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محمد حمزة غنايم: 
عقد على الغيـاب...

 

بقلم: أنطـوان شلحـت

قب���ل عقد وأكثر من ش���هر )وتحديدًا في 25 أي���ار 2004( رحل الصديق 

الش���اعر والمترج���م والباحث محمد حمزة غنايم ال���ذي ربطته صلة وثيقة 

 حتى قبل رحيله بزمان قصير المحرر 
ّ

بمرك���ز »مدار« منذ انطالقته. وقد ظل

المس���ؤول لملحق »المشهد اإلس���رائيلي«، ولسلس���لة »أوراق إسرائيلية« 

الدورية. وكان من أبرز مؤسس���ي أول موقع ل� »المش���هد اإلسرائيلي« على 

الشبكة، وبقي يشغل منصب المشرف العام عليه حتى أقعده المرض.

عاش محمد عمرًا قصيرًا بس���نواته )ولد الع���ام 1957( لكنه مأله، قدر ما 

استطاع، بما ينفع الناس. وكان مقّدرًا له أن يمأله بما هو أكثر نفعًا.

وتمتع الراحل بموهبة متميزة في مضامير عديدة، لم يكن الشعرعنوانها 

الوحيد وإن كان أكثرها أهمية برأيي. 

بيد أن���ه في مضمار واح���د- فضاًل عن الش���عر- كان بمثاب���ة “الموهبة 

متجسدة”، التي ال يشق له فيها غبار حسبما قالت العرب. ذلك هو مضمار 

الترجمة اإلبداعية  باللغتين “اللدودتين” العربية والعبرية. ففيه قرأنا له 

رواية “العاشق” ألبراهام. ب. يهوش���واع وكتاب “الزمان األصفر” لدافيد 

غروس���مان، وقرأ اإلس���رائيليون “لم���اذا تركت الحصان وحيدًا” و”س���رير 

الغريبة” و”حالة حصار” لمحم���ود درويش. وفي األيام األخيرة من حياته 

أودع “دار أندل���س” ترجمتين لمجموعة “جدارية محمود درويش” ورواية 

“حكاية زهرة” لحنان الشيخ صدرتا بعد وفاته. 

صحيح أنه كان لمحمد في هذا الش���أن “ش���ركاء” و”زمالء” كثر، بيد أنه 

ظل منمازًا عنهم بأنه جعل هذا الطراز من اإلبداع شديد الخصوصية أصاًل 

ويكتس���ب مش���روعيته كذلك في ركن جغرافي ومجازي ثالث غير مرئي، 

عند منطقة الغس���ق، هو ركن “خط التماس” كما كان يهوى القول، والذي 

ل تعبيرًا عن كينونته المخصوصة، مبدعًا وإنسانًا، بقدر ما حفر 
ّ
بقدر ما مث

بصماته عميقًا في مشروعه الثقافي، الذي لم يقّدر له أن يكتمل.

ويب���دو لي أنه لي���س هناك مقام أنس���ب من مقامنا ه���ذا إلحياء ذكراه 

كمترج���م وخصوص���ًا أنه عك���ف، قبل رحيل���ه بقليل، على كتابة دراس���ة 

وافية عن الترجمة م���ن العبرية وإليها، قدمها إلى “المؤتمر العربي األول 

للترجمة”، الذي عقد في بيروت ف���ي كانون الثاني 2003. وبالتالي تعتبر 

دراسته هذه بمثابة وصية لنا.

لعل أكثر ما بدا أنه يكرث غنايم في هذه الدراسة هو تفكيك المحاوالت 

الكثيرة الرامية إلى »هندس���ة الوعي« بش���أن الثقافة اإلس���رائيلية، على 

قاعدة إبراز وإدراك ما في الواقع، ال ما هو ُمقحم عليه. 

وقد رأى، ف���ي هذا الصدد، أنه من���ذ مطلع ثمانينيات القرن العش���رين 

الفائت، والثقافة اإلسرائيلية الراهنة ليست نسيجًا واحدًا ومتكاماًل، وإنما 

هي عبارة عن “تعددية ثقافية وأدبية مغايرة لما اعتدنا عليه من قبل”.

وبرأيه تنسحب هذه الحقيقة على كل ما يتصل بهذه الثقافة من ظواهر 

وأنواع أدبية. وتكفي قراءة نّص من النصوص الش���ابة الجديدة، غير تلك 

التي كتبها ويكتبها الذين عرفوا باسم “أدباء جيل الدولة” )عاموس عوز، 

أبراهام ب. يهوشواع، دافيد شاحر، يهودا عميحاي، وآخرون(، حتى ندرك 

أنه ال وجود لنص عبري منس���جم مع ثقافته، بل إن معظم مبدعي “الموجة 

الحديثة” في األدب اإلس���رائيلي العبري اليوم، ينبشون في خبايا الذاكرة 

الجماعي���ة، ويحاول بعضهم إعادة صوغها م���ن جديد، وفي أحيان معينة 

يفعل ذلك وفق رؤية إنسانية.

غي���ر أن تجربتنا المتواضعة، نحن أبناء الجيل الواقف بحق الضائقة بين 

تنا على أن أفقنا 
ّ
ثقافتين، والمتفاعل معهما كال على انفراد، كما يؤكد، دل

الثقافي مل���يء بالحفر و”المناطق الحرام”، الت���ي تترصد كل من يدخلها 

بش���تى التوصيفات والتس���ميات، أوله���ا االتهام ب� “التطبي���ع”، وآخرها 

“االحت���واء”. لذلك، ال أرانا اليوم بحاجة إلى قول سياس���ي يبّرر وجود مثل 

هذا الن���وع من التقاطع والتعارض بين “ثقافتين���ا”، اللتين ال تؤديان أي 

ن���وع من االقتراب، الواحدة من األخرى، فينا أو بجانبنا، على رغم أن موقعنا 

المش���ترك يجعل من التقائهما في دوائر اهتماماتنا أمرًا طبيعيًا وُمدركًا. 

 واعية لما يتفاعل إلى جانبنا من تيارات ثقافية 
ٌ
تلزمنا كثيرًا اآلن انتباَهة

وإبداعي���ة وفكرية أيضًا، ينطق بعضها باس���م الحداث���ة، وبعضها اآلخر 

ا عبر أطر ومس���ّميات “ش���رق أوس���طية” مختلفة، ويرّوج لفكرة 
ّ
يتقدم من

واحدة ووحيدة ال يتجاوزها في س���بيل إغناء الحوار معنا، مخفيًا األس���باب 

التي تجعل فكرة التبادل الثقافي مس���تعصية على الفهم واإلدراك، في 

أوساط واسعة لدى الطرفين. 

ويضيف غنايم: ثم���ة جيل واحد على األقل من الكتاب اإلس���رائيليين، 

مم���ن بدأوا بين الحربين - حزي���ران 1967، ولبنان األولى 1982 - يكتب وطنًا 

مختلفًا ومغايرًا لوطن “اآلباء واألج���داد” الذي كتبته أجيال األدب العبري 

األولى. إن���ه وطن المفاهيم المختلفة، التي ال بد م���ن أن نتريث عندها ما 

يل���زم من وقت، كي نفهمها ونقّيم هذه التح���والت الكبيرة في وعي أبناء 

هذا الجيل من المبدعين. فهو جيل ليس مدينًا ألحد، أو ملتزمًا بفكر واحد، 

أو رؤي���ة واحدة، وتوجهه في ذلك أس���ئلة من أخ���رى كثيرة، حول ما يجب 

تقديمه من ثمن وتضحيات، لتجاوز إش���كالية الواقع المأساوي، ومحنته، 

وبالتحديد - مع ما يتقاطع منه مع المسألة الفلسطينية. وفي ذلك بالذات 

ما يس���تدعينا ألن نذهب إلى النص العبري المعاصر، “اآلخر”، للبحث عنه، 

ال عن أنفسنا فيه فقط. وهو ما أحاول التأسيس عليه فيما أقرأ أو أترجم أو 

أنقد، من هذه النصوص. 

)أفتح هنا قوس���ًا كي أشير إلى أن وقائع كثيرة تراكمت منذ ذلك الوقت 

وتدل على صحة ما قاله غنايم بشأن الجيل الجديد من الكتاب اإلسرائيليين 

واالتجاه المعاكس الذي ينحو نحوه. ويمكن استش���فاف هذا من مجموعة 

نتاجات روائية وقصصية حديثة ليس هنا مكان التوّسع فيها(.  

إن من حقنا أن نتساءل اآلن، بعيدًا عن األحكام الواردة في الخالصة أعاله: 

في أي اتجاه كان سيس���ير وعي غنايم بعد أن بلغ هذا المستوى؟ وكيف 

كان عمله سينمو في ضوء هذا الوعي؟. 

إذا كان ف���ي إم���كان الواقع التاريخي أن يجيبن���ا، فنجهد بوعينا الفردي 

في فهم ه���ذه اإلجابة، فإننا نبقى مفتقرين إلى إجابة هي في مس���توى 

مس���اهمة غنايم الخاص���ة، تصلنا بالواقع على أكثر م���ن صعيد فنمتلكه 

بأكثر من وعينا... س���نفتقد قلمه وفكره وإن كن���ا لم نفقد الواقع، ألننا لن 

نجد في هذا ما يعوضنا عن ذاك. 

وإذا ما كانت المتغيرات السياس���ية تبدو س���ريعة برسم تبدالت الواقع 

السياس���ي، فإن المتغيرات الثقافية واالجتماعية قد ال تتبدل سريعًا في 

واقع اجتماعي معين. 

ومع ذل���ك علينا أن نبقى مديني���ن لوصية غناي�م الت���ي تصل حاضرنا 

بماضينا، ونقل رس���الة إلى األجيال الش���ابة والمقبلة بضرورة الوصل بين 

شتى األزمان. 

أنهى أكثر من مليوني تلميذ في المدارس االبتدائية وطفل في روضات 

األطفال في إسرائيل، أمس االثنين، السنة الدراسية، لينضموا بذلك إلى 

تالميذ المدارس اإلعدادية والثانوية، الذين خرجوا إلى العطلة الصيفية 

قبل عشرة أيام. وسوية معهم خرج إلى العطلة الصيفية المعلمون. لكن 

بحسب إحصائيات موجودة بحوزة وزارة التربية والتعليم فإن الكثيرين 

منهم لن يعودوا على ما يبدو إلى التدريس بعد العطلة.

ورغم أن وزارة التربية والتعلي����م ودائرة اإلحصاء المركزية توقفتا عن 

إج����راء تدقيق عميق في الموضوع، إال أن معطيات من س����نوات س����ابقة، 

نشرتها صحيفة »هآرتس« أمس، تدل على أن نصف المعلمين يعتزلون 

مهن����ة التدريس خالل الس����نوات الخمس األولى في ه����ذه المهنة، وأن 

نس����بة المعلمين الذين يعتزلون مهنتهم بعد عشر سنوات ترتفع إلى 

.%60

وهناك من يعتبر أن أسباب اعتزال هذه النسبة المرتفعة من المعلمين 

تنبع من الراتب المنخفض، وتراجع س����ريع في المحفزات للبقاء في هذه 

المهن����ة، أو أن جهاز التعليم ال يع����ّوض المعلمين الجيدين ولذلك فإنه 

ال يحاف����ظ على بقائهم داخل الجهاز. لكن يتبين أن هناك أس����بابا أخرى 

العتزال المعلمين، وبينها أنهم يشكون من انعدام دعم جهاز التعليم 

لهم وانعدام الدعم من جانب مديري المدارس، وإسكات أفكار خالقة.

»يضعون العصي في الدواليب«
وحاول طال عيرون، وهو أح����د المعلمين الذين قرروا اعتزال العمل في 

جهاز التعليم، ش����رح األس����باب التي دفعته إلى االعتزال، رغم أن س����نه 

لم يتجاوز الثالثين عاما. وق����ال ل�«هآرتس« إنه كان يحلم بمزاولة مهنة 

التعلي����م، وإن����ه عندما بلغ س����ن 24 عاما بدأ يدرس موض����وع التربية في 

مسار خاص للمتفوقين في إحدى كليات التربية المرموقة في إسرائيل. 

وبعد إنهاء دراس����ته بدأ يعمل كمعل����م لموضوع العلوم للصف الخامس 

االبتدائي في مدرس����ة في جنوب تل أبيب، وهي منطقة فقيرة وتعاني 

من مشاكل اجتماعية ومن وجود عدد كبير من العمال األجانب والالجئين 

األفارقة.

وأضاف عيرون أن األزم����ة المركزية التي اصطدم بها خالل عمله كانت 

تتعل����ق بامتحان »مؤش����رات نجاعة ونمو المدرس����ة«، المعروف باس����م 

»ميتس����اف«، والذي يتم م����ن خالله امتحان التحصي����ل العلمي لتالميذ 

المدارس االبتدائية.  وقال »ش����عرت أن الغاية الوحيدة للعام الدراس����ي 

كله هي حصول التالميذ على عالمات عالية في الميتساف فقط ال غير«.

وأردف أن التالميذ في المدرسة جاؤوا من شرائح اجتماعية صعبة، ورغم 

ذلك »كانت هناك ضغوط قوية جدا من جانب مديرة المدرس����ة من أجل 

حصول التالميذ على عالمات عالية. وقد ش����ملت هذه الضغوط تلميحات 

لطاق����م المعلمين بعدم إدخال أوالد العمال األجانب إلى االمتحان، كي ال 

يمس����وا بمعدل المدرس����ة. وكنت حينها معلما جديدا وبدون دعم، ولم 

يكن ثمة ما يمكنني فعله«.

وتح����دث عيرون عن تعامل جهاز التعلي����م مع التالميذ الضعفاء وعدم 

منحهم فرصة من أجل تحسين تحصيلهم العلمي، وأن هذا ما دفعه إلى 

اعتزال التعليم. فقد انتقل للعمل في مدرس����ة ثانوية اسمها »الفرصة 

الثانية«، وهي مخصصة للتالميذ الذين تس����ربوا من المدارس العادية. 

»وبس����بب اللقب الجامعي الذي أحمله في التربية الخاصة، فقد أعطوني 

الصفوف الصعبة، ’الحمراء’، والت����ي ال يتم تقديم تالميذها المتحانات 

البجروت )التوجيهي(. وقد دّرست موضوعي التاريخ والرياضيات، لكني 

حصلت على صفر من الدعم«.

وأدرك عي���رون وطاق���م معلم���ي الرياضيات في المدرس���ة أنهم ال 

يتمكنون م���ن تدريس المادة كلها قبل موع���د امتحان البجروت، ألن 

قس���ما من التالميذ يعاني من مش���كلة التركي���ز ويزعج باقي الصف. 

وفي الوقت نفس���ه، رفضت المدرسة إخراج هؤالء التالميذ من الصف 

وإش���غالهم بأمور أخ���رى. ووصف ذل���ك كأن جهاز التعلي���م وإدارة 

المدرس���ة »وضعا لنا العصي في الدوالي���ب«. وأضاف أن »ما حدث هو 

أن أولئ���ك غير القادرين على التقدم المتح���ان البجروت أخذوا معهم 

الجميع إلى الحضيض. وقد طرحن���ا اقتراحات كثيرة، ولكن ُمنعنا من 

إعادة تنظيم المجموعة«.

وعلى أثر ذلك، ق����رر عيرون تقديم التالميذ الذي����ن بإمكانهم النجاح 

ف����ي االمتحان إلى الموعد الثاني من امتحان البجروت، لكي تكون لديهم 

فرصة للدراس����ة مدة أطول. لكن المدرس����ة طالبته بأن يقدمهم للموعد 

األول، مهم����ا كانت النتيجة، وإنه إذا قدمهم للموعد الثاني فإن عليه أن 

يفعل ذلك على مس����ؤوليته ومن دون الحصول على تعويض الس����اعات 

اإلضافية. 

وتابع عيرون أن النتيجة كانت أن قس����ما ضئي����اًل من التالميذ نجح في 

االمتحان.

»روضة األطفال تشبه بيتا فيه 35 طفال«
وقالت معلمة في روضة أطفال، لم تذكر اسمها كي تتمكن من التحدث 

بحرية، إنها قررت اعتزال مهنتها في نهاية العام الدراسي األخير. وقالت 

إنه »من أجل أن أبقى في هذه المهنة وتجاوز العمل اليومي بمواصفاتي 

التربوية، فإني بحاجة إلى طاقة أكبر مما لدي. والعمل اليومي منهك جدا 

بشكل يصعب وصفه. وهناك 35 طفال في الروضة، تتراوح أعمارهم بين 

4 – 6 سنوات، ويصعب تمرير عملية نفسية وتربوية وحسية معهم«.

وأضافت أنه »إلى جانب االهتمام باألوالد فإن وظيفتي تشمل االهتمام 

بأن يعمل كل ش����يء في الروض����ة بصورة جيدة، وبضمن ذلك انس����داد 

المرحاض، أو حدوث خراب في س����احة الروضة. كل هذا تحت مسؤوليتي. 

هذا يش����به أن تدير بيتا يوجد فيه 35 ولدا. وحتى فتح بوابة الروضة هو 

في نطاق مسؤوليتي، ألني الحارس. لم يكن بإمكاني أن أستمع لألطفال. 

كذلك ف����إن اإلدارة االقتصادية للروضة ملقاة على المعلمة. وتعين علّي 

بعد س����اعات العمل أن أذهب إلى الحوانيت لش����راء م����واد تعليم ومواد 

تنظيف وإحضارها إلى الروضة«.

وأش����ارت المعلمة إلى مشاكل يعاني منها األوالد »وعلى سبيل المثال، 

كان����ت لدينا طفل����ة عبرت عن يأس وكآبة. وق����د أردت نقل الموضوع إلى 

مس����توى أعلى لكن مديرة المدرسة أرادت كنس الموضوع تحت البساط. 

كذلك منعتني المديرة من تقديم ش����كوى بعد أن اكتشفنا أن طفلة في 

الروضة تتعرض للعنف في بيتها«. 

من لديه بديل يغادر
أكدت رئيس����ة كلية التربي����ة »أورانيم«، البروفس����ور ياعرا ب����ار- أون، 

أن »الدخ����ول إلى جهاز التعليم بالنس����بة لمعظ����م المعلمين الجدد هو 

كاب����وس، ومن لديه بدي����ل للعمل في مجال آخر فإنه يغ����ادر الجهاز، إذ 

يتم إرس����ال معلمين جدد إلى أصعب الصفوف، خالفا ألي منطق. ويأتي 

المعلم الجديد إلى جه����از التعليم، ويحصل أحيانا على ثمانية صفوف 

مختلفة، ويدرس موضوعين مختلفي����ن ويتعين عليه أن يعلم كل صف 

ما بين ساعة إلى ثالث ساعات، من أجل أن يستكمل وظيفته. وواضح أنه 

سيفشل. والسؤال الوحيد هو ما إذا كان هذا الفشل سيكسره أم ال؟«.

وتابعت أنه يجب على جميع الجهات الضالعة في األمر أن تفكر بصورة 

عميقة في ما يمكن فعله من أجل حل هذه المش����اكل، نظرًا إلى أن جهاز 

التربية والتعليم ال يمكنه االستمرار في مثل الوضع السائد اآلن.

نصف المعلمين في إسرائيل يعتزلون بعد خمسة أعوام من مزاولة المهنة!
*المعلمون يشكون من انعدام دعم جهاز التعليم ومديري المدارس لهم ومن إسكات أفكار خالقة*

لوح رئيس الحكومة اإلس���رائيلية، بنيامين نتنياهو، خالل مش���اركته 

في اجتم���اع للجنة الخارجية واألمن التابعة للكنيس���ت، أمس االثنين، 

بشن عملية عسكرية واسعة في قطاع غزة. 

وج���اء تهديد نتنياهو في أعقاب انفجار 16 صاروخ قس���ام، س���قطت 

جميعها في مناطق مفتوحة في محيط المجلس اإلقليمي »أشكول« في 

جنوب إس���رائيل، صباح أمس. وقالت مصادر أمنية إس���رائيلية إن هذه 

الصواريخ أطلقها نش���طاء في الذراع العسكري لحركة حماس ألول مرة 

منذ عملية »عمود الس���حاب« العس���كرية في تش���رين الثاني من العام 

 .2012

وقال نتنياهو أمام لجنة الخارجية واألمن »إننا نش���هد إطالق صواريخ 

متزاي���دا، من داخل قطاع غزة، باتجاه بل���دات الجنوب. وبودي أن أوضح: 

إذا تم خرق الهدوء الذي ساد في أعقاب ’عمود السحاب’ الحقا، واستمر 

إطالق الصواريخ، فإنه توج���د إمكانيتان: إما أن توقفه حماس أو نوقفه 

نحن. ولن نسمح باستمرار إطالق الصواريخ«. 

وأض���اف نتنياه���و أن »غايتنا األولى كان���ت وما زالت إعادة الش���بان 

المخطوفي���ن إل���ى بيوتهم س���المين. وأصدرت تعليم���ات إلى الجيش 

اإلسرائيلي والشاباك بعدم توفير الوسائل في الطريق إلى تحقيق هذا 

الهدف«.

وتابع نتنياهو »أنني خائب األمل من أن القيادة الممأسس���ة للسكان 

الع���رب ال تن���دد بهذا العمل )خطف المس���توطنين(، وه���ذا أمر خطير 

بنظري. والمنظمة التي تقف وراء هذا التحريض هي الجناح الش���مالي 

للحرك���ة اإلس���المية، وقد أص���درت تعليم���ات لدفع إج���راءات من أجل 

تعريفها كتنظيم غير قانوني«.   

من جانبه، قال وزير المالية اإلس���رائيلي، يائي���ر لبيد، خالل جولة في 

مدينة س���ديروت، أمس، إن »حماس مس���ؤولة عن أي إطالق صواريخ من 

غزة، وحماس س���تدفع الثمن. وحتى لو كان���ت المنظمات الصغيرة هي 

التي تطلق الصواريخ باتجاه س���ديروت وبلدات الجنوب فإنه، بالنس���بة 

لي، حماس هي التي أطلقتها، فهي الحاكم في غزة«.

وأض���اف لبيد »لق���د عملنا باألمس ليال في غزة« في إش���ارة إلى الغارة 

الجوية التي أس���فرت عن مقتل أحد نش���طاء حماس. وأردف »سنواصل 

العمل ضد غزة بصورة حازمة وتناسبية وسنفعل ذلك كما ينبغي«.

وتط���رق لبيد إل���ى الحملة العس���كرية في الضفة الغربي���ة والتي تم 

خالله���ا اعتقال مئات المواطنين الفلس���طينيين ف���ي أعقاب اختطاف 

المستوطنين الثالثة، قبل 18 يوما. وقال إن »الجيش اإلسرائيلي نفذ في 

يهودا والسامرة )الضفة الغربية( واحدة من أوسع الحمالت العسكرية. 

ول���م نعثر عل���ى األوالد حتى اآلن. وسنس���تمر في البح���ث عنهم حتى 

نجدهم هم ونجد الخاطفين«.   

م���ن جهة أخرى، تط���رق لبيد إلى إعالن نتنياهو ع���ن عزمه البدء ببناء 

ج���دار أمني على طول نهر األردن والحدود بين إس���رائيل واألردن. وقال 

نتنياه���و إن���ه يريد بناء ج���دار كهذا يمت���د من مدين���ة إيالت وحتى 

مرتفعات الجوالن. لكن لبيد بدا كمن يشكك في إمكانية تنفيذ مشروع 

كهذا وأشار إلى وجود صعوبات في رصد ميزانية لتمويل تكلفته.

وق���ال لبيد، خالل جولته في س���ديروت، إنه »يتعين علينا الدخول في 

مداوالت، قبل أي ش���يء آخر، حول ما هي المصادر في الميزانية العامة. 

وإذا أعطيت في مكان واحد، فإن عليك أن تأخذ من مكان آخر. وعلى جهاز 

األمن أن يحدد بصورة منتظمة ما ه���ي التهديدات التي يقف أمامها، 

ونقف أمامها نحن كدولة، وبموجب ذلك نقّس���م الموارد« في إشارة إلى 

أن رصد ميزانيات، تقدر بمليارات الش���واكل، لبناء جدار شرقي سيكون 

على حساب ميزانيات للخدمات المدنية. 

وتابع لبيد أنه »في نهاية األمر، توجد ميزانية واحدة ومبلغها محدود. 

هذا هو المبلغ الموجود. وعندما تعطي )ميزانية( للجدار فإنك تأخذ من 

أمور أخرى«. 

وكان نتنياهو قد تحدث عن بناء الجدار الش���رقي في معرض حديثه 

حول س���يطرة تنظيم »الدولة اإلس���المية في العراق والش���ام« )داعش( 

على مناطق واس���عة في العراق وسورية، وتهديد التنظيم بالتوجه إلى 

األردن.

وقال لبيد في هذا الس���ياق إن »أحد األمور الثابتة في الشرق األوسط 

ه���و أنه يقولون دائما إنه ربما األردن سيس���قط، بينما هو ال يزال باقيا. 

وهذا الجيل الثالث لملك من العائلة نفس���ها ما زال يجلس على العرش 

الملكي في األردن. ويبدو لي أنه مس���تقر للغاية. نحن نتابع بقلق وحذر، 

وم���ن خالل حوار دائ���م مع الحكومة األردنية والمل���ك األردني أيضا. وال 

يوجد أي سبب آني للقلق«. 

نتنياهو يلوح بعدوان جديد ضد غزة بادعاء وقف إطالق الصواريخ!
*لبيد يشكك في إمكانية بناء جدار عند الحدود مع األردن: »في نهاية األمر توجد ميزانية واحدة ومبلغها محدود.

 وعندما تعطي للجدار فإنك تأخذ من أمور أخرى«*

تغيرات بنيوية 

تكّرس  المنظور 

االستعماري

 للصهيونية

إسرائيل تعتبر أن 

الضجة اإلعالمية 

حول »داعش« 

أكبر من مقاساته 

الحقيقية!
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إسرائيل: استثمار "مربح" لألحداث في سورية والعراق.                   )رويترز(

كتب برهوم جرايسي:

ظه���رت من جديد في األيام األخيرة إحدى أبرز القضايا المزمنة في إس���رائيل، 

ومنذ عش���رات السنين، وهي مس���ألة “من هو يهودي”، إذ حسب التقديرات في 

إسرائيل ثمة قرابة 350 ألف نسمة يعيشون في المجتمع اليهودي، ولكن ال يتم 

اعتبارهم يهودا، وقس���م منهم معني بتثبيت “يهوديته”، نظرا لما تخلفه هذه 

المسألة من مصاعب، وبشكل أساس في قضية الزواج، ومن ثم األبناء، في كيان ال 

يمكن عقد زواج مدني فيه.

وحس���ب المعطيات ففي إس���رائيل حاليا 350 ألف يهودي ترفض المؤسس���ة 

الدينية اليهودية االعتراف بيهوديتهم، لعدة أس���باب من بينها أنهم ليس���وا 

م���ن أمهات يهوديات بل م���ن آباء يهود، وتعترف الديان���ة اليهودية بيهودية 

م���ن أمه يهودية، بغض النظر عن ديانة والده، كذلك ترفض المؤسس���ة الدينية 

االعتراف بيهودية من تهّود وفق الطرق الليبرالية اإلصالحية اليهودية الجديدة، 

خاصة خارج إسرائيل، وُيعد هؤالء بمئات اآلالف في العالم، وأكثرهم في الواليات 

المتحدة. 

ويقول بحث جديد في وزارة الهجرة واالس���تيعاب اإلس���رائيلية، إن غالبية “من 

ال هوية يهودية لهم”، ويعيش���ون في المجتمع اليهودي في إسرائيل، هم ممن 

هاجروا إلى إس���رائيل منذ مطلع سنوات التس���عين وحتى اليوم. فقد وصل هؤالء 

إلى البالد، بموجب ما يس���مى “قانون العودة”، الذي يسمح بالهجرة إلى إسرائيل 

فق���ط لمن هو من أصل يهودي، بمعنى ليس فقط يهوديا، بل قد يكون من أب أو 

جد يهودي، وحس���ب تفسيرات إس���رائيلية وصهيونية لهذا النص في القانون، 

الذي هو أساسا جاء لمنع عودة الفلسطينيين إلى وطنهم، هو أن النازية األلمانية 

ف���ي القرن الماضي الحقت أيضا من هم من أصول يهودية حتى وإن هم ليس���وا 

يهودا وفق الشريعة اليهودية. 

وتنبع قضية »من هو يهودي«، من إص���رار اليهود المتزمتين )الحريديم( على 

التمسك بشكل مشدد، بتعريف »من هو يهودي«، والسيطرة الكلية على اجراءات 

التهويد. وكان الجدل في الماضي أكثر حدة مما هو اليوم، حينما كانت إس���رائيل 

تشهد موجات هجرة يهودية »ش���حيحة«، مقابل ارتفاع نسبة المواطنين العرب 

الفلس���طينيين، ولكن هذا الجدل تراجع في الحلبة السياس���ية وسدة الحكم، مع 

موجات الهجرة الضخمة، التي ضربت نسبة المواطنين العرب من اجمالي السكان 

في داخل إس���رائيل، وبات���ت االهتمام���ات الديمغرافية اليوم، ه���ي »يهودية- 

يهودية«، أكث���ر منها يهودية عربية، بمعنى ارتفاع نس���بة اليهود المتدينين 

المتزمتين، وغيرها من القضايا.

ويق���ول البحث المذكور إنه من أصل 330 ألف ش���خص هاجروا من دول االتحاد 

الس���وفييتي الس���ابق في العقدين الس���ابقين وال يعدون يهودا، هناك 112 ألفا 

ه���م يهود بكل مفاهيم اليهودية، إال أن المؤسس���ة الديني���ة ترفض االعتراف 

بيهوديتهم، وتطالبهم المؤسس���ة الرسمية بأن يجروا عملية تهويد، وحسب ما 

يقال عنها بشكل دائم، فهي عملية فيها الكثير من اإلذالل لكل من هو ليس في 

وارد التدين، وإنما يريد »ش���هادة يهودي«، كي يسّهل على نفسه مسألة التأقلم 

والزواج، ومن ثم كي ال يواجه أبناؤه ما واجهه هو.

ويعرض تقرير نشرته صحيفة »يديعوت أحرونوت« في األسبوع الماضي افادات 

أشخاص توجهوا للمؤسسة الدينية الرسمية )الحاخامية الكبرى( من أجل »اثبات 

يهوديتهم« تمهيدا لعقد القران، إال أنهم جوبهوا بأسئلة واستفسارات، ال تقل 

عن التحقيقات البوليسية واالس���تخباراتية، وتعرضوا لمطالب شبه مستحيلة، أو 

أن تحقيقها سيكون له تكاليف باهظة.

وحس���ب البحث، ف���إن 90 ألفا من كل الذين ال تعترف المؤسس���ة بيهوديتهم، 

معني���ون بتثبيت يهوديته���م لمجرد الحصول على الش���هادة، وفق���ط 30 ألفا 

يختارون الته���ود لدوافع »إيمانية«، أما الباقي فهم ليس���وا معنيين بأن يكونوا 

ج���زءا من الديانة اليهودية، ومن بين هؤالء نس���بة عالية لمس���يحيين، وحس���ب 

التقديرات فإن ما يزيد عن 50 ألفا يجاهرون بمسيحيتهم رغم أنهم ليسوا كلهم 

يثّبتون هذا في السجل السكاني.

لك���ن البح���ث ال يتوقف عند هذا الحد، بل يحذر بش���كل غير مباش���ر، من تكّون 

بيئة لعشرات اآلالف من المهاجرين من دول االتحاد السوفييتي، الذين يرفضون 

اليهودي���ة ككل، ويجري الحديث، حس���ب البحث، عما بين 60 أل���ف إلى 80 ألف 

شخص، وهؤالء يعّرفون أنفسهم بالهوية الوطنية التي هاجرت عائالتهم منها، 

وحت���ى أن البحث يدعي أن من بين هؤالء مجموعات ش���بابية، تتماثل مع حركات 

»حليقي الرؤوس«، أو حتى النازية الجديدة، ولكن تجدر اإلشارة هنا إلى أن البحث 

يبالغ، إذ واجهت إس���رائيل مجموعة كهذه من بضعة أشخاص قبل سنوات قليلة، 

وال توجد ظاهرة واسعة.

ويقول بحث آخر لمعهد الديمقراطية اإلسرائيلي، صدر في شهر أيار األخير، إن 

نسبة المعنيين بالتهويد من بين مجمل الذين ال تعترف المؤسسة بيهوديتهم، 

ه���ي 25%، فالغالبية ترى بعملية التهويد أنها ال تتماش���ى مع هويتهم األصل 

التي يحملونها، كما أنهم يرفضون هذه العملية بس���بب تفاصيلها، ويبّين بحث 

المعهد أن 50% ممن يبدأون بعملية التهويد من خالل دروس دينية، يتس���ربون 

من هذا المس���ار، ويضيف أنه في نهاية المطاف فإن من يتسربون من كل عملية 

التهويد أعلى بكثير من %50.

وينتقد بحث معهد الديمقراطية قيود وس���طوة المؤسس���ة الدينية، وتراخي 

المؤسس���ة السياس���ية )الحكومة( أمام هذه الظاهرة، ويدع���و إلى تخفيف هذه 

القيود، كي يفتح الباب أوسع أمام المعنيين بالتهود.   

الزواج المدني
ت معطي���ات على أن %8 

ّ
في ظل غياب قانون يس���مح بال���زواج المدني، فقد دل

من اليهود اإلس���رائيليين، يضطرون لعقد قرانهم خارج حدود إس���رائيل، بسبب 

رفض المؤسس���ة الدينية االعتراف بيهوديتهم، او بس���بب التقييدات الدينية 

المتشددة على من يختار الزواج وفق المراسيم الدينية اليهودية.

وحس���ب تقديرات مختلفة، فإن الغالبية الس���احقة من “الممنوعين من الزواج” 

ه���م من اليهود المهاجرين الجدد الفقراء الذين ليس���ت لديهم امكانيات مالية 

في الس���فر إلى الخارج لعقد زواجهم، ولهذا فإن الممنوعين من الزواج يش���كلون 

55% فق���ط من الذين يعق���دون قرانهم في الخارج، أما الباق���ي، 45%، فإنهم من 

العلمانيي���ن الذين يرفضون عقد زواجه���م دينيا عبر المؤسس���ة الدينية التي 

تفرض عليهم ش���روطا غير معقولة في نظره���م، تتدخل في التفاصيل الدقيقة 

لحياتهم الش���خصية، ومن بينها الزام كل زوجين بالمث���ول أمام حاخام يهودي 

لس���ماع “محاضرات” حول كيفية الزواج والمعاش���رة والحياة الزوجية بشكل عام، 

وغيرها، األمر الذي يعتبره الكثيرون من اليهود أمرا “مذال ومهينا”.

وعلى مدى العقدين الماضيين، جرت عدة محاوالت في الكنيس���ت لس���ن قانون 

كه���ذا، إال أنه في كل واحدة من تلك المرات كان يفش���ل، فإن جاءت المبادرة من 

داخل االئتالف، كان يفشلها قادة االئتالف لئال تؤدي إلى تفكك االئتالف، خاصة 

إذا كان فيه شركاء من األحزاب الدينية، بينما مشروع قانون كهذا يسقط فورا إذا 

ما كانت المبادرة من صفوف المعارضة.

فمثال حزب “إسرائيل بيتنا” بزعامة أفيغدور ليبرمان، الذي يقتطع قسما كبيرا 

م���ن اصوات المهاجرين الروس، يضع مطلب ال���زواج المدني في أولويات برنامجه 

الحزب���ي، ولكنه على مدى 14 عاما، اس���تخدم هذا المطل���ب كأداة لتحقيق مصالح 

حزبية في الحكومات، أو كوس���يلة ضرب من صف���وف المعارضة، فعلى الرغم من 

مش���اركة هذا الحزب في غالبية الحكومات التي ظهرت في السنوات ال� 11 األخيرة 

على وجه الخصوص، إال أنه لم يحارب لسن القانون، بل كان يتنازل عن كل مشروع 

قان���ون كهذا، مقابل تحقيق مطالب حزبية أخرى ف���ي االئتالف الحاكم، ولم يكن 

يتردد في اسقاط مشاريع قانون كهذا إذا جاءت من صفوف المعارضة. 

وبحسب التقديرات، فإنه س���نويا يختار ما بين 6 آالف إلى 8 آالف شخص، عقد 

قرانهم بزواج مدني خارج إس���رائيل، وبشكل خاص في قبرص، ومن ثم في روسيا 

االتحادية وبلغاريا ودول أخرى، فالقانون اإلسرائيلي يعترف بعقد زواج تم ابرامه 

خارج حدودها.

وفي إس���رائيل عدة حركات مناهضة لإلكراه الدين���ي، تطالب بتخفيف القيود 

الديني���ة على اليهود، وايجاد صيغة جديدة لتعري���ف “اليهودي”، من أجل حل 

أزمة مئات اآلالف من الذين يعّرفون انفس���هم يهودا، ولكن المؤسس���ة الدينية 

ترفض ان تعقد قرانهم، ومن بينهم من ليس لديه االموال الكافية لسد النفقات 

المالية الباهظة لعقد قرانه خارج إس���رائيل، وهم ينتظرون حال لمشكلتهم منذ 

سنوات طوال.

وتقول عدة جهات يهودية وصهيونية في إس���رائيل والعالم ان التش���دد في 

تعريف “من هو يهودي” يساهم بشكل كبير في تقليص عدد اليهود في العالم، 

)أق���ل من 14 مليونا حاليا(، وتطالب هذه الجهات، ومن بينها الوكالة الصهيونية، 

بإجراء تغييرات في هذا التعريف، بهدف زيادة عدد اليهود في إسرائيل خاصة، 

إال المتدينين يرفضون مثل هذا األمر كونه مخالفا للشريعة اليهودية.

خفايا الجدل
عمليا فإن مس���ألتي »من هو يهودي« والزواج المدني، ألولئك الذين يعيش���ون 

في إسرائيل، هما الواجهة لقضية أوسع ال تتم المجاهرة بها، وهي التراجع الحاد 

في الهجرة إلى إس���رائيل، من بين أولئك الذين ينطبق عليهم قانون الهجرة، إذ 

أن 90% من اليهود في العالم، وفق أبحاث الوكالة الصهيونية، يعيشون في دول 

مس���توى المعيشة فيها أعلى من إسرائيل، ولهذا فإن الحافز االقتصادي لم يعد 

دافعا لهم، وف���ي المقابل تحاول الحركة الصهيونية إثارة جوانب أخرى للتحفيز 

على الهجرة، بعد غياب عامل االنتماء الديني وعامل األوضاع االقتصادية، مثل ما 

يس���مى ب� »الالس���امية«، وأن »اليهود خارج إسرائيل في خطر«، وأيضا هذا ال يأتي 

باألعداد الكبيرة التي ش���هدتها إسرائيل في س���نوات التسعين، وحتى النصف 

األول من سنوات العقد األول من القرن العشرين.

وحسب تقديرات رس���مية إس���رائيلية، وأخرى صادرة عن الوكالة الصهيونية، 

فف���ي العالم حاليا حوال���ي 8ر13 مليون يهودي، نحو 6 ماليين منهم يعيش���ون 

في إس���رائيل، و2ر5 ملي���ون في الواليات المتحدة األميركي���ة، ونحو مليونين في 

أوروبا ودول االتحاد السوفييتي السابق، ولكن حسب التقديرات ذاتها، في العالم 

ماليي���ن كثيرة هم من أصول يهودية، بمعنى من جانب األب أو الجد، ولهذا ليس 

معترفا بيهوديته���م، فمثال يجري الحديث عن 10 ماليين ش���خص في الواليات 

المتحدة كهؤالء. 

كذلك فإن إسرائيل انشغلت قبل س���نوات بقضية من يسمون ب� »الفالشمورا«، 

وحس���ب االدعاء، فهم أثيوبيون يهود إما أنهم من أص���ول يهودية، أو »اضطروا 

للتخل���ي عن يهوديته���م وتنصروا«، وطال���ب األثيوبيون اليهود )الفالش���ا( في 

إسرائيل طيلة الوقت باستقدامهم، نظرا لكون غالبيتهم تشكل أجزاء من عائالت 

باتت في إسرائيل. 

وترى أوس���اط يهودية علمانية أن تخفيف القيود ع���ن تعريف »اليهودي«، أو 

تس���هيل وتسريع اجراءات التهويد، قد يساهم في زيادة أعداد اليهود، ومن ثم 

استقدام أقسام منهم إلى إس���رائيل، في إطار معركة الصهيونية الديمغرافية 

المزدوج���ة، أوال أمام العرب في فلس���طين التاريخية، وليس فقط في إس���رائيل، 

وثانيا، أمام التنامي الحاد لليهود المتزمتين »الحريديم«. 

من الواضح أن 5ر3% من إجمالي الس���كان، وبنس���بة تكاثر سكاني بطيئة جدا، 

خاصة في هذه المجموعة، لن يش���كلوا ذات ي���وم عامال »مهددا« للديمغرافيا، وال 

بالسياسة، فهؤالء بغالبيتهم الساحقة يعيشون ويمارسون حياتهم اليومية في 

المجتمع اليهودي، وهم منتش���رون في كافة أنحاء البالد، وهذا ما يساهم بإبقاء 

قضيتهم معلقة دينيا وقانونيا.

مسألة “من هو يهودي” تعرقل حياة مئات آالف البشر في إسرائيل!
*نحو 350 ألف شخص “من دون ديانة” في إسرائيل غالبيتهم الساحقة جدا من أصول يهودية والمؤسسة الدينية ترفض االعتراف بيهوديتهم *

 27% منهم معنيون بالتهود لكن غالبيتهم ال تتحمل إجراءات التهويد*

كتب بالل ضاهر:

دعا وزير الخارجية اإلس���رائيلي، أفيغدور ليبرمان، الحكومة اإلس���رائيلية 

إلى دراسة إعادة احتالل قطاع غزة. وادعى ليبرمان أن دعوته هذه تأتي في 

أعقاب إطالق صواريخ من القطاع باتجاه جنوب إس���رائيل. وقال ليبرمان في 

مقابلة أجرتها معه إذاعة الجيش اإلسرائيلي، أول من أمس األحد، إن »علينا 

أن نق���رر في ما إذا كنا س���نذهب إلى بديل يتمثل باحت���الل كامل للقطاع. 

وقد رأينا أن عملية عس���كرية محدودة النطاق إنما تعزز حماس ولذلك فإن 

البديل واضح، وال يوجد أي سيناريو وسطي«. 

وفي اليوم نفس���ه، هدد رئيس الحكومة اإلسرائيلية، بنيامين نتنياهو، 

لدى افتتاح اجتماع حكومته األسبوعي، قائال »إننا مستعدون لتوسيع نطاق 

ر بأن منذ تش���كيل حكومة التحالف 
ّ
هذه العملية وفق الحاجة. وأود أن أذك

الفلسطينية مع حماس، استلمت السلطة الفلسطينية المسؤولية الفعلية 

عن منع إط���الق الصواريخ على أراضينا من أراضي قطاع غزة«. وكان يش���ير 

نتنياهو إلى الحملة العس���كرية الواسعة التي ينفذها الجيش اإلسرائيلي 

ف���ي الضفة الغربية في أعق���اب اختفاء آثار المس���توطنين الثالثة وإعالن 

إسرائيل أنهم خطفوا وتحميل حركة حماس المسؤولية عن االختطاف. 

وق���ال نتنياه���و في خطاب ألقاه ف���ي »معهد أبحاث األم���ن القومي« في 

جامعة تل أبيب، إنه »ال توجد قوة في يهودا والسامرة )أي الضفة الغربية( 

يمكنها ضمان أمن إسرائيل باستثناء الجيش اإلسرائيلي«، مضيفا أنه »في 

أي اتفاق مس���تقبلي ستكون الدولة الفلس���طينية منزوعة السالح. في أي 

تسوية مستقبلية ستضطر إسرائيل للسيطرة على مناطق على نهر األردن 

لوق���ت طويل جدا. وعندما نع���ود إلى المفاوضات س���يتعين علينا معالجة 

الترتيبات التي تضمن س���يطرتنا األمنية عل���ى نهر األردن. وال أحد يمكنه 

أن يقوم بالمهمة بالنيابة عنا. والفلسطينيون ال يستطيعون تنفيذ ذلك«.

وتطرق نتنياهو إلى التطورات الحاصلة في المنطقة، في أعقاب س���يطرة 

تنظيم “الدولة اإلس���المية في العراق والشام” )داعش( على مناطق واسعة 

في العراق وس���ورية وإعالن���ه عن قي���ام “الدولة اإلس���المية” فيها. وقال 

نتنياه���و إنه “مرة تلو األخرى يثبت أنه بعد انس���حاب الق���وات الغربية ال 

يمكن االعتماد على قوات عربية في كبح اإلس���الميين المتطرفين. وهذا ما 

حدث ف���ي لبنان وغزة وما يحدث في الع���راق اآلن. وعلينا أن ندعم الجهود 

الدولية لدعم األردن ودعم طموح األكراد لالستقالل”.

وتح���دث نتنياهو عن الحاجة إلقام���ة جدار أمني على الحدود الش���رقية 

إلس���رائيل، معتبرا أن”التح���دي األول هو الدفاع عن حدودن���ا” وأن “قوات 

اإلس���الم المتطرف تطرق بابنا في الش���مال والجنوب، وأهم شيء في هذه 

المرحلة هو بناء الجدار في الشرق”.

وفي هذه األثناء توجه وفد إسرائيلي، أول من أمس، إلى واشنطن من أجل 

إجراء محادثات وس���ط تحسب إسرائيلي من إمكانية توصل الدول العظمى 

إلى اتفاق دائم مع إيران حول البرنامج النووي لألخيرة.

وذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت”، أن الوفد اإلس���رائيلي برئاسة وزير 

شؤون االس���تخبارات، يوفال شتاينيتس، ويشارك فيه رئيس مجلس األمن 

القومي، يوس���ي كوهين، ومس���ؤولون م���ن وزارة الخارجي���ة ومندوبون عن 

الموساد وشعبة االستخبارات العسكرية )أمان( ولجنة الطاقة النووية. ومن 

المقرر أن يلتقي الوفد في واشنطن مع مسؤولين أميركيين بينهم رئيسة 

طاقم المفاوضات األميركي مع إيران، ووندي شيرمان.

وقال���ت الصحيفة إن إس���رائيل قررت إيف���اد الوفد إلى واش���نطن إلجراء 

محادثات اللحظة األخيرة بسبب تحسب من أن الدول العظمى، الدول الخمس 

الدائمة العضوية في مجلس األمن الدولي وألمانيا، قد “تتساهل أكثر مما 

ينبغي” من أجل التوصل إلى اتف���اق دائم مع إيران. وأضافت الصحيفة أن 

إس���رائيل تتخوف من أن تكون الدول العظمى مس���تعدة للموافقة على أن 

تبقي بأيدي اإليرانيين قدرة على تخصيب اليورانيوم “بشكل يتعدى الحد 

األدنى المطلوب من أجل تفعيل البرنامج النووي ألغراض سلمية”.  

حول هذه المواضيع، أجرى “المش���هد اإلس���رائيلي” المقابلة التالية مع 

رئيس دائرة العالقات اإلس���رائيلية – الفلسطينية في “معهد أبحاث األمن 

القومي” في جامعة تل أبيب، العميد في االحتياط شلومو بروم.

 )*( “المشهد اإلسرائيلي”: ليبرمان يدعو إلى إعادة احتالل غزة، ونتنياهو 

يهدد بتصعيد وتوس���يع الحملة العسكرية في الضفة الغربية، في أعقاب 

اختطاف المستوطنين الثالثة. ما هي وجهة إسرائيل اآلن؟

بروم: »يبدو من خالل الشكل الذي تتدحرج فيه األمور اآلن، أن ثمة احتماال 

كبيرا بأال تتجه األمور في اتجاه عملية عس���كرية مثل ’الرصاص المصبوب’ 

أو ’عمود السحاب’. وال أعتقد أن ثمة أحدا يدرس بجدية إعادة احتالل غزة«.

)*( اهتمام المجتمع الدولي بقضية اختفاء المستوطنين الثالثة، وإعالن 

إس���رائيل أنهم اختطف���وا، ضعيف جدا، وفي مقابل ذل���ك هناك محاوالت 

لتمرير مش���روع قرار إلدانة إس���رائيل في مجلس األمن الدولي بأنها تنفذ 

عقابا جماعيا ضد الفلس���طينيين، كما أن ال���دول األوروبية الخمس الكبرى 

تح���ذر من عقد صفقات تجارية مع المس���توطنات، وهذا نوع من المقاطعة 

ضدها. ماذا يعني ذلك بالنسبة إلسرائيل؟

بروم: »هذا يعني أننا ندفع ثمنا غاليا في الحلبة الدولية بس���بب سياسة 

حكومة إسرائيل الحالية. لكني أعتقد أن األثمان التي ندفعها اآلن، بالنسبة 

لحكومة إس���رائيل، هي أثمان باإلمكان تحملها. وال يبدو لي أن هذه األثمان 

ستؤدي إلى حدوث تغيير في سياستها األساسية«.

)*( كيف تنظر إلى اس���تقالة مارتين إنديك من منصبه كمبعوث أميركي 

إلى المفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين؟

بروم: »ال أعتقد أن اس���تقالة إنديك فاجأت أحدا، وهذه االس���تقالة كانت 

متوقعة. فقد انضم إلى طاقم وزير الخارجية األميركي، جون كيري، من أجل 

المش���اركة في المفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين. وفي اللحظة التي 

توقف���ت فيها المفاوضات، فإنه رأى أنه لم يعد هناك أي س���بب للبقاء في 

منصبه. وهو سيعود اآلن إلى منصبه السابق في معهد بروكينز«.

)*( لك���ن المثير ف���ي األمر هو تعام���ل الواليات المتحدة مع إس���رائيل. 

فالواليات المتحدة تعتزم التعاون مع إيران بش���أن التطورات الحاصلة في 

العراق وس���ورية ومواجهة تنظيم »الدولة اإلس���المية في العراق والشام« 

)داع���ش(. ويبدو أنها، س���وية مع الدول العظمى، تقت���رب من التوصل إلى 

اتفاق دائم مع إيران ح���ول برنامجها النووي. هل فقدت الواليات المتحدة 

حساس���يتها تجاه إس���رائيل الت���ي تعبر ع���ن قلقها من ه���ذه الخطوات 

األميركية؟

ب���روم: »أعتقد أنه من الس���ابق ألوان���ه القول إن ال���دول العظمى الخمس 

الدائمة العضوية في مجلس األمن الدولي وألمانيا ستنجح في التوصل إلى 

اتفاق مع إيران حول الموضوع النووي. وبرأيي أنه طالما لم يتم التوصل إلى 

اتفاق مع إي���ران في الموضوع النووي، فإن قدرة الواليات المتحدة محدودة 

جدا بالعمل س���وية مع إيران. ومن الجائ���ز أن يكون هناك تعاون أميركي – 

مقابلة خاصة مع الباحث في »معهد أبحاث األمن القومي« في جامعة تل أبيب

»المشهد اإلسرائيلي«: نتنياهو يستغل األحداث في سورية  شلومو بروم لـ
والعراق من أجل تبرير سياسته تجاه الفلسطينيين!

*»ندفع ثمنا باهظًا في الحلبة الدولية بسبب سياسة حكومة إسرائيل الحالية، لكنني أعتقد أن األثمان التي ندفعها اآلن يمكن تحملها بالنسبة لهذه الحكومة«*

إيراني مؤقت، وسيكون مس���تندا على مصالح مشتركة حيال ما يحدث في 

العراق. لكن علينا أن نتذكر، في الوقت نفس���ه، أن هناك مصالح متناقضة 

بي���ن الواليات المتحدة وإيران في س���ورية. ولذلك فإن���ي أعتقد أن تعاونا 

أميركيا – إيرانيا س���يكون محدودا للغاية. وقد أطلق مس���ؤولون في اإلدارة 

األميركية تصريحات، في األس���ابيع األخيرة، تصب ف���ي هذا االتجاه الذي 

أتحدث عنه. ولذلك ال أعتقد أنه يوجد أس���اس لقلق حقيقي في إس���رائيل 

حيال احتمال حدوث تقارب بين الوالي���ات المتحدة وإيران. إال أنني أعتقد 

أنه يتعين على إس���رائيل أن تك���ون قلقة من حالة االغت���راب الكبيرة بين 

حكومة إس���رائيل واإلدارة األميركية، بس���بب النتيجة الت���ي وصلت إليها 

المفاوضات مع الفلس���طينيين، وبسبب مواجهات س���ابقة حول الموضوع 

الن���ووي. وأعتقد أنه بنظرة إل���ى تاريخ العالقات بين إس���رائيل والواليات 

المتح���دة، فإن هذه المرة األولى التي تص���ل فيها األمور إلى وضع ال يوجد 

فيه حوار بين رئيس حكومة إس���رائيلي ورئيس أميركي. وهذا وضع ينبغي 

أن يثير قلق اإلسرائيليين«.

)*( وهل هناك إسرائيليون في الحلبة السياسية قلقون من ذلك؟ 

ب���روم: »نعم، توجد جه���ات قلقة. وأعتقد أنه توج���د جهات كهذه حتى 

داخل االئتالف الحكومي اإلس���رائيلي، مثل حزب ’يوجد مس���تقبل’ وحزب 

’الحركة’ ورئيسته تسيبي ليفني«.

)*( تط���رق نتنياهو خ���الل خطابه في »معهد أبحاث األم���ن القومي« إلى 

التطورات الحاصلة في المنطقة وقال إن اتفاق »س���ايكس – بيكو« انتهى. 

كيف تؤثر هذه التطورات، خصوصا في العراق وس���ورية، واحتمال تقسيم 

هاتين الدولتين، على إسرائيل؟

ب���روم: »م���ا فعله نتنياه���و هو أمر بس���يط، وهو اس���تغالل األحداث في 

س���ورية والعراق من أجل تبرير سياسته تجاه الفلسطينيين. وكان ادعاؤه 

أنه على ضوء ما يحدث في س���ورية والعراق، فإنه إذا انس���حبنا من الضفة 

الغربية فإن األمر نفس���ه س���يحدث في الضفة الغربية، وأن من سيسيطر 

فيها ف���ي نهاية األمر هم اإلس���الميون المتطرفون، مث���ل حماس، وحتى 

جه���ات متطرفة أكثر من حماس، ولذلك لن يكون بإمكاننا س���حب تواجدنا 

العس���كري من الضفة الغربية. وهكذا، برأيه، حتى لو تم االتفاق على قيام 

دولة فلسطينية مستقلة، فإن قوات األمن اإلسرائيلية ستكون مضطرة إلى 

مواصلة أنش���طتها في الدولة الفلسطينية. وهذا يشمل أيضا بقاء الوجود 

اإلس���رائيلي في غور األردن. ولذلك فإنني ال أعرف ما إذا كانت األحداث في 

العراق وسورية تؤثر حقا على سياسة إسرائيل، ألن سياسة إسرائيل كانت 

بهذا الشكل قبل األحداث األخيرة في العراق وسورية«.  
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تغيرات بنيوية تكّرس 
المنظور االستعماري للصهيونية

بقلم: د. هنيــدة غانـم

مرت قب���ل عدة أس���ابيع الذك���رى الس���ابعة واألربع���ون لالحتالل 

اإلس���رائيلي للضفة الغربية وقطاع غزة وهضبة الجوالن السورية. لم 

تثر ذكرى النكس���ة هذه المرة االهتمام ال���ذي يتوقع لذكرى أليمة 

وكارثي���ة أن تثيره، وب���دت المحاوالت القليلة الت���ي قام بها البعض 

إلحيائها باهتة. 

لكن بعكس بهتان فعاليات “اس���تذكار” النكسة، ظهرت فعاليات 

إحياء الذكرى السادسة والستين للنكبة حيوية وقوية وتميزت بزخم 

جماهيري وخاصة بين فلس���طينيي 1948. وقد بات من الملفت وجود 

بوادر عالقة طردية بين فعالي���ات إحياء ذكرى النكبة وبين فعاليات 

إحياء النكس���ة، حيث يبدو جليا تراجع الثانية مع تصاعد األولى، وإذا 

ما اس���تمرت الحالة على ما هي فأغلب الظن أن تتعزز وتتصاعد هذه 

العالقة طرديا في السنوات المقبلة. 

يمكن القول إن بهتان فعاليات إحياء ذكرى النكسة مقابل تصاعد 

التركي���ز على إحياء النكب���ة يرتبط بإزاحة إس���تراتيجية في النظرة 

الجمعي���ة لكيفية التعامل م���ع الواقع المأزوم، وذل���ك باالنتقال من 

منظور االحتالل إلى منظور االستعمار، من احتالل 1967 إلى االستعمار 

المرتب���ط ب� 1948، وهو ما يعني إعادة مفهمة االحتالل ضمن منظومة 

االس���تعمار االس���تيطاني واإلحالل والق���وة ال ضم���ن مفاهيم األمن 

والصراع القومي والخالفات على تبادل األراضي.

ال بد من اإلش���ارة هنا إلى أن العودة إلى جذور المش���كلة، أي إعادة 

التمركز في دائرة 1948، ليس���ت خيارا فلس���طينيا مدروسا ومحسوبا 

عقالنيا بمفاهيم الربح والخسارة السياسية، بل نتاج تقاطع وتفاعل 

مجموع���ة من العوامل التي حولت قبول الفلس���طيني لحل سياس���ي 

ضمن إطار الدولتين وما يتضمنه من قبول بما يساوي 20% من وطنه 

إلى رماد.

من ضمن هذه العوامل يمكن أن نشير بالطبع إلى التعنت اإلسرائيلي 

وقص���ور المجتم���ع الدولي وش���رذمة العالم العربي، لكن باألس���اس 

بس���بب عدم نجاح الصهيونية في “التقاط” الفرصة التاريخية التي 

أتيحت لها العام 1967 بالتحول من مش���روع اس���تعماري إلى مشروع 

دول���ة واضحة الح���دود والمعالم، بل على العك���س أوغلت في بعدها 

االستعماري االستيطاني الش���رس وتحويله إلى ناظم عالقات الدولة 

والمؤسس���ات والمواطنة، والذي يخضع باقي العوامل لديناميكياته، 

وهو ما يتجلى حاليا في التحول المنتظم إلس���رائيل في المس���تقبل 

القريب إلى دولة أكثر يهودية وقبلية منغلقة وأبارتهايدية، تحمل 

بذور فشلها في الحفاظ على شكلها هذا ألمد طويل بين طياتها. 

توجد مجموعة من المؤشرات تسمح لنا بأن نستقرئ وجهة إسرائيل 

هذه وبالتالي فهم اآلثار المترتبة على مستقبلنا ككل، من بينها:

أفول الصهيوني���ة التقليدية بصيغتها االش���تراكية - العلمانية 

األش���كنازية الت���ي أسس���ها جيل اآلب���اء وكان خير م���ن مثلها أبناء 

الكيبوتس���ات، وحزب العمل على تجلياته المختلف���ة، وفي المقابل 

صعود تدريجي لقوى الهوامش، من شرقيين وسكان مناطق األطراف 

والمتدينين والحريديم والمهاجرين، واليمين الليبرالي، وهو ما أطلق 

عليه عالم االجتماع اإلس���رائيلي باروخ كيمرلين���غ “نهاية الهيمنة 

االش���كنازية”. وق���د أس���هم في هذا التغير بش���كل خ���اص التغير 

الديمغرافي في القماش���ة السكانية في إس���رائيل، إذ يشكل اليوم 

الحريديم والمتدينون 50% من طالب الصفوف األولى اليهودية في 

المدارس االبتدئية.

التش���ديد على القي���م اليهودية القومية مقاب���ل تهميش القيم 

الديمقراطية، وتحويل القيم المتعلقة بالهوية اإلثنية- القومية إلى 

مرجعية أساس���ية. في هذا السياق يمكن اإلشارة على سبيل المثال 

إل���ى أن الصيغ التي جرت العادة على اس���تعمالها مثل “إس���رائيل 

يهودي���ة وديمقراطية” صار يتم تنحيتها لصالح صيغ “إس���رائيل 

دولة يهودية”، وإس���رائيل “دولة الش���عب اليهودي” أو إس���رائيل 

“الدولة القومية للشعب اليهودي”.

 التديين المس���تمر للصهيونية، في مقابل الصهينة المس���تمرة 

للحريديم بش���كل خاص والمتدينين بشكل عام. ال بد هنا من اإلشارة 

إلى أن حركة شاس التي كانت حتى اغتيال إسحق رابين حركة قطاعية 

تعبر عن مصالح الش���رقيين المتدينين وغير صهيونية، تحولت مع 

ابتعاد آرييه درعي وتحت قيادة إيلي يش���اي وعوفاديا يوس���ف الى 

حرك���ة قومية دينية يمينية ومتصهين���ة، حتى تحولت الى جزء من 

خارطة اليمين اإلس���رائيلي، هذا التصهين والتحول نحو اليمين بدأ 

يبهت قليال مع عودة درعي لقيادة ش���اس واس���تثناء الحريديم من 

الحكومة، ومع موت عوفاديا يوسف ومجيء قائد روحاني يقال إنه أقل 

اهتماما بشؤون الدولة العامة.

التحول المس���تمر في تركيبة النخب الحاكم���ة وفي بنية الجيش، 

فالتحوالت الديمغرافية المستمرة في إسرائيل تنعكس على تركيبة 

المؤسس���ات اإلس���رائيلية والنخب التي تقود الدولة وعلى وجهتها 

المستقبلية إذ يتزايد حضور المتدينين والمستوطنين واليمينيين 

باط���راد. في ه���ذا الس���ياق يمكن أن نش���ير إلى التغير في نس���بة 

المتدينين الذين ينخرطون في الوحدات القتالية في الجيش، فمثال 

لم تتعد نس���بة المتجندين في فرق المش���اة م���ن معتمري القبعات 

العام 1990 ال���� 5ر2% فيما وصلت العام 2008 إلى 26%. باإلضافة إلى 

ذلك نجح معتمرو القبعات من المس���توطنين ف���ي الدخول إلى قلب 

المؤسس���ة القضائي���ة بعد أن تم تعيين ق���اض منهم في المحكمة 

العليا وهو نوعم سولبرغ. 

تآكل الخط األخضر المس���تمر: اليوم 10% من اليهود هم مس���توطنون 

يعيش���ون فيما وراء الخط األخضر، وبعض اإلحصائي���ات تتحدث عن أن 

النسبة تفوق ذلك إذ أن عدد المستوطنين بحسب مصادرهم تجاوز 750 

ألف مس���توطن. والتجربة تعلمنا مع األس���ف أن مصادرهم ليست دائما 

مخطئة! وإذا ما أخذنا بعين االعتبار أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو 

أعطى الوزارات المفصلية التي تؤثر على الوقائع على األرض في المناطق 

المحتلة وفي طليعتها وزارة اإلس���كان ووزارة الدفاع لمس���توطنين هما 

أوري أريئيل من البيت اليهودي وموشيه يعلون من الليكود، فإننا سنرى 

أن ما كتبه ألوف بن عن أن هدف نتنياهو االستراتيجي هو أن يصل عدد 

المس���توطنين خالل واليته إلى مليون مستوطن، هو هدف إستراتيجي 

معقول، يهدف إلى تفريغ حل الدولتين من مضمونه بشكل تام. 

بعد تمّدد المش���روع االس���تعماري في الع���ام 1967 إلى كل أراضي 

فلس���طين وبعد أن تشابكت المس���توطنات في الجغرافيا، نتج واقع 

ثنائي في فلس���طين التاريخي���ة غير قابل للفصل، عل���ى األقل غير 

قاب���ل للفصل الجغرافي التقليدي ال���ذي يعتمد وضع حد واضح بين 

الجماعات.

إن هذه التغيرات البنيوية التي تش���هدها إسرائيل ليست غريبة 

على الفلسطيني الذي يتابع تجلياتها اليومية وإفرازاتها المستمرة 

سواء في أراضي 1967 أو داخل 1948. وهي على ما يبدو توّجه خياراته 

حتى عندما يتم إحياء يوم النكبة أو يوم النكسة، وتسهم في إعادة 

ضبط بوصلته نحو مقارعة األساس المولد وليس إفرازاته، أي من خالل 

العودة إلى 1948 وعدم االنحصار في 1967! 

قبل قراب���ة العام وفي إثر اس���تئناف المفاوضات بي���ن الجانبين 
اإلس���رائيلي والفلس���طيني نش���ر “مرك���ز م���والد من أج���ل تجّدد 
الديمقراطية في إسرائيل” وثيقة )ورقة موقف”( تعلل لماذا يتعين 

على معسكر “اليسار” معارضة المفاوضات. 
وقد سعت الوثيقة إلى إيضاح كيف يمكن لمفاوضات سياسية أن 
تتحول بسهولة من طريقة للتوصل إلى تسوية سياسية، إلى وسيلة 
ناجعة جدًا في أيدي جهات مس���تهترة تسعى إلى تكريس الوضع 
القائم. وأكدت أن المفاوضات التي ال تجري بحس���ن نية تلحق ضررًا 

أكبر بكثير من مفاوضات ال تجري نهائيا. 
وأضافت: على ما يبدو يخيل لنا اآلن، وقد لفظت المفاوضات نفسها 
األخير، أن الوقت قد حان إلجراء مراجعة وإعادة التفكير حول السلوك 
السياس���ي لمعسكر “الوس���ط - اليس���ار”، الموجود داخل الحكومة 

وخارجها، في مواجهة اليمين اإلسرائيلي.  

مخاطر فشل المفاوضات إلحاق ضرر بمصالح إسرائيل
ويمكن أن يتجلى ذلك في الجوانب التالية: 

المس بالعالقة اإلستراتيجية بين إسرائيل والواليات المتحدة األميركية.  

لقد أدت وس���اطة وزير الخارجية األميركي جون كيري في جولة المحادثات 

األخي���رة، إلى جع���ل التدخل األميرك���ي في المنطقة يصل إل���ى ذروة غير 

مسبوقة طوال العقد الماضي.  صحيح أن الجهود  التي يبذلها الوزير كيري 

تستحق التقدير واالحترام، غير أنها تضع الواليات المتحدة بصورة حتمية 

كطرف حقيقي في المفاوضات، وبالتالي فقد باتت هيبتها ومصالحها على 

المحك.  ولعل االقتراح غير المس���بوق باطالق س���راح )الجاس���وس( جونثان 

بوالرد  يش���كل ش���هادة حاس���مة على عمق التدخل األميركي في العملية 

السياسية .

م���ن هنا ف���إن انهيار هذه العملي���ة، بينما يدرك األميركي���ون جيدًا بأن 

)رئيس الحكومة اإلس���رائيلية( بنيامين نتنياهو  يتحمل أيضا  مس���ؤولية  

ما آلت إليه األمور، يلحق ضررا شديدًا بمصالح إسرائيل في  مقابل حليفتها 

األكثر أهمية. ومن الجدير بالمالحظة  أن ذلك يشكل فقط معزوفة النهاية 

الناش���زة في عملية كانت حافلة بتزييف���ات وأكاذيب ال حصر لها، بدءا من 

المواجهة العلنية، التي حظيت بتغطية إعالمية واس���عة، بين وزير الدفاع 

اإلس���رائيلي موش���يه يعلون وبين وزي���ر الخارجية األميرك���ي جون كيري، 

وانتهاء بعطاءات البناء )االستيطاني( االستفزازية في الضفة الغربية. 

بطبيع���ة الحال، س���تبقى الواليات المتحدة ش���ريكا اس���تراتيجيا مهما 

إلسرائيل- كدولة ديمقراطية مستقرة في منطقة حافلة بالتقلبات- غير أن 

أزمة العام األخير، بدأت تلقي بظاللها السلبية على العالقات بين الدولتين، 

وهو ما وجد تعبيرا له في تصريحات ش���ديدة اللهجة أدلى بها العديد من 

المسؤولين السياسيين والعس���كريين األميركيين تجاه صديقة واشنطن 

في الش���رق األوس���ط.  إن من المهم في هذا السياق إدراك أن تصدع الثقة 

بين الطرفين يمكن أن يؤثر سلبا أيضا على التنسيق اإلسرائيلي- األميركي 

في مواضيع إس���تراتجية أخرى، مثل التصدي المش���ترك للمشروع النووي 

اإليراني. 

المس بالعالقات اإلسرائيلية- األوروبية
كش���فت جولة المفاوضات األخيرة عن ظاهرة جديدة مثيرة للقلق، وهي 

تصاعد حمالت المقاطعة ضد إس���رائيل، وال سيما من جانب دول وشريكات 

تجاري���ات مهمات، وذلك في أوج المفاوض���ات.  وينبع هذا األمر من حقيقة 

أن حليفات إس���رائيل ف���ي أوروبا فق���دت الثقة في صدق نواي���ا الحكومة 

اإلسرائيلية بشأن التوصل إلى تسوية سياسية للنزاع. 

والجدي���ر بالذكر هن���ا أن مكافآت وامتي���ازات مختلفة ق���د انهالت على 

إسرائيل فيما مضى أثناء المفاوضات، بغية حثها على التوصل إلى تسوية، 

أما اآلن فإن الوضع مختلف بصورة جوهرية.

وقد ش���هدنا في بداية العام الجاري موجة م���ن العقوبات الجديدة التي 

وجهت بصورة مركزة ضد المستوطنات.  جنبا إلى جنب فقد اشترطت للمرة 

األولى وعلى نحو قاط���ع، المكافآت والمنافع التي تعه���د االتحاد األوروبي 

بتقديمها إلى إس���رائيل، بإحراز تقدم ف���ي المفاوضات وليس بوجود مثل 

هذه المفاوضات وحسب.  ومما ال شك فيه أن انهيار المحادثات، الذي ينظر 

إليه في أوروبا على أنه نتيجة للتعنت اإلس���رائيلي، س���يقود بالتأكيد إلى 

تصاعد هذا االتجاه )المقاطعة(. 

تدهور العالقات مع الفلسطينيين وتقوية المتطرفين
 تول���د  المفاوضات بطبيعته���ا توقعات وآمال لدى الجانبين. فالش���روع 

في عملية سياس���ية فقط بهدف تقويضه���ا وتصفيتها فيما بعد، يؤدي 

بالضرورة إلى إضعاف الق���وى المعتدلة وإلى تعزيز قوة المتطرفين، وربما 

حتى  إلى اندالع دوامة العنف مجددًا. 

إن ما ينبغي له أن يقض مضاجع الزعامة اإلس���رائيلية ليس توجه الجانب 

الفلسطيني إلى مؤسسات األمم المتحدة ، وإنما التخلي عن فكرة الدولتين 

من جانب الجيل الشاب في صفوف الفلسطينيين، وال يعني  ذلك أن إقامة 

دول���ة واحدة أصبحت واقعية أكثر، وإنما يعن���ي ذلك أن دفع حل الدولتين 

أضحى أكثر صعوبة.

 

عقبات جديدة وضرر ألي مفاوضات مستقبلية
خالف���ا للفهم المألوف والمنطقي، نجد أن كل جولة مفاوضات تباعد بين 

الطرفي���ن وال تؤدي إلى إح���راز  تقارب بينهما، ذل���ك ألن كل جولة تقود 

إلى اختالق مطالب جديدة وش���روط جديدة.  ووفق���ا لما تدل عليه تجربة 

الماضي فإن هذه الشروط، التي طرحت للمرة األولى في جولة المفاوضات 

األخيرة، س���تغدو بديهية في نطاق أي محادثات مستقبلية، حتى وإن لم 

يفه���م أحد ما هي الحاجة إليها ومن أين أتت.  لنأخذ على س���بيل المثال 

المطالبة باالعتراف بإس���رائيل كدولة يهودية.. فهي ش���رط جديد طرح 

كمطلب مركزي وجوهري فقط في جولة المحادثات األخيرة.  وس���واء كان 

ه���ذا المطلب مهما أم ال- وهو في اعتقادنا مطل���ب نافل بل ومضر- مما ال 

شك فيه أنه يضع صعوبات وعراقيل جديدة في طريق المفاوضات ويباعد 

بين الطرفين.

 

المطالبة بـ » ترانسفير جزئي«
 خالل جولة المحادثات  األخيرة صرح وزير الخارجية اإلسرائيلي أفيغدور 

ليبرم���ان بأنه ل���ن يؤيد أي اتف���اق مع الفلس���طينيين ال يتضم���ن تنفيذ 

ترانس���فير جزئي للمواطنين العرب في إس���رائيل إلى الدولة الفلسطينية 

التي س���تقوم في الضفة الغربية وقطاع غزة.  وحسب تجربة  الماضي فإن 

مآل األفكار المتطرفة التي طرحت خالل المفاوضات السابقة أن تتحول إلى 

شرط افتتاحي للمفاوضات المقبلة.  وفيما يتعلق بخطة ليبرمان، فإن هذه 

الديناميكية يمكن أن تفشل مسبقا أية محادثات مستقبلية.

المطالبة ببسط السيطرة اإلسرائيلية على غور األردن
صحي���ح أنها ليس���ت فكرة جديدة ف���ي الحقيقة، ولكنها ل���م تطرح قط 

فيما مضى كمطل���ب مركزي كما تطرح اآلن.  وم���ع أن الكثيرين من رجاالت 

المؤسس���ة العسكرية اإلسرائيلية سبق أن أكدوا عدم وجود حاجة جوهرية 

لمنطقة غور األردن وأنه يمكن حماية حدود إس���رائيل بدون هذا الشريط، 

فقد نجح نتنياهو في تحويل هذا المطلب إلى عقبة كأداء. 

االمتناع عن تجميد البناء في المستوطنات
 ربم���ا كان من الصعب تخيل ه���ذا األمر اآلن،  ولكن جدير بنا أن نتذكر أن 

نتنياهو صرح قب���ل أربعة أعوام فقط بأن المطالب���ة بإخالء وتفكيك جميع 

المواقع االس���تيطانية غير القانونية في مس���تهل المفاوضات هي مطلب 

مش���روع. اآلن، لم يعد هذا المطلب غير مطروح  على بس���اط البحث وحسب،  

ب���ل إن اليمين االس���تيطاني يبذل كل ما في وس���عه من أج���ل منع أي نوع 

من تجميد البناء في المس���توطنات، حتى ولو جزئي���ا، ومن الواضح أن هذه 

الجهود تؤتي ثمارها.  إن اس���تمرار أنشطة البناء االستيطاني يلحق ضررا 

شديدًا بالثقة بين الطرفين ويؤثر فنيا على القدرة على رسم حدود معقولة 

بين الدولتين. 

المتضررون السياسيون الرئيسيون- مؤيدو  التسوية
على الرغم من أن اليمين يبذل قصارى الجهد من أجل تخريب المفاوضات، 

بل واعترف بذلك علنا، فإن مؤيدي التسوية بالذات هم المتضررون سياسيا 

من أحداث العام األخير.  فنظرا ألن “عملية الس���الم” محسوبة على معسكر 

الوسط- اليسار، فإن عدم القدرة على إحراز تقدم حقيقي في هذه العملية 

يضعف بالضرورة هذا المعس���كر على الرغم من أن الذي يديرها ويقودها 

ويفشلها هم ممثلو اليمين. 

وف���ي المحصلة فإن اليس���ار )اإلس���رائيلي( يقف ليحدق م���ن بعيد في 

سياسته بينما هي تسلب منه فارغة من أي مضمون، لتطبق بصورة مشوهة 

ومضللة.  

وتجدر اإلش���ارة هنا إلى أن العديد من عناصر وأطراف معس���كر الوسط- 

اليس���ار ذاته ساهمت وتساهم في دفع هذه الرؤية من حيث أنها ساندت 

بصورة فاعلة المفاوضات التي كان فش���لها الذريع نتيجة معروفة س���لفا.  

وعلى س���بيل المثال  حمالت التأييد ل�  “كيري” من جانب أوس���اط اليسار.  

فقد أديرت خالل العام األخير عدة حمالت شعبية تصور جون كيري كزعيم 

لمعسكر اليسار.  وقد ناشدت هذه الحمالت وزير الخارجية األميركي العمل 

على التوصل إلى اتفاق س���الم رغم كل الصعوبات.  فضال عن الخطأ الكامن 

في تتويج رجل سياسي أجنبي له مصالح مختلفة كزعيم لمعسكر سياسي 

في إس���رائيل، فقد خلقت تلك الحمالت تماثال خاطئا ومضلال بين اليس���ار 

وبين عملية الس���الم الحالية،  كما لو أن ممثليه ش���ركاء حقا ومسؤولون ولو 

بقدر ضئيل عن إدارة المفاوضات. 

ومع أن هذه الحمالت لم تنجح في إخراج الجماهير إلى الش���وارع، إال أنها 

نجحت في لجم اليسار كجزء من المفاوضات التي لم يكن له دور فيها. 

أحزاب الوسط
من المعروف أن تس���يبي ليفني ويائير لبيد انضما إلى االئتالف اليميني 

بصورة معلنة من أجل دفع العملية السياس���ية، ومن المتوقع اآلن أن يطلق 

االثنان س���يال من التصريحات التي تتهم الرئيس محمود عباس )أبو مازن( 

بمس���ؤولية إفش���ال العملية الحالية، وإال لن يكون هناك أي مبرر لبقائهما 

في حكومة نتنياهو.  وتدعي أوس���اط المركز السياس���ي بصورة منهاجيه 

أن نتنياهو مس���تعد لتطبيق حل الدولتين، غي���ر أن هذه الرغبة أو األمنية 

ل���م تجد لها حتى اآلن أي س���ند ملموس على أرض الواقع.  وتؤكد أوس���اط 

رفيع���ة في أحزاب الوس���ط، وفي مقدمها الوزيرة  ليفن���ي، أن أعضاء حزب 

»البيت اليهودي« يتحملون بدورهم أيضا مس���ؤولية، بقدر ال يستهان به، 

في إفشال المفاوضات. يتعين على ليفني ولبيد أن يدركا بأن المقاعد ال�25 

الت���ي يحتفظان بها في الكنيس���ت، نجحت أقل ف���ي التأثير على نتنياهو 

م���ن ال�12  مقعدا التي يحتفظ بها حزب المس���توطنين.  ال يكفي اتهام أبو 

مازن بانهيار العملية بل يتعين على أحزاب الوسط أن تقدم كشف حساب 

لناخبيه���ا في المقام األول، عن اس���تراتيجيا التأثير التي اتبعتها ، والتي 

منيت بفشل ذريع في اختبار الواقع. 

ماذا بعد؟!
من المحتمل أن تس���تأنف المفاوضات قريبا وأن تس���تمر بضعة أش���هر 

أخرى، فتلك هي المصلحة السياسية للطرفين، مع ذلك فإن الفشل المتوقع 

لهذه المفاوضات عاجال أم آجال، يقتضي من معسكر الوسط- اليسار تذويت 

عدد من الدروس.

ربم���ا يكون نتنياهو قد اتخ���ذ حقا قرارًا ال رجعة فيه لجهة االس���تعداد 

لتطبيق ح���ل الدولتين. ال  توج���د اآلن أية طريقة للتيق���ن من ذلك، ولكن 

يمكن معرفة شيء عن مدى جدية رئيس الحكومة بناء على هوية األشخاص 

المحيطي���ن به.  فوزير الدفاع )يعلون( هو الرجل الذي يس���يطر فعليا على 

»يه���ودا والس���امرة« )الضفة الغربية( وعلى الس���لطة الفلس���طينية وعلى 

بلورة الترتيبات األمنية المس���تقبلية. هذا يعني أن نتنياهو عين في هذا 

المنصب الحساس ش���خصية عامة تعارض بصورة قاطعة ومتطرفة عملية 

السالم، بل وتسعى إلى تخريبها. 

وعليه، طالما بقي يعلون متمترس���ا خلف مواقف���ه ويواصل الوقوف على 

رأس وزارة الدفاع، فإنه ال أس���اس من الصحة لتأييد معسكر الوسط- اليسار 

المفاوضات التي تجريها حكومة نتنياهو.  وطالما كان وزير الدفاع يوظف 

جه���ودًا خاصة في سلس���لة من عمليات »اإلحباط المرك���زة« تجاه العالقات 

اإلس���رائيلية- األميركي���ة وطالما كان نائبه يعلن صباح مس���اء عن اعتزامه 

االس���تقالة احتجاجا عل���ى التقدم في المفاوضات، فإنه ما من س���بب جلي 

لتأييد المحادثات العقيمة. 

نظري���ا صحي���ح أن الحكوم���ة الحالية ملتزم���ة بالتوصل إلى تس���وية مع 

الفلس���طينيين ولكن م���ن الناحية العملية واضح أن الط���رف الوحيد الذي 

يقوم بفرض وقائع على األرض هو الجناح االس���تيطاني في هذه الحكومة. 

ويكمن الس���بب في أن المركز السياسي منشغل أكثر من الالزم في الرؤية 

الش���املة أكثر من اهتمامه باالنش���غال في »السياس���ة« وعوضا عن القيام 

باتخاذ مواقف حازمة وجريئة، فإن الوزيرين لبيد وليفني يس���ديان خدمة 

إلى اليمين االس���تيطاني ويس���محان له بأن يكون المقرر الوحيد لألجندة 

العامة. 

لق���د حان الوق���ت كي ينش���غل المؤيدون للتس���وية بالش���ؤون اليومية 

للسياسة اإلسرائيلية وليس فقط بالرؤيا بعيدة األمد. 

إن دفع التس���وية، تماما مث���ل إحباطها، هو فعل سياس���ي يجري يوميا 

وباألساس خارج حجرة المفاوضات. إن على جميع مؤيدي التسوية التشمير 

عن س���واعدهم والش���روع بدفع هذه األجندة قدما خطوة بعد أخرى.  فمثل 

هذه الخطوات ال تس���اهم فقط في دفع التس���وية قدما وإنما سترسم خطا 

واضحا بين رؤيتين وتبرز فاعلية ونش���اط أحزاب الوس���ط م���ن أجل أغلبية 

مدنية إس���رائيلية، خالفا للنش���اط القطاعي الضيق ال���ذي تقوم به أحزاب 

اليمين .

إن لمعسكر الوسط- اليسار في إسرائيل دورا مهما ال نظير له، ليس فقط 

كبديل سلطوي متبلور، وإنما أيضا في نفس الوقت الذي يمسك فيه اليمين 

بزمام قيادة السلطة.

»مركز موالد من أجل تجّدد الديمقراطية في إسرائيل«

حان الوقت إلجراء مراجعة لسلوك معسكر
 »الوسط - اليسار« إزاء انهيار العملية السياسية

تسيبي ليفني.ويائير لبيد.
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إعـــداد: برهوم جرايسي“المشهــــد” االقتصـــادي

موجز اقتصادي

تعديل نسبة النمو 
في الربع األول إلى 7ر%2

أعلن مكتب االحصاء المركزي اإلس����رائيلي في األسبوع الماضي 

عن تعديل كبير نس����بيا في نس����بة النمو للرب����ع األول من العام 

الجاري، وب����دال من 1ر2% كما أعلن عنه المكتب قبل ش����هر، تبين 

له أن نس����بة النم����و كانت 7ر2%، وهو فارق كبي����ر بنحو 33% عن 

التقدير األول، خاصة وأن اإلعالن السابق، أغرق المؤسسة والحلبة 

االقتصادية في سلس����لة تحليالت تتحدث عن اقتراب إسرائيل 

إلى حالة من التباطؤ الش����ديد وحتى الركود، في حال استمر هذا 

الوضع.

إال أن مكتب االحصاء خ���رج بتقرير جديد يقول فيه إنه منذ اإلعالن 

الس���ابق، تجمعت لديه سلس���لة من المعطيات جعلت نس���بة النمو 

في الرب���ع األول من هذا العام »تقفز« م���ن 1ر2% إلى 7ر2%، ومن أهم 

المعطي���ات الجديدة، كان أن الص���ادرات أكبر مما تحدث عنه التقرير 

الس���ابق، كما أن االستهالك العام كان اكبر، بينما االستهالك الفردي 

بقي سلبيا في التقرير الثاني. كذلك فإن مكتب االحصاء قام بتعديل 

نسبة النمو المعلنة في الربع األخير من العام الماضي 2013، من 9ر%2 

إلى 2ر%3.

وكان���ت مكتب االحص���اء قد أعلن في ش���هر نيس���ان الماضي، عن 

معطيات أقلقت األوس���اط االقتصادية الرسمية وغيرها، بعد أن تبين 

أن النمو االقتصادي قد س���جل في الربع األول من العام الجاري ارتفاعا 

منخفضا بنسبة 1ر%2.

وجاء في تقرير المكتب السابق، أن التراجع في االستهالك الفردي 

بلغ نس���بة 2%، ما يعني تراجعا بنسبة 4% على مستوى الفرد الواحد، 

وهذا مؤش���ر لمستوى المعيش���ة، الذي عمليا تراجع منذ مطلع العام 

الجاري، كما أن هذا التراجع هو استمرار للتراجع الذي تم تسجيله في 

الربع األخير من العام الماضي بنس���بة 1%، وقد أبقى التقرير الجديد 

على معطيات االستهالك الفردي السلبية.

يذكر أن بنك إس���رائيل المركزي أعلن في الش���هر الماضي أيار عن 

توقعات���ه للنمو االقتصادي للعامين الج���اري والمقبل، إذ أبقى البنك 

على توقعاته للعام الجاري بنسبة 3%، وخفض توقعاته للعام المقبل 

إل���ى نس���بة 1ر3%، وهذا على الرغ���م من أن توقعات صن���دوق النقد 

الدولي، ومنظمة التعاون بين ال���دول المتطورة، تتنبأ أن يكون النمو 

االقتصادي في إس���رائيل في العام الجاري بنس���بة 4ر3%، وفي العام 

المقبل 5ر%3.

التنقيب عن النفط في الجوالن 
يلّوث مياه طبريا

بّين بحث إسرائيلي جديد أن تنقيب سلطات االحتالل اإلسرائيلي 

ع���ن النفط في مرتفعات الجوالن الس���ورية المحتلة، عدا عن كونه 

مخالفا للقوانين الدولية في منطقة محتلة، سيتس���بب في تلوث 

خطي���ر لمياه بحي���رة طبري���ا، والوديان التي تص���ب فيها، ويؤكد 

البح���ث أن هذا التلوث قد ينجم أيضا عن الحفريات التجريبية في 

المنطقة.

وكانت وزارة البنى التحتية اإلسرائيلية قد أرست قبل عدة أشهر 

عطاء على ش���ركة أميركية- إسرائيلية، للش���روع في التنقيب عن 

النف���ط، في 14 مكانا في الجوالن المحتل. وجاء هذا االجراء بعد 20 

عاما على اضطرار حكومة إس���رائيل لوقف مبادرة كهذه، إذ حاولت 

في مطلع سنوات التسعين، ومرة أخرى في العام 1996 إبان حكومة 

بنيامين نتنياهو األولى، فتح مش���اريع تنقي���ب، إال أنها اضطرت 

للتراجع في اعقاب احتجاجات دولية، خاصة في مرحلة كان يجري 

الحديث فيها عن احتمال اجراء مفاوضات بين إس���رائيل وسورية، 

إال أن إس���رائيل تس���تفيد حاليا من األوضاع في سورية والصمت 

الدولي لالستمرار في مشروعها االحتاللي.

وقد بدأت في االس���ابيع األخيرة أعمال الحفر والتنقيب في عدة 

مناطق في مرتفعات الجوالن بحثا عن نفط وعن غاز، ويتوقع الخبراء 

أن تكون المهمة صعبة، بس���بب صالبة القش���رة األرضية في تلك 

المنطقة. ويقول البحث الجدي���د إن التنقيب عن النفط، حتى في 

المرحلة التجريبية، سيتس���بب في تلوث الوديان التي تصب في 

بحيرة طبريا.

ويشدد البحث على أن النفط المفترض سيكون تحت طبقة صخرية 

صلبة تحتاج إلى مواد كيميائية خطيرة لتفتيتها، ومن ش���أن عملية 

التفتيت أن تص���ل إلى اآلب���ار االرتوازية، والينابي���ع، وتلوث المياه. 

ويقول البحث إن لترا واحدا من النفط كفيل بفساد وتلويث ال أقل من 

مليون كوب من المياه، ورغ���م البحث واعتراض منظمات البيئة، إال أن 

حكومة االحتالل تصر على مواصلة مشروعها.

إسرائيليون يغلقون حساباتهم 
البنكية في سويسرا!

قال تقرير صحافي في إس���رائيل إن المئات من اإلس���رائيليين 

ش���رعوا في اآلونة األخيرة بإغالق حساباتهم البنكية في سويسرا، 

كونهم لم يبلغ���وا عن وجودها لس���لطة الضرائب اإلس���رائيلية، 

في حين أعلنت الس���لطة ذاتها أنها تلقت وس���تتلقى المزيد من 

المعلومات عن تلك الحس���ابات من البنوك السويس���رية، ما جعل 

أصح���اب البنوك يتخوف���ون من مواجه���ة القانون اإلس���رائيلي، 

فسارعوا إلى اغالق حساباتهم.

ونقل المحلق االقتصادي »مامون« في صحيفة »يديعوت أحرونوت« 

عن خبير اقتصادي قوله إن االس���راع في اغالق هذه الحس���ابات يزيد 

من الش���بهات حول طبيعة هذه األموال، وخاصة الش���بهات بأن هذه 

األموال هي نتيجة عمليات تبييض أموال يحظرها القانون، وأشار إلى 

أن اغالق الحسابات لن يساعد اصحابها كثيرا، ألن البنوك السويسرية 

تبلغ السلطات اإلسرائيلية عن اغالق الحسابات أيضا، وليس فقط عن 

الحسابات الجارية.

وحس���ب الخبير ذاته، فإن إس���رائيل تس���تفيد م���ن عضويتها في 

منظمة التعاون بين الدول المتطورة OECD للحصول على المعلومات. 

وأضاف أن أصحاب هذه الحس���ابات هم في ورطة في حال أن أموالهم 

غير مشروعة، ففي حال أغلقوا حساباتهم البنكية لن يجدوا مكانا آمنا 

آخر يلجأون اليه.

وأعلنت سلطة الضرائب اإلسرائيلية عن فترة زمنية تسمح ألصحاب 

الحسابات واألموال أن يعرضوا خاللها تقاريرهم للسلطة، وأن يدفعوا 

كام���ل الضرائب المس���تحقة، من دون أن يت���م تقديمهم للمحاكمة 

بتهمة التستر على هذه األموال سابقا.

أكد بح���ث جديد لقس���م األبحاث في الكنيس���ت أن الميزانيات الرس���مية 

المخصصة للمجتمع العربي، ال تزال شحيحة، وبعيدة جدا عن نسبة العرب من 

بين اجمالي الس���كان، كما أنها من حي���ث الميزانيات االجتماعية، مثل الرفاه 

والتعليم، بعيدة عن نس���بة العرب من بين اجمالي الفقراء، أو نس���بة الطالب 

الع���رب في جهاز التعليم، وتقارب الميزاني���ات المخصصة للعرب في بعض 

بنود الصرف الصفر.

وجرى إعداد البحث بطلب من عضو الكنيس����ت د. باس����ل غطاس، من حزب 

التجم����ع الوطني الديمقراط����ي، بهدف معرفة ما تخصص����ه ثماني وزارات 

عيني����ة، هي أق����رب للخدمات اليومية األساس����ية من تعلي����م ورفاه وصحة 

واس����كان ووزارة الداخلية بكل تش����عباتها وغيرها. وأخذ البحث أن نس����بة 

العرب في إس����رائيل هي 6ر20% من اجمالي الس����كان، إال أن هذه النس����بة 

تضم الفلس����طينيين في القدس الشرقية المحتلة، والسوريين في الجوالن 

المحت����ل، وعمليا فإن المواطنين العرب في مناطق 48، هي في حدود 8ر%17 

م����ن اجمالي الس����كان، إال أن ما تخصصه الوزارات للمجتم����ع العربي ابعد ما 

يكون عن هذه النسبة.

فمثال، ما تخصصه وزارة االس���كان للمس���اكن “الشعبية” أي التي تتملكها 

مؤسس���ات حكومية في البلدات العربية تصل إلى 3 باأللف من اجمالي هذه 

البيوت، ولكن ما لم يشر له البحث، أن البيوت في البلدات العربية ليست بيوتا 

بنتها الحكومة كما ه���و الحال في المدن اليهودية، بل هي بيوت المهجرين 

الفلس���طينيين في الشتات، والتي وضعت الحكومة اإلسرائيلية يدها عليها، 

وحّولته���ا إلى ما يس���مى “حارس أم���الك الغائبين”، وباتت ف���ي ما يعرف ب� 

“األموال المتروكة”، ويتم اس���تئجارها من خالل هذه المؤسس���ة الحكومية، 

وهذه الظاهرة تبرز في مدينة الناصرة، وفي المدن الفلس���طينية الس���احلية 

التاريخي���ة، عكا وحيف���ا ويافا واللد والرملة، وقد تك���ون مثل هذه البيوت في 

أماكن أخرى، ولكن بشكل محدود.

كما يتضح أن نسبة العرب من مستحقي القروض االسكانية المدعومة أقل 

من 4% من اجمالي المس���تحقين، بدال من أكثر من 22% من الشريحة العمرية 

الش���ابة في هذه المرحلة، أما نسبة من يحصلون على قروض اسكانية فتصل 

إلى 3ر2% من اجمالي الحاصلين على هذه القروض.

التمييز يستفحل في مجال الرفاه
ويس���تفحل التمييز ف���ي ميزانيات الرفاه، التي م���ن المفترض أنها تخدم 

أساسا الش���رائح في ضائقة والشرائح الفقيرة، ويشكل العرب ما نسبته %45 

من اجمالي الفقراء، وهذا يعني 250% من نس���بتهم من السكان، وتنبع هذه 

النس���بة من كون أن الفقر بين العرب يصل إل���ى 54% من اجمالي المواطنين 

العرب، مقاب���ل أقل من 16% بين اليهود، وأقل م���ن 11% بين اليهود من دون 

المتدينين المتزمتين )الحريديم(.

ورغ���م هذه المعطيات الرس���مية، إال أن ما تخصص���ه وزارة الرفاه للمجتمع 

العرب���ي ما بين 11% إلى 12%، أما نس���بة دعم الوزارة ذاته���ا للجمعيات التي 

تعنى بالفقراء، فتتراوح ما بين 1% إلى 7ر2% من اجمالي الميزانية المخصصة 

لهذه الجمعيات ككل.

وهذه الحال تس���ري أيضا على وزارة الزراع���ة، التي تخصص ما بين أقل من 

نصف بالمائة إلى 4ر3% م���ن ميزانيتها للمجتمع العربي، وهذا مرتبط ببنود 

الميزانية، وتخصص وزارة األديان 13% فقط للمجتمع العربي.

أم���ا في وزارة التعلي���م، فإن حصة المجتمع العربي تص���ل إلى 22% رغم ان 

نس���بة الطالب العرب تصل إل���ى 27% من اجمالي الط���الب، بما فيها القدس 

والجوالن، ويعترف مسؤولون في وزارة التعليم أن المجتمع العربي بحاجة إلى 

ميزانيات أعلى من نس���بة العرب من الس���كان، لغرض سد النقص الهائل في 

البنى التحتية وسد النقص المتراكم في عدد الوظائف وغيرها.

لكن التمييز في ميزانية التعليم ال تقتصر على ميزانية الوزارة المباش���رة، 

بل أيضا من خالل بنود تمويل اخرى، فمثال هناك سلسلة من البرامج التعليمية 

يك���ون على المجالس البلدية والقروية أو األهالي المش���اركة في تمويلها، إال 

أنه بس���بب تردي األوضاع االقتصادية االجتماعية، يكون تمويل هذه البرامج 

ش���به مستحيل، ما يزيد اتساع الفجوات في التحصيل العلمي، وحسب أبحاث 

س���ابقة فإنه في المجمل تصرف الحكومة عل���ى الطالب العربي نحو 25% مما 

تصرفه على الطالب اليهودي.

وق���ال النائ���ب غطاس إنه بموج���ب البحث، ف���إن ال���وزارات تواصل توجيه 

ميزانياتها إلى الجمهور اليهودي وتحجبها عن الجمهور العربي، ولدى وزارة 

المالي���ة والجهات المس���ؤولة في الوزارات األخيرة أجوب���ة جاهزة وبموجبها، 

“يجب رصد األموال في المجتم���ع العربي، الذي على مدى أجيال جرى اهماله 

بش���كل س���يء”، إال أن هذه الردود “لم تلحقها برامج عمل واضحة، وكما يبدو 

فإنه في ظل غياب سياس���ة واضحة، فإن ميزانية 2015 أيضا ستكون ميزانية 

تفتقر إلى المساواة، وسيكون فيها تمييز ضد العرب”.

دراسة جديدة: 

الميزانيات المخصصة للمواطنين العرب شحيحة وبعيدة عن نسبتهم من السكان!
*نسبة العرب 8ر17% من إجمالي السكان في إسرائيل ويحصلون على ميزانيات تقل بكثير عن نسبتهم* حينما يكون العرب

 45% من إجمالي الفقراء فإن حصتهم من ميزانية وزارة الرفاه 12% على األكثر وحصتهم من ميزانية وزارة اإلسكان تقارب الصفر*

أظه���ر بحث اقتص���ادي جديد عرض ف���ي األيام األخيرة، أن���ه بعد ثالث 

س���نوات على اندالع حملة االحتجاجات الش���عبية في إسرائيل على تفاقم 

غالء المعيشة، فإن كل ما بدا وكأن الحملة ستصححه، تالشى كليا، فأسعار 

المواد الغذائية ارتفعت خالل ثالث سنوات بضعفي نسبة التضخم المالي 

العام، فيما اس���تمر ارتفاع أس���عار البيوت، وازدادت الفجوات االجتماعية، 

وخاص���ة الفارق بين معدل األجور الرس���مي، ومعدل األج���ور الفعلي، الذي 

تتقاضاه الغالبية الساحقة من جمهور العاملين.  

وقد أجرى البحث د. روبي نتنزون وإيتمار غازلة، العامالن في مركز “ماكرو 

لالقتصاد السياس���ي”، ويظهر من البح���ث، أنه في حين ارتفع التضخم من 

الع���ام 2011 إلى 2013 بنس���بة 1ر7% فإن أس���عار الم���واد الغذائية وحدها 

ارتفعت بنس���بة 6ر13%، كما أن أس���عار الخدمات الصحية والمواد الطبية 

ارتفعت بنس���بة 6ر9%، وتواصل ارتفاع أس���عار البيوت بنسبة تفوق %20 

خالل ثالث سنوات.

ويش���ير البحث إلى أن عائالت فيها أطفال حتى س���ن التاسعة، باتت في 

اآلون���ة األخيرة تص���رف أكثر من ذي قب���ل على الغذاء والصح���ة والتربية 

والتعليم والمسكن، وهذه القضايا األساسية حينما يرتفع الصرف عليها، 

ف���إن “الفائض” لباقي األمور الحياتية العامة يصبح أقل، ما يدفع العائالت 

إلى وضع أولويات الحتياجاتها اليومية.

ويقول البحث إن أس���عار البيوت في إسرائيل سجلت ارتفاعا حادا، بنسبة 

30% من العام 2005 إلى العام 2011، ولكن بعد حملة االحتجاجات الشعبية، 

التي كانت مسألة المس���كن في صلبها، واصلت ارتفاعها، ومن المتوقع أن 

تكون أس���عار البيوت قد ارتفعت حتى العام المقب���ل بأكثر من 40% خالل 

عشر سنوات.

ففي حين كان المواطن في إسرائيل يحتاج في العام 2005 إلى 102 راتب 

شهري لش���راء بيت، فقد ارتفع عدد الرواتب في العام 2013 إلى 137 راتبا، 

ومن المتوقع ان يواصل العدد ارتفاعه ليصل في العام المقبل إلى 144 راتبا. 

ويش���ير البحث أيضا إل���ى الفجوة الكبيرة في الرواتب، ففي حين تش���ير 

التقارير الرسمية إلى أن معدل األجور الرسمي، في محيط 9400 شيكل وما 

يعادل 2720 دوالرا، وفق س���عر الصرف في هذه المرحلة، فإن معدل األجور 

الفعلي 6204 شيكالت، وهو ما يعادل 1798 دوالرا، ما يعني 66% من معدل 

األجور الرس���مي، وتنبع هذه الفجوة من أن حس���اب معدل الراتب الرسمي 

يأخذ بالحسبان كل الرواتب ويقس���مها بالمعدل على عدد العاملين، بينما 

معدل األجور الفعلي يأخذ بالحس���بان نسبة العاملين الذين يحصلون على 

مستويات معينة من الرواتب.

ويقول البحث إن معدل األجور الرس���مي ارتفع س���نويا بنسبة 6ر2% منذ 

حمل���ة االحتجاجات الش���عبية، بينما الحد األدنى من األج���ر لم يتغير، منذ 

الع���ام 2008 وحتى اليوم، وهو يراوح عند 4300 ش���يكل، أي ما يعادل 1246 

دوالرا.

فقد بّين آخر تقرير عن مع���دالت الرواتب صدر في مطلع العام الجاري أن 

نحو 31% من األجيرين في إس���رائيل يحصلون عل���ى راتب الحد األدنى وما 

دون، وأقل م���ن 11% يحصلون على ما بين رات���ب الحد األدنى وحتى نصف 

معدل األجور، وأقرب إل���ى 20% يحصلون على ما بين 50% من معدل األجور 

إل���ى 75% من معدل األجور، وأقل من 12% من األجيرين يحصلون على معدل 

األجور.

وهذا يعن���ي أن 7ر72% من األجيرين في إس���رائيل يحصلون على معدل 

األجور وما دون، وهذه نس���بة أعلى مما كانت علي���ه في العام 2002، حينما 

كان���ت النس���بة 9ر71%، بينما 1ر28% حصلوا على روات���ب أعلى من المعدل 

العام، مقابل 4ر27% في العام 2011.

ويق���ول أحد معدي البحث، الدكتور روبي نتنزون، إننا على مدى الس���نين 

نش���هد توجها مقلقا، وبموجبه أن الجمهور بات يش���تري مواد غذائية أقل 

من أجل تمويل تكاليف المس���كن والتعليم، وهذا اس���تنتاج تؤكده أبحاث 

مؤسسة الضمان االجتماعي الرسمية )مؤسسة التأمين الوطني(. 

أين تذهب أموال الضرائب؟
تق���ول المحللة نافيت زومر في مقال لها ف���ي الملحق االقتصادي “مامون” 

الذي يوزع مع صحيفة “يديعوت أحرونوت”، إن حملة االحتجاجات الش���عبية 

اندلع���ت في بداياتها أيضا احتجاجا على رفع س���عر “جبنة الكوتيج” )إحدى 

األجبان المصنعة في إس���رائيل(، “وكانت حملة االحتجاجات في صيف العام 

2011، حدث���ا خارجا عن المأل���وف في التاريخ اإلس���رائيلي، فدائما كان الحوار 

السياسي في إسرائيل تحت سيطرة القضايا األمنية والصراع، بينما القضايا 

السياسية تم دفعها جانبا إلى الهامش، إال أن السؤال المطروح اليوم: إلى أين 

اختفت االحتجاجات الشعبية التي أخرجت الجماهير إلى الميادين؟ والجواب 

المعقول أكثر، هو أن الجمهور اس���توعب وفهم أن سعر جبنة الكوتيج، ليس 

هو جذر مشكلة الصعوبات المعيشية”.

وتتاب���ع زومر كاتب���ة: “لقد احتاج م���رور وقت إلى حين فه���م الجمهور ان 

االقتصاد هو أمر معقد، وإذا أس���عار الم���واد الغذائية أعلى مما هي عليه في 

العالم، فيجب التعمق في جذر المشكلة وفحص مبنى تكلفة المنتوجات في 

إسرائيل، ومقارنتها بما هو قائم في العالم، وفي حينه، سيتضح أن الحكومة 

تجبي من���ا ضرائب أعلى مما ال يق���اس، من الضرائب المفروض���ة على المواد 

الغذائية، بدءا من ضريبة المشتريات بنسبة 18%، وهي نسبة غير قائمة في 

العالم، كذلك فإن تكلفة أنظمة الحالل )وفق الش���ريعة اليهودية( المفروضة 

على المنتجين هي أيضا باهظة، ومعها ضريبة المس���قفات وإيجارات المحال 

والبيوت، التي ترتفع باس���تمرار، هي أيضا تساهم في رفع األسعار وكل هذا 

تحت مس���ؤولية الحكومة. كذل���ك، فقد قيل الكثير عن غالء الس���كن، ويوجد 

اتفاق على أن الحكومة مذنبة بالغالبية هذا الغالء”.

وتوج���ه زومر األنظار إلى الضرائب غير المباش���رة، الكثي���رة والهائلة التي 

تجبيه���ا الحكوم���ة، مثل ضريب���ة المش���تريات والجمارك العالي���ة وضريبة 

المس���قفات وغيرها الكثير، وتقول: “لماذا يفرضون في إسرائيل ضرائب غير 

مباشرة ضخمة إلى هذا الحد؟، والجواب ستجدونه في ميزانية الدولة، في بند 

االستيطان واألمن واليهود المتدينين المتزمتين )الحريديم(”.

ال ميزانية لخفض الفقر
في س���ياق متصل بالقضية االقتصادية االجتماعي���ة، أعلنت وزارة المالية 

في األس���بوع الماضي، أن���ه ال توجد ميزانيات كافي���ة لتمويل توصيات لجنة 

مكافحة الفقر في إس���رائيل، التي تقدر بنحو 6 مليارات ش���يكل س���نويا، وما 

يعادل حاليا 74ر1 مليار دوالر، بهدف تقليص أعداد الفقراء بنسبة 40% خالل 

خمس سنوات.

وكانت لجنة خاصة أقامها وزير الرفاه االجتماعي قبل عدة أشهر، قد قدمت 

توصياتها لمكافحة الفقر قبل أسبوعين، وعرضنا جزءا منها في العدد السابق 

من “المش���هد اإلس���رائيلي”، إذ كانت اللجنة قد تخلت عن أهم توصية لها، 

وه���ي رفع مخصصات األوالد، التي تتقاضها كل عائلة عن كل ولد لديها دون 

سن 18 عاما، بسبب رفض وزارة المالية ورئاسة الحكومة.

وف���ي المقابل، أوص���ت اللجنة في تقريره���ا، برفع مخصص���ات اجتماعية 

للمس���نين الذين ليس لديهم راتب تقاعدي بما بين 57 دوالرا إلى 115 دوالرا 

شهريا، ورفع المخصصات االجتماعية للنساء الالتي يعلن عائالتهن لوحدهن 

)عائالت أحادية الوالدين(، وزيادة دائرة مس���تحقي ضريبة الدخل “السلبية” 

التي تدف���ع من خاللها الحكومة مخصصات ل���ذوي الرواتب التي ال تصل إلى 

الحد األدنى المس���تحق بالضريبة، وهذا منوط بعدد أفراد العائلة ومس���توى 

دخ���ل العائلة، وغيرها من التوصيات، الت���ي يبدو من معطياتها أنها تهدف 

إلى رفع العائالت إلى فوق خط الفقر بمبالغ زهيدة، ولكنها عمليا س���تبقيها 

فقيرة عمليا.

ونقلت صحيفة “ذي ماركر” االقتصادية عن مصادر في وزارة المالية قولها 

إن الوزارة تنجز في هذه األيام مسودة مشروع الميزانية العامة للعام المقبل 

2015، وال يوج���د فيه���ا فائض م���ن 74ر1 مليار دوالر لتموي���ل توصيات لجنة 

مكافحة الفقر، وحس���ب تلك المصادر فإن الحكومة تستطيع إقرار بعض بنود 

هذه التوصيات، ولكن قبل أن تقرها عليها أن تضمن مصادر تمويل لكل واحد 

من هذه البنود. 

ولفتت مصادر وزارة المالي���ة للصحيفة ذاتها إلى أنه قبل أكثر من عامين، 

تبنت الحكومة كل توصيات لجن���ة “تراختنبرغ” التي وضعت توصياتها في 

أعقاب حملة االحتجاجات الش���عبية بغرض خفض غالء المعيشة، إال أنه على 

أرض الواق���ع، لم يكن أمام الحكومة س���وى تطبيق بعض هذه البنود، بس���بب 

غياب التمويل المالئم، وهذا ما سيواجه لجنة مكافحة الفقر.

بحث جديد: 

االحتجاجات الشعبية تالشت واألسعار األساسية تحلق عاليًا!
*التضخم المالي ارتفع خالل ثالث سنوات بنسبة 1ر7% بينما أسعار المواد الغذائية ارتفعت بنسبة 6ر13% *أسعار البيوت واصلت ارتفاعها والفجوات 

في الرواتب اتسعت *محللة: الضرائب غير المباشرة ضخمة إلى هذا الحد لتمويل االستيطان واألمن واليهود المتدينين المتزمتين )الحريديم(*

أحد أسواق الخضروات والفواكه في إسرائيل- أسعار الحاجيات األساسية آخذة باالرتفاع أكثر من نسبة ارتفاع التضخم المالي! 
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ترجمة وإعداد: سعيد عياش

تعريف:
ننق���ل هنا الجزء الثان���ي واألخير من ترجمة كامل���ة ل� »ورقة عمل« 

أعدها السفير اإلسرائيلي األسبق في الواليات المتحدة زلمان شوفال 

ح���ول موضوع العالقات اإلس���رائيلية-  األميركي���ة. وقد قدمت هذه 

الورقة في نطاق أعمال »مؤتمر هرتسليا السنوي الرابع عشر )2014(- 

حول ميزان المناعة واألمن القومي اإلس���رائيلي«. ونشرنا الجزء األول 

منها في العدد السابق.

تأثير النزاع اإلسرائيلي-  الفلسطيني كعامل مهم
يشكل الموضوع اإلس���رائيلي- الفلسطيني عامال مهما- وإن لم يكن مركزيا 

دائما- في العالقات األميركية – اإلس���رائيلية من���ذ زمن بعيد، وباألخص منذ 

حرب العام 1967.  وكما أش���رنا، فقد ازداد شأن إسرائيل، عقب انتصارها في 

تلك الحرب، كحليف مهم للواليات المتحدة، سواء في نظر المؤسسة األمنية 

األميركية أو في نظر الرأي العام األميركي. غير انه اتضح في المقابل أن فجوة 

سياسية قد نشأت بين مواقف واشنطن والقدس سواء كان الحديث يدور على 

ادارة ديمقراطية او جمهورية  في القضايا  المتعلقة بالمناطق )المحتلة في 

العام 67( والحدود والقدس وغيرها من قضايا النزاع، على الرغم من أن جميع 

اإلدارات األميركية رأت  نفس���ها ملتزمة بالتفس���ير الفضفاض لقرار مجلس 

األم���ن الدول���ي 242، الذي تضمن مبدأ »الحدود اآلمنة« والذي رأى فيه رؤس���اء 

أميركيون مختلفون، مبررا لعدم مطالبة إس���رائيل باالنسحاب إلى حدود العام 

1967.  كذلك اتبعت واشنطن فيما يتعلق بالمستوطنات والبناء االستيطاني 

في القدس الشرقية توجها أكثر براغماتية ومرونة من دول كثيرة أخرى، كما 

فضلت في بعض األحيان التوصل إلى تفاهمات في القضايا الخالفية.  

أحد األمثلة البارزة التي يمكن اإلشارة إليها في هذا السياق، هو نجاح وزير 

الخارجية في حكومة بيغن، موش���يه دايان، في إرغام إدارة جيمي كارتر على 

التراجع عن بيان مش���ترك مع االتحاد السوفييتي بش���أن الذهاب إلى مؤتمر 

سالم دولي حول الشرق األوسط خطط لعقده في جنيف العام 1978، وإقناعها 

بتبني فكرة الحكم الذاتي الفلسطيني.  هذا المثال يمكن أن يشكل نموذجا 

للجهود السياس���ية والدعائي���ة الناجحة التي بذلتها إس���رائيل أحيانا لدفع 

أهدافها، أو لكبح أهداف لإلدارة األميركية غير مرغوبة من ناحية إس���رائيل، 

حي���ث نج���ح دايان وقتئذ ف���ي تجنيد وحش���د معارضة واس���عة في صفوف 

الجمهور اليهودي- األميركي ووس���ائل اإلعالم األميركية للخطوة األميركية- 

السوفييتية المخططة. 

ويمكن لنا ان نس���تخلص من ذلك أيضا عبرة من ناحية العالقات المتبادلة 

بين المواضيع السياس���ية ذات االنعكاس���ات المتعددة األطراف، والمواضيع 

على الصعيد الثنائي. وعلى سبيل المثال، ففي فترات المواجهات السياسية 

الحادة، كما حصل في عهد بوش األب وإسحق شامير، لم يتراجع، كما أسلفنا، 

التأيي���د العام إلس���رائيل، ول���م تتضرر العالق���ات الثنائية بي���ن الدولتين، 

والتي تعبر عن نفس���ها في قائم���ة طويلة ومتنوعة م���ن المواضيع األمنية 

واالقتصادية والعلمية والثقافية وما إلى ذلك.  وقد شهدت العالقات األمنية 

بي���ن الدولتين في عهد الرئي���س أوباما ايضا، تعاظما وذل���ك على الرغم من 

الفتور الذي ميز أحيانا العالقات السياس���ية والشخصية بين زعمائهما. إلى 

ذلك فقد نش���أت أحيانا، جراء الجدول الزمني االنتخابي في الدولتين، أوضاع 

جرت فيها عملية تبدل )تداول( الس���لطة في واش���نطن والقدس في مواعيد 

متقارب���ة.  فقد انتخب الرئيس كارتر ف���ي العام 1977، وهو نفس العام الذي 

شهد »االنقالب السياسي« في إس���رائيل، وقيام الحكومة اإلسرائيلية األولى 

)برئاس���ة مناحيم بيغن( التي ل���م يقف حزب »مباي« على رأس���ها.  وقد جاء 

هذا االنقالب مفاجئا إلدارة الرئي���س كارتر، ومع أن عالقات األخير مع )رئيس 

الحكومة اإلسرائيلي( اسحق رابين لم تكن على ما يرام، إال أن واشنطن تعاطت 

م���ع الواقع السياس���ي الجديد في إس���رائيل بنوع من االرتي���اب والخوف من 

المس���تقبل.  غير أن إدارة كارتر توصلت، في غضون فترة قصيرة، وال س���يما 

في أعقاب تعيين موش���يه دايان وزيرا للخارجية )ف���ي حكومة بيغن األولى( 

إلى اس���تنتاج بأنه يمكن وينبغي التعاون مع حكومة بيغن.  وقد سعى كارتر 

ومعاونوه إلى معالجة الوضع حس���ب طريقتهم، إذ تحفظ���وا في البداية إزاء 

المبادرة اإلس���رائيلية – المصرية للتوصل إلى تس���وية س���لمية للنزاع بين 

الدولتي���ن، ولكن مع مرور الوقت، وكما وجد ذلك تعبي���را له في مؤتمر كامب 

ديفيد، لعب كارتر ومس���اعدوه دورا مركزيا ف���ي ردم الفجوات بين الجانبين، 

اإلسرائيلي والمصري، في المسائل المختلفة 

العالقات في عهد اإلدارات األميركية األربع األخيرة
إذا ما تطرقنا بش���كل مقتضب لوضع العالقات في عهد اإلدارات األميركية 

األربع األخيرة- بوش األب، كلينتون، بوش اإلبن وأوباما- فس���وف نجد بأن عهد 

كل إدارة من ه���ذه اإلدارات تخللته عدة أحداث خاصة، كان لها- وإن لم تكن 

مرتبطة مباشرة بإسرائيل- انعكاسات على العالقات بين الدولتين.  

ففي عه���د إدارة بوش األب وقعت ح���رب الخليج األولى، الت���ي آثرت فيها 

إس���رائيل الوق���وف على الحياد، عل���ى الرغم من أنها كان���ت عرضة للتهديد 

وحت���ى الضرر جراء الصواري���خ العراقية التي أطلقت عليه���ا.  ومع أن اإلدارة 

األميركي���ة نفت بش���دة وقتئ���ٍذ اتباع سياس���ة تربط بي���ن جهودها إلقامة 

ائت���الف عربي- أميركي ضد نظام صدام حس���ين وبين النزاع اإلس���رائيلي – 

الفلس���طيني، إال أن الخطوط التي رسمها معاونو الرئيس بوش وعلى رأسهم 

وزير الخارجية جيمس بيكر، أوجدت ارتباطا فعليا بين الحرب ونتائجها وبين 

مس���اعي واشنطن لتجنيد حلفائها العرب من أجل التوصل إلى تسوية للنزاع 

اإلسرائيلي- الفلسطيني، وهو ما أفضى مباشرة إلى عقد مؤتمر مدريد للسالم 

في الع���ام 1991، والذي كان م���ن المفروض أن يطلق مفاوضات مباش���رة بين 

إس���رائيل وأعدائها برعاية دولية )على الرغم من أن بيكر حرص، بروح التوجه 

ال� »جاكسوني« على إبقاء زمام األمور في يدي الواليات المتحدة فقط(.

ال مج���ال هن���ا لتقديم تحليل مس���هب لمؤتمر مدريد وتوابع���ه، ولكن من 

الجدير باإلش���ارة أن توجه واشنطن ك�«وسيط نزيه« كان متوازنا بصورة عامة، 

وربما يعود ذلك أيضا لكون مكانه إسرائيل قد تعززت، خالفا لتوقعات اإلدارة 

األمريكية، في أوس���اط الرأي العام والكونغرس األميركيين، بفضل امتناع تل 

أبي���ب عن التدخل في حرب الخلي���ج.  وكما هو معروف فقد أدى مؤتمر مدريد 

إلى توقيع معاهدة الس���الم بين إس���رائيل واألردن، ولكنه ل���م يؤد إلى احراز 

تقدم على المسارات الفلسطينية والسورية واللبنانية.  وهناك من يقول بأن 

اتفاقيات أوس���لو )1993( هي استمرار منطقي لمؤتمر مدريد، من جهة أخرى 

ثمة من يعتقد )مثل جيمس بيكر( أن اتفاقيات أوس���لو »س���حبت البساط«من 

تح���ت اقدام العملية التي بدأت في مدريد. وعموما فقد أيدت واش���نطن في 

وق���ت الحق هذه االتفاقيات على الرغم من أنها لم تكن ش���ريكا في المبادرة 

إليها، كما فعلت قبل ذلك تجاه العملية السلمية اإلسرائيلية – المصرية في 

أعقاب »مبادرة الس���ادات«. وقد وجد هذا التأييد تعبيرا مكثفا له في ش���كل 

خاص، عقب انتخاب إس���حق رابين رئيس���ا للحكومة، واستمر على نطاق أوسع 

مع تولي الرئيس كلينتون لمنصبه الرئاس���ي، والذي لم يعتبر نفسه وسيطا 

فحسب، وإنما أيضًا شريكا فاعال وكامال في العملية السياسية.  غير ان تدخل 

كلينتون الزائد لم يفض في نهاية المطاف إلى انطالقة في العملية السلمية، 

وذلك في األساس بسبب المواقف المتصلبة التي أبداها الجانب الفلسطيني 

على امتداد فترة المفاوضات، وال س���يما خالل مؤتمري »كامب ديفيد« وطابا، 

 إيهود باراك مكان بنيامين نتنياهو في رئاسة الحكومة.
ّ

بعدما حل

بع���د انتهاء والية الرئي���س كلينتون ودخ���ول جورج ب���وش )االبن( للبيت 

األبي���ض، بدأت حقبة جديدة.  فق���د أعلن بوش قبل انتخاب���ه، بأنه ال يعتزم 

مواصلة طريق سلفه كلينتون وال حتى توجه أبيه فيما يتعلق بموضوع النزاع 

اإلسرائيلي- الفلسطيني.

وعل���ى الرغ���م من أنه ال يمك���ن اعتبار ب���وش )االبن( ممثال ب���ارزا للتوجه ال� 

»جاكسوني«، إال أن سياس���ته مزجت بين الجوانب القومية واألحادية الجانب 

له���ذا التوجه، وبين التوجه ال� »ويلس���وني« )الذي يضع في مركزه حق تقرير 

المصي���ر للش���عوب المختلف���ة( والذي وجد تعبي���را له في »أجن���دة الحرية« 

ومس���اعيه لدفع الديمقراطية في س���ائر أنحاء العالم،  وخصوصا في الشرق 

األوسط. 

في نفس الفترة تقريبا، التي تولى فيها بوش مهام منصبه انتخب لرئاسة 

الحكومة في إس���رائيل )الزعيم اليميني( أريئيل ش���ارون، الذي كان يش���اطر 

الرئي���س األميركي الجديد في الكثير من وجهات النظر، ومن هنا توطدت في 

عهدهما بش���كل وثيق منظومة العالقات اإلس���رائيلية – األميركية، وال سيما 

في أعقاب هجمات 11 أيلول/ سبتمبر، التي منحت إدارة بوش على أثرها حرية 

عمل مطلقة إلس���رائيل في موضوع »محاربة اإلرهاب الفلسطيني«، ووفرت لها 

كامل الدعم والتأييد، بما في ذلك في األمم المتحدة وسائر المحافل الدولية، 

وتغاضت عن أنش���طة البناء واالس���تيطان في القدس الشرقية وخلف »الخط 

األخضر«.

ويمك���ن القول إن نقطة التح���ول األكثر أهمية في عهد ب���وش االبن، فيما 

يتعلق بموضوع النزاع اإلس���رائيلي- الفلسطيني، تمثلت في خطاب الرئيس 

الذي دعا فيه إلى إقامة »دولة فلسطينية ديمقراطية محبة للسالم إلى جانب 

إس���رائيل«، وتأييده، من جهة أخرى، إلقامة وبقاء الكتل االستيطانية الكبيرة 

على أساس »التغييرات الديمغرافية واالحتياجات األمنية إلسرائيل«. 

في أعقاب تعيين إيهود أولمرت رئيس���ا للحكومة وتس���يبي ليفني وزيرة 

للخارجي���ة، كثفت إدارة بوش- مع اقتراب نهاي���ة واليتها- جهودها الرامية 

إلحراز تقدم في العملية السياس���ية على المس���ار اإلسرائيلي- الفلسطيني، 

أو على األقل إط���الق عملية جديدة تؤدي إلى انهاء النزاع خالل فترة قصيرة.  

وق���د تكلل هذا التحرك األميرك���ي بافتتاح مؤتمر أنابولي���س، الذي كان في 

جوه���ره منبرا إللقاء الخطب والتصريحات، فيما تمث���ل محوره المركزي بدعم 

وتأييد إدارة بوش إلقامة دولة فلس���طينية، غير أن المواعيد التي حددت في 

أنابوليس النتهاء العملية انقضت دون التوصل ألية اتفاقيات.

أما فترة الرئيس أوباما، فما زال من السابق ألوانه إجمالها، ولكنها، كما سبق 

وأشرنا، تتس���م بتوجه أيديولوجي وفلس���في مختلف عن توجه كل اإلدارات 

الس���ابقة.  ومع أن الرئيس أوباما اضطر أحيان���ا، بحكم الظروف، لالنحراف عن 

الطريق التي رس���مها لنفس���ه، إال أن ذلك ال ينطوي على ما يشير إلى تغيير 

جوه���ري في توجهه إزاء القضايا العالمية عموما، وقضية الش���رق األوس���ط 

خصوصا.  

ويش���ار في هذا الس���ياق إلى أن العالق���ات بين إدارة أوبام���ا وبين حكومة 

نتنياه���و الثالثة )الحالية( ب���دأت في ظل أجواء إش���كالية للغاية. ويقر اآلن 

مس���ؤولون كبار في اإلدارة األميركية بأن المواقف المتش���ددة التي اتخذها 

الرئيس أوباما ووزيرة خارجيت���ه هيالري كلينتون، في بداية طريقهما، تجاه 

موضوع البناء االس���تيطاني ف���ي أراضي الضفة الغربية والقدس الش���رقية، 

وتجاهلهما للتعهدات التي قطعتها اإلدارة السابقة في هذا الصدد، ساهما 

في تصعيد التوترات بين الجانبين، س���واء على المس���توى الش���خصي أو في 

المجال السياسي، كما أنها أدت إلى تشدد في مواقف الجانب الفلسطيني.

تغييرات ومستجدات ال يمكن تجاهلها!
عموما فإنه ال يمكن إلسرائيل التغاضي عما حدث من تغييرات ديمغرافية 

ف���ي الواليات المتحدة، والتي تعبر عن نفس���ها في ازدي���اد وزن المجموعات 

الس���كانية غير المتماثلة مع التاريخ األوروبي، مثل المجموعات المتحدرة من 

أصول التينية وإفريقية وآس���يوية، إلى جانب االنحس���ار النسبي لوزن النواة 

األوروبية بشكل عام واألنجلو- سكسونية بشكل خاص. 

هناك أيضا بعد مهم ومركزي من الناحية اإلسرائيلية يتمثل في التغييرات 

ل���دى الجالية اليهودي���ة – األميركية، والتي كانت وما زالت تش���كل الركيزة 

األساس���ية لدعم ومساندة دولة إس���رائيل.  هذه التغيرات لها أسباب كثيرة 

تتعلق بالذوبان المتزايد لليهود ف���ي المجتمع األميركي وأفول البريق الذي 

تمتعت به إس���رائيل في السنوات األولى لقيامها، إضافة إلى ابتعاد وضعف 

ذاك���رة المحرقة. هن���اك عامل آخر، ربما يكون األخطر، وه���و الموقف المتنكر 

الذي تتبناه المؤسس���ة الدينية في إسرائيل، تجاه الجناحين )المجموعتين( 

اإلصالحي والمحاف���ظ اللذين يتمتعان بنفوذ وتأثير ش���ديدين في صفوف 

يه���ود الواليات المتحدة. هذا الواقع المتغير له انعكاس���ات، ليس فقط على 

العالقات اإلس���رائيلية- األميركية، وإنما أيضا على مصير الش���عب اليهودي 

بشكل عام، وبالتالي يتعين على إسرائيل أن تكون مدركة لذلك، وأن تتعاطى 

بجدية أكبر مع واجباتها في مضمار التعليم والتربية اليهودية في الواليات 

المتحدة، وأن تنتبه أكثر للشؤون الداخلية التي تؤثر على يهود أميركا، وفي 

مقدمها موضوع التهويد.

م���ن جهة أخرى فقد طرأت في الفت���رة األخيرة عدة تغييرات على العالقات 

الخارجية الواليات المتحدة كان لها انعكاس���ات على العالقات مع إس���رائيل، 

ليس بالضرورة في االتجاه الذي رس���مته إدارة أوباما لنفس���ها، ويمكن القول 

بصورة جازمة ان الكلمة الفيصل لم تقل بعد في هذا السياق. 

وقد اتضح في أكثر من موضوع- وموضوع س���ورية هو األبرز منها - إن إدارة 

أوباما ليس���ت متحمسة للتدخل اكثر من الالزم ناهيكم عن اتخاذ موقف، في 

وسائل اشكالية تتطلب قرارات حازمة.

 ومن بين العوامل التي لعبت وستس���تمر في لعب دور في اعتبارات وردود 

فعل واشنطن، أحداث ما يسمى ب� »الربيع العربي« والتي تحاول شخصيات في 

اإلدارة األميركية تس���ويقها كتطور يبرر التوجه الذي  اتبعه الرئيس أوباما، 

والذي عبر عن نفس���ه في »خطاب القاهرة«.  وقد قضى الخط الرسمي لإلدارة 

بوجوب تأييد ومس���اندة التحوالت )ث���ورات »الربيع العرب���ي«(، التي تتجلى 

بش���كل رئيس في االنتخابات، بصرف النظر عن مسائل من قبيل أيديولوجيا 

المنتخبين وحقوق النساء وحرية اإلنسان، وما شابه.

هذا التوجه تضمن في الماضي أيضا مس���اعي وجه���ودا إلقامة عالقات مع 

»اإلخوان المس���لمين« في مصر ومع حركات اسالمية مشابهة في دول عربية 

أخرى، وس���ط التغاضي عن المنطلق���ات والمواقف المعادي���ة ألميركا، التي 

تتبناها هذه القوى والحركات.

 إن من ش���أن هذا االتجاه، إذا ما اس���تمر واتس���ع، أن يؤثر على سياس���ات 

وتحركات واش���نطن المتعلقة بالشرق األوس���ط، ومن ضمن ذلك مسألة النزاع 

اإلس���رائيلي- الفلس���طيني )على س���بيل المثال: إقامة عالق���ات مع حكومة 

فلسطينية تشترك فيها حركة »حماس«(.

هن���اك موضوع آخر أخذ يقترب في األش���هر األخيرة إلى مركز الصدارة في 

السياس���ة الخارجية للواليات المتحدة، وهو موضوع إيران وبرنامجها النووي.  

هذه المس���ألة تحت���ل أيضا محور المحادثات اإلس���تراتيجية بي���ن الواليات 

المتحدة وإسرائيل، وتلقي بظلها على مسائل كثيرة أخرى.  

ويمكن الق���ول إن الموضوع اإليراني ينطوي بالتأكيد على إمكانية لتحقيق 

تقارب منقطع النظير بين حكومة إس���رائيل واإلدارة األميركية، كما يمكن له 

من جهة أخرى أن يثير خالفات ش���ديدة بين الجانبين. وال بد من اإلش���ارة في 

هذا الس���ياق إلى أن التعاون األمني بين أميركا وإسرائيل بلغ - وليس بسبب 

إيران فقط- مس���تويات غير مس���بوقة، على الرغم من أية خالفات ظهرت في 

مواضي���ع أخرى، األم���ر الذي يبرهن مجددا على صحة ما ط���رح هنا، وهو أنه ال 

توجد بالضرورة، وف���ي جميع الحاالت، عالقة محضة بي���ن الجوانب المختلفة 

للعالقات األميركية – اإلسرائيلية.  

الدعم األميركي السخي.. قلق غير مبرر!
كما س���بق وأش���رنا، فإن ثمة موضوعا آخر ال يجوز التغاضي عنه، على الرغم 

من أن تجربة الس���نوات األخي���رة تظهر بالذات أنه لم يكتس���ب زخما كبيرا، 

وه���و األصوات الت���ي ترددها بعض أوس���اط الطبقة السياس���ية األميركية، 

س���واء اليمينية أو اليس���ارية، ضد المساعدات )أو المس���اعدات المبالغ فيها 

كم���ا يزعم( التي تقدمه���ا الواليات المتحدة إلس���رائيل.  فثمة من يدعي أن 

األزمة والصعوبات المالية التي تواجهها الواليات المتحدة تقتضي تقليص، 

أو حت���ى إلغاء هذه المس���اعدات، وهناك من يش���كك في مصلحة واش���نطن 

االس���تراتيجية في هذا الصدد.  ويحاول آخرون دف���ع نظرية فحواها أنه في 

ظل غياب ش���راكة القيم التي توفرت في الماضي، فقد زال األساس للعالقات 

الخاصة بين الدولتين.

وتنش���ط حاليا في صفوف الحزب الديمقراط���ي بالذات، وبطبيعة الحال في 

صفوف اليسار األكاديمي األميركي، عناصر تهاجم إسرائيل وتنتقدها علنا، 

عل���ى الرغم من أن التأييد الذي تحظى به األخيرة، س���واء في صفوف الطبقة 

السياس���ية األمريكية، أو في الكونغرس بمجلسيه وكتلتيه، ما زال في أعلى 

مستوياته.

لك���ن إذا ما عدنا إلى موض���وع ايران فإن من الواض���ح للكثيرين في الطبقة 

السياس���ية  األميركية وكذلك في مراكز األبحاث، أن مكانة الواليات المتحدة 

في الش���رق األوس���ط، وربما في العالم بأس���ره، باتت تتوقف على نجاحها أو 

فشلها في احباط مساعي طهران المتالك قدرة نووية حربية، وكذلك سعيها 

لبس���ط هيمنتها اإلقليمية في المنطقة. كن الس���ؤال هو: إلى أي حد اإلدارة 

األميركية الحالية مهيأة حقا أو مس���تعدة لمواجهة هذه التهديدات الجيو- 

سياسية )أو إذا ما كانت ترى في ذلك حقا تهديدا(؟.

في هذا السياق يمكن القول أيضا إن الخطوات اإلستراتيجية التي اتخذتها 

واش���نطن مؤخرا  في ح���وض المحيط الهادئ، والموجه���ة ضد الصين، ونقل 

مركز ثقل السياسة االستراتيجية من الشرق األوسط باتجاه جنوب شرق آسيا 

)لغاية اآلن نظريا أكثر منه عمليا(، هي دليل على اتجاهات التفكير السائدة 

في واشنطن.

تلخيص
يمك���ن االفتراض أن الواليات المتحدة، لن تتخلى، خالل العامين المتبقيين 

من والي���ة إدارة الرئيس أوباما- على الرغم من فش���ل التحركات والمس���اعي 

األخيرة التي قام بها وزير الخارجية جون كيري- عن تدخلها في موضوع النزاع 

اإلسرائيلي- الفلس���طيني.  صحيح أن الرئيس أوباما تحدث، كما اقتبس عنه، 

عن »اس���تراحة«، إال أن هذه المهلة، أو االستراحة لن تستمر لوقت طويل جدا، 

وستظهر األشهر القريبة اذا ما كانت إدارة أوباما قد استخلصت االستنتاجات 

الس���ليمة من فشل خطواتها األخيرة، كأن تقرر مثال القيام بمحاولة ل� »إمالء« 

صيغة تس���وية من هذا النوع أو ذاك، أو أن تش���جع مبادرات وخطوات أحادية 

الجان���ب يقوم بها أحد طرفي النزاع، أو ان تعارض مثل هذه الخطوات، وتبادر 

من طرفها إلى خطوات إقليمية بمش���اركة حلفائه���ا التقليديين في العالم 

العرب���ي )رغ���م أن فرصة ذلك تبدو اآلن ضئيلة جدا في ضوء اس���تياء جزء من 

ال���دول العربية من سياس���ة إدارة أوباما فيما يتعلق بموض���ع الملف النووي 

اإليراني(. 

كذل���ك ال يجوز أيضا تجاهل امكانية أن تبادر إس���رائيل ذاتها في القريب 

إلى اقتراح خطة جديدة لدفع العملية السياسية مع الجانب الفلسطيني، وإذا 

ما ش���كل ذلك حقا تطورا سياسيا فإن من المتوقع أن يكون لذلك تأثير، سواء 

كان ايجابيا أو س���لبيا، على رسم وتش���كيل مالمح السياسة األميركية، وعلى 

العالقات اإلسرائيلية – األميركية خالل العامين المقبلين.

ف���ي اإلجم���ال، مهما يكن م���ن أمر فقد اجت���ازت »العالق���ات الخاصة« بين 

الدولتين- على الرغم من حاالت الصعود والهبوط المؤقتة- اختبار الزمن، الذي 

برهن عل���ى أنها ال تتوقف بالضرورة على أداء وسياس���ة هذه اإلدارة أو تلك، 

أو على أداء حكومة إس���رائيلية بعينها. م���ع ذلك فإنه ال يجوز النظر إلى هذه 

العالقات كشيء بديهي، وإنما ينبغي العمل على تنميتها وتطويرها بصورة 

دائمة.

اوباما ونتنياهو: غياب »الكيمياء«.

تقييم جديد لعالقات إسرائيل والواليات المتحدة

ال يجوز النظر إلى هذه العالقات كشيء بديهي 
وينبغي العمل على تنميتها وتطويرها بصورة دائمة!

...
ـًا 

يثـ
حد

در 
كيف لمص

أعد يهوديًا

للمؤرخ شلومو ساند

ترجمة وتقديم: أنطوان شلحت



الثالثاء 2014/7/1م الموافق 3 رمضان 1435هـ  العدد 336 السنة الثانية عشرة6

إعداد: بالل ضاهـر متابعــات

مسيرة لعناصر »داعش« في العراق

تمكن تنظيم »الدولة اإلسالمية في العراق والشام« )داعش( من احتالل 

أجزاء في العراق وس���ورية واحتالل معب���ر بين العراق واألردن. وفي مقابل 

ذلك، تجري محاوالت لتش���كيل تحالف بين كل من إيران والعراق وسورية 

واألردن من أجل محارب���ة »داعش« ووقف تقدمه، فيما تحدثت تقارير عن 

احتمال دخول الواليات المتحدة وإس���رائيل في الحرب، وأن إس���رائيل قد 

تتدخ���ل في هذه الحرب في حال حاول »داعش« احتالل مناطق في ش���رق 

األردن. 

وتتابع إس���رائيل نش���اط »داعش« وتقدم قواته لعدة أس���باب. السبب 

األول يتعلق باحتالل هذا التنظيم اإلسالمي المتطرف مناطق في سورية 

والعراق واحتمال توغله ف���ي األردن، وتطلعه إلى محو الحدود بين الدول. 

وس���بب آخر يتعلق بتقاري���ر تتحدث عن وجود عناصر م���ن »داعش« عند 

حدود إس���رائيل مع مصر، في سيناء، ومع س���ورية، في مرتفعات الجوالن 

غير المحتلة. لكن السبب األهم الذي يثير قلقا في إسرائيل هو المساعي 

الرامية إلى تطوير تنس���يق أمني ضد هذا التنظيم بين الواليات المتحدة 

وإيران. 

وعبر مس���ؤولون سياسيون إس���رائيليون عن قلق حكومتهم من تعاون 

أميرك���ي – إيراني محتم���ل في العراق، في أعقاب س���يطرة »داعش« على 

مناطق واس���عة من العراق. وكان وزير الخارجية األميركي، جون كيري، قد 

تحدث مؤخرا عن احتمال تعاون كهذا. ونقلت إذاعة الجيش اإلس���رائيلي، 

في 19 حزيران الفائت، عن المس���ؤولين اإلسرائيليين قولهم إن »الحديث 

ي���دور ع���ن خطوة أخرى تض���ع من خالله���ا الواليات المتح���دة مصالحها 

ومصلحة إدارة )الرئيس باراك( أوباما قبل المصالح اإلسرائيلية«.

وأضاف المس���ؤولون، وفقا لإلذاعة، أنه “بعد أن سحب أوباما القوات من 

العراق فإن���ه ال يريد إعادة ه���ذه القوات ويفضل أن تنف���ذ إيران العمل 

لصالحه، ما يعني أن الواليات المتحدة لن تتمكن من ممارسة ضغوط على 

إيران بكل ما يتعلق بالمحادثات حول البرنامج النووي اإليراني وستضطر 

إلى تليين موقفها”.

وقال الوزير اإلس���رائيلي ع���وزي النداو إن “إس���رائيل تحاول وقف هذه 

العالقة بين واش���نطن وطهران”. لكن وزارة الخارجية اإلسرائيلية رفضت 

التطرق إلى الخطوات التي تنفذها إس���رائيل من أج���ل منع “هذا الحلف 

الجديد”، بينما تش���ير التقديرات إلى أن إس���رائيل تعتزم القيام بحملة 

دبلوماس���ية ضد الواليات المتحدة في عواصم دول أوروبية، بينها ألمانيا 

وفرنسا وبريطانيا “من أجل وقف هذا التعاون اإلشكالي”.  

»داعش« ال يشكل تهديدا 
مباشرا وداهما على إسرائيل

قدر الباحث في »معهد أبحاث األمن القومي« في جامعة تل أبيب، يورام 

شفايتس���ر، األسبوع الماضي، أنه »ال يوجد تهديد مباشر وداهم على أمن 

إس���رائيل نتيجة لألحداث ف���ي العراق، رغم أن األج���واء التي تبثها هذه 

األحداث من ش���أنها أن تؤثر على تقوية تنظيمات الجهاد العالمي التي 

تنش���ط في الدول المجاورة إلس���رائيل. ورغم أن صورة الوضع في سورية 

تظه���ر أن التهديد المحتمل على إس���رائيل قد يأتي م���ن جهة تنظيم 

جبهة النصرة، الحاضر إلى جانب الجبهة اإلسالمية، في مرتفعات الجوالن 

الس���ورية وعند حدود األردن )مع سورية(، إال أنه، حتى اآلن، لم توجه هذه 

التنظيمات أس���لحتها نحو إس���رائيل وال يمكن ربطها مباش���رة مع معظم 

فذت ضدها من الجانب السوري، لكن 
ُ
حوادث إطالق النار المتقطعة التي ن

احتمال التصعيد من جانب هذه التنظيمات في هذه الجبهة قائم«. 

وفس���ر شفايتس���ر تقديرات���ه بعدم تش���كيل »داع���ش« تهديدا على 

إسرائيل بالعوامل التالية:

أوال: »داع���ش« هو جزء من معس���كر الجهاد العالمي، لكن���ه متنازع مع 

تنظيم القاعدة. وبرز هذا النزاع من خالل الخالفات بين زعيم »داعش«، أبو 

بك���ر البغدادي، وزعيم القاعدة، أيمن الظواهري. وأدى هذا النزاع إلى طرد 

»داعش« من تحالف التنظيمات الذي ش���كله القاعدة مع عدد من شركائه 

األساس���يين. ولذلك فإن االستخدام الرائج لتس���مية »قوات القاعدة في 

العراق« يجافي الواقع وهو »يعظم عبثا اسم القاعدة، الذي يتمتع بتفخيم 

قوته في المكان الذي ليس الئقا له«. 

ثانيا: انتصارات »داعش« في العراق نابعة، قبل أي ش���يء آخر، من غياب 

الشرعية الش���عبية لرئيس الحكومة العراقية »الشيعي«، نوري المالكي، 

وم���ن الضع���ف البالغ للجيش العراق���ي ومن اإلخفاقات الكبي���رة لقادته، 

أكث���ر مما من كون انتص���ارات التنظيم نابعة من قوة وقدرات عس���كرية 

غير مس���بوقة. وقد تميز جزء من نش���اط التنظيم في غرب العراق بغزوات 

على غرار »أضرب واهرب« وبوجود عس���كري رمزي في األماكن التي احتلها 

وبتنظيم مس���يرات عس���كرية تظاهرية. وفي المناطق الت���ي نجح فيها 

اعتبر المستش���رق اإلس���رائيلي، الدكتور غاي بيخور، المعروف بمواقفه 

اليميني���ة، في مقاله األس���بوعي في صحيفة »يديع���وت أحرونوت«، يوم 

الخميس الماض���ي، أن الحل لمواجهة تنظيمات إس���المية متطرفة، مثل 

»داعش«، هو إقامة جدار على طول الحدود األردنية مع إس���رائيل والضفة 

الغربية، وتكثيف االستيطان في غور األردن.

وكتب بيخور »إن حدودنا مع المملكة األردنية هي األطول، وهي الوحيدة 

القابلة لالختراق. وأوهام ’السالم’ جعلت الكثيرين في إسرائيل يعتقدون 

أن اله���دوء م���ن جهته )من جهة األردن( س���يدوم إلى األب���د، وأن النظام 

س���يبقى إلى األبد. لكن عندما ننظر نحو دول أقوى وانهارت، س���ندرك أن 

األردن يواجه مصائب«.

ودعا بيخور إلى عدم التدخل في ما قد يحدث في األردن، في حال تسللت 

عناصر »داعش« إليه. »مثلما نبتعد عن نار الطائفية المشتعلة في سورية، 

هك���ذا علينا أن نفع���ل حيال األحداث التي قد تصل إل���ى األردن. والوقت 

إلقامة جدار أمني مكثف عند الحدود الش���رقية، مثل الجدار مقابل سيناء، 

كان باألم���س، وما زال لي���س متأخرا. وينبغي البدء ف���ي بنائه من الجنوب 

والش���مال في الوقت نفسه بسبب التهديدات المتوقعة: الجئون، إرهاب، 

أس���لحة، س���لفيون وتآمر. وحدودنا غير المغلقة مع األردن باتت تش���كل 

تهديدا اآلن«.

وانتقل بيخور إلى نتائج المفاوضات اإلس���رائيلية – الفلسطينية التي 

وصلت في نهاية نيس���ان الماضي إلى طريق مسدود وإلى تبرير الموقف 

اإلس���رائيلي. واعتبر أنه »من هنا ندرك حج���م الخطر الوجودي الكامن في 

مطالب وزي���ر الخارجية األميركي، جون كيري، بتس���ليم غ���ور األردن إلى 

أي���د عربية. فهذا يعني أن داعش كان س���يصل إلى هناك بس���رعة، ومنه 

إلى يهودا والس���امرة )أي الضفة الغربية(، وثم سيتوقف وسط البالد عن 

الوجود«.

وتابع أنه »عل���ى ضوء التهديد المقترب، ل���زام علينا أن نفعل عكس ما 

يطالب به وزير الخارجية األميرك���ي. علينا إغالق الحدود مع األردن بجدار، 

وفي غور األردن أيضا، وإقامة سلس���لة من مس���توطنات الناحال )الشبيبة 

الطليعية اإلسرائيلية( العسكرية والسيطرة على المنطقة كخطوة أمنية. 

وواض���ح أنه ينبغي تعزيز االس���تيطان هناك، مثلم���ا ينبغي تعزيزه في 

العرابا وس���هل بيس���ان، إذ أن ’الربيع العربي’ اتضح أنه ربيع جهادي من 

العصور الوسطى، يفكك دوال وأنظمة وحدودا. وعلينا أن نكون مستعدين«. 

تحديات أمام اليمين 
واليسار اإلسرائيليين

من ناحيته أش���ار المحلل السياسي في صحيفة »هآرتس«، آري شافيط، 

إل���ى أنه »في الش���هور األخيرة ط���رأت تغيرات دراماتيكية في الش���رق، 

انتع���اش معين للنظ���ام الموالي إليران في دمش���ق، والتأثي���ر اإليراني 

المتزايد في بغداد والتعاظم العس���كري لحزب الله، خلق محورا ش���يعيا – 

راديكالي���ا قويا جدا. وفي المقابل، فإن ظه���ور داعش الفجائي وضع على 

المسرح قوى س���نية متطرفة ووحشية لم نشهد مثلها من قبل. وال توجد 

دول���ة قومية عربية وال جيش عربي قوي في الش���رق، لك���ن توجد فوضى 

عارمة«.

وأض���اف أن »الضعف الداخل���ي للقومي���ة العربية والغب���اء المتواصل 

للسياسة األميركية تس���ببا بتفكك النظام اإلقليمي النسبي. وحلت مكان 

الجبهة الشرقية القديمة جبهة شرقية جديدة تتميز بانعدام االستقرار 

واليقين«.

ورأى شافيط أن جبهة إسرائيل الشرقية الجديدة ال تشبه أبدا الجبهة 

الش���رقية القديمة، التي كان���ت مؤلفة من العراق، تح���ت حكم صدام 

حسين، وس���ورية، تحت حكم حافظ األس���د، وأنه »في العقد المقبل لن 

تنشب حرب يوم غفران جديدة« في إشارة إلى حرب أكتوبر العام 1973. 

»جيوش عربي���ة نظامية لن تجت���از الحدود ودبابات س���ورية لن تدخل 

مرتفعات الجوالن. لكن المزج بين س���الح متطور وجيوش إس���المية من 

ش���أنه التسبب بهزات إقليمية تقترب من حدودنا. وعالمات االستفهام 

أكثر من عالمات التعجب: ما هو مصير األردن؟ هل سيصبح وسط العراق 

وجنوب س���ورية أفغانس���تان؟ هل س���يتحول قطاع غزة إلى صومال؟ ما 

هي انعكاسات نشوء مس���احات هائلة ال تخضع لسيطرة دول ولسيادة 

واضحة؟«.

وأردف ش���افيط أن ثمة أمرا واحدا واضحا ه���و أن »الخطر الجديد الماثل 

على إسرائيل في العهد الجديد مضاعف. من جهة، تحول إيران إلى دولة 

عظمى مهيمنة وتس���تغل انهي���ار العروبة المعاص���رة لمصلحتها. ومن 

الجهة األخرى، ظهور العبين متطرفين وال يش���كلون دولة، وليس باإلمكان 

صنع سالم معهم ومن الصعب جدا ردعهم«.

واعتبر ش���افيط أن التغيرات العميقة في الدول الواقعة شرق إسرائيل 

تضع تحديا أمام اليس���ار واليمين في إس���رائيل. وكتب أنه »في الظروف 

اإلس���تراتيجية الحاصلة سيكون من الصعب االنسحاب من غور األردن ولن 

يكون باإلمكان االنسحاب من مرتفعات الجوالن. وأولئك الذين اعتقدوا أنه 

لم تعد هناك حاجة لجيش إسرائيلي قوي ولحذر إستراتيجي، خاب أملهم 

بأس���رع من المتوقع. ولكن التغيير في الش���رق يض���ع تحديا أمام اليمين 

اإلس���رائيلي أيضا: لن تكون هناك الش���رعية الدولية المطلوبة إلسرائيل 

محتل���ة ومس���توطنة، من أج���ل أن تدافع عن نفس���ها أم���ام التهديدات 

الجديدة. والمس���توطنات اليوم تمس باألمن القومي أكثر من أية مرة في 

الماضي«. 

وخلص ش���افيط إلى أن »العاصفة اإلقليمية تصّعب من تحقيق س���الم 

إسرائيلي – فلسطيني، لكن ثمة حاجة إلى تقدم في المسار اإلسرائيلي – 

الفلس���طيني. وثمة حاجة إلى مفهوم سياسي جديد يواجه بصورة خالقة 

الواقع المعقد، من خالل الس���عي إلى حلف حقيقي بين الدولة اليهودية 

والديمقراطي���ة وبي���ن العروبة الس���نية المعتدل���ة. ولن يك���ون بإمكان 

اليمين واليس���ار، وال الحكومة وال المجتمع المدني، االستمرار في تجاهل 

االنعكاسات العميقة لألحداث من حولنا«.

إسرائيل تعتبر أن الضجة اإلعالمية حول »داعش« أكبر من مقاساته الحقيقية!
*باحثون إسرائيليون: يبدو أن الدولة األكثر تهديدا من جانب »داعش«، في هذه المرحلة، هي األردن. ومنها قد يصل التهديد

 إلى حدود إسرائيل والسلطة الفلسطينية، ومناطق شبه جزيرة سيناء ودهورة المنطقة إلى مواجهة عنيفة واسعة النطاق*

»داعش« برفع رايته، حدث ذلك باألس���اس بس���بب عدم اهتمام وانعدام 

المقاومة من جانب السكان المحليين، وقد ساعده في ذلك العداء العميق 

لنظام المالكي، الذي يميز ضد السنة، الذين اعتبروا هذا التنظيم على أنه 

»أفضل الش���رور«. وعلى ما يبدو أن مقاومة السكان للتنظيم قد تأجلت إلى 

موعد يقرر فيه محاولة فرض نمط حياة إسالمي متطرف وصارم.  

ثالث���ا: تفاخر »داعش« والضجة اإلعالمية الكبي���رة حوله أكبر بكثير من 

مقاييس���ه. فاألرق���ام التي تتحدث ع���ن حجم قواته ليس���ت موثوقة وال 

تتعدى، في أفضل الحاالت، العشرة آالف مقاتل وبينهم متطوعون أجانب. 

وهذه ال تش���كل قوة كافية من أجل احت���الل وإدارة العاصمة بغداد، التي 

توجد لنظام المالكي وس���كانها مصالح جوهرية بالدف���اع عنها في إطار 

حماية س���المة الدولة. كذلك فإن »داعش« ال يملك القوة للسيطرة بشكل 

كامل على المناطق التي يحتلها في العراق، وفرض نظام إسالمي متطرف 

فيها. وهذا التنظيم بعيد عن بسط سيطرته على أجزاء واسعة في سورية 

أيضا. 

رابع���ا: التخوف والقلق الذي يثيره نجاح »داع���ش« لدى الدول المجاورة 

للعراق، وفي مقدمتها إيران وتركيا واألردن، من ش���أنها أن تش���كل عائقا 

أمام���ه. وحتى لو تمكن التنظيم م���ن احتالل مناطق في بغداد وبدأ يهدد 

األمن القومي للدول المجاورة فإن التوقعات تش���ير إلى أنه سيكون هناك 

تدخ���ل أميركي، ولو مح���دود. كذلك فإن إيران س���تتجند إلى جانب نظام 

المالكي، كما أن تركيا لن تجلس مكتوفة األيدي. 

لكن من الجهة األخرى، حذر شفايتسر من أن الخطر الناجم عن نجاحات 

»داع���ش« في الع���راق، من ش���أنها أن تمنح دعما كبيرا ألف���كاره وطريقه 

وتشجع تنظيمات مش���ابهة عديدة في الشرق األوسط وخارجه. »والخطر 

المركزي ف���ي حالة كهذه نابع من الكنز االقتص���ادي الهائل الذي جمعه 

التنظيم في العراق، بعدما اس���تولى على أم���وال بنوك في المناطق التي 

فر منها الجيش العراقي وفش���لت الش���رطة المحلية في حمايتها. كذلك 

توجد بأيدي التنظيم أموال كس���بها من السيطرة على آبار نفط«. وبإمكان 

التنظيم الحصول على تأثير كبير لدى تنظيمات مش���ابهة له بواس���طة 

قوته االقتصادية. كما أن »داعش« استولى على كميات هائلة من األسلحة 

النوعية، وقس���م منها أسلحة غربية، وستجد طريقها إلى مناطق نزاع في 

الشرق األوسط وخارجه.   

رغم ذلك، رأى شفايتسر أن نجاحات »داعش« في العراق وسورية، وقوته 

االقتصادية، »لن تساعده في احتالل العراق ولكن باإلمكان أن تحفزه، بكل 

تأكيد، على اس���تغالل موارده من أجل توسيع نش���اطه إلى مناطق أخرى، 

وبضمنها إسرائيل، وحتى مساعدة وتمويل أنشطة تنظيمات شريكة له«. 

من جانبه أش���ار محلل الش���ؤون العربية في صحيفة »هآرتس«، تسفي 

بارئيل، ي���وم الجمعة الماضي، إل���ى أنه خالفا للعراق، ف���إن »داعش« في 

س���ورية يتعاون مع النظام، وحتى أنه يبيعه النفط من آبار النفط القريبة 

من دير الزور. كذلك فإن »داعش« يحارب ميليش���يات إس���المية أخرى في 

س���ورية، يواجه النظام صعوب���ة في دحرها، مثل »جبه���ة النصرة«، التي 

تنتمي رسميا إلى تنظيم القاعدة.

وت���رددت أنباء، األس���بوع الماضي، عن أن مس���لحين من أبن���اء القبائل 

العراقية في شمال منطقة األنبار قتلوا قائد »داعش« في المنطقة. وأشار 

بارئيل إلى أن تنكر أبن���اء هذه القبائل من »داعش« هو »األمل الذي تبني 

عليه الواليات المتحدة خطواتها السياسية من أجل لي ذراع المالكي قبيل 

تشكيل حكومته في بداية تموز المقبل. وفي هذه األثناء يرفض المالكي 

الضغوط لكن من الجائز أن يستجيب لها بمساعدة ضغط إيراني«.

ورأى بارئيل أن »السؤال هو ما إذا كانت الواليات المتحدة تريد وبمقدورها 

تغيير اإلس���تراتيجية، وبدال من أن تلقي بثقلها على المعارضة السورية 

و’المنظم���ات المعتدلة’، تقوم بتوجيه خطابها المتجدد نحو األنظمة في 

سورية والعراق وإيران«.  

تدخل إسرائيلي محتمل
ق���ال موقع »يديعوت أحرون���وت« االلكتروني، يوم الس���بت الماضي، إن 

»إس���رائيل والواليات المتح���دة قد تنجران إلى الحرب ض���د داعش، الذي 

يه���دد بتحويل الع���راق ودول أخرى إل���ى أقاليم إس���المية«. وأفاد موقع 

»ديلي بيست« األميركي بأن مسؤولين رفيعي المستوى في إدارة الرئيس 

األميركي باراك أوباما، قالوا لنواب أميركيين في اجتماع سري إنه ال يتوقع 

أن يكتف���ي »داعش« باحتالل أجزاء من العراق وأن يتطلع إلى األردن أيضا، 

وأنه إذا شعر األردن بأنه مهدد فإنه سيجند الواليات المتحدة وإسرائيل 

إلى جانبه.   

ووفقا للموقع االلكتروني األميركي، فإن دبلوماسيين إسرائيليين أبلغوا 

نظراءهم األميركيين بأن إسرائيل ستكون مستعدة لشن عملية عسكرية 

»من أجل إنقاذ المملكة الهاشمية«. كذلك نقلت »يديعوت أحرونوت« عن 

مسؤول أردني قوله على خلفية نجاحات »داعش« في العراق ونشاطه عند 

الحدود األردنية، إنه »يوجد تعاون جيد بيننا، بما في ذلك بش���أن استقرار 

داعش في العراق وس���ورية، وأيضا على خلفية وج���ود جهات راديكالية 

أخرى في الشرق األوسط، وإسرائيل واألردن موجودتان في مهدافها«. 

وفي هذا السياق، كتب الباحثان في »معهد أبحاث األمن القومي«، كوبي 

ميخائيل وأودي ديكل، األس���بوع الماضي، أن تس���رب »داعش« إلى األردن 

وإنشاء قواعد له هناك، في ظل ضائقة ديمغرافية واقتصادية في األردن، 

وبوجود قرابة مليون الجئ س���وري ومئ���ات آالف الالجئين العراقيين فيه، 

سيحدث حالة فوضى ويهدد وجود النظام األردني. وأشار الباحثان إلى أن 

األردن يواجه استخباريا وعس���كريا »خاليا متكاثرة ومتزايدة للتنظيمات 

الجهادي���ة، التي تتس���لل إلي���ه تحت غط���اء موجات الالجئي���ن وقنوات 

المساعدة والتزويد للمتمردين في سورية والتي تمر عبر األردن«. 

وأض���اف الباحث���ان أنه عل���ى الرغم من أن الس���عودية أعلن���ت أنه في 

ح���ال دخول »داعش« إلى األردن فإنها سترس���ل دباب���ات »إال أن األردن ال 

يمكنه االعتماد على مس���اعدة عسكرية س���عودية... وإنما هو بحاجة إلى 

س���ند عس���كري إس���تراتيجي واضح. ويبدو أنه على الرغم من أن األردن ال 

يمكنه االعتراف بذلك علنا، إال أن الس���ند اإلستراتيجي العسكري الوحيد 

العملي بالنس���بة له هو إس���رائيل«.  ورأى الباحث���ان أن ما وصفاه بضعف 

تأثير الواليات المتحدة في الش���رق األوسط س���اهم في تحقيق »داعش« 

لنجاحاته.

واعتبر الباحثان أنه »بعد أن تج���اوزت موجات الهلع الحدود بين الدول، 

يبدو أن الدولة األكثر تهديدا )من »داعش«( في هذه المرحلة هي األردن. 

ومنها قد يصل التهديد إلى حدود إس���رائيل والس���لطة الفلس���طينية، 

ومناطق شبه جزيرة س���يناء ودهورة المنطقة إلى مواجهة عنيفة واسعة 

النطاق. ولذلك، فإن أي جهد مش���ترك أميركي – أوروبي، وإس���رائيلي غير 

معل���ن، هو أمر حيوي من أجل تقوية األردن، اقتصاديا وعس���كريا. إضافة 

إل���ى ذلك، على الوالي���ات المتحدة تقوية الالعبي���ن المعرفين على أنهم 

»المعس���كر المعتدل«، المناهض للجهاد العالم���ي، من خالل بناء قنوات 

تعاون بين العبي هذا المعس���كر واستعدادهم في هذه المرحلة لتحقيق 

االستقرار في العراق«.   

وأضافا أن »إسرائيل مطالبة بمواصلة االستعداد الحتمال تحقق سيناريو 

تتس���رب فيه األحداث إلى حدوده���ا. وفي هذا الس���ياق، عليها أن تمنع 

تس���لل تأثير وبناء قواعد لجهات إسالمية – جهادية في مناطق السلطة 

الفلس���طينية واإلسهام في تحسين القدرة على الحكم، أمنيا واقتصاديا، 

للسلطة الفلسطينية«. 

“سرب الجراد اإلسالمي سيزول”
اعتب���ر عميد كلية اآلداب في جامعة ت���ل أبيب والباحث المتخصص في 

الشؤون الس���ورية واللبنانية، البروفسور إيال زيس���ر، في مقال نشره في 

موق���ع »والال« االلكتروني األس���بوع الماضي، أن »س���رب الجراد اإلس���المي 

سيزول«. وعبر زيسر عن موقف مناقض لموقف ميخائيل وديكل المذكور 

أعاله، وكتب أن »تنظيم داعش، الذي تأسس في العام 2003، يحتل مكانة 

بين الس���نة في العراق وس���ورية، لكن ليس بمقدوره أن يحل مكان الحكم 

المرك���زي اآلخذ بالتفتت. وحتى توجهه نحو الحدود )العراقية( مع األردن 

ال يهددنا«.  

وأشار زيسر إلى أن “داعش” تأسس في العام 2003 على يدي أبو مصعب 

الزرقاوي، بعد الغزو األميركي للعراق مباش���رة. وقتل األميركيون الزرقاوي 

في العام 2008، وبعد س���نتين، في الع���ام 2010، قتلوا خليفته في قيادة 

التنظيم، أبو أيوب المصري. ومنذئذ يقود التنظيم أبو بكر البغدادي. 

ورأى زيس���ر هو اآلخ���ر أن النجاح���ات التي حققها “داعش” في ش���رق 

س���ورية وغرب العراق هي “نتيجة لضعف الدولتين العراقية والسورية... 

ويبرز باألس���اس فشل العراق. ولم تنجح الواليات المتحدة في بناء الدولة 

بعد احتاللها للعراق، بإقامة مؤسس���ات الدولة من ال ش���يء وإقامة جيش 

عصري وغرس الديمقراطية، وذلك باس���تثمار مئ���ات مليارات الدوالرات. 

ولذل���ك، ليس غريبا أن يدعي الكثيرون ب���أن الخطأ األكبر لألميركيين كان 

تفكي���ك الدولة العراقية التي احتلوها من أيدي صدام حس���ين، تفكيك 

الجيش ومؤسسات الدولة، وإحداث ذلك الفراغ الذي تسللت إليه الحركات 

اإلسالمية الراديكالية”.  

وأضاف زيس���ر أنه “إلى جانب ضعف دول كسورية والعراق، ثمة أهمية 

إلى اإلش���ارة إلى التوتر الداخلي الس���ائد بين أبن���اء الطوائف المختلفة. 

ففي الحالتين يدور الحديث عن الس���نة الذين يش���عرون بخيانة األنظمة 

في بلديهم التي يحكمها أبناء الطائفة الش���يعية، وفي سورية الطائفة 

العلوية التي أساسها شيعي. وال عجب أن أبناء الطائفة السنية في العراق 

وس���ورية مس���تعدون للتعاون مع مبعوثي القاعدة والتحالف معهم ضد 

نظام مركزي مكروه”. 

رغم ذلك، استبعد زيسر احتمال شن “داعش” هجوما ضد األردن “الدولة 

المس���تقرة والصلبة وباألس���اس لديها جيش قوي ومخل���ص وجنوده لن 

ُينهكوا بسهولة” مثلما حدث في الجيش العراقي. وأضاف أن “مرتفعات 

الجوالن أيضا بعيدة ع���ن مناطق تواجد وتأثير داعش... ومقاتلو داعش ال 

يتواجدون بعد عند الحدود اإلسرائيلية – السورية. لكن في حّيز قد تنشأ 

فيه ظاهرة مذهلة جدا لنمو تنظيم راديكالي يس���تولي بدوره على أجزاء 

من األراضي الس���ورية والعراقية، لزام علينا أن نك���ون يقظين وأن تكون 

أعيننا مفتوحة”.

محللون: سيطرة »داعش« في العراق وسورية تمنع إسرائيل من االنسحاب من غور األردن!
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تــقـــاريـــــر خاصـــة

في القدس ... تضامنًا مع األسرى المضربين عن الطعام، األسبوع الماضي.                   )أ.ف.ب(

ث الهواء في إسرائيل هو من بين األعلى في  مستوى تلوُّ

العالم وهو يعادل أضعاف مستويات التلوث في كبريات 

المدن ف���ي العالم فيما تحتل إس���رائيل المرتبة الثانية 

عشرة من حيث مس���تويات تلوث الهواء فيها، وذلك من 

أصل 91 دولة ش���ملها المس���ح � هذه ه���ي النتيجة التي 

خلص إليها تقرير جديد نشرته منظمة الصحة العالمية، 

مؤخرا، ويش���مل عرضا لألوض���اع البيئية في 1600 مدينة 

في 91 دولة مختلفة في ش���تى أنحاء المعمورة، من بينها 

16 مدينة في إسرائيل.  

ث الهواء في جميع المدن الرئيسة  ويؤكد التقرير أّن تلوُّ

في دول العالم عموما يش���هد تفاقما متواصال في الفترة 

الواقعة بين األعوام 2008 و 2013. 

وأظهر المس���ح، الذي أجرته منظم���ة الصحة العالمية، 

أن مس���تويات مرتفعة جدا من تركيز الم���ادة الجزيئية 

)PM10( وم���دى انتش���ارها ف���ي الجو س���جلت في جميع 

المحافظات في دولة إسرائيل. ويعتبر تركيز هذه المادة 

مؤشرا معتمدا في مختلف أنحاء العالم إلى مستوى تلوث 

الهواء. 

ويظه���ر من التقرير أن مدينتي عس���قالن )أش���كلون( 

وموديعي���ن هم���ا المدينت���ان اللت���ان ال يوص���ى، ق���ط، 

باستنش���اق الهواء فيهما إذ يبلغ تركيز المادة الجزيئية 

في األولى )عس���قالن( 75 وفي الثاني���ة )موديعين( 70. 

وتليهما، على مس���افة غير بعيدة ف���ي التدريج، مدينة 

بئر السبع، ثم مدينة بيت شيمش، فكيبوتس “إيرز” في 

جنوب البالد، ثم مدينة تل أبيب، حيث يتراوح مس���توى 

تركي���ز المادة الجزيئية فيها بي���ن 67 و 68. وهذا، بينما 

يتراوح تركيز هذه الم���ادة في مدينتي حيفا والخضيرة 

بين 45 و 46 “فقط”، علما بأن منظمات بيئية عديدة شنت 

معارك واسعة بغية اإلعالن، رسميا، أن هاتين المدينتين 

منكوبتان بالتلوث الهوائي!  

وتكتس���ب هذه المعطيات دالالت أكث���ر خطورة وإثارة 

للقل���ق على خلفية كون المدن اإلس���رائيلية عامة، والتي 

ش���ملها المس���ح خاصة، أصغر من المدن الرئيس���ة في 

مختلف أنح���اء العالم بكثير جدا، وب���كل المقاييس: من 

حيث المس���احة، عدد الس���كان، حجم النشاط االجتماعي 

� االقتص���ادي والصناعي فيها. ومما يوض���ح هذا الفارق 

الشاس���ع، ويؤكد مدى خطورة هذه النتائ���ج بالتالي، أن 

مس���توى تركيز الجزيئات في العاصمة األلمانية برلين، 

مثال، بلغ 24 فقط، ومثله بالضبط في العاصمة الفرنس���ية 

باريس، بينما بل���غ في العاصمة البريطانية لندن 22 وفي 

العاصمة األسترالية سيدني 9 فقط!!

ومم���ا “يعزي” إس���رائيل ف���ي معطيات ه���ذا التقرير 

ونتائج���ه ش���ديدة القتام���ة، أن ثم���ة مدنا ف���ي العالم 

“تس���بق” المدن اإلس���رائيلية من حيث مستويات تلوث 

الهواء فيها. فقد وجد المسح أن مستوى التلوث الهوائي 

األعلى في العالم، قاطبة، هو في أفغانس���تان، التي وصل 

تركيز المواد الجزيئية فيها إلى 334)!!( مما يشكل خطرا 

جس���يما، جديا وملموس���ا، على صح���ة المواطنين فيها. 

وتليها إيران التي يبلغ فيها تركيز المواد الجزيئية 320، 

ث���م الهند التي يبلغ فيها تركيز هذه المواد 200، تليها 

بنغالديش والس���نغال ومنغوليا.  أما ف���ي الصين، فيبلغ 

مس���توى تركيز المواد الجزيئية في الهواء 121 فقط )في 

العاصمة بكين(. 

ان المدن معّرضون 
ّ
ويوض���ح التقرير أن نحو نصف س���ك

لمس���توى مرتفع بش���كل خاص من تلوث اله���واء، بما ال 

 عن 5ر2 ضعف من المس���تويات الموصى بها من قبل 
ّ

يقل

منظمة الصحة العالمية. ومن ش���أن هذه الحقيقة � طبقا 

ان 
ّ
لما تؤكده منظم���ة الصحة العالمية � أن تعّرض س���ك

العالم إلى مخاطر صّحية شديدة الخطورة وبعيدة المدى. 

هذا، في الوقت الذي تبين � من التقرير � أن 12% فقط من 

المدن التي تم فحصها ومسحها بيئيا تتمتع بمستويات 

منخفض���ة من تلوث اله���واء، أقل من الح���د األدنى الذي 

وضعته المنظمة، باعتباره مستوى غير ضاّر بالصّحة.   

ث الهواء كان مس���ؤوال  وتقّدر المنظمة العالمية أن تلوُّ

عن 7ر3 ملي���ون حالة وفاة في العالم خ���الل العام 2012، 

وخاصة بين األش���خاص الذين هم دون س���ّن ال� 60 عاما. 

ا على أّن تضافر تلّوث الهواء البيئي 
ً

وتشّدد المنظمة أيض

العام مع تلوث الهواء الداخلي يشكل واحدا من مسببات 

الوفاة األكثر خطورة في العالم.

ث الهواء  وفي مقارنة مع س���نوات س���ابقة، تبين أّن تلوُّ

عة الكثيرة 
ّ
يزداد تفاقما، وذلك بس���بب العناص���ر المصن

التي تس���اهم في ذل���ك، بما في ذلك اس���تخدام الوقود 

األحف���وري )Fossil fuels(، مصان���ع الفحم الحجري، كثرة 

اس���تخدام المركب���ات الخاص���ة، وانع���دام الكف���اءة في 

اس���تخدام الطاقة في المباني. وحس���ب أقوال خبراء من 

منظمة الصحة العالمية، يمكن تحس���ين مستوى التلّوث 

بواس���طة وضع سياس���ات تنظيمية، كم���ا حدث فعال في 

بعض المدن في العالم.

التلوث البيئي وارتفاع كبير في 
انتشار أمراض فتاكة في إسرائيل

ويأت���ي تقري���ر منظمة الصح���ة العالمية ه���ذا ليؤكد 

المعطي���ات المقلقة التي كان »االئت���الف من أجل صحة 

الجمه���ور« )وهو جمعية مس���تقلة تعمل لخفض نس���بة 

ومس���تويات المرض من جراء التلوث البيئي( قد كش���ف 

عنها في تقرير نش���ره قبل بضعة أشهر، وعنوانها: ثمة 

ارتفاع حاد ومطرد في انتش���ار بع���ض األمراض الخطيرة 

جدا، بل الفتاكة، في إسرائيل من جراء مستويات التلوث 

البيئي المرتفعة فيها!

وتحدث تقري����ر »االئتالف من أجل صحة الجمهور« عن 

أمراض عينية، بش����كل خاص، أبرزها س����رطان الرئتين، 

سرطان الدم، س����رطان الغدد الليمفاوية وغيرها. وأشار 

م����س المصابين 
ُ
التقري����ر إلى حقيق����ة أن أكث����ر من خ

اإلس����رائيليين بسرطان الرئة، بش����كل خاص، ليسوا من 

مدخني الس����جائر، ما يعن����ي أن عوام����ل تلويثية أخرى 

كانت الس����بب المباشر، أو غير المباشر، في اإلصابة بهذا 

المرض. 

ولف���ت التقرير إلى أن أبحاثا عديدة أجريت في مختلف 

أنحاء العالم أثبتت وجود عالقة مباشرة وقوية بين نشوء 

مرض السرطان وتطوره وبين التعرض إلى ملوثات بيئية 

مختلفة »تدخل إلى جس���م اإلنس���ان عن طريق التنفس، 

ومن هن���اك إلى الدورة الدموية، لكنه���ا تدخل أيضا من 

خالل أغذية مختلفة، وخاص���ة الخضروات والفواكه التي 

يتم رشها بمبيدات الحشرات أو تلك المزروعة في مناطق 

ملوث���ة، أو من خالل تن���اول لحوم كائن���ات حية تعرضت 

لملوثات بيئية«. 

وكان م���ن بين األبحاث الرئيس���ة التي أك���دت العالقة 

المباش���رة بي���ن الملوثات البيئي���ة وبين انتش���ار هذه 

األمراض سلسلة أبحاث أجريت بمبادرة وتمويل الحكومة 

الفرنسية وتم خاللها فحص التأثيرات الصحية النبعاث 

مستويات مرتفعة من مادة كيماوية تسمى »ديوكسين« 

من المحارق التي يجري فيها إح���راق النفايات المنزلية. 

فقد أظهرت هذه األبحاث أن السكان الذين كانوا يقطنون 

في مناطق قريبة من المحارق كانوا معرضين لمستويات 

مرتفعة جدا من »الديوكس���ين« فكانوا، بالتالي ونتيجة 

لذل���ك، أكثر عرضة ب���� 3ر2 مرة لإلصابة بس���رطان الغدد 

الليمفاوية من الس���كان الذين كانوا يقطنون في مناطق 

بعيدة ع���ن تلك المحارق فتعرضوا لمس���تويات متدنية 

جدا من هذه المادة الملوثة. 

وتبين م���ن مقارنة المعطيات الخاص���ة بالوضع البيئي 

في إسرائيل مع المعطيات حول الوضع ذاته في 15 دولة 

أوروبية أن نس���بة الوفيات بين النس���اء اإلسرائيليات من 

جراء مرض الس���رطان تندرج في المرتبة السادسة، وهي 

مرتبة مرتفعة نس���بيا، بينما كانت نس���بة الوفيات بين 

الرجال اإلس���رائيليين من جراء المرض نفسه في المرتبة 

ال� 14. 

وح����ذر االئت����الف من أج����ل الصح����ة البيئي����ة من أن 

ه����ذه المعطي����ات الخطيرة جدا »ال تش����غل بال أحد في 

المؤسسات الحكومية والرسمية المختلفة... فالظاهرة ال 

تحظى بأي تحرك الئق، إذ أنها ليس����ت على جدول أعمال 

وزارة الصحة، ال في مج����ال إجراءات الرقابة وال في مجال 

رص����د الموارد والميزانيات وال ف����ي مجال رفع الوعي بين 

المواطنين«. 

ويؤك���د قادة ه���ذا االئتالف أن »مكافحة تفش���ي هذه 

األمراض تس���تدعي، بالضرورة، تحركا حكوميا ورس���ميا 

إس���رائيليا فوريا وحازما في اتجاه إدخال تغيير جوهري، 

بل دراماتيكي، في مقاييس التلويث البيئي، وهي مسألة 

معقدة وموضع خالف كبير«. 

مناطق ليس من  الصحّي السكن فيها!
يشير تقرير “االئتالف من أجل صحة الجمهور” إلى أن 

“منطقتي حيفا وعكا، بوجه عام، تحتالن صدارة المناطق 

األكث���ر عرض���ة لإلصابة بأم���راض الس���رطان والموت من 

جرائها. وعند الحديث عن سرطان الرئتين وسرطان الغدد 

الليمفاوي���ة، تنضم إليهم���ا أيضا مناطق صف���د، طبريا، 

العفولة، تل أبيب وبئر السبع”! 

وعلى خلفي���ة تراجع نس���بة المدخنين في إس���رائيل 

باس���تمرار خالل الس���نوات األخيرة، وكذلك في المناطق 

التي س���جل فيها ارتف���اع في مس���تويات اإلصابة بهذه 

األم���راض، “فمن المرجح االفتراض ب���أن عوامل جغرافية 

ه���ي التي تق���رر في هذا الش���أن، عالوة عل���ى كون هذه 

المناطق معرض���ة للتلوث البيئي، الذي يس���هم في رفع 

نسبة اإلصابة بالمرض”. 

ويقول التقرير إن “المشكلة الرئيسة واألكبر في منطقة 

تل أبيب، مثال، هي محاور المواصالت الرئيس���ة الشديدة 

االكتظاظ، ما يش���كل مصدرا أساس���يا للتلوث البيئي. أما 

ف���ي منطقة حيفا، فع���الوة على مش���كلة المواصالت وما 

ينبع���ث منها من ملوثات، هناك ع���دد كبير من المصانع 

المتخصصة بالصناعات الكيماوية والثقيلة، وهي قريبة 

جدا، نسبيا، من المناطق واألحياء السكنية”.  

وأما في المناطق الش���مالية من إسرائيل، فهناك � كما 

يق���ول التقري���ر � “نش���اط مكثف جدا في مج���ال محارق 

النفاي���ات المنزلي���ة والزراعية، فضال ع���ن مصانع صلب، 

صغيرة وكبيرة على حد س���واء، من دون أية رقابة رسمية، 

ناهيك عن أعمال رش المبيدات التي تجري هناك بوتائر 

عالية جدا”. 

الشاباك يقود الحملة ضد األسرى
كش���فت »هآرتس«، مؤخرًا، أن موقف نتنياهو المتشدد 

حيال إضراب األس���رى عن الطعام وسعيه إلى سن قانون 

إطعامهم عنوة، يس���تند إلى توصي���ات قدمها له جهاز 

األمن العام- الشاباك. 

وقالت الصحيفة إنه خالل مش���اورات ج���رت في الفترة 

األخيرة، عبر رئيس الش���اباك، يورام كوهين، عن تأييده 

لسن قانون يسمح بإرغام األس���رى المضربين على تناول 

الطعام، معتبرا أن من ش���أن قانون كهذا أن يش���كل »حال 

مالئما« لإلضراب عن الطعام.

وتس���عى الحكومة اإلسرائيلية إلى سن مشروع القانون 

بإجراءات س���ريعة، وتوصف ف���ي إس���رائيل بأنها »غير 

ديمقراطية«. وتحتجز إسرائيل في سجونها 189 معتقال 

إداريا، وش���ارك في اإلضراب ع���ن الطعام، الذي بدأ في 24 

نيس���ان الماضي وانتهى األس���بوع الفائ���ت، ما بين 100 

إل���ى 125 معتقال يتغذون على الماء والفيتامينات والملح 

والس���كر. ورقد حوالي 70 معتقال في المستشفيات بعد 

تراج���ع حالتهم الصحية جراء اإلضراب عن الطعام. وأعلن 

األسرى الفلس���طينيون المحكومون عن إضراب تضامني 

ع���ن الطعام في أح���د الس���جون بين حين وآخ���ر ولفترة 

محدودة. 

وقال���ت الصحيفة إن رئيس الش���اباك ه���و الذي يقود 

تعامل إس���رائيل مع المعتقلي���ن المضربين عن الطعام، 

وإنه يعتبر أن على إسرائيل التمسك بموقف متشدد ضد 

المعتقلين اإلداريي���ن المضربين عن الطعام وعدم إجراء 

مفاوض���ات معهم من أجل التوصل إلى تس���وية. ونقلت 

الصحيفة عن أشخاص تحدثوا مع كوهين حول الموضوع 

قوله���م إن رئيس الش���اباك يعتبر أن بإمكان إس���رائيل 

مواجهة هذه األزمة حت���ى لو توفي أحد المعتقلين جراء 

اإلضراب عن الطعام، وإن أية مس���اومة س���تضع إسرائيل 

في مكانة الُمبتزة الدائمة بواس���طة إضرابات عن الطعام 

متكررة. 

ويزعم الش���اباك أن االعتقال اإلداري هو »أداة ضرورية 

في الحرب ضد اإلرهاب«، ويعترف بعدم وجود أدلة كافية 

إلثبات تهم ضدهم.  

أطباء إسرائيليون سيحاكمون في الهاي
ح���ذرت نقابة األطباء في إس���رائيل من أن األطباء الذين 

يش���اركون ف���ي إطعام األس���رى عنوة ق���د يحاكمون في 

المحكم���ة الجنائية الدولي���ة في اله���اي وأن النقابة لن 

تتمكن من الدفاع عنهم. وق���ال رئيس نقابة األطباء في 

إس���رائيل، الدكتور ليوني���د إيدلم���ان، إن األطباء الذين 

سيشاركون في إطعام األسرى عنوة »ستندد بهم الجالية 

الطبية في العالم وسيكون من الصعب الدفاع عنهم في 

حال تقديم دعاوى ضدهم«.

ويش���ار إلى أن إطعام مضربين عن الطعام عنوة يعتبر 

تعذيبًا بكل معنى الكلمة وهو أمر محظور بموجب قواعد 

آداب المهن���ة التي وضعتها نقابة األطباء في إس���رائيل 

والعالم. وحذرت النقابة األطباء من المش���اركة في إطعام 

األس���رى عنوة مش���ددة عل���ى أن هذا األمر س���يعرضهم 

للمحاكم���ة خارج إس���رائيل، حتى لو س���مح بذلك قانون 

إسرائيلي.   

وبعثت نقابة األطباء، األس���بوع قبل الماضي، برس���ائل 

إل���ى جميع األطباء في األقس���ام الباطني���ة والطوارئ في 

المستش���فيات التي ينقل إليها األس���رى المضربون عن 

الطعام، وأش���ارت فيه���ا إلى حظر إطعام األس���رى عنوة. 

وبدأت النقابة بتفعيل مركز هاتفي لتقديم المس���اعدة 

واالستشارة لألطباء الذين يعالجون األسرى المضربين عن 

الطعام.

وفي م���وازاة ذلك، عقدت نقابة األطب���اء، مؤخرا، مؤتمرا 

ش���ارك فيه كبار األطباء ورؤساء نقابات علمية ومندوبين 

عن وزارة الصحة اإلس���رائيلية والصلي���ب األحمر وضابط 

الطب الرئيس في س���لطة الس���جون، وتم خ���الل المؤتمر 

التأكي���د مجددا عل���ى الموقف المعارض بش���دة إلطعام 

األسرى عنوة.

وأك���د إيدلمان أن »أخالقيات مهن���ة الطب تتغلب على 

القان���ون. وحتى لو س���نوا القانون الذي يل���زم بذلك، فإن 

على الطبيب أن يرفض. ويعمل أطباء، في أنظمة مستبدة 

بموجب قوانين وبش���كل مخالف م���ع آداب المهنة، وأدى 

ذلك إلى حدوث أكثر األمور فظاعة في التاريخ«.

وحذرت المستش���ارة القانونية لنقابة األطباء العالمية، 

المحامي���ة ليئا فافنر، م���ن أنه في ح���ال المصادقة على 

إطعام األس���رى عنوة، فإن هذا األمر س���يؤدي إلى عواقب 

وخيمة فيما يتعلق بعضوية إس���رائيل في نقابة األطباء 

العالمية. وقالت »س���نعمل من أجل عدم حدوث ذلك. لكن 

ال شك في أن هذا سيناريو مقلق«.

»قانون غير أخالقي«
تبي���ن م���ن ردود فعل مس���ؤولين ف���ي جه���از الصحة 

اإلس���رائيلي أن هذا الجهاز يعارض بشدة مشروع القانون 

إلطعام األس���رى عن���وة، وأك���دوا أن المعاه���دات الدولية 

تش���دد على أن اإلطعام عنوة هو تعذيب وال يتماش���ى مع 

األخالقيات المهنية. ورأى هؤالء المس���ؤولون أن مصادرة 

الصالحي���ات من لج���ان أخالقيات المه���ن الطبية وإدخال 

اعتبارات ليس���ت طبية صرف أمر غير أخالقي ويشكل نوعا 

من العقاب  وليس عمال ضروريا من أجل إنقاذ حياة أسرى.

ونقل���ت »هآرت���س« عن مدير مستش���فى »بيلينس���ون« 

ورئيس رابطة مديري المستشفيات في إسرائيل، الدكتور 

عيران هلبرين، قوله إن »هذا قانون غير أخالقي، وال ينبغي 

أن يكون موجودا بين جدران المستشفيات، ويجب أال تكون 

هن���اك أية عالقة لألطباء بهذا الموض���وع. ومهمة الطبيب 

جين، سواء كانوا أسرى أو مجرمين. وال 
َ
هي مس���اعدة المعال

ينبغي أن يكون الطبيب مبعوثا للمؤسسة )الحاكمة(«.

من جانبه، ش���دد البروفس���ور رافي فالدمان، وهو طبيب 

جراح كبي���ر ورئيس رابطة أطباء لحقوق اإلنس���ان، على أن 

سن القانون هو »عمل ال يجوز ارتكابه. والغباء في كل هذا 

الموضوع هو أن دولة إس���رائيل ستخرج منه بخسارة. فمن 

جهة، واضح أن أطباء إس���رائيل ل���ن يتعاونوا ولن يوافقوا 

عل���ى تنفيذ عمليات إطعام قس���ري للمضربين عن الطعام 

ولذل���ك فإن ه���دف وزارة األمن الداخلي ل���ن يتحقق. ومن 

الجهة األخرى، فإنه في اللحظة التي سيتم فيها سن هذا 

القانون س���يدمغوننا بوصمة عار على جبيننا وس���تتحول 

إسرائيل إلى إحدى الدول الظالمية والمدانة في العالم في 

مجال حقوق اإلنسان«.

وج���اء في ورق���ة موقف ص���ادرة عن »المجل���س الوطني 

ألخالقي���ات المه���ن البيولوجي���ة«، وه���ي الهيئ���ة التي 

تقدم المش���ورة في مواضيع األخالقيات الطبية للحكومة 

اإلسرائيلية، أن »االقتراح بأن يتمكن قاض من إصدار قرار 

بإطعام قسري وفقا ألي اعتبار باستثناء الحفاظ على حياة 

المضرب عن الطعام، يتعارض مع أخالقيات المهن الطبية 

وينبغي رفضه«.

وف���ي موازاة ذل���ك، تتزايد اعتراض���ات منظمات دولية 

لمشروع القانون الذي يدفع نتنياهو وحكومته اليمينية 

المتطرفة نحو س���نه. وأصدرت اللجن���ة الدولية للصليب 

األحمر، ولديها فرع في إسرائيل، بيانا ضد مشروع قانون 

إطعام األسرى عنوة. وينضم الصليب األحمر الدولي بذلك 

إلى نقابة األطباء العالمي���ة، التي طالبت نتنياهو بإعادة 

النظر في مشروع القانون والتراجع عن سنه. 

وفي خطوة اس���تثنائية، طالب المقرر الخاص في األمم 

المتحدة المعن���ي بموضوع التعذي���ب وغيره من ضروب 

المعاملة الوحشية والالإنسانية والمهينة جوان مينديز، 

الكنيست اإلسرائيلي بعدم المصادقة على مشروع قانون 

التغذية القسرية لألس���رى المضربين عن الطعام، وعدم 

إلزامه���م بتلقي أي ع���الج طبي بخالف رغبته���م. واعتبر 

مينديز في بيانه أن التغذية القسرية هي نوع من أنواع 

المعاملة الوحش���ية والالإنس���انية وهي من الممارسات 

المحرمة بموجب المواثيق الدولية المختلفة. 

أعل���ن رئيس الحكومة اإلس���رائيلية، بنيامين نتنياهو، 

قبل أكثر من أس���بوعين، أنه س���يجد أطباء إس���رائيليين 

يوافقون على إطعام األس���رى اإلداريين الفلس���طينيين 

المضربين ع���ن الطعام عنوة. وكعادة إس���رائيل، فإن أي 

ممارس���ات تريد تطبيقها ويصط���دم تنفيذها بالقانون 

الدول���ي والمعاهدات الدولية، تس���عى إلى س���ن قانون 

يجيزه���ا. ويأت���ي تصري���ح نتنياهو في أعقاب س���جال 

حاد جار في إس���رائيل حول التغذية القس���رية لألسرى، 

ومعارضة نقابة األطباء اإلسرائيلية ذلك.

وذكرت تقارير إعالمية إسرائيلية أن نتنياهو قرر إرجاء 

التصويت في الكنيست على مشروع قانون إطعام األسرى 

عنوة، والذي كان من المق���رر التصويت عليه بالقراءتين 

الثانية والثالثة. لكن لجنة الداخلية التابعة للكنيس���ت 

ستستمر في مناقشة مشروع القانون في هذه األثناء. 

واضط���ر نتنياهو إل���ى اتخاذ هذا القرار بع���د أن طالبه 

رئيس حزب »يوجد مس���تقبل« ووزير المالية، يائير لبيد، 

بإرجاء التصويت كي يتس���نى إجراء »نقاش معمق« حول 

عش���رات التحفظات التي قدمتها عضو الكنيست يفعات 

كاريف، من حزب »يوجد مستقبل«، التي تقود المعارضة 

لمشروع القانون داخل االئتالف الحكومي. ونقلت صحيفة 

»هآرت���س« عن مص���ادر في حزب »يوجد مس���تقبل« عدم 

اس���تبعادها إمكانية أن ال يلتزم نواب »يوجد مس���تقبل« 

بالطاعة االئتالفية وأن يصوتوا ضد مش���روع القانون في 

حال رفض طلبهم إرجاء التصويت عليه. 

وكان المستشار القانوني للحكومة اإلسرائيلية، يهودا 

فاينشتاين، قد أعلن، عن تأييده للصيغة الحالية لمشروع 

القانون واعتبر أن “القانون تناس���بي ومتوازن”، بادعاء أن 

إطعام األسرى عنوة سيتم بعد مصادقة محكمة مركزية، 

وأنه لن يتم إرغام أطباء على إطعام أسرى خالفا لما يمليه 

عليه ضميرهم. وتذرع فاينشتاين لتبرير تأييده للقانون 

بأنه يوجد إجراء مشابه في دول متطورة في العالم.  

كذلك طالب رئيس كتلة حزب العمل، عضو الكنيس���ت 

إيتان كابل، في رس���الة بع���ث بها إلى نتنياه���و، بإرجاء 

التصويت على مشروع القانون بسبب العملية العسكرية 

اإلسرائيلية في الضفة الغربية. 

وقال كابل في رس���الته “في التوقيت الحالي، وفيما نحن 

نب���ذل جهودا م���ن أجل لفت أنظ���ار المجتم���ع الدولي إلى 

موضوع أبنائنا المخطوفين، فإن هذا اإلجراء )سن القانون( 

يعكس غباء سياس���يًا. واالس���تمرار في دفع القانون قدمًا 

س���يثير ضجة عالمية بينما يتطلب األم���ر حكمة وهدوءًا، 

ومن ش���أن س���نه أن يعود بالفائدة على كارهينا وأن يمس 

بالجه���ود المبذولة من أج���ل إعادة األبناء إل���ى بيوتهم” 

في إشارة إلى المس���توطنين الثالثة الذين فقدت آثارهم 

منذ أكثر من أس���بوعين وتقول إس���رائيل إن فلسطينيين 

اختطفوه���م. وطالب كابل نتنياهو بأن “يس���قط مش���روع 

القان���ون من أجندت���ه أو بإرجائه على األقل إل���ى أيام أقل 

حساسية”. 

وفيما وضع نتنياهو كل ثقله من أجل سن مشروع القانون، 

قدم���ت كاريف 25 تحفظا عليه، بهدف وضع صعوبات أمام 

سلطة الس���جون لدى إطعامها األسرى عنوة. وبين الطلبات 

الت���ي قدمته���ا كاريف، إرج���اء تطبيق القان���ون، في حال 

س���نه، لنصف عام بهدف التأكد من أنه “ليس ش���خصيا” 

وأن���ه ال يهدف إلى التعامل مع إضراب األس���رى اإلداريين 

الفلس���طينيين عن الطعام، الذي يدخ���ل اليوم يومه ال� 62 

على التوالي. 

وأثار مشروع القانون ضجة في إسرائيل. 

ووقع أكاديميون وش���خصيات عامة عل���ى عرائض ضده، 

وذلك بهدف إقناع أعضاء كنيس���ت بالتراجع عن تأييدهم 

لمش���روع القانون. وتم إرس���ال هذه العرائض إلى الرئيس 

اإلس���رائيلي ش���معون بيريس، والرئيس المنتخب رؤوفين 

ريفلين. 

مشروع القانون
مش���روع القان���ون المقترح عب���ارة عن تعدي���ل لقانون 

مرسوم السجون. وكانت وزارة األمن الداخلي اإلسرائيلية 

قد ب���ادرت إلى هذا التعديل في أعقاب إضراب األس���رى 

الكبير، في نيس���ان الع���ام 2012، عندما بدأ 1600 أس���ير 

فلس���طيني إضرابا ع���ن الطعام، ألزم في نهايته س���لطة 

السجون اإلسرائيلية بالتفاوض مع األسرى الفلسطينيين.

ف���ي أعقاب ذلك بدأت وزارة األم���ن الداخلي بالعمل من 

أجل تعديل »مرس���وم الس���جون«، فيما يتعلق بالتعامل 

مع األس���رى المضربين عن الطعام. وش���اركت في صياغة 

التعدي���ل المطروح حاليا وزارتا الع���دل والصحة. ويخول 

تعدي���ل القانون رئي���س المحكم���ة المركزي���ة أو نائبه 

بالسماح، وليس بإلزام، بمنح »عالج طبي« لألسير المضرب 

عن الطعام، وذلك على الرغم من معارضة األسير لذلك. 

لكن لجن���ة الداخلي���ة التابعة للكنيس���ت، وفي عملية 

تضليل مقصودة، ش���طبت من مش���روع القان���ون أي ذكر 

لعملي���ة اإلطعام عنوة، من أجل تمكن الدولة من مواجهة 

التماسات إلى المحكمة العليا ضد مشروع القانون.

وفي مركز مش���روع القان���ون، وخالفا للج���ان أخالقيات 

المه���ن الطبية، االدعاء ب���أن المحكمة ق���ادرة على رؤية 

الص���ورة الكاملة، وبم���ا يتعدى الحالة الصحية لألس���ير، 

وأن تأخ���ذ بالحس���بان اعتبارات مثل تأثي���ر اإلضراب عن 

الطعام على الطاعة والنظام في السجون، وتأثير ممارسة 

الضغوط على سلطات السجون والمس بأمن الدولة. 

تلــــّوث الهـــواء فــي إســـرائيل ـ  
مـــن األعـــلى فـــي العالــــم!

*تقرير منظمة الصحة العالمّية حول التلّوث البيئي في مدن مختلفة في شتى أنحاء العالم:

 إسرائيل تحتل المرتبة الـ 12 في مستوى تلوث الهواء من بين 91 دولة شملها التقرير*التقرير 

يؤكد معطيات خطيرة كان »االئتالف من أجل صحة الجمهور« كشف عنها في تقرير نشره

 قبل بضعة أشهر وعنوانها: ثمة ارتفاع حاد ومطرد في انتشار بعض األمراض الخطيرة جدا 

بل الفتاكة في إسرائيل من جراء مستويات التلّوث البيئي المرتفعة فيها!*

ســـجال حــاد فـــي إســـرائيل حـــول 
قانـــون التغذيـــة القسـريـــة لألســـرى!

*نتنياهو أرجأ التصويت على مشروع القانون في الهيئة العامة للكنيست 

بسبب المعارضة الواسعة له لكنه يبدو مصّرًا عليه*
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هذا الملحق
ممول من قبل االتحاد األوروبي

 

»مضمون هذا الملحق هو مسؤولية مركز مدار، و ال يمكن 
في أي حال من األحوال أن يعكس آراء االتحاد االوروبي«

كتب سليم سالمة: 

ق���دم مراق���ب الدولة ومفوض ش���كاوى الجمه���ور، القاضي 

)المتقاعد( يوس���ف ش���بيرا، ي���وم 24 حزيران األخي���ر، تقرير 

“مفوضية ش���كاوى الجمهور” الس���نوي ال���ذي حمل الرقم 40 

للعام 2013، إلى كل من رئيس الكنيس���ت، يولي إدلش���تاين، 

ورئي���س اللجن���ة البرلماني���ة لش���ؤون مراقبة الدول���ة، عضو 

الكنيست أمنون كوهين. 

وه���و تقري���ر يعك���س تظلم���ات المواطنين في إس���رائيل 

وش���كاواهم من ج���راء ما يالقونه من معامل���ة غير الئقة، على 

األقل، لدى توجههم إلى المؤسس���ات الرس���مية، الحكومية 

والعامة، أو في توجه هذه المؤسسات إليهم. 

ويعتبر مراقب الدولة ومفوض شكاوى الجمهور، في مقدمته 

للتقري���ر الس���نوي األخير ه���ذا، أن “تقرير مفوض ش���كاوى 

الجمهور هو تجس���يد واضح لسياس���ة الرايتين األساسيتين 

التي يعتمدها مراقب الدولة ومفوض ش���كاوى الجمهور: راية 

الدفاع عن حقوق اإلنسان، بما فيها حقوق الفئات المستضعفة 

في المجاالت االجتماعية واالقتصادية وراية مكافحة الفس���اد 

الرسمي والعام ومن أجل طهارة المعايير”. 

وتوض���ح ه���ذه الكلمات ماهية الش���كاوى الت���ي يقدمها 

المواطنون واله���دف الحقيقي الذي أريد تحقيقه، أصال، من 

وراء إنشاء “مفوضية ش���كاوى الجمهور” كدائرة فرعية في 

مكتب مراقب الدولة وتس���مية مراقب الدولة نفسه “مفوضا 

لشكاوى الجمهور” ومن وراء تكليف المفوض بمهمة إصدار 

تقرير سنوي يعالج هذا المجال. وبكلمات أخرى، كان الهدف 

المعلن من وراء ذلك، تحديدا وأساسا: حماية حقوق اإلنسان 

والمواط���ن في وجه العس���ف الحكومي والرس���مي المتعدد 

األوجه والمس���تويات، من جهة، ومحاربة الفس���اد السلطوي 

والرس���مي المختلف األش���كال والدرجات. فهل يتحقق هذا 

الهدف، فعليا، ف���ي عمل “مفوض ش���كاوى الجمهور” وفي 

تقاريره، التي يصدرها س���نويا، والتي بلغ تعدادها 40 حتى 

اآلن؟  

المرجعية القانونية
يش���غل مراقب الدولة في إسرائيل وظيفة “مفوض شكاوى 

الجمهور” )المعروفة باس���م “أمبودسمان” في بعض الدول - 

Ombudsman( بموجب نصوص قانونية خاصة، أبرزها البند 

الرابع م���ن “قانون أس���اس: مراقب الدولة” والفصل الس���ابع 

من “قان���ون مراقب الدولة” للعام 1958. و”مفوضية ش���كاوى 

الجمهور” هي دائرة فرعية ضمن مكتب مراقب الدولة وتعمل 

في تلقي ومعالجة ش���كاوى من المواطنين تتعلق بعمل وأداء 

الوزارات والدوائ���ر الحكومية المختلفة، الس���لطات المحلية، 

هيئات ومؤسس���ات حكومي���ة وعامة أخرى تخض���ع، قانونيا، 

لمراقبة مراقب الدولة نفس���ه. لكن هذا لم يبدأ في إس���رائيل 

سوى في العام 1971، على الرغم من أن اقتراحات قانون خاصة 

عديدة بهذا الش���أن قد وضعت على طاولة الكنيست من قبل، 

إال أن الحكومة كانت تنجح دائما في إجهاضها وشطبها. 

وفي الع���ام 1971، أق���ر الكنيس���ت اإلس���رائيلي تعديلين 

قانونين تم من خاللهما اس���تحداث وظيفة “مفوض شكاوى 

الجمهور” وإناطتها بمراقب الدولة نفسه. 

تمث���ل التعديل األول ف���ي البند الرابع من “قانون أس���اس: 

مراقب الدولة”، ال���ذي نص على: “يقوم مراقب الدولة بفحص 

ش���كاوى من الجمهور ضد هيئات وأش���خاص، وفق ما يحدده 

القانون. في وظيفته هذه يحمل مراقب الدولة صفة “مفوض 

ش���كاوى الجمهور””. ثم جاء التعدي���ل الثاني بإضافة فصل 

كامل )هو الفصل الس���ابع واألخير( على “قانون مراقب الدولة 

لسنة 1958”، الذي يحدد صالحيات المفوض ومهامه. 

وينص البند األول في ه���ذا الفصل )البند 32 من القانون( 

على: “يؤدي مفوض شكاوى الجمهور مهامه بواسطة دائرة 

خاصة في مكتب مراقب الدولة تس���مى “مفوضية ش���كاوى 

الجمهور””. ثم يمنح البند 33 من القانون الحق “ألي إنسان” 

أن يقدم ش���كوى إلى مفوض شكاوى الجمهور. وتحدد البنود 

الالحقة هوية المؤسس���ات والشخصيات التي يمكن تقديم 

ش���كاوى ضدها، وكذلك ماهية هذه الش���كاوى، مواضيعها 

ومجاالتها. 

أما البن���د 38 من هذا القانون فيش���مل قائمة “الش���كاوى 

الت���ي ال يج���وز فحصه���ا”، أي قائم���ة المواضي���ع، المجاالت 

والش���خصيات الرس���مية التي ال يجوز تقديم شكاوى ضدها، 

وإن حصل وقّدمت فيتعي���ن على المفوض تجاهلها، إهمالها 

وعدم الخوض في فحصها واس���تيضاح كنهها. والشخصيات 

التي ال يمكن تقديم ش���كاوى ضدها هي: رئيس الدولة، عضو 

الكنيس���ت “على خلفية عمل قام به في إط���ار تأدية مهمته 

كعضو في الكنيس���ت أو من أجل تأدي���ة مهمته هذه”، وزير 

في الحكومة “باس���تثناء عمله كمسؤول عن وزارة أو عن مجال 

محدد”، عميد بنك إس���رائيل )محافظ البنك المركزي(، س���لك 

القضاة في المحاكم، رجال الشرطة و”سلطة السجون” في كل 

م���ا يتعلق بأنظمة وظروف العمل، جنود الجيش اإلس���رائيلي، 

س���واء في الجيش النظامي أو في االحتياط، في كل ما يتعلق 

بأنظمة وظ���روف العمل. أما المؤسس���ات والهيئ���ات التي ال 

يسري عليها حق المواطن في تقديم الشكوى فهي: الحكومة 

ولجانها الفرعية، الكنيست ولجانه الفرعية والمحاكم. 

لكن القانون ال يمنح “مفوض شكاوى الجمهور” )كما ال يخول 

مراقب الدول���ة، أيضا( أية صالحية تنفيذي���ة، بل ُيبقي األمر 

س���من وال تغني، دون أن 
ُ
كل���ه في خانة “التوصيات” التي ال ت

تك���ون بين يديه أية قدرة )صالحية( قانونية على فرض هذه 

التوصي���ات و/ أو ضمان تطبيقها، ب���ل ال يمتلك أية صالحية 

يمكن أن تس���اعد في تلقي ولو مجرد تعه���د )!!(، على األقل، 

بمعالج���ة القصورات والمش���كالت، تطوير الخدم���ة للمواطن 

وتحسين تعامل المؤسسات الرسمية وموظفيها معه. والحالة 

الوحيدة التي يبدو وكأن المش���ّرع قد منح المفوض “صالحية 

ما” بش���أنها هي “إذا ما أظهر فحص الشكوى شبهة بارتكاب 

مخالف���ة جنائية”، عندئ���ذ “يحق لمفوض ش���كاوى الجمهور 

التوجه إلى المستشار القانوني للحكومة لفحص األمر”!!  

ة ـ أضعاف
ّ

شكاوى محق
النسبة المقبولة في العالم!

ونظرا لعجز مراقب الدولة ومفوض شكاوى الجمهور وافتقاره 

إلى أية صالحيات تنفيذية، تثبت تقاريره السنوية المتعاقبة 

أنه لم يطرأ أي تحس���ن جدي يذكر في ه���ذا الموضوع، بل إن 

تده���ورا وتراجعا واضحين يظهران ف���ي العديد من المجاالت 

الحيوية. ولئن كانت هذه التقارير قد أثارت، في سنوات خلت، 

شيئا من االهتمام السياس���ي � الحزبي واإلعالمي قبل دفعها 

إلى أدراج النسيان، فمن المالحظ أنها لم تعد تثير هذا القدر 

من االهتمام في السنوات األخيرة. 

وزيادة في توضيح ما ذهبنا إليه هنا، نسجل هنا المعطيات 

المقارنة التالي���ة كما أوردها مفوض ش���كاوى الجمهور على 

موقعه )موقع مراقب الدولة( العنكبوتي حول عدد الش���كاوى 

المقدمة من مواطنين في إس���رائيل ضد الدوائر والمؤسسات 

الحكومية والرس���مية المختلفة، منذ العام 2005 وحتى العام 

2012، والت���ي تؤك���د االرتفاع المطرد في عدد هذه الش���كاوى 

اإلجمالي، كما في عدد الصادقة والمحقة من بينها:  

9928   � 2006   7825   � 2005

10571 � 2008   9749   � 2007

13976 � 2010   12639 � 2009

15123 � 2012   14880 � 2011

ولع���ل أبرز ما يؤكد واقع أن هذه التقارير ومعطياتها لم تعد 

تثير كبير اهتمام، س���واء على الصعيد السياس���ي � الحزبي أو 

على الصعيد اإلعالم���ي الجماهيري، هو الحقيقة القاطعة التي 

ثبتها مفوض ش���كاوى الجمهور في تقري���ره ال� 40 الحالي: كل 

شكوى ثالثة قُ�دمت في العام 2013 كانت صادقة ومحقة )وفق 

م���ا توصل إليه الفحص ال���ذي أجراه المف���وض، بالطبع( � وهي 

نسبة تزيد بكثير جدا عما هو مقبول في دول العالم المختلفة. 

وفي األرق���ام: بلغ مجموع ما قدمه المواطنون في إس���رائيل 

من شكاوى إلى مفوض شكاوى الجمهور خالل السنة الماضية 

)2013( 14637 شكوى تتعلق ب� 15471 مسألة مسيئة للمواطن 

في العالقة مع مؤسس���ات الدولة الحكومية والرسمية العامة. 

وعلى الرغم من أن هذه المعطيات تشير إلى هبوط طفيف في 

عدد الش���كاوى اإلجمالي قياسا بما كان عليه في العام السابق 

2012 )15123 ش���كوى( � ومقابل 14880 شكوى في العام 2011 

� إال أن ما تمّيزت به ش���كاوى المواطنين في العام 2013 هو أن 

نسبة تلك الصادقة والمحقة من بينها بلغت 32%، وهي نسبة 

مرتفعة جدا، نس���بيا، تعادل أضعاف النسبة المقبولة إجماال 

في دول العالم المختلفة.  

ويظه���ر م���ن التقري���ر أن 1972 من بين الش���كاوى ال� 6253 

التي اتخذت بش���أنها قرارات عينية في السنة الماضية كانت 

ش���كاوى صادقة ومحقة، وهو ما يمثل ارتفاعا بنس���بة 2ر%16 

عن نس���بة الش���كاوى المحقة في العام 2012 )2ر27%(.  ولكن، 

عند األخذ في الحسبان 2290 شكوى لم يشملها تقرير مفوض 

ش���كاوى الجمهور، إطالقا، نظرا لوقف عمليات الفحص بشأنها 

بعد تس���ويتها ومعالجتها مباش���رة مع الهيئة أو المؤسسة 

المعنية، يتبين أن عدد )وكذلك نس���بة( الش���كاوى الصادقة 

والمحقة في العام 2013 كان أعلى مما ذكر )رسميا( بكثير. 

األكثر إيذاء للمواطنين وحقوقهم!
وح���دد مفوض ش���كاوى الجمهور ف���ي تقري���ره »الهيئات 

والمؤسسات التي ورد عدد الشكاوى األكبر ضدها«، على النحو 

التالي: * مؤسس���ة »التأمين القومي« � 1317 ش���كوى * شرطة 

إس���رائيل  � 713 ش���كوى * وزارة العدل � 538 شكوى  * وزارة 

المالية � 458 شكوى * وزارة المواصالت � 407 شكاوى. 

ثم حّدد “الهيئات والمؤسس���ات التي كانت نسبة الشكاوى 

المحقة ضده���ا، هذا العام أيضا، مرتفعة بش���كل خاص”، أي 

مرتفعة جدا وأعلى من المتوس���ط العام كما ورد أعاله )%32(: 

* ش���ركة البريد � 4ر56% )من الش���كاوى ضدها كانت صادقة 

ومحق���ة!( * س���لطة البث )حكومي���ة( � 55% * دي���وان رئيس 

الحكوم���ة � 52% * وزارة المواصالت � 49% * بلدية اللد � %49 * 

وزارة التربي���ة والتعليم � 47% * وزارة االقتصاد � 44% * بلدية 

القدس � 3ر43% * بلدية حيفا � 5ر41% * وزارة الدفاع � 6ر%38 

* الجيش اإلس���رائيلي � 8ر37% * شرطة إسرائيل � 8ر%36 * 

شركة الكهرباء � 3ر34%; * وزارة الصحة � %32. 

ويش���ير مفوض ش���كاوى الجمهور إلى أن مؤسس���ة “التأمين 

القومي” تتصدر الئحة الش���كاوى في هذه الس���نة أيضا )1317 

شكوى ضدها(، وذلك للسنة الخامسة على التوالي!! وبفارق كبير 

عن المؤسس���ات والدوائر الرس���مية األخرى التي تليها: ش���رطة 

إس���رائيل )713(، ثم وزارة الع���دل )538( ووزارة المالية )458(. 

وبالتذكير أن هذه المؤسس���ة تقدم الخدمات، بصورة أساسية، 

للفئات الفقيرة والمس���تضعفة اقتصادي���ا واجتماعيا )مرضى، 

عجزة، مسنون، مدمنون، أرامل، محتاجون وغيرهم( تكتسب هذه 

المعطيات معاني وأبعادا أكثر حدة وخطورة بكثير.   

وكما في الس���نوات الس���ابقة، كذلك في هذه السنة أيضا، 

تركزت ش���كاوى المواطنين، أساس���ا، على الخدمة المتدنية، 

بل الس���يئة، التي يقدمها “موظفو الجمهور” الذين يفترض 

أنهم يحتلون مواقعهم ومقاعده���م لخدمة المواطنين. فقد 

أظه���رت معطيات التقري���ر أن 24% من الش���كاوى ضد جميع 

المؤسسات والدوائر المختلفة تعلقت بمعاملة الموظفين في 

تلك المؤسسات والدوائر، سواء بعدم الرد وعدم تقديم أجوبة 

أو المماطل���ة والتأخير غير المبرر في ال���رد على التوجهات أو 

السلوكيات غير الالئقة أو عدم معالجة القضايا المختلفة. 

أما المسألة الثانية التي شكلت دافعا لجزء كبير من الشكاوى 

فكان���ت جباية مؤسس���ات ودوائ���ر حكومية مختلفة رس���وما 

وضرائب مختلفة غير مبررة وغير منطقية من المواطنين. 

مكافحة الفساد
أفاد تقرير مفوض شكاوى الجمهور بأن مكتب مراقب الدولة 

ومفوض ش���كاوى الجمهور واصل، في الع���ام المنصرم أيضا، 

مس���اندة وحماية الموظفين كاش���في الفساد في المؤسسات 

والدوائر الحكومية والرس���مية المختلفة، بل تشجيعهم على 

طلب الحماية القضائية )من جانب المفوض، طبقا للقانون( في 

وجه أية محاوالت تنكيلية أو انتقامية من جانب المس���ؤولين 

في أعقاب الكشف عن قضايا فساد في مواقع عملهم. 

وقال التقري���ر إن المفوض أصدر خالل العام 2013 تس���عة 

“أوامر حماية” لموظفين كش���فوا عن فس���اد في مؤسس���ات 

ودوائر حكومية ورس���مية � اثنان منها ثابتان وس���بعة أوامر 

مؤقتة. 

السجناء والمعتقلون والمسنون
خصص مفوض ش���كاوى الجمهور فصال من تقريره لمعالجة 

شكاوى تقدم بها سجناء ومعتقلون في السجون والمعتقالت 

اإلسرائيلية المختلفة. 

ويتضم���ن الفصل وصف���ا لبعض الش���كاوى الت���ي قدمها 

س���جناء ومعتقلون وأبناء عائالتهم تتعلق بالمس بحقوقهم 

المختلفة. وأشار المفوض إلى أنه “في أعقاب استيضاح هذه 

الش���كاوى، قدمت مفوضية شكاوى الجمهور مالحظاتها بهذا 

الشأن إلى سلطة السجون والشرطة”.  

وأوضح المف���وض أنه “من المؤكد أن احتجاز إنس���ان َيُمس 

بطبيع���ة الح���ال بحقوقه األساس���ية، وعلى رأس���ها حقه في 

الحري���ة، لكن احتج���ازه ال يلغي هذه الحق���وق كليًا، ويتوجب 

الحفاظ عليها حتى بين جدران السجن، ولو كان ذلك في نطاق 

أضيق. لذلك، تقع على عاتق سلطه السجون وشرطة إسرائيل، 

المخولتين باحتجاز السجناء والمعتقلين، مسؤولية استعمال 

صالحياتهما بحذر وتناسبية، مع االلتزام بسبل وطرق تضمن 

الحفاظ على حقوق اإلنسان األساسية”. 

وك���رس المفوض فصال آخ���ر من التقرير لمعالجة ش���كاوى 

المسنين، مشيرا إلى أن »االزدياد الملحوظ في نسبة المسنين 

في إسرائيل والنس���بة المرتفعة للمس���نين الذين يعيشون 

ف���ي ضائقة، يتطلب من الس���لطات التعامل م���ع هذه الفئات 

بحساسية عالية والعمل قدر المستطاع للدفاع عن حقوقها«.

ورغم كل ما أورده المفوض من تفاصيل وعينات عن الشكاوى 

المختلف���ة التي تقدم به���ا مواطنون ضد مؤسس���ات ودوائر 

حكومي���ة مختلفة، ورغم ما عم���د إلى تأكيده م���رارا وتكرارا، 

إال أن الحقيقة األس���اس الت���ي تحكم مصير هذه الش���كاوى 

وما يختبئ خلفها من عس���ف س���لطوي حكومي ورسمي بحق 

المواط���ن العادي تبقى هي المقررة: ال ش���يء يمكن أن يؤدي 

إلى التغيير المنش���ود س���وى نص قانوني واضح وحازم يمنح 

المفوض )والمراقب( صالحيات تنفيذية حازمة لضمان تطبيق 

توصياته واس���تخالصاته. لكن مثل هذا النص القانوني، وإن 

توفر، ال يتعدى كونه الخطوة األولى، الضرورية / اإلجبارية لكن 

غير الكافية، طالما بقي تش���خيص المفوض، التالي، صحيحا: 

»النس���بة المرتفعة من الشكاوى التي تبين أنها محقة تشير 

إلى أن السلطات لم تدرك بعد أهمية تقديم الخدمة للجمهور 

على أفضل وجه«.

بقلم: يوفال أفيفي )*(

تخّيم على كليات اآلداب في األكاديميا اإلس���رائيلية، منذ بضعة 

أعوام، أزم���ة عميقة، وذلك في ضوء االنخف���اض الملموس في عدد 

طلب���ة ه���ذه الكليات. فف���ي الوقت ال���ذي كان فيه أكث���ر من ثلث 

طلب���ة اللقب األكاديمي األول )بكالوريوس( ف���ي العام 2002 - وفقا 

لمعطيات مكتب اإلحصاء المركزي اإلسرائيلي- يدرسون في كليات 

اآلداب، هبطت نس���بة الطلبة في هذه الكلي���ات في العام 2012 إلى 

الربع فقط.  

ولع���ل المعطيات األحدث التي نش���رها مجل���س التعليم العالي 

اإلسرائيلي في بداية العام األكاديمي األخير )تشرين األول 2013(، 

تبدو مقلقة أكثر، إذ أظهرت أن 5ر7% فقط من طلبة اللقب الجامعي 

األول اختاروا الدراسة في كليات اآلداب.
مما ال ش���ك فيه أن لهذا االتجاه الس���لبي انعكاسات خطيرة على 
مس���تقبل هذه الكليات، بل وعلى حاضرها م���ن ناحية عملية. ففي 
بلغ طلبة جامعة تل أبيب بإغالق دائرة الدراسات 

ُ
نيس���ان الماضي أ

الفرنس���ية، أما الجامعة العبرية )القدس( والتي تفاخرت قبل ثالثة 
أع���وام فقط بالتبرع���ات الضخمة التي تلقته���ا )بقيمة 100 مليون 
ش���يكل( لصالح الدراس���ات األدبية، فقد أعلنت حديثا عن تقليص 

بنسبة 20% في الطاقم األكاديمي الصغير في كلية اآلداب.
وتعزو البروفسور ميشال بوكوبزا كاهان، رئيسة دائرة الدراسات 
الفرنسية في جامعة تل أبيب، هذا التغيير )التراجع( الدراماتيكي، 
إلى عاملي���ن هما االنترنت والكلي���ات. وتقول “إن ث���ورة االنترنت 
هي ثورة ثقافي���ة بكل معنى الكلمة... فقد غي���رت أنماط التفكير 
والس���لوك والوصول إلى المعلومات، وأصبح���ت الحدود التي كانت 
تتس���م بالوضوح في الماضي باهتة.  وكل ذل���ك يؤثر على طريقة 

الدراسة التقليدية لآلداب”.  
من الواضح أن هذه األقوال تش���ير إلى اتجاه جديد نس���بيا، تجد 
كليات اآلداب نفس���ها مضطرة إلى مواجهته. فحين يوفر االنترنت 
وص���وال مجاني���ا إلى مس���تودعات معلوم���ات ضخمة في الش���بكة 
العنكبوتية، تنش���أ لدى مس���تهلكي المعلومات صعوبة في فهم 

وإدراك القيمة اإلضافية للدراسة في الجامعة بالذات.  
بطبيع���ة الحال ف���إن المحاضرين يرفضون ه���ذه الطرح، ويدعي 
البعض منهم أن الطلب���ة الجامعيين الذين يقفون في الظاهر على 
مس���افة “ضربة بحث” على محرك “غوغل” ع���ن كل تاريخ المعرفة 
البشرية، يظهرون جهال مريعا في المواضيع العادية أو الروتينية. 

ويقول هؤالء المحاضرون “ال يمكن لك البحث عن موضوع في محرك 
غوغل وأنت ال تعلم أنه موجود”.

ف���ي المقاب���ل، فقد ثارت ف���ي الوالي���ات المتحدة الع���ام 2013، 
عاصفة من الجدل في أعقاب نش���ر مقال شكك في جدوى الدراسات 

األكاديمية فرع اآلداب، مقارنة مع دراسات براغماتية أكثر.  
ه���ذا اإلدع���اء الخطير يقود إل���ى العامل الثاني ال���ذي تطرحه 
البروفس���ور كاهان، والمتمثل في ازدهار الكلي���ات األكاديمية. 
وتق���ول في هذا الص���دد: “إذا كانت قد عملت قبل عش���رين عاما 
حوالي عشر مؤسسات )كليات( أكاديمية، فقد وصل عددها حاليا 
إلى ما يزيد عن س���تين مؤسس���ة. لقد ازداد عدد الطلبة، لكنهم 
يتوزع���ون عل���ى أماكن كثيرة ج���دا، وهناك ع���دد متزايد منهم 
ال ينش���د سوى اكتس���اب تأهيل مهني والبحث عن فرص للعمل 

وكسب الرزق”. 
أصبح���ت النظرة إل���ى اللقب األكاديم���ي األول في إس���رائيل 
مش���ابهة جدا للنظرة إلى شهادة “البجروت” )التوجيهي( قبل ما 
يوصف ب� “ثورة الكليات”، وهو ما دفع د. تامي راز، رئيس ش���عبة 
الدراس���ات المتعددة المجاالت في كلية “سابير”، إلى القول في 
مؤتم���ر حول موضوع أزمة الدراس���ات األدبية في إس���رائيل: “إذا 
كان اللقب األكاديمي األول صار يعتبر في أيامنا شهادة بجروت، 
فمن الجدير أن يتم هذا اللقب على األقل في موضوع جدي ومثير 
لالهتمام، وال ش���ك في أن الدراس���ات األدبية ه���ي موضوع مثير 

لالهتمام”.
يبدو لي أن هذا الكالم يتجاهل التغيرات التي شهدها المجتمع 
اإلس���رائيلي والذي أضحى بمرور السنوات مجتمعا رأسماليا أكثر. 
ووفقا لمعطيات مكتب اإلحصاء المركزي اإلس���رائيلي، فقد ازداد 
ع���دد األكاديميين العاطلين ع���ن العمل في إس���رائيل، والذين 
تت���راوح أعمارهم بين 30 عاما و34 عام���ا، بحوالي 20% وذلك في 
الفت���رة الواقعة بين العام 2000 وحتى العام 2012. وفي ظل واقع 
من هذا القبيل، ال غرابة في أن الطلبة يسعون إلى االلتحاق ببرامج 
ومسارات )تعليم( عملية أكثر، تضمن بصورة واضحة القدرة على 

إيجاد مصدر للرزق.  
وذهب البروفسور أمير حتسروني شوطا أبعد، حين كتب في مقال 
نشره في تشرين الثاني 2013 تحت عنوان “اخترتم دراسة اآلداب؟ 
ف حملة 

ّ
أنتم لس���تم جي���ال ضائعا، أنتم جي���ل متباك!”: “ه���ل كل

األلقاب األكاديمية، عديمة المنفعة، أنفسهم عناء مطالعة إعالنات 
المطلوبين للعمل قبل أن يباش���روا الدراس���ة؟! هل رأوا في أي وقت 
 X إعالنا يقول إن قس���م )معالجة( األورام السرطانية في مستشفى

يحتاج إلى فيلسوف خبير في البوذية؟! نحن نعلم أن االستثمار في 
الوهم األكاديمي ال يكلف عشرة ش���واكل وإنما يحتاج إلى عشرات 
آالف الشواكل كرسوم تعليم باإلضافة إلى أربع سنوات من الجلوس 
في قاعات الدراسة والمكتبات، وهي سنوات كان يمكن استغاللها 
الكتس���اب مهنة مجدية، حتى وإن لم تكن بالضرورة أكاديمية. إن 
االقتصاد اإلسرائيلي ال يحتاج إلى 20 ألف خريج في هذه المجاالت، 
ممن يتخرجون سنويا من الجامعات والكليات... سوف يضطر معظم 
هؤالء الخريجين إلى القيام بتحويل مهني مؤلم كان يمكن تفاديه 
فيما لو درسوا مسبقا خدمة اجتماعية أو هندسة ميكانيكية، وهما 

مجاالن ال يحتاجان بالضرورة إلى تحصيل أكاديمي”.
ويته���م الطلبة من جهته���م الكليات بأنها ال تعبأ س���وى بجني 
األرباح والمكاس���ب، وتتجاهل حقيقة أن برامجها أخذت تغدو غير 

ذات صلة بالواقع.
وقد تطرقت البروفس���ور كاهان أيضا لس���ؤال م���ا إذا كانت فروع 
الدراس���ات األدبية ذاتها هي التي تتحمل مس���ؤولية الوضع الذي 
آلت إليه، نظ���را ألنها لم تقم بجهد كاف إلنع���اش وتحديث برامج 
التعليم، والبرهنة للطلبة كيف يمكن للدراس���ات األدبية أن تكون 

ذات قيمة حتى في عصرنا. 
وتق���ول ف���ي مع���رض إجابتها عن ذلك: “ال ش���ك في ه���ذا، لكن 
األم���ر ال يقتصر على هذا الجان���ب، إذ ال يمكن القول إن هناك عامال 
واح���دا فقط.  فهذه عملية طويلة ومركب���ة أكثر. كذلك فإن الطاقم 
األكاديمي ال يب���دي دائما اهتماما بإحداث تغيير، بل تجده يفتش 
عن ط���رق لالندماج والحصول على وظيفة. ف���كل واحد منا يتصرف 

بشكل معين، وبالتالي ال يوجد متهم واحد بعينه”.
من جهته، أش���ار د. أوري هولندر الذي عم���ل كادرا أكاديميا في 
عدة جامعات إسرائيلية إلى ثالثة أسباب يرى أنها تقف وراء الوضع 

الراهن في مجال الدراسات األدبية:
أوال- أن الجامعات والكليات تسارع إلى إجراء تقليصات في كليات 
اآلداب تحدي���دا، وليس في كليات أخرى “ربحية أكثر”. فهي ترعى 
وتنمي في الس���نوات األخيرة توجها يشكل الطالب بمقتضاه زبونا 
غير مطالب بأي واجبات دراس���ية، ولذلك تج���ده في غير مرة يغادر 

المؤسسة )الكلية( جاهال كما أتى إليها.
ثاني���ا- لم يبد المحاض���رون الكبار قط اهتمام���ا حقيقيا بالطاقم 
األكاديمي الصغير، ووقفوا موقف المتفرج غير المكترث إزاء انهيار 

أقسامهم ودوائرهم المختلفة.
ثالثا - أن الحكوم���ات اليمينية في اس���رائيل غير معنية بوجود 
أش���خاص يفكرون، ونحن نعلم أن لب وجوهر الدراس���ات )األدبية( 

اإلنسانية هما توجيه وطرح أسئلة حول العالم وما يدور فيه وليس 
قبول الواقع كشيء بدهي ينبغي التسليم به.

تجدر اإلش���ارة إلى أن أقواال مش���ابهة لطروحات وحجج هولندر، 
كانت وجدت تعبيرا لها في الماضي أيضا.  ففي العام 1994، وبعد 
إضراب المحاضري���ن الطويل الذي تحققت فيه لمحاضري الطاقم 
األكاديمي الكبير ش���روط عمل وامتيازات جيدة جدا، شعر أفراد 
الطاقم األكاديمي الصغير بالخيانة من جانب المحاضرين الكبار، 
حت���ى أن البعض منهم اتهم أف���راد الطاقم الكبي���ر بأنه “باع” 
الطاقم الصغير لقاء حفنة من المال . وقد وجد هذا األمر تعبيرا له 
وقتئذ بصورة فورية تقريبا مع بداية اتجاه هروب وهجرة األدمغة 
)األكاديمية( الش���ابة من إس���رائيل إلى الخارج، وهو اتجاه ما زال 

مستمرا حتى اآلن. 
ومن ضمن األس���باب التي تدفع هؤالء للهجرة إلى الخارج، حقيقة 
أنهم م���ا زالوا يتلقون عروضا لتولي مناص���ب ووظائف مغرية على 
الرغم م���ن التراجع والضعف المريع الذي أخ���ذت تعاني منه أيضا 

كليات اآلداب في الخارج.
تقول البروفس���ور كاه���ان “كلما ازداد إقبال الطلبة على دراس���ة 
التفكي���ر النق���دي، وس���ط التأم���ل والتحلي���ل وامت���الك األدوات 
الموضوعية والمنهاجية، وكلما حاز المزيد من الش���بان والش���ابات 

عل���ى مثل ه���ذا التفكي���ر النقدي، ت���زداد الفرصة لح���دوث حراك 
اجتماعي أوس���ع تج���اه مختلف األمور والتط���ورات التي تحدث في 
الدولة في المجالين السياسي واالقتصادي.. والسؤال المطروح اآلن:  
هل هناك اهتمام لدى ممثلي المجتمع بتطوير تلك العلوم والفروع 
األدبية التي تشكل الرافعة لتعزيز الهوية المستقلة الرئيسة لدى 

كل واحد منا؟!” 
ووفقا لكاهان، فإن جزءا من الظواهر التي تحدث عنها حتسروني 
في مقاله، ينبع من خس���ارة ميزانيات وتقليص وظائف في كليات 

اآلداب وليس من جراء عدم اهتمام الطلبة بهذه الدراسات. 
من جهتها تؤكد نوعا ليفي، نائبة رئيس منظمة الطاقم الصغير 
في جامعة تل أبيب: “نحن نرى استمرارا لالتجاه القديم في توجيه 
االهتمام والميزانيات لدراس���ة العلوم الدقيقة والطب والهندسة، 
وإهمال الدراسات األدبية واالجتماعية والفنون، ويعبر هذه االتجاه 
عن س���يرورة رأس���مالية تعكس وتسحب نفس���ها على األكاديميا، 
والغاية هنا هي في المق���ام األول واألخير ما يعود بالربح والفائدة 
المالية.  لذلك نجد أن عدد المحاضرين وعدد المنح الدراس���ية أيضا 

يتقلص أكثر فأكثر من عام إلى آخر”.

)*( صحافي إسرائيل. المصدر: شبكة االنترنت. ترجمة خاصة.

»مفوض شكاوى الجمهور« يقدم تقريره األربعين:

الشكاوى المحقة ضد المؤسسات الرسمية في إسرائيل تعادل أضعاف ما هو مقبول في دول العالم!

في ضوء االنخفاض الملموس في عدد طلبة كليات اآلداب

األكاديميا اإلسرائيلية توشك أن تصبح من دون روح أو تفكير نقدي!


	01.pdf
	02.pdf
	03.pdf
	04.pdf
	05.pdf
	06.pdf
	07.pdf
	08.pdf

