ترسانة الصواريخ وكميات الذخيرة المدمرة 

أو التي أطلقت خالل الحرب، بالتوازي مع اس���تيعاب أسلحة أكثر تطورًا لالستخدام في 

مواجهة مستقبلية. ولدى التنظيم اليوم أكثر من 100 ألف صاروخ )مقارنة بنحو 12 ألف 

صاروخ في العام 2006(، فضاًل عن طائرات بال طيار، وأسلحة مضادة للدبابات، وصواريخ 

مضادة للطائرات وصواريخ أرض - بحر. واستثمر الكثير في ترميم بنى تحتية عسكرية 

وبناء تحصينات جديدة تحت س���طح األرض في مئات القرى الشيعية التي تحولت إلى 

قواعد لتخزين وإطالق الصواريخ والقذائف. وتقع معظم مراكز القيادة التابعة للحزب، 

ومس���تودعات األس���لحة، ومنصات إطالق الصواريخ، في مناطق مأهولة بالسكان، كثير 

منها يقع تحت األرض بحيث يشكل السكان المدنيون درعًا بشريًا لمقاتلي الحزب.

وقال: ال يس���عنا س���وى افتراض أن الجولة المقبلة من القتال مع حزب الله س���تكون 

أصعب وأعنف من حرب لبن���ان الثانية، وهذا ُيعزى جزئيًا إلى أن الحزب قد يعتمد في 

مواجهة مقبلة إستراتيجيا مختلفة كليًا.

ففي حرب لبن���ان الثانية، أطلق صواريخ وقذائف ضد مراكز مدنية، وانتش���ر مقاتلوه 

على طول خط دفاعي في جنوب لبنان في مواجهة القوات البرية اإلسرائيلية. ولكن يبدو 

ى عقيدة قتالية جديدة انعكس���ت في ادعاء قائده حسن نصر الله مرارًا 
ّ
أن التنظيم تبن

وتكرارًا أنه في الحرب القادمة ضد إس���رائيل، س���وف يحتل مقاتلوه منطقة الجليل. ومع 

أن هذا خطاب فارغ ال طائل منه، إال أن لدى التنظيم وحدات نخبة قادرة على شن هجمات 

سريعة ضد قرى محاذية للحدود، واالستيالء عليها لفترة محدودة من الزمن، والعودة عبر 

الحدود إلى لبنان. ويمكن تحقيق هذه االختراقات عبر اختراق السياج األمني أو االلتفاف 

حوله. وهناك مخاوف من أن يس���تخدم هذا التنظيم أنفاقًا هجومية عبر الحدود. وحتى 

اآلن لم ُيكتش���ف وجود أي أنفاق. لكن الجيش اإلس���رائيلي ال يستبعد إمكانية أن يكون 

الحزب قد نجح في بناء هكذا أنفاق وأنه قد يستخدمها في حالة نشوب حرب. 

ومع ذلك، تنبع معظم قوة الحزب من قدرته على إطالق عدد كبير من الصواريخ والقذائف 

ضد مراكز سكانية إسرائيلية، محواًل الجبهة الداخلية إلى جبهة أمامية. والهدف من ذلك 

هو نشر الفوضى في الجبهة الداخلية، وإلحاق أذى واسع المدى بها، إضافة إلى عدد كبير 

من اإلصابات. ومن ضمن هذا السعي، سيحاول ضرب التجمعات السكانية الحدودية، األمر 

الذي قد يحدث نزوحًا جماعيًا للسكان المدنيين الذين سيفرون من منازلهم.

وس���وف يحاول أيضًا ضرب أهداف إستراتيجية وحيوية، مثل مصافي تكرير النفط 

ف���ي خليج حيفا، وقواعد الجيش اإلس���رائيلي، وح���دات قيادة القت���ال الجوي، والمقر 

الرئي���س للجيش اإلس���رائيلي في تل أبيب، ومحطات تولي���د الطاقة الكهربائية وضخ 

المي���اه، ومط���ار بن غوريون الدولي، ومراف���ئ الدولة. كما أن هن���اك تعاونًا بين الحزب 

خبير عسكري إسرائيلي: 
الجولة المقبلة من القتال مع حزب الله ستكون أشد صعوبة وعنفًا من حرب لبنان الثانية!

*»لدى حزب الله وحدات نخبة قادرة على شن هجمات سريعة ضد قرى محاذية للحدود واالستيالء عليها لفترة محدودة

من الزمن والعودة عبر الحدود إلى لبنان، وهناك مخاوف من أن يستخدم أنفاقًا هجومية عبر منطقة الحدود«*

واإليرانيين في مجال الحرب السيبرانية.

وأش���ار الخبير أيضًا إلى أنه على مدى 40 عامًا منذ حرب يوم الغفران )حرب تشرين/ 

أكتوبر 1973(، س���اد هدوء نس���بي منطقة مرتفعات الجوالن، وهو هدوء جرى الحفاظ 

علي���ه حتى إبان القتال الضاري ضد الحزب في لبنان. واليوم، يبدو أنه في أي مواجهة 

مستقبلية ستجري األعمال القتالية على المسرحين اللبناني والسوري. وبعبارة أخرى، 

س���يكون على الجيش اإلسرائيلي التعامل مع حرب على جبهتين، وفي سيناريو مبالغ 

فيه، على ثالث جبهات- إذا دخل الفلسطينيون في المعركة.

وبرأي���ه إذا أقدم ح���زب الله بالفعل على تبني اإلس���تراتيجيا الجديدة التي تحدث عنها 

نصر الله، فمن المرجح أن تبدأ أي حرب مستقبلية بهجوم مفاجئ يشمل محاولة قوات برية 

تجاوز تجمعات سكانية مدنية، وإطالق كثيف لصواريخ وقذائف ضد مراكز مدنية وأهداف 

إستراتيجية، واالنتشار الحالي للحزب يشير إلى إمكانية إطالق 1000 صاروخ يوميًا.

وأضاف أنه على ضوء خطورة هذا التهديد، على إسرائيل أن تعيد النظر في جهوزية 

الجبهة الداخلية، وتعمل على تعزيزها قدر المس���تطاع. وهذا يستدعي »دفاعًا فّعااًل« 

معززًا )منظومات اعتراض صواريخ وقذائف صاروخية مثل »القبة الحديدية« و»العصا 

السحرية«(، و»دفاعًا سلبيًا« )مالجئ لالحتماء من القصف، غرفًا محصنة وهلمجرًا(. لكن 

األهم من ذلك، يتعين على الجيش اإلس���رائيلي أن يرّد بهجوم ساحق يلحق أذى بالغًا 

بالحزب ويقّصر مدة الحرب. فعلى مدى العقود القليلة المنصرمة، اعتمدت إس���رائيل 

إس���تراتيجيا الردع بداًل من انتصار حاسم في ساحة المعركة، مفضلة استخدام سالح 

الج���و والمدفعية من أجل تدفيع الخصم ثمنًا باهظًا واس���تعادة قوة الردع، واالمتناع 

عم���دًا عن ش���ن عملية مكثفة للقوات البري���ة. لكن في أي مواجه���ة مقبلة مع الحزب، 

سيكون على إسرائيل إعادة فحص هذه العقيدة القتالية، ودرس خيارات إستراتيجية 

تنطوي على مناورة برية واسعة النطاق.

وخلص ش���اي إلى القول إن الجيش اإلس���رائيلي لديه الق���درة الكاملة على هزيمة 

مر بذل���ك، وهذا ليس من أجل تحقيق 
ُ
تنظيم مثل حزب الله في س���احة المعركة إذا أ

هدوء مؤقت فحسب بل أيضًا من أجل إحداث تغيير حقيقي في الميزان اإلستراتيجي 

للقوى على الجبهة الشمالية.

ليبرمان: البحث عن رافعة جديدة.

حزب الله: تسليح نوعي.
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تقرير جديد لمنظمة »بتسيلم«: 
الفلسطيني مدان سلفا في 

المحاكم العسكرية اإلسرائيلية

االعتق���ال حتى انتهاء اإلجراءات هو القاعدة وليس االس���تثناء، 

همين الفلسطينّيين في المحاكم 
ّ
وهذا ما يس���ري على غالبّية المت

العس���كرّية في الضف���ة الغربية، باس���تثناء المتهمين بمخالفات 

الس���ير. هذا ما يتب���ّدى من خالل تقرير جديد لمنظمة »بتس���يلم« 

اإلسرائيلية لحقوق اإلنسان في األراضي المحتلة، بعنوان »معتقل 

حتى نف���ي براءته: االعتقال حتى انتهاء اإلج���راءات في المحاكم 

العسكرّية بالضفة الغربّية«، الذي صدر أمس االثنين. 

وقال التقرير: إن هذا الوضع هو السبب األساسي من وراء انتهاء 

غالبّية اإلجراءات في المحاكم العسكرّية بصفقات اّدعاء، ومن وراء 

نسب اإلدانات الهائلة في هذه المحاكم.

يمثل أمام المحاكم العس���كرية اإلس���رائيلية ف���ي كل عام آالف 

الفلس���طينّيين بجن���ح مختلفة منه���ا الّدخول إلى إس���رائيل من 

دون تصريح ورش���ق الحجارة والعضوية ف���ي »تنظيمات محظورة« 

ومخالفات حيازة س���الح وعنف ومخالفات س���ير. وتس���ري صالحية 

ان الضفة الغربية 
ّ
القض���اء الخاّصة به���ذه المحاكم على كل س���ك

قلت بعض 
ُ
بمن فيهم أولئك الذين يس���كنون ف���ي المناطق التي ن

الصالحّيات فيها إلى السلطة الفلسطينية.  

بن 
ُ
وتش���ير إجراءات االعتقال الس���ارية في هذه المحاكم إلى الغ

ل االعتقال حتى انتهاء اإلج���راءات اعتقاال 
ّ
الس���اري فيها. ويش���ك

دم���ت ضده الئح���ة اتهام، إذ 
ُ
لش���خص انته���ى التحقيق معه وق

يستمر حتى انتهاء اإلجراءات القضائّية برمتها. وال يدور الحديث 

حدد 
ُ
هنا عن قضاء فترة المحكومية، بل عن اعتقال ش���خص ما لم ت

عقوبته بعد ومن المفترض أن ُينظر إليه كبريء إلى حين إدانته.

وأكد التقرير على أن وحدة المحاكم العسكرية ال تنشر معطيات 

ق بع���دد الطلبات المقدمة لالعتقال حت���ى انتهاء اإلجراءات 
ّ
تتعل

والت���ي يقدمها االدعاء العس���كري، وعدد الطلب���ات التي تصادق 

عليها المحاكم، بادعاء أن هذا اإلجراء غير محوسب. مع ذلك يتضح 

من خالل معطيات جزئية حصلت عليها بتس���يلم أنه وباس���تثناء 

المتهمين بمخالفات س���ير، فإن االعتقال حت���ى انتهاء اإلجراءات 

هو القاعدة وليس االستثناء: فالنيابة العسكرية تطالب بمثل هذا 

االعتق���ال كأمر روتيني لتقوم المحاك���م بالمصادقة على الغالبية 

الساحقة من الحاالت.

وأش���ارت المنظمة إلى أن القضاة العسكريين يستندون ظاهريا 

على الش���روط الثالثة الواردة في القانون اإلسرائيلي، التي تسمح 

للقاضي بالمصادقة على االعتقال حت���ى انتهاء اإلجراءات، وهذه 

ر أحد أسباب 
ّ
الشروط هي وجود »بينة ظاهرية« إلثبات التهمة؛ توف

 أن 
ّ

االعتق���ال الواردة في القانون؛ وغياب بديل اعتقال ذي صلة. إال

التفسيرات التي يس���وقها القضاة في المحاكم العسكرية لهذه 

فرغها من أي مضمون وتبطل جوهرها كقيود مهمة في 
ُ
الش���روط ت

إجراء المصادقة على االعتقال حتى انتهاء اإلجراءات:

- إن سقف البينات المطلوب من أجل تلبية شرط »بينات ظاهرية« 

ُمتدن جدا لدرجة أن االدعاء يس���توفيه من دون أي صعوبة. وتقبل 

المحاكم العس���كرية باالعت���راف أو بالتجريم المنف���رد مهما كانا 

ي أصاًل. 
ّ
هزيلْين كشروط كافية من أجل اس���تيفاء السقف المتدن

ويتجاه���ل القضاة ش���كاوى المعتقلي���ن –القاصري���ن والبالغين- 

بخصوص التنكيل أثن���اء التحقيق، ويقضون بإمكانية النظر فيها 

ضمن اإلجراء األساسي فقط.

- جرى اس����تبدال مطلب »سبب االعتقال« بسلسلة من القرائن التي 

هم العيني 
ّ
ب����ّرر اعتقال المت

ُ
تعف����ي االدعاء من واجب عرض بّينات ت

الذي تنظر المحكمة في شأنه. وهكذا قرر القضاة أن مقتضى الخطورة 

قائم في غالبية المخالفات التي ُيحاكم عليها الفلس����طينيون. وفي 

المقابل فق����د قضوا بوجود مقتضى الفرار م����ن العدالة في الغالبية 

الساحقة من الحاالت نتيجة لمكان سكن المتهمين.

- قضت المحاكم العس���كرية بأنه ال يمكن للمتهمين في غالبية 

أن���واع المخالفات اس���تبدال االعتق���ال ببدائل أخ���رى. وحتى في 

الحاالت القليلة التي يبدي فيها القضاة اس���تعداًدا إلخالء س���بيل 

ا بإيداع مبالغ باهظة تصل إلى 
ً
همين، فإّن األمر يكون مش���روط

ّ
المت

آالف الشواكل.

ى إحدى محّصالت هذه السياس���ة في 
ّ
ولفت التقرير إلى أنه تتجل

أن الغالبية الس���احقة من الملفات في المحاكم العسكرية تنتهي 

بصفقات ادع���اء. ويأتي هذا ألن المتهمي���ن يعرفون أنه في حال 

إجراء مداوالت لألدلة والبينات وهم في السجن فإنهم قد يقبعون 

في الس���جن لفترة أطول م���ن الفترة التي ق���د ُيحكمون بها ضمن 

صفقة ادعاء، حتى ل���و انتهت المحاكمة بتبرئتهم. ومن آثار هذه 

الحالة أن االدعاء ال يكاد ُيطالب بإدارة مداوالت أدلة وبينات، تكون 

ملزمة في إطارها بعرض البّينات إلثبات إدانة ذلك الش���خص. وفي 

أحيان متقاربة، يكون قرار االعتقال مش���ابها لإلدانة، إذ إن مصير 

هم حتى انتهاء اإلجراءات، وليس 
ّ
الملف ُيحسم لحظة اعتقال المت

على أس���اس البّينات القائمة ضده. هكذا يتأكد أن القرار الس���ابق 

للمحاكمة هو اعتقال ش���خص لم ُيَدْن بعد حتى انتهاء اإلجراءات 

كأمر روتيني، ُيفرغ اإلجراء القضائّي من مضامينه.

وعن���د النظ���ر في طلب���ات تمديد االعتق���ال حت���ى االنتهاء من 

اإلجراءات تس���تند المحاكم العس���كرّية إلى القانون اإلس���رائيلي 

وإلى األح���كام التي تقّررت في المحاكم اإلس���رائيلية التي تعمل 

 أن هاتين المنظومتْين القضائيتْين 
ّ

داخل حدود الخط األخضر. إال

– تلك التي تعمل داخل الخط األخضر وتلك التي تعمل في الضفة 

ا. فهما تستندان إلى قيم مختلفة، ومن  الغربّية- مختلفتان جوهرّيً

وظائفهما الدفاع عن مصالح مختلفة.

���ا لجهاز القضاء اإلس���رائيلي فإن المحاكم العس���كرّية ال 
ً
وخالف

همون بل تعكس 
ّ
تعك���س مصالح المجتم���ع الذي يأتي من���ه المت

مصالح س���لطة االحتالل، الذي يقترب من عامه الخمسين. والقضاة 

والُمّدع���ون هم إس���رائيليون دائًم���ا، جنود ببزاتهم العس���كرية، 

يطّبقون القانون العس���كري على السكان الفلسطينيين المدنيين 

الذين يعيش���ون تح���ت ُحكم عس���كرّي. فمن جهة هن���اك أناس 

ا من إدارة االحتالل، ومن الجهة الثانية هناك أولئك  يش���كلون جزًء

الذين يخضعون لس���يطرة هذا الحكم. المحاكم العسكرّية ليست 

ا وإنما هي موجودة وبش���كل مطل���ق في أحد قطبّي  ًم���ا حيادّيً
ّ
محك

المعادلة غير المتكافئة.

وهكذا فإّن اس���تناد المحاكم العسكرية في الضفة ظاهريا على 

 
ّ
القانون واألحكام اإلس���رائيلية كما تقررت في الطرف الثاني للخط

األخضر، قد تكون مهّمة على المس���توى التصريحّي: فاس���تخدام 

لغة مأخوذة من عالم القضاء اإلس���رائيلي يؤدي ظاهريا إلى تمويه 

الفوارق الجوهرية القائمة بين منظومة القضاء اإلسرائيلية داخل 

حدود إسرائيل السيادية وبين منظومة القضاء العسكرّية الفاعلة 

في الضف���ة الغربية. وعليه فإّن اإلس���هام األساس���ّي لهذه اللغة 

لصال���ح منظومة القضاء العس���كري ال يمكن في توفير حماية أكبر 

لحق���وق المتهمين أو بإحقاق العدالة، بل وباألس���اس في تبييض 

صورة الجهاز القضائي العسكري.

بحلول الصيف الحالي، تكون قد مرت عشر سنوات على خطة االنفصال، التي 

أخلت إس���رائيل بموجبها جميع المس���توطنات في قطاع غزة، وكانت تعرف 

باس���م »غوش قطيف«، وأربع مستوطنات في ش���مال الضفة الغربية، وتم في 

إطارها أيضا سحب قوات الجيش اإلسرائيلي من القطاع وإعادة انتشاره حوله 

في حصار مستمر حتى اليوم.

ونفذت خطة االنفصال، في صيف العام 2005، حكومة يمينية شكلها حزب 

الليكود برئاس���ة أريئيل ش���ارون، وس���ط معارضة من داخل معسكر اليمين، 

من داخل الليكود نفس���ه وبين المس���توطنين. وأبرزت هذه الخطة الخالفات 

داخ���ل اليمين، وخصوصا الحزب المركزي فيه، الليكود، وذلك في الوقت الذي 

كانت تتعرض فيه إسرائيل النتقادات دولية على خلفية قمع الفلسطينيين 

خالل االنتفاضة الثانية، في الس���نوات 2000 – 2005، وس���قوط آالف القتلى 

والمصابين بين الفلسطينيين، وجمود العملية السياسية التي بدأت بتوقيع 

اتفاقيات أوسلو في العام 1993.

وأدت الخالف���ات ح���ول خطة االنفصال إلى انش���قاق ح���زب الليكود، عندما 

انسحب شارون ومجموعة كبيرة معه عن الليكود، وتأسيس حزب كديما، الذي 

رغم تش���كيله من رموز اليمي���ن، إال أنه ُوصف بحزب وس���طي، ألنه وافق على 

االنس���حاب من أراض محتلة عام 1967. وانضمت إلى كديما قيادات من حزب 

العمل، أبرزهم ش���معون بيريس، وبقي شارون في رئاسة الحكومة حتى مطلع 

العام 2006. وفي الرابع من كانون الثاني أصيب ش���ارون بجلطة دماغية حادة 

أدخلت���ه في غيبوبة ل���م يصُح منها، حتى وفاته في كان���ون الثاني من العام 

2014 الماضي.

وخلف ش���ارون القائم بأعمال���ه، أيهود أولمرت، الذي ق���اد حزب كديما في 

انتخاب���ات عامة جرت في آذار العام 2006، وحقق فوزا س���احقا فيها بحصوله 

على 29 مقعدا في الكنيست وشكل حكومة، بينما حصل حزب الليكود بقيادة 

بنيامين نتنياهو عل���ى 12 مقعدا فقط. ويذكر أن أولمرت تحدث خالل حملته 

االنتخابي���ة ع���ن خطة االنطواء عن الضفة الغربية، في إش���ارة إلى انس���حاب 

م���ن الضفة الغربي���ة والتوصل إلى تس���وية مع الفلس���طينيين وضم الكتل 

االستيطانية إلى إسرائيل.

وبعد ثالث س���نوات، في انتخابات العام 2009، عاد حزب الليكود إلى الحكم 

ونتنياهو إلى رئاس���ة الحكومة. لكن عودة الليك���ود إلى الحكم هذه المرة لم 

تكن مثل المرات السابقة عندما فاز الليكود بالحكم تحت قيادة مناحيم بيغن 

وإس���حق شامير أو حتى ش���ارون. في هذا العام، وصل نتنياهو إلى الحكم من 

أجل تعزيز قوة اليمين عموما، واليمين المتطرف خصوصا، والبقاء في الحكم 

لس���نوات طويلة، يمنع خاللها أي تسوية مع الفلسطينيين، بادعاء أن تسوية 

كهذه تش���كل خطرا على أمن إس���رائيل، وليروج أن خطة االنفصال أدت فقط 

إلى دخول حركات إسالمية متطرفة إلى قطاع غزة وإطالق الصواريخ والقذائف 

باتجاه المدن والبلدات في جنوب إسرائيل. 

خطوات متشابهة وأهداف معاكسة

يس���عى نتنياهو حاليا إلى تنفيذ خطوات داخلية شبيهة لخطوات نفذها 

ش���ارون عش���ية تنفيذ خطة االنفصال، ولكن الهدف معاكس، وهو إحباط أي 

محاولة إلخالء مس���توطنات أو لالنسحاب من الضفة الغربية. وهو يصرح طوال 

الوقت بأنه في حال تم التوصل إلى تسوية، بعد أن يوافق الفلسطينيون على 

ش���روطه التعجيزية، فإن هذه التسوية س���تطرح في استفتاء شعبي، ولذلك 

يسعى إلى سن القانون االستفتاء الشعبي.

وقبل عش���ر سنوات، في 28 آذار العام 2005، رفض الكنيست مشروع قانون 

االستفتاء الشعبي، الذي طرحه معارضو خطة االنفصال. وقد وضع شارون كل 

ثقله السياس���ي من أجل منع إقرار هذا القانون، تحس���با من معارضة أغلبية 

اإلسرائيليين للخطة. 

وفي االنتخابات األخي���رة، التي جرت في 17 آذار الماضي، نجح نتنياهو في 

جذب ناخبين، من مصوتي حزب »البي���ت اليهودي«، ليصوتوا لحزب الليكود، 

ليصبح الحزب األكبر، ويكون من الصعب تش���كيل حكومة من دون مش���اركته 

فيه���ا. ثم ش���كل حكومة يمي���ن – حريديم، لم يش���ارك فيها س���وى حزب 

»يس���رائيل بيتينو« بقيادة أفيغدور ليبرمان. لك���ن أصوات نواب هذا الحزب 

إلى جانب الحكومة في القرارات السياسية مضمونة بسبب مواقفه المعارضة 

للتسوية مع الفلسطينيين. 

في حينه أيضا، ف����ي انتخابات العام 2003، تحالف حزب الليكود مع حزب 

»يس����رائيل بعلي����ا« بقيادة نتان شيرانس����كي، وحصل عل����ى 40 مقعدا في 

الكنيست، ليكون من الصعب تشكيل حكومة من دون مشاركته فيها. وبعد 

ذلك شكل ش����ارون حكومة يمين – حريديم وحزب شينوي. وفي وقت الحق، 

في كانون الثاني العام 2005، انض����م حزب العمل إلى هذه الحكومة بعدما 

انسحب منها حزب ش����ينوي، كما انسحب منها وزراء على خلفية إقرار خطة 

االنفصال. 

وف���ي 16 ش���باط العام 2005 ص���ادق الكنيس���ت على قان���ون تطبيق خطة 

االنفصال، الذي ُعرف في حينه باس���م »قانون اإلخ���الء والتعويض«. وفي 20 

ش���باط وقع شارون على أوامر إخالء 21 مستوطنة في القطاع وأربع مستوطنات 

في شمال الضفة.

وأظه���رت اس���تطالعات ال���رأي أن 66% من اإلس���رائيليين يؤي���دون خطة 

االنفص���ال، وكان هن���اك أغلبية مؤيدة واضحة للخطة في الكنيس���ت، كما أن 

األجواء التي بثتها وسائل اإلعالم كانت مشابهة. 

رغم ذلك، كان المستوطنون وقيادتهم في مجلس المستوطنات يأملون بأن 

يتمكنوا من قلب األمور رأسا على عقب من خالل سن قانون االستفتاء الشعبي. 

وكانوا يأملون أيضا بمنع إقرار الموازنة العامة وس���قوط حكومة شارون، لكن 

الكنيست أسقط مشروع قانون االستفتاء وصادق على الموازنة العامة، بتأييد 

»متمردي الليكود«، وهم 13 عضو كنيست عارضوا خطة االنفصال. 

وقد أي���د »متمردو الليك���ود« الموازنة بع���د أن هدد ش���ارون بالذهاب إلى 

انتخابات مبكرة في حال عدم المصادقة عليها، وأن قسما من »المتمردين« لن 

ينتخبوا مجددا لعضوية الكنيست. 

وأشارت الدكتوره عنات روت، المستشارة السابقة لرئيس الحكومة، ايهود 

ب���اراك، ورئيس حزب العمل األس���بق، عمرام متس���ناع والوزير الس���ابق متان 

فيلنائي، في مقال نش���رته مؤخرا في صحيفة »َمكور ريشون«، إلى أن حكومة 

ش���ارون نفذت حملة نزع ش���رعية ضد معارضي االنفصال، ووصفتهم بأنهم 

جمهور عنيف ويهدد وجود النظام الديمقراطي.

وحذر رئيس الش���اباك ف���ي حينه، آفي ديختر، من أن���ه بين معارضي خطة 

االنفص���ال »ط���رأ ارتف���اع دراماتيكي في مخالف���ات التحري���ض على العنف 

والعنصري���ة، والته���رب من الخدمة العس���كرية والعصي���ان«. كذلك حذرت 

عناوين الصحف من أن آالف نشطاء اليمين يعتزمون مهاجمة الحرم القدسي 

والقيام بأعمال شغب والدخول في مواجهات خالل تنفيذ الخطة.

وأظهرت اس���تطالعات الرأي أن 65% من اإلسرائيليين مقتنعون بأن جهات 

في اليمين تخطط الغتيال شارون. 

ومن أجل ضمان تأييد أغلبية من أعضاء االئتالف في الكنيس���ت إلى جانب 

خطة االنفصال وإس���قاط مش���اريع قد تعرقلها، منح ش���ارون مكاسب ألحزاب 

ووزراء، مثل تعيين عضوي كنيس���ت من كتلة »يهدوت هتوراة« في منصبي 

نائب وزير، وتعيين أعضاء كنيست من الليكود في منصب وزير أو نائب وزير. 

ال عالقة بين خطة االنفصال وإطالق الصواريخ

توقعت المحللة السياس���ية في موقع »ألمونيتور« االلكتروني، مازل معلم، 

أن���ه »في األيام واألس���ابيع القريبة، وكلم���ا اقتربنا م���ن 15 آب، يوم الذكرى 

الس���نوية العاش���رة لموعد بدء اإلخالء، سنس���تمع إلى المزيد من الشعارات 

الجوفاء المأخوذة من الرواية التي رعاها اليمين في العقيد األخير، وبموجبها 

خطة االنفصال عن غزة كانت كارثة تس���ببت بصعود حماس وأدت إلى إرهاب 

الصواريخ«.

وأش���ارت إلى أن »المتحدثين باسم اليمين، وبينهم كبار السياسيين وعلى 

رأسهم نتنياهو، نجحوا طوال السنوات الماضية بتحويل خطة االنفصال التي 

بادر إليها ش���ارون إلى رمز للعمى السياس���ي والفوضى السياسية واألمنية، 

وإلى إش���ارة تحذير من خطوات مشابهة في المستقبل. وقد تعمقت في وعي 

الجمهور فكرة اليمين، التي بموجبها أنه في كل مرة تنسحب فيها إسرائيل 

من مناطق ستتحول هذه المناطق إلى دفيئة لإلرهاب«.    

لك���ن معلم اعتب���رت أن خطة االنفص���ال كانت »مبادرة سياس���ية« وكتبت 

أن���ه »في هذه الفترة بال���ذات، فيما يطلع الجمهور اإلس���رائيلي على تبعات 

وانعكاس���ات الضغوط السياس���ية المتزايدة على إس���رائيل )بس���بب جمود 

العملية السياس���ية مع الفلس���طينيين(، بإمكان المتحدثين باسم الوسط – 

يسار أن يس���تعرضوا أفضليات مبادرة سياسية، إن لم يكن من أجل تحسين 

وضع إس���رائيل اإلس���تراتيجي في المنطقة، فعلى األقل من أجل وقف عملية 

نزع الشرعية الدولية، التي من شأنها المس بمناعتها السياسية«.  

وأضاف���ت أن »خط���ة االنفصال كانت عملي���ا آخر خطوة سياس���ية نفذتها 

رحت بعدها مبادرات وخطط سالم، لكن لم 
ُ
إسرائيل منذ عشر س���نوات. لقد ط

يوصل أي رئيس حكومة بعد ش���ارون إلى حيز التنفيذ خطوة دراماتيكية إلى 

هذا الحد. وتمحورت االنتقادات ضد ش���ارون من جانب اليس���ار حول حقيقة 

أن هذا إخالء تم من دون اتفاق مع الفلس���طينيين، لكن اليس���ار تبنى الخطة 

نفسها بدفء«. 

ولفت���ت معلم إلى أنه »خالفا الدعاءات اليمين، بأنه بس���بب خطة االنفصال 

ب���دأت حماس تطلق الصواري���خ باتجاه بلدات الجنوب، ف���إن الحقيقة هي أن 

أول صاروخ قس���ام باتجاه مدينة سديروت تم إطالقه من غزة في العام 2001، 

وعش���ية االنفصال تم إطالق مئات صواريخ القس���ام. وهناك أمر آخر تناساه 

الجمهور وهو الثمن الدموي اليومي تقريبا الذي دفعته إس���رائيل بجنودها، 

الذي���ن أصيبوا وقتلوا جراء تفجير عبوات ناس���فة ضدهم. كذلك تم نس���يان 

العبء غير المحتمل بحراس���ة 8600 مس���توطن كانوا يعيشون في قطاع غزة 

حينذاك«.  

ورأت معلم أن »بين األس���باب التي جعلت شارون يبادر إلى خطة االنفصال، 

إدراكه أن الجمود السياس���ي أدى إلى نمو مب���ادرات كان بإمكانها، بنظره، أن 

تلحق ضررا بمكانة إس���رائيل الدولية، وبينها مب���ادرة جنيف. وآمن بأن إزالة 

المسؤولية عن مليون فلس���طيني في القطاع سيعود بالفائدة على إسرائيل 

ويزيل عنها جزءا من الضغط الدولي. وكانت خطوة شارون تعبيرا عن أخذ زمام 

المبادرة والمسؤولية، ومنح إسرائيل اعتمادا سياسيا واقتصاديا هائال، كانت  

في أشد الحاجة إليه بعد السنوات العنيفة لالنتفاضة الثانية«.  

كذلك أش���ار المحلل السياس���ي في صحيفة »يديعوت أحرونوت«، شمعون 

ش���يفر، أول م���ن أمس األحد، إلى أن���ه تم إطالق آالف قذائ���ف الهاون باتجاه 

تل قرابة 150 إسرائيليا، 
ُ
المستوطنات في القطاع في األعوام 2000 – 2005، وق

بين جندي ومستوطن، في عمليات تفجيرية. 

وأضاف ش���يفر أن »م���ن يدعي أنه حتى خطة االنفص���ال كانت كتلة ’غوش 

قطيف’ جنة عدن، هو مخطئ ومضلل. ومصدر »اإلرهاب الفلس���طيني« مرتبط 

بالرغبة في طرد الكيان اإلس���رائيلي من كل المناط���ق التي احتلت عام 1967، 

وبالنس���بة لتنظيمات عديدة ينبغي القضاء عل���ى الكيان الصهيوني في كل 

مكان«. 

وأش���ار إلى أنه »خالل السنوات الس���ت األخيرة توجد في إسرائيل حكومات 

يمينية، توجه انتقادات قاتلة لخطة االنفصال عن غزة رغم أن معظم أعضائها 

أي���دوا الخطة. وإذا أردت أن أكون ديماغوغيا أكثر، فإنه ينبغي توجيه س���ؤال 

إلى أعضاء الحكومة هؤالء، لماذا لم تأمروا الجيش اإلس���رائيلي بإعادة احتالل 

القطاع وتوطين آالف )المستوطنين( ’المطرودين’ فيها؟«.

وخلص ش���يفر إلى أن »االعتداء الدموي في نهاية األس���بوع الماضي، الذي 

تل فيه ش���اب إسرائيلي بالقرب من مس���توطنة دوليف في السامرة، العمل 
ُ
ق

الذي أعلنت حماس مس���ؤوليتها عنه، تحتم على حكوم���ة نتنياهو أن تطرح 

بديال شامال للحل، وتسوية العالقات مع ماليين الفلسطينيين الذي يعيشون 

في محيطنا. ال مفر من ذلك«.     

عقد على خطة االنفصال: نتنياهو يضع ذرائـع
مـن أجـل مـنــع تـكـرارهـا في الـضـفـة الـغـربيـة

إخالء مستوطنة »كفار داروم«
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إعـــداد: برهوم جرايسي“المشهــــد” االقتصـــادي

موجز اقتصادي

ارتفاع مصاريف وزارة الدفاع بضعفي 
زيادة الوزارات االجتماعية

ق���ال تقرير اقتصادي جديد إن مصاريف وزارة الدفاع اإلس���رائيلية 

ارتفعت بوتي���رة ضعفي ارتفاع مصاريف ال���وزارات االجتماعية، منذ 

مطلع العام الج���اري 2015. وقال التقرير إنه من���ذ مطلع العام الجاري 

بلغ���ت مصاريف الوزارات أكثر بقليل من 101 مليار ش���يكل، ما يعادل 

25ر26 مليار دوالر، وهذا بحد ذاته زيادة بنسبة 7ر5% عن نفس الفترة 

م���ن العام الماضي 2014، رغم ان ميزانية العام الجاري تدار حتى اآلن، 

بموجب ميزانية 2014، مقس���مة على 12 ش���هرا، نظ���را لغياب ميزانية 

جديدة مقررة لهذا العام. 

ولك���ن في حي���ن أن مصاريف الوزارات االجتماعية ارتفعت بنس���بة 

6ر4%، فإن ميزانية وزارة الدفاع ارتفعت بنسبة 1ر9%، أي ضعفي نسبة 

صرف الوزارات االجتماعية.

وف���ي المقابل، قال���ت وزارة المالية في تقريرها ال���دوري، الصادر 

في األس���بوع الماضي، إن جباية الضرائب مس���تمرة ف���ي االرتفاع، 

وفي االشهر الخمس���ة األولى، بلغ حجم خزينة الضرائب 4ر114 مليار 

ش���يكل، ما يعادل أقل بقليل من 30 مليار دوالر، بزيادة )بالشيكل( 

بنسبة 7ر5% عما كان في نفس الفترة من العام الماضي. وبلغ حجم 

الضرائب في ش���هر أيار وحده 6 مليارات دوالر، وهذا ارتفاع بنسبة 

3ر4% عن نفس الش���هر من العام الماضي. ولكن المؤش���ر االيجابي 

بالنسبة للس���لطات المالية، أن الضرائب المباش���رة سجلت ارتفاعا 

بنسبة 6ر8%، مقابل ارتفاع في الضرائب غير المباشرة بنسبة 2ر%1. 

والضرائب المباشرة هي مؤشر التساع سوق العمل وتراجع البطالة، 

وزيادة عمل الشركات.

وتقول وزارة المالية إن الضرائب تسجل في السنوات الثالث األخيرة 

ارتفاعا مستمرا، بنسب تتراوح ما بين 4% إلى 5% سنويا عما هو مقرر، 

والتوقعات للعام الجاري تش���ير إلى احتمال ارتفاع الضرائب بنس���ب 

مماثلة إن لم يكن أكثر.

وبلغ العجز في الموازنة العامة في االش���هر الخمس���ة األولى نسبة 

7ر2% من اجمالي الناتج العام، رغم أن التخطيط للعام الجاري أن يكون 

العج���ز في ح���دود 4ر3%، ما يعني ان العجز هذا الع���ام أيضا أقل مما 

خططت له الحكومة.  

لجنة حكومية لفحص االحتكار 
في قطاع البنوك اإلسرائيلي

أعل���ن وزي���ر المالية موش���يه كحل���ون، ومحافظة بنك إس���رائيل 

المرك���زي كارنيت فل���وغ، عن تش���كيل لجنة حكومية، س���تفحص 

مس���ألة االحتكارات ومدى المنافس���ة في قطاع البنوك اإلسرائيلي 

والمؤسس���ات المالية، كجزء من برنامج كحل���ون المعلن لفتح مجال 

المنافس���ة ف���ي قطاع���ات اقتصادية. وق���ال كحلون ف���ي المؤتمر 

الصحافي الذي اعلن فيه عن تش���كيل اللجنة، إنه ال ُيعقل أن يكون 

ثالثة بنوك في إسرائيل يس���يطرون على قطاع البنوك، وهو يقصد 

بنك »هبوعلي���م« والثاني بنك »ليئومي«، وكالهما يس���يطران على 

أقل من 60% من القطاع، ويضاف لهم ثالثا بنك »ديسكونت«، الذي 

يسيطر على أكثر من %10.

وقال كحل���ون إن هدف اللجنة التي تم تش���كيلها هو التوصل إلى 

خطة وبرنامج عمل يس���مح بخلق منافس���ة حقيقية في قطاع البنوك، 

الذي يش���هد حالة االحت���كار األكبر في االقتصاد اإلس���رائيلي، ونحن 

نتح���دث عن احتكار بحجم 50 مليار ش���يكل، ما يعادل 13 مليار دوالر، 

والجمه���ور العام يدفع ثمن هذا االحتكار، بس���بب غياب المنافس���ة 

التي من ش���أنها أن تقلص حجم تكلفة الخدمات والعموالت البنكية، 

والفوائد على االعتمادات.   

وتابع كحلون قائال إنه ليس منطقيا أن يسيطر ثالثة بنوك على %70 

م���ن القطاع البنكي، وهذا احتكار يكلف كل عائلة في إس���رائيل آالف 

الشواكل س���نويا )من عموالت وفوائد(، ومن شأن المنافسة أن تقلص 

هذه التكلفة.

ويعتم���د كحلون في خطابه على تجربته في قطاع االتصاالت، حينما 

كان وزيرا لالتصاالت، ففتح المنافس���ة على أوسع أبوابها، ما أدى إلى 

انخفاض أس���عار تكلفة االتصاالت الخليوية، بنس���ب تراوحت ما بين 

40% إل���ى 60% للمس���تهلك، وباتت هذه التجرب���ة نموذجا لمحاوالت 

أخرى في قطاعات اقتصادية.

وتض���م لجنة الفحص عددا من كبار خبراء االقتصاد، ومنهم من كان 

مديرا عاما لوزارة المالية. واهتم كحلون بضم عدد ممن يتخذون نفس 

اتجاهه من مس���ألة المنافس���ة في القطاع���ات االقتصادية والذي هو 

أيضا يخدم مستثمرين كبارًا يسعون إلى اقتحام االقتصاد ويواجهون 

جدران االحتكارات.

ارتفاع كمية انبعاث غازات 
الدفيئة في إسرائيل

حذرت أطر بيئية إس���رائيلية من أن إس���رائيل باتت تسجل انبعاث 

غ���ازات دفيئة مضّرة للغالف الجوي بش���كل متزاي���د، في الوقت الذي 

يس���جل فيه العالم، وخاصة الدول المتطورة، تراجعا في انبعاث هذه 

الغازات.

ل من كمية الطاقة الحرارّية المفقودة 
ّ
ومعروف أن هذه الغازات تقل

من األرض وبالتالي تؤدي إلى زيادة درجة حرارة الغالف الجوي واألرض 

بشكل عام.

وعقد ف���ي األيام األخي���رة، اجتماع ش���ارك فيه ممثل���ون عن كافة 

الوزارات اإلسرائيلية ذات الش���أن، لفحص كيفية التجاوب مع مطالب 

هيئات دولية من إس���رائيل بالعمل على تخفيض كمية انبعاث غازات 

الدفيئة.

وتحاول وزارة البيئة اإلس���رائيلية اإلس���راع في وضع مخطط، لضمان 

تخفيف كميات غازات الدفيئة المنبعثة من إس���رائيل، قبل االجتماع 

الدولي الذي س���يعقد في العاصمة الفرنسية باريس في نهاية العام 

الجاري، لفحص وضعية انبعاث غازات الدفيئة في العالم. 

وحذر تقرير صادر عن وزارة االقتصاد اإلس���رائيلية من أنه في حال 

اس���تمر الوضع القائم في الصناعات اإلس���رائيلية، ف���إن كمية غازات 

الدفيئة المنبعثة من إس���رائيل، س���ترتفع حتى العام 2030 بنس���بة 

10%، بينم���ا في ال���دول المتطورة، مث���ل الواليات المتح���دة والدول 

األوروبية، فإن كميات غاز الدفيئة آخذة بالتراجع باستمرار.

وقال مشاركون في االجتماع الوزاري المذكور إن الطموح هو للعودة 

إلى مس���توى انبعاث غازات الدفيئة الذي كان في العام 1990 بالنسبة 

لكمية الغاز مقارنة بعدد السكان.

بقلم: ميراف أرلوزوروف*

دولة إس���رائيل ضعيفة في التخطيط، ضعيفة بال���ذات في التخطيط للمدى 

البعيد، وهي ال تنشغل اطالقا بالتخطيط للمدى األبعد أكثر. وإذا سمحتم لنا أن 

خّمن، فمن الممكن أن المدى البعيد جدا ليس قائما على سلم أفضليات دوائر 
ُ
ن

القرار، ألن قسما منهم ليسوا على قناعة بأن الدولة ستبقى إلى ذلك الوقت.

وعل���ى الرغم من هذا، ف���إن التوقع���ات الديمغرافية بعي���دة المدى، التي 

ش���رت قبل عامين، تثير الجدل بش���أن 
ُ
أصدره���ا مكتب االحصاء المركزي، ون

المس���تقبل البعيد جدا. على س���بيل المثال، ما هو وضع دولة إس���رائيل بعد 

نصف قرن من اآلن، في العام 2059؟ فقد توقع مكتب االحصاء كيف س���يكون 

شكل سكان إسرائيل في ذلك العام، من ناحية معدل األعمار: لليهود من دون 

المتديني���ن المتزمتين »الحريديم«، و«للحريديم« والعرب. واآلن بقي فقط أن 

نعمل على تحليل المعطيات في محاولة لمعرفة كيف ستكون حال االقتصاد 

في ذلك العام. 

وهذا بالضبط على فعله قبل عام ونصف العام األخيرين، أس���اف غيفع، خبير 

االقتصاد في قسم الخبير االقتصادي في وزارة المالية، فقد أجرى تحليال لشكل 

مصروف���ات الدولة في العام 2059، واس���تنتج أن مصاريف الحكومة س���ترتفع 

بنس���بة 2ر1% زيادة عما هو قائم من اجمالي الناتج القومي. وباألس���اس بسبب 

الصرف على اتس���اع أعداد من هم في سن الشيخوخة. واآلن جرى نشر النصف 

الثاني لذلك البحث، الذي وضع تصورات لحجم الضرائب في ذلك العام.

وحس���ب تقديرات غيفع فإن مداخيل الحكومة س���ترتفع في تلك السنوات 

بنس���بة 4ر0% من حجم الناتج العام، بس���بب زيادة مداخي���ل ضرائب الموارد 

الطبيعية، وباألساس الغاز، وارتفاع حجم الضرائب غير المباشرة. وفي المقابل 

فإن ضريبة الدخل من العمل ستنخفض، بسبب ارتفاع معدل األعمار، وبسبب 

زي���ادة عدد الجمهور الذي ال ينخرط في س���وق العمل: الع���رب »والحريديم« 

)العرب يواجهون بطالة قسرية، بينما الحريديم يمتنعون اراديا عن االنخراط 

في العمل ألسباب دينية- المحرر(.

وس���تكون نس���بة اليهود من دون الحريديم، من اجمالي السكان في العام 

2059، أكثر بقليل من 50%، مقابل 68% حاليا. وس���تكون نسبة الحريديم في 

العام 2059، قرابة 27%، مقابل أكثر من 11% حاليا )هناك تقديرات تقول إنها 

س���تكون أكثر- الترجمة(، وستكون نس���بة العرب أكثر من 23%، مقابل قرابة 

21% اليوم. وهذه التقديرات أدت إلى االس���تنتاج بزيادة المصروفات بنسبة 

2ر1% من اجمالي الناتج عما هو اليوم، مقابل زيادة المداخيل بنسبة 4ر0% من 

اجمالي الناتج، ما يعني فجوة عجز بنسبة 8ر0% من حجم الناتج سنويا، وهذا 

ما يعادل 3ر2 مليار دوالر سنويا بالقيمة المالية اليوم.

ويق���ول غيفع إن الفج���وة اآلخذة باالتس���اع بين المصروف���ات والمداخيل 

س���تنعكس على االقتصاد كليا، فحاليا سيستمر حجم الدين العام من الناتج 

العام في االنخفاض ولكنه اليوم 67%، ولن يصل إلى هدفه 60%. ولكن ابتداء 

من العام 2030، سيبدأ الدين باالرتفاع، أيضا من حيث نسبته من الناتج العام، 

ليصل في العام 2059 إلى نسبة 88%، وهذا يعد تراجعا كبيرا لالقتصاد.

ومن أجل تقليص الدين، والحفاظ على االستقرار االقتصادي، يقول غيفع إن 

على إسرائيل أن تجري مالءمات مالية على المديين المتوسط واالبعد، بقصد 

اجراء تقليصات في الموازنة العامة أو رفع الضرائب، وهذه اجراءات من شأنها 

أن تجعل أداء الحكومة أكثر نجاعة مما هو اليوم، وعلى الحكومة أن تختار أحد 

هذين االجراءين.

لكن المقلق أن التقدي���رات التي يطرحها غيفع األكثر تفاؤلية، قائمة على 

أساس أن إس���رائيل حتى ذلك العام، ستكون قد تعاملت بشكل آخر مع جيل 

التقاعد، وأن يكون 69 عاما للرجال والنس���اء على حد سواء. وأن تعالج إسرائيل 

قضايا الش���رائح األضعف واألكثر فقرا، الحريديم والعرب، وأن ترفع معدالت 

انخراطهم في س���وق العمل، وأن يرفعوا من انتاجي���ة العمل، لتكون مالئمة 

لمس���توى الرواتب. ما يعني أن معالجة إس���رائيل لقضية الش���يخوخة وجيل 

التقاعد حتى ذلك العام، س���تمنع أزمات مالية أش���د من تلك التي يتوقعها 

البحث.

ولكن إذا كانت هذه التقديرات تفاؤلية، وتوقعت انهيار الدين إلى نس���بة 

88% من اجمالي الناتج العام، فإذن أي نسبة تتوقعها التقديرات التشاؤمية، 

مثال إذا لم تعالج الحكومة المش���اكل القائمة، وتبقيها على حالها حتى ذلك 

العام، 2059؟. يرد غيفع على هذا قائال: إذا لم يرتفع جيل التقاعد، فإن الفجوة 

ما بين مداخيل الضرائب وصرف الحكومة، سترتفع من 8ر0% من الناتج العام 

إلى 4ر2%، ما يعني 3ر6 مليار دوالر، بواقع اليوم. وس���يكون حجم الدين العام 

بنس���بة 135% من اجمالي الناتج العام، ومن باب التوضيح فإن ديون اليونان 

تعادل 175% من حجم ناتجها العام.

ثاني���ا، إذا لم ينخرط الحريديم والعرب في س���وق العم���ل، فإن الفجوة بين 

المداخيل والصرف سترتفع من 8ر0%، إلى 4ر3% من اجمالي الناتج، ما يعني 

ما يقارب 9 مليارات دوالر سنويا بواقع اليوم، بسبب انهيار مداخيل الضرائب 

في واقع كهذا. كذلك فإن حجم الدين العام س���يرتفع إلى 170% من اجمالي 

الناتج، ما يعني فقدان الس���يطرة على االقتص���اد، وهذا يذكرنا بالوضع الذي 

كان قائما في العام 1985، حينما كانت إسرائيل على شفا إفالس، فجاءت خطة 

االستقرار المالي الذي أنقذت األوضاع االقتصادية.

وهذا االس���تنتاج يعكس مدى أهمية اندماج العرب والحريديم في س���وق 

العمل، إن كان من ناحية نسبة االنخراط، أو من ناحية االنتاجية، ألنه من دون 

هذا االندماج فإن إسرائيل ستتجه نحو االفالس. وعلينا القول إن قضايا العرب 

والحريديم ليست قضاياهم هم، وإنما هي قضايا دولة إسرائيل. وعلى خلفية 

هذا االس���تنتاج، من المج���دي أن نعود إلى االتفاقي���ات االئتالفية، التي وقع 

عليها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، مع شركاء االئتالف. وهذه االتفاقيات 

ال تذكر ولو بكلمة واحدة المش���اكل القاس���ية جدا الت���ي يواجهها الجمهور 

العربي في إسرائيل، والضرورة الملحة لوقف سياسة التمييز واالقصاء.

واتض���ح لنا أنه ما كان يه���م وُيلح هو فحص كيف أن الع���رب تدفقوا على 

صنادي���ق االقتراع، أكث���ر من االهتمام بدمجهم في س���وق العم���ل، وزيادة 

انتاجيتهم. واألس���وأ في كل هذه االتفاقيات أنها تتنكر لمشاكل العرب في 

إسرائيل، وتتراجع عن حل مشاكل الحريديم.

إن خضوع بنيامين نتنياهو لمطال���ب الحريديم أدى إلى إلغاء كل القرارات 

واإلج���راءات الت���ي أقرتها حكومته الس���ابقة، والتي كان���ت تهدف إلى دفع 

الحريديم للتوقف عن نهجهم الهّدام الرافض »لدراس���ة المنهاج المدرسي 

األس���اس، ولالنخراط في س���وق العمل«، وهذا من ش���أنه أن ينهي المؤشرات 

االيجابي���ة التي بدأت تظهر في مجتمع الحريدي���م بعد اقرار تلك اإلجراءات، 

مثل قرار وزارة التربية والتعليم إقامة ش���بكة مدرس���ية رس���مية للحريديم 

من أجل تعليمهم المنهاج الرس���مي، الذي ترفضه مؤسسات الحريديم. كما 

ب���ادرت وزارة االقتصاد إلى فت���ح روضات أطفال بتكلف���ة مخفضة للحريديم 

لتشجيع الرجال كالنساء على التوجه إلى سوق العمل.

لق���د خرج الحريديم م���ن االنتخابات األخيرة تمألهم نش���وة النصر إلى حد 

الثمالة، وكأن بقدرتهم أن يعيدوا العجلة إلى الخلف، وبامكانهم االس���تمرار 

في رفض المنهاج الدراس���ي الرسمي واالمتناع عن االنخراط في سوق العمل، 

ألن »العم سام في تل أبيب« سيمولهم، ولكن ها هو االستنتاج القائل إن العم 

سام المذكور في طريقه إلى اإلفالس، ويجدر برئيس الوزراء أن ينتبه إلى هذا. 

* عن صحيفة »ذي ماركر« - بتصرف

تحذير وزارة المالية: إسرائيل في الطريق إلى اإلفالس!
* الحريديم خرجوا من االنتخابات األخيرة بنشوة انتصار حتى الثمالة، إال أنه حسب التقديرات التي جرت

في وزارة المالية للسنوات الـ 45 المقبلة، فإن »العم سام من تل أبيب« ومعه خزينة الدولة على شفا اإلفالس *

توقع���ت منظمة التعاون للدول المتطورة OECD أن تصل نس���بة النمو في 

االقتصاد اإلسرائيلي في العام الجاري 2015 إلى نسبة 4ر3%، وفي العام المقبل 

2016 إلى نس���بة 5ر3%، وهو تقرير يعكس »أجواء التفاؤل« في المؤسس���ات 

المالية واالقتصادية الرسمية اإلسرائيلية، التي رفعت تقديراتها للنمو في 

الشهر الماضي. 

كم���ا توقعت هذه المنظمة العالية أن ينتهي العام الجاري بنس���بة تضخم 

»سلبية«، وهو تقدير عززته نسبة التضخم الطفيفة في شهر أيار الماضي.

وقالت المنظمة إن تقديراتها للنمو االقتصادي اإلسرائيلي ترتكز على عدة 

عوامل، من ش���أنها أن تعزز الحركة الشرائية في الس���وق المحلية، منها رفع 

الحد األدنى من األجر، ونس���بة الفائدة البنكية المنخفضة، وانخفاض أسعار 

النفط العالمية، التي انعكس���ت على أسعار الوقود للمستهلك. ويضاف إلى 

هذا أن المنظمة تتوقع انتعاش���ا اقتصاديا ف���ي الكثير من دول العالم، ومن 

بينها الدول المتطورة، ما سيرفع الصادرات اإلسرائيلية إلى الخارج.

وج���اءت توقعات OECD مش���ابهة لتوقعات وزارة المالي���ة الجديدة، التي 

رفعت تقديراتها لنمو العام الجاري، إلى نسبة 5ر3%، بداًل من تقديرات أولية 

س���ابقة تحدثت عن 3%، كما أن بنك إس���رائيل المركزي رفع تقديراته للنمو 

للع���ام الجاري إلى 2ر3% بدال من 9ر2% في تقديرات س���ابقة، وإلى 5ر3% في 

العام 2016.

كما تتوقع OECD أن يس���جل التضخم المالي مع نهاية العام الجاري نسبة 

»سلبية«، رغم أن التوقعات الرسمية اإلسرائيلية تتحدث عن ارتفاع التضخم 

في نهاية العام بنسبة طفيفة تقل عن 1%، ما يعني أن التضخم سيكون أقل 

من المجال الذي أقرته السياسة االقتصادية منذ العام 2003، وهو ما بين %1 

كحد أدنى إلى 3%، مع أن النسبة المتوخاة هي منتصف هذا المجال 2%. وجاء 

.OECD تضخم شهر أيار ليعزز توقعات منظمة

وكان التضخم المالي في ش���هر أيار الماضي قد سجل ارتفاعا بنسبة 2ر%0، 

وهي تعد نس���بة طفيفة أيضا قياس���ا باالرتفاع الموس���مي لألسعار، ما ابقى 

التضخم المالي في العام الجاري »س���لبيا« بنس���بة 5ر0% )نصف بالمئة( في 

األش���هر الخمس���ة األولى من هذا العام، وال يبدو أن الحال ستتغير كثيرا في 

تضخم الشهر الجاري، حزيران، الذي سيعلن عنه في منتصف الشهر المقبل. 

كما أن التضخم في األش���هر األخيرة س���جل هو أيضا نسبة »سلبية«، وبلغت 

4ر%0.

وتشير كل التوقعات إلى أن بنك إسرائيل المركزي سيبقي الفائدة البنكية 

عند مس���تواها الحال���ي 1ر0%، وهي النس���بة األدنى منذ الع���ام 1948. وكان 

البن���ك قد ألمح في عدة تقارير في األش���هر القليلة الماضية إلى أنه ال ينفي 

احتم���ال هبوط الفائدة إلى صفر بالمئة، ولك���ن الظروف االقتصادية القائمة 

ال تس���توجب األمر، خاصة على ضوء تقارير تتح���دث عن احتمال رفع الفائدة 

البنكية األميركية وفي أوروبا أيضا حتى نهاية العام الجاري.

وتوص���ي منظمة OECD الحكومة اإلس���رائيلية بزيادة التنافس في القطاع 

االنتاجي، من أجل تخفيض التكلفة للمستهلك. كما توصي المنظمة بزيادة 

الموارد لجه���از التعليم للمواطنين العرب، والمتديني���ن المتزمتين اليهود 

»الحريديم«، بهدف رفع مستوى التحصيل العلمي، ومالءمته لتكون األجيال 

الناشئة قادرة على االنخراط في سوق العمل بقدرات ومؤهالت أفضل.

OECD تتوقع ارتفاع النمو االقتصادي اإلسرائيلي في العامين الحالي والمقبل بنسبة 5ر%3
*منظمة التعاون للدول المتطورة OECD تتوقع أن ينتهي العام الجاري بنسبة »سلبية« 

للتضخم المالي وهذا ما تعززه نسبة التضخم الطفيفة في شهر أيار الماضي*

قال رئيس المجلس االقتصادي اإلسرائيلي القومي )هيئة حكومية( يوجين 

كانديل، في مؤتمر عقد في األيام األخيرة في تل أبيب، إن أسعار البيوت في 

إسرائيل، التي سجلت في السنوات األخيرة ارتفاعا بأكثر من 60%، باتت أعلى 

بنس���بة 30% من قيمته���ا الحقيقية، في حين قالت محافظة بنك إس���رائيل 

كارني���ت فل���وغ، إن الش���ريحة الدنيا من الناحي���ة االقتصادي���ة االجتماعية 

)العاش���رة من اصل 10 مراتب(، تحتاج إلى رواتب 144 ش���هرا لتش���تري بيتا، 

بينما الشريحة الميس���ورة األعلى، تحتاج إلى 60 راتبا شهريا لشراء بيت، مع 

الفوارق في مستوى البيت. 

وق���ال كانديل إن الجمهور يس���ارع إلى ش���راء البيوت، تخوف���ا من احتمال 

اس���تمرار ارتفاع أسعار البيوت، وبموجب حساب أجراه صندوق النقد الدولي، 

فإن أس���عار البيوت في إس���رائيل أعلى بنس���بة 30% من قيمتها الحقيقية. 

وق���ال إن التخطيط في إس���رائيل يأخذ وقتا مبالغا في���ه، اضافة إلى اجراءات 

بيروقراطي���ة متش���عبة ومعقدة، فمثال »من أجل بناء 10 بيوت في إس���رائيل، 

علي���ك أن تضع تخطيطا ل� 15 بيتا، فبدءا من مرحل���ة المبادرة وحتى االنتهاء 

كليا م���ن البناء، تحتاج المش���اريع إلى 13 عاما، بينما ف���ي الواليات المتحدة 

األميركية يستغرق األمر عامين فقط«.

ودعا كانديل إلى تنجيع اجراءات وعمليات التخطيط، بهدف تقليص الوقت 

الذي تحتاجه، وعلى إسرائيل أن تضمن وجود مخططات احتياط جاهزة دائمة 

لبناء ما بين 60 الف إلى 70 ألف بيت، بهدف البناء والتس���ويق الفوري. ولفت 

كاندي���ل إلى أن 90% من األراضي في البالد »موجودة بأيدي الدولة«، ولكن في 

المناطق المطلوبة أكثر للس���كن، »فإن النس���بة تنخفض إلى 50%«، وهذا من 

شأنه أن يزيد من التعقيدات أكثر.

وقالت محافظة بنك إس���رائيل فلوغ إن التقاري���ر الدولية التي بدأت تصدر 

بالنسبة إلس���رائيل، ابتداء من العام 2007، تشير إلى أن وتيرة ارتفاع أسعار 

البيوت في إسرائيل عالية وشاذة عن المألوف، ولكن إذا ما قارنا أسعار البيوت 

اليوم، بأس���عارها في العام 2000، س���نجد أن الزيادة الحاصلة خالل 15 عاما، 

ليست شاذة. وتكلمت عن ضرورة زيادة العرض في البيوت، من خالل المبادرة 

إلى تحرير اراض وزيادة المشاريع االسكانية، اضافة إلى سلسلة من االجراءات 

التي تحد من ش���راء البيوت لغرض االس���تثمار، على حساب العرض لجمهور 

المستهلكين.

وحذرت فلوغ من الفجوات االجتماعية الحاصلة في قطاع االسكان، فالشريحة 

األكثر فقرا من بين جمهور العاملين، يحتاج الفرد منها إلى رواتب 12 عاما، من 

أسعار البيوت في إسرائيل أعلى بـ 30% من قيمتها الفعلية!
*الشرائح الفقيرة تحتاج إلى 144 راتبا لشراء بيت مقابل 60 راتبا للشريحة الميسورة*

أجل ش���راء بيت، بينما الشريحة األكثر يسرا اقتصاديا، من جمهور العاملين، 

تحتاج إلى رواتب خمس���ة أعوام فق���ط، ويضاف إلى هذا الف���ارق الكبير في 

مستوى البيت الذي تسعى كل واحدة من هاتين الشريحتين لشرائه.

في غضون ذلك يواصل وزير المالية الجديد موشيه كحلون بلورة سلسلة من 

المقترحات، التي تضمنها برنامج حزب���ه »كوالنو« االنتخابي، وباتت جزءا من 

االتفاقيات االئتالفية، بهدف زيادة المشاريع االسكانية، ومن ثم زيادة عرض 

البيوت، ما سيؤدي، حسب كحلون، إلى تخفيض أسعار البيوت. 

كما أن كحلون سيطرح في الفترة القريبة، مشروع قانون يرفع الضرائب على 

البيوت الجديدة لغرض االستثمار. وكان تقرير لسلطة الضرائب اإلسرائيلية 

قد بّين أن 5400 مواطن، يملك كل منهم 5 بيوت وأكثر، بينما عش���رات اآلالف 

يملك كل منهم ثالثة بيوت وأكثر، في الوقت الذي تواصل فيه أسعار البيوت 

االرتفاع.

ويقول التقرير إن في إس���رائيل 5400 مواطن يملك كل واحد منهم خمسة 

بيوت وأكثر، وأن نح���و 300 مواطن منهم يملك كل واحد 10 بيوت وأكثر، كما 

أن أكبر مالك لديه 46 بيتا، في حين أن أكبر 11 مالكا يملكون سوية 338 بيتا، 

والغالبية الس���احقة من هذه البيوت هي لإليجار واالستثمار العقاري، وهذه 

المعطيات تقتصر على األفراد، وليس الش���ركات، فمثال تبين أن ثريا فرنسيا 

يملك عبر أكثر من شركة عقارات أكثر من 60 بيتا فاخرا في القدس وحدها.

وحسب التقديرات، فإنه منذ العام 2002 وحتى العام 2013، جرى شراء 300 

ألف بيت في إس���رائيل لغرض االستثمار، وتقول س���لطة الضرائب إن هناك 

أف���رادا يملكون بيوتا بعي���دا عن الضريبة، لكونهم يس���تعينون بأبناء عائلة 

ومقربين لتسجيل البيوت على أسمائهم.
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ق����رر رئيس هيئ����ة األركان العامة للجيش اإلس����رائيلي 

الجنرال غ����ادي أيزنكوت إقام����ة ذراع جديدة في الجيش 

لشؤون السايبر. وقالت مصادر رفيعة المستوى في قيادة 

الجيش إن هذا القرار يهدف إل����ى إعادة تنظيم منظومة 

الحرب السيبرانية في الجيش اإلسرائيلي، وأشارت إلى أنه 

جاء بعد إجراء دراسات مطولة قام بتركيزها رئيس شعبة 

االستخبارات العسكرية )»أمان«( اللواء هرتسي هليفي.

وأضاف���ت هذه المص���ادر أن الذراع الجديدة س���تكون 

مماثلة من حيث بنيتها لس���الحي البحر والجو، وستتولى 

المس���ؤولية ع���ن تفعيل القوة في كل م���ا يرتبط بمجال 

الشبكة العنكبوتية.

وكان الجيش اإلس���رائيلي درس بداية تش���كيل هيئة 

قيادية ل�«الس���ايبر« يقف على رأسها لواء، لكنه قرر في 

النهاية إقامة ذراع بصالحيات متعددة تكون كل مجاالت 

السايبر تحت إمرتها وكذلك »مجال الحماية« التي تشرف 

علي���ه اليوم وحدة التنصت باإلضاف���ة إلى مجال الهجوم 

الس���يبراني ومجال جمع المعلوم���ات وتخطيط العمليات 

ذات الصلة بالشبكة العنكبوتية.

وم���ن المتوقع أن ينهي الجي���ش إقامة هذه الذراع في 

غضون عامين.

ورأى أمي���ر بوحبوط، المحلل العس���كري في موقع »واال« 

اإللكتروني، أن إنش���اء هذه الذراع يش���كل دلياًل على أن 

الجيش اإلسرائيلي يستعد لحرب السايبر.

وكتب بوحبوط يقول: إن التهديدات الس���يبرانية التي 

تتعرض له���ا دول الغرب لم تترك أي ش���ك لدى رئيس 

هيئ���ة األركان الجن���رال غ���ادي أيزنك���وت، ف���ي أنه من 

الضروري إلى جان���ب أذرع البر والج���و والبحر وجود ذراع 

قوية ومس���تقلة في المجال السيبراني، تشمل مهماتها 

التخطيط العمالني والدفاع والهجوم، ويكون هدفها منع 

الحرب أو القيام بهجمات واس���عة. وإعالن رئيس األركان 

باألمس إنشاء ذراع س���يبرانية دليل على أن هذا المجال 

تحول إلى أحد العناصر األساسية ألمن دولة إسرائيل.

وأضاف أنه على الرغم من ذلك، فإن إنش���اء هذه الذراع 

يثي���ر خالفات كبيرة في الرأي ف���ي هيئة األركان العامة 

بش���أن طريقة إدارة عملية إنشائها. وفي الواقع فإن دواًل 

عظمى مثل الواليات المتحدة والصين وروسيا تستخدم 

هيئات سيبرانية عظيمة القوة، ولكن تنظيمات إرهابية 

مثل حزب الله تقوم هي أيضًا بمساعدة إيرانية، بتطوير 

مثل ه���ذه الهيئات، وكذلك يعمل الجيش اإلس���رائيلي 

على إنش���اء جس���م يس���تطيع أن يقدم رّدًا ش���اماًل على 

التهديدات المتزايدة، لكن الطريق ليس سهاًل.

وكشف أنه من أجل الحؤول دون نشوب صراع قوى بين 

الهيئات المختلف���ة على الموارد والصالحيات المختلفة، 

قرر رئيس األركان تش���كيل لجنة توجيه برئاس���ة نائب 

رئي���س األركان، اللواء يائير غوالن. وستس���تمر العملية 

س���نتين. ولكن في تقدير القيادة العسكرية، فإنه عند 

انتهاء هذه المدة س���تبقى هناك »مناط���ق رمادية« لن 

يجري التسرع باتخاذ قرارات بشأنها.

وأش���ار المحلل نفس���ه إلى أن���ه في األس���بوع الفائت 

قدمت اللجنة التي يرأس���ها رئيس ش���عبة االستخبارات 

العس���كرية اللواء هرتس���ي هليفي، والتي حين تس���لم 

أيزنكوت مهماته طلب منها درس إنشاء ذراع سيبرانية، 

توصياتها إلى رئيس األركان. وجرى بحث عدد من األفكار 

مثل إنشاء قيادة إقليمية مثل قيادات المناطق الجنوبية 

والوسطى والشمالية، أو شعبة شبيهة بشعبة التنصت. 

لكن الطابع المعقد والمس���تقل للمجال الس���يبراني دفع 

إلى اتخاذ قرار بإنشاء ذراع خاصة تكون مسؤولة عن وضع 

طريقة العمل وبناء القوة واستخدامها.

وأوضح بوحبوط أيضًا أن عملية إنشاء الذراع السيبرانية 

تثير تساؤالت صعبة في ما يتعلق بمصير الوحدة 8200 

وه���ي الوحدة األكبر ف���ي الجيش اإلس���رائيلي. فمعظم 

جنود وحدة جمع المعلومات االس���تخباراتية وفك الرموز 

يعملون ف���ي المجال الس���يبراني، ونقل ج���زء من هؤالء 

العاملي���ن إلى الذراع الس���يبراني س���يؤدي إلى تقليص 

شعبة االستخبارات بصورة جذرية كما سيقلص ميزانيات 

االستخبارات أيضًا.

وت���رى أطراف معينة ف���ي قيادة الجيش اإلس���رائيلي 

أن���ه يج���ب إبقاء المج���ال الس���يبراني ضمن مس���ؤولية 

االس���تخبارات العس���كرية بسبب أس���اليب عمل الجيش 

اإلسرائيلي. لكن ضابطًا كبيرًا أوضح أن جوهر قرار إنشاء 

ذراع يدل عل���ى وجود توجه نحو تعيين ضابط برتبة لواء 

قائدًا لهذه الذراع وليس ضابطًا برتبة عميد يعمل تحت 

إمرة رئيس شعبة االستخبارات العسكرية.

وختم قائاًل: إن التخوف األس���اس الذي تثيره خطوات 

مهمة مثل إنش���اء ذراع هو هدر المال والجهد البش���ري 

النوع���ي وإلحاق الض���رر بالخب���رة في المج���ال الدفاعي 

ال���ذي تتواله ش���عبة التنص���ت، ومجال الهج���وم التابع 

لالس���تخبارات العس���كرية. ومن الواض���ح حتى في هذه 

المرحلة أن قوة شعبة التنصت ستتقلص بصورة جذرية، 

ومن���ذ اليوم يجري التفكير في إمكانية خفض رتبة قائد 

شعبة التنصت من لواء إلى عميد.

م���ن ناحية أخ���رى قّدم رئي���س هيئ���ة األركان العامة 

أيزنكوت األس���بوع الفائ���ت تقريرًا إلى لجن���ة الخارجية 

واألم���ن في الكنيس���ت، قال فيه إن إس���رائيل قلقة جدًا 

من الحرب األهلية الدائرة في س���ورية بالقرب من منطقة 

الح���دود بي���ن الدولتين ف���ي هضبة الج���والن، ومن ذلك 

احتمال أن تضطر إلى التعامل مع الجئين س���وريين دروز 

يصلون إل���ى منطقة الحدود. وأك���د أيزنكوت أن الجيش 

اإلس���رائيلي سيبذل كل ما في وس���عه لمنع وقوع مجزرة 

بحق الدروز في سورية.

لك���ن رئيس هيئ���ة األركان اعتب���ر أن البرنامج النووي 

اإليراني ما زال يشكل التهديد الرئيس الذي تتعرض له 

إسرائيل في الوقت الحالي، وتوقع أن يستمر هذا البرنامج 

في إشغال الجيش بما في ذلك شعبة االستخبارات وسالح 

الجو خالل األعوام المقبلة. 

وقال أيزنك���وت إن الوضع األمني ف���ي الضفة الغربية 

مس���تقر. وفي ما يتعلق بقطاع غ���زة لفت إلى ازدياد قوة 

تنظيمات أكثر تطرفًا من حركة »حماس«، وأكد أن الجيش 

يعمل على منع التعاظم العسكري لهذه التنظيمات كما 

يعمل ض���د حفر األنف���اق الهجومية. وأوض���ح أن الواقع 

األمن���ي ف���ي القط���اع معقد جدًا بس���بب النزاع���ات بين 

التنظيمات المتعددة، وأشار إلى أن الجيش يقوم بإغالق 

المعابر في حال إطالق قذائف صاروخية أو قذائف هاون 

من القطاع، أما في أوقات الهدوء فإنه يسمح بزيادة عدد 

شاحنات البضائع التي تدخل إلى القطاع.

الجيش اإلسرائيلي يستعد لحرب
السايبر بإعالن إنشاء ذراع جديدة!

*محلل عسكري: مجال السايبر تحول إلى أحد العناصر األساسية ألمن دولة إسرائيل*

رئيس هيئة األركان: البرنامج النووي اإليراني ما زال يشكل التهديد الرئيس الذي تتعرض له إسرائيل *

نشر »معهد راند« األميركي، في التاسع من حزيران الجاري، 

تقريرًا خاصًا حول الصراع اإلس���رائيلي � الفلس���طيني حاول 

م���ن خالله وضع تقييم مس���تقبلي للنتائ���ج واآلثار )األثمان 

والفوائد( االقتصادية المترتبة على خمس���ة س���يناريوهات 

محتملة آلفاق تطور هذا الصراع خالل العقد المقبل.

واعتمد مع���دا التقرير، تش���ارلز ري���س وروس أنثوني، في 

محاولة ترس���يم تقييماتهما المتوقع���ة، على آراء وتقييمات 

مهنية وضعها خبراء اقتصاديون من الواليات المتحدة، دول 

أوروبية، إس���رائيل وفلس���طين، إلى جانب أبحاث سابقة حول 

الموضوع، سوابق تاريخية ومقابالت خاصة مع عدد من الخبراء.

ويعتب���ر »معهد راند« من بين أكثر الجهات والمؤسس���ات 

البحثية تأثيرا على دوائر صناعة القرار السياسي في اإلدارة 

األميركية، وهو يضم نخبة من الباحثين الذي ُيطلق المعهد 

عليهم اسم »خلية تفكير«، علمًا بأنه أقيم أصال من قبل سالح 

الجو األميركي في العام 1946 تحت اسم »مشروع راند«، لكنه 

س���رعان ما انفصل وأصبح في العام 1948 »مؤسسة مستقلة 

غير ربحية ودون ميول سياس���ية، بتمويل من المتبرع ديفيد 

ك. ريتشاردز«، كما تقول إدارته. 

وقد توس���ع هذا »المش���روع« منذ ذلك الوق���ت حتى أصبح 

يقدم اليوم خدماته المس���حّية وأوراق���ه البحثية لعدد كبير 

م���ن المنظمات والمؤسس���ات التجارية المدنية وله س���بعة 

فروع / مواقع في: واليات كاليفورنيا وفرجينيا وبنس���لفانيا 

)ف���ي الواليات المتحدة(، برلين )ألمانيا(، كمبريدج )إنكلترا(، 

ولي���دن )هولندا(، كما افتتح له فرع ف���ي العاصمة القطرية، 

الدوح���ة، ف���ي الع���ام 2003 تحت اس���م »معه���د راند قطر 

للسياسات«. واسم المعهد )راند( هو اختصار كلمتي »أبحاث 

 .)Research ANd Development( »وتطوير

يق���ول معدا التقري���ر، في مقدمة تقريرهم���ا، إن »النزاع بين 

اإلسرائيليين والفلسطينيين شكل، خالل الجزء األكبر من القرن 

الماضي، عالمة مميزة لمنطقة الش���رق األوسط. وبالرغم من أن 

مليارات الدوالرات قد ُصرفت في دعم، دفع، معارضة حلول له، أو 

في البحث عنها، إال أن المأزق ال يزال قائما على حاله«!

ويضيفان: »بعد عقود من فشل الجهود األميركية والدولية 

في دفع اإلسرائيليين والفلس���طينيين نحو حل الدولتين، ال 

ت���زال اآلمال في وضع حد لهذا الن���زاع ضئيلة. ولكن، ماذا لو 

أن ح���اًل قد ظهر فجأة في المس���تقبل القريب ليخلي الصراع 

مكانه لواقع جديد من التعايش السلمي في المنطقة؟ ليس 

أن األمر س���ينقذ حياة الكثيرين وس���يوقف الدمار، فقط، بل 

إن الطرفين س���ينعمان بمردود الس���الم الذي يمكن تقديره 

بعشرات مليارات الدوالرات«!

خمسة سيناريوهات محتملة

يضع الباحثان خمسة سيناريوهات محتملة آلفاق تطور 

الصراع اإلسرائيلي � الفلسطيني خالل العقد المقبل:

 1- التوصل إلى اتفاق سالم قائم على أساس مبدأ »دولتين للشعبين«؛

 2- تجّدد المواجهات العنيفة؛

 3- مقاومة فلسطينية غير عنيفة؛

 4- انس���حاب إس���رائيلي أحادي الجانب، دونما اتفاق أو 

تنسيق مع السلطة الفلسطينية؛

 5- انسحاب إسرائيلي بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية. 

1- دولتان لشعبين:
ف���ي س���يناريو التوصل إلى اتفاق س���الم إس���رائيلي � 

فلس���طيني قائم على مبدأ حل الدولتين للش���عبين، وهو 

الس���يناريو الذي يصفه التقرير ب�«األكثر تفاؤال«، يتوقع 

البحث ارتفاع الناتج المحلي اإلجمالي اإلسرائيلي إلى 418 

ملي���ار دوالر في العام 2024، أي بزي���ادة إجمالية مقدارها 

123 ملي���ار دوالر )في الع���ام 2024( عما ه���و عليه الوضع 

اليوم )295 مليار دوالر(. أما الناتج المحلي للفرد فسيرتفع 

بنسبة %5.

أما المناطق الفلسطينية فستحظى، في هذا السيناريو، 

بزي���ادة مقداره���ا 8ر8 ملي���ار دوالر في النات���ج المحلي 

اإلجمالي في العام 2024 ليصل، في العام نفسه، إلى 7ر28 

ملي���ار دوالر، وهي زيادة إجمالي���ة متراكمة تبلغ 50 مليار 

دوالر خ���الل العقد كله. وس���يرتفع النات���ج المحلي للفرد 

الفلس���طيني في المناطق الفلس���طينية في العام 2024 

بنسبة 7ر36% مقارنة بما هو عليه اليوم. 

ويشير الباحثان هنا إلى أنه »بما أن االقتصاد اإلسرائيلي 

هو أكبر بكثير م���ن االقتصاد الفلس���طيني، فإن الفائدة 

التي سيجنيها الفلسطينيون ستكون أكبر، تناسبيًا«. 

ويؤك���د الباحث���ان أن حل الدولتين للش���عبين يش���مل 

انس���حابا إسرائيليا من المناطق الفلس���طينية، باستثناء 

»الكتل االس���تيطانية الكبيرة«، إزالة جميع الحواجز التي 

تعيق حرك���ة المواطنين الفلس���طينيين، عودة 600 ألف 

الجئ فلس���طيني إلى حدود مناطق الدولة الفلس���طينية 

العتيدة، فضال عن »تبادل أراض مع إسرائيل« وإزالة جميع 

القيود على التبادل التجاري بين إسرائيل والدول العربية. 

ويش���يران إل���ى أن المجتم���ع الدولي س���يتكفل بتغطية 

وتمويل الجزء األكبر من تكالي���ف »التغييرات في مواقع 

المستوطنين«، إضافة إلى »ضمان أمن إسرائيل«. 

وينوهان إلى أن هذا الس���يناريو - دولتان للش���عبين - 

يس���تند، في أساس���ه، إلى النموذج الذي بل���وره ووضعه 

الرئي���س األميركي الس���بق، بيل كلينت���ون، والذي يقوم، 

أساسا، على اتفاق سالم ومنظومة من العالقات خالية من 

العمليات العسكرية والحروب. 

ويق���ول الباحث���ان إن مصروفات إس���رائيل في المناطق 

الفلسطينية س���تنخفض بنسبة 16%، بعدما تقوم بإخالء 

نح���و 100 أل���ف مس���توطن يهودي م���ن تل���ك المناطق، 

ويضيف���ان أنهم���ا كانا ينوي���ان، في البداية، احتس���اب 

االنخف���اض المتوقع في »مصروفات األمن اإلس���رائيلية«، 

ف���ي إطار هذا الس���يناريو، لكنهما تراجع���ا عن ذلك بعد 

 
ّ

حصولهم���ا على »توضيحات بأن هذه المصروفات لن تقل

ولن تنخفض، بس���بب الحاجة، مثال، إل���ى تعزيز وتعميق 

العم���ل االس���تخباراتي كبديل ع���ن الق���وات المتواجدة 

ميدانيا في المناطق الفلسطينية في الوقت الراهن«!

ويقول التقرير إن االستثمارات في إسرائيل، في سياق 

هذا الس���يناريو، سوف تزداد بنسبة 15%، وهو ما سيحقق 

زيادة بنس���بة 15% في إنتاجية العامل، كما ستطرأ زيادة 

بنس���بة 20% في مجال الس���ياحة، زيادة بنسبة 150% في 

حجم المبادالت التجارية مع المناطق الفلسطينية وزيادة 

بنسبة 200% في حجم التبادل التجاري مع الدول العربية 

واإلسالمية. وسيرتفع عدد العمال الفلسطينيين العاملين 

في إسرائيل بنحو 50 ألفا ليصل إلى نحو 110 آالف عامل. 

وف���ي الجانب الفلس���طيني، س���يتولى الفلس���طينيون 

الس���يطرة على مصادر المياه والمحاجر وعلى الغاز قبالة 

زال القيود على حركة المواطنين والبضائع 
ُ
قطاع غزة، وست

من المناطق الفلس���طينية وإليها، كما سيتضاَعف حجم 

االستثمارات العامة والخاصة في هذه المناطق. 

2- تجدد المواجهات العنيفة:
ه���ذا الس���يناريو هو ال���ذي يق���ع على ط���رف نقيض من 

السيناريو األول، وهو السيناريو »األكثر تشاؤما«، كما يصفه 

التقرير. ومضمونه: تجدد المواجهات العنيفة في قطاع غزة 

أوال، ثم انتش���ارها إلى الضفة الغربية وإلى »جهات إرهابية 

خارجية«. وهو يش���مل ان���دالع انتفاضة فلس���طينية ثالثة 

ترافقه���ا عمليات استش���هادية في مواق���ع مختلفة داخل 

إس���رائيل، فضال عن »انضمام جه���ات إرهابية خارجية، مثل 

حزب الله«. 

في هذا الس���يناريو، يتوقع البحث انخفاض الناتج المحلي 

اإلجمالي اإلس���رائيلي في العام 2024 بنس���بة 10%، قياس���ا 

بالس���يناريو األول، ليص���ل إل���ى 395 ملي���ار دوالر، ليك���ون 

االنخف���اض اإلجمالي المتراك���م خالل العقد كل���ه نحو 250 

مليار دوالر. وهي خس���ارة كبيرة جدا، نسبيا، سوف يتكبدها 

االقتصاد اإلسرائيلي خالل العقد المذكور.  

أما االقتصاد اإلس���رائيلي، فمن المتوقع أن يشهد تدهورا 

ح���ادا � في هذا الس���يناريو � ليص���ل حجم النات���ج المحلي 

اإلجمالي في العام 2024 إلى 6ر12 مليار دوالر، أي أنه سيشهد 

انخفاضا بمبلغ 3ر7 مليار دوالر يش���كل تراجعا بنسبة %37 

عما هو عليه اليوم. 

وطبق���ا للبح���ث، يتوقع أن ترتف���ع »المصروف���ات األمنية« 

اإلسرائيلية، في هذا السيناريو، بنحو 9% خالل ثالث سنوات 

من المواجهات )3% في الس���نة الواحدة(، كما س���ينخفض 

حج���م التب���ادل التجاري مع المناطق الفلس���طينية بنس���بة 

15% وس���يتوقف، كلي���ا، تش���غيل عمال فلس���طينيين في 

داخل إس���رائيل.  وس���يطرأ انخفاض بنس���بة 20% في حجم 

االستثمارات في إس���رائيل وانخفاض بنسبة 25% في قطاع 

السياحة وستنخفض إنتاجية العامل وسينخفض النمو في 

سوق العمل في إسرائيل بنسبة %50.

أم���ا ف���ي المناط���ق الفلس���طينية، فس���يتكبد االقتصاد 

الفلس���طيني ضررا بمبلغ يصل إلى 5ر1 مليار دوالر وس���يطرأ 

ارتف���اع حاد بنس���بة 50% في أس���عار الخدم���ات المختلفة، 

بم���ا فيها الخدم���ات المصرفي���ة وخدمات االستش���فاء في 

المستشفيات والمراكز الطبية. 

3- مقاومة فلسطينية غير عنيفة
الس���يناريو الثالث الذي توقعه الباحث���ان هو »المقاومة 

الفلس���طينية غي���ر العنيفة« الت���ي تش���مل التوجه إلى 

هيئات األمم المتحدة المختلفة وإلى مؤسس���ات وهيئات 

دولي���ة أخرى لط���رح ومعالجة قضايا تخص حياة الش���عب 

الفلس���طيني وحقوقه، إل���ى جانب األنش���طة الداعية إلى 

مقاطعة إسرائيل دوليا. 

في هذا السيناريو، يتوقع أن يصل الناتج المحلي اإلجمالي 

اإلس���رائيلي في العام 2024 إل���ى 424 ملي���ار دوالر، وهو أقل 

بنسبة 4ر3% من مستواه اإلمكانّي / المحتمل وفق السيناريو 

األول )دولتان للشعبين(، بينما يتوقع أن يصل الناتج المحلي 

اإلجمالي الفلس���طيني إلى 7ر17 مليار دوالر، وهو أقل بنسبة 

8ر10% من مستواه اإلمكانّي وفق السيناريو األول.  

وسيتمثل الضرر األساسي لالقتصاد اإلسرائيلي، في هذا 

الس���يناريو، بانخفاض بنس���بة 10% في حجم االستثمارات 

وانخفاض بنس���بة 2% في مجمل النات���ج المحلي اإلجمالي، 

جراء حمالت المقاطعة ضد مصالح تجارية إس���رائيلية. أما 

الضرر األبرز لالقتصاد الفلس���طيني، في هذا الس���يناريو، 

فيتمث���ل ف���ي انخفاض ع���دد العمال الفلس���طينيين في 

إسرائيل بنحو 30 ألف عامل. 

4- انسحاب إسرائيلي أحادي الجانب من دون تنسيق 
مع السلطة الفلسطينية

يشير معدا البحث إلى أن سيناريو االنسحاب اإلسرائيلي 

من جانب واحد، من دون تنس���يق مع السلطة الفلسطينية، 

هو موضوع خالفّي تنقسم اآلراء والمواقف حياله في داخل 

إس���رائيل وفي العالم عموما، غير أن صناع القرار السياسي 

في إس���رائيل يضعون���ه احتم���اال ويواصل���ون النظر فيه 

»كاحتمال لخفض مس���توى االحت���كاك والتوتر في الضفة 

الغربي���ة«، في الوقت الذي »ال يبدو حل الدولتين ممكنا في 

األفق المنظور«!

وفي هذا الس����يناريو، يتوقع أن يصل حج����م الناتج المحلي 

اإلجمالي اإلس����رائيلي في العام 2024 إلى 436 مليار دوالر، وهو 

أقل بنحو 5ر3 مليار دوالر )بنس����بة 8ر0%( عن مستواه في ظل 

استمرار الوضع الحالي. أما الناتج المحلي اإلجمالي الفلسطيني، 

فيتوقع أن يصل في هذا الس����يناريو إلى 9ر19 مليار دوالر، وهو 

يعادل مستواه في ظل استمرار الوضع الحالي. 

ويشمل هذا الس���يناريو إخالء 30 ألف مستوطن يهودي 

م���ن الضف���ة الغربية، م���ن دون أن تحصل إس���رائيل على 

»تموي���ل دولي« لغرض إس���كان هؤالء المس���توطنين في 

مناط���ق داخل »الخط األخضر«. وس���يؤدي هذا اإلخالء، طبقا 

للبح���ث، إلى انخفاض المصروفات الحكومية اإلس���رائيلية 

على المس���توطنات بنحو 5% س���نويًا. أما مصروفات األمن 

اإلس���رائيلية فيتوقع أن ترتفع، في هذا السيناريو، بنسبة 

2% في الس���نة، مقاب���ل انخفاض حجم االس���تثمارات في 

االقتصاد اإلس���رائيلي بنسبة 5% وانخفاض حجم السياحة 

في إسرائيل بنسبة مماثلة. 

أما في الجانب الفلس���طيني، فيتوقع البحث أن ينخفض 

عدد العمال الفلس���طينيين العاملين في داخل إس���رائيل 

بنح���و 30 أل���ف عام���ل، بينما تس���يطر الس���لطة الوطنية 

الفلس���طينية على ما يعادل نصف المنطقة التي ستقوم 

إس���رائيل بإخالئها، كما ستحصل )الس���لطة الفلسطينية( 

على تمويل دولي لما يعادل نصف االستثمارات المطلوبة 

في تلك المنطقة. 

5- انسحاب إسرائيلي بالتنسيق 
مع السلطة الفلسطينية

في هذا الس���يناريو، يتوقع البحث أن تقوم إس���رائيل 

بإخالء 60 ألف مس���توطن من الضف���ة الغربية وإعادتهم 

إل���ى داخل »الخ���ط األخضر«، فيما س���تبقى عل���ى حالها 

»الكتل االستيطانية الكبيرة« في الضفة الغربية، وخاصة 

»القريبة منها إلى الخط األخضر«. 

ويتوق���ع البح���ث أن يصل النات���ج المحل���ي اإلجمالي 

اإلسرائيلي في العام 2024، وفق هذا السيناريو، إلى 439 

مليار دوالر، وهو مستوى مماثل لما هو سيكون عليه في 

حال اس���تمرار الوضع القائم حاليا، بينما سيحقق الناتج 

المحل���ي اإلجمالي الفلس���طيني زيادة بمبل���غ 6ر1 مليار 

دوالر )بنس���بة 1ر8%( ليص���ل في الع���ام 2024 إلى 5ر21 

مليار دوالر.   

وإضاف���ة إلى هذا، يتوقع البح���ث انخفاض المصروفات 

اإلس���رائيلية على المس���توطنات، في هذا الس���يناريو، 

بنسبة 10% في السنة، فيما تحصل إسرائيل على تمويل 

دول���ي لما يع���ادل 75% من تكاليف ه���ذا اإلخالء وإعادة 

إس���كان المس���توطنين في داخل حدود إس���رائيل. كما 

س���يطرأ ارتفاع في حجم السياحة إلى إس���رائيل بنسبة 

5% وارتفاع بنس���بة مماثلة في حجم التبادل التجاري مع 

المناطق الفلسطينية.

وفي الجانب الفلس���طيني، س���يؤدي هذا السيناريو 

إلى تقليص عدد العمال الفلس���طينيين العاملين في 

إس���رائيل بنحو 30 ألف عامل، بينما ستبس���ط السلطة 

الفلسطينية سيطرتها على المناطق التي سيتم إخالء 

زال جميع الحواجز وتصبح 
ُ
المس���توطنين منها.  وس���ت

المعابر مفتوحة. 

الخيار األفضل ـ واضح!
يوض���ح مع���دا البح���ث أن »احتس���اب التبع���ات واآلثار 

االقتصادية، التكاليف والفوائ���د، المترتبة على كل واحد 

من ه���ذه الس���يناريوهات« جرى بواس���طة االعتماد، بوجه 

أس���اس، على طريقة حس���ابية حديثة ل� »تكلف���ة النزاع«، 

وهي توفر تحليال تفصيليا للتكاليف والفوائد االقتصادية 

المترتبة عل���ى كل واحد من هذه الس���يناريوهات ويتيح، 

أيضا، تغيير وتعديل فرضيات األس���اس إلفس���اح المجال 

أمام بحث السيناريوهات على المدى البعيد.

ويق���ول روس أنثون���ي، أحد مع���ّدّي البح���ث: »نتمنى أن 

يك���ون ف���ي التحلي���ل واألدوات التي وضعناه���ا ما يعين 

اإلسرائيليين، الفلس���طينيين والمجتمع الدولي على فهم 

أعمق وأفضل لس���يرورة الوجهات الحالية وكيفية تطورها، 

ث���م تحديد التكاليف والفوائ���د االقتصادية لبدائل دائرة 

العنف الهّدامة القائم���ة حاليا � الفعل، رد الفعل وانعدام 

العمل«.

أما تشارلز ريس، الشريك اآلخر في إعداد البحث، فيقول: 

»من الواضح أن خيار الدولتين للشعبين هو الذي يقود إلى 

النتائج االقتصادية األفضل، بفارق كبير وجدي، بالنس���بة 

لإلسرائيليين أو الفلسطينيين على حد سواء«.  

ويضي���ف: »إذا م���ا تحق���ق ح���ل الدولتين، فس���يحظى 

اإلس���رائيلي المتوس���ط، خالل عقد واحد من الزمن، بزيادة 

مقداره���ا نح���و 2200 دوالر ف���ي مدخوله، بينما س���يحظى 

الفلسطيني المتوسط بزيادة مقدارها ألف دوالر، بالمقارنة 

مع توقعاتنا بش���أن استمرار الوضع الراهن وآفاق تطوره.... 

ويبدو جليا أن لدى الفلسطينيين محفزا أكبر بكثير للتقدم 

نحو السالم«!!

»معهد راند« األميركي حول التبعات واآلثار االقتصادية تقرير جديد لـ
لخمسة سيناريوهات محتملة لتطور الصراع اإلسرائيلي ـ الفلسطيني

»خيار الدولتين يقود إلى نتائج اقتصادية أفضل بفارق كبير وجدي بالنسبة لإلسرائيليين والفلسطينيين على السواء«
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إعداد: بالل ضاهـر متابعــات

مؤشرات هرتسيليا للمناعة 

القومية: تخلف اقتصادي – 

OECD اجتماعي قياسا بدول
تظهر »مؤش���رات هرتس���يليا للمناعة القومية«، وهي واحدة من أهم 

»أوراق الموقف« التي تصدر عن مؤتمر هرتس���يليا الس���نوي، الذي عقد 

مؤتمره الخامس عشر، األسبوع الماضي، أن مؤشرات المناعة للعام 2014، 

ف���ي المجالين االقتصادي واالجتماعي، دل���ت على كبح معين لالتجاهات 

التي تطورت في السنوات األخيرة. 

وكان قد طرأ تحسنا في مناعة إس���رائيل االقتصادية حتى العام 2013، 

وت���م خالل ذلك س���د الفجوة مقاب���ل دول التعاون االقتص���ادي والتنمية 

)OECD(، على خلفية أزمة اقتصادية مستمرة في العالم ومتانة االقتصاد 

اإلسرائيلي نس���بيا، لكن األنشطة االقتصادية اإلسرائيلية في العام 2014 

لم تكن كافية من أجل االس���تمرار في س���د الفجوة، وعزا معدو الورقة ذلك 

  .OECD باألساس إلى تحسن األوضاع االقتصادية في عدد من دول

في مقابل ذلك، أش���ارت مؤشرات هرتسيليا إلى أن الصورة االجتماعية 

ما زالت إشكالية، األمر الذي يعكس حقيقة أن تحسن الوضع االقتصادي 

ال يترجم من أجل تحس���ين الوضع االجتماعي. وأشارت ورقة الموقف في 

هذا الصدد إلى أن »تحس���ين الوضع االجتماعي يستوجب قيام الحكومة 

بمبادرات سياس���ية واتخاذ ق���رارات صعبة، من خالل إج���راء تغيير في 

س���لم األولويات القومية، التي من دونها ليس مضمونا استمرار المناعة 

القومية وحتى أنه قد يتراجع«.

واس���تعرضت ورق���ة الموقف مؤش���را مختلطا اقتصادي���ا – اجتماعيا، 

يوازن بين المؤش���رات االقتصادية واالجتماعي���ة، بهدف »التعامل كميا 

مع معضلة السنوات األخيرة، التي تتمثل بوجود صورة اقتصادية كلية 

تدل على نش���اط جيد، خصوص���ا إذا ما قورنت مع ال���دول الغربية، بينما 

الص���ورة االجتماعية تدل، في أفضل األحوال، على جمود«. ويس���مح هذا 

المؤش���ر بمقارنة األوضاع االقتصادية واالجتماعية في إسرائيل على مر 

  .OECD الزمن وأيضا مقابل دول

ويدل مؤش���ر هرتس���يليا للعام الماضي عل���ى أن المناعة االقتصادية 

إلسرائيل استمر في التحس���ن، لكن هذا التحسن لم يكن كافيا من أجل 

االس���تمرار في تقليص الفجوة بينها وبين دول OECD. ويجري التعبير 

عن هذه المناعة االقتصادية من خالل اس���تمرار إس���رائيل في مواجهة 

األزمة العالمية، وذلك على الرغم من بروز إش���ارات على ضعف االقتصاد 

اإلسرائيلي في العام الفائت.

إذ إن���ه على الرغم من اس���تمرار النمو االقتصادي في إس���رائيل، العام 

 OECD الماض���ي، إال أن هذا نمو التاج للف���رد كان أقل من معدله في دول

وأقل من قدرات االقتصاد اإلس���رائيلي نفسه. ويتبين أن التضخم المالي 

غير موجود بتاتا، وهو تحت الغاية الدنيا للتضخم التي أقرتها الحكومة، 

م���ا يعبر ع���ن ضعف الطلب والفجوة ف���ي الناتج للفرد، علما أنه اس���تمر 

االرتفاع في نسبة المش���اركة في دائرة العمل وانخفاض نسبة البطالة، 

ووجود فائض في الحساب الجاري لميزان اإلنفاق.

وأش���ارت المعطيات إلى نمو الناتج بنس���بة 2.4% فق���ط، وهو يعبر عن 

نسبة نمو الناتج للفرد بنس���بة 0.8%. وانخفضت نسبة البطالة إلى %6، 

والحس���اب الجاري لميزان اإلنفاق أغلق على فائض بنسبة 3% من الناتج، 

وبلغت نسبة التضخم المالي -%0.2.

ووفق���ا لورقة الموق���ف التي أصدرها مؤتمر هرتس���يليا، فإنه خالل 

األزم���ة االقتصادية العالمية نجحت إس���رائيل ف���ي تقليص الفجوة 

االقتصادي���ة بينها وبين ال���دول المتطور. لكن هذا التحس���ن توقف 

بس���بب انخفاض نس���بة النمو االقتصادي بينما ارتفعت هذه النسبة 

في عدد من دول OECD. ويدل مؤش���ر المناعة االقتصادية على أنه لم 

يطرأ تحس���نا على وضع إسرائيل االقتصادي، وبقيت في المرتبة ال18 

في العام الماضي.

من جهة ثانية، فإن المؤش���ر االقتص���ادي – االجتماعي يحاول التعبير 

كميا عن التطورات االقتصادي���ة واالجتماعية. وهذه المرة الثانية التي 

ُيس���تخدم فيها هذا المؤش���ر، وأضيف���ت إليه في الناحي���ة االجتماعية 

مؤشرات حجم الفقر وانعدام المساواة ونسبة البطالة المزمنة، أي نسبة 

العاطلين عن العمل منذ أكثر من عام. ويتبين من مقارنة هذا المؤشر مع 

الدول المتطورة أن ثمة تحس���ن طفيف في إسرائيل، لكنه يجري بصورة 

بطيئة، وذلك ألن االس���تراتيجية في هذا المجال تستند إلى قوى السوق 

فقط.

وش���ددت ورقة الموقف على أن المش���كلة األساس���ية في هذا السياق 

تكمن في حجم الفقر في إسرائيل وانعدام المساواة في تقاسم الدخل. 

 OECD ولذلك فإن إسرائيل ما زالت متأخرة في هذه الناحية قياسا بدول

األم���ر الذي يؤكد ض���رورة قيام الحكومة اإلس���رائيلية بمب���ادرات وعدم 

االعتماد على قوى الس���وق فقط. وفي المقابل فإن وضع إس���رائيل فيما 

يتعلق بالبطالة المزمنة ونسبة التشغيل جيد نسبيا.

وتوقعت ورقة الموقف أن يش���كل االرتفاع في نسبة التشغيل ونسبة 

البطالة المنخفضة »حال أساس���يا للمشاكل االجتماعية في األمد البعيد، 

وتؤثر ببطء على الفقر وانعدام المس���اواة، لكن من أجل حدوث تحس���ن 

أساسي أكثر فإن المطلوب هو تدخل حكومي مباشر وخاص«.

وتحتل إسرائيل في المؤش���ر االقتصادي – االجتماعي مرتبة متدنية، 

العش���رين، بين دول OECD، وتتقدم على دول تواجه أزمات شديدة مثل 

اسبانيا والبرتغال واليونان وهنغاريا وتركيا.

ورأت ورق���ة الموق���ف أنه »من أج���ل الحفاظ على مناع���ة قومية في 

العام 2015 والمس���تقبل، يتعين على الحكومة الحفاظ على عجز مالي 

منخف���ض، من خ���الل مواصلة خفض الدي���ن القومي مقارن���ة بالناتج 

االقتص���ادي واإلس���تراتيجية االقتصادية المتوازنة، وتحس���ين أداء 

القطاع العام. وعلينا أن نحافظ على االستقرار المالي، من خالل االلتزام 

بغايات التضخ���م في أفق عام أو عامين. إضاف���ة إلى ذلك، يجب وضع 

سياس���ة اقتصادي���ة – اجتماعية طويل���ة األمد، تس���تند إلى غايات 

اجتماعية محددة، التي ينبغي االس���تمرار بإصرار على تحقيقها، وأن 

ترافق ذلك خطوات فعلية في الم���دى القصير، من أجل تقليص حجم 

الفقر وانعدام المساواة«.  

وخلص���ت ورقة الموق���ف إلى التحذير م���ن أنه »يوجد تخ���وف من أن 

السياس���ة االجتماعية الت���ي اتبعت في الع���ام 2003، وخاصة في مجال 

المخصصات، والتي حققت نتائج جيدة في مجال نس���بة المش���اركة في 

س���وق العمل، الذي يش���كل حال أساس���يا للمش���اكل االجتماعية، سيتم 

تغييرها على أيدي الحكومة الجديدة األمر الذي س���يؤدي إلى تراجع في 

االنجازات. وثمة تخوف من أن خطوة كهذه س���تنعكس س���لبا على الفقر 

وانعدام المساواة«.

وتش���ير ورقة الموقف بذلك إلى االتف���اق االئتالفي بين حزب الليكود، 

ال���ذي يتزعمه رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، وحزب ش���اس، بش���أن 

زيادة مخصصات األوالد. وكان نتنياهو نفس���ه، كوزير للمالية في العام 

2003، قد بادر إلى خفض مخصصات األوالد بادعاء أن المستفيدين منها 

هم العرب، وهم ما تم تفس���يره حينئذ بأنها حرب ديمغرافية يش���نها 

نتنياهو ضد العرب.  

يستقي اإلسرائيليون معلوماتهم حول العالم العربي عموما والفلسطينيين 

خصوصا من وس���ائل اإلع���الم بأش���كالها المتنوعة، وأيضا م���ن كتب يؤلفها 

باحثون متخصصون وصحافيون. وتتعامل وسائل اإلعالم اإلسرائيلية وكذلك 

المتخصصون بعدائية ونظرة استش���راقية اس���تعالئية تجاه العالم العربي، 

وال يخفون أن هذا التعامل يأتي باألس���اس م���ن المنظار األمني. وال تزال هذه 

الرؤية مهيمنة على التوجه اإلس���رائيلي في النواحي السياس���ية واإلعالمية 

واألكاديمية.

رغم ذلك، هناك استثناءات، أبرزها هم »المؤرخون الجدد« اإلسرائيليون، الذين 

ظهروا في الثمانينيات والتس���عينيات من القرن الماض���ي، وأصدروا أبحاثا، في 

مجال الصراع اإلس���رائيلي – الفلس���طيني خصوصا، تميزت بأنها أبحاث نقدية 

تجاه المؤسس���ة اإلس���رائيلية والحركة الصهيونية، باالس���تناد إلى األرشيفات 

اإلسرائيلية. لكن المؤسس���ة اإلسرائيلية، السياس���ية واألكاديمية واإلعالمية، 

حاربت »المؤرخين الجدد« وسعت إلى إقصائهم من الحيز العام.

وفي اآلونة األخيرة، أس���س باحثون في شؤون الش���رق األوسط في األكاديميا 

اإلس���رائيلية »منتدى التفكير اإلقليمي«، به���دف توفير صوت بديل للتحليالت 

الس���ائدة في الش���ؤون العربية في اإلعالم اإلس���رائيلي. ويعب���ر أعضاء »منتدى 

التفكير اإلقليمي« عن رؤيته���م وأبحاثهم حول العالم العربي من خالل مقاالت، 

ينش���رونها في موقعه���م االلكتروني، وأيضا من خالل محاض���رات في مؤتمرات 

علمية ومجموعات تهتم بش���ؤون الش���رق األوس���ط. وال يخفي أعض���اء المنتدى 

ميولهم السياسية لليسار الصهيوني. 

أحد مؤسسي المنتدى، ومديره العام، هو المحاضر في قسم العلوم السياسية 

ف���ي الجامعة العبرية في القدس، الدكتور أس���اف دافيد. وروى دافيد، لصحيفة 

»هآرتس«، كيفية تبلور الفكرة التي أوصلته إلى المشاركة في تأسيس المنتدى 

وحمل أفكار يس���ارية، بمعنى أنه يؤيد قيام دولة فلس���طينية، رغم أن س���يرته 

الذاتية ينبغي أن تضعه في معس���كر اليمين. إذ إنه ُولد في مستوطنة »كريات 

أربع« في الخليل، قبل 41 عاما، ودرس في الييشيفاة، أي المعهد الديني اليهودي، 

في مستوطنة »أفرات«، وخدم في ش���عبة االستخبارات العسكرية، وتحديدا في 

مجال التصنت، ف���ي »الوحدة 8200«، وفقد إحدى عينيه في عملية انتحارية في 

حافلة، في القدس في العام 1995.

وق���ال دافيد حول إصابته في العملية االنتحارية، إنه »في الجانب الش���خصي، 

جعلتني أدرك ما هي األمور المهمة في الحياة، وأنه من األفضل أن أقوم بما أؤمن 

ب���ه وليس بما تمليه علّي المؤسس���ة. كذلك فإن هذا الح���ادث غّيرني بحيث أني 

أصبحت قادرا على تخيل المعاناة في الجانب اآلخر«.

ويعتبر تأسيس »منتدى التفكير اإلقليمي« أنه تمرد على مؤسسة االستشراق 

اإلس���رائيلية، التي جّمدت البحث األكاديمي في الجان���ب التاريخي واعتبرت أن 

التعاطي مع قضايا راهنة هو أم���ر وضيع. واألمر الثاني، واألهم، هو أن المنتدى 

يضع س���وية التعاط���ف والتفكير المدن���ي ويدعو إلى صرف النظ���ر عن النخب 

ومؤسسات الحكم وتحويلها إلى السكان البسطاء في الحيز الشرق أوسطي. 

وأوضح دافيد أنه »عندما أكتب عن االنقالب العسكري في مصر فإنه ال يهمني، 

كمتخص���ص محترف، ما إذا كان االنقالب جيدا إلس���رائيل. فنحن ننظر إلى األمر 

من وجهة نظر السياس���ة المصرية والمواطنين الذين عانوا من قمع نظام حسني 

مبارك وبعد ذلك نظام محمد مرسي وبعد نظام عبد الفتاح السيسي«.

وأعطى دافيد مثاال آخر عن التعاطي مع قضايا الشرق األوسط والنظرة إليها في 

إس���رائيل، بعد أن ألقى محاضرة أمام ناد للمتقاعدين حول العالقات اإلسرائيلية 

– األردني���ة. وقال »لقد تحدثت ع���ن االنجراف نحو اليمين في إس���رائيل، مثلما 

يت���م التعبير عن���ه باالدعاء أن األردن هو وطن الفلس���طينيين. وقلت إنه إذا كان 

ح���زب الليكود في الماضي يطرح توجها رس���ميا نحو األردن، ف���إن أفكار اليمين 

الراديكالي تغلغلت اليوم في األجواء الس���ائدة في هذا الحزب. وال يمكن البحث 

في العالقات اإلس���رائيلية – األردني���ة من دون الحديث عن التي���ارات العميقة 

في إس���رائيل بهذا الخصوص. وما أعتبره أنه تعامل مهني مع الموضوع، فس���ره 

المستمعون إلى المحاضرة على أنه موقف يساري، ألنه ترسخ مفهوم معين بأن 

يحظر على المستشرق التحدث في السياسة«. 

تضليل الجمهور
المحاضر في قس���م دراس���ات الش���رق األوس���ط في جامعة بن غوريون في بئر 

الس���بع، الدكتور نمرود هوروفيتس، هو مؤس���س – مشارك في »منتدى التفكير 

اإلقليمي«. وش���دد على أن »هدفنا األساسي هو إس���ماع صوت بديل، أقل انفالتا 

ومتنوع أكثر للش���رق األوس���ط«. وذكر حركة اإلخوان المسلمين في مصر، كمثال 

عل���ى ذلك، وأن صورتها في إس���رائيل س���يئة للغاية. لكنه اعتب���ر أنه »ال يمكن 

تجاهل رأفة واهتمام اإلخوان المسلمين بالشعب، وهو األمر الذي تم التعبير عنه 

على مدار س���نوات طويلة بإقامة مستشفيات ومطابخ للفقراء ومؤسسات تعليم. 

وعندما نفهم هذا األمر، ال يمكن أن نصف جميع مؤيديهم بأنهم متطرفون«. 

ولفت هوروفيتس إل���ى أن »النقص بالمعلومات يجعل الجمهور اإلس���رائيلي 

مريحا للمناورة والتضليل. تنظيم داعش يعتبر ممثل لإلس���الم السياس���ي، لكن 

الواقع هو أن اإلس���الم السياس���ي يدينه. والخطاب العام )اإلسرائيلي( يميل إلى 

االنجرار وراء نقاط متطرفة وباإلمكان بناء أبراج من المخاوف على الجهل. واليمين 

يستخدم ذلك بشكل بالغ«.

وقال البروفيس���ور نمرود زئيفي، الذي أسس قسم دراسات الشرق األوسط في 

جامعة بن غوريون، إن »المقارنة التي يجريها )رئيس حكومة إسرائيل بنيامين( 

نتنياهو بين حماس وداعش مش���وهة بش���كل كامل. وه���ذان تنظيمان يحمالن 

أفكارا مختلفة كلي���ا، ومتحاربان ويقتالن بعضهما البع���ض. والغالبية العظمى 

من الخبراء يعتقدون أن حماس، رغم كل مس���اوئها، هي حركة براغماتية، بينما 

داعش ليس كذلك. وهذه المس���اواة الوضيعة يمكن تقبلها فقط لدى جمهور ال 

يعرف المعطيات«. 

ويعمل المندى ف���ي هذه األثناء تحت رعاية الموقع االلكتروني لمركز »موالد«، 

نش���ر فيه مقاالت حول عدد كبير من المواضيع المتعلقة بالشرق األوسط. 
ُ
الذي ت

وق���ال هوروفيت���س إن المنت���دى يصبو إل���ى أن يصبح مركز أبح���اث. وأوضح أن 

المنت���دى يتطلع إلى إزال���ة الحواجز بين »الهام« و«المثي���ر«، ألنه »حتى ما يبدو 

أنه أصفر وبراق يالمس تيارات اجتماعية تجري تحت س���طح األرض«. كذلك فإن 

المنتدى يطمح إلى »دفيئة اآلراء« وأن يغذي وس���ائل اإلعالم الرائجة بمعلومات 

وقصص. وقال زئيفي إنه »ينتابنا اإلحباط من الفجوة بين ما نعرفه حول ما يحدث 

في الشرق األوسط وبين شكل عرضها في اإلعالم«.

ويشار في هذا السياق إلى أن وسائل اإلعالم اإلسرائيلية تعتمد في تقاريرها 

حول الش����رق األوسط، والفلس����طينيين خصوصا، على مجموعة من الباحثين في 

ش����ؤون الشرق األوس����ط، الذين يطرحون مثل هذه القضايا من خالل وجهة نظر 

أمنية وعنصرية واستش����راقية كالسيكية، وباألساس تضليلية. وأحد أبرز هؤالء 

الباحثين هو المستش����رق والعقيد ف����ي االحتياط يغئال كرمون، الذي أش����غل 

ف����ي الماضي منصب رئي����س »اإلدارة المدنية«، وهي الذراع التي تدير ش����ؤون 

االحتالل في الضفة الغربية وقطاع غزة، وكان مستش����ارا لشؤون »اإلرهاب« لدى 

ثالثة رؤس����اء حكومات إسرائيليين، هم إسحاق شامير وإسحاق رابين وبنيامين 

نتنياهو. 

وأس���س كرمون معهد »ممري« الذي يرصد وس���ائل اإلعالم في الشرق األوسط، 

ويزود الصحافيين والمحللين اإلس���رائيليين بترجمات للصحف العربية ونقلها 

إلى الجمهور اإلس���رائيلي. وأشار دافيد إلى أن »ممري« يبالغ في ترجمة المقاالت 

التي تهاجم إسرائيل بصورة غير عقالنية في الصحافة األردنية، وال تلقى رواجا 

في الشارع األردني، لكن وسائل اإلعالم اإلسرائيلية، بتشجيع من »ممري«، تصفها 

كأنها األجواء السائدة في الشارع األردني، »بهدف صيانة مفهوم التهديد الذي 

يشكله الحيز العربي وصورة إسرائيل بأنها ’فيال في الغابة’«.

وينظر أعضاء »منتدى التفكير اإلقليمي« إلى محلل الشؤون العربية في القناة 

العاش���رة للتلفزيون اإلس���رائيلي، تس���في يحزقيلي، على أنه يلح���ق أكبر ضرر 

بصورة العالم العربي والفلس���طينيين من خالل تقاريره. وأعد يحزقيلي سلسلة 

تقارير، مؤخرا، حول اإلس���الم في أوروبا، ووصف فيها المس���لمين هناك كأنهم 

متطرفين وجهاديين وأن قس���م كبير منهم ينضم إلى التنظيمات المتش���ددة، 

مثل »داعش«. 

ووصف زئيفي هذه التقارير بأنها »فضيحة«، وقال إن »اإلس���رائيليين أصبحوا 

يعتقدون أن المس���لمين يريدون أن يملوا على أوروبا تطبيق قوانين الش���ريعة 

شر في موقع »يوتيوب«، يظهر فيه 
ُ
اإلس���المية«. وأشار دافيد إلى شريط مصور ن

يحزقيلي، الذي أصبح منذ س���نوات متدينا متشددا، وهو يقول إن »اليهودي هو 

ابن ملك والعربي ابن جارية«.

»إسالموفوبيا يهودية« 
رأى عض���و المنتدى، الدكتور راز تس���يمت، أن مش���كلة تناول المستش���رقين 

اإلس���رائيليين لقضايا الشرق األوس���ط بصورة غير صحيحة عندما يتحدثون في 

وس���ائل اإلعالم عن إيران. وأوضح أنه »باس���تثناء حاالت قليل���ة جدا، فإنه يكاد ال 

يوجد محللون أو أكاديميون يتحدثون اللغة الفارس���ية ومتخصصون في إيران. 

إضاف���ة إلى ذلك فإنهم يميلون إلى االعتماد عل���ى اإلعالم العربي، وعندما تقوم 

بتحليل إي���ران باالعتماد على تقارير قناة الجزيرة، فه���ذا موثوق به كما لو أنك 

تحلل إس���رائيل باالعتماد على تقارير الجزيرة. ووس���ائل اإلعالم العربية منحازة 

جدا، وهي معادية إليران وتركز فقط على التآمر اإليراني في المنطقة، ومن دون 

التطرق تقريبا إلى مواضيع داخلية«.

من جانبه قال المحاضر المتقاعد في قس���م تاريخ الشرق األوسط في الجامعة 

العبرية في القدس، البروفس���ور موش���يه ماعوز، وهو أحد أقدم المستش���رقين 

اإلس���رائيليين، إن »األغلبي���ة الصامت���ة والعاقل���ة م���ن المستش���رقين ما زالت 

خامل���ة مقابل االفتراءات وانع���دام الدقة والتوجه غير المت���زن من جانب بعض 

المستش���رقين المهيمني���ن، الذي���ن يتحدثون ع���ن الحيز العرب���ي بمزيج من 

االس���تخفاف والكراهية. أحدهم يقول إن المساهمة الوحيدة للعرب في الشرق 

األوس���ط هو اختراع الحمص، وآخر يدعو إلى هدم المس���اجد ف���ي جبل الهيكل 

)الحرم القدس���ي( وثالث يش���به )الرئي���س التركي رجب طي���ب( أردوغان بهتلر 

)الزعيم النازي أدولف هتلر(. وعدد منهم كانوا تالميذي، وبهذا المعنى أش���عر 

أنني فشلت في تربيتهم«.

وأض���اف ماعوز أن »المستش���رق، بنظري، يج���ب أن يتقم���ص التعاطف تجاه 

الثقاف���ة التي يبحث فيها، حتى لو لم يقبله���ا. ومن الجائز أن هذه الظاهرة هي 

عارض لظاهرة أوسع هي إسالموفوبيا يهودية، وفي ظل هذه األجواء فإن القالئل 

الذين يجرؤون على معارضتها«. 

ويأمل أعضاء »منتدى التفكير اإلقليمي« بالدخول إلى هذا الفراغ. وقال دافيد 

إنه »نشأ وضع يوجد فيه للمستشرقين اليمينيين والمحافظين أولوية... وينبغي 

أن يكون هناك يس���اريون مس���تعدون لمغادرة األكاديمي���ا والتنازل عن إصدار 

كتابهم المقبل والعمل من أجل مكانهم في التلفزيون من أجل استعراض صورة 

متنوعة أكثر للعالم العربي«. 

وأشار زئيفي إلى أن أعضاء المنتدى يرون ضرورة لإلقدام على خطوة كهذه 

وأن تأثيرها س���يكون بعد فترة طويلة. »إنن���ا ذاهبون نحو عملية غرس أفكار 

س���تمتد لفترة طويلة جدا، وربما ستس���تغرق س���نوات طويل���ة. إنها مهمة 

مس���تعصية، وغايتها في نهاي���ة األمر فتح الخطاب الع���ام«. لكنه اعتبر أن 

»الجمهور الذي أراه أمام عيني هو أبناء الشبيبة المستوطنون. وهذه مجموعة 

نوعي���ة، ذكية، وتهت���م بما يفكرون به في حماس واإلخوان المس���لمين. وإذا 

نجحنا في إثراء وتعميق فهمهم، ليس بقصد تحولهم إلى يس���اريين، وإنما 

لجهة إدخال قدر من الش���ك وانعدام اليقين في أفكارهم األساس���ية، فهذا 

سيكون انجازا كبيرا«. 

وتابع زئيفي أنه »ال ش���ك في أن الجمهور س���ئم كل ش���يء يتعل���ق بصراعنا 

الوجودي. وعلى س���بيل المثال، هناك المبادرة السعودية. وجاءت جامعة الدول 

العربي���ة وصاغت مقترحا التف���اق، قريب جدا من الصيغ���ة األميركية وحتى من 

صيغة )رئيس الحكومة اإلس���رائيلية الس���ابق ايهود( أولمرت في حينه، لكن ال 

توجد لدى أغلبية الجمهور أدنى فكرة عن المبادرة السعودية، التي يقف خلفها 

تحالف عربي واس���ع مستعد لالعتراف بإس���رائيل. إن اختراق حاجز الال مباالة هو 

تحد كبير حقا«. 

والتق���ى اليمين المتطرف واليس���ار المتط���رف، في الس���نوات األخيرة، حول 

ح���ل الدول الواح���دة الثنائية القومي���ة، بعد وصول المفاوضات اإلس���رائيلية – 

الفلسطينية إلى طريق مسدود وتكثيف االستيطان في الضفة الغربية والقدس 

الش���رقية. وبدأ ه���ذا التوجه، في الفت���رة األخيرة، يتغلغل ف���ي الخطاب العام 

اإلس���رائيلي. وحتى أن رئيس جهاز األمن العام اإلس���رائيلي )الشاباك( السابق، 

يوفال ديس���كين، قال في مقابلة مع موقع »والال« االلكتروني، في نهاية األسبوع 

الماضي، إن الوضع يتجه نحو الدولة الثنائية القومية، لكنه حذر من مخاطر دولة 

كهذه، إال أن حل الدولتين ل���م يعد واردا، ورأى أن الحل يكمن في اتفاق إقليمي 

يشمل القضية الفلسطينية.

ويعت���رض أعضاء المنتدى على الدولة الثنائية القومية. وقال هوروفيتس إنه 

»ينبغ���ي الحذر من أعراض تل أبي���ب ورام الله. وصحيح أن���ه توجد مجموعة من 

المثقفي���ن التي تقترح اللعب بفكرة الدولة الواحدة، لكني لس���ت واثقا أبدا من 

أن الجماهير الفلسطينية مس���تعدة لقبول العيش تحت حكم صهيوني. ويبدو 

أنه لطيف جدا أن تمنحهم مواطنة وحقوقا، لكن بذلك ال تس���تجيب لتطلعاتهم 

الوطني���ة، وعلى ما يبدو أنك لم تحس���ن وضعهم المادي ألنهم قد يتحولون إلى 

سقائي ماء لدينا«. 

من جانبه، اعتبر زئيفي أن »الفلس���طينيين يت���رددون وموقفهم متغير. وإذا 

ج���اءت غدا مبادرة جدية للتقس���يم، ربم���ا تراهم يتحركون به���ذا االتجاه، لكن 

طالما ال توجد مبادرة كهذه، فإنهم يبعدون وحس���ب )عن حل الدولتين(. والذين 

يوجهون الرأي العام هناك لم يعودوا يتمسكون بحل الدولتين، ألسباب واقعية 

تتعلق باستقرار المشروع االس���تيطاني، وألنهم يتخوفون من دولة فلسطينية 

مستقلة. ويرى الكثيرون منهم أفضلية بالترابط مع إسرائيل، بوصفات متنوعة، 

حتى لو أنهم ال يقولون ذلك علنا«. 

يتحدث دافيد بدوره عن »تالش���ي الخيار الفلس���طيني«، واعتبر أنه »باستثناء 

منظمات ما زالت تس���عى للحفاظ عل���ى مكانتها لدى المانحي���ن، فإني ال أعتقد 

أن ثمة من يؤمن حقا بإمكانية إقامة دولة فلس���طينية مس���تقلة، والس���ؤال هو: 

ما الذي س���يأتي مكان ذلك؟. يوجد فراغ في فكرة الس���يادة الفلس���طينية. وفي 

إس���رائيل، إلى جان���ب االنجراف من اليمين، حتى جهات في الوس���ط واليس���ار 

الصهيون���ي أصبحت تق���ول إن األردن يجب أن يكون جزءا م���ن الحل، بمعنى أن 

تتحمل المسؤولية عن الضفة، إما بسيطرة فعلية، مثلما كان الوضع في الماضي، 

أو بواسطة تطبيق الحقوق القومية للفلسطينيين«. 

باحثون إسرائيليون يسعون إلى تغيير
الخطاب االستشراقي تجاه العالم العربي

األعضاء المؤسسون لـ«منتدى التفكير اإلقليمي«، من اليمين: البروفسور نمرود زئيفي، الدكتور نمرود هورفيتس، الدكتور شاؤل يناي والدكتور أساف دافيد.                       )الصورة من »هآرتس«(
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تــقـــاريـــــر خاصـــة

احتدم السجال في إسرائيل خالل األسابيع األخيرة بين الحكومة 
ونقاب���ات الفنانين المس���رحيين حول حرية التعبي���ر عن الرأي في 

القضايا التي يجري تناولها في الحياة الثقافية. 
وبرغم أن قس���ما بارزا من هذه القضاي���ا المختلف حولها يتعلق 
بقضايا الصراع اإلس���رائيلي – الفلس���طيني، إال أن السجال الحاصل 

أبرز شرخا واسعا بين اليمين واليسار الصهيوني في إسرائيل.
هذا الس���جال لم يبدأ بحكوم���ة بنيامين نتنياه���و الحالية التي 
تمثل اليمين المتطرف اإلس���رائيلي، وإنما ب���دأ بعد عودة نتنياهو 
إلى الحكم في العام 2009. فقد س���عى اليمين منذئذ إلى ترس���يخ 
حكمه وأفكاره، وتأسس���ت ح���ركات يمينية من أج���ل تحقيق هذا 
الهدف، أبرزها حركة »إم ترتس���و«، التي تنشط في الجامعات، ومن 

بين أهدافها المتعّددة نفي النكبة الفلسطينية.
تجدر اإلش���ارة بداية إل���ى أن تعري���ف مصطلحي اليمين واليس���ار 
في إس���رائيل يختلف عنه ف���ي باقي أنحاء العال���م. وبينما يرمز هذان 
المصطلح���ان في العال���م الغربي خصوصا إلى المواق���ف االجتماعية – 
االقتصادية، حيث يحمل اليس���ار أفكارا اشتراكية ودولة الرفاه ويحمل 
اليمي���ن أفكارا اقتصادية رأس���مالية ونيو – ليبرالية، فإن اليس���ار في 
إس���رائيل يعبر عن تأييده للمفاوضات مع الفلس���طينيين، وقسم منه 
يؤيد بش���دة قيام دولة فلس���طينية، بينما يع���ارض اليمين مفاوضات 
كهذه ويرفض قيام دولة فلسطينية ويسعى إلى توسيع المستوطنات.
وبرزت في الس���نوات الماضي���ة، وحتى قبل ع���ودة نتنياهو إلى 
الحك���م، ظاهرة زيادة البرام���ج التعليمي���ة والتثقيفية، في جهاز 
التعلي���م والجيش، التي تعزز الهوي���ة اليهودية، وذلك في موازاة 
تزايد انخراط أنصار التي���ار الصهيوني – الديني في مركز صناعة 

القرار في الحكومة والجيش. 
وعّي����ن نتنياهو، في العام 2009، عضو الكنيس����ت عن حزب الليكود 
الذي يتزعمه، ليمور ليفنات، وزيرة للثقافة والرياضة. وبقيت ليفنات 
في منصبها هذا حتى نهاية والية الحكومة السابقة، في أيار الفائت.
ودخلت ليفنات في مواجهة مع منظمات المس���رحيين والفنانين، 
في أعق���اب مطالب األخيرين بع���دم تقديم عروض مس���رحية في 
المس���توطنات. واعترضت ليفنات بش���دة على هذه المطالب، وفي 
أعق���اب ذلك أعلنت أن وزارتها س���تمنع التمويل عن كل من يرفض 
الظهور »في كل مكان في البالد«، وأن وزارتها ستمنح تمويال خاصا 

»إبداعات صهيونية«. ل�
كذلك اس���تجابت ليفنات لدع���وة حركة »إم ترتس���و«، التي بين 

أنش���طتها مالحقة النش���طاء والفناني���ن والمثقفين اليس���اريين 
والعرب، بطرد الممثل محمد بكري من مسرحية في مسرح »تسافتا« 
في تل أبيب، بس���بب فيلم »جنين جنين« حول الجرائم اإلسرائيلية 
في مخيم جنين في بداية االنتفاض���ة الثانية والذي أخرجه بكري. 

وقد رفض هذا المسرح طرد الممثل العربي. 
كذل���ك طالب���ت ليفن���ات الفنانين بممارس���ة رقاب���ة ذاتية على 
أعماله���م. وهددت في تش���رين الثان���ي الماضي بوق���ف تمويل 

سينماتك تل أبيب بسبب تنظيمه مهرجان أفالم النكبة.
وأبرز الصراعات التي دارت في الحياة الثقافية في إس���رائيل، كان 
قرار نتنياهو ش���خصيا، في نهاية والية حكومته السابقة، في بداية 
العام الحالي، بالتدخل في تشكيل لجنة »جائزة إسرائيل«، وهي أهم 
جائزة في إس���رائيل. وأعلن نتنياهو حينها أنه يس���عى إلى تعيين 
أدباء وأكاديميين ومثقفي���ن من اليمين في لجنة الجائزة، واعتبر أن 
الغالبية العظمى من أعضاء لجان الجائزة كانوا من اليس���ار دائما، وأن 

هذا األمر منع منح الجائزة ألدباء وباحثين ومثقفين من اليمين.
وأدى تدخ���ل نتنياهو المكثف والفظ في تش���كيل لجنة الجائزة 
إلى اس���تقاالت جماعية من اللجنة، وإلى إعالن عدد من المرش���حين 

للحصول على الجائزة عن رفضهم لها.

وقف تمويل مسارح عربية
لم يكن تأجيج الصراع الثقافي في إسرائيل مفاجئا، بعد تشكيل 
حكوم���ة اليمين المتطرف الحالية ذات النزعات الفاش���ية، وتعيين 
رئيس ح���زب »البيت اليه���ودي«، نفتال���ي بينيت، وزي���را للتربية 

والتعليم، وعضو الكنيست ميري ريغف، وزيرة للثقافة.  
وأعلن بينيت، قبل نحو أس���بوعين، أنه قرر إخراج مسرحية »الزمن 
الموازي«، للمخرج بشار مرقص والتي تعرض في مسرح الميدان في 
حيفا، من »س���لة الثقافة«، كون المسرحية تتحدث عن األسير وليد 
دقة، الذي ما زال يقبع في الس���جون اإلسرائيلية منذ 29 عاما بعدما 

أدين بخطف وقتل جندي إسرائيلي.
وج���اء قرار بينيت برغم أن لجنة مرجعية »س���لة الثقافة« التابعة 
ل���وزارة التربية والتعليم قررت، قبل يوم واح���د وبإجماع أعضائها، 
إبقاء هذه المس���رحية في السلة ورصد تمويل للمسرحية، في إطار 
خطة تهدف إلى تش���جيع وتعليم الفنون، وبضمنها الموس���يقى 
والرقص والس���ينما والمسرح. وشددت رئيسة اللجنة على أن أعضاء 

اللجنة »لم يجدوا في المسرحية أية مركبات مؤذية أو محرضة«.

وقال بينيت، في بيان للصحافة، إن المس���رحية لم تعد مش���مولة 
في الس���لة، معتبرا أن »مواطني إس���رائيل لن يمول���وا من جيوبهم 
عروضا متس���امحة مع قتلة الجنود«. وأضاف حول قرار لجنة »س���لة 
الثقافة« أن »لجنة تصادق على عرض مس���رحي يجعل قاتل جندي 

بطال هي لجنة ينبغي فحص أخالقياتها‹.
واجتمعت لجنة مرجعية »سلة الثقافة« عقب ذلك، وقالت وسائل 
إعالم إن أعضاءها قرروا أال يستقيلوا في هذه األثناء، رغم أن بينيت 
ش���كك في أخالقيتهم. لكنه���م هددوا باالس���تقالة احتجاجا على 
قرار بينيت إخراج مس���رحية »الزمن الموازي« من السلة. وقال أعضاء 
اللجنة ف���ي ختام اجتماعهم إن »اللجنة تحت���ج على محاولة الوزير 

تحويلها إلى ختم مطاطي لقراراته«. 
وفي موازاة ذلك، وقع أكثر من 300 فنان وأديب وكاتب إسرائيلي، 
على عريضة بعنوان »القائمة الس���وداء« احتجوا فيها على خطوات 

وتصريحات بينيت وريغف.
وج���اء ف���ي العريض���ة »إنن���ا نحت���ج عل���ى الخط���وات المعادية 
للديمقراطي���ة التي تتخذه���ا الوزارات في األس���ابيع األخيرة تجاه 
مبدعي���ن ومثقفين، من الذين ال تت���الءم إبداعاتهم أو أفكارهم مع 

الرياح التي تهب من جهة هذه الوزارات«.
وصدرت عريضة االحتجاج أيضا ف���ي أعقاب إعالن وزيرة الثقافة، 
ميري ريغف، التي أشغلت في الماضي منصبي الناطقة العسكرية 
والرقيب���ة العس���كرية، أنها تعت���زم وقف تمويل مس���رح األطفال 
»المينا« في يافا، الذي يديره الممثل العربي نورمان عيسى، بادعاء 
رفضه المشاركة في عرض مسرحية للمسرح البلدي في حيفا يؤدي 

دورا فيها، في مستوطنة في غور األردن. 
وتبين الحقا أن الوزيرة اتخذت قرارها من دون التأكد من الحقائق، 
وبتأثي���ر األجواء اليمينية الس���ائدة في إس���رائيل، إذ أبلغت نقابة 
المسرحيين ريغف بأن عيسى ترك المسرح البلدي في حيفا وانتقل 
للعمل في مسرح »هبيما«، الذي يعتبر المسرح القومي اإلسرائيلي، 
وأن المس���رح البلدي أراد االنتقام منه عندما أعلن أن عيسى يرفض 
الحضور إلى المس���توطنة. كذلك أعلنت زوجة عيس���ى، غدعونا راز، 
التي تدير مسرح »المينا« سوية مع زوجها، أن هذا المسرح سيقدم 
عرضا مسرحيا في مستوطنة في غور األردن، وأن »المسرح سيذهب 
إلى أي مكان ُيدعى إليه، ونحن جمعية، وهذا ليس مرتبطا بنورمان، 

ووزيرة الثقافة لم تفهم أن نورمان هو ليس الجمعية«.  
وكانت ريغف قد أعلنت لدى تس���لمها منصبه���ا أنه »لن أتعاون 

مع المس بصورة دولة إس���رائيل«، وهو تصريح اعتبر أنه موجه إلى 
الفناني���ن والمثقفين واألدب���اء وتحذيرهم من توجي���ه انتقادات 
لسياس���ة الحكومة. وفي وقت الحق أعلنت ريغف أنها قررت تعليق 
تحوي���ل االعتمادات إلى مس���رح الميدان العربي في حيفا بس���بب 

إصراره على االستمرار في عرض مسرحية »الزمن الموازي«. 
وقال���ت ريغف في تصريح���ات أدلت بها إلى وس���ائل إعالم إنها 
اتخ���ذت هذا القرار بعد أن أبلغها رئي���س مديرية الثقافة والفنون 
في الوزارة أنه قام بزيارة للمس���رح وثارت لديه تس���اؤالت بالنسبة 

لموارد المسرح المالية لم يكن بإمكان مديري المسرح شرحها. 

شرخ واسع وعميق
أظهر السجال الحاصل في إسرائيل وجود شرخ واسع وعميق بين 
اليمين واليس���ار الصهيوني، لم يتردد في���ه الجانبان من مهاجمة 
بعضهما. وبرز هذا الشرخ بصورة جلية خالل »اجتماع طارئ من أجل 
الثقافة«، عقد في يافا، وشارك فيه قرابة 400 فنان ومؤلف مسرحي 

وأدباء وموسيقيون.
وُعق���د ه���ذا االجتم���اع احتجاجا عل���ى الخط���وات الحكومية ضد 
مس���رحية »الزمن الموازي« ومس���رح »المينا«، وأيض���ا احتجاجا على 
تصريحات أطلقتها ريغف ض���د الفنانين، قالت فيها »نحن حصلنا 
عل���ى 30 مقعدا في الكنيس���ت وكل ما حصلتم علي���ه أنتم هو 20 

مقعدا«، وأن »أهمية الثقافة هي تزويد الشعب بالخبز والتسلية«.
وبلغ االجتم���اع ذروته عندما ألقى الممث���ل والمخرج عوديد كوتلر 
كلم���ة قال فيها »جئت إل���ى هنا من أجل تهدئة األج���واء العاصفة. 
وحبة التهدئ���ة خاصتي هي تعيين رئي���س الحكومة لميري ريغف 
وزيرة للثقافة. من كان بإمكانه، عدا رئيس حكومتنا، أن يخترع حدثا 
تاريخيا – هس���تيريا كهذا؟... وهذا هو الوقت الذي ينبغي فيه رفع 
الرأس مقابل التبهم المس���يطر على شوارعنا الفنية، والقول للسيدة 
ريغف: اهدئي. لن ندعك تعملين جاهدة، لن نس���مح لك بأن تبدعي 

بدال منا، ولن ندعك تقولين ما الذي ينبغي أن نفعله وكيف نفعله«.
وأضاف كوتلر »تخيلي يا وزي���رة الثقافة عالما بدون كتاب، بدون 
مس���رحية، وب���دون وجود عائق لق���وم لكي يحتفل���وا بثالثين عضو 
كنيس���ت، يس���ير وراءهم قطيع بهائم يلعق القش والخشب. وقد 
كش���فت الوزيرة أسلوبها أمامنا. من صوت لي سيحصل على مقابل، 

ومن لم يصوت فليذهب إلى الجحيم«.
وردت ريغ���ف عل���ى كوتلر بالق���ول إن »تصريحاته تكش���ف عن 

وجهه البشع واستعالئه هو وقسم من الحاضرين الذين صفقوا له. 
وبنظري، هو يمثل ظالمية ثقافية«.

كذلك هاجم رئيس المعارضة و«المعس���كر الصهيوني«، إسحاق 
هرتس���وغ، وعضو الكنيس���ت ش���يلي يحيموفيتش، كوتلر بسبب 
تصريحاته. وقالت يحيموفيتش إن »من يصف نحو مليون ش���خص 

)أي مصوتي حزب الليكود( بأنهم ’بهائم’ هو نفسه بهيمة«. 
كذلك هاجم نتنياهو كوتلر، خالل اجتماع كتلة حزب الليكود في 
الكنيس���ت، وقال إن »األمور التي قيلت ضد جمهور كبير وعزيز في 

إسرائيل مثيرة للغضب وتستحق التنديد بشدة«.
واعتبر نتنياهو أنه »ال يوجد حق ممنوح وأوتوماتيكي بأن أي شيء 
يقال يجب أن يحصل على تمويل حكومي أو من الجمهور« في إشارة 
إلى قرار بينيت بإخراج مسرحية »الزمن الموازي« من سلة الثقافة«.

وادع���ى أنه يعتز بأنه رئيس حكوم���ة »الدولة الديمقراطية التي 
تواجه أكب���ر عدد من التحديات في العال���م، وتحافظ بتعصب على 
حرية التعبير«، وأن »القانون يحمي حق التعبير. ولكل إنس���ان الحق 

والحرية في قول ما يشاء واإلبداع كما يشاء«. 
من جانبه، قال الروائي اإلس���رائيلي دافيد غروس���مان، في مقابلة 
مع صحيفة »هآرت���س«، إنه »بدا لي منذ اللحظ���ة األولى أن الوزيرة 
ريغف أخذتنا جميعا إلى مسار تصادم. ورغم وجود نية حسنة لدي، 
إال أنني لس���ت مقتنعا بأنه س���تحدث تغييرات في مواقفها. فهي 
تمثل وجهة نظر يحمله���ا كثيرون، وترى أن مركزها في اليهودية 
واإلس���رائيلية وترغب بالبقاء هناك. وهناك أش���خاص مثلي، الذين 
تش���كل اليهودية واإلس���رائيلية جزءا مركزيا في حياتهم، لكنهم 

يريدون أن يلتقوا مع العالم«.
وأردف غروسمان أن »الخطر الكامن في وجهة النظر التي تمثلها 
ريغف هو تقلص صلتنا بواقعن���ا وبوضعنا المعقد. والخطر هو أنه 
في حال اس���تمرار هذه العملية، وإذا م���ا ازدادت عزلتنا في العالم، 
فإن إس���رائيل ستتحول إلى طائفة عس���كرية وسلفية منغلقة في 

هامش التاريخ ال أكثر«.   
وفي مقابل اس���تهداف المس���ارح العربية وحري���ة التعبير، أعلن 
مكتب رئيس حكومة إس���رائيل أنه سيمول بمئة ألف شيكل كتابة 
س���يناريو مس���رحية عن حياة الوزير الس���ابق وداعية الترانسفير 
رحبعام زئيف���ي. وقرر مكت���ب نتنياهو تحويل المبلغ إلى مس���رح 
»إكس���بكليريا«، الذي قالت وس���ائل إعالم إن مديري���ه من صفوف 

اليمين وينتمون لحزب »البيت اليهودي« الذي يرأسه بينيت.

الشرخ الثقافي داخل إسرائيل آخذ في االتساع في ظل حكومة اليمين المتطرف! 
*مثقفون إسرائيليون: في حال استمرار عمليات خنق اإلبداع ستتحّول إسرائيل إلى طائفة عسكرية وسلفية منغلقة في هامش التاريخ*

أعلن عضو الكنيس���ت الجديد بتسلئيل س���موتريتش، من حزب 

»البي���ت اليهودي«، أن »أح���د األهداف المركزية التي أس���عى إلى 

تحقيقها في دورة الكنيس���ت الحالية هو سن قانون خاص يقضي 

بمص���ادرة أراض فلس���طينية خاص���ة م���ن أيدي اصحابه���ا مقابل 

تعويض���ات«!! وأعلن س���موتريتش أيض���ًا أن »عملية تش���ريع هذا 

ستكمل قبل نهاية كانون األول 2015«!!
ُ
القانون يجب أن تتم وت

وعضو الكنيس���ت المذكور أشغل في الس���ابق وحتى االنتخابات 

األخيرة للكنيس���ت )ف���ي 17 آذار 2015(، منصب مدير في »جمعية« 

اس���تيطانية تدعى »رجفيم« هدفها األس���اس هو »المحافظة على 

األراضي القومية«. 

وف���ي اإلع���داد والتحضير لس���ن القان���ون المذك���ور، أجرت هذه 

الجمعية »مس���حًا« قدمته مؤخرا إلى رئيس حزب »البيت اليهودي«، 

وزير التربية والتعليم نفتالي بينيت، وإلى رئيس الكنيس���ت يولي 

إدلش���تاين )الليكود � وهو بنفسه مس���توطن يقيم في مستوطنة 

»نافيه دانيئيل« في »غوش عتصيون«(. وبّينت نتائج هذا المس���ح، 

كم���ا أعلنتها هذه الجمعية، أن هناك 2026 مبنى اس���تيطانيا، في 

مستوطنات وبؤر استيطانية مختلفة، مقامة على أراض فلسطينية 

خاص���ة وه���ذه )األراضي( ه���ي التي »يج���ب مصادرته���ا، مقابل 

التعويضات«!   أما الموعد األقصى الذي حدده س���موتريتش إلتمام 

س���ن هذا القانون وضمه إلى سفر القوانين اإلسرائيلي )قبل نهاية 

كان���ون األول القادم(، كم���ا ذكر، فمرّده تزامن���ه )الموعد( مع موعد 

آخ���ر، هو الذي حددت���ه »محكمة العدل العليا« اإلس���رائيلية لدولة 

إس���رائيل )الحكومة اإلسرائيلية( حدًا أقصى لتنفيذ قرارها / أمرها 

بش���أن إخالء البؤرة االس���تيطانية »عمونا«، ثم هدم تسعة مبان في 

مستوطنة »عوفرا«. 

وذه���ب س���موتريتش إلى أبع���د من ذل���ك حين أعل���ن، مهّددا، 

ب���أن »تنفيذ أوامر اله���دم في عمونا هو س���بب كاف لحل االئتالف 

الحكومي وإسقاط الحكومة«!! 

ولم يأت تهديد س���موتريتش هذا من ف���راغ. ففي حزيران العام 

2012، ج���رت مح���اوالت برلمانية )اس���تيطانية � يمينية( لدفع هذا 

القانون المس���مى »قانون التس���وية« قدما نحو إنجاز تشريعه، غير 

أن رئي���س الحكومة، بنيامين نتنياهو، اضط���ر مرغما إلى لجم تلك 

المحاوالت وإحباط مس���عاها، وذلك خش���ية أن تشكل حجة ودافعا 

لتقديم دعوى قضائية إلى المحكمة الجنائية الدولية في الهاي. 

وتدع���ي »جمعية رجفي���م« اآلن، في معرض ش���رح »مبررات هذا 

القان���ون والحاجة الماس���ة إليه«، بأن »هدم بي���ت أو اثنين لن تحل 

المشكلة، التي هي أوسع وأعمق بكثير«! وتشرح هذه الجمعية أبعاد 

»المشكلة« فتقول، في تقريرها الذي نشرت تفاصيله للمرة األولى 

في إذاعة المستوطنين )قنال 7(، إن نتائج المسح الذي أجرته بّينت 

أن عدد المباني االس���تيطانية المقامة على أراض فلسطينية خاصة 

في الضف���ة الغربية يبلغ 2026 مبنى من بينه���ا 1232 »منزال ثابتا« 

و794 »مبنى متنقال«! وتس���كن في هذه المبان���ي، طبقا لنتائج هذا 

المس���ح، 1500 عائلة.  أما المس���توطنات والبؤر االس���تيطانية التي 

تش���مل هذه المباني فه���ي، كما وردت في تقرير ه���ذه الجمعية: 

عوفرا � 530؛ بيت إيل � 289؛ عيلي - 166؛ مخماش - 113؛ ألون موريه 

- 128؛ بس���اجوت - 98؛ كوخاف يعقوب - 83؛ كدوميم - 71؛ كوخاف 

هشاحر - 65؛ نافيه تس���وف - 52؛ عتنيئيل - 47؛ شافي شومرون - 

45؛ متسبيه يريحو - 45؛ يتسهار - 43؛ ماعون - 34؛ تبواح - 27؛ آدام 

- 25؛ بيت حجاي - 25؛ سوسيا - 23؛ نافيه دانيئيل - 19؛ تكواع - 17؛ 

ه���ار براخ���ا - 15؛ نوكديم - 14؛ بني حيفر - 13؛ كي���دار - 7؛ معاليه 

عاموس - 5. 

المحكمة تصدر قرارها بعد 
ست سنوات من المماطلة!

بعد ست سنوات من المداوالت القضائية المتواصلة والتسويفات 

الحكومية المتتالية، أصدرت »محكمة العدل العليا« اإلس���رائيلية، 

ي���وم 2014/12/25، قراره���ا في االلتماس الذي تق���دم به إليها عدد 

من المواطنين الفلس���طينيين أصحاب األراضي التي أقيمت عليها 

البؤرة االس���تيطانية »عمونا« في العام 1997، بالقرب من مستوطنة 

»عوفرا«، على الطريق بين رام الله وأريحا في الضفة الغربية. 

وطالب المواطنون الفلسطينيون، في التماسهم الذي قدموه في 

العام 2008 بواس���طة منظمة »يش دي���ن« )يوجد قانون( الحقوقية 

اإلس���رائيلية، بإصدار أمر قضائي بهدم بؤرة »عمونا« االستيطانية 

الت���ي أقامتها خمس���ون عائلة من المس���توطنين عل���ى أراضيهم 

الخاصة، بعد االستيالء عليها عنوة وبالقوة.

وكانت الدولة )الحكومة اإلس���رائيلية( قد تعه���دت أمام المحكمة، 

ف���ي إطار النظ���ر في االلتماس، به���دم جميع األبنية ف���ي هذه البؤرة 

االستيطانية حتى نهاية العام 2012، لكنها عادت وادعت، بعد  سلسلة 

من المماطالت والتسويفات، بأنها ستقوم بهدم »قسائم محددة فقط، 

هي تلك التي يش���ارك أصحابها في االلتماس«! بينما زعم مس���توطنو 

»عمونا« بأنهم »اش���تروا جزءا من تلك القس���ائم بصورة قانونية«، ثم 

قدموا إلى المحكمة وثائق مزيفة إلثبات زعمهم المذكور!!

وفي قرارها، بعد ست سنوات من المداوالت والمماطالت، أصدرت 

المحكمة أمرا يل���زم الحكومة بهدم جميع األبني���ة في هذه البؤرة 

االس���تيطانية في غضون سنة واحدة، كحد أقصى � أي، حتى نهاية 

كانون األول 2015. 

ورأت المحكم���ة »حاجة« إلى التنويه، في قراره���ا، إلى أنه »ليس 

س���هاًل علينا إصدار أمر بإخالء بيوت المستوطنة التي يسكن فيها 

س���كانها منذ سنوات غير قليلة... ال شك في أن لتنفيذ أوامر الهدم 

إس���قاطات وتبعات قاسية ومؤلمة، على الس���كان وأبناء عائالتهم 

الذين توطنوا في المس���توطنة وأقاموا لهم مجتمعا مشتركا«!! ثم 

أضافت: »ومع ذلك، ليس من ش���أن هذه الصعوبة أن تتيح ش���رعنة 

البن���اء غير القانوني على أرض خاصة وليس من ش���أنها تبرير عدم 

تطبي���ق القانون.... إن ع���دم إخالء األبنية يش���كل نكثا للتعهدات 

المتكررة الت���ي قطعتها الدولة أمام المحكمة بش���أن تنفيذ أوامر 

اله���دم، من خالل المس بحقوق الس���كان المحميي���ن في المنطقة 

ومنعهم من الوصول إلى ممتلكاتهم الخاصة. وعليه، فإن هذا المس 

بسلطة القانون وبحقوق السكان المحميين هو الذي يستوجب إخالء 

هذه المباني، على الرغم مما في هذا من مس بسكان المستوطنة«! 

وفي حينه، وفور صدور ق���رار المحكمة، عقبت منظمة »يش دين« 

عليه بالقول، على لس���ان مستش���ارها القانون���ي المحامي ميخائيل 

سفاراد، إنه )القرار( يمثل »انتصارا كبيرا«، لكنها أكدت، في المقابل 

وف���ي الوقت ذاته، أن »الفرحة لن تكتمل قب���ل ضمان عودة أصحاب 

األراض���ي الحقيقيين إلى أراضيهم، فعلي���ا«، معتبرة أن »الطريق ما  

زالت طويلة حتى تطبيق قرار المحكمة هذا فعليا وعلى أرض الواقع«! 

رغم قرار المحكمة العليا بإخالء المستوطنة وإعادة األراضي إلى أصحابها الفلسطينيين

استئناف المساعي لسن قانون لمصادرة األراضي الفلسطينية في »عمونا«:
عدم سن القانون يعني حل االئتالف الحكومي وإسقاط الحكومة!

*المحكمة العليا أصدرت قرارها هذا بعد ست سنوات من »المداوالت« والمماطالت، رغم نكث الحكومة تعهداتها المتكررة بإخالء المستوطنة!* عضو الكنيست بتسلئيل سموتريتش )البيت 
اليهودي(: »من الضروري جدا استغالل األجواء الشعبية العامة في إسرائيل، المؤيدة للمستوطنين والمستوطنات... وإذا لم يكن ثمة قانون مناسب وُمجٍد، فالحل األمثل هو إيجاد مثل هذا القانون 

ه، انطالقا من حقيقة واقعية تتمثل في أن في الكنيست الحالي أغلبية كبيرة مؤيدة للمستوطنين وللمستوطنات«!*
ّ
وسن

كما »تمنى« س���فاراد »أن ال تحاول س���لطات تطبيق القانون، كما في 

المرات السابقة، التذاكي والتحايل على هذا القرار فتبقيه حبرا على 

ورق«!! أما »رئيس قيادة عمونا«، أفيحاي بوارون، فقد  عقب على قرار 

قس���م بأننا سنواصل معركتنا بكل القوة 
ُ
المحكمة العليا بالقول: »ن

التي بحوزتنا من أجل إرغام حكومة إسرائيل على تحمل مسؤوليتها 

عن حياة مئات آالف المواطنين والمس���توطنين اليهود وأن ال تسمح 

لحكومة اليسار في المحكمة العليا بإدارة شؤون الدولة«!!

»قانون التسوية«
هذان التعقيبان، المس����جالن آنفا، يكش����فان حقيقة التطورات في 

ه����ذه القضية وحقيقة أن قرار المحكمة، بم����ا يتضمنه من أمر واضح 

للحكومة بإخالء »عمونا«، ليس القول الفصل فيها وال يش����كل ضمانة 

أكيدة لوضع حد لحالة النهب االستيطانية في »عمونا« وإعادة األراضي 

إلى أصحابها األصليين والحقيقيين من المواطنين الفلسطينيين. 

وليس افتئاتا على الحقيقة القول إن س���لوك المحكمة في النظر في 

هذا االلتماس، من حيث المماطلة والتأجيل المتكرر في إصدار قرارها، 

كما صدر أخيرا، رغم وضوح كافة المالبس���ات والحيثيات في القضية، 

لم يكن إال بهدف إتاحة المجال والوقت الكافيين للحكومة والكنيست 

من أجل »إنهاء« الموضوع بطريقة مغايرة � أي، بواس���طة س���ن »قانون 

ن الدولة اإلسرائيلية من مصادرة تلك األراضي من 
ّ
التسوية« الذي يمك

أيدي أصحابها الفلسطينيين »مقابل التعويضات«!

أما وقد وصلت المحكمة، في نهجها هذا، إلى طريق مسدود حيال عدم 

اس���تكمال س���ن هذا القانون، فقد وجدت نفسها في وضع حرج أصبحت 

فيه مضطرة إلى البت في االلتماس وإصدار قرار. وهو ما حصل، أخيرا.  

ويبدو جليا أن »تري���ث« المحكمة في إصدار قرارها النهائي، رغم 

مرور س���نوات طويلة ورغم تعه���دات الحكومة المتك���ررة أمامها، 

ثم نكث هذه التعهدات، لم يكن إال من قبيل مس���ايرة المس���اعي 

التشريعية وانتظار تحقيقها الغاية المرجوة. 

وكم���ا ذكرنا، فق���د اضطر رئي���س الحكومة، نتنياهو، إلى إفش���ال 

مش���روع القانون المذكور في حزيران 2012، خش���ية استخدامه حجة 

لدعوى أمام المحكمة الجنائية الدولية ضد دولة إسرائيل. وهو ما أثار 

ردود فعل غاضبة وعنيفة بين المس���توطنين وأحزابهم السياس���ية 

آن���ذاك إذ نظموا مظاهرات صاخبة أمام مقرات الكنيس���ت والحكومة 

في مدينة القدس تخللتها مواجهات عنيفة مع قوات الشرطة. 

ويأتي استئناف محاوالت سن هذا القانون اآلن، في دورة الكنيست 

الحالية، وس���ط التهديد بحل االئتالف الحكومي وإسقاط الحكومة 

إذا لم يتحقق ذلك، اس���تمرارا »طبيعيا« لمس���اعي المس���توطنين 

وممثليهم السياسيين والبرلمانيين الذين يعلن بعضهم، صراحة، 

أن تش���ريع هذا القانون هو هدفهم المرك���زي وغايتهم األولى من 

وراء انضمامهم إلى الحكومة الحالية!

وال يجتهد المس���توطنون ف���ي »جمعية رجفي���م«، إطالقا، إلخفاء 

مس���اعيهم أو التس���تر على أهدافهم الحقيقية )مصادرة األراضي 

الفلسطينية لإلبقاء على المس���توطنات، بل تعزيزها وتوسيعها(، 

عل���ى الرغم م���ن أن البعض من بينهم ي���رى أن »أي حديث عن هذه 

المسألة ينبغي أن يجري في الدوائر المختصة والمعنية وبالسرية 

المناسبة، بعيدا عن أعين وسائل اإلعالم والجمهور«! 

ويمثل عضو الكنيس���ت الجديد س���موتريتش »رأس الحربة« في 

هذه المس���اعي والمش���اريع، إذ ثم���ة من يعتب���ره »الزعيم الجديد 

للحركة االس���تيطانية« في الضفة الغربي���ة. وكان قد صرح إلحدى 

وس���ائل اإلع���الم في إس���رائيل ب���أن »رس���الته المركزي���ة« هي أن 

»المستوطنات يجب أن تخرج من الغرف المظلمة إلى نور الشمس«! 

والمعن���ى، كم���ا يوضحه، أن »نه���ج الصفقات والمس���اومات خلف 

األبواب كان جيدا ومناس���با في بدايات الطريق )بدايات المش���روع 

االستيطاني في المناطق الفلسطينية( وبالفعل فقد أثمر تسجيل 

إنجازات كبيرة ورائعة على المدى القصير، لكنه س���بب ضررا كبيرا 

على المدى الطويل«! 

ويرى سموتريتش أنه »من الضروري جدا استغالل األجواء الشعبية 

العامة في إسرائيل، المؤيدة للمس���توطنين والمستوطنات... وإذا 

ل���م يكن ثمة قانون مناس���ب وُمجٍد، فالحل األمثل ه���و إيجاد مثل 

ه، انطالقا من حقيق���ة واقعية تتمثل في أن في 
ّ
هذا القانون وس���ن

الكنيست الحالي أغلبية كبيرة مؤيدة للمستوطنين وللمستوطنات«!
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نش����رت المجلة الش����هرية الصادرة مع صحيفة »ذي ماركر« 

االقتصادي����ة التابعة لصحيفة »هآرتس«، قائمة أكبر 500 ثري 

في إسرائيل، وهي القائمة السنوية التي تضم األثرياء حاملي 

الجنسية اإلسرائيلية، ولهم نشاط في إسرائيل، وبلغ مجموعة 

ثرواته����م 140 مليار دوالر، مقاب����ل 110 مليارات دوالر في العام 

الماض����ي 2014. إال أن 18 مليار دوالر من أص����ل زيادة 30 مليار 

تعود إل����ى تجنيس اثنين من األثرياء، أحدهما من بات صاحب 

الثروة االكبر في إس����رائيل، الثري الفرنس����ي باتريك ديرهي، 

الذي حصل على الجنسية اإلسرائيلية في العام األخير. 

ورغ����م ذلك، فإن حج����م الثروة وزيادتها في الس����نوات ال� 12 

األخيرة، يعكس����ان حجم الفجوات االجتماعية اآلخذة باالتساع 

في إس����رائيل. فف����ي حين أن ث����روة »الكبار« ارتفعت بنس����بة 

حقيقي����ة خالل 12 عاما ب� 330%، فإن معدل األجور العام ارتفع 

في نفس الفترة بنس����بة 33%، والحد األدنى من األجر بنس����بة 

.%21

وم����ن ناحية فعلية، فإن ثروة الكب����ار ال� 500 ارتفعت من 37 

ملي����ار دوالر في الع����ام 2003، إلى 140 ملي����ار دوالر في العام 

الج����اري 2015، أي ما نس����بته 378%، ولكن من ناحية حقيقية، 

فإن الزيادة هي بنس����بة 330%، بع����د أن أخرجنا من المجموع 

الع����ام ثروة الثري األكب����ر باتريك ديرهي، الت����ي بلغت 45ر16 

ملي����ار دوالر، والثان����ي ياكير غباي الذي ه����و أيضا حصل على 

الجنسية في العام األخير، وبلغت ثروته 6ر1 مليار دوالر.

وفي االطالع عل���ى القائمة، يظهر حجم الفج���وات بين األثرياء 

ذاته���م، فالحديث يجري عن األول ف���ي القائمة الذي تبلغ ثروته 

45ر16 ملي���ار دوالر، واألخي���ر ال���ذي تصل ثروته إل���ى 60 مليون 

دوالر. ورأينا أن ثروة الكبار الخمس���ة األوائل، الذي س���نأتي على 

تفاصيلهم، حوالي 38 مليار دوالر، وهم يشكلون 27% من اجمالي 

الث���روة. بينما ثروة ال� 14 األوائل )بمن فيهم الخمس���ة( قرابة 62 

مليار دوالر، ونس���بة 44% من اجمالي الثروة، وث���روة ال� 34 الكبار، 

بلغت ما يزيد عن 91 مليار دوالر، أي 65% من اجمالي الثروة.

وقالت »ذي ماركر« إن المقياس الذي اتبعته الحتساب الثروة، 

هو أن يكون الثري من اإلس����رائيليين، صاحب الثروة الصافية 

حتى منتصف أيار 2015، بعد أن تم انتقاص الديون الشخصية، 

بموج����ب المعلومات المعلن����ة، اضافة إلى حجم األس����هم في 

الشركات المختلفة، واالستثمارات المالية في البورصة، وقيمة 

العقارات المملوكة، والس����يولة النقدي����ة المتوفرة حتى ذلك 

اليوم. كما اعتمدت الصحيف����ة تقارير معتمدة، ومنها تقارير 

البورصة عن كل واحد من هؤالء األثرياء.

األثرياء األبرز
وكما ذكر، فإن الثري األكبر بات باتريك ديرهي، بثروة 45ر16 

ملي����ار دوالر، وهو يهودي ول����د في المغرب، ووال����داه كانا من 

اليس����اريين، وهاجرا في نهاية سنوات الس����بعين إلى فرنسا، 

وأكمل تعليمه فيها، وفي بداية سنوات التسعين فتح شركة 

صغيرة، كانت تعرض على الفرنس����يين اش����تراكا في ش����بكة 

كوابل تلفزيونية بأس����عار أقل من غيرها. وسرعان ما توسعت 

الشركة، وسجلت نجاحات، لتبدأ في عملية شراء شركات أخرى. 

وبعد أن اس����تكمل خالل س����نوات قليلة س����يطرته تقريبا على 

شبكة الكوابل التلفزيونية في فرنسا، بدأ يتمدد في عدة دول 

أوروبية، تبعتها دول افريقية وإسرائيل. وقد بدأ في إسرائيل 

مس����اهما في ش����ركة الكوابل »ه����وت«، التي جمعت ش����ركات 

صغيرة س����ابقة، ودأب في كل مّرة على شراء أسهم مساهمين 

آخرين، إلى أن اصطدم بالقانون الذي يلزم بأن تكون أسهم %5 

على األقل في شركات االتصاالت بيد حامل جنسية إسرائيلية، 

فاخت����ار ديرهي ف����ي العام األخي����ر الحصول على الجنس����ية 

اإلس����رائيلية ليطبق الس����يطرة الكلية على »هوت«، وبات قسم 

من شركاته مسجال في إسرائيل.

 ف����ي المرتبة الثاني����ة في القائمة، م����ن كان على مدى 
ّ

وحل

الس����نين يتربع عل����ى المرتب����ة األولى،  س����تيف فيرطهايمر، 

ونجل����ه إيتان، وراوحت ثروتهما مكانه����ا في العام الجاري، مع 

25ر8 مليار دوالر. وتبرز العائلة أساس����ا في ش����ركات التقنيات 

التكنولوجية في إس����رائيل وخارجها. لك����ن هذه المراوحة في 

المكان تعود باألساس إلى ارتفاع سعر صرف الدوالر خالل عام 

من أيار 2014 إلى الش����هر ذاته من العام الجاري بنس����بة %14، 

ما يعن����ي أن المراوحة في مكانة حجم الث����روة كما لدى أثرياء 

آخري����ن نذكرهم هنا وآخرين ش����ملتهم القائمة، وهذا يعني 

أن ثرواتهم بالعملة المحلية »الش����يكل« قد ارتفعت بنس����بة 

مماثلة.

وتح����ل في المرتبة الثالثة بع����د أن تربعت في ما مضى على 

»عرش األثرياء« شيري أريسون، صاحبة األسهم األكبر في بنك 

»هبوعليم« أكبر البنوك اإلسرائيلية، اضافة إلى 8% من أسهم 

لها في شركة الس����فن »كرنفال« العالمية، التي تقدر قيمتها 

في بورصة »ناس����داك« بقيمة 30 ملي����ار دوالر، وأيضا كما هي 

حال س����تيف فريطهايمر، فإن القيمة االجمالية لثروة ش����يري 

أريس����ون، بالدوالر، راوحت مكانها هذا الع����ام، بنحو 5 مليارات 

دوالر.

وح����ل هذا العام ف����ي المرتبة الرابعة أرنون ميلتش����ن، الذي 

ازدادت ثروته بنحو 300 ملي����ون دوالر، وبلغت 2ر4 مليار دوالر، 

وكانت في العام 2014 قد سجلت زيادة بقيمة 600 مليون دوالر. 

وقطاعه االقتصادي األبرز القطاع السينمائي العالمي.

 في المرتبة الخامسة صاحب أكبر أسهم في حقول الغاز 
ّ

وحل

المكتش����فة في البحر االبيض المتوسط، إسحاق تشوفا، إال أن 

ثروته هو أيضا راوحت مكانها في هذا العام، وبقيت 4 مليارات 

دوالر، بعد أن كان قد سجل في العام الماضي 2014، زيادة بنحو 

570 مليون دوالر. وتبقى ثروة تش����وفا مرش����حة إلحداث قفزة 

كبيرة، مع بدء ضخ الغاز الطبيعي في العامين المقبلين.

 في المرتبة السادس����ة هذا العام الثري تيدي س����اغي، 
ّ

وحل

وبلغت قيمة ثروته اإلجمالية 5ر3 مليار دوالر، ومركز نش����اطه 

األس����اس في بريطانيا، وهو يعمل في قطاع القطارات، وقطاع 

المراهنات والتقنيات العالية.

وتراجع الثري المعروف عيدان عوفر في قائمة هذا العام إلى 

المرتبة السابعة، بعد أن فقد من ثروته قرابة 750 مليون دوالر، 

وقد يكون بسبب نقله بعض مشاريعه االقتصادية إلى الخارج، 

وبلغت ثروته هذا العام 25ر3 مليار دوالر.

الالفت في قائمة األثرياء أن المخطط اإلس����رائيلي الستقدام 

أثرياء يهود ليحصلوا على الجنسية اإلسرائيلية مع تسهيالت 

ضريبية لبضع س����نوات، قد دخل حيز التنفيذ بش����كل واضح. 

فف����ي قائمة ال� 500 وجدن����ا 19 ثريا بثروات تت����راوح من بضع 

عش����رات الماليين إلى بضع مئات الماليين، يظهرون ألول مّرة 

ف����ي قائمة الث����راء، وهؤالء ه����م أثرياء في األص����ل، وكما يبدو 

حصلوا على الجنسية اإلسرائيلية، وسجلوا قسما من نشاطهم 

االقتصادي كي يحصلوا على تسهيالت ضريبية.

كذلك ظهر في القائمة 51 ش����خصا دخلوا ألول مّرة إلى هذه 

القائم����ة، بثروات ببضع عش����رات ماليين ال����دوالرات. ومن بين 

هؤالء الجدد أبناء عائالت ثرية، وجرى تقاسم ثروة العائلة بين 

االبن����اء. ولكن دخ����ول 70 ثريا إلى القائمة، تعن����ي ان 70 ثريا 

خرجوا منها.

العربي ما زال وحيدا
وكم���ا ف���ي الس���نوات الماضية، فم���ن أص���ل 500 ثري في 

إس���رائيل هناك عربي واح���د، وقد حل ف���ي المرتبة 425 بعد 

 في العام الماضي في المرتب���ة 444، وفي العام 2013 
ّ

أن ح���ل

في المرتب���ة 429، وهو رجل األعمال بديع بش���ارة طنوس من 

مدينة الناصرة. وهو صاحب واحدة من أكبر شركات البناء في 

إس���رائيل، وهي تنش���ط أيضا في دول في شرق أوروبا وكندا، 

وقد أسس طنوس الشركة في سنوات السبعين األولى، والحقا 

انضم اليه ش���قيقه صبحي، ولكن قبل س���نوات قليلة انشق 

صبحي عن الش���ركة، واقام ش���ركة مس���تقلة، وهي أيضا لها 

نشاط في الخارج.

وحسب التقرير، تبلغ ثروة بديع طنوس في العام الحالي 125 

مليون دوالر، بزي����ادة بقيمة 15 ملي����ون دوالر، وقد حقق زيادة 

اجمالية مماثلة في العامين الماضيين. 

وقبل عدة س����نوات كانت عائلتان عربيتان في الئحة األثرياء، 

وفي س����نوات التس����عين ثالث عائالت، وكانت العائلة الثانية 

التي خرجت من الئحة األثرياء هي عائلة شقحة، الشهيرة في 

مجال استيراد االغذية، وجاء خروجها نتيجة فسخ شراكة بين 

أبناء العم.

الفجوات االجتماعية تتسع
وكما في تقارير س���نوية س���ابقة، ُيظه���ر التقرير الجديد 

حجم الثراء المتزايد الذي هو مؤش���ر أيضا التساع الفجوات 

االجتماعية في إس���رائيل. فحينما نتحدث عن زيادة الثروات 

بنس���بة 330%، فإن الحدي���ث يجري عن الغالبية الس���احقة 

من األس���ماء الثابتة ف���ي القائمة وانتق���اص الزيادات غير 

الطبيعية مثل تجنيس ث���ري لدوافع ضريبية، فأمثال هؤالء 

قد يتنازلون في يوم ما عن الجنس���ية اإلس���رائيلية، في حال 

اقتضت ضروراتهم االقتصادية ذل���ك، كما فعل هذا أثرياء 

كبار من قبل. 

ونس����بة الزيادة المس����جلة هنا هي عش����رة أضعاف نس����بة 

زيادة معدل الرواتب الع����ام 33%، بموجب فحص أجريناه في 

»المشهد اإلس����رائيلي«، إذ كان معدل الرواتب في العام 2003 

قرابة 6960 ش����يكال، مقابل 9260 ش����يكال، في الثلث األول من 

العام الجاري 2015. وليس هذا فحس����ب، بل إن الحد األدنى من 

األجر ارتفع في السنوات ال� 12 األخيرة، بنسبة 23%، ثم جاءت 

الزيادة األخيرة في شهر نيس����ان من هذا العام قبل شهر من 

احتساب الثروات، لترفع زيادة الحد األدنى من األجر إلى %28.

أما مس����توى المعيش����ة، فقد ارتفع بنس����ب أقل م����ن ارتفاع 

مع����دالت الرواتب، إذ ارتفع المس����توى في الس����نوات األخيرة 

بنسبة %23.

»أثرياء جيدون، أثرياء سيئون«
تحت عنوان »أثري����اء جيدون، أثرياء س����يئون«، كتب رئيس 

تحرير المجلة الش����هرية لصحيفة »ذي ماركر«، إيتان أفريئيل: 

»في قائمة األثرياء ال� 500، التي تعدها ذي ماركر منذ 13 عاما، 

هناك أنواع مختلفة من األثرياء، منهم من جمعوا ثرواتهم في 

الخارج، ومنهم من جمعوها في قطاع التقنيات العالية، وقطاع 

الصادرات. ولكن من بينهم أيضا من يس����تغلون ظاهرة عالقة 

رأس المال بالس����لطة، وغياب المنافس����ة الكافية في قطاعات 

معينة م����ن االقتص����اد، كي يجمع����وا ثرواتهم عل����ى أكتاف 

المستهلكين، مثل حيتان المال«.

ويتاب����ع أفريئيل كاتبا أن هناك من جمعوا ثرواتهم بش����كل 

غي����ر معروف، أو من غير أن يتعبوا، كأولئك الذين اش����تروا في 

الماض����ي البعيد أراضي بأس����عار زهيدة، ومع الس����نين باتت 

في وس����ط تجمعات س����كانية ضخمة، ومنهم م����ن جمعوا في 

المراهنات وشركات المراهنات، وغيرها من الوسائل. 

 ثانيا هذا العام 
ّ

ويورد أفريئيل مثاال »للث����ري الجيد« من حل

في القائمة، س����تيف فريطهايمر، الذي اس����اس اقتصاده في 

الخارج، ولكنه يقيم مناطق صناعية ودفيئات تكنولوجية في 

شمال البالد، ويسعى إلى تطوير هذا القطاع الصناعي، من باب 

ت 
ّ
اهتمامه ب� »االقتصاد القومي«. أما ش����يري أريسون التي حل

ثالثة ف����ي القائمة، فيعتبرها أفريئيل م����ن »الجيدين ولكن«، 

فه����ي لها تش����عبات اقتصادي����ة، وتقدم التبرعات وناش����طة 

في المج����ال االقتصادي، ولكنها المس����يطرة عل����ى أكبر بنك 

في إس����رائيل، »بنك هبوعليم«، الذي أس����اس أرباحه تأتي من 

العم����والت باهظة الثمن، والخدمات العالية التي تش����كل عبئا 

عل����ى كاهل المس����تهلك، كما أن هذا البنك، س����وية مع البنك 

الثان����ي »ليئوم����ي«، يحتكران أكثر من 60% م����ن قطاع البنوك 

اإلس����رائيلي، ويقدمان االعتمادات للمقربين منهما ولوسائل 

اإلعالم الت����ي يملكانها، ما أنتج في الس����نوات األخيرة الكثير 

من قضايا الفساد التي قادت الفاعلين إلى المحاكم والسجون.

وعن ظاه����رة ابتزاز ونهب الموارد الطبيعي����ة يورد أفريئيل 

الثري أكبر محتكر لقطاع الغاز إس����حاق تشوفا، الذي يستثمر 

عالقت����ه بالنظام الحاكم ليمرر مصالحه وإطباق الس����يطرة على 

قطاع الغاز.

ويختت����م أفريئيل قائ����اًل: هذه المعلوم����ات والتفاصيل عن 

األثرياء ليس����ت كافية لعرض الصورة كاملة. ونحن نس����أل: »ما 

هو مصير ظاهرة الالمس����اواة؟ هل اتس����عت أو تقلصت؟ وهل 

يتق����رب األثرياء إلى غالبية الجمه����ور أم يهربون منه؟ وكيف 

يبنون ش����بكة عالقاتهم مع مراكز القوة في السلطة الحاكمة؟ 

وهل يس����تغلون قوتهم االقتصادية كي يؤثروا على السلطة 

وعلى الرأي العام؟.

  ارتفاع ثروة األثرياء الـ 500 الكبار في إسرائيل بنسبة %11
*إجمالي ثروة أكبر 500 ثري في إسرائيل ترتفع من 110 مليارات دوالر العام 2014 إلى 140 مليار دوالر في العام الحالي *18 

مليار دوالر من الزيادة بسبب تجنيس اثنين من األثرياء * عمالق االتصاالت العالمي باتريك ديرهي يحصل على الجنسية 

اإلسرائيلية ويضيف لثروة »الكبار« حوالي 5ر16 مليار دوالر هي جزء من ثروته العالمية *خالل 12 عاما الزيادة الحقيقية لثروة 

الكبار ترتفع بنسبة 330% من 37 مليار دوالر إلى 122 مليارا * معدل الرواتب العام ارتفع في نفس الفترة بنسبة 33% فقط *

قال تقري���ر جديد ح���ول »ص���ورة األوض���اع االقتصادية- 

االجتماعية في إس���رائيل 2014« ص���در أخيرًا عن »مركز أدفا- 

معلومات حول المس���اواة والعدالة االجتماعية في إسرائيل« 

ا عن الغرب ويقّربها  إّن معّدل الفقر في إسرائيل يبعدها جّدً

من دول جنوب أميركا، بين تشيلي والمكسيك.

وأضاف التقرير: »يحّب اإلس���رائيلّيون موضعة أنفس���هم 

كجزء من غرب أوروب���ا، لكن في غالبية المقاييس االجتماعية 

فون في الهوامش الشرقية والجنوبية 
ّ
واالقتصادية نحن مصن

للقاّرة. إّن معّدل الدخل الصافي للمرافق البيتية شبيه بذلك 

الموجود في س���لوڤ�ينيا، إس���بانيا، اليونان، وتشيكيا. كذلك 

���ّي الخام للفرد، ومع���ّدل األجور في 
ّ
ا، الناتج المحل

ً
ه���و، أيض

ا عن الغرب  الس���وق. إّن معّدل الفقر في إسرائيل يبعدها جّدً

ويقّربها من دول جنوب أميركا، بين تشيلي والمكسيك«.

وبحس���ب التقرير، ف���ي العقد األخير )2004- 2013( ش���هد 

ا تجاوز نم���ّو دول غرب أوروبا، لكن  االقتصاد اإلس���رائيلّي نمّوً

 بأن يقّرب إسرائيل منها.  
ً

ال يمكن أن يكون ذلك َوحده كفيال

، ُبغية الوصول إلى مس���توى المعيش���ة الس���ائد هناك 
ً

فأّوال

يج���ب أن تنمو إس���رائيل بوتيرة أعلى من الوتي���رة الحالية. 

وثانًيا، ُبغية أن يرتفع مس���توى معيشة جميع اإلسرائيليين 

ع ثمار النمّو االقتصادي بشكل متساٍو أكثر.
ّ
يجب أن تتوز

وقال التقرير: إّن إس���رائيل ال تبذل كل ما في ُوس���عها في 

اس���تنفاد قدرتها الكامنة على النمّو، وذلك من بين أش���ياء 

س���طينيين، 
َ
أخرى بس���بب غياب تس���وية سياس���ية مع الِفل

وبس���بب توات���ر المواجه���ات العنيف���ة معهم. فلق���د أّدت 

االنتفاضت���ان إلى إلحاق ضرر فعلّي باالقتصاد اإلس���رائيلّي؛ 

ا: حملة »أيام  ا، تتكّرر ج���ّدً
ً

لكن المواجه���ات المحدودة، أيض

الغضب« )2004(؛ »قوس ق���زح« )2004(؛ »أّول المطر« )2005(؛ 

»مركز أدفا«: تقرير جديد لـ

األوضاع االقتصادية- االجتماعية في إسرائيل تجعلها أقرب إلى دول جنوب أميركا!
ــة الــمــقــايــيــس ــي ــب ــال ــم كـــجـــزء مـــن غــــرب أوروبـــــــا لــكــن فـــي غ ــه ــس ــف *»اإلســـرائـــيـــلـــّيـــون يــحــبــون مــوضــعــة أن

ـــجـــنـــوبـــيـــة لــــلــــقــــاّرة * ـــفـــة فــــي الــــهــــوامــــش الـــشـــرقـــيـــة وال
ّ
ـــم مـــصـــن ـــه ـــت االجـــتـــمـــاعـــيـــة واالقــــتــــصــــاديــــة دول

»أمطار الصيف« )2006(؛ »شتاء س���اخن« )2008(؛ »الرصاص 

المصبوب« )2008- 2009(؛ »عمود السحاب« )2012(؛ و«الجرف 

 
ّ

الصامد« )2014(. إّن اإلس���قاطات االقتصادية المباش���رة لكل

واح���دة من هذه المواجهات كانت محدودة أكثر - يقّدر بنك 

صت الناتج المحلّي الخام ب� 
ّ
إس���رائيل أّن »الجرف الصامد« قل

3ر0% - لك���ّن تراكمها يضّر في الم���دى البعيد  بمجموعات 

ا من عدم االستقرار. سكانية وبمناطق كثيرة، ويخلق جّوً

وأشار إلى أن الصعوبة األخرى في الطريق إلى رفع مستوى 

ه في العقد األخير 
ّ
المعيش���ة لمجمل اإلس���رائيليين هي أن

 بدل أن تتغلغ���ل ثمار النمّو في اتجاه األس���فل 
ّ

عل���ى األقل

ه���ا تتغلغل بصورة غير 
ّ
على ح���ّد اّدعاء أرباب االقتصاد، فإن

لين من 
ّ
طبيعي���ة في اتجاه األعل���ى، بالذات. فحّصة المش���غ

كعك���ة الدخل القومّي ارتفعت في العقد األخير، من 11% إلى 

15% من الكعكة، وذلك على حساب العاملين، الذين تراجعت 

ا  حّصتهم من 66% إلى 62%. واألج���ر الوحيد الذي ارتفع جّدً

هو أجر المديرين الكبار: ارتفع���ت كلفة أجرهم بين األعوام 

2000- 2010 ضعفي���ن وأكثر. وفي الع���ام 2013 وقف معّدل 

كلف���ة أجر المديرين العاّمين للش���ركات ال� 100 الكبرى التي 

تداول أسهمها في بورصة تل- أبيب )»تل- أبيب 100«( عند 
ُ
ت

مبلغ سنوّي شامل من 158ر6 مليون شيكل، أو 513 ألف شيكل 

إسرائيل: شروخ اجتماعية كبيرة.

في الشهر.

ا، فبين األعوام 2003- 
ً

وأكد التقرير أن الغنى ي���زداد، أيض

2013 ارتفعت األمالك المالية التي في حيازة الجمهور ب� %80 

تقريًبا، من 704ر1 مليارات ش���يكل إلى 048ر3 مليار ش���يكل 

ع هذه األمالك 
ّ
)بأس���عار 2013(. وبغي���اب معطيات عن ت���وز

بين طبقات المجتمع، يمكن فقط أن نقّدر على أس���اس ما هو 

معروف من بلدان أخرى أّن قسًما كبيًرا منها في حيازة العشر 

األعلى، وداخله أساًسا الواحد من مئة والواحد من ألف األعلى. 

ون أجًرا 
ّ
ا من اإلس���رائيليين يتلق في المقابل، فإن الكثير جّدً

���ا من قبل منظمة ال� OECD كمنخفض: حتى ثلثين من 
ً
ف معرَّ

األجر المتوس���ط. وفي العام 2012 وقفت النسبة عند 1ر%22، 

م ال� OECD - المكان الثالث 
ّ
وقد موضعتنا قريًبا من أسفل سل

من أس���فل. أما األجر الشهرّي للنساء، الذي وقف العام 2003 

عند نس���بة 2ر62% من األجر الش���هرّي للرج���ال، ارتفع العام 

َدِرّي في األجر الس���اعاتّي في 
ْ
2013 إل���ى 1ر68%. والفرق الِجن

ا ويقف عند 5ر%15. المقابل مستقّر جّدً

وانخفض أجر األجيرين الغربيين )األش���كناز( العام 2013 

من 42% فوق المعّدل إلى 32% فوق المعّدل. أّما أجر األجيرين 

الشرقيين )السفاراديم( فقد بقي على ما هو عليه، وهو يقف 

 بكثير 
ّ

عن���د 11% فوق المعّدل. وأّما أجر األجيرين العرب فأقل

من المع���ّدل؛ حيث يراوح منذ الع���ام 2008 بين 68% و%67 

من المعّدل.

 من 
ّ

وقال التقرير إن مع���ّدل الِبطالة القطرّي منخفض- أقل

 أّن هذه النس���بة تعكس، أساًس���ا، البلدات اليهودية 
ّ

6%- إال

ز تزداد نس���بة طالبي 
َ
ز البالد. وعند االبتعاد عن المرك

َ
في مرك

ا، وخصوًص���ا في البلدات العربية وفي قس���م من  العم���ل جّدً

بل���دات التطوير: ره���ط )3ر33%(، أّم الفحم )8ر30%(، عّرابة 

)8ر27%(، سخنين )8ر24%(، طمرة )9ر23%(، المغار )9ر%23(، 

يروحام )4ر16%(، وديمونا )4ر%15(.

وأك���د أن حكومة إس���رائيل ال تقوم بموازن���ة النتائج غير 

المتكافئة للنم���ّو االقتصادي. فاإلنف���اق الحكومّي )بما في 

ذلك الس���لطات المحلية( الذي وقف العام 2013 عند 3ر%41 

من الناتج المحلّي الخام، وضع إس���رائيل في كتلة واحدة مع 

دول في ش���رق أوروبا ودول ذات تقليد من اإلنفاق الحكومّي 

 إنفاقها على 
ّ

المنخفض، من قبيل نيوزيلندا وكندا )التي يقل

األمن عن إنفاق إس���رائيل(. في حي���ن أّن اإلنفاق االجتماعّي 

ين، 
ّ
للمس���ن الخدم���ات لألطفال،  )المخّصص���ات،  للحكوم���ة 

للمعاقي���ن، واالمتيازات الضريبية( وقف في إس���رائيل عند 

م دول 
ّ
8ر15% من الناتج المحلّي الخام، قريًبا من أس���فل س���ل

.OECD �ال

وأش���ار التقرير إلى أنه عندما دعا الوزير س���يل�ڤ�ان شالوم 

 له: »أرس���ل ابنك 
ً

رئي���س الحكومة بنيامي���ن نتنياهو قائال

ه عك���س بذلك واقع س���نوات طويلة 
ّ
ا«، فإن ليعم���ل س���مكرّيً

ز مس���ارات مْهني���ة أو تكنولوجية، ع���ادة، بلدات  فيها تميِّ

وأحي���اء عائالت قليلة الدخل. ويتضح م���ن فحص أجري على 

أماكن وجود مدارس ش���بكتي التعليم المْهنّي الكبريين في 

ه من بين 159 مدرس���ة لهاتين 
ّ
إس���رائيل، »أورط« و«َعمال«، أن

الش���بكتين، 113 )71% من عدده���ا اإلجمالّي( كانت موجودة 

: 35 في  في بلدات ذات تصنيف اجتماعّي - اقتصادّي متدنٍّ

البلدات العربية، 43 في بلدات التطوير، و35 أخرى في بلدات 

فة ضمن المجموع���ات االجتماعية - االقتصادية 
ّ
أخ���رى مصن

ا  المتدنية، 1 حتى 5. وفي غالبية البلدات المؤسسة اجتماعّيً

���ا، في حال كانت هناك م���دارس مْهنية، فغالًبا ما  واقتصادّيً

يكون مقّرها في األحياء »الجنوبية« )الفقيرة(.
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